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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۲۰% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۲٫۰۱بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  -یُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

ن رسالة أكادیمیة نوقشت وتم م اوالمجالس العلمیة بالجھات األكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً 
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲٫٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAوفقًا لطریقة  متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،وإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعدد التال ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ ا فیرسلھ الباحث بعدالتعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(. وتخفیض من المصریین والجنسیات األخرى المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   وألى عدد من المرات خالل العام.لطلبة الماجستیر والدكتوراه. 
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد () نسخة من ۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدولالمجلة بع
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل والندوات من داخل مصر  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة المصریة للعالقات  -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،مع شارع األمین شارع صبري أبو علم تقاطع - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  تسعةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠٢٠في عام  ٢,٠١م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١,٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
"اإلعالم مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى واالتصال" 
كذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف األخیر للمجلس األعلى       

ص "اإلعالم" وتقی�مها صخلحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
). وأص�حت المجلة متاحة على قاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك ٧) درجات من (٧بـ (

�ة المستوف�ة لمعاییر أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة العر�
االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة ال�حث العلمي �جامعة أم 

 القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 ر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة").دار نشر العلوم الطب�ع�ة األم -العب�كان  -
عدًدا  من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال الثالثینوفي العدد     

�حوًثا ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي �ضم 
رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه بهدف تكو�ن 

 والماجستیر.



�اللغـة  ، نجـد �حثًـابنـي سـو�فففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة  
علـــى مســـتو�ات  جـــامعي  لمضـــمون  التثق�ـــف  الرقمـــيأثـــر تعـــرض الشـــ�اب ال تحـــت عنـــوان: " اإلنجلیز�ـــة

"، وهـو مقـدم مـن: تجر�ب�ـة �ـالتطبیق علـى مواقـع الشـ�كات االجتماع�ـة : دراسـة شـ�ه"التثق�ف الرقمي لـدیهم
 .مصر، من مروى �سیونيد. م.أ.

، من لجین محمد إبراه�م خانو ،مصر، من عزة جاللأ.م.د. : �ل من مت، قدّ أم القرى ومن جامعة     
دور العالقات العامة في إدارة األزمات �قطاع الفنادق في منطقة مكة �عنوان: "مشترً�ا �حًثا  السعود�ة
 ".المكرمة

المحددات النفس�ة لجودة  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أحمد خطابد. ، قّدم: القاهرةقناة ومن جامعة     
 ".عالقات العالمة التجار�ة من منظور االتصاالت التسو�ق�ة المتكاملة

صورة مصر �ما تعكسها " �حًثا �عنوان: ،مصر، من أكتو�ر ٦من ، �حیيجیهان د. : توقّدم    
 ."الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على وسائل التواصل االجتماعي

الدور >�عنوان: " دراسة مقارنة، فلسطین، من سمر الشنارد. ، قّدمت: جامعة النجاح الوطن�ةومن     
 ".�العالقات العامةالس�اسي واالجتماعي للمرأة العر��ة العاملة 

تعرض الجمهور "، �حًثا تحت عنوان: إ�مان سید عليد. : ت، قّدمعین شمسجامعة من  مصرومن     
 ".للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه: دراسة میدان�ة

من  وهند عبد الستار أبو ع�سى ،الكوع معین فتحيد. : �ل من ، قّدمالنجاح الوطن�ةومن جامعة 
دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف  �عنوان: " مشترً�ا ، �حًثافلسطین

في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة: دراسة مسح�ة في ضوء نموذج 
 ".التأثیر الشخصي

�حًثا تحت عنوان:  ت، فقد قّدممصر، من سیناء، من جامعة عبد العظ�ملبنى مسعود د. أما     
سو�س وآثارها على الجمهور العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة ال ياستخدام ممارس"

 ". جيالخار 
، �حًثا مصر، من د. مي محمود عبد اللط�فومن الجامعة الحدیثة للتكنولوج�ا والمعلومات، قّدمت:     

�التطبیق على المنظمات العاملة : سترات�جات التسو�ق الحسي المستخدمة في الب�ع الشخصيا�عنوان: "
 ".في مصر

تسو�ق المقاصد  "، �حًثا تحت عنوان: مصر، من نرمین علي عجوة د.، قّدمت: القاهرةومن جامعة    
 ".دراسة میدان�ة :ر والس�احة وعالقته بن�ة الز�ارةالس�اح�ة في مصر عبر مؤثري السف

 
تحت  لكتا�ه املخًص ، سور�ا، من عبد النافع العلي عق�ة استعرض د.، أم درمانوأخیًرا من جامعة    

 ". العامة .. النظر�ات والممارسات"العالقات عنوان: 
 

 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
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للدرجة األعلى والطالب  التقدم للترقيألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      
 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج

 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     
قبل  ین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث الخاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكم

 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 

 
 وهللا الموفق،،                                                                                                             
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بهيئة قناة  التفاعليةالعالقات العامة لتكنولوجيا االتصال ممارسى استخدام 

 اخلارجيوآثارها على اجلمهور  السويس

 

 

 عدادإ
 

 )*( لبنى مسعود عبد العظیمد. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 جامعة سیناء. -بكلیة اإلعالم والمشرف على قسم االتصاالت التسویقیة  مدرس العالقات العامة واإلعالن (*)



 "بھیئة قناة السویس التفاعلیةالعالقات العامة لتكنولوجیا االتصال ممارسى استخدام : "د. لبنى مسعود عبد العظیم ۲۹٤ 
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بھیئة قناة  التفاعلیةالعالقات العامة لتكنولوجیا االتصال ممارسى استخدام 
 الخارجيوآثارھا على الجمھور  السویس

 
                                              لبنى مسعود عبد العظیمد.   

       

Lopy_star201022@yahoo.com         
                     سیناءجامعة   





 الح�اة نمط في م�اشرة وتأثیرات سر�عة، تطورات األخیرة الحق�ة خالل االتصال تكنولوج�ا شهدت        
 في التكنولوج�ا أثرت فلقد, والس�اس�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة االقتصاد�ة النواحي وعلى عامة، اإلنسان�ة
 حد إلى مرت�طة الدول و�ذلك واألفراد المنظمات جعل إلى التكنولوج�ا وجود وأدى شّتى، الح�اة مجاالت

 تلك استغالل على واألفراد الهیئات هذه قدرة مدى و�ذلك التكنولوج�ا، تلك مواك�ة على قدرتهم �مدى كبیر
 .الرضا درجات أعلى على الحصول أجل من وتطو�عها التكنولوج�ة التطورات

 واالتصاالت المعلومات تكنولوج�ا شملتها التي االتصال�ة المهن أهم أحد العامة العالقات وتعتبر     
 فى تأثیًرا الحدیثة االتصال أشكال أكبر أحد تعد التي اإللكترون�ة المواقع ظهور مع وخاصة فیها وأثرت
 صورة وتنم�ة مهامهم، تقو�ة من واالتصال العامة العالقات ممارسي مكنت والتي والمنظمات، األفراد

 وجمهورها المنظمة تخدم متطورة أسالیب إلى القد�مة األشكال وتحو�ل وتعز�زها، الخارجي، المنظمة
 .الخارجي

 ومواقع االجتماعي التواصل ومواقع اإللكترون�ة، كالمواقع الجدیدة التكنولوج�ة األدوات أثرت فقد     
 حیث من العامة العالقات مهنة على اإلنترنت ش�كة على المنظمة ومواقع والفیدیوهات، الصور مشار�ة
 وخارج داخل تحدث التي المستجدات مع المنظمة ور�ط المعلومات، على والحصول الوصول سرعة

 العامة العالقات من الغرض أن منطلق ومن مهامها، تأد�ة في للتمیز فرصة المنظمات ومنحت المنظمة
 العالقات استخدمت فقد المختلفة، وجماهیرها المؤسسة بین المنفعة مت�ادلة إ�جاب�ة عالقات إقامة هو

 .الجمهور و�ین بینها االتصال�ة العمل�ة لتسهیل اتصال وسیلة بوصفها التكنولوج�ا تلك العامة
 حیث التفاعل�ة، الحدیثة االتصال تكنولوج�ا السو�س قناة بهیئة العامة العالقات ممارسو و�ستخدم    
 النجاح أساس هما ومتطور معاصر مجتمع وخلق والمعلومات االتصاالت تكنولوج�ا �أن الحكومة تدرك

 الجودة و�مواصفات معاییر ألعلى وفقاً  �اإلنترنت الخدمات كافة الهیئة دعمت و�التالي التقن�ة، عصر في
  �حصل أن على ساعد مما معهم، والتواصل احت�اجاته وتلب�ة للجمهور، والجهد الوقت یوفر مما عالم�ة،
 .ممكن وقت أقصر في  �الهیئة الخاصة واألخ�ار المعلومات على الخارجي الجمهور

 تقن�ة بین التزاوج على یدل الذى المعلومات إعالم دائرة في االجتماعي التواصل وسائل دخلت وقد    
 المعلومات�ة التكنولوج�ا تطور من �ستفید جدیًدا إعالمً�ا نظاًما أسس الذي التزاوج وهو واالتصال الحاسوب
 بوتقة في والحدیثة التقلید�ة الوسائل دمج على �القدرة الجدید اإلعالمي النظام هذا و�ختص فیها و�نصهر

 استخدام على التعرف في الدراسة مشكلة تتبلور و�ذلك وش�كاته، اآللي الحاسب منصة على واحدة
 الجمهور على وآثارها السو�س قناة بهیئة التفاعل�ة االتصال لتكنولوج�ا العامة العالقات ممارسي
 .الخارجي

 ممارسي العالقات العامة، تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة، قناة السو�س. الكلمات المفتاح�ة:
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نمـط الح�ـاة  يشهدت تكنولوج�ا االتصال خالل الحق�ة األخیرة تطورات سر�عة، وتأثیرات م�اشرة فـ        
 يفلقــد أثــرت التكنولوج�ــا فــ ،االقتصــاد�ة واالجتماع�ــة والثقاف�ــة والس�اســ�ة ياإلنســان�ة عامــة، وعلــى النــواح

أدى وجود التكنولوج�ـا إلـى جعـل المنظمـات واألفـراد و�ـذلك الـدول مرت�طـة إلـى حـد و  ،ىمجاالت الح�اة شتَّ 
مدى قدرة هذه الهیئات واألفراد على استغالل تلـك و�ذلك  ،كبیر �مدى قدرتهم على مواك�ة تلك التكنولوج�ا

 .التطورات التكنولوج�ة وتطو�عها من أجل الحصول على أعلى درجات الرضا
وتعتبــر العالقــات العامــة أحــد أهــم المهــن االتصــال�ة التــي شــملتها تكنولوج�ــا المعلومــات واالتصــاالت      

 يا فـتعـد أحـد أكبـر أشـكال االتصـال الحدیثـة تـأثیرً  وأثرت فیها وخاصة مع ظهور المواقـع اإللكترون�ـة التـي
ــ العالقــات العامــة واالتصــال مــن تقو�ــة مهــامهم، وتنم�ــة صــورة  ينــت ممارســمكَّ  ياألفــراد والمنظمــات، والت

خـــدم المنظمـــة ت، وتعز�زهـــا، وتحو�ـــل األشـــكال القد�مـــة ألســـالیبها إلـــى أســـالیب متطـــورة يالمنظمـــة الخـــارج
 وجمهورها الخارجى.

، حیــث تكنولوج�ــا االتصــال الحدیثــة التفاعل�ــة قنــاة الســو�سهیئــة ممارســو العالقــات العامــة ب تخدمو�ســ    
تدرك الحكومة �أن تكنولوج�ا االتصاالت والمعلومـات وخلـق مجتمـع معاصـر ومتطـور همـا أسـاس النجـاح 

جـــــودة  �اإلنترنـــــت وفقـــــًا ألعلـــــى معـــــاییر ال الخـــــدمات�افـــــة  الهیئـــــةدعمـــــت  يعصـــــر التقن�ـــــة، و�التـــــال يفـــــ
والتواصــل معهــم ، ممــا ســاعد  هتلب�ــة احت�اجاتــ، و الجهــد للجمهــورو فات عالم�ــة، ممــا یــوفر الوقــت صــو�موا

 في أقصر وقت ممكن. على المعلومات واألخ�ار الخاصة �الهیئة  يالجمهور الخارج  �حصلعلى أن 
وسائل وأسالیب جدیدة , �حیث أصـ�حت المنظمـات  االتصال الحدیثة التفاعل�ةتكنولوج�ا فلقد وفرت       

وسـائل االتصـال الجماهیر�ـة والشخصـ�ة التـي تتعامـل مـن خاللهـا مـع  يتمتلك عددًا أكبر, وتنوعـًا أوسـع فـ
الجماهیر، و�تضح من ذلك أن ممارس العالقات العامة �ستط�ع دمج التطـورات التكنولوج�ـة ذات األهم�ـة 

اتصـاله �ـالجمهور، و�دراك  قـدرات  تكنولوج�ـا االتصـال  يلى فـثْ فاعل�ة مُ  ممارسة وظ�فته �ما �حقق له يف
، هیئـة قنـاة السـو�س�مـا أن  ،والمعلومات، والتسل�م �أن هـذه القـدرات البـد أن یـتم اسـتغاللها �شـكل مناسـب

تصــال�ة مســتمرة ومتواصــلة مــن أجــل أن اببــذل جهــود  اأكثــر حرصــًا علــي تنم�ــة وتطــو�ر ســمعته تأصــ�ح
  في ظل حمالت التشو�ه من قبل أعداء الوطن. معة طی�ةحظي �ست

العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال ممارسي استخدام  " مما سبق فإن الدراسة الحال�ة ستقوم بدراسة     
 ".يوآثارها على الجمهور الخارج بهیئة قناة السو�س التفاعل�ة

 
تم ترتیبها و  ،على التراث العلمي، تم االسترشاد �أهم الدراسات العر��ة واألجنب�ة ة�عد اطالع ال�احث     

 -:يمن األحدث لألقدم �التال
) هدفت الدراسة إلى التعرف على وسائل اإلعالم الجدید م٢٠١٨دراسة جابر أبو �كر محمد ( -١

ات�ة، واستخدمت ال�احثة المنهج الترو�ج لبرامج وأنشطة العالقات العامة �الجامعات اإلمار  يالمستخدمة ف
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، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: �ساعد اإلنترنت على نشر المعلومات يالتحلیل يالوصف
واألنشطة الخاصة �اإلدارات ووحدات مراكز الجامعة، سهولة التواصل مع اإلدارة العل�ا للجامعة وتنشر 

خدم إدارة العالقات العامة وسائط اإلعالم الجدید الجامعة معلوماتها عن طر�ق النشر اإللكترونى وتست
 )م٢٠١٨(جابر أبو �كر محمد ، لز�ادة میزة التنافس�ة إلدارة العالقات العامة.

) استهدفت الدراسة التعرف على أهم أخالق�ات مهنة العالقات م٢٠١٧حسن أ�شر ( يدراسة  مثان -٢
 يمن خالل التطبیق على عینة من العاملین ف يالوظ�فالعامة ومدى التمسك بها وتطب�قها على المستوى 

تشكیل القرارات  يوتحدید أبرز العوامل والمؤثرات ف ،مجال العالقات العامة داخل دولة اإلمارات العر��ة
�ما اعتمدت على االستب�ان �أداة  ي،المنهج الوصف واستخدمت الدراسة األخالق�ة للممارسین للمهنة،

ات من خالل تطبیق ذلك على عینة مختارة من �عض العاملین �إدارات العالقات للدراسة لجمع المعلوم
العالقات  يالعاملین ف يالعامة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: �النس�ة للشروط الواجب توافرها ف

س�ة % والثقة �النفس والجرأة بن٦٢المرت�ة األولى إجادة مهارات االتصال بنس�ة  يالعامة فقد جاءت ف
حسن  ي%. (مثان٤٨بنس�ة  يوالمعرف يواإلعداد العلم ،%٥٧%, والقدرة على التفكیر واتخاذ القرار ٥٨

 )م٢٠١٧أ�شر ، 
استهدفت الدراسـة التعـرف علـى تـأثیر وسـائل االتصـال الحدیثـة  )م٢٠١٦دراسة  معصم �الل جمعة ( -٣

والتعرف علـى  ،المؤسسات الحكوم�ة بدولة اإلمارات يف يتفعیل العالقات مع الجمهور الخارج يودورها ف
وقـــد اعتمـــدت  ،و�ـــذلك اتجاهـــات الجمهـــور نحـــو اســـتخدامها ،طب�عـــة اســـتخدام هـــذه التقن�ـــة وتحدیـــد أنواعهـــا

ف�مــا اســتخدم ال�احــث االســتب�ان وتحلیــل المضــمون  ،ومــنهج دراســة الحالــة يالدراســة علــى المــنهج المســح
المتعامل مع مؤسسة شرطة  ي�ت الدراسة على عینة من الجمهور الخارجوقد أجر  ،كأدوات لجمع الب�انات

 مفردة). ٢٠٠بواقع ( ياالتصال �شرطة دب يمفردة) وعینة من مسئول ٤٠٠بواقع ( يدب
ـــ  يمقدمـــة الوســـائل التـــ يوتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدة نتـــائج منهـــا: إن الموقـــع الخـــاص �المؤسســـة هـــو ف

عبــر اإلنترنــت وذلــك لســهولة  يفــى التواصــل مــع شــرطة دبــ يرج�ســتخدمها الم�حوثــون مــن الجمهــور الخــا
 )م٢٠١٦، (معصم �الل جمعة  استخدامه، یل�ه توفیر الوقت والجهد.

