
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 هارس / يناير  - السادسالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 

 دراست شاهلت لتطىٌر الرسائل الوىجهت لتىعٍت الحجاج فً هشعر جبل عرفاث         
 

 9ص            ( ...أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  جامعة الٌرموك بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة نحو الدراما المصرٌة ومدي رضاهم عنهااتجاهات طالب 
 

 11ص ... عبدالرحٌم أحمد سلٌمان دروٌش )جامعة دمٌاط( /د                                                                              
 

 

  ٌناٌر 22األزمات دراسة تطبٌقٌة على الفترة التً أعقبت ثورة دور الشائعات فً التأثٌر على الجمهور أثناء 
 
 

 74ص...    (المنٌاجامعة محمد زٌن عبد الرحمن ) /د                                                                                      
 

 ...         (نهضةالجامعة هالة توفٌق الطلحاتً ) /د                                                                                      
 

 

 شرطة دبً ىدراسة تطبٌقٌة عل" ٌة للمنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعً فً إدارة سمعتهاتصالتٌجٌات االاسترإلا" 
 

 99...   ص مٌرهان محسن محمد السٌد طنطاوي )جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا( /د                                               
 

 ممارسة القائم باالتصال ألنشطة العالقات العامة الرقمٌة بالجامعات الحكومٌة: دراسة تطبٌقٌة على جامعة المنوفٌة 
 
 

 191ص   ...     ( الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة)  حاتم محمد عاطف /د                                                 
 
 

 تبنى ممارسً العالقات العامة لإلعالم االجتماعً فً المنظمات الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
  UTAUTدراسة مٌدانٌة فً إطار النظرٌة الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجٌا             

  

 154ص ... )جامعة األزهر( حسن نٌازى الصٌفى /د                                                                                       
 

 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 التربىي فً الودارس اإلعدادٌت فً ضىء الوفاهٍن الحدٌثت للتربٍت اإلعالهٍت اإلعالمائً تصىر هقترح لدور أخص 
 

  184ص ... منى محفوظ طاهر الخٌاط                                                                                 
 الشباب الجاهعى لهاىرة الوجتوع الجاهعى فى األفالم السٍنوائٍت وعالقتها بإدراك ص 

 

 199ص ... أسماء بكر الصدٌق توفٌق الولً                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 
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 اٌتسليُ اٌدوٌى ٌٍٕعوح اٌّطثىعح                                                                      

(ISSN 2314-8721)                                                                              
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 :صـالملخ
ى       

تقدم ىذه الورقة توصيًفا لواقع ممارسة القائم باالتصال ألنشطة العالقات العامة الرقمية بالجامعات     
الحكومية في مصر بالتطبيق عمى جامعة المنوفية، وتوضيح تعريًفا دقيًقا لمفيوم "العالقات العامة 

قيات ممارسة المينة، والتأثير الرقمية"، وبيان أوجو التزام الممارسين لمعالقات العامة الرقمية بأخال
المتبادل بين ممارسة العالقات العامة في شكميا التقميدي وممارستيا رقمًيا عمى جودة األداء والعمل داخل 
تمك المؤسسات. ويقدم الباحث ىذه الورقة البحثية وفق منيج عممي يراعي مدخالت النشاط االتصالي 

 ومخرجاتو لمتأثير عمى الجميور المستيدف.
وتسمط ىذه الدراسة الضوء حول تعريف العالقات العامة الرقمية وواقع استخداميا فى الجامعات     

الحكومية، كذلك األنشطة اإلعالمية الرقمية التي تقوم بيا إدارات العالقات العامة بتمك المؤسسات، وأىم 
لتي تعرضت لمموضوع من األدوات والوسائل المستخدمة فييا، وقام الباحث بعرض الدراسات السابقة ا

 كيفية إدارة العالقات العامة الرقمية داخل المؤسسات.مختمف جوانبو، موضًحا 
أىااام أنشاااطة العالقاااات العاماااة الرقمياااة واساااتخداماتيا فاااي الجامعاااات  وينااااقش الباحاااث فاااي ىاااذه الدراساااة    

وذلااك فااي ضااوء النماااذج  الحكوميااة وماادل االلتاازام بأخالقيااات ممارسااة المينااة لتحقيااق الجااودة فااي األداء 
. كمااا يقاادم الباحااث بعااض الاارؤل المسااتقبمية والتطبيقااات العمميااة " Gruing" جاارونج لااااالتصااالية األربعااة 

ماان أنشااطة العالقااات العامااة الرقميااة لبناااء الساامعة والصااورة الذىنيااة الجياادة عاان نشاااط اإلعااالم والعالقااات 
 المنوفية، عينة الدراسة.العامة بالجامعات الحكومية وعمى األخص جامعة 

 

وقام الباحث بعمل مسح شامل لمقائمين باالتصال من ممارسي العالقات العامة واإلعالم واختيارىم     
عمى المنيج )المسحي( بنوعيو الكمي والوصفي،  ةتعتمد ىذه الدراس( مبحوثًا، و 99جميًعا حيث بمغوا )

 ات النقاش.واستخدام أدوات التحميل الكيفي والمقابمة ومجموع
تعدد أشكال ممارسات العالقات العامة الرقمية بجامعة المنوفية عينة ودلت أىم نتائج الدراسة عمى     

% من أفراد العينة عمى أىمية تدريب ممارسي العالقات العامة عمى برامج النشر 95الدراسة، وأكد 
دارة المواقع اإللكترونية. % من الممارسين بجامعة 99وأشار  اإللكتروني وبرامج الجرافيك وتصميم وا 

المنوفية إلى أن العالقات العامة بالجامعات الحكومية في حاجة إلى تفعيل استخدام اإلنترنت في 
 المؤتمرات وورش العمل عن ُبعد باستخدام برامج البث المباشر عن طريق اإلنترنت.

وأوصى الباحث بضرورة اإلطالع عمى تجارب الجامعات األجنبية في استخدام اإلنترنت بنشاط     
العالقات العامة لموقوف عمى واقع استخدام العالقات العامة الرقمية بالجامعات المصرية والتخطيط 

 لتطوير استخداميا.

 اإلنترنت، التفاعمية.: القائم باالتصال، العالقات العامة الرقمية ، الوسائط المتعددة ،  الكممات المفتاحية
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هوارست القائن باالتصال ألنشطت العالقاث العاهت الرقويت بالجاهعاث الحكىهيت 

 دراست تطبيقيت على جاهعت الونىفيت
 

حاتم محمد عاطفد/                                                 
 

           chairman@epra.org.eg     
                                                                       

  اٌجّع١خ اٌّصش٠خ ٌٍعاللبد اٌعبِخ
ىمقدمة:

 العالقااات لممارسااي اكمًياا الجدياادة االتصااال قنااوات الجدياادة واالتصاااالت المعمومااات تكنولوجيااا فتحاات      
داخاال  إلكترونيااا، نالمشاااركو  تواصاالي حيااث االتصاااالت، أشااكال ليتواصااموا الكترونًيااا باسااتخدام كافااة العامااة

   (1).(اإلنترنت) اخارجيً  أو( اإلنترانت) المؤسسة

 

 التي الخدمات أو ممنتجاتل الترويجو تنظيم ال من فريدة طريقةوتشكل العالقات العامة الرقمية        
، "PR 2" إلى العامة العالقاتتطورت  ، فقد9 الويب عصر في. افتراضية بيئة في الرؤية وتعزيز تقدميا،

، اإلنترنت عبر الحمالتو  الحاالت دراسة والتي تطورت بدورىا لمعرفة تأثيرىا عمى الرأي العام من خالل
 الجميور، مع التواصل تحسين في تنجح الذي دربالق كفاءتيا تثبت قد العامة العالقات أنب وساد االعتقاد

 عمى العامة لمعالقات االستراتيجي االستخدام وأصبح .عن طريق اإلنترنت اتجاىين في االتصال وتسييل
 لديياوباتت العالقات العامة الرقمية  .الجماىير مع عالقات لبناء لمممارسين طريقة ىو اإلنترنت شبكة

 (9)".اإلنسانية العالقات عمى دائماقائمة  العامة العالقات" ألن اتصال كأداة كبيرة امكانات
فميا أىمية كبيرة . االتصاالت ممارساتفي  وخاصة العالم تغير  اإلنترنت شبكة فإن واليوم،      

دارة الحمالت اإللكترونية ونشر اإلعالن اإللكتروني، وأشار  جراء البحوث وا  باعتبارىا أداة لمتواصل وا 
 أشخاص يرون أن 09من كل  سبعة من أكثرأن  يعتقد. بأنو دوتون نشرتو( 9995) "وىارغريفزتقرير"

 (3).في مجال العالقات العامة أفضل الحياة يجعل اإلنترنت
 التي اإللكترونية األنشطة مع اانخراطً  أكثر العامة العالقات وممارس أصبح الماضيين العقدين يوف      
 المحمية المختمفة والمجتمعات اإلعالم ووسائل العمالء مع المستويات مختمف في النخراطبا ليم سمحت
األخرل السائدة  وظائفال إلى باإلضافة ىامة ممارسة وجود اإلنترنت عبر التفاعل رصدف. اإلنترنت عمى
 االجتماعية االعالم وسائل ساعدت وقد. اإللكتروني البريد خالل من والتواصل الموقع تطوير ذلك في بما

 عبر التصويت خالل من االتجاه ثنائي اتصال تجاه العامة العالقات ممارسي من التركيز تحويل
 (4).األخرل الوظائف من والعديد التعميقات خالل من المرتدة التغذية عمى والحصول اإلنترنت،
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ىمدخلىإلىىالدراسة:ى-1
 

ىمشكلةىالدراسة:
 

تتمثل مشكمة الدراسة في مالحظة الباحث عدم استخدام الجامعات الحكومية التكنولوجيا الرقمية        
في العالقات العامة ألسباب كثيرة تحاول ىذه الدراسة التركيز عمييا، والتعرف عمى واقع استخدام 

لرقمية المتعددة ومواقع جامعة المنوفية( لتكنولوجيا االتصال والوسائط االجامعات الحكومية ومنيا: )
التواصل االجتماعي في ممارسات العالقات العامة، والتعرف عمى آفاق تطوير استخدام ىذه األدوات في 
تفعيل دور العالقات العامة لمتواصل مع عمالء وجماىير الجامعة. إضافة إلى تحميل طبيعة النماذج 

ة التي يتم بيا التواصل والتفاعل مع الجميورر االتصالية المستخدمة من قبل العالقات العامة، والكيفي
المتعامل مع الجامعة عن طريق موقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي وغيرىا من وسائل 

 االتصال الرقمي.  
 

