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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة  Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا بانتظام ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها ثمانية وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـ ـ
وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد
فيها األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على
النطاق العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
من خالل موقعها اإللكتروني .فقد َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= .0.9655
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد التاسع والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "التاسع والثالثين" مـن المجلـة ،ومـن جامعـة أم
ـتركا تحــت عن ـوان" :أخالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة
القــرى ،نجــد بحثًـا مشـ ً
وعالقتهــا بــاألداء المهنــي لــديهم :و ازرة الصــحة نمو ًج ـا" ،وهــو مقــدم مــن :أ.م.د .ع ز ج لززبد ع ز
حسين ،من مصر ،وأسماء بنت بخت غالي السحيمي ،من السعودية.
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .شفق أحم علي علي من مصر ،دراسة ميدانية بعنوان" :تقييم
النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي :لقاح كورونا
أنمو ًجا".

ومن جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ،قدم كل من :د .معين فتحي محمود الكوع ،من فلسطين،
فلسطين محمود محم سعي دويكات من فلسطين ،دراسة مشتركة بعنوان" :فاعلية المواقع اإللكترونية
الفلسطينية الحكومية وفًقا لنظرية االتصال الحواري :دراسة مقارنة بين هيئة التوجيه السياسي والوطني
والشرطة وو ازرة الداخلية".
ومن جامعة بورسعيد ،قدمت :د .سمر إبراهيم أحم عثمان ،من مصر ،دراسة بعنوان" :مهارات
التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع
التواصل االجتماعي".
ومن جامعة الغرير بدبي ،قدمت د .غادج سيف ثابت ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :دور استخدام
استراتيجية التسويق االجتماعي في َّ
المنتَج في الحمالت اإلعالنية :دراسة ميدانية في إطار نمو ج
تبني ُ
هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية".
قدمت
أما د .إيناس السعي إبراهيم ،من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،من مصرَّ ،
بحثًا بعنوان" :تقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة وفًقا الحتياجات سوق العمل".
ومن جامعة األزهر ،قدمت :د .نيفين محم عرابي حماد من مصر ،بحثًا بعنوان" :أطر تغطية
مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش :دراسة مقارنة بين
مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية".
ومن جامعة جازان ،قدم كل من :عمرو صالح باسودان ،علي بن محم الصومالي ،ع الرحمن
مشتركا بعنوان" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات
إبراهيم الحفاف من السعودية ،بحثًا
ً
الحكومية السعودية :دراسة ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات
الحكومية بمنطقة جازان للعام 2021م".
أخير من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةَّ ،
الصالحي ،من السعودية،
قدم حاتم عاب ع
و ًا
ملخصا لرسالة ماجستير بعنوان" :توظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية
ً
األحداث المحلية :دراسة تحليلية ميدانية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

تأثري العالقات العامة الرقمية يف أداء املؤسسات احلكومية السعودية:
دراسة ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم يف
املؤسسات احلكومية مبنطقة جازان للعام 2021م

إعداد
(*)

عمرو صالح باسودان
(**)
علي بن محمد الصومالي
(***)
عبد الرحمن إبراهيم الحفاف

(*) محاضر بقسم الصحافة واإلعالم في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة جازان.
(**) محاضر بقسم الصحافة واإلعالم في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة جازان.
(***) محاضر بقسم الصحافة واإلعالم في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة جازان.
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تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية:
دراسة ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات
الحكومية بمنطقة جازان للعام 2021م
عمرو صالح باسودان

علي بن محمد الصومالي

عبد الرحمن إبراهيم الحفاف

abasodan@jazanu.edu.sa
جامعة جازان

alimh@jazanu.edu.sa
جامعة جازان

aalhafaf@jazanu.edu.sa
جامعة جازان

ملخص:
في ظل تسارع التطورات الرقمية والتكنولوجية في مجال االتصال واإلعالم واالهتمام المتزايد

للمؤسسات والمنظمات في تطوير أدائها من خالل أنشطة وبرامج العالقات العامة الرقمية .سعت هذه

الدراسة للتعرف على " :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية في دراسة
ميدانية على عينة من إدارات العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات الحكومية بمنطقة جازان للعام

2021م" وتأتي هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية التي اعتمد الباحثون فيها على المنهج المسحي.

تبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء وإبراز الجهود التي تقوم بها إدارات العالقات العامة في

المؤسسات الحكومية بمنطقة جازان والدور الذي لعبته التقنية الحديثة في ممارسة العالقات العامة
واالنعكاسات التي أثرت سلبا أو إيجابا في إطار الممارسة .وهدفت الدراسة إلى التعرف على األدوار

الحديثة للعالقات العامة في ظل التطورات التقنية ،والتعرف على دور التقنيات الرقمية والتغيرات التقنية
في عمل العالقات العامة ومدى تأثيرها ،والكشف عن مدى التفاعل بين المؤسسة وجمهورها من خالل

استخدام التقنيات الرقمية ومدى انعكاسه على تطوير أداء المؤسسات الحكومية.

وخلصت الدراسة إلى الكشف عن التأثير اإليجابي والفاعل للعالقات العامة الرقمية في أداء

المؤسسات الحكومية وتبنيها واعتمادها على التقنيات الرقمية في الممارسة ،حرص اإلدارة العليا

بالمؤسسات الحكومية على دعم العالقات العامة وتسخير كافة الدعم واإلمكانات لتفعيل كافة القنوات
االتصالية واإلعالمية اإللكترونية وتحسين الصورة الذهنية من خالل تلك القنوات.
الكلمات المفتاحية :العالقات العامة الرقمية ،المؤسسات الحكومية السعودية ،قياس األداء.
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

مقدمة:
نمت العالقات العامة وتطورت كمفهوم إداري وكوظيفة حيوية في المؤسسات الحكومية في الدول
المتقدمة.

دور حاسما في خلق تفاهم أفضل بين المؤسسات الحكومية والجمهور ،فعن
وتلعب العالقات العامة ا

طريقها ينمو الشعور بالمسؤولية لدى القائمين بأمر هذه المؤسسات ،وتطورت العالقات العامة وتحولت

إلى التقنية الرقمية مثلها مثل التطور الكبير الذي تشهده التقنية الرقمية في مجال االتصال واإلعالم؛
حيث أصبح يشكل ميزة وعالمة فارقة لعديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة ،إذ تعمل

التقنية على صناعة جديدة وتطور بارز أسهم في رفع مستوى الحراك واالتصال والذي بدوره شكل تحديا
في بلورة الممارسات التقليدية لممارسات جديدة وتكنولوجية.

ومن خالل هذه التطورات التكنولوجية اتجهت العالقات العامة في المؤسسات والمنظمات إلى تغيرات

وتحديات جديدة في جميع أنشطتها االتصالية في وصولها للجمهور ،وتبادل وتشارك المعلومات والتفاعل

معه من خالل وسائل وأدوات تقنية جديدة .وقد ساعدت التقنية الرقمية إدارات العالقات العامة
بالمؤسسات الحكومية السعودية في أداء األعمال بكل سهولة ويسر ،فقد أسهمت في تنفيذ السياسة العامة

للدولة وواكبت رؤية المملكة 2030م ،كما ساعدت وسائل اإلعالم في تغطية األنشطة داخل هذه

المؤسسات ،وعن طريق أداء العالقات العامة الرقمية تمكنت المؤسسات الحكومية السعودية من إبالغ
المواطنين عن أنشطة هذه المؤسسات باإلضافة إلى زيادة التماسك الداخلي للمؤسسة الحكومية ،وعن
طريق العالقات العامة الرقمية أصبح من السهل ألي مؤسسة حكومية حشد الدعم للمؤسسة نفسها ..لذا
جاءت هذه الدراسة لتتناول تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية.
مشكلة الدراسة:
من خالل االطالع على تأثير العالقات الرقمية في المؤسسات وضرورة استخدام إدارة العالقات

العامة للتقنية الرقمية ،خاصة وأن الطرق التقليدية لم تعد كافية لكي تحقق التطور المطلوب للعالقات

العامة وحتى تتمكن من التأثير في تحسين أداء المؤسسات باألخص الحكومية ،فقد أشارت العديد من
رسة (زغلول2021 ،م ،ص )323
الدراسات إلى أهمية العالقات العامة الرقمية في تحسن أداء المؤسسات كد ا

وتوصلت إلى اتفاق غالبية ممارسي العالقات العامة على أن استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية

يمكن ممارسي العالقات العامة من أداء عملهم بصورة أسرع ،كما تصدرت تطبيقات الفيسبوك والواتس

آب واليوتيوب وتويتر األكثر استخداما من قبل ممارسي العالقات العامة في الشركات محل الدراسة.