ا لواقع ممارسة القائم �االتصال ألنشطة استهدفت الدراسة توص�فً  )م٢٠١٥دراسة حاتم محمد عاطف ( -٤
للعالقات العامة الرقم�ة �أخالق�ات ممارسة المهنة العالقات العامة الرقم�ة و��ان أوجه التزام الممارسین 

 والتأثیر المت�ادل بین ممارسة العالقات العامة فى شكلها التقلیدى وممارستها رقم�ًا.
�المقابلة ومجموعات  يعالمإلا يوتعد الدراسة من الدراسات الوصف�ة التى استخدمت المنهج المسح

ة من القائمین �االتصال والممارسین للعالقات العامة �جامعة مفرد ٩٠النقاش �التطبیق على عینة قوامها 
 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:المنوف�ة �جم�ع �ل�اتها ووحداتها، 

لكترونى إلالعالقات العامة على برامج النشر ا ي% من أفراد العینة على أهم�ة تدر�ب ممارس٩٥أكد  -
وأن أبرز استخدامات العالقات العامة ألدوات  ،اإللكترون�ةو�رامج الجراف�ك وتصم�م و�دارة المواقع 
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مدعمة �الصور الثابتة والمتحر�ة واستخدام الفیدیو لبث  يلكترونإلالنشر ا هي:العالقات العامة 
 النشرة اإلخ�ار�ة.

ضم موقع الجامعة �الف�س بوك روا�ط �المؤتمرات والندوات وورش العمل لعرض أنشطة العالقات  -
 )٢٠١٥، اتم محمد عاطف(ح العامة.

استهدفت الدراسة التعرف على قبول واستخدام  )م٢٠١٥( Ozlem Aliklic, Umit Atabekدراسة  -٥
العالقات العامة في تر��ا من خالل استب�ان خاص �ممارسة العالقات العامة على عینة قوامها  يممارس
. يالعامة لش�كات التواصل االجتماعمدى استخدام العاملین �قطاع العالقات على مفردة للتعرف  ٣٠٠

العالقات العامة �قدرون أهم�ة  يكشفت النتائج عن أن محترف وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
 ياإلعالم اإلجتماعى في ممارسة العالقات العامة في اآلونة األخیرة حیث إن وسائل اإلعالم االجتماع

جتماعى من المتوقع أن الالنتائج إلى أن ش�كات التواصل ا ل�ست �لها على قدم المساواة. �ما أشارت
 تكون أكثر أدوات اإلعالم االجتماعى أهم�ة في المستقبل.

(Ozlem Aliklic, Umit Atabek,2015) 

محاولة تقی�م استخدام وسائل اإلعالم  ى) هدفت الدراسة إلم٢٠١٤( Gonzales Michelدراسة  - ٦
االجتماع�ة والتي تعد ضمن جهود األنشطة االتصال�ة إلدارة العالقات العامة، حیث قام ال�احث بوضع 

" من المهنیین العاملین في مجال العالقات العامة وذلك من خالل تسل�ط الضوء ١٦٢تصورات لعدد "
جتماع�ة �أداة اتصال، واألهم �أداة فعالة الوسائل اإلعالم ا علي الق�مة اإلثرائ�ة المضافة والمحققة من

جتماع�ة الإن وسائل اإلعالم اوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:  ألغراض العالقات العامة.
ل�ست منفذًا اتصال�ًا "غن�ًا/ثر�ًا" تمامًا فهناك وسائل أخرى توفر تلك الق�مة اإلثرائ�ة للمهنیین العاملین في 

 ال العالقات العامة.مج
Onzales Michel,2014)( 

)هدفت الدراسة إلى التعرف إلى ٢٠١٣( Graham, M & Johnsonدراسة جراهام وجونسون  -٧
العالقات العامة ومدى إدراكهم لدرجة  ياتجاهات اإلعالم الجدید المستخدم لدى المسئولین الحكومیین ف

جتماعى تلك التى یهتم �ه االنوع من الكتا�ات على مواقع التواصل  يتفاعل المواطن معهم, و�لى معرفة أ
 يا فا محل�ً حكوم�ً  مسئوالً  ٤٦٣و�انت عینة الدراسة  ي،المواطن، واعتمدت الدراسة على المنهج المسح

 يأكدت الدراسة أن معظم حسا�ات المسئولین ف وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:أمر�كا، 
 ما تذ�ر ما یهم المواطن �شكل خاص وم�اشر. العالقات العامة الحكوم�ة تهتم �الشأن العام وقل�الً 

Graham, M & Johnson,2013)( 
 ؟أهمیتها يالسمعة وماه يم)استهدفت الدراسة معرفة ماه٢٠١٠وآخرون ( CaludioTennieدراسة  -٨

وآل�ات إدارة السمعة والتعرف على المصادر الم�اشرة والغیر م�اشرة للسمعة, و��ف�ة إدارة السمعة وتكلفة 
 ي،وتم وضع استرات�ج�ة متكاملة إلدارة سمعة المنظمات واستخدمت الدراسة المنهج المسح ؟إدارة السمعة
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معظم  ة إلى عدة نتائج منها:وقد توصلت الدراسلشر�ات مختلفة،  يموقع إلكترون ١٠٠وتم تحلیل عدد 
الشر�ات تستط�ع إدارة سمعتها �شكل جید من خالل مواقع اإلنترنت وأن هناك عالقة إ�جاب�ة بین المواقع 

 )(CaludioTennie,2010 اإللكترون�ة للشر�ة وسمعة هذه الشر�ة.
العالقات  ي) هدفت هذه الدراسة رصد واقع استخدام ممارسم٢٠١٠( Lindley Curtisدراسة  - ٩

وأجر�ت الدراسة  ،عدد من المؤسسات غیر الر�ح�ة وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح يالعامة ف
وذلك �استخدام صح�فة استقصاء عبر اإلنترنت،  ،العالقات العامة يمن ممارس ٤٠٩على عینة قوامها 

 وقد توصلت إلى عدة نتائج منها:
لعامـة فـى المؤسسـات عینـة الدراسـة �سـتخدمون العالقـات ا ي% من ممارس٩٧,٧توصلت إلى أن  -

 جتماع�ة.ال% �ستخدمون الش�كات ا٥٤,٥وأن  ي،البر�د اإللكترون
أخـــرى مــــن  الً % �ســـتخدمون المـــدونات وأشـــكا٤٨,٤حـــین أن  يفـــ، % �ســـتخدمون الفیـــدیو٥١,٢ -

 )(Lindley Curtis,2010 جتماع�ة.الوسائل اإلعالم ا
دفت الدراسة إلـى التعـرف علـى اسـتخدام وسـائل االتصـال ) هم٢٠٠٩( Hinson & Wrightدراسة  -١٠

حیــث اعتمـدت الدراســة علــى إجـراء اســتب�ان موسـع بــین عینــة  ،الحدیثـة فــى ممارسـة مهنــة العالقــات العامـة
العالقـــات العامـــة فـــى قطاعـــات مختلفـــة علـــى مســـتوى العـــالم, وذلـــك �اســـتخدام رســـائل البر�ـــد  يمـــن ممارســـ

 ٤٢وقــد تضــمنت اســتمارة االســتب�ان  ،) مفــردة٥٧٤ة عشــوائ�ة قوامهــا (وزعــت علــى عینــ يالتــ ياإللكترونــ
%) مــن ٤٨%) مــن اإلنــاث مقابــل (٥٢وتالهــا أســئلة مفتوحــة وقــد تضــمنت عینــة الدراســة ( امغلًقــ ســؤاالً 

 الذ�ور، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
العالقـات العامـة علـى مسـتوى العـالم �قضـون عطلـتهم  يالعینة الممثلة لممارس ي% من إجمال٩٣ -

التعامل مع اإلنترنـت علـى مسـتوى المـدونات وغیرهـا مـن أشـكال التعبیـر والتواصـل  ياألسبوع�ة ف
 ي.مع المجتمع الخارج

أن وسـائل تكنولوج�ـا االتصـال الحـدیث  يروا عـن اعتقـادهم فـعینـة الدراسـة عبَّـ ي% من إجمال٨٥ -
 الم التقلید�ة �الرادیو والتلفز�ون والصحف وال تختلف معها.تتكامل مع وسائل اإلع

 (Hinson & Wright,2009) 

) استهدفت الدراسة ق�اس تأثیر استخدام برامج المسئول�ة االجتماع�ة م٢٠٠٩( يدراسة سلوى العوادل -١١
ونوا�اهم عبر اإلنترنت في الشر�ات الخاضعة للدراسة على معارف واتجاهات المستهلكین نحو الشر�ة 

ج المعالجة الثنائ�ة لهو�ة المنظمة والمسئول�ة ذا لنمو الشرائ�ة و�التالي تأثیرها على سمعة المنظمة وفقً 
مفردة  ٢٠٠واستخدمت الدراسة منهج المسح وتم تطبیق الدراسة على عینة عمد�ة قوامها  ،االجتماع�ة

واستخدمت الدراسة  ،جامبل وم�كروسوفتند أمن المتعاملین مع شر�ات فودافون وماكدونالدز و�رو�تر 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة استمارة استب�ان واستمارة تحلیل المضمون ودراسة الحالة �أدوات لل�حث. 

كان أل�عاد الهو�ة المنظمة وهما الخبرة والق�م االجتماع�ة تأثیر �ارز على الن�ة الشرائ�ة �ما  نتائج منها:
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على الن�ة الشرائ�ة و�ن اختلف هذا التأثیر �اختالف طب�عة  ا�ارزً  اار�ة تأثیرً تبین أن لوالء العالمة التج
عمل الشر�ات الخاضعة للدراسة وطب�عة الجمهور المستهدف، وأن لممارسات المسئول�ة االجتماع�ة 

على مدر�ات واتجاهات الجمهور و�التالي تكو�ن سمعة طی�ة لدى  اواضحً  اللشر�ة عبر اإلنترنت تأثیرً 
 )م٢٠٠٩،ي(سلوى العوادل جمهور.ال

 أوجه االستفادة من الدراسات السا�قة:
من خالل إطالع ال�احثة على الدراسات السا�قة المتعلقة �موضوع الدراسة فقد استفادت ال�احثة       

 :يمنها �التال
�الدراسات تحدید وص�اغة مشكلة وتساؤالت الدراسة الحال�ة، والتحدید الدقیق ألهم�ة الدراسة مقارنة  .١

  العر��ة واألجنب�ة.
 االستب�ان.  ةتمكنت ال�احثة من تصم�م صح�ف .٢
تحدید أهداف الدراسة الحال�ة ومصطلحاتها، وتحدید المنهج المستخدم في الدراسة وهو منهج المسح  .٣

مة، و�رت�ط ارت�اطًا وث�قًا �كل من موضوع هذه الدراسة ءاإلعالمي الذي �عد من أنسب المناهج مال
 وأهدافها

 الفروض الخاصة �الدراسة المیدان�ة.  ةص�اغ .٤
تحدید الجوانب التي أغفلتها الدراسات السا�قة من أجل ال�حث فیها, حتى �مكن لهذه الدراسة أن  .٥

  تض�ف شیئًا ذا ق�مة في إثراء ال�حث العلمي.
 

یــدل علــى التــزاوج بــین تقن�ــة  يومــات الــذدائــرة إعــالم المعل يفــ يجتمــاعالقــد دخلــت وســائل التواصــل ا     
ــــذى أســــس لنظــــام إعالمــــ ــــزاوج ال ــــد يالحاســــوب واالتصــــال وهــــو الت ــــا  ،جدی �ســــتفید مــــن تطــــور التكنولوج�

الجدیـــد �القـــدرة علـــى دمـــج الوســـائل التقلید�ـــة  يالمعلومات�ـــة و�نصـــهر فیهـــا و�خـــتص هـــذا النظـــام اإلعالمـــ
و�ـذلك تتبلـور مشـكلة الدراسـة فـى  التعـرف  وشـ�كاته، يبوتقة واحدة على منصة الحاسب اآللـ يوالحدیثة ف

العالقــات العامــة لتكنولوج�ــا االتصــال التفاعل�ــة بهیئــة قنــاة الســو�س وآثارهــا علــى  يعلــى اســتخدام ممارســ
 .يالجمهور الخارج


�مكن أن تؤد�ه العالقات العامة بهیئة قناة السو�س  يترجع أهم�ة الدراسة إلى أهم�ة الدور الذ .١
العالقات العامة والجمهور  يواستخدامها للتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة وتوفیر الوقت والجهد لممارس

 من خالل استخدام التكنولوج�ا الحدیثة. يالخارج
وج�ا االتصال والمعلومات تكمن أهم�ة الدراسة في التعرف على مدى تأثر عمل العالقات العامة بتكنول .٢

 يومواقع التواصل والوسائط المتعددة الت يلكترونإلالتي جسدتها هیئة قناة السو�س من خالل الموقع ا
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في ه�كلها أو في أشكال اتصالها  سواءً  ،والذى أحدث تغیرات جذر�ة في سمات الهیئة ،تستخدمها
 �جمهورها.

 مت بهیئة قناة السو�س والتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة اهت يكما تكمن أهمیتها �ونها من الدراسات الت .٣
 .  يوآثارها على الجمهور الخارج

 
العالقــات العامــة لتكنولوج�ــا االتصــال التفاعل�ــة  يتهــدف الدراســة إلــي التعــرف علــى اســتخدام ممارســ     

 الهدف األهداف الفرع�ة التال�ة:، و�نبثق من هذا يبهیئة قناة السو�س وآثارها على الجمهور الخارج
 التعرف على مدى متا�عة الم�حوثین ألخ�ار هیئة قناة السو�س. -١ 
 مدى استخدام الم�حوثین لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة السو�س. -٢
ة تؤثر أكثر من غیرها للوصول للمعلومات عن هیئ يالتعرف على الوسائط التكنولوج�ة التفاعل�ة الت -٣

 من وجهة نظر الم�حوثین. قناة السو�س
 .؟هیئة قناة السو�سمتا�عة أخ�ار  يالتوصل إلى أس�اب استخدام الم�حوثین للتكنولوج�ا التفاعل�ة ف -٤
 العالقات العامة بهیئة قناة السو�س.  يممارس يالكشف عن وجهة نظر الم�حوثین ف -٥
من وجهة نظر  مكانة وسمعة هیئة قناة السو�سا على التعرف على العوامل المؤثرة إ�جاب�ً  -٦

 الم�حوثین.؟
تستخدمها العالقات العامة لتشكیل صورة طی�ة عن المنظمة من وجهة  يرصد الوسائل اإلعالم�ة الت -٧

 .نظر الم�حوثین
مع تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة لهیئة قناة السو�س من التعرف على مدى وجود مشكالت عند التعامل  -٨

 .وجهة نظر الم�حوثین
تشكیل صورة ذهن�ة طی�ة  يتساعد العالقات العامة بهیئة قناة السو�س ف يالتوصل إلى العوامل الت -٩

 .تجاه هیئة قناة السو�س من وجهة نظر الم�حوثین
 التعرف على الفوائد واإلش�اعات المتحققة من استخدام الم�حوثین للتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة لهیئة -١٠

 قناة السو�س.

 
العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة  يدراسة استخدام ممارس يتتمثل ف حدود موضوع�ة:  -

 قناة السو�س وآثارها على الجمهور الخارجى.
) من ٤، و(ي المصر  ي) م�حوثًا من الجمهور الخارج٢١٠عینة قوامها( يتتمثل ف حدود �شر�ة:  -

 والخبراء �مجال العالقات العامة بهیئة قناة السو�س. المتخصصین
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حدود زمن�ة: تتمثل فى الفترة الزمن�ة التي ط�قت فیها الدراسة المیدان�ة على خبراء العالقات العامة بهیئة   -
 ي)، والدراسة المیدان�ة على الجمهور الخارجم٧/٨/٢٠١٩إلى  ١/٧/٢٠١٩قناة السو�س فى الفترة من( 

 ).م٣٠/٩/٢٠١٩إلى  ١/٩/٢٠١٩متدة من (فى الفترة الم
 (من المصر�ین) يحدود مكان�ة: (خبراء العالقات العامة بهیئة قناة السو�س، الجمهور الخارج  -

 
استخدمت منهج المسح اإلعالمي المیدانى، والمقابلة  يتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة الت       

العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة  يللتعرف على استخدام ممارس لخبراء العالقات العامة،
  ي.بهیئة قناة السو�س وآثارها على الجمهور الخارج

 :للدراسة ي اإلطار النظر 
 :االستخدامات واإلش�اعات) مدخل -(نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم  

 االعتماد على وسائل اإلعالم: االفتراضات التي تقوم علیها نـظـر�ـة
  -تقوم نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على مجموعة من االفتراضات نستعرضها ف�ما یلي:

�عـــــد النظـــــام اإلعالمـــــي مهمـــــًا للمجتمـــــع وتـــــزداد درجـــــة اعتمـــــاد الجمهـــــور عل�ـــــه فـــــي حالـــــة إشـــــ�اعه  -
ا علـى االسـتجا�ة و�زداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم �لما �ان النظام اإلعالمي قادرً ،لحاجاته

االجتمـــاعي أو الجمهـــور ، وفـــي هـــذه الحالـــة ین�غـــي علـــى النظـــام اإلعالمـــي أن  الحت�اجـــات النظـــام
  یتطور.