ىأهموةىالدراسة:
تأتي أىمية استخدام العالقات العامة الرقمية في الجامعات لمتواصل مع الطالب والخريجيين      

بفضل ىيئة التدريس والعاممين ومع الجميور الخارجي وذلك إلدارة العالقات مع العمالء، و  وأعضاء
التواصل مباشرة مع شريحة عريضة من  لممؤسسات الجامعيةيمكن والرقمية المتعددة الوسائط االجتماعية 

ات عمى الجميور، كما يمكن لممؤسسات من خالليا التأثير عمى أراء الجماىير عن طريق نشر محتوي
  .اإلنترنت والوسائط االجتماعية ذات أىداف معينة

ى

ىأهدافىالدراسة:
 تيدف ىذه الورقة البحثية إلى:    

استخدام التكنولوجيا الرقمية بتطبيقاتيا ووسائطيا المتعددة عمى ممارسة  أىمية التعرف عمى  -
العالقات العامة بالجامعات الحكومية، وتتطمع الورقة إلى استشراف مستقبل العالقات العامة 

 باستخدام اإلنترنت بجامعة المنوفية.

في التواصل مع  التعرف عمى طبيعة النماذج االتصالية المستخدمة من قبل العالقات العامة -
 العمالء وجميور المؤسسة.

رصد أشكال التواصل الرقمي بين إدارات العالقات العامة بجامعة المنوفية والعمالء المتعاممين  -
 معيا.

تعّرف أشكال الوسائط المتعددة المستخدمة عمى مواقع التواصل االجتماعي وموقع اإلنترنت  -
 التواصل مع الجماىير.  الخاص بالعالقات العامة بجامعة المنوفية في
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ىالدراساتىالسابقة:
اطمع الباحث عمى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة حول العالقات العامة     

 الرقمية والوسائط المتعددة، ويعرض الباحث نتائج تمك الدراسات عمى النحو التالي:
 

 (Mihaela Amalia Petrovici 2014)   أميال بيتروفيك ميشيلىدفت دراسة  -   
(5)

النظر في أثر   
 عبر تأثير الحمالت ىو وكفاءة الحمالت عبر اإلنترنت عمى الجميور واإلجابة عمى تساؤالت: ما

 األبعاد متعدد تحميل الجميور؟ وذلك بإجراء عمى تؤثر التي العوامل ىي ما الجميور؟ عند اإلنترنت
 وكانت .الجميور عمى وفعاليتيا أثرىا لتقييم وذلك ،9909 عام في أجريت التي اإلنترنت عبر لمحمالت

مفردة من طالب  (69) من عينة عمى العام الدراسي خالل استبيان تم تطبيقو أساس عمى الحالة دراسة
 09 من مجموعة االستبيان ويتضمن. 9909-9900 خالل العام الدراسي ، اإلعالم والعالقات العامة

 .لالىتمام المثيرة النقاطبعض  حول مجمعة أسئمة،
%(، وأن 85ودلت نتائج الدراسة عمى اىتمام عينة الدراسة بالحمالت عمى اإلنترنت بنسبة تفوق )     

يعتبر  اتجاىين، وأن استخداميا في االتصال تسييل في حاسما دورا تمعب اإلنترنت عبر العامة العالقات
 . أكثر مع مختمف فئات الجميورلمتفاعل  العامة العالقات في فرصة لممتخصصين

واالتصاالت  العالقات بناء من أخرل ألشكال بديال اإلنترنت تمثل عبر العامة وأن العالقات    
 االنترنت عمى العامة لمعالقات االستراتيجي االستخدام الناتج عن الحواري والتفاعل، فساعد التواصل

 .الجماىير مع عالقات لبناء جيدة لمممارسين كوسيمة
أثر استخدام اإلنترنت عمى حول: ) (5)(.0202حاتم سعد ) دلت نتائج الدراسة التي قام بيا -   

أفراد عينة الدراسة يرون أن  إجمالي% من 99 ( أنأخالقيات ممارسة العالقات العامة دراسة تطبيقية
 أخالقيات ممارسة العالقات العامة تأثرت إيجابًا باستخدام اإلنترنت.

المظاىر السمبية الستخدام اإلنترنت عمى أخالقيات ممارسة العالقات العامة، حيث جاء االنفراد عن     
% من 59%، ووافق 43.8بعرض وجية نظر المؤسسة دون أخذ رأل الجميور فى االعتبار بموافقة 

دور المؤيدين لمتأثير السمبى لإلنترنت عمى أن الممارسين يتحيزوا مع المؤسسة ضد الجميور وتبنى 
% عمى أن 59المدافع عن نشاطيا بغض النظر عن التأثير السمبى لو عمى أفراد المجتمع، ووافق 

خفاء السمبيات. صحيفة و منيج المسح  م الباحثواستخد اإلنترنت يساىم فى تضخيم اإليجابيات وا 
 ،ق اإلنترنتلتحديد درجة االلتزام بمعايير أخالقيات ممارسة مينة العالقات العامة عن طرياالستبيان 

تم إجراء الدراسة الميدانية عمى عينة و . والمقابالت المتعمقة كأدوات بحث أسموب تحميل المضمون،و 
مؤسسات تعمل فى مجال منيا ( 4من المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية العاممة فى مصر، ) عمديو

( مؤسسات تتناول أزمة أنفمونزا الخنازير والطيور، وتقدم رسائل إعالمية 4والعينة الثانية )، االتصاالت
وزارة  –وزارة البيئة  –موجية لمجميور فى مواقعيا عمى اإلنترنت  ىى: ) الييئة العامة لالستعالمات 
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فى ضوء اختيار عينة  البشارل وتمثمت عيناة المجتماع (.مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاىرة –الصحة 
( مفردة من الممارسين لمعالقات العامة، واإلعالم، والتحرير، والنشر، والدعاية، بالمؤسسات 999قواميا )

تم اختيار عينة عمدية من المواقع الرسمية لممؤسسات عينة  :أما عيناة الدراساة التحميمياة .عينة الدراسة
ن رسائميا اإلعالمية الموجية لمجميور، بيدف تحديد مدل الدراسة عمى اإلنترنت  لدراسة وتحميل مضمو 

 التزام القائم باالتصال بأخالقيات ممارسة المينة.
 

المساائولية اإلعالميااة لمعالقاااات تنااااول  (6)(0229فتناااول فاااي دراسااتين ا ولااى ) خياارت عياااادأمااا  -   
واساااتيدفت  مصااار واإلمااااراتالعاماااة عبااار اإلنترنااات، دراساااة عماااى المؤسساااات الربحياااة وغيااار الربحياااة فاااى 

وصااف وتحمياال االسااتراتيجيات االتصااالية التااى تسااتخدميا المؤسسااات الربحيااة وغياار الربحيااة فااى  الدراسااة
كل من مصر واإلمارات عبر مواقعيا عمى اإلنترنت فى برامجيا االتصاالية، والوقاوف عماى مادل توظياف 

سااايمة اتصاااال لاااتعكس مسااائولية المؤسساااات ىاااذه االساااتراتيجيات فاااى االساااتفادة مااان إمكانياااات اإلنترنااات كو 
اعتماااادت الدراسااااة عماااى تحمياااال المضاااامون كااااأداة لمدراسااااة لتحمياااال و  اإلعالمياااة تجاااااه جماىيرىااااا المختمفااااة.

مؤسساااة لتحميااال  49قوامياااا لعيناااة  مضااامون المواقاااع اإللكترونياااة لممؤسساااات التاااى تمثااال مجتماااع الدراساااة.
مصر واإلماارات، نصافيا مؤسساات ربحياة والنصاف  مؤسسة من كل من 99مواقعيا عمى اإلنترنت بواقع 

المسااائولية اإلعالمياااة لمعالقاااات العاماااة فاااى  ودلت نتاااائج الدراساااة عماااى أناآلخااار مؤسساااات غيااار ربحياااة.
المؤسسااااات المختمفااااة تجاااااه جماىيرىااااا، تتحقااااق فقااااط عناااادما تطبااااق المواقااااع اإللكترونيااااة ليااااذه المؤسسااااات 

لممسئولية اإلعالمية لمعالقات العامة في المؤسساات المختمفاة تجااه بالنسبة  إستراتيجية اإلعالم والحوار، و 
جماىيرىااا، يمكاان القااول أن ىااذه المساائولية تتحقااق فقااط عناادما تطبااق المواقااع االلكترونيااة ليااذه المؤسسااات 

 إستراتيجيتي اإلعالم والحوار.
ىادفت إلاى وصاف وتحميال اتجاىاات ممارساى العالقاات  (7)(0226لخيرت عيااد) أما الدراسة الثانياة -   

العامااة فااى المؤسسااات الخدميااة واإلنتاجيااة فااى مممكاااة البحاارين نحااو اسااتخدام اإلنترناات كوساايمة اتصاااال، 
الدراسااة إلااى التعاارف عمااى كيفيااة اسااتخدام ممااارس العالقااات العامااة فااى ىااذه المؤسسااات لإلنترناات وسااعت 

الدراساة عماى مانيج  واعتمادت اىير األساساية التاى يتعااممون معياا.فى تحقيق االتصال التفاعمى ماع الجما
وصاااحيفة استقصااااء معيارياااة تتضااامن مجموعاااة مااان األسااائمة التاااى تقااايس متغيااارات ىاااذه  Surveyالمساااح 

الدراسة، أسموب جمع البيانات من خالل المقابمة الشخصية مع المبحوثين من ماديرل وممارساى العالقاات 
مجتمااع الدراسااة ممارساى العالقااات العامااة  تشاممالتااي  تاام سااحبيا فاى العينااة. العاماة فااى المؤسسااات التاى

فى عينة من المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بمممكة البحرين سواء كانات ىاذه المؤسساات حكومياة أو غيار 
حكومياااة. وساااواء كانااات عاماااة أو خاصاااة، ويقتصااار إجاااراء الدراساااة عماااى ممارساااى العالقاااات العاماااة فاااى 

دلات أىام و  لدييا مواقع عمى شبكة اإلنترنت حتى تتناساب العيناة ماع اليادف مان الدراساة. المؤسسات التى
نتااائج الدراسااة عمااى: وجااود اتجاااه إيجااابي لاادل ممارسااي العالقااات العامااة فااى المؤسسااات البحرينيااة نحااو 
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تطبيااق نماااذج جاارونج األربعااة فااى ممارسااة العالقااات العامااة وفااى اسااتخدام مواقااع ىااذه المؤسسااات عبااار 
اتجاىاااات إيجابياااة وقوياااة لااادل ممارساااى العالقاااات العاماااة فاااى وجااااءت  شااابكة اإلنترنااات كوساااائل اتصاااال.

