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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      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( 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  
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 سعيد  بن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ                             الهذلي    دويرج  فيصل هالل      
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                        جامعة أم القرى                                                                                     أم القرى جامعة

               
        

 

 ملخص:
ْقِمّي متمثًلا في شبكة  في ظل ما يشهده العالم من ثورة للمعلومات واالتصال، والتقدم        التكنولوجي والرَّ

اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة التي أحدثت نقلة مهمة في مجال االتصال والتواصل بين  
الشعوب والثقافات المختلفة، حتى أصبحت الجهات الحكومية لديها إسهام في وسائل التواصل االجتماعي  

كان الجمهور محليًّا    هدافها ورسالتها وأنشطتها االتصالية المختلفة سواءا للتواصل مع جمهورها والتعريف بأ
ْقِميَّة  ولم يعد   أو إقليميًّا أو دوليًّا،   على تحسين الصورة الذهنية،    امبنيا مقتصراا و دور العًلقات العامَّة الرَّ

دوره إن  بل  اإلقليمي،  أو  المحلي  الصعيد  على  وأهدافها  المنظمة  برسالة  المجال والتعريف  في  برز  ا 
خًلل   من  المختلفة  دور  الدولي  االجتماعي  التواصل  ووسائل  والصورة    تعزيزل اإلنترنت  الناعمة  القوة 

الدولي، وبسبب   المجتمع  لدى  واقتصادية، الوطنية  قوة سياسية،  ُعوِديَّة من  السُّ العربية  المملكة  تملكه  ما 
ا المملكة  في  الخارجية  وزارة  قامت  وسياحية  واإلعًلم  وثقافية،  االتصال  مركز  بإنشاء  ُعوِديَّة  السُّ لعربية 

بأكثر من   االجتماعي  التواصل  ْقِمّي في وسائل  الرَّ المحتوى  وتحليل وصناعة  بالرصد  يقوم  الذي  الجديد 
 اثنتين وعشرين لغة. 

العربي المملكة  جهود  إلبراز  استخداماا  األكثر  ْقِميَّة  الرَّ الوسائل  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  ة  تسعى 
ُعوِديَّة في تعزيز قوتها الناعمة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية، واعتمدت  السُّ

، باستخدام االستبانة أداةا لجمع البيانات والمعلومات من المجتمع السعودي،  وصفيالدراسة على المنهج ال
 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أبرزها:

أدا إ • أقل  لدى  نَّ  الناعمة  قوتها  وتعزيز  ُعوِديَّة  السُّ العربية  المملكة  استخداماا إلبراز جهود  َرْقِميَّة  ة 
 ."فيس بوك"مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية هي منصة 

 ومن أبرز َتْوِصَيات الدراسة:
ْقِميَّة لتعزيز القوة  • يوصي الباحثون مركز االتصال واإلعًلم الجديد بتكثيف األنشطة االتصالية الرَّ

 ."الفيس بوك"الناعمة من خًلل 
 

 عًلم سياسي،إ عًلم الجديد، رقمي، القوة الناعمة، اإل الًلم اإلعالعًلقات العامة،  الكلمات المفتاحية:
 ، العًلقات العامة الرقمية.خارجيةالسياسة ال                    
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 مقدمة:
المعلومات  ف         مجال  في  ثورة  أحدث  والذي  ورقمي  تكنولوجي  تقدم  من  العالم  يشهده  ما  ظل  ي 

اإل شبكة  في  متمثلة  مهمة واالتصال  نقلة  أحدثت  والتي  المختلفة  االجتماعي  التواصل  ووسائل  نترنت 
خصوصا  أو وكبيرة  المحلي  المستوى  على  مقتصرة  تعد  لم  إنها  حيث  العامة  العًلقات  مجال  في  ا 

الذهنية   الصورة  وتحسين  وجماهيرها  المنظمة  بين  التواصل  في  دورها  تمثل  والذي  فقط  المؤسساتي 
 . منتجات وخدمات المنظمة وتحقيق سمعة طيبة في داخل المنظمة وخارجها ل والترويج

العامة   ومن          العًلقات  وهو  العامة  للعًلقات  جديد  التقني ظهر مصطلح  التطور  خًلل ظهور 
 : هاالرقمية والذي يعرفها الباحثون بأنّ 

"فيسبوك"،    مثل  المختلفة  الرقمية  المنصات  "ر"تويت"استخدام  شات"، إنستغرام،  "سناب  "يوتيوب"،   ،"
ا من خًلل هذه المنصات، ولذلك  أنشطتها رقميا  والموقع اإللكتروني للتواصل مع جمهور المنظمة، وتفعيل

أصبح للجهات الحكومية إسهام في وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع جمهورها والتعريف بأهدافها  
 .  كان الجمهور محليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا ورسالتها وأنشطتها االتصالية المختلفة، سواءا 

واإل  وألنّ           االتصال  عاتقه  مركز  على  يقع  الخارجية  بوزارة  الجديد  السياسة  إ عًلم  جهود  براز 
ا وغيرها مما يعزز قوتها الناعمة  سياحيا و   ا،دينيا و ا،  اقتصاديا و   الخارجية للمملكة العربية السعودية سياسياا،

الدولي المجتمع  واإل في  االتصال  مركز  يقوم  حيث  و ،  والتحليل  بالرصد  الجديد  المحتوى  عًلم  صناعة 
ين وعشرين لغة من خًلل  ت اإلعًلمي والرقمي ونشره على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي بأكثر من اثن

"فيسبوك"،   مثل:  الرقمية  العامة  العًلقات  أدوات  "سناب و"يوتيوب"،  و"إنستغرام"،  و،  "تويترو"استخدام 
 ".الموقع اإللكتروني"شات"، و

ْقِميَّةومن هنا يرى الباحث          بمختلف أدواتها    ون أهمية تسليط الضوء على دور العًلقات العامَّة الرَّ
ُعوِديَّة ونشر ثقافتها ودعم  والتي تم ذكرها مسبقاا  ، وما تقوم به من تعزيز للقوة الناعمة للمملكة العربية السُّ

 ية السعودية.، وذلك من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجسياستها الخارجية
 

 السابقة: الدراساُت
ْقِميَّة في دعم القوة الناعمة للمملكة العربية م2021دراسة عسيري ) • ( توظيف العًلقات العامَّة الرَّ

ُعوِديَّة دراسة تحليلية لحساب مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في تويتر: هدفت الدراسة   السُّ
ُعوِديَّة، واستخدمت  إلى معرفة كيفية توظيف محتوى الحساب في تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السُّ 

الدراسة منهج الدراسات الوصفية باستخدام أداة تحليل المضمون، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المملكة 
ُعوِديَّة من الدول الخمس األولى عالميًّا في اإلغاثة واألعمال اإلنسانية؛ حيث تصل مساعدتها   العربية السُّ

القوة    إلى تسع وخمسين دولة، مما يجعل المحتوى  لتلك الجهود وأنه جزء من  تقديمه هو إبراز  الذي تم 
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أكثر فعالية في   التواصل االجتماعي فرصة كبيرة لتكون  بأن مواقع  الدراسة  ُعوِديَّة، وأوصت  السُّ الناعمة 
ُعوِديَّة، بطرق وأشكال متنوعة وحديثة، إليصال رسالة   تقديم المواضيع التي تخدم مجال القوة الناعمة السُّ

ُعوِديَّة العالمية في خدمة وإغاثة اإلنسانالم  .ملكة العربية السُّ
•  ( العساف  الرسمية  م2020دراسة  الحسابات  لها  تعرض  كما  الخارجية  السياسة  بعنوان:   ،)

ُعوِديَّة عبر مواقع التواصل االجتماعي "تويتر": تهدف الدراسة إلى رصد ممارسات وتوجهات السياسة   السُّ
ُعوِديَّة على موقع تويتر، وكذلك الخارجية للملكة العرب ُعوِديَّة، كما يعرضها حساب وزارة الخارجية السُّ ية السُّ

ُعوِديَّة، متمثلة في سياساتها   الوقوف على أوجه التطابق واالختًلف مع الرؤية الرسمية للملكة العربية السُّ
ا إلى تقديم طرح نقدي الخارجية، وما يتعلق بإدارة عًلقتها مع دول العالم المختلفة، وتهدف ال دراسة أيضا

ْقِميَّة،  للدور الذي تستطيع به مواقع التواصل االجتماعي المشاركة في الدبلوماسية والسياسة الخارجية الرَّ
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية وتستخدم منهج المسح بأدواته باستخدام تحليل المضمون، أما  

التغريدات  فقد كانت  الدراسة  ُعوِديَّة على موقع   عينة  السُّ الخارجية  الرسمي لوزارة  الحساب  المنشورة على 
أن منصة "تويتر"    م، ومن أبرز النتائج:2019ديسمبر    31يناير حتى    1مدار عام كامل من    على تويتر

تغييرات   من  فيها  يجري  وما  محيطها  في  المملكة  به  تقوم  الذي  الدور  لمركزية  الترويج  على  ساعدت 
أنَّ الحساب الرسمي لوزارة الخارجية  يز عناصر القوة االقتصادية بتنويع مصادر الدخل، كما  تستهدف تعز 

ُعوِديَّة على موقع   ،  قد أدى دوراا مهمًّا في تمثيل الموقف الرسمي السعودي من مختلف القضايا  " تويتر"السُّ
أن   المحتوى  تحليل  كشف  وقد  فقط،  الحكومات  إلى  وليس  الشعوب  إلى  ُعوِديَّة  السُّ النظر  وجهة  ونقل 
التغريدات المنشورة على حساب الوزارة في تويتر يمكن تصنيفها أربع فئات، وهي: إعًلن الموقف الرسمي 

ُعوِديَّة للعالم  السعودي من قضايا العالم واإلقليم، التأكيد على ثوابت العمل السياسي ومرت كزاته، تقديم السُّ
 كوجهة سياحية وثقافية، ممارسة أشكال العمل الدبلوماسي التقليدية.

• ( كاتب  شاملة  م2020دراسة  رؤية  نحو  دراسة  ُعوِديَّة: ال(  السُّ الناعمة  للقوة  وطنية  ستراتيجية 
ا إلى تحديد الجهة الحكومية األنسب لتولي مهمة اإلشراف العام عل ى تفعيل دور القوة الناعمة  تهدف أيضا

ُعوِديَّة وصياغة   شاملة لها ألهمية ذلك، ولعدم وجود جهة واحدة معنية باإلشراف العام حاليًّا    استراتيجيةالسُّ
هذه  استخدمت  المملكة ككل،  مستوى  على  الناعمة  والقوة  العامَّة  الدبلوماسية  ومهام  أنشطة  على جميع 

بأداة االست القيام  الدراسة المنهج المسحي  تم  بانة لجمع أكبر قدر من المعلومات، وعًلوةا على ذلك فقد 
ُعوِديَّة من مختلف المناطق بلغ عددهم   )مئة واثنين  182بدراسة مسح ميداني على عينة من النخب السُّ

األكثر    وثمانين( الوطنية  العًلمات  أن  النتائج  أبرز  ومن  الوظيفية،  والمراتب  المهن  متنوعي  ا،  شخصا
الوحي    ارتباطاا مهبط  المملكة  أن  عًلمة  فقد حصلت  حالياا،  وسمعتها  ُعوِديَّة  السُّ العربية  المملكة  بصورة 

األعلى على  الشريفين  الحرمين  اإلسًلمي%88بنسبة    وأرض  للعالم  القيادة  ثانياا  ثم  ،  % 79بنسبة    ، 
ية هي توحيد جميع  وأوصت الدراسة بإنشاء مجلس/هيئة وطنية للدبلوماسية العامَّة تكون مهمتها األساس
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تجنب  تضمن  واحدة،  واستراتيجية  لرؤية  َوْفقاا  واحدة  مظّلة  تحت  ُعوِديَّة  السُّ العامَّة  الدبلوماسية  جهود 
 . والتعارض والهدر المالي، وتحقيق أكبر تأثير ممكن االزدواجية

• ( استخدام  Uysal  ،Schroeder  ،Taylor  ،2012دراسة  كيفية  عن  الدراسة  هذه  كشفت   :)
من خًلل  تركيا   تويتر،  عبر  االجتماعي  التواصل  رسائلها    استراتيجيات لوسائل  لنشر  العامَّة،  العًلقات 

الدراسة  هذه  حللت  الكّمي، حيث  المنهج  الدراسة  هذه  استخدمت  الدولي،  المجتمع  داخل  نفسها  وترسيخ 
كيفية قيام تركيا  حسابات تويتر الشخصية والرسمية لثًلثة من كبار المسؤولين الحكوميين األتراك لفحص  

بصقل صورتها الوطنية باستخدام تويتر، كما أشارت النتائج إلى أنَّ تركيا تستخدم قوتها الناعمة في كل  
 . إفريقيامن مناطق الغرب والشرق األوسط وشمال 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
إذ   الرقمية؛  بعد عرض الدراسات السابقة فإن الدراسة تأتي مكملة لها من جانب العًلقات العامَّة 

تعزيز   الرسمية فيالجهات  من خًلل  ووسائل التواصل االجتماعي    توظيفإّن الدراسات السابقة اهتّمت ب
فتناولت   الدراسة  هذه  أما  الناعمة،  دورالقوة  قْ   معرفة  الرَّ العامَّة  الناعمة  العًلقات  القوة  تعزيز  في  ِميَّة 

ُعوِديَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية، ونعرض من خًللها أوجه االتفاق   السُّ
 : وأوجه االستفادة وأوجه االختًلف

 

 أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
 

الدراسة الحالية في جانب استخدام أدوات العًلقات العامة ارتبطت الدراسات السابقة بموضوع   -1
 الناعمة لدى الدول.  الرقمية في جانب القوة

التركيز على دور الجهات الرسمية في    -2 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في 
يع المحتوى  وجعل  االتصالية عبرها  األنشطة  لنشر  تستخدم  أداة  الرقمية  الوسائل  زز من  جعل 

 جانب القوة الناعمة للدول.
 استخدمت بعض الدراسات في المنهج وهو الوصفي وأداة والمسح الميداني وهي أداة االستبانة  -3

 

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المنظمات التي قد يكون لها دور في    -1

تعزيز القوة الناعمة السعودية، أما الدراسة الحالية فتناولت مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة  
 الخارجية السعودية كونه يتواصل مع العالم الخارجي، وحيث إنه حديث من نوعه.  

