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 49ص ( ...  حلوان جامعة ) لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.                                                            
 

 
 

 
 

 : وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم التعلم الرقمياالتجاهات الحديثة في بحوث نظم  ▪

 دراسة تحليلية مقارنة        

 93ص( ...  المنوفيةجامعة )  طارق محمد الصعيديد. أ.م. 
 

إعالنات الواقع المعزز بمواقع التواصل االجتماعي ودورها في بناء الوعي بالعالمة التجارية لدى المستهلك  ▪
                                   أنموذًجاالسعودي: يوتيوب 
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 محددات مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية ▪
 

 223ص ( ...  الشيخكفر جامعة ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن: دراسة مسحية ع ▪
 

 251ص ...   ( حلوانجامعة ) هبة هللا صالح السيدد.                                                                  
 

 

 ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة االستهالِك الغذائّيِ في مصر:ظاهرةُ "موك بانغ" عبر   ▪
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تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية:   ▪
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية

 335( ...  صاألزهرجامعة )  د. رمضان إبراهيم محمد عطية
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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                

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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 نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  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 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وإرفاق ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية للبحث. مختصرة عنه

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    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

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة 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 

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

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه 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
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    أربعون واحد و   ليصدر منها

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

ال شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  العلمية  وهي  جمعيات 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 
للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 

ها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إلي
لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ

العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  
، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، 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  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

  للعام الثاني   على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىوهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
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  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  و  الثاني  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    ينالمشاركين والمساعدين وكذلك 
واإلعالن"؛ العامة  العالقات  "حمالت  من    موضوع:  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
  نجد   ،" من المجلةواألربعين  الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية دور ن:"تحت عنوامشترًكا   بحًثا من جامعة الملك عبد العزيز السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

الشعبوية  "  بعنوان:دراسة    ت ، فقدَّمحلوانمن جامعة    ،مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيم  د.أ.م.  أما    
 ". الرقمية للسياسي اإليطالي "ماتيو سالفيني": دراسة أثنوجرافية افتراضية

 بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة ، مصر، من طارق محمد الصعيديد. أم. ، قّدم:المنوفيةجامعة ومن     
 ".اإلعالماالتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات   " 

قّدمتا       القرى  أم  جامعة  حسيند.  أ.م.ومن  جالل  اللحياني  ،مصرمن  ،  عزة  خالد  من غادة   ،
الوعي   بعنوان:دراسة    ،السعودية بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات 

 ".بالعالمة التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م ا ،مصااارمـــن ، كفـــر الشـــي مـــن جامعـــة  أساااامة عباااد الحمياااد محماااد د. وقـــدَّ "محـــددات  بعنـــوان: بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
َعالقة  " ، تحت عنوان:مصرمن    ،هبة هللا صالح السيد  .دلـ    دراسة مسحيةنجد    حلوانجامعة  ومن  

 ". تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    من،  منة هللا كمال موسى ديابد.    قدَّمت،  بني سويف جامعة  ومن      

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصر  :بانغ" عبر ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

تأثير المواقع    بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  عطيةمحمد  د. رمضان إبراهيم    مقدَّ ،  جامعة األزهر وأخيًرا من      
المصرية: دراسة  اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات  

 ."تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية
ال      من  الثاني  الجزء  متنوعة،  أما  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  من  عدد            ، مصرنجد 
دراسة ميدانية على  من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث،    ِنعم محي الدين عبد الغفارد.  

بعنوان: "العالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير مصر    شركات المحمول العاملة في 
 ". التنظيمي

م     بحًثا بعنوان:السعودية،  منعيسى بن صالح الكثيري، د.  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ
كأداة   للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  العامة:"تقييم  العالقات  أدوات  من  دراسة   اتصالية 

 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية
أفالم  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  مصر، من  د. سعاد محمد المصري مت  وقدَّ    

 . سنة" 12-9الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لألطفال من 
، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     

    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "بحًثا مشترًكا بعنوان:  ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

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

 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       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 





 

 

 

 
 

يف إقناع املواطنني باالكتتاب    العالقات العامة الرقمية عرب منصة تويت دور  
 العام يف شركة أرامكو السعودية 

 
 
 
 عداد إ

 (*) د. آالء بكر علي الشيخأ.م.

 (**) بدور علي غرم هللا الغامدي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)*(

 العزيز أستاذ العالقات العامة المشارك، كلية االتصال واإلعالم، جامعة الملك عبد 
 *( *)

 .العزيز ماجستير العالقات العامة، قسم العالقات العامة، كلية االتصال واإلعالم، جامعة الملك عبد 





                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  13 ا

في إقناع المواطنين باالكتتاب   العالقات العامة الرقمية عبر منصة تويتردور 
 العام في شركة أرامكو السعودية 

 
 

       أ.م.د. آالء بكر علي الشيخ                                                                                                                           
        

              aalshaikh@kau.edu.sa 
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 ملخص:
ا دور  ؤدي  التي ت  ،م2030اكتتاب أرامكو السعودية ضمن خطط رؤية المملكة العربية السعودية    د  يع      

السعودي االقتصاد  تحسين  بالفائدة    ؛في  يعود  امما  والمواطنعلى  يق   .لوطن  المواطنتولكي  بهذه  و نع  ن 
  ت ليس  هانإث  حي  ؛سيقع على عاتق شركة أرامكو السعودية تفعيل صوتها اإلعالمي وقت االكتتاب فالرؤية  

أ وحدها   مثل  ؛لالكتتاب   ت قوسو    ت جورو    ت علنالتي  أخرى  رسمية  جهات  قامت  تداول   :ولكن  شركة 
السعودية  ،السعودية الخاصة   ، إذاعات(  –قنوات    –وقطاع اإلعالم )صحف    ،والبنوك  الرؤية  وحسابات 
محتوى العالقات العامة  تناول أهمية ودور :الباحثتان دراسة هدفت إلى أعد ت ومن ُهنا   ؛م2030بالمملكة 

تويتر منصة  عبر  السعوديةبوصفها    ، الرقمية  أرامكو  في  للمكتتبين  إقناعية  دور  نظر    ؛وسيلة  ألهمية  ا 
  ة االستبان  ت ستخدمواُ   ، قت الباحثتان المنهج الكميطب  وقد    .العالقات العامة عبر منصات اإلعالم الجديد 

قوامها    ةاإللكتروني  السعودية  أرامكو  مكتتبي  من  عينة  على  المعلومات  لت وتوص    .مفردة  (400)لجمع 
نتائج إلى  تع  ،الدراسة  تويتر  منصة  أن  أهمها:  للشركات   د  من  قوية  ممارسي    ؛منصة  يساعد  ما  وهذا 

لعامة العالقات العامة الرقمية على اختيارها عند التواصل مع الجمهور، وأن محتوى تغريدات العالقات ا 
فيما يخص   تويتر  إيجابي  أ  ؛اكتتاب أرامكو  عبر منصة  الجمهور باالكتتاب سهم  إقناع  لم  إذا  حتى    ؛ا في 

من   كبيرة  نسبة  وأن  بالحسبان،  الرقمي  والمحتوى  تويتر  منصة  أهمية  السعودية  أرامكو  شركة  تضع 
بالمحتوى  يهتمون  والعويفض    ،المكتتبين  المنطقية  اإلقناعية  االستماالت  التغريدات لون  في  مع    ،اطفية 

مثل تويتر  منصة  مميزات  تفعيل  مع    :ضرورة  والهاشتاغات  والروابط  الفيديو  ومقاطع  الصور  وجود 
النصي بها  ؛المحتوى  واالقتناع  التغريدة  قراءة  إكمال  في  القارئ  رغبة  من  يزيد  قد  أوصت   .مم ا  وقد 

ب منصات الباحثتان  عبر  الرقمية  العامة  العالقات  اهتمام  النفسية  ضرورة  بالجوانب  الجديد  ،  اإلعالم 
اهتمام   أرامكو  وضرورة  اكتتاب  عودة  حال  في  السعودية  أرامكو  منصة    التغريدات   بمحتوى شركة  عبر 

ترجيح  قة بدور العالقات العامة الرقمية وارتباطها بنظرية  تعل  إجراء المزيد من البحوث العلمية المُ تويتر، و 
 Elaboration Likelihoodر السم النظرية باللغة اإلنجليزية )وهي اختصا  (،ELM)لإلقناع    االحتمال 
Model كونها من النظريات الحديثة في مجال االتصال. (؛ 

 العالقات العامة الرقمية، اإلقناع، منصة تويتر، اكتتاب أرامكو، شركة أرامكوالكلمات المفتاحية: 
 .  لإلقناع االحتمالترجيح ، نظرية السعودية                    
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 مقدمة:
ن تنمية االقتصاد الوطني ألي دولة  إحيث    ها؛هم في تنمية مسارات الوطن وتوجيهملالقتصاد دور        

بد من وجود الدعم المادي   لذلك ال  ؛ينعكس بالسلب أو اإليجاب على المستوى االقتصادي لدخل المواطن
الشركات   ،للدولة تقوم عليه بعض  الذي  الشركة في   ،كالنشاط االقتصادي  كاالكتتاب بهدف طرح أسهم 

االكتتاب فرصة كبيرة للشركات التي تريد أن تحصل على إيرادات طويلة األجل من خالل   البورصة، ويعد  
 .1ا ن شركات أو أفراد  و كان المستثمر  سواء   ،المستثمرين فيها

رؤية المملكة    ؛التي اهتمت بالصناعة االقتصادية الوطنية عن طريق االكتتاب   ومن األمثلة البارزة     
السعودية   فكرت م2030العربية  تتمحور على  التي  األولىين رئيست ي،  البشري   :ن،  المال    :واألخرى   ،رأس 

د ز عليها البحث الحالي، حيث أعلن ولي العهد األمير محمالتي يرك    ،االستثمار المالي للنمو االقتصادي
  ا جزء  بوصفه   ،م2016سلمان عن إدراج شركة أرامكو السعودية في الطرح العام األولي ألول مرة عام   بن

برؤية   الخاص  واالقتصادي  االجتماعي  اإلصالح  برنامج  جزئي  م2030من  يهدف  والذي  تقليل  ،  إلى  ا 
 .2اعتماد البالد على النفط 

جُ       العام  االكتتاب  خالل  م  ولكن  مرتين  إلىد  السبب  ويرجع  سنوات،  المستثمرين    :عدة  مخاوف 
أرامكو   إدارة  مجلس  رئيس  وكان  األمنية،  والمخاطر  المالية  واإلفصاحات  التقييم  بشأن  ياسر  "الدوليين 

على الرغم من المخاوف    ؛سابق ا أن الطرح العام األولي آمن للمستثمرين  (CNBC)قد أخبر قناة    "الرميان
 ؛بتمبر بالصواريخ والطائرات بدون طيار على منشآت شركة أرامكو السعوديةس   14المستمرة بشأن هجوم  

ة أسابيع لتستعيد الحكومة السعودية إنتاج النفط )  .Klebnikov, 2019 )3حتى أن األمر استغرق عد 
تُ و       قد  باألسهم  االكتتاب  في  المواطنين  مشاركة  من  عملية  المواطن  تبن اها  التي  الثقة  أزمة  ضعفها 

طُ خلف عديدة  شركات  نحو  االقتصادية  لالكتتاب يته  طرف    ،رحت  فالمواطن  محاولته،  وفشلت  وخسرت 
  ؛ب المالألن المساهمة تتطل   ؛عواقب مشاركتهفي ا ال يثق كثير  وربما أساسي في عملية االكتتاب، 

ال      عبر  ولذلك  الرقمية  العامة  عالقاتها  وإدارة  اإلعالمي  جهازها  تفع ل  أن  للشركات  منصات    بد 
إذ   ؛وتؤثر في استقطاب المواطنين التخاذ قراراتهم بشأن المشاركة في االكتتاب باألسهم  ،اإلعالم الجديد 

ق  إن   الجديد من  استخدام منصات اإلعالم  بين  إيجابية  عالقة  العام ُهناك  االكتتاب  وقيمة  الشركة    ؛ 4بل 
ت حيوي  دور  ؤدي  ألنها  تكوين  ا  عملية  تسهيل  في  المواطنين  ا  لدى  يكون  حيث  االكتتاب،  حول  االنطباع 

 .5ومدى فائدة العائد لهم من خالل مشاركتهم في االكتتاب باألسهم   ،معرفة قليلة بالمعلومات 
د وظيفة العالقات العامة من و أن اإلقناع جزء ال يتجزأ من العالقات العامة،    "بيرنايز"وافترض        حد 

  .ف لهندسة الدعم العام لنشاط أو قضية أو حركة أو مؤسسة"قناع والتكي  حيث استخدام "المعلومات واإل
األولي  الطرح  في  السعودية  أرامكو  بشركة  الرقمية  العامة  العالقات  دور  يتشك ل  المنطلق  هذا  ومن 

مزايا    عبرلالكتتاب،   من  الرقمية  العامة  العالقات  ممارسي  استفادة  على  يستند  الذي  الرقمي  اإلقناع 
اإل تفعيل  منصات  على  الجديد  الرسالةلسأعالم  شركة  بوصفها    ،وب  اكتتاب  هدف  لتحقيق  إقناعية  قوة 
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والعاطفي  العقالني  بجانبيها  اإلعالمية  الرسالة  في  اإلقناعية  االستماالت  وتوظيف  السعودية   . 6أرامكو 
الحرفية في    :مثل  بل المتلقي،من ق  ها  أو رفض  دور في قبول الرسالة اإلعالميةلها  الستماالت اإلقناعية  وا

 .7واستخدام الوسائط المتعددة والرسوم البيانية   ،وإيصال المعنى بإيجاز ،كتابة المضمون 
ن في االكتتاب باألسهم تكون لهم طريقة معينة في كتابة الرسائل اإلعالمية الموج هة لهم  و المستثمر و      

وفي الوقت ذاته تعتمد على الجانب    ،تعتمد على الحجج والبراهين  ؛عن طريق منصات اإلعالم الجديد 
 .8وجاذبيتها   ،ومصدرها ،شكل الرسالة :العاطفي مثل

 

 مشكلة البحث:

التي أصبحت تؤدي    ، ى التطور التكنولوجي إلى تحو الت كبيرة في مجال ممارسة العالقات العامةأد      
لمؤسسة التابعة لها منذ ظهور تطبيقات وأدوات وسائل االتصال أدوار ا متعددة لتحقيق أهداف الشركة أو ا 

الجديد  اإلعالم  منصات  مقدمتها  وفي  استخدامها،  واتساع  تباُدل    ،التفاعلية  من  مستخدميها  تمك  ن  التي 
فائقة  ،المعلومات  وبسرعة  تكلفة  بأدنى  اجتماعية  عالقات  استخدام  قد  و   .وإقامة  إلى  الحاجة  أصبحت 

