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 مــــقــــدمـــة

أدت ا غيخ مدبػؽ في مجاؿ تكشػلػجيا االتراؿ، حيث شيج الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ تصػر  
ا ا عالسي  صل اإلجتساعي التي القت رواج  وسائل التػاومغ أىسيا  الخقسية،التصػرات الستبلحقة في التكشػلػجيا 

الحؼ يعير فيو  (Public Sphere) تغييخ ما يسكغ أف يصمق عميو شبيعة السجاؿ العاـ ىإل مشقصع الشطيخ
، والتي زادت شعبيتيا وانتذخت خجماتيا بذكل سخيع عمى مدتػػ األفخاد، وعمى مدتػػ السشطسات، فخاداأل
 ،جسيع القزايارائيع في آالتعبيخ عغ  ى، حيث أصبح لجييع القجرة عمائفيعخت عمى مسارسة األفخاد لػضوأث  

 . وأتاحت التفاعل والحػار بيغ األفخاد والسشطسات

مجاؿ مسارسة العبلقات العامة كػضيفة إدارية واترالية لمسؤسدات  ىوقج انعكدت ىحه التصػرات عم
تدعى العبلقات العامة إلى تحكيقو وتزسشتو ؛ فبالخغع مغ أف اليجؼ األساسي الحؼ تمفةوالسشطسات السخ

 Mutualمعطع تعخيفات العبلقات العامة ىػ تحقيق الفيع الستبادؿ بيغ السشطسة وجسيػرىا )
Understanding تحقيق ىحا اليجؼ يحتاج إلى تفاعل وحػار بيغ السشطسات وجساىيخىا، وأصبح  أف  (؛ إال

لكبخ حجع السشطسات وانتذار جساىيخىا في مشاشق  ا؛ نطخ  ا في تحقيق ىحا اليجؼاالتراؿ الذخري محجود  
ا لسا جغخافية واسعة، األمخ الحؼ أدػ إلى حاجة السشطسات إلى شخؽ بجيمة لمتػاصل مع جساىيخىا، ونطخ  

تتستع بو مغ إمكانات ىائمة ُيسكغ لسسارسي العبلقات العامة اإلفادة مشيا إلدارة وبشاء سسعة شيبة عغ 
العبلقات العامة في ضػء التصػر الحادث في  يمسارس ىعم اأصبح لدام  خجماتيا؛  مشطساتيع وتخويج

 وتػضيف ىحه التكشػلػجيا بسا يخجـ مرمحة السؤسدة التكشػلػجيا إعادة التفكيخ في استخاتيجياتيع االترالية
تػاصل مع "وسائل التػاصل اإلجتساعي"، فاستفادت مشيا السشطسات في ال ػحتى ضيخ ما ُيدسى ب الخقسية،

الجساىيخ، ومجسػعات السرالح بسا ُيعدز "بشاء العبلقات" التي ُتسثل جػىخ العبلقات العامة السعاصخة، حيث 
 مغ السجاخل التي ُتخكد عمى إدارة االتراؿ إلى السجاخل التي تيتع ببشاء وددارة شيجت العبلقات العامة تحػال  

عتبخ االتراؿ أداة لمتفاوض حػؿ بشاء وددارة العبلقات بيغ رؼ، حيُث يُ االعبلقات معتسجة  عمى االتراؿ الحػ 
 السشطسات وجساىيخىا.
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وتتيح وسائل التػاصل اإلجتساعي العجيج مغ الخجمات التفاعمية والحػارية التي تدتفيج مشيا السشطسات في 
صػيخ آليات التػاصل مع الجساىيخ وبشاء العبلقات وددارة الدسعة، األمخ الحؼ جعل السشطسات تعسل عمى ت

ا لتدايج عجد مدتخجمي ىحه الػسائل التفاعل وأساليب الحػار بيشيا وبيغ جساىيخىا عبخ ىحه الػسائل؛ ونطخ  
االترالية الججيجة؛ اتجيت أنطار الكثيخ مغ الباحثيغ نحػ دراسة ىحه الػسائل، ومعخفة فائجتيا واستخجاميا 

استخجاميا عمى اتجاىات الجسيػر وانصباعيع حػؿ  مغ قبل السشطات في مجاؿ العبلقات العامة، وتأثيخات
 تمظ السشطسة، ومعخفة شخؽ االتراؿ الرحيحة مع الجساىيخ إلدارة سسعتيا مغ خبلؿ ىحه الػسائل.

