
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                           
                                            

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1027للعالقاث العاهت الجوعيت الوصريت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

عة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاض
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

اجتبهبث اجلمهىر السعىدي حنى أداء إداراث العالقبث العبمت ببهليئبث 
ب
ً
 احلكىميت السعىديت: ببلتطبيق على وزارة العمل منىذج
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سلمان فيحان فيصل بن لبده /د
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 وزارة الحرس الوطنً. –أستاذ اإلعالم المساعد بكلٌة الملك خالد العسكرٌة 
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اتجاهات الجمهور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة بالهيئات الحكومية 
 السعودية: بالتطبيق على وزارة العمل نموذًجا

 
 سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                                  

                                                               Salman.bnlebdh@hotmail.com   
    خالد العسكريةكلية الملك                                                                                                      

 ىىى:ملخصال
طبيعة وحدود التأثير الذي تقوم به إدارة العالقات العامة بالمؤسسات  عمىلمتعرف الدراسة  تسعى       

الحكومية فى تشكيل اتجاهات الجمهور السعودي نحو أهدافها وخدماتها التي تقدمها لهم عبر وسائل 
مدخل االستخدامات واإلشباعات،  ىتستند الدراسة عمو ، االتصال المباشر والتقميدية واإللكترونية

 مفردة من الجمهور العام. 022عينة قوامها  ىاستخدمت الدراسة منهج المسح وتم تطبيق الدراسة عمو 
لكترونياة وكاذلك مواقا  التواصال إلتبين من نتائج الدراسة تصدر اهتمام الجمهور السعودي باالمواق  او     

مااااى الخاااادمات واانشااااطة التااااي تقاااادمها إدارة العالقااااات العامااااة بااااوزارة العماااال االجتماااااعي اجاااال التعاااارف ع
إال أن التفاعاال المباشاار مااازال لااه تااأثير مرتفاا  فااي التعاارف عمااى أنشااطة وخاادمات اإلدارة، كمااا  ،السااعودية

يايم كتروناي لماوزارة عماى التقإللتبين وجود تأثير لكثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي وكاذلك الموقا  ا
ى.العام اداء جهاز العالقات العامة في حين لم يكن هناك تأثير لمتفاعل المباشر عمى التقييم

ى
ىالمقدمة:ى

تعتباار العالقااات العامااة حمقااة الوصاال مااا بااين المنظمااة والجمهااور الااذين ينقساام لجمهااور داخمااي  العاااممين 
القارار ووساائل اإلعاالم والمسااهمين داخل المنظمة( وجمهاور خاارجي  العماالء والمؤسساات المنافساة وصاناع 

والمساتثمرين والنخااي فااي المجتما .....اله(، وظهاارت الحاجااة لمعالقاات العامااة عمااى إثار الت يياار الكبياار الااذي 
السياساية أو االقتصاادية أو  طرأ في المجتمعات الحديثة في شكمها وتكوينها وطبيعتها من ناواحي عديادة ساواء  

ااا تطااور فااي دور الدولااة التااي زادت المشاااكل فااي أجهزتهااا التنفيذيااة االجتماعيااة، وماا  هااذا التطااور  حاادث أيا 
التااي تقابمهااا، وزاد عاادد الااوزارات وتااااعفت أعااداد العاااممين فيهااا، ممااا اسااتدعى ااارورة االهتمااام بالعالقااات 
نشااء وحاادات متخصصااة فااي العالقاات العامااة لكااي تاانظم هاذ  العالقااات وتبنااي جسااور    االجيادة ماا  الجماااهير وا 

 .من الثقة بين ااجهزة الحكومية وجماهيرها
ولاام تعااد وسااائل االتصاااال التقميديااة أداة الرصااد والمراقبااة والتفاعااال فااى المجتماا  فقااط، كماااا لاام يعااد ينتظااار 
المواطنون ما تقوله وسائل إعالمهم كمصدر وحيد لممعرفة بل أصبح الكثيار مانهم يساعى لمصاادر المعموماات 

لكترونياة تحال محال الخبار ااول فاى الرادياو والتميفزياون والصافحة إلبحت المواقا  اااصمية وُيعياد نشارها وأصا
حياث يشاهد العاالم العرباي حقباة جديادة عنوانهاا النماو فاي عادد مساتخدمي  ( 1 ااولى فى الصحف المطبوعة، 

http://www.epra.org.eg/
mailto:Salman.bnlebdh@hotmail.com


 اتجاهات الجمهور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامةسلمان فٌحان فٌصل بن لبده: د/  09 

لااا قتقرياار  وفق اااا، وذلااك م0212مميااون مساتخدم بحمااول العااام  002شابكة اإلنترناات، والااذي يتوقاا  أن يبماا  نحااو 
أّن معااادالت اساااتخدام شااابكة اإلنترنااات فاااي العاااالم الاااذي أشاااار إلاااى ، م0212-0212اقتصااااد المعرفاااة العرباااي 

اااا ممحوظ اااا لتصااال إلاااى  % خاااالل العاااام 2..5، مقارناااة  باااا م0212% بحماااول العاااام 22العرباااي ستساااجل ارتفاع 
 (0 . م0212

ات الحكومياااة عماااى توظياااف تكنولوجياااا االتصاااال وبزياااادة هاااذا التطاااور التكنولاااوجي زاد اعتمااااد المؤسسااا
ا لموسااائل التكنولوجيااة فااى الحصااول عمااى المعمومااات، إلااى  الحديثااة لتخاطااي جمهورهااا الااذت بااات مسااتخدم 

يتااح أهمياة التعارف عماى ماهياة ومماا سابق وسائل االتصاال المباشارة، و جاني وسائل االتصال التقميدية، 
عمااال العالقاااات العاماااة داخااال المؤسساااات الحكومياااة الساااعودية، والوساااائل االتصاااالية التاااي تعتماااد عميهاااا فاااي 
التفاعاال ماا  مواطنينهااا اجاال التوعيااة بأفكارهااا وقراراتهااا، واإلعااالن عاان خاادماتها، وطياار ، واتجاهااات المااواطن 

إشااباع معمومااات معينااة ه منهااا فااي الحصااول عمااى خدماتااه أو وماادت اسااتفادتالسااعودي نحااو هااذ  الوسااائل، 
 لديه. 

ىمذكلةىالدرادة:ىى
تهاادف أجهاازة العالقااات العامااة فااي المؤسسااات الحكوميااة السااعودية إلااى تطااوير العمميااة اإلداريااة لمجهاااز 
الحكومي من خالل ت ذيته بالمعمومات الدقيقة حول إتجاهات الرأي العام، ومد جسور الثقة والتواصل بينه 

أ عمااى قراراتهااا ومبااررات وبااين الحكومااة، وشاارح أهااداف المؤسسااة وقوانينهااا وأي ت يياارات أو تعااديالت تطاار 
 ذلك، عالوة عمى تبمي  المواطنين بالخدمات التي تقدمها لهم. 

وماان هنااا تباارز أهميااة دراسااة اتجاهااات الجمهااور السااعودي نحااو أداء إدارات العالقااات العامااة بالهيئااات 
اا، حياث تقيايم اتجاهااتهم نحاو فعالياة ا لوساائل التاي الحكومية السعودية: باالتطبيق عماى وزارة العمال نموذج 

تعتماد عميهااا هااذ  الااوزارة فااي التعريااف بأهااداف الاوزارة وخاادماتها، إلااى جانااي التعاارف عمااى مقترحاااتهم نحااو 
اإلجاباة عمااى إلاى تساعى الدراسااة وماان هناا ، تطاوير للياات التفاعال معهاام بماا يحسان العالقااة باين الطارفين

 تساؤل رئيسي وهو:
ما ىي طبيعة وحدود التأثير الذي تقوم بو إدارة العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية فى     

تشكيل اتجاىات الجميور السعودي نحو أىدافيا وخدماتيا التي تقدميا ليم عبر وسائل االتصال 
 ؟.بالتطبيق عمى وزارة العمل كنموذج  المباشر والتقميدية واإللكترونية، وذلك 

ىأهموةىالدرادة:ى
 يكتسب موضوع الدراسة أىمية خاصة لما يمي:

الدراسات العربية التى أجريت عن تقييم أداء  في تسعى الدراسة ان تكون إاافة لمتراث العممي .1
إدارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية في تشكيل اتجاهات الجمهور السعودي نحو 

ف في االتجا  البحثى المتعمق بالتعرف عمى تطور لليات أهدافها وخدماتها الحكومية، وهو ما سياي
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التواصل داخل المؤسسات الحكومية السعودية م  المواطنين من حيث الوسائل االتصالية المباشرة وطير 
المباشرة التي تعتمد عميها، وذلك بالتطبيق عمى وزارة العمل كنموذج، حيث تظل دراسة أساليي االتصال 

السعودية خاصة  أو العربية عامة  مجاال  خصب ا في حاجة لممزيد من  مية سواء  داخل المؤسسات الحكو 
 اابحاث والتطوير. 

تايف هذ  الدراسة لالتجا  البحثي الهادف لمكشف عن تأثيرات محتوت اإلنترنت المعموماتي  .2
الدراسة المتنوع عمى اتجاهات الجمهور السعودي اداء المؤسسات الحكومية وخدماتها، حيث تحاول 

لكترونية السعودية وذلك بالتطبيق إلالكشف عن مواطن القوة والاعف التي تعكسها المواق  الحكومية ا
نجازاتها حتى يمكن تالفي تأثيراتها  عمى موق  وزارة العمل السعودية في إتاحتها المعموماتية اخبارها وا 

ة في ظل تنامي عدد صفحات السمبية في تكوين صورة المؤسسات الحكومية السعودية عامة، خاص
 المؤسسات الحكومية عمى شبكة المعمومات.

تفيد النتائج البحثية في الخموص لمقترحات تفيد القائمين عمى االتصال الحكومي في تطوير وسائل  .3
تفاعمهم م  المواطن وما يترتي عميه من تحسين لمعالقة بين المواطن السعودي وحكومته، وخاصة في 

العربية مؤخر ا ثورات متعاقبة تعبر عن انتفااة طاي المواطن من سوء ااداء ظل مواكبة الدول 
 بالت يير.  نالحكومي ويطالبو 
ىأهدافىالدرادة:ى

 تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األىداف عمى النحو التالي:  
 . م  الجمهور عبرها وزارة العمل السعودية تتفاعلالكشف عن طبيعة الوسائل االتصالية التي  .1
 تفاعل الجمهور السعودي م  إدارة العالقات العامة لوزارة العمل السعودية.  طرقالتعرف عمى  .0
مان حياث القياام بأدوارهااا  وزارة العمال السااعودي اداء العالقااات العاماة داخالالجمهاور الساعودي  تقيايم .5

 .المنوطة بها
 تيحها وزارة العمل السعودية.  التعرف عمى دواف  استخدام الجمهور السعودي لوسائل التفاعل التي ت .2
وصافحاتها  الكشف عن طبيعة اساتخدام الجمهاور الساعودي لمموقا  اإللكتروناي لاوزارة العمال الساعودي .2

 .عمى مواق  التواصل االجتماعي
الكشااف عاان االشااباعات المتحققااة لاادت الجمهااور السااعودي ماان اسااتخدامه لوسااائل االتصااال المختمفااة  .2

 سعودي لمتواصل معهم.التي تتيحها وزارة العمل ال
 اإلطار النظري لمدراسة: 

 .واإلشباعاتمدخل االستخدامات 
يتعامااال المااادخل مااا  الوساااائل االتصاااالية عماااى أنهاااا تتناااافس مااا  بااااعها الااابعض إلراااااء حاجاااات     

الجمهور والبد لها أن تأخذ في حسبانها وجود بدائل وظيفية إلشباع الحاجات في حالة عدم نجاح الوسيمة 
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تيجة لتحقيقها نتائج حيث يتوقف استمرار تعامل الفرد م  الوسيمة ن (5 اإلعالمية في إشباع حاجات الفرد، 
متعارف عماى رأي لاه لماامينها، وسعت هذ  الدراساة إيجابية أو نتيجة لتمبيتها توقعاته اإليجابية من تعر 

ببااقي في مدت تحقيقهاا اإلثاراء المعرفاي لهام مقارناة  وزارة العمل السعوديةالمتعامل م   السعوديالجمهور 
تاحتهاا الاوزارات ااخارت  المؤسسااات، وهااو الهادف الاذي أصاابح مان أولويااات أجنادة فااي إنتااج المعمومااات وا 
مسااتعينة فااي تحقيااق ذلااك كافااة وسااائل االتصااال المباشاارة وطياار المباشاارة، وتعااد أجهاازة  الحكوميااة بالدولااة

   العالاقات العامة من ااجهزة المعنية بتحقيق ذلك. 
ونشايط ا فاي ساموكه االتصاالي ق لممدخل حول اعتبار المتمقاي إيجابي اا الفرض األساسيويتركز جوهر ق  

ماا  الوسااائل االتصااالية، فهااو يتعاارض لممحتااوت أي ااا كااان طبيعتااه إلشااباع احتياجاتااه النفسااية واالجتماعيااة، 
إذ يقااوم المتمقااي باسااتمرار باختيااار الرسااائل  (2 فااالجمهور وفق ااا لهااذا الماادخل هااو أساااس عمميااة االتصااال، 

وبالتااالي يمكاان القااول أن ماادخل االسااتخدامات  (2 لهااا،  اإلعالميااة ماان فاايض الرسااائل التااي يريااد التعاارض
كمااا تميااز  (2 تااا  المتمقااي فااي موااا  المساائولية ماان الماااامين اإلعالميااة التااي يختارهااا،  واإلشااباعات

الماادخل بااكدراك كااال ماان الفااروق الفردياااة والتباااين االجتمااااعي وتنااوع حاجااات اافاااراد وتااأثيرهم عماااى إدراك 
ياوفر المادخل مجااال  رحب اا الختباار ساموك الفارد  ، وبالتااليالسموك المرتبط فاي التعامال ما  وساائل اإلعاالم

هذ  االحتياجات التي تتجدد وتتناوع طارق االتصالي، عالوة عمى التعرف عمى الوسائل التي تعني بكشباع 
 (. تحديثها. 

