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The impact of public relations practitioners use of social networking 

sites on their efficiency in managing the organization reputation: A field 

study on PR practitioners in different organizations 

 

The abstract: 

The study aims to investigate the impact of public relations practitioners use of social 

networking sites on their efficiency in managing the organization reputation , applying to 

a sdample of 125 public relation practitioners in various organizations. The study used 

the survey methodology and the questionnaire tool. 
    Results of the study: 

There are many tasks carried out by public relation practitioners in various 

organizations; first of all "improving the image of the institution to its 

external audience" (67.2%), then "improving the image of the institution in 

front of its employees" and "strengthening the relationship of the institution 

with its internal and external audience" by (65.6%), followed by "promoting 

the activity of the institution" (62.4%), and finally "clarify the position of the 

institution towards current issues and events" (32%). 
There are many types of modern communication technology used by the public 

relation practitioners in various organizations; "the use of e-mail in dealing with 

the masses" comes first (96.7%), then "the use of Internet capabilities in media 

work" (95.3%). Then, "the website" in the third place (94.3%) and the "mobile 

messages" in the fourth place (93%). finally "the internal network" comes by 

(87.3%). 
Public relation practitioners in various organizations use different 

communication forms; "the electronic publication of public relations" comes 

first by (99.3%), then "the use of social media sites Face book- Twitter" 

(98.7%), followed by "the use of photo sharing sites" by (98%), then "the 

use of SMS" by (97.3%). In the sixth place, respondents used "the Internet 

TV sites" (95.7%), then the "video sites" (95.3%), and finally the "chat sites" 

(82.3%). 

          Keywords: public relations - social media – building up a reputation 

 

 مقدمة: 

لووت تيييوور اتموواس ممارسووي إأدت التطوورات المتالققووة فووي التجنولوجيووا الرقميوة  

المشواركة فوت وتصوميم وادارة مواقوع المنظموات عاوت اإلنترنو   نحو العالقات العامة 

والتواصول موع الممهوور الوداواي والخوارجي عو   ر و   ,عمال المتعاقوة بهواجميع األ

سوالي  االتصوال أومواكبة التجنولوجيا الحد ثة واسوتخدام  ,شبجات التواصل االجتماعي

دمج التطورات التجنولوجيوة ذات األهميوة بالعالقات العامة  واهتم ممارسقد و .التفاعاي
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لتحقي  الفهم المشترك بوي  آراء وساوكيات المماهير  فيفي ممارسة وظيفته  والتأثير 

 م  أجل كس  تأ يدهم ألعمال المنظمات.  (1)المنظمة وجماهيرها

ركوتت عوودد موو  الدراسووات األكاد ميووة عاووت نشووا ات إدارة السوومعة لاشووركات, 

وأكدت اتماس المنظمات نحو تطبي  منظور إدارة السومعة والعالقوات العاموة واألنشوطة 

. و هووتم ممارسووو العالقووات العامووة  عنوود تنفيووذ (2)المختافووة لوسوواإلل اإلعووالم المد وودة 

إستراتيميات اإلتصال عبر شوبجة اإلنترنو   بتحقيو  التيذ وة العجسوية  أع سوما  رأع 

الطرف اآلور  فااإتصال  جون أقل فاعاية إذا لم  شارك الممهور مع مرسول الرسوالة  

 .(3)وبالتالي تفقد الوسياة االتصالية فاعايتها 

لعالقات العامة قاقة وصل بي  المنظمات التي  مثاونها وجميوع  عتبر ممارسو ا

جمووواهير منظمووواتهم داوايوووة والخارجيوووة  فالعالقوووات العاموووة كوظيفوووة إدار وووة تت وووم  

مسئولية سرعة اسوتمابة المعاوموات  بموا  حقو  أف ول النتواإلج لتابيوة مصوالة المنظموة 

ام وسوواإلل االتصووال وجماهيرهووا, وتحسووي  سوومعة المنظمووة التووي  عماووون بهووا باسووتخد

التفوواعاي المد وود, وتعوود مواقووع التواصوول االجتموواعي موو  أهووم هووذس الوسوواإلل, قيووث أنهووا 

 وسياة تفاعاية بي  الممهور الداواي والخارجي لامنظمة.

 رى الجثير م  الباقثي  والممارسوي  فوي مموال العالقوات العاموة أن اإلنترنو   

ا اليوووم فووي ممارسووة أعمووال ومسووئوليات العالقووات العامووة  تمثوول أكثوور األدوات اسووتخدامو

وأهمها عات اإل الق  فقد استطاع  أن تيير في كيفيوة التعامول والتفاعول بوي  المنشوأة 

 .( 4)ة أو الخارجيةوجماهيرها المختافة سواء الداواي

إن تأثير تجنولوجيا اإلاتصاالت والمعاوموات شومل العالقوات العاموة  باعتبارهوا 

إقوودى المهوو  اإلتصووالية فووي أع منظمووة  قيووث أسووهم  هووذس التجنولوجيووا فووي تطووو ر 

وبت ووادة هووذا التطووور . ( 5)أسوواليبها ووسوواإلاها  كمووا أسووهم  فووي التووأثير عاووت جماهيرهووا

ماد المنظمات عات توظيف تجنولوجيوا االتصوال الحد ثوة لتخا و  التجنولوجي, زاد اعت

ا لاوساإلل التجنولوجية فت الحصول عات المعاوموات  إلوت  جمهورها الذى بات مستخدمو

 ت وة أهميوة ومموا سوب  جان  وساإلل االتصال التقايد ة  ووسواإلل االتصوال المباشورة. 

  والوسوواإلل االتصووالية التووي التعوورف عاووت ماهيووة عموول العالقووات العامووة داووول المنظمووات

 تعتمد عايها في التفاعل مع جمهورها م  أجل التوعية بأفجارها وودماتها وأنشطتها. 

 :مشكلة الدراسة

تهدف أجهوتة العالقوات العاموة فوي المنظموات إلوت تطوو ر العمايوة اإلدار وة لهوا مو  

ر وووودمات وووالل تيووذ تها بالمعاومووات الدقيقووة قووول اتماهووات الوورأع العووام نحووو أفجووا

المنظمة  ومد جسور الثقة والتواصل مع الممهور المستهدف  وشرح أهداف المنظموة 

ومنطاقاتهووا فووي إ ووالق الخوودمات واألنشووطة وقراراتهووا. وموو  هنووا تبوورز أهميووة دراسووة 

اتماهووات الممهووور نحووو أداء إدارات العالقووات العامووة بالمنظمووات وتووأثيرس فووي إدارة 

اتماهواتهم نحوو فعاليوة اسوتخدام الوسواإلل التجنولوجيوة,  سمعة المنظموة  مو  قيوث تقيويم
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وتحد ووودوا صوووفحات مواقوووع التواصووول االجتمووواعي, فوووي التعر وووف بأهوووداف المنظموووة 

وودماتها  إلوت جانو  التعورف عاوت مقترقواتهم نحوو تطوو ر آليوات التفاعول معهوم بموا 

 رإليسي وهو:تسعت الدراسة اإلجابة ع  تساؤل وم  هنا  حس  العالقة بي  الطرفي   

ما طبيعة وحدود تأثير استخدام ممارسي إدارة العالقات العامة بالمنظمات     

لوسائل االتصال الجديدة, وتحديًدا مواقع التواصل االجتماعي, في كفاءة إداراتهم 

 لسمعة المنظمة, بالتطبيق على ممارسي العالقات العامة في المنظمات المختلفة. 

 أهمية الدراسة:

 موضوع الدراسة أهمية خاصة لما يلي:يكتسب 

 الخاص بالدراسات العربية التت  تسعت الدراسة ألن تجون إضافة لاتراث العامي

أُجر   ع  تقييم أداء إدارات العالقات العامة في المنظمات في تحقي  كفاءة 

المنظمة في إدارة سمعتها م  والل التوعية بأهدافها وودماتها وأنشطتها  وهو ما 

إلت االتماس البحثي المتعا  بدراسة تطور آليات التواصل اإلعالمي وم   سي يف

بينها التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي  قيث تظل دراسة أسالي  

االتصال إلدارة العالقات العامة داول المنظمات مماالو وصبوا في قاجة لمت د م  

البحث في أثر التجنولوجيا األبحاث والتطو ر. وعات الرغم م  االهتمام العالمي ب

المد دة واإلنترن  في تشجيل سمعة المنظمات, هناك ندرة في الدراسات العربية 

ر   في هذا  المعنية بتقو م سمعة المنظمات مقارنة بالدراسات األجنبية التي أجو

 الممال البحثي . 

 ولوجية في ظل تتا د أعداد مستخدمي اإلنترن  وانتشار األفجار واالبتجارات التجن

المستحدثة, اتمه  الشركات والمنظمات لمواكبة هذس التطورات المد دة  في 

محاولة لاتواصل الداإلم مع الممهور ع   ر   المواقع اإللجترونية لتاك 

المنظمات؛ مما أدى إلت ضرورة تحايل الممارسة اإللجترونية التي تتم عبر هذس 

اإللجتروني وفعالية الموقع لطرفي  المواقع   تمهيداو لقياس كفاءة عماية االتصال

 االتصال ) المرسل والمستقبل(.

   ت يف الدراسة لالتماس البحثي الهادف لاجشف ع  تأثيرات محتوى اإلنترن

المعاوماتي المتنو  في اتماهات الممهور نحو تقييم فعالية أداء إدارة العالقات 

القوة وال عف  العامة في المنظمات  قيث تحاول الدراسة الجشف ع  موا  

في التفاعل مع الممهور عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة 

بالمنظمة وأثر ذلك في وا  سمعة إ مابية ع  أداء المنظمة. كما تهتم الدراسة 

بتنمية القدرة عات تالفي أع تأثيرات سابية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  

عات شبجة اإلنترن , قيث بات م  واصة في تتا د وانتشار المعاومات 

ال رورع قياس مدى الشفافية والدقة في تتو د عمالء المنظمات بالمعاومات 
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التي  حتاجونها م  والل موقع المؤسسة عات شبجة اإلنترن , األمر الذع  نعجس 

 عات السمعة.

 أهداف الدراسة:

  تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف على النحو التالي: 

تستهدف الدراسة التعرف عات الدور التي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في بناء 

 سمعة المنظمات  و مج  تحد د ذلك م  والل العناصر التالية:

 .رصد المهام التي تقوم بها عينة الدراسة داول إدارة العالقات العامة بالمنظمة 

 العالقات العامة بالمنظمة  التعرف عات األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة

 لاممهور الخارجي.

  التعرف األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة

 لاممهور الداواي.

  رصد مدى قرص إدارة العالقات العامة بالمنظمة عات التواصل بالتجنولوجيا

 الحد ثة.

 دمها إدارة العالقات تحد د أهم أنما  تجنولوجيا االتصال الحد ثة التي تستخ

 العامة بالمنظمة.

 .رصد معدالت استخدام إدارة العالقات العامة بالمنظمة لألشجال االتصالية 

  التعرف عات مدى استخدام عينة الدراسة لشبجات التواصل االجتماعي

 لاتواصل مع الممهور الخاص بالمنظمة.

 صل مع رصد وتحايل دوافع استخدام شبجات التواصل االجتماعي لاتوا

 الممهور الخاص بالمنظمة التي  عمل بها المبحوثون.

 .تحد د اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور 

  معرفة المعاومات والبيانات التي  هتم المبحوثون بتوصياها عات مواقع

 التواصل االجتماعي لممهور المنظمة.

 بناء سمعة جيدة لامنظمة م  والل  رصد وتوصيف دور العالقات العامة في

 مواقع التواصل االجتماعي.

  التعرف عات العناصر المؤثرة في سمعة المنظمات التي عادة ما تت منها

 صفحات المنظمة عات مواقع التواصل االجتماعي.
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  رصد العناصر التي ت عها المنظمة عات صفحات مواقع التواصل االجتماعي

 التابعة لها.

  التي تدعم صفحة المنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي.رصد العناصر 

  التعرف عات مقترقات مبحوثي الدراسة قول تطو ر أسالي  استخدام

 صفحات المنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعي في تطو ر سمعة المنظمة.

 الدراسات السابقة: 

القووات تووم مراجعووة الدراسووات السووابقة التووي تناولوو  محوواوالت موو  ممارسووي الع

العامة لتوظيف لتجنولوجيا اإلتصال المد دة لتوضية كفاءة اداراة العالقوات العاموة فوي 

و م  األقدث إلوت األقودم عاوت  و زمنيا بناء سمعة المنظمة التي عماون بها وترتيبها ترتيبا

 النحو التالي: 

     (6)(2019دراسة )محمد حسن عبد الظاهر، 

البحووث فووي أهميووة دور وسوواإلل التواصوول الحد ثووة )تطبيقووات  الدراسووةتسووتهدف 

الهواتف الذكية( في تقد م ودمات فور ة وعاجاة لاممهوور مو  قبول بعوم المؤسسوات 

وة  الحجومية داوول دولوة اإلموارات. واعتمودت الدراسوة عاوت المونهج المسوة  قيوث ُمس 

ت الحجوميوة م مون مواقع التواصل االجتمواعي والتطبيقوات الذكيوة لوبعم المؤسسوا

تطبيقوات( مو  التطبيقوات الذكيوة  5في اإلمارات   وتمثا  عينة الدراسة التحاياية فوي )

مفوردة ( بوالايتي  259لبعم المؤسسات داول الدولة  أما العينوة الميدانيوة تمثاو  فوي )

)العربية واإلنمايت ة( م  الممهور المتعامل مع تاك الوساإلل لاحصول عاوت الخودمات 

  2019-3-10قتوت 2019-1-15المؤسسات عينة الدراسوة فوي الفتورة مو الُمقدمة م  

مفوووردات( كعينوووة عمد وووة )قووواإلم  6باإلضوووافة إلوووت عينوووة القووواإلم باالتصوووال وعوووددها ) 

باالتصوال( موو  بعووم المؤسسووات الحجوميووة الُمختووارة كعينووة لادراسووة موو  المؤسسووات 

 .الحجومية داول دولة اإلمارات

 :نتائج, من أهمهاتوصلت الدراسة إلى عدة 

هو الحرص عات التطو ر المستمر  –عينة الدراسة  –أهم ما  ُميت التطبيقات  -

والتحد ثات الخاصة بالخدمات المختافة  بحيث تتية لعمالء تاك المؤسسات 

الحصول عات أكبر قدر م  الخدمات دون الحاجة ألع مواقع اإللجترونية أورى  

 .راء معامالت معينةأو الذهاب إلت المؤسسة الخدمية إلج

توجد فروق ذات داللة إقصاإلية بي  الفئات العمر ة قول درجة اعتماد  -

المبحوثي  عات التطبيقات الذكية وتجو   الذهنية لد هم ع  المؤسسات الحجومية 

ا وفئات  56-36لصالة فئة ) سنة( والفئات المنسية لصالة فئة )األجنبية( وأويرو

 . )الاية لصالة فئة )اإلنمايت ة
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عدم وجود فروق معنو ة بي  فئات النو  والمستوى التعايمي قول درجة اعتماد  -

 .المبحوثي  عات التطبيقات الذكية وتجو   الذهنية لد هم ع  المؤسسات الحجومية

وجود عالقة  رد ة بي  استخدام المبحوثي  لاخدمات اإللجترونية عبر وساإلل  -

ة  والصورة الذهنية لامؤسسات التواصل االجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكي

 .الحجومية المتجونة لد هم. وهو ما  ثب  صحة الفرض الثاني

 (7)(: 2018دراسة )سمر محمد محمد الشحات، 

تسوووتهدف الدراسوووة التعووورف عاوووت دور العالقوووات العاموووة عووو   ر ووو  بووورامج 

المسئولية الممتمعيوة عاوت وجوه الخصووص فوي تجوو   الصوورة الذهنيوة عو  شوركات 

د ة ـة عمووـة عاووت عينووـوتووم إجووراء الدراسوو .ي ـالمراهقووالطيووران الموودني المصوورع لوودى 

( سوونة فووي 21-12) مفووردة موو  المووراهقي  تتووراوح أعمووارهم بووي  300متاقووة قوامهووا 

نوووادع التمالووك والشوومس والترسووانة والطالبيووة الر اضووي باإلضووافة ألعووداد الممووالت 

 .2016و 2015ـوع والل عامي الصادرة ع  مصر لاطيران وميناء القاهرة الم

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

اعتماد المراهقي  عينة الدراسة في اكتساب معاومات ع  شركات الطيران   

تالها  ,%22.5المدني ع   ر   مواقع التواصل االجتماعي بنسبة

 .%17.4, ثم ع   ر   صد   بنسبة %18.10التايفت ون بنسبة 

ها ن عينة الدراسة بالمشاركة فيوأكثر األنشطة التي  هتم المراهق تتحدد 

 57357ي مسابقات المرع لدعم مستشفي الشركات محل الدراسة فوتقدمها 

 تاتها الموالت التعر فية لمصر لاطيران. 

 (8)(2018دراسة )جهاد محمد الصفتي، 

الدراسة التعرف عات دور العالقات العامة بوزارة السياقة في دعم  تستهدف     

. اعتمدت الدراسة وتقو ة االنتماء الو ني عند األ فال م  والل السياقة الداواية

مفردة م   ابة و البات  400بق  عات عينة قوامها عات منهج المسة اإلعالمي  و ُ 

 .المرقاة اإلعداد ة

 :نتائج, من أهمهاتوصلت الدراسة إلى عدة    

 إلتتعرض األ فال لابرامج الداواية لاعالقات العامة في وزارة السياقة أدى  

إلت  عزاد اعتتازهم ببادهم مما  ؤدكما  .تييير فجرتهم ع  مصر لألف ل

 دعم وتقو ة االنتماء الو ني لد هم.

 (9)(: 2018دراسة )رانيا عبد الرحمن عبد الحكيم، 

الجشف ع  األدوار الرإليسية التي تقوم بها إدارة العالقات  تستهدف الدراسة

العامة بوجه عام ودورها في إدارة األزمات السياقية بوجه واص  والتعرف عات 



 االجتماعي في كفاءة إداراتهم لسمعة المنظمةأثر استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع التواصل 

 348  2021 يونية/  يناير – الواحد والعشرونالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

الدور االتصالي لاعالقات العامة والتعرف عات كافة العوامل الداواية والخارجية 

ة الثالث  ف الو ع  رصد المؤثرة عات أداء عمل العالقات العامة أثناء مراقل األزم

عات أساوب الدراسة اعتمدت و .تاك األزمات بنوعياتها المختافة م  قيث التأثير

المسة الشامل لمميع ممارسي العالقات العامة في وزارة السياقة والهيئات التابعة 

لها  وإجراء مقاباة متعمقة مع مسئولي العالقات العامة والمركت اإلعالمي بوزارة 

 استخدم  الباقثة استمارة االستبانة وأداة المالقظة السياقة 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

 قصور في أداء دور العالقات العامة واقتصارها عات الموان  اإلعالمية  وجد 

اتسم أداء إدارة العالقات العامة بأنه مرقاة ما قبل األزمة. وفي أثناء األزمة, 

التيطية اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية الالزمة وإعداد األف ل م  قيث 

ام تشارك العالقات ف أما في مرقاة ما بعد األزمة, .البيانات الصحفية لألزمة

العامة في إعداد الخطط والسينار وهات المرتبطة باإلجراءات االقتراز ة ولعب  

إلية  لبناء سمعة العالقات العامة دوراو واضحا و في االستمرار باالتصاالت الوقا

  يبة ع  المؤسسة . 

أداء عمل العالقات العامة والل أزمة الطاإلرة  فيتنو  العوامل المؤثرة   

الروسية منها تداول المعاومات الخا ئة وظهور الشاإلعات وتت يف الصورة 

الذهنية وال يو  الخارجية وت خيم الحدث وال يط اإلعالمي واصة 

عنيي  باألزمة  تحدثون عنها واستيالل األزمة وظهور وبراء غير م الخارجي

و   .سياسيا

 (10)(2018دراسة )صفاء عبد الحميد عبد السميع، 

تستهدف الدراسة التعرف عات أثر استخدام ممارسي العالقات العامة 

تشجيل صورتها اإلعالمية عند  فيبالوزارات الحجومية لشبجات التواصل االجتماعي 

المماهير, وقد اعتمدت الباقثة عات منهج المسة لعينة م  الممهور المصرع المتابع 

وصف وتحايل أثر استخدام ل -محل الدراسة–لاصفحات الرسمية بالوزارات الحجومية 

ممارسي العالقات العامة بالوزارات الحجومية عبر شبجات التواصل االجتماعي عات 

( 45وتم إجراء ممموعة م  المقابالت الميدانية مع عدد ). صورتها اإلعالمية تشجيل

, -محل الدراسة-مفردة م  القاإلمي  باالتصال في إدارة العالقات العامة في الوزارات

هذس الدراسة ة. كما تم إجراء قام  الباقثة باوتيار العينة العمد ة غير االقتماليو

ستخدمي شبجات التواصل االجتماعي المتابعي  الميدانية عات عينة عمد ة م  م

 .مفردة 400قوامها -محل الدراسة–لاصفحات الرسمية لاوزارات 
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 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها  

ستراتيميات التي  تعبها ممارس ة ارتبا ية دالة اقصاإليوا بي  اإلعالقتوجد  

محل  -لاوزارات الحجوميةالعالقات العامة المسئول ع  الصفحات الرسمية 

تشجيل الصورة االعالمية ر شبجات التواصل االجتماعي, وعب-الدراسة

 لاوزارات.