التػجو الكبيخ في السؤلفات واألبحاث والجراسات األجشبية نحػ االىتساـ بػسائل التػاصل  ف  إ ويسكغ القػؿ
سارسة أنذصة العبلقات العامة، والتخكيد عمى الجػانب الحػارية والتفاعمية ميا في مااالجتساعي واستخج

باعتبارىا سسة ُتسيد ىحه الػسائل وُتعطع قيستيا في بشاء العبلقات بيغ السشطسات والجسيػر ُيعصي أىسية 
كتاب، حيث لتقجيع ُمَؤلف "كتاب" يجسع بيغ الشطخية والتصبيق في ىحا السجاؿ، وىحا ما َسُيخكد عميو ىحا ال

ا في إدارة سسعة يتشاوؿ في محتػياتو استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي في أنذصة العبلقات العامة وتحجيج  
الذخكات والسشطسات كسفاليع ومسارسات عسمية مغ مشطػر االتراؿ الحػارؼ، حيث ندتعخض في الفرػؿ 

عغ العبلقات العامة  انطخي   ( مجخبل  لدادسوا األولى لمكتاب )األوؿ، والثاني، والثالث، والخابع، والخامذ
ومفيسػميا وأىجافيا وأىسيتيا والػضائف التي تقػـ بيا، ومفيػـ وسائل التػاصل االجتساعي ومفيػميا ونذأتيا 
وتصػرىا وأنػاعيا وخرائريا، إلى جانب عخض استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي في مسارسة العبلقات 

، وددارة الدسعة التخصيط في العبلقات العامة وددارة األزمات، و الحػارؼ العامة مغ مشطػر االتراؿ 
ومفيسػميا وعشاصخىا وقػاعج بشائيا وددارة الدسعة في العبلقات العامة واستخاتيجيات العبلقات العامة وأىسيتيا 

 بعلفرل الدافي إدارة الدسعة، باإلضافة إلى أىع نطخيات العبلقات العامة ونطخيات تأثيخ اإلعبلـ، وفي ا
 تػضيف االتراؿ الحػارؼ عبخ وسائل التػاصل االجتساعي في بشاء العبلقات مع الجساىيخ يعخض الكتاب

االتجاىات الحجيثة في دراسات استخجاـ وسائل التػاصل اإلجتساعي في مجاؿ ويتزسغ الفرل الثامغ 
احتػػ  فإف  الفرل الت اسعواألردف؛ التشػيو لكبخػ شخكات االتراالت في فمدصيغ ؛ ولػجػِب العبلقات العامة

 األردف.والذخكات التجارية في  عمى مقارنة بيغ دراستيغ تصبيقيتيغ لكبخػ شخكات االتراالت في فمدصيغ 
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قجـ ىحا الكتاب بيغ يجؼ الباحثيغ والسسارسيغ في حقل العبلقات العامة واالتراؿ ا، َيُدخنا أف نوأخيخ  
     غ والسسارسيغ في حقل العبلقات العامة.االلكتخوني لُيشاسب األكاديسيي
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 تسييد

حتمت العبلقات العامة مكانتيا داخل الييكل التشطيسي في إدارات العجيج مغ السشطسات والسؤسدات الحجيثة، ا
ىشاؾ حاجة أساسية وضخورة لػجػد إال أنو أصبح  ؛مى الخغع مغ تفاوت االىتساـ بيا داخل السشطساتوع

تجيت العجيج مغ السؤسدات الحكػمية إلى تأسيذ احيث  داخل السشطسات والسؤسدات،العامة العبلقات 
ا مغ وذلظ إدراك   ؛يادوائخ مدتقمة لمعبلقات العامة، تتستع بسدؤوليات، وسمصات وضيفية واضحة، ومحجدة لجي

اإلدارة في تمظ السؤسدات، بأىسية الجور الحؼ يسكغ أف تمعبو، وتقػـ بو دائخة العبلقات العامة في تحديغ 
واجية أؼ مؤسدة وعشػانيا ميسا كاف نذاط ىحه السؤسدة التي تعسل مغ خبللو، ؛ فأصبحت الرػرة الحىشية

عبلقات العامة ليا مغ األىجاؼ والسؤىبلت والستصمبات وخاصة السؤسدات التي تقجـ الخجمات لمجسيػر، وال
  تسثل حمقة الػصل بحيث أنيا تخبطوأصبحت ، ي بثسارىا السخجػة كػاجية مؤسديةالتي تبشى عمييا حتى تأت