السااعودية تسااعى بهااا أجهاازة العالقااات لمؤسسااات الحكوميااة اوبااالتطبيق عمااى الدراسااة الحاليااة نجااد أن   
العامااااة تنوياااا  وسااااائل تفاعمهااااا ماااا  الجمهااااور بهاااادف توصاااايل المعمومااااات لااااه عاااان أداء هااااذ  المؤسسااااات 

نتاجهم والتي يراعى ه فئلراوخدماتها، وكذك لمتعرف عمى  يما ينشر من معمومات عن أخبارهم وأنشطتهم وا 
نشاط ومنتقاي لمخياارات  يؤكاد عماى أن الجمهاورالمدخل ، خاصة أن هذا في ال الي تحديثها بشكل مستمر

باال أصاابح مااؤخر ا الماااامينية التااي يتعاارض لهااا عباار وسااائل اإلعااالم الخاصااة والتااي تحقااق لهاام اإلشااباع، 
  (2  .عمى أذواق أفراد الجمهور خمق المحتوت بناء  بأن يتم اوحا  أكثر و  هناك نداء
يهتم الباحثون بالربط بين الدواف  واإلشباعات التاي يحققهاا اساتخدام وساائل اإلعاالم وباين ماامون كما 

فماااثال  اختياااار الجمهاااور لوساااائل اإلعاااالم لتمبياااة احتياجاااات محاااددة، المااادخل يفتااارض هااذ  الوساااائل، حياااث 
نتااج  أتاحت وسائل اإلعالم االجتماعية لممستخدمين تحديد طبيعة وسائل اإلعاالم التاي سايتم اساتهالكها وا 

المحتااوت جعمهااا أكثاار اسااتخداما  أي أن المااامون المسااتخدم لااه تااأثير، وكشاافت الدراسااة وجااود فااروق بااين 
افة إلااى ذلااك، ن ومااا يقومااون بكعااادة نشاار ، باإلاااو محااددة ماان حيااث مااا يسااتهمك المشااارك أهميااة إشااباعات

تبين أن تمقي معمومات عبر وسائل االعالم االجتماعية كان مان الادواف  التاي شاكمت اتجاهاا  إيجابياا  نحاو 
الشاابكات االجتماعيااة، فكاناات المراقبااة ااعمااى دافعااا  لاشااباع، تميااه المعرفااة والترفيااه، ثاام تماااية الوقاات، 

 (9 وتفعيل العالقات االجتماعية. 
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بدراسة مدي مساهمة الدواف  في تحديد تأثيرات وسائل اإلعاالم، وتوصال إلاي  Rubinقروبينق وأااف 
أن التناااوع فاااي حاجاااات أعاااااء الجمهاااور ودوافعهااام يااانعكس فاااي توجهاااات نفعياااة وطقوساااية نحاااو اساااتخدام 

إلاي أن وجااود  Crubeوساائل اإلعاالم، وهاذا ياؤدي إلاي نتاائج مختمفاة وتاأثيرات متبايناة، وتوصال قجارايق 
م  أبعاد النشاط يحدد إلي حد كبيار نوعياة تاأثيرات وساائل اإلعاالمك وذلاك مان خاالل دراساة أناواع  الدواف 

معينااة ماان الماااامين اإلعالميااة، والااربط بااين دوافاا  مشاااهدتها ودرجااة النشاااط فااي المشاااهدة ماان ناحيااة، 
ما  المساتوي العاالي وأشاارت النتاائج أن الادواف  ، ونوعية التأثيرات الناتجاة عان المشااهدة مان ناحياة أخاري

من نشاط المشاهدة أدت إلي تأثيرات تتعماق بالتفاعال شابه االجتمااعي، المعموماات، والمنفعاة االجتماعياة. 
 12)  

تركز اهتمام الباحثين في دراسات القرن الواحد والعشرين في المقام ااول عمى دراسة دواف  و    
شباعات وتأثيرات اإلنترنت باعتبار  وسيط ا مكمال   لدور االتصال الشخصي ولقدرته عمى الوصول اكبر  وا 

قدر من اافراد كل عمى حدة، ويتوق  المزيد من الباحثين أن تتواكي التطورات النظرية في مدخل 
التأثيرات م  التطور الهائل في اإلنترنت باعتبارها وسيمة إعالمية تنافس بشدة اإلشباعات و االستخدامات و 

يث يعتبر االتصال الرقمي بوسائمه المختمفة أحد البدائل والخيارات المطروحة ، ح(11 الوسائل التقميدية 
ويعد ، أمام جمهور وسائل اإلعالم إلشباع حاجاته وتأثيراته بناء  عمى التوقعات التي يرسمها باختياراته

لفهم تعامل اافراد م  هذ  الوسيمة مناسبا  لمتعرف عمى  واإلشباعاتتطبيق مدخل االستخدامات 
االحتياجات التي تمبيها هذ  الوسيمة لهم خاصة أن االستخدام هنا قائم عمى فكرة التفاعل النشط واختيار 

 ( 10  .المامون الذي يرطي في التعرض له خالل مواق  اإلنترنت
 السعوديفي قياس دواف  استخدام الجمهور  واإلشباعاتلذا استفاد الباحث من مدخل "االستخدامات   

ساااواء  كانااات دوافااا   االتصاااالية التاااي تتفاعااال بهاااا أجهااازة العالقاااات العاماااة باااوزارة العمااال الساااعوديةلموساااائل 
، وتتنااوع هااذ   نفعيااة( أو  طقوسااية( وماان ثاام معرفااة اإلشااباعات المختمفااة المتحققااة نتيجااة ذلااك االسااتخدام

 لكتروني. إلالوسائل ما بين وسائل االتصال المباشر أو االتصال ا
ىة:ىالدراداتىالدابق

 :المرتبطة بمواوع الدراسة كما يميالدراسات السابقة  تنوعت
اسددتخدام ممارسددي العالقددات العامددة بالمؤسسددات  :"( بعنددوانم6116أحمددد محمددد أحمددد الطندداني ) -1

اإلعالمية المصرية لمواقع التواصل االجتماعي فدي تحسدين صدورتيا الذىنيدة لددم الجميدور: دراسدة 
 (13) :"تطبيقية عمى اتحاد اإلذاعة والتمفزيون

العالقاات العاماة بالمؤسساات اإلعالمياة  اتحااد  يتهدف الدراسة إلى الكشاف عان واقا  اساتخدام ممارسا  
ا( لمواق  التواصل االجتماعي ودواف  وعاادات وأنمااط اساتخدامهم لهاذ  المواقا ،  اإلذاعة والتمفزيون نموذج 

مة اتصاااال أصااابح اااارورة ممحاااة ومااان اااامن يوتوصااامت الدراساااة إلاااى أن التطاااور الساااري  لانترنااات كوسااا
العامة في كافة المؤسسات والمنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة  االستراتيجيات االتصالية لمعالقات
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إنتاجية أو خدمية، ومثمث شبكات التواصل االجتماعي أحد مظاهر التفاعمية في إطار ثورة التكنولوجيات 
الحديثااة لالتصااال يمااارس ماان خاللهااا المسااتخدمون كافااة اانشااطة التفاعميااة التشاااركية بكاال حريااة بحيااث 

نشااااء المااادونات أتاحااات لمساااتخد ميها التعمياااق الحااار ومشااااركة الممفاااات والصاااور وتباااادل مقااااط  الفياااديو وا 
جراء المحادثات الفورية. رسال الرسائل وا   وا 

كما وفرت التكنولوجيا لممارسي العالقات العامة فرصة لتقديم أنفسهم ومؤسساتهم لمجماهير ومكنتهم من  
ت االجتماعيااة خيااار ا اسااتراتيجي ا إلدارة العالقااات العامااة بناااء عالقااات اسااتراتيجية معهاام، وأصاابحت الشاابكا

بالمؤسسات اإلعالمياة حياث يتوقاف نجاحهاا وفاعميتهاا عماى قادرة ممارساي العالقاات العاماة عماى تطاوير 
 .همهاراتهم وقدراتهم في التعامل م  اإلنترنت وتطبيقاتها المتعددة عمي

 

العالقددات العامددة فددي دعددم جيددود خطددة التنميددة دور " :( بعنددوانم6116) جدددعان فاضددل الشددمري -6
 (14): "ميدانية -الوطنية بدولة الكويت: دراسة تحميمية

رصاااد وتحميااال اادوار التاااي يمكااان لمعالقاااات العاماااة القياااام بهاااا فاااي التوعياااة بخطاااة لتساااعى الدراساااة      
التنميااة الوطنيااة بدولااة الكوياات، هااذا إلااى جانااي الكشااف عاان ماادت وجااود اسااتراتيجيات لمعالقااات العامااة 

 لتنفيذ هذ  الخطة لدت ااجهزة المعنية من قطاع حكومي وقطاع خاص. 
د عماى مانهج المساح، وفاي إطاار هاذا المانهج تعتماد الدراساة عماى كال وتعد الدراسة الحالية وصافيه تعتما 

 .من المسح الميداني، ومسح مامون بعض المواق  اإللكترونية
 :وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

وجود تباين في مفهوم التنمياة لادت مساؤولى العالقاات العاماة فاى الهيئاات الرسامية، إال أن نتاائج الدراساة  -
حت وجود إيمان قوت لدي مديري العالقات العامة فى العديد من الجهات فيما يتعماق بخطاة الكيفية أوا

 .الدولة وتوجهاتها التنموية
بروز العديد من اانشطة االتصالية التاى تعتماد عميهاا إدارات العالقاات العاماة فاى المؤسساات والهيئاات   -

يهاا إدارات العالقاات العاماة لخدماة أهاداف محل الدراساة، كماا تنوعات الوساائل اإلعالمياة التاى تعتماد عم
 .خطة التنمية الوطنية

% ينظااارون إلاااى خطاااة التنمياااة الوطنياااة باعتبارهاااا 0262أن النسااابة ااكبااار مااان ماااديري العالقاااات العاماااة  -
وهو مفهوم يتسم بالشمول إلى حد كبير، ” يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق الرفاهية اقومي   امشروع  ”

% ماان مساائولي العالقااات العامااة فااي الشااركات عينااة الدراسااة ياادركون خطااة التنميااة 0562فااى حااين أن 
% ماان مسااائولى 02تطاااوير البنيااة التحتياااة خاصااة فاااي مجااال التعمااايم، فااى حاااين أن ”الوطنيااة باعتبارهااا 

تحقيااق االسااتقرار االقتصااادي وتحوياال ”العالقااات العامااة ينظاارون إلااى خطااة التنميااة الوطنيااة باعتبارهااا 
 ق.يت إلى مركز تجاري عالميالكو 
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دور وسدائل االتصدال الحديثدة فدي تفعيدل العالقدة " :( بعندوانم6116معصم بالل جمعة عبد اهلل ) -3
 (15): "مع الجميور الخارجي: دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات

اسااااتهدفت الدراسااااة رصااااد وتحمياااال دور وسااااائل اإلتصااااال الحديثااااة فااااي تفعياااال العالقااااة ماااا  الجمهااااور  
الخارجي، وذلك بتطبيق عمى المؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، واستخدمت الدراساة 

ؤسساة شاارطة منهجاي المساح ودراساة الحالاة، وتام إجاراء الدراساة عمااى عيناة مان الجمااهير المتعامماة ما  م
( مفردة، وخمصت الدراسة 022( مفردة، وعينة من مسئولي االتصال في مؤسسة شرطة دبي  222دبي  

 إلى ما يمي:
توجاااد عالقاااة ارتباطياااة طردياااة باااين اساااتخدام المؤسساااات الحكومياااة لوساااائل االتصاااال الحديثاااة وباااين  -

 تحقيق اتصال حواري م  جمهورها الخارجي.
توجااد عالقااة ارتباطيااة طرديااة بااين اسااتخدام المؤسسااات الحكوميااة لوسااائل االتصااال الحديثااة لتحقيااق  -

 اتصال حواري م  جمهورها الخارجي واتجاهات هذا الجمهور نحو هذ  المؤسسات. 
األبعددداد االجتماعيدددة لمحكومدددة اإللكترونيدددة فدددي " :( بعندددوانم6116عمدددى بدددن سدددييل بدددن محمدددد ) -2

 (12) :"دراسة سوسيولوجية مطبقة عمى برنامجي التعميم والعملالمجتمع العماني: 
تزداد اليوم فكرة الحكومة اإللكترونية قبوال  لدت الكثير من المسئولين والمهتمين في كافة الدول   

المتقدمة والنامية نتيجة لقناعتهم بأن تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات المعاصرة والمطورة يمكنها 
ن عبر االنتظار في طابور إلى خدمات تكون و لحكومية التي يحصل عميها المواطنا تحويل الخدمات

 متاحة باستمرار طيمة اليوم ويمكن الحصول عميها مباشرة عبر خطوط االتصال اإللكترونية. 
ويمكن القبول بأن الحكومة اإللكترونية هي ثورة إلكترونية لها مخاطر مادية وسياسية إذا لم تستوعي 

فقد تكون مبادرة الحكومة اإللكترونية مايعة لمموارد، لذلك فكنه يجي ومنذ البداية تحديد  ،كافبشكل 
الحاجات والمعوقات التي يمكن أن تقبمها مثل اعف البنية التحتية وتواا  النظام التعميمي وطياي 

 وسائل التواصل م  التقنية أو محدودية الخبرات ونقص المعمومات. 
ومة اإللكترونية في تقديم الخدمات العامة في مجاالت الحياة المختمفة وبخاصة في وأصبح تطبيق الحك

مجال التعميم والتوظيف من المتطمبات ااساسية لدف  عجمة التنمية المعرفية واالقتصادية واالجتماعية 
د عمى لممجتم  لما يوفر  هذا التوجه من شفافية وعدالة ومساواة وتصدي لممحسوبية والفساد والمساع

 ا لمعايير الجودة.تطوير ااداء الحكومي وفق  
المعمومددات الرسددمية عمددى المواقددع الحكوميددة السددورية: " :( بعنددوانم6116منيددل عدددنان الحمددد ) -5

 (17) :"دراسة تحميمية
تعاااد المواقااا  الحكومياااة مااان أهااام مصاااادر المعموماااات الرسااامية، وهاااي واجهاااة الدولاااة وانعكااااس لمااادت   

تطورها، كما أنها صورتها الحاارية أمام مواطنيها بشاكل خااص والعاالم بشاكل عاام، سااعدت المعموماات 
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اطن إلاااى الرسااامية المتاحاااة عماااى المواقااا  الحكومياااة عماااى الحاااد مااان الاااروتين والبيروقراطياااة ووصاااول الماااو 
المعمومات التي تهمه من خالل إل اء الحواجز الزمانية والمكانياة، لاذلك جااءت هاذ  الدراساة لمتعارف عماى 
تاحتهااا لممااواطنين، والتعاارف عمااى  الواقاا  الفعمااي لممعمومااات الرساامية ماان حيااث طبيعتهااا وطاارق تنظيمهااا وا 

لمواقا  الحكومياة الساورية، وشاممت عيناة التجاري الرائدة في هذا المجال ومحاولة االساتفادة منهاا لتطاوير ا
 موقع ا لموزارات السورية، وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:  02الدراسة 
  مفهااوم المعمومااات الرساامية بأنهااا المعمومااات التااي تتيحهااا الهيئااات الحكوميااة عمااى اخااتالف تساامياتها

من وزارات ومؤسسات ومنظمات ودوائر في مختمف المجاالت والمواوعات، وتعد هذ  المعموماات ماورد ا 
ااوطني ا  تاحتاه لممساتفيدين، وتعازز الشافافية وتحسان  مهم  مان كفااءة الخادمات يجاي إدارتاه والحفااظ عمياه وا 