القوة  اختلف -2 لتعزيز  الرقمية  العامة  العًلقات  أدوات  حول  الدراسات  بعض  مع  الدراسة  هذه  ت 
الناعمة، حيث شملت هذه الدراسة جميع أدوات العًلقات العامة الرقمية، ولم تقتصر على وسيلة  

 واحدة من أدوات العًلقات العامة الرقمية.
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تنا -3 من حيث  السابقة  الدراسات  بعض  مع  الدراسة  هذه  بعض  اختلفت  إن  حيث  الموضوع،  ول 
الدراسات تناولت توظيف العًلقات العامة الرقمية لدعم القوة الناعمة، أما هذه الدراسة فتناولت 

 لدى الدول. دور العًلقات العامة الرقمية في تعزيز القوة الناعمة 
 

 أوجه االستفادة من هذه الدراسة:

 استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في تحديد الفجوة البحثية   -1
التي   -2 الحديثة  الرقمية  األساليب  أنواع  كأحد  الرقمية  العامة  العًلقات  بدور  االهتمام  ضرورة 

 تحتاجها الدول لتعزيز القوة الناعمة من خًلل منظماتها. 
الجديد بوزارة الخارجية باستخدام العًلقات  معرفة الدور الذي يقوم به مركز االتصال واإلعًلم   -3

 العامة الرقمية في تعزيز القوة الناعمة. 
القوة   -4 جوانب  في  الدولي  المجال  على  تأثير  الرقمية  العامة  العًلقات  أدوات  لدى  هل  معرفة 

 الناعمة؟ 
  معرفة ماذا استعرض الباحثون السابقون في مجال العًلقات العامة الرقمية والقوة الناعمة من  -5

 أبحاثهم؟ خًلل االطًلع على المراجع المستخدمة والنتائج التي ظهرت لهم في 
معرفة األنشطة االتصالية المختلفة التي تعزز القوة الناعمة للدول، من خًلل أدوات العًلقات   -6

 .  العامة الرقمية
 

 مشكلة الدراسة:
ْقِميَّة بما تقوم به متتمثل مشكلة الدراسة في معرفة دور العًلقات العامَّة    في    ن أنشطة اتصاليةالرَّ

الدولي   الناعمةلالمجال  القوة  ا  تعزيز  الرسمية  لدوللدى  الدراسة من خًلل بعض جهاتها  ، وتحاول هذه 
ْقِميَّة في مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية بما يقوم به    كشف عنال دور العًلقات العامَّة الرَّ

ُعوِديَّة،دولية  ية  من جهود اتصال حيث إنَّ مركز االتصال واإلعًلم الجديد في   في تعزيز القوة الناعمة السُّ
ْقِمّي ونشره على منصات التواصل   وزارة الخارجية من مهامه وأهدافه رصد وتحليل وصناعة المحتوى الرَّ

األخرى، الشعوب  مع  تواصل  من  يحققه  مما  لغة  وعشرين  اثنتين  من  بأكثر  جهود    االجتماعي  وإبراز 
ُعوِديَّة في شتى المجاالت.    المملكة العربية السُّ

ألنها    نظراا  الحديث  العصر  في  بها  االهتمام  يجب  التي  المهمة  األمور  من  الناعمة  القوة  وتعد 
تشكل تأثيراا قويًّا على المجتمعات المحلية والدولية، فالقوة الناعمة تؤثر على آراء المجتمعات، من خًلل 

ولذلك  قيم  ال مقومات،  من  وغيرها  ولغتها  وفنونها،  وثقافتها،  للدولة،  مركز السياسية  أن  الباحثون  يرى 
الجديد  واإلعًلم  الخارجية ب   االتصال  تعزيز   وزارة  في  دور  باستخدام    لديه  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  أدوات  القوة 

ْقِميَّة المختلفة؛ وذلك لسرعة الوصول إلى المج العًلقات العامة  ، وأفكارهم. تمعات والتأثير على آرائهمالرَّ
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ْقِميَّة   وتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن هذا السؤال: ما الدور الذي تقوم به العًلقات العامَّة الرَّ
ُعوِديَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية؟   في تعزيز القوة الناعمة السُّ

 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في  أهمية إبراز الجانب التطبيقي في العًلقات العامة الرقمية وذلك بما  

: جوانب  عدة  في  اتصالية  أنشطة  من  وتقدمه  ثقافيا اقتصاديا ا،  اسياسيا تطبقه  دينيا ا،  إعًلميا ،  رياضيا ا،  ا  ا، 
"إنستغرا  بوك"،  "فيس  "تويتر"،  وهي:  المختلفة  أدواتها  خًلل  من  شات"،  وغيرها  "سناب  "يوتيوب"،  م"، 

بوزارة   الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز  خًلل  من  الناعمة  القوة  لتعزيز  وذلك  اإللكتروني"،  و"الموقع 
الخارجية، كما تضيف هذه الدراسة أهمية علمية وهي دور ممارسة العًلقات العامة الرقمية في المجال  

التواصل مع الشعوب المختلفة من خًلل مركز االتصال  الدولي، وذلك في تعزيز القوة الناعمة السعودية و 
 واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية. 

 أهداف الدراسة:
بوزارة   .1 الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز  في  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  إدارة  فاعلية  على  التعرُّف 

ُعوِديَّة. الخارجية في تعزيز القوة الناعمة  للمملكة العربية السُّ

ُعوِديَّة من   .2 ْقِميَّة التي تقوم بتعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السُّ الكشف عن األنشطة االتصالية الرَّ
 خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية.

جهود   .3 إلبراز  استخداماا  األكثر  ْقِميَّة  الرَّ الوسائل  قوتها  معرفة  تعزيز  في  ُعوِديَّة  السُّ العربية  المملكة 
 الناعمة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية. 

التعرف على دور مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة للمملكة   .4
ُعوِديَّة.  العربية السُّ

بم .5 السعودي  المجتمع  الخارجية  التعرف على رضا  بوزارة  الجديد  به مركز االتصال واإلعًلم  يقوم  ا 
الناعمة   القوة  وتعزيز  الشعوب،  مع  ثقافي  تواصل  من  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  إدارة  خًلل  من 

ُعوِديَّة.  السُّ
 أسئلة الدراسة:

مر  .1 لدى  ْقِميَّة  الرَّ الوسائل  استخدام  في  العامَّة  العًلقات  إدارة  فاعلية  مدى  واإلعًلم  ما  االتصال  كز 
 بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة؟ 

قوتها   .2 لتعزيز  الخارجية  بوزارة  الجديد  االتصال واإلعًلم  يقّدمه مركز  الذي  ْقِمّي  الرَّ المحتوى  نوع  ما 
 الناعمة؟ 
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ُعوِديَّة وتعز   .3 السُّ العربية  المملكة  ْقِميَّة األكثر استخداماا إلبراز جهود  الرَّ الوسائل  الناعمة  ما  يز قوتها 
 لدى مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية؟ 

ا  .4 مركز  قام  العربية  هل  للمملكة  الناعمة  القوة  بتعزيز  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  التصال 
ُعوِديَّة؟  السُّ

في   .5 ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  إدارة  به  تقوم  بما  السعودي  المجتمع  رضا  مدى  االتصال    ما  مركز 
واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية من تواصل ثقافي مع الشعوب وتعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية 

ُعوِديَّة؟  السُّ
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 

 :ومنهجها نوع الدراسة

دراستها    المراد  الظواهر  بوصف  تسمح  التي  الوصفية،  الدراسات  حقل  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
" المنهج الذي يتم التعبير    وصفي ويقصد بالمنهج ال  وصفيالدراسة المنهج الهذه  استخدمت  وتحليلها، وقد  

الكمية"   القيم  من خًلل  حالته  في  المتغير  عن  إجراءات  ،  (163م، ص2017)المشهداني،  فيه  وفق  وذلك 
واإلعًلم   االتصال  مركز  جمهور  آراء  على  للتعرف  االستبانة  أداة  على  اعتمدت  والتي  الميداني  المسح 
 الجديد في وزارة الخارجية السعودية وما يقدمه من تعزيز للقوة الناعمة من خًلل العًلقات العامة الرقمية.

ا المنهج يسعى إلى الوصول إلى األهداف وفي البحث الحالي حيث يرى الباحثون أن استخدام هذ  
لمشكلة البحث، وقد  وتفسير    المرجوة من البحث والخروج بتوصيات ومقترحات قد تسهم في إيجاد حلول

 أثبت هذا المنهج فعاليته في الوصول إلى نتائج جيدة في العديد من المجاالت البحثية اإلعًلمية. 
 :اوعينته دراسةمجتمع ال

  

 الدراسة:مجتمع 
تشكل (  م2016)ماجد،  يقصد    التي  المشاهدات  أو  األحداث  أو  األفراد  جميع  البحث:  بمجتمع 

مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة    جمهورموضوع البحث. حيث تقوم هذه الدراسة بمسح ومعرفة رأي  
الخارجية وما يقوم به من جهود في التواصل مع الشعوب األخرى بأكثر من اثنتين وعشرين لغة وتعزيز  

مثل:   وأدواتها  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  باستخدام  ُعوِديَّة  السُّ العربية  للمملكة  الناعمة  "الموقع  القوة 
 .األخرى ، ووسائل التواصل "فيسبوك"، "تويتر"، اإللكتروني"

 : دراسةعينة ال
ويقصد بها "نموذج يشمل جانباا أو جزءاا    البسيطة  عمدت هذه الدراسة إلى اختيار العينة العشوائية 

 . (232، صم 2010، دأبو عوا)نوفل، من وحدات المجتمع األصلي للبحث" 
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" 

 

 

البحث   عينة  وهم  من  وتتكون  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز  (  202) جمهور 
متمثلة في مختلف المناطق وهي: المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة   مفردة

الجنس،  النوع،  العمر،  العلمي،  المؤهل  العينة هي:  هذه  الشمالية وخصائص  الحدود  ومنطقة    الجنوبية، 
ْقِميَّة،رفة دور العًلقات العامَّة  لمعوذلك   ُعوِديَّة من خًلل مركز   الرَّ وما تقوم به من تعزيز القوة الناعمة السُّ

 االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية. 
 

 أداة جمع بيانات الدراسة:
تعد أدوات جمع البيانات من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه، ألنها تمكنه من   

جمع المعلومات التي تفيد في بحث موضوع الدراسة وتحقيق أهدافها، وعمدت هذه الدراسة إلى استخدام  
البيانات لمسح آراء المجتمع، وهي االستبانة، والمقصود بها " مجموعة من األسئلة  أداة من أدوات جمع 

يسعى   التي  األهداف  أو  الهدف  يحقق  بشكل  اآلخر  ببعضها  بعضها  والمرتبطة  المتنوعة  واالستفسارات 
 (.126، ص م2019إليها الباحث في ضوء موضوعه والمشكلة التي اختارها لبحثه")المحمودي، 

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

 صدق المحكمين:  أوالً: 

الصدق الظاهري لًلستمارة من خًلل عرضها على مجموعة من المحكمين  تم التحقق من 
في جامعة أم القرى   لمجاالت التي ترتبط بموضوع الدراسة من أعضاء هيئة التدريسالمتخصصين في ا

وذلك بهدف التعرف على قدرتها على خدمة أهداف الدراسة ومدى كفايتها للرد على أسئلة   (،3وعددهم )
، وفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض األسئلة المتضمنة باالستبانة حتى  هدافهاالدراسة وتحقيق أ 

 أصبحت في شكلها النهائي. 

 : : ثبات أداة الدراسةثانًيا
التجزئة باستخدام  االستبانة  ثبات  قياس  )الفرديَّة تم  لتلك   -النصفية  توضيح  يلي  وفيما  الزوجيَّة(. 

 الخطوة:
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 ( 1جدول رقم )
 معامالت قياس ثبات االستبانة بالتجزئة النصفية 

 معامل الثبات 

 األول الجزء
 14 الفقرات  عدد 

 94 .** كرونباخ  معامل ألفا

 الثاني  الجزء
 14 الفقرات  عدد 

 93 .** كرونباخ  معامل ألفا

 االستبانة 
 28 الفقرات  عدد 

 96 .** كرونباخ  معامل ألفا

 81 .** الجزءين معامل االرتباط بين 

 براون  لسبيرمان معامل االرتباط
 90 .** الطول متساوي 

 90 .** الطول  متساوي  غير

 90 .** النصفية  للتجزئة جتمان معامل

(. حيث كان 96 .**كرونباخ لًلستبانة يساوي ) -ألفا (، أّن معامل1يتضح من الجدول رقم ) 
الجزء ثبات  لًلستبانة   معامل  ) األول  يساوي  الفردية(  الجزء.94)الفقرات  ومعامل  )الفقرات  (،  الثاني 
براون   سبيرمان (، ومعامل81(. فيما كان معامل االرتباط بين الجزءين يساوي ).  .93الزوجية( يساوي )

(. وجميعها دالة  90 .**النصفية يساوي ) للتجزئة جتمان متساوي الطول وغير متساوي الطول ومعامل
 (. وهذا يدل على أّن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 01. 0مستوى معنوية )إحصائيًّا عند 

 :: صدق أداة الدراسةثالًثا
الكلية   والدرجة  فقرة  كل  بين  الثنائي  االرتباط  معامل  طريق  عن  الدراسة  أداة  صدق  قياس  تم 

 الفقرة. وفيما يلي نتائج تلك الخطوة.للمحور الذي تنتمي إليه وللمقياس ككل )االستبانة( بعد حذف درجة 
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 ( 2جدول رقم )
 مصفوفة معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وللمقياس ككل أو )االستبانة( بعد حذف درجة الفقرة 

 رقم

 الفقرة 

 معامل 

 االرتباط 

 بالمحور 

 معامل 

 االرتباط 

 بالمقياس 

 رقم

 الفقرة 

 معامل 

 االرتباط 

 بالمحور 

 معامل 

 االرتباط 

 بالمقياس 

 **795.  **863.  17ف **677.  **777.  1ف

 **790.  **874.  18ف **638.  **768.  2ف

 **772.  **860.  19ف **603.  **740.  3ف

 **770.  **853.  20ف **579.  **695.  4ف

 **658.  **740.  21ف **696.  **833.  5ف

 **753.  **812.  22ف **661.  **795.  6ف

 **720.  **780.  23ف **763.  **864.  7ف

 **909.  1 المحور الرابع  **737.  **804.  8ف

 **411.  **406.  24ف **855.  1 المحور األول 

 **594.  **799.  25ف **735.  **742.  9ف

 **665.  **884.  26ف **707.  **822.  10ف

 **696.  **917.  27ف **792.  **891.  11ف

 **703.  **841.  28ف **774.  **891.  12ف

 **792.  1 المحور الخامس  **814.  **869.  13ف

 **904.  1 المحور الثاني 
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-

tailed) . 

*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-

tailed) . 

 **807.  **902.  14ف

 **782.  **940.  15ف

 **719.  **883.  16ف

 **848.  1 المحور الثالث 

 ( أن جميع معامًلت االرتباط دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة 2يتضح من الجدول رقم )      
 (، مما يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الصدق. 01. 0) 
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 المعالجة اإلحصائيَّة:

(. (SPSSلمعالجة اإلحصائيَّة اعتمدت الدراسة على حزمة البرامج اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعية  ا
 ومن أبرز األساليب والطرق اإلحصائيَّة التي تم اتباعها: 

أفراد عينة  التكرارات والنسب   - الدراسة ولتقدير استجابات  للبيانات األولية ألفراد عينة  بالنسبة  المئوية 
 الدراسة.

المتوسطات الحسابية لمعرفة القيمة التي أعطاها أفراد العينة لكل فقرة من فقرات األداة وفق المحور  -
 الذي تنتمي إليه الفقرة. وتحديد درجة االستجابة حسب المتوسط الحسابي.

 رافات المعيارية لمعرفة درجة تباين استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة للمتوسطات.االنح  -

 المدى المطلق بالنسبة لتحديد درجة استجابة أفراد العينة حسب المتوسط الحسابي.  -
لًلستبانة لمعرفة درجة ثبات أداة الدراسة حسب التجزئة   Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ   -

 النصفية. 

الكلية لًلستبانة لمعرفة   - إليه، وبالدرجة  تنتمي  الذي  الكلية لمحورها  بالدرجة  معامل االرتباط لكل فقرة 
 صدق االتساق الداخلي. 

براون   - لسبيرمان  االرتباط  االرتبا  Spearman-Brown Coefficientمعامل  درجة  بين  لمعرفة  ط 
. 0و   05.  0ُجْزَأي االستبانة في التجزئة النصفية. مع فحص معامًلت االرتباط عند مستوى معنوية  

01 . 

النصفية   - للتجزئة  جتمان  أداة    Guttman Split-Half Coefficientمعادلة  صدق  درجة  لقياس 
 الدراسة.