وقد تم تحديد المشكلة حيث تعتبر هذه الخطوة وفقا لما تصفه دراسة "عطية خزام" أهم خطوات البحث

ألنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها :وهي تحديدا عبارة عن موقف غامض أو موقف يعتريه الشك

أو ظاهرة تحتاج لتفسير أو أي قضية تم االختالف فيها( .عطية1997 ،م ،ص )12وعلى ضوء هذا
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التعريف يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التقصي الدقيق لمعرفة تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء

المؤسسات الحكومية السعودية .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
 ما تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية؟خلفية الدراسة واإلطار النظري:
مفهوم العالقات العامة الرقمية:

ظهرت تسميات وتعريفات متعدد لمفهوم العالقات العامة الرقمية في اآلونة األخيرة ،منها على سبيل

المثال تعريف مبسط يرمي إلى وصف العالقات العامة الرقمية بأنها "توظيف لتقنيات االتصال الحديثة

لتنفيذ بعض أنشطة العالقات العامة لإلسهام في تحقيق أهدافها".

لقد ارتبط مفهوم تطور العالقات العامة بتطور خدمات شبكة اإلنترنت ألن الديناميكية التي تعمل بها

شبكة اإلنترنت تتطلب من ممارس العالقات العامة أن يأخذ زمام المبادرة ،ألن التعامل في األداء يحتاج
إلى اتخاذ إجراءات فورية ال تحتمل أي تأجيل .حيث تحتاج المنظمات إلى ممارسي عالقات عامة لديهم

فهم وإدراك كامالن للعالقات العامة واإلجراءات والمنتجات والخدمات المتوفرة للجمهور ،وسيحتاجون من
القائمين على العالقات العامة بذل أفضل ما لديهم في التعامل مع المعلومات وإدارة المعرفة( .ديفيد فيلبس

2003م)

وبناء عليه يمكن وضع تعريف شامل لمفهوم العالقات العامة الرقمية بأنها "االستخدام األمثل

لوسائل تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتحقيق التواصل الفعال بين المؤسسة وجمهورها داخليا وخارجيا قائما
على قواعد المعرفة باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا االتصال تحقيقا ألهداف المؤسسة وتلبية الحتياجات
ومتطلبات ورغبات واستفسارات الجمهور الحاضر باستمرار من خالل تكوين قاعدة معلوماتية عن جمهور

المؤسسة ،يؤسس لق ارراتها وسياساتها تجاه هذا الجمهور دون اإلخالل بالقيم المجتمعية واألخالق العامة
للوصول إلى ثقة هذا الجمهور بالمؤسسة"( .القحطاني2017 ،م)

لقد أفرز ظهور اإلنترنت وشيوعه على نطاق واسع إلى ظهور ما يطلق عليه العالقات العامة

الرقمية ،وتعني (قيام إدارة العالقات العامة بتوظيف تقنيات االتصال الحديثة لتنفيذ بعض أنشطتها،

لإلسهام بتحقيق أهدافها)( .الخياط2015 ،م)

كما يمكن تعريفها بأنها :النشاط الذي يهدف إلى تحقيق برامج العالقات العامة في المؤسسة باالنفتاح

الواسع على جمهور متنوع وواسع وينتشر في أنحاء متفرقة باالستفادة من ثمرات تكنولوجيا االتصال

والمعلومات وما تتيحه الشبكة العنكبوتية وتطبيقاتها من فرص واسعة لالنتشار والترويج والتسويق
واالتصال الفعال السريع مع الجمهور المستهدف في داخل البلد وخارجه( .الفالحي2019 ،م)

ويعرف الباحثون العالقات العامة الرقمية بأنها إدارة االتصال بين المنظمة وجمهورها من خالل

استخدام تطبيقات اإلنترنت بما تتضمنه هذه التطبيقات من الموقع اإللكتروني ،واأللعاب اإللكترونية،
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

وخدمات الرسائل النصية التي تقدم المعلومات عبر اإلنترنت ودمج النصوص والجرافيك والصور ومقاطع

الفيديو ،وبالتالي يمكن تصنيف العالقات العامة الرقمية في فئتين توضحان تطورها ومجاالت توظيفها،
وهاتان الفئتان هما:

• العالقات العامة التي تستخدم التطبيقات ( )Web 01وتسمى ( :)PR-1وهنا تعتمد العالقات
العامة الرقمية على توظيف الموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني.

• العالقات العامة التي تستخدم تطبيقات ( )Web 02وتسمى ( :)PR-2وتعتمد على توظيف
التطبيقات التي تدعم االتصال التفاعلي والحوار بين المنظمة وجمهورها ،مثل المدونات ،وتويتر،
وفيسبوك ،واليوتيوب ،وتطبيقات الهواتف المحمولة المختلفة .وهي ما تعرف بوسائل التواصل

االجتماعي( .عياد2019 ،م ،ص )249

الثورة الرقمية وانعكاساتها على العالقات العامة:

أحدثت الثورة المعلوماتية  Information Revolutionتغيي ار جذريًّا في العالقات العامة؛ حيث

أصبحت شبكة اإلنترنت مع انتشار أجهزة الحاسب اآللي ،وسيلة إعالمية عالمية تتيح إمكانية التفاعل مع

الجمهور على مستوى دولي .Global Audience

ومع انتشار اإلنترنت ،أصبح بناء وإدارة العالقات التفاعلية مع الجماهير ،جزءا ال يتج أز من دراسة

وممارسة العالقات العامة؛ فقد أدت التكنولوجيا الحديثة إلى حتمية استخدام الحوار الثنائي االتجاه في

التفاعل بين المنظمات والجماهير .وتستفيد المنظمات بأنواعها المختلفة من اإلنترنت في االتصال
بجمهورها؛ نظ ار إلى قدرة الشبكة العنكبوتية على خلق وتدعيم العالقات بين المنظمات والجماهير من
خالل مشاركة التفاعالت والمحادثات والمناقشات بين األطراف حول القضايا ذات الصلة .ولذلك ،اتجهت

أغلبية الشركات التسويقية والوكاالت اإلعالنية – على سبيل المثال – إلى استخدام اإلنترنت أداة إلدارة

العالقات مع عمالئها( .البكري ،والبدوي والعايدي2019 ،م)

إدارة المحتوى في العالقات العامة الرقمية:

هي فن يتطلب قدرات فائقة من القائمين على عملية إدارة المحتوى والمحررين المسئولين عن تحرير

المادة وكذا القائمين على إدارة الصفحات في الموقع أو الصفحة الخاصة بالمؤسسة حتى تخرج بالشكل
الالئق والمعبر عن طموحات وآمال القائمين عليها في توصيل الرسالة اإلعالنية ،وإتاحة المؤسسة لجميع
روادها على الموقع والصفحة وتلبية كل احتياجاتهم من معلومات مكتوبة أو صور أو فيديوهات ،وكذلك

الردود والتعليقات على غرف الدردشة مع المجموعات ذات الصلة ،وكذلك عمل المدونات ومنتديات

النقاش وغيرها من األدوات المستخدمة والتي يمكن أن تعين مسئول العالقات العامة في أداء مهامه
لتحقيق أكبر قدر من التواصل مع جمهور المؤسسة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها وإظهارها دائما في
صورة ذهنية إيجابية( .القحطاني2017 ،م)
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهداف أهمها:

 .1التعرف على األدوار الحديثة للعالقات العامة في ظل التطورات التقنية.
 .2التعرف على دور التقنيات الرقمية واستخدامها في العالقات العامة.

 .3توضيح األسباب التي أدت إلى التغيرات الرقمية في عمل العالقات العامة ومدى تأثيرها.
 .4التعرف على أهمية أنشطة وبرامج العالقات العامة من خالل استخدام التقنيات الرقمية.

 .5الوصول إلى تقييم موضوعي لمدى أهمية استخدام التقنيات الرقمية في إدارات العالقات العامة
واإلعالم.

 .6الكشف عن مدى التفاعل بين المؤسسة وجمهورها من خالل استخدام التقنيات الرقمية.

 .7التعرف على المجاالت الحديثة للعالقات العامة واستخدامها في تطوير أداء المؤسسات الحكومية.
 .8الوقوف على تأثير استخدام التقنيات الرقمية المختلفة في إبراز جهود المؤسسات الحكومية.
 .9تقديم توصيات تساهم في تطوير استخدام التقنيات الرقمية في العالقات العامة مستقبال.

.10

التعرف على مدى مهارة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية السعودية للتقنية

الحديثة.

.11
.12

التعرف على كيفية وصول الجمهور إلى خدمات المؤسسات الحكومية السعودية.

