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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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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 -

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

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

نشر البحث  وإرسال جزء من رسوم    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 ) -

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  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  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  يزيد   أال على    $.180للمصريين 

 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  

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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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    واحد وأربعون   ليصدر منها

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

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

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

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

، 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  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"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        

ي مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  للجامعات ف
)7بـ ) درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

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

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

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

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام 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. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

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

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

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

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

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

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

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، 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 "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،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 فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 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  

 





 

 

 

 
 

 العوامل املؤثرة يف قبول ممارسي العالقات العامة
 واستخدامهم للتطبيقات الرقمية  

 ( UTAUTدراسة ميدانية يف ضوء النظرية املوحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها )
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 (*)هديل بنت علي اليحيى د. 
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 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - كلية اإلعالم واالتصالب أستاذ العالقات العامة المساعد 





                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  585 ا

 : العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية
 ( UTAUTدراسة ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها )

  
 
 

 هديل بنت علي اليحيى د.                                                                               
        

             hadeel.a.y@gmail.com 
                                                                              جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية           

                                              
 

 ملخص:
واستخدامهم سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة        

النظرية   ضوء  في  وذلك  السعودية،  العربية  بالمملكة  الخدمي  الحكومي  القطاع  في  الرقمية  للتطبيقات 
الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها. واستعانت الباحثة بالمنهج المسحي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة،  

( قوامها  عمدية  عينة  على  العال45وبالتطبيق  ممارسي  من  مفردة  الحكومية  (  الوزارات  في  العامة  قات 
تصدر تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي    الخدمية في المملكة العربية السعودية. وكانت أبرز النتائج:

كأكثر التطبيقات الرقمية استخداًما لدى أفراد العينة؛ إذ جاء تطبيق واتساب في المرتبة األولى، يليه البريد 
تويتر ثم  كذلكاإللكتروني،  بدرجة   .  المتوقع"  "األداء  محور  فقرات  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت 

(، بينما كانت استجابتهم على فقرات محور "الجهد المتوقع" بدرجة )محايد، وموافق،  بشدةموافق  موافق، و )
بشدةو  محورموافق  أما  ف  (،  االجتماعي"  )"التأثير  بدرجة  االستجابات  كانت   (،موافقجاءت  حين  في 

بشدة(،  إجابات  وموافق  )موافق،  بدرجة  المتاحة"  "التسهيالت  محور  على  العينة  "  أفراد  محور  النية أما 
النتائج عن وجود   (،بشدة  موافقجاءت االستجابات على جميع الفقرات بدرجة )السلوكية" ف وقد أظهرت 

داللة   ذات  طردية  ارتباط  والتأثير   إحصائيةعالقة  المتوقع،  والجهد  المتوقع،  األداء  من  كل  بين 
 االجتماعي، والتسهيالت المتاحة وبين النية السلوكية لقبول أفراد الدراسة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية.

 

 بيقات الرقمية، النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا. العالقات العامة، التطالكلمات المفتاحية: 

 
 

 مقدمة:
إلى         الوسيلة  إلى  الرسالة  من  الممتد  والتأثير  واالنتشار  بالسرعة  االتصاالت  تكنولوجيا  ثورة  تتسم 

الجماهير، وذلك داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات المعاصرة، هذه الثورة ال تزال أحداثها ونتائجها 
 . (54م، ص1992)البادي،  بلية وتأثيراتها قائمة ومندفعة بدرجة ال يمكن معها التنبؤ باحتماالتها المستق

وباعتبار أن العالقات العامة تمارس وظائفها في وسط اتصالي متخم بمخرجات هذه التكنولوجيا؛        
فقد انعكس ذلك على أنشطة العالقات العامة، وعلى الوسائل االتصالية التي تستخدمها، ولم يعد استخدام 

لم بالنسبة  خيارًا  وتوظيفها  التكنولوجيا  أفضل  هذه  ظروفًا  هيأت  وأنها  خاصة  العامة،  العالقات  مارسي 
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لبرامجها   السليم  والتخطيط  واألفكار،  للمعلومات  السريع  التبادل  على  أكبر  وقدرات  أنشطتها،  لممارسة 
 (. 272م، ص 2015)الفاخري، 

العا     العالقات  الحديثة وضرورتها لدى ممارسي  السؤال عن أهمية وسائل االتصال  يعد  لم  مة  وهكذا 
موضع جدل أو نقاش سواًء بين الممارسين للمهنة أو بين باحثي االتصال؛ فالمؤسسات بمختلف توجهاتها  
نجاح هذه  ويتوقف  متغيرة ومتطورة،  بيئة  تعمل في  إنتاجية أصبحت  أو  كانت خدمية  ومخرجاتها سواًء 

من   المختلفة  وعناصرها  البيئة  هذه  مع  التكيف  إمكانية  على  فشلها  أو  متباينة  المؤسسات  جماهير 
التكيف   هذا  فإن  وبالتالي  وأخالقية،  قانونية  وقيود  حكومية  وهيئات  والتطلعات،  والحاجات  االتجاهات 
يتطلب رصد هذه التغيرات ودراستها، ووضع البرامج االتصالية الفعالة لالستجابة لها بما يحقق مصالح  

 (. 214م، ص2005)الجمال وعياد، مشتركة بين المؤسسات وبيئتها 
فايروس        جائحة  تداعيات  السابقة جراء  الثالثة  األعوام  ما حدث خالل  ما سبق؛  على  وخير شاهد 

كورونا المستجد من تحول مالحظ في وسائل العالقات العامة للوصول إلى الجماهير، حيث فعلت العديد 
ت االفتراضية في إقامة  من إدارات العالقات العامة وسائل اإلعالم الرقمية، واستفادت من تطبيقات القاعا

المستفيد، واختصار   الجمهور  بعد مع  المباشر عن  التواصل  تفعيل  إلى  باإلضافة  الملتقيات والفعاليات، 
 العديد من المراجعات من خالل التطبيقات اإللكترونية.  

ال      العريضة  الجماهير  مع  للتفاعل  العامة  العالقات  لممارسي  الفرصة  التطبيقات  هذه  وفرت  تي  لقد 
الممارسين   لذلك توجب على هؤالء  اليومية،  التكنولوجيا ودمجتها في حياتهم  الحديثة من  تبنت األشكال 
النجاح   تحقيق  على  قادرين  يكونوا  لكي  الجديد،  اإلعالم  مجال  في  خاصة  والخبرات  المهارات  امتالك 

 لمنظماتهم، وليسهموا في بناء صورة ذهنية جيدة لها. 
طبيقات الرقمية فإن قبول استخدام ممارسي العالقات العامة لها يمكن تفسيره من  ا ألهمية التونظرً      

خالل عدد من النظريات والنماذج العلمية التي قدمت مسوغات لسلوكهم من خالل توفر عدد من العوامل  
ذه الدراسة ذات العالقة، وأهمها النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، التي تم االعتماد عليها في ه

 الختبار العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية.
 

 الدراسات السابقة:
واستخدامهم       العامة  العالقات  ممارسي  قبول  موضوع  في  العلمي  البحث  أدبيات  مراجعة  بعد 

للتطبيقات الرقمية، تم رصد تنوع في الموضوعات التي تناولها الباحثون في هذا المجال؛ من ذلك دراسة  
تع  م( 2021)زغلول   في  ودورها  الرقمية  العامة  للعالقات  االتصالية  "االستراتيجيات  الثقافة  بعنوان:  زيز 

متعددة  الشركات  استخدام  وتقييم  رصد  إلى  سعت  والتي  الجنسيات"،  متعددة  الشركات  في  التنظيمية 
الجنسيات العاملة في مصر للعالقات العامة الرقمية في ممارسة أنشطة العالقات العامة، وانعكاسها على  

في استخدمت  مسحية،  وصفية  دراسة  وهي  العامة.  العالقات  ممارسي  أداة أداء  االستبيان  الباحثة  ها 
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( من ممارسي العالقات العامة، وكانت أهم النتائج: اتفاق غالبية ممارسي  84للدراسة، على عينة قوامها ) 
العالقات العامة على أن استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية ُيمكن ممارسي العالقات العامة من 

إ باإلضافة  وأفضل،  أسرع  بصورة  عملهم  األخبار  أداء  نقل  سرعة  في  الرقمية  التطبيقات  مساهمة  لى 
أن  إلى  الدراسة  توصلت  كما  بالشركة،  العاملين  مع  والتفاعل  التواصل  وسهولة  العاملين،  إلى  والقرارات 

لتقنيات االتصال الرقمية في نشر أحداث الشركة اليومية   -عينة الدراسة    -استمرار استخدام الممارسين  
 ن كان في مقدمة التوجهات المستقبلية ألنشطة العالقات العامة الرقمية.والتفاعل مع العاملي

ومن الدراسات التي تناولت جانًبا من العوامل المؤثرة على ممارسة العالقات العامة الرقمية؛ دراسة       
والشماسي   في    م(2021)تكروني  الرقمية  العامة  العالقات  أداء  على  التحويلية  القيادة  "أثر  بعنوان 

لجامعات الحكومية بمحافظة جدة"، حيث هدفت إلى التعرف على أثر القيادة التحويلية بأبعادها: "التأثير  ا
المثالي، التحفيز الملهم، االستثارة الفكرية، االعتبار الفردي، التمكين" على أداء العالقات العامة الرقمية، 

(  174امعات الحكومية حيث بلغ عددهم )وتكّون مجتمع الدراسة من موظفي إدارة العالقات العامة بالج
في أربع جامعات: "جامعة الملك عبد العزيز، جامعة جدة، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية فرع جدة، 
وُجِمعت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت  جدة"،  فرع  اإللكترونية  السعودية  الجامعة 

أداة االستبانة. وتوصل الرقمية جاء البيانات عن طريق  العامة  العالقات  أداء  إلى أن مستوى  الدراسة  ت 
الرقمية   75بنسبة   العامة  العالقات  أداء  على  بأبعادها  التحويلية  للقيادة  إيجابًيا  أثًرا  هناك  وأن   ،%

لى بالجامعات الحكومية بمحافظة جدة، وُيعدًّ بُعد التحفيز الملهم األكثر تأثيًرا بين أبعاد القيادة التحويلية ع
أداء العالقات العامة الرقمية، وبناًء على ذلك أوصت الدراسة بالعمل على استمرارية ممارسة نمط القيادة  
لهم في عملية   ملهًما ومحفًزا  يكون  أنه  كما  والتطور،  التغيير  الموظفين حب  التحويلية؛ ألنه يغرس في 

 التواصل وهو جوهر عمل العالقات العامة.
والتي كانت بعنوان: "استخدام ممارسي العالقات العامة لتكنولوجيا    م(2020العظيم    )عبدأما دراسة      

االتصال التفاعلية بهيئة قناة السويس وآثارها على الجمهور الخارجي"، فهي من الدراسات الوصفية التي  
اال لتكنولوجيا  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  على  للتعرف  الميداني،  المسح  منهج  تصال  استخدمت 

ممارسي   في  الدراسة  مجتمع  تمثل  وقد  الخارجي.  الجمهور  على  وآثارها  السويس  قناة  بهيئة  التفاعلية 
العمدية في   العينة  تمثلت  بينما  المصريين،  الخارجي من  والجمهور  قناة السويس  بهيئة  العامة  العالقات 

والمقابلة كأداة للدراسة، وكانت   خبراء العالقات العامة بالهيئة، واعتمدت الدراسة على صحيفتي االستبيان
التفاعلية   للتكنولوجيا  العامة  العالقات  استخدام ممارسي  الخبراء في مستوى  نظر  أن وجهة  النتائج:  أهم 
العالقات   ممارسي  قدرات  وتطوير  تأهيل  اقترحوا  وقد  نسبيًا،  ومتوسط  بين ضعيف  ما  الجديد  واإلعالم 

جيا الحديثة، وهو ما يتمثل في: التدريب على كيفية استخدام  العامة لغرض رفع مستوى استخدامه للتكنولو 
 الوسائط المتعددة التفاعلية، وغيرها. 

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


 "المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقميةالعوامل  "  :اليحيى ل هدي د.   588 

أجرى      التكنولوجيا؛  قبول  جانب  رهاب    (Khasawneh 2020) وفي  فحص  إلى  هدفت  دراسة 
التحويلية في   القيادة  أثر  يؤثر ذلك عليهم، ومعرفة  التكنولوجيا وكيف  التغلب على رهاب  الموظفين من 

الموظفين. وتمثل مجتمع الدراسة بالموظفين في الشركات المحلية الصغيرة بوالية ميشيغان في الواليات  
قبول   على  يؤثر  الخوف  أن  أهمها:  كان  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت  األمريكية،  المتحدة 

ا على  تؤثر  التحويلية  القيادة  وأن  الجديدة،  للتقنيات  حيث  الموظفين  وقبولها؛  التكنولوجيا  من  لرهاب 
 يتضاءل الخوف لدى الموظفين في ظل وجود قيادة تحويلية.