مستقلتين   - لعينتين  )ت(  ب  Independent Samples Testاختبار  الفروق  متوسطات  لدراسة  ين 
عند   اإلحصائية  الداللة  فحص  مع  محور؛  كل  مع  الجنس  لمتغير  بالنسبة  العينة  أفراد  استجابات 

 . 01. 0أو  05.  0مستوى معنوية  

األحادي   - التباين  بالنسبة   (ANOVAتحليل  العينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  الفروق  لدراسة   )
ومك الدراسي،  المستوى  العمرية،  )المرحلة  الداللة لمتغير  فحص  مع  محور؛  كل  مع  اإلقامة(  ان 

 . 01.  0أو  05.  0اإلحصائيَّة عند مستوى معنوية 
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 معيار الحكم على درجة موافقة أفراد عينة الدراسة بناًء على قيمة المتوسط الحسابي: 

تم الحكم على درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عن طريق معيار يقوم على حساب الفرق بين درجة  
االستجابة األعلى )موافق بشدة( التي أعطيت خمس درجات، واالستجابة األدنى )غير موافق بشدة( التي 

الخم ليكرت  مقياس  حسب  الخمس  االستجابات  عدد  على  الفرق  قسمة  ثم  واحدة،  درجة  اسي  أعطيت 
. ثم وضعها في شكل معيار على 80. 0= (5÷   4= ) 5( ÷ 1 – 5المتدرج، فكان طول الفئة يساوي )

 النحو اآلتي:  
 درجة الموافقة  مدى المتوسط الحسابي  

 غير موافق بشدة  80. 1إلى الدرجة  1من الدرجة 

 غير موافق  60. 2إلى الدرجة 81. 1من الدرجة 

 موافق إلى حٍد ما  40. 3إلى الدرجة  61. 2من الدرجة  

 موافق  20. 4إلى الدرجة  41. 3من الدرجة 

 موافق بشدة 5إلى الدرجة  21. 4من الدرجة 
 

 حدود الدراسة:
ُعوِديَّة.  ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ  الحدود الموضوعية: دور العًلقات العامَّة الرَّ

ُعوِديَّة.   الحدود المكانية: داخل المملكة العربية السُّ
 مصطلحات الدراسة:

ْقِميَّة:   العالقات العامَّة الرَّ
ْقِميَّة هي التي تستخدم   اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة  إجرائيًّا: العًلقات العامَّة الرَّ

للتعريف بأنشطة وسياسة المنظمات أو الحكومات أو المؤسسات وإدارة صورتها الذهنية، ومعرفة وقياس  
 كان الرأي العام محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا باستخدام االستبانات اإللكترونيَّة.  الرأي العام وتحليله، سواءا 

 الناعمة:القوة 
ومبادئ،  أفكار  من  الدولة  تجّسده  ما  من خًلل  المجتمع  آراء  على  اإلكراه  بدون  التأثير  إجرائيًّا: 
والترويج لثقافتها، ولغتها، وأماكنها التاريخية واألثرية، وفنونها المختلفة والتعريف بقيم سياساتها الخارجية  

 والتعليمي، والعمل على إحًلل السًلم بين الدول.بما تقوم به تجاه الدول كالدعم االقتصادي، واإلغاثي، 
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 :اإلطار النظري للدراسة

ْقِميَّة: أواًل:   تعريف العالقات العامَّة الرَّ
ْقِميَّة هي: إدارة االتصال بين المنظمة وجمهورها من    (م 2018)عياد،  يرى    أن العًلقات العامَّة الرَّ

الرسائل   اإللكترونيَّة وخدمات  المواقع  التطبيقات من  هذه  تتضمنه  بما  اإلنترنت  تطبيقات  استخدام  خًلل 
، ومن ثمَّ  النصية التي تقدم المعلومات عبر اإلنترنت ودمج النصوص والجرافيك والصور ومقاطع الفيديو

ْقِميَّة في فئتين توضحان تطورها ومجاالتها، حيث فّندها خيرات عياد   يمكن تصنيف العًلقات العامَّة الرَّ
 إلى فئتين: 

ْقِميَّة على توظيف الشبكة العنكبوتية والبريد اإللكتروني.    األولى: تعتمد فيها العًلقات العامَّة الرَّ

 وظيف وسائل التواصل االجتماعي. الثانية: تعتمد على كيفية استخدام وت

ْقِميَّة:( م2018)فرجاني، ويرى   أن أهداف العًلقات العامَّة الرَّ

ْقِميَّة.  -1  تكوين صورة ذهنية َرْقِميَّة إيجابية عبر الوسائل التواصل الرَّ

 المجتمع.إدارة السمعة اإللكترونيَّة بالطريقة الجيدة للترويج لنشاطها وما تقدمه لخدمة  -2
الحديثة  -3 التواصل  وسائل  عبر  والمناسبات  واللقاءات  اإللكتروني  البريد  عبر  الفعَّال  ْقِمّي  الرَّ التواصل 

 داخل المنظمة ينتج منه كسب وتأييد ووالء وثقة الجمهور الداخلي، ولتحفيز العاملين داخل المنظمة. 
ْقِميَّة من خًلل التواصل  -4 ال إلى الحصول على ثقة الجمهور  المستمر والفعّ تهدف العًلقات العامَّة الرَّ

التواصل   ووسائل  ْقِميَّة  الرَّ الوسائل  عبر  المباشر  وغير  المباشر  التواصل  خًلل  من  الخارجي 
 االجتماعي. 

 مفهوم القوة الناعمة: : ثانًيا
رغام  يعّرفها جوزيف ناي بأنها: "القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدالا من اإل 

أو دفع األموال، وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلٍد ما، ومثلها السياسة، فعندما تبدو سياساتنا مشروعة أمام  
 (. 12، ص  م2007)جوزيف ناي، اآلخرين تتسع قوتنا الناعمة". 

 موارد القوة الناعمة: : ثالًثا
ثًلث  على  ما  لبلٍد  الناعمة  القوة  جذابة    ة"ترتكز  فيها  تكون  التي  األماكن  في  ثقافته  هي:  موارد، 

يراها   عندما  الخارجية  وسياساته  والخارج،  الداخل  في  بإخًلص  يطبقها  عندما  السياسة  وقيمة  لآلخرين، 
 (. 32، صم2007)جوزيف ناي، اآلخرون مشروعة وذات سلطة معنوية أخًلقية". 
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 : مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية السعودية: رابًعا
م ويهدف هذا المركز إلى محاكاة أحدث 2018تأسس مركز االتصال واإلعًلم الجديد في عام   

الدبلوماسية   يقدم  أيدي شباب سعودي طموح  على  اإلعًلمي،  المحتوى  اإلعًلم وصناعة  في  التطورات 
يقوم  المركز  أن  كما  العالم،  مع  التواصل  جسور  تمد  طموحة  رؤية  خًلل  من  احترافي  بشكل  اإلعًلم 

األسس  ب وإيضاح  للعالم  سياستها  وإيصال  السعودية  العربية  المملكة  ثقافة  ليخدم  إعًلمية  اتصالية  عملية 
وزارة   منصات  في  وينشر  نشر  ما  خًلل  من  وهذا  التنمية،  ورسالة  والمحبة  السًلم  وهي  عليها  تقوم 

المحتوى   أو  الخارج  في  بعثاتها  أو  الوزارة  كان حسابات  المختلفة سواءا  تنشره  الخارجية  الذي  اإلعًلمي 
 م(2018صحيفة الجزيرة )الوزارة. 

 م(  2018صحيفة الجزيرة )مهام المركز: 
 الرصد والمتابعة اإلعًلمية.  •
 تحليل المعلومات والبيانات ونشرها في المنصات الرقمية. •
 إعداد التقارير المختصة التي تواكب المستجدات والمتغيرات. •
 م للعالم. 2030ية إبراز رؤية المملكة العربية السعود  •

 

 نظرية المسؤولية االجتماعية: : خامًسا
أّن نظرية المسؤولية االجتماعية تولدت من خًلل دراسة أمريكية، ومن  (  م2011)المشاقبة،  ويرى   

محطَّ   زالت  وما  كانت  أنها  إال  وانتقادات  من خًلفات  شكلته  ما  ومع  البريطانية،  المعارف  نظار  أدائرة 
 م.1947اإلعًلميين، وكان ذلك في عام 

أدت  (  م2011)المشاقبة،  و(  م2020)عكاش،  ويرى   التي  األسباب  المسؤولية  أّن  نظرية  ظهور  إلى 
 االجتماعية هي:

ْقِميَّة لًلتصال الجماهيري غيَّرت طريقة التواصل، وأّثرت على معالم الحياة. -1  التحوالت التقنية والرَّ
التقليدية أو الحديثة عليها االلتزام بمسؤولية أمام الجمهور والمجتمع في شتى    وسائل اإلعًلم سواءا   -2

 والعادات والتقاليد والتعليم والتنمية االقتصادية. نها،مالمجاالت الثقافية 

 تتمحور هذه المسؤولية حول تعزيز الثقافة والقيم الوطنية، وتكون ذات مهنية في التوازن والعدالة.   -3
واالستخدام    -4 اإلنسان،  ثقافة  يعزز  ما  كل  نشر  باالتصال  القائم  من  تتطلب  االجتماعية  المسؤولية 

ْقِميَّة.األمثل لموارد الق  وة الناعمة من خًلل وسائل االتصال الرَّ

 الدراسة:  التي اعتمدت عليها  النظريةسادًسا: 
الباحث   على  ان  يرى  أثرت  ْقِميَّة  والرَّ التقنية  والتحوالت  الجماهيري  االتصال  وسائل  تطور  أّن 
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االجتماعي   اإلعًلم  ووسائل  اإلنترنت،  انتشار  مع  إّنه  حيث  العالم  مستوى  على  الشعوب  بين  التواصل 
فق ، وغيرها أدت إلى سرعة تد "يوتيوب "  و  "،سناب شات "،  "إنستغرام"،  "فيس بوك"،  "تويتر"المختلفة مثل  

الثقافات    المجتمع الدولي،  حتىالمعلومات بشكل هائل   كما أنها جعلت الشعوب تتواصل وتتعرف على 
المواقف السياسية  و  التي تقوم بها الدول من مساعدات اقتصادية      نشطة المختلفةاألخرى والفنون  واأل 

أنشطة    المختلفة للدول  وغيرها من  الخارجية  السياسة  ينعكس على  ويعد هذا من أحد األسباب   مما قد 
 . ( م2011( و)المشاقبة، م2020)عكاش، التي أدت إلى ظهور نظرية المسؤولية االجتماعية، كما أشار إليها 

االجتماعية        ومسئوليتها  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  شأن  برز  مستوى  ولذلك  على  فقط  ليس 
من    في المجال الدولي وهو تعزيز القوة الناعمة للدولةبل حتى    ،سات العامة أو المؤسسات الخاصةالمؤس

مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة    لدى  تكمن المسؤولية االجتماعية  ، ومن هناخًلل مختلف أدواتها
وتعريفهم على المملكة  ، والذي من أدواره التواصل مع المجتمعات والشعوب المختلفة الطًلعهم  الخارجية

فة من إغاثات  مواقفها السياسة المشرّ و ولغتها وفنها وتراثها وأماكنها التاريخية والسياحية  العربية السعودية  
خًلل  من  اإلنسان،  لحقوق  ودعمها  المرأة،  وتمكين  الدولي،  المجتمع  في  السًلم  وبناء  اقتصادية، 

 المختلفة التي يقدمها. المحتويات، التقارير اإلعًلمية 
مسؤولية        الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز  على  أن  الباحثان  يرى  هنا  ومن 

اجتماعية، وهي تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية من خًلل أدوات العًلقات العامة الرقمية 
 وهي ما يعرف بوسائل التواصل االجتماعي. 

 نتائج ومناقشتها:تحليل وعرض ال

االستبانة،    الجزءهذا  يتناول    عليها من خًلل  الحصول  تم  التي  الدراسة  لبيانات  وتحليًلا  ا  عرضا
عشوائية عينة  وهم  الدراسة،  عينة  في  المستجيبين  آراء  االتصال    من  بسيطة  واستطًلع  مركز  جمهور 

 رباعّي التدرج.  ، من خًلل استخدام مقياس ليكرت واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:

 ( 3جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 

 النسبة % العدد  الجنس 

 2 .34 69 ذكر 

 8 .65 133 أنثى

 100 202 المجموع
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( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من اإلناث، حيث بلغ 1( والشكل رقم )3يتضح من الجدول رقم )
( مبحوثاا من  69(، مقابل )%66( مبحوثاا بنسبة مئوية تساوي بالتقريب )202( من جملة ) 133عددهن ) 

 (. %34الذكور بنسبة مئوية تساوي )
 ( 4جدول رقم )

 مريةتوزيع أفراد العينة حسب المرحلة الع 

 النسبة % العدد  المرحلة العمرية 

 7 .79 161 سنة  20 - 35 من

 3 .15 31 سنة  36 - 45 من

 5 10 فوق  فما سنة 46

 100 202 المجموع

 ( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية )من2( والشكل رقم )4يتضح من الجدول رقم )
35 - 20 ( تساوي  مئوية  بنسبة  )من  %7.  79سنة(  العمرية  الفئة  يليهم  بنسبة    45إلى    36(،  سنة( 

سنة فما فوق( بنسبة مئوية تساوي    46(، وفي المرتبة األخيرة الفئة العمرية )من  %3.  15مئوية تساوي ) 
الفئة  5%) بالطبع  وهي  أكبر،  بشكل  الشباب  شريحة  شملت  الدراسة  أن  على  يدل  إنما  دّل  إن  وهذا   .)

ْقِمّي. األكثر استخداماا لوسائل   التواصل الرَّ
 ( 5جدول رقم )

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي  

 النسبة % العدد  المستوى التعليمي

 9 .55 113 بكالوريوس 

 6 .36 74 ماجستير 

 4 .7 15 دكتوراه 

 100 202 المجموع

الجدول رقم ) التعليمي  3( والشكل رقم )5يتضح من  الدراسة مستواهم  الذين شملتهم  ( أن غالبية 
(. يليهم من كان مستواهم  %56( مبحوثاا، بنسبة مئوية تقترب من ) 113البكالوريوس، حيث بلغ عددهم )

)74) الماجستير  التعليمي   تساوي  مئوية  بنسبة  مبحوثاا،  به6%.  36(  يستهان  ال  ونسبة  الذين  (.  من  ا 
 (.%4. 7( مبحوثاا بنسبة مئوية تساوي ) 15مستواهم التعليمي دكتوراه، فقد بلغ عددهم ) 
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 ( 6جدول رقم )
 توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة 

 النسبة % العدد  مكان اإلقامة 

 3 .21 43 الوسطى المنطقة

 4 8 الشمالية الحدود منطقة

 9 .11 24 الجنوبية  منطقةال

 9 .7 16 الشرقية  المنطقة

 55 111 الغربية المنطقة

 100 202 المجموع

 ( رقم  الجدول  من  )6يتضح  رقم  والشكل  استطًلعهم  4(  تم  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن   )
( عددهم  بلغ  حيث  الغربية،  بالمنطقة  )111يقيمون  تساوي  مئوية  بنسبة  مبحوثاا،  الذين  55%(  يليهم   .)

(. ثم الذين يقيمون  %3.  21( مبحوثاا، بنسبة مئوية تساوي )43بالمنطقة الوسطى إذ بلغ عددهم )يقيمون  
 (. ثم يقيمون بالمنطقة%12( مبحوثاا، بنسبة مئوية اقتربت من ) 24حيث بلغ عددهم )   يةمنطقة الجنوبالب

 الذين يقيمون بمنطقة(. وأقّل مجموعة هم  %9.  7( مبحوثاا، بنسبة مئوية تساوي )16الشرقية وعددهم )
 %(. 4، ونسبة مئوية تساوي )ين( مبحوثا 8الشمالية حيث بلغ عددهم ) الحدود 

 :تفسير البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة
اشتمل هذا الفصل على عرض النتائج التي تم الحصول عليها من خًلل تحليل استجابات أفراد 

ُعوِديَّة من خًلل مركز    وصفيةعينة الدراسة ال ْقِميَّة لتعزيز القوة الناعمة السُّ حول دور العًلقات العامَّة الرَّ
ومن ثم تفسيرها لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها، وذلك ،  االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية

عيارية لكل فقرة على حدة، ثم  باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
ةا لهذا الغرض، ووضع النتائج   الحكم على النتيجة عن طريق المعيار الذي قام الباحث بتصميمه خاصَّ

 في جداول إحصائية ثم تفسيرها. وفيما يأتي نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة: 

 نتائج السؤال األول:  -1

" اآلتي:  األول على  السؤال  إدينص  فاعلية  مدى  الوسائل ما  استخدام  في  العامَّة  العالقات  ارة 
ُعوِديَّة؟ ْقِميَّة لدى مركز االتصال واإلعالم بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السُّ  " الرَّ
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 ( 7جدول رقم )
ة في استخدام الوسائل  ْقِميَّة لدى مركز االتصال واإلعالم  درجة أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم لفاعلية إدارة العالقات العامَّ الرَّ

 الجديد بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة 

 النسبة %  التكرارات  االستجابات  الفقرات  م
 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

1 

 العامَّة العًلقات أبرزت
ْقِميَّة  المملكة دور الرَّ
ُعوِديَّة العربية  في السُّ
 والتطرف اإلرهاب مكافحة

 االتصال مركز خًلل من
الجديد بوزارة  واإلعًلم

 الخارجية؟ 

 بشدة موافق غير
2 1 

4. 26 

 )موافق

 بشدة(

. 824 
 5 .0 1 موافق غير

 8 .16 34 ما  حد موافق إلى

 1 .35 71 موافق 

 5 .46 94 بشدة  موافق

2 

 العامَّة العًلقات أبرزت
ْقِميَّة  اإلنسانية القيم الرَّ

 تتبناها التي والحضارية
ُعوِديَّة العربية المملكة  السُّ

 االتصال مركز خًلل من
الجديد بوزارة  واإلعًلم

 الخارجية؟ 

 بشدة موافق غير
1 0. 5 

4. 22 

 )موافق 

 بشدة(

. 855 
 5 .3 7 موافق غير

 4 .14 29 ما  حد موافق إلى

 6 .36 74 موافق 

 45 91 بشدة  موافق

3 

 العامَّة العًلقات أبرزت
ْقِميَّة  المملكة دور الرَّ
ُعوِديَّة العربية  في السُّ
 المساعدات تقديم

 من واإلغاثية اإلنسانية
 االتصال مركز خًلل

الجديد بوزارة  واإلعًلم
 الخارجية؟ 

 0 0 بشدة موافق غير

4. 34 

 )موافق 

 بشدة(

 .851 

 4 8 موافق غير

 9 .12 26 ما  حد موافق إلى

 2 .28 57 موافق 

 بشدة  موافق
111 55 

4 

 االتصال مركز أبرز
بوزارة  الجديد واإلعًلم
 المملكة دور الخارجية

ُعوِديَّة العربية  في السُّ
ُعوِديَّة المرأة تمكين  السُّ

 العامَّة العًلقات خًلل من
ْقِميَّة؟   الرَّ

 5 .2 5 بشدة موافق غير
4. 27 

 )موافق 

 بشدة(

 .898 

 5 .0 1 موافق غير

 9 .13 28 ما  حد موافق إلى

 7 .33 68 موافق 

 5 .49 100 بشدة  موافق
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 النسبة %  التكرارات  االستجابات  الفقرات  م
 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

