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األدوار املستحدثة للعالقات العامة ىف تقليص الصراعات 

امللحقية الثقافية  داخل املؤسسات التعليمية: العربية

 السعودية مبصر منوذجًا

 (*) خالد عبد هللا النامي /د

 مقدمة: 

 وبوابات اإللكترونية، وانتشار المواقع والشبكية، الرقمية بظهور البيئة

ر الجيل الثاني من اإلعالم الجديد وثورة مواقع المعلومات االلكترونية، وظهو

بالتالي ارتفع و ،زاد احتياج المستفيدين للمعلومات والمعرفة التواصل االجتماعي،

وأدلة  التقليدية كمحركات البحث أدوات غير للبحث أخرى بأدواتمستوى االهتمام 

الرقمية  بيئةبال ارتبطت التي والمظاهر من االعتبارات البحث االلكترونية غيرها

 المعلومات. الجديدة في نشر

ومع ظهور الصراعات العربية في اآلونة األخيرة أصبح من الضرورى  

تطوير وتحديث بنية العالقات العامة داخل المؤسسات التعليمية لمواكبة التطور 

 بدور للمعلومات مما يجعلها تسهم الجديدة البيئة التفاعل الدائم مع أجل من التكنولوجي

 المصادر نشر في هائلة إمكانات الويب شبكة المعرفة، حيث أتاحت مجتمع في يجابيإ

 على الرقمي والتصوير التسجيل ساعدت تقنيات كما للمعلومة، والمسموعة المرئية

بيئة معلوماتية متطورة، بل يمكن القول أننا  نعيش ثورة هائلة في  إنتاج سهولة

ي تتمثل في سرعة الحصول على المعلومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والت

لذا تُعد وسائل االتصال الجديدة من األدوات المهمة  (1)ونشرها بأقصى سرعة ممكنة،

 (2) للعالقات العامة الحديثة.

وقد تبنت العالقات العامة التقنيات االتصالية الجديدة كنتيجة للنمو غير 

عدد المنافذ اإلعالمية المتوافرة، المسبوق في ستة مجاالت متداخلة بشكل وثيق هي: 

سرعة نقل المعلومات، مقدار كم المعلومات المتوافرة، وعدد المنظمات التي تستخدم 

العالقات العامة، بل وعدد منظمات العالقات العامة ذاتها، ومقدار وتنوع التقنيات 

 .(3)الجديدة الصالحة لالستخدام في مجال العالقات العامة

                                       
 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –عالقات العامة واإلعالن دكتوراه بقسم ال *
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: مشكلة ال  دراسة: أوالا

وفي ضوء تزايد اهتمام الباحثين والممارسين بمجال العالقات العامة بعد 

الصراعات التي طرأت على البالد العربية )ثورات الربيع العربي( والتي كان 

مصدرها الرئيسي لالنطالق هي شبكة اإلنترنت، حرصت إداراة العالقات العامة 

أنشطتها بالمؤسسات العربية  على توظيف هذه الوسائل التفاعلية في ممارسة

 التعليمية والترويج لخدماتها التعليمية.

محاولة لتقييم مدى استفادة هذه المؤسسات التعليمية خارج دولها وك 

)الملحقية الثقافية( من مواقعها اإللكترونية لبناء العالقات مع الجمهور؛ تسعى هذه 

ة السعودية "الملحقية "رصد وتقييم استخدام المؤسسة التعليميالدراسة إلى 

الثقافية السعودية داخل مصر" لوسائل اإلعالم الجديد سواء المواقع االلكترونية 

أو مواقع التواصل االجتماعي في ممارسة أنشطة العالقات العامة بها، والترويج 

لخدمات الملحقية التعليمية بها، ودورها في تهدئة الصراعات داخل المؤسسات 

 ة العربية السعودية بعد ثورات الربيع العربي. التعليمية بالمملك

 ثانياا: أهمية الدراسة: 

تقييم مدى قدرة المواقع اإللكترونية سواء العامة أو مواقعع التواصعل االجتمعاعي  .1

للملحقيععة الثقافيععة السعععودية بمصععر فععي تحقيععق التفاعليععة وكونهمععا  ليععة لتعريععف 

فعة، خاصعةف فعي ظعل ظهعور تعأثير الجمهور باألنشطة والخدمات التعليميعة المختل

وفاعلية اإلعالم الجديد وخاصة مواقعع التواصعل االجتمعاعي فعي انعدالع ثعورات 

، والتععي كعان لهععا بالتبعيععة تأثيراتهععا علععى النظععام 2011الربيعع العربععي منععذ عععام 

 العام للدول العربية، والمؤسسة التعليمية بشكل خاص.  

مة داخل الملحقية الثقافيعة السععودية بمصعر استفادة القائمين بمجال العالقات العا .2

في معرفة جوانب القوة والقصور في منظومة إدارتها للعمل على تالفيهعا، وهعو 

معععا يترتعععب عليعععق بنعععاء عالقعععات جيعععدة معععع الجمهعععور عبعععر الوسعععائل التفاعليعععة 

 المستحدثة. 

ل اختبار نظرية علمية لم تحع  باالهتمعام الكعافي فعي الدراسعات العربيعة إال بشعك .3

قليل، وهعي النظريعة الشعاملة لقبعول واسعتخدام التكنولوجيعا، علعى العرغم معن معا 

تطرحععق مععن افتراضععات مهمععة حععول العوامععل المععؤثرة علععى قبععول واسععتخدام 

 المبتكرات الحديثة. 
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 ثالثاا: أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

يقدمها الموقع اإللكتروني مواقع التعرف على نوعية المضامين والخدمات التي  -1

 التواصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصر.

التعرف على مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي )الموقع  -2

االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي( للملحقية الثقافية السعودية بمصر في 

 ممارسة أنشطة العالقات العامة.

مل استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي )الموقع االلكتروني استشكاف عوا -3

ومواقع التواصل االجتماعي( للملحقية الثقافية السعودية بمصر في ممارسة 

 أنشطة العالقات العامة.

معرفة اتجاهات العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر نحو استخدام  -4

ماعي للملحقية في ممارسة أنشطة الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجت

 العالقات العامة.

تحديد أثر تكنولوجيا االتصال التفاعلي )الموقع االلكتروني ومواقع التواصل  -5

االجتماعي( للملحقية الثقافية السعودية بمصر في ممارسة أنشطة العالقات 

 العامة بعد ثورات الربيع العربي وتحديدفا في تهدئة الصراعات داخل المؤسسة

 التعليمية. 

التعرف على السياسات التي اتخذتها الملحقية الثقافة السعودية بمصر لتطوير  -6

 منظومة التعليم السعودي بعد ثورات الربيع العربي. 

 رابعاا: الدراسات السابقة: 

تنوعت الدراسات التي تطرقت إلى ممارسات العالقات العامة وتوظيف   

جديد في تجويد ورفع كفاءة أداء ممارسي التكنولوجيا الحديثة أو اإلعالم ال

 العالقات العامة، ومن أبرز الدراسات التي توصلت لذلك ما يلي: 

إلى أن تقديم  (4)( 2017أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم السيد، توصلت دراسة )

معلومات أكثر حداثة جاء في مقدمة أسباب متابعة األنشطة االتصالية إلدارة 

، يليها تقديم %70.2عالم بالجامعات المصرية وذل  بنسبة العالقات العامة واإل

، تليها %49.2معلومات عن الجامعة مع دعمها ببعض األخبار واإلحصائيات بنسبة 

، بينما في المرتبة الرابعة جاء االستفادة من %41.5تقديم معلومات متنوعة بنسبة 
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 . %16متابعة أنشطة الجامعة بنسبة 

أظهرت نتائج الدراسة الكيفية وجود  (5)( 2016مري، )جدعان فاضل الشدراسة 

إيمان قوى لدي مديري العالقات العامة فى العديد من الجهات فيما يتعلق بخطة 

الدولة وتوجهاتها التنموية، كما تبين بروز العديد من األنشطة االتصالية التى تعتمد 

دراسة، وتنوعت عليها إدارات العالقات العامة فى المؤسسات والهيئات محل ال

الوسائل اإلعالمية التى تعتمد عليها إدارات العالقات العامة لخدمة أهداف خطة 

من مسئولي  %23,4التنمية الوطنية، كما توصلت الدراسة الميدانية إلى أن 

العالقات العامة في الشركات عينة الدراسة يدركون خطة التنمية الوطنية باعتبارها 

من مسئولى  %20اصة في مجال التعليم، فى حين أن تطوير البنية التحتية خ”

تحقيق االستقرار ”العالقات العامة ينظرون إلى خطة التنمية الوطنية باعتبارها 

 االقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي". 

توجد عالقة ارتباطية بين  أنق (6)( 2016بالل جمعة عبد هللا، معصموجاء في دراسة )

سسات الحكومية لوسائل االتصال الحديثة وبين تحقيق اتصال حواري مع استخدام المؤ

جمهورها الخارجي، أي كلما استخدمت المؤسسات الحكومية وسائل االتصال الحديثة 

كلما استطاعت اتصال حواري مع جمهورها الخارجي، وأنق توجد عالقة ارتباطية بين 

ثة لتحقيق اتصال حواري مع استخدام المؤسسات الحكومية لوسائل االتصال الحدي

 جمهورها الخارجي واتجاهات هذا الجمهور نحو هذه المؤسسات. 

إلى وجود تأثير لتوقع األداء على النية   (7)(2015حسن الصيفي، توصلت دراسة )

السلوكية الستخدام الممارسين لوسائل اإلعالم االجتماعي، فيما لم يؤثر توقع الجهد، 

والظروف المساعدة على النية السلوكية لالستخدام، وكشفت والتأثيرات االجتماعية، 

 والتأثيرات والظروف المساعدة توقع الجهد على للخبرة تأثير النتائج عن وجود

 باستثناء الخمسة العناصر من أي ملحوظ على تأثير للنوع يكن لم بينما االجتماعية

والتأثيرات االجتماعية،  وكيةالسل النية على تأثير لق فكان العمر اما المساعدة، الظروف

 السن . كبار ذل  يحفز ال بينما التجربة، من األولى المراحل في أقوى التأثير يكون حيث

إلى أن  (8)( 2015)شيماء محمد محمد عبد المجيد العشماوي. وتوصلت دراسة 

ء أجهزة العالقات العامة تهتم بتقويم األنشطة اإلتصالية أكثر مما تهتم بتقويم األدا

الكلى، وأن "اإلعتقاد أن أنشــطــــة العــــالقـــات العامـــة غيـــر قابلــــة 

للقيـــــاس" جاء فى المرتبة األولى بين معوقات التقويم، وأنق كلما أرتفع مستوى 

 إمتياز جهاز العالقات العامة أرتفع مستوى فعّالية تقويم جهوده.



األدوار المستحدثة للعالقات العامة في تقليص الصراعات العربية داخل المؤسسات التعليمية 
 الملحقية الثقافية السعودية بمصر نموذجا  

 

 559  العالم فى الصراع ياوقضا االتصال وسائل - المؤتمر الدولي الثالث والعشرون 

استخدام غالبية إلى  (9)( 2015لحي، حاتم على حيد مقبل الصاوجاء في دراسة )

ممارسي العالقات العامة واالتصال المواقع اإللكترونية والفيس بوك في المرتبة األولى 

في نشر أخبار المنظمات، في المقابل قّل استخدامهم للمواقع اإللكترونية والفيس بوك 

لنتائج عن وجود تأثير في التنسيق بين العاملين، وتقييم برامج العالقات العامة، وكشفت ا

ذو داللة إحصائية للمتغيرات التي تشكل العناصر األساسية للنظرية الشاملة لقبول 

 –والتأثيرات االجتماعية  –وتوقع الجهد  –واستخدام التكنولوجيا وهي )توقع األداء 

والظروف المساعدة( على نوايا استخدام المبحوثين للمواقع اإللكترونية والفيس بوك في 

 مارسة أنشطة العالقات العامة. م

عن أن أهم المهام التى  (10)( 2015غادة محمد عبد الفتاح الفداوي، كشفت دراسة )

تقوم بها العالقات العامة توضيح موقف المؤسسة تجاه القضايا واألحداث الجارية، يليها 

رة توطيد عالقة المؤسسة بجمهورها وتنميتها، وفى الترتيب الثالث مهمة تحسين صو

المؤسسة، وأخيراف كال من مهمة تشكيل صورة ايجابية للمؤسسة في أذهان الجماهير، 

 (لكل منهما. %9ومهمة الترويج لنشاط المؤسسة بنسبة)

من الممارسين  %77.6إلى أن  (11)(2013عبد القادر شهاب، وتوصلت دراسة )

تحسين  ليات يؤكدون على أهمية استخدام اإلنترنت في العالقات العامة، وجاء هدف 

االتصال في المرتبة األولى الستخدام اإلنترنت، ووجدت الدراسة أن هناك عوامل فنية 

وتقنية تؤثر على استخدام اإلنترنت في العالقات العامة، مثل درجة إجادة ممارس 

العالقات العامة للتعامل مع اإلنترنت والخصائص الفنية والتقنية لإلنترنت، وتؤثر 

مثل األوضاع االقتصادية للمؤسسة وإمكانياتها على استخدام عوامل اقتصادية 

الممارسين لإلنترنت، إضافة الى تأثير بعض العوامل السياسية مدى إتاحة النظام 

السياسي الحرية الكاملة الستخدام اإلنترنت، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات 

 اإلنترنت. ايجابية لدى ممارسين العالقات العامة نحو استخدام 

من الممارسين بالعالقات  %64إلى أن  (12)(2011محمد اليدومي، توصلت دراسة )

العامة أكدوا على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في العالقات العامة، وجاء الحاسب في 

ا في العالقات العامة يليق اإلنترنت ثم الهاتف  مقدمة التقنيات الحديثة األكثر استخدامف

فالبريد االلكتروني، وحصل الفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة على المراتب المحمول، 

األخيرة في االستخدام، كما كشفت النتائج عن مساعدة التقنيات الحديثة على إنجاز الدقة 

في العمل، وأن هناك تأثيرات مستقبلية للتقنيات الحديثة في أعمال العالقات العامة من 

 وجهة نظر الممارسين.
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 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 

استفاد الباحث من عرض الدراسات السابقة في التعرف على النظرية المناسبة  -1

لدراستق في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتي تمثلت في النظرية 

 الشاملة لقبول واستخدام التكنولوجيا، ومتغيراتها. 

لنتائج وتفسيرها، بعد التمكن من اختيار تعرف الباحث على طريقة عرض ا -2

 اإلجراءات المنهجية المناسبة لهذه الدراسة.