فهدفت إلى تقييم استخدام ممارسي العالقات العامة لتقنيات اإلعالم    (Ngondo 2019)  أما دراسة     
العامة في زيمب العالقات  الدراسة من ممارسي  ابوي، وتوصلت االجتماعي في زيمبابوي. وتكّون مجتمع 

الدراسة إلى أن وسائل أو تقنيات اإلعالم االجتماعي غيرت طريقة تواصل ممارسي العالقات العامة سواًء  
كان على صعيد االتصاالت الداخلية أو الخارجية حيث عززت تلك الوسائل عمل العالقات العامة، وأن 

 .وسائط الرقمية% من المستجيبين يقضون أكثر من نصف وقتهم في العمل على ال  52
وبهدف تحديد العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتفعيل أنشطة العالقات العامة في      

بعنوان: "دور استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل   م(2019)قاسم  جامعة تشرين جاءت دراسة 
أنشطة العالقات العامة". واعتمدت الباحثة على كل من المقاربة االستنباطية كمنهج عام للبحث، والمنهج  

( من العاملين في اإلدارة المركزية في جامعة تشرين من خالل أداة  264الوصفي، وطبقت الدراسة على )
انت أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة: وجود عالقة طردية معنوية بين استخدام مواقع االستبانة، وك

التواصل   مواقع  الستخدام  دور  وجود  وبالتالي  العامة،  العالقات  أنشطة  وتفعيل  االجتماعي  التواصل 
كيز على  االجتماعي في تفعيل أنشطة العالقات العامة في الجامعة، وكان من أبرز التوصيات أهمية التر 

والميزانيات واألجهزة   الالزم  التمويل  وتوفير  للجامعات،  والمعلومات  البيانات  وقاعدة  التحتية  البنية  توفير 
 والتقنيات الحديثة الالزمة لقيام العالقات العامة بواجباتها.

دراسة       التواصل    م(2019)المزاهرة  أما  لشبكات  العامة  العالقات  ممارسي  "توظيف  بعنوان: 
العالقات االج ممارسي  توظيف  مدى  معرفة  إلى  هدفت  فقد  أنموذجًا"،  األردني  التجاري  القطاع  تماعي 

في   المؤثرة  العوامل  على  وللتعرف  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  األردني  التجاري  القطاع  في  العامة 
وجيا، وذلك من  توظيفهم لهذه الشبكات في ضوء العناصر الخمسة للنظرية الموحدة بقبول واستخدام التكنول

( بلغت  العامة  العالقات  ممارسي  من  عينة  آراء  استطالع  إلى 100خالل  الدراسة  وتنتمي  مفردة،   )
( أن  النتائج:  أبرز  من  كان  وقد  المسحية،  الوصفية  بتوظيف  %48الدراسات  تقوم  الدراسة  عينة  من   )

متوقع والنية السلوكية، كما شبكات التواصل االجتماعي في مجال العمل، وإلى وجود عالقة بين األداء ال
أشارت إلى وجود عالقة بين كل من األداء المتوقع والجهد المتوقع والتأثير المجتمعي، ووجود عالقة بين  
المجتمعي   التأثير  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  وأخيرًا  المتاحة،  والتسهيالت  المجتمعي  والتأثير  الجهد 

 وسطات حسابية وانحرافات معيارية بدرجات مرتفعة. والتسهيالت المتاحة والتي جاءت جميعها بمت
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)ابن عوف وبهدف التعرف على تأثير تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بشركة أرامكو؛ جاءت      
الباحث   م(2018 استخدم  وقد  العامة"،  العالقات  إدارة  في  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  "تأثير  بعنوان 

ال مجتمع  وتكون  المسح،  عينة  منهج  فكانت  الدراسة  عينة  أما  ألرامكو،  الداخلي  الجمهور  من  دراسة 
إلى الصعود والتطور ومواكبة 256عشوائية منتظمة عددها ) الشركة  الدراسة سعي  أثبتت  ( مفردة، وقد 

من العينة يؤكدون    %84التكنولوجيا، وأن هذا التطور يفرض على الشركة ضرورة التغيير المستمر، وأن  
 بشركة أرامكو يتعاملون بشكل جيد مع اإلمكانات المتوفرة لهم. أن العاملين  

دراسة        والسعيد  أما  وسائل   م(2017)البلبوشي  على  العامة  العالقات  ممارسي  "اعتماد  بعنوان: 
والتي  والسعودية"،  مصر  في  الدعوية  اإلسالمية  المؤسسات  أنشطة  عن  لإلعالم  االجتماعي  التواصل 

لمد  تقديم وصف  إلى  التواصل االجتماعي في  هدفت  العامة على وسائل  للعالقات  الممارسين  ى اعتماد 
تحقيق الوظيفة اإلعالمية من خالل اإلعالم عن أنشطة المؤسسات التي ينتمون إليها، وفقد اعتمدت على  

( من  %90منهج المسح اإلعالمي، وتم سحب العينة بطريقة العينة العمدية، وكانت أهم النتائج: أن نحو )
توصيل  مما في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  يعتمدون  المؤسسات  تلك  في  العامة  العالقات  رسي 

هذه   على  االعتماد  في  والسعوديين  المصريين  بين  الفروق  وأن  المستهدفة،  للجماهير  المؤسسة  رسائل 
 ا بسيطة.الوسائل كانت فروقً 

عات الخاصة في األردن لتطبيقات  وللتعرف على مدى استخدام موظفي العالقات العامة في الجام     
أجرى   عملهم؛  في  تواجههم  التي  المعوقات  على  والتعرف  الجديد،  دراسة    م(2016)العدوان  اإلعالم 

بعنوان: "مدى استخدام موظفي العالقات العامة لتطبيقات اإلعالم الجديد في الجامعات األردنية الخاصة:  
تو  تم  وقد  نموذًجا".  االجتماعي  التواصل  والبالغ  شبكات  الدراسة  مجتمع  أفراد  جميع  على  االستبانة  زيع 

ُيسرع عملية االتصال  79عددهم ) الجديد  النتائج؛ منها: أن اإلعالم  إلى عدد من  الدراسة  (، وتوصلت 
المؤسسي في العالقات العامة، وُييسر تطبيق العالقات العامة في الجامعات. ومن النتائج أيًضا: اتباع  

تناول القضايا المطروحة. كذلك فقد خلصت الدراسة  مستخدمي شبكات التوا صل االجتماعي اإلثارة في 
لمجموعة من التوصيات كان أكثرها أهمية: الحرص على تعيين كفاءات من ذوي االختصاص األكاديمي  
إلى   باإلضافة  يتمتعون به من مهارات وخبرات،  لما  العامة كأولوية، نظرًا  في مجال اإلعالم والعالقات 

وتوسيع مجال عمل العالقات العامة، ومنح موظفي العالقات العامة مزيدًا من الدورات التدريبية    تنشيط
 .بما يخدم سمعة الجامعات لدى الجمهور

دراسة       مواقع    م( 2015)الفارس  أما  نحو  العامة  العالقات  في  العاملين  "اتجاهات  بعنوان:  فكانت 
مجال   في  العاملين  اتجاهات  على  التعرف  إلى  البحث  هدف  وقد  اإللكترونية"،  االجتماعي  التواصل 
العالقات العامة ضمن وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة في مدينة دمشق. وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث 

املة في العالقات العامة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد قام الباحث بإعداد ( عاماًل وع43)
مقياس لالتجاهات يتناسب مع أهداف وفروض البحث، وكانت أهم النتائج: وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد 
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ائًيا بين اتجاهات  عينة البحث نحو مواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية، وأنه ال توجد فروق دالة إحص
لمتغير عدد سنوات    تبًعابين االتجاهات    إحصائيةالجنسين من أفراد العينة، بينما يوجد فروق ذات داللة  

 العمل، ولنوع المؤسسة اإلعالمية )عام/خاص(. 
جاءت      الحكومية"  بالجامعات  الرقمية  العامة  العالقات  ألنشطة  باالتصال  القائم  "ممارسة  وبعنوان: 

وهي دراسة هدفت إلى تقديم توصيف لواقع القائم باالتصال ألنشطة العالقات   م(2015عاطف  )دراسة  
النماذج  في ضوء  وذلك  المنوفية،  جامعة  على  بالتطبيق  المصرية  الحكومية  بالجامعات  الرقمية  العامة 

للقائمين  االتصالية األربعة لجرونج. وقد قام الباحث وباالعتماد على المنهج المسحي بعمل مسح شامل  
واختيارهم   العامة واإلعالم  العالقات  )  جميًعاباالتصال من ممارسي  بلغوا  ( مبحوثًا، مستخدمًا 90حيث 

المقابلة ومجموعات النقاش لتحقيق أهداف الدراسة، وكانت أهم النتائج: تعدد أشكال ممارسات العالقات 
( وتأكيد  المنوفية،  بجامعة  الرقمية  العين%95العامة  أفراد  من  العالقات (  ممارسي  تدريب  أهمية  على  ة 

( وأشار  االلكترونية،  المواقع  وإدارة  الجرافيك  وبرامج  اإللكتروني  النشر  برامج  على  من  %92العامة   )
استخدام   تفعيل  إلى  حاجة  في  الحكومية  بالجامعات  العامة  العالقات  أن  إلى  الدراسة  عينة  الممارسين 

 د باالستفادة من شبكات اإلنترنت.اإلنترنت في المؤتمرات وورش العمل عن بع
فقد استهدفت التعرف على قبول ممارسي   (Ozlem Aliklic, Umit Atabek 2015) أما دراسة    

العالقات العامة في تركيا واستخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، من خالل استبيان خاص على عينة  
  ية قدرون أهمي وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ منها: أن محترفي العالقات العامة  .مفرد  300قوامها  

  اإلعالم االجتماعي في ممارسة العالقات العامة في اآلونة األخيرة، حيث إن وسائل اإلعالم االجتماعي 
المتوقع أن ك ليست  التواصل االجتماعي من  إلى أن شبكات  النتائج  المساواة. كما أشارت    لها على قدم 

 .تكون أكثر أدوات اإلعالم االجتماعي أهمية في المستقبل
دراسة هدفت  حين  اإلعالم    ) (Gonzales Michel 2014في  وسائل  استخدام  تقييم  محاولة  إلى 

االجتماعية والتي تعد ضمن جهود األنشطة االتصالية إلدارة العالقات العامة. حيث قام الباحث بوضع  
العاملين في مجال العالقات العامة، وذلك من خالل تسليط الضوء   " من المهنيين162تصورات لعدد "

أداة فعالة ك على القيمة اإلثرائية المضافة والمحققة من وسائل اإلعالم االجتماعية كأداة اتصال، واألهم
االجتماعية   اإلعالم  وسائل  أن  منها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  العامة.  العالقات  ألغراض 

منف تمامً ذً ليست  "غنًيا"  اتصالًيا  في  ا  العاملين  للمهنيين  اإلثرائية  القيمة  تلك  توفر  أخرى  وسائل  فهناك  ا 
 .مجال العالقات العامة

دراسة        الموضوع؛  هذا  في  المهمة  الدراسات  ممارسي    م(2014)الصيفي  ومن  "تبني  بعنوان: 
العالقات العامة لإلعالم االجتماعي في المنظمات الحكومية السعودية" التي هدفت إلى التعرف إلى مدى  
تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي وتوظيفهم في المنظمات الحكومية السعودية، والعوامل  

في ضوء النظرية الموحدة لتقبل واستخدام التكنولوجيا".    المؤثرة في استخدامهم ألدوات اإلعالم االجتماعي 
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اإلعالم   وسائل  تستخدم  الدراسة  عينة  العامة  العالقات  ممارسي  جميع  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 
(، كما تبين وجود عالقة بين األداء المتوقع والنية السلوكية، وأن أغلب عينة  %100االجتماعي بنسبة )

م االجتماعي منذ أكثر من ثالثة أعوام، كما أشارت إلى وجود عالقة بين كل  الدراسة يستخدمون اإلعال
المجتمعي   التأثير  بين  ارتباطية  عالقة  ووجود  المجتمعي،  والتأثير  المتوقع،  والجهد  المتوقع،  األداء  من 
الحكومية  المنظمات  في  العامة  العالقات  ممارسي  أن  إلى  الدراسة  وخلصت  المتاحة،  والتسهيالت 

 دية يتبنون ويقبلون استخدام وتوظيف اإلعالم االجتماعي في أعمال العالقات العامة ومهامها. السعو 
بعنوان: "اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام مواقع التواصل  م(2013)فليح  أما دراسة      

فقد تبلورت مشكلتها  االجتماعي دراسة ميدانية لموظفي أقسام اإلعالم والعالقات العامة في الجامعات"،  
التواصل االجتماعي.   العامة نحو استخدام مواقع  اتجاهات موظفي اإلعالم والعالقات  التعرف على  في 
الدراسة عن وجود   نتائج  وقد كشفت  للبحث،  أداة  االستبانة  وبتوظيف  المسحي  المنهج  الباحث  واستخدم 

العا والعالقات  اإلعالم  أقسام  موظفي  قبل  من  إيجابية  مواقع  اتجاهات  استخدام  نحو  الجامعات  في  مة 
العالقات  في عمل  يكفي الستخدامها  االستخدام ال  نحو  إيجابي  اتجاه  وجود  وأن  االجتماعي،  التواصل 
بطريقة   واستخدامها  المواقع  هذه  عمل  كيفية  عن  تدريبية  بدورات  الجامعات  قيام  وإنما ضرورة  العامة، 

