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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
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 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

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

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
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    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
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 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

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  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 : العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي
 في األردن دراسة مسحية على عينة من الممارسين

 
 فؤاد علي حسين سعدان   .د أ.م.                                                                                

                                                                                         fouads2010@gmail.com 
 صنعاءجامعة                                                                                                                       

      

   :خصلمال
الدراسة،          العامة  إلى  هدفت  العالقات  ممارسي  استخدام  التواصل   (األردن  في)رصد  لمواقع 

وأهم المزايا التي تعود على المنظمات من استخدامها،   -2االستخدام    دوافع  -1  :من حيث   ،االجتماعي
العامة، العالقات  وأنشطة  مهام  إنجاز  أثناء  أهم  على  تعرف  الو   في  المنظمات،  تواجه  التي  الصعوبات 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

عينة متاحة من ممارسي العالقات العامة،   وقد استخدم الباحث منهج )المسح( وذلك بالتطبيق على     
 ( ممارس عالقات عامة، يمثلون مختلف المنظمات الحكومية والخاصة.101في األردن بلغت )

 

 :أهمهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و 
فاي إنجااز  ،وسائل التواصل االجتمااعيل )في األردن( ممارسي العالقات العامةمعدل استخدام ارتفاع  -

 .مهام العالقات العامة
يليااه )السااي   )الواتسااا ( للوسااائل االجتما)يااة )األتثاار اسااتخداملا( فااي مجااال العالقااات العامااة، تصاادر -

 ليوتيو ( الذي حل في الترتيب الثالث. بوك( ثم )ا
االجتماعي في:  تمثلت   - التواصل  لوسائل  العامة  العالقات  استخدام ممارسي  أسبا   سهولة   -1أهم 

تعزيز والء و   ،منتجات وخدمات المنظمةوقدرتها على عرض    -3ها  انخفاض تكاليفو   -2  استخدامها
 ها. الجماهير ل

االجتماعي  أسهمت  - التواصل  التفاعلية  ،وسائل  تعزيز  قنوات  و   ،في  المنظم  ثنائية فتح    ات بين 
على  وجماهيرها المنظمات،  قدرة  عززت  كما  مستم..  بشكل  الجماهير  فعل  ردود  وخلقت  تعرف  ر، 
 . بين المنظمة وجماهيرها (ثنائي االتجاه)االتصال فرص 

ا - التواصل  وسائل  واستخدام  توظيف  صعوبات  أهم  العالقات تمثلت  ومهام  أنشطة  في  الجتماعي، 
مالئم  -1في:    العامة تدريب  وجود  جانب    -2  .عدم  الستخدان  ممارسيالقلة  إلى   .         مهاالمؤهلين 
 .. لتوظيفها في مجال العالقات العامة.ضعف اإلمكانات التكنولوجية والفنيةوكذلك  -3

 
 وسائل التواصل االجتماعي. -ممارس العالقات لعامة  الكلمات المفتاحية:
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" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 مقدمة:
شبكة   االجتماعي  -  ا عمومل   اإلنترنت توفر  التواصل  الخصوص    ،وشبكات  وجه  ا فرصل   -على 

لعديدة المنظمات ،  بين  المعلومات  المختلفة  ،تبادل  ثنائي  و   ..وجماهيرها  حوار  في  بالدخول  لها  تسمح 
عبر وسائل    -هذا النوع من الحوار التفاعلي   ويساعد   ..تلك الجماهير  مع مجموعات متنوعة من  ،االتجاه
  . نظمة والبيئة التي تعمل بهاموالتفاهم المتبادل بين ال  تعزيز العالقات   -1:  على   –االجتماعي    التواصل

التخسيف من    إمكان  إلى جانب   -4  .وبناء السمعة القوية  -3  .وتد)يم الصورة الذهنية المتميزة لها  -2
  المنظمات تكرس  لذلك  ، التي قد يقع فيها كثير من المؤسسات والشركات؛  األضرار المصاحبة لألزمات 

لتحفيز تفاعل الجماهير الرقمية مع أنشطتها    ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخ لتبني    ،قصى جهودهاأ
نظرل   ..المختلفة الوسائل  اوذلك  هذه  انتشار  وسعة  بالف  :الكبير  وتأثيرها  ،لسيطرة  وسائل  مع    مقارنةإنه 
االتجاهأ  :التقليدية)اإلعالم   االجتماعيفإن    (حادية  التواصل  التفاعلية    ،وسائل  بخصائصها  تتميز 
الدخول مع جماهيرها في    مات للمنظتيح  ت  التي  ..واالجتما)ية عالقات  و مباشر( ومستمر  حوار  )فرصة 
 متينة..

ف العامة،  العالقات  مجال  في  االجتماعي  استقد  أما  التواصل  وسائل  ظهورها    -طاعت    -منذ 
التواصل مع جماهيرها.. إذ عززت  في    المختلفة،  المنظمات   إحداث نقلة نو)ية في األساليب التي تتبعها

  اه، تصال ثنائية االتج اال ر قنوات يتوف ؛ من خاللها ير ها بناء العالقات مع جممن قدرة تلك المنظمات على 
واألعمال  بالمهام  القيام  في  العامة(  العالقات  )لممارسي  قدمته  الذي  مسبوق  الغير  الدعم  جانب  إلى 

 المختلفة، بكل سهولة وفعالية..
التواصل االجتماعي  ونظرلا لأل تحتلها وسائل  التي  الراهن، كوسيلة اتصالية    -همية  في عصرنا 

المنظمات،   تعزيز صورة  ِخْدمات )غير مسبوقة( في مجال  العامة من  للعالقات  تقدمه  بشكل عام، وما 
كل  وبناء سمعتها اإليجابية، وقدراتها الكبيرة على دعم وتوثيق روابط المنظمات مع مختلف جماهيرها بش

مجال   -خاص   في  والرائدة  الحديثة  االتصالية  الوسيلة  هذه  تبني  في  لتبحث  الدراسة؛  هذه  جاءت  فقد 
العالقات العامة في )المملكة األردنية الهاشمية( نظرلا للحاجة الملحة؛ لتطوير استخدام وتوظيف وسائل  

 في الوطن العربي.  -في مختلف المنظمات   -التواصل االجتماعي  
 

 :اسةمشكلة الدر
لمواقع  ،في المملكة األردنية الهاشمية - دام ممارسي العالقات العامةاستخرصد ل الدراسة هذه تسعى     

االجتماعي حيث   -  التواصل  على   -2  .دامستخاال  دوافع  تحديد   -1:  من  تعود  التي  المميزات  وأهم 
إنجاز مهام وأنشطة   الوسائل االجتما)ية، في  العامةالمنظمات من استخدام  إلى جانب    -3  .العالقات 

التفاعلية، وبناء عالقات    الكشف عن التواصل االجتماعي، في تعزيز  فيها وسائل  التي أسهمت  الدرجة 
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أثناء استخدام وسائل التواصل   -التي تواجه المنظمات    -أهم الصعوبات  تعرف  و   المنظمات بجماهيرها..
 . االجتماعي.

 

 أهداف الدراسة: 
 تحقيق األهداف التالية:  الدراسة لتسعى هذه 

 (في إنجاز مهام االتصال والعالقات العامة  مستخدمةال)تواصل االجتماعي  وسائل ال تعرف أهم   -
 مختلف المنظمات العاملة في األردن..في 

تدفعرصد   - التي  االجتماعياستخ  إلى  -الممارسين    األسبا   التواصل  إنجاز    -  دام وسائل  في 
 ..العامة أنشطة ومهام العالقات 

المنظمات؛التي    زاياالمالكشف عن أهم   - التواصل االجتماعيجراء استخدام    تعود على    ، وسائل 
 ..في إنجاز مهام وأعمال العالقات العامة

وبناء العالقات بين المنظمات    ،تعزيز التفاعلية  :في  وسائل التواصل االجتماعيإسهامات    رصد  -
 المختلفة..  وجماهيرها

تواجه  تعرف أهم    - التي  العامة  الصعوبات  العالقات  المملكة األردنية   -إدارات    -الهاشمية    في 
 .. دام وسائل التواصل االجتماعياستخأثناء 

 

 أهمية الدراسة: 
 تتركز أهمية الدراسة في التالي: -
اصل االجتماعي؛ كوسيلة اتصال غير مسبوقة، شكلت ثورة  األهمية التي تحظى بها وسائل التو  -

لألفراد )والمنظمات( على    والتعليق عليه  -4وتلقيه    -3ومشاركته    -2  ،توليد المحتوى   -1في:  
 حد سواء.. 

االتجاه المتزايد )في أبحاث العالقات العامة( لدراسة وسائل التواصل االجتماعي؛ كوسيلة اتصال   -
وتعزيز االتصال ثنائي االتجاه بين المنظمات    المنظمات،حسين سمعة  استراتيجي، أسهمت في ت

 وجماهيرها..  
تبنى وسائل التواصل االجتماعي: في مجال العالقات العامة،  التي تناولت    العربية،  الدراسات   قلة -

 . وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها.
 

 اإلطار النظري للدراسة:
  :جتماعي وسائل التواصل اال 

  ؛ ثوره حقيقية -  في جميع أنحاء العالم   -دام وسائل التواصل االجتماعي استخيشكل االتجاه نحو  
  ؛ أشار العلماء إلى هذا االتجاه   إذ   ..وتكنولوجيا الهواتف المحمولة  ،بسبب سهولة االتصاالت اإللكترونية

تعتبر  و ،  (1)   بعض مع  بعضهم  تعاون  و   ،للتواصل  :بفرص كبيرة  ،لتزويد الشركات واألفراد   (أداة )أنه  على  
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  إلى حد كبير   -والتي تساعد    ،مراراستالتي تتطور ب  (الجديدة)وسائل التواصل االجتماعي من األداوات  
يؤكدون على    ،من الباحثين  اكثيرل األمر الذي جعل    ..م االبتكار والتجديد ي وتد)  ،في توسيع المعارف  -
غرق  استفبينما    ،مسبوق الغير  ا لتأثيرها وانتشارها  نظرل   ؛مجتمعناحالة تجاهل تأثير هذه الوسائل على  است

(  مليون مستخدم  50)ليصل إلى    ؛من الزمن  (قد عِ ) أتثر من    -  مثل الراديو والتلفزيون  -اإلعالم التقليدي  
مستخدم بحلول نهاية عام   (مليون  100)إلى  حتى وصل (تسعة أشهر)غرق في  بوك أقل من است فقط..
ليصلم2010) ذلك    (  ) بعد  العام  إلىم2017في  أنحاء    مليون(  ئةوتسعم   مليار)  (  في جميع  مستخدم 

 ( 2) العالم.
( المعاصرة  الويب  تقنيات  مهدت  االجتماعي  Web 2 .0لقد  التواصل  وسائل  ووفرة   )

(Facebook    وYouTube    وTwitter    وFlickr    وLinkedIn    وInstagram    الطريق وغيرها( 
القوة الدافعة    ،صبحت اليومهذه األشكال أل  ..واالتصال المتبادل  ،من الروابط االجتما)ية  ،ألشكال جديدة

فإنها تتمكن    ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخ  فعندما تبدأ المنظمة  ؛للتنمية االجتما)ية واالقتصادية
الوسائط  هذه  على  المعلومات  من  هائلة  كمية  نشر  )النصوص  استخوب  ،الجديدة  من  مختلفة  أشكال  دام 

األخرى   ،الصور  ،short textsالقصيرة   والمصادر  الوثائق  إلى  للوصول  المؤدية  مقاطع    ،الروابط 
  )3(.(..الفيديو

  التواصل  ( لوسائلinfinite potentialالخصائص الفريدة واإلمكانات الالمتناهية )  وبذلك تكون 
أسهمت   ،االجتماعي كبير  -  قد  اال  -  إلى حد  االتصال  ممارسة  المنظمات   راتيجيستفي  من   ( 4) لكثير 

دفع   الذي  من  األمر  متزايد و   -  المنظمات كثيرلا  االجتماعيلتبني    -  بشكل  التواصل  مثل    ،وسائل 
Facebook    أوTwitter    أوYouTube    الوسائل  إذ   ؛الجماهيرللتفاعل مع إمكان تغيير    أتاحت هذه 
بين  تفاعلية تجرى    (اتصال)للمعلومات إلى عملية    (تبادل)  مجرد   من  :وجماهيرها  المنظمات العالقة بين  
( أطراف  العملية،(  a many-to-many communication processعدة  هذه  يمكن    وبواسطة 

   (5).عبر الويب  - في ثواٍن قليلة -للشخص الوصول إلى ماليين األشخاص  
 

 تعريف وسائل التواصل االجتماعي:  
التي    -من التعريفات الخاصة )بوسائل التواصل االجتماعي( بعضها يحاول دمج المزايا   ثمة عديد      

لتقديمها كتعريف، يصف أهم ما أضافته للوسائل التقليدية. وبعضها اآلخر، يلجأ    -تقدمها هذه الوسائل  
لتواصل االجتماعي، من غيرها من الوسائل. أما البعض اآلخر  للخصائص التقنية التي تتفرد بها وسائل ا

االجتماعي   التواصل  وسائل  عليها  تحتوي  التي  والتطبيقات..  البرامج  سرد  على  فيعمل  التعريفات(  )من 
ا من التعريفات لوسائل التواصل االجتماعي:   بشكل عام.. وفيما يلي، نستعرض عددل

"مجموعة من األنواع الجديدة لوسائل اإلعالم  بأنها    هورهاُعرفت وسائل التواصل االجتماعي عند ظ
اإلنترنت ) )  (عبر  المشاركة  وهي:  محتملة  قوة  نقاط  ست  والتشبيك  participationلديها   )
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(engagement واالنفتاح  )  (openness( والمحادثة   )conversation ( والمجتمعية   )community  )
  (6)(connectednessوالترابط )

  .. لكترونية وتكنولوجية متنوعةإدوات وتطبيقات  أنها "بأف وسائل التواصل االجتماعي يتعر تما تم  
( إلى Jiang et alأشار جانج وزمالؤه )قد  و   (7) وتبادل المحتوى"  ،تعمل على تسهيل االتصال التفاعلي

االجتما)يةأن   )بارة عن   ، الوسائط  على    هي  القائمة  التطبيقات  من  ستخدام  ت  (Web 2 .0)مجموعة 
 (8)   المستخدم.الذي ينشئه  ،ُتمكن من إنشاء وتبادل المحتوى .. سهلة الوصول وقابلة للتوسع :تقنيات نشر

االجتماعي التواصل  لوسائل  آخر حديث  أنها  تعريف  استخ"  :يرى  تعمل على  التي  دام  الوسائل 
)تكنولوجيا   واالتصاالت  مثل  ICTالمعلومات   )Facebook    وTwitter    لتحقيق األدوات  من  وغيرها 
  (9) أفضل(.تواصل 

المعلومات؛   وتكنولوجيا  اإلنترنت  على  المعتمدة  التطبيقات  طبيعة  على  يؤكد،  تعريف  وثمة 
ال ترتكز عليه  االجتأساس  االجتماعي  ما)يتوسائل  التواصل  يعّرف وسائل  الذي  "تطبيقات  ة، وهو  بأنها 

وقد حدد   ".ه بواسطة المستخدمؤ الذي يتم إنشا  ،وتبادل المحتوى   ،ومشاركة  ،التي تسمح بإنشاء  ،اإلنترنت 
البودكاست    ( هذه التطبيقات لتشمل المدونات ومشاركة الصور،Wright and Hinsonرايت وهينسون )

(podcastsومشارك  )( والويكي  الفيديو  المهنية Wikisة  والشبكات  االجتما)ية  والشبكات   )
(professional networks( الصغيرة  المدونات  ومواقع   )micro blogging sites)  ) (10)   وأضاف

 تفصيالل أتثر حول الشبكات االجتما)ية: حينما أشاروا أنها تتضمن شبكات تفاعلية مثلبعض الباحثين  

(My Space( و )Facebook( و )LinkedIn( وكذلك المدونات و )Podcast  ،ومنصات الرسائل )
 (11).ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت، وألبومات الصور وتنبيهات الهاتف المحمول

 
 مميزات وسائل التواصل اإلجتماعي: 