5 

 االتصال مركز أظهر
الجديد بوزارة  واإلعًلم
 المملكة دور الخارجية

ُعوِديَّة العربية  دعم في السُّ
 خًلل من التعليم

ْقِميَّة؟   العامَّة العًلقات  الرَّ

 بشدة موافق غير
3 1. 5 

4. 18 

 )موافق( 
. 956 

 5 .4 9 موافق غير

 8 .15 32 ما  حد موافق إلى

 2 .31 63 موافق 

 47 95 بشدة  موافق

6 

 االتصال مركز قام
بوزارة الجديد  واإلعًلم
 جاذبية بإبراز الخارجية
 من السعودي االقتصاد

 العامَّة العًلقات خًلل
ْقِميَّة؟   الرَّ

 بشدة موافق غير
3 1. 5 

4. 13 

 )موافق( 
 .976 

 5 10 موافق غير

 8 .17 36 ما  حد موافق إلى

 2 .30 61 موافق 

 5 .45 92 بشدة  موافق

7 

 االتصال مركز قام
الجديد بوزارة  واإلعًلم
إنجازات   بإبراز الخارجية
ُعوِديَّة العربية المملكة  السُّ

 اإلبداع جانب في
 خًلل من واالبتكار
ْقِميَّة؟   العامَّة العًلقات  الرَّ

 بشدة موافق غير
3 1. 5 

4. 05 

 )موافق( 
 4 .7 15 موافق غير 001 .1

 3 .16 33 ما  حد موافق إلى

 2 .34 69 موافق 

 6 .40 82 بشدة  موافق

8 

 االتصال مركز قام
الجديد بوزارة  واإلعًلم
 بالتعريف الخارجية
 العًلقات خًلل بجهوده
ْقِميَّة؟   العامَّة  الرَّ

 3 6 بشدة موافق غير

3. 96 

 )موافق( 
1. 112 

 4 .10 21 موافق غير

 9 .14 30 ما  حد موافق إلى

 7 .31 64 موافق 

 1 .40 81 بشدة  موافق
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 النسبة %  التكرارات  االستجابات  الفقرات  م

 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 الكلي
4. 18 

 )موافق(
 .735 

ْقِميَّة العامَّة العًلقات  ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال أبرزت 7الجدول رقم ) -1  دور الرَّ
ُعوِديَّة العربية المملكة الجديد بوزارة   واإلعًلم االتصال مركز خًلل من والتطرُّف  اإلرهاب مكافحة في السُّ

%(؛ بينما نجد أّن 1ين بنسبة )( مبحوثَ 2بلغوا ) الخارجية، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة 
ا بنسبة )1من اختار غير موافق كان ) %(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما  5 .0( مبحوثاا واحدا

%(؛ ومن اختاروا 1 .35( مبحوثاا بنسبة )71%(؛ ومن اختاروا موافق )8 .16( مبحوثاا بنسبة )34)
(  26 .4بشدة( بمتوسط حسابي بلغ ) %(. وذلك لصالح )موافق5 .46( مبحوثاا بنسبة )94موافق بشدة )

ْقِميَّة العامَّة العًلقات  عند دراسة إبراز ُعوِديَّة العربية المملكة دور الرَّ  من والتطرف اإلرهاب  مكافحة في السُّ
ويرى الباحثان أن أدوات العالقات العامة الرقمية  ، الجديد بوزارة الخارجية واإلعًلم االتصال مركز خًلل

مركز   خالل  من  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  في  السعودية  العربية  المملكة  جهود  إبراز  في  دور  لها 
( العساف  دراسة  مع  النتائج  هذه  وتتفق  الخارجية،  بوزارة  الجديد  واإلعالم    أنَّ (  م2020االتصال 

ُعوِديَّة على موقع  الرس  الحساب السُّ الخارجية  الموقف    "تويتر"مي لوزارة  تمثيل  قد أدى دوًرا مهمًّا في 
 .، ومن ضمن هذه القضايا مكافحة التطرف واإلرهابالرسمي السعودي من مختلف القضايا

ْقِميَّة العامَّة العًلقات  ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال أبرزت 7الجدول رقم ) -2  القيم الرَّ
ُعوِديَّة العربية المملكة تتبّناها التي والحضارية اإلنسانية الجديد  واإلعًلم االتصال مركز خًلل من السُّ

ا بنسبة )ا( مبحوثاا و 1كان ) بوزارة الخارجية، حيث نجد أن من اختار غير موافق بشدة %(؛ بينما  0.5حدا
%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حدٍّ  3.5بنسبة )  ينمبحوثا (  7نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )

( كانوا  )29ما  بنسبة  مبحوثاا   )14.4( كانوا  موافق  اختاروا  ومن  بنسبة74%(؛  مبحوثاا   )         
بشدة( بمتوسط  %(. وذلك لصالح )موافق45( مبحوثاا بنسبة )91%(؛ ومن اختاروا موافق بشدة )36.6)

ْقِميَّة العامَّة العًلقات  دراسة إبراز( عند  22 .4حسابي بلغ )  تتبّناها التي والحضارية اإلنسانية القيم الرَّ
ُعوِديَّة العربية المملكة أن ،  الجديد بوزارة الخارجية واإلعًلم االتصال مركز خًلل من السُّ الباحثان  ويرى 

اإلنسانية   القيم  إبراز  في  دور  لها  الرقمية  العامة  العربية  العالقات  المملكة  تتبانها  التي  والحضارية 
تحليل المحتوى أن التغريدات   م( حيث كشف2020السعودية، والتي اتفقت مع نتائج دراسة العساف )

في   الوزارة  على حساب  تصنيفها    "تويتر"المنشورة  سياحية   إلىيمكن  كوجهة  للعالم  ُعوِديَّة  السُّ تقديم 
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 . وثقافية
ْقِميَّة العامَّة العًلقات  توزيع عينة الدراسة حسب السؤال أبرزت ( يبّين  7الجدول رقم ) -3  دور الرَّ
ُعوِديَّة العربية المملكة  واإلعًلم االتصال مركز خًلل  من واإلغاثية اإلنسانية المساعدات تقديم في السُّ

بشدة موافق  اختاروا غير  الذين  أن  نجد  الخارجية، حيث  بوزارة  )  الجديد  بن0بلغوا  مبحوثاا   ) ( (؛  %0سبة 
(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى %4) ( مبحوثين بنسبة  8بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )

( ما  )26حٍد  بنسبة  مبحوثاا  )  ؛%(12.9(  موافق  اختاروا  )57ومن  بنسبة  مبحوثاا  ومن    ؛%(2 .28( 
( بشدة  موافق  مبحوثٍ 111اختاروا  لصالح  ،  (%55)بنسبة    (  بلغ  )موافقوذلك  حسابي  بمتوسط     بشدة( 

ْقِميَّة العامَّة العًلقات  ( عند دراسة إبراز4.34) ُعوِديَّة العربية المملكة دور الرَّ  المساعدات  تقديم في السُّ
الخارجية  واإلعًلم االتصال مركز خًلل من واإلغاثية اإلنسانية  بوزارة  أن  ،  الجديد  الباحثان  ويرى 

والتي من دورها   واإلغاثية اإلنسانية المساعدات تقديم فيالعالقات العامة الرقمية لها دور في إبراز  
ُعوِديَّة من  م(  2021تعزز القوة الناعمة، والتي توافقت مع دراسة عسيري ) إلى أن المملكة العربية السُّ

اإلنسانية؛ حيث تصل مساعدتها إلى تسع وخمسين   الدول الخمس األولى عالميًّا في اإلغاثة واألعمال
ُعوِديَّة ،  دولة، مما يجعل المحتوى الذي تم تقديمه هو إبراز لتلك الجهود وأنه جزء من القوة الناعمة السُّ

م( أن مواقع التواصل االجتماعي فرصة كبيرة لتكون أكثر فعالية في  2021كما أوصت دراسة عسيري )
 م القوة الناعمة السعودية. تقديم المواضيع التي تخد

الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال أبرز7الجدول رقم ) -4
الخارجية ُعوِديَّة العربية المملكة  دور بوزارة  ُعوِديَّة المرأة تمكين في السُّ  العامَّة العًلقات  خًلل من السُّ

ْقِميَّة، حيث نجد أن الذين   بينما نجد أن    ؛%(2.5( مبحوثين بنسبة )5بلغوا ) اختاروا غير موافق بشدةالرَّ
ا بنسبة )1من اختار غير موافق كان ) ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما   ؛%(0.5( مبحوثاا واحدا

(28( بنسبة  مبحوثاا  )  ؛%(13.9(  موافق  اختاروا  )68ومن  بنسبة  مبحوثاا  اختاروا   ؛%(33.7(  ومن 
( بشدة  مبحوثٍ 100موافق   )  ( )موافق5 .49بنسبة  لصالح  وذلك  بلغ  %(.  حسابي  بمتوسط          بشدة( 

ُعوِديَّة العربية المملكة بوزارة الخارجية دور الجديد  واإلعًلم االتصال ( عند دراسة إبراز مركز4.27)  السُّ
ُعوِديَّة المرأة  نتمكي  في ْقِميَّة العامَّة العًلقات  خًلل من السُّ ويرى الباحثان أن هذه النتيجة اختلفت في  ، الرَّ

النسبة   بلغت  حيث  السعودية  المرأة  تمكين  موضوع  الجديد   %49تناول  واإلعالم  االتصال  مركز  في 
في تناول هذا   % 2.2منخفضة تقدر م( جاءت بنسبة  2021بوزارة الخارجية، بينما في دراسة عسيري )

الموضوع من خالل حساب "تويتر" في مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، والذي يؤكد أن 
العالقات العامة الرقمية في مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية أكثر فعالية في هذا الجانب 

 . في تعزيز القوة الناعمة
الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال أظهر7الجدول رقم ) -5

ُعوِديَّة  العربية المملكة  دور  بوزارة الخارجية ْقِميَّة العامَّة العًلقات  خًلل من التعليم دعم في السُّ حيث    ،الرَّ
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بينما نجد أن من اختاروا    ؛%(1.5( مبحوثين بنسبة )3بلغوا ) نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة
( مبحوثاا  32ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )  ؛%(4.5( مبحوثين بنسبة )9غير موافق بلغوا )

(  95ومن اختاروا موافق بشدة )  ؛%(31.2( مبحوثاا بنسبة ) 63ومن اختاروا موافق )  ؛%(15.8بنسبة ) 
 مركز ( عند دراسة إظهار4.18بمتوسط حسابي يساوي ) (  موافق%(. وذلك لصالح )47مبحوثاا بنسبة ) 

لدور الجديد  واإلعًلم االتصال الخارجية  ُعوِديَّة العربية المملكة بوزارة   خًلل من التعليم دعم في السُّ
ْقِميَّة العامَّة العًلقات  في  ،  الرَّ اهتّم  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعالم  االتصال  مركز  أن  الباحثان  ويرى 
موضوع دعم التعليم والذي جاء في الترتيب الخامس في تناول الجوانب التي تعزز القوة الناعمة تناول  

العالقات 2021السعودية، والتي جاءت مختلفة في دراسة عسيري )  توظيف  تناول موضوع  م( حيث 
كان جانب و   مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيةالعامة الرقمية في تعزيز القوة الناعمة لدى  

 التعليم ترتيبه السادس من حيث الجوانب التي  تعزز قوتها الناعمة. 
6- ( رقم  قام7الجدول  السؤال  الدراسة حسب  عينة  توزيع  يبّين   الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( 

بإبراز الخارجية  أن   العامَّة العًلقات  خًلل من السعودي االقتصاد جاذبية بوزارة  ْقِميَّة حيث نجد  الرَّ
بينما نجد أن من اختاروا غير    ؛%(1.5( مبحوثين بنسبة )3بلغوا ) الذين اختاروا غير موافق بشدة

( مبحوثاا بنسبة  36ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )   ؛%(5( مبحوثين بنسبة )10موافق بلغوا )
( 92بشدة )ومن اختاروا موافق    ؛%(  2 .30( مبحوثاا بنسبة )61ومن اختاروا موافق )  ؛%(17.8)

قيام4.13( بمتوسط حسابي يساوي )موافق%(. وذلك لصالح )45.5مبحوثاا بنسبة )   ( عند دراسة 
 العًلقات  خًلل من  السعودي االقتصاد  جاذبية بإبراز الجديد بوزارة الخارجية واإلعًلم  االتصال مركز
ْقِميَّة العامَّة م( بتقديم المملكة  2020ويرى الباحثان أّن هذه الدراسة تأتي موافقة لدراسة كاتب )  ،الرَّ

القوة  لتعزيز  االقتصادية  الجوانب  عرض  خالل  من  جّذاب  اقتصادي  كنموذج  السعودية  العربية 
االقتصادية   األنشطة  عرض  في  الرقمية  العامة  للعالقات  أهمية  هناك  أن  الباحثان  ويرى  الناعمة، 

   لعربية السعودية على الصعيد الدولّي من خالل أدواتها المختلفة، مما يعزز القوة الناعمة.للمملكة ا
 

يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال قام7الجدول رقم ) -7 الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( 
ُعوِديَّة العربية  المملكة بإبراز بوزارة الخارجية  العامَّة العًلقات  خًلل من واالبتكار اإلبداع جانب  في السُّ

ْقِميَّة، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة %(؛ بينما نجد أن  1.5( مبحوثين بنسبة )3بلغوا ) الرَّ
( بلغوا  موافق  غير  اختاروا  ) 15من  بنسبة  مبحوثاا  ما 7.4(  حٍد  إلى  موافق  اختاروا  من  أن  ونجد  %(؛ 

(33( بنسبة  مبحوثاا  وم 16.3(  )%(؛  موافق  اختاروا  )69ن  بنسبة  مبحوثاا  اختاروا 2 .34(  ومن  %(؛ 
بمتوسط حسابي يساوي )40.6( مبحوثاا بنسبة )82موافق بشدة ) ( 05.  4%(. وذلك لصالح )موافق( 

ُعوِديَّة العربية المملكة إنجازات   بإبراز الجديد بوزارة الخارجية واإلعًلم االتصال مركز عند دراسة قيام  السُّ
ْقِميَّة العامَّة العًلقات  خًلل من واالبتكار اإلبداع جانب  في ويرى الباحثان أّن مركز االتصال واإلعالم ، الرَّ
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وهذا   الرقمية،  العامة  العالقات  أدوات  خالل  من  واالبتكار  اإلبداع  جانب  يبرز  الخارجية  بوزارة  الجديد 
ُعوِديَّة على موقع  م( في أنّ 2020يتوافق نتائج دراسة العساف ) " أّنها  تويتر"حساب وزارة الخارجية السُّ

ُعوِديَّة للعالم كوجهة ثقافيةتقدم ا  مما يعزز قوتها الناعمة.  لسُّ
قام7الجدول رقم ) -8 السؤال  الدراسة حسب  يبّين توزيع عينة  الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( 

ْقِميَّة، العامَّة العًلقات  من خًلل  بجهوده بالتعريف بوزارة الخارجية حيث نجد أن الذين اختاروا غير   الرَّ
( مبحوثاا  21%(؛ بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )3( مبحوثين بنسبة )6بلغوا ) موافق بشدة

%(؛ ومن اختاروا  14.9( مبحوثاا بنسبة )30%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )10.4بنسبة )
( )64موافق  بنسبة  مبحوثاا   )31.7( بشدة  موافق  اختاروا  ومن  )81%(؛  بنسبة  مبحوثاا   )40. 1  .)%

( لصالح  ) (موافقوذلك  يساوي  حسابي  بمتوسط  قيام96.  3(  دراسة  عند   واإلعًلم االتصال مركز  ( 
الخارجية بوزارة  ْقِميَّة العامَّة العًلقات  خًلل بجهوده بالتعريف الجديد  مركز ويرى  ،  الرَّ ان  الباحثان 

وظيفته، أهدافه، دوره، من    االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية لديه قصور بالتعريف بمهامه،
مما يؤكده الباحثان   % 31,7خالل أدوات العالقات العامة الرقمية أو الموقع اإللكتروني بنسبة تقدر  

موق له  يكون  أن  الجديد  واإلعالم  االتصال  مركز  من  البد  وزارة أنه  موقع  في  مستقلة  أو صفحة  ع 
الخارجية، أو منشور على وسائل التواصل االجتماعي يوضح ويعّرف بمهامه وأدواره في جوانب تعزيز  

 القوة الناعمة.
في  العامَّة  العًلقات  إدارة  فاعلية  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  أنَّ  استنتاج  يمكن  سبق  مما 

ْقِميَّ  ُعوِديَّة  استخدام الوسائل الرَّ ة لدى مركز االتصال واإلعًلم بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السُّ
(، وانحراف معياري يساوي  18.  4في )الدرجة الكلية( جاءت بتقدير )موافق(، ومتوسط حسابي يساوي )

 .(735 .) 