وبيغ  ،بيغ السؤسدة ومكػناتيا الجاخمية )العامميغ والسػضفيغ( داخل نصاؽ السؤسدة بسختمف مدتػياتيع
في تػشيج  وميع   ممسػس   ليا دور   ،بيغ السؤسدة والسجتسع السحمي الحؼ تتػاجج فيويا و ئالسؤسدة وعسبل

ثقة شخاؼ قائع عمى المع ىحه األوأساسيا في التعامل  ع،العبلقة بيغ جسيع االشخاؼ الحؼ تتعامل معي
 .ىجاؼ السخجػةخار العسل وتحقيق األوالخغبة في استس الستبادلة والتفاىع

لعبلقة بيغ السشطسة وجساىيخىا عمى تػفيخ الخجمات بصخؽ وأساليب متشػعة تػاكب وتقتزي أىسية بشاء ا
نتخنت وما نتج عشيا مغ تصبيقات )وسائل التػاصل االجتساعي( أو ما ُيدسى متغيخات العرخ، وتعج شبكة اإل

طيسية، وأصبحت "اإلعبلـ الججيج"، مغ أىع التصػرات التي أثخت عمى كيفية مسارسة السيسات اإلدارية والتش ػػب
ا لمتسييد وأداة فعالة في إبخاز والحفاظ عمى صػرة السشطسة؛ مغ خبلؿ اعتسادىا وتبشييا ا ضخوري  ُتذكل عشرخ  

الستخاتيجيات مػجية لمجسيػر تدتذعخ حاجاتيع ورغباتيع، مسا مكغ مسارسي العبلقات العامة مغ  تقػية 
تعديدىا، وتحػيل األساليب القجيسة لمعبلقات العامة العبلقات واالتراالت لبشاء وترحيح صػرة السشطسة و 

 .1إلى أساليب متصػرة معاصخة تخجـ السشطسة وجسيػرىا الجاخمي والخارجي

 

                                           
 .57. عساف. زمـد لمشذخ والتػزيع. ص.إدارة السؽارد البذرية(. 2010) دمحم.عبج الشبي،  - 1
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 : مفيؽم العالقات العامةأواًل 

ا في عرخنا الحالي، ولسرصمح العبلقات العامة معاٍف واستخجام   اُتعج العبلقات العامة مغ أكثخ األلفاظ شيػع  
حدب السيسة الػضيفية السحجدة ليا، وحدب رأؼ القائع بالتعخيف، فتخكد بعس تعاريف اليع مختمفة كثيخة ومف

ترالي، بيشسا يخكد بعزيا عمى الجانب اإلدارؼ، وبعزيا يخكد عمى العبلقات العامة عمى الجانب اال
أكجوا عمى أف ختبلؼ في التعخيف إال أف الستخرريغ بغس الشطخ عغ اال ،ترالينبيغ اإلدارؼ واالالجا

 .العبلقات العامة ىي نذاط ييجؼ إلى تحقيق التعاوف والتفاىع بيغ السشطسة وجساىيخىا

فتعخؼ العبلقات العامة بأنيا العمع الحؼ يجرس سمػؾ األفخاد والجساعات دراسة عمسية مػضػعية تيجؼ إلى 
 .1ى أسذ مغ التعاوف والسحبة والػعيتشسيط العبلقات االندانية عم

جسعية العبلقات العامة الجولية عمى أنيا وضيفة إدارية ذات شابع مخصط ومدتسخ تيػجؼ مػغ خبلليػا  وتعخفيا
السشطسات باختبلؼ أنػاعيا وأوجو نذاشيا إلى كدب تفاىع وتأييج الجساىيخ الجاخمية والخارجية، والحفاظ عمى 

سياسات السؤسدة وأنذػصتيا وتحقيػق  استسخاره؛ وذلظ مغ خبلؿ دراسة الخأؼ العاـ وقياسو لمتأكج مغ تػافقو مع
السديج مغ التعاوف الخبلؽ واألداء الفعاؿ لمسرالح السذػتخكة بػيغ السؤسدػات وجساىيخىػا باسػتخجاـ السعمػمػات 

 . 2السخصصة

ويعخفيا معيج العبلقػات العامػة البخيصانيػة بأنيػا الجيػػد السخصصػة والسدػتسخة إلقامػة عبلقػات شيبػة والسحافطػة 
 .3ستبادؿ بيغ السشطسة وجساىيخىاعمى التفاىع ال