ثورة  لقد  االجتماعي  التواصل  الناس    ،أحدثت وسائل  بها  يتواصل  التي  الطريقة  مع  بعضهم  في 
  قدمت   إذ   ..سواءل كان ذلك في االتصاالت الشخصية أو التجارية  :وفي تبادل المعلومات بينهم  ..بعض 

كبيرة فرصة  االجتماعي  التواصل  المحتوى   ،وسائل  إنشاء  عليه  ،وتلقيه  ،ومشاركته  ،في   ..والتعليق 
ثنائي االتج أو  مثل    -  مع وسائل اإلعالم األخرى   الذي كان غير ممكن  ،اهسهمت في تسهيل االتصال 

 (12) .سنوات قبل بضع  -  البيانات الصحسية أو العروض اإلذا)ية أو التلفزيونية
دامها للمنظمات  استخما يتيح    ؛التكلفة المنخفضةب  ،أدوات وسائل التواصل االجتماعي  تما تتميز
حجم أي  ال  تمتلكو   ..من  مواقع  هذه  الفيديووسائل  مقاطع  بتحميل  المستندات   ، تسمح  أو   ،أو 
التقديميةالرسومات/ العروض  أو  "  ومشاركتها  ..الصور  العالم  اعتماد مع  جانب  المستخدمين    إلى 
لكل ما اعتادوا اللجوء إليه من    ،( على وسائل التواصل االجتماعيmodern-day usersالمعاصرين )
التقليدية ا  ،المواقع  التواصلورسائل  لا:  البحث  ومحركات  اإللكتروني  ونشر    ،البحث و   ،التسوق و   ،لبريد 
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يمكن  إذ    ..والعثور على أصدقاء جدد وجماهير جديدة  ،كل ما يجري على  والبقاء على اطالع    ،المحتوى 
 (13)  .أخرى بناء عالقات أفضل من أي وسيلة  ،التواصل االجتماعي  لوسائل

الوصول  و  المختلفة  المنظمات  االجتماعي  (بقوة)تحاول  التواصل  وسائل  منصات  بهدف    ؛إلى 
عبر   المهنية  المجاالت  االجتماعيمتابعة  ال  ،النظام  أجل  في  تعامل  من  تواجهها  التي  المنافسة  مع 

جماهيرها  ..السوق  مع  االتصال  تنمية  إلى  حاجتها  جانب  االتصاليةاست وتعزيز    ،إلى  على    ،راتيجياتها 
 (14)  .الحديثةنظام وسائل التواصل االجتماعي 

أن   المنظمات،  جميع  على  لتبني  أتكرس  ويجب  جهودها  التواصل  قصى  وسائل  استخدام 
مع  ؛  االجتماعي الذكية  الرقمية  الجماهير  تفاعل  المختلفةلتحفيز  نظرل   ،أنشطتها  لسيطر وذلك  وسعة    تهاا 
التقليدية    ها..انتشار  اإلعالم  بوسائل  االتجاهاأل)وبمقارنتها  االجتماعي  تتميز    (حادية  التواصل  وسائل 

واالجتما)ية  بخصائص  والشخصية  الدخول  ..  التفاعلية  فرصة  للمؤسسات  يتيح  جماهيرها)ما  في   (مع 
  (15) .قيِّمةوتطوير عالقات  وبناء ،وسلوكيات تشجيعية ،حوارات 

 صل االجتماعي في العالقات العامة:أهمية وسائل التوا
الماضية القليلة  السنوات  مدى  التكنولوجية  أ  ،على  التطورات  التواصل   -سهمت  وسائل  مثل 

 ، (16)  رسائلهاوالطريقة التي تعتمدها في صياغة وإرسال    ،العالقات العامة  مالمح  في تغيير  -  االجتماعي
تكنولوجيا ا )ب  اعترفت مجموعة متنامية من أبحاث العالقات العامة  ،ات القرن الماضييمنذ أواخر تسعين ف

(  Kent & Taylorوأشار كينت وتايلور )   relationship building):بناء العالقات ا )كأداة ل  (اإلنترنت 
أن   تُ إلى  التي  التكنولوجياالطريقة  هذه  بها  عالق  ،ستخدم  على  بناء    ، المنظمة  ات تؤثر  على  وقدرتها 

  (17) . العالقات مع جماهيرها
االجتماعياستوقد   التواصل  وسائل  ظهورها    -  طاعت  تتبعها  تغيير    -منذ  التي  الطريقة 

ى الرغم من أن العالقات العامة  لعف  (key publicsالمنظمات في بناء العالقات مع جمهورها الرئيسي )
ألن    ؛ن الواضح أن اللعبة قد تغيرت فإ  ،على التكتيكات والوسائل التقليدية  -  ما   إلى حد   -  ا تزال تعتمد م
التكنولوجيا  ا  اعتمادل   ثمة على  القائمة  التكتيكات  االجتماعي  ،امتزايدل على  التواصل  وسائل  وذلك   ؛مثل 

نجاحها الكبيرة  ،بسبب  توف  ،وفعاليتها  على  االتجاهيوقدرتها  ثنائية  اتصال  قنوات  بين   ،ر  التواصل  في 
ذات قيمة كبيرة لممارسي    ة دا أتثبت أنها    ،ا زالت وسائل التواصل االجتماعيمو   ..المنظمات وجماهيرها

    (18) .ةللمنظمألنها توفر طريقة مبتكرة لبناءالعالقات مع الجماهير الرئيسية  ؛العالقات العامة
كوسية    ،وسائل التواصل االجتماعي  مجال  في  -إلى حجم الدراسات المخصصة للبحث    انادل استو 

تميل    -بما في ذلك العالقات العامة    -  دبيات في مختلف تخصصات االتصالفإن األ  -  اتصال جديدة
الرقمية التكنولوجيا  تجاه  الحماس  االجتماعي    ،إلى  التواصل  وسائل  الخصوص   -وتعتبر  وجه   -  على 

  (19)  .المستهدفةللوصول إلى الجماهير  ..وتفاعلية ،ورخيصة ،قنوات سريعة
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مختلف    لدىفي إدارات العالقات العامة    -  الدور الرئيسي لوسائل التواصل االجتماعيويتمثل  
  من التفاعل   اويخلق نوعل   ،ما يؤثر على عمل األفراد ،  التنظيميةفي تحسين كفاءة االتصاالت    -الشركات  

المنظمات  تُ   ..داخل  لذلك  االجتماعي  مكنإضافة  التواصل  األفكار   ،وسائل  تبادل  من    الموظفين 
فاعلية أتثر  المؤسسية  أما  (20)،والمعلومات بطريقة  للجماهير  الوسيلة    ،بالنسبة للوصول  فقد جعلت هذه 

على قيام    فيها،  العالقات العامة يعلقون آمالهم وأحالمهم  واأليام التي كان ممارس  ك، تلمن الماضي  اجزءل 
أو حضور موعدهم المقرر لعقد   ،مراسلي الصحف والتلفزيون أو الراديو ببث أو طباعة بيانهم الصحفي

لما قدمته    انظرل   ؛في نقل رسالة الشركة إلى الجماهير  ،على أمل الحصول على المساعدة  ،مؤتمر صحفي
  (21) .في تواصل المنظمات بجماهيرها المختلفة (مذهلة)وسائل التواصل االجتماعي من قدرات 

الباحثينأشار    تما من  االجتماعي  ،كثير  التواصل  وسائل  قدرة  المشاركة  ،إلى  تعزيز   ،على 
جابة  ستواال  ،ومنع األزمات   ،وحل مشكالت سمعة المنظمات   ،( المعلومات circulationوتسهيل تداول )

العمالء )   ،الحتياجات  أتبر  مصداقية  محددة و ،  (greater credibilityوتحقيق  جماهير  على  التأثير 
(specificaudiences)،  ( تقييم ملموسة أدوات  المنظمات   ،(evaluation toolsوإنشاء  قدرة  وتعزيز 

التواصل  من    ،مكنت وسائل التواصل االجتماعي المنظمات   ، وقد (22) ئيعلى إجراء البحوث والمسح البي 
الجمهور مع  اإلخبارية  ؛المباشر  اإلعالم  وسائل  حراس  دور  على  االلتفاف  خالل   Gate)  من 

keepers)،   لزيادة الرؤية التنظيمية  ..تطوير الحوار وبناء العالقات مع أصحا  المصلحة والجمهورو ،  
لها الذهنية  الصورة  )  ،وتعزيز  التجارية  العالمة  العمالء في  التأثير على رأي  إلى    ، ( brandsباإلضافة 

)إتاحة  و  االتجاهين  ذات  المتوازنة  االتصاالت  من   symmetrical two-wayمزيد 
communications (23)  .وجماهيرها( بين المنظمات 

ابة  يمكن لها أن تكون بمث   ؛ إذ في العالقات العامة  امهمل   ا وسائل التواصل االجتماعي دورل   تؤديو 
االستراتيجي لالتصال  العامة  امنبرل و   ،وسيلة  االتصال  حمالت  االتصاالت    .إلجراء  من  النقيض  على 

ال يتميز    دور.. وهو  التواصل االجتماعي   عبر وسائلواالتصال    ،أحادية االتجاه لوسائل اإلعالم التقليدية
ا  ،بالتفاعلية فحسب  أيضل يتسم  الوقت   ،والشخصية  ،والتعاون   ،بالمشاركة  :بل  نف   ما   .. والمجتمعية في 

( الداعمة  والسلوكيات  المستمرة  المحادثات  في  الجمهور  بإشراك  للمنظمات   supportiveيسمح 
behaviors24(.( والعالقات المفيدة( 
الدراسات توصلت  وقد   التواصل االجتماعي  التي أجريت   -  عديد من  تأثير وسائل  ، على  حول 

العامة  ممارسة العامة  -  العالقات  العالقات  قادة  إدراك  التواصل  اسهإوجود    ،إلى  لوسائل  مات جوهرية 
 (25)  .منهاممارسات العالقات العامة  في ،االجتماعي
 (key messages) الرسائل الرئيسية  ترويج /بث  (1
مجتمع   (2 على  ،افتراضيبناء  المشكال  ،والتفاعل   ،المشاركة  :قائم  راتيجية  استكوظيفة    ت..وحل 

 ..لوسائل التواصل االجتماعي 
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واحتياجات أصحا  المصالح عبر    ،االهتمامات و  (monitoring attitudes) االتجاهات مراقبة   (3
 ..اإلنترنت 

 . .وإدارة األزمات التنظيمية ،باقياست( بشكل monitoring issuesمراقبة القضايا ) رصد أو (4
فقد    ؛أولويات أعمال متشعبة  ،وسائل التواصل االجتماعيلأن  ..  ني والمهنيقين  المسو   تثير من ويجد  

من المديرين    (٪56)أن    (م2013)  Brown, Sikes and Willmott  أشار براون وسايك  وويلموت 
الرقمية    يدركون   ،التنفيذيين المشاركة  العمالء )أن  أولويات   (مع  عشر  أهم  من  الشركات    ،تعد  تسعى 

 ( في الغالب )ترتبط    ،أن أهداف وسائل التواصل االجتماعي   ،كما يعتقد المسوقون عادة  ..المختلفة لتنفيذها
التجارية بالعالمة  أفاد    ..بالوعي  التواصل االجتماعي   (٪61)فيما  ين  تعمل على تحس   ،منهم أن وسائل 
تساعد في جذ  العمالء   ،وسائل التواصل االجتماعي إلى أن (٪45)كما أشار .. سمعة العالمة التجارية

من أصحا    (٪38)يستخدم    وأخيرلا  ..هدف زيادة المبيعات ب  (٪40)بنسبة    ستخدم ن تُ في حي   ،المحتملين
  (26) .العمالءالتي توظف في تحسين خدمة  ،الوسائل االجتما)ية -في عملها  -المواقع التسويقية  

  : رئيسية للعالقات العامةال  من األدوات أصبحت    ،وسائل التواصل االجتماعي  يتضح أن  ،ومما سبق 
الشركات  الحكومية  ،في  تمامل تماملا    ،والمنظمات  الحال  هو  لألفراد   اكما  أشارت    ..بالنسبة  نظمة م)وقد 

يعتقدون أن قنوات االتصال عبر    ،من خبراء االتصاالت األوروبيين  اكثيرل إلى أن    (االتصاالت األوروبية
التي حصدتها تلك  ،  شهدوا بالنسب العالية استوقد    ..راتيجيست هي األتثر مالءمة لالتصال اال   ،اإلنترنت 

االحترافي التواصل  في  االجتما)ية  ا  ..المنصات  أيضل االعتقاد  أهمية    ،مع  الشبكات  استخأن  دام 
 )27(.سوف ترتفع خالل السنوات المقبلة ،الجتما)يةا

 

 الدراسـات السابقة: 
  :الدراسات العربية ..أوال

 (28): (م2014 ،دراسة )أحمد رضوان
 اإلمارات العربية)دام المنظمات الحكومية والخاصة بدولة  استخطبيعة    إلى الكشف عن  ،هدفت الدراسة

 ..دام ونتائجهستخأسبا  االو  ،لحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي المتحدة(
من ممارسي العالقات العامة   ،طبقية بالتطبيق على عينة عشوائية  (المسح)منهج    ،دمت الدراسةاستخوقد  

  ، الدراسة على المنهج الكيفي اد اعتمإلى جانب   مفردة( 160.. بلغ عددها )بالمنظمات الحكومية والخاصة
 .. رصد وتحليل محتوى الحسابات الخاصة بعينة الدراسة على موقع السي  بوك في

   :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها
العامة    أتد  - العالقات  الحكومية )ممارسو  التواصل استخأن    على  (بالمنظمات  مواقع  دام 

  .. ومع المجتمع  ادعم االرتباط معهو   الجماهير،من رصد اتجاهات وآراء    تهمقد مكن  ،االجتماعي
وقراراتهاالمنظمات،  حصول    إمكان  زوعز   سياساتها  فعل سريع حول  المنظمات    أما..  على رد 
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ت  ،الخاصة منتجاتها  ت مكنفقد  ترويج  والمجتمعو   ،وخدماتها  ،من  الجمهور  مع  ارتباطها   ..دعم 
 ..هئورصد اتجاهاته وآرا ،لى الجمهورإا من التعرف ومكنها أيضل 

وتقديم معلومات له   (السيسبوك  عبر)  لتواصل مع الجمهوربا  ،لمنظمات من ا  واضحيوجد اهتمام   -
والتي تشارك    ،التي تقوم بها  ..متمثلة في أخبار عن األعمال واألنشطة والفعاليات   ،عن المنظمة

  ..فيها
 (29):(م2015 ،دراسة )حسن نيازي الصيفي

في   ،العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعيتوظيف ممارسي على تعرف الإلى  ،هدفت الدراسة     
التي يستخدمونها في    ، عالم االجتماعيهم أدوات اإلأ و   (المملكة العربية السعودية)المنظمات الحكومية في  

عدد من ممارسي العالقات   على بالتطبيق  (المسح)   منهج  الدراسةدمت  استخوقد  ..  العامة  عمال العالقات أ 
  132)وبلغ حجم العينة    ..وحثهم على توزيعها على زمالئهم  ،لكترونية إليهمإبانة استتم ارسال    إذ  ؛العامة
 . ة(مفرد 

 : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان أهمها
العامة - العالقات  ممارسي  جميع  االجتماعي  ،يستخدم  التواصل  ذلك    ؛وسائل  سهولة  إويرجع  لى 

 ..قدمه من مزايا للعالقات العامةتوما   ،دامخستاال
  ؛ كترونيالبريد اإلل  (العالقات العامة هي  نشطةأفي  )  ادامل استخعالم االجتماعي  أتثر أدوات اإل -

أتثر  ف التواصل االجتماعيإن  يليها تطبيقات مشاركة   ..واتسا  وتويتر وفيسبوكهي:    شبكات 
والفيديوهات  المدونات   ..الصور  حلت  اإل  ،والمنتديات   ،بينما  آخر والمجموعات  في  خبارية 

