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 والخاص الحكومي القطاع في الذهنية الصورة تشكيل في ودورها اإللكترونية العامة العالقات

 (ميدانية دراسة) 

 خميفه طمعت هبه
 كــمـيـة اآلداب -جـامعة جنوب الوادى 

 عالقات عامةشعبة -قــــسم اإلعـالم
 

 مقدمة
نظرًا لمتطور التكنولوجي  اليائل لوسائل أن العالقات العامة اإللكترونية من المصطمحات الحديثة نسبيًا 

اإلعالم واستخدام االنترنت في عمل العالقات العامة ونتيجة لمتطور والتقدم الذي شيدتو الدول في مختمف 
المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، برز نشاط العالقات العامة عمى أساس عممي ومدروس في 

ختمفة ، مما أوجب عمى المنظمات والييئات والمؤسسات مسايرة التطوير ، كافة اإلدارات والمؤسسات الم
واستخدام التكنولوجيا الحديثة لالتصاالت والمعمومات وغيرىا من وسائل اتصالية ، تساعدىا في تنفيذ 
 استراتيجيتيا االتصالية ، وتحقيق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا بما يخدم جميورىا وتحقيق المصمحة العامة ،
وتشكيل الصورة الذىنية ، فاليدف النيائي لمعالقات العامة بناء وتدعيم الصورة الذىنية اإليجابية عن 
المؤسسات في أذىان الجميور ، ان العالقات العامة تيتم وتسعى دائما لتكوين صورة جيده عن الشركة من 

التواصل االجتماعي، العالقات خالل الكتيبات والكتيبات، الوسائط  العالقات، البيان الصحفي ، وسائل 
المجتمعية، و أن وسائل التواصل االجتماعي  واإلعالنات , المتغيرات التي ليا دور كبير في خمق صورة 
جيدة لمشركة  ، وان اعتماد العالقات العامة  عمى سائل التواصل االجتماعي و  الدعاية واإلعالن يساعد 

 .عمى تكوين صورة ذىنية إيجابية عن الشركة
 الدراسات السابقة:

 وسوف تقسم الباحثة الدراسات السابقة إلى محورين ىي:
 اوال: دراسات اىتمت بالعالقات العامة االلكترونية.
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 ثانيًا: دراسات اىتمت بالصورة الذىنية.
وفيما يمى عرض ليذه الدراسات وفقا لمتتابع التاريخي من األقدم الى االحدث عمى المستوى العربي و 

 األجنبي:
 اوال: دراسات اهتمت بالعالقات العامة االلكترونية

 ( بعنوان استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المنظمات الحكومية :2017) (Moon.jدراسة )1-
تحميل المضمون ومقارنة االستراتيجيات العالقات العامة وخطط نشر الوسائل بين كوريا الجنوبية والواليات 

وقد استيدفت الدراسة إلى بحث مدى استخدام العالقات العامة  1112و  1111االمريكية عام المتحدة 
الحكومية لوسائل التواصل االجتماعي من خالل دراسة تحميل مقارنة بين كوريا الجنوبية والواليات المتحدة 

تحميل المضمون في  االمريكية والدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت عمى منيج المقارنة واعتمدت عمى
جمع البيانات والمعمومات تم دراسة خمس منظمات من كوريا الجنوبية والواليات المتحدة وتوصمت إلى 
العديد من النتائج أىميا ان معظم المظممات الحكومية بتمك الدولتين تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في 

يمييا نموذج أخر ثنائي االتجاه غير متماثل ) من إطار نموذج معموماتي عام ) من اجل نشر المعمومات ( 
اجل التأثير وان االستراتيجية األكثر انتشارًا لمعالقات العامة ىي االستراتيجية المعموماتية وتمييا استراتيجية ، 
وان الحكومية تستخدم استراتيجية رسائل المواقع التواصل االجتماعي من اجل نشر المعمومات بالرغم من 

 استراتيجية رسائل التحدث الرسمي تختمف بين البمدين  . استخدام
بعنوان حول نظرية معيارية لإلعالم   Michael L. Kenta, Chaoyuan Lib( 1111دراسة)  - -1

االجتماعي لمعالقات العامة تستيدف الدراسة معرفة تأثير  سائل التواصل االجتماعي  عمى العالقات العامة 
لوصفية واعتمدت عمى منيج المسح واستخدمت أداة تحميل المضمون كأداة لجمع والدراسة من الدراسات ا

البيانات والمعمومات وتوصمت الى العديد من النتائج أىميا ان العالقات العامة استخدمت سائل التواصل 
ويق، االجتماعي عمى أنيا قناة اتصال مفيدة لألزمات والقضايا اإلدارة، وخدمة العمالء، والتسويق، والتس

وجمع األموال، والتغيير االجتماعي، واتصاالت المصمحة العامة،)الشبكات، الثقافة، العالقات، الحوار تشير 
إلى مجموعة متنوعة من إمكانيات وسائل التواصل االجتماعي وتطور طرق التواصل مع الجميور تطور 

 الجميور  . ىائل فساعد وسائل التواصل العالقات العامة عمى االتصال التفاعمي مع
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(  بعنوان استعداد 2020)  Latifah Gusri, Ernita Arif, Rahmi Surya Dewiدراسة   -3
الجامعات الخاصة  الستخدام العالقات العامة االلكترونية  والترحيب  بالعصر التكنولوجيا الحديثة والثورة 

الغرب لمعالقات العامة  الصناعية  ، تيدف الدراسة إلى معرفة مدى استعداد الجامعات الخاصة في
االلكترونية وتحميميا أنشطتيا لمواكبة  العصر الصناعي والتحول الرقمي ، وتنتمى الدراسة الى الدراسات 
الوصفية وتعتمد عمى منيج المس وتستخدم اده مقابالت ومالحظات  واالستبيان في جمع البيانات  

القات العامة االلكترونية  في الجامعات الخاصة في وتوصمت الى العديد من النتائج أىميا  أن ممارسي الع
الغرب يواكبوا العصر الرقمي التكنولوجي  ، حيث بدأت كل جامعة خاصة في االستفادة من  وسائل 
دارة األزمات إن  اإلعالم االجتماعية مثل "إنستجرام"  "يوتيوب" كوسيمة لبناء صورة العالمة التجارية وا 

اللكترونية  مطموبة بشدة من قبل القطاع الخاص  الجامعات  وقادرة عمى بناء ممارسة العالقات العامة ا
 عالمة تجارية وزياده قدراتيم االتصالية مع الجميور وأن يتم ذلك من خالل استخدام وسائل التواصل .