ا: اإلطار النظري للدراسة:  النظرية الشاملة لقبول واستخدام التكنولوجيا خامسا

UTAUT 

The Unified Theory of Acceptance and Use of  Technology  

 ,Venkatesh ,Morrisل الباحثين م من قب2003تم تطوير النظرية عام        

Davis and Davis   المقارنة بين أوجق الذين استخلصوا هذه النظرية من خالل

التشابق واالختالف بين أربع نماذج وأربع نظريات ذات صلة وثيقة بقبول 

 (13)لذا تم تسميتها بالشاملة.  واستخدام التكنولوجيا،

ية وسلوك استخدام التكنولوجيا أطلقوا تُفسر النظرية العوامل المؤثرة على ن   

، وتقترح (UTAUT) النظرية الشاملة لقبول واستخدام التكنولوجيا"عليها " 

النظرية وجود أربعق عوامل تؤثر بشكل مباشر على النية السلوكية لقبول 

 (14) واستخدام التكنولوجيا هذه العوامل، هي:

صععود بععق: الدرجععة : والمق(Performance expectancy)توقععع األداء   -1

معن شعأنق أن يحقعق لهعم مكاسعب  تكنولوجيعاالتي يعتقد األفراد أن اسعتخدامهم لل

 في أدائهم الوظيفي، ويقاس توقع األداء من خالل خمسة مركبات هي:

: بمعنعععى ألي درجعععة يعتقعععد (sPerceived usefulnes) المنفعععة المدركعععة -

 أدائهم الوظيفي.األفراد أن استخدام التكنولوجيا سيعزز أو سيرفع من 

ويقصد بها رغبعة المسعتخدم (: Extrinsic motivation) الدافعية الخارجية -

 في إنجاز نشاط ما بسبب إدراكق أن إنجاز النشاط سيعود بتحقيق نتائج هامة.

: بمعنععى قععدرة النظععام علععى تعزيععز (fit-Job) مناسععبة التكنولوجيععا للوظيفععة -

 األداء الوظيفي.
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: (Relative advantage) سعععتخدام التكنولوجيعععاالميععع ة   ات العالقعععة با -

ويقصععد بهععا ألي درجععة يععدرك المسععتخدم بععأن اسععتخدامق للمبتكععرات الحديثععة 

 أفضل من استخدامق للتكنولوجيا السابقة.

: ويقصععد بععق النتععائج المتوقعععة مععن (Outcome expectations) :النتععائج المتوقعععة -

لععى نععوعين، األول: يتعلعق بنتععائج متوقعععق السعلوك، وهععذه النتعائج المتوقعععة تععم تقسعيمها إ

 تتعلق باألداء الوظيفي، والثاني: نتائج متوقعق تتعلق باألهداف الشخصية. 

ويقصد بق درجة السعهولة المرتبطعة  :(Effort expectancyتوقع الجهد  ) -

أي ألي درجعة يعتقعد   سعهولة االسعتخدام المدركعةباستخدام النظام ويتضعمن: 

أي ألي درجعة  لصععوبةام النظام خال من بذل أي جهد، والمستخدم أن استخدا

 وسعهولة االسعتخداميتم إدراك النظام على أنق من الصعب فهمعق واسعتخدامق، 

 ألي درجة استخدام الُمبتكر يكون ُمدرك من قبل المستخدم كسهل لالستخدام. 

: يقصعععد بعععق معععدى إدراك (Social influencesالتعععرثيرات االجتماعيعععة ) -2

أن األشخاص المهمين يعتقدون أنق ينبغي عليعق أن يسعتخدم النظعام، المستخدم ب

أي أن األشعخاص  الععرف الموضعوعي: وتشمل التعأثيرات االجتماعيعة معا يلعي

الععذين يععؤثرون علععى سععلوك الفععرد أو يُعتبععرون مهمععين بالنسععبة لععق يعتقععدون أن 

ات أي ثقافععة الجماععع والعوامععل االجتماعيععةينبغععي عليععق أن يسععتخدم النظععام، 

بمعنعي  الصعورةالمرجعية وتوافق الشعخص معع اآلخعرين فعي مواقعف محعددة، 

 ألي مدى استخدام الفرد للنظام يعزز صورتق ومكانتق في النظام االجتماعي.

يُقصعد بهعا: ألي معدى  (:Facilitating conditionsالظعروف المسعاعدة ) -3

الععدعم الععالزم  يعتقععد الفععرد أن البنيععة التحتيععة التقنيععة والتنظيميععة ُوجععدت لتععوفر

أي إدراك البنيعععة  السعععيطرة السعععلوكية المعععدر السعععتخدام النظعععام ويتضعععمن: 

الداخلية والخارجية المنعكسعة علعى السعلوك وتشعمل الكفعاءة الذاتيعة، وظعروف 

في البيئة كتوفر أشعخاص  وظروف المصادر المساعدةالتكنولوجيا المساعدة، 

النظععام الحتياجععات وخبععرة  أي مالئمععة التوافععقلمسععاعدتق باسععتخدام النظععام، 

 المتبني  ولطبيعة العمل(.

إلى جانب العوامل األربعة السابقة والتي تشكل العناصر البنائية األساسية 

 الستخدامللنظرية، ثمة عوامل أخرى لها تأثير غير مباشر على النية السلوكية 

 التكنولوجيا، وهي: 
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دة فعل المستخدم نحو والمقصود بق: راالتجاه نحو استخدام التكنولوجيا  -

الدوافع  –استخدام النظام ويشمل أربعق عوامل هي )االتجاه نحو السلوك 

 التأثير(. –التأثير نحو االستخدام  –الداخلية 

ويقصد القدرة على إنجاز الوظيفة باستخدام النظام بدون كفاءة النظام  -

 مساعدة اآلخرين.

خوف من فقدان المعلومات أو يقصد القلق من استخدام النظام نتيجة الالقلق و -

 الوقوع في أخطاء عند استخدام النظام. 

ا: تساؤالت الدراسة:   سادسا

 أ/ تساؤالت الدراسة التحليلية: 

 ما هي الخصائص الشكلية لموقع الملحقية الثقافية السعودي بمصر؟  -1

 ما أنواع الوسائط المتعددة المستخدمة بموقع الملحقية الثقافية السعودي بمصر؟  -2

ما دورية التحديث للبيانات والمعلومات على موقع الملحقية الثقافية السعودي  -3

 بمصر؟ ونوعية المضمون الذي يتم تحديثق؟ 

 ما عناصر هوية موقع الملحقية الثقافية السعودي بمصر التي تم إبرازها؟  -4

 ما أوجق التعريف بموقع الملحقية الثقافية السعودي بمصر؟  -5

 يبرزها موقع الملحقية الثقافية السعودي بمصر؟ ما نوعية الخدمات التي  -6

ما هي  ليات التواصل المتاحة للجمهور المستهدف مع موقع الملحقية الثقافية  -7

 السعودي بمصر؟  

 : ب/ تساؤالت الدراسة الميدانية

ما كثافة استخدام مواقع االنترنت عامة وفي العمل بالملحقية الثقافية السعودية  -1

 بمصر؟

تخدام العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر للموقع ما مجاالت اس -2

اإللكتروني وموقع التواصل االجتماعي في إنجاز وظائف وأنشطة العالقات 

 العامة بالملحقية؟

ما المضامين التي ينبغي نشرها في الموقع اإللكتروني وموقع التواصل  -3
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الملحقية الثقافية السعودية االجتماعي التابعة للملحقية من وجهة نظر العاملين في 

 بمصر؟ 

ما عوامل تبني ممارسي العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر للموقع  -4

اإللكتروني وموقع التواصل االجتماعي في ممارسة أنشطة العالقات العامة 

 بالملحقية؟ 

ام ما اتجاهات ممارسي العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر نحو استخد -5

الموقع اإللكتروني للملحقية ومواقع التواصل االجتماعي في ممارسة أنشطة 

 العالقات العامة بها؟

ما تأثير تكنولوجيا االتصال التفاعلي )الموقع اإللكتروني للملحقية ومواقع  -6

التواصل االجتماعي( على ممارسات العالقات العامة من وجهة نظر العاملين 

 بالملحقية الثقافية بمصر؟ 

ما أثر استخدام للموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي للملحقية على  -7

استخدام وسائل اإلعالم التقليدية في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية 

 بمصر؟

ما أوجق القصور من وجهة نظر العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر  -8

التواصل االجتماعي للملحقية في تفعيل  في توظيف الموقع االلكتروني ومواقع

 خدمة العالقات العامة بشكل خاص والملحقية بشكل عام؟

ما تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة )الموقع االلكتروني ومواقع التواصل  -9

االجتماعي( للملحقية في أداء العالقات العامة للملحقية بعد ثورات الربيع 

 العربي؟ 

 الميدانية:سابعاا: فروض الدراسة 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة الفرض الرئيسي األول:  -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي واستطاعتهما تحسين 

 أداء العمل في المحلقية الثقافية السعودية بمصر. 

فة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثاالفرض الرئيسي الثاني:  -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على 

 . في ممارسة أنشطة العالقات العامة استخدام وسائل اإلعالم التقليدية
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توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة الفرض الرئيسي الثالث:  -

مل التي تدفع استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي والعوا

 الموظفين إلى استخدامهما في ممارسة مهنة العالقات العامة بالملحقية. 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة الفرض الرئيسي الرابع:  -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي واالتجاهات نحو 

لملحقية الثقافية السعودية استخدامها في ممارسة أنشطة العالقات العامة با

 بمصر. 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة الفرض الرئيسي الخامس:  -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على 

 ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر. 

عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة توجد الفرض الرئيسي السادس:  -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على أداء 

 العالقات العامة للملحقية الثقافية السعودية بمصر بعد ثورات الربيع العربي. 

 ثامناا: اإلجراءات المنهجية:

ث أو الدراسات الوصفية التي تُعد هذه الدراسة من نوعية البحونوع الدراسة:  -أ

تستهدف جمع المعلومات الالزمة لوصف أبعاد ومتغيرات الظاهرة مما يمكن 

من تحليلها في الظروف التي تتواجد عليها، فضالف عن االعتماد على األساليب 

والتحليل اإلحصائي  Qualitativeواألساليب الكيفية  Quantitativeالكمية 

 .في تفسير البيانات

يُعتبر من  ، حيثSurveyعلى منهج المسح تم االعتماد الدراسة: منهج  -ب

ا معياريفا  المناهج الرئيسية للبحوث السلوكية واالجتماعية خاصة، فهو يُعد نموذجف

لخطوات جمع البيانات من المفردات البشرية سواء عن حالتهم وسلوكهم 

جمهور وسائل ومشاعرهم واتجاهاتهم، لذا يُعتبر هذا المنهج رئيسي في دراسة 

  .   ( 15)اإلعالم في إطارها الوصفي أو التحليلي

اعتمد الباحث على المسح بأسلوب العينة ألنق يصعب مجتمع وعينة الدراسة:  -ت

التعامل مع كافة مفردات مجتمع الدراسة لكبر حجمق وذل  مع كل من الدراسة 

 التحليلية والميدانية:
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مع الدراسة التحليلية للموقع تمثل مجت مجتمع وعينة الدراسة التحليلية: .1

االلكتروني الخاص بالملحقية الثقافية السعودية بمصر، لكن لكبر حجم الروابط 

، تم تحليل ورصد الموقع لمدة 1996على هذا الموقع الذي تم تأسيسق منذ عام 

 . 2017يوم على التوالي، وتحديدفا خالل شهري مارس وإبريل  60

: يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في كافة العاملين ةمجتمع وعينة الدراسة الميداني .2

في الملحقية الثقافية السعودية بمصر، لكن لكبر حجم المجتمع تم سحب عينة 

مفردة من العاملين في  15مفردة، منهم  60متاحة من العاملين تمثلت في 

 الملحقية الذين لهم اتصال مباشر بالموقع االلكتروني للملحقية  وكذل  مواقع

( 45التواصل االجتماعي أي المسئولين عن التحديث لهم، في حين أن الباقي )

من المتعاملين مع مواقع الملحقية بإعداد المحتوى المنشور عليهم من باقي 

 إدارات الملحقية.

 وكانت خصائص هذه العينة كما يلي: 

فععي مقابععل مشععاركة  %51.580فععي المسععح الميععداني  الععذكوركانععت نسععبة مشععاركة  .1

، حيث غالبية العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر معن %20بنسبة  إلناثا

 الذكور. 

سعنة، تعاله  40ألقعل معن  30من العينة تنحصر أعمعارهم معا بعين  %61.7إن نسبة  .2

 %10سنة، ثم نسعبة  30ألقل من  20ممن تنحصر أعمارهم ما بين  %18.3نسبة 

سعععنة، كمعععا جعععاء نسعععبة  50معععن  سعععنة ألقعععل 40ممعععن تنحصعععر أعمعععارهم معععا بعععين 

ا فأكثر.  50ممن لديهم  1015.2%  عامف

مععن عينععة الدراسععة الميدانيععة حاصععلين علععى مؤهععل جععامعي فععي  %96.7إن نسععبة  .3

 من الحاصلين على درجة الماجستير. %3.3مقابل نسبة 

 %86.7" بنسعبة موظعفإن نسبة المشعاركين فعي الدراسعة معن المسعتوى اإلداري " .4

 ".رئيس القسمفي المستوى اإلداري " %13.3في مقابل نسبة 

 أدوات جمع البيانات: -ث

: تم االعتماد على استمارة تحليل مضمون للمحتوى بالنسبة للدراسة التحليلية -1

اإللكتروني لموقع الملحقية الثقافية السعودية بمصر وذل  خالل شهري إبريل، 

 . 2017ومايو 
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حيفة استقصاء أعدت خصيصفا : تم االعتماد على صبالنسبة للدراسة الميدانية -2

للكشف عن  فاعلية توظيف اإلعالم الجديد في تفعيل دور ونشاط العالقات العامة 

في الملحقية الثقافية السعودية بمصر، بما يترتب عليق فاعلية دورها في تجويد 

 الخدمة التعليمية خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

 اختبارات الصدق والثبات:  -ج

والذي يعني صدق المقياس المستخدم ودقتق في : (Validity)اختبار الصدق .1

وللتحقق من  (16)قياس المتغير النظري أو المفهوم الذي يرغب الباحث في قياسق، 

صدق المقياس المستخدم في البحث تم عرض أدوات جمع البيانات )صحيفة 

االستقصاء، وكذل  استمارة تحليل المضمون( على مجموعة من الخبراء 

 صصين في مناهج البحث واإلعالم. والمتخ

ويقصد بالثبات تحقيق التوازن في نتائج  :(Reliability)اختبار الثبات  .2

فبالنسبة للدراسة الميدانية تم تطبيق اختبار  (17)االستمارة عند إعادة تطبيق االستمارة، 

من العينة األصلية بعد تحكيم استمارة االستقصاء ثم  %10الثبات على عينة تمثل 

من المبحوثين بعد أسبوعين من  %5عادة تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة إ

االختبار األول، كما تم إجراء اختبار الثبات مع ثالثة باحثين لعينة موحدة من 

المضمون الذي سيتم تحليلق للوصول إلى متوسط الثبات بين الباحثين بالدراسة 

 التحليلية. 