 آمنة. 
على أسباب ودوافع استخدام كل من الممارسين    Kimberly Seko) (2012 بينما ركزت دراسة     

األداء   أن  إلى  خلصت  وقد  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  العامة  العالقات  وطالب  العامة  للعالقات 
المتوقع، والجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، وتناسب الوظيفة، كانت عوامل رئيسة أثرت على كل من  

 نية وسلوك االستخدام. 
دراسة        جاءت  العامة؛  والعالقات  االجتماعي  التواصل  شبكات   Curtis, Fraser, and)وعن 

other 2012 )    بعنوان: "تبني شبكات التواصل االجتماعي من قبل العالقات العامة في المنظمات غير
التواصل    الربحية"، وقد هدفت إلى معرفة مدى تبني العالقات العامة في المنظمات غير الربحية لشبكات 

( على  أجريت  وقد  الربحية،  409االجتماعي.  غير  المنظمات  في  العامة  العالقات  في  العاملين  من   )
وتوصلت الدراسة إلى أن اإلناث من العامالت في العالقات العامة تنظر إلى وسائل التواصل االجتماعي  

صل االجتماعي في أنشطة  على أنها مفيدة، في حين أن الذكور يبدون أكثر ثقة في تبني شبكات التوا
لشبكات التواصل   تبنًياالعالقات العامة، كما تبين أن المنظمات التي لديها إدارة عالقات عامة كانت أكثر 

االجتماعي في مجال عملها، كما تبين وجود عالقة متبادلة بين العوامل اإليجابية والمصداقية التي تؤدي 
ا التواصل  شبكات  تبني  احتمالية  زيادة  واستخدام إلى  لقبول  الموحدة  النظرية  على  بناًء  الجتماعي 

 التكنولوجيا. 
استخدام        نحو  البحرينية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  ممارسي  اتجاهات  وتحليل  وبهدف وصف 

)عياد اإلنترنت كوسيلة اتصال ومدى إدراكهم لهذه الوسيلة في تحقيق االتصال التفاعلي؛ جاءت دراسة  
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بعنوان: "اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنت". وقد اعتمدت على نماذج    م(2012
جرونج، ونظرية الحوار كإطار نظري لها، واستخدمت منهج المسح، وأشارت النتائج إلى وجود اتجاهات  

إمكانية استخدام مواقع مؤسساته الدراسة نحو  العامة عينة  العالقات  بفاعلية في  إيجابية لدى ممارسي  م 
العالقات   ممارسو  رأى  نفسه  الوقت  وفي  وجماهيرها،  المؤسسة  بين  اتجاهين  في  االتصال  كفاءة  زيادة 
والفنية   والتنظيمية  اإلدارية  الصعوبات  بعض  هناك  أن  الدراسة  عينة  البحرينية  المؤسسات  في  العامة 

 والمادية تحول دون االستخدام األمثل لموقع مؤسساتهم عبر اإلنترنت. 
 التعليق على الدراسات السابقة: 

الوصفي   -1 بشقيه  المسح  منهج  على  السابقة  الدراسات  غالب  اعتمدت 
المؤثرة  والعوامل  الدراسة،  موضوع  الظاهرة  وصف  بهدف  وذلك  والتحليلي 

 فيها.
تنوعت األدوات البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات المعروضة سلفًا، ما   -2

واالعتماد  االستبانة،  توظيف  وذلك    بين  المضمون،  وتحليل  المقابلة،  على 
 دراسة وطبيعتها وتساؤالتها. ألهداف كل   تبًعا

العامة  -3 العالقات  تطبيقات  تناولت  التي  العربية  الدراسات  معظم  اعتمدت 
األفكار   ونشر  اإلعالم،  وسائل  على  االعتماد  نموذجي  على  الرقمية 

واستخدام  المستحدثة لقبول  الموحدة  النظرية  منها على  القليل  اعتمد  بينما   ،
 النظرية التي انطلقت منها هذه الدراسة.التكنولوجيا، وهي 

على   -4 الباحثة  اطالع  في  السابقة  الدراسات  من  الدراسة  هذه  أفادت 
المنهجيات المستخدمة، وأدوات جمع البيانات، إلى جانب األهداف واألسئلة  

 تمت معالجتها.البحثية التي  
 مشكلة الدراسة:

تغيرات جذرية ، مما أحدث  في ضوء التطورات التكنولوجية التي أفرزتها ثورة المعلومات واالتصاالت     
االتصال وسائل  من  العديد  عنه  في  ونتج  أعمال  ،  على  تأثيره  امتد  الذي  الرقمي  باإلعالم  عرف  ما 

الرقمية ووسائلها  العامة  الالعالقات  األمر  ح ،  المستحدثة، ذي  الرقمية  التطبيقات  فهم  ممارسيها  على  تم 
 وتوظيفها لممارسة مهامهم االتصالية مع الجماهير الداخلية والخارجية على حد سواًء.

ا على ما سبق؛ فإن مشكلة الدراسة تسعى إلى: الكشف عن العوامل المؤثرة في قبول ممارسي  وعطفً     
العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي الخدمي بالمملكة العربية السعودية،  

 .(UTAUT)وذلك في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها 
 

 اسة:أهمية الدر
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العربية    -1 الدراسات  تأتي في سياق  الدراسة  هذه  فإن  الباحثة  في حدود علم 
العامة  القليلة   العالقات  استخدام ممارسي  المؤثرة في  العوامل  تناولت  التي 

 الموحدة لقبول التكنولوجيا. انطالقًا من النظرية  للتطبيقات الرقمية
الباحثين إلجراء دراسات الحقة  الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام  تساهم هذه   -2

لدى   الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  وتوظيف  تبني  حول  موسعة، 
 ممارسيها وفق النظرية المذكورة، نظرًا لقوتها وصدقها وموثوقيتها. 

جديدة   -3 إضافة  الدراسة  حيث  تعد  العربية؛  اإلعالمية  موضوع  للمكتبة  يعد 
العالق مجال  في  الرقمية  التطبيقات  الموضوعات استخدام  من  العامة  ات 

 التي تصاعد االهتمام بها عالميًا.
 أهداف الدراسة:

الكشف عن مدى استخدام التطبيقات الرقمية من جانب ممارسي العالقات   -1
 العامة في الوزارات الحكومية الخدمية في المملكة العربية السعودية.

للتطبيقات الرقمية في  التعرف على دوافع استخدام ممارسي العالقات العامة   -2
 أنشطة العالقات العامة.

العامة  -3 العالقات  ممارسي  واستخدام  قبول  في  المؤثرة  العوامل  عن  الكشف 
 للتطبيقات الرقمية.

في  -4 العامة  العالقات  ممارسي  لدى  السلوكية  النية  مستوى  على  التعرف 
 الوزارات الحكومية الخدمية الستخدام التطبيقات الرقمية مستقباًل. 

 ؤالت الدراسة:تسا

ما مدى استخدام ممارسي العالقات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية   -1
 في المملكة العربية السعودية للتطبيقات الرقمية؟ 

العامة العالقات  ما درجة األداء المتوقع للتطبيقات الرقمية من قبل ممارسي   -2
 في الوزارات الحكومية الخدمية؟ 

مدى   -3 ممارسي  ما  قبل  من  المتوقع  الوزارات  الجهد  في  العامة  العالقات 
 الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية؟

في   -4 العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  على  االجتماعي  التأثير  حجم  ما 
 الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية؟ 

في الوزارات  ما مدى التسهيالت المتاحة الستخدام ممارسي العالقات العامة -5
 الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية؟
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الوزارات   -6 العامة في  العالقات  السلوكية الستخدام ممارسي  النية  ما مستوى 
 الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية؟

 
 

 اإلطار النظري للدراسة:
 : أواًل: التطبيقات الرقمية

يشير مصطلح "الرقمية" إلى األكواد التي تقرأها الوسائل والنظم الرقمية؛ مثل: مواقع الويب، واالتصال      
عبر الحاسب، والهواتف النقالة، ومنصات التواصل االجتماعي، وغيرها من المستحدثات الجديدة التي يتم  

 (. 20م، ص2007)عبدالحميد،  عبرها تبادل المعلومات وترميزها ومعالجتها 
 :م( العالقات العامة من حيث التطور ومجاالت توظيف التقنيات الرقمية إلى فئتين2019ويصنف عياد ) 

تطبيقات   -1 تستخدم  التي  العامة  تستخدم    (: Web 01)العالقات  التي  وهي 
 الموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني. 

: وتستخدم ضمن هذه  (Web 02)العالقات العامة التي تستخدم تطبيقات   -2
والمدونات،  وتويتر،  بوك،  كالفيس  االجتماعي،  التواصل  وسائل  الفئة 

 واليوتيوب، وغيرها. 
ممارسي       استخدام  مدى  لإلجابة عن  الفئتين  كال  اعتماد  تم  فقد  شمولية؛  أكثر  نتائج  إلى  وللوصول 

 زارات الحكومية الخدمية في المملكة العربية السعودية للتطبيقات الرقمية.  العالقات العامة في الو 
 : (UTAUT) ا: العوامل المؤثرة في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها ثانيً 
اعتمدت      الرقمية؛  للتطبيقات  واستخدامهم  العامة  العالقات  ممارسي  قبول  في  المؤثرة  العوامل  لدراسة 

واستخدامها   التكنولوجيا  لقبول  الموحدة  النظرية  على  بتطويرها    (UTAUT) الدراسة  قام  التي 
(Venkatesh, Morros & Davis 2003)  تعد هذه النظرية إحدى النظريات التي تساعد على فهم  إذ

ثمانية   على  تقوم  حيث  الحديثة،  التكنولوجيا  تقبل  في  المؤثرة  التكنولوجياالعوامل  بقبول  تتعلق  ،  نماذج 
أهمها: نظرية السلوك المخطط، ونظرية انتشار المبتكرات، ونموذج الدافعية، ونظرية التصرفات المسببة،  

لقبول .  م(2019  )المزاهرةوغيرها   السلوكية  النزعة  على  تؤثر  رئيسة  عوامل  أربعة  على  النظرية  وتحتوي 
والتسهيالت  االجتماعية،  والتأثيرات  المتوقع،  والجهد  المتوقع،  األداء  وهي:  واستخدامها؛  التكنلوجيا 

هذه وتخضع  بواس  المتاحة.  للتعديل  األربعة  والخبرة،   أربعطة  العوامل  والعمر،  النوع،  هي:  متغيرات؛ 
 م(. 2019)المزاهرة  وطواعية االستخدام 

باعتبارها       المتغيرات اآلتية  تم استخدام  الدراسة  النظرية    -وألغراض هذه  عوامل مؤثرة    -في ضوء 
)زغلول  على توظيف ممارسي العالقات العامة للتطبيقات الرقمية في مجال عملهم، وهذه المتغيرات هي  

 م(: 2021
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استخدامهم   • أن  األفراد  يعتقد  التي  الدرجة  به  ويقصد  المتوقع:  األداء 
ويمكن   الوظيفي،  األداء  تحقيق مكاسب في  إلى  يؤدي  للتقنية سوف 

أن ُينظر إلى هذا باعتباره الفائدة المدركة من استخدام التقنية،    أيًضا
سيكون   العامل  في    محورًياوهذا  العاملون  كان  إذا  العالقات ألنه 

العامة يعتقدون أن سهولة استخدامهم للتطبيقات الرقمية مثل شبكات  
التواصل االجتماعي سيساعدهم على تحسين أدائهم في العمل، كنقل  
والدخول في حوارات  التقليدية،  الوسائل  المعلومات بصورة أسرع من 
على  بالنفع  تعود  شخصية،  عالقات  وتكوين  اآلخرين،  مع  مباشرة 

 .وظيفيأدائهم ال
الجهد المتوقع: ويقصد به سهولة استخدام التقنية؛ فعلى سبيل المثال   •

يبذالن   اللذين  والوقت  الجهد  العامة  العالقات  ممارسو  يقارن  قد 
بوسائل   مقارنة  معين،  غرض  لتحقيق  الرقمية  التطبيقات  الستخدام 

 أخرى كوسائل اإلعالم التقليدية.
إلى أي مدى يعتقد األفراد أهمية أن    بها  العوامل االجتماعية: ويقصد  •

التقنية، ويوضح ذلك ما  اآلخرين يعتقدون أنه ينبغي عليهم استخدام 
اآلخرون   يقدر  أن  يتوقعون  العامة  العالقات  ممارسو  كان  إذا 
للتطبيقات   استخدامهم  وغيرهم(  والجمهور،  والزمالء،  )كالرؤساء، 

 .الرقمية
البنية التحتية  مدى اعتبها    التسهيالت المتاحة: ويقصد  • قاد الفرد بأن 

المنظمة، ويتعلق   أو  الفرد  التقنية موجودة لدى  والتقنية الالزمة لدعم 
الرقمية   التطبيقات  الستخدام  الالزمة  اإلمكانات  بتوفر  المتغير  هذا 
كتوفر المعرفة وحواسب أو هواتف ذكية، وخدمات إنترنت، أو سماح 

 .ء العملالمؤسسة باستخدام اإلعالم االجتماعي أثنا
المنفعة المتوقعة: الدرجة التي يعتقد الفرد أن استخدامه لنظام معين   •

استخدامه  بأن  الشخص  توقعات  هي  أو  بها،  وظيفته  أداء  سيحسن 
 للحاسوب سيفيد بتحسين أداء مهامه.