توضيح إذا ما كانت إدارة العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية السعودية مواكبة للمتغيرات

الرقمية.
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة من خالل أهمية التقنية الرقمية وإمكانية االستفادة منها في مجال العالقات
العامة وأهمية تأثيرها على أداء المؤسسات الحكومية في السعودية ،وكذلك لقلة الدراسات الخاصة بتأثير
العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية.

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:

 .1دراسة (الصالحي ،حاتم 2021م) بعنوان :العالقات العامة الرقمية :مراجعة نظرية للمفهوم
والظهور والتحديات ،هدفت هذه الدراسة إلى رصد مفهوم العالقات العامة الرقمية والعوامل التي أدت

إلى ظهوره وإبراز الفروق بين العالقات العامة الرقمية والعالقات العامة التقليدية وعرض التحديات
التي تواجه العالقات العامة الرقمية في الممارسة .اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

توصلت الدراسة إلى أن العالقات العامة الرقمية هي امتداد للعالقات العامة التقليدية وتختلف في

الوسائل االتصالية المستخدمة والحاجة لممارسة العالقات العامة عبر الوسائل الرقمية.

 .2دراسة (الدريبي ،دريبي 2019م) بعنوان :استخدام العالقات العامة بالجامعات السعودية لمواقع
التواصل االجتماعي وعالقته بجودة العملية التعليمية ،تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام

يتمثل في التعرف على مستوى استخدام العالقات العامة بكليات وأقسام اإلعالم بالجامعات السعودية

لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بهذه األقسام أو الجامعات وعالقته بجودة العملية التعليمية.
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية معتمدة على منهج المسح حيث تمثلت عينة الدراسة في

أكبر ثالث جامعات بالسعودية ،جامعة الملك سعود ،وجامع اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

وجامعة الملك عبد العزيز .وتوصلت الدراسة إلى أن أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها

المبحوثون وفقا للنوع هو موقع تويتر.

 .3دراسة (أحمد ،ابن عوف 2018م) بعنوان :تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال في إدارة العالقات

العامة ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بشركة
أرامكو كدراسة حالة من خالل فوائد استخدام وسائل االتصال للموظفين داخل الشركة ودور العالقات

مهارتهم ،وعن تأثير التكنولوجيا والتقنيات المساعدة لمهام العالقات العامة ،ورصد
ا
العامة في تنمية
الوظيفة التدريبية الستخدام التكنولوجيا في العالقات العامة .تنتمي هذه الدراسة إلى مصفوفة

الدراسات الوصفية واستخدم الباحث منهج المسح لهذه الدراسة واعتمد على االستبانة كأداة لجمع
المعلومات والبيانات .وتوصلت الدراسة إلى أن األجهزة الذكية هي أكثر الوسائل التكنولوجيا
المستخدمة في العالقات العامة ،كما أوضحت عينة الدراسة أن شركة أرامكو تستخدم جميع وسائل

التكنولوجيا واالتصال لتحقيق أهداف العالقات العامة ،كما توصلت الدراسة إلى أن غالبية عينة

الدراسة يشيدون بالخبرة لدى العاملين بشركة أرامكو في استخدام التكنولوجيا.

 .4دراسة (فتحي ،مي 2017م) بعنوان :دور إدارات العالقات العامة في تفعيل الخدمات اإللكترونية
للمؤسسات ومدى رضا الجمهور عنها" ،استهدفت الدراسة التعرف على كيفية استخدام إدارة
العالقات العامة لمواقعها اإللكترونية لالتصال بعمالئها في الشركة القابضة العربية وتحديد درجة

رضا الجمهور عن الشركة مع التأكد من قدرة العالقات العامة على تحقيق اتصال متناسق .واعتمدت

الباحثة على أداة االستبيان في جمع المعلومات والبيانات لعينة قوامها  450مفردة ،كما اعتمدت

الباحثة على أداة تحليل المضمون لتحليل محتوى المواقع اإللكترونية عينة الدراسة ،كما اعتمدت
الباحثة على منهج المسح اإلعالمي في إطار التحليل الميداني .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
أهمها وجود عالقة ارتباطية عضوية بين رضا العمالء للشركتين حول تطبيق مفهوم إدارة العالقات

اإللكترونية ،وأن األساليب التي تتبعها الشركتان لتدعيم عالقاتها لعمالئها لتواكب التطور والتحديث
ووجود استجابات لمعدل الرضا نحو استخدامهم للخدمات اإللكترونية.
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 .5دراسة (الصيفي ،حسن 2016م) بعنوان :تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في
المنظمات الحكومية السعودية ،استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تبني وتوظيف ممارسي

العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في المنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية ،وتحديد
العوامل المؤثرة في استخدامهم ألدوات اإلعالم االجتماعي في ضوء العناصر الخمسة للنظرية

الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا.

حيث تنتمي هذه الدراسة إلى مجموعة البحوث الوصفية واعتمد الباحثون على منهج المسح وأداة
االستبانة لجمع المعلومات والبيانات من عينة الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية ممارسي

العالقات العامة في المنظمات الحكومية السعودية يتبنون استخدام وتوظيف اإلعالم االجتماعي في
أعمال العالقات العامة ،واتفقت غالبية ممارسي العالقات العامة على أن استخدام اإلعالم االجتماعي
يساعد على متابعة ورصد مشاركات الجمهور وتكوين عالقاته الشخصية وإجراء االستطالعات

اإللكترونية.

 .6دراسة (طنطاوي ،ميرهان 2014م) بعنوان :االستراتيجيات االتصالية للمنظمات عبر مواقع
التواصل االجتماعي في إدارة سمعتها ،استهدفت الدراسة التعرف على مدى استخدام المنظمات

الحكومية لشبكات التواصل االجتماعي في إدارة سمعتها وتحليل طبيعة االستراتيجيات االتصالية التي
تستخدمها المنظمة والكيفية التي يتم من خاللها التفاعل مع الجماهير المتعاملة مع المنظمة عبر

األشكال االتصالية المتنوعة .استخدم الباحث المنهج الوصفي للرصد والتحليل واعتمد على أسلوب

دراسة الحالة والمقابلة مع القائمين على إدارة السمعة في اإلدارة العامة لشرطة دبي .توصلت الدراسة

إلى أن شرطة دبي استحدثت إدارة للسمعة بهدف تحقيق سمعة مميزة من خالل المعاملة الجيدة
للجمهور ،وتقديم الشفافية مع وسائل اإلعالم وبناء جسور الثقة مع الجمهور.

الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (روكا وكارلسون وتيناري 2014 Rokka, Karlsson & Tienariم) :استهدفت الدراسة

التعرف على كيفية توظيف ثالث شركات للحسابات على مواقع التواصل االجتماعي إلدارة سمعتها
ودور الموظفين في ذلك .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للرصد والتحليل ،وتمثلت عينة الدراسة

في اختيار موظفين من ثالث شركات .وأظهرت نتائج الدراسة الدور الفاعل لحسابات المنظمات على

وسائل التواصل االجتماعي ودور الموظفين المؤثر على إدارة العالمة التجارية عن طريق رصد

األنشطة والفعاليات بمصداقية وشفافية.

 .2دراسة (ميهايال 2014 Mihaelaم) :استهدفت الدراسة عرض مفهوم العالقات العامة عبر
اإلنترنت وتحديد تأثيرها وكفاءتها على الجمهور اعتمادا على دراسة حالة للحمالت عبر اإلنترنت،
استخدمت الدراسة منهج دراسة حالة تعتمد على استبيان جرى تنفيذه خالل دروس حلقات البحث،
دور مهما من خالل اإلنترنت في تسهيل االتصال
وتوصلت الدراسة إلى أن العالقات العامة تلعب ا
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

ذي االتجاهين ،وفي العصر الرقمي هناك فرص كثيرة لمختصي العالقات العامة من أجل تنفيذ

اتصاالت أكثر فاعلية مع جماهير مختلفة ،وتمثل العالقات العامة عبر اإلنترنت بديال عن األشكال

األخرى لبناء العالقة والتواصل والتفاعل.
ما تنفرد به الدراسة عن الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين اآلتي:
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية حول االستخدامات التقنية والرقمية في ممارسة أنشطة
العالقات العامة المختلفة ومدى التأثير الذي تعكسه عليها .بينما نجد هناك تنوع في التفاوت الزمني

للدراسات السابقة والتطورات التي تحدث في المجال التكنولوجي يتغير يوما بعد يوم ولعل هناك بعض
الممارسات لم تعد موجودة حتى بوجود التقنية .سجلت أغلب الدراسات العربية اعتمادها على المنهج

الوصفي في دراساتها وكما هو الحال في دراستنا لحالية التي تستخدم ذات المنهج ،بينما الدراسات