 الحكومية وتعزز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار. 
  إن فكااارة إتاحاااة المعموماااات الرسااامية وتطورهاااا جااااء مااا  تطاااور المواقااا  الحكومياااة وتطاااور تكنولوجياااا

المعموماااات واالتصااااالت ابتاااداء مااان الحكوماااة اإللكترونياااة مااارور ا بحكوماااة الجاااوال ووصاااوال  إلاااى الحكوماااة 
 ي جعمت اختيار المعمومات المتاحة عمى طمي المواطن وليس عمى مزاج الحكومات. المفتوحة الت

لكترونيدددة الرسدددمية إل اسدددتخدامات المدددراىقين لممواقدددع ا" :( بعندددوانم6116غاليدددة زكدددي نددداجي ) -6
 (18): "واإلشباعات المتحققة منيا

التااي تقااادمها لمماااراهقين، لكترونياااة الرساامية والخااادمات إلتهاادف الدراساااة إللقاااء الااااوء عمااى المواقااا  ا     
ومعرفااة دوافاا  اسااتخدام المااراهقين لمواقاا  المؤسسااات الحكوميااة واإلشااباعات المتحققااة ماان هااذا االسااتخدام، 
وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في تحميل موق  وزارة الثقافة المصرية، وموق  وزارة التربية والتعمايم، وموقا  

اااة، واالتصاااالت وتكنولوجيااا المعمومااات، وطبقاات الدراسااة الميدانيااة وزارة التعماايم العااالي، والشااباي والريا
مفردة من طاالي الفرقاة ااولاى والثانياة بالجامعاات المصارية الحكومياة والخاصاة، وكانات أهام  222عمى 

 نتائج الدراسة ما يمي:
  المركاااز لكترونياااة الرسااامية لالساااتفادة مااان الخااادمات المقدماااة فاااي إللممواقااا  ا الماااراهقينجااااء اساااتخدام

 ااول من حيث دواق  االستخدام.
 22لكترونية الحكومية.إل% من عينة الدراسة تستخدم أحيان ا المواق  ا 
 لكترونية الرسامية تاوفير اانظماة والقاوانين المتعمقاة إلالمتوق  توافرها عمى المواق  ا من أهم الخدمات

بالمؤسساااات الحكومياااة، باإلااااافة إلاااى تاااوفير البياناااات والوثاااائق والمعموماااات، وتبسااايط إجاااراءات اساااتخدام 
 محتوت تمك المواق . 

  تحااديث المواقاا  بصااورة دائمااة جاااء فااي المركااز ااول بااين لراء عينااة الدراسااة فااي مقترحااات تطااوير
 %، ثم تسهيل مشاركة الشباي داخل المواق  الرسمية. 22.2لكترونية الرسمية بنسبة إلالمواق  ا
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لكترونيدددة عمدددى مقومدددات تمكدددين إل تدددأثير تطبيدددق اإلدارة ا" :( بعندددوانم6116إبدددراىيم بدددن ناصدددر ) -7
 (19): "العاممين بالمنظمات العامة السعودية: دراسة حالة بوزارة التعميم السعودية

زاد اإلدراك باادور اإلدارة اإللكترونيااة فااي التنميااة، وتمعااي التكنولوجيااا الحديثااة لممعمومااات واالتصااال        
دور ا كبيااار ا فاااي العمااال اإلداري المعاصااار، باعتبارهاااا للياااة مااان للياااات اإلدارة الحديثاااة التاااي يجاااي تطويعهاااا 

امل م  الظروف والمستجدات العالمية لصالح العمل اإلداري، وأخد الموارد ااساسية لتمك الهياكل في التع
التااي تتصااف باااالت ير السااري  والمنافساااة الحااادة، لاااذا تمثاال تساااؤل الدراساااة فااي مااادت تااأثير تطبياااق اإلدارة 
االلكترونية عمى مقومات تمكين العاممين في المنظمات العامة السعودية عامة وفي وزارة التعميم السعودية 

 صمت لها الدراسة ما يمي:خاصة، وكانت أهم النتائج التي تو 
   أن إدخااال اإلدارة اإللكترونيااة فااي إطااار المنظمااات الحكوميااة ماان شااأنه أن يعماال عمااى زيااادة فاارص

 تمكين العاممين في تمك المنظمات.
   تشهد اإلدارة اإللكترونياة فاي المنطقاة العربياة نشااط ا متواصاع ا اساباي أبرزهاا طيااي البنياة التحتياة

 لكترونية، فاال  عن التكمفة العالية التي تتطمبها عمميات بدأ التش يل.إلشيط اإلدارة االارورية إلقامة وتن
  إن اسااتخدام شاابكة اإلنترناات فااي المنطقااة العربيااة فااي تزايااد مسااتمر ماان قباال الحكومااات والمؤسسااات

 واافراد. 
"الخدمات اإللكترونيدة الميبيدة عمدى اإلنترندت: دراسدة  :( بعنوانم6115عبد المنعم صالح يونس ) -8

 ( 61)تقوميية لممواقع الحكومية": 
لكترونيااة والتعاارف عمااى المعااايير المسااتخدمة فااي إلهاادفت الدراسااة إلااى تقياايم المواقاا  الحكوميااة الميبيااة ا

المااواطن فااي ليبيااا التقياايم واسااتخالص المعااايير المناساابة لتقياايم المواقاا  الميبيااة والتعاارف عمااي ماادت تقباال 
مبحوث من  .22لكترونية، وبم ت عينة الدراسة الميدانية  إللمحصول عمى الخدمات من خالل الحكومة ا

 المستفيدين من الخدمات الحكومية. وقد خمصت الدراسة لمنتائج التالية: 
قاديم الخدماة أن الخدمات في المواق  الحكومية الميبية ي مي عميها طاب  تقديم المعموماات بادال  عان ت -

 للي ا، حيث تكتفي أطمي المواق  بنشر معمومات فقط.
ارتفاااااع نساااابة المعرفااااة باسااااتخدام تكنولوجيااااا المعمومااااات، وأن طالبيااااة العينااااة تسااااتخدم فااااي المواقاااا    -

 ن أكثر الخدمات استخدام ا هي الحصول عمى المعمومات. أالحكومية واتاح 
العالقددات العامددة فددي المممكددة ( بعنددوان 6114) NAWAF ABDELHAYنددواف عبددد الحددي  -9

 (61): العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة: النظرية الغربية، والثقافة المحمية
ا: المممكة العربية مختمفة جد   ال   اإلمارات العربية المتحدة( دو  المممكة العربية السعودية(، تعد كل من 

دولة اتحادية وأكثر  تعبر عنالنظام الممكي المحافظ بينما اإلمارات العربية المتحدة  تعبر عنالسعودية 
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تأثر مهنة و العالقات العامة في كل من البمدين، ممارسة كيفية  الدراسة بحثالهدف من ، لذا يعد ليبرالية
 دة في كل بمد.البيئة الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية السائ بكل منالعالقات العامة 

لراء الصحفيين حول أداء ممارسي العالقات العامة في كل من المممكة العربية تستهدف الدراسة 
 السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

وتوصمت الدراسة إلى أن التأثيرات الثقافية يرتف  تأثيرها في نموذج العالقات العامة الممارس في 
اإلمارات العربية المتحدة، يميه نموذج التأثير الشخصي في مجال العالقات العامة، وتنعكس النتائج م  

حريص عمى االستطالعات المممكة العربية السعودية، إال أن نظام العالقات العامة في كال الدولتين 
الدورية لمعرفة لراء الجمهور المستهدف من شركاتهم بهدف التعرف الدوري عمى احتياجاته، كما اتاح 

في كل من المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية لمعالقات العامة الممارسين من نتائج الدراسة أن 
 اإلداريينق.من ق قالوسطاء الثقافيينق وقفنيينق، بدال   منالمتحدة 

اخدددتالف المدددوظفين فدددي :"( بعندددوانم6114) Badreya Al-Jenaibiبدريدددة ال الجنيبدددي  -11
 (66):"العالقات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن غيرىا: التحديات والفرص والعقبات الثقافية

معالقات العامة، مما تسبي في لالشركات اإلماراتية إلى االستراتيجيات والممارسات المالئمة تفتقر 
استراتيجيات  ممارسة أهميةعمى الرطم من  ،السمعةإلى جاني المالية  تراج  اارباحالشركات من معاناة 

العالقات لممارسة ا لمحاجة إلى وا  استراتيجيات المنابر الدولية. ونظر  المعمومة في العالقات العامة 
يتم التطرق هذا المجال لم  عمى أنالعديد من الشركات اإلماراتية كد كما تؤ ، وفق ا لممعايير الدولية العامة

اجل التطوير فيه، لذا تحاول الدراسة الراهنة البحث في الوقت والمال له من حيث إنفاق المزيد من 
قريب ا، وأنه مجال ا ولي  عمى الرطم من تناوله داستراتيجيات العالقات العامة أسباي عدم التركيز عمى 

 . حديث ا ي في دولة اإلمارات العربية المتحدةمتنام
ممارسي العالقات العامة،  عمىاستبيان  122تم توزي  وتعد هذ  الدراسة من الدراسات الوصفية، و  

دور الممارسين لمعالقات العامة في جمي  أنحاء العالم في مقارنة م  تمك الموجودة الدراسة وتبرز نتائج 
ن ، فقد أكد المبحوثو وظائف العالقات العامةبتقييم لمتحدة، وخاصة فيما يتعمق في دولة اإلمارات العربية ا

عمى أن العالقات العامة تدعم الجاني المادي لمشركة، حيث يعتقدون أن ممارسي العالقات العامة 
% من المبحوثين عمى أن 22يتميزون بالقدرة عمى التعامل م  كافة شرائح المجتم ، كما أيد نسبة 

 ت العامة لديها القدرة عمى خمق صورة إيجابية لمشركات تدعم بالتبعية الجاني المادي لمشركة. العالقا
العالقدات العامدة بجامعدة الممدك ( بعندوان ممارسدات م6113) SAUD ALANAZIسعود العنزي  -11

 (63): سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية

العالقات العامة في جامعة الممك سعود من  تقديم نظرة شاممة عن ممارسةفي طرض الدراسة يتمثل 
، العالقات العامة هناك وخالل محاولة التعرف عمى نماذج العالقات العامة واادوار التي يمارسها ممارس



                                                                   www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  999 

في إثراء المعرفة لكل من وااعي السياسات والممارسين لمعالقات العامة في الدراسة تسهم  سعي ا ان
 عامة.الجامعة وفي مهنة العالقات ال

تعد هذ  الدراسة وصفية، وتم االعتماد عمى منهج المسح بالعينة، حيث تم عقد استبيان م  العاممين 
في مجال العالقات العامة، والتواصل معهم عبر المقابمة، والتميفون، والبريد اإللكتروني، وبم  عدد من 

 ال االستبيان لهم.ممارس في العالقات العامة تم إرس 20من أصل  22استكمموا االستبيان 
درجة إلى أن نجاح البرنامج الذي تصممه  5.92وقد أكدت عينة الدراسة بمتوسط حسابي قيمته 

العالقات العامة لمدعاية لشركتها يتوقف عمى عدد اافراد الذين حاروا الحدث أو تفاعموا م  منتجات 
القات العامة في إحداث دعاية عمى أهمية الع 5.22وخدمات الشركة، كما أكدوا بمتوسط حسابي قيمته 

إيجابية لممؤسسة في وسائل اإلعالم، كما أيدوا وظيفة العالقات العامة في أن تنشر المعمومات الدقيقة 
 درجة.   5.22عن المؤسسة والصحيحة بمتوسط حسابي قيمته 

ة ( بعنوان بناء قددرات العداممين بالمنظمدات الحكوميدم6111خالد عبد الرحمن درويش الديري ) -16
 (64) في ظل تكنولوجيا المعمومات مع التطبيق عمى وزراتي الصحة والتعاون الدولي":

م م  ءمين بالمنظمات الحكومية بما يتالتطوير قدرات العاملجاءت الدراسة تناقش مدت الحاجة 
تكنولوجيا المعمومات، ومدت الحاجة إلى منظومة جديدة لبناء القدرات داخل تمك المنظمات تتوافق م  

هم معالم التجربتين المصرية ارقت الدراسة ، وتطتكنولوجيا المعمومات، وبالتحديد في الوزارتين المذكورتين
والصينية في بناء قدرات العاممين بالمنظمات الحكومية في ظل تكنولوجيا المعمومات، عن طريق تحميل 

ين التجربتين المذكورتين ب رض خرت المعوقة في هذا الشأن، وتم عقد مقارنة بأأهم العوامل الداعمة و 
 استخالص بعض الدالالت التي تفيد في تطوير التجربة.

وأخيرا  تم تطبيق اإلطار النظري لمدراسة وأعتمد الباحث في هذا الشأن عمى أسموي االستبيان 
فرد من ديوان عام كل من وزارتي الصحة والتعاون الدولي حول  222الستطالع لراء عينة مكونة من 

 :وقد أوضحت الدراسةاسات العامة والتنظيمية الداعمة والمعوقة لبناء قدرات العاممين، السي
  :أن دور تكنولوجيا المعمومات في بناء قدرات العاممين بالمنظمات الحكومية يتحقق من وجهتين

الوجهة ااولى من خالل ما يصاحي تطبيقات تكنولوجيا المعمومات بالمنظمة من متطمبات في مجال 
 بناء قدرات العاممين وتنمية طاقاتهم.