العامة،  العالقات  مجال  في  ة  الُملحَّ الضروريات  من  اإلنترنت  شبكة  على  المنتشرة  الرقمية  المنصات 
أثبتت هذه المنصات قدرتها على تحقيق الوعي بالمنظمة أو المؤسسة أو الشركة التي تنتمي إليها إدارة  و 

 ها.يلإوتحقيق زيادة الوالء  ،اهيرها المختلفةالعالقات العامة، وتطوير العالقة بينها وبين جم 
من مشروع    اجزء  بوصفه    ،م أعلنت شركة أرامكو السعودية طرح االكتتاب باألسهم2019وفي نوفمبر      

ضمن ما    -  م2016أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في يناير    ،إصالح اقتصادي شامل
السع العربية  المملكة  باسم رؤية  االكتتاب   -م  2030وديةُعر ف  فترة  انتهاء  أرامكو    ؛ومع  اكتتاب  أصبح 

أكثر من   التاريخ، حيث جمع    ( 25.6)ما يعادل  ب  ،مليار ريال سعودي  (96)أكبر طرح أولي عام في 
 ا واسع ا خالل هذا العام.وهو ما أحدث صدى إعالمي   ؛مليار دوالر أمريكي

وفق ا    -م  2020لم استخدام ا لمنصة تويتر، ففي عام  المجتمع السعودي من أكثر شعوب العا  ويعد       
المتحدة األمم  بـد  قُ   -لبيانات  السعودية  العربية  المملكة  سكان  عدد  مع    (35)ر  مليون    (25) مليون، 

العالم   في  الجديد  اإلعالم  منصات  على  تواجد  أكبر  وهو  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  مستخدم 
السعودية،  72.38 سكان  من  المتو ٪  عام  وق  من  بحلول  أنه  في    م؛2025ع  اإلنترنت  انتشار  سيصل 

 .9مليون مستخدم  (36.2)أي ما يصل إلى   :٪97المملكة العربية السعودية إلى 
 ، لالستفادة منها في اتخاذ القرار  ؛آخر للمعلومات   ان منصات اإلعالم الجديد مصدر  و المواطن  ويتخذ      

حيث    ؛ جديرة بالثقة في تفاعالتهم ووصولهم إلى المعلومات الصحيحةالعتماد على مصادر  إلى اويميلون  
يجعل المواطن يفكر مرات عديدة  مما    ؛ب المشاركة به بالمالن المشاركة في اكتتاب أرامكو نشاط يتطل  إ

للبحث  المشكلة البحثية  وتتبلور    .محتوى   ات ويبحث عن مصادر رقمية مقنعة ذ   ،في مدى ثقة االكتتاب 
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مد الحالي   مُ في  استفادة  السعودية  ى  أرامكو  بشركة  الرقمية  العامة  العالقات  محتوى  من  أرامكو  كتتبي 
اإلعالم من صحف    -هيئة السوق المالية "تداول"   –مثل: )البنوك    ،والجهات الرسمية المساندة لالكتتاب 

تويتر منصة  عبر  وقنوات(،  رو    ،وإذاعات  أر   ت موقد    ت علنأ و   ت جالتي  اكتتاب  عن  إيجابية  امكو،  صورة 
اتخاذ  فيودراسة كيف أث ر محتوى تلك التغريدات    ،وتحليل أهمية ذلك في إقناع المواطنين باكتتاب أرامكو

واألساليب اإلقناعية    ،ومضمونها   ،من حيث مظهر التغريدات   ،قراراتهم االستثمارية نحو االكتتاب باألسهم
 بها.  

 مصطلحات الدراسة:

 العالقات العامة الرقمية:  •
التوج    فكرة  على  الرقمية  العامة  العالقات  ممارسة  مهنة  تقوم  لممارسة  واالتصالي  اإلداري  ه 

العامة الجديد   ،العالقات  اإلعالم  منصات  استخدام  واألساليب   ؛عبر  الطرق  أفضل  لتحقيق 
الة والمنافس  ؛الفع  الخارجي  والجمهور  الشركات  بين  ناجحة  وصل  حلقة  سمعة  بو   ،لتكوين  ناء 

 .10ة إيجابية  وصورة ذهني
 :اإلقناع •

اإلقناع   الحياةيحدث  جوانب  من  جانب  كل  واالقتصاد   :مثل   ،في  والسياسة  في   ،التعليم  وحتى 
مهمة وحيوية في تركيبة عقل أي شخص،   ااإلقناع أدوار    ؤدييإذ    ؛التفاعالت االجتماعية اليومية

أي أنه   :ر وفق الطريق الذي رسمه له القائم بالعملية اإلقناعيةفهو وسيلة فع الة لجعله يقتنع ويفك  
 .11  المستقبلفي جهد مقصود من خالل عملية االتصال للتأثير 

 اكتتاب شركة أرامكو السعودية:  •
بموجب مرسوم   ،م1988/ 13/11الموافق    ،هـ4/1409/ 4تأسست شركة أرامكو السعودية بتاريخ  

بموجب قرار   ،م2018(، ثم بعد ذلك أصبحت شركة مساهمة سعودية في عام  8ملكي رقم )م/
في   ت لج  وسُ   ،م28/3/2017الموافق    ،هـ7/1439/ 11المؤرخ في    ، (180مجلس الوزراء رقم )

 . السجل التجاري بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية
شرع ولي العهد األمير محمد بن سلمان في إصالحات كبيرة الستراتيجية إدارة الثروة وقد       

إعادة هيكلة صندوق االستثمار العام في البالد، من خالل رؤية المملكة   عبرالسيادية للمملكة،  
الت هيكلية غير مسبوقة في اقتصاد  ترحة إلى إحداث تحو  قتهدف اإلصالحات المُ حيث    م،2030

 .12المملكة العربية السعودية 
٪ من أسهمها  1.5، تداولت شركة أرامكو السعودية  م2019ديسمبر    11للمرة األولى في  و      

)ريال   اسعودي    رياال    (32)( بسعر  IPOفي تداول )البورصة السعودية( في طرحها العام األولي )
مما يجعلها الشركة األكثر قيمة في العالم،    ؛تريليون دوالر (1.7)ر قيمة أرامكو بـ  قد  تُ و   ،سعودي(
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متجاوز ا شركة علي بابا   ،مليار دوالر( 25.6حيث ُيعتقد أنه أكبر طرح عام أولي على اإلطالق )
  .مليار دوالر( 25الصينية )

الو       االكتتاب  بحماس  ينتظرون  األفراد  المستثمرون  األوليكان  شعبية    ؛عام  زاد  ما  وهذا 
السعودية أرامكو  في  وحتى    تهاوجاذبي  االستثمار  السعودية  األسر  بين  المالية  األوراق  سوق  في 

 . ق بالموثوقيةع بسمعة طيبة على مستوى الدولة فيما يتعل  ألن أرامكو السعودية تتمت    ؛األجنبية
السعودية        العربية  المملكة  لرؤية  المتحدة    ،م2030ووفق ا  لألمم  المستدامة  التنمية  وأهداف 

(SDGs)؛ستدام ومربحأنها تعمل بنشاط نحو تحقيق نمو مُ ترى  شركة أرامكو السعودية  فإن    ؛  
المتول   اإليرادات  مع  المالية  األوراق  سوق  في  جاذبيتها  من  يزيد  قد  العمما  االكتتاب  من   .امدة 

شركة رائدة في  بوصفها  والحصول على اعتراف عالمي    ها،وتنويع  تعتزم أرامكو توسيع أعمالهاو 
واالستفادة   السيطرة،  بها تحت  الخاصة  الكربون  بصمة  على  الحفاظ  العالمي، مع  الطاقة  قطاع 

 . 13قيمة لجميع المستفيدين إيجاد و  ،من التكنولوجيا واالبتكار
 

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن اهتمام مكتتبي أرامكو بمحتوى العالقات العامة الرقمية عبر      
العالقات العامة الرقمية من منصة تويتر    ت استفاد   وكيف  ، منصة تويتر خالل فترة اكتتاب شركة أرامكو

االستماالت اإلقناعية    استخدام عبر    ،في توجيه الجمهور نحو اتخاذ قراراتهم للمشاركة في اكتتاب أرامكو
 .لتحقيق هدف شركة أرامكو السعودية من إعالنها لالكتتاب العام ؛المختلفة

ة أهداف فرعيةهذا ويندرج من   ف على: عر  ل في الت  تتمث   ؛الهدف عد 
اهتمام المبحوثين بمتابعة تغريدات العالقات العامة الرقمية عبر منصة تويتر خالل فترة اكتتاب شركة    •

   .السعودية أرامكو
  ،أثر االستماالت اإلقناعية المتبعة على مكتتبي أرامكو في اتخاذ القرار نحو المشاركة باكتتاب أرامكو •

وُ  ق    ت فظ  التي  من  تويتر  منصة  أرامكو  عبر  باكتتاب  المهتمة  بالشركات  الرقمية  العامة  العالقات  بل 
 السعودية 

 أهمية الدراسة: 
مت الباحثتان أهمية الدراسة إلى أربعة أقسام:   قس 

 األهمية العلمية: -أ
وظيفة للعالقات العامة في بوصفه  األخذ بتوصيات الدراسات العلمية السابقة التي تناولت اإلقناع   •

 كدراسة.اإلعالم الرقمي 
ألن اكتتاب    م؛2030في محاولة إبراز دور العالقات العامة الرقمية في رؤية    ،حداثة الموضوع •

 .  م2030من خطط رؤية   د  أرامكو يع
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ال توجد دراسات علمية  ف  ؛علم الباحثة  على حد  و الفجوة المعرفية في بحوث العالقات العامة،    سد   •
 اإلقناعية في العالقات العامة الرقمية بالشركات. تناولت االستماالت 

 األهمية العملية )التطبيقية(:-ب
إطار  قد  تُ  • الحالية  الدراسة  الشركات  امرجعي    ام  في  الرقمية  العامة  العالقات  جانب    ،لممارسي  من 

  .وكيفية جذب الجمهور للمشاركة في تلك األنشطة ،توظيف مفهوم اإلقناع في أنشطة الشركة
الرقمية    تفيد  • العامة  العالقات  مجال  في  العاملين  الخصوص  وجه  على  الحالية  الدراسة  نتائج 

 . (م2021)الصالحي وحاتم،  في طريقة التعامل مع الجمهور -كالبنوك –بالشركات الخاصة 
 األهمية النظرية: -جـ

النظرية في بحوث ستخدم هذه  لإلقناع، حيث تُ   ترجيح االحتمالاإلسهام العلمي في تجسيد نظرية   •
لدراسة توظيف    نظرية ترجيح االحتمالعالن واالتصال التسويقي، أما الدراسة الحالية فستخدم  اإل

العالقات العامة الرقمية بالشركات لالستماالت اإلقناعية، مم ا يساعد الباحثين في مجال اإلعالم  
 والعالقات العامة على استخدامها في مواضيع أخرى. 

 ؛لإلقناع في الرسائل التي تهتم باألسهم وطرح االكتتاب بالشركات االحتمال    جيح تر تطبيق نظرية   •
على أهمية الرسالة اإلعالمية للمستثمرين من ق بل صانعي المحتوى في الشركات عبر    مم ا يدل  

 منصات اإلعالم الجديد. 
 األهمية المنهجية:-د

فترة   اإلقناعية خالل  الرقمية لالستماالت  العامة  العالقات  توظيف ممارسي  كيفية  الحالي  البحث  يتناول 
 ل إلى عمق أكبر لحل  ب من الباحثة استخدام منهج كمي للتوص  تطل  اكتتاب أرامكو، ومن هذا المنطلق يُ 

 مشكلة البحث.
 الدراسات السابقة:

مت ق  ن: يالباحثتان الدراسات السابقة إلى قسم  س 

 : في القطاعات الحكومية عالقات العامة الرقميةواقع ال -أ

 Dose the:  (  Jayawinangun, Amaliasari, Rusfien& Bon, 2022)  الدراسة األولى
Public Relations Influence to Public Attitudes And  1Government Cyber

14Intentions Vaccine ?  

  التحقيق في تأثير العالقات العامة السيبرانية على الحكومة في مواقف الجمهور  إلىهدفت الدراسة      
المتعل  ه  ونوايا اللقاح  بـ  الستخدام  مجتمع    (COVID-19)ق  العامة    ،بوجورفي  العالقات  تأثير  وتحديد 

 
 : الحكومة السيبرانية.   The Government Cyberالمقصود بـ   1
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للحكومة   ونوايا  فياإللكترونية  الناس  ُأجري مواقف  حيث  باستخدام    هم،  بوجور  مدينة  في  البحث  هذا 
المنهج الوصفي االستكشافي الكمي مع  البحث  نت من )   ةمجموع  ت ختير اُ ، و أساليب   مفردات   (206تكو 

لت النتائج إلى  ليكونوا عينة البحث  والوصول إلى العالقات العامة السيبرانية    ،لمعرفةأن مستوى ا، وتوص 
  أن العالقات العامة السيبرانية الحكومية ، و facebookو    twitterو     instagram  ؛الحكومية بالتسلسل

   . اللقاحأخذ مصدر مهم لتحسين نية  الرقمية

عية على عينة من  (: واقع االستخدام الحكومي لتويتر: دراسة استطالم2019الدراسة الثانية )الرتيق،  
 .15مستخدمي تويتر في المملكة العربية السعودية 

ومدى فاعليتها في   ،ف على الواقع الفعلي في استخدام الحكومة لمنصة تويترعر  هدفت الدراسة إلى الت      
المواطنين،   البيانات   وقد مشاركة  أداة جمع  التحليلي باستخدام  المنهج الوصفي  الباحثة  وهي   ،استخدمت 

أعمارهم    ؛من أفراد العينة  ٪67لت الدراسة إلى أنمفردة، وتوص    (334)على عينة    ةاإللكتروني  ةاالستبان
بين   من  -20) ما  مستخدميأأن  هذا  يؤكد  و   ،اعام    (30ألقل  فئة    كثر  من  الجديد  اإلعالم  منصات 

بل   ؛للحصول على المعلومات الحكومية  اأساسي    ا ولكن هذه الفئة لم تختر منصة تويتر مصدر    ؛ب الشبا
ذلك   ويرجع  البحث،  لت محركات  تويترإلى  فض  الحكومة في منصة  تظهره  المبحوثين عما    . عدم رضا 

من خالل تدريب ممارسي موظفي    ،وأوصت الدراسة بتفعيل صوت الحكومة على منصات اإلعالم الجديد 
 . هالحكومة إلدارة المحتوى وتصميم

)التميمي،   الثالثة  العامة  م2018الدراسة  العالقات  وظيفة  في  الحديثة  االتصال  وسائل  استخدام   :)
 .16واإلعالم: دراسة مسحية للمؤسسات الحكومية في واسط 

بل ممارسي العالقات ستخدمة من ق  ف على الوسائل اإلعالمية الجديدة المُ عر  هدفت الدراسة إلى الت       
نتيجة توظيفهم للوسائل  وما المشاكل والمعو    ،ومدى استخدامهم لهذه الوسائل  ،العامة قات التي تواجههم 