ألهداف أو المصالح �ختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم �نت�جة الختالفهم في ا  -
 والحاجات الفرد�ة.

تختلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نت�جة التغیرات المستمرة وت�عًا لهذا االختالف تز�د أو   -
تقل الحاجة إلى المعلومات واألخ�ار ففي حالة عدم االستقرار االجتماعي تزداد الحاجة للمعلومات 

ي المجتمع زادت حاجة ف ف�كون األفراد أكثر اعتمادًا على وسائل اإلعالم، و�لما زادت التغیرات
 اقتصادي). المجتمع للمعلومات (أي تغییر اجتماعي أو س�اسي أو

 أهم�ة تطبیق نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم في هذه الدراسة: -١
 ترجع أهم�ة اعتماد هذه الدراسة على نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم إلى االعت�ارات اآلت�ة:

أن استخدامنا لوسائل اإلعالم ال یتم �معزل عن تأثیر المجتمع الذي تعتمد فكرة هذه النظر�ة على  -
نع�ش داخله، وعلى أن قدرة وسائل اإلعالم (العالقات العامة ووسائلها االتصال�ة واإلعالم�ة) یزداد 

 .هذه الوسائل بوظ�فة نقل المعلومات عن خدماتها عندما تقوم تأثیرها
على وسائل اإلعالم (العالقات العامة �أنشطتها واستخدامها ت�حث النظر�ة العالقة بین االعتماد  -

 التأثیر على الجمهور) يالعالقات العامة ف يللتكنولوج�ا الحدیثة) ودور القائم �االتصال( ممارس
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كما تتمیز النظر�ة �مجموعة من الخصائص، منها خاص�ة النظر�ة المنهج�ة، من حیث احتوائها  -
ة، واستخدامها أدوات �حث�ة تمكنها من الحصول على نتائج على خطوات منهج�ة ثابته ومنظم
 علم�ة، والتأكد من تحقیق فروضها.

�مصر على  يتساعد نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على اخت�ار مدى اعتماد الجمهور الخارج -
 العالقات العامة بهیئة قناة السو�س وآثارها المختلفة عل�ه.  يالوظ�فة االتصال�ة لممارس

 :مدخل االستخدامات واإلش�اعات -٢
تعتمد الدراسة في إطارها النظري أ�ضًاعلي مدخل االستخدامات واإلش�اعات، حیث �عد مدخل      

االستخدامات واإلش�اعات من ال�حوث المبتكرة التي تشرح عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم ودراسة 
 )م٢٠٠٧،٤٣(نهى عبد الجواد أحمد ،االتصال الجماهیري، 

و�هتم هذا المدخل بدراسة االتصال الجماهیري دراسة وظ�ف�ة منظمة مر�زة على الوظائف األساس�ة التي 
(صالح السید عراقي تقوم بها وسائل اإلعالم من وجهة نظر األفراد المستخدمین لها والمستهلكین لمحتواها. 

ئ�سي وهو ��ف ولماذا �ستخدم و�صفة أساس�ة فإن هذا المدخل مؤداه اإلجا�ة على تساؤل ر  )م٤٤،٢٠٠٤،
 ؟الناس وسائل اإلعالم، وما هي الدوافع التي تجعل الناس یتعرضون لوسائل اإلعالم

 ش�اعات:الفروض مدخل االستخدامات وا
إن أعضاء الجمهور مشار�ون فعالون في عمل�ة االتصال الجماهیري، و�ستخدمون وسائل االتصال  .١

 لتحقیق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.
�عبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي یدر�ها أعضاء الجمهور، و�تحكم في ذلك عوامل  .٢

 الفروق الفرد�ة.
إن أعضاء الجمهور هم الذین �ختارون الرسائل والمضمون الذي �ش�ع حاجاتهم، وأن وسائل اإلعالم  .٣

 تتنافس مع مصادر اإلش�اع األخرى في تلب�ة هذه الحاجات.
ور لدیهم القدرة على تحدید دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي �سعون إلى تلبیتها، لذا فهم إن أفراد الجمه .٤

 �ختارون الوسائل المناس�ة إلش�اع هذه الحاجات.
�مكن االستدالل على المعاییر الثقاف�ة السائدة في المجتمع من خالل استخدام الجمهور لوسائل  .٥

  )٢٠٣،م٢٠٠٠الحمید ، (محمد عبداالتصال، ول�س من خالل محتواها فقط. 
 أهم�ة مدخل االستخدامات واإلش�اعات لموضوع الدراسة وسوف نتناولها ف�ما یلي:

من أفضل  Uses and Gratification Approach �عتبر مدخل االستخدامات واإلش�اعات -
المداخل النظر�ة لفهم موضوع الدراسة و�ناء فروضها، فقد �ان لسرعة انتشار اإلنترنت و�ذلك 

عتها التفاعل�ة دور �بیر في تطور أ�حاث االستخدامات واإلش�اعات خاصة أن اإلنترنت تتطلب طب�
من مستخدمیها تفاعل�ة أكثر من وسائل اإلعالم التقلید�ة، فالمبدأ في ش�كة اإلنترنت أن مستهلكیها 
�ستهدفون عن قصد المحتوى الذي یر�دونه، و�حتاجونه إلش�اع حاجات معینة على عكس 
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مي وسائل اإلعالم التقلید�ة الذین في �ثیر من األح�ان �ستخدمونها من �اب التعود، والروتین مستخد
الذین یتعاملون مع هیئة قناة  يوهو ما یتوافر لعینة الدراسة من الجمهور الخارج بدون دوافع محددة.

 .يالسو�س وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماع
إلى التعرض إلى التكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة ومنها الموقع الجمهور النشط الذى �سعى أفراده  -

 .يللهیئة، ومواقع التواصل االجتماع يلكترونإلا
 الفور�ة االستجا�ة والوسائط المتعددة حیث يالرقم اإلعالم من النمط هذا في  تتحقق التفاعل�ة -

 للخدمات والتواصل مع الجمهور. والم�اشرة
دراسة والمستمدة من فروض االعتماد على وسائل اإلعالم، ومدخل االستفادة في ص�اغة فروض ال -

ش�اعات حیث ترى فروض المدخل أن جمهور وسائل اإلعالم نشطون في الاالستخدامات وا
 استخدامهم تلك الوسائل.

 للدراسة:(تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة) ياإلطار المعرف -ثامناً 
 مفهوم تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة:

والخبـرات العلم�ـة لحـل  يعرف مفهوم التكنولوج�ا �أنه تطبیق اإلجراءات المسـتمدة مـن ال�حـث العلمـ      
إلـى  يترمـ يالتكنولوج�ا هنا األدوات فقط بل إنها األسس النظر�ة والعلم�ة الت يالمشكالت الواقع�ة وال تعن

 )٢٦،م٢٠٠٣،عبد ال�ارى إبراه�م درة (تتناولها.  يالحر�ة الت يف ي تحسین األداء ال�شر 
لقد اقترن مفهوم التكنولوج�ا �العدید من العلوم ومنها االتصـال واإلعـالم وذلـك مـن خـالل الوسـائل أو      

 توظف من أجل معالجة المحتوى أو المضمون المراد توصیله. يالنظم المتعددة والت
حیــث یــتم جمــع جم�ــع الب�انــات المتعلقــة  ي،تفــاعلأو ال ي أو الجمــاهیر  يعبــر عمل�ــة االتصــال التنظ�مــ     

المصــــورة أو المســــموعة أو المســــموعة المرئ�ــــة أو المكتو�ــــة أو المرســــومة أو  بتكنولوج�ــــا االتصــــال ســــواءً 
وقد  ،الوقت المالئم ثم تنشر وتنقل من مكان آلخر يالمطبوعة أو الب�انات الرقم�ة ثم تخزن السترجاعها ف

لهــذه  يئل إمــا یدو�ــة أو آل�ــة أو �هر�ائ�ــة أو إلكترون�ــة �حســب التطــور التــار�ختكــون تلــك التقن�ــات والوســا
ا وأصـــ�حت تكنولوج�ـــا المعلومـــات واالتصـــاالت مثلمـــا اقترنـــت نظـــم المعلومـــات �االتصـــال أ�ًضـــ ،الوســـائل

 ،تعتبر الوسیلة األكثر أهم�ة لنمو المجتمعات وتطورها يعصرنا الراهن فه يمرت�طة بتطور المجتمعات ف
ــ علــى أســالیب وتقن�ــات جدیــدة تعتمــد �شــكل  ي بنــاء مجتمــع متجــدد ینطــو  يحیــث تســاهم �طر�قــة م�اشــرة ف

 John A. Hendricks (Editor,2010,59)) على تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. يأساس
مـــن األل�ـــاف  وتعـــرف تكنولوج�ـــا المعلومـــات �أنهـــا: خلـــ�ط مـــن أجهـــزة الكمبیـــوتر ووســـائل االتصـــال ابتـــداءً 

الضـــوئ�ة إلـــى األقمـــار الصـــناع�ة والتقن�ـــات والمصـــغرات الفیلم�ـــة واالستنســـاخ, تمثـــل مجموعـــة �بیـــرة مـــن 
 .ي تستخدم المعلومات خارج إطار العقل ال�شر  ياالختراعات الت
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 خصائص تكنولوج�ا المعلومات واالتصال:
ـــ - ـــة: وتعن ـــ يالتفاعل� ـــات مســـتقبل ومرســـل ف �مـــا أن  ،آن واحـــد يبهـــا أن الـــذى �ســـتعمل هـــذه التقن�

إلــــى نــــوع مـــن التفاعل�ــــة بــــین  ياألطـــراف فــــى عمل�ـــة االتصــــال �مكــــنهم ت�ـــادل األدوار وهــــذا یـــؤد
 األشخاص والمؤسسات ومجموعات أخرى.

 .يوقت �حالة البر�د اإللكترون يأ يأنه �اإلمكان استق�ال الرسائل ف يغیر محدد �الوقت: �عن -
تملــك  يمثــل حالــة اإلنترنــت التــ NTICن�ــات جدیــدة خاصــ�ة تســمح �اســتقالل�ة تق يالالمر�ز�ــة: هــ -

العمــل �كــل الحــاالت و�صــعب علــى آ�ــة جهــة مــا أن توقــف عمل�ــه ألنهــا منظومــة  ياســتمرار�ة فــ
 اتصال بین األشخاص والمؤسسات.

االتصــال عــن طر�ــق اإلنترنــت: �مكــن ر�ــط األجهــزة حتــى لــو �انــت مختلفــة الصــنع بــین الــدول أو  -
 المدن المصنعة.

ـــ الحر��ـــة: - أن المســـتعمل �مكـــن لـــه أن �ســـتفید مـــن الخـــدمات أثنـــاء تنقالتـــه مثـــل الحاســـوب  ي�عن
 المحمول والهاتف النقال.

عمل�ــة تحو�ل�ــة: �مكــن لهــا أن ترســل مــن وســط إلــى آخــر مثــل إرســال رســالة مســموعة إلــى رســالة  -
 مكتو�ة أو منطوقة مثل القراءة اإللكترون�ة.

�عث رسـالة إلـى شـخص مثـل أن ترسـل إلـى أشـخاص �مكن أن ن يعمل�ة الكشف عن الهو�ة: �عن -
 آخر�ن دون المرور �المؤسسة و�مكن التحكم فیها مثل حالة اإلرسال من المنتج إلى المستهلك.

 ا أكبر من األشخاص.أن الش�كة �مكن أن تتسع وتشمل عددً  يالتوز�ع: تعن -
المشــار�ة الد�مقراط�ــة المفتوحــة عبــر الوســائط اإللكترون�ــة مثــل حلقــات النقــاش  ي: �عنــياالتصــال التفــاعل

أمــــا جــــوهر التفاعل�ــــة للوســــ�ط  ،غــــرف المحادثــــة ومواقــــع ت�ــــادل الرســــائل يالم�اشــــر والمناقشــــات الح�ــــة فــــ
فیتبلــور �مــدى دعمــه لعمل�ــات االتصــال متعــدد االتجاهــات ومــن هنــا تتحــدد التفاعل�ــة وعالقتهــا  ياإللكترونــ

  -االتصال ألنها:�
 ا.تجعل االتصال متعدد االتجاهات ممكنً  -
 .يتسمح للمشار�ین �التحكم فى الفعل االتصال -
عـن وجـود خاصـیتین لالتصـال  العمل�ات االتصـال�ة فضـالً  يتدعم ت�ادل األدوار بین المشار�ین ف -

 المتعدد االتجاهات هما:لتلب�ة حاجة المتلقى إلى محتوى ذى خصائص معینة.
 (Vankoert,2002,122 )�مكن أن �حدث وفقها رجع الصدى. ي�ة رجع الصدى: السرعة التإمكان -

وتتطلب مـن  يمثال على االتصال التزامن يالوقت: فالمحادثة الهاتف�ة ه يمتطل�اته للتزامن�ة ف -
أو  يمثـل البر�ـد اإللكترونـ ينفس الوقـت عكـس االتصـال الالتزامنـ يالمرسل والمستقبل التواصل ف

 محادثة الهاتف. يف يال الرد اآللاستعم
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البیئة الوس�طة لإلعالم  يالتفاعل�ة فى وسائل اإلعالم: ونقصد قدرة الشخص على المشار�ة ف -
 يوالتأثیر علیها �التفاعل مع األجهزة �ما �حقق تلب�ة اخت�اراته والمشار�ة مع القائم �االتصال ف

یتمیز  يبناء المحتوى وتقد�مه مع القدرة على التجول الحر فى المحتوى واالخت�ارات المتعددة الت
  خصائص معینة. يإلى محتوى ذ يبها هذا المحتوى لتلب�ة حاجة المتلق

 )٨٣،م٢٠١٨ الدل�مى الرازق (عبد 

 العالقات العامة: ياستخدام الوسائط ف
ـــــــارة وســـــــائط إن الوســـــــط       ـــــــ ياألول واألساســـــــ�قصـــــــد �ع� ـــــــه ف ـــــــنص وتل� ـــــــة وســـــــائط  يهـــــــو ال األهم�

ــــأت ــــف أنواعهــــا ومــــن �عــــدها ت ــــوافرة  يالصــــور والرســــوم �مختل ــــدیو والتحر�ــــات المت الوســــائط الســــمع�ة والفی
علــــــى اإلنترنــــــت, ولمشــــــاهدة تلــــــك الوســــــائط وســــــماعها أو اخت�ارهــــــا �مــــــا �جــــــب نحتــــــاج إلــــــى حاســــــوب 

لتخــــــز�ن الملفــــــات  يلكاف�ــــــة وقــــــرص ثابــــــت واســــــع �كفــــــمجهــــــز �ال�طاقــــــات الصــــــوت�ة والمرئ�ــــــة والــــــذاكرة ا
ا إلــــى تر�یــــب البــــرامج المناســــ�ة إمــــا �جــــزء مــــن بــــرامج الو�ــــب أو الكبیــــرة وغیرهــــا وتحتــــاج الوســــائط أ�ًضــــ

 على الترجمة والعرض مختلف ملفات الوسائط المتعددة. ي تقو  يكبرنامج مستقل والت
 عناصر الوسائط المتعددة:

التواصــــــل مــــــع الجمــــــاهیر وتتكامــــــل مــــــع الوســــــائط  يرون�ــــــة المســــــتخدمة فــــــتتعــــــدد الوســــــائط اإللكت      
الفیــــــــدیو (الرســــــــوم والصــــــــور الكرتون�ــــــــة والواقع�ــــــــة  -المطبوعــــــــة مثــــــــل اســــــــتخدام: األشــــــــرطة الصــــــــوت�ة 

ـــــــة)  ـــــــون  -والوســـــــائط المرئ� ـــــــو والتل�فز� ـــــــق الرادی ـــــــرامج عـــــــن طر� ـــــــد�م ب ـــــــا  -تق االســـــــتفادة مـــــــن تكنولوج�
ـــــى العدیـــــد مـــــن المكونـــــات الكمبیـــــوتر و  -األقمـــــار الصـــــناع�ة  ـــــت وتشـــــتمل الوســـــائط المتعـــــددة عل اإلنترن

ـــــات  يتتمثـــــل فـــــ أجهـــــزة تشـــــغیل  -أدوات لحمـــــل وحفـــــظ هـــــذه المعلومـــــات  -(نظـــــام المعلومـــــات أو الب�ان
 .Bezuyen, M(تســـــمح �ـــــالر�ط بـــــین �ـــــل هـــــذه األجـــــزاء)  يهـــــذه األدوات وأنظمـــــة االتصـــــال والتـــــ