  والوجهة الثانية من خالل ما تايفه تكنولوجيا المعمومات من إمكانات عمى صعيد بناء قدرات
هؤالء العاممين وتطوير طاقاتهم، وقد تم من خالل الدراسة وا  إطار نظري لبناء قدرات العاممين 

 التي تعد تكنولوجيا المعمومات من أهم أدواتها.بالمنظمات الحكومية من خالل اإلدارة اإللكترونية 
تددأثير الشددبكات  " :( عددنم6118) Betsy Diane Andersonديددان أندرسددون"  بيتسددي -15

 (02  ):االجتماعية عمي االتجاىات"
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اسااتهدفت الدراسااة الكشااف عاان ماادي وجااود تااأثيرات اجتماعيااة ومعرفيااة لمشاابكات االجتماعيااة عمااي 
واسااتندت الدراسااة فااي إطارهااا النظااري إلااي ، بهااا ماان مجموعااات اجتماعيااةمسااتخدميها المنااامين إلااي مااا 

 نظريات المجال العام، والتنافر المعرفي، والتهيئة المعرفية، وتمثيل المعمومات.
ا من الطالي والطالبات مبحوث   022وتم إجراء الدراسة باستخدام المنهج التجريبي عمي عينة قوامها 

رات االتصاالية فاي عادد مان الجامعاات اامريكياة، واساتخدم الباحاث ااساموي المقيدين بدورات تنمياة المهاا
 ما يمي:لخمصت الدراسة ، و القبمي في إجراء الدراسة التجريبية

o   وجااااود تااااأثيرات اجتماعيااااة ومعرفيااااة كبياااارة لمشاااابكات االجتماعيااااة عمااااي مسااااتخدميها، وتاااازداد هااااذ
 ا لمقدار تفاعل المستخدم داخل هذ  الشبكات. التأثيرات وفق  

o  حااددت الدراسااة مجموعااة ماان العواماال المااؤثرة عمااي ماادي فعاليااة الشاابكات االجتماعيااة فااي تشااكيل
اتجاهاات مساتخدميها، وتمثال أهمهاا فاي: إدراك واقعياة شخصايات أعاااء الشابكة االجتماعياة، والقادرة 

 تالمناقشاات لممعتقادات التاي يتبناهاا المساتخدم، ومادعمي مناقشتهم والتحاور معهم، ومادي تهدياد هاذ  
 جّدية هذ  المناقشات.  تارتباط المواوعات التي تتم مناقشتها بالمجتم  الحقيقي الواقعي، ومد

 فيما يتعمق بمدم اإلستفادة من عرضيا لمدراسات السابقة:
ا بالبحث والدراسة، حتي يمكان تحديد الجواني التي لم تهتم الدراسات السابقة ببحثها، من أجل تناوله -

 لهذ  الدراسة أن تايف الجديد لمتراث البحثي العربي في هذا المجال.
تحديااد ماادت االسااتفادة ماان عاارض الدراسااات السااابقة فااي التحديااد الاادقيق لمشااكمة الدراسااة ومت يراتهااا،  -

 واإلجراءات المنهجية المالئمة لمواوع الدراسة. 
سااة بنااااء عماااي نتااائج الدراساااات الساااابقة، والتااي سااااعدت فاااي تحدياااد صااياطة تسااااؤالت وفاااروض الدرا -

 التساؤالت والفروض البحثية الخاصة بالدراستين التحميمية والميدانية. 
ىتداؤالتىالدرادة:

ما الخصائص الديم رافية والسمات الشخصية لمجمهور السعودي المتفاعل م  إدارة العالقات  – 1
 العامة بوزارة العمل السعودية؟

 ما طبيعة الوسائل االتصالية التي يتفاعل عبرها الجمهور السعودي م  وزارة العمل السعودية؟  – 0
دراكه لجمهور السعودي م  إدارة العالقاما طبيعة تفاعل ا -5 ت العامة لوزارة العمل السعودية وا 

 لدورها؟ 
 ارة العمل السعودية؟.  ما دواف  استخدام الجمهور السعودي لوسائل التفاعل التي تتيحها وز  – 2
 ما طبيعة استخدام الجمهور السعودي لمموق  اإللكتروني لوزارة العمل السعودي؟ – 2
 ما مدت راا الجمهور السعودي عن خدمات وزارة العمل السعودي؟ – 2
 ما اتجاهات الجمهور السعودي نحو تفاعل إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودية؟  – 2
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الشباعات المتحققة لدت الجمهور السعودي من استخدامه لوسائل االتصال المختمفة التي ما ا – .
 تتيحها وزارة العمل السعودي لمتواصل معهم؟

ى:فروضىالدرادة
: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين االتجا  العام نحو أداء جهاز الفرض الرئيسي األول .1

العالقات العامة في وزارة العمل السعودية وبين راا عينة الدراسة العام عن أداء العالقات العامة 
 داخل الوزارة. 

هاز العالقات م العام اداء جي: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين التقيالفرض الرئيسي الثاني .0
العامة في وزارة العمل السعودية وبين تأثير أداء عممها عمى تحسين صورتها الذهنية لدت المواطن 

 السعودي.
: تؤثر أسباي التفاعل المباشر م  إدارة العالقات العامة عمى اإلشباعات الفرض الرئيسي الثالث .5

  المتحققة من التفاعل المباشر م  اإلدارة.
لكتروني التي تعتمد عميها وزارة العمل السعودية في إل: تؤثر دواف  التفاعل االرابعالفرض الرئيسي  .2

لكتروني، ومواق  التواصل إلاإلعالن عن خدماتها م  كثافة استخدام هذ  الوسائل  الموق  ا
 االجتماعي(.  

ارة العمل لكترونية التي تعتمد عميها وز إل: تؤثر كثافة استخدام الوسائل االفرض الرئيسي الخامس .2
 السعودية في اإلعالن عن خدماتها عمى اإلشباعات المتحققة من استخدام هذ  الوسائل.  

: تؤثر كثافة استخدام وسائل االتصال التي تعتمد عميها وزارة العمل الفرض الرئيسي السادس .2
 ئفها.السعودية عمى التقييم العام اداء جهاز العالقات العامة في وزارة العمل السعودية لوظا

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة:
ىنوعىالدرادة:

التااي تسااتهدف دراسااة الحقااائق  Descriptive Studyُتعااد هااذ  الدراسااة ماان الدراسااات الوصاافية     
الراهنااة المتعمقااة بطبيعااة ظاااهرة ماان الظااواهر كالسااموك أو االتجااا  وطياار  ماان العناصاار فااي سااياق مجتماا  

والتحمياال  Qualitativeوكااذلك ااساااليي الكيفيااة  Quantitativeمعااين باالعتماااد عمااى ااساااليي الكميااة 
طبيعااة وحاادود التااأثير الااذي تقااوم بااه حيااث تسااعى الدراسااة إلااى معرفااة (02 اإلحصااائي فااي تفسااير البيانااات، 

إدارة العالقات العامة فى تشكيل اتجاهات الجمهور السعودي نحو الخدمات التي تقدمها وصورة المؤسساة 
 الحكومية بالتطبيق عمى وزارة العمل السعودية.

ى
ى
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ىمنهجىالدرادة:

الاااذت ُيعتبااار مااان المنااااهج الرئيساااية لمبحاااوث الساااموكية  Surveyمدددنيل المسدددح  اساااتخدم الباحاااث    
واالجتماعيااة خاصااة، وُيعااد الماانهج الرئيسااي فااي دراسااة جمهااور وسااائل اإلعااالم فااي إطارهااا الوصاافي أو 

: والااذت يشاامل عينااة ماان الجمهااور العااام الجميددوروبهااذا فقااد اسااتخدم الباحااث ماانهج المسااح ( .0 التحميمااي،
ااا م 12السااعودي لماان هاام فااوق  مثمااين لمختمااف المسااتويات االجتماعيااة واالقتصااادية والتعميميااة، ماان عام 

 المتفاعمين م  وسائل االتصال التي تتيحها وزارة العمل السعودية.
 مجتمعىورونةىالدرادة:ى

اا، ومان المتفاااعمين  12يتشاكل مجتما  الدراساة فاي جميا  فئاات الجمهاور الساعودي لمان هام فاوق  عام 
م  وزارة العمل السعودية، لكن ما  صاعوبة الوصاول لهاذا المجتما  لكبار حجماه، تام ساحي عيناة متاحاة 

عمى عام ا  12مفردة تمثل فئات المجتم  السعودي ممن هم فوق  022من مجتم  الدراسة، بم  حجمها 
 ، أما عن خصائصها، فكانت عمى النحو التالي: الصعيد االجتماعي والثقافي واالقتصادي والنوعي

 (9جدول رقم )
 ٌوضح خصائص عٌنة الدراسة من الجمهور السعودي العمرٌة والتعلٌمٌة والدخل 

 النسبة  التكرار الفئات  المتغيرات 
 11.2 05 عام ا. 02إلى أقل من  12من  الفئة العمرية 

 21.2 25 عام ا 52إلى أقل من  02من 
 00.2 22 عام ا. 22إلى أقل من  52من 
 12.2 55 عام ا. 22إلى أقل من  22من 

ا فأكثر  22من   2 12 عام 
المستوت 
 التعميمي 

 00.2 22 حاصل عمى مؤهل متوسط أو ثانوية عامة 
 29.2 119 حاصل عمى مؤهل جامعي 

 -ماجستير -حاصل عمى دراسات عميا قدبموم
 دكتورا ق 

52 12 

متوسط دخل 
 ااسرة الشهري 

 12 52 لاير 2222أقل من 
 20.2 22 لالف لاير  12لاير اقل من  2222من 
 09 22 ألف لاير  12لالف لاير اقل من  12من 

 12.2 01 ألف لاير فأكثر  12من 
 611 اإلجمالي

 يكشف الجدول السابق عن خصائص عينة الدراسة من الجميور السعودي كما يمي:  
ن تصدرها الفئة  - تنوعت الفئات العمرية لمجمهور السعودي التي شاركت في الدراسة الميدانية، وا 

اقل من  02%، تال  الفئة العمرية  من 11.2عام ا( بنسبة  02اقل من  12العمرية  من 
%، ثم 00.2عام ا( بنسبة  22اقل من  52%، ثم الفئة العمرية  من 21.2عام ا( بنسبة  52
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ا فأكثر  22%، وأخير ا من عمر 12.2عام ا( بنسبة  22اقل من  22الفئة العمرية  من  عام 
 %. 2بنسبة 

% من 00.2% من عينة الدراسة الحاصمين عمى مؤهل جامعي، تال  نسبة 29.2تصدر نسبة  -
% من عينة الدراسة 12ى مؤهل متوسط أو ثانوية عامة، ثم نسبة عينة الدراسة الحاصمين عم

 دكتورا ق. -ماجستير -الحاصمين عمى دراسات عميا قدبموم
لالف لاير  2222دخال  يتراوح ما بين   ن% من عينة الدراسة ممن يتقااو 20.2جاء نسبة  -

% من عينة الدراسة التي تتقااى دخال  يتراوح ما بين 09لالف لاير(، تال  نسبة  12اقل من 
% من عينة الدراسة التي تتقاامى 12ألف لاير(، ثم نسبة  12لالف لاير اقل من  12 من 

الدراسة التي تتقااى دخال   % من عينة12.2لاير، وأخير ا جاء نسبة  2222دخال  أقل من 
 ألف لاير فأكثر. 12أكثر من 

ىى:أدالوبىجمعىالبوانات

تام تصاميم اساتمارة اساتبيان  Questionnaire:االسدتبيان  أداة فى إطار ىذه الدراسة تدم اسدتخدام  
خاصاة بعيناة مان الجمهاور الساعودي فاي الدراساة الميدانياة وتام توزيعهاا عماى الجمهاور المتفاعال ما  إدارة 
العالقات العامة بوزارة العمل السعودية وما تتيجه من وسائل اتصالية لهم، لتقييم مستوت أدائهاا والخادمات 

م لموسااائل االتصااالية التااي تتيحهااا العالقااات العامااة واتجاهاااتهم التااي تقاادمها الااوزارة لهاام، وماادت اسااتخدامه
 نحو شكل ومامون هذا االتصال.

ىاختبارىالصدقىوالثبات:ى

 (02 االستبيان في جما  البياناات باكجراء اختبااري الثباات والصادق لهماا،  استمارةتم اختبار صالحية    
 وذلك عمى النحو التالي: 

  :(Validity)اختبار الصدق  - أ
: يعني صدق المقياس المستخدم ودقته في قياس المت ير النظري أو المفهوم الصدق الظاىري -

ولمتحقق من صدق المقياس المستخدم في البحث قام الباحث بعرض أدوات جم   (09 المراد قياسه،
البيانات  استمارة تحميل المامون( عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مناهج البحث 

 اإلحصاء. واإلعالم و 
يقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن في النتائج بين الباحثين في  :(Reliability)الثبات  اختبار -

حالة استخدامهم لنفس ااسس وااساليي عمى نفس المادة اإلعالمية، أي محاولة الباحث تخفيض نسي 
حد ممكن من خالل السيطرة عمى العوامل التي تؤدي لظهور  في كل مرحمة من مراحل  اقلالتباين 
% من العينة ااصمية بعد تحكيم 12قام الباحث بتطبيق اختبار الثبات عمى عينة تمثل  حيث، البحث
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% من المبحوثين بعد إسبوعين من 2صحيفة االستقصاء ثم إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية عمى عينة 
 ختبار ااول. اال

ىالتحلولىاإلحصائيىللبوانات:
، وذلاك لتحميال بياناات الدراساة التحميمياة (SPSS)قام الباحث باالستعانة ببارامج التحميال اإلحصاائي  

والميدانيااة، ويتمثاال مسااتوت الداللااة المعتماادة فااي الدراسااة الحاليااة فااي كافااة اختبااارات الفااروض والعالقااات 
% فاأكثر، أي عناد مساتوت معنوياة 92االرتباطية في قبول نتاائج االختباارات اإلحصاائية عناد درجاة ثقاة 

 الرتباط عن الفئات الثالثة التالية:كما يعبر قيمة معامل افأقل،  2.22
 ( يعني قوة ارتباط منخفاة لم اية.5-،5كانت القيمة أقل من  + -
 ( تعني قوة ارتباط متوسطة..-وأقل من +، 2 -وكانت القيمة  أكبر من +، -
 ( تعني قوة ارتباط عالية وقوية.  1حتي  .،+-وكانت القيمة ااكبر من   -

ىنتائجىالدرادة:
: نتائل تساؤالت الدراسة الميدانية:   أوالا

 مدم حرص عينة الدراسة السعوديين عمى متابعة الخدمات التي تقدميا وزارة العمل السعودية:  -
مفاردة تحارص بشاكل طيار مناتظم  152% بواقا  2..2تكشف نتائج الدراساة الميدانياة عان أن نسابة 

% من العينة بواق  50.2قأحيان اق عمى متابعة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل السعودية في مقابل نسبة 
 اني التالي: مفردة التي تحرص بشكل دائم عمى متابعة هذ  الخدمات، وهو ما يواحه الرسم البي 22

 
 ٌوضح مدى حرص عٌنة الدراسة من الجمهور السعودي على متابعة موقع وزارة العمل السعودٌة  -(9رسم بٌانً رقم )

أما عدن طبيعدة الوسدائل التدي تعتمدد عمييدا إدارة العالقدات العامدة بدوزارة العمدل السدعودية فدي الدعايدة  
%، تااال  01.2فجاااء فااي الصاادارة وسااائل اإلعااالم المقااروءة بنساابة واإلعددالن عددن خدددماتيا وأنشددطتيا، 
%، ثم عان طرياق وساائل اإلعاالم التقميدياة المساموعة بنسابة 19.0وسائل اإلعالم التقميدية المرئية بنسبة 

 %، وطير  من الوسائل كما يواحها الرسم البياني التالي: 12.2

32.5 

67.5 
 دائما

 أحٌانا
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عتمد علٌها إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة فً الدعاٌة واإلعالن ٌوضح طبٌعة الوسائل التً ت -(9رسم بٌانً رقم )

 عن خدماتها وأنشطتها

أما عن وسدائل االتصدال األكثدر تدأثيراا فدي إعدالن إدارة العالقدات العامدة لخددماتيا وأنشدطتيا لمجميدور  -
 المستيدف من وجية نظر عينة الدراسة:

 
 ٌوضح وسائل االتصال األكثر تأثًٌرا فً إعالن إدارة العالقات العامة لخدماتها وأنشطتها للجمهور المستهدف  -(9رسم بٌانً رقم ) 