توجد عالقة ارتبا ية دالة اقصاإلية بي  مستو ات التفاعل بي  الممهور   

محل  –وممارسي العالقات العامة عاي الصفحات الرسمية لاوزارات الحجومية 

الجتماعي و تشجيل الصورة االعالمية عبر شبجات التواصل ا -الدراسة

 .لاوزارات الحجومية

  (11)(:2018دراسة )رضا هاني عبد الرؤوف، 

توصيف وتقييم استخدامات االتصاالت التفاعاية التقايد ة تستهدف الدراسة 

ستراتيميات إدارة العالقة رة عالقات البنوك بعمالإلها ورصد إوااللجترونية في إدا

نتاإلج العالقة والتعرف عات مدى توافر الخصاإلص الحوار ة وأنما ها والجشف ع  

 .التفاعاية في تاك القنوات االتصالية

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها  

لاتواصل مع العمالء  باستخدام كل م  الوساإلل التقايد ة والحد ثة البنوكاهتمام  

كل م  االتصاالت التقايد ة والحد ثة بنس   البنوكعمالء بشجل متجامل, و ف ل 

متقاربة م  قيث توظيف كل م  وصاإلص االتصال الحوارى واستراتيميات 

 إدارة العالقة مع العمالء.

 (12)(2018دراسة )فايزة عوض عبد الحميد مصطفي، 

في الجشف ع  العالقة بي  أبعاد المت ج  الدراسة تمثل الهدف الرإليسي لهذس 

مفردة م   384الترو مي والسمعة المدركة لامنظمة, بالتطبي  عات عينة قوامها 

 محافظة الدقهاية. المتبرعي  ورعاة الممعيات األهاية في

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

الترو مي المتمثاة في وجود ارتبا  معنوع إ مابي بي  جميع أبعاد المت ج  

)اإلعالن, والبيع الشخصي, والتسو   المباشر, والعالقات العامة, والنشر, 

وتنشيط المبيعات( والسمعة المدركة لامنظمة وأبعادها المتمثاة في )التوجه 

ركة, بالعميل, والمسئولية االجتماعية, والماذبية التنظيمية, والمودة المد

 .والموثوقية واألداء المالي(
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وجود تأثير معنوع لمميع أبعاد المت ج الترو مي عات السمعة المدركة باستثناء   

اإلعالن, وأويراو تبي  أنه ال  ختاف إدراك المتبرعي  والرعاة لسمعة الممعية 

و تماس الممعيات األهاية باوتالف المتييرات الد موجرافية.  معنو ا

 (13)(2018دراسة )عطية محمد عطية، 

مستقبل العالقات العامة في مصر والل العقد  البحث فيالدراسة  تستهدف

( بدراسة وتحايل العوامل والمتييرات التي تحجم فعالية وكفاءة 2025 –2015القادم )

ممارسات العالقات العامة بالمنظمات المصر ة في الوق  الراه   ورصد أهم 

سم ممموعة سينار وهات مستقباها لتوفير ور طة معرفية لر فيالمتييرات المؤثرة 

متوقعة ومعيار ة لمستقبل المهنة وممارسيها في مصر والل العشر سنوات القادمة 

واقع ومستقبل العالقات العامة في مصر م   فيورصد اتماهات النخبة المؤثرة 

 .مفردة  103وذلك بالتطبي  عات  .األكاد ميي  والممارسي  نحوها

 :أهمهاتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من 

رغم تحقي  العالقات العامة في مصر لمجاس  عد دة  أكد المبحوثي  عات أنه  

واقعها ومستقباها وأهمها: عدم  فيازال  تعاني مشجالت متمنة تؤثر مفإنها 

ضعف ميتانيتها وإمجاناتها  ووعت واعتراف اإلدارة العايا بدورها وقيمتها  

العالقات العامة مع وساإلل عدم تفاعل والصورة السيئة لامهنة في مصر  و

 االتصال  وعدم قصول ممارسيها عات تعايم متخصص. 

لعامة في مصر والل العقد مستقبل العالقات ا فيأهم المتييرات المؤثرة إن  

المتييرات التجنولوجية في المقدمة   ايها المتييرات االقتصاد ة  القادم تتحدد في 

عات التجيف مع ثقافة الممتمع المصرع ثم المتييرات االجتماعية وقدرة المهنة 

 .وعاداته وتقاليدس

 (14)(2017دراسة )هناء حمدي أحمد بيومي، 

التعرف عات استخدام المنظمات غير الربحية المصر ة أو تستهدف الدراسة 

الممعيات األهاية كما  طا  عايها لمواقع الشبجات االجتماعية م  أجل تحقي  أهدافها 

 واستخدم  الدراسة وتعمي  العالقات مع الممهور الخارجي. المختافة وأهمها بناء

( منظمة غير ربحية 16صفحات الفيسبوك لـ ) بالتطبي  عاتمنهج تحايل الم مون  

م  مماالت مختافة وهت منظمات تعمل في ممال المساعدات االجتماعية ومنظمات 

راء مقابالت تنمو ة وصحية وأورى ققوقية  باإلضافة إلت المنهج الجيفي عبر إج

 .متعمقة مع ممموعة م  مسئولي االتصال الممثاي  ع  تاك المماالت
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 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

ن تقو ة وتعت ت العالقة مع الممهور والترو ج لامنظمة والتعر ف بأنشطتها هو إ 

لصفحات الفيسبوك لامنظمات غير الربحية   ايه جمع التبرعات  يالهدف الرإليس

 النقد ة

 (15)(2017دراسة )نرمين عالء الدين علي، 

التعرف عاي آليات ووطط إدارة السمعة الموضوعة م   إلت تهدف الدراسة

إدارة قنوات التواصل االجتماعي في المنظمات عينة  , وتأثيرها في قبل القاإلمي

ازد اد أعداد مستخدمي وساإلل التواصل االجتماعي بشجل كبير في الدراسة  وكذلك 

. واعتمدت اآلونة االويرة بدرجة تستوج  معها دراسة استخدامات المنظمات

  .المنهج التحاياي تعاالدراسة 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

هم تاك الوساإلل أاتف  القاإلمون عاي الوساإلل موضو  الدراسة أن الفيس بوك  عد  

ا في الفيس بوك كثر استخدامو العامية هي اال أن الاهمة. والتي  تم االعتماد عايها

 .97.26وكذلك عاي تو تر بواقع %99.2بواقع 

 (16)(:2017دراسة  )محمد جياد زين الدين، 

في توظيف صفحة الفيس  الدراسة التعرف عات دور العالقات العامة تستهدف

وإ مابي ليرض إدارة سمعة الشركة بما   م  لها التفاعل مع ل اعبوك بشجل ف

وتم االعتماد عات استمارة  .الممهور وكس  الرأع العام ليرض الد مومة واالستمرار

اوقوف عامة في شركتي ز    وآسيا سيل لاستبيان توز  عات ممارسي العالقات ال

سمعة الشركة   عات آراإلهم بشأن وضع تصورات مستقباية أف ل في ممال إدارة

 .كونهما م  أكبر شركات االتصاالت النقالة في العراق

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

اتفاق جميع أفراد عينة الدراسة عات ضرورة توظيف العالقات العامة لوساإلل  

  %100التواصل االجتماعي في إدارة سمعة الشركات قيث كان  مواف  بنسبة 

وهذا مؤشر إ مابي نحو أهمية وساإلل التواصل االجتماعي وتوظيفها في إدارة 

 سمعة الشركات. 

ت عها العالقات العامة بشأن الخدمة التي أكدت عينة الدراسة أن المعاومات التي  

تقدمها الشركة البد أن تجون صحيحة وصادقة وواقعية  قيث  قع عات عات  

المؤسسة أن تتميت بالمصداقية في التعامل وبث ما هو واقعي  ألن فاسفة 

العالقات العامة تعتمد عات المصداقية وعدم الجذب والتهو ل في الخدمات أو 
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قال استخدام هذا األساوب م  قبل الشركة سوف  فقدها مستقبالو غيرها  ألنه في 

 سمعتها التي تعد الهدف الرإليسي لعماها. 

 ( 17)(2016دراسة أحمد محمد أحمد الطناني )

العالقات العامة  يالدراسة إلت الجشف ع  واقع استخدام ممارس تهدف

ا( لمواقع التواصل االجتماعي  بالمؤسسات اإلعالمية )اتحاد اإلذاعة والتافت ون نموذجو

واستخدم  الدراسة منهج المسة ودوافع وعادات وأنما  استخدامهم لهذس المواقع  

 وأداة االستبيان.

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

, وم  ضم  ةياة اتصال أصبة ضرورة ماحالتطور السر ع لإلنترن  كوس إن 

االتصالية لاعالقات العامة في كافة المؤسسات والمنظمات سواء  ستراتيمياتاإل

كان  قجومية أو واصة إنتاجية أو ودمية  ومثاث شبجات التواصل االجتماعي 

أقد مظاهر التفاعاية في إ ار ثورة التجنولوجيات الحد ثة لالتصال  مارس م  

ستخدمون كافة األنشطة التفاعاية التشاركية بجل قر ة بحيث أتاق  واللها الم

لمستخدميها التعاي  الحر ومشاركة المافات والصور وتبادل مقا ع الفيد و 

 جراء المحادثات الفور ة.وإنشاء المدونات وإرسال الرساإلل وإ

وفرت التجنولوجيا لممارسي العالقات العامة فرصة لتقد م أنفسهم ومؤسساتهم  

لامماهير ومجنتهم م  بناء عالقات استراتيمية معهم  وأصبح  الشبجات 

ا استراتيميوا إلدارة العالقات العامة بالمؤسسات اإلعالمية قيث  االجتماعية ويارو

ممارسي العالقات العامة عات تطو ر  قدرة توقف نماقها وفاعايتها عات 

 ا المتعددة.مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع اإلنترن  وتطبيقاته

 ( 18)(: 2016دراسة جدعان فاضل الشمري )

الدراسة رصد وتحايل األدوار التي  مج  لاعالقات العامة القيام بهوا فوي  تستهدف

التوعية بخطة التنمية الو نية بدولة الجو و   هوذا إلوت جانو  الجشوف عو  مودى وجوود 

استراتيميات لاعالقات العامة لتنفيذ هذس الخطة لدى األجهتة المعنية م  قطا  قجوومي 

المسووة  وفووي إ ووار هووذا الموونهج تعتموود عاووت موونهج الدراسووة تعتموود ووقطووا  ووواص. 

 .الدراسة عات كل م  المسة الميداني  ومسة م مون بعم المواقع اإللجترونية

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

العالقات العامة فت الهيئات الرسمية   يوجود تبا   في مفهوم التنمية لدى مسؤول 

ى مد رع العالقات لد عالدراسة الجيفية أوضح  وجود إ مان قو نتاإلجإال أن 

 عد د م  المهات فيما  تعا  بخطة الدولة وتوجهاتها التنمو ة.العامة فت 
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عد د م  األنشطة االتصالية التت تعتمد عايها إدارات العالقات العامة فت  بروز 

ة التت تعتمد والهيئات محل الدراسة  كما تنوع  الوساإلل اإلعالمي المؤسسات

 عايها إدارات العالقات العامة لخدمة أهداف وطة التنمية الو نية.

 ( 19)(2016دراسة إبراهيم بن ناصر )   

دور اإلدارة اإللجترونية في التنمية  باعتبارها آلية تستهدف الدراسة البحث في 

والل  وذلك م التي  م  تطو عها لصالة العمل اإلدارع   الحد ثةم  آليات اإلدارة 

تأثير تطبي  اإلدارة االلجترونية عات مقومات تمجي  العاماي  في  رصد وتحايل

في وزارة التعايم السعود ة واصة. واستخدم  المنظمات العامة السعود ة عامة و

 الدراسة منهج المسة وأداة االستبيان.

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

في إ ار المنظمات الحجومية م  شأنه أن  عمل  ن إدوال اإلدارة اإللجترونيةإ 

 عات ز ادة فرص تمجي  العاماي  في تاك المنظمات.

اإلدارة اإللجترونية في المنطقة العربية نشا وا متواصعوا ألسباب أبرزها  تشهد 

غياب البنية التحتية ال رور ة إلقامة وتنشيط اإلدارة االلجترونية  ف الو ع  

 تتطابها عمايات بدأ التشييل. التجافة العالية التي

إن استخدام شبجة اإلنترن  في المنطقة العربية في تتا د مستمر م  قبل  

 الحجومات والمؤسسات واألفراد. 

 ( 20)(2016دراسة معصم بالل جمعة عبد هللا ) 

الدراسة رصد وتحايل دور وساإلل اإلتصال الحد ثة في تفعيل العالقة  تستهدف

تطبي  عات المؤسسات الحجومية في دولة اإلمارات الوذلك ب  الخارجيمع الممهور 

وتم إجراء  .واستخدم  الدراسة منهمي المسة ودراسة الحالة .العربية المتحدة

( مفردة  400الدراسة عات عينة م  المماهير المتعاماة مع مؤسسة شر ة دبي )

 .( مفردة200وعينة م  مسئولي االتصال في مؤسسة شر ة دبي )

 :ت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمهاتوصل   

مية لوساإلل االتصال توجد عالقة ارتبا ية  رد ة بي  استخدام المؤسسات الحجو 

 تحقي  اتصال قوارع مع جمهورها الخارجي.و الحد ثة

عالقة ارتبا ية  رد ة بي  استخدام المؤسسات الحجومية لوساإلل االتصال  توجد 

الحد ثة لتحقي  اتصال قوارع مع جمهورها الخارجي واتماهات هذا الممهور 

 نحو هذس المؤسسات. 
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   (21)(2015غادة محمد عبد الفتاح ) دراسة   

 فيالدراسة رصد التأثيرات التي تحدثها تجنولوجيا اإلتصال الحد ثة  تستهدف

تمثل ممتمع هذس الدراسة و  أداء ممارسي العالقات العامة في وزارة الطيران المدني.

في العاماي  في وزارة الطيران المدني. وكذلك م  العاماي  فت إدارة العالقات العامة 

عشواإلية بسيطة م  واقع الجشوف التي ت م  عتمدت الدراسة عات عينةابالوزارة  و

بيانات العاماي  بالعالقات العامة بوزارة الطيران المدني وقد لمأت الباقثة إلت قمم 

( مفردة م  العاماي  بالعالقات العامة بوزارة الطيران المدني  كما 400العينة  باغ )

  عتمدت عات صحيفة اإلستقصاء كأداة لممع البيانات المطاوبة.ا

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

قات عامة بوزارة الطيران المدني, وم  أهم المهام التي أفراد العينة وجود إدارة عال أكد 

توضية موقف المؤسسة تماس الق ا ا واألقداث المار ة   ايها تو يد عالقة تقوم بها 

وأويراو تشجيل صورة ا مابية تحسي  صورة المؤسسة  و  المؤسسة بممهورها وتنميتها

 امؤسسة في أذهان المماهير  والترو ج لنشا  المؤسسة.ل

  (22)(2015مازن محمد ) دراسة

لتعرف عات أسالي  ممارسة العالقات العامة اإللجترونية في مواقع إلت االدراسة  تهدف

وقد أجر   الدراسة التحاياية عات عينة م  مواقع المامعات  .المامعات المصر ة واألمر جية

جامعة  - جامعة المنصورة –معة األسجندر ة جا –المصر ة واألمر جية شما  )جامعة القاهرة 

 .جامعة متشيمان( –جامعة سنتافورد  –هارفارد 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

المامعات األمر جية بتقد م  ا  الخدمات ع   ر   موقعها فيما لم تهتم  اهتم  

استخدم  المواقع المصر ة ات المصر ة بتقد م تاك الخدمات. والمامع

واألمر جية عناصر الوساإلط المتعددة بجثافة المتمثاة فت النص فقط والنص 

ط خراإلوالصورة معا والفيد و والصوت معا والصور والرسوم المتحركة وال

 .  بينما قل استخدام العناصر التالية النص والصوت معا والفيد وااللجترونية

  ( 23)(2014دراسة وفاء محمد سليم الجمال) 

وساإلل اإلتصال معرفة استخدام ممارسي العالقات العامة ل إلت تهدف الدراسة

اماها تعمهام هذس اإلدارات وكيفية وصد المتحققة منها   شباعاتواإلبقطا  البترول 

االستقصاء  اء دراسة ميدانية باستخدام صحيفةإجرمع التجنولوجيا الحد ثة م  والل 

 ة م  شركات البترول العام والخاص.شرك 50عات  بالتطبي كأداة لممع البيانات 
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 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها  

ممال البترول هتمام الشركات العامة والخاصة العاماة فت ارتفا  مستوى ا 

و تف  ذلك مع أهمية هذة االنشطة وقيو ة ووطورة  بأنشطة العالقات العامة.

األدوار التت تقوم بها وتمارسها ادارات العالقات العامة داول مؤسسات 

 وشركات البترول. 

تصال الحد ثة واستخدامها ترول العام والخاص لتجنولوجيا االمواكبة شركات الب 

كما  ف هذة التجنولوجيا.ـيــر ع  مدى توظــرف النظــمتعددة بص مماالتفت 

عات اإلنترن  فت ممال عمل  ادواـثر اعتمـاألكشركات القطا  الخاص كان  

 .العالقات العامة مقارنة بشركات القطا  العام

  (24)(2014سماح عبد الرازق ) دراسة  

نترن  الدراسة وصف وتحايل استخدام ممارسي العالقات العامة لإل تستهدف

تقو م ( بالتطبي   –اتصال  –تخطيط  –بحوث العامة ) العالقاتنشطة في ممارسة أ

تم اوتيار و  لجترونيةمؤسسة عاماة في مصر ولها مواقع إ 48عات عينة عمد ة م  

 .ممارس م  داول تاك المؤسسات 200عينة متاقة لـ 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات عينة الدراسة الميدانية م   %60.5إن  

  وذلك م  والل جمع تخطيط أنشطة العالقات العامة  ستفيدون م  اإلنترن  في

 مابية ع  المؤسسة في . وجاء هدف بناء صورة ذهنية إالمعاومات م  اإلنترن 

 نترن .مقدمة األهداف الرإليسية م  استخدام ممارسي العالقات العامة لإل

  sommerkatharina & Diana. (Ingenhoff,(25) (2013دراسة  

اهتم  الدراسة بتحايل العالقات المتبادلة بي  سمعة الشركة والثقة والنوا ا 

عتبارها االساوكية بي  أفراد أربعة م  ممموعات المصالة  وقد تم قياس السمعة ب

الدراسة منهج المسة وأداة والوجدانية. واستخدم  بعاد المواقف المعرفية أت م 

 االستبيان بالتطبي  عات عينة ممثاة.

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

وبشجل عام  تشجل السمعة, قول المتييرات التي ممموعات األربعاوتالف ال 

  السعر واألداء المالي المنتج والخدمةجودة )اتف  المبحوثي  عات أهمية 

 عإلت الدور الواضة والقو  في إشارة  بناء السمعة ( فيقتصادع لاشركةواإل

ا   و , ولج  ألصاق  العمل والمسئولي  التنفيذ ي   ليس فقط فيما  تعا  بوظاإلفهم

بسمات الشخصية والجفاءة والخبرات الشخصية وجودة اإلدارة والمسئولية 
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والتعامل م  والل وساإلل  ممهور الداوايال جتماعية والحرص عات رفاهيةاال

 .الشركة لامستقبل اإلعالم ورؤ ة

 ( 26)( 2013سعود العنزي ) - 

تقد م نظرة شاماة ع  ممارسة العالقات العامة في جامعة  تستهدف الدراسة

الماك سعود م  والل محاولة التعرف عات نماذج العالقات العامة واألدوار التي 

منهج المسة بالعينة  . اعتمدت الدراسة عاىالعالقات العامة هناك و مارسها ممارس

قيث تم عقد استبيان مع العاماي  في ممال العالقات العامة  والتواصل معهم عبر 

 مفردة. 55المقاباة  والتايفون  والبر د اإللجتروني  وباغ عدد م  استجماوا االستبيان 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

درجة إلت أن نماح البرنامج  3.90أكدت عينة الدراسة بمتوسط قسابي قيمته  

الذع تصممه العالقات العامة لادعا ة لشركتها  توقف عات عدد األفراد الذ   

 فاعاوا مع منتمات وودمات الشركة.ق روا الحدث أو ت

أهمية العالقات العامة في إقداث  3.50بمتوسط قسابي قيمته أكد عينة الدراسة  

وظيفة العالقات    كما أ د المبحوثونؤسسة في وساإلل اإلعالمدعا ة إ مابية لام

العامة في أن تنشر المعاومات الدقيقة ع  المؤسسة والصحيحة بمتوسط قسابي 

 درجة.   3.64قيمته 

  (27)(2013 ,)دينا الخطاط دراسة  -

مؤسسات الحجومية الدراسة تقو م فاعاية المواقع اإللجترونية لا تستهدف

مبحوث م  المصر ي  مستخدمي  520قوامها  عمد ةبالتطبي  عات عينة  المصر ة

المواقع اإللجترونية  بالتطبي  تحايل م موناستخدام أداة وم  والل  .شبجة اإلنترن 

 .الحجومية المصر ة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

  %69.70 جاءت معا ير سهولة استخدام المواقع الحجومية متوسطة بنسبة 

  وقد جاء بشجل عام تطبي  %12.12لتفاعاية بنسبة ومستوى ضعيف م  ا

   حوارى الفعال ما بي  ضعيف ومتوسطالمواقع اإللجترونية لمعا ير اإلتصال ال

ضرورة تفعيل المواقع اإللجترونية الخاصة بالمؤسسات الحجومية وتخصيص  

  وتوعية الموا ني  بمختاف الوساإلل ع  بالموقع اإللجتروني دارة مختصةإ

 المواقع الحجومية اإللجترونية . 
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  (28)(2013ايمان شكري) دراسة 

 مج  أن  حققه تصميم المواقع  عوصف الدور الذإلت الدراسة  تهدف

  قيث تم تصالية بالمؤسسات المصر ةاإللجترونية في دعم وتحقي  الوظيفة اال

 388سح  عينة عشواإلية قوامها استخدام منهج المسة وأداة االستبيان م  والل 

 م  محافظتي القاهرة والدقهاية. مفردة

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

ما  دل عات اهتمام متماس بجل مواقع الدراسة  أهمية الشجل اإلتصالت ثناإلي اال 

  األمر الذى وقع والمستخدمي بي  الم صالالتالقاإلمي  عات الموقع بتوفير ا

 .قات بي  المنظمة والممهور العام هدف في النها ة إلت تحقي  العال

 (29) (2013 ,دعاء عاشوردراسة ) - 

  وتحد د مدى منظماتالدراسة توصيف وتقييم عماية ادارة سمعة ال تستهدف

رجة تأثيرهما ودتحقي  معا ير جودة تاك العماية في مسار ها اإلدارع واإلتصالي 

م سح  عينة قوامها الممهور فيها وتعامالتهم معها. وت  وثقة عات سمعة المنظمة

 مصر لاطيران وشركة توشيبا العربي.مفردة لممهور شركة  400

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

جاءت جودة المنتمات الشركة والتحد ث المستمر ومجانة العالمة التمار ة في  

تصاالت األسواق هي أساس تقد رات الممهور لاسمعة  وتمثل مممل عناصر اال

الترو مية لاعالقات العامة تحد داو نقطة ضعف أساسية في دعم جهود ادارة سمعة 

عات نموذج واص بها إلدارة الشركة   وقد اعتمدت ممموعة شركات العربي 

ة ومستوى جودة تت عات قياسات جودة المنتمات الصناعيـقيث رك  تهاـسمع

ي ـلقياس مستوى رضا مستهاج والو ـ" وصع وما بعد البيع "الصيانةـت البيودما

  بخدمات ـاـكل ما  تعفجان ركة مصر لاطيران ــة شـعـسمل المنتج. وبالنسبة

مل عناصر ــل ممـ  وتمثركةــة الشـور لسمعـد ر الممهـلتق اركة أساسو ــالش

امة تحد داو نقطة قوة أساسية في دعم جهود ـالعالقات ـاإلتصاالت الترو مية لاع

 .دارة السمعة  بالشركةإ

  (30)(2013 ,)لبني مسعود دراسة

فاعاية  فييتصال الحد ثة التعرف عات تأثير تجنولوجيا اال الدراسة ستهدفت

وبستخدام منهج دراسة الحالة  تم سح  عينة عمد ة م   لتسو قية.العالقات العامة ا

 21وتيار عينة متاقة م  امؤسسات وتحايل م مون مواقعها اإللجترونية و أربع

 مفردة م  الممهور المستهدف لهذس 400ممارس لاعالقات العامة بها وعينة م  

 المؤسسات.
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 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها 

أهمية وجود بر د إلجتروني لمراساة المؤسسة بالشجاوى والمقترقات والرد  

 عها وتحد ث الموقع بجل ما هو جد د م  معاومات وإعالنات واستطال  رأعاي

اتها م  نالعمالء ع  مستوى الخدمة واستخدام التجنولوجيا المد دة بجل إمجا

 . اعاية العالقات العامة التسو قيةف فيتصميم وألوان وإعالن متحرك 

 (31)(  ,2012Wun, Floria. and Hung) دراسة   

أنوا  م  الشركات  10دراك السمعة الطيبة لـ إ ىالدراسة قياس مد تستهدف

وتقييم مبادئ  fombrumستخدام مقياس قاصل السمعة لـاالمتنوعة في هونج كونج ب

فئات مؤسسية  10  عينة م  هذس السمعة م  والل إ ار نظرع  قيث تم سح

 متنوعة.