 . .القائمة
  (30) :(م2015،دراسة )شيماءعبد العاطي سعيد صابر

الدراسة      الفعلي ال  ،هدفت  الواقع  العامةستخإلى رصد  العالقات  متعددة    ،دام ممارسي  الشركات  في 
االجتماعي  ،الجنسيات  التواصل  لمواقع  مصر  في  المهنيوا  ،العاملة  أدائهم  على  وقد  ..  نعكاساتها 
من ممارسي العالقات   (مفردة  200على عينة عمدية بلغت )  بالتطبيق  (المسح)دمت الدراسة منهج  استخ
 .. الخاصة بهذه الشركات  ،اعيلعدد من مواقع التواصل االجتم ،ب المسح التحليلينإلى جا ،العامة

 : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان أهمها
في إدارة أنشطة    ،التي تعتمد عليها الشركات المتعددة الجنسية  -أتثر مواقع التواصل االجتماعي  -

 ..ثم تويتر  ،يليه يوتيو   ،هي السيسبوك - العالقات العامة
أسبا    - أهم  العامة  استختتمثل  العالقات  ممارسي  االجتماعي)دام  التواصل  تحديث    ( لمواقع  في 

الشركة  ،البيانات  وخدمات  لمنتجات  أتبر  تعرض  أخبارها  ..وخلق  الصورة    ،ومعرفة  وتحسين 
 ..وتعزيز سمعتها ،الذهنية للمنظمة
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 ..اهيروتزويد المنظمة بردود فعل الجم  ، دامستخفي سهولة اال  : تركزت مزايا المواقع االجتما)ية -
 ..   إلى جانب مواجهة الجهود اإلعالمية للمنافسين

 (31): (م2015 ، بشينراسة )منال سالم الخ
في برامج وأنشطة العالقات   ،إلى قياس مدى توظيف مواقع التواصل االجتماعي  ،هدفت هذه الدارسة    

 ..وأبرز معوقاته ،دام ستخأهداف ذلك االعلى تعرف الو ، بمدينة الرياض  (الصحية)العامة في المنشآت 
 ، العالقات العامة  ي ر ي من جميع مد   ةبالتطبيق على عينة مكون  (المسحي)دمت الباحثة المنهج  استخوقد  

 في كافة مستشسيات مدينة الرياض )القطاعين الحكومي والخاص( 
   :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها

العامة   - العالقات  إدارات  الر )معظم  مدينة  مستشسيات  التواصل    (ياض في  مواقع  يوظفون 
 ..بين تلك المواقع في المرتبة األولى من (تويتر)وقد حل موقع  ..االجتماعي في عملهم

  بمجال العالقات العامة ،توظيف مواقع التواصل االجتماعي التي تواجه -تركزت أهم الصعوبات  -
عبر    ،إلى جانب عدم توفر الوقت الكافي لممارسة األنشطة اإلعالمية  ،في قلة عدد الموظفين  -

 .. واالتتفاء بالوسائل التقليدية ، وسائل التواصل االجتماعي
 (32): (م2018 ،المطيري  نعبد الرحمدراسة )
  ( االجتماعيلوسائل التواصل  )العامة    دام ممارسي العالقات استخ  على  تعرفالإلى    ،الدراسةهدفت       

العامة للعالقات  االتصالية  األنشطة  ممارسة  عن    ، في  دون  والكشف  تحول  التي  دام  ستخاالالمعوقات 
عدد من المنظمات في القطاعين العام  على  بالتطبيق    (المسح)  منهج  الدراسةدمت  استخوقد  ..  الفاعل لها
من ممارسي العالقات   ة(مفرد   41)وبلغ مجموع العينة اإلجمالي    في )المملكة العربية السعودية(والخاص  
 ..العامة

 : كان أهمها ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج 
العامة  غالبية - العالقات  االجتماعييستخدمون    ،ممارسي  التواصل  على    ،وسائل  القدرة  ولديهم 

 ..التعامل مع الوسائل اإلعالمية الجديدة
في تغطية األنشطة    (بشكل دائم)العالقات العامة وسائل التواصل االجتماعي    وممارس   يستخدم -

تقيمها    ..والفعاليات  عنو   ،منظماتهمالتي  الصادرة  اإلعالمية  والبيانات  األخبار  إلى   ..هانشر 
 .. فسارات التي يطرحها الجمهورستلرد على االوا ،المنظمةرصد ما ينشر عن  جانب 

 ، تلك الوسائلدام  استخفي عدم المعرفة ب   ، التواصل االجتماعي  دام وسائلاستخمعوقات  تركزت   -
المتاحة    ،ضعف الموارد الماليةإلى جانب    ..على أنها مضيعة للوقت والجهد   ؛ونظرة البعض لها
 . للعالقات العامة
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   :الدراسات األجنبية ا..ثاني
 )33(( Saffer ,Sommerfeldt and Taylor2013دراسة )
تويتر  ،الدراسةهدفت هذه        المختلفة على  للمنظمات  التنظيمي  التفاعل  اختبار مستوي    ه وتأثير   ،إلى 

 . .على جودة العالقات بين المنظمة وجماهيرها
ب الدراسة  أجريت  منهج  استخ وقد  )  ( المسح)دام  من  مكونة  عينة  على  الطال  93بالتطبيق  من   )

    ( غر  الواليات المتحدة)الجامعات في  كبريات الملتحقين باثنتين من  ،الجامعيين
 : أهمهانتائج  وقد توصلت الدراسة لعدة 

التحليل - العالقات    ،يشير  أن  والجماهير)إلى  المنظمة  متانة  (بين  أتثر  كانت    ؛تكون  حال  في 
 ..ن و ن نشطو ولديها مشارك ،تتسم بالتفاعلية ،بات على تويترالمنظمة تمتلك حسا

  عبر   (اتجاهين)للحفاظ على االتصال في    ..مزيد من الوقت والموارد ل تكري  المنظمات  ضرورة   -
 ..لضمان التواصل الجيد مع المستخدمين ؛التواصل االجتماعي الخاصة بهموسائل 

المختلفة عبر    بناء عالقات متميزة مع الجماهيرو   ،راتيجياست تتمكن المنظمات من خلق اتصال   -
 ..عبر تلك الوسائل  التفاعلمستوى في  ،التحكم كلما تمكنت من ،الوسائل االجتما)ية

 )34(:(Jake Chappelle 2014دراسة )
الدراسة     العامة  ةالعالق  ،تبحث  والعالقات  االجتماعي  التواصل  وسائل  وظائف    ،بين  طبيعة  وتأثير 

بالتطبيق على    (المسح)الدراسة منهج    دمت استخ.. و جتماعي في االتصاالت التنظيميةوسائل التواصل اال
العامة  (مفردة  31) العالقات  مديري  الربحية  ،من  )غير  متنوعة  منظمات  والشركات    ،الحكومية  ، في 

  .الخاصة(
   :توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمهاو 

في أنشطة  Facebookدام استخب  قيامهم إلى - من عينة الدراسة -٪(  93أشار ما يقر  من ) -
   YouTubeو  Twitter( منهم ٪78) فيما يستخدم ،وأعمال العالقات العامة

المستخدمين٪(  84)أشار   - العامة بشكل  ن  قد حس    Facebookإلى أن    ،من  العالقات  حضور 
قال    ،عام كبير  أن   )٪16(بينما  تأثير  له  يكن  لم  االتصالية  الموقع  وظائفهم  فيما    ..على  أما 

تويتر أشار    ،يخص  العامة  من  )٪76(فقد  العالقات  برامج  إلى    ،مديري  حّسن  الموقع  أن 
العامة إلىالمستجيبين  من  )٪66(  وأشار.  .العالقات  عز    YouTube  دامهماستخأن    ،  ز قد 

 . .ماتهم اإلعالنيةدْ خِ 
االجتماعي - التواصل  وسائل  العامة  ،عززت  العالقات  مديري  قدرة  الخيارات   ،من  اتخاذ  على 

من خالل دمج البيانات    ؛للقضايا التي تواجه المسؤلين التنفيذيين  وخلق حلول مناسبة  ..المالئمة
 . .عمال بمنظماتهماسترتيجيات األ   في ،التي تحصلوا عليها من وسائل التواصل االجتماعي
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 )35(:( Moya . Lindan A2014دراسة )
الدراسة     الديمو لتحديد    ،هدفت  والمتغيرات  االبتكار  على   ..رافيةجسمات  اعتماد  أفضل  تحقق  التي 

االجتماعي  التواصل  المبكروالتبن    ،وسائل  المتأخر  -  ي  التبني  ممارسي    -  مقابل  بين  الوسائل  لهذه 
 ..العالقات العامة في الواليات المتحدة

الواليات  )من ممارسي العالقات العامة في    ة بالتطبيق على عينة متاح  (المسح)منهج    ،دمت الدراسةاستخ
 (. مفردة  186بلغ عددهم ) (المتحدة
  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد 
  ما يشير   (اتقريبل )اقتربت من االعتماد الكامل    ؛ فقد التواصل االجتماعيارتفاع معدل تبني وسائل   -

 ..مع الجمهور النشط ،واالتصال ثنائي االتجاه ،لتعزيز الحوار ،دام هذه الوسيلةاستخ أهميةإلى 
العامة - العالقات  ممارسي  معظم  االجتماعي  ،يستخدم  التواصل  الحوار   ؛وسائل  لتسهيل 

(facilitate dialogic في )وتعزيز االتصال المتوازن بين المنظمة وجماهيرها ،اتجاهين.. 
 )36(:(Megan Stockhausen 2014دراسة )
الدراسة     هذه  وسائل  استخعلى    تعرفالإلى    ،هدفت  العالقات   التواصلدام  مجال  في  االجتماعي 
المنظمات    ،العامة الربحية)في  الوسائل  إسهام ومدى    (غير  أصحا     ،هذه  مع  الحوار  تعزيز  في 
 .المصالح
ن مستخدمي وسائل التواصل  )م  مع ممارسي العالقات العامة  (المقابالت )على    ،واعتمدت الدراسة     

 .  .إلى جانب تحليل المحتوى لتطبيق تويتر (االجتماعي
  ، االجتما)يةلمنصات وسائل التواصل    (الحوارية)أن المنظمات ال تستغل القدرات    ،أظهرت النتائج     

 ..بشكل جيد 
 )37(:(Carim and Warwick 3201دراسة )
الدراسة      التمويلاستخكيسية  تعرف  إلى    ،هدفت  منظمات  التواصل    (الخيري )  دام  لوسائل  البحثي 

 .. عهدام ودوافستخاال ذلك طبيعةو  ،لتعزيز االتصاالت  ؛االجتماعي
منهج  استخ ب  ،دراسةالأجريت  وقد   عينة   (المسح)دام  على  )   مكونة  بالتطبيق  المهنيين  (111من    ، من 

  ، سلو  المجموعات المركزةأدام  استخإلى جانب    ..المنظمات   من  العاملين في مجال االتصاالت في عدد 
 .. طالعستمجموعة من المستجيبين لال ضمتا لمجموعتين

  :إلى عدة نتائج أهمها ،وتوصلت الدراسة
المنظمات   - في  العاملين  أرباع  ثالثة  عليها    –يستخدم  الدراسة  أجريت  التواصل   -التي  وسائل 

  ..نجاز أعمال الشركات إلاالجتماعي  
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بنسبة عالية    ،والمنظمات غير الحكومية وسائل التواصل االجتماعي  ،تستخدم المنظمات الخيرية -
 ،لميزانية الصغيرة لتلك المنظمات تناسب ا  ،ا لكون هذه الوسائل مجانيةوذلك نظرل   (٪95)بلغت  

 ..إلى جانب كونها تدعم ميزانية االقتصاد الخيري 
التواصل االجتماعياستختركزت دوافع   - الترويج    -1  : في ثالثة أسبا  رئيسية هي  ،دام وسائل 

الوصول إلى    اوأخيرل   -3.  بالمشاركة والتفاعل مع المنظمة  :خلق شعور مجتمعي  -2.  للمنظمة
 . .جمهور أتبر

 

     )38(:(Angeles Morenoa 2015دراسة )
  : لوسائل التواصل االجتماعي ،دام ممارسي العالقات العامةاستخإلى معرفة مدى  ،هذه الدراسةهدفت     

   ..راتيجيست في االتصال اال ،وأهمية أدوات وسائل التواصل االجتماعي ..والمهنية ،في حياتهم الشخصية
الدراسة إجراء  تم  منهج  استخب  ،وقد  من    (المسح)دام  عشوائية  عينة  على    ين( ممارس  2710)بالتطبيق 
من   العامة  ويعملون    43) للعالقات  أوربية(  االتصال    -دولة  إدارات  ال  -في  مختلف  درجات  في 

 يسية..  الوظ
 عديد من النتائج أهمها:  وقد خلصت الدراسة إلى 

أ  - العامةيستخدم  العالقات  ممارسي  بشكل    ،غلب  االجتماعي  التواصل  سواءل   (يومي)شبكات 
 .. لألغراض الشخصية أو المهنية

، ومجتمعات أن شبكات التواصل االجتماعي   ،يرى أغلب المبحوثين الواقعين ضمن عينة الدراسة -
 .. التي تستخدم للتواصل مع جماهير المنظمات وات التواصل االجتماعي،  هما أهم أد   ..نترنت اإل

  ..ومواقع مشاركة الصور ،ثم المدونات القصيرة ،وتطبيقات الهواتف الذكية ،يليهما مواقع الفيديو
 )39(:(Luo, Jiang & Kulemeka 2015دراسة )

الدراسة العامة  عرفتل  ،هدفت  العالقات  التواصل    التيمات  اسهلإل  ،إدراك مديري  تقدمها وسائل 
 . .وتأثير هذه الوسائل على السلوكيات القيادية لهم ، للعالقات العامة االجتماعي

من    امدير عالقات عامة يمثلون عددل   (43)وقد تم إجراء الدراسة بواسطة المقابالت المتعمقة مع  
  . جميع المجاالت  في ،الرائدة في أمريكا  ،المنظمات 
   :الدراسة لعدة نتائج أهمهاوتوصلت 
وسائل  ضرورة   - االتصاالت   (اراتيجيل است)االجتماعي    التواصلدمج  برامج  إذ في  هذا    ؛  يسهم 

في العامة  التحالف  العالقات  مدير  التنظيمية  ،مشاركة  القرارات  اتخاذ  الفاعلة    ،أثناء  والمشاركة 
التنفيذيين المسؤولين  لكبار  المشورة  تقديم  العامة في  المديرين في   ،للعالقات    عملية   وغيرهم من 

 . .راتيجيست التخطيط اال
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 ،إنشاء محتوى مالئم وجذا    القدرة على  ،االجتماعي  التواصلوسائل  ل  الفاعل  دامستخالايتطلب   -
العامة العالقات  لقيمة وظيفة  العليا  اإلدارة  وتو وإدراك  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  التقنية   ،فر 

 ..وكذلك الموارد البشرية المناسبة
  ، تبادل المعلومات   على  (بشكل فاعل)راتيجي لوسائل التواصل االجتماعي  ست دام االستخاال  يؤثر -

وإدارة   ،وخلق بيئة مناسبة للحوار والتفاهم  ،ماع إلى الجمهور عبر اإلنترنت ستواال  ،يمسح البيئالو 
 ..القضايا وكذلك إدارة األزمات 

 )40(:( Tewes . Ryan A2016دراسة )
للتفاعل مع    ؛دام المؤسسات الرياضية المحترفة لتويتر استخإلى تحديد كيسية    ،الدراسةهدفت هذه  

كنموذج اتصال مثالي لممارسي    (االتجاه  ثنائي)على النموذج المتوازن    ،الدراسةوقد اعتمدت    ..الجمهور
العامة اتجاهين  ،العالقات  في  المتناسق  االتصال  تحقيق  في  لممارسة    ؛يسهم  المثالي  الشكل  باعتباره 
 ..كما أتدت نظرية االمتياز ..العالقات العامة

كة اإلنترنت لممثلي الفرق في قصائية على شباست شقين: دراسة    اذ   اشملت منهجية الدراسة منهجل 
تويتر لمنظمات    وتحليل محتوى حسابات   ،أهم البطوالت الرياضية المحترفة في أمريكا الشماليةمن    خم 