سهولة االستخدام المتوقعة: بأنها الدرجة التي يعتقد الفرد أن استخدام   •
 بذل أي جهد يذكر.  نظام تكنولوجي معين ال يتطلب 
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 نوع الدراسة ومنهجها:

ُتصنف الدراسة الحالية ضمن الدراسات الوصفية التي تقوم على دراسة الظواهر كما هي في الواقع،     
الظواهر   مع  ارتباطها  ودرجات  الظاهرة  حجم  توضيح  عبر  كمي  األول  هما:  بشكلين؛  عنها  والتعبير 

 (. 82م، ص2009)زغيب، األخرى، واآلخر كيفي من خالل وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها 
قد اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح؛ إذ ُيعد هذا األسلوب من أنسب األساليب العلمية مالءمة  و      

لهذه الدراسة، حيث يستهدف المسح تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن، وقد سعت هذه 
التعرف على مدى  الدراسة   الرقيإلى  للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  ثم قبول ممارسي  مة، ومن 

 تحليل النتائج وتفسيرها وفق المعطيات الحالية. 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

المملكة       في  الخدمية  الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  ممارسي  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
عينة   في  فتمثلت  الدراسة  عينة  وأما  السعودية.  ممارسو  العربية  وهم:  الدراسة؛  مجتمع  تمثل  عمدية 

ووزارة البيئة  في كل من وزارة الصحة،    -العاملون في المقر الرئيس بمدينة الرياض    -العالقات العامة  
( وعددهم  والقروية،  البلدية  الشؤون  ووزارة  والزراعة،  تحديدً 45والمياه  الوزارات  هذه  اختيار  تم  وقد  ا؛ (. 

خدماتها في المملكة.  وتعدد وتنوع خدماتها، واتساع الجماهير التي تستهدفها وتستفيد من باعتبار أهميتها، 
 وفيما يلي توضيح لخصائص أفراد الدراسة: 

 :الجنس -1
 ( 1جدول رقم )

 لمتغير الجنس  وفقًاتوزيع أفراد الدراسة  

 النسبة التكرار الجنس
 85.4 35 ذكر
 14.6 6 أنثى

 % 100 41 المجموع
( منهم من  %85.4، حيث أن حوالي )الجنسلمتغير    وفًقا ( توزيع أفراد الدراسة  1يتضح من الجدول )    

 أفراد الدراسة هن من اإلناث.( من %14.6الذكور، بينما نجد أن )
 : العمر  -2

 ( 2جدول رقم )
 لمتغير العمر وفقًاتوزيع أفراد الدراسة  

 النسبة التكرار العمر
 24.4 10 فأقل  عاًما 30

 48.8 20 عاًما  40  إلى 31 من
 14.6 6 عاًما  50  إلى 41 من

 12.2 5 عاًما 51 من أكثر
 % 100 41 المجموع
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     ( الجدول  الدراسة  2يوضح  أفراد  توزيع  )  وفًقا (  حوالي  أن  حيث  العمر؛  أفراد %48.8لمتغير  من   )
فأقل، بينما نجد أن    عاًما  30( منهم أعمارهم  %24.4، في حين ) عاًما  40إلى    31العينة أعمارهم من  

  51ر من  ( منهم أعمارهم أكث%12.2، في حين نجد أن )عاًما  50إلى    41( منهم أعمارهم من  14.6%)
 . عاًما

 سنوات الخبرة: -3
 ( 3جدول رقم )

 لمتغير سنوات الخبرة  وفقًاتوزيع أفراد الدراسة  

 النسبة التكرار الخبرة  سنوات
 29.3 12 فأقل  سنوات 5

 24.4 10 سنوات 10 إلى 6 من
 22.0 9 سنة  20  إلى 11 من

 24.4 10 سنة 20 من أكثر
 % 100 41 المجموع

     ( الجدول  الدراسة  3يبين  أفراد  توزيع  )  وفًقا (  حوالي  أن  إذ  الخبرة؛  سنوات  منهم  %29.3لمتغير   )
)  5خبرتهم   أن  حين  في  فأقل،  من  %24.4سنوات  خبرتهم  منهم  أن    أيًضاسنوات،    10إلى    6(  نجد 

 سنة.  20إلى  11( منهم خبرتهم من  %22.0سنة، بينما )  20( منهم خبرتهم أكثر من 24.4%)
 مؤهل التعليمي: ال -4

 ( 4جدول رقم )
 لمتغير المؤهل التعليمي وفقًاتوزيع أفراد الدراسة  

 النسبة التكرار التعليمي المؤهل
 14.6 6 ثانوي 
 7.3 3 دبلوم

 73.2 30 جامعي 
 4.9 2 عليا دراسات

 % 100 41 المجموع
 

    ( الجدول  الدراسة  4بمراجعة  أفراد  توزيع  يتضح  حوالي   وفًقا(  أن  حيث  التعليمي،  المؤهل  لمتغير 
( منهم من حملة الشهادة الثانوية، بينما  %14.6( من أفراد العينة من الجامعيين، في حين أن )73.2%)
 %( من حملة الدراسات العليا.  4.9( منهم مؤهلهم دبلوم، و)7.3%)

 أداة الدراسة:
الدر       أفراد  من  البيانات  لجمع  االستبانة  توظيف  ومنهجها،  تم  الدراسة،  لطبيعة  لمناسبتها  وذلك  اسة، 

خاص   أحدهما  قسمين؛  من  االستبانة  وتكونت  ألفراد  وأهدافها.  الديموغرافية  الدراسة،  بالبيانات  عينة 
ويشمل: )الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل التعليمي(. بينما يشمل القسم اآلخر محاور الدراسة، 

 وهي:
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اس -1 الخدمية  تخدام  مدى  الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  ممارسي 
 للتطبيقات الرقمية.

الوزارات   -2 في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  من  المتوقع  األداء  درجة 
 ( عبارات. 7ويتكون من )، الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية

ممارسي  مدى   -3 من  المتوقع  الحكو الجهد  الوزارات  في  العامة  مية العالقات 
 ( عبارات.6ويتكون من )  الخدمية للتطبيقات الرقمية،

في  -4 العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  على  االجتماعي  التأثير  حجم 
 ( عبارات.5ويتكون من )الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية، 

الوزارات   -5 في  العامة  العالقات  ممارسي  المتاحة الستخدام  التسهيالت  مدى 
 ( عبارات. 6ويتكون من )الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية، 

الوزارات  -6 في  العامة  العالقات  ممارسي  الستخدام  السلوكية  النية  مستوى 
 ( عبارات. 6ويتكون من )الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية، 

ل كل عبارة من عبارات المحاور الخمس األخيرة مقياس خماسي يحمل العبارات التالية: )موافق  ويقاب    
من   عبارة  لكل  محددة  درجات  رصد  تم  وقد  بشدة(.  موافق  غير  موافق،  غير  محايد،  موافق،  بشدة، 

(  4افق )( درجات، مو 5العبارات السابقة لتتم معالجتها إحصائًيا، وذلك على النحو اآلتي: موافق بشدة )
 ( درجات، غير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة واحدة. 3درجات، محايد )

 

 صدق أداة الدراسة:
يهدف قياس صدق أداة الدراسة إلى التأكد من مدى مناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه، وقد تم التحقق      

 من صدق أداة الدراسة الحالية باستخدام كل من: 
 الظاهري لألداة:أواًل: الصدق 

تم عرض االستبانة بصورتها األولية على عدد من المحكمين؛ سواًء من ذوي االختصاص والخبرة،      
عباراتها،   مناسبة  على  بالحكم  االستبانة  لتجويد  وذلك  الجامعات،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أو 

ديل أو حذف أو إضافة يرون ووضوح صياغتها، ومدى مالءمتها لمجاالت االستبانة، وطلب منهم أي تع
أو   حذفًا  إليها  أشاروا  التي  التعديالت  إجراء  ثم  ومن  المحكمين،  آراء  بمجمل  األخذ  تم  وقد  ضرورتها، 

 إضافة أو إعادة صياغة. 
 : االتساق الداخلي لألداة:ثانًيا
تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بحساب معامل االرتباط بيرسون للتعرف على مدى     

 ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.  
الفقرة والدرجة 9( و)8( و)7( و) 6( و)5الجداول )  وتوضح     قيم معامالت االرتباط بين درجة  ( أن 
الداللة للية  الكل مستوى  عند  إحصائًيا  ودالة  موجبة،  وجميعها  عالية،  قيم  هي  إليه  تنتمي  الذي  محور 
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(، مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من صدق الفقرات أو  0.01)
 . االستبانةمؤشرات 

 ( 5جدول )
 جة األداء المتوقع" والدرجة الكلية للمحور معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور "در

 االرتباط  معامل العبارة رقم االرتباط  معامل العبارة رقم
1 0.639 ** 5 0.762 ** 
2 0.672 ** 6 0.698 ** 
3 0.557 ** 7 0.655 ** 
4 0.684 **   

 فأقل.  0.01** دالة عند مستوى الداللة                      
 ( 6جدول )

 االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور "مدى الجهد المتوقع" والدرجة الكلية للمحور معامالت 

 االرتباط  معامل العبارة رقم االرتباط  معامل العبارة رقم
1 0.597 ** 4 0.645 ** 
2 0.419 ** 5 0.704 ** 
3 0.389 ** 6 0.717 ** 

 فأقل.  0.01** دالة عند مستوى الداللة                      
 ( 7جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور "حجم التأثير االجتماعي" والدرجة الكلية للمحور 

 االرتباط  معامل العبارة رقم االرتباط  معامل العبارة رقم
1 0.863 ** 4 0.814 ** 
2 0.693 ** 5 0.806 ** 
3 0.799 **   

 فأقل.  0.01** دالة عند مستوى الداللة                      
 ( 8جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور "مدى التسهيالت المتاحة" والدرجة الكلية للمحور 

 االرتباط  معامل العبارة رقم االرتباط  معامل العبارة رقم
1 0.820 ** 4 0.656 ** 
2 0.756 ** 5 0.531 ** 
3 0.745 ** 6 0.595 ** 

 فأقل.  0.01** دالة عند مستوى الداللة                      
 ( 9جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور "مستوى النية السلوكية " والدرجة الكلية للمحور 

 االرتباط  معامل العبارة رقم االرتباط  معامل العبارة رقم
1 0.876 ** 4 0.856 ** 
2 0.840 ** 5 0.877 ** 
3 0.921 ** 6 0.890 ** 

 فأقل.  0.01** دالة عند مستوى الداللة                      
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 ثبات أداة الدراسة: 
  الثبات   معامل  أن  يتضح  (10)  الجدول  وبتأملتم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ،       

  العام   الثبات   معامل  قيمة   بلغت   وقد   (،0.936-0.754)   بين  ما  يتراوح  حيث   مرتفع؛  الدراسة  لمحاور

 الميداني.  للتطبيق الدراسة أداة  صالحية توضح مرتفعة  ثبات  قيمة وهي (،0.929)
 ( 10جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

 الثبات  معامل الفقرات عدد  المحاور
 0.792 7  المتوقع األداء درجة
 0.754 6  المتوقع الجهد مدى

 0.844 5   االجتماعي التأثير حجم
 0.762 6  المتاحة التسهيالت مدى

 0.939 6  السلوكية النية مستوى 
 0.929 30 لالستبانة  الكلي الثبات

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 
البيانات التي تم جمعها من خالل أداة الدراسة في الجانب الميداني، لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل      

 تم استخدام أساليب المعالجة اإلحصائية التالية: 
الدراسة،  -1 عينة  ألفراد  الديمغرافية  الخصائص  على  للتعرف  المئوية:  والنسب  التكرارات 

 ة الدراسة.وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أدا 
الحسابي   -2 أفراد (Mean)المتوسط  انخفاض استجابات  أو  : وذلك لمعرفة مدى ارتفاع 

 عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة )متوسط العبارات(.
: للتعرف على مدى انحراف استجابات (Standard Deviation)االنحراف المعياري   -3

سة، ولكل محور من المحاور أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدرا 
 الرئيسة عن متوسطها الحسابي.  