األجنبية تنوعت بين تحليل المضمون ودراسة الحالة .ومن ناحية الموضوع البحثي فقد تعرضت الدراسات

السابقة إلى مواضيع متباينة من خالل تبني واستخدام العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي

والتقنيات الحديثة ،بينما تركز دراستنا الحالية على التأثير لالستخدام الشامل والكامل للرقمية في مجال

عمل العالقات العامة وانعكاسه على دور المؤسسات الحكومية .كذلك اختالف األهداف التي سعت لها

الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية بسبب اختالف الموضوعات المتناولة في الدراسات السابقة.
تساؤالت الدراسة:
تجيب هذه الدراسة على مجموعة من التساؤالت أهمها:

 .1ما هي األدوار الحديثة للعالقات العامة في ظل التطورات التقنية؟
 .2ما أدوار التقنيات الرقمية واستخدامها في العالقات العامة؟

 .3ما األسباب التي أدت إلى التغيرات الرقمية في عمل العالقات العامة ومدى تأثيرها؟
 .4ما أهمية استخدام التقنيات الرقمية في إدارات العالقات العامة واإلعالم؟

 .5هل هناك أهمية الستخدام التقنيات الرقمية في أنشطة وبرامج العالقات العامة؟

 .6ما األدوار التفاعلية بين المؤسسة وجمهورها من خالل استخدام التقنيات الرقمية؟

 .7ما أبرز المجاالت الحديثة للعالقات العامة واستخدامها في تطوير أداء المؤسسات الحكومية؟
 .8هل هناك تأثير الستخدام التقنيات الرقمية المختلفة في إبراز جهود المؤسسات الحكومية؟
 .9ما مدى مهارة الممارسين للعالقات العامة للتقنيات الحديثة؟
 .10ما درجة مواكبة إدارة العالقات العامة للمتغيرات الرقمية؟
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نوع الدراسة:
يقع هذا البحث في إطار الدراسات الوصفية التي تعتمد على دراسة الواقع كما يوجد ،وتهتم بوصفه
تعبير كيفيا أو كميا أو االثنين معا ،والبحث الوصفي يهتم بدراسة واقع األحداث،
ا
وصفا دقيقا ،وتعبر عنه
والظواهر ،والمواقف واآلراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول الستنتاجات مفيدة ،إما لتصف هذا الواقع

أو استكماله أو تطويره( .المصطفى1994 ،م)

منهج الدراسة:
سيستخدم الباحثون المنهج المسحي ،وهو أحد المناهج المعروفة في مجال الدراسات الوصفية،

والذي يعرف بأنه ،أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن األفراد وسلوكهم واتجاهاتهم .ويفيد هذا
المنهج في استخالص نتائج من خالل دراسته لعينة البحث وبالتالي الوصول إلى تعميمات حول موضوع

الدراسة ،وذلك ألن هذا المنهج يقود عبر خطوطه المنظمة للوصول إلى نتائج سليمة حول الظاهرة محل
الدراسة( .عبيدات ،وعدس وعبدالحق1994 ،م)

مجتمع الدراسة:

اقتصر الباحثون في دراستهم على الموظفين في إدارة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية
بمنطقة جازان.

عينة الدراسة:
استخدم الباحثون الحصر الشامل للمبحوثين وبلغ عددهم  53مفردة وقد تمكن الباحثون من الوصول

إلى جميع المبحوثين.
النظريات المفسرة للدراسة:

 .1نموذج قبول التكنولوجيا:

يستهدف نموذج قبول التكنولوجيا توضيح كيفية تبني األفراد للتكنولوجيا وأسباب ذلك ،وفي هذه

الدراسة توضح تبني ممارسي العالقات العامة للتكنولوجيا الرقمية واألسباب التي أدت إلى هذا التبني –

وقد أكد "دافيز" أن هدف هذا النموذج هو تقديم تفسيرات للمحددات الخاصة بقبول األفراد للتكنولوجيا في
الحاسبات بمختلف جوانبها والتي تمثل الوعاء الذي يستخدمه ممارسو العالقات العامة بالمؤسسات،

ويوضح النموذج كذلك أنه كلما زاد استخدام األنظمة التكنولوجية الحديثة فإن المستخدم يصبح أكثر

اعتيادا على استخدام التكنولوجيا ،هذا يحدث بسبب تكون خبرة لدى المستخدم مع التكنولوجيا ،ثم إن
الفائدة المحتملة للتكنولوجيا الحديثة سوف تكون أكثر وضوحا لدى المستخدم لممارسي العالقات العامة

ولجمهورهم في المؤسسات المختلفة.
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

 .2نظرية ثراء الوسيلة:

وضعت نظرية ثراء وسائل اإلعالم من قبل "ريتشارد دافت" و"روبرت لينجل" في عام 1984م وقد

عرفا النظرية بأنها قدرة المعلومات التي يتم بثها على الحد من الغموض وعدم الوضوح لتعزيز الفهم
خالل فترة زمنية محددة .فثراء الوسيلة يعتمد على أربعة معايير هي :قدرة الوسيلة على توفير رجع صدى

فوري ،توظيف الوسيلة ألكثر من قناة لنقل الرسالة ،تنوع اللغة ،وإضفاء الطابع الشخصي على الرسالة،

وتعتبر الوسيلة أكثر ثراء كلما اعتمدت على هذا المعايير وينطبق ذلك على العالقات العامة الرقمية

موضوع الدراسة ،وتشير الدراسات إلى أن التجربة مع قناة االتصال من قبل الفرد المستخدم تسمح له

بمعرفة خصائصها ومميزاتها واستخداماتها والقيود المفروضة على القناة والسماح للفرد باستخدام أفضل
وأكثر كفاءة على أساس المهمة المطلوبة وبالتالي يزيد تصور ثراء القناة أو الوسيلة وتعتبر نظرية ثراء

إطار مناسبا لهذه الدراسة لألسباب اآلتية:
ا
الوسيلة

 .1هذه النظرية تؤكد على متغير على وسائل التكنولوجيا الحديثة ،فكلما كانت الوسيلة متطورة وحديثة،
كذلك التقنيات الرقمية المستخدمة في العالقات العامة.

 .2اختبار إذا ما كانت التقنية الرقمية باعتبارها مستخدمة من قبل إدارات العالقات العامة بالمؤسسات
هذه التقنيات الرقمية من مواقع إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي من تويتر وفيسبوك وغيرها هي

التي تستخدمها إدارات العالقات العامة والتي تحتوي على معلومات ثرية ،مدى إمكانية توظيف هذه
التقنيات الرقمية في تحقيق أهداف العالقات العامة من اتصال وتخطيط وتنظيم وتوجيه ،واالستفادة

كذلك من ثراء التقنيات الرقمية والمتمثل في الصوت والصورة والكتابة ومدى استفادة ممارسي

العالقات العامة بالمؤسسات من هذا الثراء في التفاعل والتواصل مع جمهورهم وكل ما يخص

متطلبات األداء في مجال العالقات العامة.
مصطلحات الدراسة:
 تأثير :التأثير هو إضافة حالة نفسية ناتجة عن إضافة أفكار جديدة لدى المتلقي تجعله عند تحركهمدفوعا بهذه الحالة النفسية ومجموعة األفكار والمعلومات التي لديه ،ولهذه الحالة النفسية دور كبير
في تغيير سلوك اإلنسان لفترة معينة في اتجاه معين( .الحميدان1426 ،هـ ،ص)15

التعريف اإلجرائي :في هذه الدراسة يعني تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية
واعتمادها على التقنيات الرقمية في أنشطة وبرامج وممارسات العاقات العامة.

 العالقات العامة الرقمية :قيام إدارة العالقات العامة بتوظيف تقنيات االتصال الحديثة لتنفيذ بعضأنشطتها ،لإلسهام بتحقيق أهدافها( .الخياط2015 ،م)

 أداء :هو مجموعة من الوظائف والمهام والنشاطات المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تقوم بهاوسائل اإلعالم( .العزام ،وكاتبي 2010م)
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اختبار صدق صحيفة االستبيان:
أعتمد الباحثون لدى اختبار الصدق على أسلوبين هما:

الصدق الظاهري :وفي هذا الخصوص قام الباحثون بدراسة صحيفة االستبيان بعد تصميمها للتأكد من

أن األسئلة متصلة بجميعها وحذف األسئلة الغير مهمة ،وللتأكد من الصدق الظاهري تم عرض االستمارة
على ثالثة محكمين ،والذين أبدوا مالحظاتهم على االستبانة وأصبحت بذلك صالحة للقياس.