المؤسسات البحرينية نحو استخدام مواقع مؤسساتيم عبار شابكة اإلنترنات فاى تحقياق الفورياة فاى االتصاال 
 مع الجماىير األساسية.

إطار عام لمنظومة أخالقيات اإلعالم فى البيئة اإلعالمية اإللكترونية  ليطرح (8)السيد بخيتوجاء  -    
ورصد وتحميل أبرز  اإللكترونية ورصد وتحميل منظومة أخالقيات اإلعالم السائدة فى البيئة اإلعالمية –

الممارسات األخالقية المتعمقة بالعمل اإلعالمي فى البيئة اإللكترونية، كذلك تحميل ومقارنة الظواىر 
الدراسة إلى  تنتمىحيث  ،األخالقية الجديدة التى تنظم العمل اإلعالمي فى البيئة اإلعالمية اإللكترونية

إلجراء تحميل كيفى ألخالقيات العمل اإلعالمى فى البيئة  وسعتلدراسات المسحية والوصفية ا
إلعالمي ذات الطابع المنيج المسحى والوصفي لتحميل أبعاد وقضايا العمل ا واعتمدت عمىاإللكترونية. 

األخالقي فى البيئة اإلعالمية الجديدة، والمنيج المقارن لمقارنة سمات وخصائص القيم األخالقية فى كل 
من البيئة اإلعالمية التقميدية واإللكترونية مع استخدام أداة التحميل الثانول إلعادة قراءة وتحميل الدراسات 

غياب الضوابط األخالقية التى وتوصمت نتائج الدراسة إلى  لدراسة.والمواثيق األخالقية المتعمقة بموضوع ا
تنظم العمل اإلعالنى عمى المواقع اإلعالمية اإللكترونية من جية، وعدم وضوح الصورة أمام العاممين فى 

غياب القوانين التى تنظم حقوق  رق التعامل مع المادة اإلعالنية، كذلكالبيئة اإللكترونية عن سبل وط
 ميين فى البيئة اإللكترونية وتراجع االىتمام بصياغة تشريعات ومواثيق تنص عمى حقوقيم.اإلعال
دور العالقااات العامااة فااى تشااكيل الصااورة ، فتناولاات فااي دراسااتيا (9) ( 0226شااريفة سااميمان ) أمااا  -   

تحميال آراء وقامات بترونياة : دراساة حالاة إماارة دباى، الذىنية لممؤسسات الحكومية من منظور الخدماة اإللك
، كاذلك التعارف عماى والادوائر الحكومياة بإماارة دباى واتجاىات اإلدارات اإللكترونية فى عدد من المؤسسات

وماانيج  .ت المسااجمة عمااى موقعيااا عمااى الشاابكةالمزايااا التااى يحققيااا االتصااال اإللكترونااى لجميااور الشااركا
عماااى موقاااع ر اإللكترونيااة والاااروابط التفاعميااة ، واسااتخدمت الباحثاااة تحمياال المضااامون لمااادوائالدراسااة المساااح

شااركة ماان الشااركات المسااجمة عمااى موقااع  994، وشااممت العينااة المسااتخدمة عمااى البمديااة بشاابكة اإلنترناات
 .وأسموب المقابالت المقننة، واستمارة تحميل المضمون، من خالل استخدام استمارة استقصاءبمدية دبى 

حكوماة دباى بتطااوير التفاعال بينياا وباين الجميااور مان خاالل مفيااوم اىتماام  : ودلات نتاائج الدراساة عمااى -
ات التفاعال باين الجمياور كما وجدت الباحثة من خالل تحميل المضمون تاوافر مؤشار  الحكومة اإللكترونية .

 .والبمدية

 الشعور بالرضا من الشركات تجاه خدمة الروابط االتصالية بالموقع . -

لاروابط الصافة االتصاالية الروابط التفاعمية بشكل جياد بعاد ولام تحقاق االشركات عينة الدراسة لم تستخدم  -
 .حتى اآلن

 .ين االتصال التقميدل واإللكترونىتحقيق بمدية دبى ب -
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حاااول : )أساااليب االتصاااال فاااي المؤسساااات اسااتيدف  فاااي دراساااتو ، (09)(0222إبااارا يم الم ااار  ) -    
الخدمياة الفمساطينية(، التعارف عماي أسااليب االتصاال التااي تساتخدميا دوائار العالقاات العاماة واإلعاالم فااي 

والتااااي المؤسسااااات الخدميااااة الفمسااااطينية الحكوميااااة وغياااار الحكوميااااة فااااي محافظااااات غاااازة والمقارنااااة بينيااااا، 
ماان خااالل أداة المقابمااة غياار المقننااة وصااحيفة االستقصاااء، ماانيج المسااح والماانيج المقااارن  عمااىاعتماادت 

تمثااال مجتماااع الدراساااة فاااي العااااممين بااادوائر العالقاااات العاماااة واإلعاااالم بالمؤسساااات الخدمياااة الفمساااطينية و 
مفاااردة ماااان العااااممين ، وكاااان مااان أباااارز نتائجياااا أن التااادريب عماااي الكمبيااااوتر  49وشاااممت عيناااة الدراساااة 

لتااادريب العااااممين فاااي دوائااار العالقاااات العاماااة واإلعاااالم بالمؤسساااات الخدمياااة واإلنترنااات يعاااد أىااام مجاااال 
الحكومياااة وغيااار الحكومياااة . وأن االتصاااال باااين الااادوائر فاااي المؤسساااات الخدمياااة ياااتم عااان طرياااق اليااااتف 

% ثاااام االتصااااال المباشاااار بااااين المااااديرين بنساااابة  89.04الااااداخمي بالنساااابة لممؤسسااااات الحكوميااااة بنساااابة 
المؤسساات غيار الحكومياة فاإن االتصاال المباشار باين الماديرين كاان فاي المرتباة األولاي % ،أما في 58.8
 .% 85.7% والياتف الداخمي 099بنسبة 
ال الجماااىيرل والعالقااات : ) وسااائل االتصاافااي دراسااتيا حااول، (00)(0222مااي الخاجااة )وحاولاات  -    

ووسااااائل االتصااااال الجماااااىيرل فااااي دولااااة تحمياااال وتقياااايم طبيعااااة العالقااااة بااااين العالقااااات العامااااة العامااااة (. 
اإلمارات العربية من وجياة نظار ممارساي العالقاات العاماة ، والصاحفيين واإلعالمياين ، واعتمادت الدراساة 

مفاردة مان ممارساي العالقاات العاماة 39عمي منيج المسح من خالل المقابماة غيار المقنناة ، وبمغات العيناة 
نتائجيااا : اتفااق جميااع ممارسااي العالقااات العامااة عمااي أىميااة  بمؤسسااات دولااة اإلمااارات . وكااان ماان أباارز

 ال الجماىيرل وبصفة خاصة الصحافة.التعاون الجيد مع وسائل االتص
 

اساااتخدامات الشاااابكة فاااي دراسااااتو حاااول: )، Shearlean Duke (0220)(09)أماااا شااارلين دوك  -   
إلقااء الضااوء عمااي اسااتخدامات  حاااول، العامااة(ي فااي مجااال العالقاات العنكبوتياة العالميااة والبريااد اإلليكترونا

الشبكة العنكبويتة الدولية والبريد االلكترونية في مجال العالقاات العاماة وخاصاة فاي ظال قماة البحاوث التاي 
تناولاات كيفيااة اسااتخدام أصااحاب مينااة العالقااات العامااة لمشاابكة العنكبوتيااة الدوليااة والبريااد اإللكترونااي فااي 

عضااااوا ماااان أصااااحاب مينااااة العالقااااات العامااااة،  944. شااااممت عينااااة الدراسااااة  االتصااااال بوسااااائل اإلعااااالم
، وكااان ماان أباارز نتائجيااا : أن ل أداة االسااتبيان لجمااع البياناااتواسااتخدمت الدراسااة ماانيج المسااح ماان خااال

أصااحاب ميناااة العالقاااات العاماااة قااالوا أنيااام يعتمااادون بشاااكل مناااتظم عمااي البرياااد اإللكتروناااي فاااي االتصاااال 
% ماانيم قااالوا أن البريااد اإللكترونااي ىااام فااي العالقااات بوسااائل اإلعااالم كمااا أشااارت 65ان بالصااحفيين ، و 

البريااد اإلليكترونااي كااأداة ساااعد فااي زيااادة التغطيااة اإلعالميااة  الدراسااة إلااى أن أصااحاب المينااة يؤمنااون بااأن
معيناة فاي حاين  منيم أن البريد اإلليكتروني قد ساعد عمي زيادة التغطياة اإلعالمياة بدرجاة 665حيث قال 

 .شكل كبير من تغطية وسائل اإلعالم% أن البريد اإلليكتروني قد زاد ب99قال 
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) اختبااااار كفاااااءة اإلنترناااات كوساااايمة فااااي  :حااااولبدراسااااة ، (03)(0220وأخاااارون ) Pitt وقااااام بياااات -    
ممارسة العالقات العامة (.وسعت ىذه الدراسة الي تقديم إحدل المحااوالت المصاممة نحاو تطاوير اساتخدام 
اإلنترنااات والتحقااااق ماااان كفاءتياااا كوساااايمة مصااااممة لممارساااي العالقااااات العامااااة لتقيااايم كفاااااءة ىااااذه الوساااايمة 

( عنصااارا صااايغت فاااي شاااكل عباااارات لإلجاباااة بمقيااااس 09واعتمااادت الدراساااة عماااي اساااتبيان مكاااون مااان )
( منظمة . وكان من أبرز نتائجياا : أشاارت الدراساة إلاى 055)ليكرت( وتم تطبيق االستبيان عينة قواميا )

أن ىذا األسموب من االستبيان يمكن أن يستخدمو ماديري العالقاات العاماة لقيااس كفااءة شابكة االتصااالت 
 ي المنظمة.الداخمية وشبكة اإلنترنت ف

 فى دراستو استخدام الوسائط الفائقة في المواقع اإلخبارية عمى ،(04)(Mark 2001)وتناول مارك   -   
: الكمي والكيفي لمكشف عن استخدام المواقع اإلخبارية لموسائط الفائقة ، الشبكة باستخدام أسموبي التحميل