أو  ،أو ميشػػػة ،أو ىيئػػػة ،أو اتحػػػاد ،أمػػػا جسعيػػػة العبلقػػػات العامػػػة األمخيكيػػػة عخفتيػػػا بأنيػػػا نذػػػاط أؼ صػػػشاعة
فػي بشػاء وتػجعيع عبلقػات سػػميسة مشتجػة بيشيػا وبػيغ فئػة مػغ الجسيػػر كػػالعسبلء  .أو أؼ مشذػأة أخػخػ  ،حكػمػة

                                           
. )الصبعة الثالثة(. القاىخة، جسيػرية مرخ العخبية: دار الفجخ لمشذخ العالقات العامة في السؤسدات الحديثة(. 2007حجاب، مشيخ. ) -1

 . 365-364ص.والتػزيع. 
  2 .31. عساف: دار جخيخ لمشذخ والتػزيع. ص.العالقات العامة والعؽلسة (.2005اؽ. )الجليسي، عبج الخز  -
  3 .10، ص.دليل العالقات العامة (.2004. )فيكخ، أليدػف  -
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ؿ مغ سياستيا حدب الطخوؼ السحيصة بيا وشخح ىػحه والسػضفيغ والسداىسيغ والجسيػر بػجو ع اـ؛ لكي ُتَعجِّ
 .1الدياسات لمسجتسع

عخفيا عمى أنيا تخويج االتراؿ والثقة بيغ شػخز أو  ،لمعبلقات العامة Websterوالقامػس العالسي الججيج 
سعمػمػات مذخوع أو ىيئػة وأشػخاص آخػخيغ، أو جسيػػر خػاص أو السجتسػع بأكسمػو، وذلػظ مػغ خػبلؿ تػزيػع ال

 .2التي تذخح وتفدخ وتػضح، ودنذاء نػع مغ العبلقات الستبادلة وتقييع رد الفعل

، والتشفيحؼ ستذارؼ ىا االا، ليا جانبرئيديةوضيفة إدارية  يا لمعبلقات العامة "بأنشامبل   اويزع البعس تعخيف  
ما أت اإلدارية، االقخار ػيب تر ىع فياوالسذػرة لئلدارة مسا يد، في تقجيع الشرحاالستذارؼ  بحيث يتسث ل

، مع الجساىيخ الجاخمية عسمية عبلقات باألساسترالية، وىي العسميات اال مسارسةيتسثل في فالتشفيحؼ 
، إيجابية لجػ ىحه الجساىيخ غيخاتت حجوث بذكل رئيديميستيا السحيصة،  ومع البيئةؤسدة، والخارجية لمس

 يؤدؼ إلى مساتخصيط مجروس ل ، تبعاواألنذصة االترالية، ثلمبحػ  مغ خبلؿ االستخجاـ الستػاصل والسدتسخ
بذكل  الجسيػر الخارجيو  السؤسدةداخل  أكبخ قجر مسكغ مغ السعخفة السذتخكة بيغ اإلدارة والعامميغ تحقيق 
لديادة األداء ، والسجتسعؤسدة ىع في تحقيق التػافق بيغ السا، وتػشيج الدسعة الصيبة ليا، مسا يدتبادلي

 .3مكانتيا االجتساعية سكيغوت لمسؤسدة بذكل فعاؿدؼ االقترا

ورغع تعجد رؤػ الباحثييغ في تزيق وتػسيع مفيػـ العبلقات العامة؛ إال أف أغمب التعخيفات اتفقت عمى أف 
العبلقات العامة ىي األداة والػسيمة التي تدتخجميا السشطسات لتحديغ صػرتيا وددارتيا سسعتيا، والعسل عمى 

 إجخائيٍّ  افق واالندجاـ بيغ السشطسة وجساىيخىا. وفي ضػء ما سبق، يسكغ استخبلص تعخيفٍ تحقيق التػ 
لمعبلقات العامة: بأنيا عسمية مدتسخة ومخصصة ومجروسة تقػـ بيا السشطسة مغ أجل كدب تأييج الجساىيخ، 

 وتحديغ الرػرة الحىشية والدسعة، وخمق تفاىع مذتخؾ بيغ السشطسات وجساىيخىا.

                                           
  1 . 10. )الصبعة األولى(. عساف: دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع. ص(. العالقات العامة الدولية2010العبلؽ، بذيخ. ) -

. )الصبعة األولى(. اإلسكشجرية، جسيػرية مرخ العخبية: دار الػفاء لجنيا إدارة العالقات العامة(. 2006مل، أسامة، الريخفي، دمحم. )كا -2
  .11الصباعة. ص.