   ة(عشر  السبع)تاليفورنيا 
   :إلى عدة نتائج منها وقد توصلت الدراسة

  ثنائي  غير المتوازن   نموذجالهو    ،داملا من قبل المؤسسات الرياضيةاستخنموذج االتصال األتثر   -
    (Asymmetrical tow way communication) االتجاه

  -وات  أد   تعتبرهاولكنها    ،القدرات التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي وتويتر  ت تقدر المنظما  -
   ..للتسويق واإلعالن -  في المقام األول

 )41((Allaguia and Breslow 2016دراسة )
هذه   التي    ،الدراسةتبحث  الممارسات  التفاعل    المنظمات   تمكن في  أفضل)من  ال  (بشكل  جماهير  مع 
دليل    على  والعمل  ..المستهدفة الجيدةلتقديم  العامة  العالقات  وسائل  استخب   ؛ممارسات   التواصل دام 
 .. االجتماعي
ي تتم  هو   ،ألربع حمالت عالقات عامة  ( دراسات الحالة الجما)ية)دمت الدراسة منهج  استخوقد  

الممارسات في   ؛االجتماعي  التواصلعبر مجموعة متنوعة من منصات وسائل   من أجل تحديد أفضل 
  ..االجتما)ية للوسائلدام الفعال ستخاال

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
التواصل دمج    أدى - اال)االجتماعي    وسائل  االتصاالت  مزيج  فعالية  زيادة  إلى    (راتيجيةستفي 

 . .مؤثرة للغاية جعل منها حمالت ا ما وغالبل  ..ت الحمال
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ويحافظ    ،وضع العالمة التجاريةتعزيز    على  ،دام الفعال لوسائل التواصل االجتماعيستخاال  يوثر -
ك العالمات  لالمتعلقة بت   ،حمالت العالقات العامةهم في نجاح  ؛ األمر الذي أسمراريتهااستعلى  
   ..التجارية

 )42(:(Jiang , Luo & Kulemeka 2017دراسة )
ستراتيجي الخاصة  على أعمال االتصال اال ،االجتماعي  التواصلدام وسائل  استخهذه الدراسة تأثير   بحثت 

 . .وتصوراتهم عن العمل بموظفي االتصاالت، وسلوكيات القيادة،
  458) على عينة مكونة من    هالذي تم تطبيق  ،كتروني( اإللالمسح)دام منهج  استخوقد تم تنفيذ الدراسة ب

 ..مجموعة متنوعة من المنظمات في  (باالتصال اقائمل 
   :توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمهاوقد 
لو استخ  أثر - االتصاالت  مهنيي  االجتماعي    سائلدام  إيجابي)التواصل  وظائف    على  (بشكل 

 ..االتصالية أعمالهم وأنشطتهم تعزيز سهم في، وأراتيجيست االتصال اال
االجتماعياستختم   - التواصل  وسائل  كبير  -  دام  حد  واتصاالت   -  إلى  األزمات  إدارة  في 

 . .الموظفين
وعمليات البحث   ،راتيجيستفي التواصل اال  YouTubeو    Facebookدام كل من  استخهم  أس -

البيئيو  لوسائل    ،المسح  اإليجابي  التأثير  إلى  جماهير    ،االجتماعي  التواصلباإلضافة  على 
 ..المنظمة

 )43(:(Navarro, Moreno and Zerfass 2018دراسة )
الدراسة      العامة في  استخإلى فحص كيسية    ،هدفت  العالقات  الالتينية) دام ممارسي  لوسائل    (أمريكا 

العالقات   ؛االجتماعي  التواصل بناء  المختلفة  ،ألغراض  بالمنظمات  الخاصة  تعرف و   ..والصالت 
 .  .األتثر مالءمة ألصحا  المصلحة التنظيمية ،تصوراتهم حول نشاط الوسائط االجتما)ية

بتم  وقد   الدرسة  منهج  استختطبيق  استتم    إذ   (المسح)دام  االتوزيع   803(عدد  على  قصاء  ستمارة 
 ..من بلدان أمريكا الالتينية (ابلدل   18)عالقات عامة من   ين(ممارس

 أهمها:  نتائج وتوصلت الدراسة لعدة 
مهنيو - العامة  أتد  لوسائل  القيمة  ال  على  ،العالقات  اتصال    ؛االجتماعي  التواصلمتميزة  كأداة 

  ..واالتصاالت غير اللفظية ،على المنشورات التنظيمية  ،تتفوق في تأثيرها
ي أمريكا الالتينية االتصال عبر اإلنترنت بشكل عام )المواقع  يعتبر ممارسو العالقات العامة ف -

اإللكتروني  ،اإللكترونية قن  ،البريد  أهم  اإلعالم  اال  وات اإلنترانت(  وسائل  مزيج  في  تصال 
 . .التنظيمية
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  ( دون المستوى في المنطقة )  لوسائل التواصل االجتماعيا يزال تبني ممارسي العالقات العامة  م -
ذلك يعود  و ل  ؛وربما  المناسبةعدم  الهياتل  الوسائل  والثقافة  ،جود  هذه  لدمج  ضمن    ،المالئمة 

 ..منظومة االتصاالت المختلفة 
 )44((Nchabeleng , Botha and Bisschoff 2018دراسة )
الدراسة       هذه  الحاليةستخاال  :تستعرض  وسائل    ،دامات  على  المفروضة  والقيود   التواصل والفوائد 

 ..بين المنظمات غير الحكومية (في العالقات العامة)االجتماعي 
الدراسةتم   شبه  ال)دام  استخب  تطبيق  أجريت    ( ظمةت منالمقابالت  األجهزة استخو   ..لوجه  اوجهل التي  دمت 

العامة  ؛التكنولوجية العالقات  ممارسي  مع  المقابالت  االجتما)يةمن    ،لتسجيل  الوسائل  في    ،مستخدمي 
 ..تسع منظمات مختلفة

   :وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها
كبيرة للعالقات العامة في    تقدم مزايارغم أنها    ،االجتماعي  التواصلأن وسائل    ،تشفت المقابالت  -

 . .ال يتم تطبيقها على نطاق واسع كأداة اتصالفإنه  ،الحكوميةالمنظمات غير 
الفوائد الرئيسية ال تم   - تفاعل العالقات   -1  :االجتماعي في  التواصلدام وسائل  ستختحديد  زيادة 

الجمهور مع  العامة  -2.  العامة  العالقات  اتصاالت  التعليقات    -3.  وتحسين  سرعة  وزيادة 
 .ر. والتأثير على الجمهو  ،والدعم االجتماعي  ،والمداخالت 

القيود على   - أنها  ،  االجتماعيالتواصل  دام وسائل  استختم تحديد  بالجودة   (مخاوف)على  تتعلق 
( خاصةconfidentialityوالخصوصية  ومعلومات  الجمهور  ،(  إلى  وموثوقية    ،تتسر  

 . .المعلومات 
 (45):(Ngondo . Prisca S 2019دراسة )
الدراسة      تقييم    ،هدفت  ممارسياستخإلى  العامة  دام  التواصل    (زيمبابوي )في    العالقات  لوسائل 

بواسطة عينة    (مفردة  248)  بالتطبيق على عينة بلغت   (المسحي)المنهج  دام  استخمن خالل  االجتماعي  
  (snowballترة الثلج )

  :وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها
المتعلقة بعملهم    ،على الوسائط الرقمية  (تهماوقأنصف  )أتثر من    ممارسو العالقات العامةيقضي   -

ال عامفي  بشكل  العامة  المهم  ؛عالقات  الدور  على  يؤكد  وسائل    ،ما  تلعبه   التواصلالذي 
 ..في أنشطة العالقات العامة ،االجتماعي

النتائج - يليه   ،في أعمال العالقات العامة  ادامل استخيعد المنصة األتثر    (السيسبوك)إن    ،أظهرت 
 . .يوتيو  وتويتر
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 : التعليق على الدراسات السابقة
األهمية الكبيرة التي تحظى بها وسائل التواصل   -  السابقةالدراسات  خالل نتائج    من  -يالحظ  

اتصال    ؛االجتماعي المختلفة  (راتيجي)استكوسائل  المنظمات  الحوار  ،تستخدمها  تسهيل  وتعزيز   ،في 
الجماهير مع  االتجاه  ثنائي  الجماهير  ،االتصال  وأراء  اتجاهات  رصد  في  الفاعل  بناء  و   ،وإسهامها 

 ..العالقات المتميزة بين المنظمات والجمهور
فقد   -لممارسي العالقات العامة    ،التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي  -  أما من حيث المزايا

الدراسات   أتد  من  الوسائل  ،عديد  تلك  مع  التعامل  سهولة  من    إمكانو   ،على  كبيرة  ألعداد  الوصول 
التواص  ،الجماهير عبرها المشاركةوتوفير وسائل  تفتقدها  ل االجتماعي لفرص  التي  والتفاعل  كثير من  ، 
 ..الوسائل األخرى 

الصعوبات   أهم  تمثلت  من    -فيما  تحد  االجتماعياستخالتي  التواصل  وسائل  مجال    ،دام  في 
. لمصلحة المنظمات  ا قلة عدد المتخصصين في توظيف هذه الوسائل اتصاليل  -1: في –العالقات العامة 

وبعض    -3.  إلى جانب التخوف من ضعف جودة المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل االجتماعي  -2
 ..وموثوقية المعلومات  ،االعتبارات المتعلقة بالخصوصية

المنهجي بالجانب  يتعلق  الدراسات  استخفقد    ،وفيما  معظم  أتثر    (المسح)منهج  دمت  باعتباره 
مال الدراسةءالمناهج  لطبيعة  أهدافها  ،مة  استخوتحقيق  جانب  إلى  تحليل  ..  لمنهج  الدراسات  بعض  دام 
 ،فيما لوحظ أن أغلبية الدراسات   ..مع منهج المسح  استخدامه  أو من خالل  ،ما بشكل منفرد : إالمضمون 

  ..العامة في المنظمات المختلفةممارسي العالقات  /تم بالتطبيق على عينات من مديري 
 

 تساؤالت وفروض الدراسة: 
  :تساؤالت الدراسة ..أوال
مدى   - أي  العامة  إدارات ستخدم  تإلى  الهاشمية)في    العالقات  االردنية  التواصل    (المملكة  وسائل 

   ؟المهام واألنشطة االتصاليةفي إنجاز  ،االجتماعي
أتثرما   - االجتماعي  هي  التواصل  مهام    ا،دامل استخ  وسائل  إنجاز  العامة  وأنشطة  في  في العالقات 

   ؟المنظمات األردنية 
  ؟في إنجاز أنشطة ومهام العالقات العامة ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخما هي أسبا   -
 ؟ عبر مواقع التواصل االجتماعي  ؛صل معهااالتي تسعى المنظمة للتو   ،ما هي أهم فئات الجماهير -
في إنجاز    (دام وسائل التواصل االجتماعياستخاء  جر  )  على العالقات العامة  تعود ما المميزات التي   -

 ؟ المختلفة  عمالاألمهام و ال
مدى   - أي  االجتماعيسأإلى  التواصل  وسائل  التفاعلية  ، همت  تعزيز  بين   ،في  العالقات  وبناء 

   ؟المنظمات وجماهيرها
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الصعوبات ما   - أهم  تواجه    -  هي  العامةالتي  العالقات  التواصل استخأثناء    -  إدارات  وسائل  دام 
   ؟االجتماعي 

  :فروض الدراسة ا..ثاني
األول فرو   :الفرض  داللة    ضتوجد  المنظمات    (إحصائية )ذات  في  العامة  العالقات  ممارسي  بين 

  :والخاصة في كل منالحكومية  
نجاز  إفي    -دام وسائل التواصل االجتماعي  استخمن    -  لمزايا التي تحصل عليها منظماتهماتقييم   -

 ..مهام ووظائف العالقات العامة
وبناء    ،في تعزيز التفاعلية  -ممثلة في وسائل التواصل االجتماعي    -  تقييم إسهام تكنولوجيا االتصال -

 . .العالقات بين المنظمات وجماهيرها
 ..في مهام وأنشطة العالقات العامة ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخحجم  -

 :الخبرة( على كل من، المستوى التعليمي ،يوجد ثأثير للمتغيرات التالية )النوع :الفرض الثاني
دام وسائل التواصل  استخمن    -للمزايا التي تحصل عليها منظماتهم    ،تقييم ممارسي العالقات العامة -

 ..نجاز مهام ووظائف العالقات العامةفي إ -االجتماعي  
وبناء    ،في تعزيز التفاعلية  -ممثلة في وسائل التواصل االجتماعي    -  تقييم إسهام تكنولوجيا االتصال -

 ..ت وجماهيرهابين المنظما ..العالقات 
 .في مهام وأنشطة العالقات العامة ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخحجم  -

بين ممارسي العالقات العامة في المنظمات الحكومية    ،الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية
 . .في التوجه نحو فئات محددة من الجماهير ..والخاصة

 
 اإلجراءات المنهجية:  

 منهج الدراسة: 
إلنجاز هذه الدراسة.. ويشير منهج المسح، إلى االستراتيجية البحثية،   (المسح) الباحث منهج دم استخ     

 (46)   مجتمع الدراسة.التي يتم فيها جمع المعلومات )بطريقة منهجية( من عينة كبيرة نسبيلا، مأخوذة من  
من أجل تعرف  -من مفردات مجتمع الدراسة  -وتهدف الدراسات المسحية، إلى محاولة جمع المعلومات 
قام الباحث   وفي إطار منهج المسح،(47)  -أو أتثر  -الوضع الراهن لذلك المجتمع، في ضوء متغير بحثي  

ي، والكشف عن أهم  االستخدامات المختلفة )بالمنظمات عينة الدراسة( لوسائل التواصل االجتماع بمسح  
التطبيقات التي يتبناها ممارسو العالقات العامة، في تنفيذ المهام واألنشطة المختلفة.. إلى جانب تعرف  
الوسائل االجتما)ية.. وأخيرلا   التواصل عبر  المستهدفة، عند  الجماهير  المهمة، وأتثر  الوسيلة  مزايا هذه 

ا  وسائل  استخدام  تواجه  التي  الصعوبات،  أهم  العالقات تعرف  مهام  ممارسة  في  االجتماعي،  لتواصل 
  العامة في مختلف المنظمات.. 
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 مجتمع وعينة الدراسة: 
بالمنظمات العاملة في )المملكة األردنية   -في ممارسي العالقات العامة    -اسة يتحدد مجتمع الدر 

 الهاشمية( بالقطاعين الحكومي والخاص..
الدراسة األردن  ،أما عينة  العامة في  العالقات  متاحة من ممارسي  تمثلت في عينة  بلغت    ،فقد 

  ..يمثلون مختلف المنظمات الحكومية والخاصة، ممارس عالقات عامة( 101)
 أدوات جمع البيانات: 
الدراسة اال  ،اعتمدت  أداة  الباحث   إذ  ؛لكترونيإلا  ات انستبعلى    ة، إلكتروني  ةاناستب بتصميم    قام 

األسئلة  ت احتو  من  عدد  المتغيرات   ،على  تغطي  الدراسة  ،التي  أهداف  تحقق  التي  وتقدم    ..والجوانب 
حول كاملة  مفيدة  ؛هاإجابات  بمؤشرات  الخروج  التواصل   عن  ،بهدف  وسائل  بها  تتمتع  التي  المميزات 

وبناء    ،ةفي تعزيز التفاعليها  سهامإومدى    االجتماعي، كأداة اتصالية مهمة في مجال العالقات العامة،
وجماهيرها المنظمات  بين  أثناء    ،الصعوبات ومعرفة  ..  العالقات  المنظمات  تواجه  وسائل  استخالتي  دام 

 م.. 2020حتى مايو   م2019خالل الفترة من ديسمبر  ؛بانةستوقد تم تطبيق اال ،التواصل االجتماعي
 إجراءات الصدق والثبات:
بالصدق )االأن    :ويقصد  األداه  ما  ست تقي   أجلهبانة(  من  الباحث  استخوقد  ،  (48)   صممت  دم 
التقييم الذاتي المنتظم  ،( وهذا النوع من الصدق(Face validityأسلو  الصدق الظاهري     ، يقوم على 