اعتمد الباحث على المنهج المسحي    وقد   .اإلعالمية الجديدة في ممارستهم كإدارة عالقات عامة وإعالم
نة من  على عينة مكو    ،االستبانة والمقابلة المقننة والمالحظة  :وهي  ،باستخدام ثالث أدوات لجمع البيانات 

وخمس ممارس  ي أربعة  عشر   ن  ثالث  في  عامة  رسمية    ة عالقات  الكوت بجهة  مدينة  في  واسط   ،محافظة 
ة نتائجوتوص    .مختلفةا ما بين جامعات ومديريات  تحديد   اهتمام القائمين    :من أهمها  ،لت الدراسة إلى عد 

قصور الجهات الحكومية   :قات التي واجهتهمعلى العالقات العامة بمنصات اإلعالم الجديد، ومن المعو  
 ممارستهم العملية. في ا مم ا يؤثر سلب   ؛وقلة الدعم المادي والفني ،تدريبهمفي 
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اال نظرية  توظيف    -ب فاعلية  ترجيح  األكثر  المحتوى  خصائص  على  للّتعّرف  لإلقناع؛  في  حتمال 
 منصات اإلعالم الجديد:

 Communication, Persuasion and(:  Çiftçi, 2018):  األولىالدراسة  
Cognition: The Review on Application of the ELM-Model in Political 

17Communication of North Cyprus  
نظرية   تطبيق  إلى  الدراسة  هذه  لإلقناعهدفت  االحتمال  واإلدراك    ترجيح  واإلقناع  االتصال  في 

،  ، عبر منصة تويتر في شمال قبرص لمرشحين(  ) وهو ما ُيعرف بالتصويت للالتصال السياسي  
اُ  نموذج  حيث  الرسائل    ؛(Elaboration Likelihood Model)ستخدم  إقناع  مدى  لشرح 

تصو    ،السياسية إلى  خاصة  إشارة  المشتركة  المصوتين  رات مع  والقيم  المرشحين  بين    عن 
الحسبان  الباحث أخذ    المواطنين والمرشحين، وقد  والتشابهات االجتماعية    في  الفروق  أال تغطي 

  تستخدمواُ   .االستجابات النفسية للمرشحين والناخبين تغطي  ولكن    ؛فقط االستجابات االجتماعية 
متعم   مقابلة  نموذج  طريقة  تطبيق  لشرح  منظمة  شبه  بشمال    (ELM)قة  السياسي  التواصل  في 

لت نتائج الدراسة إلى أن ال  لجمع المعلومات.  قبرص  مسار المركزي لالتصال السياسي في وتوص 
لنظرية   قبرص  للتطبيق  (؛ELM)شمال  قابلية  أكثر  أكثر مسار  ،  كان  أن  الدراسة  حيث وجدت 

 لالتصال السياسي. منصة تويتر المركزي في  لمساراهو  ؛به ن و قنع المواطنأُ 
 

الثانية  The influence of online  (:Bi, Liu&Usman, 2017)  :الدراسة 
information on investing decisions of reward-based crowdfunding   

18 
الدراسة        هذه  اإلنترنت  عر  الت  إلى  هدفت  عبر  المعلومات  تأثير  كيفية  على  قرارات  في  ف 

 :  هما في هذه الدراسة  انن الرئيس كان السؤاالعبر منصة تويتر، و  المستثمرين
اإلنترنت    -1 عبر  المعلومات  تؤثر  الباحث  فيكيف  واكتشف  المستثمرين؟  هذه  و قرارات  في  ن 

للممو   يمكن  أنه  متنو  الدراسة  مجموعة  إلى  الوصول  المستثمرين  أو  حول  لين  المعلومات  من  عة 
 . مشروع أو منتج عند اتخاذ قرارات االستثمار

تأثير ا    -2 األكثر  المعلومات  نوع  المُ   فيما  عستثسلوك  ولإلجابة  السؤال  نمر؟  اعتمد   ؛هذا 
نظرية  و الباحث على  االحتمالن  تجريبية    ترجيح  دراسة  إلجراء  بحث  نموذج  وطو روا  لإلقناع، 

بيانات موضوعية جُ  تمويل جماعي صيني  ت معباستخدام  النتائج    .من موقع  لت  أن  إلى  وتوص 
قرارات االستثمار الممول،  في  ة  إشارات الجودة والكالم الشفهي اإللكتروني لها آثار إيجابية كبير 

المُ  كلمات  عدد  الكبيرةقد  وأن  الفيديو   ،مة  مقاطع  المشروع    ؛وعدد  أن  يشعرون  الممولين  تجعل 
األعلىيتمت   "اإلعجابات"  عدد  أن  كما  أعلى،  بجودة  الممو    ؛ ع  المشروع تجعل  أن  يشعرون  لين 
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لغوي ع  يتمت   البيانات كما    .جيد   بأسلوب  تحليل  مع  الدراسة  المسار عن    كشفت  معلومات  أن 
المشروع( جودة  )إشارات  )  ،المركزي  المحيطي  المسار  الفيديوومعلومات  تأثيرات    ؛( مقاطع  لها 

تقريب ا   الممو  في  متساوية  استثمار  الصيني قرارات  الجماعي  التمويل  سياق  في  كان  وأخير    .ل  ا 
العلوم   لمشاريع  بكثير  أهمية  أكثر  المركزي  المسار  المسار  كان  بينما  والزراعة،  والتكنولوجيا 

 المحيطي أكثر أهمية لمشاريع الترفيه والفنون.
  

 Embedding persuasive(:  Lee,Tsohou& Choi, 2017)  الثالثة:الدراسة  
features into policy issues: Implications to designing public 

19participation processes  
هذه   الت  هدفت  إلى  كانت  عر  الدراسة  إذا  ما  على  المضم    الرسائلف  مقنعة  السياسة  بسمات  نة 

ن في هذه الدراسة على و اعتمد الباحثالمواطنين للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار، حيث  تجذب  
ا في التجربة    (80)بل  من ق  ا  منهجية استطالعية مبدئي   وأشارت   .المملكة المتحدة وتركيابمشارك 

أن    نتائج  إلى  على  الدراسة  تحتوي  التي  والطرفية الرسائل  المركزية  الميزات  األكثر  يعد     ؛مزيج 
اختيار أحد المسارين )مركزي أو طرفي(؛ بينما    تحفيز المواطنين على اتخاذ القرار،فعالية في  

القرارات.   اتخاذ  على  المواطنين  تحفيز  في  فعالية  أدوات أقل  تصميم  بأن  الدراسة  وأوصت 
 لتحفيز مشاركتهم. ؛كة اإللكترونية يحتاج إلى مراعاة الجوانب النفسية للمواطنينالمشار 

 Comparing the(:  McEntee, Coleman&Yaschur, 2017)  الرابعة:الدراسة  
effects of vivid writing and photographs on moral judgment in 

20public relations  
إلى  الدراسة  هذه  المشاركين  ف  عر  الت    هدفت  تحفيز  في  الفيديو  ومقاطع  الصور  فعالية  على 

تهم   التي  حيث    بالقضايا  لإلقناعنظرية    ت قب  طُ المنظمة،  االحتمال  العالقات   ترجيح  مهنة  في 
جانب   من  بالشركات  لت   .المحتوى   خصائص العامة  الدراسة    وتوص  هذه  محتوى  إلى  نتائج  أن 

االنتباه والذاكرة والعاطفة واإلقناع    فيتأثير أقوى  له    المتضم ن وسائط متعددة؛العالقات العامة  
 الذي يتضم ن النص فقط. عكس كتابة المحتوى  ،للمتلقي

الخامسة  Trust in User-Generated(:  Pee&Lee, 2016)  :الدراسة 
Information on Social Media during Crises: An Elaboration 

21 Likelihood Perspective 

 : أثناء األزمات، مثلفي  للمعلومات    امصدر  هدفت هذه الدراسة إلى استخدام منصات اإلعالم الجديد       
المدنية واالضطرابات  الطبيعية  ذلك،  الكوارث  يُ فقد    ومع  التي  المعلومات  وصدق  جودة  نشئها  كانت 
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عوبة في التمييز ص  هم يجد العديد من، حيث  لقلقإلى ا  تدعو  منصات اإلعالم الجديد المستخدمون على  
هذه الدراسة نظرية الثقة في منصات اإلعالم الجديد. ووسعت  بين المعلومات الصحيحة والخاطئة على  

يُ  التي  المُ المعلومات  المستخدمون    ،ستخدمنشئها  يقوم  خاللها  من  التي  العملية  على  التركيز  خالل  من 
وإطار التحفيز    ترجيح االحتمال لإلقناع    تند الباحثان في هذه الدراسة على نظريةاس، حيث  بتكوين الثقة

والقدرة واقترحت  والفرصة  الدراسة  ،  اختبارهذه  تجريبي    إجراء  يحد  يكون  بشكل  ا  معالجة نموذج  طرق  د 
يُ المعلوما التي  فضال  طو  ت  الثقة،  خاللها  من  المستخدمون  تؤثر  ر  التي  العوامل  عن  هذه في    استخدام 
الدراسةالمسارا نتائج  الذين يسعون للحصول  إلى أن  تويتر    منصة  ستقصائية لمستخدمياال  ت. وأشارت 

ات بشكل أكبر  إلى أن األفراد يقيمون جودة المعلومالنووية   2" فوكوشيما دايتشي"على معلومات حول أزمة  
قوية شخصية  صلة  ذات  األزمة  معلومات  تكون  قلق    لمصالحهم،  عندما  األفراد  لدى  يكون  عندما  أو 

األزمة.   فو منخفض بشأن  ذلك،  النقيض من  أكبر عندما  إنعلى  بشكل  األغلبية  تأثير  يعتمدون على  هم 
لق شديد بشأن األزمة.  أو عندما يكون لدى هؤالء األفراد ق  ،تكون معلومات األزمة أقل أهمية شخصية

 استخدام جودة المعلومات وتأثير األغلبية في تكوين الثقة.  فيليس للمعرفة السابقة تأثيرات معتدلة كبيرة و 
 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

على أهمية    (العالقات العامة الرقميةـ)ق بتعل  انحصر اهتمام الدراسات السابقة في المحور األول المُ       
للشركات  الجديد  اإلعالم  دراس  ،منصات  مثل  العربية  السابقة  الدراسات    م، 2019)الرتيق،    تي:خاصة 

خاصة  ما  بو   ،للعالقات العامة الرقمية في العصر الحالي  اعميق    اناول دور  تحيث لم ت   ؛(م2018والتميمي،  
 . م2030رؤية المملكة العربية السعودية تعل ق بي

فقد الدراسات السابقة أهمية نظرية احتمالية التفصيل لإلقناع،  فيه  تناولت  الذي  ر الثاني  المحو   أما      
كيفية تفصيل الجمهور عند قراءته للتغريدات الخاصة   ما يخص  تناولتها الباحثتان في الدراسة الحالية في

 ،جمهور اكتتاب أرامكو السعودية  الهي يفض  تيمكن معرفة نوع االستماالت اإلقناعية الإذ    ؛باكتتاب أرامكو
 . الشركات في لعالقات العامة الرقمية اوكيف يفيد هذا العمل الذكي 

السابقة  لن  ي الباحثت  عرض وبعد        العلمية  بموضوع  لجهود  يرتبط  الحاليفيما  قد     ؛البحث  فإنهما 
 : في النقاط اآلتيةمن هذه الدراسات السابقة استفادتا 

 .المشكلة واألهداف التي تسعى إلى حل   •صياغة المشكلة البحثية
ف على فاعلية توظيف االستماالت  عر  لت  إلى االبحث الحالي    ى•صياغة فروض البحث الحالي، حيث يسع
   .اإلقناعية للعالقات العامة الرقمية للمواطنين

ت العامة الرقمية الفجوة البحثية التي تتمحور في الدراسات العلمية العربية حول دور العالقا  • إيجاد وسد  
التفصيل احتمالية  نظرية  بواسطة  اإلقناعية  االستماالت  توظيف  سلوك  ،في  على  فاعليتها   ودراسة 

 
 (.  Pee&Lee, 2016مسمى األزمة التي تناولتها دراسة ) 2
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ه  يلإلتحقيق الهدف األساسي الذي تسعى    ؛المواطنين في اتخاذ قراراتهم بشأن المشاركة في اكتتاب أرامكو
  .شركة أرامكو السعودية

 . السابقة مع نتائج الدراسة الحاليةالدراسات بين نتائج مقارنة   إجراء •
 

 تساؤالت الدراسة:

 تنقسم تساؤالت الدراسة إلى محورين:

درجة اهتمام المبحوثين بمتابعة تغريدات العالقات العامة الرقمية عبر منصة  المحور األول:   -
 ، ويشتمل على عّدة تساؤالت:تويتر خالل فترة اكتتاب شركة أرامكو السعودية

 ؟  متابعة المبحوثين ألخبار اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة تويتر "خالل" فترة االكتتاب مدى ما   •
اكتتاب    ن من خاللها على متابعة ما يخص  و التي حرص المبحوث  ،أكثر الحسابات عبر منصة تويترما   •

 ؟  شركة أرامكو
الثاني:   - المتبعة  المحور  اإلقناعية  االستماالت  و    ،المكتتبين  فيتأثير  منصة    ت فظّ والتي  عبر 

، ويشمل عّدة بل العالقات العامة الرقمية للشركات المهتمة باكتتاب أرامكو السعوديةتويتر من ق  
 تساؤالت:  

إقناع  ما   • في  أرامكو  شركة  اكتتاب  عن  المنشورة  التغريدات  محتوى  دور  في  المبحوثين  رأي 
 ؟  الجمهور بالمشاركة في االكتتاب 

 ؟  المبحوثين مع محتوى تغريدات اكتتاب شركة أرامكومدى تفاعل ما  •
 ، ب درجة عالية من االنتباه والدقةالتي تتطل    قناعيةمدى اتفاق المبحوثين حول االستماالت اإلما   •

تعر  بوتقنعهم   عندما  االكتتاب  في  منصة  المشاركة  عبر  أرامكو  شركة  اكتتاب  لتغريدات  ضوا 
 ؟ تويتر 

اإلما   • االستماالت  حول  المبحوثين  اتفاق  تتطل  قناعية  مدى  درجة  التي  االنتباه    منخفضةب  من 
تعر  بوتقنعهم    ،والدقة عندما  االكتتاب  في  عبر  المشاركة  أرامكو  شركة  اكتتاب  لتغريدات  ضوا 

 ؟  منصة تويتر 
 

 فروض الدراسة:
في  ت  -1 المكتتبين  متابعة  بين  إحصائية  داللة  ذات  منصة  وجد عالقة  عبر  الرسمية  للحسابات  أرامكو 

  .وموافقتهم على أن التغريدات لها دور في إقناع الجمهور بالمشاركة في االكتتاب  ،تويتر
المنطقية ت  -2 اإلقناعية  االستماالت  على  العينة  أفراد  اعتماد  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجد 