 : وفي سبيل تحقيق ذلك اختارت الدراسة عشرة مواقع إخبارية
ا وتم  0999إلى  0997خمس صحف، وخمس إذاعات، وامتدت فترة الدراسة لمدة ثالث سنوات من 

، بينما 0997قصة إخبارية لمتحميل عام  493اختيار شير مارس لتطبيق الدراسة، وأخضعت الدراسة 
 : وخمصت الدراسة إلى 0999عام  369، في حين وصمت إلى 367إلى  0998وصمت عام 

التي ال تحتوي عمى روابط  اقع اإلخبارية في استخدام الروابط   فقد كانت األشكال اإلخبارية. تزايد المو 0
 .0999% عام 79، وصمت إلى  0997% في عام  59
اختياره لمادة الوسائط  . يتمكن القارئ في بيئة النص الفائق من اليروب الكامل من سيطرة المؤلف في9

 الفائقة التي يريد قراءتيا.
% في  99بمغت نسبتيا  لمقارئ أن يختار الوسائط الفائقة التي تربطو بالمواقع الخارجية والتي . يمكن3

 ىذه الدراسة.
 –وسائل االتصال ومفيوم التفاعمية  ،Tanjev Schultz 2000) ,)(05)تانجيف سشولتز تناولو  -   

كدراسة استكشافية لساحات الحوار والبريد اإللكترونى، ركز فييا الباحث عمى أن الفجوة المتزايدة بين " 
الثراء المعموماتى " و" الفقر  المعموماتى " ليست بالشيء الجديد، واستعرض مخاوف البعض من أن 

 وسائل االتصال الحديثة سوف تدعم وجود ىذه الفجوة .
شير الباحث إلى أن وسائل االتصال ما تزال تعمل بصورة تتسم بالكفاءة وبما ولكن من ناحية أخرل ي

يجعل منيا عنصرًا ميمًا فى تأكيد مفاىيم الترابط بكافة مستوياتو، ولتحقيق التوازن الناشئ عما أحدثو 
 اإلنترنت من ارتباك، والذل يتشكل جميوره من نخبة المتعممين بصورة خاصة، فإن عمى وسائل االتصال
أن تظل ىى وسائل االتصال التى تتجو إلى الجميع وأن تبتكر لنفسيا أساليب لمتفاعل مع الجميور 

 بصورة عامة وىم األغمبية.
،حااول : ) إدراك ممااارس العالقااات Hill & White (0222)(06)  اال ووياات دراسااة :وأشااارت  -    

دراكيام  إلاى،  العامة لشابكة المعموماات الدولياة كوسايمة اتصاالية ( اختباار رؤياة ممارساي العالقاات العاماة وا 
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لشااابكة المعموماااات الدولياااة اإلنترنااات باعتبارىاااا وسااايمة اتصاااالية ومااادل مالئمتياااا إلساااتراتيجيتيم االتصاااالية 
وميام عمميم بشكل عام . اعتمدت الدراسة عمي منيج المسح من خالل استخدام أساموب المقابماة المطولاة 

. وكااان ( مفااردة03عينااة عمدياو تكوناات مان ) عالقاات العامااة ، وقااد اختيارتماع مجموعااة ممارساي نشاااط ال
ماان أباارز نتائجيااا : أن العديااد ماان الشااركات قااد تبناات إنشاااء موقعااا ليااا عباار اإلنترناات حيااث يسااتخدم فااي 

أن  مااا ياااوفر فرصاااا اتصااالية فاااي اتجااااىين،تااوفير المعموماااات لكاال مااان الجمياااور الااداخمي والخاااارجي وىاااو 
، وبالتاالي فاإن األبحااث بارىا وسيمة لتادعيم صاورة المؤسساةات العامة يدركون اإلنترنت باعتممارسي العالق

المستقبمية في حاجة إلاى اختباار ماا إذا كاان ذلاك يتفاق ماع وجياة نظار مساتخدمي  اإلنترنات مان الجمياور 
، قيااا وامتيازىاااأيضااا أم ال ، ىاال يعتقااد الجميااور أن امااتالك المؤسسااة موقعااا عمااي اإلنترناات دلاايال عمااي تفو 

كماا أن المبحاوثين قاد أشااروا الاي أن الشابكة سامح بالوصاول لمزياد مان الجمياور وىاو ماا يحتااج الاي مزيااد 
مان األبحااث لمتأكاد مان ىاؤالء الجمياور ، جمياور الصاحفيين ىال يطمعاون فعاال عماي المعموماات المنشااورة 

 .صالية أخرلومات تصميم بأساليب اتعمي الموقع أم ال ، طالما أن ىذه المعم
حاول دور االتصااالت الداخمياة  بدراساة ،davie  & Dudley  (0997)(07)دودلاي ودافاي وقاام  -   

فااي العالقااات العامااة والتااي اسااتيدف معرفااة عمميااة االتصااال التااي تقااوم بيااا اإلدارة العميااا والعالقااات العامااة 
لبااقين بعاد االساتغناء عان العااممين ا، ومعرفاة شاعور اساتغناء الشاركات عان بعاض العااممينوذلك في حاال 

. تام جماع البياناات مان لكبارل فاي والياة أوىاايو األمريكياة، وأجريت الدراساة عماى إحادل الشاركات ازمالءىم
ين بقارارات االساتغناء عان خالل توزيع استمارة استبيان عماي أعضااء الشاركة المسائولين عان إخباار الماوظف

عماي عيناة تمثال االشاتراك فاي العمال ودرجاة الرضاا عان الشااركة  ، ووزعات اساتمارة اساتبيان أخارلخادماتيم
( عماااي اسااااتمارة 979مفااااردة رد مااانيم ) 375إلاااي جاناااب بعااااض األسااائمة الديموجرافياااة وكااااان أفاااراد العيناااة 

: أن ردود فعاال المااوظفين غياار المسااتغني عاانيم كاناات أقاال مشاااركة فااي سااتبيان وكااان ماان أباارز نتائجيااااال
تاااج. فشاال عمميااة م وىااو مااا يااؤدي إلااي انخفاااض معنوياااتيم ويضااعف ماان اإلنالشااركة وأقاال رضااا بوظااائفي

% ماان المبحاوثين أكادوا عادم اىتماام اإلدارة العمياا بالشااركة 50. وأشاارت الدراساة إلاي أن االتصاال الاداخمي
ين عان مااوقعيم % مان المبحااوثين عباروا أنياام غيار راضاا69. وأن تصاال الصاااعد ومقترحااتيم وأفكااارىمباال

 .مع الشركة في العمل
 

خالااااد بشااااارة  قااااام ب ااااا فااااي العالقااااات العامااااة ( ة) دور التكنولوجيااااا الجدياااادعاااان:  دراسااااة سااااعتو -    
سااتخدم الجدياادة فااي مجااال العالقااات العامااة، والوقااوف عمااي ماادي تطبيااق التكنولوجيااا إلااى ا، (08)(0992)

الباحث أسموب دراسة الحالة في إطاار مانيج الدراساات المساحية فاي إحادل الشاركات المصارية العامماة فاي 
ياد إلدخاال ي: التأ( مفاردة. وكاان مان أبارز نتائجياا499مجال اإلسكان والمقاوالت وقد بمغ عادد المبحاوثين )
الباقية تمثل إماا رفضاا أو تحفظاا عماي  % والنسبة 60.7التكنولوجيا الجديدة في إدارة العالقات العامة إلي 

ولكان اختمفاات مياة المختمفااة شابو متسااوية إلاي حاد بعياد، باين المساتويات التعمي حياث كانات النسابة إدخالياا،
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% 59بنسااابة أىميااة كاال جياااز أو نظااام باااختالف المسااتول اإلداري فقااد كااان جياااز الكمبيااوتر ىااو األىاام 
 93.0% لاادل اإلدارة العميااا ولاادل اإلدارة المتوسااطة بنساابة 59بنساابة ، وأجياازة الفاااكس ألفااراد اإلدارة العميااا

 .% فقط9.3ي اإلدارة الدنيا بنسبة % وف
 

 تعميق عمى الدراسات السابقة:
ياارل الباحااث تأكيااد نتااائج الدراسااات السااابقة حااول أىميااة اسااتخدام الوسااائط الرقميااة وشاابكة اإلنترناات   -   

م لزيااادة فاعمياة نشاااط العالقااات العامااة داخاال المؤسسااات المختمفااة، فاي ممارسااات العالقااات العامااة واإلعااال
وخمصاات معظاام نتااائج الدراسااات السااابقة إلااى أن اسااتخدام العالقااات العامااة لموسااائط الرقميااة تتاايح اسااتخدام 

 أحد نماذج جرونج األكثر استخداًما وىو ثنائي االتجاه الذي يتيح رجع الصدل مع الجميور.
كماا أكاادت معظاام نتااائج الدراسااات السااابقة عمااى أن اساتخدام العالقااات العامااة الرقميااة فااي التواصاال مااع  - 

وتنفيااذىا،  جمااىير المؤسسااة يعماال عمااى زياادة تاارويج أفكااار وأىااداف المؤسسااة ويعمال عمااى تحقيااق خطتيااا
 كما أنيا تساعد فى زيادة أخالقيات ممارسة المينة عن طريق استخدام اإلنترنت.