يكشف الرسم البياني عن أن وسائل االتصاال التقميدياة  التمفزياون، الصاحف، اإلذاعاة( احتمات صادارة     
%، 52ة العالقااات العامااة لخاادماتها وأنشااطتها وذلااك بنساابة وسااائل االتصااال ااكثاار تااأثير ا فااي إعااالن إدار 

%، ثام فاي المرتباة الثالثاة جااء 05.2لكترونية والتقميدية واالتصال المباشر بنسابة إلتال  وسائل االتصال ا
%، وأخيار ا 19.9شابكات االجتماعياة( بنسابة ال -لكترونايإللكترونياة الحديثاة  الموقا  اإلوسائل االتصاال ا

 %. 12.2جاءت وسائل االتصال المباشر م  الجمهور بنسبة 
 وسائل تفاعل عينة الدراسة مع إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودية:  -

 (9جدول رقم )
 ٌوضح تفاعل عٌنة الدراسة مع إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة 

الوزن  اإلجمالي نادراا  أحياناا   دائماا العبارة
 % ك % ك % ك % ك المرجح 

 91.5 122 022 2.2 1 12.2 55 25 122 التفاعل م  موظفي إدارة العالقات العامة مباشرة 

التفاعاال ماا  مااوظفي إدارة العالقااات العامااة عاان طريااق 
 20 122 022 1.2 5 5. 122 02.2 21 الموق  االلكتروني لموزارة

التفاعاال ماا  مااوظفي إدارة العالقااات العامااة عاان طريااق 
الصااااااافحة الرساااااااامية لماااااااوزارة عمااااااااى مواقااااااا  التواصاااااااال 

 االجتماعي
15. 22.2 22 02 12 ..2 022 122 

22.2 

21.6 19.2 14.8 12.4 11.6 11 9.6 
0
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يكشاااف الجااادول الساااابق عااان ارتفااااع تفاعااال عيناااة الدراساااة مااا  إدارة العالقاااات العاماااة باااوزارة العمااال      
% من عيناة الدراساة تتفاعال ما  25( درجة حيث جاء نسبة 91.5السعودية بطريقة مباشرة بوزن مرجح  

الرساامية لمااوزارة  اإلدارة بشااكل دائاام، تااال  التفاعاال ماا  مااوظفي إدارة العالقااات العامااة عاان طريااق الصاافحة
% مان عيناة الدراساة 22.2( درجاة حياث جااء نسابة 22.2عمى مواق  التواصل االجتماعي بوزن مارجح  

تتفاعل م  اإلدارة بشكل دائم، ثم التفاعل م  موظفي إدارة العالقات العامة عن طرياق الموقا  اإللكتروناي 
اساة تتفاعال ماا  اإلدارة بشاكل طياار % مان عينااة الدر 5.( درجاة حياث جاااء نسابة 20لماوزارة باوزن ماارجح  

منتظم  أحيان ا(، وبشكل عام يستخمص التفاعل العام لعينة الدراساة ما  إدارة العالقاات العاماة باوزن مارجح 
 ( أي مرتف  نوع ا ما وهو ما تواحه نتائج الرسم البياني التالي: 2. 

  

 ت العامة بوزارة العمل السعودٌة العالقاٌوضح مستوى تفاعل عٌنة الدراسة مع إدارة  -(9رسم بٌانً رقم )

 تقييم عينة الدراسة لمدم تحقيق إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودية لوظائفيا المنوطة بيا:   -
 (9جدول رقم )

 ٌوضح تقٌٌم عٌنة الدراسة لمدى تحقٌق إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة لوظائفها المنوطة بها 

 العبارة

وزن  اإلجمالي معارض  محايد  موافق
 مرجح

 "تنازلي" 
 % ك % ك % ك % ك

 تقييم مستوم إدارة العالقات العامة في التعريف برؤية الوزارة أو المؤسسة 
تهااااااتم العالقااااااات العامااااااة بالدعايااااااة واإلعااااااالن اهااااااداف 

 29.5 122 022 2.2 1 02.2 21 9. 122 وخدمات الوزارة.

تحاارص اإلدارة عمااى تعريااف الجمهااور بااالخطط الساانوية 
 22.2 122 022 0 2 25 102 52 2. لموزارة والمستقبمية. 

تحااارص إدارة العالقاااات العاماااة عماااى االبتكاااار والتجدياااد 
 21.2 122 022 5 2 51 20 22 150 عند عرض أنشطة الوزارة. 

تعرياااف الجمهاااور بمصاااادر تمويااال المشاااروعات الجديااادة 
 2. 122 022 0.2 2 22 92 20.2 122 التي تقوم بها الوزارة. 

تهااتم إدارة العالقااات العامااة بااالتعريف بنشاارات ودورياااات 
 2.2. 122 022 2 2 25 22 25 122 وأنواع المطبوعات المختمفة لموزارة.  

 تقييم مستوم إدارة العالقات العامة في خمق صورة ذىنية إيجابية عن المؤسسة ووسائميا في تحقيق ذلك 
 2.2. 122 022 9 12 02 22 22 150تحااارص العالقاااات العاماااة عماااى نشااار ااخباااار اإليجابياااة 

0.5 

11.5 

88 

 مستوى تفاعل منخفض

 مستوى تفاعل متوسط

 مستوى تفاعل مرتفع 



                                                                   www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  990 

 والرد عمى ااخبار السمبية. 
تتحرت العالقات العامة الدقاة والصادق فاي نشار أخبارهاا 

 2.5. 122 022 5 2 21.2 25 22.2 111 لمجمهور. 

تهاااااتم العالقاااااات العاماااااة بتجوياااااد تكنولوجياااااا المعموماااااات 
المستخدمة في الوزارة لتحسين جودة الخدمات بما يتوافق 

 م  رطبات الجمهور. 
10. 25.2 25 51.2 12 2 022 122 .9.5 

تاااااوفر العالقاااااات العاماااااة أنظماااااة متنوعاااااة تتااااايح ساااااهولة 
ا عمى تمبية رطباتهم.   2... 122 022 2 2 .5 2. 29 112 التفاعل م  الجمهور حرص 

تتسااااام العالقاااااات العاماااااة بمروناااااة ااداء لتنفياااااذ مطالاااااي 
 2.2. 122 022 2 2 25 22 25 122 العمالء المت يرة. 

 تقييم مستوم إدارة العالقات العامة في التعرف عمى ردود فعل الجميور نحو أداء إدارة العالقات العامة والوزارة   
بعااد االنتهاااء ماان أنشاااطة وباارامج العالقااات العامااة يقاااوم 
موظفااو العالقااات العامااة بعماال البحااوث الالزمااة لمعرفااة 

 مدت نجاح هذ  البرامج في ت يير اتجاهات الجمهور. 
122 25 90 22 0 1 022 122 .2 

يقااااوم موظفااااو العالقااااات العامااااة بااااكجراء بحااااوث مسااااحية 
تستخدم استمارات االستقصاء لمتعرف عمى مدت وااوح 

 رؤية الوزارة. 
100 21 .5 52.2 2 0.2 022 122 .9.5 

تحاارص إدارة العالقااات العامااة عمااى الااردود والتفاعاال ماا  
 5... 122 022 2 2 2..5 2. 22.2 .11 شكاوت الجمهور. 

تتفاعاااال إدارة العالقااااات العامااااة ماااا  مقترحااااات الجمهااااور 
 2. 122 022 5.2 . 25 22 25.2 .12 ورؤياهم. 

يكشاااف الجااادول الساااابق عااان ارتفااااع تقيااايم عيناااة الدراساااة لمااادت تحقياااق إدارة العالقاااات العاماااة باااوزارة      
( درجااة، وهاو ااماار الاذي تاام قياساه ماان خااالل 0...العمال السااعودية لوظائفهاا المنااوط بهاا بااوزن مارجح  

هااذ  المؤشاارات الفرعيااة  ثااالث مؤشاارات فرعيااة تكااون المقياااس العااام لتقياايم إدارة العالقااات العامااة، وتمثماات
الثالثة في تقييم مستوت اإلدارة لمتعرياف برؤياة الاوزارة أو المؤسساة، وتقيايم مساتوت اإلدارة فاي خماق صاورة 
ذهنيااة إيجابيااة عاان المؤسسااة ورسااائمها، وتقياايم مسااتوت اإلدارة فااي التفاعاال ماا  ردود فعاال الجمهااور عمااى 

تفاا  لعينااة الدراسااة لتقييمهااا جااودة أداء إدارة العالقااات خاادمات وأنشااطة اإلدارة، وتبااين تصاادر المسااتوت المر 
العامة بوزارة العمل السعودية بنسبة %، تاال  المساتوت المتوساط بنسابة %، ثام المساتوت المانخفض لمتقيايم 

 بنسبة %، وهو ما يواحه الرسم البياني التالي:
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 اتجاهات الجمهور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامةسلمان فٌحان فٌصل بن لبده: د/  999 

 
 ٌوضح مستوى تقٌٌم عٌنة الدراسة لجودة إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة  -(9رسم بٌانً رقم )   

واتسم التقييم العام لادارة بالوزارة باإليجابية المرتفعة، ويرج  ذلاك الرتفااع تقيايم مساتوت إدارة العالقاات    
( درجاة فاي المقدماة، والاذي 2...بوزن مارجح قيمتاه   العامة في التعريف برؤية الوزارة أو المؤسسة وذلك

تااام قياساااه مااان خماااس عباااارات تصااادرها ارتفااااع تأيياااد عيناااة الدراساااة باهتماااام العالقاااات العاماااة واإلعاااالن 
( درجااة، تااال  عبااارة قحاارص إدارة العالقااات 29.5بااالتعريف بأهااداف وخاادمات الااوزارة وذلااك بااوزن ماارجح  

 ( درجة.21.2ند عرض أنشطة الوزارةق بوزت مرجح  العامة عمى االبتكار والتجديد ع
وجااااء فاااي الترتياااي الثااااني مؤشااار تقيااايم عيناااة الدراساااة إليجابياااة مساااتوت اإلدارة فاااي خماااق صاااورة ذهنياااة    

( درجاة، وهاو المؤشار الاذي تام 5...إيجابية عن المؤسسة ووساائمها فاي تحقياق ذلاك وذلاك باوزن مارجح  
ع تأييااد عينااة الدراسااة الهتمااام العالقااات العامااة بتجويااد تكنولوجيااا قياسااه ماان خمااس عبااارات تصاادرها ارتفااا

المعمومااات المسااتخدمة فااي الااوزارة لتحسااين جااودة الخاادمات بمااا يتوافااق ماا  رطبااات الجمهااور وذلااك بااوزن 
( درجة، تال  عبارة قحرص إدارة العالقات العامة نشر االخبار اإليجابية والرد عمى ااخبار 9.5.مرجح  
 ( درجة.2.2.بوزت مرجح  السمبيةق 

وجاااء فااي الترتيااي الثالااث مؤشاار تقياايم عينااة الدراسااة لمتعاارف عمااى ردود فعاال الجمهااور نحااو أداء إدارة    
( درجااة، وهااو المؤشاار الااذي تاام قياسااه ماان أرباا  عبااارات ..العالقااات العامااة والااوزارة وذلااك بااوزن ماارجح  

قاات العاماة باكجراء بحاوث مساحية تساتخدم اساتمارات تصدرها ارتفاع تأييد عينة الدراسة لقيام موظفو العال
 ( درجة.9.5.االستقصاء لمتعرف عمى مدت واوح رؤية الوزارة وذلك بوزن مرجح  

فدي  وزارة العمدل السدعودية تتعامدل بيدالوسائل التفاعل التدي عينة الدراسة السعوديين  استخدام أسباب -
 الدعاية واإلعالن عن خدماتيا وأنشطتيا:  

 
 
 
 
    

13.5 

86.5 

 مستوى متوسط من التقٌٌم 

 مستوى مرتفع من التقٌٌم 
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 (9جدول رقم )
ٌوضح تفاعل أسباب استخدام عٌنة الدراسة السعودٌٌن لوسائل التفاعل التً تتعامل بها وزارة العمل السعودٌة فً الدعاٌة  

 واإلعالن عم خدماتها وأنشطتها

 أسباب التفاعل المباشر مع إدارة العالقاث العامت
 وزن مرجح اإلجمالي نادر أحيانا دائما

 % ك % ك % ك % ك "تنازلي"
 29.2 122 022 2.2 1 02 22 9.2. 129 لاطالع عمى أهم ااخبار الموثقة بأنواعها عن الوزارة  
 9.2. 122 022 . 12 .0 22 22 150 لمحصول عمى الخدمات التي تتيحها الوزارة لمجمهور 

 2.5. 122 022 5.2 . 52.2 5. 22 102 م  المختصين بالوزارةمناقشتها لتوصيل مقترحاتي و 
 2. 122 022 2 2 52 0. 22 102 لالستفسار عن فرصة عمل بالوزارة. 