J2000, 179-183  ( 
 :بالتالي  الشكل ياإلشارة إلى مكونات الوسائط المتعددة �ما ف و�شىء من التفصیل �مكن

 عناصر الوسائط المتعددة
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 العالقات العامة: يأهم�ة استخدام الوسائط المتعددة ف
 :يالوسائط المتعددة یتمثالن ف يإن استخدام التكنولوج�ا الرقم�ة أحدث تغییر�ن أساسیین ف

ـــــــــالتخز�ن الرقمـــــــــ يالتخـــــــــز�ن الرقمـــــــــ - ـــــــــة تخـــــــــز�ن  ي،أو اســـــــــتدعاء المعلومـــــــــات و�قصـــــــــد � إمكان�
الصـــــــــــوت والصـــــــــــورة والرســـــــــــوم المتحر�ـــــــــــة والنصـــــــــــوص علـــــــــــى ذاكـــــــــــرة الكمبیـــــــــــوتر أو علـــــــــــى 

 اسطوانات.
 iNTERTRACTIVITYالتفاعل�ة  -

 الوسائط المتعددة الرقم�ة:
نظــــــام إمـــــداد الــــــتعلم عــــــن  يالكمبیــــــوتر فـــــ ،االتصــــــال ،الفیـــــدیو ،تالحــــــم تكنولوج�ـــــات الصــــــوت يهـــــ    
 ،�حیـــــــث �ســـــــاعد علـــــــى اســـــــتخدامه والوصـــــــول إل�ـــــــه �ســـــــهولة و�ســـــــر وتشـــــــتمل علـــــــى الرســـــــومات ،�عـــــــد

ا أو منفـــــــردة أى اتحـــــــاد البـــــــرامج والحر�ـــــــة مجتمعـــــــة مًعـــــــ ،الفیـــــــدیو ،الســـــــمع�ات والمرئ�ـــــــات ،النصـــــــوص
تمكـــــن المســـــتخدم مـــــن االســـــتفادة مـــــن الـــــنص والصـــــور والصـــــوت والعـــــروض  والصـــــور  يواألجهـــــزة التـــــ

شـــــكل نصـــــوص مـــــع إدخـــــال �ـــــل أو  يى �عـــــرض المعلومـــــات فـــــعَنـــــتُ  يوهـــــ ،المتحر�ـــــة ومقـــــاطع الفیـــــدیو
 لمتحكرة ولقطات الفیدیو الح�ة)�عض العناصر التال�ة (الصوت والصور الرقم�ة والرسوم ا

Zaman A. Reputation Risk,2004,42) ( 
لمساعدة المستخدمة �وس�ط بین مستخدم اإلنترنت اا �أنها مجموعة الوسائل و�مكن تعر�فها إجرائ�ً     

والتى تساعد  ،الرسومات والصور المتحر�ة) ،الفیدیو ،المستخدم وتشمل (الصوت يوالموقع اإللكترون
 م)٢٠١٤(میرهان محسن الطنطاوى ، .يعلى وجود نوع من التفاعل بین المستخدم والموقع اإللكترون

 



تقد�م النصح  يیتمثل ف يالذ ي ها االستشار اوظ�فة إدار�ة أساس�ة لها جان� يه العالقات العامة: •
الق�ام �العمل�ات  يیتمثل ف يالذ يترشید القرارات اإلدار�ة، والتنفیذ يوالمشورة لإلدارة مما �سهم ف

�افة أنشطة العالقات العامة  يلكترون�ة المتعددة فإلاالتصال�ة، و�ستخدم فیها الوسائط الرقم�ة وا
 لز�ادة فعال�ة نشاط المؤسسة والتواصل مع الجمهور لتحقیق أهدافها.

صفحاتها على مواقع و  لهیئة قناة السو�س يا الموقع اإللكترون�قصد به تكنولوج�ا االتصال الحدیثة: •
 ي، والوسائط المتعددة.التواصل االجتماع

 العالقات العامة: يفالمتعددة الوسائط  •
األهم�ة وسائط الصور والرسوم  يهو النص وتل�ه ف ي�قصد �ع�ارة وسائط إن الوسط األول واألساس

الوسائط السمع�ة والفیدیو والتحر�ات المتوافرة على اإلنترنت, ولمشاهدة  ي�مختلف أنواعها ومن �عدها تأت
تلك الوسائط وسماعها أو اخت�ارها �ما �جب نحتاج إلى حاسوب مجهز �ال�طاقات الصوت�ة والمرئ�ة 

ا إلى تر�یب لتخز�ن الملفات الكبیرة وغیرها وتحتاج الوسائط أ�ًض  يوالذاكرة الكاف�ة وقرص ثابت واسع �كف
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تقوى على الترجمة والعرض مختلف  يلبرامج المناس�ة إما �جزء من برامج الو�ب أو �برنامج مستقل والتا
 .ملفات الوسائط المتعددة

  الجمهور الخارجى: •
خالل الموقع اإللكتروني من والمتعاملین مع هیئة قناة السو�س ) المستفیدین المصر�ین�شمل األفراد( 

 للهیئة ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي والوسائط المتعددة. 


 ما مدى متا�عة الم�حوثین ألخ�ار هیئة قناة السو�س؟ -١
 وثین لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة السو�س؟حما مدى استخدام الم� -٢
تؤثر أكثر من غیرها للوصول للمعلومات عن هیئة قناة  يالتفاعل�ة التما الوسائط التكنولوج�ة  -٣

 من وجهة نظر الم�حوثین؟ السو�س
 ؟هیئة قناة السو�سمتا�عة أخ�ار  يما أس�اب استخدام الم�حوثین للتكنولوج�ا التفاعل�ة ف -٤
 العالقات العامة بهیئة قناة السو�س؟  يممارس يما وجهة نظر الم�حوثین ف -٥
 من وجهة نظر الم�حوثین؟ ا على مكانة وسمعة هیئة قناة السو�سالعوامل المؤثرة إ�جاب�ً  ما -٦
تستخدمها العالقات العامة لتشكیل صورة طی�ة عن المنظمة من وجهة  يما الوسائل اإلعالم�ة الت -٧

 ؟نظر الم�حوثین
ة قناة السو�س من وجهة مع تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة لهیئما مدى وجود مشكالت عند التعامل  -٨

 ؟نظر الم�حوثین
تشكیل صورة ذهن�ة طی�ة تجاه هیئة  يتساعد العالقات العامة بهیئة قناة السو�س ف يما العوامل الت -٩

 ؟قناة السو�س من وجهة نظر الم�حوثین
لهیئة قناة ما الفوائد واإلش�اعات المتحققة من استخدام الم�حوثین للتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة  -١٠

 السو�س؟



التفاعل�ة بهیئة قناة العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال الحدیثة ممارسي استخدام المتغیر المستقل:  -
 السو�س.

لتكنولوج�ا االتصال الحدیثة التفاعل�ة  ياآلثار المترت�ة على استخدام الجمهور الخارج: المتغیر التا�ع -
 السو�س.بهیئة قناة 

 .العمر -إناث) -:النوع ( ذ�وري: تتحدد فالمتغیرات الوس�طة -
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 الجمهور الخارجيبین دوافع استخدام  ةذات داللة إحصائ� ةارت�اط� توجد عالقة الفرض األول:
 واإلش�اعات المتحققة لهم.بهیئة قناة السو�س  لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة

وجهة  يا للنوع فوفقً  الجمهور الخارجيإحصائ�ة بین متوسطات درجات  ةتوجد فروق ذات دالل الفرض الثاني:
 .لهیئة قناة السو�سممارسي العالقات العامة الرقم�ة  يف همنظر 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ًا بـــین متوســـطات درجـــات الـــذ�ور ومتوســـطات درجـــات  :الثالـــثالفـــرض 
بهیئــــة قنــــاة  التفاعل�ـــةعلـــى مســــتوى االعتمـــاد علــــى تكنولوج�ـــا االتصــــال الخــــارجي  الجمهـــوراإلنـــاث مــــن 

 السو�س.
ا الخـتالف الفئـات ت�ًعـ التفاعل�ـةتختلف مستو�ات االعتماد على وسائل تكنولوج�ا االتصال  :الرا�عالفرض 

 العمر�ة المختلفة. 
على تكنولوج�ا  توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة الفرض الخامس:

 ثارها المعرف�ة على الجمهور الخارجي.آو  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاالتصال 
توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا  :الفرض السادس

 وآثارها الوجدان�ة على الجمهور الخارجي. بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاالتصال 
توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا االتصال  السا�ع:الفرض 
 وآثارها السلو��ة على الجمهور الخارجي. بهیئة قناة السو�س التفاعل�ة



من  يوالجمهور الخارج  بهیئة قناة السو�سالعالقات العامة  يممارس يیتمثل مجتمع الدراسة ف   
 بهیئة قناة السو�سالعالقات العامة  خبراءمن ) عینة عمد�ة( بینما تتمثل عینة الدراسة في ،المصر�ین
من الجمهور  عمد�ة)عینة ، و()م٧/٨/٢٠١٩إلى  م١/٧/٢٠١٩الفترة من(  يفخبراء، ) ٤قوامها (
الفترة الممتدة من  يف المصر�ین،) مفردة من ٢١٠قوامها (المتا�ع ألخ�ار هیئة قنا السو�س  يالخارج

   ).م٣٠/٩/٢٠١٩إلى  م١/٩/٢٠١٩(
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 ):يتوص�ف عینة الدراسة( الجمهور الخارج
 وفقًا للنوع، والمرحلة العمر�ة: يخصائص عینة الجمهور الخارج

 )۱جدول (
 العمریةا للنوع، المرحلة وفقً  يتوزیع عینة الدراسة الجمھور الخارج

 النسب والتكرارات النوع
 % ك

 ٥۰ ۱۰٥ ذكر
 ٥۰ ۱۰٥ أنثى

 ۱۰۰ ۲۱۰ اإلجمالي
 المرحلة العمریة

 ۳۲٫۹ ٦۹ سنة۳۰القل من ۲۰من 
 ۳٥٫۷ ۷٥ ٤۰ألقل من  ۳۰من 

 ۳۱٫٤ ٦٦ فأكثر ٤۰من 
 ۱۰۰ ۲۱۰ اإلجمالي

نس�ة  يمتمثلة فمن الجمهور الخارجي جاءت عینة الدراسة  أنهمن ب�انات الجدول السابق یتضح       
، وقد جاءت فى المرت�ة األولى المرحلة ة% لكل نوع على حد٥٠الذ�ور مساو�ة لنس�ة اإلناث بنس�ة 

سنة بنس�ة ٣٠قل من أل٢٠المرت�ة الثان�ة من  ي%، تالها ف ٣٥,٧بنس�ة ٤٠ألقل من  ٣٠العمر�ة من 
 %.٣١,٤بنس�ة  فأكثر ٤٠%، ثم المرت�ة الثالثة من ٣٢,٩

 ):المتخصصون والخبراءتوص�ف عینة الدراسة( 
 )۲جدول ( 

 توصیف عینة الدراسة( المتخصصون والخبراء)
 التخصص االسم

 رئیس العالقات العامة بالھیئة أ/ خالد طھ   
 العالقات الخارجیة بھیئة قناة السویس أ/ مروة جالل

 دارة رئاسة ھیئة قناة السویسإوالتخصص :  –عالقات عامة  يأخصائ أ/ أسماء محمد جمال خلیفة
 والتخصص : عالقات خارجیة –عالقات عامة  يأخصائ أ/ نھى محمد بدر ربیع   

 
 -صح�فة استب�ان خاصة �الجمهور الخارجى( وصح�فة المقابلة اعتمدت الدراسة على صح�فتي االستب�ان -

 ).لمتخصصي وخبراء العالقات العامة بهیئة قناة السو�سصح�فة المقابلة الشخص�ة 


 :يإجراءات الصدق والث�ات لصح�فة االستب�ان الخاصة �الجهور الخارج

 اخت�ار الصدق:   -١
الصدق الظاهري الذي �قوم على أساس الفحص المبدئي لفقرات االستب�ان ومدى  ةال�احث تاستخدم

%) ٨٠اعتمدت نس�ة اتفاق (، االتساق الداخلي لها، ثم على عدد من األساتذة في مجاالت اإلعالم واالتصال
فما فوق لتقدیر مدى صالح�ة الفقرة أو رفضها، و�عد مراجعة الخبراء لصح�فة االستب�ان أدخلت �عض 
التعد�الت علیها على وفق مالحظات الخبراء، حیث عدلت �عض األسئلة غیر الواضحة وحذف عدد من 
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�االستمارة النهائ�ة، وأص�حت جاهزة  ةال�احث تالفقرات و�ضافة أخرى، وفي ضوء هذه المالحظات خرج
 لتطبیق اإلجراءات المیدان�ة. 

 اخت�ار الث�ات:  -٢
)، TEST-RETESTداة �حثها على طر�قة إعادة االخت�ار (في إ�جاد الث�ات أل ةال�احث تاعتمد

% من حجم العینة ١٠ا بنس�ة ) م�حوثً ٢١وقد تم ذلك من خالل اخت�ار عینة عشوائ�ة بلغ تعدادها (
)، اختیروا �طر�قة عشوائ�ة من مجتمع الدراسة، و�انت المدة بین االخت�ار األول والثاني أسبوعین، ٢١٠(

�حد  ٠,٨٩وقد أظهرت النتائج أن درجة االتفاق �النس�ة لجم�ع األسئلة التي ق�س ث�اُتها تتراوح بین درجة 
 �ات مرتفعة جدًا. �حد أعلى، وهي درجة ث ٠,٩٤أدنى ودرجة 

علي أسلوب المقابلة الشخص�ة ألفراد  ةال�احث تو�عد أن أص�حت صح�فة االستب�ان جاهزة اعتمد
العینة الخاصة �الجمهور ومن �ال الجنسین �فئاتهم العمر�ة المختلفة، حیث تم مقابلة الم�حوثین وشرح 

لكل م�حوث في أن �جیب �حضور �عض األسئلة لهم وتشج�عهم على اإلجا�ة الدق�قة و�تاحة الفرصة 
ال�احث، و�عد َجْمع الب�انات قام ال�احث �عمل�ة مراجعة لالستمارات للتأكد من اإلجا�ات عن األسئلة �افة 

 التي تضمنتها االستمارة �ما قام �جدولة الب�انات ِوْفق المحاور الرئ�سة المتصلة �أهداف الدراسة.


�عـض  ت) حیـث اسـتخدمspss�استخدام البرنامج اإلحصائي ( ةال�احث تج نتائج الدراسة قامالستخرا
 تتالءم وطب�عة الب�انات المطلو�ة مثل: ياألسالیب اإلحصائ�ة الت

 التكرارات ال�س�طة والنسب المئو�ة. -١
 المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة. -٢
 االنحرافات المع�ار�ة. -٣
لدراسة الفروق  One Way Analysis of Variance ANOVAتحلیل الت�این ذي ال�عد الواحد  -٤

 .اإلحصائ�ة بین المتوسطات الحساب�ة للمجموعات في أحد متغیرات الدراسة
 Least Significance�طر�قــة أقــل فــرق معنــوي  Post Hoc Testsاالخت�ــارات ال�عد�ــة  -٥

Difference  والمعـــروف بــــL.S.D معرفـــة مصـــدر الت�ـــاین بـــین المجموعـــات التـــي یؤ�ـــد تحلیـــل ل
 الت�این علي وجود فرق بینها.

للمجموعات المستقلة لدراسة الفـروق بـین المتوسـطین الحسـابیین لمجمـوعتین  T.Testاخت�ار "ت"  -٦
 من الم�حوثین علي أحد متغیرات الدراسة.