 حاسب ومعالجتها إحصائياا: تاسعاا: إدخال البيانات إلي ال

ببرنامج "الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية" والمعروف باسم تم االستعانة      

SPSS ويتمثل مستوي الداللة المعتمدة في هذه الدراسة في كافة اختبارات الفروض ،

 %95والعالقات االرتباطية في قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 

فأقل، كما يعبر مستوى االرتباط عن الفئات  0.05، أي عند مستوى معنوية فأكثر

( يعني درجة ارتباط منخفضة للغاية، والقيمة )أكبر 3-،3الثالثة التالية: أقل من )+

 7،+-( تعني درجة ارتباط متوسطة، والقيمة األكبر من )7-وأقل من +، 4 -من +،

 ( تعني درجة ارتباط عالية وقوية. 1حتي 
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ا: نتائج الدراسة التحليلية:   عاشرا

 أوالا: خصائص الهيئة الشكلية لموقع الملحقية محل الدراسة:  

كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن أن غالبية روابط الموقعع  االلكترونعي للملحقيعة  (1)

، بمعنععي أنععق ال يتضععمن أي روابععط داخليععة %60السعععودية الثقععافي بسععيط بنسععبة 

مععن الععروابط  %40تاحععة بشععكل مباشععر فععي مقابععل نسععبة مركبععة لكنهععا روابععط م

بالموقع تُعد مركبة، وتتمثل في الروابط الخاصة ببوابة الطلبة المبتعثعين، حيعث ال 

يسعمح لغيععر الطععالب بالععدخول عليهععا، إال ععن طريععق رقععم الهويععة وكلمععة المععرور 

تابعععة الخاصعة لكعل طالعب، لالسعتفادة معن الخعدمات التعليميعة، كمعا أن الخعدمات ال

لعرابط الطعالب المبتعثعين يظهعر جميعع المعلومعات التعليميعة التعي يمكعن االسعتفادة 

 منها في فترة الدراسة، وهي من خالل أخبار وبيانات عبر روابط مركبة.   

 -تضمن الموقعع روابعط للصعفحة علعى شعبكات التواصعل االجتمعاعي وهعم )تعويتر (2)

ععا لعععدد مععن المواقعع -الفععيس بععوك ع الرسععمية متمثلععة فععي موقععع اليوتيععوب(، ورابطف

وموقع الهيئة العامعة للسعياحة واآلثعار، وموقعع الهيئعة وزارة التعليم العالي السعودي، 

 العامة للسياحة والتراث الوطني، وموقع وزارة التعليم العالي السعودي.  

 :بموقع الملحقية السعودية محل الدراسةالوسائط المتعددة المستخدمة  أنواع (3)

 

 (1رسم بياني رقم )

 أنواع الوسائط المتعددة المستخدمة بموقع الملحقية السعودية محل الدراسة 

كشفت نتائج الدراسة التحليلية لصفحة الموقع االلكتروني للملحقية عينة الدراسة ععن 

تنوع الوسائط المتعددة المستحدمة ما بين النصوص والصعور ورسعوم ثابتعة ومتحركعة 

ومقاطع الفيديو، إال أن الصور جاءت في الصدارة والمرتبة األولعى  linksط الـ ورواب

، وهو معا يحقعق %22من بين إجمالي أنواع الوسائط المتعددة المتضمنة بالموقع بنسبة 

جععذب االنتبععاه خاصععة عععن تناسععق األلععوان التععي تعععد مريحععة للعععين المتابعععة، كمععا أن 
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وبعة خاصعة لعو أجيعد اختيارهعا لتكعون معبعرة الصور تساعد على تذكر النصعوص المكت

 عن المحتوى النصي. 

، والتي تنوعت ما بين البسعيط %19بنسبة  linksوفي الترتيب الثاني جاءت روابط 

والمركب، ويتضعمن كعل رابعط مجموععة معن البيانعات والمعلومعات بالصعور والرسعوم 

السعتفادة معن خدماتعق الجرافيكية وروابط خاصة لتسهيل تفاععل المسعتفدين معع الموقعع ل

 التعليمية بشكل الكتروني.  

، يليق في الترتيعب الرابعع مقعاطع %18.2ويأتي في الترتيب الثالث النصوص بنسبة 

، حيععث توجععد مقععاطع فيععديو كثيععرة داخععل رابععط بوابععة الطلبععة %15.6الفيععديو بنسععبة 

 فضائية. المبتعثين، فضالف عن وجود رابط للموقع  على قناتي عالي، وقناة عين ال

لكل منهما،  %9.1تاله في الترتيب الخامس كل من الرسوم المتحركة والثابتة بنسبة  

ا اإلعالنات بنسبة  وهي إعالنات خدمية لصعالح المؤسسعة وإبعراز أنشعطتها  %7وأخيرف

وليست إعالنات تجارية، والتي كان أبرزها اإلعالن عن إتاحة الخدمات التعليمية لموقع 

يععق الكترونععي يتععاح فتحععق علععى الهواتععف الذكيععة )رابععط سععفير الطلبععة الملحقيعة عبععر تطب

، وهذا التنعوع فعي play Googleأو Apple storeلألجهزة الذكية( سواء عن طريق 

الوسائط يعبر عن فعالية العالقات العامة في تحقيق جودة توصيل المعلومات والخدمات 

، اد & أحمععد فععاروقخيععرت عيععوهععو مععا يتفععق مععع مععا اقتععرح مععن قبععل )للجمهععور، 

، بععععأن أهععععم نتععععائج العالقععععات العامععععة الذكيععععة القائمععععة علععععى اسععععتخدام (18)(2015

التكنولوجيا )المواقع والشبكات االجتماعية والهواتف الذكية( هعي نشعر المعلومعات 

)منهعل ععدنان واألخبار، ودعم التواصل والحوار مع الجمهور، وأوضحت دراسعة 

ة المعلومععات الرسععمية وتطورهععا جععاء مععع تطععور أن فكععرة إتاحعع(  19)( 2016الحمععد،

المواقععع الحكوميععة وتطععور تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت ابتععداء مععن الحكومععة 

ا بحكومععة الجععوال ووصععوالف إلععى الحكومععة المفتوحععة التععي جعلععت  اإللكترونيععة مععرورف

 اختيار المعلومات المتاحة على طلب المواطن وليس على مزاج الحكومات. 

دورية التحديث لبيانات موقع الملحقية السعودية محل الدراسة معا بعين اليعومي  تنوعت (4)

واألسبوعي، حيث يتوقف نوعية التحعديث وفقفعا لنوعيعة البيانعات المنشعورة، فمعثالف يعتم 

دوري سعواء ععن طريعق تقعارير تععدها  بشعكلإبراز اإلنجازات التي تحققهعا الملحقيعة 

أخبار ينشرها الشؤون الثقافيعة واإلععالم داخعل  الملحقية أو إحصاءات أو فيديوهات أو

الملحقية في الصعحف العربيعة والمصعرية المختلفعة االلكترونيعة ممعا يزيعد معن إيجابيعة 

صععورة المكتععب اإلعالمععي بالملحقيععة السعععودية الثقافيععة بمصععر، ومععن أمثلععة الصععحف 
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كترونيعة، وكالعة العربية التي يتم نشر األخبار بها )الخليج أون الين، صحيفة سعبق االل

 -الوفععد -األنبعاء السعععودية، أزد(، ومععن أمثلععة الصععحف المصععرية االلكترونيععة )الععوطن

 الفجر(.  -الدستور -صدى البلد -مصراوي -المصري اليوم -البوابة -فيتو -اليوم السابع

 اللغة المستخدمة في كافة روابط الموقع تمثلت في اللغة العربية.    عنأما  (5)

 وية موقع الملحقية السعودية محل الدراسة: ثانياا: عناصر ه

تبين الحرص عن اإلعالن عن هوية موقع الملحقية السعودية بشكل واضح وصريح،   (1)

حيث االهتمام بإبراز ما يدل على كيان الدولعة معن خعالل شععار وزارة التعلعيم الععالي، 

الهيئعة العامعة  وقع الهيئة العامة للسعياحة واآلثعار، وموقععموالتوقيت بمدينة الرياض، و

للسياحة والتراث الوطني، وموقع وزارة التعليم العالي السعودي وروابط أخرى تابععة 

 للوزارة.

تبين التحديد الدقيق لعمر موقع الملحقية السعودية محعل الدراسعة والعذي يبعدأ منعذ ععام   (2)

 التعليم العالي.   –والتابع لوزارة التعليم  2017حتى عام  1996

، %100سفة موقع الملحقية السعودية محل الدراسة بشكل واضح بنسبة تبين إبراز فل  (3)

حيععث تععم تخصععيص روابععط تابعععة لبيانععات البوابععة بشععكل مباشععر وميثععاق العمععالء، 

 وسياسات الخصوصية، وإحصاءات البوابة.   

حرص الموقع على إبراز شكل المؤسسعات وإداراتهعا بشعكل واضعح وصعريح بنسعبة   (4)

قعارير وأخبعار متجعددة عمعا يعدور بالملحقيعة، وتعابع إلدارة ، عن طريق كتابة ت100%

 التعليم العالي. 

يتمثل الجمهور المسعتهدف لموقعع الملحقيعة وهعو جمهعور محعدد بشخصعق إمعا طعالب   (5)

سععوديين مقيمععين فععي مصعر بمنحععة مععن المملكععة العربيعة السعععودية أو علععى حسععابهم، 

ي متقععدم لإلععالن الوظععائف وكالهمعا تعابعين للملحقيععة، أو عضعو هيئععة تعدريس مصعر

الخالية بجامعات المملكعة لشعغل وظعائف أعضعاء هيئعة تعدريس بالجامععات السععودية، 

وكال الجمهورين يتاح لهما الدخول على موقع الملحقية باستخدام رقم هوية وكلمة سر، 

 وهو ما يعبر عن حرص الموقع على الخصوصية والسرية. 
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 لحقية السعودية محل الدراسة: ثالثاا: طبيعة المحتوى لموقع الم

 التعريف بالملحقية عينة الدراسة:  (1)

 

 (2رسم بياني رقم )

 عناصر التعريف بالملحقية على الموقع االلكتروني لها محل الدراسة 

كشفت نتائج الدراسعة التحليليعة ععن بعروز الرويعة والرسعالة وكعذل  إطعار العمعل 

لكععل منهمععا، حيععث حععرص الملحقيععة علععى إبععراز  %35بنسععبة  للملحقيععة فععي المقدمععة

العالقات السعودية المصرية على موقعها من خعالل تقعديم نبعذه ععن مصعر، ونبعذه ععن 

المملكعة العربيععة السعععودية، ونبعذة عععن تععاريا العالقععات الدوليعة بينهمععا، كمععا أن الموقععع 

ا وافيفعا لنظعام التعلعيم بالعدولتين، وإجعراءات ال قبعول، والوثعائق والمسعتندات تضمن شرحف

المطلوبعععة للتسعععجيل بالجامععععات المصعععرية، فضعععالف ععععن إبعععراز الجامععععات الموصعععى 

بااللتحاق بها مثل جامعة القاهرة، وجامععة ععين شعمس، وجامععة حلعوان، ععالوة علعى 

إتاحعععة الموقعععع إبعععراز المعلومعععات المتعلقعععة بالمسعععاعدة والعععدعم التعليمعععي، والخعععدمات 

 احة للطالب وللجامعات وموظفي الوزارة.   االلكترونية المت

كمعععا تضعععمن الموقعععع إبعععراز ألهعععداف الملحقيعععة تحعععت بنعععد كلمعععة الملحعععق، وبنعععد 

المشععاركة االجتماعيععة االلكترونيععة، والععدول التععي تشععرف عليهععا الملحقيععة، فضععالف عععن 

ف توضيح أقسام الملحقية، أما عن كيفية الوصعول لخعدماتها، فإنعق تعم إبعراز أرقعام الهعات

 للتواصل. 

لعوح  بشعكل ععام أن العدخول علععى بععض الصعفحات الداخليعة لموقعع الملحقيععة   

غير متاحة للجمهور، ألنها تتضمن خدمات خاصة للمتفاعلين مع الملحقيعة وتتمثعل فعي 

تسجيل البيانات بالوظعائف الشعاغرة حيعث يتطلعب أن يكعون الفعرد معرففعا لعديهم بالبريعد 

دخول، لكعععن الصععفحات المتاحعععة للجمهعععور تتمثعععل فعععي االلكترونععي والعععرقم السعععري للععع

التعرف علعى األخبعار العامعة للملحقيعة وأنشعطتها، وكعذل  التعريعف بالخعدمات المتاحعة 

 بالملحقية. 
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 موقع الملحقية السعودية محل الدراسة:( إبراز الخدمات 2)

 

 (3رسم بياني رقم )

 الملحقية السعودية محل الدراسة  إبراز خدمات ومقترحات على موقع

يتضح لنا من الرسم السابق الذي يناقش الخدمات المقدمة من قبل الملحقية أن النسبة األكبر   

تمركزت حول إتاحة المعلومات عن السفر للخارج للعمل من مصر  %60والتي بلغت 

تمثلت باقي  للسعودية لاللتحاق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، في حين

 خدمات الموقع في إتاحة خدمات تعليمية عامة للجمهور السعودي المقيم في مصر.

 : موقع الملحقية السعودية محل الدراسةكيفية التواصل مع  (4) 

 

 (4رسم بياني رقم )

 كيفية التواصل مع موقع الملحقية السعودية محل الدراسة 

كتروني إمكانية التواصل مع الملحقية بطرق متنوعة، تصدرها أتاح الموقع االل  

إتاحة أرقام الهواتف الخاصة بالملحقية السعودية الثقافية بمصر، تاله البريد 

االلكتروني الخاص بالملحقية والذي يتيح حرية إرسال أي استفسارات عليق والرد 

 عليها بشكل خاص وسري. 