 2.2. 122 022 0 2 25 22 22 112 لمعرفة القرارات والقوانين المحدثة والخاصة بالوزارة
 5.2. 122 022 2 10 21 20 25 122 لطرح الشكاوت الخاصة بي واالستفسار عن حمها

 22 122 022 2.2 9 29 112 52.2 5. عن خدمات الوزارة لمعرفة المعمومات المحدثة الدورية

 ويتفااعمون نيتاح من بيانات الجدول أن السمة ال البة عماى عيناة الدراساة التاي تجعمهام يساتخدمو 
بشااكل مباشاار ماا  إدارة العالقااات العامااة لااوزارة العماال السااعودية هااو التقياايم اإليجااابي لكافااة المعااايير التااي 
واعها الباحث وافترض تواجدها في التفاعل المباشر م  اإلدارة مما يزيد من فعاليتها وتتسابي فاي جاذي 

رة العالقاات العاماة لماوزارة، وتصادر انتبا  الجمهور لخدمات وأنشطة وزارة العمال الساعودية وتعبار عنهاا إدا
سبي  اإلطالع عمى أهم ااخبار الموثقة بأنواعها المختمفة عن الوزارة( لتفاعمهم المباشر م  الوزارة وذلاك 

( درجااة، تااال  ساابي  الحصااول عمااى الخاادمات التااي تتيحهااا الااوزارة لمجمهااور( بااوزن 29.2بااوزن ماارجح  
رحااااتي ومناقشاااتها مااا  المختصاااين باااالوزارة( باااوزن مااارجح ( درجاااة، ثااام سااابي  لتوصااايل مقت9.2.مااارجح  

( درجة، وطير  من ااسباي كما هو مواح بالجدول أعمى ومرتبة من ااعماى وزن اا فااقال، وكاان 2.5. 
( 22أقل سبي لمتفاعل المباشر هو  لمعرفة المعمومات المحدثة الدورية عن خدمات الوزارة( بوزن مرجح  

 درجة. 
المحتااااوت الخاااااص بااااالوزارة واإلطااااالع عميااااه كااااان ماااان أقاااال ااسااااباي لمتفاعاااال ويالحااااظ أن تحااااديث 

المباشر، حيث يتصدر في المقام ااول اهتمام المواطن بالحصول عمى الخدمات التي يرياد االنتفااع منهاا 
وتقاادمها وزارة العماال السااعودية، وتوصاايل مقترحاااتهم لتطااوير العماال بمااا يتناسااي ويمبااي لهاام احتياجاااتهم، 

ظ أن أسااباي التفاعاال المباشاار تعباار عاان تشااكل دوافاا  نفعيااة لاادت عينااة الدراسااة، أمااا عاان المسااتوت ويالحاا
 العام لمتفاعل المباشر م  إدارة العالقات العامة لوزارة العمل السعودية، فجاء كما يمي: 
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 اتجاهات الجمهور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامةسلمان فٌحان فٌصل بن لبده: د/  999 

 
 ٌوضح مستوى تفاعل عٌنة الدراسة مع إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة  -(9رسم بٌانً رقم )

لكتروني لوزارة العمل السعودية وصدفحاتيا عمدى مواقدع إل دوافع زيارة عينة الدراسة السعوديين لمموقع ا -
 التواصل االجتماعي والتي تعد أحد اختصاصات العالقات العامة:  

 (9رقم )جدول 
ٌوضح دوافع زٌادة عٌنة الدراسة السعودٌٌن للموقع اإللكترونً لوزارة العمل السعودٌة وصفحاتها على مواقع التواصل  

 االجتماعً والتً تعد أحد اختصاصات العالقات العامة 

وزارة العمل 
 السعودية

 
 األسباب 

 صفحة رسمية عمى مواقع التواصل االجتماعي  الموقع االلكتروني 
 نادر أحيانا دائما

 إجمالي

وزن 
 مرجح

 "قتنازلي

 نادر أحيانا دائما

 إجمالي

وزن 
 مرجح

 "قتنازلي
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 دوافع نفعية 
لاطالع عمى 
أهم ااخبار 

الموثقة 
بأنواعها عن 

 الوزارة  

129 .2.2 22 02 1 2.2 022 2. 112 22 22 25 2 0 022 .2.2 

لمحصول عمى 
الخدمات 

االلكترونية 
التي تتيحها 

 الوزارة 

105 21.2 .5 52.2 2 0 022 .9.2 122 25 92 22 2 0 022 .2.2 

لمعرفة القرارات 
والقوانين 
المحدثة 
والخاصة 

 بالوزارة

125 21.2 90 22 2 0.2 022 .2.2 122 20.2 92 22 2 0.2 022 .2 

 اقوم بطرح
 مواوعاتال

 التي اهتم بها
  مناقشتها و 

95 22.2 92 29 9 2.2 022 .1 122 22 20 21 12 2 022 .2.2 

لمعرفة 
المعمومات 
المحدثة 

.2 52 119 29.2 2 0.2 022 2..2 122 20.2 22 25 9 2.2 022 .2 

19 

81 

 مستوى دوافع متوسط

 مستوى دوافع مرتفع
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الدورية عن 
 خدمات الوزارة

تبادل اآلراء 
والتفاعل م  

الجمهور 
 المتاب  لهما

119 29.2 .2 52 11 2.2 022 .. 129 22.2 .2 59 15 2.2 022 .2 

 دوافع طقوسية 
إمكانية التعبير 

اافكار عن 
ية بحر وااراء 
مطمقة 

مستخدما 
 اسمي

129 22.2 20 21 9 2.2 022 .2 112 2. 22 22 2 5 022 .. 

التفاعل إمكانية 
م  تعميقات 

 .اآلخرين
11. 22.2 .2 52 . 5.2 022 ...2 122 25 92 22 2 0 022 .2.2 

المشاركة في 
الحوار م  

من  خريناآل
 .الجمهور

109 22.2 22 50.2 2 5 022 22.2 122 20 92 22 2 5 022 .2.2 

االكتفاء 
بمتابعة ما 
يجري من 

بين حوار 
المتفاعمين 

عمى الموق  
 والصفحة

92 2. 122 20 0 1 022 .5 9. 22.2 92 2..2 2 2 022 .0.5 

التفاعل م   
المسئول عن 

الصفحة 
 قاادمنق 

121 22.2 95 22.2 2 5 022 .5.2 92 2..2 99 29.2 2 5 022 .0.5 

لحكم عمي ما ا
ة  وزار تقدمه ال

من تعميقات 
 عمى الجمهور

122 25 22 25 2 2 022 .2.2 91 22.2 121 22.2 2 2 022 .2.2 

يكشااف التحمياال اإلحصااائي عاان ارتفاااع مسااتوت دوافاا  تعاارض عينااة الدراسااة ماان الجمهااور السااعودي      
( درجة، تال  دواف  تعارض عيناة الدراساة لمواقا  التواصال االجتمااعي 2.لكتروني بوزن مرجح  إللمموق  ا

لتااي تقاايس ( درجااة، ولااوحظ أن قيمااة مؤشاار إجابااات عينااة الدراسااة عمااى العبااارات ا2.92.بااوزن ماارجح  
( 2.0.لكتروناي يتسااوت ما  الادواف  النفعياة لمواقا  التواصال االجتمااعي بقيماة  إلالدواف  النفعياة لمموقا  ا
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 اتجاهات الجمهور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامةسلمان فٌحان فٌصل بن لبده: د/  999 

درجااة لكاال منهمااا، فااي حااين جاااء قيمااة مؤشااار إجابااات عينااة الدراسااة عمااى العبااارات التااي تقاايس الااادواف  
درجة تال  الدواف  الطقوسية لمتفاعل م   (2.2.لكتروني با  إلالطقوسية لعينة الدراسة لمتفاعل م  الموق  ا

( درجااة، ويتاااح ممااا ساابق ارتفاااع إقبااال عينااة الدراسااة عمااى مواقاا  ..5.مواقاا  التواصاال االجتماااعي بااا  
أن مواق  الشبكات إلى  (52)( م6111أحمد سمير )حيث أشارت دراسة الشبكات إلى المواق  االلكترونية، 

، اإلنترناات تمثاال مجتمعااات افترااااية تحاااكي المجتمعااات الحقيقيااة والواقعيااة لمسااتخدميها ىاالجتماعيااة عماا
الشافافية نتيجاة لزياادة  تاإلنترنت يرتبط بزيادة مساتو  ىالتواصل في المجتمعات االفترااية عم تن مستو وأ

 الثقة. تمستو 
لكترونااااي وكااااذلك مواقاااا  التواصاااال إلأمااااا عاااان مسااااتويات الاااادواف  النفعيااااة والطقوسااااية لكاااال ماااان الموقاااا  ا 

 االجتماعي فهي مرتفعة كما يواحها الرسم البياني التالي: 
: الدددوافع النفعيددة: وتعنااى اختيااار الفاارد لنااوع معااين لممااامون أو لوساايمة معينااة إلشااباع حاجاتااه ماان  أوالا

والاذي  (31 ، اساتراق النظاروأاافت دراساة لخارت دافا   ،المعمومات والمعرفة وذلك لتحقيق منفعة شخصية
باااأن المساااتخدم لموقااا   (32 ( مMäntymäki، Islam, A.K.M ،0212دراساااة  توصااامت بخصوصاااه 

الفاايس بااوك خاصااة ماان بااين مواقاا  التواصاال االجتماااعي يكااون لااه دور ماازدوج فااي إنتاااج المحتااوت وذلااك 
ما يقوم به  ، وهولنفسه ولممستخدمين اآلخرين، كما يستهمك المحتوت المنتج من قبل المستخدمين اآلخرين

الصفحات الوزارية الثالث عمى مواق  التواصل االجتماعي محل الدراسة من طرح لمموااوعات  ومستخدم
دارة النقاااش والحاااوار بخصوصاااها، حياااث أشاااارت دراساااة  أحماااد محماااد أحماااد،  أن شااابكات  (55 ( م0212وا 

حديثااة لالتصااال يمااارس التواصاال االجتماااعي مثماات أحااد مظاااهر التفاعميااة فااي إطااار ثااورة التكنولوجيااات ال
ماان خاللهااا المسااتخدمون كافااة اانشااطة التفاعميااة التشاااركية بكاال حريااة حيااث أتاحاات لمسااتخدميها التعميااق 
جراء المحادثات  رسال الرسائل وا  نشاء المدونات وا  الحر ومشاركة الممفات والصور وتبادل مقاط  الفيديو وا 

 الفورية.  
أمددا عددن مسددتوم الدددوافع النفعيددة لتعددرض عينددة الدراسددة مددن الجميددور السددعودي لكددل مددن الموقددع  
 لكتروني وكذلك مواقع التواصل االجتماعي لوزارة العمل السعودية: إل ا

 
االجتماعً ٌوضح مستوى الدوافع النفعٌة لتحفٌز التفاعل مع كل من الموقع االلكترونً ومواقع التواصل  -(9رسم بٌانً رقم )

 لوزارة العمل السعودٌة

0

50

100

 مواقع تواصل اجتماعً موقع الكترونً

13 13 

 مستوى دوافع نفعٌة مرتفع  87 87

 مستوى دوافع نفعٌة متوسط



                                                                   www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  999 

وتدل النتيجة السابقة عمى اهتمام عينة الدراسة بمتابعة ااخبار أي ا كانت طبيعة مجالها بشكل كبير 
لكترونياة، فااال  عان الحارص عماى تكاوين بنياة معرفياة ومعموماتياة متنوعاة ومختمفاة إلمن خالل المواقا  ا

ت عينااة الدراسااة، حيااث لااوحظ ارتفاااع مسااتوت اهتمااام عينااة الاارؤت،  فاااال  عمااى وجااود انتفاااع معرفااي لااد
الدراسة عمى متابعة مواق  الوزارة اجل اإلطالع عمى المعمومات والقرارات الوزارية الجديادة، وهاو ماا يتفاق 

إلاى أن اافاراد ( Philip J. Auter & Nagham Elkarhili. 2014) 52 دراساة  ما  ماا توصامت لاه
اإلطاالع  ي والتي منهااإلعالم االجتماعية إلشباع مجموعة من االحتياجات اليومتسعي الستخدام وسائل 

، وهى النتيجة التي تتفق م  ما توصامت لاه عمى المعمومات السياسية الجديدة لألعمال التجارية والسياسية
باعتمااااد عيناااة دراساااته عماااى صااافحات مواقااا  التواصااال  (35)( م6116)مصدددطفي قددديس زنبدددور، دراساااة 

االجتماااعي فااي متابعااة ااخبااار، وأنهااا تاادفعهم لمتعاارف عمااى لراء اآلخاارين وتعميقاااتهم عمااى المواااوعات 
تاحة فرصة  المختمفة، فاال  عن سهولة الوصول لممعمومة في الوقت والمكان الذي ترطبه عينة الدراسة، وا 

 التواصل االجتماعي. المشاركة الفعالة في مواق  
وهى دوافا  يعتااد الفارد عماى ممارساتها بادون تخطايط ساابق طالباا ، مثال الحاجاة  ثانياا: الدوافع الطقوسية:

اكتشف العممااء أن التعاود يعاد  كمالمتسمية، والمتعة، التنفيس، االسترخاء، الهروي من الروتين، الصداقة، 
ااا اأماار   حيااث فااي نتيجااة مثياارة لالهتمااام بكحاادت الدراسااات تبااين أن  فااي تفاعاال ماا  الوساايمة اإلعالميااة، مهم 

قاراءة صااحيفة مان قباال عيناة الدراسااة لايس لمجاارد أنهاا ترطااي فاي الحصااول عماى المعمومااات، ولكان أياااا  
دراساااااة كماااااا أااااااافت  (52 ،ان قاااااراءة الصاااااحف يومياااااا  هاااااو عاااااادتهم وجااااازء مااااان روتاااااين حيااااااتهم اليومياااااة

 Changsu Kim, Mirsobit Mirusmonov، 0212لتفاعال االجتمااعي، وصايانة اإلاى أن  (.5 (م
عالقااات الصااداقة، وتاادعيم مكانااة الااذات وتقااديرها تااؤثر بشااكل إيجااابي عمااى حااد سااواء فااي توقعااات نتااائج 
ن كااان  المواقااف التااي يمكاان أن يااتم اتخاذهااا لمتعاماال ماا  الشاابكات االجتماعيااة ماان قباال عينااة الدراسااة، وا 

 ى المواقف المتوقعة من استخدام الشبكات.عامل الترفيه لديه أقوت تأثير عم
وعددن مسددتوم الدددوافع الطقوسددية لتعددرض عينددة الدراسدددة مددن الجميددور السددعودي لكددل مددن الموقدددع  
 لكتروني وكذلك مواقع التواصل االجتماعي لوزارة العمل السعودية: إل ا

 
الموقع االلكترونً ومواقع التواصل االجتماعً  ٌوضح مستوى الدوافع الطقوسٌة لتحفٌز التفاعل مع كل من -(9رسم بٌانً رقم )

 لوزارة العمل السعودٌة
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وتااااادل النتاااااائج الساااااابقة عماااااى انتشاااااار مواقااااا  التواصااااال االجتمااااااعي إلاااااى جاناااااي اساااااتخدام المواقااااا  
(38) (م6116عالية أحمدد عبدد العدال )لكترونية، وهي النتيجة التي تتفق م  ما توصمت له دراسة إلا

أن با(  
اشبكات التواصل االجتماعي والفيس بوك تحديد ا نترنت و إلا هام فاي الكشاف عان هي الوساائل اا خصوص 

 . مداد بالمعموماتالحقائق ثم اإل

وسدائل االتصدال المختمفدة اإلشباعات المتحققة لعينة الدراسة من الجميور السعودي من تفاعميدا مدع  -
 ة: وزارة العمل السعوديإلدارة العالقات العامة ب

 (9)جدول رقم 
 اإلشباعات المتحققة لعٌنة الدراسة السعودٌة من تفاعلها مع وسائل االتصال المختلفة إلدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة   

 وزارة العمل السعودية
 التقييم

 التفاعل االلكتروني  التفاعل المباشر
 نادر أحيانا دائما

 إجمالي
وزن 
 مرجح

 "تنازلي"

 نادر أحيانا دائما

 إجمالي
وزن 
 مرجح

 "تنازلي"

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

وأتناقش تفاعل تجعمنى أ
 2. 022 2 2 20 22 22 122 91.5 022 - - 2..1 52 20.2 122 الوزارة مواوعات  حول

عبر عن أرائي تجعمني أ
وأفكاري حول المواوعات 

 بطرحهاالتي أشارك 
22 50.2 151 22.2 2 0 022 22.5 122 20.2 95 22.2 0 1 022 .2.2 

تجعمني ممم بااحداث 
واانشطة التي تقوم بها 

 . الوزارة
155 22.2 21 02.2 12 2 022 .9.5 122 25 .9 59.2 12 ..2 022 .0.2 

يوجد بها مناقشات لمسمبيات 
براز إليجابيات الوزارة   2.2. 022 5.2 . 25.2 .2 25 122 21.5 022 5 2 51.2 25 22.2 151 وا 