أ .الصدق التجريبي :فقد تم عن طريق وضع أسئلة تأكيدية ليقيس نفس الشيء بأسلوبين مختلفين كما
اعتمد الباحثون على االتساق الداخلي بين إجابات األسئلة المرتبطة وجاءت نسبة معامل الصدق

.%94

اختبار الثبات:
أسلوب إعادة االختبار وهو أن يعيد الباحثون تطبيق األداة مرة أخرى ،وفي حالة الحصول على النتائج

ذاتها مرة تلو األخرى فإن ذلك مؤشر قوي على ثبات األداة( .الحيزان2004 ،م)

تم أخذ مجموعة من األفراد  %10من العينة وتم إرسال االستمارة لهم ،ثم بعد أسبوع تم إعادة إرسال نفس
االستبانة وبالتطبيق على البيانات التي تم الحصول عليها وجدنا أن معامل االتساق الداخلي  %93وهو

معامل مرتفع ذو داللة علمية عالية ويزيد االطمئنان على صالحية االستبانة للدراسة.
تحليل وتفسير البيانات:
جدول ()1
يوضح جنس عينة الدراسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

47

%89

أنثى

6

%11

المجموع

53

% 100

يتضح من خالل الجدول أن نسبة الممارسين في إدارات العالقات العامة في المؤسسات

الحكومية من الذكور بنسبة  %89وهذا يعطي مؤش ار لسيطرة الذكور على الوظائف في ممارسة العالقات
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

العامة في المؤسسات الحكومية .أما نسبة الممارسين من اإلناث وخصوصا في منطقة جازان فمازالت
شحيحة ولعل خالل األيام القادمة تزيد هذه النسبة خاصة والتوجهات الجديدة لتمكين المرأة في العمل ومع

زيادة فرص التعليم في تخصص العالقات العامة سواء في الجامعات أو مراكز التدريب.
جدول ()2
يوضح الفئة العمرية لعينة الدراسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

من  18إلى أقل من  30سنة

6

%11

من  30إلى أقل من  40سنة

35

%66

من  40إلى أقل من  50سنة

10

%19

 50سنة فأكثر

2

%4

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول تنوع الفئات العمرية للمشاركين ،حيث فئة الشباب كانت للغالبية

المشاركة وهذا يعطي دليال على مدى الخبرة العملية التي يحظى بها الممارسون في إدارات العالقات
العامة في المؤسسات الحكومية وكذلك الوعي والنضج العملي.
جدول ()3
يوضح المستوى التعليمي لعينة الدراسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

بدون مؤهل

-

-

ثانوي

8

%15

دبلوم

10

%19

جامعي

18

%34

جامعي متخصص
فوق الجامعي

11

%21

6

%11

المجموع

53

%100
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يتضح أن المستوى التعليمي ألغلبية المشاركين من يحملون الشهادة الجامعية في درجة
البكالوريوس بنسبة  %34في تخصص آخر ونسبة  %21في تخصص اإلعالم والعالقات العامة وهذا

يشير إلى زيادة أعداد الجامعات في المملكة العربية السعودية وخاصة الحكومية وانتشارها الجغرافي في

معظم مدن المملكة .إضافة إلى تقديم هذه الجامعات برامج علمية في تخصصات االتصال واإلعالم
والعالقات العامة وفي درجات علمية مختلفة في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
جدول ()4
يوضح دوافع استخدام إدارة العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسة للتقنيات الرقمية

التكرار

النسبة المئوية

الفئات
لنشر معلومات عن المؤسسة وتحسين الصورة الذهنية

45

%24

للتواصل مع الجمهور الداخلي

35

%18

للتواصل مع الجمهور الخارجي

36

%19

لإلعالن عن أنشطة وبرامج المؤسسة

39

%21

للترويج عن خدمات المؤسسة

29

%15

أخرى ....

5

%3

189

%100

المجموع
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يالحظ أن دوافع استخدام إدارة العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسات للتقنيات الرقمية كانت

بنسب متقاربة ألهم ممارسات ووظائف العالقات العامة؛ حيث أن نسبة  %24من أفراد العينة يؤكدون
بأنها لنشر معلومات عن المؤسس وتحسين الصورة الذهنية ،ونسبة  %21من أفراد العينة يؤكدون بأنها

لإلعالن عن أنشطة وبرامج المؤسسة .إذ أتاحت التقنيات الرقمية ووسائلها المختلفة سرعة في وصول
كبير في عمليات النشر والعرض .أما التواصل مع
المعلومات والبيانات عن المؤسسات الحكومية وتنوعا ا

الجمهور فكان بنسبة  %18للجمهور الداخلي ونسبة  %19للجمهور الخارجي وهي نسب متقاربة والتي
تعمل من خاللها إدارة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في إيصال رسائلها والحصول على رجع

الصدى.
جدول ()5
يوضح مدى مهارة الممارس في العالقات العامة الستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لتقنيات االتصال واإلعالم

التكرار

النسبة المئوية

الفئات
عالية

37

%70

متوسطة

14

%26

ضعيفة

2

%4

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول مدى مهارة الممارس في العالقات العامة الستخدام التقنيات والتطبيقات
الحديثة لتقنيات االتصال واإلعالم؛ حيث أنها عالية بنسبة %70وهذا يعطي داللة واضحة أن المتغيرات

دور مهما على أداء الممارس في العالقات العامة ومهاراته في
التقنية واستخدام التطبيقات الحديثة لعبت ا
تنفيذ المهام واألدوار االتصالية واإلعالمية.
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جدول ()6
يوضح ما إذا للمؤسسة منصات رقمية مملوكة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موقع إلكتروني

38

%72

تطبيق على األجهزة الذكية

8

%15

ال يوجد

7

%13

المجموع

53

% 100

يالحظ من خالل الجدول أن أغلب المؤسسات الحكومية تمتلك موقعا إلكترونيا وبنسبة %72

بينما نسبة  %15من المؤسسات الحكومية يمتلكون تطبيقا على األجهزة الذكية إلى جانب الموقع

اإللكتروني ،وهذا يشير إلى مدى أهمية وجود الموقع اإللكتروني خاصة وأنه متاح للجميع وسهل الوصول

إليه سواء عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الجوال بينما التطبيقات تكون متاحة على األجهزة الذكية وقد ال
تكون متاحة للجميع كوجود الموقع اإللكتروني.

جدول ()7
يوضح ما إذا للمؤسسة حسابات في المنصات اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

تويتر

35

%22

فيسبوك

20

%12

إنستقرام

23

%14

يوتيوب

20

%12

سناب شات

30

%18

تليقرام

11

%7

واتس آب

25

%15

ال يوجد

-

-

المجموع

164

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يالحظ من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة يؤكدون وجود حسابات في المنصات اإللكترونية
ومواقع التواصل االجتماعي وأبرزها تويتر بنسب  ،%22سنا بشات بنسبة  ،%18واتس آب بنسبة .%15

حيث أن المؤسسات الحكومية أصبحت قريبة إلى الجمهور من خالل هذه المنصات اإللكترونية وتواكب

تواجدها مع المستجدات التقنية الحديثة.
جدول ()8
يوضح مسؤولية إدارة العالقات العامة واالعالم في إلدارة حسابات المؤسسة في مواقع التواصل االجتماعي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

غالبا

40

%75

أحيانا

10

%19

أبدا

3

%6

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة وبنسبة  %75يؤكدون على مسؤولية إدارة

العالقات العامة واإلعالم في إدارة حسابات المؤسسة في مواقع التواصل االجتماعي ،وأنها تدار بعناية
في سبيل دراسة الجمهور وسلوكه وقياس آرائه وتوجهاته ومدى رضاه عن المؤسسة وعما تقدمه من
خدمات ومنتجات وبرامج إضافة لمعرفة الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور.
جدول ()9
يوضح وجود متخصصين بصناعة المحتوى اإلعالمي في إدارة العالقات العامة واإلعالم

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

نعم

41

%77

ال

12

%23

المجموع

53

%100

يتضح من خالل الجدول مدى اهتمام إدارة العالقات العامة واإلعالم بصناعة المحتوى اإلعالمي

وأن المحتوى اإلعالمي أساس مهم ألي مؤسسة ،وبذلك فإن نسبة  %77من أفراد العينة يؤكدون وجود

متخصصين بصناعة المحتوى اإلعالمي مطبوع أو مرئي أو مسموع يقدم من خالل القنوات التقنية
الرسمية للمؤسسة
جدول ()10
يوضح مدى تأييد عينة الدراسة لوجود موظفين متخصصين في تقنية المعلومات في إدارة العالقات العامة واإلعالم

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

أؤيد

47

%89

أؤيد إلى حد ما

6

%11

ال أؤيد

-

-

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول مدى تأييد عينة الدراسة لوجود موظفين متخصصين في تقنية