السن    –)النوع  الُمتغي رات الديموغرافية  و   ،رامكوواالستماالت اإلقناعية العاطفية في تغريدات اكتتاب أ
 . الدخل الشهري( –طبيعة العمل  –المستوى التعليمي  –
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 اإلطار النظري للدراسة:

االحتمال نظرية   بـ  (Elaboration Likelihood Model) 22لإلقناع    ترجيح  اختصاًرا  وت عرف   ،
(ELM:) 

نظرية         على  الحالية  الدراسة  لإلقناعاعتمدت  التفصيل  الرسالة   ،احتمالية  مستلمي  أن  تقترح  التي 
ر األفراد بعناية  في ظل المسار المركزي يفك  و   .عالجون الرسالة إما عبر طريق مركزي أو طريق طرفيسيُ 

وفي ظل المسار المحيطي، ينظر األفراد في    .ونوعية محتوى الرسالة  ،في الحجج ذات الصلة بالقضية
وتقترح نظرية    .مصداقية المصدر  :زون على اإلشارات المحيطية مثلتدقيق بسيط لمحتوى الرسالة، ويرك  

 والمسار المحيطي.  ،: المسار المركزي ، وهمااحتمالية التفصيل لإلقناع طريقين رئيسين لإلقناع
 •المسار المركزي:  

اإلقناعيتول       اإلقناعية  د  الرسالة  مضمون  ناحية  من  للرسالة  المتلقي  مالحظة  طريق  ،  هاومميزات  عن 
حيث  و  الرسائل،  صياغة  من  عاٍل  مستوى  على  المركزي  المسار  بالرسالة  يجب  يشتمل  القائم  على 

   .تقديم الحجج الكافية في الرسالة اإلقناعية( –) التنبؤ بتحفيز المتلقي  في الحسبان اإلعالمية أن يأخذ 
 •المسار المحيطي: 

  ، د اإلقناع في هذا المسار عن طريق ارتباط الشخص باإلشارات اإليجابية أو السلبية في الحافزيتول      
يتلقاها الشخص في  و أو عن طريق استنتاج بسيط حول مزايا الموقف المدافع،   ال ترتبط اإلشارات التي 

للحافز المنطقية  بالجودة  الهامشي  المسار  مثل  ؛إطار  عوامل  عدة  الهامشي  المسار  في  المهم   : بل 
 ، أو جودة إنتاج الرسالة. تهاأو جاذبي  مصداقية مصادر الرسالة

الذي طوره ريتشارد بيتي، وجون كاسيوبو عام    -( لإلقناع  ELMن نظرية احتمالية التفصيل )تتضم  و      
أن يشارك المستلمون في تطوير  على احتمال    تدل  أن االختالفات المهمة في طبيعة اإلقناع    -م 1981

المقنعة.   بالقضية  الصلة  ذات  المعلومات  التفكير في(  إشراك  و )أي  يمكن  التفصيل،  درجة  على  ا  اعتماد 
اإلقناع عمليات  من  مختلفين  يتضم    ،نوعين  المنهجيأحدهما  التفكير  اختصارات يتضم ن  و   ،ن  اآلخر 

المختلفة  و   .معرفية العوامل  المقنعة  فيتؤثر  تُ   النتائج  التي  العملية  على  ا  نظرية    ،طنش  اعتماد  وتهدف 
  ستخدم، ونتائجها على تغيير المواقف تُ ترجيح االحتمال إلى شرح طرق مختلفة لمعالجة الرسائل، ولماذا  

(O'Keefe, 2008  )23 24. 
الجديد ال  ذهوه      اإلعالم  منصات  عبر  األسهم  رسائل  لدراسة  مفيدة  المركزية   ؛نظرية  اإلشارات  ألن 

تعد   حيث  السياق،  هذا  في  مهمة  مهمة  والطرفية  المركزية  على    ؛اإلشارات  كبير  طلب  لوجود  نظر ا 
  اإذا بد   ىبنتوألن االكتتاب باألسهم من المرجح أن يُ   .ق منها في مثل هذه السياقات حق   المعلومات التي تُ 

تعاصادق   حيث  مهمة  د  ،  المحيطية  ي  ؛اإلشارات  تُ ألنه  التي  المعلومات  في  نقص  عادة   منها حق   وجد    ، ق 
 . 25ق من الحقائق ويتطلع الناس إلى اإلشارات المحيطية عندما يكون من الصعب التحق  
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 توظيف نظرية احتمالية التفصيل لإلقناع في البحث الحالي:-

اإلعالمية في أخبار األسهم التي  ا ألهمية الرسائل  نظر    ؛استهدفت هذه النظرية المكتتبين في أرامكو     
بالمال،  تتطل   فيها  المشاركة  الت  وظ  تُ وسب  في  لإلقناع  التفصيل  احتمالية  نظرية  سلوك عر  ف  على  ف 

اتخاذ  في  بمعنى ما عالقة التغريدات    ؛المبحوثين عبر منصة تويتر تجاه اكتتاب شركة أرامكو السعودية
األسهم؟  لقراراتهم   في  باالكتتاب  السعودية    جذبت   هلو لمشاركة  أرامكو  بشركة  الرقمية  العامة  العالقات 

عبر   االكتتاب  في  المشاركة  نحو  التغريدات  خالل  من  المبحوثين  أرامكو  الكتتاب  المساندة  والشركات 
 كونها القائمة بالرسالة اإلعالمية؟   ؛منصة تويتر

يتط      الذي  المركزي  الطريق  الحالية أن  الدراسة  الباحثتان في  أكبر من االنتباه    اب مجهود  ل  وتفترض 
الرسالة تفصيل  في  و   ،والدقة  منطقية،  إقناعية  استماالت  يتطل  أن  يتضمنه  الذي  المحيطي  ب  الطريق 

  .نه استماالت إقناعية عاطفيةيتضم   ؛أقل من االنتباه والدقة في تفصيل الرسالة امجهود  
أرامك     شركة  باكتتاب  اهتم  إذا  القارئ  أن  الربط  هذا  واالستثمار  وسبب  النفع  ناحية  من  السعودية  و 

  ؛ وإذا كان يهتم باالكتتاب فقط  .سيهتم باالستماالت اإلقناعية المنطقيةإنه  ف  ؛المادي على المدى الطويل
أو    ،أو ألن أغلبية المجتمع السعودي تفاعل واكتتب   ،أو لسمعة شركة أرامكو الجيدة  ،كونه أول مرة يكتتب 

سيوف   أرامكو  اكتتاب  فرص  ألن  السعودي  ار  االقتصاد  ونمو  البطالة  باالستماالت إنه  ف  ؛لتقليل  سيهتم 
 . إشارات إقناعية محيطية د  ألنها تع  ؛اإلقناعية العاطفية

 

 التصميم المنهجي للدراسة:

 :26نوع الدراسة ومنهجها

الوصفي األسلوب  على  الحالية  الدراسة  مُ   ؛اعتمدت  اهتمام  طبيعة  وتوصيف  أرامكو  لرصد  كتتبي 
  ، والجهات المساندة لالكتتاب عبر منصة تويتر   ،بمحتوى العالقات العامة الرقمية لشركة أرامكو السعودية

يُ  ذلك  وكيف  السعوديةفي  المشاركة  بإقناعهم  في  سهم  أرامكو  الباحثت  ؛اكتتاب  اعتمدت  على  ا لذلك  ن 
وتحويلها إلى بيانات كمية رقمية قابلة    ،باستخدام اإلحصاء الوصفي  ،المنهج المسحي في جمع البيانات 

 للتعامل اإلحصائي.  
 :27 تهامجتمع الدراسة وعين

ن مجتمع الدراسة من جميع األشخاص والفئات والوحدات التي تقع في إطار تعميمات الدراسة تكو  
بها )الحيزان،   الخاصة  الت    .28(م2010والنتائج  الدراسة  الهدف من  توج  عر  وألن  المكتتبين في  ف على  ه 

السعودية يخص    هم واهتمام  ،أرامكو  فيما  تويتر  منصة  عبر  الرقمية  العامة  العالقات  اكتتاب   بمحتوى 
يتمث    ؛أرامكو أي الجمهور السعودي في المملكة العربية ؛  ل في المواطنين المكتتبينفإن مجتمع الدراسة 

والتي   ،حسب إحصائية ذكرها بنك سامبا السعودي  ،ن مكتتب ييمال  (5ـ)قارب عددهم الالذي ي  ،السعودية
األلمانية   األنباء  وكالة  في    –تناولتها  أرامكو  اكتتاب  عن  نشرتها  مقالة  في  اإلخبارية  /  7/12العين 

 م.  2019
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   عينة الدراسة:
المجتمع  االعينة جزء  تعد    المجتمع األساسي  وتُ   ،من  البيانات بقصد  وتُ   ،للدراسةؤخذ من  جمع منها 

المجتمع ذلك  خصائص  تتمث    ؛دراسة  غير لذلك  العينات  أنواع  من  نوع  في  الحالية  الدراسة  عينة  ل 
القصدية    ،االحتمالية العينة  ي،  (Purposive sample)وهي  بناء  ختار  التي  العينة  الباحث  على    فيها 

معرفة مسبقة بأنهم يستطيعون تقديم المعلومات عن الظاهرة قيد الدراسة، وهم عينة قصدية من مكتتبي  
  كتتبي أسهم أرامكومعينة من مُ   خصائص الباحثتان    اختارتأسهم أرامكو من المجتمع السعودي، حيث  

 مثل:  ،ع عليهموز  االستبيان المُ  نتم اإلجابة عحتى ت ؛ل هدف الدراسة الحاليةتمث  
الجديد  • اإلعالم  منصات  خالل  من  أرامكو  اكتتاب  بأخبار  واهتمامهم  وجه   ،متابعتهم  وعلى 

 . الخصوص منصة تويتر
 . أن يكون لديهم حسابات ونشاطات عبر منصة تويتر •

بموقع        الباحثتان  الحالية  ؛  29  (Surveysystem)واستعانت  الدراسة  في  العينة  حجم  لحساب 
 (384)وات ضح أن الحجم المناسب للعينة في الدراسة الحالية هو  ؛٪95لثقة ومستوى ا ،٪5بهامش خطأ 

  الحالية   ولكن تمت الدراسة  ؛ن مكتتب ي يمال   (5)وهو    ،مفردة من مكتتبي أرامكو بالنسبة إلى الحجم الكلي
 لواقع. إلى اا وأقرب كي تكون النتائج أكثر صدق   ؛مفردة من مكتتبي أرامكو (400)على 

 ( 1جدول )
 . خصائص العينة الديموغرافية 

 اإلجمالي اإلناث الذكور  البيانات الشخصية

 % ك % ك % ك

 100 400 50 200 50 200 النوع

 السن 

 29.8 119 32 64 27.5 55 . 35أقل من 20

 43.8 175 40.5 81 47 94 50.أقل من   35

 26.5 106 27.5 55 25.5 51 . فأكثر 50

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 ىالمستو
 التعليمي 

 13.8 55 9.5 19 18 36 . قلأالثانوي ف

 59 236 62.5 125 55.5 111 .جامعي

 27.3 109 28 56 26.5 53 . دراسات عليا

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

طبيعة  
 العمل

 56.8 227 49 98 64.5 129 . موظف حكومي

 13.5 54 10.5 21 16.5 33 .موظف قطاع خاص

 5.3 21 6.5 13 4 8 . أعمال حرة

 6.5 26 4.5 9 8.5 17 .متقاعد

 11.8 47 17.5 35 6 12 .طالب

 6.3 25 12 24 0.5 1 . ال يعمل

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

الدخل  
الشهري  
 لألسرة

 15 60 22 44 8 16 . 3000أقل من  

 19 76 19 38 19 38 . 10000أقل من  -3000من 

 58 232 54 108 62 124 . 20000أقل من   -10000من 

 8 32 5 10 11 22 . 50000أقل من   -20000من 

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي
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النوعتُ  حول  العينة  ألفراد  الديموغرافية  الخصائص  إلى  السابق  الجدول  بيانات  حيث شير  نسبة    ،  بلغت 
  50-35بلغت نسبة من تتراوح أعمارهم بين "فقد    السن يتعل ق ب  فيماو (،  %50)  واإلناث (،  %50الذكور )
( من اإلناث. وبلغت نسبة من تتراوح أعمارهم  %40,5و)  ،( من الذكور%47منهم )  ،(%43,8عام ا" )

 " )   35-20بين  )  ،(%29,8عام ا"  الذكور%27,5منهم  اإلناث %32و)  ،( من  نسبة من تزيد  و   ،( من 
 " عن  )  ،(%26,5)   عام ا"  50أعمارهم  الذكور%25,5منهم  من  وبالنسبة  %27,5و)  ،(  اإلناث.  من   )

التعليمي ( من  %62,5و)  ،( من الذكور%55,5منهم )  ،(%59بلغت نسبة الجامعيين )فقد    ،للمستوى 
)  ،اإلناث  عليا"  "دراسات  على  الحاصلين  نسبة  بلغت  )  ،(%27,3ثم  الذكور %26,5منهم  من   ) ،  

(  %18منهم )  ،(%13,8وأخير ا بلغت نسبة الحاصلين على "تعليم ثانوي فأقل" )( من اإلناث.  %28و)
يتعل  %9,5و)   ،من الذكور بلغت نسبة "الموظفين الحكوميين"  فقد    ،ق بطبيعة العمل( من اإلناث. وفيما 

(56,8%)،   ( الذكور%64,5منهم  من  القطاع  %10,5و)  ،(  "موظفي  نسبة  بلغت  ثم  اإلناث.  من   )
  بلغت   ،( من اإلناث. وفي المرتبة األخيرة%10,5و)   ،( من الذكور%16,5منهم )  ،(%13,5الخاص" )

( من اإلناث. أما بالنسبة للدخل %6,5و)  ،( من الذكور%4منهم )   ،(%5,3نسبة "ذوي األعمال الحرة" ) 
المبحوث  ،الشهري لألسرة المقدمة  "  ن و فقد جاء في  بين  تتراوح دخولهم  "  2000ألقل من    10000الذين 

(58%)،  ( الذكور%62منهم  من  بين  %54و)   ،(  دخولهم  تتراوح  من  نسبة  جاءت  ثم  اإلناث.  من   )
الذكور%19منهم )و   ،" 10000ألقل من    3000" المرتبة األخيرة%19و)  ،( من    ، ( من اإلناث. وفي 

"  بلغت  بين  أعمارهم  تتراوح  من  م   20000نسبة  )50000ن  ألقل   "8%)،  ( الذكور%11منهم  من   )، 
 ( من اإلناث. %5و)

 

 أداة الدراسة:

من أكثر أدوات البحث الكمي   د  عتحيث    ؛ لجمع البيانات   ةاعتمدت الدراسة الحالية على االستبان
  ة االستبان   ت ستخدمفقد اُ   ؛اا التساع حجم العينة جغرافي  ونظر    .ا في ميدان الدراسةواستخدام    اانتشار  

 بالدخول عليهم عبر حسابات أفراد العينة الخاصة،   وتويتر جرامل تيعبر منصتي   ةاإللكتروني 
 :  تيعلى هاتين المنصتين كاآل  ةاإللكتروني ةالباحثتان االستبان  وز عت حيث      

الباحثتان  لت  عندما حل    ،والبحث عن مكتتبي أرامكو من خالل التعليقات   منصة تويتر  ت ستخدماُ  •
المُ  الهاشتاغات  خالل  ومن  الرقمية،  العامة  العالقات  باالكتتاب تعل  تغريدات  رسائل قة  بإرسال   ،

لـ) من 194خاصة  المعلومات  جمع  فترة  استمرت  )حيث  تويتر  منصة  عبر  شخصي ا  حساب ا   )
 أسبوع إلى ثالثة أسابيع(. 