 للعالقة بین متغیر�ن من المستوى األسمى. لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائ�ة ٢اخت�ار �ا -٧
) الــذي �قــ�س شـدة العالقــة بـین متغیــر�ن اســمیین Contingency Coefficientمعامـل التوافــق ( -٨

 . ٢×٢في جدول أكثر من 
 " لدراسة معنو�ة الفرق بین نسبتین مئو�تین. Test Z.اخت�ار " -٩
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 :صح�فة االستب�ان استجا�ات الجمهور الخارجي علىنتائج  -أوالً        
 :ألخ�ار هیئة قناة السو�سالم�حوثین متا�عة مدى  -١ 

 )۳جدول (
 توزیع مدى متابعة المبحوثین ألخبار ھیئة قناة السویس وفقاً للنوع

 استخدام الموقع
 أنثى ذكر اإلجمالى النوع

 % ك % ك % ك
 ٦۷٫۱ ۱٤۱ ۷۱٫٤ ۷٥ ٦۲٫۸ ٦٦ دائما
 ۳۲٫۸ ٦۹ ۲۸٫٥ ۳۰ ۳۷٫۱ ۳۹ أحیانا

 ۱۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۱۰٥ ۱۰۰ ۱۰٥ اإلجمالى
 مستوى الداللة= غیر دالة         ۱درجات الحریة=       ۱٫۹۹٤=   ۲كا

ــیتــا�عون أخ�ــار هیئــة قنــاة الســو�س  أن الم�حــوثینیتضــح مــن ب�انــات الجــدول الســابق       بنســ�ة  ادائًم
% موزعـة بـین ٣٢,٨بنسـ�ة  اأح�اًنـ% لإلنـاث، بینمـا جـاء ٧١,٤% للـذ�ور، و٦٢,٨% موزعة بـین ٦٧,١
عنـد درجـة  ١,٩٩٤وجـد أنهـامـن الجـدول السـابق  ٢�ـاو�حسـاب ق�مـة  % لإلناث.٢٨,٥% للذ�ور، و٣٧,١

 -النــوع (ذ�ــوروجــود عالقــة دالــة إحصــائ�ًا بــین عــدم ممــا یؤ�ــد علــى ا دالــة إحصــائ�ً غیــر  ي، وهــ١حر�ــة= 
 متا�عة الم�حوثین ألخ�ار هیئة قناة السو�س. يإناث) ف

 :لمتا�عة الم�حوثین ألخ�ار هیئة قناة السو�سالفترة الزمن�ة  -٢
 )٤جدول (

 الفترة الزمنیة لمتابعة المبحوثین ألخبار ھیئة قناة السویس وفقاً للنوع

 الفترة الزمنیة
 أنثى ذكر اإلجمالى النوع

 % ك % ك % ك

 ٦۸٫٦ ۱٤٤ ۷۲٫۳ ۷٦ ٦٤٫۷ ٦۸ أكثر من سنتین 

 ۱٥٫۷ ۳۳ ۹٫٥ ۱۰ ۲۱٫۹ ۲۳ سنة ألقل من سنتینمن أكثر 

 ۱٥٫۷ ۳۳ ۱۸ ۱۹ ۱۳٫۳ ۱٤ سنةأقل من 
 ۱۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۱۰٥ ۱۰۰ ۱۰٥ اإلجمالى

 مستوى الداللة= دالة                    ۲درجات الحریة=                    ٦٫۳۲۳=   ۲كا         
 لمتا�عــة الم�حــوثین ألخ�ــار هیئــة قنــاة الســو�سالفتــرة الزمن�ــة یتضــح مــن ب�انــات الجــدول الســابق أن      

ت بینمــا جــاء %٧٢,٣و % للــذ�ور،٦٤,٧% موزعــة بــین ٦٨,٦" بنســ�ة  أكثــر مــن ســنتین الفتــرة "جـاءت 
 % لإلنـاث،٩,٥% للـذ�ور، و٢١,٩% موزعـة بـین ١٥,٧" بنسـ�ة  سنة ألقل من سـنتینمن أكثر  الفترة "

و�حسـاب  % لإلنـاث.١٨% للـذ�ور ، و١٣,٣% موزعـة بـین ١٥,٧" بنسـ�ة  سـنةأقل من " ثم جاء الفترة 
مســتوى ا عنــد دالــة إحصــائ�ً  ي، وهــ٢عنــد درجــة حر�ــة=  ٦,٣٢٣وجــد أنهــا  مــن الجــدول الســابق  ٢�ــاق�مــة 

الفتــرة الزمن�ـــة  يإنــاث) فــ -ممــا یؤ�ــد علــى وجـــود عالقــة دالــة إحصــائ�ًا بــین النـــوع (ذ�ــور٠,٤٢داللــة = 
 لإلدارة العامة لإلقامة وشئون األجانب. يالستخدام الموقع اإللكترون
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 :  یتا�ع من خاللها الم�حوثون أخ�ار هیئة قناة السو�سالتي  وسائل التكنولوج�ا التفاعل�ة -٣
 )٥(جدول 

 یتابع من خاللھا المبحوثون أخبار ھیئة قناة السویس  يوسائل التكنولوجیا التفاعلیة الت

 العبارات
المتوسط  االستجابات

 االنحراف المعیارى الحسابى
 % ك

 ۰٫۳۲٥ ۰٫۸۸ ۸۷٫۱ ۱۸۳ الصفحة الرسم�ة للهیئة عبر الف�س بوك

 ۰٫٤۹٦ ۰٫٥۷ ٥۷٫۱ ۱۲۰ الموقع اإللكتروني للهیئة  

 ۰٫٤۹۸ ۰٫٥٥ ٥٥٫۲ ۱۱٦ اإلعالنات الخاصة �الهیئة عبر موقع الیوتیوب

 ۰٫٤۹٥ ۰٫٤۲ ٤۲٫٤ ۸۹ استخدام الواتس آب للتواصل مع الجهات المختلفة  

 ۰٫٤۸۲ ۰٫۳٦ ۳٦٫۲ ۷٦ البر�د اإللكتروني  

الوسائط المتعددة مثل عرض تقد�مي عن مشروع 
 قناة السو�س

٥۳ ۲٥٫۲ ۰٫۲٥ ۰٫٤۳٥ 

 ۰٫۲۷۳ ۰٫۰۸ ۸٫۱ ۱۷ أخرى
 ۲۱۰ جملة من سئلوا

یتا�ع من خاللها الم�حوثون التي  وسائل التكنولوج�ا التفاعل�ةیتضح من ب�انات الجدول السابق أن:      
 :يجاءت �التال أخ�ار هیئة قناة السو�س

 .٠,٣٢٥ ي وانحراف مع�ار ٠,٨٨ ي" �متوسط حساب الصفحة الرسم�ة للهیئة عبر الف�س بوك"  -
 ٠,٤٩٦ ي وانحراف مع�ار  ٠,٥٧ ي" �متوسط حسابالموقع اإللكترونى للهیئةیلیها " -
 ي وانحراف مع�ار  ٠,٥٥ ي" �متوسط حساباإلعالنات الخاصة �الهیئة عبر موقع الیوتیوبو�لیها " -

 ٠,٤٢ ي" �متوسط حساباستخدام الواتس آب للتواصل مع الجهات المختلفةثم جاءت "، ٠,٤٩٨
 ي وانحراف مع�ار  ٠,٣٦�متوسط حسابى  "بر�د اإللكترونيال"ثم ٠,٤٩٥ ي وانحراف مع�ار 

�متوسط  الوسائط المتعددة مثل: "العرض التقد�مي عن مشروع قناة السو�س"" و�لیها، ٠,٤٨٢
 ي وانحراف مع�ار  ٠,٠٨ ي" �متوسط حسابأخرى ا " خیرً أو  ٠,٤٣٥ ي وانحراف مع�ار  ٠,٢٥حسابى 
٠,٢٧٣. 

 :هیئة قناة السو�س للتكنولوج�ا التفاعل�ة في متا�عة أخ�ار الم�حوثین أس�اب استخدام -٤
 )٦جدول (

  هیئة قناة السو�س للتكنولوج�ا التفاعل�ة فى متا�عة أخ�ار الم�حوثین أس�اب استخدام

االنحراف  االستجابات المقیاس العبارات
 % ك المتوسط المعیاري

 المعلومات تعرض بطریقة سھلة وجذابة
 ٤۳٫٤ ۸۹ دائما

۷۳٤. 
 

۲٫۰۸ 
 

 ۲۷٫۱٤ ٥۷ أحیانا
 ۳۱٫۲ ٦٤ ال

  توفیر الجھد والوقت
 ٤٥٫۲ ۹٥ دائما

 ۲۸٫۷ ٥۹ أحیانا ۱٫۹۷ .۷۳۱
 ۲۷٫۳ ٥٦ ال

 باستمرار والمعلومات  تحدیث البیانات
 ٤۰٫٤ ۸٥ دائما

 ۳٤٫۱ ۷۰ أحیانا ۱٫۹٤ .۷۸۰
 ۲٦٫۸ ٥٥ ال
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  ما یخص قناة السویسمعرفة 
 ٤٦٫۱ ۹۷ دائما

 ۳٥٫۱۲ ۷۲ أحیانا ۱٫۸٤ .۷۲۳
 ۲۰ ٤۱ ال

  السرعة والدقة
 ٥۰٫٤ ۱۰٦ دائما

 ۳٥٫۱۲ ۷۲ أحیانا ۱٫۸۰ .٦۸۸
 ۱٥٫٦ ۳۲ ال

 االتصال التفاعلى
 ٤٦٫۸ ۹٦ دائما

 ۳۸ ۸۰ أحیانا ۱٫۷۱ .۷٤٤
 ۱٦٫٥ ۳٤ ال

الوصول للمعلومات والصور سھولة 
 والفیدیوھات

 ٤۲٫۹ ۸۸ دائما
 ٤۲٫٤ ۸۷ أحیانا ۱٫٦٦ .٦٦٤

 ۱٦٫٦ ۳٥ ال

 التواصل مع العالقات العامةسھولة 
 ٥۲٫۱ ۱۰۷ دائما

 ۳۸ ۷۸ أحیانا ۱٫٦۰ .٦۸۷
 ۱۱٫۹ ۲٥ ال

 السریعةالمتنوعة  المعلومات
 ٤٤٫۸ ۹۲ دائما

 ٤۲٫۸ ۹۰ أحیانا ۱٫٥۹ .٦۲۹
 ۱۳٫٦ ۲۸ ال

للتكنولوج�ا التفاعل�ة فـي متا�عـة أس�اب استخدام الم�حوثین یتضح من ب�انات الجدول السابق أن      
 :يجاءت �التال هیئة قناة السو�س أخ�ار
ول �متوســــط ألالترتیــــب ا ي" فــــ المعلومــــات تعــــرض �طر�قــــة ســــهلة وجذا�ــــة جــــاءت �ســــبب " -

تــوفیر الجهــد الترتیــب الثــانى ســبب "  يبینمــا جــاء فــ، ٠,٧٣٤ ي و�ــانحراف مع�ــار  ٢,٠٨يحســاب
تحــدیث الب�انــات ثــم جــاء �ســبب " ، ٠,٧٣١ ي و�ــانحراف مع�ــار  ١,٩٧ي" �متوســط حســاب والوقــت

 .٠,٧٨٠ ي وانحراف مع�ار  ١,٩٣ يالترتیب الثالث �متوسط حساب ي" فوالمعلومات �استمرار
 ١,٨٤يحســـاب " فـــى الترتیـــب الرا�ـــع �متوســـطمعرفـــة مـــا �خـــص قنـــاة الســـو�سبینمـــا جـــاء ســـبب " -

 ي" �متوسـط حســابالسـرعة والدقـةأمـا الترتیـب الخـامس فجـاء �سـبب "، .٠,٧٢٨ ي وانحـراف مع�ـار 
الترتیب السادس �متوسط  يثم جاء سبب "االتصال التفاعلى" ف، ٠,٦٨٨ ي وانحراف مع�ار  ١,٨٠
ســـهولة الوصـــول للمعلومـــات والصـــور وجـــاء ســـبب " ٠,٧٤٤ ي وانحـــراف مع�ـــار  ١,٧١ يحســـاب

بینمــا جــاء ، ٠,٦٤٤ ي وانحــراف مع�ــار  ١,٦٦يالترتیــب الســا�ع �متوســط حســاب ي" فــ والفیــدیوهات
وانحـراف  ١,٦٠ ي" فى الترتیب الثامن �متوسط حسابسهولة التواصل مع العالقات العامة�سبب "

 ي" �متوسط حسابالمعلومات المتنوعة السر�عةأما الترتیب التاسع فجاء �سبب "، ٠,٦٨٧ ي مع�ار 
 ٠,٦٢٩ ي �انحراف مع�ار و  ١,٥٩
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الوسائط التكنولوج�ة التفاعل�ة التي تؤثر أكثر من غیرها للوصول للمعلومات عن هیئة قناة  -٥
 :السو�س

 )۷جدول (
 ما الوسائط التكنولوجیة التفاعلیة التى تؤثر أكثر من غیرھا للوصول للمعلومات عن ھیئة قناة السویس 

 الوسائط
 الترتیب

الوزن 
 المرجح

 الرابع الثالث الثاني األول
 % ك % ك % ك % ك

مواقع التواصل بوسائطها 
 المتعددة  

۱۰۷ ٥۱ ٥۳ ۲٥٫۲ ٤۳ ۲۰٫٥ ۷ ۳٫۳ ۳٫۱۰ 

 ۲٫٦۹ ۱۳٫۳ ۲۸ ۱۳٫۳ ۲۸ ٦۷٫٦ ۱٤۲ ٥٫۷ ۱۲ الفیدیو

۱٤ ۱۷٫۱ ۳٦ ۸٫٦ ۱۸ العروض التقد�م�ة
۹ ۷۱ ۷ ۳٫۳ ۲٫۳٤ 

 ۱٫۷٦ ٦٥٫۲ ۱۳۷ ۳٫۸ ۸ ٦٫۷ ۱٤ ۲٤٫۳ ٥۱ الرسوم والخرائط
 

الوسائط التكنولوج�ة التفاعل�ة التي تؤثر أكثر من غیرها یتضح من ب�انات الجدول السابق أن:      
" حیث جاء بوزن مواقع التواصل بوسائطها المتعددة"جاءت  للوصول للمعلومات عن هیئة قناة السو�س

" بوزن مرجح  العروض التقد�م�ة " ت.، ثم جاء٢,٦٩" جاء بوزن مرجح  الفیدیو . یل�ه "٣,١٠مرجح 
 .١,٧٦بوزن مرجح  لمعلوماتل للوصول" فى اعتماد الم�حوثین  الرسوم والخرائط ، وأخیرا جاءت " ٢,٣٤

 :لهیئة قناة السو�سممارسى العالقات العامة الرقم�ة وجهة نظر الم�حوثین فى  -٦
 )۸جدول (

 العالقات العامة الرقمیة لھیئة قناة السویس وفقاً للنوع يوجھة نظر المبحوثین فى ممارس

 ممارسي العالقات العامة
 أنثى ذكر اإلجمالى النوع

 % ك % ك % ك
 ٤۰٫۷ ۸٦ ٤۰٫۹ ٤۳ ٤۰٫۹ ٤۳ العمل �قناة السو�س مصداق�ة

 ۳۰ ٦۳ ۳٥٫۲ ۳۷ ۲٤٫۷ ۲٦ صورة مشرفة لمصر
 ۲۹٫٤ ٦۱ ۲۳٫۸ ۲٥ ۳٤٫۲ ۳٦ متعاونون
 ۱۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۱۰٥ ۱۰۰ ۱۰٥ اإلجمالى

 مستوى الداللة= غیر دالة               ۲درجات الحریة=                          ۳٫۹۱۱=   ۲كا

ممارسـي العالقـات العامـة الرقم�ـة  يوجهـة نظـر الم�حـوثین فـأن یتضح من ب�انـات الجـدول السـابق      
% موزعـة ٤٠,٧الترتیـب األول بنسـ�ة  ي" فـ السو�سالعمل �قناة  جاءت : " مصـداق�ة لهیئة قناة السو�س

" حیــث جــاءت بنســ�ة ص��ورة مش��رفة لمص��ر%، ثــم "٤٠,٩% واإلنــاث بنســ�ة ٤٠,٩بــین الــذ�ور بنســ�ة 
%, موزعة ٢٩,٤" بنس�ة متعاونونا "%، وأخیرً ٣٥,٢% ، واإلناث ٢٤,٧% موزعة بین الذ�ور بنس�ة ٣٠

 %.٢٣,٨% واإلناث ٣٤,٢بین  الذ�ور بنس�ة 
حصائ�ًا حیث مستوى الداللة إغیر دالة  يوه ٢عند درجة حر�ة=  ٣,٩١١وجد أنها = ٢و�حساب �ا      
وجهة نظر الم�حوثین  يإناث) ف -. مما یؤ�د على عدم وجود عالقة دالة إحصائ�ًا بین النوع (ذ�ور١٤١

 .لهیئة قناة السو�سممارسي العالقات العامة الرقم�ة  يف
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 :من وجهة نظر الم�حوثین هیئة قناة السو�سا على مكانة وسمعة إ�جاب�ً  المؤثرةالعوامل  -٧
 )۹جدول (

 العوامل المؤثرة إیجابیًا على مكانة وسمعة ھیئة قناة السویس من وجھة نظر المبحوثین 

االنحراف  االستجابات العوامل المؤثرة ایجابیا
 % ك المتوسط المعیارى

 ۰٫۸۰ ۰٫٤۰٤ ۷۹٫٥ ۱٦۷ المصداق�ة العال�ة للمنظمة

 ۰٫۷٦ ۰٫٤۳۰ ۷٥٫۷ ۱٥۹ الشفاف�ة والوضوح

 ۰٫۱۷ ۰٫۳۷۸ ۱۷٫۱ ۳٦ السرعة والدقة فى انجاز الخدمات

 ۰٫۰۸ ۰٫۲۷۳ ۷٫٦ ۱٦ التعامل الطیب

الفهم الدقیق الحت�اجات المواطن المصرى مما توفره القناة من 
 إیرادات

۱۰ ٤٫۸ ۰٫۲۱۳ ۰٫۰٥ 

 ۲۱۰ جملة من سئلوا

 ب�انات الجدول السابق أن:یتضح من 
 يأول عامـــل مـــؤثر إ�جاب�ـــًا علـــى الم�حـــوثین �متوســـط حســـاب ي" هـــالمصـــداق�ة العال�ـــة للمنظمـــة" -