بعنوان تطبيق تحميمي    Muhammad Syafaat , Delmia Wahyudin( 1111دراسة) --2
لكترونية  وتستيدف الدراسة معرفة مدى تنفيذ االستراتيجيات التي تنفذىا  الشركات في لمعالقات العامة اال

الحفاظ عمى  وبناء سمعة الشركة من خالل المحتوى الرقمي المعروض وتنتمى الدراسة الى الدراسات 
الى العديد  الوصفية وتعتمد عمى منيج المسح وتستخدم أداة المقابالت التفسيرية النوعية والمركزية وتوصمت

من النتائج أىميا ان االنترنيت لو اىمو كبير في مجال العالقات العامة حيث ساعد نشر االخبار الحديثة 
 عن المؤسسة واالتصال الفعل مع الجميور وتحقيق اىداف العالقات العامة وتكوين سمعة جيدة عن الشركة

 ثانيًا: دراسات اهتمت بالصورة الذهني
(  بعنوان  استراتيجية إدارة صور الشركات MILDRED BAKHOYA WANYAMA2020)دراسة   -1

وأداء شركات سكر في المنطقة الغربية من كينيا وتستيدف الدراسة  تحديد استراتيجية إدارة صور الشركات 
وأداء شركات السكر في المنطقة الغربية من كينيا و تحديد وقياس التأثير لممكونات المرتبطة بإدارة الصور 

ى أداء شركة السكر والدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت عمى منيج المسح واستخدمت ادة عم
االستقصاء  كاداه لجمع البيانات والمعمومات في شركو سكر محل الدراسة وتوصمت الى العديد من النتائج 

ء والمالحظات أىميا  ان استراتيجية المكونات العاطفية إلدارة صور الشركات تتمثل في  خدمة العمال
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وميثاق الخدمة و أن شركات السكر تبني استراتيجية المكون لمسموك والمعتقدات إلدارة لمصانع معالجة 
 السكر في غرب كينيا .

بعنوان إدارة فعالة لصور الشركات كاستراتيجية    Eichie, Anthony Evbodaghe(2020)دراسة    -1
ثير صورة الشركة عمى والء العمالء الربحية في صناعة الخدمات لتعزيز الربحية وتستيدف الدراسة معرفو تأ

النيجيرية والدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت عمى منيج المسح واستخدمت اداه االستقصاء في جمع 
ماركو والتطبيق عمى الجميور الداخمي لمشركات  وتوصمت الدراسة الى العديد 11البيانات والمعمومات عمى 

ج أىميا أن مستوى الرضا بين العمالء يميل إلى يؤثر عمى عروض الخدمة ووالء العمالء الذي لو من النتائ
ارتباط مباشر مع الشركة وأن مستوى الربحية يعموا  بشكل كبير عن طريق رضا الموظف، وتقديم الخدمة، 

غيرات األخرى  وأن بيئة والبيئة المادية  فأن رضا الموظفين يأثر عمى  الربحية بشكل  أقوى بكثير من المت
العمل المادية الداخمية والخارجية عمى حد سواء بحاجة إلى أن تكون مواتية وجيدة التيوية، جذابة، وخالية 
من المخاطر من أجل الحصول عمى أفضل ما يمكن من الموظفين  الذي يرتبط ارتباطا مباشرا برضى 

 العمالء  ثم تحقيق الربحية لمشركات  .
بعنوان  Jaywant Singha , Benedetta Crisafullib , La Toy Quaminac  (2020)دراسة -3

صورة الشركة عمى المحك أثر األزمات واستراتيجيات االستجابة عمى  تصورات المستيمكين لتحالفات 
العالمة التجارية لمشركات وتستيدف الدراسة التعرف عمى أىمية العالمة التجارية وتأثرىا عمى الصورة 

نية لممستيمك والدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت عمى منيج دراسة الحالة واستخدمت أداة المقابمة الذى
والمالحظة واستمارة االستقصاء كأدوات لجمع البيانات وتوصمت الى العديد من النتائج أىميا ان 

التجارية و لتكون استراتيجية استراتيجيات االستجابة فعالة عندما يتعمق األمر بإمكانية التحكم في العالمة 
االستجابة ناجحة فعمييا أن تعمل عمى خفض التصورات  في أذىان الجميور التي تكون االزمو قد احداثتو 
وأن اإلنكار ىو أكثر  استراتيجية استجابة فعالة لألزمات  و يشجع المستيمكين عمى إعادة صياغة أحكاميم 

 بشكل إيجابي بشأن العالمة التجارية 
بعنوان زيارة رواندا": حممة عالقات عامة جيدة اإلعداد أو   Thomas Yaw Voets(2021)دراسة  2-

حقيقية " محاولة لتحسين صورة البالد في الخارج؟ وتستيدف الدراسة تحمل الظروف التي تفسر اختيار 
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راسات الوصفية اعتمدت الحكومة الرواندية لتطور نفسيا باستخدام العالمات التجارية لمدولة والدراسة من الد
منيج دراسة الحالة و تحميل المستوى الثاني واستخدمت أداة تحميل الدراسات السابقة والدراسات األدبية 
وتوصمت الى العديد من النتائج أىميا تم استخدام استراتيجية التنمية طويمة األجل لمبالد بتقديم رواندا 

رت صورة الدولة األكثر استقرارا والتي تجذب الزوار كمكان تذىب إليو، فمسحت الصورة السمبية وظي
واالستثمارات حيث تزعم أن ىذه العالمة التجارية لمدولة تستخدم  إقناع المجتمع الدولي بالتغاضي عن 

 انتياكات حقوق اإلنسان المزعومة في البالد  .
 "" التعميق عمى الدراسات السابقة ""

السابقة في معرفة القضايا والموضوعات المتعددة وتكوين إطار  استفادت الباحثة من عرض الدراسات.1
 معرفي استفادت منو الباحثة في الدراسة.

اتفقت الدراسات السابقة عمى الدور المتزايد لمعالقات العامة االلكترونية في سرعو انجاز العمل واتقانو .1
ممنظمة  والرد عمى الشكاوى واخذ وسيولو االتصال مع الجميور ونشر احدث اخبار عمى موقع الرسمي ل

 مقترحات الجميور بعين االعتبار  .
.اثبتت الدراسات السابقة الدور اليام التي تمعبو وسائل التواصل االجتماعي لمعالقات العامة وخاصا في 3

سيولة االتصال مع الجميور ومعرفو رجع الصدى والرد عمى الشائعات  وتشكيل صورة ذىنية جيده 
 لممنظمو.