ل االجتماعي في المرتبة الثالثة والتي وجاءت روابط صفحات مواقع التواص   

تمثلت في الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب، حيث لوح  أن هناك ارتباط ما بين 
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تحديث الموقع االلكتروني وتحديث هذه الصفحات على مواقع التواصل 

االجتماعي، مما يحفر التفاعل الدائم مع هذه الصفحات، إال أنق لوح  عدم إتاحة 

 ينشر في غالبية المحتوى المنشور.  التعليق على ما

وجاء في الترتيب الرابع رابط أسئلة وأجوبة للتفاعل مع الموقع والذي يتيح   

ا في  اإلعالن عن األسئلة العامة المتعلقة بالخدمات التعليمية للملحقية، وأخيرف

الترتيب الخامس جاءت إتاحة خريطة لعنوان الملحقية الثقافية السعودية داخل 

 والتي تتسم بالوضوح التام مما يسهل عملية الوصول الفعلي للملحقية.   مصر 

 الحادي عشر: نتائج الدراسة الميدانية: 

: نتائج التساؤالت العامة للدراسة الميدانية:   أوالا

 معدل استخدام العاملين بالملحقية الثقافية السعودية بمصر لإلنترنت: -

 

 (5م )رسم بياني رق

 معدل استخدام العاملين بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

يكشف الرسم البياني السابق عن أن معدل استخدام العاملين بالملحقية الثقافية   

السعودية بمصر لإلنترنت عامة في حياتهم مرتفع، حيث االستخدام الدائم لق لدى 

ستخدام غير المنتظم لدى من عينة الدراسة، تاله بفارق كبير اال %73.3نسبة 

ا االستخدام النادر لدى نسبة  %18.4نسبة   من العينة. %8.3وأخيرف

مستوى استخدام االنترنت في مجال العمل بالملحقية الثقافية السعودية  -

 بمصر: 
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 (6رسم بياني رقم )

 سعودية بمصرمستوى استخدام االنترنت في مجال العمل بالملحقية الثقافية ال

يكشف الرسم البياني السابق عن أن مستوى استخدام العاملين بالملحقية الثقافية   

السعودية بمصر لإلنترنت عامة في عملهم مرتفع، حيث االستخدام الدائم لق لدى 

من عينة الدراسة، تاله بفارق كبير االستخدام المتوسط لدى نسبة  %66.7نسبة 

ا االستخدام الض 20%  من العينة.  %13.3عيف لدى نسبة وأخيرف

ا لكثافة  ويستخلص من إجابات عينة الدراسة على السؤالين السابقين، مقياسفا عامف

درجة،  79.5استخدام اإلنترنت، حيث كان المتوسط العام الستخدام اإلنترنت 

وكانت مستويات كثافة استخدام عينة الدراسة من العاملين في الملحقية الثقافية 

 ة بمصر كما يلي:السعودي

 (7رسم بياني رقم ) 

 مستوى استخدام العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر لإلنترنت 

يكشف الرسم البياني السابق عن أن العاملين بالملحقية الثقافية السعودية بمصر   

بير االستخدام ، تاله بفارق ك%75يستخدموا االنترنت بمستوى مرتفع بنسبة 
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 %11.7من العينة، ثم االستخدام المتوسط لدى نسبة  %13.3المنخفض لدى نسبة 

عبد الع ي  بن حمد من العينة، وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت لق دراسة )

من إدارات العالقات العامة في  %71بأن أفادت بأن نسبة  (20)( 2003الثنيان، 

دراسة شيرلين اإلنترنت بشكل داائم، وأضافت  الشركات السعودية الكبري تستخدم

من موظفي العالقات العامة  %97أن نسبة  Shearlean Duke (2002)(21)دك

مستخدمون الشبكة  %75لديهم موقع إلكتروني لمنظماتهم، كما ذكرت نسبة 

 يستخدمونها لمعرفة المنافسين. %38للبحث عن القضايا وأن 

ها عينة الدراسة بالملحقية الثقافية السعودية المواقع االلكترونية التي تستخدم -

 بمصر:

 (1جدول رقم )

المواقع االلكترونية التي تستخدمها عينة الدراسة بالملحقية الثقافية السعودية 

 بمصر 

 درجة االستخدام  المواقع 

المتوسط 

 المرجح 
 ال أستخدمها  نادرا أحيانا دائما الترتيب

  %   %   %   % 

 1 84.7 8.3 5 1.7 1 16.7 10 73.3 44 اإللكتروني الموقع

مواقع التواصل 

 االجتماعي

19 31.7 14 23.3 20 33.3 7 11.7 56.8 2 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن الموقع االلكتروني جاء في الترتيب األول   

 من حيث استخدام العاملين بالملحقية الثقافية السعودية بمصر لها بمتوسط مرجح

درجة، تاله في الترتيب الثاني مواقع التواصل االجتماعي بمتوسط  84.7بلغ 

وعن مواقع التواصل االجتماعي التي تتفاعل معها عينة درجة،  56.8مرجح بلغ 

 الدراسة كما يوضحها الرسم البياني التالي: 
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 (8رسم بياني رقم )

اعل معها العاملين في الملحقية الثقافية مواقع التواصل االجتماعي التي يتف

 السعودية بمصر

يكشف الرسم البياني السابق عن أن موقع الفيس بوك جاء في صدارة مواقع   

التواصل االجتماعي التي يتفاعل معها بعض العاملين بالملحقية الثقافية السعودية 

نستجرام لدى من عينة الدراسة، تاله استخدام موقع اال %54.9بمصر وذل  بنسبة 

ا استخدام موقع التويتر بنسبة %24.4نسبة   . %20.7، وأخيرف

عدد ساعات االستخدام اليومية للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل  -

 االجتماعي في ممارسة أنشطة العمل بالملحقية الثقافية السعودية بمصر:  

 (2جدول رقم )

نية ومواقع التواصل االجتماعي في عدد ساعات االستخدام اليومية للمواقع االلكترو

 ممارسة أنشطة العمل بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

 مواقع التواصل االجتماعي المواقع االلكترونية عدد ساعات االستخدام 

  %   % 

 43.4 23 29.1 16 من يوم إلى يومين في األسبوع

 15.1 8 9.1 5 أيام في األسبوع 4إلى  3من 

 41.5 22 61.8 34 ميفااستخدمق يو

  55 100 53 100اإلجمالي

من عينة الدراسة  %61.8يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة   

من عينة  %29.1تستخدم الموقع االلكتروني للملحقية في المقدمة، تاله نسبة 

الدراسة تستخدم الموقع االلكتروني من يوم ليومين في األسبوع، تاله في الترتيب 

أيام  4إلى  3من العينة تستخدم الموقع االلكتروني من  %9.1الث ولدى نسبة الث

في األسبوع، في مقابل استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي في 
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من يوم ليومين في األسبوع، تاله االستخدام اليومي  %43.4المقدمة لدى نسبة 

ا جاء نسبة %41.5لهذه المواقع بنسبة  من العينة تستخدم مواقع  %15.1، وأخيرف

 أيام في األسبوع.  4إلى  3التواصل االجتماعي من 

ا لكثافة استخدام الموقع     ويستخلص من إجابات عينة الدراسة مقياسفا عامف

وكان المتوسط العام الستخدام الموقع  االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي،

المتوسط العام الستخدام عينة الدراسة ( درجة في مقابل 72االلكتروني للملحقية )

( درجة، وكانت مستويات االستخدام لكالهما 48.8لمواقع التواصل االجتماعي )

 كما يوضحها الرسم البياني التالي: 

 

 (9رسم بياني رقم )

مستوى استخدام العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر لكال من الموقع 

 اللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي للملحقيةا

يتضح من الرسم السابق ارتفاع مستوى استخدام الموقع االلكتروني للملحقية   

عن مواقع التواصل االجتماعي التي ال يتاح فيها خاصية التفاعل والرد على 

الجمهور بل هي مجرد نشر خبري لما يتاح على الموقع، وبالتالي يعد الموقع 

لكتروني للملحقية هو األساس، وأن الغرض من مواقع التواصل االجتماعي اال

هو ضمان سرعة نشر المعلومة ووصولها بشكل أسرع وفي رسائل مباشرة 

 للجمهور المستهدف للملحقية الثقافية السعودية بمصر. 

مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي )المواقع اإللكترونية ومواقع  -

 الجتماعي( في  ممارسة أنشطة العالقات العامة: التواصل ا
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 (3جدول رقم )

مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي )المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 

 االجتماعي( في  ممارسة أنشطة العالقات العامة

 العبارات

 المواقع اإللكترونية
الوزن 

 النسبي

 مواقع التواصل االجتماعي
الوزن 

 بيالنس
 نادرا أحيانا دائما نادرا أحيانا دائما

  %   %   %   %   %   % 

نشر أخبار الملحقية 
على نطاق واسع 
)محلي وعالمي( 
بالتواصل مع وسائل 
 اإلعالم المختلفة

25 41.7 26 43.3 9 15 63.4 15 25 42 70 3 5 60 

جمع كل ما ينشر عن 
 الملحقية

20 33.3 31 51.7 9 15 59.2 13 21.7 43 71.7 4 6.7 57.5 

التواصل مع 
المؤسسات األخرى 
 المرتبطة بالملحقية

21 35 33 55 6 10 62.5 18 30 35 58.3 7 11.7 59.2 

إجراء استطالعات 
الجمهور حول قضايا 

 الملحقية
21 35 24 40 15 25 55 17 28.3 28 46.7 15 25 51.7 

الرد على استفسارات 

 وشكاوى الجمهور
28 46.7 23 38.3 9 15 65.8 30 50 26 43.3 4 6.7 71.7 

جمع كل ما ينشر عن 
 المنظمة

23 38.3 31 51.7 6 10 64.2 17 28.3 34 56.7 9 15 56.7 

جمع المعلومات 

 الالزمة لوضع خطط
واستراتيجيات 
العالقات العامة 
 والملحقية بشكل عام

24 40 35 58.3 1 1.7 69.2 15 25 44 73.3 1 1.7 61.7 

نسيق بين العاملين الت
وبين اإلدارات 

 المختلفة داخل الملحقية
25 41.7 29 48.3 6 10 65.8 27 45 29 48.3 4 6.7 69.2 

تنفيذ الحمالت 
اإلعالمية عبر المواقع 
االلكترونية المختلفة 
 التابعة للملحقية

23 38.3 25 41.7 12 20 59.2 18 30 38 63.3 4 6.7 61.7 

نشر وجهة نظر 
حول ثورات المحلقية 

 الربيع العربي
19 31.7 20 33.3 21 35 48.3 14 23.3 31 51.7 15 25 49.2 

تقييم برامج العالقات 
 العامة

14 23.3 34 56.7 12 20 51.7 11 18.3 40 66.7 9 15 51.7 

( مجاالت استخدام عينة الدراسة للموقع اإللكتروني ومواقع 3يوضح الجدول رقم )

بعين للملحقية الثقافية السعودية بمصر، حيث جاء في المرتبة التواصل االجتماعي التا

األولى جاء جمع معلومات مفيدة لوضع خطط واستراتيجيات العالقات بوزن نسبي 
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بالنسبة للموقع االلكتروني، وهو األمر الذي احتل الترتيب الثالث بالنسبة  69.2%

 . %61.7لمواقع التواصل االجتماعي بوزن نسبي 

تيب الثاني جاء الرد على استفسارات الجمهور وشكواهم، وبذات الترتيب وفي التر  

جاء التنسيق بين العاملين وبين اإلدارات المختلفة داخل المحلقية، وهي المجاالت التي 

اختلف ترتيبها بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي، حيث احتل مجال الجمهور 

تل مجال التنسيق الترتيب الثاني ، في حين اح%71.7الترتيب األول بوزن نسبي 

 .%69.2بوزن نسبي 

للمواقع  %64.2وفي الترتيب الثالث جاء جمع كل ما ينشر عن المنظمة بوزن نسبي 

االلكتروني، في حين اختلف األمر بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي حيث احتل 

المختلفة التابعة  الترتيب الثالث تنفيذ الحمالت اإلعالمية عبر المواقع االلكترونية

 .%61.7للملحقية وذل  بوزن نسبي 

اتفق كل من الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي في الترتيب الرابع من  

حيث االهتمام بنشر أخبار المحلقية على نطاق واسع )محلي/ عالمي( بالتواصل مع 

لموقع، حيث تنوع وسائل اإلعالم المختلفة، وهو ما اتضح في الدراسة التحليلية ل

الوسائل العربية والمصرية التي تنشر أخبار المحلقية، كما اتفق كال الموقعين في 

الترتيب الخامس من حيث مجال التواصل مع المؤسسات األخرى المرتبطة بالملحقية 

حيث الحرص على التعريف بالجامعات المصرية المتعامل معها، وكذل  الجامعات 

بالنسبة  %62.5أعضاء هيئة التدريس، وذل  بوزن نسبي السعودية التي تستقبل 

لمواقع التواصل االجتماعي، وهي النتيجة  %59.2للموقع االلكتروني، وبوزن نسبي 

بأن من أهم الفوائد التي تقدمها  (Hill & White , 2000)(22)التي تتفق مع روية 

نشطة العالقات المواقع اإللكترونية لممارسي العالقات العامة هي دعم وتعزيز أ

اإلعالمية، ويعني ذل  أن المواقع اإللكترونية قدمت طريقَا سهلة لنشر البيانات 

ا معلوماتيفا لوسائل اإلعالم وتقوم وسائل اإلعالم بإعادة  والمعلومات التي تُعد مصدرف

نشر تل  البيانات واألخبار المنشورة على صفحات المواقع اإللكترونية للمنظمات إلى 

 الواسعة. الجماهير

ومن خالل النتائج السابقة يتضح اهتمام الممارسين أكثر باستخدام المواقع في القيام     

" بين العاملين داخل الملحقية وكذل  في التواصل مع بوظيفتي "التقييم والتنسيق

 .Roger C)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسات المؤسسات الخارجية، 

Peek, 2003)(23) ،eodore J. Sofianos, 2005) (Th (24)            ،(Julie 
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M. Bjorkman, 2007)(25)  ،(Karen Elizabeth, 2007)(26) من حيث

تأثير االتصاالت مع العاملين على فاعلية المنظمة من عدة جوانب، كوجود عالقة بين 

ا فى ا هامف إشراك  االتصاالت الداخلية ورضا العاملين، وتلعب االتصاالت الداخلية دورف

العاملين فى إستراتيجية وروية المنظمة، يزيد إحساس العاملين بالمسئولية المشتركة 

 عندما يبدى المديرون اإلنصات لهم.