حظااااي البريااااد اإللكترونااااي ومجموعااااات الدردشااااة وشاااابكات التواصاااال االجتماااااعي كااااأىم أدوات وأساااااليب  -
 العالقات العامة في التواصل مع الجميور.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد المشكمة البحثية.  -
الدراساة الحالياة مان حياث يرل الباحث أىمياة عارض الدراساات الساابقة لبياان أوجاو التشاابو واالخاتالف ماع 

 النتائج وأدوات الدراسة والمنيج المستخدم
ى
ىاإلطارىالنظريىللدراسة:ى-2
اإلطار النظري  ذج جرونج إلدارة العالقات العامة، وسيقوم الباحث بتناوليستند البحث إلى نما 

، المفيوم واألىميةلكترونية من حيث إلا العالقات العامةمحات أولية عن معطًيا ل في إطار ذلك لمبحث
 .واستخدام الوسائط الرقمية في ممارسات العالقات العامة

 

 :نماذج جرونج إلدارة العالقات العامة
قااات العامااة الااذين عرفااوا العال العامااةباااحثي العالقااات  أكثاار James Grunig جاارونججاايمس  يعااد      

لعامااااة فااااي طبيعااااة ممارسااااة العالقااااات ا توضااااح، وقاااادم جاااارونج أربعااااة نماااااذج فااااي ضااااوء سااااموك المنظمااااة
طاور العالقاات العاماة نفسايا تبادو تطاورا طبيعياا لت المنظماات، وعمي الرغم مان أن ىاذه المنظمات المختمفة

(09).عمي طبيعة االتصال في المنظمات ركزت، فإن ىذه النماذج كمينة
 

يمكاان حصااره فااي ىااذه  تاااريا العالقااات العامااة يمكاان أن Todd Huntىناات  وتااودجاارونج  وأوضااح     
العامااة باادءا مااان المرحمااة التااي كااان يماااارس فييااا أنشااطة شااابيية  العالقااات، التااي تصااف ممارساااة ماااذجالن
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وأىاداف  القايم، وتمثال ىاذه النمااذج إعاادة تقاديم بمراحال العالقاات العاماة المختمفاةومارورا  العامةبالعالقات 
ىااااذه النماااااذج فااااي  وتتمثاااالوسااااموك المنظمااااات ، حيااااث تمااااارس العالقااااات العامااااة فااااي الوقاااات الحاضاااار ، 

 -:(99)التالي
 . Press Agentryالصحفية  الوكالةنموذج  -
 . Public Information modelالعام  اإلعالمنموذج  -
 . Tow way asymmetric modelالمتوازن  غيرالنموذج  -
 .Tow way asymmetric model توازنالمالنموذج  -

وقد أشار " جرونج " إلى أن العالقات العامة تزاول فى أعماى مساتول عنادما ياتم ممارساتيا باساتخدام       
   (90).ال فى شكل متماثل وثنائى االتجاهاتصال مزدوج أو ثنائى االتجاه حيث يكون االتص
 -الحالية :مدل االستفادة من نماذج "جرونج" في الدراسة 

 -العناصر التالية :يمكن االستفادة من نموذج "جرونج" في ىذه الدراسة من خالل 
 .جامعة المنوفية محل الدراسةالكشف عن أكثر النماذج المعيارية مناسبة لالستخدام في  -
 أثر استخدام اإلنترنت عمى ممارسات العالقات العامة ونماذجيا المعيارية.ف تعرّ  -
ًا االتجاىين كونو مؤشر  يدل تطبيق إدارات العالقات العامة لنموذج االتصال المتناسق ذالكشف عن م -

 لمثقة والرضا في العالقات العامة الصحيحة بين المنظمة والجميور. فعاالً 
 

ىاستخدامىاإلنترنتىفيىالعالقاتىالعامة:
       

ال باااين المنظماااة وجميورىاااا االتصاااعتبااار اإلنترنااات فرصاااة جيااادة لمعالقاااات العاماااة، مااان خاللياااا يمكااان يُ     
وأداًة  ،وسايمة حوارياة عتبار اإلنترناتالمنظمة عمى رد فعل مباشار، كماا يُ  وسطاء بحيث تحصلمباشرة دون 
حديثة صاديقة لممساتخدم مسائولة اجتماعياًا ألنياا تحتارم كراماة العمال اإلنساانى وتحتااج إلاى قادر  تكنولوجية

باااااد أن يتضاااامن االتصااااال عبااااار اإلنترناااات والويااااب الممساااااة قمياااال ماااان التااااادريب المتخصااااص لتشااااغيميا، وال
 (99)الشخصية التى تجعل جيود العالقات العامة فعالة.

ورة المعموماتيااة والثااورة الرقميااة قاارن الثاا ،فالعالقااات العامااة أصاابحت فااي بدايااة القاارن الحااادي والعشاارين    
ال يتجاازأ ماان المنظماااة حيااث إنيااا انتشااارت وشااممت مختمااف المجااااالت والقطاعااات وأساايمت إسااايامًا  جاازًءا

كبيرًا في نجااح وتطاور الكثيار مان المنظماات والمؤسساات وكاان ضاعفيا أو غيابياا ساببًا فاي إفاالس الكثيار 
 (93)من المؤسسات.
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ساواء فاي القطااع العاام الثورة المعموماتياة إلاي المزياد مان االىتماام بالعالقاات العاماة وانتشاارىا وساعدت    
ات. فالعالقاات العامااة أصاابحت القطاااع الخاااص وساواء فااي القطاااع التجااري أو قطاااع الخاادم والحكاومي أو

(94)المنظمة.ال يتجزأ من العمميات التجارية ومن العمميات اإلدارية وصناعة القرار داخل  جزًءا
 

ليااا انعكاساااتيا اإليجابيااة  توشااممت تكنولوجيااا االتصاااالت والمعمومااات أنشااطة العالقااات العامااة، وكاناا    
فااى العالقااات العامااة بوضااوح عمااى وسااائل االتصاااالت التااى تسااتخدميا، ويتجمااى تااأثير تكنولوجيااا االتصااال 

لرسااوم والنصاااوص واألصااوات والصاااور تم ممارساااتيا عباار الوسااائط المتعاااددة والتااى تحتاااول عمااى اعناادما تاا
الثابتاااة والمتحركاااة وتتسااام بالتفاعمياااة والحضاااور والكثافاااة العالياااة لممعموماااات. فسااااعدت تكنولوجياااا االتصاااال 

إجراء الحاوار باعماى التفاعمياة، اآلنياة، الثاراء فاى المعموماات، التكامال، مماا سامح لمماارس العالقاات العاماة 
 (95)مع الجماىير.

وممارسااة العالقاااات العامااة ألنشاااطتيا يحتاااج إلاااي وسااايمة إلكترونيااة لتساااميم المعمومااات والتعااارف عماااي      
جميورىااا وشااركاتيا واالتصااال بياام وسااوف تشااتمل ىااذه الوسااائل عمااى البريااد االلكترونااي وصاافحات الويااب 

العالقاة، واساتخدام مسائولي واالرتباطات والصور الرقمية والرموز والبرامج والوسائل األخرل الالزمة إلقاماة 
العالقااات العامااة لموساايمة المفضاامة والمناساابة تزيااد ماان فرصااة المؤسسااة فااي التااأثير عمااي المحتااول وعماااي 
التغطيااة ليااذا المحتااول عناادما تتصاال بالشااخص المناسااب بالوساايمة التااي يفضااميا سااواء كاناات ىااذه الوساايمة 

  (96)إلكترونية أو غير ذلك.
ن ت العاماااة فاااى القااارن الواحاااد والعشاااريبعاااة التاااى يتنباااأ بحااادوثيا محترفاااو العالقااااوعااان الخطاااوات المتتا     

 (97): التكنولوجيا نجدبالنظر إلى آثار 
 تستمر فى التوسع بطريقة غير عادية العالقات العامة اإللكترونية س -
 وسائل اإلعالم فى صناعة العالقات العامة باستخدامسيزداد التفاعل  -
 الورقي مستقبالً سيقل االستخدام  -
 إصدار المجالت الصحفية سيكون بطريقة إلكترونية  -
 لممعمومات لممارسى العالقات العامة  سيصبح الصحفيون مصدًرا -
 سوف تظل أعمال العالقات العامة ىى وسيمة االتصال وستزداد االستشارات فى -
 ىذا المجال.   

يد يكاد يتشابو فاى العدياد مان السامات ماع الوساائل أدل بروز اإلنترنت كوسيط اتصالى جماىيرل جدو      
التقميديااة إال أن ىناااك ساامات ممياازة لمتكنولوجيااا االتصااالية الجدياادة بأشااكاليا المختمفااة وأباارز ىااذه الساامات 

وقابمياااااة  Mobilityوقابميااااة التحااااارك  Demassificationوالالجماىيرياااااة  Interactivityىااااى التفاعمياااااة 
 (98)التحويل والشيوع واالنتشار وقابمية التوصيل والكونية.
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ومااع اسااتخدام شاابكة اإلنترناات فااى مجااال ممارسااة العالقااات العامااة، حماات خاادمات البريااد اإللكترونااى      
محاال قناااة اتصااال البريااد الااورقى. واسااتطاع ممااارس العالقااات العامااة اسااتخدام أسااموب مراقبااة البحااث عمااى 

ظماااة لمحصاااول عماااى تغذياااة عكساااية فورياااة، وقامااات العالقاااات العاماااة بعمااال اساااتطالعات لمااارأل موقاااع المن
بالبرياد اإللكتروناى وتمقاى الشااكاول واساتخدام المجموعاات اإلخبارياة وحجاارات الدردشاة لمناقشاة موضااوعات 

 (99)مشتركة، وتصميم منتدل لمعالقات العامة. وأخيرًا تنظيم المقابالت الشخصية عمى اإلنترنت.
ويسااااتطيع ممارسااااو العالقااااات العامااااة توظيااااف تكنولوجيااااا االتصاااااالت إلدارة أعماااااليم بطريقااااة أفضاااال      

وأسااارع وأكثااار فاعميااااة حياااث توجاااد فرصااااة لياااؤالء الممارسااااين لترتياااب أجنااادتيم المتخصصااااة مااان خااااالل : 
فااى مااواقعيم، التحسااين فااى قاادرات البحااث، اسااتخدام الوسااائل الحديثااة واإللكترونيااة لموصااول إلااى المااوظفين 

القادرة عمااى توصاايل الرسااائل المحاادودة لمجميااور، تزايااد الفاارص لقياااس فاعميااة أعماااليم، الرغبااة األكياادة ماان 
 (39)قبل ممارسى العالقات العامة الستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 المؤتمارات عان ُبعاد :
إن أكثر االستخدامات فعالية لمنقل عبر شبكات المعمومات والتى تزداد أىمية يومًا بعد اآلخر لتحقيق     

أىداف العالقات العامة ىى المؤتمرات عن ُبعد وتستفيد العالقات العامة كذلك من ىذه الخدمة فى إجراء 
 (30)المحاضرات العممية والتربوية وبرامج التسويق االجتماعى.

المشاركة فى المؤتمرات دون االنتقال إلى مكان االجتماع ىو ما يسمى بعقد المؤتمرات عن ُبعد، و     
وتوزيع الرسائل الصادرة عن المؤسسة وذلك عن طريق الخدمات التى يتيحيا البريد اإللكترونى الذل 

     (39)يعتبر من أقدم وأىم الخدمات المتوافرة عن شبكة اإلنترنت.
داراتيا في أقسام العالقات       وأصبح توفير اإلمكانات االلكترونية ضروريًا لممارسة العالقات العامة وا 

العامة بالمنظمات حيث تتضمن كل عممية من عمميات توفير اإلمكانات االلكترونية لممنظمة في 
مبيعات أو التسويق أو االتصاالت داخل المنظمة وخارجيا ولمعظم أنشطة الشركة سواء في الدعاية أو ال

  (33)في التصميم والتطوير أو في نظم اإلدارة الداخمية.
 