قام   إذ   (49)  (.مينصدق المحك  )  اوهو ما يطلق عليه أيضل   ..لمدى تعبير مضمون المقياس عن الهدف منه
االاستبعرض   العالقات   ،قصاء ست مارة  مجال  في  المتخصصين  المحكمين  السادة  من  مجموعة  على 
التي    -بناءل على التعديالت  و   ..مارة لجمع المعلومات ستوذلك بهدف التأتد من صالحية اال  (50)   .العامة

جاهزة  قصاء  ست مارة االاستلتصبح    ؛قام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة  -  قدمت من السادة المحكمين
 ..النهائيفي شكلها 

 ثبات أداة الدراسة: 
واعتبرت   ،بانةست لمعرفة مدى ثبات اال  (ألفا كرونباخ )دم طريقة  استختم    ، اة د األللتأتد من ثبات   

  ( 890)  امرتفعل رقملا  بانة  ستقيمة معامل ألفا لجميع فقرات اال  بلغت   ؛ إذ النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة
األمر الذي يؤكد ثبات   ،ا لما اتفقت عليه الدراسات وفقل   (عالٍ )فقرات  الوهذا يعنى أن معامل الثبات لجميع  

 . .االستبانة
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 نتائج الدراسة الميدانية: 
  :أوالً : خصائص العينة

 ( 1جدول رقم )
 توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة 

 المجموع النسبة المئوية )%(  التكرار  الفئة المتغيرات

 النوع االجتماعي
 66.3 67 ذكر

101 
 33.7 34 أنثى

 الفئة
 العمرية

 7.9 8 سنة  30أقل من  

101 

 39.6 40 سنة  40ألقل من  30من 

 35.6 36 سنة  50ألقل من  40من 

 16.8 17 سنة فأكثر 50من 

 المستوى التعليمي

 5.0 5 ثانوية أو ما يعادلها 

101 

 50.5 51 جامعي 

 6.9 7 دبلوم

 37.6 38 دراسات عليا 

سنوات الخبرة في مجال العمل 
 بالعالقات العامة واإلعالم

 22.8 23 سنوات 5من سنة ألقل من 

101 
  10سنوات ألقل من  5من 

 سنوات 
34 33.7 

 43.6 44 سنوات فأكثر 10

 ملكية المنظمة 

 70.3 71 حكومية 

101 
 29.7 30 خاصة 

 ممارساي العالقاات العاماة الاذكور نأن غالبية أفراد عينة الدراسة ماإلى ( 1)رقم جدول التشير بيانات     
أماااا فيماااا يتعلاااق بالفئاااة العمرياااة فقاااد  ،(٪33.7) بينماااا بلغااات نسااابة اإلنااااث  (٪66.3بنسااابة مئوياااة بلغااات )

، فيما حلات  (٪39.6بنسبة مئوية بلغت )في الترتيب األول سنة(  40إلى أقل من  30)من جاءت الفئة 
، أماا الترتياب  (٪35.6بنسبة مئوياة بلغات ) ( في الترتيب الثانىسنة 50ألقل من  40من الفئة العمرية )

، وأخياارال جاااءت الفئااة (16.8والتااي حصاالت علااى نساابة )( أتثرساانة فاا 50ماان لثالااث فكااان للفئااة العمريااة )
 (. ٪7.9( في الترتيب األخير بنسبة ضئيلة بلغت )سنة 30أقل من العمرية )

( بنسابة مئوياة ياال )جامع مان يحملاون ماؤهالل لأما فيما يتعلق بالمستوى التعليماي فقاد جااءت النسابة العظماى 
 (،٪37.6الحاصاالون علااى دراسااات عليااا بنساابة بلغاات )تالهاام  (،٪50.5)أتثاار ماان نصااف العينااة بلغاات 
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( ٪5.0( للااادبلوم و)٪6.9تتجااااوز ) لااام ضااائيلةدبلاااوم وثانوياااة عاماااة نسااابة علاااى وأخيااارال ساااجل الحاصااالون 
 للثانوية العامة وما يعادلها.

فقاد تركازت أعلاى نسابة لهاا فاي الفئاة سنوات الخبرة في مجال العمل بالعالقاات العاماة أما فيما يتعلق ب    
(، تالهااا الفئااة ماان خماا  إلااى عشاار ساانوات بنساابة ٪43.6ماان عشاار ساانوات فااأتثر وذلااك بنساابة بلغاات )

 (.٪22.8(، فيما جاءت فئة الخبرة من سنة ألقل من خم  سنوات في الترتيب األخير بنسبة )33.7٪)
( للمنظمااات ٪29.7( مقاباال )٪70.3فقااد كاناات أغلبيااة المسااتجيبين ماان القطاااع الحكااومي بنساابة )وأخياارال 

 التابعة للقطاع الخاص.
 

 :ثانيًا: اإلحصاء الوصفي
 (  2جدول رقم )

 مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إنجاز مهام العالقات العامة 

وسااائل التواصاال ممارسااي العالقااات العامااة لمعاادل اسااتخدام السااابق إلااى ارتفاااع  بيانااات الجاادولتشااير      
، (٪80.2)، حيااث بلغاات نساابة ماان يسااتخدمونها بشااكل دائاام االجتماااعي فااي إنجاااز مهااام العالقااات العامااة

فقاد بلغات نسابة ضائيلة لام ؛ ا، أماا نسابة مان يساتخدمونها ناادرل (٪15.8) هما نسبتا عند تستخدم أحيانل فيما  
 (.٪4.0) تتجاوز
 Lindan) ودراساة (51) وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج العديد من الدراسات منها دراسة حسن الصايفي    

Moya )(52)( وكذلك دراسة ،Angeles Morenoa )(53)  حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلاى اساتخدام
وماا  هاساهولة اساتخدامنظارا  لوساائل التواصال االجتمااعي لممارساي العالقاات العاماة  الغالبية العظماي مان

ومااااتوفرة مااان فااارص الحاااوار وتعزياااز االتصاااال الثناااائي باااين المنظماااة  تقدماااه مااان مزاياااا للعالقاااات العاماااة
 .وجماهيرها

األهمية التي أصببحت تحظبى بهبا وسبائل التواصبل االجتمباعي فبي دول أعاله  ونستخلص من نتائج الج
يشببير إلببى تمكنهببا مببن جببمم اهتمببام ممارسببي العالقببات العامببة وتصببدر ، ممببا مجببال العالقببات العامببة

الوسبائل االتصبالية المسبتخدمة لتنفيبم أنشبطة وببرامج العالقبات العامبة فبي المملكبة األردنيبة الهاشببمية 
 بقطاعيها الحكومي والخاص.   

 

وسائل التواصل االجتماعي   استخدام مدى 
 في إنجاز مهام العالقات العامة 

 ن ك

 80.2 81 دائما  

 15.8 16 أحيانا  

 4.0 4 نادرا  

 100 101 المجموع
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 (  3جدول رقم )
 هام العالقات العامة وسائل التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الممارسون في إنجاز م

 مدى    
 االستخدام

 الوسيلة  

 ال أسخدمها  نادراً  أحياناً  دائماً 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن المئوي 
 % ك % ك % ك % ك

 92.82 0.622 3.71 1.0 1 5.9 6 13.9 14 79.2 80 فيس بوك
 65.10 1.011 2.60 16.8 17 27.7 28 33.7 34 21.8 22 تويتر

 43.81 0.805 1.75 45.5 46 35.6 36 16.8 17 2.0 2 لينكدان  
 95.54 0.456 3.82 1.0 1 0.0 0 14.9 15 84.2 85 واتس اب 
 50.50 1.086 2.02 43.6 44 24.8 25 17.8 18 13.9 14 انستغرام
 67.08 1.058 2.68 18.8 19 19.8 20 35.6 36 25.7 26 يوتيوب
 44.31 0.760 1.77 40.6 41 43.6 44 13.9 14 2.0 2 سكايب 

 50.99 1.095 2.04 40.6 41 31.7 32 10.9 11 16.8 17 جوجل بلس 
 37.13 0.673 1.49 60.4 61 31.7 32 6.9 7 1.0 1 ماي سبيس

 

الستخدام ممارسي العالقات العاماة لوساائل   أن المتوسطات الحسابية  (3)رقم    بيانات الجدول  توضح     
تراوحااات باااين  تنفياااذ أنشاااطة العالقاااات العاماااة فاااي المؤسساااات األردنياااة المختلفاااةفاااي التواصااال االجتمااااعي 

االجتما)يااة األتثاار اسااتخدامال فااي مجااال " الواتسااا  " فااي مقدمااة الوسااائل  حيااث جاااء( 1.49 – 3.82)
(، فيماااا جااااء " فاااي  باااوك " فاااي 95.54ووزن مئاااوي ) (3.82متوساااط حساااابي بلاااغ  )ب العالقاااات العاماااة
أماااا " اليوتياااو  " فقاااد حااال فاااي  ،(92.82ووزن مئاااوي ) (3.71بمتوساااط حساااابي بلاااغ  ) الترتياااب الثااااني

( بينمااا 2.68يااث بلااغ المتوسااط الحسااابي لااه )الترتيااب الثالااث وبفااارق كبياار عاان الواتسااا  وفااي  بااوك، ح
 (.65.10( ووزن نسبي )2.60(، تاله " تويتر" بمتوسط حسابي بلغ )67.08حصل على وزن نسبي )

أمااا بقيااة وسااائل التواصاال االجتماااعي فقااد جاااءت فااي ترتيااب متااأخر نساابيال وبااأوزان مئويااة لاام تتجاااوز     
(50.50٪). 
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 (  4جدول رقم )
 أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إنجاز أنشطة ومهام العالقات العامة 

 الترتيب          
 

 القضايا        

 الوزن المرجح  5ت 4ت 3ت 2ت 1ت

 %  النقاط  ك ك ك ك ك
 26.24 665 5 1 5 9 81 سهولة استخدامها 

 21.31 540 6 16 28 39 12 لمتطلبات العصر الرقمي   امالءمته
 20.17 511 7 23 35 29 7 انخفاض تكاليفها مقارنة بالوسائل األخرى
عرضها لمنتجات وخدمات المنظمة بشكل  

 واسع 
2 16 21 45 17 446 17.60 

 14.56 369 64 19 10 5 3 على تعزيز والء الجماهير للمنظمة قدرتها 
 0.08 2 0 0 0 0 1 لقدرتها التفاعلية 

 0.04 1 0 0 0 0 1 ا الوسائل األكثر انتشار  
 ٪ 100 2534 مجموع األوزان   ن 

أن أهم األسبا  التي دفعت ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة   السابق  جدولال  بيانات   توضح     
الترتيب  حسب  جاءت  قد  العامة  العالقات  ومهام  أنشطة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  الستخدام 

استخدامها":التالي مرجح سهولة  بوزن  األول  الترتيب  في  جاء  الذي  الترتيب    تالها (،  26.24٪)  "  وفي 
"مالءمته الرقميلمتطل  االثاني  العصر  مرجحبات  بوزن   "  ( "  (،٪21.31بلغ  سبب  تكاليف أما    انخفاض 

استخدامها" فقد احتل الترتيب الثالث من أسبا  توظيف وسائل التواصل االجتماعي في مجال العالقات 
 .(٪20.17العامة بوزن مرجح )

"عرض   على  االجتماعي  التواصل  وسائل  بقدرة  الخاص  السبب  بشكل  جاء  المنظمة  وخدمات  منتجات 
" في  قدرتها على تعزيز والء الجماهير للمنظمة( تبعه "٪17.60" في الترتيب الرابع بوزن مرجح )واسع

 .(٪14.56الترتيب الخام  بوزن مرجح بلغ )
ستخدام وسائل التواصل االجتماعي في أنشطة ومهام    اأما بقية األسبا  فقد جاءت في ذيل قائمة أسبا

 ( ٪0.80بأوزان مرجحة ضعيفه جدال لم تتجاوز )  العالقات العامة
أوردها ممارس التي  األسبا   كافة  أن  الباحث  اإلمكانات    وويرى  تؤكد على  األردن  العامة في  العالقات 
االجتماعي التواصل  وسائل  تمتلكها  التي  و   ،الكبيرة  كوسيلة  لتبنيها  المختلفة  المنظمات  تدفع   ة دا أوالتي 

التأثير والوصول واالنتشار  ةرئيس وخلق تفاعل كبير بين المنظمات    ،تحقق أهداف العالقات العامة في 
 ولة وقلة تكاليف االستخدام. عالوة على سه  وجماهيرها

حيث   الرأي  هذا  الدراسات  من  العديد  دعمت  وماتوركينديل)وجد  وقد  التواصل (  ديستاسو  وسائل  أن 
العالقات   تعد   االجتماعي بناء  في  االتصالية  القنوات  أهم  عليها  أحد  والجمهو   والحفاظ  الشركات    ، ربين 
بالعال  وكذلك الوعي  وزيادة  والشركات  للمنظمات  )الترويج  للشركة  التجارية  (  brand awarenessمة 
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وتد)يم شعبيتها، كما تساعد من خالل ربط المنظمة مع جماهيرها على بناء عالقات مثمرة وفعالة مع  
 (54) المصلحة. العمالء وأصحا  

 (  5جدول رقم )
 العالقات العامة المميزات التي تقدمها الوسائل االجتماعية للمساهمة في إنجاز مهام وأعمال 

 مدى الموافقة                       
 الميزة   

المتوسط   غير موافق  محايد  موافق 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوزن  
 % ك % ك % ك المئوي 

أستفيد من إمكاناتها في إرسال واستقبال  
 المعلومات بشكل فوري

97 96.0 4 4.0 0 0.0 2.96 0.196 98.68 
أستفيد من تعدد مصادر الحصول على  

 المعلومات والبيانات من خاللها 
85 84.2 15 14.9 1 1.0 2.83 0.402 94.39 

أتابع من خاللها األحداث التي تؤثر على صورة  
 المنظمة أوال  بأول 

86 85.1 14 13.9 1 1.0 2.84 0.393 94.72 
 89.77 0.579 2.69 5.9 6 18.8 19 75.2 76 أعزز من أدائي المهني في مجال العالقات العامة 
أحسن من أساليب االتصال التي تتم بين المنظمة  

 وجمهورها 
83 82.2 14 13.9 4 4.0 2.78 0.502 92.74 

ستفيد من إمكاناتها في إيصال المعلومات إلى  
 أكبر عدد ممكن من الجمهور 

88 87.1 11 10.9 2 2.0 2.85 0.410 95.05 
ردود أفعال الجماهير المختلفة  أتمكن في إيصال  

 إلى المنظمة 
81 80.2 18 17.8 2 2.0 2.78 0.461 92.74 

أتعرف من خاللها على مقترحات الجماهير التي 
 تساعد في تطوير المنظمة ومنتجاتها وخدماتها 

76 75.2 20 19.8 5 5.0 2.70 0.558 90.10 
أوفر الجهد والمال والوقت المبذول في انجاز  

 العالقات العامة مهام 
82 81.2 18 17.8 1 1.0 2.80 0.425 93.40 

أتمكن من التعديل والتحديث على البيانات بكل  
 سهوله 

80 79.2 20 19.8 1 1.0 2.78 0.438 92.74 
أستطيع من خاللها تعزيز مكانة المنظمة بين 

 المنظمات المنافسة 
74 73.3 22 21.8 5 5.0 2.68 0.564 89.44 

 

استخدام ممارسي العالقات العامة   ميزات مل  المئوية  السابق إلى ارتفاع األوزان   بيانات الجدول  تشير    
حيث   المختلفة،  األردنية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  أنشطة  تنفيذ  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل 

االجتماعي التواصل  وسائل  أن  إلى  المبحوثون  إرس  عالية   إمكانات "تمتلك    أشار  واستقبال  في  ال 
بشكل فوري  )المعلومات  بلغ  العبارة على وزن مئوي  هذه  وقد حصلت  "االستفادة  ،(98.68"  من    تالها 

الجمهور من  ممكن  عدد  أتبر  إلى  المعلومات  إيصال  في  )إمكاناتها  بلغ  مئوي  بوزن  فيما  95.54"   ،)
الثالث األحداث التي تؤثر على صورة المنظمة  متابعة  جاءت ميزة " الترتيب  بمتوسط حسابي بلغ    " في 

من تعدد مصادر الحصول على المعلومات من   تالها ميزة "االستفادة   ،(94.72ووزن مئوي )  (2.84)
 . (94.39وسائل التواصل االجتماعي" التي حصلت على وزن نسبي بلغ ) خالل

 

(،  93.40" بوزن مئوي بلغ )نجاز مهام العالقات العامةإال والوقت في  الجهد والم  جاءت ميزة "توفير    
  لمنظمة ل  ردود أفعال الجماهير  يصالإ" و"أساليب االتصال بين المنظمة وجمهورهاتالها مميزات "تحسين  

بلغت  متساوية  مئوية  بأوزان  بسهولة"  البيانات  و"تعديل  في 92.74)  "  فقد جاءت  المميزات  بقية  أما   ،)
   .(٪91.10حق وبأوزان مئوية لم تتجاوز ) ترتيب ال 
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الباحث  حديثة   ويالحظ  اتصال  كوسيلة  االجتماعي  التواصل  وسائل  بمزايا  المتعلقة  العبارات  معظم  أن 
مما يشير إلى دور    ،ومؤثرة قد حظت بنسب موافقه عالية من قبل ممارسي العالقات العامة في األردن

  ، هذه الوسائل في تد)يم التفاعلية وتقديمها لفرص هائلة للتواصل مع الجماهير ووسائل اإلعالم المختلفة
    وتد)يم صورة المنظمة ومكانتها لدى جماهير المنظمات المختلفة.