لمعرفة درجة االرتباط بين عبارات :  (person Correlation)معامل االرتباط بيرسون  -4
 .االستبانة والمحور الذي تنتمي إليه كل عبارة من عباراتها

 الدراسة. : الختبار مدى ثبات أداة (Cronch'lph) معامل ألفا كرونباخ -5
مستقلتين   -6 لعينيتين  "ت"  ِفي (test-Independent t) اختبار  الفروق  لمعرفة   :

 استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير )الجنس(.
األحادي   -7 التباين  تحليل  ِفي ( ANOVA-Way–One)اختبار  الفروق  لمعرفة   :

متغير: )العمر، وسنوات الخبرة، استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف  
 والمؤهل العلمي(. 
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 عرض نتائج الدراسة الميدانية:

حساب      تم  الدراسة  تساؤالت  عن  الحسابية،   لإلجابة  والمتوسطات  المئوية،  والنسب  التكرارات، 
الدراسة،   محاور  عبارات  على  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  والرتب  المعيارية،  يلي  واالنحرافات  وفيما 

 استعراض للنتائج:
مدى   العربية  أواًل:  المملكة  في  الخدمية  الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام 

 :السعودية للتطبيقات الرقمية 
 ( 11جدول رقم )

 والتقنيات االتصالية التكرارات والنسب المئوية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على استخدم التطبيقات الرقمية 
 في ممارسة وظائف العالقات العامة  

االتصالية  والتقنيات الرقمية التطبيقات  الرتبة النسبة* التكرار 
 1 95.1 39 واتساب

االلكتروني  البريد  33 80.5 2 
 3 65.9 27 تويتر 

ان لنكد  20 48.8 4 
االلكتروني  الموقع  17 41.5 5 

شات  سناب  15 36.6 6 
 7 29.3 12 زوم

القصيرة  النصية الرسائل  11 26.8 8 
 9 24.4 10 يوتيوب 
 10 19.5 8 انستغرام
 11 12.2 5 تليجرام

بلس  جوجل  3 7.3 12 
 13 4.9 2 فيسبوك
 14 2.4 1 المدونات
 15 2.4 1 فايبر

 *يمكن اختيار أكثر من إجابة   

     ( الجدول  تطبيق و 11من خالل  أن  يتضح  األولى فياتساب جاء في  (  استخدام ممارسي   المرتبة 
الرقمية للتطبيقات  السعودية  العربية  المملكة  في  الخدمية  الحكومية  الوزارات  في  العامة  بنسبة    العالقات 

يليه  95.1%) اإللكتروني(،  )   البريد  ثم  %80.5بنسبة  )  تويتر(،  يليه  %65.9بنسبة  ان(،  بنسبة    لنكد 
بينما كان كل من فسبوك، والم48.8%) التطبيقات اإللكترونية  (،  أقل  من قبل    استخداًمادونات، وفايبر 

 عينة الدراسة.  ممارسي العالقات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية في المملكة العربية السعودية 
اإللكترونية        للتطبيقات  الدراسة  عينة  أفراد  استخدام  على  الدالة  النتيجة  وسائل وتحديدً   -وهذه  ا 

إلى (  %48م( في أن )2019تتفق مع دراسة )المزاهرة    -جتماعي  التواصل اال تعمد  الدراسة  من عينة 
العامة العالقات  أنشطة  تنفيذ  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  )البلبوشي  ،توظيف  والسعيد   ودراسة 

التواصل االجتماعي  %90م( في أن نحو ) 2017 ( من ممارسي العالقات العامة يعتمدون على وسائل 
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م( في جانب  2015في توصيل رسائل المؤسسة للجماهير المستهدفة، وكذلك تتفق مع دراسة )الفارس  
  Ozlem)ية، ودراسةوجود اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث نحو مواقع التواصل االجتماعي اإللكترون

اإلعالم االجتماعي في ممارسة العالقات    يةقدرون أهم ي الدالة على أن محترفي العالقات العامة(2015 
)الصيفي   دراسة  ومع  عينة  2014العامة،  العامة  العالقات  ممارسي  جميع  أن  إلى  توصلت  التي  م( 

 (.%100الدراسة تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعي بنسبة )
الخدمية  :  ثانًيا الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  من  المتوقع  األداء  درجة 

 : للتطبيقات الرقمية
 ( 12جدول )

استجابات أفراد الدراسة على محور "درجة األداء المتوقع من استخدام ممارسي العالقات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية  
 للتطبيقات الرقمية" 

سط العبارة  م
متو

ال
 

ابي 
حس

ال
 

راف
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

يب 
لترت

 ا

الموافقة  درجة   

 

3 
 الرقمية العامة العالقات تطبيقات  تمكنني
  األخبار ونشر المعلومات بث من

   وسرعة. بسهولة للجمهور وايصالها
بشدة  موافق 1 0.57 4.68   

2 
 الرقمية العامة العالقات تطبيقات  تمكنني

 الجمهور، انطباعات ورصد متابعة من
المنظمة. حول فعلهم رد ومعرفة  

بشدة  موافق 2 0.50 4.54   

6 
 الرقمية العامة العالقات تطبيقات تساهم
  لدى المنظمة هوية وترسيخ بناء في

الخارجي  جمهورها  
بشدة  موافق 3 0.64 4.54   

1 
 الرقمية العامة العالقات تطبيقات تفيدني

 واألخبار والبيانات المعلومات توفير في
بها والتعريف المنظمة حول  

بشدة  موافق 4 0.62 4.34   

5 
  العامة العالقات  تطبيقات استخدام يسهل

 اإللكترونية االستطالعات إجراء الرقمية
   الجمهور. اتجاهات لرصد

بشدة  موافق 5 0.69 4.32   

7 
  العامة العالقات تطبيقات استخدام يتيح

  لدى التنظيمية الثقافة تعزيز الرقمية
الداخلي.  الجمهور  

بشدة  موافق 6 0.59 4.27   

4 
  العالقات تطبيقات استخدام لي يتيح
  مباشرة حوارات  في  الدخول الرقمية العامة

الجمهور مع  
    موافق 7 0.66 4.10

بشدة  موافق 0.41 4.40 العام  الحسابي المتوسط   
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درجة ( أن هناك تقارًبا في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات محور )12يتضح من الجدول )     

المتوقع )(؛  األداء  بدرجة  المحور  فقرات  استجاباتهم على  و حيث جاءت  وتراوحت  بشدةموافق  موافق،   ،)
 ( من  الحسابية  بالفئة  4.68إلى    4.10متوسطاتهم  تقع  المتوسطات  وهذه  والخامسة(  فئات    الرابعة  من 

( درجة  إلى  تشير  والتي  الخماسي  المتدرج  و المقياس  وبلغ  بشدةموافق  موافق  الدراسة،  ألداة  بالنسبة   )
 (. موافق بشدة( وبدرجة )5درجة من  4.40وسط الموافقة العام على عبارات المحور )مت

األخبار       ونشر  المعلومات  بث  من  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  "تمكنني  عبارة  جاءت  وقد 
"تمكنني تطبيقا تلتها عبارة  بالمرتبة األولى بدرجة )موافق بشدة(،  للجمهور بسهولة وسرعة"  ت وإيصالها 

العالقات العامة الرقمية من متابعة ورصد انطباعات الجمهور، ومعرفة رد فعلهم حول المنظمة" بدرجة  
المنظمة لدى  بناء وترسيخ هوية  الرقمية في  العامة  العالقات  "تساهم تطبيقات  ثم عبارة  )موافق بشدة(، 

عبارة   الرابعة جاءت  المرتبة  وفي  بشدة(،  بدرجة )موافق  الخارجي"  العالقات جمهورها  تطبيقات  "تفيدني 
العامة الرقمية في توفير المعلومات والبيانات واألخبار حول المنظمة والتعريف بها" بدرجة )موافق بشدة(، 
لرصد   اإللكترونية  االستطالعات  إجراء  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  استخدام  "يسهل  عبارة  ثم 

وافق بشدة(، يليها عبارة "يتيح استخدام تطبيقات العالقات اتجاهات الجمهور" بالمرتبة الخامسة بدرجة )م
العامة الرقمية تعزيز الثقافة التنظيمية لدى الجمهور الداخلي" بدرجة )موافق بشدة(، وأخيرًا جاءت عبارة  
بدرجة   الجمهور"  مع  مباشرة  حوارات  في  الدخول  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  استخدام  لي  "يتيح 

 )موافق(. 
)زغلول        دراسة  مع  تتفق  المحور  هذا  بهذا  التي خرج  النتائج  غالبية  2021إن  اتفاق  جانب  في  م( 

العالقات العامة الرقمية ُيمكن ممارسي    ممارسي العالقات العامة في دراسته على أن استخدام تطبيقات 
الرقم التطبيقات  وإلى مساهمة  وأفضل،  أداء عملهم بصورة أسرع  العامة من  نقل  العالقات  ية في سرعة 

في أن تقنيات اإلعالم االجتماعي   (Ngondo 2019) وكذلك مع دراسة  .األخبار والقرارات إلى العاملين
)قاسم   ودراسة  العامة،  العالقات  عمل  التواصل  2019عززت  مواقع  الستخدام  دور  وجود  من  م( 

م( في أن  2016)العدوان  ، باإلضافة لدراسة  االجتماعي في تفعيل أنشطة العالقات العامة في الجامعة
م( في إمكانية  2012اإلعالم الجديد ُيسرع عملية االتصال المؤسسي في العالقات العامة، ودراسة )عياد  

استخدام المواقع اإللكترونية للمؤسسات بفاعلية في زيادة كفاءة االتصال بين المؤسسة وجماهيرها. غير  
التي أكدت على أن وسائل اإلعالم االجتماعية    )Gonzales 2014 (سةأن النتائج هنا تختلف مع درا

وأن هناك وسائل أخرى توفر تلك القيمة اإلثرائية للمهنيين العاملين في    تماًماا  ا غنيً ا اتصاليً ليست منفذً 
  .مجال العالقات العامة
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ممارسي  مدى  :  ثالًثا من  المتوقع  في  الجهد  العامة  للتطبيقات  العالقات  الخدمية  الحكومية  الوزارات 
 : الرقمية

 ( 13جدول )
 استجابات أفراد الدراسة على محور "مدى الجهد المتوقع من ممارسي العالقات العامة في الوزارات 

 الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية"  
 

مدى الدراسة على عبارات محور )( أن هناك تفاوتًا في درجة موافقة أفراد  13توضح نتائج الجدول )    
موافق  (؛ حيث جاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات المحور بدرجة )محايد، وموافق، و الجهد المتوقع

متوسطاتهمبشدة وتراوحت   ،)   ( من  الثالثة  4.46إلى    2.98الحسابية  بالفئة  تقع  المتوسطات  وهذه   ،)
موافق  من فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى درجة )محايد، وموافق، و   الرابعة والخامسةو 

سط العبارة  م
متو

ال
 

بي
حسا

ال
 

راف
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

يب 
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 ا

الموافقة  درجة   
 

2 
  مع التعامل لي بالنسبة السهل من

  الرقمية العامة العالقات تطبيقات

اإلدارة. أهداف لتحقيق وتوظيفها  
بشدة موافق 1 0.64 4.46   

3 
  الرقمية العامة العالقات تطبيقات

 أشخاص  مع للتواصل مرنة وسائل

معينة.  جهات أو عدة  
بشدة موافق 2 0.66 4.37   

1 

  الرقمية العامة العالقات تطبيقات

  إلى الوصول سهولة في تسهم

  األخبار تتناول التي الصفحات

بالمنظمة.  المتعلقة واألحداث  

بشدة موافق 3 0.68 4.29   

6 
  صورة لبناء كبير جهد إلى تحتاج

المنظمة. عن جيدة ذهنية  
   موافق 4 1.09 3.76

5 
  مع للتفاعل كبير جهد إلى تحتاج

  تساؤالتهم عن واإلجابة الجمهور

واستفساراتهم  شكاويهم ومتابعة  
   موافق 5 1.10 3.71

4 

 العامة العالقات تطبيقات استخدام

  مما الوقت من الكثير يستهلك الرقمية

 توظيفه يمكن الذي للوقت هدرا يعد

  أهم أعمال ممارسة في

  محايد 6 1.23 2.98

  موافق 0.54 3.93 العام الحسابي المتوسط



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  605 ا

)بشدة المحور  عبارات  على  العام  الموافقة  متوسط  وبلغ  الدراسة،  ألداة  بالنسبة  من    3.93(  (  5درجة 
 (. وافقموبدرجة )

وقد تصدرت عبارة "من السهل بالنسبة لي التعامل مع تطبيقات العالقات العامة الرقمية وتوظيفها       
لتحقيق أهداف اإلدارة" عبارات هذا المحور بدرجة )موافق بشدة(، بينما جاءت عبارة "تطبيقات العالقات 

موافق " بالمرتبة الثانية وبدرجة )العامة الرقمية وسائل مرنة للتواصل مع أشخاص عدة أو جهات معينة
التي بشدة الصفحات  إلى  الوصول  سهولة  في  تسهم  الرقمية  العامة  العالقات  "تطبيقات  عبارة  يليها   ،)

(، ثم عبارة "تحتاج إلى جهد كبير لبناء موافق بشدةتتناول األخبار واألحداث المتعلقة بالمنظمة" بدرجة )
(، ثم "تحتاج إلى جهد كبير للتفاعل مع  موافقة الرابعة وبدرجة )صورة ذهنية جيدة عن المنظمة" بالمرتب 

( بدرجة  واستفساراتهم"  شكاويهم  ومتابعة  تساؤالتهم  عن  واإلجابة  عبارة  موافقالجمهور  جاءت  بينما   ،)
يمكن  الذي  للوقت  هدرًا  يعد  مما  الوقت  من  الكثير  يستهلك  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  "استخدام 

 (.محايد ممارسة أعمال أهم" بالمرتبة السادسة وبدرجة )توظيفه في 
م( في اتفاق غالبية  2021إن المتأمل في نتائج هذ المحور يجد أنها تتفق مع نتائج دراسة )زغلول       