ْقِميَّة لدى  ولمعرفة أكثر الجوانب التي أبرزت فاعلية إدارة العًلقات العامَّة في استخدام ال وسائل الرَّ
تلك  بترتيب  الباحثون  قام  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  القوة  تعزيز  في  الخارجية  بوزارة  واإلعًلم  االتصال  مركز 

 اآلتي: الجوانب تنازليًّا حسب قيمة المتوسط الحسابي على النحو 
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 ( 8جدول رقم )
ْقِميَّة ترتيب جوانب تعزيز القوة الناعمة حسب فاعلية إدارة  ة في استخدام الوسائل الرَّ  العالقات العامَّ

 لدى مركز االتصال واإلعالم بوزارة الخارجية  

 جوانب تعزيز القوة الناعمة الترتيب
 المتوسط

 الحسابي 
 التقدير 

 بشدة موافق 34 .4 واإلغاثية.  اإلنسانية المساعدات تقديم 1

ُعوِديَّة المرأة  تمكين 2  بشدة موافق 27 .4 السُّ

 موافق بشدة 26 .4 والتطرف اإلرهاب مكافحة 3

ُعوِديَّة العربية المملكة تتبناها التي والحضارية  اإلنسانية إبراز القيم 4  موافق بشدة 22 .4 السُّ

 موافق 18 .4 التعليم دعم 5

 موافق 13 .4 السعودي  االقتصاد جاذبية 6

 موافق 05. 4 واالبتكار  تحقيق اإلبداع 7

 موافق 96. 3 الجديد   واإلعًلم االتصال بجهود مركز التعريف 8

 موافق 18. 4 الدرجة الكلية

ْقِميَّة لدى مركز ( أن فاعلية  8يتبين من الجدول رقم ) إدارة العًلقات العامَّة في استخدام الوسائل الرَّ
ُعوِديَّة   تجّلت في إبراز دور المملكة بشكل  االتصال واإلعًلم بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السُّ

ا في تقديم ُعوِديَّة، ومكافحة المرأة  تمكينغاثية، و واإل  يةاإلنسان المساعدات  كبير جدا ، والتطرف اإلرهاب  السُّ
ُعوِديَّة العربية المملكة تتبناها التي والحضارية اإلنسانية إبراز القيمو   . السُّ

 نتائج السؤال الثاني: -2

ْقِميَّة التي يقّدمها مركز االتصال  ينص السؤال الثاني على اآلتي:   "ما نوع األنشطة االتصالية الرَّ
ُعوِديَّة؟واإلعالم الجديد بوزار   " ة الخارجية لتعزيز القوة الناعمة السُّ
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 ( 9جدول رقم )
ْقِميَّة التي يقدمها مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية   درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لنوع األنشطة االتصالية الرَّ

 لتعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة 

 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 9
 . اقتصادية

 5 .2 5 بشدة  موافق غير
3. 64 

 )موافق( 
 .974 

 4 .5 11 موافق  غير
 6 .40 82 ما  حد موافق إلى 

 7 .28 58 موافق
 8 .22 46 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 10
 . رياضية

 0 .3 6 بشدة  موافق غير
3. 55 

 )موافق( 
1. 051 

 9 .11 24 موافق  غير
 7 .33 68 ما  حد موافق إلى 

 7 .29 60 موافق
 8 .21 44 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 11
 :  إعالمية

 5 .1 3 بشدة  موافق غير
3. 85 

 )موافق( 
 .935 

 5 .4 9 موافق  غير
 7 .29 60 ما  حد موافق إلى 

 1 .36 73 موافق
 2 .28 57 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 12
 . ثقافية

 5 .1 3 بشدة  موافق غير
3. 90 

 )موافق( 
 .969 

 9 .5 12 موافق  غير
 7 .25 52 ما  حد موافق إلى 

 1 .35 71 موافق
 7 .31 64 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 13
 . سياسية

 5 .2 5 بشدة  موافق غير
3. 72 

 )موافق( 
1. 081 

 4 .10 21 موافق  غير
 2 .30 61 ما  حد موافق إلى 

 7 .26 54 موافق
 2 .30 61 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 14
 . سياحية

 0 .2 4 بشدة  موافق غير
3. 76 

 )موافق( 
 9 .6 14 موافق  غير 004 .1

 2 .32 65 ما  حد موافق إلى 
 7 .30 62 موافق

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


 " يةدور العالقات العامة الرقمية في تعزيز القوة الناعمة السعودية من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية: دراسة ميدان"  :صالح سعيد  -فيصل الهذلي   752 

" 

 

 
 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م

 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 2 .28 57 بشدة موافق

 اتصال  أنشطة المركز يقدم هل 15
 . دينية

 5 .2 5 بشدة  موافق غير
3. 51 

 )موافق( 
1. 028 

 9 .10 22 موافق  غير
 1 .41 83 ما  حد موافق إلى 

 8 .23 48 موافق
 8 .21 44 بشدة موافق

 الكلي 
3. 71 
 )موافق( 

 .830 

9- ( رقم  هل9الجدول  السؤال:  حسب  الدراسة  عينة  توزيع  يبّين   اتصال أنشطة المركز يقدم ( 
%(؛ بينما نجد 2.5مبحوثين بنسبة )(  5بلغوا ) ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة اقتصادية

%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما 5.4( مبحوثاا بنسبة )11أن من اختاروا غير موافق بلغوا )
(82( بنسبة  مبحوثاا   )40.6( موافق  اختاروا  ومن  )58%(؛  بنسبة  مبحوثاا  اختاروا 28.7(  ومن  %(؛ 

ل22.8( مبحوثاا بنسبة )46موافق بشدة ) بمتوسط حسابي يساوي )%(. وذلك  ( 64.  3صالح )موافق( 
المركز تقديم  الجديد ،  اقتصادية اتصال أنشطة عند دراسة  واإلعالم  االتصال  مركز  أن  الباحثان  ويرى 

بوزارة الخارجية، تناول األنشطة االقتصادية من خالل أدوات العالقات العامة الرقمية، والتي توافقت مع  
منصة "تويتر" ساعدت على الترويج لمركزية الدور الذي تقوم به م( حيث إن  2020دراسة العساف )

 المملكة في محيطها وما يجري فيها من تغييرات تستهدف تعزيز عناصر القوة االقتصادية.

يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال: هل9الجدول رقم ) -10  اتصال أنشطة المركز يقدم ( 
%(؛ بينما نجد أن  3بنسبة )  ين( مبحوثا 6بلغوا ) افق بشدة ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير مو رياضية

ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما    ؛%(11.9( مبحوثاا بنسبة )24من اختاروا غير موافق بلغوا )
(68( بنسبة  مبحوثاا  )  ؛(33.7%(  موافق  اختاروا  )60ومن  بنسبة  مبحوثاا  اختاروا   ؛%(29.7(  ومن 

بمتوسط حسابي يساوي )21.8( مبحوثاا بنسبة )44موافق بشدة ) ( 55.  3%(. وذلك لصالح )موافق( 
ويرى الباحثان أّن مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة  ، رياضية اتصال أنشطة المركز عند دراسة تقديم

بمقدار   الرياضية  األنشطة  تناول  في    %29.7الخارجية  اختلفت  )بينما  كاتب  حيث  2020دراسة  م( 
بمقدار   أعلى  بدرجة  الرياضي  اإلبداع  إبراز جانب عالمة  أهمية  هناك %45جاءت  أنه  يبين  والذي   ،

إلى  الرياضية والتي تؤدي  الجديد في عرض األنشطة االتصالية  قصور لدى مركز االتصال واإلعالم 
 تعزيز القوة الناعمة. 
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يبّين توزيع عينة الدراس9الجدول رقم ) -11  اتصال أنشطة المركز يقدم ة حسب السؤال: هل( 
(؛ بينما نجد أن  %1.5)( مبحوثين بنسبة  3بلغوا ) ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدةإعالمية

(  60(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )%4.5) ( مبحوثين بنسبة  9من اختاروا غير موافق بلغوا )
(؛ ومن اختاروا موافق بشدة %36.1)( مبحوثاا بنسبة  73(؛ ومن اختاروا موافق )%29.7)مبحوثاا بنسبة  

( عند دراسة تقديم  3.85)(. وذلك لصالح )موافق( بمتوسط حسابي يساوي  %28.2)( مبحوثاا بنسبة  57)
واإلعالم  وي،  إعًلمّية اتصال أنشطة المركز االتصال  بمركز  الرقمية   العامة  العالقات  أن  الباحثان  رى 

بنسبة   اإلعالمية  االتصالية  األنشطة  تناولت  الخارجية  بوزارة  دراسة    %36.1الجديد  اختلفت  بينما 
م( في توظيف العالقات العامة الرقمية في دعم القوة الناعمة للملكة العربية السعودية  2021عسيري)

ا تناول  بنسبة  والتي  منخفضة  كانت  حيث  والفعاليات  كاتب   %9.09لتغطيات  دراسة  جاءت  ،وأيضًا 
، وفي ضوء ما  %65م( في كون المملكة العربية السعودية كعالمة إعالم مؤثر بنسبة مرتفعة  2020)

لها دور   الخارجية  بوزارة  الجديد  االتصال واإلعالم  الرقمية بمركز  العامة  العالقات  أن  لنا  سبق يظهر 
   ض في إبراز الجوانب اإلعالمية للمملكة العربية السعودية.منخف

يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال: هل9الجدول رقم ) -12  اتصال أنشطة المركز يقدم ( 
بينما نجد أن    ؛%(1.5( مبحوثين بنسبة ) 3بلغوا ) ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدةثقافية

ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما    ؛%(  9 .5( مبحوثاا بنسبة ) 12من اختاروا غير موافق بلغوا )
(52( بنسبة  مبحوثاا  )  ؛%(25.7(  موافق  اختاروا  )71ومن  بنسبة  مبحوثاا  اختاروا   ؛%(35.1(  ومن 

عند   (3.90) حسابي يساوي    %(. وذلك لصالح )موافق( بمتوسط 31.7( مبحوثاا بنسبة ) 64موافق بشدة )
تقديم دراسة ،  ثقافية اتصال أنشطة  المركز دراسة  نتائج  مع  توافقت  النتيجة  هذه  أن  الباحثان  ويرى 
( الرقمية  2020العساف  الوسائل  خالل  من  ثقافية  كوجهة  للعالم  السعودية  تقديم  أظهرت  والتي  م( 

ة الرقمية وأدواتها إلبراز الجانب الثقافي  منصة "تويتر"، والذي يدل على أن هناك دوًرا للعالقات العام
بوزارة  الجديد  واإلعالم  االتصال  مركز  خالل  من  الناعمة  القوة  يعزز  مما  السعودية  العربية  للمملكة 

 الخارجية.

يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال: هل9الجدول رقم ) -13  اتصال أنشطة المركز يقدم ( 
بينما نجد أن    ؛%(2.5( مبحوثين بنسبة ) 5بلغوا ) اختاروا غير موافق بشدة، حيث نجد أن الذين  سياسية

ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما    ؛%(10.4( مبحوثاا بنسبة )21من اختاروا غير موافق بلغوا )
بنسبة )54ومن اختاروا موافق )  ؛%(  2 .30( مبحوثاا بنسبة )61) ومن اختاروا   ؛%(26.7( مبحوثاا 

( 3.72  %(. وذلك لصالح )موافق( بمتوسط حسابي يساوي )2 .30( مبحوثاا بنسبة ) 61ة )موافق بشد 
هذ  يرى و ،  سياسية اتصال أنشطة عند دراسة تقديم المركز أن  للعالقات   الدراسة  هالباحثان  أن  أظهرت 

السياسي، والتي   الجانب  الرقمية دوًرا في  ) العامة  العساف  نتائج دراسة  بأن  2020وافقت  حساب  م( 
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يبرز " الخارجية  وزارة  في  السياس  تويتر"  العربية  يالجوانب  للمملكة  وهية  الموقف  السعودية  إعالن   :
يعزز   السياسي ومرتكزاته مما  العمل  ثوابت  التأكيد على  واإلقليم،  العالم  السعودي من قضايا  الرسمي 

بل    ،فقطب االعالمية  قوتها الناعمة، وذلك يؤكد أن العالقات العامة الرقمية ليست مقتصرة على الجوان
 ا. يًض أالسياسة 

يبّين توزيع عينة الدراسة حسب السؤال: هل9الجدول رقم )  -14  اتصال أنشطة  المركز يقدم ( 
(؛ بينما نجد أن  %2( مبحوثين، بنسبة )4بلغوا ) ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدةسياحية

%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما  6.9بنسبة ) ( مبحوثاا  14من اختاروا غير موافق بلغوا )
%(؛ ومن اختاروا 30.7( مبحوثاا، بنسبة )62%(؛ ومن اختاروا موافق )32.2( مبحوثاا، بنسبة )65)

(  76. 3) %(. وذلك لصالح )موافق( بمتوسط حسابي يساوي 28.2( مبحوثاا، بنسبة ) 57موافق بشدة )
نتائج    سياحية، اتصال أنشطة عند دراسة تقديم المركز مع  توافقت  النتيجة  هذه  أن  الباحثان  ويرى 

ُعوِديَّة للعالم كوجهة سياحيةم( والتي أظهرت  2020دراسة العساف ) من خالل الوسيلة    تقديم السُّ
الرقمية "تويتر" من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية، والذي يدل على أن هناك  

للعالقات   قوتها  دوًرا  يعزز  مما  السعودية  العربية  للمملكة  السياحي  الجانب  إلبراز  الرقمية  العامة 
 الناعمة.

15- ( السؤال: هل9الجدول رقم  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   اتصال أنشطة  المركز يقدم ( 
بينما نجد    ؛%(5 .2( مبحوثين، بنسبة ) 5بلغوا ) ، حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدةدينية

ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد   ؛%(9 .10( مبحوثاا، بنسبة ) 22أن من اختاروا غير موافق بلغوا )
( ) 83ما  بنسبة  مبحوثاا،  )  ؛%(41.1(  موافق  اختاروا  )48ومن  بنسبة  مبحوثاا،  ومن   ؛%(8 .23( 

%(. وذلك لصالح )موافق(، بمتوسط حسابي يساوي  21.8( مبحوثاا، بنسبة )44اختاروا موافق بشدة )
المركز51.  3) تقديم  دراسة  عند  األنشطة  ،  دينية اتصال أنشطة (  تناول  نتيجة  أن  الباحثان  ويرى 

عامة الرقمية، حيث  االتصالية في الجانب الديني جانب مهم لتعزيز القوة الناعمة باستخدام العالقات ال
جاءت  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعالم  االتصال  مركز  لدى  الدينية  االتصالية  األنشطة  عرض  أن 

العالمات الوطنية األكثر ارتباًطا بصورة   م( أن2020كاتب )  دراسة،والتي أكدت  %21بنسبة منخفضة  
ُعوِديَّة وسمعتها حالًيا، فقد حصلت عالمة  المملكة مهبط الوحي وأرض الحرمين   أنّ المملكة العربية السُّ

، حيث يوصي الباحثان أن على  %79  ، ثم ثانًيا القيادة للعالم اإلسالمي%88  الشريفين على األعلى
دور   تعكس  التي  الدينية  االتصالية  األنشطة  تكثيف  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعالم  االتصال  مركز 

 ي مما يعزز قوتها الناعمة. المملكة العربية السعودية في الجانب الدين
ْقِميَّة التي يقدمها   مما سبق يمكن استنتاج أّن تقديرات أفراد عينة الدراسة لنوع األنشطة االتصالية الرَّ

ُعوِديَّة في   الكليةمركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية لتعزيز القوة الناعمة السُّ جاءت   الدرجة 
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 (.830معياري يساوي ).  وانحراف( 71. 3ومتوسط حسابي يساوي )(، موافقبتقدير )

ْقِميَّة التي يقدمها مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة   ولمعرفة أكثر أنواع األنشطة االتصالية الرَّ
الباحث قام  استخداماا  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  القوة  لتعزيز  المتوسط   انالخارجية  قيمة  حسب  تنازليًّا  بترتيبها 

 الحسابي على النحو اآلتي: 
 ( 10جدول رقم )

ْقِميَّة التي يقدمها مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية لتعزيز القوة الناعمة السُّعُودِ   يَّة ترتيب األنشطة االتصالية الرَّ