 

 (  6جدول رقم )
 وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز التفاعلية وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها سهام إمدى 

 مدى الموافقة                  
 العبارة    

غير  محايد  موافق  موافق تماماً 
المتوسط   موافق 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

الوزن  
 المئوي 

 % ك % ك % ك % ك
تساعد على تثبيت العالمة التجارية في 

 أذهان الجماهير 
47 46.5 41 40.6 12 11.9 1 1.0 3.33 0.723 83.17 

تساهم في التغلب على مشكلة ضعف رجع  
الصدى الموجودة في وسائل االتصال  

 التقليدية 
52 51.5 39 38.6 10 9.9 0 0.0 3.42 0.667 85.40 

تعزز من االتصال ثنائي االتجاه بين  
 المنظمة وجماهيرها 

62 61.4 34 33.7 5 5.0 0 0.0 3.56 0.590 89.11 
تؤدي إلى فتح قنوات تفاعلية بين المنظمة  

 وجماهيرها 
68 67.3 28 27.7 5 5.0 0 0.0 3.62 0.581 90.59 

تمكن المنظمة من الوصول إلى الجماهير 
 مكان وأي وقت في أي 

63 62.4 35 34.7 3 3.0 0 0.0 3.59 0.551 89.85 
تساهم في بناء عالقات إيجابية ومستمرة  

 بين المنظمة وجماهيرها 
51 50.5 38 37.6 12 11.9 0 0.0 3.39 0.692 84.65 

تمكن إدارة العالقات العامة من التعرف 
 على ردود فعل الجماهير بشكل مستمر 

63 62.4 36 35.6 2 2.0 0 0.0 3.60 0.531 90.10 
تعزز من إمكانية التواصل الفوري مع  

 وسائل اإلعالم 
65 64.4 31 30.7 5 5.0 0 0.0 3.59 0.586 89.85 

تساهم في التعرف على رغبات واحتياجات  
 الجماهير واالستجابة لها 

62 61.4 29 28.7 8 7.9 2 2.0 3.50 0.730 87.38 
الجهود اإلعالمية تمكن المنظمة من مواجه 

 للمنظمات المنافسة
55 54.5 32 31.7 13 12.9 1 1.0 3.40 0.749 84.90 

الجدول  تبين     األوزان  بيانات  تعزيز  إمدى  ل  المئوية  السابق  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  سهام 
وجماهيرها المنظمات  بين  العالقات  وبناء  المتوسطات   التفاعلية  أشارت  حيث  األردنية،  المؤسسات  في 

الحسابية واألوزان المئوية إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعلية وتدعم  
تؤدي إلى فتح قنوات تفاعلية بين  وقد جاءت )بارة "  االتصال وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها،

وجماهيرها في  المنظمة  المنظمات  "  عالقات  دعم  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  إسهامات  مقدمة 
)   ؛بجماهيرها بلغ  مئوي  وزن  على  حصلت  "  ،(90.59حيث  الجماهير    تالها  فعل  ردود  على  التعرف 
 . (90.10ر " بوزن مئوي )بشكل مستم

 عامةاستخدام العالقات ال  وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة أحمد رضوان التي أجريت للتعرف على
التواصل   لمواقع  العربية  اإلمارات  إلى    ،(55)   االجتماعيبدولة  النتائج  أشارت  مواقع حيث  استخدام  أن 

مكنت  االجتماعي  ومع    الممارسين  التواصل  معها  االرتباط  ودعم  الجماهير  وآراء  اتجاهات  رصد  من 
 .إمكانية حصول المنظمات على رد فعل سريع حول سياساتها وقراراتها ت المجتمع، وعزز 
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ن المنظمة من  يتمك " و"  ز إمكانية التواصل مع وسائل اإلعالميتعز سهامات الخاصة "باإلفيما جاءت      
وقت  وأي  مكان  أي  في  الجماهير  إلى  )الوصول  بلغ  مئوي  بوزن   "89.85)،    " )بارة  من  تالها  تعزز 

 ( 89.11" التي حصلت على وزن نسبي بلغ )ثنائي االتجاه بين المنظمة وجماهيرهااالتصال  
" في ترتيب متأخر  رغبات واحتياجات الجماهير واالستجابة لهاعلى  سهام في التعرف  إلجاءت )بارة "ا

التغلب على مشكلة ضعف رجع الصدى الموجودة في وسائل (، ثم )بارة "87.38نسبيال بوزن مئوي بلغ )
 .(85.40بلغ ) مئوي بوزن " ال التقليديةاالتص
حلت إسهامات التواصل االجتماعي المتعلقة "بمواجهة الجهود اإلعالمية للمنافسين" و"تثبيت العالمة      

ممارس يرى  التي  اإلسهامات  قائمة  آخر  في    والتجارية"  العامة  األردنية  العالقات  تعزز أنها  المؤسسات 
وبناء   وجماهيرهاالتفاعلية  المنظمات  بين  حسابي    العالقات  متوسط  تتجاوز  لم  حسابية  بمتوسطات 

  .(83.17( و ) 84.90وأوزان مئوية تترواح بين ) (3.40)
 ( 7جدول رقم )

 أهم فئات الجماهير التي تسعى المنظمة للتوصل معها عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 مدى الموافقة      
 الجمهور

المتوسط   مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوزن  
 % ك % ك % ك % ك % ك المئوي 

ملون وأعضاء  االع 
 المنظمة

54 53.5 31 30.7 13 12.9 2 2.0 1 1.0 4.34 0.852 86.73 
 80.40 0.980 4.02 1.0 1 5.9 6 22.8 23 30.7 31 39.6 40 الجهات الحكومية
وسائل اإلعالم  

 المختلفة
62 61.4 28 27.7 10 9.9 1 1.0 0 0.0 4.50 0.716 89.90 

 85.54 1.078 4.28 5.0 5 2.0 2 11.9 12 22.8 23 58.4 59 العمالء والمستهلكين
 66.34 1.503 3.32 22.8 23 4.0 4 20.8 21 23.8 24 28.7 29 المساهمون 

 86.14 0.903 4.31 2.0 2 0.0 0 17.8 18 25.7 26 54.5 55 المجتمع المحلي
 65.94 1.514 3.30 21.8 22 6.9 7 21.8 22 18.8 19 30.7 31 المانحون

الجدول  تشير       )  بيانات  إلى تصدر"وسائل اإلعالم"7رقم  المنظم  (  تسعى  التي  الجماهير  ات  فئات 
  ،(89.90حيث حصلت على وزن مئوي بلغ )  ؛صل معها عبر مواقع التواصل االجتماعي اللتو   األردنية

فيما جاء "الجمهور الداخلي" والمتمثل في العاملين في المنظمات محل الدراسة في الترتيب الثاني بوزن 
( بلغ  اإلعالم    ،(86.73مئوي  وسائل  عبر  معها  التواصل  يتم  التي  للجماهير  الثالث  الترتيب  أما 

يما حل جمهور  (، ف86.14المجتمع المحلي" حيث حصل على وزن مئوي بلغ )  االجتما)ية فتتمثل في "
أما " الجهات الحكومية " فقد جاءت في    ،(85.54"العمالء والمستهلكين" في الترتيب الرابع بوزن مئوي ) 

 (. 80.40ترتيب متأخر نسبيال، حيث حصلت على وزن نسبي بلغ )
(، أما الترتيب األخير  66.34جاء جمهور "المساهمين" في الترتيب قبل األخير بوزن مئوي لم يتجاوز ) 

 (.65.94كان لجمهور "المانحين" وبوزن مئوى متوسط بلغ)ف
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االتصال         دعم  في  كبير  بدور  القيام  استطاعت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  الباحث  ويرى 
على الوسائل التقليدية،   ورهاوالتفاعل بين المنظمات وجماهيرها، حيث اقتصرت عمليات االتصال قبل ظه 
مرهونل  وجماهيرها  المنظمات  بين  االتصال  عمليات  نجاح  من  جعل  من    امما  المنظمات  تلك  لدى  بما 
الجماهير الخارجية أو الداخلية    قدرات مالية وفنية تمكنها من الوصول والتأثير في تلك الجماهير سواءل 

 للمنظمة.
فقد  وتأتيدل      ذلك  على  إلى  العديد توصلت  ا  الدراسات  بين  أن  من  عن    من  الناجمة  الرئيسية  المزايا 

الوصول إلى جماهير مختلفة ومتعدده بصورة  ة  كأداة للعالقات العام  وسائل التواصل االجتماعياستخدام  
  يرها توف  ، إلى جانب القدرة على معرفة آراء وطلبات وتوقعات الجماهير المستهدفةوكذلك    سريعة ومتزامنة

-twoمن خالل استخدام االتصال ثنائي االتجاه )  عهار والتفاعل ميهااتصال متنوعة مع الجممنصات  ل
way communication  (  56)  الجماهير.(، وبناء العالقات مع مختلف    

 (  8جدول رقم )
 ت أثناء استخدام وسائل التواصل االجتماعيامنظمالالصعوبات التي تواجه 

 المئويةالنسبة  التكرار  الصعوبة 
الترتيب حسب  

 الصعوبة 
 1 61.4 62 عدم وجود تدريب مالئم على االستخدام األمثل للوسائل االجتماعية 

 2 50.5 51 قلة ممارسي العالقات العامة المؤهلين الستخدام الوسائل االجتماعية 

 3 41.6 42 عدم وجود ميزانية مناسبة 

 4 38.6 39 ضعف اإلمكانات التكنولوجية والفنية

 5 33.7 34 ضيق الوقت المتاح الستخدام الوسائل االجتماعية أثناء العمل 

 6 26.7 27 تفضيل الوسائل التقليدية في التواصل مع الجمهور 

 7 22.8 23 الحصول على تعليقات سلبية عن منتجات وخدمات المنظمة 

 101 ن

نتائج        التي  (  8)  رقم  جدولالتشير  الصعوبات  أهم  أن  في  إلى  الدراسة  محل  المنظمات  واجهت 
تمثلت  العامة  العالقات  ومهام  أنشطة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  واستخدام  عدم وجود في"  توظيف 

بنسبة مئوية بلغت    " التي حلت في الترتيب األولتدريب مالئم على االستخدام األمثل للوسائل االجتما)ية
 (،٪50.5بنسبة مئوية بلغت )  "المؤهلين الستخدام الوسائل االجتما)يةن  ممارسيالقلة  "  تالها (،  61.4٪)

" حيث جاءت بنسبة  عدم وجود ميزانية مناسبةأما الصعوبة التي حلت في الترتيب الثالث فقد تمثلت في "
الصعوبات التي واجهت المنظمات محل الدراسة في توظيف واستخدام  الترتيب الرابع ألهم  ثم    ،(41.6٪)

ضعف اإلمكانات التكنولوجية  "  تواصل االجتماعي في أنشطة ومهام العالقات العامة تمثل فيوسائل ال
 . (٪38.6حيث حصل على نسبة مئوية بلغت )؛ "والفنية
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من        سلبية  تعليقات  على  و"الحصول  القليدية"  الوسائل  "بتفضيل  المتعلقة  الصعوبات  جاءت  وأخيرال 
(، بينما حصلت الثانية على نسب  26.7األولى على نسبة ) حيث حصلت    ؛ خالل الوسائل االجتما)ية"

 .( ٪22.8)ضئيلة لم تتجاوز 
الخنبشي حول       منال  دراسة  نتائج  السابقة مع  النتائج  االجتماعيوتتفق  التواصل    في   توظيف مواقع 

أهم الصعوبات التي تواجه    ، حيث أشارت النتائج إلى أن(57) العامةالمنشآت الصحية في مجال العالقات  
إلى جانب عدم توفر    ،توظيف مواقع التواصل االجتماعي بمجال العالقات العامة في قلة عدد الموظفين

 الوقت الكافي لممارسة األنشطة اإلعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي واالتتفاء بالوسائل التقليدية. 
العالقات العامة في األردن مع الصعوبات التي تواجه    تما تتفق الصعوبات التي تواجه استخدام ممارسي

النامي حول  الرحمن  دراسة عبد  نتائج  أشارت  السعودية، حيث  العامة في  العالقات    توظيفها في مجال 
م المعرفة اعد إلى أن ان،  (58)  .في السعوديةاستخدام ممارسي العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي  

والجهد   االجتما)ية  الوسائلباستخدام   للوقت  مضيعة  أنها  على  لها  البعض  جانب ضعف    ،ونظرة  إلى 
تعد من أهم الصعوبات التي تواجه توظيفها في مجال العالقات    الموارد المالية المتاحة للعالقات العامة

 العامة في المملكة.
 