يوجد بها حمول لمعديد من 
المشكالت التي يتعرض لها 

 الجمهور
92 2..2 122 22 2 0.2 022 .0.2 99 29.2 92 22 2 0.2 022 .5.2 

احترام وتقدير الشعور ب
العاممين بالوزارة لمجمهور 

  المتعامل معها
11. 22.2 .2 5. 9 2.2 022 .. 120 21 92 22 2 2 022 .5.2 

أسموي تفكير  تظهر لي
اآلخرين في المواوعات 

  تابعهاالتي أ
109 22.2 20 51 9 2.2 022 22 112 2..2 21 22.2 2 0 022 ...2 

تساعدني في سرعة معرفة 
كل ما هو جديد بالوزارة 
خاصة فيما يتعمق بالقرارات 

 والقوانين المستحدثة

99 29.2 92 2..2 2 5 022 .5.5 122 22 95 22.2 . 5.2 022 .5.5 

إمكانية االستفادة من 
الخدمات التي تطرحها 

 الوزارة بسهولة 
112 22 .0 52 10 2 022 .2 120 21 29 22.2 9 2.2 022 .5.5 

يكشااف التحمياال اإلحصااائي عاان ارتفاااع مسااتوت اإلشااباعات المتحقااق ماان تفاعاال عينااة الدراسااة ماان      
( 5...الجمهااور السااعودي بشااكل مباشاار ماا  إدارة العالقااات العامااة بااوزارة العماال السااعودية بااوزن ماارجح  
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المواقااا  درجاااة، تاااال  مساااتوت اإلشاااباعات المتحقاااق مااان تفاعااال عيناااة الدراساااة مااان الجمهاااور الساااعودي مااا  
( درجة، أما عن مستويات اإلشباعات المتحققة مان 2.2.االلكترونية لوزارة العمل السعودية بوزن مرجح  

التفاعاال المباشاار ماا  إدارة العالقااات العامااة بااوزارة العماال السااعودية وكااذلك التفاعاال االلكترونااي ماا  الااوزارة 
  كان بشكل عام مرتفعة، وهو ما يواحه الرسم البياني التالي:

 
ٌوضح مستوى اإلشباعات المتحقق من تفاعل عٌنة الدراسة المباشر وااللكترونً مع إدارة العالقات العامة  -(0رسم بٌانً رقم )

 لوزارة العمل السعودٌة

تأثير أداء عمل العالقات العامدة بدوزارة العمدل السدعودية عمدى تحسدين صدورتيا الذىنيدة لددم المدواطن  -
 السعودي: 

 
ٌوضح تأثٌر أداء عمل العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة على تحسٌن صورتها الذهنٌة لدى  -(99رسم بٌانً رقم )

 المواطن السعودي 

% من عينة الدراسة السعوديين توافق عماى وجاود تاأثير إلاى 2.2.يكشف الرسم البياني عن أن نسبة     
عماال السااعودية عمااى تحسااين صااورتها الذهنيااة لاادت المااواطن حااد مااا اداء عماال العالقااات العامااة بااوزارة ال

% من عينة الدراسة التي تؤيد وجود تاأثير اداء عمال العالقاات العاماة باوزارة 2..0السعودي، تال  نسبة 
% ماان عينااة الدراسااة التااي تاارت عاادم 0العماال السااعودية عمااى تحسااين صااورتها الذهنيااة، وأخياار ا جاااء نساابة 

العالقات العامة بوزارة العمل السعودية عمى تحسين صورتها الذهنية لدت المواطن وجود تأثير اداء عمل 
 السعودي.
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 مدم رضاء عينة الدراسة العام عن أداء العالقات العامة داخل وزارة العمل السعودية:  -

 
 ٌوضح مدى رضاء عٌنة الدراسة العام عن أداء العالقات العامة داخل وزارة العمل السعودٌة   -(99رسم بٌانً رقم )

يكشاااف الرسااام البيااااني عااان مااادت راااااء عيناااة الدراساااة عااان أداء العالقاااات العاماااة داخااال وزارة العمااال   
% من عيناة الدراساة 51% من عينة الدراسة رااية إلى حد ما، تال  نسبة 22السعودية، وتبين أن نسبة 

ااا عاان أداء العالقااات العامااة، وأخياار ا نساابة  السااعوديين طياار % ماان عينااة الدراسااة 1السااعودي رااااية تمام 
 رااية عن أداء االعالقات العامة داخل وزارة العمل السعودية.  

 ثانياا: نتائل التحقق من صحة فروض الدراسة: 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين االتجا  العام نحو أداء جهاز العالقات : الفرض الرئيسي األول .1

 ة الدراسة العام عن أداء العالقات العامة داخل الوزارة. العامة في وزارة العمل السعودية وبين راا عين
 الذي يواحه الجدول التالي: معامل ارتباط بيرسون استخدم الباحثوالختبار مدت صحة الفرض 

 (9جدول رقم )
معامل ارتباط بٌرسون لداللة العالقة االرتباطٌة بٌن االتجاه العام نحو أداء جهاز العالقات العامة بوزارة العمل  

 السعودٌة ورضا العٌنة عن أداء العالقات العامة  

 االتجاه العام نحو أداء جياز العالقات العامة   
 مستوم المعنوية قيمة بيرسون

 1.413 -1.158 رضا عينة الدراسة
 يكشف الجدول السابق عما يمي: 

بااااين االتجااااا  العااااام نحااااو أداء جهاااااز  تبااااين عاااادم وجااااود عالقااااة ارتباطيااااة ذات داللااااة إحصااااائية  
 ،العالقااات العامااة بااوزارة العماال السااعودية وراااا عينااة الدراسااة ماان الجمهااور السااعودي عاان أدائهااا

(، وبناااء  2.222-( وتكااون قيمااة معاماال االرتباااط بيرسااون  2.215وذلااك عنااد مسااتوت معنويااة  
عمااى النتااائج السااابقة، يااتم رفااض صااحة الفاارض الرئيسااي ااول بااأن هناااك عالقااة ارتباطيااة دالااة 
إحصائي ا بين االتجا  العاام نحاو أداء جهااز العالقاات العاماة باوزارة العمال الساعودية ورااا العيناة 

 أداء العالقات العامة بالوزارة.   عن

31 

68 

1 

 راضً تماًما

 راضً إلى حد ما 

 غٌر راضً
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توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين التقييم العام اداء جهاز العالقات : الفرض الرئيسي الثاني .0
العامة في وزارة العمل السعودية وبين تأثير أداء عممها عمى تحسين صورتها الذهنية لدت المواطن 

 السعودي.
 الذي يواحه الجدول التالي: معامل ارتباط بيرسون دم الباحثاستخوالختبار مدت صحة الفرض   

 (9جدول رقم )
التقٌٌم العام ألداء جهاز العالقات العامة بوزارة العمل السعودٌة معامل ارتباط بٌرسون لداللة العالقة االرتباطٌة بٌن  

 وتأثٌر أداء عملها على تحسٌن صورتها الذهنٌة لدى المواطن السعودي  

 التقييم العام ألداء جياز العالقات العامة   
 مستوم المعنوية قيمة بيرسون

 1.143 1.143 تحسين الصورة الذىنية 
 يكشف الجدول السابق عما يمي: 

تبين وجود عالقة ارتباطياة ذات داللاة إحصاائية باين التقيايم العاام اداء جهااز العالقاات العاماة   
بوزارة العمل السعودية وتاأثير أداء عممهاا عماى تحساين صاورتها الذهنياة لادت الماواطن الساعودي، 

(، وهاااي 2.125( وتكاااون قيماااة معامااال االرتبااااط بيرساااون  2.225وذلاااك عناااد مساااتوت معنوياااة  
ة طرديااة اااعيفة جااد ا، وبناااء  عمااى النتااائج الساابقة، يااتم قبااول صااحة الفاارض الرئيسااي الثاااني عالقا

بااأن هناااك عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائي ا بااين التقياايم العااام اداء جهاااز العالقااات العامااة بااوزارة 
 .  العمل السعودية وتأثير أداء عممها عمى تحسين صورتها الذهنية لدت المواطن السعودي

تؤثر أسباي التفاعل المباشر م  إدارة العالقات العامة عمى اإلشباعات : رض الرئيسي الثالثالف .5
  المتحققة من التفاعل المباشر م  اإلدارة.

 الذي يواحه الجدول التالي:تحميل االنحدار البسيط  استخدم الباحثوالختبار مدت صحة الفرض 
 (0)جدول رقم 

لتأثٌر أسباب التفاعل المباشر مع إدارة العالقات العامة على اإلشباعات المتحققة من ٌوضح تحلٌل االنحدار البسٌط  
 التفاعل المباشر مع اإلدارة

 المتغير التابع
R

2
 

 معامل التحذيذ
 Fقيمت  

SIG 

 معنويت النمورج
 المتغير المستقل

B 

 معامل االنحذار
 Tقيمت ث 

اإلشباعات المتحققة من 
التفاعل المباشر مع إدارة 

 العالقات العامة 
2.122 22.512 2.222 

 Constant) 22.2.2 9.220الثابت  

 51..2 2.229 أسباب التفاعل المباشر

 يكشف الجدول السابق عما يمي: 
ة لتوافر أسباي التفاعل المباشر م  ر ذي داللة إحصائيأثوجود  عن السابقكشفت نتائج الجدول    

إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودية لدت المواطن السعودي عمى اإلشباعات المتخققة من 
(، وهذا يعني أن  R2 = 0.186بم  معامل التحديد  و التفاعل المباشر م  إدارة العالقات العامة، 

عند تحقق اإلشباعات من الت ييرات التي تحدث % 1.2المت ير المستقل  أسباي التفاعل( يفسر حوالي 
أقل من  P- Valueأن قيمة معنوية هذا التأثير عمى ؤكد المتحققة من التفاعل المباشر م  اإلدارة، وي
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وكانت معادلة االنحدار الخطي (، 22.512(، وكانت قيمة ف  2.222، وبم ت قيمتها  2.22
 البسيط: 

 *Y= 45.675+ (0.409)أسباب التفاعل المباشر مع إدارة العالقاث العامت 

وهو ما يعني أنه كمما زادت قوة أسباي التفاعل م  إدارة العالقات العامة بوزارة العمل السعودية  
 بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة تحقق اإلشباعات المتحققة من التفاعل م  إدارة العالقات العامة

، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين وجود عالقة طردية متوسطة القوة بين كال (B=.409  بمقدار
 (.2.222( وذلك عند مستوت معنوية  2.250المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

المباشر  وبناء  عمى ما سبق، ثبت صحة الفرض الرئيسي الثالث، بوجود تأثير اسباي التفاعل        
 م  إدارة العالقات العامة عمى اإلشباعات المتحققة من التفاعل المباشر م  اإلدارة. 

تؤثر دواف  التفاعل االلكتروني التي تعتمد عميها وزارة العمل السعودية في : الفرض الرئيسي الرابع .2
التواصل اإلعالن عن خدماتها م  كثافة استخدام هذ  الوسائل  الموق  االلكتروني، ومواق  

 االجتماعي(.  
 يواحه الجدول التالي: تحميل االنحدار البسيط كما استخدم الباحثوالختبار مدت صحة الفرض 

 (99جدول رقم )
ٌوضح تحلٌل االنحدار البسٌط لتأثٌر أسباب التفاعل المباشر مع إدارة العالقات العامة على اإلشباعات المتحققة من  

 التفاعل المباشر مع اإلدارة

 المتغير التابع
R2 

 معامل التحذيذ
 Fقيمت  

SIG 

 معنويت النمورج
 المتغير المستقل

B 

 معامل االنحذار

قيمت ث 

T 

 2.202 2.922 2.202 كثافة استخدام الموقع االلكتروني 
 Constant) 5..522 5.502الثابت  

 0.012 2.502 دوافع استخدام الموقع

 2.222 .22.09 2.012 االجتماعيكثافة استخدام مواقع التواصل 
 -Constant) 1...59- 1.512الثابت  

 529.. 1.511 دوافع استخدام مواقع التواصل 

 يكشف الجدول السابق عما يمي: 
لكتروني وكثافة إليتامن الفرض الرئيسي الراب  فراين فرعين ااول، بين دواف  استخدام الموق  ا -

 استخدامه، والثاني، بين دواف  استخدام مواق  التواصل االجتماعي وكثافة استخدامه.  
لكتروني إلدارة العالقات العامة بوزارة إلة لتوافر دواف  استخدام الموق  ار ذي داللة إحصائيأثوجود  -

راسة الجمهور السعودي، لكتروني من قبل عينة الدإلالعمل السعودية عمى كثافة استخدام الموق  ا
دواف  استخدام الموق  المت ير المستقل  (، وهذا يعني أن  R2 = 0.024بم  معامل التحديد  و 
لكتروني إلدث الرتفاع كثافة استخدام الموق  امن الت ييرات التي تح% 0( يفسر حوالي لكترونيإلا

(، 2.202، وبم ت قيمتها  2.22أقل من  P- Valueأن قيمة معنوية هذا التأثير عمى ؤكد لموزارة، وي
 وكانت معادلة االنحدار الخطي البسيط: (، 2.922وكانت قيمة ف  

 *Y= 37.346+ (0.325)لكتروني للوزارة إلدوافع استخذام الموقع ا
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لكتروني إلدارة العالقات العامة بوزارة إلوهو ما يعني أنه كمما زادت قوة دواف  استخدام الموق  ا 
بمقدار  لكتروني لادارةإلالسعودية بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة كثافة استخدام الموق  االعمل 

 B=.325) وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين وجود عالقة طردية اعيفة القوة بين كال ،
 (.2.212( وذلك عند مستوت معنوية  2.122المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

ة لتوافر دواف  استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة العالقات العامة ر ذي داللة إحصائيأثوجود  -
بوزارة العمل السعودية عمى كثافة استخدام هذ  المواق  االتصالية من قبل عينة الدراسة الجمهور 

استخدام دواف  المت ير المستقل  (، وهذا يعني أن  R2 = 0.215بم  معامل التحديد  و السعودي، 
دث الرتفاع كثافة استخدام من الت ييرات التي تح% 21.5( يفسر حوالي مواق  التواصل االجتماعي

أقل من  P- Valueأن قيمة معنوية هذا التأثير عمى ؤكد مواق  التواصل االجتماعي لموزارة، وي
خطي وكانت معادلة االنحدار ال(، .22.09(، وكانت قيمة ف  2.222، وبم ت قيمتها  2.22

 البسيط: 
 *Y= 37.346+ (0.325)دوافع استخذام مواقع التواصل االجتماعي للوزارة 

وهو ما يعني أنه كمما زادت قوة دواف  استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة العالقات العامة  
بوزارة العمل السعودية بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة كثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي 

ة طردية ، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين وجود عالق(B=.1.311بمقدار   لادارة
( وذلك عند مستوت 2.222متوسطة القوة بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

 (.2.222معنوية  
وبناء  عمى النتائج السابقة، ثبت قبول صحة الفرض الرئيسي الراب ، حيث ثبت تأثير دواف  التفاعل  -