 ؛ لوجود متيلجراإلى استخدام منصة  هت الباحثتانتوج  ( مفردات، 206المتبقي وهو )إلكمال العدد  •
  ، خبار أسهم أرامكو، حيث يوجد مجموعات تحمل اسم "أسهم أرامكو"أالمجموعات التي تداولت  
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أرامكو" الـ)  ،و"اكتتاب  يفوق  المجموعات  بهذه  المشتركين  وهذا1000وعدد  مشترك؛  سه ل   (  ما 
الباحثت و ي على  المقصودة  العينة  عن  البحث  المعلومان  جمع  حيث  إكمال  توزيع    وال ئسُ ت،  قبل 

يتابع    ةاالستبان أرامكو  أعمن  اكتتاب  ا    -خبار  تويتر تحديد  منصة  االستبانة    -عبر  إرسال  ثم 
 اإللكترونية إليهم. 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

)  استعانت  اإلحصائي  التحليل  ببرنامج  التحليلية  ؛  (SPSSالباحثتان  الدراسة  بيانات  لتحليل 
ويتمث   المعتمدة  الميدانية،  الداللة  مستوى  فبل  الحالية  الفروض   ي:الدراسة  اختبارات    ، كافة 

االرتباطية ف  ،والعالقات  االنحدار  ثقة    يومعامل  درجة  عند  اإلحصائية  االختبارات  نتائج  قبول 
 فأقل.  (0.05)عند مستوى معنوية  يأ :فأكثر 95٪

 ستخدمة: الم   اإلحصائية األساليب
   :المقاييس الوصفية: أوال  

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.  •
 المتوسط الحسابي.   •
 عن وسطها الحسابي.  هاأو تقارب د مدى تباعد القراءات وهو الذي يحد   ،االنحراف المعياري  •
 حسب من المعادلة:الذي يُ  النسبيالوزن  •

 ( ÷ الدرجة العظمى للعبارة.x 100)المتوسط الحسابي  
  :االختبارات اإلحصائية : اثانيً 

 ( .Independent-Samples T-Testاختبار )ت( للمجموعات المستقلة ) •
العبارة  :(Chi square)  2كا • استقاللية  *  ويُ   ،اختبار  بين  الفروق  معنوية  لدراسة  ستخدم 

 .رات االسميةمجموعات المتغي  
ذ  • التباين  )البُ   يتحليل  الواحد  اختصار    ،(Oneway Analysis of Varianceعد  ا  المعروف 

  (.ANOVA)باسم 
   (:Correlation): معامالت االرتباط اثالثً 

 . (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) •

 رات الدراسة:متغّي

 ر التابع المتغيّ  ر المستقل المتغيّ 
دور العالقات العامة 

 الرقمية
باكتتاب   المواطنينإقناع 

 أرامكو السعودية 
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 النتائج العامة للدراسة:

خالل  منصة تويتر  تغريدات العالقات العامة الرقمية عبر    بمتابعة  المبحوثين  المحور األول: اهتمام
 : فترة اكتتاب شركة أرامكو السعودية

 (  2جدول )
 . تويتر "خالل" فترة االكتتاب مدى متابعة المبحوثين ألخبار اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة 

مدى متابعة المبحوثين ألخبار اكتتاب شركة 
أرامكو عبر منصة تويتر "خالل" فترة  

 االكتتاب

 اإلجمالي اإلناث الذكور 

 % ك % ك % ك

 63 252 62.5 125 63.5 127 ادائم  

 17,5 70 14,5 29 20,5 41 اأحيان  

 19.5 78 23 46 16 32 انادر  

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 غير دال  0.418المعنوية:  مستوى       2درجة الحرية: 4.586     : 2كا

 

شير بيانات الجدول السابق إلى مدى متابعة المبحوثين ألخبار اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة  تُ       
( من  %62,5و)  ،( من الذكور63,5منهم )   :(%63ذكروا "دائم ا" بنسبة )و   ،تويتر خالل فترة االكتتاب 

( من اإلناث. وفي المرتبة  %23و) ،( من الذكور%16منهم ) :(%19,5اإلناث. ثم ذكروا "نادر ا" بنسبة )
)   ،األخيرة بنسبة  "أحيان ا"  المبحوثون  )   :(%17,5ذكر  الذكور%20,5منهم  من  من  %14,5و)  ،(   )
 اإلناث. 

عند درجة   (،4.586)   2قيمة كا   ت بلغإذ    ؛الموضحة أسفل الجدولتتسق هذه النتائج مع المؤشرات  و      
( معنوية   ،(2حرية  الذكور (0،418)  ومستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  ؛ 

 واإلناث في مدى متابعتهم ألخبار اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة تويتر "خالل" فترة االكتتاب. 
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 ( 3جدول )
 الحسابات عبر منصة تويتر التي حرصوا من خاللها المبحوثين على متابعة فيما يخص اكتتاب شركة أرامكوأكثر 

 العبارة 

 ا نادرً  ا حيانً أ دائًما

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري 

الوزن                 
 النسبي

 الترتيب 
 % ك % ك % ك

الحساب الرسمي  
لشركة أرامكو  

 .السعودية
238 59.5 60 15.0 102 25.5 2.34 .858 78.0 1 

الحسابات 
الرسمية المهتمة 
 :باألسهم مثل
 .تداول

221 55.3 80 20.0 99 24.8 2.31 .842 77.0 2 

الحسابات 
الرسمية  
 :اإلعالمية مثل
الصحف  
والقنوات 
 . واإلذاعات

200 50.0 97 24.3 103 25.8 2.24 .837 74.7 3 

الحسابات 
الرسمية للبنوك 

 .السعودية
190 47.5 93 23.3 117 29.3 2.18 .858 72.7 4 

الحسابات 
الرسمية الخاصة  
برؤية المملكة 

  :مثل 2030
واس 
 . االقتصادي

189 47.3 89 22.3 122 30.5 2.17 .867 72.3 5 

حسابات  
األصدقاء  
واألقارب 
 .وزمالء العمل

177 44.3 79 19.8 144 36.0 2.08 .893 69.3 6 

حسابات  
المشاهير 
والمؤثرين 
والمهتمين 
 . باكتتاب أرامكو

172 43.0 85 21.3 143 35.8 2.07 .886 69.0 7 

حسابات  
الموظفين في 
شركة أرامكو 

 .يةدالسعو

112 28.0 59 14.8 229 57.3 1.71 .877 57.0 8 

 

ا  متابعته التي حرصت على    ،تكشف البيانات السابق عرضها عن أكثر الحسابات عبر منصة تويتر     
يخص   أرامكو  فيما  شركة  المقدمةو   ،اكتتاب  في  السعودية"  أرامكو  لشركة  الرسمي  "الحساب  بوزن    ،كان 

( تداول"  ،(%78نسبي  مثل  باألسهم  المهتمة  الرسمية  "الحسابات  )   ،ثم  نسبي  وأخير ا   ،(%77بوزن 
 (.%57بوزن نسبي ) ،ية"د "حسابات الموظفين في شركة أرامكو السعو 
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الحسابات 
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اإلعالمية مثل
الصحف 
والقنوات 
واإلذاعات

الحسابات 
الرسمية 
للبنوك 
السعودية

الحسابات 
الرسمية 
ة الخاصة برؤي
المملكة 
مثل 2030

واس 
االقتصادي

حسابات 
األصدقاء 
واألقارب 
وزمالء العمل

حسابات 
المشاهير 
والمؤثرين 
والمهتمين 
باكتتاب 
أرامكو

حسابات 
ي الموظفين ف

شركة أرامكو 
السعوية

 

 اإلجمالي اإلناث الذكور  المقياس 

 % ك % ك % ك

 29،5 118 26،5 53 32،5 65 محدودة

 30 120 27،5 55 32،5 65 متوسطة 

 40،5 162 46 92 35 70 متعددة 

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 غير دال  0.080المعنوية:  مستوى       2درجة الحرية:       5.041: 2كا

 

التي حرصوا    ،بيانات الجدول السابق المقياس العام حول أكثر الحسابات عبر منصة تويترتوضح       
الدراسة عينة  يخص    أفراد  فيما  متابعتها  أرامكو؛    على  شركة  جاءت اكتتاب  بنسبة    حيث  "متعددة" 

منها    :(%30ثم كانت "متوسطة" بنسبة )  ،( من اإلناث %46و)  ،( من الذكور%35منها )  :(5%، 40)
الذكور5%، 32) من  وأخير ا%5، 27و)  ،(  اإلناث.  من   )،  ( بنسبة  "محدودة"  منها    :(%29،5كانت 
 ( من اإلناث.%5، 26و) ،( من الذكور5%، 32)
الجدولو  المبينة أسفل  المؤشرات  النتيجة مع  عند درجة حرية    ،(5.041)   2بلغ قيمة كا إذ    ؛تتسق هذه 
(2)،   ( معنوية  وجود  0.080ومستوى  عدم  يعني  مما  إحصائي  (؛  دالة  فيما    ا فروق  واإلناث  الذكور  بين 

 اكتتاب شركة أرامكو.  التي حرصوا على متابعتها فيما يخص   ،ق بأكثر الحسابات عبر منصة تويتريتعل  
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عبر منصة تويتر من   تف ظّ المحور الثاني: تأثير االستماالت اإلقناعية المتبعة على المكتتبين التي و  
 : بل العالقات العامة الرقمية للشركات المهتمة باكتتاب أرامكو السعوديةق  

 ( 4جدول )
 . رأي المبحوثين في دور محتوى التغريدات المنشورة عن اكتتاب شركة أرامكو في إقناع الجمهور بالمشاركة في االكتتاب 

المنشورة عن رأي المبحوثين في دور محتوى التغريدات 
اكتتاب شركة أرامكو في إقناع الجمهور بالمشاركة في  

 االكتتاب

 اإلجمالي اإلناث الذكور 

 % ك % ك % ك

 70 280 75.5 151 64.5 129 نعم 

 26.3 105 21.5 43 31 62 إلى حد ما 

 3.8 15 3 6 4.5 9 ال

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 263، 0ق : فمعامل التوادال        0،000المعنوية :   مستوى          3درجة الحرية :         664، 29: 2كا

اكتتاب  تُ       عن  المنشورة  التغريدات  محتوى  دور  المبحوثين في  إلى رأي  السابق  الجدول  بيانات  شير 
أرامكو االكتتاب؛  إل  شركة  في  بالمشاركة  الجمهور  )حيث  قناع  بنسبة  "نعم"  منهم    :(%70ذكروا 

الذكور64.5%) من  ثم  %5، 75و)  ،(  اإلناث.  من  حد ٍ   جاءت (  )  "إلى  بنسبة  منهم    :(%3، 26ما" 
الذكور31%) من  األخيرة%21،5و)  ،(  المرتبة  وفي  اإلناث.  من  بنسبة    ،(  "ال"  المبحوثون  ذكر 
 ( من اإلناث.%3و) ،من الذكور( %4،5منهم )  :(3،8%)

عند   ،(29،664)  2قيمة كا  ت حيث بلغ  ،حة أسفل الجدولتتسق هذه النتائج مع المؤشرات الموض  و      
(؛ مما يعني وجود فروق ذات داللة  0،263معامل توافق )و   ،(0.000ومستوى معنوية )  ،(3درجة حرية )

واإلناث في رأيهم   الذكور  بين  أرامكو في  بإحصائية  اكتتاب شركة  عن  المنشورة  التغريدات  دور محتوى 
 إقناع الجمهور بالمشاركة في االكتتاب. 
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 ( 5جدول )
 للعبارات اآلتية  ا مدى تفاعل المبحوثين مع محتوى تغريدات اكتتاب شركة أرامكو وفق  

 العبارة

 

 وافق بشدة أال   وافق أال   إلى حد ما  موافق  موافق بشدة 

 المتوسط 
الوزن                 

 النسبي 
 الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك
ك

  
% 

أثق بالتغريدات التي  

تصدر من الجهات  

الرسمية أكثر من  

 .غيرها

259 64.8 63 15.8 73 18.3 3 .8 2 .5 4.43 88.6 1 

 2 85.0 4.25 8. 3 2.0 8 22.5 90 20.8 83 54.0 216 القراءة 

في    ادالتركيز جيًّ

الحجج المكتوبة 

والتي تحدد   ،التغريدةب

الفوائد العائدة لي بعد  

 .المشاركة في االكتتاب

207 51.7 74 18.5 104 26.0 11 2.8 4 1.0 4.17 83.4 3 

حرص على النقر  أ

لمشاهدة محتوى  

الفيديو  الصور ومقاطع 

الموجودة في تغريدات  

 . اكتتاب أرامكو

192 48.0 88 22.0 95 23.8 18 4.5 7 1.8 4.10 82.0 4 

اُفّكر في مدى استفادتي  

بغض  ؛من االكتتاب

النظر عن شكل  

 . التغريدة

198 49.5 71 17.8 99 24.8 21 5.3 11 2.8 4.06 81.2 5 

أثق بالتغريدات التي  

تصدر من المؤثرين  

وأصحاب الخبرة في  

 . سوق األسهم 

174 43.5 79 19.8 128 32.0 12 3.0 7 1.8 4.00 80.0 6 

هتم بشكل التغريدة  أ

وجود الصور   :مثل

ومقاطع الفيديو  

عة في  واأللوان المتنوّ 

 .اإلعالنات

175 43.8 73 18.3 120 30.0 28 7.0 4 1.0 3.97 79.4 7 

حرص على فتح  أ

الروابط الموجودة في  

التغريدات الخاصة  

رامكو لقراءة  أباكتتاب 

 .محتواها

169 42.3 91 22.8 108 27.0 22 5.5 10 2.5 3.97 79.4 7 

  استغرق وقت  اق وتعمّ أ

طول في قراءة  أ

التغريدات قبل  

127 31.8 94 23.5 121 30.3 31 7.8 27 6.8 3.66 73.2 8 
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 .المشاركة في االكتتاب