 شكمة الدراسة:م
تمثل تكنولوجيا االتصال  الحديثة بشكل عام في مجال العالقات العامة دور ىام في تشكيل الصورة الذىنية 
إلداء إدارة العالقات العامة و خاصة في ظل االلفية الجديدة , لما أن العالقات العامة االلكترونية  ليا 

ه االىمية فإن رجل العالقات العامة ييتم مع اىمية قصوى في تطوير أداء المؤسسات , وفي ضوء ىذ
االدارة العميا بتواجد الوسائل التكنولوجية  بالمنظمة والتدريب المستمر  لمتحقيق لنجاح المؤسسة وتكوين 
صورة ذىنية جيده عن المؤسسة سواء لجميورىا الداخمي او الخارجي  ، حيث تعد العالقات العامة 

مداخل االدارية الذي تساعد المؤسسات عمي النجاح واالستمرار ، والتغمب عمي االلكترونية  واحدة من اىم ال
المخاطر التي تتعرض ليا في محيط عمميا في ظل ازدياد المنافسة العالمية والمحمية ، وامكانية استغالل 
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الفرص التي توجب عمي المنظمات ان تصبح منظمة ريادية في ادائيا عمي المدي البعيد ، وذلك فإن 
وضوع لمعالقات العامة االلكترونية اصبح مجال يستحق البحث ،   وعمي ذلك فإن الباحثة في ضوء م

اىتماميا بالموضوع وما سوف تكرسو الدراسات السابقة بمحاورىا المختمفة عن العالقات العامة االلكترونية  
العالقات العامة االلكترونية  ما دور -والصورة الذىنية بصفة  ُأبرزت مشكمة الدراسة في التساؤل التالي :

 في تشكيل الصورة الذىنية بالتطبيق عمى القطاع الحكومي والخاص في مصر؟  
 اهمية الدراسة:

 إظيار أىمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في انشطو العالقات العامة بالمنظمات محل الدراسة.-1
االلكترونية في تشكيل الصور الذىنية لدى الجميور  إلقاء مزيد من االىتمام عمى دور العالقات العامة -1

 في القطاع الحكومي والخاص في مصر. 
 تنمية قدرات القائم باالتصال بالعالقات العامة لمواكبة التطور التكنولوجي.  -3

 اهداف الدراسة:
 كشف وسائل العالقات العامة االلكترونية في المؤسسات محل الدراسة.-1
معرفو دور العالقات العامة االلكترونية في تشكيل الصور الذىنية لدى الجميور في المؤسسات  -1

 الحكومي واالستثماري محل الدراسة 
 معرفو مدى تأىيل القائم باالتصال بالعالقات العامة لمواكبة التطور التكنولوجي -3

وتيدف الى  The Descriptive Researchنوع الدراسة:تنتمى ىذ الدراسة الى الدراسات الوصفية الكمية 
اكتشاف معرفة العالقات العامة االلكترونية  و تأثيرىا عمى تشكيل الصورة الذىنية والدراسة الوصفية ىي 
الدراسات التي تستيدف تصوير و تحميل و تقويم خصائص مجموعة معينة او موقف معين يغمب عمية 

لمتعمقة بطبيعة ظاىرة او موقف أو مجموعة من االوضاع بيدف صيغة التحديد أو دراسة الحقائق الحالية ا
 الحصول عمى معمومات دون الدخول في أسبابيا أو التحكم فييا  . 

و يعرف  Survey:سوف يعتمد البحث عمى منيج المسح The methods of researchمنيج الدراسة 
منيج المسح بانو منيج عممي منظم ييدف الى جمع البيانات و المعمومات المتعمقة بالمؤسسات االدارية 
بقصد التعرف عمى أنشطتيا المختمفة و سموك العاممين بيا  و بما أن موضوعنا ىو " العالقات العامة 
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يج المسحي ألنو أقدر المناىج مالئمة في االلكترونية و تأثيره عمى تشكيل الصورة الذىنية " فقد اخترنا المن
ىذه الدراسة فيو يعتبر من الظواىر االعالمية ذات العالقة بفردية االشخاص و المنظمات و نظرا لطبيعة 

 دراستنا  فأن استخدام المنيج المسحي يساعد عمى  التواصل الى ىدف الدراسة.
 تساؤالت الدراسة:

لتي تعتمد إدارة العالقات العامة عييا لمتواصل مع الجميور الداخمي .ما أكثر وسائل التواصل االجتماعي ا1
 والخارجي لممؤسسة؟ 

.ما تأثير استخدام تكنولوجية االتصال عمى أداء القائم باالتصال بالعالقات العامة بالمؤسسات محل 1
 الدراسة؟ 

 جية؟ ما مدى حصول ممارسي العالقات العامة عمى دوارات لتنمية قدراتو التكنولو -3
ما الطرق التي تستخدميا العالقات العامة لرسم صورة جيده في ذىن الجميور من خالل استخدام وسائل -2

 التواصل االجتماعي؟
 فروض الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية بين درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمى الوسائط التكنولوجية في عمميم -1
 وتحسين الصورة الذىنية لمجميور

توجد عالقة ارتباطية بين مظاىر استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة ورفع مستوى أداء  -1
 ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة

 توجد عالقة ارتباطية بين نوع المؤسسة ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة. -3
 كومي والخاص فيما يتصل بتحسين الصورة الذىنية لمجميور.توجد فروق إحصائية بين القطاعين الح-2

ادوات جمع البيانات والمعموماتسوف تعتمد الدراسة عمى استمارة االستقصاء كاداه ىامو تمكن من جمع 
البيانات الخاصة بالدراسة وتعرف استمارة  االستقصاء بانيا عبارة عن استمارة تحتوي عمى مجموعة من 

والمتسمسمة التي يتم االجابة عمييا وتعبئتيا من قبل المبحثين لجمع البيانات والمعمومات االسئمة المترابطة 
 حول الظاىرة أو مشكمة البحث وىي من أكثر االدوات شيوعا في االستخدام. 
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عينة الدراسة العينة ىي عباره عن جزء من المجتمع الكمي، ما تقوم بدراستو ثم تعميم النتائج المتواصل الييا 
مفردة عمى العاممين بالعالقات  112ي كامل المجتمع.  واعتمدت الدراسة عمى عينة عمدية قواميا عم

العامة ومسئولي المواقع اإللكترونية الذين ُتوكل إلييم ميام الموقع اإللكتروني وتحسين صورة المؤسسة من 
 القطاع الخاص.مفردة من  112مفردة القطاع الحكومي و 112خاللو، وتم تقسيم العينة بواقع 

 -)أ( القطاع الحكومي الذي تمثل في: 
 جامعة جنوب الوادي( -مديرية التربية والتعميم بمحافظو قنا  -)مبني محافظة قنا

 -)ب( القطاع الخاص الذي تمثل في: 
 شركو اتصاالت (-شركو أورنج-)شركة فودافون

ع الحكومي ألنيا  قطاعات ىامة في المبررات العممية الختيار ىذه العينة: تم اختيار مؤسسات القطا
المجتمع الحتكاكيا بالمواطن بشكل يومي وقطاعات خدمية يرتبط بيا عدد كبير من المواطنين ، تم اختيار 
الشركات الخاصة بشبكات المحمول في مصر لما تقدمة ىذه المؤسسات من  خدمات لمجميور ويعمل بيا 

 خدمو العمالء.عدد كبير من العاممين في العالقات العامة و 
 م  1/5/1111حتى  1/2/1111المجال الزمني لمدراسة:وتطبق الدراسة الميدانية في الفترة من 

 اختبارات الثبات والصدق:قامت الباحثة باختبارات الصدق والثبات الستمارة االستقصاء عمى النحو التالي:
يقصد بالصدق صدق ما ورد قياسو  واستخدم الباحث طريقة صدق المحكمين أو البناء Validityالصدق  •

Construct Validity    لمتحقق من صدق االستمارة، حيث تم عرض استمارة االستبيان عمى مجموعة من
األساتذة والمحكمين من ذوي االختصاص في المجال اإلعالمي، واستجاب الباحث آلراء السادة المحكمين 

قام بإجراء ما يمزم من تعديالت في ضوء مقترحاتيم، وبذلك خرجت استمارة االستبيان في صورتيا و 
 النيائية)*(.