ممارسي العالقات العامة على أن استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية يسهل التواصل والتفاعل مع  
بالشركة )العدوان  العاملين  العامة في  2016، ودراسة  العالقات  تطبيق  ُييسر  الجديد  أن اإلعالم  م( من 

)فليح   ودراسة  الدالة2013الجامعات،  اإلعالم    م(  أقسام  موظفي  قبل  من  إيجابية  اتجاهات  وجود  على 
. كذلك تتقاطع نتائج هذا المحور والعالقات العامة في الجامعات نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي

( من أفراد العينة يقضون أكثر من نصف وقتهم  %52في أن )  )Ngondo 2019 (إلى حد ما مع دراسة
 .في العمل على الوسائط الرقمية

حجم التأثير االجتماعي على استخدام ممارسي العالقات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية  :  رابًعا
 : ةللتطبيقات الرقمي 
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 ( 14جدول )
 استجابات أفراد الدراسة على محور "حجم التأثير االجتماعي على استخدام ممارسي العالقات العامة في الوزارات 

 الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية"  

الجدول )     الدراسة على عبارات محور )14يبين  أفراد عينة  تقارًبا في درجة موافقة  حجم  ( أن هناك 
االجتماعي )التأثير  بدرجة  المحور  فقرات  على  الدراسة  أفراد  استجابات  جاءت  حيث  (، موافق(؛ 

المقياس  4.17إلى    3.76الحسابية من )   ومتوسطاتهم الرابعة من فئات  بالفئة  تقع  المتوسطات  (، وهذه 
( درجة  إلى  تشير  والتي  الخماسي  العام موافقالمتدرج  الموافقة  متوسط  بلغ  وقد  الدراسة،  ألداة  بالنسبة   )

 (.موافق( وبدرجة )5درجة من   4.05على عبارات المحور )
الم      "تحفز  عبارة  جاءت  هوية شخصية  وقد  لبناء  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  استخدام  نظمة 

للمنظمة على الشبكات االجتماعية" بالمرتبة األولى في ترتيب عبارات هذا المحور وبدرجة )موافق(، يليها  
تحفزني   الرقمية  العامة  العالقات  لتطبيقات  استخدامهم  حول  وتجاربهم  أصدقائي  "أحاديث  عبارة 

(، ثم عبارة "بيئة العمل تحتم علّي استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية"  موافقبدرجة )الستخدامها"  
( بدرجة  الثالثة  العامة  موافقبالمرتبة  العالقات  تطبيقات  استخدام  على  العليا  اإلدارة  "تحث  عبارة  أما   ،)

سط العبارة  م
متو

ال
 

بي
حسا

ال
 

راف
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

يب 
لترت

 ا
الموافقة  درجة   

 

5 

  تطبيقات استخدام المنظمة تحفز

 هوية لبناء الرقمية العامة العالقات

 الشبكات على للمنظمة شخصية

 االجتماعية 

  موافق 1 0.83 4.17

4 
  حول وتجاربهم أصدقائي أحاديث

 العامة العالقات لتطبيقات استخدامهم

الستخدامها  تحفزني الرقمية  
  موافق 2 0.73 4.15

  استخدام عليّ  تحتم العمل بيئة 1

الرقمية العامة العالقات تطبيقات  
  موافق 3 0.64 4.12

3 
 استخدام على العليا اإلدارة تحث

 قدر الرقمية العامة العالقات تطبيقات

 المستطاع. 
  موافق 4 0.74 4.05

  العامة العالقات تطبيقات استخدم 2

العمل  في لزمالئي محاكاة الرقمية  
  موافق 5 0.89 3.76

  موافق 0.60 4.05 العام الحسابي المتوسط
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( وبدرجة  الرابعة  بالمرتبة  فجاءت  المستطاع"  قدر  المرتبموافقالرقمية  وفي  عبارة  (،  جاءت  الخامسة  ة 
 (.موافق"استخدم تطبيقات العالقات العامة الرقمية محاكاة لزمالئي في العمل" بدرجة )

واستخدامها؛       اإللكترونية  التطبيقات  قبول  في  مؤثر  كعامل  التحفيز  أهمية  على  الدالة  النتيجة  وهذه 
أن بُعد التحفيز الملهم ُيعد األكثر    م( في نتيجتها الدالة على2021تتفق مع دراسة )تكروني والشماسي  

 ) Khasawnehتأثيرًا بين أبعاد القيادة التحويلية على أداء العالقات العامة الرقمية، وكذلك مع نتيجة
 في أن القيادة التحويلية تؤثر على الرهاب لدى الموظفين في قبول التكنولوجيا.2020 (

المتاحة  ا:  خامسً  التسهيالت  الخدمية  مدى  الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  الستخدام ممارسي 
 : للتطبيقات الرقمية

 ( 15جدول )
 استجابات أفراد الدراسة على محور "مدى التسهيالت المتاحة الستخدام ممارسي العالقات العامة 

 في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية"  

سط العبارة  م
متو

ال
 

بي
حسا

ال
 

راف
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

يب 
لترت

 ا

الموافقة  درجة   
 

2 
  اإلنترنت خدمة المنظمة توفر

  تطبيقات  لتوظيف ومستلزماتها

الرقمية.  العامة العالقات  
بشدة موافق 1 0.65 4.32   

1 

 الالزمة األدوات المنظمة توفر

 العامة العالقات تطبيقات الستخدام

 الذكية، الهواتف )الكمبيوتر، الرقمية

 ونحوها(.

بشدة موافق 2 0.75 4.29   

3 
 من الدائمة المساعدة المنظمة توفر

  تطبيقات مع للتعامل فني دعم

   الرقمية. العامة العالقات
   موافق 3 0.76 4.15

6 
 العالقات تطبيقات استخدام أن أعتقد

  طبيعة مع يتالءم الرقمية العامة

   له. الوظيفي والتوصيف عملي
   موافق 4 0.84 4.12

5 
  الستخدام الالزمة والقدرة المعرفة لدي

   موافق 5 0.85 4.07  الرقمية. العامة العالقات تطبيقات

4 
 قدراتي تطوير على المنظمة تشجعني

  مع التعامل في خبرتي وزيادة

الرقمية. العامة العالقات تطبيقات  
   موافق 6 0.86 3.83

  موافق 0.53 4.13 العام الحسابي المتوسط
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( يتبين أن هناك تقارًبا في درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات محور  15بتأمل نتائج الجدول )      

المتاحة) التسهيالت  جاءت  مدى  حيث  )(؛  بدرجة  المحور  فقرات  على  الدراسة  أفراد  موافق، استجابات 
)بشدة  موافقو  من  الحسابية  متوسطاتهم  وتراوحت  بالفئة  4.32إلى    3.83(،  تقع  المتوسطات  وهذه   )

( درجة  إلى  تشير  والتي  الخماسي  المتدرج  المقياس  فئات  من  والخامسة  بشدةموافقالرابعة  وموافق   ،  )
( وبدرجة  5درجة من    4.13بلغ متوسط الموافقة العام على عبارات المحور )  بالنسبة ألداة الدراسة، وقد 

 (. موافق)
لتوظيف         ومستلزماتها  اإلنترنت  خدمة  المنظمة  "توفر  عبارة  المحور  هذا  عبارات  تصدرت  وقد 

األدوات   المنظمة  "توفر  عبارة  جاءت  بينما  بشدة(،  )موافق  بدرجة  الرقمية"  العامة  العالقات  تطبيقات 
الالزمة الستخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية )الكمبيوتر، الهواتف الذكية، ونحوها(" بالمرتبة الثانية  

( بشدةوبدرجة  تطبيقات  موافق  مع  للتعامل  فني  دعم  من  الدائمة  المساعدة  المنظمة  "توفر  عبارة  ثم   ،)
تخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية (، أما عبارة "أعتقد أن اسموافقالعالقات العامة الرقمية" بدرجة )

( وبدرجة  الرابعة  بالمرتبة  له" فجاءت  الوظيفي  والتوصيف  يليها عبارة  موافقيتالءم مع طبيعة عملي   ،)
وبدرجة   الخامسة  بالمرتبة  الرقمية"  العامة  العالقات  تطبيقات  الستخدام  الالزمة  والقدرة  المعرفة  "لدي 

"تشجعنيموافق) عبارة  وأخيرًا  تطبيقات    (،  مع  التعامل  في  خبرتي  وزيادة  قدراتي  تطوير  على  المنظمة 
 (. موافقالعالقات العامة الرقمية" بدرجة )

عوف        )ابن  دراسة  نتائج  مع  تتقارب  أنها  نجد  السابقة؛  الدراسات  نتائج  مع  النتائج  هذه  وبمقارنة 
أرامكو يتعاملون بشكل جيد مع اإلمكانات  ( من العينة يؤكدون أن العاملين بشركة %84م( في أن )2018

)عبدالعظيم   دراسة  بها  التي خرجت  التوصيات  مع  كذلك  وتتقارب  لهم،  إلى 2020المتوفرة  المشيرة  م( 
أهمية تأهيل وتطوير قدرات ممارسي العالقات العامة لغرض رفع مستوى استخدامه للتكنولوجيا الحديثة،  

)قاسم   التركيز 2019ودراسة  ضرورة  في  والمعلومات   م(  البيانات  وقاعدة  التحتية  البنية  توفير  على 
العامة  العالقات  لقيام  الالزمة  الحديثة  والتقنيات  واألجهزة  والميزانيات  الالزم  التمويل  وتوفير  للجامعات، 

م(  المشيرة إلى أهمية منح موظفي العالقات العامة مزيدًا من  2016بواجباتها، وكذلك دراسة )العدوان  
التدريبية بما يخدم سمعة الجامعات لدى الجمهور. غير أن النتائج في هذا المحور تختلف مع  الدورات  

( من الممارسين عينة الدراسة إلى أن العالقات العامة %92م( التي أشار فيها )2015دراسة )عاطف  
د، ودراسة  بالجامعات الحكومية في حاجة إلى تفعيل استخدام اإلنترنت في المؤتمرات وورش العمل عن بع

م( في أن هناك بعض الصعوبات اإلدارية والتنظيمية والفنية والمادية تحول دون االستخدام  2012)عياد  
 األمثل لموقع المؤسسات عبر اإلنترنت. 
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الخدمية  سادًسا:   الحكومية  الوزارات  في  العامة  العالقات  ممارسي  الستخدام  السلوكية  النية  مستوى 
     :للتطبيقات الرقمية

 ( 16جدول )
 استجابات أفراد الدراسة على محور "مستوى النية السلوكية الستخدام ممارسي العالقات العامة  

 في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية" 

عبارات محور  ( أن هناك تقارًبا في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على  16يتضح من الجدول )     
  موافق(؛ حيث جاءت استجابات أفراد الدراسة على جميع فقرات المحور بدرجة )مستوى النية السلوكية)

بالفئة الخامسة من  4.44إلى    4.34الحسابية من )  (، وكانت متوسطاتهمبشدة ( وهذه المتوسطات تقع 
( بالنسبة ألداة الدراسة، وبلغ متوسط بشدة  موافقفئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى درجة )

 (.موافق بشدة( وبدرجة )5من  4.39الموافقة العام على عبارات المحور )

سط العبارة  م
متو

ال
 

بي
حسا

ال
 

راف
النح

ا
 

ي  ر
عيا

الم
 

يب 
لترت

 ا

الموافقة  درجة   
 

1 
  تطبيقات استخدام على سأعمل

 عملي  في الرقمية العامة العالقات

   مستقباًل.
بشدة موافق 1 0.59 4.44   

6 
  تطبيقات استخدام في سأستمر

 الصورة إلدارة الرقمية العامة العالقات

للمنظمة. الذهنية  
بشدة موافق 2 0.63 4.44   

5 
  تطبيقات توظيف على سأعمل

  التعريف في الرقمية العامة العالقات

أخبارها. ونشر ونشاطاتها بالمنظمة  
بشدة موافق 3 0.67 4.39   

4 
  توظيف في لالستمرار أخطط

  الرقمية العامة العالقات تطبيقات

الخارجي. الجمهور مع للتفاعل  
بشدة موافق 4 0.58 4.37   

3 
 استخدام في لالستمرار أخطط

  الرقمية العامة العالقات تطبيقات

  بالمنظمة. بالعاملين لالتصال
بشدة موافق 5 0.66 4.37   

2 

  توظيف في االستمرار إلى أميل

 في الرقمية العامة العالقات تطبيقات

 العامة العالقات لعمل ممارستي

   عمومًا.