" حیــث جــاءت الشــفاف�ة والوضــوح" يالتــأثیر اإل�جــاب يیلیهــا فــ، ٠,٤٠٤وانحــراف مع�ــارى  ٠,٨٠
" نجـاز الخـدماتإ يالسرعة والدقة فثم جاءت " ٠,٤٣٠ ي وانحراف مع�ار  ٠,٧٦ ي�متوسط حساب
 ٠,٠٨ ي" �متوسـط حسـابالتعامـل الطیـبثـم "، .٠,٣٧٨ ي وانحـراف مع�ـار  ٠,١٧ ي�متوسط حساب
الفهم الدقیق الحت�اجات المـواطن المصـري ممـا تـوفره القنـاة ا  "وأخیرً  .٠,٢٧٣ ي وانحراف مع�ار 

 ٠,٢١٣ ي وانحراف مع�ار  ٠,٠٥ ي"  �متوسط حسابمن إیرادات
تستخدمها العالقـات العامـة لتشـكیل صـورة طی�ـة عـن المنظمـة مـن وجهـة  يالوسائل اإلعالم�ة الت -٨

 نظر الم�حوثین:
 )۱۰جدول (

 الوسائل اإلعالمیة التي تستخدمھا العالقات العامة لتشكیل صورة طیبة عن المنظمة من وجھة نظر المبحوثین 

 المتوسط االستجابات اإلعالمیة الوسائل
االنحراف 
 % ك المعیارى

 ۰٫۱۳۷ ۰٫۹۸ ۹۸٫۱ ۲۰٦ إعالنات المنظمة على مواقع التواصل االجتماعى

 ۰٫٥۰۰ ۰٫٤٦ ٤٦٫۲ ۹۷ إعالنات الطرق �األماكن العامة والم�ادین

 ۰٫٤۹۹ ۰٫٤٥ ٤٥٫۲ ۹٥ إعالنات التل�فز�ون 

 ۰٫٤۷۹ ۰٫۳٥ ۳٥٫۲ ۷٤ طر�ق الهاتف الرسائل عن

 ۰٫٤۰۱ ۰٫۲۰ ۲۰ ٤۲ المطبوعات

 ۲۱۰ جملة من سئلوا

تستخدمها العالقات العامة لتشكیل  يالوسائل اإلعالم�ة الت أنیتضح من ب�انات الجدول السابق     
 :صورة طی�ة عن المنظمة لدى الم�حوثین جاءت
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تشكیل صورة  ي" لدى الم�حوثین فيجتماعاللى مواقع التواصل اعإعالنات المنظمة ساهمت " -
إعالنات الطرق یلیها "، .٠,١٣٧ ي وانحراف مع�ار  ٠,٩٨ يطی�ة عن المنظمة �متوسط حساب

ثم جاءت ، ٠,٥٠٠ ي وانحراف مع�ار  ٠,٤٦ ي" �متوسط حساب�األماكن العامة والم�ادین
الرسائل عن وجاءت " ٠,٤٩٩ ي وانحراف مع�ار  ٠,٤٥ ي" �متوسط حسابإعالنات التل�فز�ون "

"  المطبوعات ا جاءت "وأخیرً  ٠,٤٧٩ ي وانحراف مع�ار  ٠,٣٥ ي" �متوسط حسابطر�ق الهاتف
 .٠,٤٠١ ي وانحراف مع�ار  ٠,٢٠ يتشكیل صورة طی�ة عن المنظمة �متوسط حساب يلتساهم ف

من وجهة  تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة لهیئة قناة السو�سمع مدى وجود مشكالت عند التعامل  -٩
 نظر الم�حوثین:

 )۱۱جدول (
  تكنولوجیا االتصال التفاعلیة لھیئة قناة السویس من وجھة نظر المبحوثینمدى وجود مشكالت عند التعامل مع 

 مدى وجود مشكالت
 أنثى ذكر اإلجمالى النوع

 % ك % ك % ك
 ٥۹٫٥ ۱۲٥ ٥۱٫٤ ٥٤ ٦۷٫٦ ۷۱ یوجد ال
 ۲۰٫٥ ٤۳ ۲۰٫۹ ۲۲ ۲۰ ۲۱ یوجد نعم
 ۲۰ ٤۲ ۲۷٫٦ ۲۹ ۱۲٫۳ ۱۳ یوجد اأحیانً 

 ۱۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۱۰٥ ۱۰۰ ۱۰٥ اإلجمالى
 مستوى الداللة= دالة                    ۲درجات الحریة=                    ۸٫٤۰۳=   ۲كا

تكنولوج�ا تصادف الم�حوثین عند التعامل مع  يالت المشكالتأن یتضح من ب�انات الجدول السابق      
تـواجههم حیـث بلغـت نسـبتهم  (ال یوجد عق�ات أو مشـكالت)جـاءت  االتصال التفاعل�ة لهیئة قناة السو�س

 واجهتهم عق�ات%، بینما الم�حوثون الـذین ٥١,٤% ، واإلناث ٦٧,٦% موزعة بین الذ�ور بنس�ة ٥٩,٥
% ٢٠) بنســ�ة  أح�انــاً وجــاءت ( ، %٢٠,٩% واإلنــاث ٢٠%, موزعــة بــین الــذ�ور ٢٠,٥بلغــت نســبتهم 

 %٢٧,٦% ، واإلناث بنس�ة ١٢,٣موزعة بین الذ�ور بنس�ة 
حصـــائ�ًا حیـــث مســـتوى الداللـــة إدالـــة  يوهـــ ٢عنـــد درجـــة حر�ـــة=  ٨,٤٠٣وجـــد أنهـــا = ٢اب �ـــاو�حســـ     

تصـادف  يالمشـكالت التـ يإنـاث) فـ -مما یؤ�د على وجود عالقة دالـة إحصـائ�ًا بـین النـوع (ذ�ـور. ٠١٥
 .من وجهة نظر الم�حوثین تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة لهیئة قناة السو�سالم�حوثین عند التعامل مع 

 

مــن وجهــة نظــر  تكنولوج�ــا االتصــال التفاعل�ــة لهیئــة قنــاة الســو�سمشــكالت التعامــل مــع أنــواع  -١٠
 الم�حوثین:

 )۱۲جدول (
 أنواع مشكالت التعامل مع تكنولوجیا االتصال التفاعلیة لھیئة قناة السویس من وجھة نظر المبحوثین 

 أنثى ذكر اإلجمالى النوع أنواع المشكالت

 % ك % ك % ك �عض المعلوماتعدم وضوح 
۳٤ ۱۰۰ ٥۱ ۱۰۰ ۸٥ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۸٥ ۱۰۰ ٥۱ ۱۰۰ ۳٤ اإلجمالى
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تكنولوج�ا االتصال التفاعل�ـة لهیئـة قنـاة أن مشكالت التعامل مع  یتضح من ب�انات الجدول السابق      
"عدم وضوح �عض المعلومات" حیـث  يجاءت المشكلة األساس�ة من خالل إجا�ات الم�حوثین ه السو�س

 %.١٠٠بلغ نسبته 
للتكنولوج�ـا الحدیثـة التفاعل�ـة لهیئـة قنـاة ش�اعات المتحققـة مـن اسـتخدام الم�حـوثین الالفوائد وا -١١

 :السو�س
 )۱۳جدول (

  للتكنولوجیا الحدیثة التفاعلیة لھیئة قناة السویسشباعات المتحققة من استخدام المبحوثین االالفوائد و

االنحراف  معارض محاید موافق العبارات 
مجموع  المتوسط المعیاري

 % ك % ك % ك النتیجة النقاط
 أوافق ۲۱۰ ۱٫٦۱ ۰٫٦٤۹ ۹ ۱۹ ٤۲٫۹ ۹۰ ٤۸٫۱ ۱۰۱ وفرت الجهد والوقت

مصدر مهم التكنولوج�ا التفاعل�ة 
 مشروعات القناةللمعلومات عن 

 أوافق ۲۱۰ ۱٫٥۸ ۰٫۸٥٦ ۲٤٫۳ ٥۱ ۹ ۱۹ ٦٦٫۷ ۱٤۰

استخدام االعالم الجدید سهولة 
 . للوصول للمعلومات

 أوافق ۲۱۰ ۱٫٤۸ ۰٫۷۳۳ ۱٤٫۳ ۳۰ ۱۹٫٥ ٤۱ ٦٦٫۲ ۱۳۹

 أوافق ۲۱۰ ۱٫٤۷ ۰٫۷٦٥ ۱٦٫۷ ۳٥ ۱۳٫۸ ۲۹ ٦۹٫٥ ۱٤٦ تقدم الهیئة معلومات موثوقة

اشعر �أن بلدى متطورة لألفضل عن 
 �اقى الدول فى خدماتها الرقم�ة

 واستخدامها للوسائط

 أوافق ۲۱۰ ۱٫٤۲ ۰٫۷٤۳ ۱٥٫۲ ۳۲ ۱۱٫۹ ۲٥ ۷۲٫۹ ۱٥۳

ن یلبون احت�اجاتى على والموظف
 الموقع عند الشكوى أو االستفسار

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۳۹ ۰٫٦٤۹ ۹ ۱۹ ۲۱ ٤٤ ۷۰ ۱٤۷

مع ادل غیرى على التعامل الرقمى 
 الف�س بوكمن خالل الهیئة 

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۳۷ ۰٫٦۸۷ ۱۱٫۹ ۲٥ ۱۲٫۹ ۲۷ ۷٥٫۲ ۱٥۸

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۳٥ ۰٫٦۸۷ ۱۲٫۹ ۲۷ ۹ ۱۹ ۷۸٫۱ ۱٦٤ التفاعل�ة

لمواكبتى أشعر �المتعة والسعادة 
التكنولوج�ا عند الحصول على 
 معلومات عن هیئة قناة السو�س

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۳٤ ۰٫٦۸۸ ۱۲٫٤ ۲٦ ۹ ۱۹ ۷۸٫٦ ۱٦٥

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۲٥ ۰٫٦۰۰ ۸٫٦ ۱۸ ۷٫٦ ۱٦ ۸۳٫۸ ۱۷٦ المشار�ة فى استطالعات الرأى

شعر �االرت�اط مع آخر مستجدات أ
 التكنولوج�ا

 أوافق ۲۱۰ ۱٫۲٤ ۰٫٦۰۳ ۹ ۱۹ ٥٫۷ ۱۲ ۸٥٫۲ ۱۷۹

 (موافق): و�اتجاه عام يش�اعات جاءت �التالاالفوائد و ال أنیتضح من ب�انات الجدول السابق 
 ١,٦١ن وفائدة لهم حیث بلغ المتوسط الحسابى یوفرت الجهد والوقت" لها أثر �بیر على الم�حوث" -

مشـروعات مصدر مهـم للمعلومـات عـن التكنولوج�ا التفاعل�ة یلیها "  .٠,٦٤٩ ي �انحراف مع�ار 
ســـهولة  ثـــم جـــاءت ع�ـــارة " .٠,٨٥٦ ي �ـــانحراف مع�ـــار  ١,٥٨ ي" جـــاءت �متوســـط حســـاب القنـــاة
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 ي" لهــا أثــر �بیــر علــى الم�حوثــون �متوســط حســاب اســتخدام اإلعــالم الجدیــد للوصــول للمعلومــات
 ١,٤٧ يتقدم الهیئة معلومات موثوقة" �متوسط حساب وجاءت " ٠,٧٣٣ ي و�انحراف مع�ار  ١,٤٨

 يالـدول فـ يمتطورة لألفضـل عـن �ـاق يشعر �أن بلدأیلیها ع�ارة " ، ٠,٧٦٥ ي و�انحراف مع�ار 
 ي و�ــــانحراف مع�ــــار  ١,٤٢" جــــاءت �متوســــط حســــابى واســــتخدامها للوســــائط خــــدماتها الرقم�ــــة

٠,٧٤٣. 
" �متوسـط  على الموقع عند الشكوى أو االستفسـار ين یلبون احت�اجاتوالموظفوجاءت ع�ارة "  -

مع  يعلى التعامل الرقم ي دل غیر أ ثم جاءت ع�ارة "، ٠,٦٣٩ ي و�انحراف مع�ار  ١,٣٩حسابى 
یلیهــــا ع�ــــارة ، .٠,٦٨٧و�ــــانحراف  ١,٣٧ ي" �متوســــط حســــاب الفــــ�س بــــوكمــــن خــــالل الهیئــــة 

 .٠,٦٩٧ ي و�انحراف مع�ار  ١,٣٥ يمتوسط حساب" جاءت �التفاعل�ة"
لمواكبتي التكنولوج�ا عند الحصـول علـى معلومـات عـن أشعر �المتعة والسعادة  وجاءت ع�ارة " -

المشار�ة تلیها جـاءت " ، ٠,٦٨٨ ي و�انحراف مع�ار  ١,٣٤ ي" �متوسط حسابهیئة قناة السو�س
شــعر أثــم جــاءت "  ٠,٦٠٠ ي و�ــانحراف مع�ــار  ١,٢٥ ي" �متوســط حســاب ياســتطالعات الــرأ يفــ

 ٠,٦٠٣ ي و�انحراف مع�ار  ١,٢٤ بي" �متوسط حسا �االرت�اط مع آخر مستجدات التكنولوج�ا
تجـاه  طی�ـةتشـكیل صـورة ذهن�ـة  يفـبهیئـة قنـاة السـو�س تسـاعد العالقـات العامـة  يالعوامل التـ -١٢

 هیئة قناة السو�س من وجهة نظر الم�حوثین:
 )۱٤(جدول 

 العوامل التى تساعد العالقات العامة بھیئة قناة السویس فى تشكیل صورة ذھنیة طیبة تجاه ھیئة قناة السویس وفقاً للنوع

 العوامل
 أنثى ذكر اإلجمالى النوع

 % ك % ك % ك
االتصال المباشر التفاعلى بین العالقات العامة 

 ۳٤٫۷ ۷۳ ۳٥٫۲ ۳۷ ۳٤٫۲ ۳٦ والجمھور الخارجى من خالل األحداث والزیارات 

 ۳۰ ٦۳ ۳۲٫۳ ۳٤ ۲۷٫٦ ۲۹ االستخدام  األمثل للوسائط المتعددة التفاعلیة

المشاركة الفعالة فى األعمال االجتماعیة والخیریة فى 
 ۱٤٫۳ ۳۰ ۱۱٫٤ ۱۲ ۱۷٫۱ ۱۸ مصرمدن القناة وفى أنحاء مختلفة عبر 

 ۱۳٫۳ ۲۸ ۱۲٫۳ ۱۳ ۱٤٫۲ ۱٥ و اقتراحاتأى استفسارات أالرد الفورى على 

 ۷٫٦ ۱٦ ۸٫٥ ۹ ٦٫٦ ۷ الرد الفورى عن الشائعات

 ۱۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۱۰٥ ۱۰۰ ۱۰٥ اإلجمالى
 ى الداللة= غیر دالةمستو                    ٤درجة حریة=                       ۲٫۰۰۳=  ۲كا

 يفـبهیئـة قنـاة السـو�س تسـاعد العالقـات العامـة  يأن العوامـل التـیتضح مـن ب�انـات الجـدول السـابق     
االتصــال الم�اشــر التفــاعلي بــین العالقــات " هیئــة قنــاة الســو�س جــاءت: تجــاه  طی�ــةتشــكیل صــورة ذهن�ــة 

% ٣٤,٧الترتیـب األول بنســ�ة  ي" فـ العامـة والجمهــور الخـارجي مــن خـالل األحــداث والز�ـارات المختلفــة
خدام األمثــــل للوســــائط المتعــــددة االســــتبینمــــا جــــاء " % لإلنــــاث،٣٥,٢% للــــذ�ور، و٣٤,٢موزعــــة بــــین 

 ثــــم % لإلنــــاث ،٣٢,٣% للــــذ�ور ، و٢٧,٦% موزعــــة بــــین ٣٠بنســــ�ة  يالترتیــــب الثــــان ي" فــــ التفاعل�ــــة
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المشار�ة الفعالة في األعمال االجتماع�ة والخیر�ة في مدن القنـاة وفـي أنحـاء مختلفـة عبـر جمهور�ـة "
الرد الفوري علـى أي " ثم% لإلناث، ١١,٤% للذ�ور، و١٧,١% موزعة بین ١٤,٣" بنس�ة مصر العر��ة

%، ١٢,٣% واإلنــاث بنســ�ة ١٤,٢% موزعــة بــین الــذ�ور بنســ�ة ١٣,٣" بنســ�ة استفســارات أو اقتراحــات
 % لإلناث.٨,٥% للذ�ور، و٦,٦زعة بین و % م٧,٦نس�ة  الرد الفوري عن الشائعاتا وأخیرً 
غیــر دالــة  ي، وهــ٤عنــد درجــة حر�ــة=  ٢,٠٠٣وجــد أنهــا  مــن الجــدول الســابق  ٢و�حســاب ق�مــة �ــا     

 -ممـا یؤ�ـد علـى عـدم وجـود عالقـة دالـة إحصـائ�ًا بـین النـوع (ذ�ـور .٧٣٥ا عند مستوى داللة = إحصائ�ً 
تجــاه  طی�ــةتشــكیل صــورة ذهن�ــة  يفــبهیئــة قنــاة الســو�س تســاعد العالقــات العامــة  يالعوامــل التــ يإنــاث) فــ

 .هیئة قناة السو�س
 الفروض: نتائج اخت�ار صحةثان�ًا: 

لتكنولوج�ا  الجمهور الخارجىالفرض األول: توجد عالقة ارت�اط�ه داللة إحصائ�ا بین دوافع استخدام 
 واإلش�اعات المتحققة لهم.بهیئة قناة السو�س  االتصال التفاعل�ة

 )۱٥جدول (
 االتصال التفاعلیة واالشباعات المتحققة لھممعامل ارتباط بیرسون لقیاس العالقة بین دوافع استخدام الجمھور الخارجى لتكنولوجیا 

 االشباعات

 للتكنولوجیا الحدیثة التفاعلیةدوافع استخدام الجمھور 

معامل االرتباط  R العدد
 بیرسون

P 
 مستوى المعنویة

۲۱۰ ۰٫۳۲*** ۰٫۰۰۱ 

�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة بین استخدام إ ةإلى وجود عالقة ارت�اط�تشیر نتائج الجدول السابق      
ش�اعات المتحققة لهم حیث �انت ق�مة معامل االرت�اط إلوالتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة الم�حوثین 

فمن خالل نتائج الدراسة المیدان�ة على الجمهور الخارجى .٠,٠٠١عند مستوى المعنو�ة  ٠,٣٢بیرسون 
توفیر  -سهولة استخدام الموقع (�سبب  الحدیثة التفاعل�ة  نجد أن الم�حوثین �ستخدمون التكنولوج�ا

....) ، وتمثلت فوائد و�ش�اعات الموقع من خالل النتائج تحدیث الب�انات �استمرار -الجهد والوقت 
 - مشروعات القناةمصدر مهم للمعلومات عن التكنولوج�ا التفاعل�ة  -وفرت الجهد والوقتالمیدان�ة فى (

). فهناك ارت�اط بین تقدم الهیئة معلومات موثوقة عالم الجدید للوصول للمعلومات،استخدام االسهولة 
توجد عالقة : أنه ومن هنا فقد ثبتت صحة الفرض األول الذي ینص علىاالستخدام واالش�اعات. 