  اقصير   استغرق وقت  أ

في قراءة التغريدات  

قبل المشاركة في  

 .االكتتاب

116 29.0 88 22.0 125 31.3 36 9.0 35 8.8 3.53 70.6 9 

 وضع اإلعجاب

"LIKE" 
99 24.8 87 21.8 158 39.5 36 9.0 20 5.0 3.52 70.4 10 

لم أعد إلى التغريدات  

لقراءتها مرة  أخرى  

المشاركة في  قبل 

 ها.االكتتاب وبعد

106 26.5 93 23.3 122 30.5 40 10.0 39 9.8 3.47 69.4 11 

عدت إلى التغريدات  

وقرأتها مرة  أخرى قبل  

المشاركة في االكتتاب 

 ها.وبعد

102 25.5 85 21.3 132 33.0 45 11.3 36 9.0 3.43 68.6 12 

 إعادة النشر 

"RETWEET" 
92 23.0 69 17.3 175 43.8 40 10.0 24 6.0 3.41 68.2 13 

 التعليق

"COMMENT" 
86 21.5 74 18.5 167 41.8 48 12.0 25 6.3 3.37 67.4 14 

شركة       اكتتاب  تغريدات  محتوى  مع  المبحوثين  تفاعل  مدى  عن  عرضها  السابق  البيانات  تكشف 
  ، الرسمية أكثر من غيرها" في المقدمة"أثق بالتغريدات التي تصدر من الجهات  قد جاءت عبارة  أرامكو؛ ف

 (. %4، 67وأخير ا "التعليق" بوزن نسبي ) ،( %85ثم "القراءة" بوزن نسبي ) ،(%88،6بوزن نسبي )
 

المقياس العام حول مدى تفاعل المبحوثين مع محتوى 
 تغريدات اكتتاب شركة أرامكو 

 اإلجمالي اإلناث الذكور 

 % ك % ك % ك

 0.8 3 1 2 0.5 1 ضعيف

 35.8 143 31.5 63 40 80 متوسط 

 63.5 254 67.5 135 59.5 119 مرتفع 

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 غير دال    0.186المعنوية :  مستوى          2درجة الحرية :          3.362: 2كا

مدى تفاعل المبحوثين مع محتوى تغريدات اكتتاب  ح بيانات الجدول السابق المقياس العام حول  توض      
ا" بنسبة )إذ جاء  ؛  شركة أرامكو ( من  %67،5و)  ،( من الذكور%59،5منها )  :(%63،5التفاعل "مرتفع 

)تالها  ثم    ،اإلناث  بنسبة  )  :(%8، 35"متوسط ا"  الذكور%40منها  من  اإلناث %31،5و)  ،(  من   ) .
 ( من اإلناث. %1و) ،( من الذكور%0.5منها ) :(%8، 0"ضعيف ا" بنسبة ) ،وأخير ا



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  35 ا

الجدولو  أسفل  المبينة  المؤشرات  مع  النتيجة  هذه  بلغ  ،تتسق  كا  ت حيث  درجة   ،(3.362)  2قيمة  عند 
دالة إحصائي  0.186ومستوى معنوية )  ،(2حرية ) يعني عدم وجود فروق  الذكور  (؛ مما  بين  واإلناث  ا 

 . مدى تفاعلهم مع محتوى تغريدات اكتتاب شركة أرامكوب قفيما يتعل  
 ( 6جدول )

المشاركة في االكتتاب  ب وتقنعهم   ،ب درجة عالية من االنتباه والدقةالتي تتطلّ آلتية، مدى اتفاق المبحوثين حول االستماالت ا
 . ضوا لتغريدات اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة تويترعندما تعرّ 

 العبارة 

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق إلى حد ما موافق موافق بشدة

 المتوسط 

الوزن                 

 النسبي 

 الترتيب 

 %   ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك 

توعية المكتتبين 

من   هموتحذير

روابط النصب  

واالحتيال التي  

 . ن االكتتابتتضمّ 

230 57.5 82 20.5 73 18.3 10 2.5 5 1.3 4.31 86.2 1 

ذكر ميزة االكتتاب  

مثل: اكتتاب أرامكو  

 . مميز عن غيره 

225 56.3 82 20.5 80 20.0 8 2.0 5 1.3 4.28 85.6 2 

زيادة الثقة في  

االكتتاب مثل: إقبال  

المؤسسات  

  علىوالشركات 

 . االكتتاب بأرامكو

220 55.0 86 21.5 81 20.3 10 2.5 3 .8 4.28 85.6 2 

التوعية بحقوق  

كتتب بعد  المُ 

مشاركته في  

 . االكتتاب

217 54.3 91 22.8 78 19.5 11 2.8 3 .8 4.27 85.4 3 

وضع الجداول  

والرسوم البيانية  

ح سعر  التي توضّ 

 . االسهم يوميًّ

218 54.5 89 22.3 81 20.3 6 1.5 6 1.5 4.27 85.4 3 

التوضيح بالصور  

الفئات التي يحق لها  

 . االكتتاب بأرامكو

215 53.8 90 22.5 83 20.8 8 2.0 4 1.0 4.26 85.2 4 

مقاطع الفيديو  

والروابط التي  

تحتوي على شرح  

االكتتاب وكيفية  

 . المشاركة فيه

216 54.0 94 23.5 69 17.3 15 3.8 6 1.5 4.25 85.0 5 

  اإلحصائياتوجود 

من  %15مثل: 

األفراد استثمروا  

210 52.5 86 21.5 89 22.3 11 2.8 4 1.0 4.22 84.4 6 
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في أرامكو اليوم  

 . األول

تكرار التغريدات  

سهم إيجابيّا   يُ  ؛ ا يوميًّ

في إقناع المتابعين  

للمشاركة في  

 . اكتتاب أرامكو

204 51.0 76 19.0 95 23.8 18 4.5 7 1.8 4.13 82.6 7 

ب درجة عالية  تكشف البيانات السابق عرضها عن مدى اتفاق المبحوثين حول االستماالت التي تتطل      
والدقة االنتباه  االكتتاب؛  بوتقنعهم    ،من  في  العبارة  المشاركة  جاءت  المكتتبينإذ  من    هموتحذير   "توعية 

العبارتان:   أتت ثم    ،(%86،2بوزن نسبي )  ،ن االكتتاب" في المقدمةروابط النصب واالحتيال التي تتضم  
غيره" عن  مميز  أرامكو  اكتتاب  مثل:  االكتتاب  ميزة  إقبال    ،"ذكر  مثل:  االكتتاب  في  الثقة  و"زيادة 

يسهم    ؛اوأخير ا "تكرار التغريدات يومي    ،(%6، 85المؤسسات والشركات في االكتتاب بأرامكو" بوزن نسبي )
 (.%82،6بوزن نسبي ) ، أرامكو"ا في إقناع المتابعين للمشاركة في اكتتاب إيجابي  

 

مدى اتفاق المبحوثين حول  المقياس العام حول 
 ،االستماالت التي تتطلب درجة عالية من االنتباه والدقة

 المشاركة في االكتتاببقنعهم وت  

 اإلجمالي اإلناث الذكور 

 % ك % ك % ك

 2 8 2 4 2 4 ضعيف

 24.5 98 23 46 26 52 متوسط 

 73.5 294 75 150 72 144 قوي

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 غير دال    0.783المعنوية :  مستوى          2درجة الحرية :          0.490: 2كا

التي  توض         االستماالت  حول  المبحوثين  اتفاق  مدى  حول  العام  المقياس  السابق  الجدول  بيانات  ح 
ا" بنسبة  كان االتفاق "قوي  حيث  المشاركة في االكتتاب؛  ب وتقنعهم    ،ب درجة عالية من االنتباه والدقةتتطل  

(73 ،5%):  ( الذكور%72منها  من  اإلناث %75و)  ،(  من   )،  ( بنسبة  "متوسط ا"  منها   :(%5، 24ثم 
الذكور26%) من  وأخير ا%23و)   ،(  اإلناث.  من   )،  ( بنسبة  )  :(%2"ضعيف ا"  الذكور%2منها  من   ) ، 

 ( من اإلناث. %2و)
الجدولو      المبينة أسفل  المؤشرات  النتيجة مع  عند درجة    ،(0.490)  2قيمة كا  ت بلغ  إذ   ؛تتسق هذه 

يعني عدم وجود  0.783ومستوى معنوية )  ،(2حرية ) دالة إحصائي  (؛ مما  الذكور واإلناث  فروق  بين  ا 
المشاركة  ب قنعهم  وتُ   ،ب درجة عالية من االنتباه والدقةق بمدى اتفاقهم حول االستماالت التي تتطل  فيما يتعل  

 في االكتتاب. 
 

 

 

 



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  37 ا

 ( 7جدول )
المشاركة في  ب وتقنعهم   ،من االنتباه والدقة منخفضة ب درجة التي تتطلّ  آلتية مدى اتفاق المبحوثين حول االستماالت ا
 .ضوا لتغريدات اكتتاب شركة أرامكو عبر منصة تويتراالكتتاب عندما تعرّ 

 العبارة 

 

 بشدة  أوافقال  أوافق ال  حد ما  إلى موافق  موافق بشدة

 المتوسط

الوزن                 

 النسبي 

 الترتيب 

 %   ك %  ك %  ك %  ك %  ك

التحسين من صورة  

االكتتاب مثل: اكتتاب 

ضخم  أرامكو أ

 .اكتتاب في التاريخ

209 52.3 88 22.0 82 20.5 17 4.3 4 1.0 4.20 84.0 1 

العبارات التحفيزية 

مثل: االكتتاب يسهم 

في توفير فرص  

عمل / االكتتاب  

ق االستثمار  يحقّ 

 . الجيد

205 51.2 82 20.5 94 23.5 14 3.5 5 1.3 4.17 83.4 2 

رامكو أوجود شعار 

السعودية في 

 . إعالنات االكتتاب

198 49.5 94 23.5 91 22.8 10 2.5 7 1.8 4.16 83.2 3 

العبارات التذكيرية 

مثل: تبقّى يوم أو 

يومان على نهاية 

 . االكتتاب

184 46.0 99 24.8 99 24.8 14 3.5 4 1.0 4.11 82.2 4 

خبار:  عناوين األ

الماليين اكتتبوا  مئات 

 .في اليوم األول

188 47.0 90 22.5 96 24.0 22 5.5 4 1.0 4.09 81.8 5 

العبارات العاطفية 

مثل: تعزيز الوالء 

والوقوف   ،الوطني

 . بجانب الوطن

194 48.5 80 20.0 96 24.0 18 4.5 12 3.0 4.07 81.4 6 

مقاطع الفيديو 

والصور التي تحتوي 

على شرح كيفية  

االكتتاب مثل: وجود 

 . ا األسرة يكتتبون مع  

188 47.0 83 20.8 94 23.5 23 5.8 12 3.0 4.03 80.6 7 

التفاعل الكبير  

كوجود أعلى عدد 

إعادة التغريد   من

واإلعجاب والتعليق  

 . في التغريدات

180 45.0 88 22.0 102 25.5 21 5.3 9 2.3 4.02 80.4 8 

استخدام شخصيات 

  ،الصورمشهورة في 

موظفي الشركة  :مثل

191 47.8 69 17.3 102 25.5 24 6.0 14 3.5 4.00 80.0 9 
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خالل مؤتمر اكتتاب  

 .أرامكو

استخدام األساليب 

مثل: سّهلنا  ،العفوية

 . عليكم االكتتاب

176 44.0 89 22.3 102 25.5 23 5.8 10 2.5 3.99 79.8 10 

إقبال المشاهير  

والمؤثرين في  

سهم في  يُ  ؛االكتتاب

إقناعي للمشاركة 

 . باالكتتاب

186 46.5 68 17.0 96 24.0 31 7.8 19 4.8 3.93 78.6 11 

عبارات الندم مثل:  

من لم يشارك في  

سيندم على   ؛االكتتاب

 . تلك الفرصة

174 43.5 73 18.3 99 24.8 32 8.0 22 5.5 3.86 77.2 12 

تتطل       التي  االستماالت  حول  المبحوثين  اتفاق  مدى  عن  عرضها  السابق  البيانات  درجة تكشف  ب 
والدقة االنتباه  من  االكتتاب؛  بوتقنعهم    ،منخفضة  في  عبارة  المشاركة  أتت  صورة حيث  من  "التحسين 

جاءت ثم    ،(%84بوزن نسبي )  ،ضخم اكتتاب في التاريخ" في المقدمةأرامكو  أمثل: اكتتاب    ،االكتتاب 
بوزن    ،ق االستثمار الجيد"حق  سهم في توفير فرص عمل/ االكتتاب يُ العبارات التحفيزية مثل: االكتتاب يُ 

 ،سيندم على تلك الفرصة"  ؛"عبارات الندم مثل: من لم يشارك في االكتتاب أتت  وأخير ا    ،(%4، 83نسبي ) 
 (.%77،2بوزن نسبي )

 

مدى اتفاق المبحوثين حول  المقياس العام حول 
ب درجة منخفضة من االنتباه االستماالت التي تتطل  

 المشاركة في االكتتابب وتقنعهم  ،والدقة

 اإلجمالي اإلناث الذكور 

 % ك % ك % ك

 4 16 4 8 4 8 ضعيف

 29.3 117 25.5 51 33 66 متوسط 

 66.8 267 70.5 141 63 126 قوي

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 غير دال  0.251المعنوية :  مستوى          2درجة الحرية :          2.766: 2كا

المبحوثين  توض       اتفاق  مدى  حول  العام  المقياس  السابق  الجدول  بيانات  التي    علىح  االستماالت 
ا" بنسبة  كان االتفاق "قوي  إذ  المشاركة في االكتتاب؛  ب وتقنعهم    ،ب درجة منخفضة من االنتباه والدقةتتطل  

منها    :(%29،3ثم "متوسط ا" بنسبة )  ،( من اإلناث %5، 70و)  ،( من الذكور%63منها )   :(8%، 66)
 ، ( من الذكور%4منها )  :(%4"ضعيف ا" بنسبة )  ،( من اإلناث. وأخير ا%25،5و)  ،( من الذكور33%)

 ( من اإلناث. %4و)
عند درجة   ،(2.766)  2قيمة كا  ت حيث بلغ  ،النتيجة مع المؤشرات المبينة أسفل الجدولتتسق هذه  و    

دالة إحصائي  0.251ومستوى معنوية )  ،(2حرية ) يعني عدم وجود فروق  الذكور واإلناث  (؛ مما  بين  ا 
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يتعل   تتطل  فيما  التي  االستماالت  حول  اتفاقهم  بمدى  والدقةق  االنتباه  من  منخفضة  درجة  هم  وتقنع  ،ب 
 المشاركة في االكتتاب. ب
 

 فروض البحث:
 ( 8) جدول 

وموافقتهم  ،يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متابعة المكتتبين في أرامكو للحسابات الرسمية عبر منصة تويتر

 . على أن التغريدات لها دور في إقناع الجمهور بالمشاركة في االكتتاب

متابعة المكتتبين في أرامكو للحسابات الرسمية عبر منصة  
  تويتر
 

وموافقتهم على أن التغريدات لها دور في إقناع الجمهور  
 بالمشاركة في االكتتاب

معامل ارتباط 
 بيرسون 

 مستوى
 المعنوية

 الداللة

 دال  0.000 ** 0.501

 400 حجم العينة

عالقة ذات داللة إحصائية بين متابعة المكتتبين في أرامكو  تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود      
وموافقتهم على أن التغريدات لها دور في إقناع الجمهور بالمشاركة    ،للحسابات الرسمية عبر منصة تويتر