يقصد بالثبات التأكد من درجة االتساق العالية ألداة جمع المعمومات بما يتيح قياس   Reliabilityالثبات   •
صول عمى نتائج متطابقة أو متشابية اذا تكرر ما تقيسو الظاىرة و المتغيرات بدرجة عالية من الدقة و الح

استخداميا اكثر من مرة في جمع نفس المعمومات أو في نفس الظاىرة أو المتغيرات   ولمتأكد من ثبات 
% من العينة الكمية لمدراسة ، فأصبح عدد 15الدراسة قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعيو باختبار نسبو 
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استمارة عمى عينو من المبحوثين ثم تم استخدام أسموب إعادة االختبار  31قيا االستمارات المطموبة تطبي
عمى نفس المبحوثين بعد اسبوع من التطبيق األول بالمقارنة بين نتائج العينة االستطالعية األولى والثانية 

 %وىى نسبو تشير إلى ثبات أداه القياس.٨1.2بمغت نسبو الثبات 
 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: التحميل االحصائي :األساليب

 Statistical Package Ofتعتمد الدراسة عمى استخدام برنامج " الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية " 
Social Science " SPSS ( فى13" نسخة )  ،معالجة وتحميل واستخالص النتائج النيائية لمدراسة

 واالستعانة بالمعامالت اإلحصائية التالية في تحميل بيانات الدراسة:
 )أ( النسب المئوية والتكرارات.

( لقياس قوة االرتباط عندما تكون بيانات أحد المتغيرات اسمية وبيانات Chi square) 1)ب( معامل كا 
 بية.المتغير اآلخر ترتي

( لقياس قوة االرتباط لمبيانات الوصفية والتي يمكن Spearman's rho)ج( معامل ارتباط الرتب لسبيرمان )
 وضعيا في صورة ترتيبية.
 ( لقياس الفروق اإلحصائية فيما يتصل بالمتغيرات الترتيبية.Mann-Whitney U)د( معامل مان وتني )

 نتائج الدراسة الميدانية
 اختبار صحة الفروضنتائج -أوال:

قبل الحديث عن المعامالت االرتباطية والفروق اإلحصائية بين المجموعتين )القطاع الحكومي والقطاع 
الخاص(، تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة استخدمت العديد من المعامالت اإلحصائية وفًقا لنوعية البيانات 

( ألنو Spearman's rhoل ارتباط سبيرمان )المستخدمة في ىذه الدراسة، حيث استخدمت الدراسة معام
( لقياس Chi-Square) 1يقيس االرتباط بين المتغيرات الترتيبية، في حين اعتمدت الدراسة عمي معامل كا

البيانات األسمية مع البيانات الترتيبية، في مقابل اعتمدت الدراسة عمي قياس الفروق من خالل معامل مان 
 ي يقيس المتغيرات الترتيبية. ( الذMann-Whitney Uوتني )

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية بين درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية 
 في عمميم وتحسين الصورة الذىنية لمجميور. 
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ن ( تكرارات درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية في عممهم وتحسي1جدول )
 الصورة الذهنية لمجمهور

 اإلجمالي تحسين الصورة الذهنية لمجمهور 
 نادرًا أحياًنا دائًما

درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة 
 عمي الوسائط التكنولوجية في عممهم

 142 2 42 9> كبير
 8; : 18 ;8 متوسط
 2 1 1 4 منخفض

 ;48 14 28 189 اإلجمالي
فيما يتصل بدرجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية في  يتضح من الجدول السابق

% أكدوا أن درجة اعتمادىم عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم كبيرة، في حين أن 5٨.5عمميم أن ىناك 
اك % أكدوا أن درجة اعتمادىم عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم متوسطة. في مقابل أن ىن32.5ىناك 
 % أكدوا أن درجة اعتمادىم عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم منخفضة.٨.1

% أكدوا أن 55أما فيما يتصل بتحسين الصورة الذىنية لمجميور، يتضح من الجدول السابق أن ىناك 
% أكدوا أن 1٨.1مؤسستيم دائًما ما تسعي إلي تحسين الصورة الذىنية لدي الجميور، في حين أن ىناك 

% أكدوا أن 5.2يم أحياًنا ما تسعي إلي تحسين الصورة الذىنية لدي الجميور، في مقابل أن ىناك مؤسست
 مؤسستيم نادًرا ما تسعي إلي تحسين الصورة الذىنية لدي الجميور.

( العالقة بين درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية في عممهم 4جدول )
 نية لمجمهوروتحسين الصورة الذه

 
 

درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة 
 عمي الوسائط التكنولوجية في عممهم

تحسين الصورة الذهنية 
 لمجمهور

درجة اعتماد ممارسي العالقات 
العامة عمي الوسائط التكنولوجية 

 في عممهم

 803:8 10888 معامل ارتباط سبيرمان
 80312 ــــ مستوى الداللة

 ;48 ;48 العدد
 10888 803:8 معامل ارتباط سبيرمان تحسين الصورة الذهنية لمجمهور

 ــــ 80312 مستوى الداللة
 ;48 ;48 العدد
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يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة إحصائًيا بين درجة 
اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم وتحسين الصورة الذىنية لمجميور، 

 (.1.312( عند مستوى داللة )1.351حيث كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان )
الدالالت اإلحصائية إلي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية  تشير

ضعيفة غير دالة إحصائًيا بين درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم 
ضرورة أن االعتماد عمي الوسائط وتحسين الصورة الذىنية لمجميور. ووفًقا ليذه النتيجة يتبين لنا أنو ليس بال

واألدوات التكنولوجية وحده ىو من يعمل عمي تحسين الصورة الذىنية لدي؛ بمعني أن ىناك عوامل أخري 
تساعد عمي تحسين الصورة الذىنية لممؤسسات عند جميورىا، فمثاًل ميارات القائم باالتصال في العالقات 

عوامل المؤثرة في ذلك، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة يحي عبد العامة وقدرتو عمي اإلقناع قد تكون من ال
الرحمن الصياحين والتي اكدت عمى ان ممارسي العالقات العامة يستخدموا ميارات االتصال الشخصي 
بشكل كبير لتحسين صورة المنظمة  وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة   ياسر محمد محروس   التي تأكد 