االجتماعي المذان تعتمد عميهما وزارة لكتروني وكذلك مواق  التواصل إلااللكتروني لكل من الموق  ا
لكترونية إلالعمل السعودية في اإلعالن عن خدماتها م  كثافة استخدام كل من هذ  الوسائل ا

 لكتروني، ومواق  التواصل االجتماعي(.  إل الموق  ا
مل لكترونية التي تعتمد عميها وزارة العإلتؤثر كثافة استخدام الوسائل ا: الفرض الرئيسي الخامس .2

 .  السعودية في اإلعالن عن خدماتها عمى اإلشباعات المتحققة من استخدام هذ  الوسائل
 الذي يواحه الجدول التالي:تحميل االنحدار البسيط  استخدم الباحثوالختبار مدت صحة الفرض 

 (99جدول رقم )
 ٌوضح تحلٌل االنحدار البسٌط تأثٌر كثافة استخدام الوسائل اإللكترونٌة للوزارة على اإلشباعات المتحققة من استخدام هذه الوسائل  

 المتغير التابع
R

2
 

 معامل التحذيذ
 Fقيمت  

SIG 

معنويت 

 النمورج

 المتغير المستقل

B 

معامل 

 االنحذار

 Tقيمت ث 

إشباعات التفاعل 
 االلكتروني 

2.211 0.022 2.150 
 Constant) .2.212 02.211الثابت  

 1.210 2.221 كثافة استخدام الموقع االلكتروني

إشباعات التفاعل 
 االلكتروني

2.1.5 21.5.. 2.222 
 Constant) 22.0.2 02.202الثابت  

 2.250 2.1.2 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي
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 يكشف الجدول السابق عما يمي: 
لكتروني ن كثافة استخدام الموق  اإلبي   كين ااولييتامن الفرض الرئيسي الخامس فراين فرع -

شباعات التفاعل ا شباعات بي   كلكتروني، والثانيإلوا  ن كثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي وا 
 لكتروني. إلالتفاعل ا

لكتروني إلدارة العالقات العامة بوزارة إللكثافة استخدام الموق  اة ر ذي داللة إحصائيأثوجود عدم  -
العمل السعودية عمى اإلشباعات المتحققة من استخدامه من قبل عينة الدراسة الجمهور السعودي، 

(، 2.150، وبم ت قيمتها  2.22أقل من  P- Valueأن قيمة معنوية هذا التأثير عمى عدم ؤكد وي
كما تبين باستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين عدم وجود عالقة  (،0.022وكانت قيمة ف  

( وذلك عند .2.12ارتباطية دالة إحصائي ا بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  
 (.2.222مستوت معنوية  

ة لتوافر دواف  استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة ر ذي داللة إحصائيأثوجود في حين تبين  -
العالقات العامة بوزارة العمل السعودية عمى كثافة استخدام هذ  المواق  االتصالية من قبل عينة 

المت ير المستقل (، وهذا يعني أن  R2 = 0.173بم  معامل التحديد  و الدراسة الجمهور السعودي، 
دث الرتفاع من الت ييرات التي تح% 17.3( يفسر حوالي واصل االجتماعيدواف  استخدام مواق  الت 

معنوية هذا التأثير عمى ؤكد اإلشباعات المتحققة من استخدام مواق  التواصل االجتماعي لموزارة، وي
وكانت (، ..21.5(، وكانت قيمة ف  2.222، وبم ت قيمتها  2.22أقل من  P- Valueأن قيمة 

 معادلة االنحدار الخطي البسيط: 
 *Y= 60.275+ (0.175)كثافت استخذام مواقع التواصل االجتماعي للوزارة 

وهو ما يعني أنه كمما زادت كثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة العالقات العامة  
بوزارة العمل السعودية بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة اإلشباعات المتحققة من استخدام مواق  

وجود  ، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين(B=.175بمقدار   التواصل االجتماعي لادارة
( وذلك 2.212عالقة طردية متوسطة القوة بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

 (.2.222عند مستوت معنوية  
لكتروني إلوبناء  عمى الننائج السابقة، يتم رفض الفرض الفرعي ااول المتعمق بكثافة استخدام الموق  ا -

ه، في حين تم قبول الفرض الفرعي الثاني، لكتروني من استخدامإلوتحقق إشباعات التفاعل ا
شباعات التفاعل ا لكتروني معه، إلوالمتعمق بوجود أثر لكثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي وا 

 أي أن الفرض الرئيسي الخامس يتم قبوله جزئي ا.  
لعمل السعودية تؤثر كثافة استخدام وسائل االتصال التي تعتمد عميها وزارة ا: الفرض الرئيسي السادس .2

 عمى التقييم العام اداء جهاز العالقات العامة في وزارة العمل السعودية لوظائفها.
 الذي يواحه الجدول التالي:تحميل االنحدار البسيط  استخدم الباحثوالختبار مدت صحة الفرض 
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 (99جدول رقم )
ٌوضح تحلٌل االنحدار البسٌط تأثٌر كثافة استخدام الوسائل اإللكترونٌة للوزارة على اإلشباعات المتحققة من استخدام  

 هذه الوسائل 

 المتغير التابع
R

2
 

 معامل التحذيذ
 Fقيمت  

SIG 

معنويت 

 النمورج

 المتغير المستقل

B 

معامل 

 االنحذار

 Tقيمت ث 

التقييم العام ألداء جياز 
 2.512 1.201 2.222 العالقات العامة 

 Constant) 22..15 00.222الثابت  

 -1.212 -2.259 كثافة التفاعل المباشر مع اإلدارة

التقييم العام ألداء جياز 
 2.212 2.122 2.252 العالقات العامة 

 Constant) .0.121 55.220الثابت  

 .0.22 2.221 الموقع االلكترونيكثافة استخدام 

التقييم العام ألداء جياز 
 2.222 25.919 2.092 العالقات العامة 

 Constant) 20.121 52.051الثابت  

 9.121 .2.12 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 يكشف الجدول السابق عما يمي: 
فروض فرعية ااول، بين كثافة التفاعل المباشر م  إدارة  ةيتامن الفرض الرئيسي السادس ثالث -

العالقات العامة بالوزارة والتقييم العام اداء جهاز العالقات العامة، والثاني، بين كثافة استخدام 
لكتروني والتقييم العام اداء جهاز العالقات العامة، والثالث، بين كثافة استخدام مواق  إلالموق  ا

 ماعي والتقييم العام اداء جهاز العالقات العامة. التواصل االجت
ة لكثافة التفاعل المباشر م  إدارة العالقات العامة بوزارة العمل ر ذي داللة إحصائيأثوجود عدم  -

السعودية عمى التقييم العام لجودة أداء جهاز العالقات العامة من قبل عينة الدراسة الجمهور 
، وبم ت قيمتها 2.22أقل من  P- Valueأن قيمة هذا التأثير  معنويةعمى عدم ؤكد ويالسعودي، 

(، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين عدم وجود عالقة 1.201(، وكانت قيمة ف  2.512 
( وذلك عند .2.12ارتباطية دالة إحصائي ا بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

 (.-2.2.0مستوت معنوية  
لكتروني إلدارة العالقات العامة بوزارة إلة لكثافة استخدام مواق  الموق  ار ذي داللة إحصائيأثوجود  -

العمل السعودية عمى التقييم العام لجودة أداء جهاز العالقات العامة من قبل عينة الدراسة الجمهور 
افة استخدام كثالمت ير المستقل  (، وهذا يعني أن  R2 = 0.030بم  معامل التحديد  و السعودي، 

دث عمى تقييم عينة الدراسة من الجمهور من الت ييرات التي تح% 3( يفسر حوالي لكترونيإلالموق  ا
 P- Valueأن قيمة معنوية هذا التأثير عمى ؤكد السعودي عمى جودة أداء جهاز العالقات العامة، وي

وكانت معادلة االنحدار (، 2.122(، وكانت قيمة ف  2.212، وبم ت قيمتها  2.22أقل من 
 الخطي البسيط: 

 *Y= 72.161+ (0.081)لكتروني للوزارة إلكثافت استخذام الموقع ا

وهو ما يعني أنه كمما زادت كثافة استخدام الموق  اإللكتروني إلدارة العالقات العامة بوزارة العمل  
السعودية بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى ارتفاع إيجابية التقييم العام لجودة أداء جهاز العالقات 

طردية متوسطة ، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين وجود عالقة (B=0.081العامة بمقدار  

http://www.epra.org.eg/
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( وذلك عند مستوت معنوية 2.222القوة بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  
 2.222.) 

ة لكثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة العالقات العامة بوزارة ر ذي داللة إحصائيأثوجود  -
العمل السعودية عمى التقييم العام لجودة أداء جهاز العالقات العامة من قبل عينة الدراسة الجمهور 

كثافة استخدام المت ير المستقل  (، وهذا يعني أن  R2 = 0.298بم  معامل التحديد  و السعودي، 
تقييم عينة الدراسة عمى دث من الت ييرات التي تح% 29.8( يفسر حوالي التواصل االجتماعي مواق 

أن معنوية هذا التأثير عمى ؤكد من الجمهور السعودي عمى جودة أداء جهاز العالقات العامة، وي
وكانت (، 25.919(، وكانت قيمة ف  2.222، وبم ت قيمتها  2.22أقل من  P- Valueقيمة 

 النحدار الخطي البسيط: معادلة ا
 *Y= 62.101+ (0.187)كثافت استخذام مواقع التواصل االجتماعي للوزارة 

وهو ما يعني أنه كمما زادت كثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي إلدارة العالقات العامة  
بوزارة العمل السعودية بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى ارتفاع إيجابية التقييم العام لجودة أداء جهاز 

القة طردية ، وباستخدام تحميل االرتباط بيرسون تبين وجود ع(B=.187العالقات العامة بمقدار  
( وذلك عند مستوت 2.222متوسطة القوة بين كال المت يرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

 (.2.222معنوية  
وبناء  عمى النتائج السابقة، يتم رفض الفرض الفرعي ااول المتعمق بوجود أثر لكثافة التفاعل  -

داء جهاز العالقات العامة، في حين يتم المباشر م  إدارة العالقات العامة بالوزارة والتقييم العام ا
قبول الفرض الفرعي الثاني، والمتعمق بأثر كثافة استخدام الموق  االلكتروني والتقييم العام اداء جهاز 
العالقات العامة، وكذلك قبول الفرض الفرعي الثالث، والمتعمق بكثافة استخدام مواق  التواصل 

از العالقات العامة، وبناء  عمى ما سبق أنه يتم قبول الفرض االجتماعي والتقييم العام اداء جه
 الرئيسي جزئي ا.  
ىالخالصةىوالتوصوات:

لكتروني وكذلك مواق  إللكترونية سواء الموق  اإلر اهتمام الجمهور السعودي بالمواق  ان تصد  تبي  
التواصل االجتماعي اجل التعرف عمى الخدمات واانشطة التي تقدمها إدارة العالقات العامة بوزارة 

في التعرف عمى أنشطة وخدمات  مرتف  التفاعل المباشر مازال له تأثيرالعمل السعودية إال أن 
لكتروني إلاالجتماعي وكذلك الموق  ااإلدارة، كما تبين وجود تأثير لكثافة استخدام مواق  التواصل 

لموزارة عمى التقييم العام اداء جهاز العالقات العامة في حين لم يكن هناك تأثير لمتفاعل المباشر 
عمى التقييم، كما تبين وجود أثر لكثافة استخدام مواق  التواصل االجتماعي وتحقق إشباعات التفاعل 

ذي ُيعد منطقي ا حيث سهولة استخدام مواق  التواصل لكتروني من استخدامه، وهو اامر الإلا
لكتروني في تحقيق اإلشباعات المتحققة من إلاالجتماعي وارتفاع خصائصها التفاعمية عن الموق  ا
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التفاعل اإللكتروني، وانطالق ا مما سبق توصى الدراسة بكجراء عددة توصيات البد من مراعاتها عمى 
 النحو التالي: 

لكترونياة بصاورة عاماة ومواقا  اإلات الحكومية عممية اإلتاحة اإللكترونياة عبار المواقا  تفعيل المؤسس - 1
االجتماعيااة بصااورة خاصااة، ماا  ااارورة حاارص المؤسسااات الحكوميااة عمااى امااتالك قاادرات  الشاابكات

هاااذ  الشااابكات االجتماعياااة بصاااورة  مزاياااامالياااة وبشااارية بواااا  خطاااط مساااتقبميه لكيفياااة االساااتفادة مااان 
 خاصة.

لكترونية التفاعمياة لمتعرياف بفعالياتهاا وأنشاطتها إلتعمل المؤسسات الحكومية عمى تنوي  الوسائل اأن  - 0
نتاجها المعموماتي الذي البد أن يتسم بالتنوع والعمق والشمول ويماس االحتياجاات المجتمعياة بصاورة  وا 

النهاياة تادعيم صاورة  مباشرة، مما يحقق ارتفاع مستوت الوعي بدورها الثقافي والمعرفي لممجتما ، وفاي
 المؤسسات لدت جمهورها المستهدف.

أن ياتم إعاداد دراساات متنوعاة داخال كال مؤسسااة حكومياة متعمقاة بدراساة تاأثيرات المواقا  اإللكترونيااة  – 5
ومواقاا  التواصاال االجتماااعي الخاصااة بهااا معتماادة عمااى نظريااات التااأثير المختمفااة، وذلااك ان التكاماال 

ااا أعمااق لخصااائص هااذا اإلعااالم الجديااد وتأثيراتااه عمااى بااين نتااائج تطبيااق هااذ   النظريااات يعطااي فهم 
 الجمهور المتفاعل معه داخل المؤسسة الحكومية.

تعميق الدراسة البحثية والتطبيقية لكافة أنواع الشبكات االجتماعية ولايس االقتصاار عماى الفايس باوك  - 2
خصائصااها وأهاادافها والتااي يمكاان توظيفهااا واليوتيااوي والتااويتر، حيااث هناااك أنااواع ماان الشاابكات لهااا 

 لتحقيق جزء من أهداف المؤسسات والكيانات تحقيق ا لجودة االتصال الحكومي بالجماهير.
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Abstract 

              This study seeks to identify the nature and limit of effects on the 

Public Relations Department in government authorities in shaping the Saudi 

public’s attitudes towards its goals and services which are provided by both 

direct communications, traditional and electronic communication. This study is 

based on Uses and Gratifications theory, and used survey methodology. This 

survey study is applied on 200 individuals from Saudi public.  

The results of the study shows that the Saudi public is interested in websites and 

social networking sites in order to identify the services and activities provided 

by the Public Relations Department at the Saudi Ministry of Labor, however the 

direct interaction still has a high impact on knowing the management activities 

and services. Also the study states the impact of heavy exposure to social 

networking sites as well as the website of the ministry on the general evaluation 

of the performance of the public relation system, while there was no direct 

impact on the evaluation. 
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