"النشر وجاء في الترتيب الثاني اهتمام ممارسي العالقات العامة بوظيفة     

مع  ار"التفاعل والحومقابل ضعف االهتمام باستخدام هذه المواقع في " واإلعالم"

جماهير المنظمة حيث جاءت عبارة" إجراء استطالعات الجمهور، وعبارة إجراء 

حوارات مع الجمهور" في مراتب متأخرة في كال الموقعين على الرغم من أن مواقع 

التواصل االجتماعي من المفترض أن هدفها األساسي هو فتح مجال الحوار مع 

، حيث ندرة تعليقات الجمهور على الجمهور والتعرف على الروي المختلفة منهم

منشورات الملحقية، وبشكل عام غالبية الدراسات السابقة التي تطرقت لمفهوم 

الحكومة االلكترونية أكدت على أن المواقع االلكترونية للحكومات تهتم بفكرة النشر 

 المعلوماتي في المقام األول، وأن الخدمات يغلب عليها طابع تقديم المعلومات، وذل 

 ( 27)( 2015)عبد المنعم صالح يونس، مثل دراسة 

الموضوعات والمضامين التي يتم نشرها في المواقع اإللكترونية وصفحات  -

 مواقع التواصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصر: 

 (4جدول رقم )

الموضوعات والمضامين التي يتم نشرها في المواقع اإللكترونية وصفحات 

 اصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصرمواقع التو

 الموضوعات

 المواقع اإللكترونية
الوزن 
 النسبي

 مواقع التواصل االجتماعي
الوزن 
 النسبي

 غير مهم مهم لحد ما مهم جدا غير مهم مهم لحد ما مهم جدا

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

معلومات عن تاريا 
 الملحقية وانجازاتها

32 53.3 27 45 1 1.7 75.8 17 28.3 42 70 1 1.7 63.4 

معلومات عن روية 
 الملحقية وفلسفتها

38 63.3 18 30 4 6.7 78.3 20 33.3 36 60 4 6.7 63.4 

معلومات عن خدمات 
 الملحقية

51 85 8 13.3 1 1.7 91.7 26 43.3 33 55 1 1.7 70.8 

مقاطع صوتية 
وفيديوهات تعريفية 
 بالملحقية وإنتاجها

35 58.3 18 30 7 11.7 73.4 20 33.3 36 60 4 6.7 63.4 
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 63.4 11.7 7 50 30 38.3 23 77.5 11.7 7 21.7 13 66.7 40 تقارير سنوية

مطبوعات ومنشورات 
 الملحقية

40 66.7 16 26.7 4 6.7 80 21 35 35 58.3 4 6.7 64.2 

 51.7 16.7 10 63.3 38 20 12 64.2 20 12 31.7 19 48.3 29 بيانات صحفية

معلومات عن العاملين 

 وانجازاتهم
39 65 17 28.3 4 6.7 79.2 17 28.3 39 65 4 6.7 60.8 

معلومات عن األنشطة 
التفاعلية مع المجتمع 
كنوع من الشراكة 

 المجتمعية

27 45 30 50 3 5 70 18 30 39 65 3 5 62.5 

روابط تتيح للجمهور 
التواصل بإدارة 

 الملحقية مباشرة

36 60 15 25 9 15 72.5 26 43.3 33 55 1 1.7 70.8 

روابط تتيح للجمهور 
تقديم شكاوى 
 ومقترحات

43 71.7 13 21.7 4 6.7 82.5 28 46.7 31 51.7 1 1.7 72.5 

روابط تتيح للجمهور 
تقديم أفكار تجاه 
أنشطة الملحقية 

 ومخرجاتها

35 58.3 16 26.7 9 15 71.7 18 30 39 65 3 5 62.5 

اء استطالعات ألر
الجمهور حول بعض 

 القضايا
28 46.7 25 41.7 7 11.7 67.5 15 25 41 68.3 4 6.7 59.2 

روابط تتيح لممارسي 
العالقات العامة 

التعرف على ردة فعل 

 الصحفيين

25 41.7 18 30 17 28.3 56.7 12 20 41 68.3 7 11.7 54.2 

روابط لمواقع خارجية 
مهتمة بنفس مجال 
 عمل الملحقية

28 46.7 22 36.7 10 16.7 65 12 20 41 68.3 7 11.7 54.2 

( إلى تصدر المعلومات الخاصة بالخدمات التعليمية من 4تشير بيانات الجدول رقم )

للموقع  %91.7حيث اهتمام ممارسي العالقات العامة في المقدمة وذل  بوزن نسبي 

لتواصل لمواقع ا %70.8االلكتروني لتحتل الترتيب األول في مقابل وزن نسبي 

 االجتماعي لتحتل الترتيب الثاني.

وجاء اهتمام ممارسي العالقات العامة في ترتيب الحق بإتاحة روابط للجمهور   

للموقع االلكتروني ليحتل  %82.5للتواصل بإدارة المحلقية مباشرة وذل  بوزن نسبي 

لمواقع التواصل  %72.5بذل  الموضوع الترتيب الثاني، في مقابل وزن نسبي 

الجتماعي ليحتل بذل  الموضوع الترتيب األول، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت ا

لق الدراسة التحليلية حيث أن الملحقية تهتم بشكل كبير في تنويع وسائل توصيل 

المعلومة المتعلقة بالخدمة التعليمية لجمهورها المستهدف سواء عن تخصيص رقم 

قع، وكذل  إنشاء تطبيق للخدمات واسم سري للتواصل الشخصي مع مسئولي المو
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التعليمية على الهواتف الذكية لضمان سرعة وصول المعلومة للجمهور المستهدف، 

كما أن الملحقية أعلنت عن روابط متعددة للتواصل معها سواء كان الهاتف أو عنوان 

الملحقية، أو تخصيص رقم واسم سري لكل فرد، فضالف عن التحاور عبر مواقع 

 جتماعي، وكذل  عبر بند أسئلة وأجوبة، وإتاحة رابط لالستفسارات.  التواصل اال

وتكشف البيانات السابقة عن ارتفاع اهتمام ممارسي العالقات العامة واالتصال    

بالمعلومات الخاصة بالمنظمات )تاريخها ورويتها وفلسفتها وإنجازاتها ومنتجاتها 

األولى في أولويات اهتمام وخدماتها( حيث احتلت هذه المعلومات المراتب 

 (28)(2012سلمان فيحان فيصل، الممارسين، وهو ما يتفق مع ما توصلت لق دراسة )

والتي أكدت على أن المواقع اإللكترونية للمنظمات تهتم بتقديم معلومات عن مجال 

عمل المنظمة وتاريخها في السوق والروية المهمة في تحكم سياسات عملها بما يحقق 

 ة ذهنية جيدة عنها تدعم سمعتها عن السوق.تكوين صور

وجاء اهتمامهم باالتصال التفاعلي بالدرجة الوسطى حيث وردت الروابط الخاصة   

بالتواصل مع إدارة المنظمة وتقديم شكاوى واقتراحات وأفكار تجاه أنشطة المنظمة 

عن  في المراتب الوسطى في أولويات اهتمام الممارسين، كما تؤكد نتائج الجدول

بنشر نسبيا إذا ما قورنت بـاهتمامهم   بالجوانب التفاعليةضعف اهتمام الممارسين 

 (29) (2017)أحمد عبد الرحمن، ، وهو ما يتفق مع ما توصلت لق دراسة المعلومات

بأنق توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين مدى اعتماد عينة الدراسة على أنشطة 

هنية محمد سالم لومات التي يحصلوا عليها، ودراسة )العالقات العامة وأنواع المع

من أهداف استخدام تكنولوجيا االتصال في مجال العالقات العامة بأن  (30)(2008

 سرعة الحصول على المعلومات.

، حيث كشفت (31)(2006خيرت عياد، وتتسق هذه النتيجة مع ما خلصت إليق دراسة )   

منظمة وخدماتها قائمة الموضوعات التي ينبغي عن تصدر المعلومات الخاصة بمنتجات ال

تضمينها في مواقع المنظمات على شبكة اإلنترنت، يليها المعلومات المتعلقة بمهمة 

المنظمة وفلسفتها، وفقا لروية ممارسي العالقات العامة في تل  المنظمات، كما أثبتت 

ج اإلعالم العام وجود اتجاهات قوية لدى ممارسين العالقات العامة نحو تبنى نموذ

والوكالة العامة )نشر المعلومات( أكثر من اهتمامهم بتبني نموذج االتصال المتماثل وغير 

 المتماثل )االتصال التفاعلي مع جمهور المنظمة(.

العوامل التي تدفع الموظفين إلى استخدام  المواقع اإللكترونية وموقع التواصل  -

 الثقافية السعودية بمصر: االجتماعي( في ممارسة مهنتهم بالملحقية
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 (5جدول رقم )

العوامل التي تدفع الموظفين إلى استخدام المواقع اإللكترونية وموقع التواصل 

 االجتماعي( في ممارسة مهنتهم بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

 العبارات

 الموقع اإللكترونية
الوزن 

 النسبي

 مواقع التواصل االجتماعي
الوزن 

 النسبي
 معارض محايد موافق معارض محايد قمواف

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

استخدام المواقع مفيد في نشر 
أخبار الملحقية والتواصل مع 

 الجمهور
40 66.7 19 31.7 1 1.7 82.5 27 45 32 53.3 1 1.7 71.7 

يساعدني استخدام هذه المواقع 
على إنجاز أنشطة االتصال 
 والعالقات العامة بسرعة

45 75 14 23.3 1 1.7 86.7 29 48.3 30 50 1 1.7 73.4 

استخدام المواقع يزيد معدل 
 إنتاجي في العمل

43 71.7 16 26.7 1 1.7 85 21 35 38 63.3 1 1.7 66.7 

استخدامي لهذه المواقع يزيد من 
 فرصتي  بالترقية في العمل

33 55 20 33.3 7 11.7 71.7 22 36.7 31 51.7 7 11.7 62.5 

 68.4 6.7 4 50 30 43.3 26 81.7 6.7 4 23.3 14 70 42 دامها سهل وبسيطاستخ

من السهل بالنسبة لي التعلم 
والتدرب على استخدامها في 

 العمل
38 63.3 19 31.7 3 5 79.2 19 31.7 35 58.3 6 10 60.8 

استخدم هذه المواقع ألن زمالئي 
 في العمل يستخدمونها

23 38.3 18 30 19 31.7 53.4 17 28.3 32 53.3 11 18.3 55 

توفر لي إدارة الملحقية  الدعم في 
 استخدام هذه المواقع في عملي

33 55 16 26.7 11 18.3 68.4 19 31.7 35 58.3 6 10 60.8 

لدي الموارد الالزمة الستخدام 
 هذه المواقع

33 55 18 30 9 15 70 21 35 35 58.3 4 6.7 64.2 

دام أمتل  المعرفة المطلوبة الستخ
 هذه المواقع

31 51.7 28 46.7 1 1.7 75 21 35 38 63.3 1 1.7 66.7 

توفر المنظمة فنيين متخصصين 
يساعدوني على تجاوز صعوبات 

 استخدام  هذه المواقع

19 31.7 29 48.3 12 20 55.8 6 10 45 75 9 15 47.5 

أتوقع أن استخدامي لهذه المواقع  
في تأدية وظيفتي سيستمر في 

 المستقبل
41 68.3 11 18.3 8 13.3 77.5 22 36.7 32 53.3 6 10 63.4 

يتضح من الجدول السابق تنوع العوامل التي تدفع الموظفين إلى استخدام المواقع 

اإللكترونية وموقع التواصل االجتماعي( في ممارسة مهنتهم بالملحقية الثقافية 

لة لتطبيق وقبول السعودية بمصر والتي هي مستخلصة من منظور النظرية الشام

مرتبة من  -التكنولوجيا، وهي مقسمة لخمسة عوامل رئيسية على النحو التالي

ا فاألقل  : -األعلى تأثيرف

تصدر عامل توقع األداء قائمة عوامل تبني العاملين في الملحقية الثقافية  -

 السعودية بمصر الستخدام الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي
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 %68.6للموقع االلكتروني في مقابل وزن نسبي  %81.5ن نسبي المقدمة بوز

ماعي، حيث مثلت هذه األوزان متوسط إجابات عينة لمواقع التواصل االجت

الدراسة على العبارات )استخدام الموقع مفيد في نشر أخبار الملحقية والتواصل 

مع الجمهور، ويساعدني استخدام الموقع على إنجاز أنشطة االتصال والعالقات 

لموقع العامة بسرعة، واستخدام الموقع يزيد معدل إنتاجي في العمل، واستخدامي ا

يزيد من فرصتي بالترقية في العمل(، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت لق دراسة 

بأن نظام المعلومات يسهم في  (32)(2009)هدى بن محمد، وعبدالنور موساوي، 

تحسين األداء الوظيفي في هذه الشركات، وذل  ألنق يؤدي إلى توفير الوقت 

 والجهد وتقليل األخطاء.

عوامل تبني العاملين في الملحقية  هد في الترتيب الثاني منوجاء عامل توقع الج -

الثقافية السعودية بمصر الستخدام الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل 

للموقع االلكتروني في مقابل وزن نسبي  %80.5وذل  بوزن نسبي االجتماعي 

لمواقع التواصل االجتماعي، حيث مثلت هذه األوزان متوسط إجابات  64.6%

نة الدراسة على العبارات )استخدامها سهل وبسيط، ومن السهل بالنسبة لي عي

 التعلم والتدريب على استخدامها في العمل(. 

عوامل تبني العاملين في  وجاء عامل نية االستخدام في الترتيب الثالث من -

الملحقية الثقافية السعودية بمصر الستخدام الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل 

للموقع االلكتروني في مقابل وزن نسبي  %77.5وذل  بوزن نسبي ماعي االجت

لمواقع التواصل االجتماعي، حيث تم قياسق من إجابة عينة الدراسة على  63.4%

 عبارة )أتوقع أن استخدامي للموقع في تأدية وظيفيتي مستمر في المستقبل(. 

تبني العاملين في عوامل  في الترتيب الرابع من وجاء عامل الظروف المساعدة -

الملحقية الثقافية السعودية بمصر الستخدام الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل 

للموقع االلكتروني في مقابل وزن نسبي  %67وذل  بوزن نسبي االجتماعي 

لمواقع التواصل االجتماعي، حيث تم قياسق من إجابة عينة الدراسة على  59.5%

الستخدام الموقع، وامتل  المعرفة المطلوبة  العبارات )لدى الموارد الالزمة

الستخدام الموقع، وتوفر المنظمة فنيين متخصصين يساعدوني على تجاوز 

 صعوبات استخدام الموقع(. 

ا جاء عامل الترثيرات االجتماعية - عوامل  في الترتيب الخامس واألخير من وأخيرا

تخدام الموقع اإللكتروني تبني العاملين في الملحقية الثقافية السعودية بمصر الس
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للموقع االلكتروني في  %60.9وذل  بوزن نسبي ومواقع التواصل االجتماعي 

لمواقع التواصل االجتماعي، حيث تم قياسق من إجابة  %57.9مقابل وزن نسبي 

عينة الدراسة على العبارات )استخدم الموقع ألن زمالئي في العمل يستخدمونها، 

 الدعم في استخدام هذه المواقع في عملي(.  وتوفر لي إدارة الملحقية

تعكس النتيجة السابقة بأن عوامل تبني العاملين بالملحقية الثقافية السعودية بمصر  -

للموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي تتعلق بتحسين األداء في العمل، 

ة، حيث يتفوق وتقليل الجهد المبذول، أكثر من تعلقهم بالجوانب والمكانة االجتماعي

عاملي توقع الجهد وتوقع األداء على عاملي التأثيرات االجتماعية والظروف 

، والتي (Mobahi , 2011)(33)المساعدة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

توصلت إلى تصدر عامل توقع الجهد عوامل تبني المبحوثين لخدمات الحكومة 

الجتماعية في المرتبة األخيرة، وكذل  اإللكترونية، فيما جاء عامل التأثيرات ا

التي وجدت أن العوامل التي أثرت في  )Alshehri, et al , 2012((34)دراسة

سلوك استخدام الموظفين لخدمات الحكومة اإللكترونية، هي: توقع األداء، وتوقع 

الجهد، والظروف المساعدة،  وجودة الموقع، في حين لم يظهر أي تأثير لعامل 

التي  )Lederer et al , 2000((35)االجتماعية، وكذل  دراسة التأثيرات 

أشارت إلى أن عاملي الفوائد المتوقعة وسهولة االستخدام يؤثران على استخدام 

 الموظفين للشبكة، لكن تأثير الفوائد المتوقعة كان أعلى من تأثير سهولة االستخدام. 