 ثة ليا دور فعال في  تكوين الصورة الذىنية اإليجابية لدي الجميور  .عمى ان تكنولوجيا الحدي
الفرض الثانى : توجد عالقة ارتباطية بين مظاىر استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة ورفع 

 مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة. 
بالعالقات العامة ورفع مستوى أداء ممارسي  ( تكرارات مظاهر استخدام تكنولوجيا االتصال3جدول )

 العالقات العامة داخل المؤسسة
رفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل  

 المؤسسة
 اإلجمالي

تساهم بدرجة 
 كبيرة

تساهم بدرجة 
 متوسطة

تساهم بدرجة 
 ضعيفة

مظاهر 
استخدام 
تكنولوجيا 
االتصال 
بالعالقات 

 العامة

المؤسسة أحدث الطرق واألساليب إدارة تتبني 
 التكنولوجية الحديثة في اإلدارة

38 2 4 39 

بالفعل وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة في يتوفر 
 العمل اإلداري

82 14 4 9; 

تشجيع اإلدارة العميا عمى استخدام تكنولوجيا 
 االتصال الحديثة في إطار بيئة العمل

31 19 1 2; 

ببرامج التدريب والتطوير المستمر في تهتم اإلدارة 
 الجوانب المتعمقة بتكنولوجيا االتصال

21 14 3 89 

 ;48 ; 22 189 اإلجمالي
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يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بمظاىر استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة أن ىناك 
العمل اإلداري، في حين أن ىناك % أكدوا عمي توافر وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة في 31.5
% أكدوا عمي اىتمام اإلدارة ببرامج التدريب والتطوير المستمر في الجوانب المتعمقة بتكنولوجيا ٨.15

% أكدوا عمي تشجيع اإلدارة العميا عمى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 13.1االتصال، في مقابل أن 
% عمي تبني إدارة المؤسسة أحدث الطرق واألساليب 15.3د فيو في إطار بيئة العمل، في الوقت الذي أك

التكنولوجية الحديثة في اإلدارة، أما فيما يتصل برفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة، 
% أكدوا أن مؤسساتيم دائًما ما تساىم في رفع مستوى أداء ممارسي 55يتضح من الجدول السابق أن ىناك 

% أكدوا أن مؤسساتيم أحياًنا ما تساىم في رفع 11.1العامة داخل المؤسسة، في حين أن ىناك  العالقات
% أكدوا أن مؤسساتيم نادًرا 3.2مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة، في مقابل أن ىناك 

 ما تساىم في رفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسس
العالقة االرتباطية بين استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة ورفع مستوى أداء ( 2جدول )

 ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة
 اختبار كا

 الداللة درجة الحرية القيمة 
 80882 9 140811 4اختبار كا

 80888 9 180193 النسبة االحتمالية
 80888 1 >9>30 االرتباط الخطى

 ;48 العدد
 0;103الحد األدنى المتوقع هو 

( وىي قيمة 11.511قيمتيا ) 1من خالل مطالعة الجدول السابق يمكن القول أن القيمة المتوقعة الختبار كا
(، وىذه داللة إحصائية أقل من 1.112( بمستوى معنوية قدره )1.32أكبر من القيمة الدنيا لمقبول وىى )

الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية بين ( مما يشير إلي رفض الفرض 1.15)
 استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة.

تشير النتائج السابقة إلي أىمية استخدام تكنولوجيا االتصال بالعالقات العامة لرفع مستوى أداء ممارسي 
العالقات العامة داخل المؤسسة، فمن الضروري استفادة ممارسي العالقات من كل التقنيات والوسائط 
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النتيجة تتفق مع دراسة رشا  الحديثة داخل مؤسساتيم لتحقيق أقصى منفعة جراء استخدام ىذه الوسائط وىذه
عبد الحكيم عبدالفتاح في ان الوسائل التكنولوجية الحديثة ليا دور كبير في تطوير أداء ممارسي العالقات 

 العامة وتطوير ميارتو  . 
توجد عالقة ارتباطية بين نوع المؤسسة ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل  -الفرض الثالث 

 المؤسسة.
 ( تكرارات نوع المؤسسة ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة8ول )جد

 

 رفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة
 اإلجمالي

تساهم بدرجة  تساهم بدرجة كبيرة
 متوسطة

تساهم بدرجة 
 ضعيفة

 نوع المؤسسة
 182 9 39 94 قطاع حكومي
 182 4 ; 2> قطاع خاص

 ;48 ; 22 189 اإلجمالي
يتضح من بيانات الجدول السابق فيما يتصل برفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة أن 

% أكدوا أن مؤسساتيم دائًما ما تساىم في رفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل 55ىناك 
أحياًنا ما تساىم في رفع مستوى أداء ممارسي % أكدوا أن مؤسساتيم 11.1المؤسسة، في حين أن ىناك 

% أكدوا أن مؤسساتيم نادًرا ما تساىم في رفع 3.2العالقات العامة داخل المؤسسة، في مقابل أن ىناك 
 مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة.

العالقات العامة داخل ( العالقة االرتباطية بين نوع المؤسسة ورفع مستوى أداء ممارسي 9جدول )
 المؤسسة
 اختبار كا

 الداللة درجة الحرية القيمة 
 80888 4 320149 4اختبار كا

 80888 4 0:29;3 النسبة االحتمالية
 80888 1 :4;340 االرتباط الخطى

 ;48 العدد
 20880الحد األدنى المتوقع هو 
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( وىي قيمة 32.115قيمتيا ) 1من خالل مطالعة الجدول السابق يمكن القول أن القيمة المتوقعة الختبار كا
(، وىذه داللة إحصائية أقل من 1.111( بمستوى معنوية قدره )2.11أكبر من القيمة الدنيا لمقبول وىى )

ود عالقة ارتباطية بين نوع ( مما يشير إلي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوج1.15)
المؤسسة ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة.وفي ىذا الشأن، يتضح لنا أن ىناك 
ارتباط قوي بين نوع المؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصو  ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة 

كثيرة منيا أن القطاع الخاص  يسعي دائًما إلي  داخل المؤسسة، حيث نجد اختالف فيما بينيم ألسباب
الربح، فإنو بطبيعة الحال يسعي ويحاول جاىًدا لرفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل مؤسستو. 
وقد يختمف ىذا األمر بالنسبة لمقطاع الحكومي ألن الربح ال يكون من ضمن أولوياتو مقارنة بالمؤسسات 

 الخاصة.
توجد فروق إحصائية بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتصل بتحسين الصورة الذىنية -الفرض الرابع 

 لمجميور.
  ( تكرارات نوع المؤسسة وتحسين الصورة الذهنية لمجمهور:جدول ) 

 
 تحسين الصورة الذهنية لمجمهور

 اإلجمالي
 نادرًا أحياًنا دائًما

 نوع المؤسسة
 182 > 42 1: قطاع حكومي

 182 3 19 8; خاصقطاع 
 ;48 14 28 189 اإلجمالي

% أكدوا أن مؤسستيم 55يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بتحسين الصورة الذىنية لمجميور أن ىناك 
% أكدوا أن مؤسستيم 1٨.1دائًما ما تسعي إلي تحسين الصورة الذىنية لدي الجميور، في حين أن ىناك 