ْقِميَّةاألنشطة االتصالية  الترتيب  الرَّ
 المتوسط

 الحسابي 
 التقدير 

 موافق 90. 3 األنشطة الثقافية 1

 موافق 85. 3 األنشطة اإلعًلمية 2

 موافق 76. 3 األنشطة السياحية 3

 موافق 72. 3 األنشطة السياسية 4

 موافق 64. 3 األنشطة االقتصادية 5

 موافق 55. 3 األنشطة الرياضية  6

 موافق 51. 3 الدينيةاألنشطة  7

 موافق 71. 3 الدرجة الكليَّة

ْقِميَّة التي يقدمها مركز االتصال  ( أّن من أكثر  10يتبين من الجدول رقم )  األنشطة االتصالية الرَّ
ثم   الثقافية،  األنشطة  هي  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  القوة  لتعزيز  الخارجية  بوزارة  الجديد  اإلعًلمية،  واإلعًلم 

 فالسياحية، السياسية، االقتصادية، الرياضية، ثم الدينية.
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 نتائج السؤال الثالث:  -3
الخارجية بتعزيز  ينص السؤال الثالث على اآلتي: " هل قام مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة 

ُعوِديَّة؟  " القوة الناعمة السُّ
 ( 11جدول رقم )

 الدراسة لمدى قيام مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية بتعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة درجة تقدير أفراد عينة 

 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

16 
 واإلعًلم االتصال مركز قام

 الخارجية بوزارة الجديد
الناعمة   القوة بتعزيز

ُعوِديَّة من   ؟تويتر" "خًلل السُّ

 موافق غير
 بشدة

6 3. 0 

3. 94 

 )موافق(  
1. 054 

 9 .5 12 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

46 22. 8 

 7 .30 62 موافق
 6 .37 76 بشدة موافق

17 

 واإلعًلم االتصال مركز قام
 الخارجية بوزارة الجديد
الناعمة   القوة بتعزيز

ُعوِديَّة  فيس "خًلل من السُّ
  بوك"؟

 موافق غير
 بشدة

19 9. 4 
3. 18 

 حد  )موافق إلى 

 ما(

1. 193 
 8 .15 32 موافق  غير

 حد موافق إلى 
 ما

83 41. 1 

 4 .14 29 موافق
 3 .19 39 بشدة موافق

18 

 واإلعًلم االتصال مركز قام
 الخارجية بوزارة الجديد
الناعمة   القوة بتعزيز

ُعوِديَّة  سناب "خًلل من السُّ
  ؟شات"

 موافق غير
 بشدة

13 6. 4 

3. 47 

 )موافق(  
1. 206 

 9 .14 30 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 2 .30 61 ما

 8 .22 46 موافق
 7 .25 52 بشدة موافق

19 

 واإلعًلم االتصال مركز قام
 الخارجية بوزارة الجديد
الناعمة   القوة بتعزيز

ُعوِديَّة  "خًلل من السُّ
   ؟إنستغرام"

 موافق غير
 4 .7 15 بشدة

3. 42 

 )موافق(  
 9 .14 30 موافق  غير 232 .1

 حد موافق إلى 
 ما

66 32. 7 
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 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 8 .18 38 موافق
 2 .26 53 بشدة موافق

20 

 واإلعًلم االتصال مركز قام
 الخارجية بوزارة الجديد
الناعمة   القوة بتعزيز

ُعوِديَّة  "خًلل من السُّ
  ؟يوتيوب"

 موافق غير
 بشدة

13 6. 4 

3. 62 

 )موافق(  
1. 158 

 4 .7 15 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

64 31. 7 

 2 .26 53 موافق
 2 .28 57 بشدة موافق

 الكلي 
3. 53 

 )موافق( 
 .988 

 الجديد  واإلعًلم االتصال مركز يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام( 11الجدول رقم ) -16
ُعوِديَّة القوة بتعزيز  الخارجية بوزارة حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق  ("تويتر") خًلل من الناعمة السُّ
( مبحوثاا، بنسبة  12(؛ بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )%3( مبحوثين، بنسبة )6بلغوا ) بشدة

(؛ ومن اختاروا موافق %8.  22)بنسبة  ( مبحوثاا،  46(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )9%.  5)
بنسبة  62) مبحوثاا،   )(30  .7%( بشدة  موافق  اختاروا  ومن  بنسبة76(؛  مبحوثاا،  وذلك  6%.  37)  (   .)

 بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( عند دراسة قيام94. 3( بمتوسط حسابي يساوي )موافقلصالح )
ُعوِديَّة القوة بتعزيز الخارجية ويرى الباحثان أن منصة "تويتر" لدى مركز  ، ("تويتر") خًلل من الناعمة السُّ

ت في  مهًما  دوًرا  يلعب  الجديد  واإلعالم  العساف  االتصال  دراسة  وافقت  والتي  الناعمة،  قوتها  عزيز 
ُعوِديَّة على موقع م( والتي أظهرت 2020) قد أدى دوًرا   "تويتر"أنَّ الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السُّ

القضايا مختلف  من  السعودي  الرسمي  الموقف  تمثيل  في  إلى ،  مهمًّا  ُعوِديَّة  السُّ النظر  وجهة  ونقل 
 .  الشعوب وليس إلى الحكومات فقط

 الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام11الجدول رقم ) -17
ُعوِديَّةالناع القوة بتعزيز الخارجية بوزارة حيث نجد أن الذين اختاروا غير   ("بوك فيس("خًلل من مة السُّ

بشدة ) موافق  )19بلغوا  بنسبة  مبحوثاا،  )  ؛%(9.4(  بلغوا  موافق  غير  اختاروا  من  أن  نجد  ( 32بينما 
 %(؛ 41.1)   ( مبحوثاا، بنسبة83ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )  ؛%(  15.8مبحوثاا، بنسبة )

( موافق  اختاروا  ) 29ومن  بنسبة  مبحوثاا،  )  ؛%(14.4(  بشدة  موافق  اختاروا  بنسبة  39ومن  مبحوثاا،   )
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 مركز ( عند دراسة قيام18.  3( بمتوسط حسابي يساوي )موافق إلى حدٍّ ما%(. وذلك لصالح )3 .19)
ُعوِديَّة القوة بتعزيز الخارجية بوزارة الجديد  عًلمواإل  االتصال ويرى   ،("بوك فيس ("خًلل من الناعمة السُّ

لدى  الرقمية  العامة  العالقات  أدوات  من  وهي  بوك"  "فيس  منصة  معرفة  إلى  هذه سعت  أن  الباحثان 
مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السعودية، واختلف هذه الدراسة  

( عسيري  دراسة  المل2021مع  بمركز  الرقمية  العامة  العالقات  توظيف  وهي  لإلغاثة م(  سلمان  ك 
 األعمال اإلنسانية وذلك فقط في منصة "تويتر". 

 الجديد  واإلعًلم االتصال مركز الفقرة: قام( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب 11الجدول رقم ) -18
ُعوِديَّة الناعمة القوة الخارجية بتعزيز بوزارة حيث نجد أن الذين اختاروا غير   ("شات سناب ("خًلل من السُّ

( 30بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )  ؛%(  4 .6( مبحوثاا، بنسبة )13بلغوا ) شدةموافق ب
 ؛ %(  2 .30( مبحوثاا، بنسبة )61ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )  ؛%( 9 .14مبحوثاا، بنسبة )

( مبحوثاا، بنسبة  52ومن اختاروا موافق بشدة )  ؛ %(  8 .22( مبحوثاا، بنسبة )46ومن اختاروا موافق )
 االتصال مركز ( عند دراسة قيام47.  3( بمتوسط حسابي يساوي )موافق%(. وذلك لصالح )  7. 25)

ُعوِديَّة القوة الخارجية بتعزيز بوزارة الجديد  واإلعًلم الباحثان  ،  ("شات  ناب س ") خًلل من الناعمة السُّ ويرى 
م( حيث تناولت فقط الوسيلة الرقمية "تويتر" في  2020أن هذه الدراسة اختلفت مع دراسة العساف )

م( حيث كانت الدراسة  2021إبراز السياسة الخارجية السعودية، واختلفت أيًضا  مع دراسة عسيري )
مركز   لدى  وتوظيفها  "تويتر"  منصة  استخدام  على   فقط  واألعمال تتمحور  لإلغاثة  سلمان  الملك 

اإلنسانية لدعم القوة الناعمة، وفيما سبق ذكره سلطت هذه الدراسة الضوء على منصة "سناب شات" 
في تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية لدى مركز االتصال واإلعالم الجديد، والذي يؤكد أن  

 اعمة المختلفة.لهذه الوسيلة دوًرا في تعزيز جوانب القوة الن

 الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام11الجدول رقم ) -19
ُعوِديَّة القوة  الخارجية بتعزيز  بوزارة حيث نجد أن الذين اختاروا غير   (،"إنستغرام") خًلل من الناعمة السُّ

بشدة ) موافق  مبحوثاا15بلغوا   )،  ( )  ؛%(7.4بنسبة  بلغوا  موافق  غير  اختاروا  من  أن  نجد  ( 30بينما 
)   ،مبحوثاا )  ؛ %(14.9بنسبة  ما  إلى حٍد  اختاروا موافق  أن من  )   ،( مبحوثاا66ونجد    ؛ %(32.7بنسبة 

( موافق  اختاروا  مبحوثاا38ومن   )،   ( )  ؛%(18.8بنسبة  بشدة  موافق  اختاروا  مبحوثاا53ومن  بنسبة    ،( 
 االتصال مركز عند دراسة قيام   ،(42.  3( بمتوسط حسابي يساوي )موافق%(. وذلك لصالح )2 .26)

ُعوِديَّة القوة بتعزيز الخارجية بوزارة  الجديد  واإلعًلم  ويرى الباحثان أن  ،  ("إنستغرام ("خًلل من  الناعمة السُّ
م( حيث تناولت فقط الوسيلة الرقمية "تويتر"  في إبراز  2020هذه الدراسة اختلفت مع دراسة العساف )

م( حيث كانت الدراسة تتمحور  2021السياسة الخارجية السعودية، واختلفت أيًضا مع دراسة عسيري )
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لدعم فقط على استخدام منصة "تويتر" وتوظيفها لدى مركز الملك سلمان  
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القوة  تعزيز  في  "إنستغرام"  منصة  على  الضوء  الدراسة  هذه  سلطت  ذكره  سبق  وفيما  الناعمة،  القوة 
 الناعمة للمملكة العربية السعودية لدى مركز االتصال واإلعالم الجديد.  

 الجديد  واإلعًلم لاالتصا مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام11الجدول رقم ) -20
ُعوِديَّة القوة بتعزيز الخارجية بوزارة حيث نجد أن الذين اختاروا غير   (،"يوتيوب") خًلل من الناعمة السُّ

( 15بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )  ؛%(  4 .6( مبحوثاا، بنسبة )13بلغوا ) موافق بشدة
%(؛ ومن  31.7( مبحوثاا، بنسبة ) 64ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )   %(؛7.4مبحوثاا، بنسبة ) 
 .28( مبحوثاا، بنسبة )57ومن اختاروا موافق بشدة )  ؛%(  2 .26( مبحوثاا، بنسبة )53اختاروا موافق )

 واإلعًلم االتصال مركز ( عند دراسة قيام62. 3( بمتوسط حسابي يساوي ) موافق %(. وذلك لصالح )2
ُعوِديَّة القوة بتعزيز الخارجية بوزارة د الجدي وسيلة ،  ("يوتيوب ("خًلل من الناعمة السُّ أن  الباحثان  ويرى 

تعرض   خاللها  من  والتي  العالم،  شعوب  بين  والشائعة  المهمة  الرقمية  الوسائل  من  تعتبر  يوتيوب 
عالم الجديد على هذه الثقافات من لغات، وتراث، وغيرها، ويوصي الباحثان أن يرّكز مركز االتصال واإل 

 الوسيلة الرقمية وتقديم أنشطة اتصالية من خاللها مما يعزز القوة الناعمة السعودية. 

مما سبق يمكن استنتاج أنَّ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى قيام مركز االتصال واإلعًلم الجديد 
الناعمة   القوة  بتعزيز  الخارجية  )بوزارة  في  ُعوِديَّة  الكليةالسُّ )الدرجة  بتقدير  جاءت  ومتوسط  موافق(   )

 (. 988( وانحراف معياري يساوي ). 53.  3حسابي يساوي )

 نتائج السؤال الرابع: -4
ْقِميَّة األكثر استخدًما إلبراز جهود المملكة العربية  ينص السؤال الرابع على اآلتي: " ما الوسائل الرَّ

ُعوِديَّة وتعزيز قوت  "ها الناعمة من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية؟السُّ
 ( 12جدول رقم )

ْقِميَّة األكثر استخدًما إلبراز جهود المملكة العربية السُّعُوِديَّة وتعزيز ق وتها  درجة أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم للوسائل الرَّ
 الجديد بوزارة الخارجية الناعمة من خالل مركز االتصال واإلعالم 

 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

21 

 الوسيلة هل نظرك وجهة من
ْقِميَّة  األكثر هي ر"تويت "الرَّ

 مركز لدى استخداماا
 الجديد واإلعًلم  االتصال

  الخارجية؟ بوزارة

 موافق غير
 بشدة

1  .5 

4. 24 

 )موافق بشدة(  
 .856 

 5 .1 3 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 8 .19 40 ما

 7 .29 60 موافق
 5 .48 98 بشدة موافق
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 النسبة % التكرارات  االستجابات  الفقرات م

 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

22 

 الوسيلة هل نظرك وجهة من
ْقِميَّة  هي ك"بو  فيس“ الرَّ
 مركز لدى استخداماا األكثر

 الجديد واإلعًلم  االتصال
  الخارجية؟ بوزارة

 موافق غير
 بشدة

28 13. 9 

2. 81 

 ما( حد  )موافق إلى 
1. 233 

 7 .32 66 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

51 25. 2 

 3 .15 31 موافق
 9 .12 26 بشدة موافق

23 

 الوسيلة هل نظرك وجهة من
ْقِميَّة  األكثر هي "يوتيوب“ الرَّ

 مركز لدى استخداما
 الجديد واإلعًلم  االتصال

 الخارجية؟ بوزارة

 موافق غير
 بشدة

13 6. 4 

3. 35 

 ما( حد  )موافق إلى 
1. 168 

 8 .16 34 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

65 32. 2 

 3 .24 49 موافق
 3 .20 41 بشدة موافق

24 

 الوسيلة هل نظرك وجهة من
ْقِميَّة  هي "اإلنستغرام“ الرَّ
 مركز لدى استخداما األكثر

 الجديد واإلعًلم  االتصال
 الخارجية؟ بوزارة

 موافق غير
 بشدة

14 6. 9 

3. 13 

 ما( حد  )موافق إلى 
1. 145 

 8 .23 48 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

67 33. 2 

 3 .21 43 موافق
 9 .14 30 بشدة موافق

25 

 الوسيلة هل نظرك وجهة من
ْقِميَّة  هي“ شات سناب "الرَّ
 مركز لدى استخداما األكثر

 الجديد واإلعًلم  االتصال
 الخارجية؟  بوزارة

 موافق غير
 بشدة

17 8. 4 

3. 39 

 ما( حد  )موافق إلى 
1. 242 

 3 .15 31 موافق  غير
 حد موافق إلى 
 ما

59 29. 2 

 8 .22 46 موافق
 3 .24 49 بشدة موافق

 الكلي
3. 38 

 892.  ما( حد )موافق إلى
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21- ( رقم  السؤال: من12الجدول  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   الوسيلة هل نظرك  وجهة ( 
ْقِميَّة الخارجية، حيث نجد أن   بوزارة الجديد  واإلعًلم  االتصال مركز لدى استخداماا األكثر هي تويتر الرَّ

ا، بنسبة )1كان )  من اختار غير موافق بشدة  (؛ بينما نجد أن من اختاروا غير  %05.  0( مبحوثاا واحدا
( مبحوثاا، بنسبة  40%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )1.5( مبحوثين، بنسبة )3موافق بلغوا )

(19.8( موافق  اختاروا  ومن  )60%(؛  بنسبة  مبحوثاا،   )29.7( بشدة  موافق  اختاروا  ومن  (  98%(؛ 
( بنسبة  ب48.5مبحوثاا،  )موافق  لصالح  وذلك  يساوي )%(.  بمتوسط حسابي  دراسة 24.  4شدة(  عند   )

الوسيلة استخدام  ْقِميَّة درجة  ويرى  ،  الخارجية بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى  "تويتر "الرَّ
الباحثان أّن الوسيلة الرقمية "تويتر" والتي هي من أدوات العالقات العامة الرقمية األكثر استخداًما لدى  

عالم الجديد بوزارة الخارجية السعودية لتعزيز قوتها الناعمة والتي توافقت مع دراسة  مركز االتصال واإل
( موقع    م(2020العساف  على  ُعوِديَّة  السُّ الخارجية  لوزارة  الرسمي  الحساب  دوًرا   "تويتر"أنَّ  أدى  قد 