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

والشفافية والثبات م  مبادئ الشركات لاوصول إلت السمعة الطيبة  ن التميتإ 

المذب )fombrum باإلضافة إلت األبعاد األصاية لمقياس قاصل السمعة لـ

 –بيئة العمل  -الرؤ ة والقيادة -األداء المالي –الخدمات والمنتمات  –العا في

 جتماعية (.المسئولية اإل

هونج أوالق العمل في إ ار الشركات المتنوعة ب نبيي أن  دمج اإلدراك اإلعالمي و 

 كعنصر أساسيالشفافية  أهمية إلت  وقد أشار المستشارون بقسم العالقات العامة كونج

لاسمعة  وذلك م  والل استخدام الدعا ة واإلعالن لامنتمات والخدمات  وبرامج 

 .الممهور الداوايتواصل الميد مع   والسئولية اإلجتماعيةالم

 ( 32)(2011دراسة محمد عبدهللا اليدومى )  
معرفة واقع استخدام التقنيات الحد ثة فت ممال العالقات الدراسة  تستهدف

 ,نعجاسها عات أداء العاماي  فت ثالث شركات اتصال بالممهور ة اليمنيةاالعامة و

تماهات القاإلمي  م  أجل رصد اتمثا  فت قطا  قجومي ومختاط وقطا  واص  

ستخدامهم لاتقنيات الحد ثة  ومدى إقساسهم اعات أنشطة العالقات العامة نحو 

م  والل تصميم صحيفة ي عتمدت الدراسة عات منهج المسة الوصفابالحاجة إليها. و

ستخدام أساوب الحصر الشامل تصال بااطبيقها عات ثالث شركات تم تاستقصاء 

 العالقات العامة.مفردة م  ممارسي  75مجونة م  

  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

أهم , وأن فاعاية أنشطة العالقات العامة فيستخدام التقنيات الحد ثة  وجد أثر ال 

عدم قصول ممارسي العالقات عات دورات تدر بية فت ممال التقنيات في سب  

 .القطاعات ال تنظم دورات تدر بية الحد ثة  رجع إلت أن
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   Philip Kitchena(33 )   ( 2010) دراسة

تعورف عاوت مودى قودرة ممارسوي العالقوات العاموة عاوت الدراسوة إلوت التهدف    

عتموودت عاووت نموووذج روجوورز فووي اسووتخدام اإلنترنوو  وتوظيفووه لوظوواإلف المنظمووة  وا

التجنولوجيووة كموودول نظوورع لادارسووة  وتووم جمووع المعاومووات عوو   تشووار المسووتحدثاتان

  االستبيان. ر   

 توصلت إلى عدد من النتائج من أهمها:   

عتمدت بشجل كبير في تنفيذ وظاإلفها اإلدار ة عات اإّن إدارات العالقات العامة بالمنظمات  

  اإلنترن  كوسياة مهمة لاتنظيم والتخطيط والبحث واإلتصال والتقييم.

في ودمة بالبر د تاقتها اإلنترن  لاعالقات العامة, وتتمثل الخدمات التي أتتنو   

اإللجتروني وقواإلم البر د اإللجتروني وشبجات التواصالالجتماعي وبناء الموقع 

اإللجتروني لامؤسسة عات شبجة اإلنترن   واجراء البحوث  والمقابالت 

وني الشخصية عات اإلنترن   والمشاركة في المؤتمرات عبر الموقع اإللجتر

 لامؤسسة عات اإلنترن .

  (34)(Peter Björk 2010) دراسة

استهدف  الدراسة تحد د أدوار ومميتات المواقع اإللجترونيوة فوي تحفيوت العا فوة 

  قيوث تمثول المقدموة عبور المواقوع اإللجترونيوةالناتمة ع  رضا العموالء تمواس الخدموة 

و  و أساسوويا الدراسووة بووالتطبي  عاووت المواقووع قاموو  و  موو  مجونووات السوومعة العا فووة مجونووا

رجوالو   22اإللجترونية لرابطة صناعة الرقالت بأمر جا  قيوث توم سوح  عينوة قوامهوا

 منازلهم ومجاتبهم. أسرة وجرت المقابالت في 42امرأة  مثاون  20و

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

أهمية تعت ت دوافع السفر و  الموقع أهمية محتوى المعاومات والبيانات كمقياس لمودة 

وتعت ت الموقع بالصور وأعمال المرافيك التي تُشعر التاإلر بالسعادة وتمعاه متحمساو 

 إلت السفر. ومتفاإلالو  وتعتز م  عماية التفاعل مع المنظمة وتدفعه وتشمعه

تصال اإللجتروني في دعم وتحفيت العمالء بالتعامل والتفاعل أهمية عامل اال 

نطباعات اإل مابية التي ستمر مع المنظمة نتيمة النعجاسات الرضا واالالم

 . س التعامل مع المنظمة عبر موقعهاتجون  لدى العمالء تما

  (35) (2010حمد رضوان )أ دراسة  

سومعة المنظموات التمار وة  فيالدراسة وصف وتحايل العوامل المؤثرة  تستهدف

موارات الموجودة عات مواقعها اإللجترونية وتقد ر الممهور المسوتهدف مو  مصور واإل

 مارات.مفردة بالتساوع بي  مصر واإل 200  قيث تم سح  عينة قوامها لهذس العوامل
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 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها

إظهار إنمازات المنظمة عات  فيبناء السمعة  فيالعوامل التي تؤثر  تتحدد أهم 

المواقع والتوضية الجامل ألعمالها م  منتمات أو ودمات ووجود أسالي  

لاتواصل مع العمالء عات الموقع والتحد ث المستمر لاموقع وإسهامات الشركة 

  .في ممال المسئولية اإلجتماعية تماس البيئة

لامنظمة في بناء سمعتها وتو يدها أهمية الدور الذى  قوم به الموقع اإللجتروني  

عتماد الممهور عات مواقع اتصال الفعالة واصةو بعد تتا د كأقد وساإلل اال

 المنظمات كمصدر لامعاومات.

  Panopoulosb, (Philip J. Kitchena, Anastasios (36) (2010 دراسة

لتعوورف عاووي كيفيووة اسووتفادة المنظمووات غيوور الحجوميووة موو  االدراسووة  تسووتهدف

العوامول التوي ورصود  ,العالقوات العاموة الخاصوة بهوا أدوات اإلعالم المد دة في أنشطة

منظموة مو   75تم سح  عينة عمد ة قوامها . وعالقاتها العامة عات اإلنترن  فيتؤثر 

 .الوال ات المتحدةالمنظمات غير الحجومية في 

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها     

مد دة اإللجتروني لامنظمة عات أنه أهم أداة م  األدوات اإلعالمية الموقع  ُنظر ال 

 .  تايها المدونات وبث الفيد و  والمدونات الصوتيةلامنظمات غير الحجومية

فروق ذات داللة إقصاإلية بي  متوسط أهمية المواقع اإللجترونية وأهمية توجد  

  مما  شير إلت أن ةل اإلعالم المد دالمدونات  وكذلك أنوا  آورى م  وساإل

الموقع هو األداة الرإليسية م  أدوات وساإلل اإلعالم المد دة لامنظمات غير 

 .الحجومية في هذا الوق 

 Roy 2009) Johannes Annelie, (37) & دراسة 

التعوورف عاووت الطبيعووة المتفاعاووة لشووبجة اإلنترنوو  بتطبيوو    تسووتهدف الدراسووة

 10  قيوث توم سوح  عينوة قوامهوا العالقات العاموة اإلتصال المتناس  ثناإلي االتماس في

 .مواقع م  المنظمات غير الحجومية وغير الهادفة لاربة في جنوب أفر قيا

 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج, من أهمها   

 مج  تحد د درجة التفاعل في موقع المنظمة م  والل مالقظة وجود روابط  

صال تالمنظمات األقرب إلت نموذج االاإلتصال المتبادل  وبالتالي تعتبر هذس 

كما أن المنظمات األقرب ليات متفاعاة. نها ت من  آألالمتناس  ثناإلي اإلتماس 

دعم  وشارك  في قد تصال المتناس  ثناإلي اإلتماس في استخدام نموذج اال
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بالغ األهمية لتمثيل  االحوار مع جماهيرها  واعتبرت أن شبجة اإلنترن  وسطيو 

 حترام المتبادل وتشميع قر ة التعبير.اعات ال يوصاإلص الحوار المبن

 التعليق على الدراسات السابقة:

مهام ممارسي  فيتصال الحد ثة التي تناول  تأثير تجنولوجيا اال الدراسات تتعدد 

الهاإلل م  العالقات العامة  واستخدامها لاوساإلل المد دة والمستحدثة لمواكبة الجم 

ستمابة السر عة والمباشرة لمتطابات الممهور الداواي المعاومات المتدفقة واال

 .بها نوالخارجي لامؤسسات التي  عامو

ركتت الدراسات السابقة في معظمها عات اوتبار األشجال المستخدمة م  وساإلل  

 – مواقع المنظمات عات شبجة اإلنترن الحد ثة "تصال التفاعاي تجنولوجيا اال

 اماقو نتاك اآلليات التي الق   ,"البر د اإللجتروني –جتماعيمواقع التواصل اال

في توظيفهم لخدمة ممارسي العالقات العامة في تحسي  صورة مؤسساتهم التي 

 عماون بها لتحقي  نماح المؤسسات والتواصل مع الممهور الداواي والخارجي  

اصل بشجل مباشر مع الممهور وهو ما  ؤكد أهمية العالقات العامة في التو

 الداواي والخارجي في بناء سمعة المنظمات. 

تجو   سمعة  فياتفق  اغا  الدراسات األجنبية أن هناك عوامل متعددة تؤثر  

  داواية اتصاليةعوامل تنظيمية و ما بي تختاف هذس العوامل والمنظمات  

"عا فية"  نقاها دراكية ووجدانية إووارجية  كما أن السمعة تتأثر بعوامل 

 .الموقع اإللجتروني لامنظمات

 فيتصالية والتنظيمية معوا الموان  االتأثير هتم  باالدراسات العربية التي تندر  

سمعة المنظمة  فيما لم تشر الدراسات األجنبية والعربية إلت العامل األكثر تأثيراو 

 في بناء السمعة  قيث شما  النتاإلج جميع العوامل البيئية والتنظيمية واإلدار ة.

اتفق  الدراسات عات أهمية األنشطة اإلتصالية لاعالقات العامة وممارسيها  -

تصال اإللجتروني  وتفعيل دور المعاومات واألنشطة التسو قية في بناء واصةو اال

عدد الدراسات العربية السابقة التي تتبع    قلوتعت ت سمعة المنظمات  قيث 

الخطوات الفعاية لعماية بناء السمعة الطيبة لامنظمات عات الرغم م  األهمية 

 عالم المد د.  البالية واصةو مع التطور التجنولوجي وظهور وساإلل اإل

 لدراسات السابقة:استفادة من جوانب اال

تحد د الموان  التي لم تهتم الدراسات السابقة ببحثها  م  أجل تناولها بالبحث  

لتراث البحثي العربي ا إلت جد دو ت  مج  لهذس الدراسة أن ت يف والدراسة  قت

 في هذا الممال.

اإلجراءات المنهمية المالإلمة التحد د الدقي  لمشجاة الدراسة ومتييراتها  و 

 لموضو  الدراسة. 
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التي ج الدراسات السابقة نتاإل تعا بناءو الدراسة وفروضها  صياغة تساؤالت 

  ها.ساعدت في تحد د

 اإلطار النظري للدراسة:  

  اإللكتروني: الحواري االتصال نظرية

 لاموقوع الووظيفي البنواء وصواإلص عاوت بالتركيت م 1998 عام (وتا اور كين ) بدأ

 الموقوووع أن إلوووت وتوصوووال (اإلجوووراءات الم ووومون  الشوووجل ) قيوووث مووو  اإللجترونوووي

 استجشوافه  عاوت الممواهير لتشوميع الجافيوة بالد ناميجيوة  تسوم أن  م  الفعال اإللجتروني

 الممواهير اقتياجوات ابويت التوي المتنوعوة الينية بالمعاومات ت مينه ضرورة ع  ف الو 

 وإقامووة المختافووة الق ووا ا بمتابعووة لامهووور تسوومة التووي التفاعايووة معوودل وارتفووا  المختافووة

 معه. متبادلة قوار ة عالقات

 اسوتراتيمي إ وار عاوت تقووم نظر وة بوضوع وتوا اور كينو  قوام – المنطا  هذا م 

 المبوادئ عاوت العالقوة سهوذ وتقووم العنجبوتيوة. الشوبجة عبور الممواهير موع العالقات  سهل

 :(38)وهي موقع  أع عايها  حتوع أن  م  التي الخمسة

 قوار ة. قاقة إنشاء .1

 لاممهور. المفيدة المعاومات .2

 لاموقع. عودة ز ارات وا  .3

 االستخدام. سهولة .4

 التوار. عات الحفاظ .5

 ارتبا ية عالقة لوجود (39)(2016) هللا عبد جمعة بالل معصم دراسة أشارت وقد

 قووارع اتصوال تحقيو  وبي  الحد ثة االتصال لوساإلل الحجومية المؤسسات استخدام بي 

 االتصووال وسوواإلل الحجوميووة المؤسسووات اسووتخدم  كامووا أع الخووارجي  جمهورهووا مووع

 عالقوة وجوود تبوي  كموا الخوارجي  جمهورها مع قوارع اتصال استطاع  كاما الحد ثة

 اتصووال لتحقيوو  الحد ثووة االتصووال لوسوواإلل الحجوميووة المؤسسووات داماسووتخ بووي  ارتبا يووة

 كاموا أع المؤسسوات  هوذس نحوو الممهوور هذا واتماهات الخارجي جمهورها مع قوارع

 جمهورهوا موع قوارع اتصال لتحقي  الحد ثة االتصال وساإلل المؤسسات هذس استخدم 

 وأضوواف  المؤسسووات  هووذس نحووو إ مابيووة الممهووور هووذا اتماهووات كانوو  كامووا الخووارجي

 عاوت  وؤثر االلجترونوي الموقوع اسوتخدام سوهولة أن 40 2015  محمود محمود سوارة دراسة

 بووي  بووالمنتج االلجترونيووة والتوصووية والءس عاووت وانعجاسوواته الموقووع عوو  العميوول رضووا

 .E-WOM العمالء

 اإللكتروني: الحواري االتصال نظرية لتطور األولى المرحلة  

 لامنظموة األمثول الحول بمثابوة  عتبر ال الحوار أن (2002 عام وتا اور )كين  رأى

 أوالقوي بشوجل التصورف عات المنظمة إجبار  ستطيع وال   والظروف الحاالت شتت في
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 قوار وة اتصوال هياكول بإنشواء المنظموة قامو  وإذا الممهور  عات الرد عات إجبارها أو

 لوويس فوالحوار قووارع  شوجلب تتصورف أنهوا بال ورورة  عنوي ال ذلوك فوإن العوام بوالرأع

 والمنظموة والعالقات  االتصاالت استمرار ة نتاج هو إنما الخطوات م  ساساة أو عماية

 وا ر.  ي  ع  لاممهور قوار ة التتامات تقدم أن  م  التي هي

ا وضع (وتا اور )كين  ولوقا   قووم الحوار وة العاموة لاعالقوات توازنوا أكثر نظر وا إ ارو

 ومسوة ووالل مو  الو و  صواقبة المنظموة موع المسواواة قودر عاوت رالمماهي وضع عات

 هوذس الحووار  مفهووم وافهوا  جمو  التي والصر حة ال منية المعاني تمثل متداواة مبادئ

  : (41)هي المبادئ

 التبادلية MUTUALITY :  

 الجيووان بمثابووة والممهووور المنظمووة وأن اآلووور    نظوور بوجهووة االعتووراف بهووا و قصوود

 محوول الممهووور آراء المنظمووة ت ووع بحيووث والتجووافؤ  المسوواواة روح وووالل موو  الواقوود

 التوجووه ) قوويم منهووا و نوودرج آثارهووا  تقيوويم وعنوود اتصووالية جهووود أع تخطوويط عنوود اعتبووار

 المتجافئ(. التبادل روح   المشترك

 التقارب PROPINQUITY :  

 وبيوان تهمهوم  التي الموضوعات في المختافة المماهير ة الفئات مع التشاور بها و قصد

 والعموول تسووفيه دون لرغبوواتهم الميوود واإلنصووات تعايقوواتهم تاقووي عاووت والقوودرة االسووتعداد

 الممج . قدر لها االستمابة عات الفعال

 التعاطف EMPATHY 

 وتشوميع "الدعم" قيم منها و ندرج والمساواة  الثقة م  أسس عات الحوار قيام به و قصد

 كافووة مووع المنظمووة تتفاعوول أن بوول دقووم أو تسووفيه وند رأ ووه عوو  التعبيوور عاووت اآلووور

 إقصاء. أو تهميش دون فئاته بجل وتعترف المماهير ة والشراإلة القطاعات

 والمخاطرة المجازفة RISK 

 غيوور وطيوورة نتوواإلج عنووه  وونمم قوود وبالتووالي بالتاقاإليووة  تسووم العامووة العالقووات فووي فووالحوار

 وتتسوم تنظيميوة  أو شخصوية صواالتاالت كانو  سوواء الحووار أ وراف كول عات متوقعة

 نتيمووة والووتهجم كالسووخر ة المتوقعووة غيوور والعواقوو  الحساسووية موو  بقوودر المخووا ر هووذس

 لوذا الحووار أ وراف بوي  بواالوتالف تتسوم قود التوي والمعتقودات والمعواني المفاهيم لتبادل

 وإن قتوت بواآلور االعتوراف أسوس عات والعالقات الحوار إدارة مبادئ  متاجوا أن  م 

 وقيمه. معتقداته في اوتاف

 االلتزام COMMITMENT 

 نقوا  اسوتيالل أو اآلوور هت موة ولويس المتبادلوة المنفعوة تحقي  هو الحوار م  فاليرض

 معاوموات ومصوداقية صوحة بهوا و قصود الصودق معاني المبدأ هذا تح  و ندرج ضعفه 

 كوول الحوووارع االتصووال  رفووي  بووذل بووأن بالتفسووير االلتووتام ومعنووت الحوووار  أ ووراف

 ومعنوت توافو   إلوت  صوال لوم إن قتت اآلور ومعتقدات قيم فهم سبيل في الممجنة المهود

  رف. لجل الذاتية المصاحة عات المشتركة المصالة قيمة تياي  والل م  الذات إنجار
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 اإللكتروني: الحواري االتصال نظرية لتطور الثانية المرحلة  

 االنترنوو  عبوور الحوووارع لالتصووال آووور   دأ  مبوو ( 2011 سوور ع أبووو إنمووي ) أضوواف 