بشدة موافق 6 0.69 4.34   

بشدة موافق 0.56 4.39 العام الحسابي المتوسط   
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ى استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية في عملي مستقباًل" بالمرتبة  وقد جاءت عبارة "سأعمل عل    
الرقمية إلدارة  العامة  العالقات  تطبيقات  استخدام  "سأستمر في  ثم عبارة  بشدة(،  وبدرجة )موافق  األولى 

( بدرجة  للمنظمة"  الذهنية  بشدةالصورة  العالقات موافق  تطبيقات  توظيف  على  "سأعمل  عبارة  يليها   ،)
(، ثم  موافق بشدةعامة الرقمية في التعريف بالمنظمة ونشاطاتها ونشر أخبارها" بالمرتبة الثالثة وبدرجة )ال

الخارجي"  الجمهور  مع  للتفاعل  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  توظيف  في  لالستمرار  "أخطط  عبارة 
يقات العالقات العامة الرقمية (، بينما جاءت عبارة "أخطط لالستمرار في استخدام تطب موافق بشدةبدرجة )

(، وأخيرًا عبارة "أميل إلى االستمرار موافق بشدةلالتصال بالعاملين بالمنظمة" بالمرتبة الخامسة وبدرجة )
موافق  في توظيف تطبيقات العالقات العامة الرقمية في ممارستي لعمل العالقات العامة عمومًا" بدرجة )

 (.بشدة
مح      نتائج  في  التأمل  )زغلول  إن  دراسة  نتائج  مع  اتفاقها  يجد  السلوكية  النية  أن  2021ور  في  م( 

لتقنيات االتصال الرقمية في نشر أحداث الشركة اليومية   -عينة الدراسة    -استمرار استخدام الممارسين  
ودراسة   الرقمية،  العامة  العالقات  ألنشطة  المستقبلية  التوجهات  مقدمة  في  كان  العاملين  مع  والتفاعل 

السعودية 2014صيفي  )ال الحكومية  المنظمات  في  العامة  العالقات  ممارسي  أن  إلى  خلصت  التي  م( 
 يتبنون استخدام وتوظيف اإلعالم االجتماعي في أعمال العالقات العامة ومهامها.

الباحثة بحساب مدى وجود        قامت  البحث؛  إثراًء في موضوع  أكثر  بنتائج  بين كل  وللخروج  عالقة 
األداء   السلوكية  من:  النية  وبين  المتاحة  التسهيالت  االجتماعي،  والتأثير  المتوقع،  والجهد  المتوقع، 

الستخدام أفراد العينة للتطبيقات الرقمية. وعليه؛ تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين هذه المحاور األربع  
بين النية السلوكية، وجاءت )األداء المتوقع، والجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، والتسهيالت المتاحة( و 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
 ( 17جدول )

 والتسهيالت المتاحة(   االجتماعي،والتأثير   المتوقع،معامالت ارتباط بيرسون بين كل من )األداء المتوقع، والجهد  
 وبين النية السلوكية الستخدام أفراد العينة للتطبيقات الرقمية 

 العالقات  ممارسي قبول في المؤثرة العوامل

 العامة
 الحكومية الوزارات في العامة العالقات ممارسي الستخدام السلوكية النية

الرقمية  للتطبيقات الخدمية  
االرتباط  معامل قيمة الداللة  مستوى   االحصائي القرار   

* 0.73  المتوقع األداء   داللة ذات طردية عالقة توجد 0.01 

 إحصائية
** 0.40  المتوقع الجهد   داللة ذات طردية عالقة توجد 0.01 

 إحصائية
** 0.66  االجتماعي التأثير   داللة ذات طردية عالقة توجد 0.01 

 إحصائية
** 0.63   المتاحة التسهيالت   داللة ذات طردية عالقة توجد 0.01 

 إحصائية
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( 0.05عند مستوى )   إحصائية( يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة  17بتأمل الجدول )     
بين كل من األداء المتوقع، والجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، والتسهيالت المتاحة وبين النية السلوكية  

 لقبول أفراد الدراسة واستخدامهم للتطبيقات اإللكترونية. 
في        العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  من  المتوقع  األداء  زاد  كلما  أنه  على  يدل  الوزارات وهذا 

العالقات  ممارسي  السلوكية الستخدام  النية  ارتفاع  إلى  ذلك  أدى  الرقمية،  للتطبيقات  الخدمية  الحكومية 
الخدمية   الوزارات الحكومية  الدراسة    -العامة في  الحال في كل من    -عينة  الرقمية. وكذلك  للتطبيقات 

 الجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، والتسهيالت المتاحة. 
م( التي أشارت إلى أن كاًل من: األداء 2019وهذه النتيجة تتفق مع ما جاءت به دراسة )المزاهرة       

نية   على  مباشر  بشكل  تؤثر  المتاحة  والتسهيالت  االجتماعي،  والتأثير  المتوقع،  والجهد  المتوقع، 
د المتوقع، التي خلصت إلى أن األداء المتوقع، والجه )Kimberly Seko 2012( االستخدام، ودراسة

والتأثير االجتماعي كانت عوامل رئيسة أثرت على كل من نية وسلوك االستخدام، إلى جانب اتفاقها مع  
 م( التي بينت وجود عالقة بين األداء المتوقع والنية السلوكية. 2014دراسة )الصيفي  

لمتغيرات )النوع، والعمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل    وفًقاا: الفروق اإلحصائية في محاور الدراسة  سابعً 
 العلمي(:

 /الفروق باختالف النوع: 1
 ( 18جدول )

 لمتغير النوع   تبعًاالفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة 

  المتوسط العدد  النوع المحاور

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري 
 اختبار

 )ت(
 ُمستوى 

 الدَّاللة 
 0.44 4.41 35.00 ذكر  المتوقع األداء درجة

0.41 0.68 
 0.20 4.33 6.00 أنثى

 0.56 3.97 35.00 ذكر  المتوقع الجهد مدى
1.30 0.20 

 0.26 3.67 6.00 أنثى
 0.61 4.00 35.00 ذكر   االجتماعي التأثير حجم

1.26 
0.22 

 0.55 4.33 6.00 أنثى
 0.93 0.09 0.55 4.13 35.00 ذكر  المتاحة التسهيالت مدى

 0.46 4.11 6.00 أنثى
 0.07 1.89 0.57 4.32 35.00 ذكر  السلوكية النية مستوى 

 0.34 4.78 6.00 أنثى
بين المتوسطات الحسابية الستجابات    إحصائية( أنه ال توجد فروق ذات داللة  18يوضح الجدول )    

م( 2019دراستي )المزاهرة  نحو محاور الدراسة تعزى لمتغير النوع، وهذه النتيجة تتفق مع  أفراد الدراسة  
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الجنسين من أفراد العينة ومحاور  م( من أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين اتجاهات  2015و)الفارس  
 الدراسة.

 :العمرالفروق باختالف /2
 ( 19جدول )

 لمتغير العمر تبعًاالفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة 

  مجموع التباين مصدر المحاور

 مربعات 
 درجات

 الحرية 
  متوسط

 المربعات 
  ف قيمة
(F) 

  الداللة

 اإلحصائية
المجموعات بين  المتوقع األداء درجة  0.11 3 0.04 0.20 

  
  

0.89 
  
  

المجموعات  داخل  6.57 37 0.18 
   40 6.67 المجموع

المجموعات بين  المتوقع الجهد مدى  0.99 3 0.33 1.16 
  
  

0.34 
  
  

المجموعات  داخل  10.51 37 0.28 
   40 11.50 المجموع

المجموعات بين   االجتماعي التأثير حجم  1.06 3 0.35 0.96 
  
  

0.42 
  
  

المجموعات  داخل  13.57 37 0.37 
   40 14.62 المجموع

المجموعات بين  المتاحة التسهيالت مدى  0.68 3 0.23 0.79 
  
  

0.51 
  
  

المجموعات  داخل  10.68 37 0.29 
   40 11.36 المجموع

المجموعات بين  السلوكية النية مستوى   1.48 3 0.49 
المجموعات  داخل 0.19 1.65  11.05 37 0.30 

   40 12.53 المجموع
 

عند   إحصائية( أنه ال توجد فروق ذات داللة  19أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبيّن في الجدول )    
نحو محاور الدراسة تعزى  أفراد الدراسة  ( بين المتوسطات الحسابية الستجابات  α ≤0.05مستوى الداللة )

فروق دالة إحصائًيا ُتعزى  م( من أنه ال توجد  2019دراسة )المزاهرة  لمتغير العمر، وتتفق النتائج هنا مع  
 لمتغير عمر أفراد العينة. 
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 : سنوات الخبرةالفروق باختالف /3
 ( 20جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة  تبعًاالفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة 

  مجموع التباين مصدر المحاور

 مربعات 
 درجات

 الحرية 
  متوسط

 المربعات 
  ف قيمة
(F) 

  الداللة

 اإلحصائية
المجموعات بين  المتوقع األداء درجة  0.39 3 0.13 0.76 

  
  

0.52 
  
  

المجموعات  داخل  6.29 37 0.17 
   40 6.67 المجموع

المجموعات بين  المتوقع الجهد مدى  0.69 3 0.23 0.78 
  
  

0.51 
  
  

المجموعات  داخل  10.82 37 0.29 
   40 11.50 المجموع

المجموعات بين   االجتماعي التأثير حجم  0.91 3 0.30 0.82 
  
  

0.49 
  
  

المجموعات  داخل  13.71 37 0.37 
   40 14.62 المجموع

المجموعات بين  المتاحة التسهيالت مدى  1.02 3 0.34 1.21 
  
  

0.32 
  
  

المجموعات  داخل  10.34 37 0.28 
   40 11.36 المجموع

المجموعات بين  السلوكية النية مستوى   2.31 3 0.77 
المجموعات  داخل 0.06 2.78  10.23 37 0.28 

   40 12.53 المجموع
     ( الجدول  نتائج  داللة  20بتأمل  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  يتضح  الداللة    إحصائية (  مستوى  عند 

(α≤0.05  بين المتوسطات الحسابية الستجابات )  نحو محاور الدراسة تعزى لمتغير سنوات  أفراد الدراسة
مع   النتيجة  هذه  وتختلف  )الفارس  الخبرة،  داللة 2015دراسة  ذات  فروق  وجود  على  أكدت  التي  م( 

 لمتغير عدد سنوات العمل.  تبًعابين االتجاهات   إحصائية
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 :المؤهل العلميالفروق باختالف /4
 ( 21جدول )

 لمتغير المؤهل العلمي  تبعًاالفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة 

  مجموع التباين مصدر المحاور

 مربعات 
 درجات

 الحرية 
  متوسط

 المربعات 
  ف قيمة
(F) 

  الداللة

 اإلحصائية
المجموعات بين  المتوقع األداء درجة  0.11 3 0.04 0.20 

  
  

0.90 
  
  

المجموعات  داخل  6.57 37 0.18 
   40 6.67 المجموع

المجموعات بين  المتوقع الجهد مدى  1.47 3 0.49 1.81 
  
  

0.16 
  
  

المجموعات  داخل  10.03 37 0.27 
   40 11.50 المجموع

المجموعات بين   االجتماعي التأثير حجم  0.85 3 0.28 0.76 
  
  

0.52 
  
  

المجموعات  داخل  13.77 37 0.37 
   40 14.62 المجموع

المجموعات بين  المتاحة التسهيالت مدى  0.08 3 0.03 0.09 
  
  

0.96 
  
  

المجموعات  داخل  11.28 37 0.30 
   40 11.36 المجموع

المجموعات بين  السلوكية النية مستوى   1.07 3 0.36 
المجموعات  داخل 0.34 1.15  11.47 37 0.31 

   40 12.53 المجموع
عند   إحصائية( أنه ال توجد فروق ذات داللة  21أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبيّن في الجدول )    

نحو محاور الدراسة تعزى  أفراد الدراسة  ( بين المتوسطات الحسابية الستجابات  α ≤0.05مستوى الداللة )
مع   تتفق  النتيجة  وهذه  العلمي،  المؤهل  )المزاهرة  لمتغير  دالة 2019دراسة  فروق  وجود  عدم  في  م( 

 إحصائًيا ُتعزى لمتغير المؤهل التعليمي ألفراد العينة. 
 