% أكدوا أن مؤسستيم 5.2الذىنية لدي الجميور، في مقابل أن ىناك أحياًنا ما تسعي إلي تحسين الصورة 
 نادًرا ما تسعي إلي تحسين الصورة الذىنية لدي الجميور.
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 (  الرتب والمتوسطات;جدول )
 متوسط ومجموع الرتب

 مؤسستك تسعى مدى أى إلى
 الذهنية الصورة تحسين إلي

 الجماهير لدى

 مجموع الرتب متوسط الرتب العينة نوع المؤسسة
 14882088 118024 182 قطاع حكومي
 34088:> ;308> 182 قطاع خاص
 ;48 اإلجمالي

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 مؤسستك تسعى مدى أى إلى
 الذهنية الصورة تحسين إلي

 الجماهير لدى

المتوسط  العينة نوع المؤسسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 9>809 1029 182 قطاع حكومي
 80393 1018 182 قطاع خاص
 808:2 1031 ;48 اإلجمالي

يوضح الجدول السابق المعمومات الخاصة بالعينة من حيث العدد ومتوسط الرتب ومجموع ىذه الرتب، حيث 
وضح لنا فيما يتصل بمدى سعى المؤسسات الحكومية إلي تحسين الصورة الذىنية لدى الجماىير أن 

(. أما القطاع الخاص فكان متوسط الرتب 11112.11(، ومجموع الرتب كان )115.21)متوسط الرتب 
(. أما فيما يتصل بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، أظيرت ٨531.11( ومجموع الرتب )٨3.52)

(. أما القطاع 1.5٨5(، واالنحراف المعياري )1.25البيانات أن المتوسط الحسابي في القطاع الحكومي )
 (.1.353( واالنحراف المعياري )1.15الستثماري فكان المتوسط الحسابي )ا

 ( الخاص بتحسين الصورة الذهنية لمجمهورMann-Whitney U( اختبار مان وتني )>جدول )       
 تحسين الصورة الذهنية لمجمهور 

Mann-Whitney U 24:40888 
Wilcoxon W <:340888 

Z - 30292 
Asymp. Sig. (2-tailed) 80881 
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من خالل مقارنة معدل الداللة المتصل بين المجموعتين القطاع الحكومي والقطاع االستثماري فيما يتصل 
(، مما يعني أنيا أقل من 1.111بتحسين الصورة الذىنية لممؤسسات لدي جماىيرىا. يتبين أن قيمة الداللة )

الفرض البديل مما يؤكد عمي أنو توجد فروق ( مما يشير إلي رفض الفرض الصفري وقبول 1.15)
إحصائية بين القطاعين الحكومي واالستثماري فيما يتصل بتحسين الصورة الذىنية لممؤسسات لدي 

 جماىيرىا.
وىذا يعني أنو توجد اختالفات فيما بين المؤسسات الحكومية والخاصة من حيث قدرتيا عمي تحسين 

ذكرنا سابًقا أن اختالف أنشطة وممارسات وأىداف المؤسسات يؤدي  صورتيم الذىنية لدي الجماىير. وكما
إلي اختالف السياسات التي تسير بيا في سبيل تحقيق أىدافيا، وقبل كل ذلك اختيار أفضل الكوادر البشرية 
المؤىمة ليذا العمل. وظيرت الفروق اإلحصائية في اتجاه القطاع الحكومي من خالل متوسط حسابي 

( وانحراف معياري 1.15( أعمي من القطاع الخاص بمتوسط حسابي )1.5٨5اف معياري )( وانحر 1.25)
 (. وتظير لنا البيانات السابقة أن الفروق بين القطاعين بسيطة في صالح القطاع الحكومي.1.353)

 تكرارات الدراسة الميدانية-ثانيا :
القات العامة عميها لمتواصل مع ( أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي تعتمد إدارة الع18جدول )

 جمهورها الداخمي والخارجي )اختيار أكثر من بديل(
 % ك 

 >0>2 481 الفيسبوك
 4101 8; اليوتيوب
 >0: 34 تويتر

 4 ; المنتديات
 04: >4 االنستجرام

 :10 : النقاش حمقات
 1804 21 الشات

 %188 283 اإلجمالي
% أشاروا إلي أن الفيسبوك ىو 2٨.٨مبحوث بنسبة بمغت  111يتضح من بيانات الجدول السابق أن ىناك 

أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي تعتمد إدارة العالقات العامة عمييا لمتواصل مع جميورىا الداخمي 
التي اكدت ان  الفيس بوك  والخارجي  وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات السابقة منيا دراسة ىناء حمدى
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وسيمو لمترويج لممنظمة وتساعد عمى تقوية وتعزيز العالقة مع الجميور وان اليدف الرئيسي من صفحات 
   D. Watersالفيس بوك الترويج بالمنظمة وتقديم انشطتيا والتعرف بالمنظمة واعماليا وأكدت دراسة    

عي زياده واستخدامًا   ، في حين جاء اليوتيوب في المرتبة ان الفيس بوك ُيعد اكثر مواقع التواصل االجتما
%  واكد  دراسة محمد جياد عمى أىمية اليوتيوب نشر اعالنات 11.1مبحوث بنسبة بمغت  25الثانية بواقع 

عن السمع والخدمات وعرض البرامج واألفكار لمجميور لتحسين سمعة المنظمة وتقوية التواصل مع الجميور  
%، وجاء تويتر في 11.1مبحوث بنسبة بمغت  21جاء الشات في المرتبة الثالثة بواقع  ، في المقابل

 1٨%، ثم جاء االنستجرام في المرتبة الخامسة بواقع 5.٨مبحوث بنسبة بمغت  31المرتبة الرابعة بواقع 
%، 1مبحوثين بنسبة بمغت  2%، وجاءت المنتديات في المرتبة السادسة بواقع 5.1مبحوث بنسبة بمغت 

 %.1.5مبحوثين بنسبة بمغت  5في الوقت الذى جاء فيو حمقات النقاش في السابعة واألخيرة بواقع 
(  تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة  )اختيار 11جدول )

 أكثر من بديل(
 % ك 

 1308 183 زيادة معدل اإلنجاز في العمل
 3 43 الحرفية والتدريب عمى استخدام وسائط التكنولوجيا الحديثةزيادة 

 >0; ;9 زيادة المهارات اإلعالمية لمقائم باالتصال
 02: :8 التأثير اإليجابي عمى العمل الداخمي
 1201 ;18 الوصول إلى عدد كبير من الجمهور

 1401 3> تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة
 04; 93 الشائعاتالرد السريع عمى 

 14 4> تسهيل مهمتك في توصيل الرسائل بسرعة لمجمهور
 03; 92 تقديم رسالة متكاممة من نص وصورة