  : (42)في تمثال

 بالتفسير االلتزام : COMMITMENT OF ITERPRETATION 

 تعوارض قواالت فوي قتوت لآلوور   نظورس وجهوة بتفسوير الحووار أ وراف كل  اتتم بأن

 بموا اآلوور   موع والفاتوه  ورف كول  نحوي أن الحووارع االلتوتام  تطا  قيث المواقف

 المشترك. التفاهم عات قو ة عالقات ببناء  سمة

 لالنتقاد القابلية VULNER ABILITY 

 قود مموا لمعاوماتهوا معهوا المتعاماوة األ وراف كول الستيالل المنظمة الحوار  عرض فقد

 بموا الجافية والد ناميجية بالمرونة تمتعها ضرورة  فرض ما وهو سياستها  لنقد  عرضها

 لمماهيرها. ةالمختاف التوجهات مع بالتجيف  سمة

 اإللكتروني: الحواري االتصال نظرية لتطور الثالثة المرحلة  

 لتشومل الحوار وة المبوادئ هوذس استخدام تطبيقات (43)( 2002 عام وتا اور كين  ) وضع

 DIALOGUE IN RELATIONS BUILDING الحوار وة" العالقوات "بنواء هموا مموالي 

 اآلوور المموال تمثول بينموا وبع ه  العام الممهور بي  أو وجمهورها المنظمة بي  سواء

 DIALOGUE IN MEDIATED COMMMUNICATION اإلعالميوة" "الوسواإلط فوي

  فقاموا بإعوادة صوياغة وترتيو  ( الو و  ومواقوع اإللجترونوي اإلعوالم ) مموال مت ومنة

يتهوا ودورهوا فوي عمايوة العالقوات وفو  أهم 1998المبادئ الخمسة التي وضعوها عام 

 شجل أكثر فاعاية لتصبة كالتالي :العامة الحوار ة وإتمام االتصال الحوارع ب
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 QUALITY OF INFORMATION  المعلومات جودة -

  ابووي الووذع ألمثوول الوجووه عاووت الموقووع تصووميم ت ووم  التووي المعاومووات تاووك هووي

 مو  متودرج منطقوي هرموي شوجل فوي تقود مها  وتم أن عاوت التوار  واقتياجات تساؤالت

 KENTETAL) وقسووم الموقووع  لموضووو  وصوصووية األكثوور ثووم العامووة المعاومووات

  : هما عنصر   إلت المعاومات (44)(2003

 USEFULNESS TO MEDIA  اإلعالم لوسائل المفيدة المعلومات -

 عو  وبيانوات والخطو   الصوحفية  بالتقوار ر الخاصوة المعاومات الموقع  قدم بأن

 الموقوع واقتوواء واللوه  مو  والرسوومات الصوور تحميول وقابايوة الموقوع أع واء هو ة

 الواضحة. المحددة والمواقف والبصر ة  السمعية المؤثرات عات

 USEFULNESS TO VOLUNTEERS  للمتطوعين المفيدة المنفعة -

 كيفيوة عو  معاوموات وتقد م بوضوح  ورؤ تها ورسالتها المنظمة شعار إبراز والل م 

 بالو  . والع و ة  االن مام

 معاوموات جوودة ل ومان أوورى وصواإلص (45)( 2009ALIVIZOS ET AL ) وأضاف

  :  اي فيما تمثا  الموقع

 وتمنو الموقوع لباود المحايوة بالاهموة الموقوع تقود م مراعواة موع : الموقع لغات تعدد  

 . فهم سوء أع لتمن  لية م  أكثر بي  المشتركة والرموز اإلشارات

 قيوث مو  الايو وة وصوحتها والموضووعية بالدقوة واتسوامها : المعلومات مصداقية 

 لاعبارات. والنحوع الافظي البناء

 تحوود ث آوور وتووار   والإلحتوه  الموقوع  موو  الهودف ت ومي  وووالل مو  : الشففافية 

 لامعاومات.

ا "ALIVIZOS" وأكد  األقوداث مواقوع فوي المعاوموات جوودة عناصور أقد أن أ  و

 موؤتمرات  ) مو  واللهوا مو  والمقدموة المسوقة وفعاليتها أقداثها تنو  م  تنبع الخاصة

 وذلك األقداث  هذس وم مون نشا  تنو  مع ال (  ...... ندوات مهرجانات  معارض 

 ومنظمي . زوار م  المختافة المماهير ة لافئات الموقع مالإلمة ل مان

 EASE OF INTERFACE المقدمة صفحة سهولة -

 لوودى األول االنطبووا  تعطووي قيووث الموقووع صووفحات أهووم األولووت الصووفحة تعتبوور

 بسوهولة تتسوم أن  مو  لوذا الصوفحات  لبقيوة االنطوالق واللهوا مو   مجنهم الذ   زوارها

 ) KENT مو  كول وذكور الو و . لموقوع الوتوار اقتورام  عجس مما االستخدام ود ناميجية

2003 ,TAYLOR ,WHITE )(46) ور طووة ) تت وم  أن  موو  تتاقيوةاالف الصووفحة أن 

 صوووندوق بحوووث  محركوووات صوووندوق األوووورى  لاصوووفحات االنتقوووال روابوووط الموقوووع 
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 الصووور تقايوول عاووت (47)(  2003KENT ET AL ) أكوود كمووا (  الموقووع بمحتو ووات

 تنظويم عو  ف الو  الصفحات  عبر التنقل وسرعة التحميل عماية لتسهيل بها والرسومات

 إلووت باإلضووافة الموقووع  اسووتخدام سووهولة معووا ير كأقوود اءسأجووت وتنسووي  الموقووع محتوووى

 تطبيقووات جميووع موو  االسووتفادة موو  المتصووفحي  جميووع تمجوو  التووي التشوويياية جاهت تووه

 اإللجترونيووة نسووختهم واوووتالف أعوودادهم ز ووادة مووع قتووت تعطوول دون الموقووع وروابووط

 تصفحهم. وأساوب

 (49)( 2010RASHIM )   (48)( 2006 عووام فوووزع )أموول موو  كووالو  دراسووات وأضوواف 

  : وهي استخدامه  تسهل التي لاموقع األورى الخصاإلص بعم

 اإلفتتاقية صفحته في بوضوح المختافة الموقع ألجتاء الرإليسية الروابط تحد د . 

 الموقع. لصور  واضحة وراإلط إنتاج 

 ومحتواس. نصوصه في لاتعد ل وقابايته الموقع مرونة 

 الموقع وإلت م  التحميل مدة تقايل  DOWNLOAD AND UPLOAD . 

 الو  . وإلت م  والخروج الدوول وبسا ة الموقع روابط استخدام سهولة 

 التعايقات وإرسال كالطباعة والله م  المختافة اإللجترونية المعامالت إجراء سهولة 

 المختافة. لياتوالفعا األقداث في والتسميل والحمت اإللجتروني البر د ورساإلل

 عبور إليوه الوصوول وسورعة األوورى المواقوع قبول مو  بوه واالعتوراف الموقع شهرة 

  المختافة. اإلنترن  متصفحات

  معاوموات إلرسوال الحاجوة عنود آمو  تشوفير نظوام وت مي  المعاومات وسر ة األم 

 فيه. والناشر   الموقع لصاق  النشر ققوق وقما ة الموقع وارج

  :CONSERVATION OF VISITORS  لموقعا بزوار االحتفاظ -

 تتمثول زوارس عاوت ليحواف  الو   وصاإلص إن (50)( 2003KENT ET AL) رأى

  : التالية النقا  في

 الطاوو  عاليووة المعاومووات عوورض مووع األولووت الصووفحة فووي الهامووة المعاومووات وضووع 

   وم. 30 آور في والمنشورة المتصفة تهم التي األوبار وكذلك

  الصاة. ذات لامواقع صالتبو الو   ت مي 

 مو  جوو لود هم  خا  أن  نبيي بتوارس  حتف  كي الموقع أن (51)(KENT) وأضاف

 التفاعايوة وأدواتوه اإلبداعيوة عناصورس ووالل مو  الماول وكسور والتشو   واإلثارة المتعة

 ممجنوة فتورة أل وول وتبقيوه المتصوفة تموذب التوي األدوات وهوي المبتجور  التصميم ذات

  : التالية ناصربالع الو   ت مي  والل م  وذلك وروابطه  صفحاته عات
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 الخدمات هذس وم   تخدمي المس تمذب التي المتنوعة الخدمات عات الموقع اقتواء 

 لساعةا الحرارة  ودرجات الطقس أقوال التوظيف  فرص الحاسبة  اآللة) م  كل

 (.المختافة الدول في التمنية

 والرسووم بالصوور ت ومينه موع تصوميمه  وجوودة لاموقوع الممالي المظهر مراعاة 

 السومعية ومؤثراتهوا اإلعالميوة الوسواإلط إلوت باإلضوافة والمتحركوة  الثابتوة المذابة

 . والبصر ة

 تحووتف  كووي الخاصووة األقووداث مواقووع أن (52)( 2003JENNY KATE) وأشووار

 المباشور االتصوال لتوارها تتية التي والتطبيقات البرامج عات تحتوع أن  م  بتوارها

 المباشور االتصوال لتوارهوا تتوية التوي والتطبيقوات البورامج عاوت تحتوع أن  م  بمجان

 اإللجترونوي التسوميل امجانيوة مع وفعاليتها لمراسمها الحية والمشاهدة الحدث عقد بمجان

 الفيود و لمقوا ع بوروابط ت ومينها إلوت باإلضافة واللها  م  اإلشتراك وتأكيد الحدث في

ووا ت وومينها  مجوو  كمووا الحوودث  وصووور  UNIFORM وموواتالمعا موقووع بمحوودد أ  و

RESOURCE LOCATOR موو  بالحودث الخاصووة المطبوعوة اإلعالميووة الموواد لتحميوول 

  ووالفه. ومطو ات كتيبات

 RETURN VISIT ENCOURAGEMENT الويب زيارة معاودة على التشجيع -

 موع األمود  و اوة عالقوات  بنوي كوي الموقوع أن (53)( 2003KENT ET AL) ذكور

 الخصووواإلص مووو  ممموعوووة  ت وووم  أن  مووو  ز ارتوووه  تجووورار عاوووت و شووومعهم زوارس

  التالية: الحوار ة

 بحوووث باسووتخدام ز ووارتهم ومعوودالت الموقووع زوار وصوواإلص عاووت التعوورف 

 التوار. لتف يالت وفقوا الموقع بيانات قواعد وتطو ر العام الرأع

 ومعوواودة لتجوورار صوور حة دعوووة وتقوود م الموقووع لمعاومووات تمرالمسوو التحوود ث 

  . ز ارته

  التووي الخصووومات آووور مووثالو  المختافووة الترو ميووة بووالعروض الموقووع ت وومي 

  الطبية. األجهتة عات الشركات تطرقها

  المنتود ات  أوبوار الت ارة  تجرار عات صر حة دعوة ) م  بجل الو   ت مي 

 والتوثيو  التبو و  عالموات الوتوار  مو  المتجوررة األسوئاة عاوت واإلجابة الرد

 (. الممتمع في الهامة لألقداث زمني جدول المناسبة 

 DIALOGIC LOOP حوارية حلقة إنشاء -

 والوورد لامنظمووة أسووئاته توجيووه قر ووة المسووتخدم واعطوواء الصوودى رجووع عاووت تقوووم

  : تاليةال العناصر في المبدأ هذا وصاإلص (54)( 2003KENT ET AL ) وقدد عايها
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 قصير. وق  في عايها والرد المستخدم استفسارات لتاقي رابط تخصيص  

 تايفوون ) م  بالموقع العامة العالقات بأوصاإليي االتصال بيانات مختاف توفير 

 مباشووورة عنووواو   بر ووود  صوووندوق إلجترونوووي  بر ووود جووووال  فووواكس  أرضوووي 

  (. بالمنا   وإداراتها الموقع لها  تبع التي لاوزارة

 مو  المختافوة الق وا ا تمواس آراإلوه عو  والتعبير لاتصو   فرصة التاإلر طاءإع 

 موضوع اآلراء هوذس أووذ موع اإللجترونيوة  الورأع ومسووح االستقصاءات والل

  الموقع. زوار لدى الرضا معدالت أقصت لتحقي  اعتبار

 توودعيم شووأنها موو  أووورى اتصووالية قنوووات (PRAKASH ET AL 2010 ) وأضوواف    

 قوار ووة نوافووذ وواوو  الدردشووة فوورص إتاقووة فووي متمثاووة وزوارس موقووع بووي  التفاعوول

 لاموقوع االجتمواعي التواصول صوفحات عبور وفقورات الحودث موضوو  قوول ومناقشات

 فوي الصوناعة هوذس عاوت والقواإلمي  األقوداث ز وارة هوواة كول ربط واللها م   مج  قيث

  .(55)األزمات وق  عالقات وإقامة والحوار بالتفاعل تسمة التي واقدة اجتماعية شبجة

  للمنظمات: اإللكترونية المواقع فاعلية مبادئ من االستفادة

 الحووارع االتصوال لنظر وة النظورع التوراث مراجعوة وبعود السواب   العورض م 

 مبووادئ لمموعووة التوصوول أمجوو  اإلنترنوو   عبوور اإللجترونووي والتفاعوول الحوووار ونموواذج

 االتصووالي المموال فووي المتخصصوة اإللجترونيووة المواقوع قوودرة قيواس فووي توظيفهوا بمجو 

 أنموا  تقود م عاوت المنظموة سومعة نحوو الممهوور اتماهوات تشوجيل بهودف اإلنترن  عبر

  اإللجتروني. لموقعها التوار جذب ثم وم  اإلعالمية  رساإلاها وتوصيل ونقل معارفها

 تساؤالت الدراسة:

 ما المهام التي تقوم بها عينة الدراسة داول إدارة العالقات العامة بالمنظمة؟ 

  بالمنظمة لاممهور الخارجي؟ما األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة 

 ما األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة لاممهور الداواي؟ 

 ما مدى قرص إدارة العالقات العامة بالمنظمة عات التواصل بالتجنولوجيا الحد ثة؟ 

 ة بالمنظمة؟ما أهم أنما  تجنولوجيا االتصال الحد ثة التي تستخدمها إدارة العالقات العام 

 ما معدالت استخدام إدارة العالقات العامة بالمنظمة لألشجال االتصالية؟ 

  ما مدى استخدام عينة الدراسوة لشوبجات التواصول االجتمواعي لاتواصول موع الممهوور الخواص

 بالمنظمة؟

  ما دوافع استخدام شبجات التواصل االجتماعي لاتواصول موع الممهوور الخواص بالمنظموة التوي

 المبحوثون؟  عمل بها

 ما اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور؟ 

  مووا المعاومووات والبيانووات التووي  هووتم المبحوثووون بتوصووياها عاووت مواقووع التواصوول االجتموواعي

 لممهور المنظمة؟
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  كيوووف تقووووم إدارة العالقوووات العاموووة بووودور فوووي بنووواء سووومعة جيووودة لامنظموووة مووو  ووووالل مواقوووع

 صل االجتماعي؟التوا

  مووا العناصوور المووؤثرة فووي سوومعة المنظمووات التووي عووادة مووا تت وومنها صووفحات المنظمووة عاووت

 مواقع التواصل االجتماعي؟

 ما العناصر التي ت عها المنظمة عات صفحات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها؟ 

 ما العناصر التي تدعم صفحة المنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي؟ 

 مقترقات مبحوثي الدراسة قوول تطوو ر أسوالي  اسوتخدام صوفحات المنظموات عبور مواقوع  ما

 التواصل االجتماعي في تطو ر سمعة المنظمة؟

 فروض الدراسة:

: توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  اآلليات التي الفرض الرئيسي األول

توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور الخارجي والقدرة عاي بناء 

 سمعة المنظمة ودعمها. 

: توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  تقد ر الفرض الرئيسي الثاني

العامة وسعيهم إلت بناء سمعة جيدة لامنظمة عات  الممارسي  الأهمية إدارة العالقات

 مواقع التواصل االجتماعي. 

: توجد عالقة ارتبا ية دالة إقصاإليوا بي  معدل استخدام الفرض الرئيسي الثالث

الممهور الخارجي لمواقع التواصل االجتماعي لامنظمة وتوافر العوامل المؤثرة في 

 قدرة مواقع التواصل االجتماعي فت بناء سمعة المنظمة.   

دارة : توجد عالقة ارتبا ية دالة إقصاإليوا بي  معدل استخدام االفرض الرئيسي الرابع

العالقات العامة لألشجال االتصالية الحد ثة وتوافر عناصر السمعة عات مواقع 

 التواصل االجتماعي لامنظمة.

: توجد فروق ذات داللة إقصاإلية بي  ممارسي العالقات الفرض الرئيسي الخامس

العامة م  قيث سعيهم في بناء سمعة جيدة لإلدارة وفقوا لامتييرات الد موغرافية 

 المؤهل التعايمي(. -عدد سنوات الخبرة-الس  -ة في )النو المتمثا

 اإلجراءات المنهجية:

 نوع الدراسة: -

تعتبر هذس الدراسة م  الدراسات الوصفية التي تستهدف وصف الظاهرة في 

ظل الظروف التي تتواجد عايها  كما أنها دراسة قالة تطبيقية تعتمد عات عد د م  

ة في قالتها الطبيعية التي تتواجد فيها  وهي تساعد في المصادر واألدلة لدراسة الظاهر

الحصول عات كم كبير م  البيانات وإو اعها لاتحايل اإلقصاإلي لامساعدة في تفسير 

 .(56)النتاإلج وإظهار داللتها
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وفت هذا اإل ار تسعت الدراسة إلت توصيف وتحايل العوامل المؤثرة في سمعة المنظمة م  

الخارجي لصفحات المنظظمة عبر مواقع التواصل االجتماعي  والل استخدام الممهور 

وتقد رهم لهذس العوامل مع دراسة العناصر المجونة لهذس السمعة  واتماهات الممهور نحوها, 

 باإلضافة إلت قياس جودة وكفاءة مواقع تاك المنظمات.

 منهج الدراسة:  -

الوصفي والتحاياي الذع  عمل عات رصد  المنهج المسحىتعتمد الدراسة الحالية عات 

ووصف ظاهرة ما والعوامل المحيطة بها  قيث استخدم  الدراسة مسة الممهور لاتعرف 

 عات  بيعة استخدام المنظمات لمواقع التواصل االجتماعي ودورها فت بناء السمعة.

 مجتمع وعينة الدراسة: -

ة في المنظمات  تحدد ممتمع الدراسة في كافة ممارسي العالقات العام

الحجومية والخاصة  والمستخدمي  لمواقع التواصل االجتماعي لاتواصل مع 

ا لجبر قمم ممتمع الدراسة, تم سح  عينة ممارسي العالقات العامة  الممهور. ونظرو

م  ممموعة م  المنظمات تشمل كل م  جامعة القاهرة وشركة مصر لاطيران 

وجامعة األهرام الجند ة وجامعة عي  شمس ووزارة التعايم العالي والبنك األهاي 

( مفردة  و وضة المدول التالي 125ومستشفت األزهر المامعي. وباغ قمم العينة )

 وصاإلص عينة الدراسة: 

(1جدول رقم )  

 خصائص عينة الدراسة الميدانية
 اإلجمالي البيانات الشخصية

 % ك

 النو 

 60.8 76 الذكور

 39.2 49 اإلناث

 100.0 125 اإلجمالي

 الس 

 34.4 43 العشر نات

 20.8 26 الثالثينيات

 13.6 17 االربعينيات

 31.2 39 الخمسينيات فاكثر

 100.0 125 اإلجمالي

 

 المؤهل التعايمي

 3.2 4 متوسط

 77.6 97 جامعي

 19.2 24 فوق جامعي

 100.0 125 اإلجمالي

 متوسط الدول الشهرع لألسرة

 1.6 2 جم 1500أقل م  

 35.2 44 جم 3000جم الت أقل م  1500م  

 21.6 27 جم 6000جم الت أقل م   3000م  

 41.6 52 جم فأكثر 6000

 100.0 125 اإلجمالي
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اسم المؤسسة أو المنظمة التي تعمل 

 بها

 11.2 14 البنك االهاي   

 11.2 14 االهرام الجند ه

 12.8 16 شركة مصر لاطيران

 10.4 13 بنك مصر

 19.2 24 جامعه القاهرة

 3.2 4 مستشفي االزهر المامعي

 4.8 6 جامعة مصر

 9.6 12 جامعة عي  شمس

 4.8 6 مستشفي الشر ة

 12.8 16 وزارس التعايم العالي

 100.0 125 اإلجمالي

 عدد سنوات الخبرة

 26.4 33 سنوات 5اقل م  

 27.2 34 سنوات 10سنوات الي  5م  

 46.4 58 سنوات 10م   اكثر

 100.0 125 اإلجمالي

 المسمت الوظيفي

 28.0 35 أعمال إدار ة في التخصص

 21.6 27 أوصاإلي عالقات عامة أو في محيطة

 18.4 23 رإليس قسم

 12.0 15 مد ر

 12.0 15 رإليس شعبة

 8.0 10 رإليس مجت 

 100.0 125 اإلجمالي

الد موغرافية لاعينة؛ وتستعرض الباقثة هذس   قدم المدول الساب  عرضه الخصاإلص

 الخصاإلص عات النحو التالي:

( لإلناث. وقول %39,2(, في مقابل )%60,8قول النو , تباغ نسبة الذكور ) -

المرقاة العمر ة, تصل نسبة م  تقع أعمارهم في مرقاة العشر نات إلت 

بة م  تقع (, في قي  تباغ نس%20,8(, وفي مرقاة الثالثينات إلت )34,4%)

(, وتأتي في المرتبة األويرة مرقاة %13,6أعمارهم في مرقاة األربعينات )

 (.%31,2الخمسينات فأكثر بنسبة )

 ختاف المؤهل التعايمي ألفراد عينة الدراسة؛ فتصل نسبة الحاصاي  عات مؤهل  -

(, وتباغ نسبة الحاصاي  عات مؤهل فوق جامعي %77,6جامعي إلت )