. 22. القاىخة. عالع الكتب لمشذخ والتػزيع. ص.العالقات العامة في العرؽر الحديثة(. 2004البكخؼ، فؤاد عبج السشعع. ) - 3  
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خة والستشػعة التي نبلحطيا عمى صفحات الكتب والسجبلت الستخررة ف التعخيفات الكثيأباحثاف ويخػ ال
والتي تحجثت عغ ىحه التعخيفات وضعت مغ قبل األكاديسييغ والخبخاء أو الييئات التي تعشى بالعبلقات 

كعمٍع وميشة  فعت بوالعامة وأضافت بأشكاٍؿ مختمفة إلى مفيػـ العبلقات العامة وأثخت فيو بذكٍل كبيخ ود
سسات معيشة  غ اإلشارة ىشا إلى أف معطع التعخيفات التي وضعت لسفيػـ العبلقات العامة اشتخكت فيويسك

صجر الجليل أكسا حجدىا الفخيق العمسي الحؼ سػع السيتسيغ في العبلقات العامة مغ قبل مج والقت قبػال  
 شحػ التالي:لعمى ا ىيو العمسي لمعبلقات العامة قي السشطسات غيخ الخبحية 

وضحت الغايات التي تيجؼ إلييا العبلقات العامة في تصػيخ نطاـ إدارة وبشاء الدسعة في  -1
 السؤسدة األمخ الحؼ يداعجىا عمى الشجاح.

 التأكيج عمى استسخار العبلقات العامة كعسمية ال متشالية مختبصة بػجػد السؤسدات. -2
 مة.بلقات العالعسل الع ارة أساسافيعتبخ االتراؿ واإلد -3
 لعسل العبلقات العامة. االتأكيج عمى أىسية الجسيػر بذكيو الجاخمي والخارجي واعتبارىسا أساس   -4
قشاعية لمتأثيخ عمى سمػؾ الجسيػر إاعتبار االتراالت التي تجخييا العبلقات العامة، اتراالت  -5

 بذكل إيجابي.
 السػازنة بيغ مرالح الجسيػر والسؤسدة.محاوالت العبلقات العامة وسعييا الجائع لتحقيق التكيف و  -6

 :1وأضاؼ إلييا د. مرصفى كافي ما يمي

لى الشطخيات العمسية والخبخات السقششة إويدتشج ػب العمسي، سممة عمع يدتعيغ باألالعبلقات العا -1
 والتجارب السجروسة.

اصة يارات خنيا تعتسج عمى تصبيقات العمػـ االجتساعية وتعتسج عمى مإ، أؼ العبلقات العامة فغ -2
 لى آخخ.إواستعجادات فخدية تختمف مغ متخرز في تصبيق الشطخيات السختمفة، 

 لى متخرريغ عمى مدتػيات مختمفة.إتحتاج العبلقات العامة  -3
 ججيجة . أفكار وآراءل لشقعجادىا د ت العامة وسيمة لتجريب الجساىيخ، و تعج العبلقا -4

                                           
  1 . )الصبعة األولى(. األردف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع. العالقات العامة وإدارة األزمات والسراسػ، (2016كافي، مرصفى. ) -
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مى التخابط وتحقيق التعاوف وتعسل عساىيخىا، لتفاىع بيغ السؤسدات وجبلقات العامة اتتزسغ الع -5
 بيشيا.

 غخاضيا.أ عبلـ والبحػث العمسية لتحقيق دوات االتراؿ واإللعبلقات العامة أتدتخجـ ا -6
 صبحت العبلقات العامة ضخورة ممحة لجسيع السؤسدات في جسيع السدتػيات.أ -7

 ا: مبادئ العالقات العامةثانيً 

ن تحكػ عسل أجب يالعالقات العامة عمى السبادئ التالية التي  سع جسيؽر الباحثيؼ والسختريؼ فيجأ
 ووظيفة العالقات العامة تؽجزىا عمى الشحؽ التالي:

االلتداـ بسبادغ األخبلؽ الدميع، كالشداىة والرجؽ والعجالة، فالعبلقات العامة ال تخجع الجسيػر وال  -1
 اؿ وليذ فقط مغ خبلؿ األقػاؿ.تغذو، بل تدعى إلى كدب ثقتو بالقجوة الحدشة مغ خبلؿ األعس