(؛ مما  0.000( عند مستوى معنوية )**0.501قيمة معامل ارتباط بيرسون )  ت حيث بلغ  ؛في االكتتاب 
ارتفعت يوض   كلما  أنه  ل  ح  أرامكو  في  المكتتبين  تويترمتابعة  منصة  عبر  الرسمية  ارتفعت    ؛لحسابات 

 . التغريدات في إقناع الجمهور بالمشاركة في االكتتاب  دورموافقتهم على 
 

 االستماالت اإلقناعية المنطقية: أواًل:
 ( 9جدول )

اإلقناعية العاطفية في    واالستماالت ، يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اعتماد أفراد العينة على االستماالت اإلقناعية المنطقية
 الدخل الشهري(  –طبيعة العمل    –المستوى التعليمي   –السن  –: )النوع والمتغيرات الديموجرافية   ،تغريدات اكتتاب أرامكو

 االستماالت المنطقية
 
 
 

 البيانات الديموجرافية 

 المتوسط العدد 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 االختبار 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 النوع
ت=   50125. 2.7000 200 ذكور

0.606 
398 

0.545  

 48815. 2.7300 200 ناثإ غير دال

 السن
 

 55722. 2.5966 119 . 35أقل من   20

ف=  

7،548 

2 

397 

0.001 

 دال 

 47775. 2.7143 175 . 50أقل من    35 

 40924. 2.8491 106 . فأكثر  50

 49435. 2.7150 400 اإلجمالي

المستوي 
 التعليمي

 49713. 2.7091 55 . قلأالثانوي ف

ف=  

8،184 

2 

397 

0.001  

 دال 
 53036. 2.6441 236 .جامعي

 36263. 2.8716 109 . دراسات عليا
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 االستماالت المنطقية
 
 
 

 البيانات الديموجرافية 

 المتوسط العدد 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 االختبار 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 49435. 2.7150 400 اإلجمالي

 طبيعة العمل

 47102. 2.7357 227 . موظف حكومي

ف=  

1.732 

5 

394 

0.126 

 غير دال

 49208. 2.7222 54 .موظف قطاع خاص

 60159. 2.4762 21 . أعمال حرة

 51441. 2.7692 26 .متقاعد

 47607. 2.7660 47 .طالب

 58310. 2.5600 25 . ال يعمل

 49435. 2.7150 400 اإلجمالي

الدخل  
الشهري  
 لألسرة 

 54202. 2.6667 60 . 3000أقل من  

ف=  

0.597 

3 

396 

0.617 

 غير دال

 47295. 2.6711 76 . 10000أقل من  -3000من 

 48778. 2.7371 232 . 20000أقل من   -10000من 

 50800. 2.7500 32 . 50000أقل من   -20000من 

 49435. 2.7150 400 اإلجمالي

 

وجود         مدى  إلى  السابق  الجدول  بيانات  العينة ُتشير  أفراد  اعتماد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
الديموجرافية والمتغي رات  أرامكو  اكتتاب  تغريدات  في  المنطقية  اإلقناعية  االستماالت  النوع،   على  حول 

 ( ت  قيمة  بلغت  )0.606حيث  معنوية  مستوى  عند  يتعل ق  0.545(،  وفيما  ف  (.  قيمة  بلغت  بالسن؛ 
( عام ا، ثم  50(، وكانت الفروق لصالح من تزيد أعمارهم عن ) 0.001(، عند مستوى معنوية )7.548)

( عام ا. وبالنسبة  35إلى    20( عام ا، وأخير ا من تتراوح أعمارهم من ) 50و   35من تتراوح أعمارهم بين ) 
(، وكانت الفروق لصالح  0.001عنوية ) (، عند مستوى م8.184للمستوى التعليمي، فقد بلغت قيمة ف )

فيما   أما  جامعي.  تعليم  على  للحاصلين  وأخير ا  فأقل،  الثانوي  التعليم  ثم  عليا،  دراسات  على  الحاصلين 
(. أما ما يتعل ق بالدخل 0.126(، عند مستوى معنوية )1.732يخص  طبيعة العمل، فبلغت قيمة ف )

فروق ذات داللة  (؛ وبذلك يتبي ن وجود  0.617عنوية )(، عند مستوى م0.597الشهري، فبلغت قيمة ف )
أرامكو،  اكتتاب  تغريدات  في  المنطقية  اإلقناعية  االستماالت  على  العينة  أفراد  اعتماد  بين  إحصائية 

 المتمث لة في: السن والمستوى التعليمي فقط.  والُمتغي رات الديموجرافية
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 اإلقناعية العاطفية: ثانًيا: االستماالت
 

 االستماالت العاطفية 
 
 
 

 البيانات الديموجرافية 

 المتوسط العدد 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 االختبار 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 النوع
ت=   56879. 2.5900 200 .ذكور

1.339 
398 

غير 0.181

 55163. 2.6650 200 .ناثإ دال 

 السن
 

 62231. 2.5210 119 . 35أقل من   20

ف=  

10.225 

2 

397 

0.000 

 دال 

 56073. 2.5771 175 . 50أقل من   35

 42475. 2.8302 106 . فأكثر  50

 56083. 2.6275 400 اإلجمالي

المستوي 
 التعليمي 

 55170. 2.6545 55 . قلأالثانوي ف

ف=  

3.769 

2 

397 

0.024 

 دال 

 58315. 2.5678 236 .جامعي

 49821. 2.7431 109 . دراسات عليا

 56083. 2.6275 400 اإلجمالي

 طبيعة العمل

 52295. 2.6476 227 . موظف حكومي

ف=  

2.883 

5 

394 
 دال 0.014

 54337. 2.6852 54 .موظف قطاع خاص

 78376. 2.2857 21 . أعمال حرة

 53349. 2.7308 26 .متقاعد

 55585. 2.6809 47 .طالب

 64550. 2.4000 25 . ال يعمل

 56083. 2.6275 400 اإلجمالي

الدخل  
الشهري  
 لألسرة 

 61868. 2.5833 60 . 3000أقل من  

ف= 
2.162 

3 
396 

0.092 
 غير دال 

 62168. 2.5132 76 . 10000أقل من  -3000من 

 50121. 2.6853 232 . 20000أقل من   -10000من 

 66901. 2.5625 32 . 50000أقل من   -20000من 

 56083. 2.6275 400 اإلجمالي

فروق ذات داللة إحصائية بين اعتماد أفراد العينة على  شير بيانات الجدول السابق إلى مدى وجود  تُ     
بلغت  إذ    ؛حول النوع  رات الديموجرافية والمتغي    ،اإلقناعية العاطفية في تغريدات اكتتاب أرامكو  االستماالت 
 ، (10.225بلغت قيمة ف )فقد    ،السنفيما يتعل ق ب. و (0.181عند مستوى معنوية )  ،(1.339قيمة ت )

ثم من تتراوح    ،عام ا  ( 50) وكانت الفروق لصالح من تزيد أعمارهم عن    ،(0.000عند مستوى معنوية ) 
بين   من    ،عام ا  (50  35) أعمارهم  أعمارهم  تتراوح  من  للمستوى    (35إلى    20)وأخير ا  وبالنسبة  عام ا. 
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)فقد    ،التعليمي ف  قيمة  )   ،(769.3بلغت  معنوية  مستوى  لصالح    ؛(0.024عند  الفروق  وكانت 
عليا دراسات  على  فأقل  ،الحاصلين  الثانوي  التعليم  فيما  لوأخير ا    ، ثم  أما  جامعي.  تعليم  على  لحاصلين 

وكانت الفروق لصالح    ،(0.014عند مستوى معنوية )  ،(883.2قيمة ف )   ت فبلغ  ،طبيعة العملخص   ي
 عمال الحرة.  ذوي األ لوأخير ا  ،موظفي القطاع الخاص لثم   ،المتقاعدين

وبذلك يتضح    ؛(0.092عند مستوى معنوية )  ،(162.2بلغت قيمة ف ) فقد    ،وحول الدخل الشهري      
فروق ذات داللة إحصائية بين اعتماد أفراد العينة على االستماالت اإلقناعية العاطفية في تغريدات وجود  

 وطبيعة العمل فقط. ،والمستوى التعليمي ،السن :لة فيالمتمث   والمتغيرات الديموجرافية ،اكتتاب أرامكو
 

ونظرية   ،وبالدراسات السابقة ،مناقشة نتائج البحث حسب تساؤالت البحث وارتباطها بالفروض     
 " :ELMلإلقناع  ترجيح االحتمالالبحث "

تويتر  المحور األول: اهتمام المبحوثين بمتابعة تغريدات العالقات العامة الرقمية عبر منصة   •
 خالل فترة اكتتاب شركة أرامكو السعودية: 

خبار اكتتاب أ  أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن غالبية المبحوثين اهتموا بمنصة تويتر فيما يخص   -
تعد   و   .٪63،5أرامكو، وكان الذكور أعلى من اإلناث في متابعة منصة تويتر بشكل عام بنسبة  

مُ  جديدة  إحصائية  الدراسةهذه  من  عدد   ستخرجة  إحصاء  في  عليها  االعتماد  يمكن  الحالية 
  ، والتفريق بين الجنسين حينها، وتؤكد هذه النتيجة أهمية منصة تويتر للشركات   ،أرامكوبالمكتتبين  

دراس في  جاء   ؛  Jayawinangun، Amaliasari، Rusfien& Bon، 2022)  ات: كما 
أك    ،(م2018التميمي،    م؛2019الرتيق،   أهمية  التي  في  دت  الرقمية  العامة  العالقات  محتوى 

 مشاركة المواطنين. 
حت الدراسة الحالية الحسابات عبر منصة تويتر - التي حرصت عينة الدراسة على متابعتها   ،وض 

دون الفرق بين الذكور واإلناث في متابعة الحسابات   ،أخبار اكتتاب أرامكو بالترتيب  فيما يخص  
 : اآلتية الرسمية

   .شركة أرامكو السعوديةالحساب الرسمي ل -1
 .هيئة السوق المالية( –مثل: )تداول ،الحسابات الرسمية المهتمة باألموال واألسهم -2
 .اإلذاعات( –القنوات  –مثل: )الصحف ،الحسابات الرسمية اإلعالمية -3
 .الحسابات الرسمية للبنوك السعودية -4
مثل: )واس   م،2030ربية السعودية  الحسابات الرسمية المهتمة ببرامج رؤية المملكة الع -5

  .االقتصادي(
 . حسابات األصدقاء وزمالء العمل -6
 .حسابات المشاهير والمؤثرين والمهتمين باكتتاب أرامكو -7
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  .حسابات الموظفين في شركة أرامكو السعودية -8
 حيث احتل الحساب الرسمي لشركة أرامكو السعودية عبر منصة تويتر المرتبة األولى     

لت الباحثتان من خالل هذه  .٪ 59،5من بين الحسابات الرسمية وغير الرسمية بنسبة   وتوص 
خبار اكتتاب أرامكو  أمتابعة لبل المكتتبين في أرامكو من ق   اكبير   ا النتيجة إلى أن هناك اهتمام  
احتمالية التفصيل )وهذا ما يؤكده جزء من نظرية البحث  ، من مصادر رسمية وموثوقة

  ؛وهو أن الجمهور اتبع المسار المحيطي في االقتناع بداية  باكتتاب أرامكو (،ELMلإلقناع 
لوا مصداقية المصدرإحيث   محل ثقة.  أنه كونه يحتوي على معلومات صحيحة و  ؛نهم فض 

 

ا • اإلقناعية  االستماالت  تأثير  الثاني:  المكتتبينالمحور  و    ،لمتبعة على  منصة    ت فظّ التي  عبر 
 بل العالقات العامة الرقمية للشركات المهتمة باكتتاب أرامكو السعودية: تويتر من ق  

يؤيدون   -٪ 64،5بنسبة    ،خاصة  الذكور  -أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن المكتتبين في أرامكو   -
تويتر   منصة  عبر  أرامكو  اكتتاب  عن  المنشورة  التغريدات  محتوى  جهات    -أن  من  الصادر 

هذه    تدل  ف  ؛ني ومن وجهة نظر الباحثت  .المشاركة في االكتتاب بله دور كبير في إقناعهم    -رسمية
اإلقناعية االستماالت  توظيف  أهمية  على  الرقمية   هاودور   النتيجة  العامة  العالقات  محتوى   في 

الشركة ألنشطة  الجمهور  جذب  في  للشركات  تويتر  منصة  دراسة    ،عبر  في  جاء  كما 
(McEntee ، Coleman&Yaschur، 2017).   الدراسة تتفق  و فرض  وتدعم  النتيجة  هذه 

يُ   ،األول أنه  الذي  إلى  أرامكو  تشير  في  المكتتبين  متابعة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجد 
وموافقتهم على أن التغريدات لها دور في إقناع الجمهور   ،ترللحسابات الرسمية عبر منصة توي

 بالمشاركة في االكتتاب.
تناولت بعض نتائج هذا المحور طريقة مدى تفاعل مكتتبي أرامكو مع تغريدات اكتتاب أرامكو   -

  ترجيح االحتمال ن هذه النتائج تدعم نظرية  إحيث    ؛ الصادرة من جهات رسمية عبر منصة تويتر
أن المسار اإلقناعي الذي اتبعته ؤكد  هناك مؤشرات أثبتتها الدراسة الحالية تو ،  (ELM)لإلقناع  

الدراسة التغريدة    ؛عينة  بمحتويات  العينة  اهتمام  مدى  إلى  يشير  الذي  المركزي  المسار  هو 
 ، متابعة الحسابات الرسمية :مثل ،تفاعالت لصالح المسار المركزي  يةكانت أول ثمان و ، هاومصدر 

التغريدات  داخل  الموجودة  الحجج  في  مثل  ،والتركيز  األخبار  تفصيل  بقراءة  فتح    :واالهتمام 
التغريدة قراءة  واستغراق وقت أطول في  المتعددة،  النسبة األعلى في  كانت  و   .الروابط والوسائط 

بنسبة   رسمية  جهات  من  الصادرة  بالتغريدات  دراسة    .٪64،8الثقة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
(Çiftçi، 2018)،  مع    ، التي استخدمت الطريق المركزي في إقناع المواطنين بالرسائل السياسية

لإلقناع مختلفة  طرق  مثلو   .استخدام  الحالية  الدراسة  مع  تصو    :تختلف  عن  دراسة  راتهم 
 بين المرشحين والمواطنين. والتشابهات واالختالفات  ،المرشحين
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شير إلى االستماالت اإلقناعية التي  التي تُ   ،المنطقيةاهتمت عينة الدراسة باالستماالت اإلقناعية   -
حيث كانت النسبة    ، المشاركة في اكتتاب أرامكوب وتقنعهم    ،ب درجة عالية من االنتباه والدقةتتطل  