المعلومات في إدارة العالقات العامة واإلعالم بنسبة %89؛ حيث أن وجود المتخصص في تقنية
المعلومات يقوم بأدوار مهمة من خالل أمن المعلومات واألمن السيبراني.
جدول ()11
يوضح مدى إدراك إدارة العالقات العامة واإلعالم لوعي جمهورها من الناحية التقنية

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

غالبا

37

%70

أحيانا

15

%28

أبدا

1

%2

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول وعي الجمهور باألمور التقنية خاصة وأنها أحد أهم المتطلبات التي

نعيشها اليوم في جميع شؤون الحياة ،فالوعي التقني للجمهور عالي جدا وهذا ما يجب على إدارة
العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسات الحكومية إدراكه.
جدول ()12
يوضح مدى تأهيل وتدريب موظفي إدارة العالقات العامة واإلعالم في الجوانب التقنية

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

غالبا

25

%47

أحيانا

25

%47

أبدا

3

%6

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول أن أفراد العينة وبنسبة  %47يحصلون على تأهيل وتدريب في الجوانب التقنية
وبذات النسبة  %47يرون بأن التأهيل والتدريب في الجوانب التقنية نوعا ما غير فعال ،ويرجع ذلك إلى

مدى تفهم اإلدارة العليا واستيعابها للجوانب التقنية ومدى انعكاسها على ممارسي العالقات العامة .حيث
أن التأهيل والتدريب في المجال التقني أمر مهم في وقتنا الحاضر لممارسي العاقات العامة مع التطور

والتجدد في الممارسة.
جدول ()13
يوضح مدى استيعاب واهتمام ممارسي العالقات العامة للثقافة القانونية الالزمة
فيما يتعلق بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

غالبا

33

%62

أحيانا

16

%30

أبدا

4

%8

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة وبنسبة  %62يؤيدون مدى استيعاب واهتمام

ممارسي العالقات العامة للثقافة القانونية الالزمة فيما يتعلق بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية وحقوق

الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التقني الكبير للمؤسسات الحكومية والدعم المتواصل لها من قبل

اإلدارة العليا .كما أن توجه حكومة المملكة العربية السعودية كبير في عمليات المحافظة وحماية

المنصات الحكومية من االختراقات السيبرانية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ،إضافة للدعم الكبير الذي

توليه لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للبيانات

والذكاء االصطناعي وحراك مستمر ينعكس مباشرة على أداء المؤسسات الحكومية وممارسي العالقات
العامة.
جدول ()14
يوضح مدى قيام إدارة العالقات العامة واإلعالم التخطيط للبرامج واألنشطة والفعاليات

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

غالبا

44

%83

أحيانا

8

%15

أبدا

1

%2

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة وبنسبة كبيرة  %83يؤيدون قيام إدارة العالقات
العامة واإلعالم بالتخطيط للبرامج واألنشطة والفعاليات ،خاصة وأن التخطيط سمة أساسية وعملية مهمة
للعالقات العامة ،والتخطيط الناجح أيقونة العمل المستمر والناجح في العالقات العامة في المؤسسات
الحكومية.
جدول ()15
يوضح مدى نجاح البرامج واألنشطة والفعاليات التي تقوم بها إدارة العالقات العامة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

ناجحة

28

%53

ناجحة إلى حد ما

22

%41

غير ناجحة

3

%6

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول أن أفراد العينة يؤكدون نجاح البرامج واألنشطة والفعاليات التي تقوم بها
إدارة العالقات العامة بنسبة  ،%53خاصة وأن العالقات العامة هي العمود الفقري ألي مؤسسة وتنفيذ
البرامج واألنشطة والفعاليات يعد من المهام األساسية لإلدارة والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية.
جدول ()16
يوضح المعوقات التي تواجه إدارة العالقات العامة واإلعالم من خالل استخدام التقنيات الرقمية
النسبة المئوية
التكرار
الفئات

عدم وجود بنية رقمية بالمؤسسة

16

%13

ضعف شبكة االتصال الداخلي والخارجي للمؤسسة

10

%8

قلة األجهزة والمعدات التقنية

20

%17

وجود كوادر غير مؤهلة ومدربة تقنيا

18

%15

عدم الوعي بأهمية تقنيات االتصال واإلعالم

13

%11

عدم توفر الدعم المالي الكافي لدعم تقنيات االتصال واإلعالم

28

%23

ال يوجد معوقات الستخدام التقنيات الرقمية

16

%13

أخرى .............

-

-

121

%100

المجموع
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول بأن أهم المعوقات التي تواجه إدارة العالقات العامة واإلعالم عدم توفر
الدعم المالي بنسبة  %23خاصة وأن الدعم المالي للعالقات العامة أمر مهم في استم اررية أنشطتها
وبرامجها ،ومدى تفهم اإلدارة العليا لعمل العالقات العامة يؤدي إلى دعم كبير لتحقيق أهداف المؤسسات.

ثم تليها من المعوقات قلة األجهزة والمعدات التقنية بنسبة  %17حيث أن ذلك ال يساعد في دعم برامج

العالقات العامة مما يعكس ضعفا في عمليات اإلنتاج اإلعالمي وإبراز برامج وأنشطة المؤسسة من خالل

الوسائل الرقمية .ثم يأتي بعد ذلك الكوادر الغير مؤهلة تقنيا بنسبة  %15وعدم وجود بنية رقمية للمؤسسة
بنسبة %13
جدول ()17
يوضح استطاعة المؤسسة الوصول إلى كل جمهورها سواء كان الجمهور الداخلي أو الخارجي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

25

%47

موافق إلى حد ما

28

%53

ال أوافق

-

-

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول نسبة الموافقة  ،%47والموافقة إلى حد ما  %53باستطاعة المؤسسة

الوصول للجمهور .ويعود ذلك لتفعيل إدارة العالقات العامة بالمؤسسة :الوسائل االتصالية ذات الطابع
التقني والذي ساعد ويساعد في وصولها إلى الجمهور من خالل عدة منصات كالبريد اإللكتروني وموقع
المؤسسة اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي.
جدول ()18
يوضح عمل إدارة العالقات العامة على مواكبة التغييرات الرقمية من خالل االبتكار واإلبداع
في صناعة المحتوى اإلعالمي للمؤسسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

36

%68

موافق إلى حد ما

16

%30

ال أوافق

1

%2

المجموع

53

%100

يتضح من خالل الجدول أن إدارة العالقات العامة تواكب التغييرات الرقمية في صناعة المحتوى

اإلعالمي للمؤسسة بنسبة موافقة  %68وهذا يدل على التطور الذي تتبناه إدارة العالقات العامة في

المؤسسات الحكومية وتوجهاتها الجديدة في صناعة محتوى إعالمي احترافي.

جدول ()19
يوضح إتاحة المؤسسة رقم التواصل والبريد اإللكتروني لتسهيل وصول الجمهور لكافة خدماتها

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

38

%72

موافق إلى حد ما

14

%26

ال أوافق

1

%2

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول أن نسبة  %72من أفراد العينة يتفقون وإتاحة المؤسسة الحكومية ألرقام
التواصل والبريد اإللكتروني لتسهيل الوصول للجمهور ،وهذا يؤكد الحرص الكبير للجهات الحكومية في
مواكبة الحراك التقني لتسهيل وصول الجمهور لكافة الخدمات ،كذلك هناك العديد من الجهات الحكومية

لجأت لعمل تطبيقات ومنصات على أجهزة الجوال لتسهيل الوصول بشكل أكبر وبوسائل متعددة حسب
إمكانات الجمهور.
جدول ()20
يوضح قدرة إدارة العالقات العامة واإلعالم على رصد ومتابعة كافة التعليقات والردود في شبكات التواصل االجتماعي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

31

%58

موافق إلى حد ما

18

%34

ال أوافق

4

%8

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول أن نسبة  %58يوافقون على قدرة إدارة العالقات العامة واإلعالم على

رصد ومتابعة كافة التعليقات والردود على شبكات التواصل االجتماعي ،ومن هنا يمكن الجزم بأن
المؤسسات الحكومية على اطالع كامل بكافة التعليقات والردود ألنها تعكس سمعة المؤسسة عند
الجمهور ومن خاللها تساعد تلك التعليقات والردود في دعم خطط وأنشطة العالقات العامة واإلعالم.
جدول ()21

يوضح مدى توفير المؤسسة لكافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها الجمهور من خالل موقعها اإللكتروني

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

23

%44

موافق إلى حد ما

24

%45

ال أوافق

6

%11

المجموع

53

%100

يتضح من خالل الجدول أن نسبة الموافقة  ،%44والموافقة إلى حد ما  %45حيث يقود إلى أن

هناك جهودا تبذل لتوفير كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها الجمهور من خالل الموقع اإللكتروني،