ا ت19,2%)  (.%3,2أتي نسبة الحاصاي  عات مؤهل متوسط )(, وأويرو

 ختاف متوسط الدول الشهرع لألسر التي  نتمي إليها أفراد العينة؛ فيتراوح هذا  -

(, وتصل نسبة م  %35,2ج بنسبة ) 3000ج إلت أقل م   1500الدول م   

(, وتباغ نسبة %21,6ج إلت ) 6000ج إلت أقل م   3000 تراوح دواهم ما بي  

ا تأتي نسبة م   قل دواهم %41,6ج إلت ) 6000واهم ع  م   ت د د (, وأويرو

 (.%1,6ج قيث تباغ ) 1500ع  
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 نتمي أفراد عينة الدراسة إلت ممموعة مختافة م  المؤسسات؛ تأتي في مقدمتها  -

(, ثم "شركة مصر لاطيران" و"وزارة التعايم %19,2"جامعة القاهرة" بنسبة )

ما, ثم كل م  "البنك األهاي" و"جامعة األهرام ( لجل منه%12,8العالي" بنسبة )

ا %9,6(,  اي ذلك "جامعة عي  شمس" بنسبة )%11,2الجند ة" بنسبة ) (, وأويرو

 (.%3,2"مستشفت األزهر المامعي" بنسبة )

 ختاف عدد سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة؛ فتباغ نسبة "م  تقل سنوات  -

بة "م  تتراوح سنوات وبرتهم ما (, وتصل نس%26,4سنوات" ) 5وبرتهم ع  

(, وتصل نسبة م  تت د سنوات وبرتهم ع  %27,2سنوات" ) 10إلت  5بي  

 (.%46,4سنوات" إلت ) 10"

 تنو  المسمت الوظيفي ألفراد العينة؛ فيأتي في المرتبة األولت "العاماون  -

(, ثم "أوصاإليي العالقات العامة" بنسبة %28باألعمال اإلدار ة" بنسبة )

ا "رؤساء المجت " %18,4(, ثم "رؤساء األقسام" بنسبة )21,65%) (, وأويرو

 (.%8بنسبة تباغ )

 أداة جمع البيانات:

تم تصميم استمارة االستقصاء لتطبي  الدراسة الميدانية نظراو لمالإلمتها لطبيعة  

الدراسة  قيث تتجون االستمارة م  عدة محاور  ت م  كل محور منها عدداو م  

 لتي تقيس أقد متييرات الدراسة  وتتحدد هذس  المحاور في: األسئاة ا

 المحور األول: أهمية وجود دور إلدارة لاعالقات العامة بالمنظمة وأنشطتها -

 المحور الثاني: تعامل إدارة لاعالقات العامة بالتجنولوجيا الحد ثة -

 االجتماعيالمحور الثالث: تعامل إدارة لاعالقات العامة مع شبجات التواصل  -

 المحور الرابع: أهمية العالقات العامة في بناء سمعة جيدة لامنظمة -

توم اوتبوار صوالقية اسوتمارة االسوتبيان فوي جموع البيانوات اختبار الصفدق والثبفات: 

 , وذلك عات النحو التالي:( 57)بإجراء اوتبارع الثبات والصدق لها

  :(Validity)اختبار الصدق  -أ

المقياس المستخدم ودقته في قياس المتيير النظرع  :  عني صدقالصدق الظاهري 

. ولاتحق  م  صدق المقياس المستخدم في الدراسة, تم ( 58)أو المفهوم المراد قياسه

عرض أداة جمع بيانات الدراسة )استمارة االستقصاء( عات ممموعة م  الخبراء 

  .59والمتخصصي  في مناهج البحث واإلعالم واإلقصاء

 ُقصد به الوصول إلت اتفاق متوازن في النتاإلج  :(Reliability)الثبات  اختبار 

بي  الباقثي  في قالة استخدامهم لنفس األسس واألسالي  بالتطبي  عات نفس 

المادة اإلعالمية  أع محاولة الباقث تخفيم نس  التبا   ألقل قد ممج  م  

اقل والل السيطرة عات العوامل التي تؤدع لظهورس في كل مرقاة م  مر

م  العينة األصاية  %10تم تطبي  اوتبار الثبات عات عينة تمثل  ، حيثالبحث
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 %5بعد تحجيم صحيفة االستقصاء, ثم إعادة تطبي  االوتبار مرة ثانية عات عينة 

 م  المبحوثي  بعد إسبوعي  م  االوتبار األول. 

 المعالجة اإلحصائية للدراسة:     
  لتحايوول بيانووات الدراسووة (SPSS)قصوواإلي تموو  االسووتعانة ببوورامج التحايوول اإل

الميدانيووة. و تمثوول مسووتوى الداللووة المعتموودة فووي الدراسووة الحاليووة فووي كافووة اوتبووارات 

الفروض والعالقات االرتبا ية في قبول نتاإلج االوتبوارات اإلقصواإلية عنود درجوة ثقوة 

تبفاط عفن كما يعبر قيمة معامفل االرفأقل   0.05فأكثر  أع عند مستوى معنو ة  95%

 الفئات الثالثة التالية:

 (, فيعني ذلك قوة ارتبا  منخف ة لايا ة.3- 3إذا كان  القيمة أقل م  )+ 

 ( فتعني قوة ارتبا  متوسطة.7-وأقل م  +  4 -إذا كان  القيمة )أكبر م  +  

 ( فتعني قوة ارتبا  عالية وقو ة.  1قتت  7 +-إذا كان  القيمة األكبر م  ) 

  :وتعريفاتها اإلجرائيةمفاهيم الدراسة 

 التعريف االجرائي التعريف النظري المفهوم

سمعة 

 المنظمة

هي التقييم العام لامنظمة م  قبل مختاف  
اصحاب المصاحة  فالسمعة  ف ل أن 
 نظر إليها باعتبارها الممع بي  التأثير 
العا في والبعد المعرفي. األمر الذع  تية 
الفرصة  لامؤسسات إلت تعت ت سمعتها م  

 .(60)والل إستراتيميات استباقية

لمعا ير والمجونات التي تشمل عايها سمعة وفقا لادراسات السابقة هناك ممموعة م  ا  
 : (61)المنظمة توضة المفهوم اإلجراإلي لها, وهي كالتالي

 المذب العا في : و شير إلت درجة اقترام وتقد ر المنظمة.
 الخدمات والمنتمات: وتشير إلت تصورات وجودة وقيمة منتمات وودمات المنظمة

 األداء المالي: و شير إلت تصورات األرباح وآفاق المخا ر التي تتعرض لها المنظمة. 
 الرؤ ة والقيادة: وتشير إلت الرؤ ة الواضحة والقو ة إلدارة وقيادة المنظمة.

بيئة العمل: وتشير إلت مدى جودة  اإلدارة ومدى تحقي  أهدافها  وجودة وكفاءة 
 .الممهور الداوايا

وتشير تحقي  المنظمة لدور الموا نة في التعامل مع الممتمعات  جتماعية:المسئولية اال
 .الممهور الداوايالمحاية والممتمع و

الثقافة 
التنظيمية 

 للمنظمة

هي نس  م  التقاليد  والقيم والمعتقدات   
واالتماهات التي تنشأ في بيئة المنظمة, 
وتوضة كيف  م  أن  تم العمل م  والل 
تاك المعتقدات داول المنظمة  كما ترس  
 قوس وسياسات اتصال رسمية لامؤسسة 
تقدم نماذج ل بط الساوك المؤسسي عاي 
 المستو ي  الفردع والمماعي. وهناك ثالثة

 مستو ات لثقافة المنظمة, هي:
تتمسد أكثر المستو ات عمقا فيما تحددس  -

 اإلدارة العايا م  قيم وافتراضات أساسية
مستوع مباشر ومحدد  وضة الثقافة  -

اإلستراتيمية لامنظمة م  والل رسالة 
  Mission & Visionورؤ ة المنظمة 

 التي توجه العمل في كل وقدات المنظمة
باشر  تمسد في الشعارات مستوى غير م -

  والمراسم    slogansالمؤسسية 
  والتع الرسمي  protocolوالبروتوكل 

uniform  ونمط بناء المؤسسة ,style of 
organization building   الذع  عبر

 .(62)ع  شخصيتها

  شير مفهوم الثقافة التنظيمية عات مواقع شركات التايفون المحمول إلت :    
 معاومات ع  العاماي  ومؤهالتهم ونماقاتهم.وجود  -
 وجود كامة لرإليس الشركة عات الموقع توضة سياسية وأعمال الشركة. -
 وجود معاومات ع  وبرات رإليس الشركة ومؤهالته وقدراته. -
 وجود معاومات ع  نشأة و بيعة ماجية الشركة. -
 وجود معاومات قول رؤ ة ورساإلل وقيم واهداف الشركة. -
 جود تفسير لمعني شعار الشركة وعالمتها التمار ة ودالالت ألوانها.و -
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 نتائج الدراسة 

 أوالً: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

ؤالت الدراسة المحددة سافوا نتناول فت هذا المتء م  الدراسة اإلجابة ع  تسا

استمارة االستبيان عات عينة م  المبحوثي ,  التت تم اإلجابة عنها م  والل تطبي 

 وذلك كما  ات:

 المحور األول: أهمية وجود دور إلدارة للعالقات العامة بالمنظمة وأنشطتها: 

أكد جميع األفراد عينة الدراسة وجود إدارة لاعالقات العامة في المهاز اإلدارع 

مفردة  كما أن جميع مفردات  125بواقع  %100لمميع المنظمات التي  عماون بنسبة 

عينة الدراسة  عماون بإدارات العالقات العامة  وع  مستوى تقد ر عينة الدراسة 

 ألهمية إدارة العالقات العامة بالمنظمة  نوضة ما  اي

 

 (2شكل رقم )

 تقدير عينة الدراسة ألهمية إدارة العالقات العامة بالمنظمة

 دال  0.000المعنوية :               2الحرية:   درجة               133.744: 2كا

توضة البيانات الساب  عرضها مدى تقد ر أفراد العينة ألهمية إدارة العالقات 

مفردة أن "لها أهمية كبيرة جدوا",  102( بواقع %81,6العامة بالمنظمة؛ فرأت نسبة )

ي قي  ذكرت مفردة أنها "مهمة بدرجة كبيرة", ف 19( بواقع %15,2ورأت نسبة )

81.6

15.2

3.2

لها أهمية كبيرة جًدا

مهمة بدرجة كبيرة

مهمة

 الثقة

هي قبول المخا ر المرتبطة بنو     
وعم  االعتماد المتأصل في العالقة 
الموجودة بي  الطرفي  "المنظمة 
والممهور", وتقوم عات توقعات األفراد 
بأن اآلور   "المنظمة " سيتصرفون 
بطرق متعاونة أو عات األقل غير 

 (63)ضارة

 (64) مج  قياس ثقة الممهور لامنظمة م  والل 

)االعتقاد بأن المنظمة عادلة في إجراءاتها وتفعل كل ما هو   Integrityاالستقامةتحقي  
ممج  لاللتتام بالقيم  وال الوق . وتُقاس االستقامة بفحص الساوكيات السابقة لامنظمة, 

, واالعتقاد بأن المنظمة  dependability reliabilityودرجة الموثوقية/االعتماد ة 
 بثبات وثقة  مج  االعتماد عايها(تفعل ما تقولة وتتصرف 

واالعتقاد في جدارة المنظمة وقدرتها عات  competenceكما أنها مستوى المدارة 
 القيام بمسئوليتها بجفاءة . 

 المصداقية

هي درجة قجم مستخدمي الشبجة عات   
المعاومات التي تقدمها شبجة اإلنترن  بأنها 

 .   (65)تتسم بالصدق والعدالة أو عدم التحيت

 تُقاس المصداقية ع   ر  :
 الصراقة في عرض اإل مابيات والسابيات. 
 تمن  المعاومات التاإلفة التي تاح  ال رر بوسياة االتصال المستخدمة. 
 مدى ثقة الممهور فيما  نشر ع  عبر موقع المؤسسة عات االنترن . 
 المستهدف.عدم تحيت ممارسي العالقات العامة لمؤسستهم عات قساب الممهور  
 عدم نشر أوبار ممهولة دون إسنادها لمصدر معاوم أو محدد. 
 التفسير األمي  لألقداث والمعاومات . 
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( بواقع أربع مفردات أنها "مهمة". و ت ة م  إجابات عينة الدراسة أن %3,2نسبة )

جهاز العالقات العامة في أع منشأة هو المهة األولت المسئولة ع  تخطيط العمل 

اإلعالمي ورسم إستراتيمياته  فهي اإلدارة التي  قع عايها وضع وطة ممارسة 

 العمل.

 المهام التي تقوم بها عينة الدراسة داخل إدارة العالقات العامة بالمنظمة:  -

 (2جدول )

 المهام التي تقوم بها عينة الدراسة داخل إدارة العالقات العامة بالمنظمة

 % ك المهام التي تقوم بها عينة الدراسة داخل إدارة العالقات العامة بالمنظمة

 67.2 84 الخارجيتحسي  صورة المؤسسة لممهورها 

 65.6 82 جمهورها الداوايتحسي  صورة المؤسسة أمام 

 65.6 82 تو يد عالقة المؤسسة بممهورها الداواي والخارجي

 62.4 78 الترو ج لنشا  المؤسسة

 52.8 66 تشجيل صورة إ مابية لامؤسسة في أذهان المماهير

 49.6 62 التواصل مع وساإلل اإلعالم لبث أوبار المؤسسة

 32.0 40 توضية موقف المؤسسة تماس الق ا ا واألقداث المار ة

 125 اإلجمالي

 توضة بيانات المدول الساب  المهام التي  قوم بها أفراد العينة داول إدارات    

العالقات العامة؛ تأتي في مقدمتها "تحسي  صورة المؤسسة لممهورها الخارجي" 

" جمهورها الداواي(, ثم كل م  "تحسي  صورة المؤسسة أمام %67,2بنسبة )

(,  اي ذلك %65,6و"تو يد عالقة المؤسسة بممهورها الداواي والخارجي" بنسبة )

ا %62,4"الترو ج لنشا  المؤسسة" بنسبة ) "توضية موقف المؤسسة تماس (, وأويرو

تتسق هذه النتيجة مع دراسة )هناء (  %32الق ا ا واألقداث المار ة" بنسبة )

التي توصا  فيما  تعا  بأهداف المنظمات غير   (66)( 2017حمدي أحمد بيومي، 

الربحية عبر صفحاتها عبر الفيسبوك  أن تقو ة وتعت ت العالقة مع الممهور 

عر ف بأنشطتها هو الهدف الرإليسي لصفحات الفيسبوك والترو ج لامنظمة والت

 لامنظمات غير الربحية   ايه جمع التبرعات النقد ة. 

بعم الجتابات األدبية في ممال العالقات العامة  أنه بالنسبة  أوضح       

لاممهور الخارجي المؤ د  فيم  التركيت عات االتصاالت التت تدعم معتقداتهم. أما 

المماهير المعارضة أو التي تميل إلت الشك, فيتطا  تييير آراإلهم اتصاالت إقناعية 

مل العالقات العامة عات تييير آراإلهم . وفيما  تصل بالمماهير المحا دة, فتع( 67)قو ة

 أن بمعنت موقوتوا تعتبر نشا وا العامة كما أن العالقات  ( 68)المحا دة إلت آراء إ مابية

ا  العالقات م  برامج معي  برنامج لتنفيذ المناس  الوق  اوتيار العامة  عد أمرو

  عني قد القاعدة هذس في توفير التقصير أن كما   البرنام هذا لنماح وقيو وا ضرور وا

 .(69)ونتاإلمه أثارس ضعف أو كاه البرنامج فشل
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 األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة للجمهور الخارجي:   -

 (3جدول )

 األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة للجمهور الخارجي

 % ك تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة للجمهور الخارجياألنشطة االتصالية التي 

 73.6 92 احتفاليات بمناسبات خاصة واصطناع األحداث

 59.2 74 مؤتمرات وندوات عن بعد

 48.0 60 أفالم تسجيلية عن المؤسسة وأنشطتها

 44.8 56 رسائل ترويجية متكررة, عروض واإلعالن عن جوائز

 35.2 44 منتديات الحوار

 125 اإلجمالي

توضة بيانات المدول الساب  إلت أهم األنشطة االتصالية التي تقدم لاممهور 

بالمنظمة؛ تتصدرها "اقتفاليات بمناسبات  العامةالخارجي م  قبل إدارة العالقات 

(, ثم "مؤتمرات وندوات ع  بعد" بنسبة %73,6واصة واصطنا  األقداث" بنسبة )

ا %48(,  اي ذلك "أفالم تسمياية ع  المؤسسة وأنشطتها" بنسبة )59,2%) (, وأويرو

 (. %35,2"منتد ات الحوار" بنسبة )

 قات العامة بالمنظمة للجمهور الداخلي:األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العال -

 (4جدول )

 األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة للجمهور الداخلي

 % ك األنشطة االتصالية التي تقدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمة للجمهور الداخلي

 89.6 112 إتاحة خدمات خاصة

 59.2 74 رعاية اجتماعية

 44.8 56 اإلعالن عن رحالت

 35.2 44 ندوات ومنتديات حوار

 32.0 40 تقديم حوافز

 24.0 30 رعاية صحية

 125 اإلجمالي

توضة البيانات السابقة تنو  األنشطة االتصالية التي تقدم لاممهور الداواي م  

بنسبة ؛ تأتي في مقدمتها "إتاقة ودمات واصة" بالمنظمةقبل إدارة العالقات العامة 

(,  اي ذلك في المرتبة الثالثة %59,2(, ثم "رعا ة اجتماعية" بنسبة )89,6%)

(, ثم "ندوات ومنتد ات قوار" بنسبة تباغ %44,8"اإلعالن ع  رقالت" بنسبة )

ا "رعا ة صحية" بنسبة )35,2%)  (.%24(, وأويرو
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 المحور الثاني: تعامل إدارة للعالقات العامة بالتكنولوجيا الحديثة: 

 مدى حرص إدارة العالقات العامة بالمنظمة على التواصل بالتكنولوجيا الحديثة:   -

 (5جدول )

 مدى حرص إدارة العالقات العامة بالمنظمة على التواصل بالتكنولوجيا الحديثة

 % ك بالمنظمة على التواصل بالتكنولوجيا الحديثةمدى حرص إدارة العالقات العامة 

 97.6 122 دائًما

 2.4 3 أحيانًا

 100.0 125 اإلجمالي

 دال   0.001المعنوية :                       5درجة الحرية:                 2:20.584كا

توضة البيانات السابقة مدى قرص أفراد العينة عات التواصل بالتجنولوجيا     

ا" بنسبة تباغ  الحد ثة في إدارة العالقات العامة بالمنظمة: فأجاب  االغابية بـ"داإلمو

( أجاب  بأ"أقيانوا". و تس  ذلك مع %2,4(, في مقابل نسبة تباغ )97,6%)

( عند 20.584): 2قيث تباغ قيمة كاالمؤشرات اإلقصاإلية المبينة أسفل المدول, 

(, مما  دل عات وجود فروق بي  0.001( ومستوى معنو ة )5درجة قر ة )

المبحوثي  في قرصهم عات التواصل بالتجنولوجيا الحد ثة في إدارة العالقات العامة 

بالمنظمة  والمد ر بالذكر أن التجنولوجيا سها  عماية التواصل بي  المؤسسة 

 70) (Seo    &Yang ،2009سو ويانجدراسة )تهدف. وقد أشارت والممهور المس

إلت أن أهم استخدامات تجنولوجيا االتصال الحد ثة في ممارسة العالقات العامة  (

ا تمثا  في تحسي  صورة المنظمة  ف الو ع  جمع التمو ل الالزم لها   Fundمؤورو

Raising  وقد كان  كل م  قدرة المنظمة أو وضعها المالي  ف الو ع  اليرض  

الذع قام  م  أجاه والهدف م  إنشاءها م  أهم العوامل أو المؤشرات  األساسي

المتحجمة في تبنت مت د م  تجنولوجيا االتصال الحد ثة لتقد م أداء أف ل لاقاإلمي  

 Gillin)جيلين أشارت دراسة  عات أنشطة العالقات العامة في هذس المؤسسات. كما

إلت أن وساإلل تجنولوجيا االتصال الحد ثة قد غيرت بشجل واضة م   ( 71) (2008، 

قدرس رجال العالقات العامة عات التأثير واتخاذ القرار وتبادل الحوار مع الممهور 

والمستهاجي   قيث كان هناك تبنت سر ع الخطت بي  كافة المنظمات والمؤسسات 

ا االتصال الحد ثة باعتبارها قناة رإليسية لنشر المعاومات  وأن المدونات لتجنولوجي

وأفالم الفيد و القصيرة المطروقة عات شبجة الو   والشبجات االجتماعية األورى 

 أصبح  م  أشهر وأهم وساإلل ممارسة العالقات العامة في الوصول لاممهور.   
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أهم أنماط تكنولوجيا االتصال الحديثة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة  -1

 بالمنظمة: 

 (6جدول )

أهم أنماط تكنولوجيا االتصال الحديثة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة 

 بالمنظمة

 العبارة
 ال احيانا دائما

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

استخدام 

البريد 

اإللكتروني 

في التعامل 

 مع الجماهير

113 90.4 11 8.8 1 .8 2.90 .332 96.7 1 

استخدام 

إمكانات 

اإلنترنت في 

العمل 

 االعالمي

112 89.6 9 7.2 4 3.2 2.86 .428 95.3 2 

موقع على 

 اإلنترنت
114 91.2 1 .8 10 8.0 2.83 .550 94.3 3 

رسائل على 

 الموبايل
111 88.8 2 1.6 12 9.6 2.79 .600 93.0 4 

استطالعات 

رأي على 

 اإلنترنت

104 83.2 9 7.2 12 9.6 2.74 .624 91.3 5 

موقع أخبار 

على شبكة 

 المعلومات

104 83.2 5 4.0 16 12.8 2.70 .684 90.0 6 

االعتماد على 

البريد 

اإللكتروني 

في انجاز 

بعض 

 األعمال

96 76.8 12 9.6 17 13.6 2.63 .713 87.7 7 

شبكة اتصال 

 داخلية
98 78.4 6 4.8 21 16.8 2.62 .760 87.3 8 

أنما  تجنولوجيا االتصال الحد ثة التي تشير بيانات المدول الساب  إلت أهم     

استخدام البر د تستخدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمات؛ تأتي في مقدمتها "

استخدام (, ثم "%96,7" بوزن نسبي  باغ )اإللجتروني في التعامل مع المماهير

(. وفي المرتبة الثالثة, %95,3" بوزن نسبي )إمجانات اإلنترن  في العمل االعالمي

" رساإلل عات الموبا ل(, ثم "%94,3" بنسبة )موقع عات اإلنترن ذكر المبحوثون "
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االعتماد عات البر د اإللجتروني في انماز (. وفي المرتبة السابعة جاء "%93بنسبة )

ا "%87,7بنسبة ) بعم األعمال"  (.%87,3" بنسبة )شبجة اتصال داواية(, وأويرو

في تأكيدها  (72)(: 2017دراسة )شيماء منتصر نبيه محمد، تتسق هذه النتيجة مع 

عينه البحث عات استخدام وساإلل اإلعالم التالية قس  األهمية: )البر د اتفاق 

اإللجتروني  المواقع اإللجترونية  اإلنترن   الوبيل إنترن   الهاتف الذكي ومواقع 

التي توصا  إلي  (73)(2013)لبني مسعود دراسة التواصل االجتماعي(, وكذلك 

شجاوى والمقترقات والرد عايها أهمية وجود بر د إلجتروني لمراساة المؤسسة بال

وتحد ث الموقع بجل ما هو جد د م  معاومات وإعالنات واستطال  رأى العمالء ع  

مستوى الخدمة واستخدام التجنولوجيا المد دة بجل إمجانياتها م  تصميم وألوان 

  )هذا إلى جانب دراسة وإعالن متحرك عاي فاعاية العالقات العامة التسو قية . 