  :ثالثا: نتائج اختبارات الفروض
ذات داللة إحصائية بين ممارسي العالقات العامة في المنظمات الحكومية   ق الفرض األول: توجد فرو

 والخاصة في كل من:  
نجاز مهام  إلمزايا التي تحصل عليها منظماتهم من استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  اتقييم   -

 ووظائف العالقات العامة.
وسائل   - في  ممثلة  االتصال  تكنولوجيا  إسهام  وبناء  تقييم  التفاعلية  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل 

 العالقات بين المنظمات وجماهيرها. 
 حجم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مهام وأنشطة العالقات العامة. -
 
 
 
 
 

 ( 9جدول رقم )
 يوضح العالقة بين نوع المنظمة وكل من تقييم المميزات وحجم االستخدام وتعزيز التفاعلية   
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المتوسط   العدد  ملكية المنظمة  
 الحسابي 

االنحراف  
درجة  قيمة ت المعياري 

 الحرية 
مستوى 
 المعنوية

 تقييم المزايا  
 3.384 30.48 71 حكومية 

-1.150 99 0.253 
 2.477 31.27 30 خاصة 

 تفاعلية  تعزيز ال
 4.363 44.10 71 حكومية 

-3.073 52.760 0.003 
 4.536 47.10 30 خاصة 

 حجم االستخدام 
 4.658 14.93 71 حكومية 

-2.586 60.496 0.012 
 4.181 17.37 30 خاصة 

ممارساي من خالل الجدول السابق الذي استخدم فيه اختبار )ت( تباين وجاود فاروق دالاة إحصاائيال باين   -
العالقات العامة في المنظمات الحكومياة والخاصاة فاي األردن فاي تقيايمهم إلساهامات تكنولوجياا االتصاال 
في تعزيز التفاعلية وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها وذلك لصالح المؤسسات الخاصة، حيث بلغ 

الحكوميااااة وذلااااك عنااااد مسااااتوى معنويااااة ( للمنظمااااات 44.10( مقاباااال )47.10المتوسااااط الحسااااابي لهااااا )
(0.003 .) 
كماا تبااين وجاود فااروق دالاة إحصااائيال باين ممارسااي العالقاات العامااة فاي المنظمااات الحكومياة والخاصااة  -

وذلاك لصاالح  حجم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مهام وأنشطة العالقاات العاماةفي األردن في 
( للمنظماااات 14.93( مقابااال )17.37متوساااط الحساااابي لهاااا )، حياااث بلاااغ الأيضاااا   المؤسساااات الخاصاااة

 (. 0.012الحكومية وذلك عند مستوى معنوية )

المنظماااات الحكومياااة  فاااي ا باااين ممارساااي العالقاااات العاماااةفاااي حاااين لااام توجاااد أي فاااروق دالاااة إحصاااائيل  -
التواصااال للمزاياااا التاااي تحصااال عليهاااا منظمااااتهم مااان اساااتخدام وساااائل  همتقيااايمفاااي  والخاصاااة فاااي األردن

 ا. ، حيث تجاوز مستوى المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيل االجتماعي
 وفي ضوء النتائج السابقة يتضح التالي:

بببين ممارسببي العالقببات العامببة فببي يمكببن قبببول الفببرض الفرعببي األول والقائببل بوجببود فببروق دالببة  -
لمزايبا التبي تحصبل عليهبا منظمباتهم مبن اسبتخدام وسبائل ل  همتقيبيمفبي    المنظمات الحكوميبة والخاصبة

  .لصالح المنظمات الخاصة نجاز مهام ووظائف العالقات العامةإالتواصل االجتماعي في 
يمكببن قبببول الفببرض الفرعببي الثبباني والقائببل بوجببود فببروق دالببة بببين ممارسببي العالقببات العامببة فببي  -

م وسببائل التواصببل االجتمبباعي فببي تعزيببز التفاعليببة سببهاإل همتقيببيمالمنظمببات الحكوميببة والخاصببة فببي 
      .لصالح المنظمات الخاصة أيضاً  وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها

بين ممارسي العالقات العامة فبي  تم رفض الفرض الفرعي الثالث والقائل بوجود فروق دالة إحصائياً   -
وسائل التواصل االجتماعي في مهام وأنشطة العالقبات حجم استخدام  في    المنظمات الحكومية والخاصة

  العامة.
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 الخبرة( على كل من: -المستوى التعليمي  –الفرض الثاني: يوجد ثأثير للمتغيرات التالية )النوع 
التواصل   - وسائل  استخدام  من  منظماتهم  عليها  تحصل  التي  للمزايا  العامة  العالقات  ممارسي  تقييم 

 نجاز مهام ووظائف العالقات العامة.إ االجتماعي في 
وبناء   - التفاعلية  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  ممثلة  االتصال  تكنولوجيا  إسهام  تقييم 

 العالقات بين المنظمات وجماهيرها. 
 حجم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مهام وأنشطة العالقات العامة. -
 

 ( 10جدول رقم )
 يوضح العالقة بين النوع وكل من تقييم المميزات وحجم االستخدام وتعزيز التفاعلية 

 

 العدد  النوع  
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 قيمة ت المعياري 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 المعنوية

 حجم استخدام 
 4.243 15.19 67 ذكر 

-1.404 99 0.163 
 5.281 16.56 34 نثىأ

 تقييم ميزات 
 3.431 30.67 67 ذكر 

-0.184 99 0.855 
 2.556 30.79 34 نثىأ

 تفاعلية 
 4.282 45.40 67 ذكر 

1.269 99 0.207 
 5.149 44.18 34 نثىأ

الذي       السابق  الجدول  فيه اختبار )ت(من خالل  بين    تبين عدم وجود  استخدم  دالة إحصائيال  فروق 
العامة العالقات  األردن  في  ممارسي  والخاصة في  الحكومية  النوع في    المنظمات  لمتغير    هم تقييمتعزي 

االجتماعي التواصل  وسائل  استخدام  من  منظماتهم  عليها  تحصل  التي  استخدام  أو    ،للمزايا  حجم  في 
تقييمهم إلسهامات تكنولوجيا االتصال    وكذلك في  ،وسائل التواصل االجتماعي في مهام العالقات العامة

لمعنوية حدود الخطأ  ، حيث تجاوز مستوى افي تعزيز التفاعلية وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها
 المسموح به إحصائيال.
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 (  11جدول رقم ) 
 وكل من تقييم المميزات وحجم االستخدام وتعزيز التفاعلية المستوى التعليمييوضح العالقة بين 

 العدد  المستوى التعليمي  
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 قيمة ف درجة الحرية  المعياري 

مستوى 
 المعنوية

 تقييم ميزات 

 0.000 33.00 5 ثانوية وما دونها

3 
97 

1.599 0.195 

 3.480 30.75 51 جامعي

 2.769 29.00 7 دبلوم

 2.820 30.68 38 دراسات عليا

 3.151 30.71 101 المجموع 

 تفاعلية 

 3.578 47.40 5 ثانوية وما دونها

3 
97 

0.689 0.561 

 4.735 45.06 51 جامعي

 6.241 43.57 7 دبلوم

 4.252 44.84 38 دراسات عليا

 4.603 44.99 101 المجموع 

 حجم استخدام 

 4.868 16.20 5 ثانوية وما دونها

3 
97 

0.141 0.935 

 4.683 15.41 51 جامعي

 5.122 15.29 7 دبلوم

 4.629 15.97 38 دراسات عليا

 4.638 15.65 101 المجموع 

تبين عدم وجود فروق ذات    (One Way A Nova)باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه      
عزي للمستوى  تُ   المنظمات الحكومية والخاصة في األردن  في  داللة إحصائية بين ممارسي العالقات العامة

في  أو  ،للمزايا التي تحصل عليها منظماتهم من استخدام وسائل التواصل االجتماعي همتقييمالتعليمي في 
العامة العالقات  مهام  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  في  ،حجم  إلسهامات    وكذلك  تقييمهم 

المنظمات وجماهيرها بين  العالقات  التفاعلية وبناء  ، حيث تجاوز مستوى  تكنولوجيا االتصال في تعزيز 
 . المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيل ا
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 (  12جدول رقم )

 وكل من تقييم المميزات وحجم االستخدام وتعزيز التفاعلية  سنوات الخبرةيوضح العالقة بين 

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
مستوى  قيمة ف الحرية 

 المعنوية

 تقييم ميزات  

من سنة ألقل من خم   
 سنوات

23 30.70 2.945 

2 
98 

0.106 0.899 
  10سنوات ألقل من  5من 

 سنوات
34 30.53 3.784 

 2.758 30.86 44 عشر سنوات فأتثر
 3.151 30.71 101 المجموع

 تفاعلية 

من سنة ألقل من خم   
 سنوات

23 43.74 5.817 

2 
98 

1.323 0.271 
  10سنوات ألقل من  5من 

 سنوات
34 44.97 4.719 

 3.685 45.66 44 عشر سنوات فأتثر
 4.603 44.99 101 المجموع

حجم 
 استخدام 

من سنة ألقل من خم   
 سنوات

23 15.04 4.734 

2 
98 

0.860 0.426 
  10سنوات ألقل من  5من 

 سنوات
34 15.18 4.502 

 4.705 16.34 44 عشر سنوات فأتثر
 4.638 15.65 101 المجموع

تبين عدم وجود فاروق ذات  (One Way A Nova)باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه      
تعازي لسانوات  المنظمات الحكومياة والخاصاة فاي األردن في داللة إحصائية بين ممارسي العالقات العامة

فاي أو  ،للمزايا التاي تحصال عليهاا منظمااتهم مان اساتخدام وساائل التواصال االجتمااعي همتقييمالخبرة في 
تقيااايمهم إلساااهامات  وكاااذلك فاااي ،حجااام اساااتخدام وساااائل التواصااال االجتمااااعي فاااي مهاااام العالقاااات العاماااة

، حيااث تجاااوز مسااتوى المنظمااات وجماهيرهاااتكنولوجيااا االتصااال فااي تعزيااز التفاعليااة وبناااء العالقااات بااين 
 المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيال.

 –ثببأثير للمتغيببرات التاليببة )النببوع  وفببي ضببوء النتببائج السببابقة تببم رفببض الفببرض القائببل بوجببود     
ممارسببي العالقببات العامببة فببي المنظمببات األردنيببة الحكوميببة  تقيببيمعلببى الخبببرة(  -المسببتوى التعليمببي 

 وكببملف فببي ،للمزايببا التببي تحصببل عليهببا منظمبباتهم مببن اسببتخدام وسببائل التواصببل االجتمبباعي والخاصببة
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فبي تقيبيمهم إلسببهامات و  ،مهبام العالقبات العامبةتنفيببم حجبم اسبتخدام وسبائل التواصبل االجتمباعي فبي 
 .في تعزيز التفاعلية وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها االجتماعيوسائل التواصل 

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسي العالقات العامة في المنظمات الحكومية  
 والخاصة في التوجه نحو فئات محددة من الجماهير. 

 (  13جدول رقم )
 ه نحو فئات محددة من الجماهيرملكية المنظمة والتوجيوضح العالقة بين 

ملكية  الجمهور 
المتوسط   العدد  المنظمة 

 الحسابي 
االنحراف  
درجة  قيمة ت المعياري 

 الحرية 
مستوى 
 المعنوية

عاملون وأعضاء  ال
 المنظمة 

 0.894 4.34 71 حكومية
0.027 63.914 0.979 

 0.758 4.33 30 خاصة

 الجهات الحكومية 
 0.919 4.11 71 حكومية

1.373 47.081 0.176 
 1.095 3.80 30 خاصة

 وسائل اإلعالم المختلفة
 0.714 4.46 71 حكومية

-0.646 53.678 0.521 
 0.728 4.57 30 خاصة

 نوالعمالء والمستهلك
 1.180 4.08 71 حكومية

-2.861 99 0.005 
 0.583 4.73 30 خاصة

 المساهمون
 1.511 3.27 71 حكومية

-0.506 54.980 0.615 
 1.501 3.43 30 خاصة

 المجتمع المحلي 
 0.929 4.28 71 حكومية

-0.446 59.352 0.657 
 0.850 4.37 30 خاصة

 المانحون 
 1.461 3.42 71 حكومية

1.233 49.932 0.223 
 1.619 3.00 30 خاصة

من خالل الجدول السابق الذي استخدم فيه اختبار )ت( تبين وجود فروق دالة إحصائيال بين المنظمات   -
فقد بلغ  ،نحو جمهور العمالء المستهلكين لصالح منظمات القطاع الخاص  األردن فيالحكومية والخاصة  

 (. 0.005معنوية ) ( للمنظمات الحكومية وذلك عند مستوى 4.08( مقابل )4.73المتوسط الحسابي لها )

 فئااات بااين المنظمااات الحكوميااة والخاصااة فااي التوجااه نحااو فااي حااين لاام توجااد أي فااروق دالااة إحصااائيال  -
 ا. حيث تجاوز مستوى المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيل ، األخرى  الجمهور
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بوجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين ممارسببي وفبي ضببوء النتببائج السببابقة تببم رفببض الفببرض القائببل 
العالقات العامة في المنظمات الحكومية والخاصة في التوجبه نحبو فئبات محبددة مبن الجمباهير، ماعبدا 

فببي جمهببور لالعمببالء والمسببتهلكينل حيببث وجببدت فببروق دالببة إحصببائيًا بببين ممارسببي العالقببات العامببة 
  المنظمات الحكومية والخاصة في التوجه نحوهم لصالح المنظمات الخاصة.

 
 نتائج الدراسة:
 : إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها ومناقشتها فيما يلي ،توصلت الدراسة

 :النتائج العامة للدراسة  ..أوالً 
فااي  ،التواصاال االجتماااعيوسااائل ل ،ممارسااي العالقااات العامااةدام اسااتخمعاادل فااي  ،ارتفاااع واضااحثماة  -

يشااير إلااى  اماا (٪2. 80)بلغاات نساابة ماان يسااتخدمونها بشااكل دائاام  إذ  :إنجاااز مهااام العالقااات العامااة
تصاادر وقاادرتها علااى  ،فااي مجااال العالقااات العامااة ،هااذه الوسااائل األهميااة التااي أصاابحت تحظااى بهااا

 :فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية ،لتنفيااذ أنشااطة وباارامج العالقااات العامااة ،المختلفااةالوسااائل االتصااالية 
 ..بقطاعيها الحكومي والخاص 

 (السيسابوك) يلي ،في مجال العالقات العامة ادامل استخاألتثر  ،لوسائل االجتما)ية( ا  آالواتس)  تصدر -
فيما حلت بقية  ..وبفارق كبير عن الواتسا  والسي  بوك ،الذي حل في الترتيب الثالث ( اليوتيو  )ثم  

  ا..في ترتيب متأخر نسبيل  ،وسائل التواصل االجتماعي
دام وسائل التواصل  ستخال (عينة الدراسة)التي دفعت ممارسي العالقات العامة  - أهم األسبا  تمثلت  -

العامة  -  االجتماعي العالقات  ومهام  أنشطة  لمتطلبات ءمالو   ،دامهااستخسهولة  في    ،في  متها 
الرقمي جانب    ،العصر  تكاليفإلى  عرض    ،دامهااستخ  انخفاض  على  وخدمات  وقدرتها  منتجات 

 .. هاتعزيز والء الجماهير لو  ،المنظمة
م  - أهم  االجتماعياستخ  يااز تمثلت  التواصل  لوسائل  العامة  العالقات  ممارسي  أنشطة    : دام  تنفيذ  في 

األردنية بالمنظمات  العامة  قدر   ،العالقات  امتالتها  في  و   على  عالية  ةالمختلفة  قبال استإرسال 
فوري  بشكل  اال  ..المعلومات  إمكاناتها  فادةستوكذلك  المعلومات   ،من  إيصال  عدد    ،في  أتبر  إلى 
 .. التي تؤثر على صورة المنظمة ،األحداث  إلى جانب متابعة ،ممكن من الجمهور

  ات بين المنظم  ثنائيةفتح قنوات  و   -2.  تعزيز التفاعلية  -1:  وسائل التواصل االجتماعي في  سهمت أ -
عز    -3.  وجماهيرها على  كما  قدرتها  مستم  تعرفزت  بشكل  الجماهير  فعل  من  ..رردود   وسهلت 
  ، الجماهيرمختلف  من الوصول إلى    ،ات ن المنظمي تمكوكذلك    ،التواصل مع وسائل اإلعالم  إمكان

 .. بين المنظمة وجماهيرها ،االتصال ثنائي االتجاهوخلق فرص   ..وأي وقت  ،في أي مكان
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عبر مواقع    ؛صل معهااللتو   ات األردنيةفئات الجماهير التي تسعى المنظم  ،تصدرت وسائل اإلعالم -
يما حل ف  (محل الدراسة)العاملين في المنظمات  من  تالها الجمهور الداخلي    ..التواصل االجتماعي
 ..جمهور العمالء والمستهلكينجاء ثم  ،الترتيب الثالث  المجتمع المحلي في

توظيف - صعوبات  أهم  فياستخو   ،تمثلت  االجتماعي  التواصل  وسائل  العالقات    دام  ومهام  أنشطة 
إلى جانب    -2.  ة دام األمثل للوسائل االجتما)يستخعدم وجود تدريب مالئم على اال  -1:  في  العامة
ال ن  ممارسيالقلة   والفنيةوكذلك    -3.  مهاداستخالمؤهلين  التكنولوجية  اإلمكانات  الالزمة ضعف   ،  

 ..لتوظيفها في مجال العالقات العامة
 

 : نتائج العالقات االرتباطية واختبارات الفروض ..اثانيً 

فاي المنظماات الحكومياة والخاصاة  ،بين ممارساي العالقاات العاماة  -ا(  إحصائيل )توجد فروق دالة   -
ممثلاة فاي وساائل التواصال االجتمااعي  ،في تقيايمهم إلساهامات تكنولوجياا االتصاال  -  في األردن

وذلااااك لصااااالح المؤسسااااات  ..وبناااااء العالقااااات بااااين المنظمااااات وجماهيرهااااا ،فااااي تعزيااااز التفاعليااااة
  ..الخاصة