إال أنه وفي ذات الوقت هناك ضعف واضح وخصوصا في بعض المؤسسات الحكومية في عدم توفر
المعلومات والخدمات عبر الموقع اإللكتروني ،وهنا يبرز الدور الكبير والمنوط على إدارة العالقات العامة
في تحفيز المؤسسة على توفير المعلومات والخدمات ألنها تعكس سمعة المؤسسة لدى الجمهور.
جدول ()22

يوضح مدى قدرة إدارة العالقات العامة على تغذية وتحديث الموقع اإللكتروني وحساباتها
في شبكات التواصل االجتماعي بشكل مستمر

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

33

%62

موافق إلى حد ما

15

%28

ال أوافق

5

%10

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول أن نسبة  %62من أفراد العينة يوافقون على قدرة إدارة العالقات العامة

على تغذية وتحديث الموقع اإللكتروني وحسابات المؤسسة في شبكات التواصل االجتماعي بشكل
مستمر ،وهذا يؤكد أهمية إحاطة الجمهور واطالعه على كافة األمور المتعلقة بالمؤسسة مما يعكس قيمة

التواصل من خالل تلك الوسائل .كما يتضح أن نسبة  %28من أفرد العينة يوافقون إلى حد ما ،ولعل

ذلك يعود إلى التداخل بين إدارة العالقات العامة وإدارة تقنية المعلومات في بعض المؤسسات الحكومية

من خالل إدارة الموقع اإللكتروني وحسابات المؤسسة على شبكات التواصل االجتماعي.
جدول ()23

يوضح قدرة موظفي إدارة العالقات العامة واإلعالم في ممارسة كافة أنشطة العالقات العامة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

25

%47

موافق إلى حد ما

27

%51

ال أوافق

1

%2

المجموع

53

%100

يتضح من الجدول أن نسبة  %47من أفرد العينة الذين يوافقون على قدرة موظفي اإلدارة

العالقات العامة في ممارسة كافة أنشطة العالقات العامة ،وهذا يعكس الوعي الذي وصلت له المؤسسات
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الحكومية في استقطاب الممارسين المؤهلين والقادرين على تأدية كافة أدوار العالقات العامة .بينما نجد

أن نسبة  %51يوافقون إلى حد ما وهذا يدل على حاجتهم إلى التدريب والتأهيل المستمر وعدم التداخل
في تأدية األدوار الخاصة بالعالقات العامة.
جدول ()24

يوضح مدى توفير المؤسسة الميزانية الكافية والالزمة لتنفيذ أنشطة وبرامج العالقات العامة واإلعالم

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

13

%25

موافق إلى حد ما

24

%45

ال أوافق

16

%30

المجموع

53

%100

يتضح من خالل الجدول أن نسبة  %25يوافقون على توفير المؤسسة الميزانية الكافية والالزمة

لتنفيذ أنشطة وبرامج العالقات العامة واإلعالم وهي نسبة ضعيفة مقارنة باألخرى ،وهذا يدل على أن
المؤسسات الحكومية ال زالت متحفظة في توفير الميزانية الكافية والالزمة ،وهذا يتضح من خالل

الموافقون إلى حد ما بنسبة  %45إلى أن هناك ضعفا في توفير الميزانية خاصة وأن العالقات العامة
بحاجة كبيرة للميزانية الكافية والالزمة لتنفيذ كافة برامجها وأنشطتها المختلفة.
جدول ()25

يوضح مدى توفير المؤسسة دورات تدريبية كافية تمكن العاملين بالعالقات العامة من التعامل مع التقنيات الرقمية

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

11

%21

موافق إلى حد ما

23

%43

ال أوافق

19

%36

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول نسبة الموافقة إلى حد ما  %43وهذا يدل على أن هناك ضعفا في
تأهيل وتدريب ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في التعامل مع التقنيات الرقمي،

قصور في عملية تأهيل وتدريب
ا
وتتضح أكثر من خالل نسبة عدم الموافقة بنسبة  %36حيث أن هناك
العاملين بالعالقات العامة.
جدول ()26

يوضح مدى اهتمام إدارة العالقات العامة للتقنيات الرقمية في تسهيل مشاركة العاملين
في مناسباتهم االجتماعية واإلعالن عنها لبقية زمالئهم

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

26

%49

موافق إلى حد ما

23

%43

ال أوافق

4

%8

المجموع

53

%100

يتضح من خالل الجدول مدى اهتمام إدارة العالقات العامة للتقنيات الرقمية في تسهيل مشاركة

العاملين في مناسباتهم االجتماعية واإلعالن عنها بنسبة  %49ونسبة الموافقة إلى حد ما  ،%43وهذا يدل
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على اهتمام إدارة العالقات العامة بمشاركة العاملين في المناسبات االجتماعية المختلفة من خالل تفعيل
التقنيات الرقمية كالبريد اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني للمؤسسة.
جدول ()27

يوضح مدى تفهم اإلدارة العليا للدور المهم التي تقوم به إدارة العالقات العامة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

33

%62

موافق إلى حد ما

18

%34

ال أوافق

2

%4

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول مدى تفهم اإلدارة العليا ألدوار العالقات العامة بنسبة  %62مما يدل
على الوعي الذي وصلت له اإلدارة العليا بالمؤسسات الحكومية ،وأن نجاح العالقات العامة هو نجاح
للمؤسسة بكاملها وهذا يتأتى من خالل وعي اإلدارة العليا.
جدول ()28

يوضح مدى اقتناع إدارة العليا بأهمية تحول إدارة العالقات العامة إلى استخدام التقنيات الرقمية
في تعامالتها مع جمهورها الداخلي والخارجي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

31

%58

موافق إلى حد ما

18

%34

ال أوافق

4

%8

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يتضح من خالل الجدول اقتناع اإلدارة العليا بأهمية تحول إدارة العالقات العامة إلى استخدام
التقنيات الرقمية في تعامالتها مع جمهورها الداخلي والخارجي ،حيث ظهرت نسبة  %58من أفراد العينة
تعزز هذا االقتناع في تحول عمل إدارة العالقات العامة إلى استخدام التقنيات الرقمية .وقد برز هذا

األمر مؤخ ار خالل جائحة فايروس كورونا ومدى تحول العديد من المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد
باستخدام التقنيات الرقمية وهذا ساعد في بناء قاعدة قوية ألي مؤسسة حكومية في تواصلها مع جمهورها

الداخلي والخارجي.
جدول ()29

يوضح مدى توفير المؤسسة األجهزة التقنية الحديثة الكافية في إدارة العالقات العامة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

22

%41

موافق إلى حد ما

20

%38

ال أوافق

11

%21

المجموع

53

%100
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يتضح من خالل الجدول مدى توفير المؤسسة لألجهزة التقنية الحديثة في إدارة العالقات العامة،

حيث أظهرت نسبة  ،%41وهذا يعطي مؤش ار بأنه كلما كانت اإلدارة أو المؤسسة متفهمة وواعية لعمل
إدارة العالقات العامة كلما وفرت لها كامل احتياجاتها ماديا ومعنويا.
جدول ()30

يوضح مدى استخدام العالقات العامة للتقنيات الرقمية في تسهيل سرعة وصول الخطابات الرسمية
من اإلدارة العليا إلى بقية العاملين واإلدارات المختلفة بالمؤسسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

31

%58

موافق إلى حد ما

18

%34

ال أوافق

4

%8

المجموع

53

%100

يالحظ من خالل الجدول أن نسبة  %58من أفراد العينة تؤكد على استخدام العالقات العامة

للتقنيات الرقمية في تسهيل سرعة وصول الخطابات الرسمية من اإلدارة العليا إلى بقية العاملين واإلدارات

المختلفة بالمؤسسة ،خاصة في ظل توجه العديد من المؤسسات الحكومية إلى الحوكمة اإللكترونية
وانعكاس ذلك على ممارسات إدارة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية.
جدول ()31

يوضح مدى إسهام إدارة العالقات العامة بتبنيها التقنيات الرقمية في تحسين أداء المؤسسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

موافق

30

%56

موافق إلى حد ما

21

%40

ال أوافق

2

%4

المجموع

53

%100
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عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

يالحظ من خالل الجدول أن نسبة  %56يوافقون على مدى إسهام إدارة العالقات العامة بتبنيها
أمر مهما في
التقنيات الرقمية في تحسين أداء المؤسسة ،حيث يعد تبني مثل هذه الممارسات التقنية ا
تحسين جودة أداء المؤسسات في ظل التطورات في التقنيات الرقمية والتي نشهدها في وقتنا الحاضر.
نتائج الدراسة:
 .1كشفت الدراسة التأثير اإليجابي والفاعل للعالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية
ومستوى االعتماد على التقنيات الرقمية.