  اإلنترنت:والتسويق عبر اإلعالن 
يرتبط مفيوم اإلعالن اإللكتروني بالتسويق باالنترنت فكالىما موجو لشبكة االنترنت ومن المالحظ أن     

ويق باالنترنت عمي إنو إحدل عناصر المزيج الممارسات السابقة لممنظمات تبنت مفيوما ينظر إلي التس
  (34)االتصالي والتسويقي لذا تم التركيز من خاللو عمي األنشطة االتصالية والترويجية.

يعتبر البريد اإللكترونى من األمور الرائعة فى إصدار المعمومات الخاصة بالشركة فى شكل بيان     
صحفى عند استخدامو بشكل فعال، يكون التسويق عبر البريد اإللكترونى من األشياء الجيدة لمغاية وىو 

 (35)يوفر طريقة شخصية لالتصال المباشر مع العميل.
مات مينية تستمد قوتيا من وجود ممارسين أكفاء وذول خبرة ولدييم إحساس وال شك أن وجود تنظي    
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عال بالمسئولية االجتماعية، ووكاالت إعالنية كبيرة، وناشرين يدعمون ىذه المنظمات  يمثل أحد أىم 
عالنات اإلنترنت بصفة خاصة،  العناصر فى وضع مواثيق أخالقية تنظم النشاط اإلعالنى بصفة عامة وا 

ة إلى وجود جمعيات قوية لحماية المستيمك من أل ممارسات قد تؤدل إلى خداعو أو تضميمو أو باإلضاف
 (36)اإلضرار بو.

 

 النشر اإللكترونى:
 

إذا ينبغااي عمااي العالقااات العامااة أن تيااتم بمعمميااات النشاار االلكترونااي لاايس بواسااطة االنترناات فحسااب باال 
المدمجاااة التاااي ينتظرىاااا مساااتقبل مشااارق عماااي حساااب يجاااب أن يمتاااد نشااارىا لممتضاااامنين إلاااي االساااطوانات 

الوساااائل المنشاااورة ورقياااا. إن عممياااة النشااار االلكتروناااي بحاجاااة الماااتالك تقنياااات إنتاجياااا، وعممياااة اإلنتااااج 
االلكتروني غاية في السايولة وليسات صاعبة كماا يعتقاد الابعض إذ يمكان لمحترفاي العالقاات العاماة تعممياا 

 (37)خالل ساعات معدودة.
 

ىخدامىالوسائطىفيىالعالقاتىالعامة:ىىىىىىاست
يقصااد بعباااارة " وساااائط " إن الوساااط األول واألساسااى ىاااو الااانص وتمياااو فااى األىمياااة وساااائط الصاااور       

والرسوم بمختمف أنواعياا، ومان بعادىا تاأتى الوساائط السامعية والفياديو والتحركاات المتاوافرة عماى اإلنترنات، 
بالبطاقااات الصااوتية  ولمشاااىدة تمااك الوسااائط وسااماعيا أو اختيارىااا كمااا يجااب نحتاااج إلااى حاسااوب مجيااز

والمرئياة والااذاكرة الكافيااة وقارص ثاباات واسااع يكفااى لتخازين الممفااات الكبياارة وغيرىاا، وتحتاااج الوسااائط أيضااًا 
إلاااى تركياااب البااارامج المناسااابة إماااا كجااازء مااان بااارامج الوياااب أو كبرناااامج مساااتقل، والتاااى تقاااول عماااى ترجماااة 

 (38)وعرض مختمف ممفات الوسائط المتعددة.
 

 وسائاط المتعاددة المستخدمة في العالقات العامة:عنا ار ال
 

تتعاادد الوسااائط اإللكترونيااة المسااتخدمة فااي التواصااال مااع الجماااىير وتتكاماال مااع الوسااائط المطبوعاااة      
 مثل استخدام:

(93)
 

  األشرطة الصوتية. -
 الفيديو، )الرسوم والصور الكرتونية، والواقعية والوسائط المرئية(. -
 تقديم برامج عن طريق الراديو والتميفزيون.  -
 االستفادة من تكنولوجيا األقمار الصناعية.  -
 الكمبيوتر واإلنترنت.  -
 

 (22)وتشتمل الوسائط المتعددة عمى العديد من المكونات تتمثل فى :
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 نظام المعمومات أو البيانات  -

 أدوات لحمل وحفظ ىذه المعمومات -
 أجيزة تشغيل ىذه األدوات  -

 أنظمة االتصال والتى تسمح بالربط بين كل ىذه األجزاء  -

 :( التالى 0الشكل ) وبشىء من التفصيل يمكن اإلشارة إلى مكونات الوسائط المتعددة كما فى
 (0شكل رقم )

 عناصر الىسائط الوتعذدة

 
                                                                                                                         

 الرسىم                           الصىث                            الفيذيى                 النصىص
Text                               Graphic                            Audio                                  Video 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                          

 النصىص الوطبىعت                الخرائط الرقويت                    الوىجاث الصىتيت                   الصىرة الحيت لألحذاث     

Printed Text                    Bit Maps                     Wave Form Audio                  Live Video 

   
 الرسىم الكاريكاتيريت              صىث االسطىاناث                      شرائط الفيذيى                 النصىص الوصىرة    

    Scanned Text                   Clip Art                        CD- Audio                        Video Tapes 
     
 الفيذيى الرقوى                          الصىث النشط                 الصىر الرقويت                     النصىص اإللكترونيت    

Electronic Text             Digitized Picture                  Hyper Audio                      Digital Video 
 خليط هن أصىاث الوىسيقى الرقويت                                                                                             

     

 صىث األجهزة                      الفيذيى النشط          الصىر النشطت                                 النصىص الفائقت       

Hyper Text                      Hyper Picture     Midt                                     Hyper Video 
 

 البرامج التفاعمية والعروض التقديمية المتعددة الوسائط المستخدمة في العالقات العامة:
 

لتااى تعماال إمااا ضاامن ، واويااب الباارامج أو العااروض التفاعميااةالوسااائط المتعااددة الخاصااة عمااى ال أنساااق تضام     
( يسااايل تجمياااع وتولياااف األفاااالم  Director، ويعاااد برناااامج ) رامج التصااافح، أو ضااامن نافاااذة باااتطبيقاااات مساااتقمة

المعادة لمنقار أو األدوات األخارل السينمائية والرسوم المتحركة والصور واألصوات والعناصار التفاعمياة ) كااألزرار 
 Power. ويسااتخدم برنااامج مايكروسااوفت باوربويناات ) ل مختمفااة ( ضاامن تطبيااق واحااد مسااتقلالخاصااة ألفعااا

Point  ب فياو النصاوص وترسام عمياو : فاالعرض التقاديمى ىاو البرناامج الاذل تكتا الوساائط المتعاددة( فى عرض
  (40). وتدرج الكائناائط وتضاف األلوان ، وتنشئ عميو الخر األشكال

 

بااإدارات  الوسااائط المتعااددة( فااى عاارض  Power Pointويسااتخدم برنااامج مايكروسااوفت باوربويناات )    
 :وأقسام العالقات العامة
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فااالعرض التقااديمى ىااو البرنااامج الااذل تكتااب فيااو النصااوص وترساام عميااو األشااكال ، وتنشاائ عميااو الخاارائط 
(49)وتضاف األلوان وتدرج الكائنات .

  
التااااي تتميااااز بيااااا المااااواد   INTEREACTIVE MULTIMEDIA ةوالوساااائط المتعااااددة التفاعمياااا

المعروضااة عماااي شااابكة اإلنترناات ىاااي التاااي تسااامح لممسااتخدم باااالتحكم فاااي عمميااة عااارض عناصااار المناااتج 
 (43)وتحديد ما الذي يستعرضو ومتي يستعرضو منيا.

 أ مية استخدام الوسائط المتعددة في العالقات العامة:
 

 (44)إن استخدام التكنولوجيا الرقمية أحدث تغييرين أساسيين فى الوسائط المتعددة يتمثالن فى:    
ويقصد بالتخزين الرقمى: إمكانية  Digital Mediaالتخزين الرقمى أو استدعاء المعمومات  -0

تخزين الصوت، والصورة، والرسوم المتحركة، والنصوص عمى ذاكرة الكمبيوتر، أو عمى 
 (. CD-ROMاسطوانات ) 

 .Interactivityالتفاعمية  -9

 :المعتمد عمى الحاسب أو اإلنترنتممارسي العالقات العامة تدريب 
 

نساخة مطاورة مان التادريب المعتماد عماى الحاساب حياث يعتماد  يعتبر التدريب المعتماد عماى اإلنترنات      
النموذجان عمى استخدام تقنيات الوسائط المتعددة من استخدام لمفيديو ودماج لمصاوت والصاورة ووجاود ناوع 
مان التفاعال ماع المااادة التعميمياة. وماا يميااز ىاذا الناوع ماان التعمايم ىاو إمكانيااة اساتخدامو فاي أي وقاات وأي 

درس أو عدمااو، أيضااا يمتاااز التعماايم والتاادريب عاان طريااق اإلنترناات بساايولة تعااديل المااادة مكااان بوجااود الماا
يم التعميمية واإلضافة إلييا دون الحاجة إلى عمال نساا أخارل مان القارص المادمج كماا ىاو الحاال فاي التعما

 (45).والتدريب المعتمد عمى الحاسب
ى

ىللدراسة:ىالمنكجياإلطارىى-3
 المنيجي لمدراسة عمى النحو التالي:يقوم الباحث بعرض اإلطار 

 

ىمفاهومىالدراسة:
 تتضح مفا يم الدراسة الحالية في اآلتي:

  القائم باالت الSender: 

ىو أي فرد داخل فريق عمل ينتمي إلى أحد المؤسسات ويضمع بمسئوليات ما في صنع     
نتاج الرسالة االتصالية، ويكون دوره في ىذا دورا مباشرا من خالل  الحمقات المختمفاة لعممياات وا 

صنع الرسالة االتصالية، بدءا من وضع الفكرة أو السياسية العامة ومراحل الصياغة المختمفة 
وطبقا ليذا التعريف فإن أي  .ء بإخراجيا وتقديميا لمجميور المتمقي بيدف التأثير عميواليا، وانتي

اإلعاالم يجب أن تضع باعتبارىا تناوليا دراسة عمى القائم باالتصال في أي مجال من مجااالت 
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لو من زاوية تعبيره عن فريق ذي عالقاة ماا بالمؤساسة اإلعالمية التي ينتمي إلييا، لذلك فإن 
تناول القائم باالتصال في البحاث الباد وأن ال يغفال دراسة العالقة القائمة بينو وبين المؤسسة 

ال يتم النظر إليو كفرد م بتور الاصمة بالمناخ أو بالمحيط االجتماعي الذي يتحرك التي يمثميا، وا 
  (46)داخمو ويمارس فيو عممو.