Philip Kitchena  2010 ) (74 )  التي أكدت أّن إدارات العالقات العامة

بالمنظمات اعتمدت بشجل كبير في تنفيذ وظاإلفها اإلدار ة عات اإلنترن  كوسياة 

مهمة لاتنظيم والتخطيط والبحث واإلتصال والتقييم. وتوصا  إلت أ  الخدمات التي 

لبر د اإللجتروني وقواإلم البر د أتاقتها اإلنترن  لاعالقات العامة تتمثل في ودمة با

اإللجتروني وشبجات التواصل االجتماعي وبناء الموقع اإللجتروني لامؤسسة عات 

شبجة اإلنترن   واجراء البحوث  والمقابالت الشخصية عات اإلنترن   والمشاركة 

 في المؤتمرات عبر الموقع اإللجتروني لامؤسسة عات اإلنترن .

الدراسة على العبارات السابقة مقياس عام لتقييم عينة يُستخلص من إجابات عينة 

أنماط تكنولوجيا االتصال الحديثة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة الدراسة 

 بالمنظمة: 

 

 (3شجل )

أنماط تكنولوجيا االتصال الحديثة التي تستخدمها تقييم عينة الدراسة العام حول مقياس ال

 بالمنظمةإدارة العالقات العامة 

12.8

87.2

متوسط

قوي
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تشير بيانات الشجل الساب  إلت المقياس العام قول أنما  تجنولوجيا االتصال    

الحد ثة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة بالمنظمات؛ فجان "متوسطوا" بنسبة 

 مفردة.  109( بواقع %87,2مفردة, و"قو وا" بنسبة ) 16( بواقع 12,8%)

 معدالت استخدام إدارة العالقات العامة بالمنظمة لألشكال االتصالية:  -

 (7جدول )

 معدالت استخدام إدارة العالقات العامة بالمنظمة لألشكال االتصالية

 العبارة
 أبًدا أحيانًا دائًما

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

نشرة 

إلكترونية 

 للعالقات العامة

122 97.6 3 2.4 - - 2.98 .154 99.3 1 

استخدام مواقع 

اإلعالم 

 االجتماعي

Face book- 

Twitter 

121 96.8 3 2.4 1 .8 2.96 .234 98.7 2 

استخدام مواقع 

 تبادل الصور
118 94.4 7 5.6 - - 2.94 .231 98.0 3 

استخدام 

الرسائل 

 القصيرة

SMS 

115 92.0 10 8.0 - - 2.92 .272 97.3 4 

استخدام مواقع 

البث اإلذاعي 

 .عبر اإلنترنت

115 92.0 6 4.8 4 3.2 2.89 .406 96.3 5 

استخدام مواقع 

البث 

التليفزيوني 

 عبر اإلنترنت

113 90.4 8 6.4 4 3.2 2.87 .421 95.7 6 

استخدام مواقع 

 الفيديو
110 88.0 13 10.4 2 1.6 2.86 .388 95.3 7 

استخدام 

 منتديات الحوار
107 85.6 13 10.4 5 4.0 2.82 .482 94.0 8 

استخدام 

 المدونات
83 66.4 25 20.0 17 13.6 2.53 .725 84.3 9 

استخدام مواقع 

 الدردشة
79 63.2 26 20.8 20 16.0 2.47 .758 82.3 10 

ا لمعدالت استخدام إدارات العالقات العامة      تقدم بيانات المدول الساب  عرضو

بالمنظمات محل الدراسة لممموعة م  األشجال االتصالية؛ تتصدرها "نشرة 

(, ثم "استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي %99,3إلجترونية لاعالقات العامة" بنسبة )

Face book- Twitter( اي ذل%98,7" بنسبة  ,) "ك "استخدام مواقع تبادل الصور

(. وفي %97,3" بنسبة )SMS(, ثم "استخدام الرساإلل القصيرة %98بنسبة )
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المرتبة السادسة, ذكر المبحوثون "استخدام مواقع البث التايفت وني عبر االنترن ." 

ا "استخدام %95,3(, ثم "استخدام مواقع الفيد و" بنسبة )%95,7بنسبة ) (, وأويرو

 (.%82,3ردشة" بنسبة )مواقع الد

التي   Philip Kitchena(75 ) ( 2010)تتفق النتيجة السابقة مع دراسة     

قددت في نتاإلمها الخدمات التي تتيحها اإلنترن  لاعالقات, قيث تمثّا  في ودمة 

بالبر د اإللجتروني وقواإلم البر د اإللجتروني وشبجات التواصل االجتماعي وبناء 

الموقع اإللجتروني لامؤسسة عات شبجة اإلنترن   ٕواجراء البحوث  والمقابالت 

ركة في المؤتمرات عبر الموقع اإللجتروني لامؤسسة الشخصية عات اإلنترن   والمشا

 .عات اإلنترن 

يستخلص من إجابات عينة الدراسة على العبارات السابقة مقياس عام لمعدالت     

استخدام إدارات العالقات العامة بالمنظمات محل الدراسة لمجموعة من األشكال 

 االتصالية، كانت نتائجه كما يلي: 

 

عام لمعدالت استخدام إدارات العالقات العامة بالمنظمات محل الدراسة مقياس  (4شكل )

 لمجموعة من األشكال االتصالية

تشير بيانات الشجل الساب  إلت المقياس العام لمعدالت استخدام إدارات العالقات  

العامة بالمنظمات محل الدراسة لممموعة م  األشجال االتصالية؛ فجان "متوسطوا" 

 مفردة.  120( بواقع %96مفردات, و"قو وا" بنسبة ) 5واقع ( ب%4بنسبة )

 المحور الثالث: تعامل إدارة للعالقات العامة مع شبكات التواصل االجتماعي: 

 مدى استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع الجمهور الخاص بالمنظمة:  -

 

 دال   0.000المعنوية :                       1درجة الحرية:                 78.408: 2كا

مدى استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع    (5شكل )

 الجمهور الخاص بالمنظمة

4

96

متوسط

قوي

89.6

10.4

 ً دائما

 ً احيانا
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توضة البيانات الساب  عرضها مدى استخدام المبحوثي  لشبجات التواصل 

مفردة  112بواقع ( %89,6االجتماعي لاتواصل مع جمهور المنظمة؛ فذكرت نس  )

 13( بواقع %10,4أنها "داإلمة االستخدام لشبجات التواصل", في قي  ذكرت نسبة )

مفردة أنها تستخدم هذس الشبجات "أقيانوا". وتتس  هذس النتيمة مع ما تظهرة 

( عند  78.408) 2المؤشرات اإلقصاإلية المبينة أسفل المدول, قيث تباغ قيمة كا

(, مما  عني وجود فروق بي  المبحوثي  0.000و ة )( ومستوى معن1درجة قر ة )

 في استخدامهم لشبجات التواصل االجتماعي لاتواصل مع جمهور المنظمة.

توضة النتاإلج السابقة ارتفا  اعتماد المنظمة عات إدارة العالقات العامة في 

 ,Mäntymäki ,Islamدراسة )التفاعل مع جمهورها  األمر الذع أكدته 

A.K.M ،2014)(76 )   قيث أوضح  أن المستخدم لموقع الفيس بوك واصة م  بي

ا في إنتاج المحتوى لنفسه  مواقع التواصل االجتماعي  جون دورس متدوجو

ولامستخدمي  اآلور    كما  ستهاك المحتوى المنتج م  قبل المستخدمي  اآلور  . 

جتماعي أن شبجات التواصل اال ( 77)(2016دراسة )أحمد محمد أحمد، كما أشارت 

مثا  أقد مظاهر التفاعاية في إ ار ثورة التجنولوجيات الحد ثة لالتصال, قيث 

 مارس م  واللها المستخدمون كافة األنشطة التفاعاية التشاركية بجل قر ة, فقد 

أتاق  لمستخدميها التعاي  الحر ومشاركة المافات والصور وتبادل مقا ع الفيد و 

أحمد إلل وإجراء المحادثات الفور ة . وأشارت دراسة وإنشاء المدونات وإرسال الرسا

إلت أن مواقع الشبجات االجتماعية عات اإلنترن  تمثل ممتمعات  ( 78)(2010سمير )

افتراضية تحاكي الممتمعات الحقيقية والواقعية لمستخدميها  وأن مستوى التواصل 

الشفافية نتيمة لت ادة في الممتمعات االفتراضية عات اإلنترن   رتبط بت ادة مستوى 

مستوى الثقة  فمثالو قرص  عد د م  الوزارات والمؤسسات الحجومية عات تأسيس 

صفحات لها عات مواقع التواصل االجتماعي  وفي تقر ر صادر ع  مركت 

المعاومات ودعم اتخاذ القرار تبي  أن الصفحة الرسمية لامماس األعات لاقوات 

ية الحجومية التي  تم متابعتها عات صفحة الفيس المساحة هي أكثر الصفحات الرسم

بوك  تايها الصفحة الرسمية لرإلاسة مماس الوزراء  ثم وزارة الداواية  ثم وزارة 

 ( 79)التعايم العالي والبحث العامي.

 Philip J. Auter & Naghamدراسة )باإلضافة إلت ذلك, توصا  

Elkarhili. 2014)(80 )  استخدام وساإلل اإلعالم إلت أن األفراد  سعون إلت

االجتماعية إلشبا  ممموعة م  االقتياجات اليومية, منها اال ال  عات المعاومات 

السياسية المد دة لألعمال التمار ة والسياسية. وهي النتيمة التي تتف  مع ما توصا  

التي أكدت الممهور عات صفحات  ( 81)( 2016)مصطفي قيس زنبور، إليه دراسة 

مواقع التواصل االجتماعي في متابعة األوبار  قيث إنها تدفعهم لاتعرف عات آراء 

اآلور   وتعايقاتهم عات الموضوعات المختافة  ف الو ع  سهولة الوصول لامعاومة 

في الوق  والمجان الذع ترغبه عينة الدراسة  وإتاقة فرصة المشاركة الفعالة في 

أن  ( 82)( 2016)ريهام محمد السيد التواصل االجتماعي. كما كشف  دراسة  مواقع
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ا بي  المبحوثي  هو موقع الفيسبوك بنسبة  أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارو

  وتتمثل %13  ثم موقع تو تر بنسبة %34   ايه موقع اليوتيوب بنسبة 88.8%

اعي في أنها وسياة إعالمية جد دة دوافع استخدام المبحوثي  لمواقع التواصل االجتم

ومصدر لامعاومات واألوبار اليومية  ومشاركة صور وفيد وهات متعاقة بأقداث 

 ة وصراقة ومشاركتها مع هامة  والتساية والترفية  والتعبير ع  اآلراء بحر

 اآلور  .

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع الجمهور الخاص  -

 بالمنظمة التي يعمل بها المبحوثون: 

 (8جدول )

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع الجمهور الخاص بالمنظمة التي 

 يعمل بها المبحوثون

 العبارة
 غير موافق إلى حد ما موافق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

متابعة المعلومات 

 الخاصة بالمنظمة
111 88.8 12 9.6 2 1.6 2.87 .380 95.7 1 

التواصل مع 

مسئولي المنظمة 

لالستفسار أو 

لتقديم شكوي 

 أولعرض مقترح

110 88.0 11 8.8 4 3.2 2.85 .441 95.0 2 

التعرف الدوري 

علي أحدث أخبار 

 المنظمة

108 86.4 12 9.6 5 4.0 2.82 .476 94.0 3 

التحقق من صحة 

أخبار ومعلومات 

نشرت عن 

المنظمة في وسائل 

 اإلعالم

107 85.6 10 8.0 8 6.4 2.79 .543 93.0 4 

وسيلة تواصل 

أسرع للتعامل مع 

الجمهور كله في 

 وقت واحد

99 79.2 12 9.6 14 11.2 2.68 .667 89.3 5 

وسيلة سريعة في 

توصيل خصائص 

ومميزات المنتجات 

 والخدمات

90 72.0 21 16.8 14 11.2 2.61 .683 87.0 6 

الحصول علي 

معلومات عامة عن 

 المنظمة

88 70.4 22 17.6 15 12.0 2.58 .698 86.0 7 

الحصول علي 

الخدمات التي 

تقدمها المنظمة 

 بشكل مباشر

78 62.4 24 19.2 23 18.4 2.44 .787 81.3 8 

ا لدوافع استخدام أفراد العينة لشبجات التواصل  تقدم بيانات المدول الساب  عرضو

االجتماعي لاتواصل مع الممهور الخاص بالمنظمة التي  عماون بها؛ تأتي في مقدمتها 

(, ثم "التواصل مع مسئولي %95,7"متابعة المعاومات الخاصة بالمنظمة" بنسبة )
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(. وفي المرتبة %95أولعرض مقترح" بنسبة ) المنظمة لالستفسار أو لتقد م شجوع

الثالثة  أتي الدافع الخاص بـ"التعرف الدورع عاي أقدث أوبار المنظمة" بنسبة 

(, ثم "التحق  م  صحة أوبار ومعاومات نشرت ع  المنظمة في وساإلل 94%)

(,  اي ذلك "وسياة تواصل أسر  لاتعامل مع الممهور كاه في %93اإلعالم" بنسبة )

(. وفي المرتبة األويرة  أتي دافع "الحصول عاي %89,3واقد" بنسبة )وق  

 (.%81,3الخدمات التي تقدمها المنظمة بشجل مباشر" بنسبة )

التوي أكودت أن  ( 83)(2016دراسة أحمفد محمفد أحمفد الطنفاني ) تف  ذلك مع     

التجنولوجيوووا وفووورت لممارسوووي العالقوووات العاموووة فرصوووة لتقووود م أنفسوووهم ومؤسسووواتهم 

لامماهير ومجنتهم م  بناء عالقات استراتيمية معهم  وأصوبح  الشوبجات االجتماعيوة 

ا استراتيميوا إلدارة العالقات العاموة بالمؤسسوات اإلعالميوة قيوث  توقوف نماقهوا  ويارو

ممارسووي العالقووات العامووة عاووت تطووو ر مهوواراتهم وقوودراتهم فووي  وفاعايتهووا عاووت قوودرة

   . هالتعامل مع اإلنترن  وتطبيقاتها المتعددة عاي

أكفففدت بخصووووص التأكيووود عاوووت سووورعة المعرفوووة والدقوووة فوووي الوصوووول لامعاوموووات  

أن االنترنووو  وتحد ووودوا شوووبجات التواصووول   ( 84)( 2012دراسفففة عاليفففة أحمفففد عبفففد العفففال )

االجتمووواعي والفووويس بووووك هوووي الوسووواإلل األهوووم فوووي الجشوووف عووو  الحقووواإل  ثوووم اإلموووداد 

توووأثير لشوووبجات  وجوووود( 85) (2012)محمفففد المنصفففور، بالمعاوموووات  كموووا أكووودت دراسوووة 

التواصل االجتماعي في معارف جمهور المتاقي   وإنه لوم  عود بإمجوان متصوفحي اإلنترنو  

سووتيناء عنهووا؛ لمووا توووفرس موو  أوبووار وتيطيووة فور ووة, وأن مسووتخدمي وسوواإلل اإلعووالم اال

المد وودة )الموودونات  مواقووع الشووبجات االجتماعيووة  المواقووع اإلوبار ووة عاووت االنترنوو ( هووم 

أكثر ميالو لالنخرا  في المشاركة السياسوية  لوذا  وصوت الباقوث بنواءو عاوت النتواإلج السوابقة  

  المواقوووع االلجترونيوووة الرسووومية ومواقوووع التواصووول االجتمووواعي  أن  جوووون هنووواك ربوووط بوووي

وا  ( 86)  (Raine .C 2008)دراسةواصة أن  أشارت إلوت أن المسوتخدمي  ال  سوعون داإلمو

لاحصول عات المعاومات السياسية م  موقوع ىالفيسوبوك, وأن ثقوة المشواركي  فوي الشوبجات 

االجتماعية ليسو  كافيوة لالعتمواد عايهوا كمصودر أوبوار  فالمسوتخدمون قود  حصواون عاوت 

يقوات أو الرسواإلل معاومات سياسية مو  واللهوا رغوم عودم سوعيهم لابحوث عنهوا  بسوب  التعا

السياسووية موو  بعووم األصوودقاء  أو الرسوواإلل موو  المماعووات السياسووية. وفووي هووذا الشووأن 

إلوت أن الحجوموة السوعود ة قود نمحو  إلوت قود  ( 87)(2014بندر الحارثي، أشارت دراسة )

مووا فووي اسووتيالل مواقووع التواصوول االجتموواعي موو  أجوول قوول مشووجالت الممتمووع السووعودع. 

مو  عينوة  %64.1أن نسوبة  ( 88)( 2016نور الدين عبد العزيز،  إيمانوأوضح  دراسة )

الدراسوووة  سوووتخدمون التقنيوووات االتصوووالية التوووي توفرهوووا المامعوووة النظاميوووة  قيوووث سووواعد 

اسووتخدام اإلنترنوو  وبوواألوص مواقووع التواصوول االجتموواعي فووي التعاوويم عوو  بعوود  وسوومة 

أثنووواء العمايوووة التعايميوووة  بوجوووود تفاعووول سووور ع بوووي  الطالووو  وكايتوووه  والطالووو  وزمالإلوووه 

  ( 89)نفسها.
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 يستخلص من إجابات عينة الدراسة على العبارات السابقة مقياس عام للدوافع، كانت نتائجه كما يلي: 

 

 (6شكل )

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع الجمهور المقياس العام ل

 الخاص بالمنظمة التي يعمل بها المبحوثون

دوافع استخدام أفراد العينة تشير بيانات المدول الساب  إلت المقياس العام قول     

لشبجات التواصل االجتماعي لاتواصل مع الممهور الخاص بالمنظمة التي  عماون 

( %89,6مفردة, وقو وا" بنسبة ) 13( بواقع %10,4؛ فجان "متوسطوا" بنسبة )بها

 مفردة.  112بواقع 

 رها مواقع التواصل االجتماعي للتفاعل مع الجمهور:اآلليات التي توف -

 (9جدول )

 اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي للتفاعل مع الجمهور

 العبارة
 غير موافق إلى حد ما موافق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

يتضمن مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

روابط تتيح للجمهور تقديم 

 شكاوى ومقترحات

100 80 13 10.4 12 9.6 2.70 0.635 90.0 1 

يتضمن مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

روابط تتيح تقديم أسئلة 

 واستفسارات

98 78.4 11 8.8 16 12.8 2.66 0.697 88.7 2 

يتضمن مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

روابط لتقديم البرامج من 

 خالل استطالع رأي الجمهور

99 97.2 9 7.2 17 13.6 2.66 0.708 88.7 3 

يتضمن مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

روابط فيها وسائل لالتصال 

 المباشر بقسم العالقات العامة

95 76 13 10.4 17 13.6 2.62 0.715 87.3 4 

يتضمن مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

روابط تتيح للجمهور التفاعل 

 الحي مع المسئولين

87 69.6 20 16 18 14.4 2.55 0.735 85.0 5 

10.4

89.6

متوسط

قوي
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 ت ة م  المدول الساب  اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع 

الممهور؛ تأتي في مقدمتها " ت م  مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة 

(, ثم " ت م  مواقع %90روابط تتية لاممهور تقد م شجاوى ومقترقات" بنسبة )

المنظمة روابط تتية تقد م أسئاة واستفسارات" التواصل االجتماعي الخاصة ب

و" ت م  مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط لتقد م البرامج م  

( لجل منهما,  اي ذلك " ت م  مواقع %88,7والل استطال  رأع الممهور" بنسبة )

سم التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط فيها وساإلل لالتصال المباشر بق

(, ثم " ت م  مواقع التواصل االجتماعي الخاصة %87,3العالقات العامة" بنسبة )

بالمنظمة روابط تتية لاممهور التفاعل الحي مع المسئولي " في المرتبة األويرة 

 (.%85بنسبة )