 .2أكدت الدراسة تبني العديد من إدارات العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية للممارسات التقنية في
مجال العالقات العامة ،وحرص اإلدارة العليا بالمؤسسات الحكومية على دعم إدارات العالقات العامة
وتسخير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية وهذا ما أكدته نتائج دراسة (الصالحي ،حاتم 2021م).

 .3كشفت الدراسة الدافع الكبير الستخدام إدا ارت العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية للتقنية في نشر
معلومات المؤسسة وتحسين صورتها الذهنية لدى الجمهور والتواصل معه ويظهر ذلك جليا من

خالل دراسة (طنطاوي ،ميرهان 2014م).

 .4أوضحت الدراسة حجم التواجد للمؤسسات الحكومية في مواقع التواصل االجتماعي والحرص على
تفعيل كافة القنوات االتصالية واإلعالمية اإللكترونية مع الجمهور ويظهر ذلك في دراسة (الصيفي،

حسن 2016م).

 .5كشفت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به التقنيات الرقمية في دعم ممارسة العالقات العامة في

العديد من مهامها المختلفة ويظهر ذلك في دراسة (2014 Rokka, Karlsson & Tienariم)

ودراسة (2014 Mihaelaم).

 .6أوضحت الدراسة حاجة ممارسي العالقات العامة للتأهيل والتدريب في المجال التقني وخصوصا في
الجهات الحكومية في ظل التطور الكبير على مختلف األصعدة وظهر االختالف من ذلك في دراسة

العدد االتاسع والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg

www.jprr.epra.org.eg

349

(أحمد ،ابن عوف 2018م) حيث أن العاملين في القطاع الخاص لديهم الخبرة الكافية في الجوانب
التقنية بعكس العاملين في القطاع الحكومي.

 .7أكدت الدراسة حرص الجهات الحكومية واهتمامها بالموقع اإللكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل
االجتماعي والتغذية المستمرة لها.

 .8كشفت الدراسة أن منصة "تويتر" أحد أهم مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد عليها إدارات
العالقات العامة وهذا ما أكدته دراسة (الدريبي ،دريبي 2019م).

توصيات الدراسة:
من خالل ما أسفرت عنها الدراسة من نتائج يوصي الباحثون باآلتي:
 .1التنوع في ممارسة العديد من الوسائل التقنية في مجال العالقات العامة.

 .2التأهيل والتدريب المستمر في المجال التقني للممارسين في العالقات العامة.
 .3االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي وتطويعها في مجال عمل العالقات العامة.

 .4االستفادة من التجارب التقنية في العالقات العامة للمؤسسات الحكومية والخاصة والتي أثبتت تجاربها
المميزة في مجال العالقات العامة من خالل استخدامات التقنية.

 .5دعم إدارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية بمتخصصين في تقنية المعلومات.
المراجع:
أ -المراجع العربية:
.1

أحمد ،ابن عوف حسن2018( ،م) ،تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال في إدارة العالقات العامة ،مجلة بحوث العالقات
العامة الشرق األوسط ،العدد ( ،)21ص .55

.2

البكري ،فؤاده والبدوي ،ثريا والعايدي ،هالة2019( ،م) ،التخطيط االستراتيجي الحديث في العالقات العامة ،الطبعة
األولى ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض.

.3

الحميدان ،إبراهيم صالح ،اإلقناع والتأثير ،دراسة تأصيلية ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود ،العدد 1426 ،49هـ،
ص .15

.4

الحيزان ،محمد2004( ،م) البحوث اإلعالمية :أسسها ،أساليبها ،مجاالتها ،الرياض ،ط ،2ص.66

.5

الخياط ،عبد العزيز سعيد2015( ،م) العالقات العامة الرقمية مفهومها ،أدوارها ،تحدياتها ،ورقة عمل مقدمة إلى
الملتقى الثالث للجمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن ،الرياض 9-8 ،نيسان.

.6

الدريبي ،دريبي عبد هللا2019( ،م) ،استخدام العالقات العامة بالجامعات السعودية لمواقع التواصل االجتماعي
وعالقته بجودة العملية التعليمية ،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط ،العدد ( ،)22ص .133

.7

الصالحي ،حاتم علي2021( ،م) ،العالقات العامة الرقمية :مراجعة نظرية للمفهوم وعوامل الظهور والتحديات ،مجلة
الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية ،العدد ( ،)2ص .75-47

.8

الصيفي ،حسن نيازي2016( ،م) ،تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في المنظمات السعودية ،المجلة
العربية لإلعالم واالتصال ،العدد ( ،)15ص .143

350

عمرو صالح .علي الصومالي .عبد الرحمن الحفاف" :تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية :دراسة ميدانية"
"

.9

العزام ،عبد المجيد وكاتبي ،هاديا خزنة2010( ،م) اتجاهات األردنيين نحو األداء اإلعالمي ،مجلة جامعة دمشق لآلداب
والعلوم اإلنسانية ،مجلد  ،26العدد  ،3ص .651

.10

الفالحي ،حسين علي2019( ،م) ،التفاعلية وما بعد التفاعلية في اإلعالم الجديد ،األولى ،دار الكتاب الجامعي،
اإلمارات ،العين.

.11

القحطاني ،دشن محمد2017( ،م) ،العالقات العامة في اإلعالم الجديد ،الطبعة األولى ،مكتبة المتنبي ،الدمام ،السعودية.

.12

المصطفى ،السيد أحمد1994( ،م) ،البحث العلمي مفهومه واجراءاته ،تونس ،منشورات جامعة قابوس ،ص .210

.13

زغلول ،سارة2021( ،م) ،االستراتيجيات االتصالية العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات
متعددة الجنسيات ،المجلة المصرية لبحوث االتصال الجماهيري ،صفحة .323

.14

عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الحق ،كابد ،)1994( ،البحث العلمي مفهومه وادواته ،تونس منشورات
جامعة قابوس ،ص .21

.15

عطية ،منى1997( ،م) ،العمل في الخدمة االجتماعية أسس منهجية وتطبيقات عملية ،منشورات جامعة ماريو نسن،
ص12

.16

عياد ،خيرت (2019م) ،االتجاهات البحثية المعاصرة في دراسات العالقات العامة الرقمية .دراسة تحليلية ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ،16العدد  ،2ص .282-247

.17

طنطاوي ،ميرهان محسن2014( ،م) ،االستراتيجيات االتصالية للمنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعي في إدارة
سمعتها ،رسالة غير منشورة ،جامعة عمان للعلوم والتكنولوجيا.

.18

فتحي ،مي علي2017( ،م) ،دور إدارات العالقات العامة في تفعيل الخدمات اإللكترونية للمؤسسات ومدى رضا
الجمهور عنها ،دراسة تحليل ميدانية ،رسالة غير منشورة ،جامعة المينا ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالم.

.19

فيليبس ،ديفيد2003( ،م) ،العالقات العامة عبر اإلنترنت ،الطبعة األولى ،كوجان بيج ،القاهرة ،مصر.

ب -المراجع األجنبية:
1. Joonas Rokka, Katarina Karlsson & Janne Tienari (2014) Balancing acts: Managing employees
and reputation in social media, Journal of Marketing Management, 30:7-8, 802-827.
2. Petrovici Mihaela A. (2014): E- Public Relation: Impact and Efficiency> A case study,
Procedia – Social and Behavioral Sciences 141 PP 79-84.

المحكمون:
 .1أ.د .عبد النبي عبد هللا النوبي أستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 .2د .بدر الدين علي حمد أستاذ مساعد بجامعة جازان
 .3د .طارق محمد الصعيدي أستاذ مساعد بجامعة جازان.
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Abstract

In light of the acceleration of digital and technological developments in
the field of communication and media, and the increasing interest of institutions
and organizations in developing their performance through digital public
relations activities and programs. This study sought to identify: “The impact of
digital public relations on the performance of Saudi government institutions in a
field study on a sample of public relations and media management in
government institutions in the Jazan region for the year 2021.” This study
comes within the framework of descriptive studies in which the researchers
relied on the survey method.
The importance of study is to highlight the efforts undertaken by the
public relations management in government institutions in the Jazan region, the
role played by modern technology in the practice of public relations, and the
repercussions that have negatively or positively affected on the practice. The
study aimed to identify the modern roles of public relations in light of technical
developments, to identify the role of digital technologies and technical changes
in the work of public relations and their impact, and to reveal the extent of
interaction between the institution and its audience through the use of digital
technologies and its impact on the development of the performance of
government institutions.
The study concluded to reveal the positive and effective impact of digital
public relations on the performance of government institutions and their
adoption and reliance on digital technologies in practice.
Keywords: Digital Public Relations, Saudi Government Institutions,
Performance Measurement.
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