التعريف اإلجرائي لمقائم باالتصال في الجامعات الحكومية كما يرل الباحث ىو: كل       
ممارس لإلعالم واالتصال والعالقات العامة يرسل رسالة اتصالية لمجميور يعمل بيذه الجامعات 

عالم أو محرر صحفي ونشر أو مسئول تسويق ودعاية. سواء كان  أخصائي عالقات عامة وا 
  

  العالقات العامة الرقميةPublic Relations-E: 
" ياااارل الباحااااث أن العالقااااات العامااااة الرقميااااة تعباااار عاااان اسااااتخدام الوسااااائط الرقميااااة واإللكترونيااااة 

المؤسسااة والتواصاال مااع الجميااور  المتعااددة فااي كافااة أنشااطة العالقااات العامااة لزيااادة فعاليااة نشاااط
نتاااااج المااااواد اإلعالميااااةلتحقياااق أىاااادافيا، وياااارل الباحاااث أن   كتابااااة الرسااااائل والنشاااارات والتقاااارير وا 

واساترجاعيا وحفاظ الممفاات الميماة.  جماع البيانااتو تخازين  كاذلك ،باستخادم برامج الحاساب اآللاي
الصاااااور والرساااااوم والنصاااااوص واإلخاااااراج اإللكتروناااااى  باساااااتخدام المؤسساااااةتصاااااميم مجماااااة أيًضاااااا 

فضاااًل وتغذيااة موقااع المؤسسااة بالنصااوص الفائقااة والفيااديو والصااور الثابتااة والمتحركااة لمصاافحات، 
خاراج النشارات والكتيبااات  عان أن رجال العالقاات العامااة يمكناو إخاراج اإلعالناات وكتابااة التقاارير وا 

دارة الحمااالت اإللكترونيااة والتسااويق لمساا . وىااو مااا يساامح مع والمنتجااات باسااتخادم شاابكة اإلنترنااتوا 
 كل ذلك يمثل العالقات العامة الرقمية".  لخبير العالقات العامة بإنتاج المواد اإلعالمية،

  الرقمية  المتعددةالوسائطMultimedia :- 
 

ىى تالحم تكنولوجيات الصوت، الفيديو، االتصال، الكمبيوتر فى نظاام إماداد الاتعمم عان ُبعاد،     
بحيث يساعد عمى اساتخدامو والوصاول إلياو بسايولة ويسار. وتشاتمل عماى الرساومات، النصاوص، 

اتحااد البارامج واألجيازة التاي أي  (47)السمعيات والمرئيات، الفيديو والحركة مجتمعة معًا أو منفاردة.
تمكن المستخدم من االستفادة من: النص والصور والصوت والعروض والصور المتحركاة ومقااطع 

تعناي بعارض المعموماات فاي شاكل نصاوص ماع إدخاال كال أو بعاض مان العناصاار  وىاىالفياديو. 
 (48)التالية: ) الصوت والصور الرقمية والرسوم المتحركة ولقطات الفيديو الحية (.

" ويمكااان تعريفياااا إجرائيااااًا بأنياااا مجموعاااة الوسااااائل المسااااعدة المساااتخدمة كوساااايط باااين مسااااتخدم  
الرسااااومات والصااااور  –الفيااااديو  –اإلنترناااات والموقااااع اإللكترونااااى المسااااتخدم، وتشاااامل: ) الصااااوت 

 المتحركة (، والتى تساعد عمى وجود نوع من التفاعل بين المستخدم والموقع اإللكترونى".
 

 اعمية التفInteractivity : 
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يقصد بالتفاعمية أن األشكال السابقة ) الصوت، الصورة، ...( يمكن تخزينيا بتتابع معين عمى          
 (49)حسب رغبة المؤلف، أو عمى حسب رغبة المستخدم لمبرنامج نفسو.

يمارس  –يتدرب  –" ومن خالل الوسائط الرقمية المتعددة يستطيع ممارس العالقات العامة أن: يتعمم 
اإلعالم واإلعالن والدعاية والتسويق اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت والتفاعل والتواصل مع الجميور 

 وعمالء المؤسسة عبر مواقع التواصل االجتماعي".
ى

ىتساؤالتىالدراسة:
يقودنا البحث في معرفة مدل تأثر ممارسة العالقات العامة بالتكنولوجيا الرقمية إلى طرح عدة     

تساؤالت ميمة تتعمق بالعالقات العامة نفسيا عمى المجال التطبيقي والنظري، والميارات التي يمكن أن 
 يكتسبيا ممارس العالقات العامة من استخدامو ليا:

العامة أن يوظف استخدامو لتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت في  كيف يمكن لممارس العالقات -
 ممارسة العالقات العامة ؟

ما أىمية استخدام الممارس لمعالقات العامة الرقمية في تعزيز وتحقيق أىداف المؤسسة وتنفيذ  -
 خطتيا؟

صة ما ىي طبيعة الوسائط الرقمية المتعددة المستخدمة عمى مواقع التواصل االجتماعي الخا -
 بجامعة المنوفية ؟

 

ىمجتمعىالدراسةىوالعونة:
 

مجتمع البحث ىو الجامعات الحكومية بجميورية مصر العربية، وتم اختيار جامعة المنوفية كنموذج      
معالقات ن لممارسيوال حيث استخدم الباحث المسح الشامل لمقائمين باالتصاللتطبيق الدراسة عمييا، 

يعممون بجامعة ( مبحوثًا من الذكور 33( أنثى وعدد )57منيم )( مفردة 99العامة واإلعالم وعددىم )
 المنوفية بكافة كمياتيا ووحداتيا.

الممارسين  –( 3( مجموعات أساسية منيم )المديرين وعددىم )4وقام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى )
 ( ممارًسا (.70الثالثة ) –( 00لثانية )ا –( 9من الدرجة األولى وعددىم )

وتم اختيار موقع جامعة المنوفية عمى شبكة اإلنترنت، وصفحة التواصل االجتماعي لمعالقات العامة    
وكانت المدة الزمنية لمعينة الوثائقية شير من منتصف فبراير واإلعالم عمى الفيس بوك لتحميل محتواىا 

 .9905إلى منتصف مارس 
 

ىومنكجىالدراســة:نـوعى
 نوع الدراسة :

لعالقاات العاماة فاي اساتخدام اتعاد ىاذه الدراساة مان الدراساات الوصافية، حياث تساتيدف وصاف واقاع       
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جامعة المنوفية بكمياتيا ووحداتيا، ورصد وتحميل وتوصيف استخدام العالقاات العاماة الرقمياة لمتواصال ماع 
 الجماىير. 
 :  ةمن ج الدراس

عمااى الماانيج )المسااحي( بنوعيااو الكمااي والوصاافي، والااذي يعااد جياادا عممًيااا منظًمااا  ةتعتمااد ىااذه الدراساا     
 وأوصاف عن الظاىرة أو مجموعة الظواىر موضوع البحث. تلمحصول عمي بيانات ومعموما

ىأدواتىالدراسة:
 لمتوصل إلى نتائج الدراسة.قام الباحث باستخدام أسموب التحميل الكيفي والمقابمة ومجموعات النقاش     

ىنتائجىالدراسة:
 نتائج تحميل موقع جامعة المنوفية وحساب ا عمى الفيس بوك:

قام الباحث بتحميل موقع جامعة المنوفية وموقعيا عمى الفيس بوك لمدة شير من منتصف  فبراير وحتى 
 ، وتبين اآلتي:9905مارس  05

النشر اإللكتروني ألخبار  :ألدوات العالقات العامة ىيأبرز استخدامات إدارات العالقات العامة  -
الجامعة مدعمة بالصور الثابتة والمتحركة واستخدام الفيديو لبث النشرة اإلخبارية المرئية اليومية 

 لمجامعة عمى موقعيا اإللكتروني. 
تعددة ممارسي العالقات العامة بجامعة المنوفية الوسائط المدلت نتائج الدراسة عمى استخدام  -

  –الفيديو  –المختمفة لتفعيل ممارسة العالقات العامة إلكترونًيا فاستخدموا: ) النصوص الفائقة 
 الصور المتحركة ( في موقع الجامعة بشبكة اإلنترنت لمتواصل مع الجميور.

ضم موقع الجامعة روابط خاصة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل لعرض أنشطة العالقات  -
 ي الموقع.العامة لمتصفح

 فائت التحميل:
 النص الفائق وا خبار اإللكترونية:

 9905خبرا إلكترونًيا بالنص الفائق تم نشره من منتصف فبراير وحتى منتصف مارس  65عدد  -
 خبًرا إلكترونًيا تم نشره عمى حساب الفيس بوك. 59عمى موقع الجامعة وعدد 

 

 ال ور الثابتة والمتحركة:
الخاص بالعالقات العامة عمى موقع الجامعة جميع الفعاليات التي اشتمل معرض الصور  -

 تنظميا العالقات العامة.
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تم مالحظة أن الصور المتحركة يتم وضعيا عمى الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة باستخدام  -
بعض برامج الفالش، واألخبار المصورة يتم وضع أكثر من صورة متحركة يتم تتابعيا في شكل 

 متحرك.

( صور فقط تم رفعيا عمى الحساب، خاص بشعار جامعة 4اب الفيس بوك احتول عمى )حس -
 المنوفية والبوابة اإللكترونية لمجامعة.