التواصل االجتماعي  في االتجاهات نحو استخدام المواقع اإللكترونية ومواقع  -

 ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر: 

 (6جدول رقم )

العوامل االتجاهات نحو استخدام المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي  في 

 ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

 العبارات
 اإللكترونية المواقع

الوزن 
 النسبي

 مواقع التواصل االجتماعي
الوزن 
 النسبي

 معارض محايد موافق معارض محايد موافق
  %   %   %   %   %   % 

 االتجاهات اإليجابية
تسهل عملية 

التواصل بوسائل 
 اإلعالم

38 63.3 21 35 1 1.7 80.8 29 48.3 16 26.7 15 25 61.7 

وسائل رخيصة 
لفة في التك

الوصول 
 للجمهور

38 63.3 21 35 1 1.7 80.8 33 55 26 43.3 1 1.7 76.7 

وسائل لتعزيز 
والحفاظ على 
العالقات مع 
 جماهير الملحقية

44 73.3 15 25 1 1.7 85.8 28 46.7 31 51.7 1 1.7 72.5 
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تمكن العاملين 
من القيام بعملهم 
 بفاعلية أكبر

38 63.3 21 35 1 1.7 80.8 20 33.3 33 55 7 11.7 60.8 

تتيح معرفة أراء 
الجمهور 

واتجاهاتق حول 
 الملحقية

41 68.3 16 26.7 3 5 81.7 23 38.3 31 51.7 6 10 64.2 

تقدم لممارسي 
العالقات العامة 
معلومات فورية 
 حول مجال العمل

32 53.3 23 38.3 5 8.3 72.5 20 33.3 37 61.7 3 5 64.2 

تساعد في التغلب 
على مشكالت 
وسائل االتصال 

 التقليدية

33 55 24 40 3 5 75 26 43.3 33 55 1 1.7 70.8 

يمكن استخدامها 
من قبل ممارسي 
االتصال 

بالملحقية في أي 
وقت وعلى مدار 

 ساعة 24

36 60 20 33.3 4 6.7 76.7 23 38.3 36 60 1 1.7 68.4 

وسيلة فعالة 
للتواصل مع 
الجماهير عند 
حدوث أزمة 

وخاصة في وقت 
رات الربيع ثو

 العربي

37 61.7 22 36.7 1 1.7 80 23 38.3 36 60 1 1.7 68.4 

 االتجاهات السلبية
استخدامها غير 
أمن حيث تعرض 

معلومات 
 الملحقية للقرصنة

24 40 33 55 3 5 67.5 10 16.7 44 73.3 6 10 53.4 

ال تحقق النتائج 
التي يحققها 
االتصال 
الشخصي أو 

االتصال التقليدي 
 هيريالجما

10 16.7 30 50 20 33.3 41.7 10 16.7 36 60 14 23.3 46.7 

وسائل تتسم 
بالتعقيد في 
 استخدامها

13 21.7 26 43.3 21 35 43.4 5 8.3 28 46.7 27 45 31.7 

استخدامها مجرد 
تجميل لصورة 
الملحقية ومكانتها 

 التنافسية

13 21.7 23 38.3 24 40 40.8 8 13.3 30 50 22 36.7 38.4 

( يتضح لنا ارتفاع الوزن النسبي لالتجاهات 6ن خالل قراءة بيانات الجدول رقم )م

االيجابية لدى العاملين في الملحقية الثقافية السعودية نحواستخدام كل من الموقع 

اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي في ممارسات العالقات العامة مقابل 

ة، حيث حصلت االتجاهات االيجابية على انخفاض الوزن النسبي لالتجاهات السلبي

لمواقع التواصل االجتماعي، في  %67.5للموقع االلكتروني و 79.3وزن نسبي عام 

ووزن  %48.4مقابل وزن نسبي عن االتجاهات السلبية نحو الموقع االلكتروني بلغ 

 لمواقع التواصل االجتماعي.  %42.6نسبي 
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حيث  (36)(2014خيرت عياد، ق دراسة )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلي    

وجدت أن ممارسي العالقات العامة في الدوائر والهيئات الحكومية في دبي ينظرون 

لوسائل اإلعالم نظرة إيجابية بوجق عام، حيث يرون أن العالقة مع وسائل اإلعالم 

يجب أن تقوم على المصلجة المتبادلة، وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة وسائل 

 يصة التكلفة في الوصول الى الجماهير العريضة للمنظمة. رخ

ومن خالل تفحص النتائج السابقة يمكن القول بأن لدى الممارسين اتجاهفا إيجابيفا     

عاليفا نحو استخدام المواقع اإللكترونية في ممارسات العالقات العامة، وحاز استخدام 

فاعلي وتعزيز عالقات المنظمة المواقع اإللكترونية في عملية في االتصال الت

بجماهيرها تاله في عملية اإلعالم والنشر، وكذل  رخص التكلفة في عملية التواصل 

خاصة مع مواقع التواصل االجتماعي، عالوة على فكرة إيجابية هذه المواقع 

االلكترونية في التغلب على عقبات وسائل اإلعالم التقليدي، وتتفق هذه النتيجة مع 

، التي كشفت عن وجود تصورات إيجابية (37)(2007السيد بخيت، اسة )نتيجة در

عالية لدى ممارسي العالقات العامة في اإلمارات نحو فوائد استخدام وسائل التواصل 

اإللكتروني، وجاء االتجاه نحو فائدة وسائل التواصل اإللكتروني في تسهيل التوصل 

رتبة األولى، يليها توسيع التغطية بين ممارسي العالقات العامة والصحفيين في الم

اإلعالمية، ثم تدعيم العالقات مع الصحفيين، فيما جاءت فائدة استخدم هذه الوسائل 

ساعة في المراتب األخيرة لفوائد وسائل التواصل اإللكتروني من  24على مدار 

سلوى العوادلي، وتضيف دراسة )وجهة نظر ممارسي العالقات العامة، 

من المسوقين يرون أن استخدام الوسائل االجتماعية  %96سبة ، أن ن(38)(2012

في الحمالت التسويقية رخيص التكلفة وال يوجد أي مخاطر تعلق بالمال في 

استخدامها، تلتها عبارة تتيح معرفة أراء الجمهور واتجاهاتق نحو المنظمة 

 & Capriotti)وأنشطتها، وهو ما يتفق مع ما توصلت لق دراسة 
)39( )b , 2012Kuklinski من أن الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية المتمثل في ،

مواقع الشبكات االجتماعية قد لبى متطلبات االتصاالت التفاعلية والتماثلية، وعزز 

 العالقات الحوارية بين المنظمة وجماهيرها. 

تحسين توظيف تكنولوجيا االتصال التفاعلي )المواقع اإللكترونية ومواقع  -

االجتماعي( أداء مهام عمل العالقات العامة في الملحقية الثقافية  التواصل

 السعودية بمصر: 
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 (10رسم بياني رقم )

تحسين توظيف تكنولوجيا االتصال التفاعلي )المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 

 راالجتماعي( أداء مهام العمل في الملحقية الثقافية السعودية بمص

من العاملين في المحلقية الثقافية السعودية بمصر بأن توظيف  %65عبر نسبة   

تكنولوجيا االتصال التفاعلي )الموقع االلكتروني، ومواقع التواصل االجتماعي( حسن 

من  %35من أداء مهام عمل العالقات العامة في المحلقية بشكل كبير، في مقابل نسبة 

وتتفق هذه النتيجة مع روية سن األداء إلى حد ما، العينة التي رأت أن توظيفها ح

من  %69.5التي ترى أن  (40)(2014سماح غالب، ممارسي العالقات العامة في دراسة )

الممارسين من استخدامهم لإلنترنت قد طّور بشكل كبير أدائهم في ممارسة أنشطة 

أن  %3.5أن التطوير كان بشكل متوسط، ويرى  %27العالقات العامة، فيما يرى 

 استخدام اإلنترنت لم ُيطور أدائهم في ممارسة أنشطة العالقات العامة. 

أثر استخدم الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي على استخدامكم  -

لوسائل اإلعالم التقليدية )كالتلف يون والصحف( في ممارسة أنشطة العالقات 

 العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر:

 (11رسم بياني رقم )

تحسين أثر استخدام المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي على 

استخدامكم لوسائل اإلعالم التقليدية )كالتلف يون والصحف( في ممارسة أنشطة 

 العالقات العامة
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واقع التواصل يكشف الرسم البياني السابق عن أن استخدام الموقع اإللكتروني وم  

االجتماعي أثر بشكل كبير على استخدام العاملين بالملحقية لوسائل اإلعالم 

التقليدية )كالتلفزيون، والصحف( في ممارسة أنشطة العالقات العامة وذل  بنسبة 

من العينة التي ترى أن استخدام وسائل  %23.3من العينة، تاله نسبة  63.3%

على توظيفهم لوسائل اإلعالم التقليدية في  اإلعالم الجديدة أثرت إلى حد ما

ا أعرب نسبة  من عينة الدراسة  %13.4ممارسة أنشطة العالقات العامة، وأخيرف

وهذه النتيجة تعكس وجود وعي لدى الممارسين بأن لكل وسيلة عن عدم تأثيرها، 

ة الحديثة استخداماتها المختلفة والتكاملية مع الوسائل المختلفة؛ لذا فالوسائل التفاعلي

أثرت على استخدام الوسائل اإلعالمية التقليدية ولكن ليس بدرجة كبيرة في ممارستهم 

ا  ألنشطة العالقات العامة، إذ أن استخدام الممارسين للوسائل التقليدية ال يزال مستمرف

 وإن قل نوعفا ما مع ظهور الوسائل التفاعلية الحديثة.

تواصل االجتماعي على ممارسة أنشطة ترثير المواقع اإللكترونية ومواقع ال -

 العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر: 

 (7جدول رقم )

ترثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي على ممارسة أنشطة 

 العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

 الترثيرات

 المواقع اإللكترونية
الوزن 
 النسبي

 مواقع التواصل االجتماعي
الوزن 
 النسبي

 معارض محايد موافق معارض محايد موافق

  %   %   %   %   %   % 

 الترثير على وظائف وأنشطة العالقات العامة

قدمت فرصة ومكان جديد للقيام 
 بحمالت العالقات العامة

42 70 14 23.3 4 6.7 81.7 31 51.7 25 41.7 4 6.7 72.5 

دت الملحقية على إجراء ساع
استطالع أراء الجماهير الكترونيا 
 ومعرفة اتجاهاتق واحتياجاتق

37 61.7 14 23.3 9 15 73.4 22 36.7 29 48.3 9 15 60.8 

ساهمت في معرفة ردة فعل 
 الجمهور نحو المنظمة وبرامجها

34 56.7 20 33.3 6 10 73.4 22 36.7 29 48.3 9 15 60.8 

ية في غيرت طريقة الملحق
التواصل مع الجمهور الداخلي 

 والخارجي
49 81.7 7 11.7 4 6.7 87.5 24 40 32 53.3 4 6.7 66.7 

وسعّت عملية التغطية اإلعالمية 
لقضايا الملحقية إلى النطاق 

 اإلقليمي والعالمي
31 51.7 25 41.7 4 6.7 72.5 21 35 35 58.3 4 6.7 64.2 

ساهمت في الوصول إلى جماهير 
 الصعب الوصول إليهاكان من 

34 56.7 25 41.7 1 1.7 77.5 24 40 35 58.3 1 1.7 69.2 

 الترثير على أداء ممارسي العالقات العامة
أجبرت الممارسين على إعطاء 

 الجمهور اهتماما أكبر
36 60 17 28.3 7 11.7 74.2 21 35 35 58.3 4 6.7 64.2 

جعلت ممارس العالقات أكثر 
 جمهوره دراية ومعرفة بمشاكل

33 55 21 35 6 10 72.5 17 28.3 39 65 4 6.7 60.8 



األدوار المستحدثة للعالقات العامة في تقليص الصراعات العربية داخل المؤسسات التعليمية 
 الملحقية الثقافية السعودية بمصر نموذجا  

 

 589  العالم فى الصراع ياوقضا االتصال وسائل - المؤتمر الدولي الثالث والعشرون 

زادت من قدرة ممارس العالقات 
على تبادل الخبرات واكتساب 

 المهارات
35 58.3 22 36.7 3 5 76.7 25 41.7 34 56.7 1 1.7 70 

جعلت ممارسي العالقات العامة 
أكثر انتباها وتركيز نظرا لسرعة 

 انتشار المعلومات
33 55 24 40 3 5 75 25 41.7 34 56.7 1 1.7 70 

حققت لممارس العالقات التمّيز في 
 العمل

27 45 22 36.7 11 18.3 63.4 17 28.3 34 56.7 9 15 56.7 

 الترثير على أخالقيات المهنة
حققت مبدأ التوازن وديمقراطية 
 االتصال بين الملحقية وجمهورها

36 60 18 30 6 10 75 27 45 29 48.3 4 6.7 69.2 

جعلت الملحقية أكثر شفافية في 
 التعامل مع الجمهور

33 55 21 35 6 10 72.5 24 40 32 53.3 4 6.7 66.7 

جعلت الملحقية أكثر مصداقية في 
نشر المعلومات عن السلع 
 والخدمات والمنظمة بشكل عام

33 55 21 35 6 10 72.5 23 38.3 33 55 4 6.7 65.8 

جعلت الملحقية أكثر استجابة 
 لطلبات واحتياجات الجمهور

36 60 18 30 6 10 75 23 38.3 33 55 4 6.7 65.8 

فتحت قنوات للحوار التفاعلي بين 
 الملحقية والجمهور

26 43.3 28 46.7 6 10 66.7 23 38.3 31 51.7 6 10 64.2 

عززت بناء عالقات الملحقية 
والحفاظ عليها مع جماهيرها 

 المختلفة
26 43.3 31 51.7 3 5 69.2 20 33.3 37 61.7 3 5 64.2 

( عن تقييم العاملين في الملحقية الثقافية 7تكشف نتائج الجدول السابق رقم )   

السعودية بمصر لتأثير الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي على 

ممارسات العالقات العامة من خالل ثالثة جوانب اختلفا ترتيبهما بالنسبة لكال نمطي 

، حيث جاء في الترتيب األول تأثير الموقع اإللكتروني للملحقية على وظائف الموقع

، تاله تأثير الموقع اإللكتروني على %77.7وأنشطة العالقات العامة بوزن نسبي بلغ 

ا تأثير الموقع %72.4أداء ممارسي العالقات العامة بوزن نسبي بلغ  ، وأخيرف

 . %71.8ي بلغ االلكتروني على أخالقيات المهنة بوزن نسب

أما بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي، فجاء تأثيرها في المقدمة على أخالقيات  

، تاله تأثيرها على وظائف وأنشطة العالقات العامة بوزن %66المهنة بوزن نسبي 

ا تأثيرها على أداء ممارسي العالقات العامة بوزن نسبي بلغ %65.7نسبي  ، وأخيرف

التي  (41)(2010حاتم سعد، نتيجة مع ما توصلت إليق دراسة )، وتتفق هذه ال64.4%

أشارت إلى أن معظم ممارسي العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات العاملة في 

مصر يرون أن اإلنترنت أثرت إيجابفا على أخالقيات العالقات العامة، وساعدت في 

مت المواقع االلتزام بالشفافية في عرض األحداث الخاصة بالمنظمة، وساه

اإللكترونية في تحقيق مبدأ الديمقراطية والتوازن في االتصال بين المنظمات 

أن تطبيق (  42)( 2016)على بن سهيل بن محمد،أثبتت دراسة وجماهيرها، كما 

الحكومة اإللكترونية في تقديم الخدمات العامة في مجاالت الحياة المختلفة وبخاصة 
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لمتطلبات األساسية لدفع عجلة التنمية المعرفية في مجال التعليم والتوظيف من ا

واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع لما يوفره هذا التوجق من شفافية وعدالة ومساواة 

وتصدي للمحسوبية والفساد والمساعد على تطوير األداء الحكومي وفقا لمعايير 

 الجودة.