لهیئة قناة  للتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة الجمهور الخارجيا بین دوافع استخدام لة إحصائ�ً اارت�اط�ه د
 .واإلش�اعات المتحققة لهمالسو�س 
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وجهة  يا للنوع فوفقً  الجمهور الخارجىإحصائ�ة بین متوسطات درجات  ةالفرض الثاني: توجد فروق ذات دالل
 .لهیئة قناة السو�سممارسي العالقات العامة الرقم�ة  يف همنظر 

 )۱٦جدول (
 )T.Testاختبار (

 ا للنوع (ذكور وإناث)وفقً العالقات العامة بھیئة قناة السویس  يتجاه ممارس يالخارج فى وجھة نظر الجمھوراالختالف 

مستوى 
 المعنویة

قیمة 
 ت

درجات 
 الحریة

فى وجهة االختالف  ذكور إناث
نظرهم تجاه ممارسي 
العالقات العامة بهیئة 

 قناة السو�س

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
االنحراف  العدد الحسابي

 المعیاري
المتوسط 
 العدد الحسابي

 غیر دالة
۳٥۷. ۹۲٤. ۲۰۸ ٦٥۲. ۱٫۸۱ ۱۰٦ ٥۹۲. ۱٫۹۰ ۱۰٥ 

ا للنوع إحصائ�ة بین الم�حوثین وفقً  ةإلى عدم وجود فروق ذات داللتشیر نتائج الجدول السابق      
حیث �انت ق�مة (ت)  في وجهة نظرهم تجاه ممارسي العالقات العامة بهیئة قناة السو�س(الذ�ور واإلناث) 

 ي�ما یتضح ذلك من التقارب الشدید ف .٣٥٧معنو�ة =  غیر دالة إحصائ�ا عند مستوى  يوه .٩٢٤= 
 .١,٩٠والذ�ور =  ١,٨١المتوسط الحسابي لإلناث = 

إحصائ�ة بین  ةتوجد فروق ذات دالل: أنه ومن هنا لم تثبت صحة الفرض الثاني الذي ینص على     
لهیئة ممارسي العالقات العامة الرقم�ة  يف هموجهة نظر  يا للنوع فوفقً  الجمهور الخارجةمتوسطات درجات 

 قناة السو�س.
بــین متوســطات درجــات الــذ�ور ومتوســطات درجــات  �ة: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائالثالــثالفــرض 

بهیئــة قنــاة  التفاعل�ــةعلــى مســتوى االعتمــاد علــى تكنولوج�ــا االتصــال الخــارجي  الجمهــوراإلنــاث مــن 
 السو�س.

 )۱۷جدول (
 بین المبحوثین في مستوى االعتماد على تكنولوجیا االتصال التفاعلیة وفقًا للنوع لداللة الفروق  Testنتائج اختبار (ت) 

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 
 المع�اري 

 ق�مة ت
درجة 
 الحر�ة

 الداللة

 ٠,٧١١٨ ٢,٤٤٠ ١٠٥ ذ�ور
 دالة* ٤٨ ٢,٠٦٩

 ٠,٥٠٠٠ ٢,٨٠٠ ١٠٥ إناث
 

إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات  الجـدول السـابق يفـ "ت" تشیر نتائج اخت�ـار     
 التفاعل�ـــةدرجـــات الـــذ�ور ومتوســـطات درجـــات اإلنـــاث علـــى مســـتوى االعتمـــاد علـــى تكنولوج�ـــا االتصـــال 

 . ٠,٠٥) وهى ق�مة دالة إحصائ�ًا عند مستوى داللة  ٢,٠٦٩لصالح اإلناث، حیث بلغت ق�مة "ت" (
ــال  بــین  ةتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�یــنص علــى أنــه  يفقــد  ثبتــت صــحة هــذا الفــرض الــذ يو�الت

على مستوى االعتماد علـى الخارجي  الجمهورمتوسطات درجات الذ�ور ومتوسطات درجات اإلناث من 
  بهیئة قناة السو�س. التفاعل�ةتكنولوج�ا االتصال 
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ــا االتصــال الرا�ــعالفــرض  ــ التفاعل�ــة: تختلــف مســتو�ات االعتمــاد علــى وســائل تكنولوج� ا الخــتالف ت�ًع
 الفئات العمر�ة المختلفة. 

 )۱۸جدول (
 بین مستوىات االعتماد  one- way ANOVAتحلیل التباین أحادي االتجاه 

 على وسائل تكنولوجیا االتصال التفاعلیة تبعاً الختالف المرحلة العمریة

 مجموعات المر�عات مصدر الت�این
درجة 
 الحر�ة

متوسط مجموع 
 المر�عات

 الداللة ق�مة ف

 ٠,٠٦٣٥٠٢ ٣ ٠,١٩٠٥٠٥ بین المجموعات
 ٠,٤٢٥٨٥٩ ٤٦ ١٩,٥٨٩٤٩٥ داخل المجموعات غیر دالة ٠,١٤٩١

 - ٤٩ ١٩,٧٨٠٠٠٠ المجمــوع

إلـي عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین مجموعـات الم�حـوثین  تشیر ب�انات الجدول السابق
وذلك علـي مسـتو�ات االعتمـاد علـى وسـائل تكنولوج�ـا االتصـال  الذین �مثلون المستو�ات العمر�ة المختلفة

 ) وهذه الق�مة غیر دالة عند أي مستوى داللة.٠,١٤٩١حیث بلغت ق�مة ف ( التفاعل�ة
تختلف مستو�ات االعتماد على وسائل ینص على أنـه  يوهو ما یثبت عدم صحة هذا الفرض والذ 

 ا الختالف الفئات العمر�ة المختلفة.ت�عً  التفاعل�ةتكنولوج�ا االتصال 

بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً  الفرض الخامس:
 وأثارها المعرف�ة على الجمهور الخارجي. بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاالتصال 

 )۱۹جدول (
السویس نتائج معامل ارتباط سبیرمان لبیان العالقة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوجیا االتصال التفاعلیة بھیئة قناة 

 وآثارھا المعرفیة على الجمھور الخارجي

اعتماد ممارسي العالقات العامة 
 على تكنولوج�ا االتصال الحدیثة

 الداللة اتجاه العالقة اآلثار المعرف�ة على الجمهور

 Rمعامل االرت�اط  العدد
 دالة** موج�ة

٠,٦٩٣٢ ٢١٠ 

الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة  يتشیر نتائج اخت�ار "سبیرمان" ف
على تكنولوج�ا االتصال الحدیثة و�مداد بهیئة قناة السو�س إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة 

) وهى ق�مة دالة إحصائ�ًا عند مستوى ٠,٦٩٣٢" (Rالجمهور الخارجي �المعلومات، حیث بلغت ق�مة "
بین  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً  " الذي ینص على أنه مما یدل على صحة الفرض، ٠,٠١داللة= 

وآثارها  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا االتصال 
 ."المعرف�ة على الجمهور الخارجي
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توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا  الفرض السادس:
 وآثارها الوجدان�ة على الجمهور الخارجي. بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاالتصال 

 )۲۰جدول (
 نتائج معامل ارتباط سبیرمان لبیان العالقة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة 

 التفاعلیة بھیئة قناة السویس وآثارھا الوجدانیة على الجمھور الخارجيعلى تكنولوجیا االتصال 

اعتماد ممارسي العالقات العامة 
 على تكنولوج�ا االتصال الحدیثة

 الداللة اتجاه العالقة األثار الوجدان�ة على الجمهور

 Rمعامل االرت�اط  العدد
 دالة** موج�ة

٠,٤٢٧٥ ٢١٠ 

الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة  ي"سبیرمان" فتشیر نتائج اخت�ار 
وآثارها على الجمهور الخارجي ،  على التكنولوج�ا الحدیثةإحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة 

 ٠,٠١) وهى ق�مة دالة إحصائ�ًا عند مستوى داللة= ٠,٤٢٧٥" (Rحیث بلغت ق�مة "
توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي  " الذي ینص على أنهمما یدل على صحة الفرض 

وآثارها الوجدان�ة على الجمهور  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةالعالقات العامة على تكنولوج�ا االتصال 
 "الخارجي

بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً  الفرض السا�ع:
 وآثارها السلو��ة على الجمهور الخارجي. بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةاالتصال 

 )۲۱جدول (
 نتائج معامل ارتباط سبیرمان لبیان العالقة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة 

 السویس وآثارھا السلوكیة على الجمھور الخارجيعلى تكنولوجیا االتصال التفاعلیة بھیئة قناة 

اعتماد ممارسي العالقات العامة على 
 تكنولوج�ا االتصال الحدیثة

 الداللة اتجاه العالقة األثار السلو��ة على الجمهور

 Rمعامل االرت�اط  العدد
 دالة** موج�ة

٠,٥٠٦٧١ ٢١٠ 

الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة ذات داللة  يتشیر نتائج اخت�ار "سبیرمان" ف     
إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي العالقات العامة على تكنولوج�ا االتصال الحدیثة واآلثار السلو��ة للجمهور 

 ٠,٠١) وهى ق�مة دالة إحصائ�ًا عند مستوى داللة= ٠,٥٠٦٧١" (Rالمستخدم ، حیث بلغت ق�مة "
توجد عالقة دالة إحصائ�ة بین اعتماد ممارسي الذي ینص على أنه "حة الفرض مما یدل على ص 

وآثارها السلو��ة على الجمهور  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةالعالقات العامة على تكنولوج�ا االتصال 
 ."الخارجي
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 نتائج المقابلة الشخص�ة لمتخصصي وخبراء العالقات العامة. -ثالثاً 
مجال  ي) من المتخصصین والخبراء ف٤لــ( ةبها ال�احث تقام يالمقا�الت الشخص�ة التمن خالل       

  إلى النتائج التال�ة: ةال�احث تتوصل، بهیئة قناة السو�سالعالقات العامة 
 قناة العامة بهیئة العالقات وسائل اإلعالم الجدید والتكنولوج�ا التفاعل�ة التى �ستخدمها ممارسو -١

یتم استخدام  - الصفحة الرسم�ة للهیئة عبر الف�س بوك - اإللكتروني للهیئةالموقع السو�س: (
الوسائط المتعددة في عرض تار�خ ومعلومات خاصة عن الهیئة من خالل عرض تقد�مي عن 

 - البر�د اإللكتروني - استخدام الواتس آب للتواصل مع الجهات المختلفة -مشروع قناة السو�س 
 ).اإلعالنات الخاصة �الهیئة عبر موقع الیوتیوب

واإلعالم  التفاعل�ةالعالقات العامة للتكنولوج�ا  يمستوى استخدام ممارس في الخبراء وجهة نظر -٢
ما بین ضع�ف ومتوسط نسبً�ا (وذلك ألن االعتماد ( هیئة قناة السو�س): الجدید من خالل إدارتكم

خالل الموقع اإللكترونى للهیئة فقط، �اإلضافة إلى أنه تم الكلي على الوسائط المتعددة یتم من 
االعتماد مؤخًرا على صفحة الف�س بوك للهیئة)، حیث تستند العالقات العامة على اإلدارات األخرى 

 لتسهیل التعامل مع الوسائط التفاعل�ة ول�س من خالل إدارة العالقات العامة م�اشرة.
تحقیق وظائف  يالحدیثة فالتفاعل�ة عامة من التكنولوج�ا العالقات ال يمستوى استفادة ممارس -٣

استفادة محدودة تتمثل في معرفة رد فعل الجمهور تجاه المنشورات التي تنشرها  :العالقات العامة
ا لعدم االستخدام الكامل ن استفادة العالقات العامة �الوسائط المتعددة محدود للغا�ة نظرً أ�ما الهیئة، 

ن استخدام أنشطة العالقات العامة، �ما أممارسة  يیثة �الهیئة �شكل �بیر فللتكنولوج�ا الحد
 السوش�ال مید�ا قلیل وغیر مفعل �شكل �امل.

لد�ه وعي عن �ل ما یتم نشره من معلومات : العالقات العامة �االدارة يالمتطل�ات المهن�ة لممارس -٤
�المراسم والبروتو�ول الخاصة �األحداث عنده درا�ة �اف�ة و و��انات خاصة بهیئة قناة السو�س

القدرة على التواصل والتفاعل مع مختلف الفئات حیث یتم التعرض  �اإلضافة إلى، المختلفة للهیئة
إدارة األزمات �ما یلیق �مستوى و �شكل مستمر خالل العمل لمختلف الشخص�ات والمجموعات

سي العالقات العامة من خالل دورات تدر�ب�ة وصورة هیئة قناة السو�س والعمل على ز�ادة �فاءة ممار 
استخدام الوسائط المتعددة والتكنولوج�ا  –متخصصة في �افة المجاالت مثل: (التواصل الفعال 

 دراسات خاصة �اإلدارة الناجحة).  –المراسم والبروتو�ول  –الحدیثة 
هیئة قناة تجاه  يالخارجتشكیل صورة ذهن�ة للجمهور  يتساعد العالقات العامة ف يالعوامل الت -٥

االتصال الم�اشر بین العالقات العامة والجمهور الخارجي من خالل األحداث والز�ارات السو�س: 
متا�عة ردود أفعال ، المختلفة، الرد الفوري على أي استفسارات أو اقتراحات من جانب الجمهور الخارجي

تم إصداراها عن الهیئة عبر الوسائط المتعددة الجماهیر الخارج�ة عن أي ب�انات أو معلومات أو نشرات ی
التفاعل�ة، متا�عة األخ�ار والتحل�الت المختلفة عن الهیئة في البرامج التل�فز�ون�ة ونشرات األخ�ار، تحلیل 
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ما یتم �تابته عن الهیئة في المصادر المختلفة والرد الفوري علیها سواًء �انت حق�قة أم شائعة، 
ة وسائل التواصل المتاحة مع الجمهور الخارجي والمشار�ة الفعالة في األعمال االستخدام األمثل لكاف

 االجتماع�ة والخیر�ة في مدن القناة وفي أنحاء مختلفة عبر جمهور�ة مصر العر��ة.
العالقات العامة لغرض رفع مستوى  يلتأهیل وتطو�ر قدرات ممارس اقتراحات السادة الخبراء -٦

التدر�ب على ��ف�ة استخدام الوسائط المتعددة  بهیئة قناة السو�س:استخدامه التكنولوج�ا الحدیثة 
التدر�ب على إدارة المراسم ، التعرف على فنون إدارة األزمات، التفاعل�ة لتطو�ر العالقات العامة

ة تتعامل مع مختلف الوفود والشخص�ات من �الد وشعوب والبروتو�ول، دورات في اللغة وذلك ألن الهیئ
 والخارجي. مختلفة والتعرف على فنون االتصال للتواصل الفعال مع جمهور الهیئة الداخلي



جــاءت  یتــا�ع مــن خاللهــا الم�حوثــون أخ�ــار هیئــة قنــاة الســو�سالتــي  وســائل التكنولوج�ــا التفاعل�ــة -
-الموقــع اإللكترونــي للهیئــة   - الصــفحة الرســم�ة للهیئــة عبــر الفــ�س بــوك �التــالي: (�الترتیــب 