 الفيديو:
( مقطًعا مصوًرا 39اشتممت الوسائط المتعددة الرقمية المستخدمة في موقع جامعة المنوفية ) -

 ر في شكل فيديو مرئي."فيديو" لمنشرة اإلخبارية اليومية اإللكترونية حيث تصد

 لم يتم نشر أي فيديو عمى حساب الجامعة بالفيس بوك. -
 

 النشر اإللكتروني:

يتم نشرىا  PDF( بصيغة 6اشتمل موقع الجامعة عمى روابط خاصة بالنشرات وعددىا ) -
بقطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العميا وشئون الطالب باإلضافة إلى قطاع 

 عة. ورابط نشرة جامعة المنوفية الحية اإللكترونية.رئيس الجام

 تنفيذ نشرة إلكترونية مرئية تنشر أخبار الجامعة عمييا بصفة يومية. -

 أشكال التوا ل مع الجم ور:
الحظ الباحث عمى صفحة التواصل االجتماعي الفيس بوك أن عدد المعجبين بصفحة جامعة  -

تفاعالت أو مشاركات من رواد الفيس بوك المعجبين معجًبا فقط وبدون أيو  9369المنوفية بمغ 
 لمصفحة.

كانت أبرز ممارسات العالقات العامة اإللكترونية لعينة الدراسة استخدام شبكات التواصل  -
االجتماعي المختمفة، والمدونات وخدمات الرسائل اإلخبارية لمتواصل مع جماىير الجامعة من 

 Facebook –Twitter  – wordpress- Tumber  - wix  - Blogerىذه الشبكات: ) 
– RSS Events – News Rss.) 

 ثالثا : نتائج التحميل الميداني )الكيفي( لممقابالت المتعمقة ومجموعات النقاش: -

( مديرين تبين ضعف 3من خالل مجموعات النقاش مع مديري العالقات العامة واإلعالم وعددىم ) -
 لمعالقات العامة في التواصل مع الجميور.خمفيتيم عن االستخدام الرقمي 

( كمية والمستشفى الجامعي بجامعة المنوفية يتم فييا استخدام شبكات التواصل االجتماعي 04) -
 لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس والطالب.
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النموذج المستخدم في اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالم بجامعة المنوفية ىو األسموب  -
االتجاه الذي يعتمد عمى رجع الصدل من الجميور باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ثنائي 

 أما ممارسات العالقات العامة في وحدات وكميات الجامعة فتعمتد عمى االتجاه الواحد.

الدردشة مع  –تعددت أشكال ممارسات العالقات العامة الرقمية : استخدام البريد اإللكتروني  -
 ميين المتعاممين مع إدارة العالقات العامة واإلعالم.الصحفيين واإلعال

% من أفراد العينة بأخالقيات ممارسة العالقات العامة عمى 99دلت نتائج الدراسة عمى التزام  -
حساب شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك وموقع الجامعة عمى اإلنترنت فيما يتعمق بالمعايير 

 –المصداقية  –المساواة  –االستقالل  –الموضوعية  –الدفاع  –األخالقية لممينة من:) التوازن 
 الثقة .. (.

% من الممارسين لمعالقات العامة استطاعوا أن يوظفوا استخدام تكنولوجيا المعمومات 73 -
واإلنترنت في ممارسة العالقات العامة من خالل استخدام الفيس بوك والنشر اإللكتروني 

 المدونات.واستخدام البريد اإللكتروني و 

% من الممارسيين لمعالقات العامة الرقمية في تعزيز وتحقيق أىداف المؤسسة 89ساىم استخدام  -
وتنفيذ خطتيا من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع جميور المؤسسة 

 وتحقيق نموذج التواصل ثنائي االتجاه بين الجامعة وجميورىا.
 

 القات العامة الرقمية بالجامعات الحكومية:آفاق التطوير لممارسات الع
 

من خالل إجابات عينة الدراسة والتي اشتممت عمى مجتمع الممارسين لمعالقات العامة واإلعالم  -
( مفردة، اتضح لمباحث بأن 99بالجامعات الحكومية وعينة ممثمة ليم من جامعة المنوفية بمغت )

اإلنترنت وتطبيقاتيا فى ممارسات العالقات الممارسين في حاجة لتدريب متخصص الستخدام 
 العامة.

( فقط عمى دراية كاممة بأىمية استخدام العالقات العامة 9الممارسين من الدرجة األولى وعددىم ) -
الرقمية في ممارسات العالقات العامة واإلعالم، بالمقارنة بباقي الممارسين من الدرجات الوظيفية 

العالقات العامة في وعييم بأىمية استخدام العالقات العامة  األخرل وجاءت أقل نسبة لمديري
 الرقمية في األنشطة المختمفة لممينة.

% من الممارسين بجامعة المنوفية إلى أن العالقات العامة بالجامعات الحكومية في 99أشار  -
لبث حاجة إلى تفعيل استخدام اإلنترنت في المؤتمرات وورش العمل عن ُبعد باستخدام برامج ا

 المباشر عن طريق اإلنترنت.
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ضرورة قيام إدارات العالقات العامة بالتسويق اإللكتروني لفعاليات الجامعات وأبحاثيا العممية  -
 عمى مواقع التواصل االجتماعي وموقع اإلنترنت.

دارة حمالت العالقات العامة إلكترونًيا 99أشار معظم أفراد العينة بنسبة  - % إلى أىمية إجراء وا 
 موقع الجامعة عمى شبكة اإلنترنت وحسابيا عمى شبكات التواصل االجتماعي.عمى 

% من أفراد عينة الدراسة عمى أىمية طباعة موقع الجامعة عمى اإلنترنت والفيس بوك 95أكد  -
مكانية الرد واالستفسار عن الموضوعات  في كافة المنشورات والمطبوعات الخاصة بالجامعة وا 

س بوك وغيره من شبكات التواصل االجتماعي وذلك لزيادة فاعمية المختمفة عمى حساب الفي
 ممارسات العالقات العامة الرقمية.

% من أفراد العينة أنو لتحقيق التطوير بإدارات العالقات العامة بالجامعات الحكومية 88.5يرل  -
 فيي في حاجة إلى تفعيل استخدام الوسائط الرقمية المتعددة في كافة أنشطتيا. 

% من أفراد العينة عمى أىمية استخدام اإلعالن اإللكتروني لفعاليات العالقات العامة 94أكد  -
 واإلعالم من ندوات ومؤتمرات واحتفاالت وغيرىا من الفعاليات.

% من الممارسين لمعالقات العامة بجامعة المنوفية عمى أىمية تخصيص فريق عمل 90أجمع  -
مستمرة عن طريق حساب الفيس بوك وغيرىا من من الممارسين لمتواصل مع الجميور بصفة 

 شبكات التواصل االجتماعي.

% من أفراد العينة إلى ضرورة تدريب ممارسي العالقات العامة عمى استخدام خدمات 97أشار  -
Google   في عمل استقصاء الرأي اإللكتروني وحساب اإلحصائيات الخاصة ببحوث

 .Googleواستطالعات الرأي العام عن طريق خدمات 

% من أفراد العينة عمى أىمية تدريب ممارسي العالقات العامة عمى برامج النشر 95أكد  -
دارة المواقع اإللكترونية.  اإللكتروني وبرامج الجرافيك وتصميم وا 

ن عمي العالقات العامة اآلن "وفي ظل % من أفراد العينة أن االحتياج ضروري لمقائمي96ويرل  -
فكير المبدع الخالق والبعد عن األنشطة البسيطة وذلك لدراسة " إلي ممارسة التاإلنترنت

اإلمكانات اإللكترونية والعالقات عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ومعرفة سمعة المنظمة في 
 ىذا الوسط.

ىالتوصوات:
يرل الباحث أىمية إجراء المزيد من الدراسات حول طبيعة استخدام اإلنترنت في العالقات العامة  -

 –إدارة حمالت العالقات العامة  –إدارة األزمات  –النشر  –ي أنشطتيا المختمفة: )اإلعالن ف
 (.إلاالشائعات ..

أىمية تفعيل التدريب المتخصص عمى اإلنترنت من قبل إدارات العالقات العامة بالجامعات  -
 الحكومية لزيادة فعالية استخدام العالقات العامة الرقمية.

تجارب الجامعات األجنبية في استخدام اإلنترنت بنشاط العالقات العامة  ضرورة اإلطالع عمى -
لموقوف عمى واقع استخدام العالقات العامة الرقمية بالجامعات المصرية والتخطيط لتطوير 
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 استخداميا.

يرل الباحث أىمية اشتراك الممارسين لمعالقات العامة بالجامعات الحكومية في جمعيات عممية  -
ة لاللتزام بمواثيق الشرف األخالقية لممارسة العالقات العامة خاصة الرقمية خاصة بالمين

 باستخدام شبكة المعمومات الدولية.
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a good mental image and fame about PR & Media in governmental Universities, 

especially in Menoufia University, Study Sample. 

     The researcher implemented a comprehensive Survey on the Communication 

Practitioners related to PR & Media and choose about (90) respondents. This 

study depends on (Survey) approach whether qualitative and quantitative type, 

and using the quantitative analysis tools, Interviews, and discussion groups. 

     The most important results of the study indicated the various Forms of “E-

PR” in Menoufia University as Study Sample, 95% of the sample respondents 

stressed the importance of Training the PR Practitioners on the Electronic 

Publishing Programs, as well as Designing and managing Electronic Sites. 

Beside, about 92% of the practitioners in Menoufiea University indicated that 

PR in Governmental Universities needs to activate the remote usage of the 

Internet in Conferences and workshops via Direct Broadcasting Programs 

through the Internet. 

     The researcher recommended the necessity of accessing and referring to 

foreign universities Experiments in using the Internet within PR activities to 

clarify the reality of using “E-PR” in Egyptian Universities and planning to 

improve its usage.  

 

Key Words: Communication Practitioner, E-PR, Multi-Media, Internet, 

Interactivity.  
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Abstract 

 

  This paper presents a description of the Communication Practitioner 

practices for the “E-PR” activities in the Egyptian Governmental Universities 

through an applied study on Menoufia University, as well as a minute 

clarification of the concept of “E-PR”, and statement of practitioners’ 

commitments to the ethics of the profession, beside the mutual effect of 

practicing PR in its traditional Form versus its Electronic Form on the quality of 

performance and the work inside these universities. The researcher submits this 

research paper according to a scientific approach taking into account the 

communication activity Inputs/Outputs that affect the Target Audience. 

    This Study highlights the definition of “E-PR” and its real usage in 

Governmental Universities, as well as the electronic media activities performed 

by PR Departments within these universities, and the most important means and 

tools used within these universities. The researcher introduced the previous 

studies dealt with this subject with its various aspects, clarifying the way to 

manage “E-PR” within the universities. 

    The researcher discusses in this study the most important activities of “E-PR” 

and its usages within governmental universities, and how far is the commitment 

to the ethics of this profession in order to establish a quality performance; this 

shall be through the Four Communication Forms of “Gruing”. The researcher 

also presents some Future visions and scientific applications of “E-PR” to build 
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