مواقع التواصل ترثير تكنولوجيا االتصال الحديثة )المواقع االلكترونية و -

 االجتماعي( في أداء العالقات العامة للملحقية بعد ثورات الربيع العربي:

 

 (12رسم بياني رقم )

ترثير تكنولوجيا االتصال الحديثة )المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي( 

 لعربيفي أداء العالقات العامة للملحقية بعد ثورات الربيع ا

من عينة الدراسة أقرت  %51.7يكشف الرسم البياني السابق عن أن نسبة      

بالتأثير الكبير لتكنولوجيا االتصال الحديثة )المواقع االلكترونية ومواقع التواصل 

االجتماعي( على أداء العالقات العامة للمحلقية بعد ثورات الربيع العربي في 

ي أقرت بالتأثير إلى حد ما لهذه التكنولوجيا على من العينة الت %48.3مقابل نسبة 

أداء العالقات العامة بالملحقية، وبشكل عام لوح  أن السياسة العامة للملحقية 

التركيز على إعالن الخدمات التعليمية للسعوديين والمصريين، مع عدم إتاحة 

تماعي، خاصية التعليق للجمهور المتعامل مع الملحقية على مواقع التواصل االج

حيث أن التركيز اإلعالمي في المقام األول على النشر الخبري لألخبار واألنشطة 

 والخدمات التعليمية. 

ويتضح من ننائج الدراسة الميدانية والتحليلية وجود سياسة ثابتة ومتطورة بخطي  

ثابتة لدى المملكة العربية السعودية من حيث توظيف إمكانات االتصال 

حيث أعربت عينة  يث في تجويد مستوى الخدمات التعليمية،التكنولوجي الحد
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الدراسة الميدانية عن أوجه ترثير تكنولوجيا االتصال الحديثة )المواقع االلكترونية 

ومواقع التواصل االجتماعي( في تهدئة الصراعات داخل المؤسسات التعليمية بعد 

 ثورات الربيع العربي و لك على النحو التالي: 

من عينة الدراسة في المقدمة على مساهمة تكنولوجيا االتصال  %60ة أكد نسب -

الحديثة في تهيئة الجو العام للنقاش البناء من حيث إتاحة خاصية االستفسار 

والتوضيح والرد بخصوص كل ما يتعلق بالشأن التعليمي، مما أثر على تبادل 

ي تطوير مستوى الخدمات األفكار ومناقشتها بشكل بناءف وإيجابي يساعد في النهاية ف

 التعليمية بما يحقق الراحة والجودة لألطراف المتعاملة مع الملحقية وخدماتها. 

من عينة الدراسة التي تؤكد على أن  %25وفي الترتيب الثاني جاء وبنسبة  - 

الملحقية تتبع نوع مميز في التواصل من حيث إيصال الرسائل الدورية المعبرة عن 

دمات التعليمية وأنشطتها وأخبارها لكافة المتعاملين مع الملحقية أي تجديد في الخ

 وهو ما يمنع مجال التساول وتحديث المعلومات لديق. 

من عينة الدراسة التي ترى أن  %15وفي الترتيب الثالث واألخير جاء نسبة  - 

ا اتجاه الملحقية نحو تفعيل دور مواقع التواصل االجتماعي في النشر الخبري لكل م

 يستجد بالملحقية باعتبارها أسر أنواع التواصل. 

أما عن السياسات التي اتخذتها الملحقية لتطوير منظومة التعليم السعودية بعد 

 ثورات الربيع العربي كما يلي: 

مراعاة الملحقية الثقافية السعودية بمصر أن يكونوا أكثر انفتاح وحيوية للتعامل مع  -

هيئة التدريس من المصريين الذين يعاروا للعمل  الطالب السعوديين، وأعضاء

 بالجامعات السعودية. 

زيادة استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة لتسهيل التواصل مع الجمهور المستهدف  -

مما يعود بالنفع واإليجابية في تحقيق الخدمة التعليمية المرجوة، فمثالف أعدت الملحقية 

، حيث تسعى الملحقية إلى التحول للمعامالت تطبيقفا لها على األجهزة الذكية

االلكترونية بشكل أكبر، حيث أن هذه التعامالت تسمح بتحقيق أعلى مستوى من 

 الشفافية والمصداقية في التعامل. 

تركيز الملحقية الثقافية السعودية على تطوير مستوى موقعها االلكتروني بما  -

عربية، مع التركيز على النواحى التعلمية يتماشى مع التطورات واألحداث بالمنطقة ال

والثقافية، حيث االستخدم المستمر لإلمكانات التكنولوجية للموقع، وإن لوح  أن 
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مواقع التواصل االجتماعي يمنع فيها التعليق بالرأي على المنشورات، حيث هذا 

ان إعالن واضح من قبل الملحقية بأن توظيف هذه المواقع لإلعالن الخبري، وإذا ك

هناك شكوى أو مقترح فهناك  ليات للتواصل االلكتروني على الموقع تتيح تحقيق 

الهدف مع الحفاظ على الخصوصية، وهو األمر الذي من شأنق من حدوث أي بلبلة أو 

 إثارة للرأي العام على صفحاتها. 

تقاء تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى الخدمة التعليمية لديها واالر -

بها، حيث تشترط بأن يكون المتقدم للعمل بالجامعات عضو أكاديمي وليس حاصل 

 على مؤهل فقط. 

وعن أوجه القصور من وجهة نظر  في توظيف المواقع االلكترونية ومواقع  -

التواصل االجتماعي في تفعيل خدمة العالقات العامة بشكل خاص وخدمات الملحقية 

راسة أنها تحتاج إلى وجود روية أعمق إلتاحة فقد أوضحت عينة الدبشكل عام، 

في  %55مساحة أكبر لتعزيز التحاور والتفاعل مع الجمهور بشكل علني وذل  بنسبة 

( إلى أن ممارسي Wright & Hinson , 2010)(43)المقدمة، حيث أشارت دراسة 

العالقات العامة يرون أن وسائل اإلعالم االجتماعي قد غيرت ممارسات العالقات 

، وجعلت االتصال أكثر فورية، العامةالعامة، حيث عززت ممارسة أنشطة العالقات 

وشجعت المنظمات على سرعة االستجابة للجمهور من خالل فتح قنوات اتصال 

مباشر بين المنظمات وجماهيرها، وخفضت نفقات االتصال بالجماهير، كما 

 اختصرت الوقت في التواصل. 

من وجهة نظر عينة الدراسة احتياج ممارسي  %20وفي الترتيب الثاني وبنسبة  -

العالقات العامة ألطر أفضل لنشر المعلومات والمعرفة، وعدم االرتكاز على فكرة 

نشر الخدمات التعليمية، عالوة على أنق يجب نشر كل جديد يتعلق بأى قرار يصدر 

 من أى جهة تتعلق بالملحقية وعملها. 

حسين مجال األنشطة للطالب والتفاعل معهم ت %15وفي الترتيب الثالث وبنسبة 

ا جاء وبنسبة  احتياج الملحقية  %10وتنظيم الرحالت الرستكشافية والترفيهية، وأخيرف

أن تضع في اعتبارها أهمية التطوير المستمر ألداء موظفي الملحقية عامة وممارسي 

 العالقات العامة، وكذل  تطوير خدمة المراجعة والتقييم.

 ئج التحقق من صحة فروض الدراسة الميدانية: ثانياا: نتا

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة : الفرض الرئيسي األول -
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استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي واستطاعتهما تحسين 

أداء العمل في المحلقية الثقافية السعودية بمصر، والختبار هذا الفرض تم 

 مل االرتبط جاما، وتبين ما يلي:استخدام معا

ثبت وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام الموقع  -

االلكتروني للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتحسين أداء العمل بها وذل  

 (. 0.688( عندما كان قيمة معامل االرتباط )0.001عند متسوى معنوية )

ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام في حين تبين عدم وجود عالقة  -

مواقع التواصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتحسين أداء 

( عندما كانت قيمة معامل 0.967العمل بها، وذل  عند مستوى معنوية )

 (. 0.010االرتباط )

ني، ووفقاا لما سبق يقبل الفرض الرئيسي األول ج ئياا مع الموقع االلكترو -

 ويرفض موقع مواقع التواصل االجتماعي. 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة  الفرض الرئيسي الثاني: -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على 

، في ممارسة أنشطة العالقات العامة استخدام وسائل اإلعالم التقليدية

 ، وتبين ما يلي:2م استخدام معامل االرتبط كاوالختبار هذا الفرض ت

ثبت عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام الموقع  -

االلكتروني للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتأثيرها على استخدام وسائل 

وذل  عند متسوى  ،في ممارسة أنشطة العالقات العامة اإلعالم التقليدية

 (. 5.562( عندما كان قيمة معامل االرتباط )0.234معنوية )

في حين تبين وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام مواقع  -

التواصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتأثيرها على استخدام 

وذل  عند  ،في ممارسة أنشطة العالقات العامة وسائل اإلعالم التقليدية

 (. 12.061( عندما كانت قيمة معامل االرتباط )0.017ى معنوية )مستو

ووفقاا لما سبق يرفض الفرض الرئيسي الثاني ج ئياا مع الموقع االلكتروني  -

 ويقبل مع مواقع التواصل االجتماعي.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة : الفرض الرئيسي الثالث -
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واقع التواصل االجتماعي والعوامل التي تدفع استخدام الموقع االلكتروني وم

الموظفين إلى استخدامهما في ممارسة مهنة العالقات العامة بالملحقية، 

 والختبار هذا الفرض تم استخدام معامل االرتبط سبيرمان، وتبين ما يلي:

: الفرض الفرعي األول:  - كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينأوالا

موقع اإللكتروني والعوامل التي تدفع الموظفين إلى استخدامهما في استخدام ال

 ، وجاء ما يلي: ممارسة مهنة العالقات العامة بالملحقية

 (8جدول رقم )

يوضح العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام الموقع اإللكتروني والعوامل 

لعامة التي تدفع الموظفين إلى استخدامهما في ممارسة مهنة العالقات ا

 بالملحقية

 كثافة االستخدام

 العوامل

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.036 0.783 توقع الجهد

 0.166 0.204 توقع األداء

 0.306 0.017 التأثيرات االجتماعية

 0.099 0.450 الظروف المساعدة

 0.034 0.798 نية االستخدام

ارتباطية دالة إحصائيفا بين  يتضح من بيانات الجدول السابق وجود عالقة 

كثافة استخدام الموقع اإللكتروني وعاملي توقع الجهد وكذل  نية االستخدام، 

( مع توقع الجهد، ومستوى معنوية 0.36وذل  عند مستوى معنوية )

( مع نية االستخدام، في حين لم يثبت وجود عالقة ارتباطية دالة 0.034)

ع اإللكتروني وعوامل )التأثيرات إحصائيفا بين  كثافة استخدام الموق

 االجتماعية، والظروف المساعدة، وتوقع األداء(. 

كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينثانياا: الفرض الفرعي الثاني:  -

استخدام مواقع التواصل االجتماعي والعوامل التي تدفع الموظفين إلى 

 ، وجاء ما يلي: بالملحقيةاستخدامهما في ممارسة مهنة العالقات العامة 
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 (9جدول رقم )

يوضح العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي والعوامل 

 التي تدفع الموظفين إلى استخدامهما في ممارسة مهنة العالقات العامة بالملحقية

 كثافة االستخدام
 العوامل

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.073 0.582 الجهد توقع

 0.079 0.229 توقع األداء

 0.666 0.057 التأثيرات االجتماعية

 0.899 0.017 الظروف المساعدة

 0.092 0.220 نية االستخدام

يتضح من بيانات الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا 

االجتماعية، بين كثافة استخدام الموقع اإللكتروني وعوامل )التأثيرات 

 والظروف المساعدة، وتوقع األداء، توقع الجهد، ونية االستخدام(. 

ووفقاا لما سبق يتم رفض الفرض الرئيسي الثالث ج ئياا مع مواقع التواصل  -

االجتماعي، وكذلك مع الموقع اإللكتروني وبعض العوامل، وقبوله ج ئياا مع 

 االستخدام.  توقع الجهد وكذل  نيةالموقع اإللكتروني وعاملي 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام : الفرض الرئيسي الرابع -

الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي واالتجاهات نحو استخدامها في 

ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر، والختبار هذا 

 االرتبط بيرسون، وتبين ما يلي: الفرض تم استخدام معامل

: الفرض الفرعي األول:  - كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينأوالا

استخدام الموقع االلكتروني واالتجاهات نحو استخدامها في ممارسة أنشطة 

 ، وجاء ما يلي: العالقات العامة بالملحقية

 (10جدول رقم )

ة استخدام الموقع اإللكتروني واالتجاهات نحو يوضح العالقة االرتباطية بين كثاف

 استخدامها في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر
 كثافة االستخدام

 التأثيرات

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.000 194.002 التأثيرات اإليجابية

 0.000 144.524 التأثيرات السلبية

بيانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين  يتضح من
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كثافة استخدام الموقع اإللكتروني واالتجاهات سواء اإليجابية أو السلبية نحو 

استخدام الموقع االلكتروني في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية، 

قيمة معامل ( مع التأثيرات اإليجابية و0.000وذل  عند مستوى معنوية )

( مع التأثيرات 0.000(، وكذل  عند مستوى معنوية )194.002االرتباط )

(، وتتفق هذه النتيجة مع ما 144.524السلبية وقيمة معامل االرتباط )

بأن اتجاهات الغالبية العظمي  (44)( 2002مي الخاجة، توصلت لق دراسة )

اإلنترنت في  من المبحوثين العاملين في العالقات العامة نحو استخدام

شريفة ، ودراسة )%90مؤسساتهم اتجاهات إيجابية إذ بلغت نسبة مستخدميق 

بأن المواقع اإللكترونية ساهمت في المؤسسات  (45)( 2006سليمان، 

اإلماراتية الحكومية عينة الدراسة في بناء صورة طيبة عنها كما وفرت 

دمات التي تقدمها الجهد والوقت، وهذا يساهم في دعم ثقتهم بالمؤسسة وبالخ

 عن غيرها التي تقدم بشكل تقليدي قديم.

كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينثانياا: الفرض الفرعي الثاني:  -

استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالتجاهات نحو استخدامها في ممارسة 

 ، وجاء ما يلي: أنشطة العالقات العامة بالملحقية

 (11جدول رقم )

وضح العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ي

واالتجاهات نحو استخدامها في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية 

 السعودية بمصر

 كثافة االستخدام

 التأثيرات

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.000 130.790 التأثيرات اإليجابية

 0.000 111.549 أثيرات السلبيةالت

يتضح من بيانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين 

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي للمحلقية واالتجاهات سواء 

اإليجابية أو السلبية نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ممارسة 

( مع 0.000ية، وذل  عند مستوى معنوية )أنشطة العالقات العامة بالملحق

(، وكذل  عند مستوى 130.790التأثيرات اإليجابية وقيمة معامل االرتباط )

 (.  111.549( مع التأثيرات السلبية وقيمة معامل االرتباط )0.000معنوية )
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ووفقاا لما سبق يتم قبول الفرض الرئيسي الرابع كليةا مع مواقع التواصل  -

 . ذلك مع الموقع اإللكترونياالجتماعي، وك

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة : الفرض الرئيسي الخامس -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على 

ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر، والختبار 

 ل االرتبط جاما، وتبين ما يلي:هذا الفرض تم استخدام معام

: الفرض الفرعي األول:  - كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينأوالا

استخدام الموقع االلكتروني وتأثيراتها على ممارسة أنشطة العالقات العامة 

 ، وجاء ما يلي: بالملحقية

 (12جدول رقم )

قع اإللكتروني واالتجاهات نحو يوضح العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام المو

 استخدامها في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية بمصر

 كثافة االستخدام

 التأثيرات

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.285 0.133 التأثير على وظائف وأنشطة العالقات العامة 

 0.011 0.281 لعامة التأثير على أداء ممارسي العالقات ا

 0.004 0.344 التأثير على أخالقيات المهنة 

يتضح من بيانات الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا 

بين كثافة استخدام الموقع اإللكتروني والتأثير على وظائف وأنشطة العالقات 

امل االرتباط ( وقيمة مع0.285العامة بالملحقية، وذل  عند مستوى معنوية )

(، في حين ثبت وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة 0.133)

استخدام الموقع اإللكتروني والتأثير على أداء ممارسي العالقات العامة 

( وقيمة معامل االرتباط 0.011بالملحقية وذل  عند مستوى معنوية )

لى أخالقيات مهنة (، وكذل  ثبت وجود عالقة ارتباطية مع التأثير ع0.281)

( وقيمة معامل االرتباط 0.004العالقات العامة وذل  عند مستوى معنوية )

(0.344 .) 

كثافة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بينثانياا: الفرض الفرعي الثاني:  -

استخدام مواقع التواصل االجتماعي و وتأثيراتها على ممارسة أنشطة 

 وجاء ما يلي:  ، العالقات العامة بالملحقية
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 (13جدول رقم ) 

يوضح العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

واالتجاهات نحو استخدامها في ممارسة أنشطة العالقات العامة بالملحقية الثقافية 

 السعودية بمصر

 كثافة االستخدام

 التأثيرات

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط

 0.821 0.027 على وظائف وأنشطة العالقات العامة  التأثير

 0.133 0.171 التأثير على أداء ممارسي العالقات العامة 

 0.203 0.144 التأثير على أخالقيات المهنة 

يتضح من بيانات الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين  -

تأثير على وظائف وأنشطة كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي وال

( وقيمة معامل 0.821العالقات العامة بالملحقية، وذل  عند مستوى معنوية )

(، وكذل  مع التأثير على أداء ممارسي العالقات العامة 0.0.027االرتباط )

( وقيمة معامل االرتباط 0.133بالملحقية وذل  عند مستوى معنوية )

ة العالقات العامة وذل  عند مستوى (، والتأثير على أخالقيات مهن0.171)

 (. 0.144( وقيمة معامل االرتباط )0.203معنوية )

ووفقاا لما سبق يتم قبول الفرض الرئيسي الخامس ج ئياا مع الموقع  -

ا حدوث ترثيرات على أداء ممارسي العالقات العامة  االلكتروني وتحديدا

مع مواقع التواصل  وأخالقيات مهنة العالقات العامة، في حين يرفض ج ئياا

 االجتماعي.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة : الفرض الرئيسي السادس -

استخدام الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على أداء 

العالقات العامة للملحقية الثقافية السعودية بمصر بعد ثورات الربيع العربي، 

 ض تم استخدام معامل االرتبط سومرز، وتبين ما يلي:والختبار هذا الفر

ثبت عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام الموقع  -

االلكتروني للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتأثيراتها على أداء العالقات 

ند العامة للملحقية الثقافية السعودية بمصر بعد ثورات الربيع العربي وذل  ع

 (. 0.206( عندما كان قيمة معامل االرتباط )0.087متسوى معنوية )

كما تبين عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيفا بين كثافة استخدام مواقع  -



األدوار المستحدثة للعالقات العامة في تقليص الصراعات العربية داخل المؤسسات التعليمية 
 الملحقية الثقافية السعودية بمصر نموذجا  

 

 599  العالم فى الصراع ياوقضا االتصال وسائل - المؤتمر الدولي الثالث والعشرون 

التواصل االجتماعي للملحقية الثقافية السعودية بمصر وتأثيراتها على أداء 

ثورات الربيع العربي،  العالقات العامة للملحقية الثقافية السعودية بمصر بعد

( عندما كانت قيمة معامل االرتباط 0.122وذل  عند مستوى معنوية )

(0.065 .) 

 ووفقاا لما سبق يرفض الفرض الرئيسي السادس كليةا.  -

 الخالصة والتوصيات: 

تكشف نتائج الدراسة التحليلية والميدانية عن دور اإلعالم الجديد في تطوير أداء  

ي أي مؤسسة وخاصة الحكومية، وهنا الملحقية الثقافية السعودية العالقات العامة ف

بمصر، والمتعلق مجال عملها بالخدمات التعليمية، وأن هذا الحرص على تطوير 

األداء ورسم سياسة عمل، يترتب عليق قدرتها على مواجهة أي تحديات جديدة 

بي التي تعرضت لها تتعرض لها األنظمة السياسية، وبالتحديد هنا ثورات الربيع العر

المنطقة العربية ومنها جمهورية مصر العربية، وهو ما كان يمكن أن يؤدي لتأثير 

جذري على العالقات المصرية السعودية، إال أن السياسة السعودية من خالل متابعتها 

لتطورات الثورتين المصريين، وكيفية تأثير المواقع االلكترونية على تحري  الرأي 

ي، ففطنت الملحقية إلى أهمية توظيف هذه المواقع االلكترونية سواء العام المصر

الموقع االلكتروني العام للمحلقية أو مواقع التواصل االجتماعي في التفاعل مع 

جمهورها بتوصيل الخدمات التعليمية لق وتلبية احتياجاتق منعفا لحدوث أي بلل أو 

طنين السعوديين فيحدث إثارة للرأي مجاالف الستثمار الحاجة للمعلومة من قبل الموا

العام، فكان التفكير المتجدد والمستمر في كيفية توصيل المعلومة بطرق متنوعة 

وبمايتناسب مع احتياجات وإمكانات جمهور الملحقية المتنوع المستويات التعليمية 

 واالقتصادية واالجتماعية. 

إنشاء حسابات لها على مواقع فقامت الملحقية وخاصة بعد الثورات الربيع العربي ب 

التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتوتير واالنستجرام، وكذل  تفعيل إمكانات موقعها 

االلكتروني، والربط بينق وبين المواقع االلكترونية للمؤسسات التعليمية المعنية بتقديم 

يين شتى الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين السعوديين أو المواطنين المصر

وانطالقاا مما سبق المعاريين للعمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية، 

 يوصى الباحث بما يلي: 

ضرورة تفعيل المنظمات لألدوات التفاعلية عبر مواقعها اإللكترونية وصفحاتها  -1
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بمواقع التواصل االجتماعي، حيث كشفت الدراسة عن ضعف الحوار والتفاعل 

واقع اإللكترونية، كما الح  الباحث توفر بعض األدوات مع الجمهور عبر الم

التفاعلية في المواقع اإللكترونية للملحقية لكن لم يتم تفعيل تل  األدوات ومنها 

إتاحة التعليق على بعض منشورات مواقع التواصل االجتماعي، كذل  إتاحة 

يسمح التعليق على بعض أخبار الموقع االلكتروني، ويتفق الباحث بأنق ال 

بالتعليق على كافة األخبار حتى ال يتم استغالل األمر إلثارة بلبلة في بعض 

 األخبار التي لها حساسية سياسية معينة. 

ينبغي على اإلدارات العليا بالملحقية الثقافية السعودية بمصر تشخيص سبب  -2

ضعف ممارسة الحوار التفاعلي عبر مواقعها اإللكترونية وصفحاتها بمواقع 

صل االجتماعي من خالل إجراء مناقشة المجموعات المركزة أو المقابالت التوا

المتعمقة مع الممارسين لمعرفة المشاكل التي تحول دون ذل  حيث كشفت نتائج 

الدراسة الميدانية عن وجود اتجاه ايجابي لدى الممارسين بأهمية استخدام المواقع 

عل والحوار مع الجمهور إال أن اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في التفا

ممارستهم للحوار التفاعلي عبر هذه المواقع جاءت في الدرجة المتوسطة أي أن 

 واقع الممارسة ال يعكس مدركات الممارسين اإليجابية عن الحوار التفاعلي. 

ينبغي على الملحقية الثقافية السعودية بمصر إقامة دورات تدريبية للعاملين في  -3

ت العامة واالتصال والتسويق والحاسب اآللي والمكتب اإلعالمي، مجال العالقا

وأن تستهدف تل  الدورات تطوير مهارات االتصال اإللكتروني لدى العاملين، 

إلى جانب تدريبهم على كيفية إجراء استطالعات إلكترونية عبر المواقع وتحليل 

ختصة باالتصال تعليقات الجمهور، خاصة أن الملحقية فطنت إلى إنشاء إدارة م

اإللكتروني مع الجمهور عبر المواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم االجتماعي، 

تتبع اإلدارة العليا بالمنظمة، وتعيين ممارسين عالقات عامة، وإعالم، وتسويق 

 في هذه اإلدارة. 

وتثير نتائج الدراسة الحالية مجموعة من األفكار البحثية حيث أهمية التعرف  -4

واقع الشبكات االجتماعية في بناء العالقة مع الجمهور: دراسة على دور م

تطبيقية على المؤسسات التعليمية سواء التي لها طابع سياسي خاص مثل 

الملحقية الثقافية السعودية بمصر، أو الجامعات السعودية، أو الوزارات المعنية 

لجديد في إدارة بالتعليم األساسي والعالي والثقافة، ودراسة استخدام اإلعالم ا
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األزمات التعليمية: دراسة حالة، وكذل  دراسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

التعليمية والسياسية عبر مواقعها االلكترونية سواء المتخصصة أو العامة أو 

صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي في قدرتها على تلبية االحتياجات 

اصة في ظل التنامي المستمر في فكر التعليم التعليمية لجمهورها المستهدف، خ

االلكتروني أو عن بعد، وكذل  خاصة أن المنطقة العربية شهدت خالل الفترة 

السابقة حراكفا سياسيفا قويفا )ثورات الربيع العربي(، وكانت مواقع التواصل 

االجتماعي من أقوى العوامل المحركة لهذا الحراك، حيث تمثلت أهم األدوار 

تؤديها شبكات التواصل االجتماعي في سرعة الكشف عن الحقائق ثم التي 

االمداد بالمعلومات والتعريف بأماكن التجمع، وهو ما أكدتق العديد من الدراسات 

ودراسة )أشرف جالل   (46)(، 2012أحمد عبد العال،  عالية)ومنها دراسة 

 (47)(. 2012حسن )
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 مراجع الدراسة 

                                       
، )القاهرة: تكنولوجيا اإلتصال: المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية( شريف درويش اللبان،1)

 .103(.، ص2008المصرية العامة للكتاب، الهيئة 
، )اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق( شدوان علي شيبة، 2)

 .164(، ص 2005
 (3) Heath, L. R., Handbook of Public Relations, (United Kingdom: Sage 

Publications, 2001), P. 583. 
الرحمن عبد الرحيم السيد. دور أنشطة العالقات العامة بالجامعات المصرية في إمداد  أحمد عبد( 4)

. )جامعة عين شمس: معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منشورةالمراهقين بالمعلومات. 
 (. 2017العليا للطفولة. قسم اإلعالم وثقافة الطفل. 

 جهود خطة التنمية الوطنية بدولة الكويت ( جدعان فاضل الشمري. دور العالقات العامة فى دعم5)
. )جامعة عين شمس: كلية اآلداب. قسم علوم االتصال واإلعالم. رسالة دكتوراه غير منشورة  .

2016 .) 
( معصم بالل جمعة عبد هللا.  دور وسائل االتصال الحديثة في تفعيل العالقة مع الجمهور 6)

رسالة دكتوراه غير ومية في دولة اإلمارات. الخارجي: دراسة تطبيقية على المؤسسات الحك
 (. 2016. )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم. منشورة

(، تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في 2015حسن نيازي الصيفي )(7) 
المنظمات الحكومية السعودية ، دراسة ميدانية في إطار النظرية الموحدة لقبول واستخدام 

مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاالت المنهجية (، UTAUTيا)التكنولوج
 .  33-1)الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، كلية اإلعالم واالتصال(، ص ص

(  شيماء محمد محمد عبد المجيد العشماوي. العوامل المؤثرة على تقويم برامج العالقات العامة 8)
، )جامعة القاهرة: قسم العالقات العامة واإلعالن، منشورة ة ماجستير غيررسالفى مصر. 

2015 .) 
( حاتم على حيد مقبل الصالحي. استخدام تكنولوجيا اإلتصال التفاعلى فى ممارسة أنشطة 9)

. )جامعة رسالة ماجستير غير منشورةالعالقات العامة فى المنظمات العاملة فى اليمن. 
 (.2015ات العامة واإلعالن، القاهرة: قسم العالق

( غادة محمد عبد الفتاح الفداوي. تأثير تكنولوجيا اإلتصال الجديدة على أداء ممارسي العالقات 10)
 (.2015العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة: قسم العالقات العامة واإلعالن، 

تخدام االنترنت في مجال العالقات (، العوامل المؤثرة على اس2013ر شهاب، )دعبد القا(11) 
، )جامعة أسيوط:  كلية اآلداب، قسم رسالة ماجستير غير منشورةالعامة في الجمهورية اليمنية، 

 اإلعالم(.
(، استخدام التقنيات الحديثة في العالقات العامة بشركات 2011محمد عبدهللا اليدومي، )( 12)

أداء العاملين، رسالة ماجستير غير مشنورة،  االتصاالت بالجمهورية اليمنية وانعكاسها على
 )جامعة أسيوط: كلية اآلداب، قسم اإلعالم( .

 
 – :النماذج األربعة 
 ./ نموذج الدوافع Technology Acceptance Modelنموذج قبول التكنولوجيا  -
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