 1408 9> تحقيق التفاعل مع الجمهور
 %188 :9: اإلجمالي
% أشاروا إلي أن استخدام 12.1مبحوث بنسبة بمغت  112يتضح من بيانات الجدول السابق أن ىناك 

تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة من خالل الوصول إلى عدد كبير من 
اط تكنولوجيا الجميور وتتفق ىذه النتيجة مع  دراسة نفين احمد غباشى التي اكدت عمى ان   تعدد أنم

االتصال الحديثة ساعدت  إدارة العالقات العامة عمى توطيد عالقة المؤسسة بجميورىا الداخمي والخارجي  
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% أشاروا إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة 13.5، في حين أن 
دراسة عبد اهلل الشيري  التي اكدت ان  بالمؤسسة من خالل زيادة معدل اإلنتاج وتتفق ىذه النتيجة مع

استخدام البريد االلكتروني ساعد العالقات العامة عمى المزيد من الرضا وزيادة االنتاج وتحقيق ىدف 
% أشاروا إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات 11.5المنظمة  ، في مقابل أن 

لتفاعل مع الجميور وأيضا يتفق مع  كتاب العالقات العامة واالتصال العامة بالمؤسسة من خالل تحقيق ا
المؤسس عبر اإلنترنت  الذى اكد عمى اتاحة تكنولوجيا االتصاالت الحديثة لمجاالت رحبة لعمل العالقات 

 العامة والتفاعل مع جماىيرىا عبر أدوات التواصل  .
تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة % أشاروا إلي أن استخدام 11.1وفي حين أن ىناك 

% أشاروا إلي أن استخدام 11بالمؤسسة من خالل تكوين صورة ذىنية إيجابية عن المؤسسة كما أن ىناك 
تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة من خالل تسييل ميمتيم في توصيل 

% أشاروا إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء 2.٨ي حين أن ىناك الرسائل بسرعة لمجميور، ف
القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة من خالل زيادة الميارات اإلعالمية لمقائم باالتصال، في مقابل أن ىناك 

ن خالل % أشاروا إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة م2.3
% أشاروا إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال 2.3تقديم رسالة متكاممة من نص وصورة، في حين أن ىناك 

عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة من خالل الرد السريع عمى الشائعات، في الوقت الذي أشار فيو 
قات العامة بالمؤسسة من خالل زيادة % إلي أن استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعال3

 الحرفية والتدريب عمى استخدام وسائط التكنولوجيا الحديثة.
( الطرق التي تستخدمها لرسم صورة جيدة لمنظمتك في ذهن الجمهور من خالل استخدام 14جدول )

 وسائل التواصل االجتماعي  )اختيار أكثر من بديل(
 % ك 

 04: :8 لمجمهور المؤسسة عن مستمر بشكل والخدمات األخبار وتقديم عرض
 909 84 هجوم أي من المؤسسة وحماية سريع بشكل الصورة وتصحيح المضادة الدعاية عمى الرد

 :40 41 لمجمهور المؤسسة تتخذها التي القرارات وتفسير شرح
 1403 :> االجتماعي التواصل وسائل خالل من الجمهور مع المستمر التواصل تحقيق

 204 33 العميا اإلدارة إلى ونقمها المؤسسة عن والخارجي الداخمي العام الرأي لمعرفة استقصاء بعمل القيام
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 % ك 
 :80 28 العميا اإلدارة إلي وتقديمها الصدى رجع وتحميل جمع
 >180 9;  واستفساراتهم اسئمتهم عمى والرد الجمهور مع الدائم االتصال
 02> 2: حسنة ومعاممة جيد بشكل الجمهور إلى الخدمة تقديم

 901 ;2 العميا واإلدارة الجمهور بين المفتوح الباب
 09; >9 الخدمة لتحسين وتنفيذها الجمهور بآراء االهتمام

 ; 93 اإلشاعات لمنع وقوعا لحظة نفس في المعمومات توصيل إمكانية
 >30 31 إيجابي إلى المؤسسة لدى السمبي السموك بتعديل الجمهور إقناع ضرورة

 9 :2 المؤسسة ومصمحة الجمهور احتياجات بين التوازن تحقيق
 04; 98 مستمر بشكل الجمهور مع والتواصل سميمة برامج إعداد

 %188  اإلجمالي
% أشاروا إلي أن تحقيق التواصل المستمر مع الجميور 11.3يتضح من بيانات الجدول السابق أن ىناك 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي ىي أىم  الطرق التي تستخدميا لرسم صورة جيدة لمنظمتك في ذىن 
في ان التواصل المستمر مع الجميور  Colleen Connolly-Ahernالجميور وىذا ما أكدتو دراسة   

عبر مواقع التواصل االجتماعي كأحد الوسائل التي تدعم الصورة وتترك انطباع جيد عند الجميور   ، في 
%  11.٨حين جاء االتصال الدائم مع الجميور والرد عمى اسئمتيم واستفساراتيم في المرتبة الثانية بواقع 

د فاروق رضوان والتي اكدت عمى أن االنترنت كوسيمة اتصالية تفاعمية وىذه النتيجة تتفق مع دراسة  أحم
في بناء سمعة المنظمة حيث تمكن المنظمة من توظيف أدواتيا الحديثة في الوصول لمجميور، وأن 
اإلمكانات التفاعمية لإلنترنت تساىم في بناء العالقة مع الجميور وتفعيل الحوار والتواصل المستمر معو، 

الجيود االتصالية لممنظمة وىو ما يعد أحد مقومات بناء سمعتيا الطيبة    ، في المقابل جاءت  مما يدعم
%، وجاء االىتمام بآراء ٨.2تقديم الخدمة إلى الجميور بشكل جيد ومعاممة حسنة في المرتبة الثالثة بواقع 

مج سميمة والتواصل مع %، وجاء إعداد برا2.5الجميور وتنفيذىا لتحسين الخدمة في المرتبة الرابعة 
%، في حين جاءت إمكانية توصيل المعمومات في 2.1الجميور بشكل مستمر في المرتبة الخامسة بواقع 

%، وجاء عرض وتقديم األخبار والخدمات 2نفس لحظة وقوعا لمنع اإلشاعات في المرتبة السادسة بواقع 
%، في مقابل جاء الرد عمى الدعاية 5.1بشكل مستمر عن المؤسسة لمجميور في المرتبة السابعة بواقع 

%، 1.5المضادة وتصحيح الصورة بشكل سريع وحماية المؤسسة من أي ىجوم في المرتبة الثامنة بواقع 
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%، كما جاء تحقيق التوازن 5.1وجاء الباب المفتوح بين الجميور واإلدارة العميا في المرتبة التاسعة بواقع 
%، وجاء فى مرتب متأخرة ) جمع 5ؤسسة في المرتبة العاشرة بواقع بين احتياجات الجميور ومصمحة الم