ن االكتتاب" من روابط النصب واالحتيال التي تتضم    هم وتحذير   األعلى الستمالة "توعية المكتتبين
شير إلى االستماالت ، واهتمت عينة الدراسة باالستماالت اإلقناعية العاطفية التي تُ ٪57،5بنسبة 

  ؛ المشاركة في اكتتاب أرامكوب وتقنعهم    ،ب درجة منخفضة من االنتباه والدقةاإلقناعية التي تتطل  
االكتتاب إذ   صورة  من  "التحسين  الستمالة  األعلى  النسبة  أرامكو    ،كانت  اكتتاب  ضخم  أمثل: 
بنسبة  اكت بالتاريخ"  المنطقية    .٪52،3تاب  اإلقناعية  االستماالت  أن  في  النتائج  هذه  وتتلخص 

التنويع في االستماالت اإلقناعية    إذ يزيد   ؛ا في الجوانب النفسية للمكتتبيندور  تؤدي    ؛والعاطفية
 &Lee،Tsohouكما جاء في دراسة )  ،في المحتوى الرقمي من إقناع المتلقيين بالشيء المراد 

Choi، 2017)،    المنطقية اإلقناعية  االستماالت  من  مزيج  استخدام  أن  استنتجت  التي 
 ا في مشاركة المواطنين.  ا حي وي  دور  ؤدي ي ؛والعاطفية

الحالية - الدراسة  نتائج  )  اتفقت  دراسة  نتائج  في  Pee&Lee، 2016مع  أرامكو  أن  (  مكتتبي 
مصلحة   المحتوى  يتضم ن  عندما  أرامكو،  باكتتاب  الخاصة  التغريدات  محتوى  بتقييم  يهتمون 
شخصية للمكتتبين، وال يؤثر ذلك سلب ا في مستواهم االقتصادي. كما أن غالبية مكتتبي أرامكو  

تتاب؛ ولكن أقبلوا على المشاركة في االكتتاب، ليس لمصلحة شخصية، وال الهتمامهم بفائدة االك
اإلعالم   في  المؤثرون  ضمنهم  ومن  االكتتاب،  في  شاركوا  الناس  أغلبية  أن  منها:  أسباب  ة  لعد 
ا منصة تويتر في تداول  الجديد، إضافة إلى االهتمام الكبير بمنصات اإلعالم الجديد، خصوص 

 أخبار اكتتاب أرامكو السعودية.  
العينة على االستماالت اإلقناعية المنطقية في  وجد فروق ذات داللة إحصائية بين اعتماد أفراد  ت -

أرامكو اكتتاب  المتمث    ،تغريدات  الديموجرافية  فيوالمتغيرات  فقط،    :لة  التعليمي  والمستوى  السن 
سنة، والمستوى التعليمي لمن لديه دراسات   (50)حيث كان السن لصالح من تزيد أعمارهم عن  

ولديهم شهادة دراسات   ،سنة  (50)أعمارهم عن    وهذا دليل على أن األشخاص الذين تزيد   ؛عليا
 ،أن هناك عالقة بين السن  األمر الذي يؤكد    ؛يميلون إلى االستماالت اإلقناعية المنطقية  ؛عليا

التعليمي الحالية    ،والمستوى  الدراسة  لإلونظرية  االحتمال  يخص    ،قناعترجيح  المسار    فيما 
يُ  الذي  عن  عب  المركزي  المنطقيةر  اإلقناعية  النتيجة  وتختلف    .االستماالت  دراسة هذه    مع 

Muslim،Latif&Sarwar ،2020)  )30  ،ع كشفت  لم  أن    نالتي  للشباب  التعليمي  المستوى 
ومن هنا استنتجت الباحثتان أن المستوى    ؛المركزية  مسارات استخدام الفي  يثبت أنه عامل رئيس  

المرك المسار  باستخدام  يتأثر  وفق  التعليمي  أثبتت    ؛للعمر  ازي  تزيد  إذ  من  أن  الحالية  الدراسة 
وهذا   ؛ر عن االستماالت المنطقيةعب  الذي يُ   ،سنة يستخدمون المسار المركزي   (50)أعمارهم عن  

 سنة.  (50) أعمارهم أقل من  ت ناك نيذ الشباب المن عكس على ال
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين اعتماد أفراد عينة الدراسة على االستماالت اإلقناعية  ت -
والمستوى   ،السن :لة فيرات الديموجرافية المتمث  والمتغي   ،العاطفية في تغريدات اكتتاب أرامكو

مستوى  من لديه سنة، و  (50)ن من تزيد أعمارهم عن إحيث  ؛وطبيعة العمل فقط ،التعليمي
لون االستماالت اإلقناعية  يفض   ؛متقاعدين"من الدراسات عليا، ومن تكون طبيعة عملهم " تعليمي

  ،وطبيعة العمل ،والمستوى التعليمي  ،السن :وهذا دليل على أن هناك عالقة بين ؛العاطفية
ر عن  عب  المسار الطرفي الذي يُ  فيما يخص   ،إلقناعترجيح االحتمال لونظرية الدراسة الحالية  

 االستماالت اإلقناعية العاطفية. 
من تزيد أعمارهم عن   :لة في السنأن البيانات الديموجرافية المتمث  في ن ان السابقا ص الفرضيتلخ   -

لون االستماالت اإلقناعية  يفض    ؛والمستوى التعليمي من لديهم شهادة دراسات عليا ،سنة (50)
لون  هم يفض  إنف ؛المتقاعدين"من لهم "باستثناء من تكون طبيعة عم ا،المنطقية والعاطفية مع  

االستماالت اإلقناعية العاطفية. وهذه النتيجة إضافة علمية في نظرية احتمالية التفصيل لإلقناع  
(ELM) رافية بنوع االستماالت غ، حيث ربطت الباحثتان في الدراسة الحالية العوامل الديمو

لعالقات العامة الرقمية على دراسة نوع  يمكن اعتماد ممارسي او لة للجمهور، اإلقناعية المفض  
 الجمهور قبل صناعة المحتوى الرقمي. 

 
 الخاتمة والتوصيات:

منصات اإلعالم الجديد في إقناع  ب  هاودور  تناولت الدراسة الحالية أهمية العالقات العامة الرقمية
ألن قوة منصات اإلعالم الجديد    ؛وعلى وجه الخصوص منصة تويتر ،الجمهور باكتتاب أرامكو

 . ر قوة أي وسيلة اتصالية أخرى في اإلقناع تتصد  
لت إليها الباحثتان؛ فإنهما توصيان بما يأتي: و          وفق ا للنتائج التي توص 

التي   ،ضرورة اهتمام العالقات العامة الرقمية عبر منصات اإلعالم الجديد بالجوانب النفسية -1
لنجاح أنشطة الشركة  اوالذي قد يكون سبب   ،عليها قبل صناعة المحتوى عمل  يمكن أن ت
 .هاأو فشل التابعة لها

ينبغي لشركة أرامكو السعودية في حال عودة اكتتاب أرامكو االهتمام بمحتوى التغريدات،  -2
 . الدراسة الحالية أهمية التغريدات من خالل وجهة نظر المكتتبين أك دت حيث 

قة بدور العالقات العامة الرقمية وارتباطها بنظرية  تعل  إجراء المزيد من البحوث العلمية المُ  -3
 . (ELM) احتمالية التفصيل لإلقناع 

 

 

 

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


 "في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية  العالقات العامة الرقمية عبر منصة تويتر دور "  :بدور الغامدي  -أ.م.د. آالء الشيخ  46 

" 

 

 

 هوامش الدراسة ومصادرها:

 

مجلة  م(. أثر اإلعالن عن طرح أسهم لالكتتاب على أسعار أسهم الشركات داخل القطاع الصناعي في بورصة.  2009أرشيد، ع. ) 1
 .27، ص149-123، 17ع جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراسات، 

2 ( السعودية  2019المليحان، ع.  العربية  المملكة  األعمال رؤية  أقسام  دور  التدريس    2030م(.  هيئة  وأعضاء  الطالب  نظر  وجهة 

 .  29، ص122-94، 30، العددمجلة ريمابجامعة شقراء. 

 

3 Klebnikov, Sergei. (2019). Saudi Aramco Shares Jump 10% In Record IPO's First Day Of Trading. 

Forbes.com 

4 Mumi, A., Obal, M., & Yang, Y. (2017, May). Investigating Social Media Activity as a Firm’s 

Signaling Strategy Through an Initial Public Offering. In Academy of Marketing Science Annual 

Conference (pp. 227-241). Springer, Cham. 

5 Bhardwaj, A., & Imam, S. (2019). The tone and readability of the media during the financial crisis: 

Evidence from pre-IPO media coverage. International Review of Financial Analysis, 63, 40-48. 

6 Sparks, J. R., & Areni, C. S. (2008). Style versus substance: Multiple roles of language power in 

persuasion. Journal of Applied Social Psychology, 38(1), 37-60. 

 م(. استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة في اإلعالم بالمؤسسات الخدمية: دراسة 2018رزق، ع. ) 7

 .184-195(، 3)19، مجلة العلوم اإلنسانيةوصفية تطبيقية علي إدارة اإلعالم هيئة الجمارك. 

 

8 Anggraini, D. (2019). Discovering the Stock Tweet Attribute. A Case Study@ IDX_BEI. 

9 Alhamamy, S. (2022). The Use of Social Media by PR Practitioners and Organizations in Saudi 

Arabia (Doctoral dissertation, University of East London). 

 .21ة: كوجان بيدج، ص، القاهرم(. العالقات العامة عبر اإلنترنت2013فيلبس، د. ) 10

 

11  Eisend, M., & Tarrahi, F. (2022). Persuasion knowledge in the marketplace: A meta‐

analysis. Journal of Consumer Psychology, 32(1), 3-22. 

12 Bazoobandi, S. (2021). Old Fund, New Mandate: Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF). 

In The Political Economy of Natural Resource Funds (pp. 207-231). Palgrave Macmillan, Cham. 

13  Mehrez, K., Hamid, L., Medabesh, A., & Nesreen, G. (2020). Saudi Aramco’s IPO: The 

motivational factors involved in the purchase of Saudi Aramco shares. Journal of Business and Retail 

Management Research, 15(1). 

 

14 Jayawinangun, R., Amaliasari, D., Rusfien, I. T., & Bon, A. T. ( 2022).  Does the Government 

Cyber Public Relations Influence to Public Attitudes And Intentions Vaccine?. 

15 ( ح.  العربية 2019الرتيق،  المملكة  في  تويتر  مستخدمي  من  عينة  على  استطالعية  دراسة  لتويتر:  الحكومي  االستخدام  واقع  م(. 

 .145-130(، 9)3 مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية،السعودية. 

امة واإلعالم: دراسة مسحية للمؤسسات الحكومية  م(. استخدام وسائل االتصال الحديثة في وظيفة العالقات الع2018التميمي، خ. ) 16

 .28، عمجلة بحوث الفنون واإلعالمفي واسط. 

17 Çiftçi, D. (2018). Communication, Persuasion and Cognition: The Review on Application of the 

ELM-Model in Political Communication of North Cyprus. Akdeniz Iletisim. 

18 Bi, S., Liu, Z., & Usman, K. (2017). The influence of online information on investing decisions of 

reward-based crowdfunding. Journal of Business Research, 71, 10-18. 

https://kau.deepknowledge.io/edsDetails?An=140299120&dbId=bsu


                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  47 ا

 
19  Lee, H., Tsohou, A., & Choi, Y. (2017). Embedding persuasive features into policy issues: 

Implications to designing public participation processes. Government Information Quarterly, 34(4), 

591-600. 

20 McEntee, R. S., Coleman, R., & Yaschur, C. (2017). Comparing the effects of vivid writing and 

photographs on moral judgment in public relations. Journalism & Mass Communication 

Quarterly, 94(4), 1011-1030. 

21 Pee, L. G., & Lee, J. (2016). Trust in user-generated information on social media during crises: an 

elaboration likelihood perspective. Asia pacific journal of information systems, 26(1), 1-21. 

22 Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1984). The elaboration likelihood model of persuasion. ACR North 

American Advances. 

23  O'Keefe, D. J. (2008). Elaboration likelihood model. The international encyclopedia of 

communication. 

24 Petty, R. E., and Cacioppo, J. T. (1986). Communication and Persuasion: Central and Peripheral 

Routes to Attitude Change. New York, U.S.: Springer-Verlag. 

25  Liu, F., Burton-Jones, A., & Xu, D. (2014). Rumors on social media in disasters: Extending 

transmission to retransmission. 

26 Fisher, M. J., & Marshall, A. P. (2009). Understanding descriptive statistics. Australian critical 

care, 22(2), 93-97. 

 .90م(. البحوث اإلعالمية، الرياض، مطبعة سفير، ص2010الحيزان، محمد. ) 27

 

29 https://www.surveysystem.com/sscalc.htm   

 

29 Muslim, I., Latif, F., & Sarwar, M. S. (2020). Processing of Political Contents of Mass Media: An 

Analysis under the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. sjesr, 3(3), 141-147. 

 

 
 

 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
https://www.surveysystem.com/sscalc.htm




www.epra.org.eg                                                                                                                                                             www.jprr.epra.org.eg 8 

Finally, more research is related to the role of digital public relations and its 

connection to the theory of the possibility of detail in persuasion, ELM 

(Elaboration Likelihood Model) is one of the modern theories in the field of 

communication. 

 

Keywords: Digital public relations, Persuasion, Twitter, Saudi Aramco's IPO, 

                    Saudi Aramco, Elaboration Likelihood Model Theory. 
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Abstract 

         The IPO of Saudi Aramco is among the plans of Saudi Arabia’s vision 

2030, which plays a role in improving the Saudi economy to benefit the country 

and its citizens . 

In order to convince citizens of this vision, it will be the responsibility of Saudi 

Aramco to activate its media voice at the time of the subscription, as it is not 

alone in advertising, promoting, and marketing the subscription and calculations 

of the vision of the Kingdom 2030. Other official bodies such as the Saudi 

Tadawul Company, Saudi banks, and the media sector (newspapers - channels - 

radios) are also in the race. 

The researchers conducted a study aimed to address the role of digital public 

relations content, through the platform of Twitter as a means of persuasiveness 

for Saudi Aramco subscribers given the importance of the role of public 

relations across new media platforms. 

     This research is quantitative research and an online questionnaire was used 

to collect data on a sample of 400 Saudi Aramco subscribers . 

One of the most important results from the study was that the Twitter platform 

is a strong platform for companies, and this helps digital public relations 

practitioners to choose it when communicating with the public. The content of 

public relations tweets, via the Twitter platform with regard to Aramco’s 

subscription, contributed positively to persuading the public to subscribe; even 

if it did not accommodate Saudi Aramco, it considers the importance of the 

Twitter platform and digital content . 

     A large percentage of subscribers are interested in content and prefer logical 

and emotional persuasion in tweets, with the need to activate the features of the 

Twitter platform such as the presence of images, videos, links, and hashtags 

with text content in order to increase the reader’s desire to continue reading the 

tweet and conviction . 
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