ُعو  السُّ النظر  وجهة  ونقل  القضايا،  مختلف  من  السعودي  الرسمي  الموقف  تمثيل  في  إلى مهمًّا  ِديَّة 
 . الشعوب وليس إلى الحكومات فقط

22- ( رقم  السؤال: من12الجدول  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   الوسيلة هل نظرك  وجهة ( 
ْقِميَّة الخارجية، حيث نجد   بوزارة  الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى استخداماا األكثر هي  "بوك فيس“ الرَّ

بينما نجد أن من اختاروا غير    ؛%(13.9( مبحوثاا، بنسبة ) 28بلغوا ) أن الذين اختاروا غير موافق بشدة
( بلغوا  ) 66موافق  بنسبة  مبحوثاا،  )  ؛%(32.7(  ما  حٍد  إلى  موافق  اختاروا  من  أن  مبحوثاا،  51ونجد   )

 ( )  ؛%(25.2بنسبة  موافق  اختاروا  ) 31ومن  بنسبة  مبحوثاا  بشدة   ؛%(  3 .15(  موافق  اختاروا  ومن 
(  81.  2%(. وذلك لصالح )موافق إلى حٍد ما( بمتوسط حسابي يساوي ) 12.9( مبحوثاا، بنسبة ) 26)

الوسيلة استخدام  درجة  دراسة  ْقِميَّة عند  بوك“ الرَّ  بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى  "فيس 
في استخدام و ،  الخارجية أن هناك قصوًرا  الباحثان  أدوات  ويرى  نوع من  والتي هي  بوك"  "فيس  سيلة 

العالقات العامة الرقمية لدى مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية السعودية، ويحث الباحثان 
على  المنصة  هذه  تحتويه  لما  وذلك  بوك"  "فيس  منصة  خالل  من  االتصالية  األنشطة  تكثيف  على 

م عن  يكشف  مما  متعددة  وثقافات  أجنبي  لمختلف مجتمع  العالم  في  السعودية  العربية  المملكة  كانة 
 .المجتمعات ويعزز من قوتها الناعمة

23- ( رقم  السؤال: من12الجدول  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   الوسيلة هل نظرك  وجهة ( 
ْقِميَّة الخارجية، حيث نجد   بوزارة  الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى استخداماا األكثر هي ب"يوتيو "  الرَّ

بينما نجد أن من اختاروا غير    ؛%(6.4( مبحوثاا، بنسبة )13بلغوا ) أن الذين اختاروا غير موافق بشدة
( بلغوا  ) 34موافق  بنسبة  مبحوثاا،  )  ؛%(16.8(  ما  حٍد  إلى  موافق  اختاروا  من  أن  مبحوثاا،  65ونجد   )

(  41ومن اختاروا موافق بشدة )  ؛%(24.3)( مبحوثاا، بنسبة  49ومن اختاروا موافق )  ؛%(32.2بنسبة )
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 ( بنسبة  )20.3مبحوثاا،  يساوي  حسابي  بمتوسط  ما(  حٍد  إلى  )موافق  لصالح  وذلك  عند 35.  %3(.   )
الوسيلة استخدام  درجة  ْقِميَّة دراسة  ،  الخارجية بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى  "يوتيوب “ الرَّ

االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية السعودية بأن يكثف األنشطة  ويحث الباحثان أن على مركز  
من   تقدمه  ما  بعرض  وذلك  مرئية  محتويات  لصناعة  "يوتيوب"  منصة  باستخدام  المختلفة  االتصالية 
مساعدات إنسانية واقتصادية، تعليمية، وما تحتويه من قيم إنسانية وحضارية وغيرها من جوانب مما  

 عمة. يعزز قوتها النا

24- ( رقم  السؤال: من12الجدول  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   الوسيلة هل نظرك  وجهة ( 
ْقِميَّة حيث   الخارجية بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز استخداماا من خًلل األكثر هي "اإلنستغرام“ الرَّ

بينما نجد أن من اختاروا   %(؛6.9( مبحوثاا، بنسبة ) 14بلغوا ) نجد أّن الذين اختاروا غير موافق بشدة
( مبحوثاا  67%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )23.8بنسبة )  ،( مبحوثاا48غير موافق بلغوا )

(  30%(؛ ومن اختاروا موافق بشدة )21.3( مبحوثاا، بنسبة )43%(؛ ومن اختاروا موافق )33.2بنسبة )
 ( بنسبة  إلى ح14.9مبحوثاا،  )موافق  لصالح  وذلك   .)%( يساوي  حسابي  بمتوسط  ما(  عند 13.  3ٍد   )

الوسيلة استخدام  درجة  ْقِميَّة دراسة  مركز "اإلنستغرام "الرَّ خًلل   بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال من 
ويرى الباحثان أن هناك قصوًرا في استخدام منصة "االنستغرام" لدى مركز االتصال واإلعالم   ،الخارجية

الس الخارجية  بوزارة  هذه  الجديد  خالل  من  االتصالية  األنشطة  بتكثيف  الباحثان  ويوصي  عودية، 
المنصة، حيث تعتبر من أكثر المنصات الرقمية للتواصل مع الشعوب األخرى وإظهار األماكن السياحية 

 .    واألثرية

25- ( رقم  السؤال: من12الجدول  الدراسة حسب  توزيع عينة  يبّين   الوسيلة هل نظرك  وجهة ( 
ْقِميَّة الخارجية، حيث   بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى استخداماا األكثر هي ت"شا سناب“ الرَّ

%(؛ بينما نجد أن من اختاروا 8.4( مبحوثاا، بنسبة ) 17بلغوا ) نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة
( مبحوثاا،  59حٍد ما )%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى  15.3( مبحوثاا، بنسبة )31غير موافق بلغوا )

(  49%(؛ ومن اختاروا موافق بشدة )22.8( مبحوثاا، بنسبة )46%(؛ ومن اختاروا موافق )29.2بنسبة )
 ( بنسبة  )24.3مبحوثاا،  يساوي  حسابي  بمتوسط  ما(  حٍد  إلى  )موافق  لصالح  وذلك  عند 39.  %3(.   )

ْقِميَّة دراسة درجة استخدام الوسيلة ،  الخارجية بوزارة الجديد  واإلعًلم االتصال مركز لدى “ شات  سناب  "الرَّ
ويرى الباحثان أن هناك قصوًرا في استخدام منصة "سناب شات" لدى مركز االتصال واإلعالم الجديد 
بوزارة الخارجية السعودية، ويوصي الباحثان بتكثيف األنشطة االتصالية من خالل هذه األداة الرقمية،  

 المهمة إلبراز األنشطة والجوانب المهمة لتعزيز القوة الناعمة. حيث تعتبر من المنصات 

إلبراز   استخدماا  األكثر  ْقِميَّة  الرَّ للوسائل  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  أنَّ  استنتاج  يمكن  سبق  مما 
ُعوِديَّة وتعزيز قوتها الناعمة لدى مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة ا لخارجية  جهود المملكة العربية السُّ
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الكليةفي   )   الدرجة  بتقدير  ماجاءت  حدٍّ  إلى  ) موافق  يساوي  حسابي  ومتوسط  وانحراف  38.  3(   ،)
 (.892معياري يساوي ). 

قوتها  وتعزيز  ُعوِديَّة  السُّ العربية  المملكة  جهود  إلبراز  استخدماا  األكثر  ْقِميَّة  الرَّ الوسائل  ولمعرفة 
ال واإلعًلم  االتصال  مركز  من خًلل  تنازليًّا حسب  الناعمة  بترتيبها  الباحثون  قام  الخارجية  بوزارة  جديد 

 قيمة المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 
 ( 13جدول رقم )

ْقِميَّة األكثر استخدًما إلبراز جهود المملكة العربية السُّعُوِديَّة وتعزيز قوتها الناعمة   ترتيب الوسائل الرَّ
 من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية  

 التقدير   المتوسط الحسابي الوسائل االتصالية الترتيب

 موافق بشدة 24 .4 " تويتر" 1

 موافق إلى حٍد ما  39 .3 " شات  سناب" 2

 موافق إلى حٍد ما  35 .3 " يوتيوب" 3

 موافق إلى حٍد ما  13 .3 "انستقرام" 4

 موافق إلى حٍد ما  81 .2 " بوك  فيس" 5

 موافق إلى حدٍّ ما 53. 3 الدرجة الكلية

الجدول رقم )  العربية  ( أن  13يتبين من  المملكة  ْقِميَّة األكثر استخدماا إلبراز جهود  الرَّ الوسائل 
ُعوِديَّة وتعزيز قوتها الناعمة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية هي ) ( "تويتر"السُّ

، وجميعها جاءت بتقدير  "بوك فيس"، وأقلها  "إنستغرام"،  "يوتيوب "،  "شات  سناب "بتقدير )موافق بشدة(، ثم  
 )موافق إلى حٍد ما(. 

 نتائج السؤال الخامس: -5
ما مدى رضا المجتمع السعودي بما تقوم به إدارة العالقات ينص السؤال الخامس على اآلتي: "  

ْقِميَّة في مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية من تواصل ثقافي مع الشعوب وتعزيز   العامَّة الرَّ
ُعوِديَّة؟القوة الناعمة للمملكة العربية      السُّ
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 ( 14جدول رقم )
ْقِميَّة في مركز االتصال واإلعالم  درجة تقدير أفراد عينة  ة الرَّ الدراسة لمدى رضا المجتمع السعودي بما تقوم به إدارة العالقات العامَّ

 الجديد بوزارة الخارجية من تواصل ثقافي مع الشعوب وتعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة 

 التكرارات  االستجابات  الفقرات م
 النسبة

% 

 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

26 

 االتصال مركز قام
 الجديد بوزارة واإلعًلم
 القوة بتعزيز الخارجية

ُعوِديَّة  الناعمة السُّ
  ؟عالميًّا

 5 .4 9 بشدة  موافق غير
3. 88 

 )موافق(  
1. 082 

 4 .5 11 موافق  غير
 8 .21 44 ما  حد موافق إلى 

 2 .34 69 موافق
 2 .34 69 بشدة موافق

27 

 االتصال مركز قام
 الجديد بوزارة واإلعًلم
 القوة بتعزيز الخارجية

ُعوِديَّة  الناعمة السُّ
  ؟إقليميًّا

 4 .5 11 بشدة  موافق غير
3. 93 

 )موافق(  
1. 086 

 5 .1 3 موافق  غير
 2 .25 51 ما  حد موافق إلى 

 2 .30 61 موافق
 6 .37 76 بشدة موافق

28 

 االتصال مركز قام
 الجديد بوزارة واإلعًلم
 القوة بتعزيز الخارجية

ُعوِديَّة  الناعمة السُّ
  ؟محليًّا

 0 .3 6 بشدة  موافق غير
4. 19 

 )موافق(  
 .976 

 0 .2 4 موافق  غير
 8 .15 32 ما  حد موافق إلى 

 2 .31 63 موافق
 0 .48 97 بشدة موافق

 الكلي 
4 

 )موافق( 
 .952 

الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام14الجدول رقم ) -26
ُعوِديَّة الناعمة القوة بوزارة الخارجية بتعزيز   حيث نجد أن الذين اختاروا غير موافق بشدة،   )عالميًّا(  السُّ

( مبحوثاا، بنسبة  11بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )  ؛%(  5 .4( مبحوثين، بنسبة ) 9بلغوا )
ومن اختاروا موافق    ؛ %(21.8( مبحوثاا بنسبة )44ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )  ؛%(5.4)
(69( بنسبة  مبحوثاا  )  ؛%(  34.2(  بشدة  موافق  اختاروا  )69ومن  بنسبة  مبحوثاا  وذلك  34.2(   .)%

بوزارة   الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز ( عند دراسة قيام 88.  3حسابي يساوي )  ( بمتوسط موافقلصالح ) 
بتعزيز  ُعوِديَّة الناعمة القوة الخارجية  واإلعالم  ،  (عالميًّا) السُّ االتصال  مركز  نتيجة  أن  الباحثان  ويرى 

العالقات العامة    الجديد بوزارة الخارجية السعودية يقوم بتعزيز القوة الناعمة السعودية عالمًيا من خالل
نتائج الدراسة إلى أن المملكة  حيث أظهرت    م(2021الرقمية وهذه التنجية توافقت مع  دراسة عسيري)

اإلنسانية واألعمال  اإلغاثة  في  عالميًّا  األولى  الخمس  الدول  من  ُعوِديَّة  السُّ باستخدام  العربية  وذلك   ،
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العامة   العالقات  أدوات  من  وهي  "تويتر"  ناعمة  منصة  كقوة  اإلنساني  الجانب  أبرزت  التي  و  الرقمية 
 . سعودية على المستوى العالمي

الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام14الجدول رقم ) -27
ُعوِديَّة الناعمة القوة  بوزارة الخارجية بتعزيز  موافق بشدة(، حيث نجد أن الذين اختاروا غير  إقليميًّا) السُّ

  ، بنسبة ( مبحوثين3بينما نجد أن من اختاروا غير موافق بلغوا )  ؛%(5.4( مبحوثاا، بنسبة )11بلغوا )
)  ؛%(1.5) ما  حٍد  إلى  موافق  اختاروا  من  أن  )51ونجد  بنسبة  مبحوثاا،  اختاروا   ؛%(  2 .25(  ومن 

بنسبة )61موافق ) اختاروا موافق بشدة )  ؛%(30.2( مبحوثاا،  بنسبة )76ومن  %(.  6 .37( مبحوثاا، 
الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( عند دراسة قيام93.  3( بمتوسط حسابي يساوي )موافقوذلك لصالح )

بتعزيز الخارجية  ُعوِديَّة الناعمة القوة بوزارة  واإلعالم  ،  ()إقليميًّا  السُّ االتصال  مركز  أّن  الباحثان  ويرى 
،  Uysal)يوثر إقليمًيا من خالل العالقات العامة الرقمية وهذه النتيجة توافقت مع نتائج دراسة  الجديد  

Schroeder  ،Taylor  ،2012 أنَّ تركيا تستخدم قوتها الناعمة في كل من مناطق    ( حيث أشارت
لثالثة من كبار  الشخصية والرسمية  من خالل حسابات "تويتر"    الغرب والشرق األوسط وشمال إفريقيا

 .المسؤولين الحكوميين األتراك
الجديد  واإلعًلم االتصال مركز ( يبّين توزيع عينة الدراسة حسب الفقرة: قام14الجدول رقم ) -28

بتعزيز الخارجية  ُعوِديَّة الناعمة  القوة  بوزارة  الذين اختاروا غير موافق بشدةمحليًّا) السُّ  (، حيث نجد أن 
( بنسب6بلغوا  مبحوثين،   )( )3ة  بلغوا  موافق  غير  اختاروا  من  أن  نجد  بينما  بنسبة  4%(؛  مبحوثين،   )

%(؛ ومن اختاروا موافق  15.8بنسبة )   ،( مبحوثاا32%(؛ ونجد أن من اختاروا موافق إلى حٍد ما )2)
%(. وذلك لصالح  48( مبحوثاا، بنسبة ) 97%(؛ ومن اختاروا موافق بشدة )31.2( مبحوثاا، بنسبة ) 63)
بم موافق)  )( يساوي  حسابي  قيام19.  4توسط  دراسة  عند  بوزارة   واإلعًلم االتصال مركز (  الجديد 

ُعوِديَّة الناعمة القوة بتعزيز الخارجية االتصال  ،  (محليًّا) السُّ مركز  لدى  قصوًرا  هناك  أن  الباحثان  يرى 
من   محليًا  الناعمة  القوة  تعزيز  في  السعودية  الخارجية  بوزارة  الجديد  العالقات  واإلعالم  أدوات  خالل 

 العامة الرقمية المختلفة. 
مما سبق يمكن استنتاج أنَّ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى رضا المجتمع السعودي بما تقوم به  
ْقِميَّة في مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية من تواصل ثقافي مع   إدارة العًلقات العامَّة الرَّ

ال وتعزيز  في  الشعوب،  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  الكليةقوة  )  الدرجة  بتقدير  حسابي  موافقجاءت  ومتوسط   ،)
 (، محليًّا ثم إقليميًّا ثم عالميًّا. 952(، وانحراف معياري يساوي ). 4يساوي )

 ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  من  بين  ≥ α  05.  0وللتأكد   )
العمرية،   المرحلة  )الجنس،  الديموغرافية  للخصائص  طبقاا  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسطات 

ال لتعزيز  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  لدور  تقديرهم  عند  اإلقامة(  ومكان  التعليمي،  الناعمة المستوى  قوة 
ُعوِديَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم بوزارة الخارجية؛ قام الباحث باستخدام اختبار )ت( لعينتين   السُّ
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العينة    Independent Samples Testمستقلتين   أفراد  استجابات  متوسطات  بين  الفروق  لدراسة 
الفروق بين متوسطات استجابات    ( لدراسة (ANOVA(، وتحليل التباين األحاديالجنسبالنسبة لمتغير )

اإلقامةأفراد عينة الدراسة بالنسبة لمتغيرات ) ومكان  التعليمي،  المستوى  العمرية،  ( مع فحص  المرحلة 
والجداول اآلتية توضح نتائج اختبارات الفروق التي ُتْعَزى    05.  0الداللة اإلحصائيَّة عند مستوى معنوية  

 إلى متغيرات الدراسة.
 ( 15جدول رقم )

لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة   Independent Samples T-Testنتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين 
ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركز االتصال واإلعالم  ة الرَّ الجديد  الدراسة حول تقديرهم لدور العالقات العامَّ

 ْعَزى إلى متغير )الجنس(  بوزارة الخارجية تُ 

 .α ≤ 0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ( أنه 15يتبّين من الجدول رقم )
ْقِميَّة في تعزيز  05 ( بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند تقديرهم لدور العًلقات العامَّة الرَّ

الناعمة   إلى  القوة  ُتْعَزى  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال  مركز  خًلل  من  ُعوِديَّة  السُّ
 ( في جميع األسئلة.الجنسمتغير)

 متغير السؤال
 المتوسط العدد  الجنس 

 الحسابي 
 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
 )ت(

 درجة
 الحرية

 معامل
 النتيجة ألفا 

 درجة الفاعلية 
 .1 801.  08 .4 69 ذكور

400 
200  .163 

 ال توجد
 696.  23 .4 133 إناث فروق 

األنشطة 
 االتصالية

 128 .1 45 .3 69 ذكور
 ال توجد 430.  200 791. 