-اسـتخدام الـواتس آب للتواصـل مـع الجهـات  - اإلعالنات الخاصـة �الهیئـة عبـر موقـع الیوتیـوب
 الوسائط المتعددة مثل العرض التقد�مي عن مشروع قناة السو�س) -البر�د اإللكتروني 

جـــاءت  هیئـــة قنـــاة الســـو�س للتكنولوج�ـــا التفاعل�ـــة فـــي متا�عـــة أخ�ـــارثین أســـ�اب اســـتخدام الم�حـــو  -
ـــات  -تـــوفیر الجهـــد والوقـــت  -المعلومـــات تعـــرض �طر�قـــة ســـهلة وجذا�ـــة ي:(كالتال تحـــدیث الب�ان

- ياالتصـال التفـاعل -السـرعة والدقـة  -معرفة ما �خص قناة السو�س  -والمعلومات  �استمرار 
 ).سهولة التواصل مع العالقات العامة -سهولة الوصول للمعلومات والصور والفیدیوهات 

الوســـائط التكنولوج�ـــة التفاعل�ـــة التـــي تـــؤثر أكثـــر مـــن غیرهـــا للوصـــول للمعلومـــات عـــن هیئـــة قنـــاة  -
 ) الرسوم والخرائط - العروض التقد�م�ة -مواقع التواصل بوسائطها المتعددة  جاءت( السو�س

 مصـداق�ة لهیئـة قنـاة السـو�س(ممارسي العالقات العامة الرقم�ـة  ينظر الم�حوثین ف وجهةجاءت  -
 .) متعاونون - صورة مشرفة لمصر -العمل �قناة 

�النس�ة لوجهة أول عامل مؤثر إ�جاب�ًا على الم�حوثین  ي"المصداق�ة العال�ة للمنظمة" هتعتبر  -
" ثم جاءت الشفاف�ة والوضوح" يالتأثیر اإل�جاب يیلیها فنظرهم في ممارسي العالقات العامة 

الفهم الدقیق الحت�اجات المواطن ا  "" وأخیرً التعامل الطیب" ثم "نجاز الخدماتإ يالسرعة والدقة ف"
 ."المصري مما توفره القناة من إیرادات

تشكیل صورة  ي" لدى الم�حوثین فيجتماعاللى مواقع التواصل اعساهمت "إعالنات المنظمة  -
إعالنات ثم جاءت " إعالنات الطرق �األماكن العامة والم�ادینطی�ة عن المنظمة یلیها "

 ".طر�ق الهاتف الرسائل عن" ثم" التل�فز�ون 

المتحققة من استخدام الجمهور لتكنولوج�ا االتصال التفاعلي لهیئة قناة ش�اعات اإلفوائد و ال نإ -
 مشروعات القناةمصدر مهم للمعلومات عن التكنولوج�ا التفاعل�ة  -وفرت الجهد والوقتالسو�س (

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 "بھیئة قناة السویس التفاعلیةالعالقات العامة لتكنولوجیا االتصال ممارسى استخدام : "د. لبنى مسعود عبد العظیم ۳۲٦ 

 

شعر أ -تقدم الهیئة معلومات موثوقة  - استخدام اإلعالم الجدید للوصول للمعلوماتسهولة  -
ن و الموظف- واستخدامها للوسائط الدول فى خدماتها الرقم�ة يمتطورة لألفضل عن �اق ي�أن بلد

مع  يعلى التعامل الرقم ي دل غیر أ -ند الشكوى أو االستفسار على الموقع ع يیلبون احت�اجات
لمواكبتي التكنولوج�ا عند أشعر �المتعة والسعادة  - التفاعل�ة - الف�س بوكمن خالل الهیئة 

شعر أ - استطالعات الرأى يالمشار�ة ف - الحصول على معلومات عن هیئة قناة السو�س
 ).�االرت�اط مع آخر مستجدات التكنولوج�ا

 طی�ةتشكیل صورة ذهن�ة  يفبهیئة قناة السو�س تساعد العالقات العامة  يالتجاءت العوامل  -
االتصال الم�اشر التفاعلي بین العالقات العامة والجمهور الخارجي من  هیئة قناة السو�س (تجاه 

مشار�ة ال - االستخدام  األمثل للوسائط المتعددة التفاعل�ة - خالل األحداث والز�ارات المختلفة
الفعالة في األعمال االجتماع�ة والخیر�ة في مدن القناة وفي أنحاء مختلفة عبر جمهور�ة مصر 

 ).الرد الفوري عن الشائعات - الرد الفورى على أى استفسارات أو اقتراحات  - العر��ة
ا بین دوافع استخدام لة إحصائ�ً اد ةتوجد عالقة ارت�اط�: أنه ثبتت صحة الفرض الذي ینص على -

 .واإلش�اعات المتحققة لهملهیئة قناة السو�س  للتكنولوج�ا الحدیثة التفاعل�ة الجمهور الخارجي
إحصائ�ة بین متوسطات درجات  ةتوجد فروق ذات دالل: أنه لم تثبت صحة الفرض الذي ینص على -

لهیئة قناة ممارسي العالقات العامة الرقم�ة  يف هموجهة نظر  يا للنوع فوفقً  الجمهور الخارجي
 السو�س.

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ًا بین متوسطات درجات ینص على أنه  يثبتت صحة الفرض الذ -
على مستوى االعتماد على تكنولوج�ا الخارجي  الجمهورالذ�ور ومتوسطات درجات اإلناث من 

 بهیئة قناة السو�س. التفاعل�ةاالتصال 
تختلف مستو�ات االعتماد على وسائل تكنولوج�ا ینص على أنه  يصحة الفرض والذثبت عدم  -

 ا الختالف الفئات العمر�ة المختلفة.ت�عً  التفاعل�ةاالتصال 
بین اعتماد ممارسي العالقات  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً " الذي ینص على أنه صحة الفرضثبت  -

وآثارها المعرف�ة على الجمهور  قناة السو�س بهیئة التفاعل�ةالعامة على تكنولوج�ا االتصال 
 ."الخارجي

بین اعتماد ممارسي العالقات  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً " الذي ینص على أنهصحة الفرض  ثبت -
وآثارها الوجدان�ة على الجمهور  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةالعامة على تكنولوج�ا االتصال 

 ".الخارجي
بین اعتماد ممارسي العالقات  اتوجد عالقة دالة إحصائ�ً على أنه "الذي ینص صحة الفرض ثبت  -

وآثارها السلو��ة على الجمهور  بهیئة قناة السو�س التفاعل�ةالعامة على تكنولوج�ا االتصال 
 ."الخارجي
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 أهم نتائج المقابلة الشخص�ة لمتخصصي وخبراء العالقات العامة:
 قناة العامة بهیئة العالقات تفاعل�ة التي �ستخدمها ممارسووسائل اإلعالم الجدید والتكنولوج�ا ال -١ 

استخدام الوسائط  -الصفحة الرسم�ة للهیئة عبر الف�س بوك -السو�س هى: (الموقع اإللكتروني للهیئة
استخدام الواتس آب للتواصل مع الجهات  -المتعددة في عرض تار�خ ومعلومات خاصة عن الهیئة 

 اإلعالنات الخاصة �الهیئة عبر موقع الیوتیوب). -اإللكتروني البر�د  -المختلفة
واإلعالم  التفاعل�ةالعالقات العامة للتكنولوج�ا  يمستوى استخدام ممارس فى الخبراء وجهة نظر -٢

 (ما بین ضع�ف ومتوسط نسبً�ا).الجدید 
تحقیق وظائف  ية فالحدیثالتفاعل�ة العالقات العامة من التكنولوج�ا  يمستوى استفادة ممارس -٣

: (استفادة محدودة تتمثل فى معرفة رد فعل الجمهور تجاه المنشورات التي تنشرها العالقات العامة
 الهیئة).

:(لد�ه وعي عن �ل ما یتم نشرة من معلومات دارةإلالعالقات العامة �ا يالمتطل�ات المهن�ة لممارس -٤
ة �المراسم والبروتو�ول الخاصة �األحداث المختلفة عنده درا�ة �اف� -و��انات خاصة بهیئة قناة السو�س

 للهیئة).
هیئة قناة تجاه  يتشكیل صورة ذهن�ة للجمهور الخارج يتساعد العالقات العامة ف يالعوامل الت -٥

السو�س هي:(االتصال الم�اشر بین العالقات العامة والجمهور الخارجي من خالل األحداث والز�ارات 
 ي على أى استفسارات أو اقتراحات من جانب الجمهور الخارجي).الرد الفور  -المختلفة

العالقات العامة لغرض رفع مستوى  يلتأهیل وتطو�ر قدرات ممارس اقتراحات السادة الخبراء -٦
التدر�ب على ��ف�ة استخدام الوسائط (بهیئة قناة السو�س تتمثل فى:استخدامه التكنولوج�ا الحدیثة 

التدر�ب على إدارة المراسم  -التعرف على فنون إدارة األزمات -لتطو�ر العالقات العامةالمتعددة التفاعل�ة 
التعرف على فنون االتصال للتواصل الفعال مع جمهور الهیئة الداخلي  -دورات في اللغة  -والبروتو�ول 

 ).والخارجي


 ضوء النتائج السا�قة للدراسة �مكن تقد�م التوص�ات التال�ة: يف
ضرورة االهتمام بتوظ�ف الكفاءات من أصحاب الدرجات العلم�ة مع االهتمام بتـوفیر التسـه�الت  -

 بهیئة قناة السو�س.الالزمة للكوادر العاملة �العالقات العامة 
نحـو توظ�ـف أدوات  یئـة قنـاة السـو�سهتحفیز  يتسهم ف يتناول المز�د من ال�حوث والدراسات الت -

 الترو�ج لس�اساتها وأهدافها و�رامجها. يتكنولوج�ا االتصال الحدیثة ف
أن یلتزم موظف العالقـات العامـة �قواعـد األخـالق والسـلوك ألنهـا تحقـق للمؤسسـة المحافظـة علـى  -

 االستقرار والنمو.
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والوســـائل المختلفـــة إلنتـــاج المــــواد  �المعـــدات بهیئـــة القنــــاة ضـــرورة تجهیـــز إدارة العالقـــات العامـــة -
 اإلعالم�ة وغیرها.

 .مهام الموظفین يا لالزدواج�ة والتضارب فوضع توص�ف واضح لكل وظ�فة تفاد�ً  -
 



 

 :مراجع الدراسة �اللغة العر��ة -أوالً 
ممارسة القائم باالتصال ألنشطة العالقات العامة الرقمیة بالجامعات الحكومیة دراسة  م).۲۰۱٥عاطف.( حاتم محمد

،  العامة الجمعیة المصریة للعالقات  ،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط، تطبیقیة على جامعة المنوفیة
 .۲۰۱٥ینایر  ٦العدد 

بحث االجتماعیة عبر الغنترنت على بناء سمعة المنظمة, تأثیر استخدام برامج المسئولیة  م).۲۰۰۹ي.(سلوى العوادل
(جامعة القاھرة : كلیة  ،الواقع والتحدیات ،اإلعالم وقضایا اإلصالح في المجتمعات العربیة مقدم إلى مؤتمر

 .یولیو) ۹ -۷اإلعالم,من 

"، واإلشباعات المتحققة منھااستخدامات الطفل المصري لبرامج األطفال التلیفزیونیة م).۲۰۰٤(صالح السید عراقي.
، (جامعة عین شمس: معھد الدراسات العلیا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة )غیر منشورة (رسالة دكتوراه 

 ).م۲۰۰٤األطفال،

م). تكنولوجیا األداء البشرى فى المنظمات، األسس النظریة وداللتھا فى البیئة العربیة ۲۰۰۳عبد البارى إبراھیم درة.(
 , القاھرة. منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة المعاصرة,

 ، دار االبتكار للنشر والتوزیع، عمان.اإلعالم وشبكات التواصل اإلجتماعىم). ۲۰۱۸عبد الرازق الدلیمى.(

أخالقیات العالقات العامة, دراسة میدانیة على عینة من العاملین بالعالقات العامة فى م). ۲۰۱۷(مثانى حسن أبشر.
), ( القاھرة: الجمعیة المصریة ۱۷, ع (مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطولة اإلمارات العربیة المتحدة, د

 ).للعالقات العامة

توظیف وسائل اإلعالم الجدید فى الترویج لبرامج وأنشطة العالقات العامة  م).۲۰۱۸(خالد.  محمد جابر أبو بكر
 -۲۰۱٤عینة من مؤسسات التعلیم العالى بدولة اإلمارات فى الفترة من بالجامعات: دراسة تطبیقیة على 

 ) قسم اإلعالم، كلیة اآلداب: جامعة المنصورة، ( )غیر منشورة(رسالة دكتوراه ،م۲۰۱٦

 ،(القاھرة: عالم الكتب).۱، طمناھج البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة م).۲۰۰۰(محمد عبد الحمید.

غیر (رسالة ماجستیر  دور وسائل االتصال الحدیثة فى تفعیل العالقات مع الجمھور, م).۲۰۱٦(معصم بالل جمعة.
 ), (جامعة القاھرة, كلیة اإلعالم, قسم العالقات العامة)منشورة

م). التطبیقات الحدیثة لوسائل اإلعالم الجدید فى ممارسة العالقات العامة بحث ۲۰۱٤میرھان محسن الطنطاوى.(
, االسكندریة, مستقبل اإلعالم فى ظل التحوالت ؤتمر العلمى الدولى األول لكلیة اإلعالم وفنون االتصالالممقدم إلى 

 المجتمعیة الراھنة.

استخدامات طالب المدارس الثانویة للغات للمواد المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  م).۲۰۰۷(نھى عبد الجواد أحمد.
یر منشورة،(جامعة عین شمس: معھد الدراسات العلیا للطفولة، قسم رسالة ماجستیر غ ،واإلشباعات المتحققة منھا

 اإلعالم وثقافة األطفال).
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 -:المحكمین الستمارة البحث أسماء السادة األساتذة  
 .)القاھرةلكلیة اإلعالم، جامعة  العالقات العامة واإلعالن والعمید األسبق(أستاذ  علي عجوةأ.د/  -۱
 .)أستاذ العالقات العامة واإلعالن، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة( سلوى العوادليأ. د/  -۲
 .)أستاذ العالقات العامة واإلعالن، كلیة اإلعالم ،جامعة القاھرة( أ.د/ فاتن رشاد -۳
 .)لقاھرةأستاذ العالقات العامة واإلعالن، كلیة اإلعالم ،جامعة ا( ایمان عبد التوابد/ أ. -٤
 القاھرة). جامعة اإلعالم بكلیة واإلعالن العامة العالقات بقسم المساعد أ.م.د/ محمد عتران (األستاذ -٥
 القاھرة). جامعة اإلعالم بكلیة واإلعالن العامة العالقات بقسم الدكتور أ.م.د/ طارق فتح هللا (األستاذ -٦
 ).القاھرة جامعة اإلعالم بكلیة واإلعالن العامة العالقات د/ محمد رفعت ( المدرس بقسم -۷
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for the public, and to meet his needs and communication with them, which 

helped to make the external public get information and news about the authority 

in the shortest possible time. 

     Social media has entered the circle of information media, which indicates the 

intermarriage between computer and communication technology, which is the 

marriage that established a new media system that takes advantage of the 

development of information technology and fuses in it. This new media system 

is specialized in the ability to integrate traditional and modern means in a single 

crucible on the computer platform and its networks Thus, the problem of the 

study crystallizes in identifying the use of public relations practitioners for 

interactive communication technology in the Suez Canal Authority and its 

effects on the external public. 

 

Keywords: Public relations practitioners, interactive communication 

technology, Suez Canal. 
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Abstract 

         The technology of communication witnessed during the recent era 

rapid developments, and direct effects on the human lifestyle in general, and on 

the economic, social, cultural and political aspects, technology has affected 

various areas of life, and the presence of technology has made organizations and 

individuals as well as countries largely linked to the extent of their ability to 

keep pace with that technology, as well as the ability of these bodies and 

individuals to exploit and adapt these technological developments in order to 

obtain the highest degree of satisfaction. 
 

    Public relations is considered one of the most important communication 

professions that have been covered and affected by information and 

communication technology, especially with the emergence of websites that are 

one of the most influential forms of modern communication affecting 

individuals and organizations, which enabled public relations and 

communication practitioners to strengthen their duties, develop the external 

image of the organization, enhance it, and transform forms, the old to 

sophisticated methods serve the organization and its external audience. 
 

    New technological tools such as websites, social networking sites, photo and 

video sharing sites, and the organization's websites on the Internet have affected 

the profession of public relations in terms of quick access and information, 

linking the organization with developments that occur inside and outside the 

organization and giving organizations an opportunity to excel in the 

performance of their tasks. And from the premise that the purpose of public 

relations is to establish positive, mutually beneficial relationships between the 

institution and its various audiences. public relations have used that technology 

as a means of communication to facilitate the communication process between 

them and the public. 

    Public relations practitioners at the Suez Canal Authority use interactive 

modern communication technology, as the government realizes that 

communications and information technology and create a contemporary and 

developed society are the basis for success in the era of technology, and 

therefore the authority supported all services on the Internet according to the 

highest quality standards and global specifications, which saves time and effort 
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