التي توفرها مواقع يُستخلص من إجابات عينة الدراسة مقياس عام لآلليات  

 ، كانت نتائجه كما يلي: مع الجمهور التواصل االجتماعي للتفاعل

 

التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي للتفاعل المقياس العام لآلليات   (7شكل )

 مع الجمهور

التي توفرها مواقع تشير بيانات المدول الساب  إلت المقياس العام قول اآلليات 

( بواقع %29,6؛ فجان "متوسطوا" بنسبة )التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور

 مفردة.  88( بواقع %70,4مفردة, وقو وا" بنسبة ) 37

 

 

 

 

 

29.6

70.4

متوسط

قوي



 االجتماعي في كفاءة إداراتهم لسمعة المنظمةأثر استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع التواصل 

 387  2021 يونية/  يناير – الواحد والعشرونالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

حوثون بتوصيلها على مواقع التواصل معلومات والبيانات التي يهتم المبال -

 االجتماعي لجمهور المنظمة: 

 (10جدول )

التواصل االجتماعي المعلومات والبيانات التي يهتم البمحوثون بتوصيلها على مواقع 

 لجمهور المنظمة

المعلومات والبيانات التي يهتم البمحوثون بتوصيلها على مواقع التواصل 

 االجتماعي لجمهور المنظمة

 % ك

 76.8 96 سياسات المنظمة وأهدافها

 62.4 78 المساعدة

 49.6 62 األنظمة والخدمات

 48.0 60 المسئولية االجتماعية للمنظمة

 46.4 58 بالمنظمةالعاملون 

 36.8 46 قيادات المنظمة

 32.0 40 طرق التواصل مع مسئولي المنظمة

 20.8 26 تاريخ الشركة وتطورها

 19.2 24 الوظائف المتاحة بالمنظمة

 14.4 18 العروض

 9.6 12 مراكز البيع الفروع والوكالء والموزعون

 8.0 10 أحدث أخبارالشركة

 6.4 8 طرق سداد الفواتير

 4.8 6 الشراء أون الين

 125 اإلجمالي

المعاومات والبيانات التي  هتم أفراد العينة بتوصياها  ت ة م  المدول الساب       

سياسات المنظمة ؛ تتصدرها "عات مواقع التواصل االجتماعي لممهور المنظمة

األنظمة (,  اي ذلك "%62,4" بنسبة )المساعدة(, ثم "%76,8بنسبة ) وأهدافها"

(. وفي المرتبة %48" بنسبة )العاماون بالمنظمة(, ثم "%49,6" بنسبة )والخدمات

(, ثم "الوظاإلف %20,8الثامنة, ذكر المبحوثون "تار   الشركة وتطورها" بنسبة )

(. و أتي في %9,6(, فـ"العروض" بنسبة )%19,2المتاقة بالمنظمة" بنسبة )

ا "الشراء أون %6,4بة )المرتبة قبل األويرة " رق سداد الفواتير" بنس (, وأويرو

 (.%4,8ال  " بنسبة )
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 المحور الرابع: أهمية العالقات العامة في بناء سمعة جيدة للمنظمة

دور العالقات العامة في بناء سمعة جيدة للمنظمة من خالل مواقع التواصل   -

 االجتماعي في األمور التالية:

 (11جدول )

 سمعة جيدة للمنظمة من خالل مواقع التواصل االجتماعيدور العالقات العامة في بناء 

 العبارة

غير  إلى حد ما موافق

 المتوسط موافق
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

تعرف الجمهور بأهمية استخدام تكنوجيا 

 االتصال الحديثة
122 97.6 3 2.4 - - 2.98 .154 99.3 1 

 م1 99.3 126. 2.98 - - 1.6 2 98.4 123 تخلق صورة ذهنية إيجابية

 2 98.3 215. 2.95 - - 4.8 6 95.2 119 تحرص على نشر األخبار الجديدة

 3 98.0 304. 2.94 1.6 2 3.2 4 95.2 119 تحرص على االبتكار والتجديد

توفر أنظمة متنوعة لسهولة التفاعل مع 

 الجمهور لتلبية رغباتهم
 م3 98.0 231. 2.94 - - 5.6 7 94.4 118

تتسم العالقات العامة التسويقية بمرونة 

األداء لتنفيذ مطالب الجمهور المتعامل 

 مع المؤسسة

 م3 98.0 263. 2.94 8. 1 4.0 5 95.2 119

تحرص إدارة العالقات العامة التسويقية 

على الردود والتفاعل مع شكاوى 

الجمهور عبر وسائل التكنولوجيا 

 الحديثةاالتصالية 

 م3 98.0 231. 2.94 - - 5.6 7 94.4 118

تحرص على استطالع رأي الجمهور في 

 .مستوى الخدمة المقدمة لهم
117 93.6 7 5.6 1 .8 2.93 .289 97.7 4 

تتفاعل إدارة العالقات العامة التسويقية 

مع مقترحات الجمهور ورؤياهم عن 

 طريق تكنولوجيا االتصال الحديثة

 م4 97.7 289. 2.93 8. 1 5.6 7 93.6 117

تحرص إدارة العالقات العامة التسويقية 

على إبراز أسعار الخدمات والمميزات 

 التي تقدمها المنظمات

 م4 97.7 289. 2.93 8. 1 5.6 7 93.6 117

تهتم إدارة العالقات العامة التسويقية 

بالتعريف الموجز عن القائمين بالعمل 

 على مواقع االتواصل االجتماعي

117 93.6 6 4.8 2 1.6 2.92 .326 97.3 5 

تحرص المنظمات حل المشكالت بشكل 

 سريع على مواقع التواصل االجتماعي
114 91.2 10 8.0 1 .8 2.90 .322 96.7 6 

االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في 

 الترويج لمنتجات المنظمات
111 88.8 14 11.2 - - 2.89 .317 96.3 7 

تحرص على تكثيف التواصل مع 

الجمهور في الفترات التي تعد مناسبة 

للحصول على العروض الخاصة 

 بالمؤسسة

112 89.6 11 8.8 2 1.6 2.88 .372 96.0 8 

 9 95.3 344. 2.86 - - 13.6 17 86.4 108 تشجع الجمهور على القيام برحالت

 10 92.7 552. 2.78 6.4 8 9.6 12 84.0 105 تظهر أهمية المنتج

توضة بيانات المدول الساب  األمور التي  حاول بشأنها ممارس العالقات العامة     

بناء سمعة جيدة لامنظمة م  والل مواقع التواصل االجتماعي؛ تأتي في مقدمتها 

ام تجنوجيا االتصال الحد ثة" و"وا  صورة ذهنية "تعر ف الممهور بأهمية استخد

( لجل منهما.  اي ذلك "الحرص عات نشر األوبار المد دة" %99,3إ مابية" بنسبة )

(, ثم كل م  "الحرص عات االبتجار والتمد د" و"توفير أنظمة %98,3بنسبة )
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العامة  متنوعة لسهولة التفاعل مع الممهور لتابية رغباتهم" و"قرص إدارة العالقات

التسو قية عات الردود والتفاعل مع شجاوى الممهور عبر وساإلل التجنولوجيا 

(. وفي المرتبة الخامسة, ذكر المبحوثون "تهتم إدارة %98االتصالية الحد ثة" بنسبة )

العالقات العامة التسو قية بالتعر ف الموجت ع  القاإلمي  بالعمل عات مواقع التواصل 

(, ثم "تحرص المنظمات قل المشجالت بشجل سر ع %97,3االجتماعي" بنسبة )

(,  اي ذلك "االستفادة م  %96,7عات مواقع التواصل االجتماعي" بنسبة )

ا %96,3التجنولوجيا الحد ثة في الترو ج لمنتمات المنظمات" بنسبة ) (, وأويرو

 (.%92,7"إظهار أهمية المنتج" بنسبة )

التي أكدت أهمية دور  ( 90)( Mourean teyler 2005دراسة ) تس  ذلك مع     

المواقع اإللجترونية  وأن هناك  إدارة العالقات العامة والل أوقات األزمات عبر

تقايدع  سير في اتماس  أساوبي  تستخدمهما المنظمات عند التعامل مع األزمات  األول

تفاعاي  عتمد عات  واقد  عتمد عات تقد م المنظمة لامعاومات والبيانات  والثاني

الحوارع مع الممهور قيث تستقبل المنطمة م  والله التعايقات واألسئاة   االتصال

لمواقع مهمة باألزمة, كما تعتمد فيه عات استخدام الوساإلط المتعددة  وتقدم روابط

 وفتة غرف قوار مع الممهور. والتحد ث المستمر

يُستخلص من إجابات عينة الدراسة مقياس عام يجسد دور العالقات العامة في     

 بناء سمعة جيدة للمنظمة عبر مواقع التواصل االجتماعي، كانت نتائجه كما يلي: 

 (12جدول )

المقياس العام حول دور العالقات العامة في بناء سمعة جيدة للمنظمة عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي

العام حول دور العالقات العامة في بناء سمعة جيدة للمنظمة عبر مواقع المقياس 

 التواصل االجتماعي

 % ك

 10.4 6 متوسط

 89.6 119 قوي

 100 125 اإلجمالي

الساب  األمور التي  حاول بشأنها تشير بيانات المدول الساب  إلت المقياس العام قول 

لامنظمة م  والل مواقع التواصل ممارس العالقات العامة بناء سمعة جيدة 

 (.%89,6(, وقو وا" بنسبة )%10,4؛ فجان "متوسطوا" بنسبة )االجتماعي
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صفحات المنظمة تضمنها ناصر المؤثرة في سمعة المنظمات، التي عادة ما تالع -

 مواقع التواصل االجتماعي: على 

 (13جدول )

 العناصر المؤثرة في سمعة المنظمات

 % ك في سمعة المنظماتالعناصر المؤثرة 

 96.8 121 أداء قيادات المنظمة ومدي كفاءتهم ومهاراتهم

 96.0 120 أداء العاملين بها ومدي كفاءتهم ومهاراتهم

 96.0 120 جودة المنتجات والخدمات

 95.2 119 المركز المالي للمنظمة

 94.4 118 مدى الوفاء بمسئوليتها المجتمعية بصدق

 125 اإلجمالي

بيانات المدول الساب  العناصر المؤثرة في سمعة المنظمات ودرجة  توضة

أهميتها بالنسبة لامبحوثي ؛ تأتي في مقدمتها "أداء قيادات المنظمة ومدع كفاءتهم 

(, ثم كل م  "أداء العاماي  بها ومدع كفاءتهم %96,8ومهاراتهم" بنسبة )

ل منهما,  اي ذلك ( لج%96ومهاراتهم" و"جودة المنتمات والخدمات" بنسبة )

ا "مدى الوفاء بمسئوليتها %95,2"المركت المالي لامنظمة" بنسبة ) (, وأويرو

 (.%94,4الممتمعية بصدق" بنسبة )

التي  (91)(  ,2012Wun, Floria. and Hung)دراسة  تس  ذلك مع 

أكدت أن التميت والشفافية والثبات م  أهم مبادئ الشركات لاوصول إلت السمعة 

) المذب fombrumالطيبة, باإلضافة إلت األبعاد األصاية لمقياس قاصل السمعة لـ

 –بيئة العمل  -الرؤ ة والقيادة -األداء المالي –الخدمات والمنتمات  –العا في

لمقابالت التي أجرتها الدراسة أنه  نبيي أن  ُدمج المسئولية اإلجتماعية (. وكشف  ا

تجون اإلدراك اإلعالمي وأوالق العمل في إ ار الشركات المتنوعة, و مج  أن 

و لاسمعة م  والل استخدام الدعا ة واإلعالن لامنتمات  الشفافية عنصراو أساسيا

. الداوايالممهور والخدمات  وبرامج المسئولية اإلجتماعية  والتواصل الميد مع 

التي أكدت أهمية الدور الذى  قوم به الموقع  (92)(2010)احمد رضوان  وكذلك دراسة

اإللجتروني لامنظمة في بناء سمعتها وتو يدها كأقد وساإلل اإلتصال الفعالة واصةو 

بعد تتا د اعتماد الممهور عات مواقع المنظمات كمصدر لامعاومات  كما أوص  

صال الدراسة ب رورة أهتمام المنظمات بتوظيف مواقعها اإللجترونية كوسياة ات

 لتسهيل التفاعل والتواصل مع فئات الممهور .
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مواقع التواصل االجتماعي التابعة صفحات  ىالعناصر التي تضعها المنظمة عل -

 لها:

 (14جدول )

 العناصر التي تضعها المنظمة علي مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها

 % ك التابعة لهاالعناصر التي تضعها المنظمة علي مواقع التواصل االجتماعي 

 96.8 121 إعالنات عن المنظمة

 96.0 120 األدلة الترويجية

 96.0 120 مجلة المنظمة أو نشراتها االعالميه

 95.2 119 إعالنات عن منتجات وخدمات المنظمة

 95.2 119 االخبار الحديثة ذات الصلة بالشركة والمنشورة علي الصفحة الرئيسية للموقع

 94.4 118 اإلعالمية للمنظمةالبيانات 

 93.6 117 ما ينشر عن المنظمة في وسائل االعالم

 88.8 111 األدلة المعلوماتية والتقارير

 Presentations 108 86.4  العروض التقديمية

 86.4 108 فيلم قصير عن المنظمة

 125 اإلجمالي

صفحات  التي ت عها المنظمة عاتتوضة بيانات المدول الساب  العناصر 

ودرجة اهتمام المبحوثي  بها؛ تتصدرها  مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها

( لجل منهما,  اي %96(, ثم "" و"" بنسبة )%96,8" بنسبة )إعالنات ع  المنظمة"

(. %95,2" بنسبة )مماة المنظمة أو نشراتها االعالمية" و"األدلة الترو ميةذلك "

(, ثم %88,8" بنسبة )األدلة المعاوماتية والتقار روفي المرتبة السادسة, تأتي "

( %86,4" بنسبة )فيام قصير ع  المنظمة" و"Presentations العروض التقد مية"

 لجل منهما.

التي أكدت أن المواقع  (93)(2015مازن محمد تتس  هذس النتيمة مع دراسة )

فت تصميم  المصر ة استخدم  الفيد و والنص معا م  عناصر الوساإلط المتعددة

الموقع و قال زم  دووله. وأن المواقع  تحميلموقعها وهذا ما  عطت سرعة فت 

المصر ة واألمر جية استخدم  عناصر الوساإلط المتعددة بجثافة المتمثاة فت النص 

فقط والنص والصورة معا والفيد و والصوت معا والصور والرسوم المتحركة 

دام العناصر التالية النص والصوت معا والخراإلط االلجترونية   بينما قل استخ

التي أثبت  أن إدارات   Philip Kitchena, 2010(94 )دراسة )وكذلك  .والفيد و

عتمدت بشجل كبير في تنفيذ وظاإلفها اإلدار ة عات hالعالقات العامة بالمنظمات 

اإلنترن  كوسياة مهمة لاتنظيم والتخطيط والبحث واالتصال والتقييم, وقددت 

الخدمات التي أتاقتها اإلنترن  لاعالقات العامة في ودمة بالبر د اإللجتروني وقواإلم 

جتروني لامؤسسة البر د اإللجتروني وشبجات التواصل االجتماعي وبناء الموقع اإلل
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عات شبجة اإلنترن   واجراء البحوث  والمقابالت الشخصية عات اإلنترن   

 .والمشاركة في المؤتمرات عبر الموقع اإللجتروني لامؤسسة عات اإلنترن 

إلت أن  Jusus Meza)   (2002 (95 )باإلضافة إلت ذلك, أشارت دراسة

الدولية  هدف إلت التعر ف بالمنظمة  بالمنظماتلمواقع اإلنترن   االستخدام األساسي

وشعارها ورموزها وسياستها  وأن هذس المواقع تستهدف أساسوا وساإلل اإلعالم 

 (. كما أبرزت دراسة%82.9) (  ثم المستهاجي %89.2(  ثم المستثمر   )90.5%)

Loda et al.) 2007)(96 ) التي اهتم  بدراسة تأثير اثني  م  األدوات الرإليسية التي ,

ستخدمها المسوقون في الوال ات المتحدة وهما اإلعالن والنشر, إلت أن النشر قق   

معدالت أعات م  اإلعالن فيما  تصل بمصداقية الرسالة وقوتها والنية الشراإلية وأن 

 استخدام النشر ثم اإلعالن  عد أكثر فعالية في اإلقنا . 

 االجتماعي:العناصر التي تدعم صفحة المنظمة علي مواقع التواصل  -

 (15جدول )

 العناصر التي تدعم صفحة المنظمة علي مواقع التواصل االجتماعي

 العبارة

غير  إلى حد ما موافق

 المتوسط موافق
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

توافر معلومات أساسية عن المنظمة 

على مواقع التواصل االجتماعي 

 التابعة لها

120 96.0 5 4.0 - - 2.96 .197 98.7 1 

توافر فرص التوظيف على مواقع 

 التواصل االجتماعي التابعة لها
119 95.2 6 4.8 - - 2.95 .215 98.3 2 

توافر برامج لخدمة الجمهور 

الداخلي على مواقع التواصل 

 االجتماعي التابعة لها

121 96.8 1 .8 3 2.4 2.94 .319 98.0 3 

توافر صورة شخصية وفيديو على 

مواقع التواصل االجتماعي التابعة 

 لها

116 92.8 9 7.2 - - 2.93 .260 97.7 4 

عرض أشكال البرامج ونوعياتها 

ومواعيدها على مواقع التواصل 

 االجتماعي التابعة لها

116 92.8 7 5.6 2 1.6 2.91 .336 97.0 5 

وجود روابط لمؤسسات إعالمية 

اقع التواصل أخرى على مو

 االجتماعي التابعة لها

 م5 97.0 360. 2.91 2.4 3 4.0 5 93.6 117

وجود إعالنات على مواقع التواصل 

 االجتماعي التابعة لها
116 92.8 6 4.8 3 2.4 2.90 .369 96.7 6 

عرض البث الحي لبرامج اإلذاعة 

والتليفزيون على مواقع التواصل 

 تماعي التابعة لهااالج

 م6 96.7 322. 2.90 8. 1 8.0 10 91.2 114

صفحة التي  رى أفراد العينة أنها تدعم توضة بيانات المدول الساب  العناصر 

؛ تأتي في مقدمتها "توافر معاومات أساسية المنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي

(, ثم "توافر %98,7ع  المنظمة عات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها" بنسبة )

(,  اي %98,3فرص التوظيف عات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها" بنسبة )

التابعة ذلك "توافر برامج لخدمة الممهور الداواي عات مواقع التواصل االجتماعي 
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(. وفي المرتبة السادسة واألويرة, ذكر المبحوثون "وجود إعالنات %98لها" بنسبة )

عات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها" و"عرض البث الحي لبرامج اإلذاعة 

 ( لجل منهما.%96,7والتايفت ون عات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها" بنسبة )

التي أكدت أن  (97)(2019ع دراسة )محمد قس  عبد الظاهر  تتف  هذس النتيمة م    

هو الحرص عات التطو ر المستمر  –عينة الدراسة  –أهم ما  ُميت التطبيقات  

والتحد ثات الخاصة بالخدمات المختافة  بحيث تتية لعمالء تاك المؤسسات الحصول 

ى  أو الذهاب مواقع اإللجترونية أور ر قدر م  الخدمات دون الحاجة ألععات أكب

إلت المؤسسة الخدمية إلجراء معامالت معينة, إلت جان  سهولة االستخدام والتنقل 

 .بي  الخدمات الُمدرجة  وإتاقة الايتي  العربية واإلنمايت ة

العناصر التي تدعم صفحة قول  مقياس عامستخاص م  إجابات عينة الدراسة  ُ      

 مستو اته كما  اي: , المنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي

 (16جدول )

المقياس العام حول العناصر التي تدعم صفحة المنظمة علي مواقع التواصل 

 االجتماعي
العناصر التي تدعم صفحة المنظمة علي مواقع التواصل مقياس العام حول ال

 االجتماعي

 % ك

 8.8 11 متوسط

 95.2 114 قوي

 100 125 اإلجمالي

تشير بيانات المدول الساب  إلت المقياس العام قول آراء المبحوثي  في العناصر   

؛ فجان "متوسطوا" بنسبة  صفحة المنظمة علي مواقع التواصل االجتماعيتدعم التي 

 (.%95,2(, وقو وا" بنسبة )84%)

مقترحففات مبحففوثي الدراسففة حففول تطففوير أسففاليب اسففتخدام صفففحات المنظمففات  -

 التواصل االجتماعي في تطوير سمعة المنظمة:عبر مواقع 

 (17جدول )

المقياس العام حول العناصر التي تدعم صفحة المنظمة علي مواقع التواصل 

 االجتماعي
مقترحات مبحوثي الدراسة حول تطوير أساليب استخدام صفحات المنظمات عبر 

 مواقع التواصل االجتماعي في تطوير سمعة المنظمة

 % ك

 %20 25 على تدريب ممارسي العالقات العامة على استخدام التكنولوجيا الحديثةالتركيز -

 %20 25 الحرص على استطالع آراء الجمهور الخارجي والداخلي حول أداء المنظمة-

تعظيم استخدام الجرافيك وتقنياته في إنتاج المحتوى المنشور على مواقع 

 التواصل

25 20% 

 %20 25 تقدمها المنظمة بخصوص منتجاتها وخدماتهاالتنويع في العروض التي 

 %20 25 إقامة الحفالت السنوية للتعريف بحجم اإلنجاز الذي حققته المنظمة-

 100 125 اإلجمالي
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مقترقووات مبحوووثي الدراسووة قووول تطووو ر أسووالي   توضووة بيانووات الموودول السوواب     

اسووتخدام صووفحات المنظمووات عبوور مواقووع التواصوول االجتموواعي فووي تطووو ر سوومعة 

التركيت عات تدر   ممارسوي العالقوات " ؛ وقد تنوع  هذس المقترقات ما بي المنظمة

الحورص عاوت اسوتطال  آراء الممهوور عات اسوتخدام التجنولوجيوا الحد ثوة", و"العامة 

تعظيم استخدام المرافيك وتقنياته في إنتواج ة", و"لخارجي والداواي قول أداء المنظما

المنظموة التنو ع في العروض التي تقدمها محتوى المنشور عات مواقع التواصل", و"ال

إقامووة الحفووالت السوونو ة لاتعر ووف بحمووم اإلنموواز بخصوووص منتماتهووا وووودماتها", و"

 ."الذع قققته المنظمة

 سة الميدانية:فروض الدرا

: توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  اآلليات التي الفرض الرئيسي األول

بناء  تالقدرة عاو ماعي لاتفاعل مع الممهور الخارجيتوفرها مواقع التواصل االجت

 ودعمها.  ةسمعة المنظم

 (18جدول )

للتفاعل مع الجمهور العالقة بين اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي 

 رة علي بناء سمعة المنظمة ودعمهاالخارجي والقد

 لمواقع معدل استخدام الجمهور الخارجي

 الجتماعي للمنظمةاالتواصل 

 قدرة فيتوافر العوامل المؤثرة 

    مواقع التواصل االجتماعي فى بناء سمعة المنظمة 

معدل استخدام الجمهور الخارجي  لمواقع 

 االجتماعي للمنظمةالتواصل 

معامل ارتباط 

 بيرسون

 ىمستو

 المعنوية
 الداللة

 قدرة فيتوافر العوامل المؤثرة 

 مواقع التواصل االجتماعي فى بناء سمعة المنظمة 
 دال 0.000 **0.417

 125 حجم العينة

 ت ة م  والل بيانات المدول الساب  وجود عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية     

اآلليات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور الخارجي  بي  

وبي  القدرة عاي بناء سمعة المنظمه ودعمها, قيث تباغ قيمة معامل ارتبا  بيرسون 

, مما يدل على أنه كلما زاد معدل (0.000( عند مستوى معنو ة ) **0.417)

التواصل االجتماعي للمنظمة, توفرت استخدام الجمهور الخارجي  لصفحات مواقع 

 العوامل المؤثرة في قدرة مواقع التواصل االجتماعي فى بناء سمعة المنظمة.