القيام بعمل استقصاء لمعرفة الرأي العام الداخمي والخارجي -وتحميل رجع الصدى وتقديميا إلي اإلدارة العميا 
 ضرورة إقناع الجميور بتعديل السموك السمبي لدى المؤسسة إلى-عن المؤسسة ونقميا إلى اإلدارة العميا 

 فيو شرح وتفسير القرارات التي تتخذىا المؤسسة لمجميور(. -إيجابي 
 ( هل حصمت عمى دورات لتنمية قدراتك في استخدام التكنولوجيا الحديثة13جدول )

 % ك 
 808: :18 نعم
 4208 81 ال

 %188 ;48 اإلجمالي
لتنمية قدراتيم في استخدام %أكدوا أنيم حصموا عمي دورات 55.5يتضح من بيانات الجدول السابق أن 

التكنولوجيا الحديثة والدورات التدريبية لمعاممين تساعد في تحسين صورة المنظمة أمام الجميور وتنمى قدرات 
 % أكدوا أنيم لم يحصموا عمي دورات.12.5ممارسي العالقات العامة ، في حين أن 

 المناقشة العامة لمدارسة
 اختبارات الفروض -أوال: 

نتائج الدراسة الميدانية العالقة االرتباطية الضعيفة بين درجة اعتماد ممارسي العالقات العامة  أظيرت -1
عمي الوسائط التكنولوجية في عمميم وتحسين الصورة الذىنية لمجميور، أنو ليس بالضرورة االعتماد عمي 

دي؛ فأن ىناك عوامل أخري الوسائط واألدوات التكنولوجية وحده ىو من يعمل عمي تحسين الصورة الذىنية ل
تساعد عمى يتحسين الصورة الذىنية لممؤسسات عند جميورىا ، فمثاًل ميارات القائم باالتصال في العالقات 

 العامة وقدرتو عمي اإلقناع .
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية وجود عالقة ارتباطية متوسطة بين استخدام تكنولوجيا االتصال  -1

 ورفع مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة.بالعالقات العامة 
خاصة( ورفع -أظيرت نتائج الدراسة الميدانية وجود عالقة ارتباطية قوية بين نوع المؤسسة)حكومية -3

 مستوى أداء ممارسي العالقات العامة داخل المؤسسة .
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الحكومي واالستثماري فيما يتصل  أظيرت نتائج الدراسة الميدانية وجود فروق إحصائية بين القطاعين-2
 بتحسين الصورة الذىنية لممؤسسات لدي جماىيرىا وكانت في صالح القطاع الحكومي

 نتائج تساؤالت الدراسة -ثانيا :
أن الفيس بوك ىو أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي تعتمد إدارة العالقات العامة عمييا لمتواصل  -1

 ي  ثم اليوتيوب قم الشات وتويتر.مع جميورىا الداخمي والخارج
أن  اىميو استخدام تكنولوجيا االتصال عمى أداء القائم بالعالقات العامة بالمؤسسة من خالل الوصول  -1

إلى عدد كبير من الجميور ، زيادة معدل اإلنتاج ، تحقيق التفاعل مع الجميور و تكوين صورة ذىنية 
 إيجابية عن المؤسسة.

ل المستمر مع الجميور من خالل وسائل التواصل االجتماعي ىي أىم  الطرق التي أن تحقيق التواص-3
تستخدميا لرسم صورة جيدة لمنظمتك في ذىن الجميور جاء االتصال الدائم مع الجميور والرد عمى اسئمتيم 

 واستفساراتيم ثم جاءت تقديم الخدمة إلى الجميور بشكل جيد ومعاممة حسنة في المرتبة الثالثة.
ممارسي العالقات العامة محل الدراسة أكدوا أنيم حصموا عمي دورات لتنمية قدراتيم في استخدام  -2

 التكنولوجيا الحديثة ولتطوير أدائيم.
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  -أوال : المراجع العربية :

 أ . الرسائل الجامعية

تحقيق أىداف العالقات العامة : دراسة حالو ألداره عبد اهلل الشيري، اسيامات تقنيات االتصال في  -1
العالقات العامة في شركة أرامكو السعودية، رسالة ماجستير  غير منشورة ، الرياض : جامعة اإلمام ، 

1112 

رشا عبد الحكيم عبد الفتاح ، األنشطة االتصالية لمعالقات العامة الرقمية في القطاع المصرفي ، رسالة -1
 1115منشورة ، جامعة الزقازيق ، كمية اآلداب ، قسم االعالم ،دكتوراه غير 

ياسر محمد محروس الناغي ، استخدام أخصائي العالقات العامة بالجامعات المصرية لتكنولوجيا -3
االتصال الحديثة وعالقتو بالصورة الذىنية لمجامعة لدى الشباب الجامعي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 1112كمية التربية النوعية ، قسم اإلعالم التربوي ،  جامعة بورسعيد ،

 ب. الكتب العربية 

أحمد فاروق ، خيرت عباد ، العالقات العامة واالتصال المؤسس عبر اإلنترنت ، القاىرة ، الدار  -1
 1115المصرية المبنانية ،

في اإلعالم والعموم  مصطفى حميد الطاني ، حيد ميالد ابو بكر ، مناىج البحث العممية وتطبيقاتيا-1
  1115، اإلسكندرية ، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ،  1السياسية ، ط

  1111, القاىرة , عالم الكتب ,  1محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية, ط  -3

 .1111، دار الرضا لمنشر ،  1طالل عبود ، التسويق عبر اإلنترنت ، ط  -2
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 1111عبد العزيز ،مناىج البحث اإلعالمية ،القاىرة، دار الكتاب الحديث ،بركات -5

  1111محمود حسن اسماعيل، مناىج البحث اإلعالمية ،القاىرة، دار الفكر العربي،  -5

مصطفى حميد الطاني ، حيد ميالد أبو بكر ، مناىج البحث العممي وتطبيقاتو في اإلعالم والعموم  -5
 . 1115سكندرية ، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ، ، اإل 1السياسية ، ط

ـ  1111، األردن ،  1منال ىالل مزاىرة ، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ، دار الكنوز ، المعرفة ، ط -2
 . 111صـ 

 الدوريات  -ج

شركات, محمد جياد زين الدين ,توظيف العالقات لوسائل العامة التواصل االجتماعي في ادارة سمعة ال -1
  1115,  12مجمة آداب الفراىيدي العدد

يحيى عبد الرحمن الصياحين ، الصورة الذىنية لدوائر العالقات العامة لدى العاممين في الجامعات  -1
 1113دورة البحوث اإلعالمية ، بكمية اإلعالم جامعة اليرموك ، ‘ ‘األردنية 

العامة لمواقع التواصل االجتماعي في كفاءة  نيفين أحمد غباشي ،  أثر استخدام ممارسي العالقات-3
إداراتيم لسمعة المنظمة ، جامعو القاىرة ، كمية االعالم ، المجمة  العممية  لبحوث العالقات العامة 

 1111، 11واالعالن ،العدد
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