 ملخص نتائج الدراسة:
 :بناًء على ما تم عرضه ومناقشته سابًقا؛ يمكن تلخيص النتائج فيما يلي

استخدام عينة الدراسة من ممارسي العالقات العامة أوضحت النتائج المتعلقة بمدى   -1
؛ تصدر في الوزارات الحكومية الخدمية بالمملكة العربية السعودية للتطبيقات الرقمية

( بنسبة  األولى   المرتبة  إذ حل في  التطبيقات  هذه  واتساب  يليه  %95.1تطبيق   ،)
(، تاله لنكد إن بنسبة %65.9(، ثم تويتر بنسبة )%80.5البريد اإللكتروني بنسبة ) 

(، بينما أوضحت نتائج الدراسة أن كاًل من فسبوك، والمدونات، وفايبر تعد  48.8%)
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الرقمية   التطبيقات  الوزارات   استخداًماأقل  في  العامة  العالقات  ممارسي  قبل  من 
ذه النتيجة تكشف الحكومية الخدمية في المملكة العربية السعودية عينة الدراسة. وه

العامة  العالقات  وظائف  لتنفيذ  االجتماعي  التواصل  لوسائل  البارز  الحضور 
العينة  فئات  لمختلف  بالنسبة  التطبيقات  هذه  مع  التعامل  سهولة  ولعل  وأنشطتها، 
عطًفا على متغيري العمر والمؤهل العلمي كان عاماًل مهًما لتصدرها التطبيقات من 

ن  ما  وهو  االستخدام،  داللة  حيث  ذات  فروق  وجود  عدم  عنه  تعزى    إحصائيةتج 
 .لمتغير العمر أو للمؤهل الدراسي ضمن نتائج هذه الدراسة

ممارسي العالقات كشفت النتائج أن هناك تقارًبا في درجة موافقة أفراد الدراسة من   -2
عينة الدراسة على عبارات   العامة في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية 

( الوزارات محور  في  العامة  العالقات  ممارسي  استخدام  من  المتوقع  األداء  درجة 
الرقمية للتطبيقات  الخدمية  عبارات الحكومية  على  العام  الموافقة  متوسط  بلغ  إذ  (؛ 

( من    4.40المحور  )5درجة  وبدرجة  بشدة(  "تمكنني موافق  عبارة  جاءت  وقد   .)
العالقا وإيصالها  تطبيقات  األخبار  ونشر  المعلومات  بث  من  الرقمية  العامة  ت 

العالقات   تطبيقات  "تمكنني  عبارة  تلتها  األولى،  بالمرتبة  بسهولة وسرعة"  للجمهور 
حول  فعلهم  رد  ومعرفة  الجمهور،  انطباعات  ورصد  متابعة  من  الرقمية  العامة 

النتيجة    المنظمة". ما  حد  إلى  تُفسر  النتيجة  الوهذه  بتصدر  السابقة  وسائل  متعلقة 
المعلومات  نشر  سهولة  إن  إذ  العينة،  أفراد  الستخدامات  االجتماعي  التواصل 
كانت عاماًل مهًما ضمن  التفاعل معهم  والقدرة على  الجمهور،  وإلى  وسرعتها من 

 محور األداء المتوقع.
تفاوتً  -3 هناك  أن  النتائج  من  أوضحت  الدراسة  أفراد  موافقة  درجة  في  ممارسي ا 

عينة الدراسة على  ات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقميةالعالق
( محور  ممارسي  مدى  عبارات  من  المتوقع  الوزارات  الجهد  في  العامة  العالقات 

(؛ حيث بلغ متوسط الموافقة العام على عبارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية
( من    3.93المحور  )5درجة  وبدرجة  "قمواف(  عبارة  تصدرت  وقد  السهل  (.  من 

لتحقيق أهداف  الرقمية وتوظيفها  العامة  العالقات  التعامل مع تطبيقات  بالنسبة لي 
تطبيقات العالقات العامة الرقمية  " عبارات هذا المحور، بينما جاءت عبارة " اإلدارة

معينة أو جهات  عدة  أشخاص  مع  للتواصل  مرنة  الثانية.وسائل  بالمرتبة  وتشير   " 
تائج هذا المحور إلى أنه بالرغم من مرونة هذه التطبيقات وسهولة التعامل معها؛ ن

في الرد على   –أفراد العينة    –إال أن هناك إشارة للجهد المبذول من قبل الممارسين  
 معها.  مقدار الوقت الممنوح للتعاطي استفسارات الجمهور، وكذلك 
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درجة   -4 في  تقارًبا  هناك  أن  النتائج  عبارات  كشفت  على  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة 
حجم التأثير االجتماعي على استخدام ممارسي العالقات العامة في الوزارات محور )

(؛ حيث بلغ متوسط الموافقة العام على عبارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية
"  (.موافق( وبدرجة )5درجة من    4.05المحور ) المنظم وقد جاءت عبارة  ة تحفز 

على   للمنظمة  شخصية  هوية  لبناء  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  استخدام 
االجتماعية يليها عبارة الشبكات  المحور،  هذا  ترتيب عبارات  األولى في  بالمرتبة   "

الرقمية " العامة  العالقات  لتطبيقات  استخدامهم  حول  وتجاربهم  أصدقائي  أحاديث 
على أهمية التحفيز المبذول من قبل اإلدارة    ". وهذه النتيجة تؤكد تحفزني الستخدامها

تأثير الزمالء ممن لهم  العليا لدفع الممارسين للتعاطي مع هذه التطبيقات، وكذلك 
 تجارب سابقة أو حالية في توظيف التطبيقات الرقمية في مجال العمل.

تقارًبا   -5 هناك  أن  إلى  النتائج  ممارسي تشير  من  الدراسة  أفراد  موافقة  درجة  في 
عينة الدراسة   -القات العامة في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية  الع
على عبارات محور )مدى التسهيالت المتاحة الستخدام ممارسي العالقات العامة  -

بلغ متوسط الموافقة العام  في الوزارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية(؛ حيث  
. وقد تصدرت عبارات (موافق( وبدرجة )5ن  درجة م  4.13على عبارات المحور )

تطبيقات  لتوظيف  ومستلزماتها  اإلنترنت  خدمة  المنظمة  "توفر  عبارة  المحور  هذا 
الالزمة  األدوات  المنظمة  "توفر  عبارة  جاءت  بينما  الرقمية"،  العامة  العالقات 

ونحو  الذكية،  الهواتف  )الكمبيوتر،  الرقمية  العامة  العالقات  تطبيقات  ها(" الستخدام 
توظيف  ألهمية  المنظمات  استيعاب  على  النتيجة  هذه  وتؤكد  الثانية.  بالمرتبة 
هذه  من  لإلفادة  العينة  ألفراد  جيًدا  دافًعا  كان  مما  العمل،  بيئة  في  التكنولوجيا 

 التسهيالت.
تقارًبا في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات  -6 النتائج أن هناك  أوضحت 

( النية  محور  الوزارات السلوكية  طبيعة  في  العامة  العالقات  ممارسي  الستخدام 
(؛ حيث بلغ متوسط الموافقة العام على عبارات الحكومية الخدمية للتطبيقات الرقمية

( )5من    4.39المحور  وبدرجة  بشدة(  هذه   (.موافق  بين  مدى وجود عالقة  وعن 
هن النتائج  كشفت  الذكر؛  اآلنفة  األربع  العوامل  ونتائج  عالقة  النتيجة  وجود  عن  ا 

( بين كل من األداء المتوقع، 0.05عند مستوى ) إحصائيةارتباط طردية ذات داللة 
والجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، والتسهيالت المتاحة وبين النية السلوكية لقبول 

( لمحور 0.73أفراد الدراسة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية؛ إذ بلغ معامل االرتباط )
و) المتوقع،  و)0.40األداء  المتوقع،  الجهد  لمحور  التأثير   (0.66(  لمحور 
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( لمحور التسهيالت المتاحة، وكلها دالة إحصائًيا عند مستوى  0.63االجتماعي، و) 
(. وتؤكد هذه النتيجة على تأثير كل من األداء  0.05( أي أقل من )0.01الداللة ) 

المتوقع، والجهد المتوقع، والتأثير االجتماعي، والتسهيالت المتاحة على قبول أفراد  
ستخدامهم للتطبيقات الرقمية، بمعنى أن توفر هذه العوامل يؤثر إيجاًبا  العينة ونية ا

 على نية االستخدام لدى ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة، والعكس صحيح. 
بين المتوسطات الحسابية   إحصائيةأوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة   -7

الدراسة  الستجابات   ُتعأفراد  الدراسة  محاور  تراوحت نحو  حيث  النوع؛  لمتغير  زى 
أظهرت النتائج  كذلك  (.  0.07( و) 0.68مستويات الداللة في محاور الدراسة بين ) 

داللة   ذات  فروق  توجد  ال  )  إحصائيةأنه  الداللة  مستوى  بين  α≤0.05عند   )
الحسابية الستجابات   الدراسة  المتوسطات  تراوحت أفراد  العمر؛ حيث  لمتغير  ُتعزى 

( و)0.89بين  داللة  كما    (.90.1(  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  الدراسة  أوضحت 
)  إحصائية الداللة  مستوى  الستجابات α≤0.05عند  الحسابية  المتوسطات  بين   )

. وأما (0.06( و) 0.52ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة؛ إذ تراوحت بين )أفراد الدراسة  
 إحصائية أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة  متغير المؤهل الدراسي فقد  

أفراد الدراسة ( بين المتوسطات الحسابية الستجابات  α≤0.05عند مستوى الداللة )
ولعل هذه   (.0.16( و)0.90ُتعزى لهذا المتغير؛ إذ تراوحت مستويات الداللة بين )

مع   التعامل  يسر  على  الدالة  النتائج  مع  متوافقة  تأتي  الرقمية، النتائج  التطبيقات 
معها،   التعاطي  والتحفيز   خصوًصاوسهولة  المتاحة  التسهيالت  توفر  مع 

 االجتماعي. 
 توصيات الدراسة:

التي تأمل أن       التوصيات  الباحثة تضع جملة من  نتائج فإن  الدراسة من  إليه  في ضوء ما توصلت 
 العالقات العامة في ظل البيئة الرقمية الحديثة:يكون لها انعكاس إيجابي على طبيعة ممارسة وظائف 

الدراسة    وفًقا -1 نتائج  عنه  كشفت  بالحضور  لما  يتعلق  لوسائل  فيما  البارز 
التواصل االجتماعي في وظائف العالقات العامة وأنشطتها، وحيث تبين أن  
الباحثة   فإن  أنشطتها؛  تنفيذ  في  الوسائل  تلك  يوظفون  الممارسين  هؤالء 

ا بإجراء  هذا توصي  طبيعة  تحليل  تستهدف  التي  الدراسات  من  لمزيد 
 التوظيف بما يفضي إلى تطويره. 

المتوقع   -2 الجهد  بمحور  المتعلقة  الدراسة  نتائج  عنه  كشفت  ما  على  عطفًا 
قبل  من  الرقمية  التطبيقات  مع  التعامل  في  والوقت  الجهد  كمية  وتحديًدا 
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ت الباحثة  فإن  الدراسة؛  عينة  العامة  العالقات  نشر  ممارسي  بأهمية  وصي 
 الوعي بين القيادات العليا فيما يخص أخالقيات العمل وحقوق العاملين. 

قبول  -3 على  العليا  القيادة  تحفيز  أثر  حول  الدراسة  نتائج  كشفته  لما  نتيجة 
الباحثة   توصي  الرقمية؛  للتطبيقات  واستخدامهم  العامة  العالقات  ممارسي 

العا ومنح  القيادات،  بين  القيمة  هذه  لدفعهم بتفعيل  الدعم  من  مزيدًا  ملين 
 نحو التعاطي مع هذه التطبيقات وتوظيفها لخدمة التخصص.

طبيعة  -4 استيعاب  نحو  وحثهم  العامة  العالقات  ممارسي  تأهيل  ضرورة 
لخدمة   األمثل  التوظيف  وتوظيفها  التطبيقات  تلك  من  واإلفادة  الممارسة 

ر الذي تشهده التخصص؛ عبر التدريب، وتنفيذ ورش العمل، لمواكبة التطو 
 .وسائل اإلعالم الرقمي وتطبيقاته

توفير بنية تحتية جيدة وبيئة عمل مناسبة تساهم في دفع ممارسي العالقات  -5
 العامة لتقديم أفضل أداء في مجال التطبيقات الرقمية. 

لخدمة   -6 االجتماعي  التواصل  وسائل  الستخدام  الحديثة  المهارات  تنمية 
؛ مثل: النشر، والبحث، والتقويم، وتنفيذ وظائف العالقات العامة وأنشطتها

 الحمالت اإللكترونية، وإدارة اتصال األزمات، والتصدي للشائعات، وغيرها. 
التطبيقات   -7 باستخدام  يتعلق  فيما  الدراسة  نتائج  عنه  كشفت  ما  على  بناًء 

الرقمية لبناء هوية المنظمة على الشبكات االجتماعية؛ فإن الباحثة توصي  
لمنظمات بأهمية إيجاد هوية رقمية متكاملة تجسد شخصية  القائمين على ا

المنظمة وطبيعة مهامها، وتسهم بترسيخ الصورة الذهنية للمنظمة رقميًا لدى 
 جمهورها. 

اإلعالم   -8 كليات  في  األكاديمية  المؤسسات  على  القائمين  الباحثة  توصي 
قادرة لتكون  الدراسية  والمقررات  المناهج  في  النظر  بإعادة  على    وأقسامها 

وشبكات  الرقمية  التطبيقات  مع  المهني  للتعامل  وطالباتها  طالبها  تأهيل 
 . التواصل االجتماعي

الرقمية  -9 التطبيقات  استخدام  طبيعة  الدراسات حول  من  المزيد  إجراء  أهمية 
 في وظائف العالقات العامة وأنشطتها. 
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Abstract 

         This study investigated the factors influencing the acceptance and use 

of digital applications by public relations practitioners in the public sector in the 

Kingdom of Saudi Arabia. To answer the study questions, the researcher used 

the survey method by applying it to a purposive sample of (45) public relations 

practitioners working in public sector ministries in the Kingdom of Saudi 

Arabia. The main findings indicated that social media applications were the 

most frequently used digital applications among the sample members; 

WhatsApp ranked first, followed by email and Twitter. The responses of study 

participants on the "anticipated performance" axis ranged from "agree" to 

"strongly agree." While their responses on the "anticipated effort" axis were 

"neutral," "agree," and "strongly agree," their responses on "social impact" axis 

were "neutral," "agree," and "strongly agree." On the "available facilities" axis, 

responses ranged from "agree" to "strongly agree," however all responses on the 

"behavioral intention" axis were "strongly agree." The results show that there is 

a direct correlation with statistical significance between anticipated 

performance, anticipated effort, social impact, and available facilities and study 

participants' behavioral intention to accept and use digital applications. 

 

Keywords: Public Relations, Digital Applications, Unified Theory of 

                    Technology Acceptance. 
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