 909.  57 .3 133 إناث فروق 

 متغير السؤال
 المتوسط العدد  الجنس 

 الحسابي 
 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
 )ت(

 درجة
 الحرية

 معامل
 النتيجة ألفا 

 استخدام الوسائل 
 االتصالية

 074 .1 91 .3 69 ذكور
 .952 200  .342 

 ال توجد
 884.  05 .4 133 إناث فروق 

الوسائل األكثر 
 استخداماا

 .1 892.  79 .3 69 ذكور
008 

200  .315 
 ال توجد
 795.  66 .3 133 إناث فروق 

 درجة الرضا 
 019 .1 37 .3 69 ذكور

 .195 200  .846 
 ال توجد
 822.  39 .3 133 إناث فروق 

 المقياس ككل 
 834.  75 .3 69 ذكور

 .475 200  .635 
 توجدال 

 690.  80 .3 133 إناث فروق 
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 ( 16جدول رقم )
ة   ANOVAنتائج تحليل التباين  لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم لدور العالقات العامَّ

ْقِميَّة في   تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية تُْعَزى إلى متغيرالرَّ
 )المرحلة العمرية(  

 السؤال
 مصدر

 التباين 

 مجموع

 المربعات 

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات 

 قيمة 

F 

 معامل

 ألفا 

 مستوى 

 الداللة  

 درجة الفاعلية 
 ال توجد 814 . 206 . 112 . 2 224 . المجموعاتبين 

 فروق 
 .108 داخل المجموعات 

415 
199 . 545   

 .108 الكلي 
639 

201    

 األنشطة االتصالية 
 ال توجد 361 . 023 .1 999 . 2 998 .1 بين المجموعات

 .194 داخل المجموعات  فروق 
288 

199 . 976   
 .196 الكلي 

286 
201    

استخدام الوسائل 

 االتصالية

 ال توجد 749 . 289 . 264 . 2 528 . بين المجموعات

 فروق 
 .181 داخل المجموعات 

805 
199 . 914   

 .182 الكلي 
333 

201    

الوسائل االتصالية 

 األكثر استخداًما

 ال توجد 789 . 237 . 164 . 2 329 . بين المجموعات

 .138 المجموعات داخل  فروق 
042 

199 . 694   
 .138 الكلي 

371 
201    

 درجة الرضا
 ال توجد 888 . 119 . 096 . 2 191 . بين المجموعات

 فروق 
 .159 داخل المجموعات 

724 
199 . 803   

 .159 الكلي 
915 

201    

 المقياس ككل

 855 . 157 . 087 . 2 174 . بين المجموعات
 ال توجد

 فروق 
 .110 داخل المجموعات 

045 
199 . 553   

 .110 الكلي 
218 201    

 .α ≤ 0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ( أنه 16يتبّين من الجدول رقم )
ْقِميَّة في تعزيز القوة   ( 05 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم لدور العًلقات العامَّة الرَّ

المرحلة  متغير  إلى  ُتْعَزى  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال  ُعوِديَّة من خًلل مركز  السُّ الناعمة 
 العمرية.
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 ( 17جدول رقم )
ة   ANOVAنتائج تحليل التباين  لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم لدور العالقات العامَّ

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية تُْعَزى إلى متغير   الرَّ
 ()المستوى التعليمي

 مصدر السؤال
 التباين 

 مجموع
 المربعات 

 درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات 

 قيمة 
F 

 معامل
 ألفا 

 مستوى 
 الداللة  

 درجة الفاعلية 
 . 606 . 329 . 2 658 . بين المجموعات

547 
 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
107. 
981 

199 . 543   
    201 639 .108 الكلي 

 االتصالية األنشطة 
بين 

 المجموعات
1. 214 2 . 607 . 619 . 

539 
 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
195. 
072 

199 . 980   
 .196 الكلي 

286 
201    

 استخدام الوسائل االتصالية
بين 

 المجموعات
2. 897 2 1. 

449 
1. 

606 
. 

203 
 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
179. 
436 

199 . 902   
 .182 الكلي 

333 
201    

الوسائل االتصالية األكثر  
 استخداًما

بين 
 المجموعات

. 379 2 . 189 . 273 . 
761 

 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
137. 
992 

199 . 693   
 .138 الكلي 

371 
201    

 درجة الرضا
بين 

 المجموعات
2. 408 2 1. 

204 
1. 

521 
. 

221 
 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
157. 
508 

199 . 791   
 .159 الكلي 

915 
201    

 المقياس ككل
بين 

 المجموعات
. 407 2 . 204 . 369 . 

692 
 ال توجد
داخل   فروق 

 المجموعات
109. 
811 

199 . 552   
 .110 الكلي 

218 
201    

 ( رقم  الجدول  من  أنه  17يتبّين  فروق (  توجد  الداللة   ال  مستوى  عند  إحصائية  داللة             ذات 
(α ≤ 0. 05 )   ْقِميَّة في بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تقديرهم لدور العًلقات العامَّة الرَّ

ُعوِديَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية ُتْعَزى إلى متغير   تعزيز القوة الناعمة السُّ
 المستوى التعليمي. 
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 ( 18جدول رقم )
ة   ANOVAنتائج تحليل التباين  لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم لدور العالقات العامَّ

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية تُْعَزى إلى متغير  الرَّ
 )مكان اإلقامة(  

 السؤال
 مصدر

 التباين 

 مجموع

 المربعات 

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات 

 قيمة 

F 

 معامل

 ألفا 

 مستوى 

 الداللة  

 درجة الفاعلية 
 .1 4 200 .4 بين المجموعات

050 
 ال توجد 099 . 981 .1

 فروق 
 .104 داخل المجموعات 

439 
197 . 530   

 .108 الكلي 
639 

201    

 االتصالية األنشطة 
 ال توجد 397 . 022 .1 998 . 4 992 .3 بين المجموعات

 فروق 
 .192 داخل المجموعات 

294 
197 . 976   

 .196 الكلي 
286 

201    
استخدام الوسائل 

 االتصالية

 .1 4 504 .5 بين المجموعات
376 

 ال توجد 194 . 533 .1

 فروق 
 .176 داخل المجموعات 

829 
197 . 898   

 .182 الكلي 
333 

201    
الوسائل االتصالية 

 األكثر استخداًما

 ال توجد 290 . 253 .1 858 . 4 432 .3 بين المجموعات

 فروق 
 .134 داخل المجموعات 

939 
197 . 685   

 .138 الكلي 
371 

201    

 درجة الرضا
 .1 4 484 .7 بين المجموعات

871 
 ال توجد 053 . 418 .2

 فروق 
 .152 المجموعات داخل 

432 
197 . 774   

 .159 الكلي 
915 

201    

 المقياس ككل
 ال توجد 122 . 846 .1 995 . 4 981 .3 بين المجموعات

 فروق 
 .106 داخل المجموعات 

237 
197 . 539   

 .110 الكلي 
218 

201    
 α ≤ 0. 05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ( أنه 18يتبّين من الجدول رقم )    

القوة   تعزيز  في  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  لدور  تقديرهم  حول  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بين   )
ُعوِديَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية ُتْعَزى إلى متغير مكان اإلقامة.   الناعمة السُّ

 
 ملخص نتائج الدراسة:

الوسائل  -1 استخدام  في  العامَّة  العًلقات  إدارة  فاعلية  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  جاءت 
ُعوِديَّة في ) ْقِميَّة من خًلل مركز االتصال واإلعًلم بوزارة الخارجية في تعزيز القوة الناعمة السُّ الدرجة الرَّ

)الكلية بتقدير  ومتوسط  موافق(   ،)( يساوي  تقديم18.  4حسابي  مقدمتها  في   اإلنسانية المساعدات  (، 
ُعوِديَّة، مكافحة المرأة  واإلغاثية، ثم تمكين  التي والحضارية اإلنسانية والتطرف، إبراز القيم اإلرهاب  السُّ
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ُعوِديَّة، دعم العربية المملكة تتبّناها االبتكار، ثم و  السعودي، تحقيق اإلبداع االقتصاد  التعليم، جاذبية السُّ
 الجديد بوزارة الخارجية.  واإلعًلم االتصال بجهود مركز التعريف
ْقِميَّة التي يقدمها مركز االتصال   -2 جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة لنوع األنشطة االتصالية الرَّ

( في  ُعوِديَّة  السُّ الناعمة  القوة  لتعزيز  الخارجية  بوزارة  الجديد  الكليةواإلعًلم  بت الدرجة   )( (،  موافققدير 
الثقافية، ثم اإلعًلمية، فالسياحية، السياسية،  71.  3ومتوسط حسابي يساوي ) (. في مقدمتها األنشطة 

 االقتصادية، الرياضية، ثم الدينية. 
جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى قيام مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية   -3

الناعمة   القوة  "فيسبتعزيز  "تويتر"،  االتصالية  الوسائل  خًلل  من  ُعوِديَّة  "سناب  السُّ شات"،   بوك"، 
 (. 53. 3( ومتوسط حسابي يساوي )موافق( بتقدير )الدرجة الكلية"إنستغرام"، و"يوتيوب" في )

ُعوِديَّة وتعزيز قوتها النا -4 ْقِميَّة استخدماا إلبراز جهود المملكة العربية السُّ عمة  من أكثر الوسائل الرَّ
"سناب  ثم  بشدة(،  )موافق  بتقدير  )"تويتر"(  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال   من خًلل مركز 

بوك" التي جاءت جميعها جاءت بتقدير )موافق إلى حٍد ما(.   شات"، "يوتيوب"، "إنستغرام"، وأقلها "فيس
 (.38.  3اوي )( ومتوسط حسابي يسموافق إلى حدٍّ ماكانت بتقدير ) الدرجة الكليةوفي 

مركز   -5 في  ْقِميَّة  الرَّ العامَّة  العًلقات  إدارة  به  تقوم  بما  السعودي  المجتمع  رضا  درجة  بلغت 
ُعوِديَّة   االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية من تواصل ثقافي مع الشعوب وتعزيز القوة الناعمة السُّ

 محليًّا ثم إقليميًّا ثم عالميًّا. ( 4( ومتوسط حسابي يساوي )موافقتقدير ) الدرجة الكليةفي 
فروق  -6 توجد  )  ال  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  متوسطات  α ≤ 0. 05ذات  بين   )

ُعوِديَّة من   ْقِميَّة لتعزيز القوة الناعمة السُّ استجابات أفراد عينة الدراسة عند تقديرهم لدور العًلقات العامَّة الرَّ
بوزارة الخارجية ُتْعَزى إلى جميع متغيرات الدراسة )الجنس، المرحلة    خًلل مركز االتصال واإلعًلم الجديد 

 العمرية، المستوى التعليمي، ومكان اإلقامة( في جميع األسئلة.
 

 التوصيات:
 من خالل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يأتي:  

األنشطة االتصالية المختلفة  توصي الدراسة مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية بتكثيف   .1
ُعوِديَّة من خًلل منصة "الفيس بوك".   لتعزيز القوة الناعمة السُّ

توصي الدراسة مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية بتكثيف األنشطة االتصالية المختلفة   .2
ُعوِديَّة من خًلل منصة "يوتيوب".  لتعزيز القوة الناعمة السُّ

الدراسة مرك .3 لتعزيز  توصي  االتصالية  األنشطة  بتكثيف  الخارجية  بوزارة  الجديد  واإلعًلم  االتصال  ز 
ُعوِديَّة من خًلل منصة "إنستغرام".   القوة الناعمة السُّ

يوصي الباحثان أن على مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية تكثيف األنشطة االتصالية    .4
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 . السعودية في الجانب الديني مما يعزز قوتها الناعمة الدينية التي تعكس دور المملكة العربية
يحث الباحثان على أن مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية عليه أن يقوم بالتعريف عن   .5

 دوره، ومهامه، وواجباته، ومسئولياته في مختلف أدوات العًلقات العامة الرقمية. 
وا .6 االتصال  لمركز  تابعة  رقمية  مكتبة  العًلقات  إنشاء  بدراسات  ُتْعَنى  الخارجية  بوزارة  الجديد  إلعًلم 

بالقوة   وعًلقاتها  الدبلوماسي  ْقِمّي  الرَّ واإلعًلم  العامة،  الدبلوماسية  الدولي،  االتصال  ْقِميَّة،  الرَّ العامَّة 
 الناعمة. 

العًلقة   .7 ذات  الحكومية  الجهات  بالتعاون مع  يقوم  أن  المركز  أن على  الباحثان  القوة  يوصي  لتعزيز 
ُعوِديَّة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.  الناعمة، وإبراز صورة المملكة العربية السُّ

يوصي الباحثان أن يقوم مركز االتصال واإلعًلم الجديد بوزارة الخارجية على الرصد الخارجي لكل   .8
وتصنيف االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  شائعات  من  المملكة  عن  يقال  أو  ما  إيجابي  هو  بما  ه 

 سلبي. 
بمختلف   .9 الرقمية  العامة  العًلقات  باستخدام  السعودية،  العربية  المملكة  التشويه ضد  مواجهة حمًلت 

 أدواتها، وذلك بالحرص على إبراز دور المملكة وجهودها المختلفة على صعيد المجتمع الدولي.
المتعلقة   .10 الدراسات  إلجراء  البحثي  التعاون  خًلل  من  العليا  الدراسات  وطًلب  الباحثين،  دعم 

ْقِميَّة، القوة الناعمة، االتصال الدولي، الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية أو   بالعًلقات العامَّة الرَّ
 مركز االتصال واإلعًلم الجديد. 

وسا .11 استخدام  في  الدولية  التجارب  الناعمة  معرفة  القوة  مؤشر  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  ئل 
 للمملكة العربية السعودية.
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Abstract 

         With the world's information and communication revolution, 

technological and digital advances represented by the Internet and various social 

media that have made an important shift in communication and communication 

between different peoples and cultures, government agencies have made a 

contribution to social media to communicate with their audiences and to 

publicize their various objectives, missions and communication activities, 

whether local, regional or international, and the role of digital public relations 

no longer limited to be based on improving the image, introducing the 

organization's mission and objectives at the local or regional level, but its role 

has even emerged in the international field through the role of the internet and 

various social media to promote soft power and the national image of the 

international community, and because of the political, economic, cultural and 

tourism power of Saudi Arabia, the Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia 

has established a new communication and media center that monitoring, 

analyzing and making digital content on social media in more than twenty-two 

languages . 

     This study seeks to find out the most common digital means to highlight 

Saudi Arabia's efforts to strengthen its soft power through the new 

Communication and Information Center at the Ministry of Foreign Affairs, and 

the study relied on the descriptive approach, using questionnaire as a tool for 

collecting data and information from Saudi society, and the study reached a 

range of results, the most prominent of which are : 

   • The least used digital tool to highlight Saudi Arabia's efforts and strengthen 

its soft power at the State Department's new call and media center is the 

Facebook platform . 

Highlights of the study include : 

• Researchers recommend the new Call and Media Center intensify digital 

communication activities to enhance soft power through Facebook.  

 

Keywords: Public Relations, Digital Media, Soft Power, New Media, Political 

                    Media, Foreign Policy, Digital Public Relations. 
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