قصاإلية بي  تقد ر الممارسي  إ: توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة الفرض الرئيسي الثاني

التواصل  مواقع تلامنظمة عا ةبناء سمعة جيد إلتسعيهم إدارة العالقات العامة وهمية أال

 االجتماعي. 
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 (19جدول )

همية إدارة العالقات العامة وسعيهم إلى بناء سمعة بين تقدير الممارسين أل العالقة

 جيدة للمنظمة على مواقع التواصل االجتماعي

همية ادارة العالقات تقدير الممارسين أل                 

 العامة

 بناء إلى سعي الممارسين

 مواقع التواصل االجتماعي ىعل سمعة جيده للمنظمة  

 دارة العالقات العامةتقدير الممارسين ألهمية إ

معامل ارتباط 

 بيرسون

 ىمستو

 المعنوية
 الداللة

سعي الممارسين إلى بناء سمعة جيده للمنظمة على مواقع 

 التواصل االجتماعي
 دال 0.001 **0.287

 125 حجم العينة

 ت ة م  والل بيانات المدول الساب  وجود عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية     

بناء سمعة جيدس  إلتبي  تقد ر الممارسي  الهمية ادارة العالقات العامة وبي  سعيهم 

لامنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي, قيث تباغ قيمة معامل ارتبا  بيرسون 

, مما يدل على أنه كلما زاد تقدير (0.001( عند مستوى معنو ة )**0.287)

سمعة جيدس الممارسين ألهمية إدارة العالقات العامة, ارتفعت درجة سعيهم نحو بناء 

 .لامنظمة عاي مواقع التواصل االجتماعي

معدل استخدام ا بي  : توجد عالقة ارتبا ية دالة إقصاإليو الفرض الرئيسي الثالث

 فيلمواقع التواصل االجتماعي لامنظمة وتوافر العوامل المؤثرة  الممهور الخارجي

 قدرة مواقع التواصل االجتماعي فت بناء سمعة المنظمة.   

 (20جدول )

العالقة بين معدل استخدام الجمهور الخارجي لمواقع التواصل االجتماعي للمنظمة 

 بناء سمعة المنظمةوتوافر العوامل المؤثرة في قدرة مواقع التواصل االجتماعي فى 

 لمواقع التواصل  خدام الجمهور الخارجيمعدل است

 الجتماعي للمنظمةا

 توافر العوامل المؤثرة في قدرة

    بناء سمعة المنظمة علىمواقع التواصل االجتماعي  

معدل استخدام الجمهور الخارجي  لمواقع 

 التواصل االجتماعي للمنظمة

معامل ارتباط 

 بيرسون

 ىمستو

 المعنوية
 الداللة

وتوافر العوامل المؤثرة علي قدرة مواقع التواصل 

 االجتماعي فى بناء سمعة المنظمة 
 دال 0.002 **0.270

 125 حجم العينة

تشير بيانات المدول الساب  وجود عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  معدل      

االجتماعي لامنظمة وتوافر العوامل استخدام الممهور الخارجي  لمواقع التواصل 

المؤثرة عاي قدرة مواقع التواصل االجتماعي فت بناء سمعة المنظمة, قيث تباغ قيمة 

, مما يدل على أنه (0.002( عند مستوى معنو ة )**0.270معامل ارتبا  بيرسون )

كلما زاد معدل استخدام الجمهور االخارجي  لصفحات مواقع التواصل االجتماعي 
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لعوامل المؤثرة في قدرة مواقع التواصل االجتماعي فى اصة بالمنظمة, توفرت االخ

 .   بناء سمعة المنظمة

ادارة ا بي  معدل استخدام : توجد عالقة ارتبا ية دالة إقصاإليو الفرض الرئيسي الرابع

شجال االتصالية الحد ثة وتوافر عناصر السمعة عات مواقع التواصل العالقات العامة لأل

 االجتماعي لامنظمة.

 (21جدول )

بين معدل استخدام ادارة العالقات العامة لألشكال االتصالية الحديثة وتوافر عناصر 

 السمعة على مواقع التواصل االجتماعي للمنظمة

 شكالقات العامة لألمعدل استخدام ادارة العال

 ةاالتصالية الحديث 

 توافر عناصر السمعة

 على مواقع التواصل االجتماعي للمنظمة 

شكال ستخدام ادارة العالقات العامة لألمعدل ا

 االتصالية الحديثة

معامل ارتباط 

 بيرسون

 ىمستو

 المعنوية
 الداللة

توافر عناصر السمعة على مواقع التواصل االجتماعي 

 للمنظمة
 دال 0.000 **0.369

 125 حجم العينة

الساب  وجود عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  معدل  تشير بيانات المدول    

استخدام ادارة العالقات العامة لالشجال االتصالية الحد ثة وتوافر عناصر السمعة عات 

( **0.369مواقع التواصل االجتماعي لامنظمة, قيث تباغ قيمة معامل ارتبا  بيرسون )

معدل استخدام ادارة العالقات ما زاد , مما يدل على أنه كل(0.000عند مستوى معنو ة )

, توفرت عناصر السمعة على مواقع التواصل العامة لالشكال االتصالية الحديث

 االجتماعي للمنظمة. 

العالقات  ممارسي: توجد فروق ذات داللة إقصاإلية بي  الفرض الرئيسي الخامس

 الد موغرافية ا لامتييراتدارة وفقو سعيهم في بناء سمعة جيدة لإلالعامة م  قيث 

 المؤهل التعايمي(. -عدد سنوات الخبرة-الس  -النو )المتمثاة في 

 (22جدول )

العالقة بين سعي ممارسي العالقات العامة إلى بناء سمعة جيدة لإلدارة والمتغيرات 

 المؤهل التعليمي( -عدد سنوات الخبرة-السن -الديموجرافية  المتمثلة في )النوع

 المتوسط العدد يةالمتغيرات الديموغراف
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

 االختبار
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

ت=  16114. 2.9737 76 الذكور النوع

1.412 
123 

0.160 

 27664. 2.9184 49 اإلناث غير دال

ف=  21308. 2.9535 43 العشرينات العمر

1.539 

3 

121 

0.208 

 32581. 2.8846 26 الثالثينيات غير دال
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 المتوسط العدد يةالمتغيرات الديموغراف
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

 االختبار
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 24254. 2.9412 17 االربعينيات

الخمسينيات 

 فاكثر

39 3.0000 .00000 

 21463. 2.9520 125 اإلجمالي

المؤهل 

 التعليمي

 00000. 3.0000 4 متوسط

ف= 

0.901 

2 

122 

0.409 

 غير دال

 

 24214. 2.9381 97 جامعي

 00000. 3.0000 24 فوق جامعي

 21463. 2.9520 125 اإلجمالي

عدد سنوات 

 الخبرة 

 5اقل من 

 سنوات

33 2.9091 .29194 

ف= 

1.305 

2 

122 

0.275 

 غير دال

 5من 

سنوات الي 

 سنوات 10

34 2.9412 .23883 

 10اكثر من 

 سنوات

58 2.9828 .13131 

 21463. 2.9520 125 اإلجمالي

 ىالمسم

 الوظيفي

أعمال 

في إدارية 

 التخصص

15 3.0000 .00000 

ف= 

0.495 

5 

119 

0.780 

 غير دال

أخصائي 

عالقات 

عامة أو في 

 محيطة

23 2.9565 .20851 

 25820. 2.9333 15 رئيس قسم

 00000. 3.0000 10 مدير

 19245. 2.9630 27 رئيس شعبة

 28403. 2.9143 35 رئيس مكتب

 21463. 2.9520 125 اإلجمالي
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شير بيانات المدول الساب  إلت العالقة بي  سعي أفراد عينة الدراسة نحو بناء ت

سمعة جيدة لإلدارة والمتييرات الد موغرافية الخاصة بهم؛ قيث ثب  وجود عالقة 

غير دالة بي  متيير النو   سعي أفراد عينة الدراسة نحو بناء سمعة جيدة لإلدارة, إذ 

(. 0.160( ومستوى معنو ة )123( عند درجة قر ة )1.412) باي  قيمة اوتبار ت

وفيما  تعا  بمتييرات العمر والمؤهل التعايمي وعدد سنوات الخبرة والمسمت 

الوظيفي, فقد ثب  وجود عالقة غير دالة إقصاإليوا بي  كل منهم وسعي أفراد عينة 

( 0.901( و)1.539الدراسة نحو بناء سمعة جيدة لإلدارة, إذ باي  قيمة اوتبار ف )

 ( لجل منهم عات التوالي.0.495( و)1.305و)

العمر والمؤهل للمبحوثين )النوع و الد موغرافيةيعنى ذلك أن الخصائص 

( لم يكن لها أي دخل في التأثير في التعايمي وعدد سنوات الخبرة والمسمت الوظيفي

األمر لديهم بمعزل ، فقد تشكل هذا بناء سمعة جيدة لإلدارةسعي أفراد العينة نحو  

 عن تأثير تلك المتغيرات.

 أهم نتائج الدراسة:

دور استخدام شبجات رؤ ة ممارسي العالقات العامة قول توصا  الباقثة في دراستها ل   

التواصل االجتماعي في دعم سمعة المنظمة لدى أفراد الممهور إلت ممموعة م  النتاإلج, 

 م  أهمها:

العالقات العامة؛ تأتي في  أفراد العينة داول إداراتتتعدد المهام التي  قوم بها  

(, ثم كل %67,2مقدمتها "تحسي  صورة المؤسسة لممهورها الخارجي" بنسبة )

" و"تو يد عالقة المؤسسة جمهورها الداوايم  "تحسي  صورة المؤسسة أمام 

(,  اي ذلك "الترو ج لنشا  %65,6بممهورها الداواي والخارجي" بنسبة )

ا "توضية موقف المؤسسة تماس الق ا ا %62,4" بنسبة )المؤسسة (, وأويرو

 (.%32واألقداث المار ة" بنسبة )

تتنو  األنشطة االتصالية التي تقدم لاممهور الخارجي م  قبل إدارة العالقات  

العامة بالمنظمة؛ تتصدرها "اقتفاليات بمناسبات واصة واصطنا  األقداث" 

(,  اي ذلك %59,2ندوات ع  بعد" بنسبة )(, ثم "مؤتمرات و%73,6بنسبة )

ا "منتد ات %48"أفالم تسمياية ع  المؤسسة وأنشطتها" بنسبة ) (, وأويرو

 (. %35,2الحوار" بنسبة )

تتنو  األنشطة االتصالية التي تقدم لاممهور الداواي م  قبل إدارة العالقات  

(, ثم %89,6) ؛ تأتي في مقدمتها "إتاقة ودمات واصة" بنسبةبالمنظمةالعامة 

(,  اي ذلك في المرتبة الثالثة "اإلعالن ع  %59,2"رعا ة اجتماعية" بنسبة )

(, %35,2(, ثم "ندوات ومنتد ات قوار" بنسبة تباغ )%44,8رقالت" بنسبة )

ا "رعا ة صحية" بنسبة )  (.%24وأويرو
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مة تتعدد أنما  تجنولوجيا االتصال الحد ثة التي تستخدمها إدارة العالقات العا 

استخدام البر د اإللجتروني في التعامل مع بالمنظمات؛ تأتي في مقدمتها "

استخدام إمجانات اإلنترن  في العمل (, ثم "%96,7" بوزن نسبي  باغ )المماهير

موقع (. وفي المرتبة الثالثة, ذكر المبحوثون "%95,3" بوزن نسبي )االعالمي

(. وفي %93" بنسبة )الموبا لرساإلل عات (, ثم "%94,3" بنسبة )عات اإلنترن 

 االعتماد عات البر د اإللجتروني في انماز بعم األعمال"المرتبة السابعة جاء "

ا "%87,7بنسبة )  (.%87,3" بنسبة )شبجة اتصال داواية(, وأويرو

تختاف معدالت استخدام إدارات العالقات العامة بالمنظمات محل الدراسة  

تصدرها "نشرة إلجترونية لاعالقات العامة" لممموعة م  األشجال االتصالية؛ ت

 -Face book(, ثم "استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي %99,3بنسبة )

Twitter( اي ذلك "استخدام مواقع تبادل الصور" بنسبة %98,7" بنسبة  ,)

(. وفي المرتبة %97,3" بنسبة )SMS(, ثم "استخدام الرساإلل القصيرة 98%)

ن "استخدام مواقع البث التايفت وني عبر االنترن ." بنسبة السادسة, ذكر المبحوثو

ا "استخدام مواقع %95,3(, ثم "استخدام مواقع الفيد و" بنسبة )95,7%) (, وأويرو

 (.%82,3الدردشة" بنسبة )

تتنو  دوافع استخدام أفراد العينة لشبجات التواصل االجتماعي لاتواصل مع  

بها؛ تأتي في مقدمتها "متابعة المعاومات  الممهور الخاص بالمنظمة التي  عماون

(, ثم "التواصل مع مسئولي المنظمة %95,7الخاصة بالمنظمة" بنسبة )

(. وفي المرتبة الثالثة %95لالستفسار أو لتقد م شجوع أولعرض مقترح" بنسبة )

 أتي الدافع الخاص بـ"التعرف الدورع عاي أقدث أوبار المنظمة" بنسبة 

م  صحة أوبار ومعاومات نشرت ع  المنظمة في وساإلل  (, ثم "التحق 94%)

(,  اي ذلك "وسياة تواصل أسر  لاتعامل مع الممهور كاه %93اإلعالم" بنسبة )

(. وفي المرتبة األويرة  أتي دافع "الحصول عاي %89,3في وق  واقد" بنسبة )

 (.%81,3الخدمات التي تقدمها المنظمة بشجل مباشر" بنسبة )

ت التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لاتفاعل مع الممهور؛ تأتي تختاف اآلليا 

في مقدمتها " ت م  مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط تتية 

(, ثم " ت م  مواقع التواصل %90لاممهور تقد م شجاوى ومقترقات" بنسبة )

ات" و" ت م  االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط تتية تقد م أسئاة واستفسار

مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط لتقد م البرامج م  والل 

( لجل منهما,  اي ذلك " ت م  مواقع %88,7استطال  رأع الممهور" بنسبة )

التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة روابط فيها وساإلل لالتصال المباشر بقسم 

 ت م  مواقع التواصل االجتماعي (, ثم "%87,3العالقات العامة" بنسبة )
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الخاصة بالمنظمة روابط تتية لاممهور التفاعل الحي مع المسئولي " في المرتبة 

 (.%85األويرة بنسبة )

تتعدد المعاومات والبيانات التي  هتم أفراد العينة بتوصياها عات مواقع التواصل  

بنسبة  ها"سياسات المنظمة وأهداف؛ تتصدرها "االجتماعي لممهور المنظمة

" بنسبة األنظمة والخدمات(,  اي ذلك "%62,4" بنسبة )المساعدة(, ثم "76,8%)

الثامنة, ذكر (. وفي المرتبة %48" بنسبة )العاماون بالمنظمة(, ثم "49,6%)

(, ثم "الوظاإلف المتاقة %20,8المبحوثون "تار   الشركة وتطورها" بنسبة )

(. و أتي في المرتبة قبل %9,6بنسبة )(, فـ"العروض" %19,2بالمنظمة" بنسبة )

ا "الشراء أون ال  " بنسبة %6,4األويرة " رق سداد الفواتير" بنسبة ) (, وأويرو

(4,8%.) 

تختاف العناصر المؤثرة في سمعة المنظمات ودرجة أهميتها بالنسبة لامبحوثي ؛ تأتي  

(, ثم كل %96,8)في مقدمتها "أداء قيادات المنظمة ومدع كفاءتهم ومهاراتهم" بنسبة 

م  "أداء العاماي  بها ومدع كفاءتهم ومهاراتهم" و"جودة المنتمات والخدمات" 

(, %95,2( لجل منهما,  اي ذلك "المركت المالي لامنظمة" بنسبة )%96بنسبة )

ا "مدى الوفاء بمسئوليتها الممتمعية بصدق" بنسبة )  (.%94,4وأويرو

بي  اآلليات التي توفرها مواقع التواصل  توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية 

االجتماعي لاتفاعل مع الممهور الخارجي  وبي  القدرة عاي بناء سمعة المنظمه 

 ودعمها.

توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة إقصاإلية بي  تقد ر الممارسي  الهمية ادارة  

تواصل العالقات العامة وبي  سعيهم إلت بناء سمعة جيدس لامنظمة عاي مواقع ال

 االجتماعي.

العمر والمؤهل التعايمي للمبحوثين )النوع و الد موغرافيةلم يكن للخصائص  

( أي دخل في التأثير في سعي أفراد العينة وعدد سنوات الخبرة والمسمت الوظيفي

، فقد تشكل هذا األمر لديهم بمعزل عن تأثير تلك بناء سمعة جيدة لإلدارةنحو  

 المتغيرات.

 التوصيات:

 تقدم الباقثة ممموعة م  التوصيات, تتحدد فيما  اي:

العالقات العامة بمصر في المستقبل انطالقوا م  ممال النهوض بأهمية  -

م  الخصوصية الثقافية لاممتمع المصرع ومراعاة الهو ة العربية واإلسالمية  

تحقيقه تييير أفجار اإلدارة العايا نحو العالقات العامة وأهميتها وما  مجنها والل 

ي  عات تعاون األكاد ميي  والممارس وباالرتجازلامؤسسة والممتمع بوجه عام  
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م  المهود لتييير الصور المياو ة ع  العالقات  الحاليي  ورغبتهم في بذل مت د

العامة لدى كافة األ راف  واالرتقاء بواقع العالقات العامة األكاد مي والمهني 

 .في مصر لمحاكاة الدول المتقدمة

 ,االستفادة م  وساإلل التقنيات الحد ثة  م  قيث المعدات والطرق واألسالي  -

قدرات ممارسي العالقات  ةلتسهيل األداء  وتوفير التدر   الجافي لاعاماي  وتنمي

 العامة عات استخدام وساإلل التجنولوجيا الحد ثة م  أجل األداء األف ل. 

جميع قات العامة داول وجود إدارة مستقاة لممارسة أنشطة العالأهمية  -

. وتوفير الدورات التدر بية في ممال العالقات العامة والمماالت المنظمات

 .العالقات العامة اتاألورى لت ادة مهارة العاماي  بإدار

ات باالعتماد عات صفحة أن  جون هناك تواصل مع الممهور الداواي لاشرك -

الهدف في بناء عالقات إ مابية  نبيي عات الشركات أن تحق  هذا و  الفيس بوك

 وسمعة  يبة في الداول لتنطا  منها إلت وارج المؤسسة.

ال بد أن تجون المعاومات التي ت عها العالقات العامة بشأن الخدمة التي تقدمها  -

الشركة صحيحة وصادقة وواقعية  قيث  قع عات عات  المؤسسة أن تتميت 

ألن فاسفة العالقات العامة تعتمد عات  بالمصداقية في التعامل وبث ما هو واقعي 

المصداقية وعدم الجذب والتهو ل في الخدمات أو غيرها  ألنه في قال استخدام 

هذا األساوب م  قبل الشركة سوف  فقدها مستقبالو سمعتها التي تعد الهدف 

  .الرإليسي لعماها

ة إدارتفعيل المواقع اإللجترونية الخاصة بالمؤسسات الحجومية وتخصيص  -

ع  المواقع   وتوعية الموا ني  بمختاف الوساإلل مختصة بالموقع اإللجتروني

 .الحجومية اإللجترونية

و لاسمعة  وذلك م  والل استخدام الد - عا ة االلتتام بعنصر الشفافية عنصراو أساسيا

كذلك برامج المسئولية اإلجتماعية   والتواصل واإلعالن لامنتمات والخدمات  و

 .الممهور الداوايالميد مع 

اتماس المنظمات نحو توظيف مواقعها اإللجترونية كوسياة اتصال ضرورة  -

تصال التأكيد عات أهمية االو لتسهيل التفاعل والتواصل مع فئات الممهور.
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