فاي المنظماات الحكومياة والخاصاة  ،ماةبين ممارساي العالقاات العا  -  ا(إحصائيل )توجد فروق دالة   -
فاااي مهاااام وأنشاااطة العالقاااات  ،وساااائل التواصااال االجتمااااعيل همداماساااتخحجااام فاااي  -فاااي األردن 

 ..وذلك لصالح المؤسسات الخاصة ،العامة

فاااي المنظماااات الحكومياااة  ،باااين ممارساااي العالقاااات العاماااة - ا(إحصاااائيل )عااادم وجاااود فاااروق دالاااة  -
دام وسااائل اسااتخماان  ،التااي تحصاال عليهااا منظماااتهم ،للمزايااا همتقياايمفااي  - والخاصااة فااي األردن
  ..التواصل االجتماعي

فاااي المنظماااات الحكومياااة  ،باااين ممارساااي العالقاااات العاماااة -ا( إحصاااائيل )فاااروق دالاااة  عااادم وجاااود  -
 -التاي تحصال عليهاا منظمااتهم  - للمزايا همتقييملمتغير النوع في   ى عز تُ   -  والخاصة في األردن

فاي  ،دام وساائل التواصال االجتمااعياساتخفي حجم  أو    ،دام وسائل التواصل االجتماعياستخمن  
 ،فاي تعزياز التفاعليااة ،تقياايمهم إلساهامات تكنولوجياا االتصاال وكاذلك فاي ..مهاام العالقاات العاماة

 ..وبناء العالقات بين المنظمات وجماهيرها

 فئاات فاي التوجاه نحاو  - باين المنظماات الحكومياة والخاصاة -ا( إحصاائيل )عدم وجود فروق دالاة  -
 -ا ظهر وجاود فاروق دالاة إحصاائيل  ( إذ العمالء المستهلكين) فيما عدا جمهور  ،المختلفة  الجمهور

لصااالح منظمااات القطاااع  ،فااي التوجااه نحااوهم - األردن فااي ،بااين المنظمااات الحكوميااة والخاصااة
  ..الخاص 

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


 " الممارسين في األردنمن نة يتبني ممارسي العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي: دراسة مسحية على ع": أ.م.د. فؤاد سعدان 98 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 :الدراسةهوامش 
 

1  - Steven Coleman Hampton , SOCIAL MEDIA AS A TOOL TO EFFECTIVELY 

COMMUNICATE WITH STAKEHOLDERS: SCHOOL ADMINISTRATORS AND 

SUPERINTENDENTS’ PERCEPTIONS , Unpublished doctoral dissertation, The University of 

Southern Mississippi ,2016 ,P17. 

2 - M Nchabeleng , CJ Botha and CA Bisschoff , The uses, benefits and limitations of social media for 

public relations in South African non-governmental organizations , Journal of Business and Retail 

Management Research (JBRMR), Vol . 12 , Issue 3 April 2018, p14. 

3 - Tatjana Hajtnika, Karmen Uglesicb and AleˇsˇZivkoviˇc ,Public Relations Review Acquisition and 

preservation of authentic information in a digital age , Public Relations Review 41 (2015) p 264. 

4  - Hua Jiang, Yi Luo & Owen Kulemeka , Strategic Social Media Use in Public Relations: 

Professionals’ Perceived Social Media Impact, Leadership Behaviors, and Work-Life Conflict , 

International Journal of Strategic Communication , VOL . 11, NO . 1, 2017, p22. 

5 - Deborah Agostino ,Using social media to engage citizens: A study of Italian 

Municipalities , Public Relations Review , Vol .39 (2013), P234. 

6 - M Nchabeleng , CJ Botha and CA Bisschoff , Op .cit , p15. 

7 - Yi Luo, Hua Jiang & Owen Kulemeka , Strategic Social Media Management and Public Relations 

Leadership: Insights from Industry Leaders , International Journal of Strategic Communication ,Vol . 

11, No . 1, 2015 , 168. 

8 - Hua Jiang, Yi Luo & Owen Kulemeka , Op .cit, p22. 

9 - M Nchabeleng , CJ Botha and CA Bisschoff , Op .cit, p15. 

10   -Jonathan Tienhaara , WASHINGTON STATE SCHOOL DISTRICT SUPERINTENDENT USE 

OF SOCIAL MEDIA FOR PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION , Unpublished 

doctoral dissertation , Seattle Pacific University ,2016 , P7. 

11  - Maureen Taylor, Michael L . Ken , Anticipatory socialization in the use of social media in public 

relations: A content analysis of PRSA’s Public Relations Tactics ,Public Relations Review 36 (2010) 

,p209. 

12 - M Nchabeleng , CJ Botha and CA Bisschoff , Op .cit, p15. 

13 - Steven Coleman Hampton , Op .cit,P18. 

14 - Linbo Yao , Position the Brand: Identify the Role of Social Media for Public Accounting Firms In 

Digital Age , Unpublished Master Thesis , Liberty University , 2016,P21. 

15  - Linjuan RitaMena, Wan-HsiuSunny Tsaib , Infusing social media with humanity:Corporate 

character , 

public engagement ,and relational outcomes , Public Relations Review41(2015)395. 

16  - Jason Antwuan Beverly , PUBLIC RELATIONS MODELS AND DIALOGIC 

COMMUNICATION IN THE TWITTERVERSE: AN ANALYSIS OF HOW COLLEGES AND 

UNIVERSITIES ARE ENGAGING THEIR PUBLICS THROUGH TWITTER , Unpublished 

doctoral dissertation , University of Southern Mississippi , 2013,P14. 

17 - Adam J . Saffer , Erich J . Sommerfeldt and Maureen Taylor , The effects of organizational 

Twitter interactivity on organization–public relationships , Public Relations Review ,Vol . 39 (2013) 

,P 213. 

18 - Jason Antwuan Beverly , Op .cit ,P14. 



                                                                  www.epra.org.eg                         www.jprr.epra.org.eg                          مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  99 

 
19 - Chiara Valentini , Is using social media "good"for the public relations profession? A critical 

reflection, Public Relations Review Vol . 41 (2015) ,P 170 

20 - Jake Chappelle , The Role of Social Media in Public Relations , Unpublished Master Thesis , 

Gonzaga University , 2014. 

21 - Jason Antwuan Beverly , Op .cit,P14. 

22 -Cristina Navarro, Angeles Moreno and Ansgar Zerfass , Mastering the dialogic tools: Social media 

use and perceptions of public relations practitioners in Latin America , Journal of Communication 

Management , Vol . 22 No . 1, 2018, p29. 

23 - Chiara Valentini , Op .cit,P 171. 

24 -Yuan Wang , Incorporating Social Media in Public Relations: A Synthesis of Social Media-Related 

Public Relations Research , Public Relations Journal , Vol . 9, No . 3 Fall 2015 ,p 7. 

25 - Hua Jiang, Yi Luo & Owen Kulemeka , Op .cit, 189-190. 

26 - Ilhem Allaguia and Harris Breslow , Social media for public relations: Lessons from four effective 

cases , Public Relations Review Vol . 42 (2016) ,P 20. 

27 - Tatjana Hajtnika, Karmen Uglesicb and AleˇsˇZivkoviˇc , Op .cit, p 265. 

التواصل    -28 لمواقع  العربية  اإلمارات  بدولة  والخاصة  الحكومية  المنظمات  في  العامة  العالقات  استخدام  رضوان،  فاروق  أحمد 

 م.2014مارس،  –يناير  46االجتماعي: دراسة على القائم باالتصال والوسيلة، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد 

نيازي الصيفي، تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في المنظمات الحكومية السعودية دراسة ميدانية في إطار  حسن  -29

( التكنولوجيا  واستخدام  لقبول  الموحدة  األوسط، عدد  UTAUTالنظرية  الشرق  العامة  العالقات  بحوث  مارس،   –يناير    6(، مجلة 

 م. 2015

سعيد  - 30 العاطي  عبد  لمواقع    شيماء  مصر  في  العاملة  الجنسيات  متعددة  الشركات  في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  صابر، 

 م.2015التواصل االجتماعي وانعكاساتها على أدائهم المهني، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة جنوب الوادي: كلية اآلداب، 

اال  -31 التواصل  توظيف مواقع  الخنبشي،  بن عمر  بنت سالم  المنشآت  منال  العامة: دراسة مسحية على  العالقات  جتماعي في مجال 

 م.2015قسم اإلعالم،  -كلية اآلداب  -بحث متطلب للحصول على درجة الماجستير، جامعة الملك سعود  -الصحية في مدينة الرياض 

التواصل االجتما  -32 العامة لوسائل  نامي المطيري، استخدام ممارسي العالقات  دراسة ميدانية على عينة من    -عي  عبد الرحمن بن 

جامعة القاهرة،    –ممارسي العالقات العامة في القطاع العام والخاص، المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، كلية اإلعالم  

 م. 2018مارس، –، يناير 13العدد 

33- Adam J . Saffer , Erich J . Sommerfeldt and Maureen Taylor , Op .cit,p p 213– 215. 

34- Jake Chappelle , Op .cit. 

35- Lindan A . Moya , Identifying Innovation Attributes and Factors that Predict Social Media 

Adoption in U .S . Public Relations Practitioners ,DOCTOR , Northcentral University , 2014 

36 - Megan Amanda Stockhausen, SOCIAL MEDIA PUBLIC RELATIONS PRACTICES OF 

COMMUNITY NON-PROFIT ORGANIZATIONS , Unpublished Master Thesis, Clemson 

University May 2014. 

37- L . Carim, C . Warwick , Use of social media for corporate communications by research-funding 

organizations in the UK , Public Relations Review , Vol .39 , (2013) 521– 525. 

38- Angeles Morenoa , Does social media usage matter? An analysis of online practices and digital 

media perceptions of communication practitioners in Europe , Public Relations Review , Public 

Relations Review , 41 (2015) 242–253. 

39- Yi Luo, Hua Jiang & Owen Kulemeka , Strategic Social Media Management and Public Relations 

Leadership: Insights from Industry Leaders , International Journal of Strategic Communication ,Vol . 

11, No . 1, 2015 , 167-196. 

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


 " الممارسين في األردنمن نة يتبني ممارسي العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي: دراسة مسحية على ع": أ.م.د. فؤاد سعدان 100 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 
40- Ryan A . Tewes , TWO-WAY SYMMETRICAL COMMUNICATION AND TWITTER IN 

PROFESSIONAL SPORTS PUBLIC RELATIONS ,Unpublished Master Thesis, San Diego State 

University ,2016 

41- Ilhem Allaguia and Harris Breslow , Social media for public relations: Lessons from four effective 

cases , Public Relations Review Vol . 42 (2016) 20–3. 

42 - Hua Jiang, Yi Luo & Owen Kulemeka , Strategic Social Media Use in Public Relations: 

Professionals’ Perceived Social Media Impact, Leadership Behaviors, and Work-Life Conflict , 

International Journal of Strategic Communication , VOL . 11, NO . 1, 2017, 18–41 

43- Cristina Navarro, Angeles Moreno and Ansgar Zerfass , Op .cit,pp . 28-45. 

44- M Nchabeleng , CJ Botha and CA Bisschoff , Op .cit. 

45-  Prisca S . Ngondo, An Exploratory Study: Digital and Social Media Use by Zimbabwean Public 

Relations Practitioners Public Relations Journal Vol . 12 Issue 3 (May 2019) 

46 - Edith D . de Leeuw , Joop J . Hox and Don A . Dillman, International Handbook of Survey 

Methodology (New York Lawrenc Erlbaum Associates,2008) p 2. 

 .92م( ص 2010)الرياض: د .ن،  3مجاالتها، ط  –أساليبها  –محمد بن عبد العزيز الحيزان، البحوث اإلعالمية أسسها  - 47
 68المرجع السابق، ص  - 48

م(  2009)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  1طشيماء ذو الفقار زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية،  - 49
 .81-80ص ص 

 : قصاء على الخبراء والمحكمين اآلتية أسماؤهمستمارة االاستعرض الباحث  - 50

 د/ عبد الرحمن النامي: وكيل كلية اإلعالم جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية واألستاذ المشارك بقسم العالقات العامة بها. -

 .سوهاجاذ المشارك بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة ستاأل :د/ عبد الباسط شاهين  -

 اليرموك.ة جامعكلية اإلعالم  -ت العامة بقسم العالقا ساعد  ستاذ الماألأمجد بدر القاضي:   د / -

 مصر. –جنوب الوادي  –وتكنولوجيا االتصال كلية اإلعالم مدرس العالقات العامة شيماء عبد العاطي سعيد د/  -

 كلية اإلمارات للتكنولوجيا )أبو ظبي( -المساعد  اذ اإلعالمستأ :د / معين الميتمي -

 اإلحصائي. م جامعة دمشق والخبير اذ المساعد بكلية اإلعالستاأل  :د/ عبد العزيز قبالن -

 .مرجع سابقحسن نيازي الصيفي،   - 51

 - 52  Lindan A. Moya , Op.cit. 

53 - Angeles Morenoa , Does social media usage matter? An analysis of online practices and digital 

media perceptions of communication practitioners in Europe , Public Relations Review , Public 

Relations Review , 41 (2015) 242–253. 

54 - Jake Chappelle , Op.cit. 

 .مرجع سابقأحمد فاروق رضوان،  - 55

 رجع الباحث في هذه الجزئية للمراجع التالية:  - 56

- Murat SEZGİN and Ali Burak CESUR, WEBSITE USAGE IN DIGITAL PUBLIC RELATIONS – 

AN ANALYSIS OF IT COMPANIES IN TURKEY,INTERNATIONAL JOURNAL OF 

eBUSINESS and eGOVERNMENT STUDIES ,Vol: 11, No: 2, 2019 

- Manaf Bashir and Abdalaziz Aldaihani ,Public relations in an online environment: Discourse 

description of social media in Kuwaiti organizations, Public Relations Review , Volume 43, Issue 4, 

November 2017, P787 

- Erica L. Ciszek, Digital activism: How social media and dissensus inform theory and practice, 

Public Relations Review 42 (2016)P 315. 



                                                                  www.epra.org.eg                         www.jprr.epra.org.eg                          مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  101 

 
- Sabine A. Einwiller and Sarah Steilen, Handling complaints on social network sites – An analysis of 

complaints and complaint responses on Facebook and Twitter pages of large US companies, Public 

Relations Review 41 (2015) P 196. 

 .مرجع سابقمنال بنت سالم بن عمر الخنبشي،  - 57

 .مرجع سابق  عبد الرحمن بن نامي المطيري، - 58

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


 9 JPRR.ME   No.32  JPRR.ME   No.36                              www.epra.org.eg                                                     www.jprr.epra.org.eg               

P. R. Practitioners' Adopting of Social Media: A Survey on 
Jordanian Practitioners 
                                                                                                                                      

                                                                                      Dr. Fouad Ali Hussein Sa'adan 
                                                                                         fouads2010@gmail.com 

                                                                                                        Associate Professor of Public Relations & Advertising,   
                                                                                                                    Faculty of Mass Communication, 

                                                                                                Sana'a University 

 

 

Abstract 

        This study aims to explore the most significant motives and 

institutional advantages driving public relations practitioners in Jordan to use 

social media networks to perform public relations tasks and activities. It also 

aims to identify the most substantial challenges that the organizations face while 

using social media. 
 

  The researcher follows the survey research methodology to collect the required 

data from an available sample of (101) practitioners representing both public 

and private organizations.  
 

The study revealed a set of findings, the most significant of which are: 

- Jordanian PR practitioners use social media more frequently to perform 

public relations tasks. 

- "WhatsApp" is the most frequently used social media tool by practitioners, 

followed by "Facebook" and then "YouTube". 

- Feasibility of social media, their low cost and their potentialities to present 

the products and services of the organization and enhance public loyalty are 

the most significant reasons driving PR practitioners to use social media. 

- Social media have enhanced interactivity and created two-way 

communication channels between an organization and its publics; they also 

have enhanced the organizations' ability to continuously receive feedbacks 

from their publics and created opportunities for a two-way communication 

between the organizations and their publics. 

- The most substantial challenges to using social media to perform public 

relations activities are the lack of adequate training, the limited number of 

qualified practitioners who use social media and the weak technological and 

technical capacities required to use social media in public relations. 
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