يجب عمى مػضفي العبلقات العامة اتباع األسمػب بحيث اتباع األساليب العمسية في البحػث،  -2
العمسي في أعساليع وأنذصتيع، وأف يبتعجوا عغ التحيد الذخري، ويترفػا بالسػضػعية في عسمية 

 إجخاء البحػث لكي يرمػا إلى نتائج دقيقة.
ف إخفاء السعمػمات عغ الجسيػر يثيخ الذظ ويفدح إت عغ الجسيػر، حيث عجـ إخفاء السعمػما -3

 السجاؿ لمذائعات السغخضة، ويؤدؼ إلى عجـ وجػد ثقة بيغ السؤسدة والجسيػر.
نو يجب عمى العبلقات العامة والعامميغ بيا اإليساف السصمق بكيسة الفخد إاحتخاـ رأؼ الفخد، حيث  -4

 عمييا في القانػف.واحتخاـ حقػقو األساسية السشرػص 
السدؤولية االجتساعية، يجب عمى العبلقات العامة أف تزع أماميا مدؤولية أفخاد السجتسع واالىتساـ  -5

 ا.بيا جيج  

 أىداف العالقات العامة ا:ثالثً 

إف كل إدارة مغ إدارات السشطسات ليا أىجاؼ تدعى إلى تحكيقيا، وتطيخ أىجاؼ إدارة العبلقات العامة مغ 
ف العبلقات العامة تيجؼ إلى إيجاد وخمق التفاىع إؼ تقػـ بو العبلقات في السجاؿ اإلدارؼ، أؼ الجور الح
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تراؿ بيشيا وبيغ الستبادؿ بيغ السشطسة وجسيػرىا، وكحلظ خمق سسعة شيبة وجيجة، والسحافطة عمى اال
 جساىيخىا، وبالتالي تحقيق سسعة جيجة لمذخكة.

 :1يميأىجاؼ العبلقات العامة فيسا  فتتسثل

( وصػرة Good will or reputationتػفيخ مشاخ مبلئع يداعج السشطسة عمى بشاء سسعة شيبة ) -
( ليا لجػ جساىيخىا الجاخمية والخارجية، وتعديد سسعة Good imaging or stereotypeإيجابية )

 السشطسة وتخسيخيا.

 التخويج لسشتجاتيا أو خجماتيا وتشذيط السبيعات. -

 الجسيػر مغ حيث أىجافيا وسياساتيا والخجمات التي تقجميا إلى جساىيخىا.تقجيع السشطسة إلى  -

 تشسية شعػر العامميغ باالنتساء ليا وشعػرىع بالخضا نحػىا وكدب تأييجىع ووالئيع. -

 كدب ثقة الجسيػر الجاخمي وتأييجه ووالئو تجاه السشطسة. -

 كدب ثقة الجسيػر الخارجي الستعامل مع السشطسة. -

 ئلدارة عغ آراء الجساىيخ بأداء السؤسدة.تقجيع تفديخ ل -

 إرشاد اإلدارة في اتخاذ القخارات ورسع الدياسات الرحيحة ليا. -

أىجاؼ العبلقات العامة حدب  فاألىجاؼ ىي الشتائج الشيائية التي تخغب السشطسة في تحكيقيا، ويسكغ إجساؿ
 ، كاآلتي:2عمي فخجاني

 

 

                                           
  1 .26-25. عساف: دار جخيخ لمشذخ والتػزيع. ص(. إشكاليات التخطيط والسسارسات2010الجليسي، عبج الخزاؽ. ) -

 . 29-28.)الصبعة األولى(. دار أمجج لمشذخ والتػزيع. صامة واستراتيجيات االترالالعالقات الع(. 2018فخجاني، عمي. ) -2
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 تيا الذىشيةتحقيق الدسعة الطيبة لمسشعسة وتدعيػ صؽر  -1

حيث تيجؼ أنذصة العبلقات العامة إلى خمق صػرة جيجة وسسعة جيجة لمسشطسةػ باعتبار أف الدسعة ىي 
 إحجػ الجعائع األساسية التي يقػـ عمييا كياف السشطسة، وتعتبخ مؤشخ عمى نجاح السشطسة أو فذميا.

 السداعدة في ترويج السبيعات -2

ف ف السجاالاى كيفية أداء وضائف التدػيق، ولحلظ يكّسل ىحيعتسج نجاح أو فذل العبلقات العامة عم
خخ ويعسبلف سػية  لتحقيق األىجاؼ السذتخكة، ولكغ مع ذلظ ال يسكغ استبجاؿ أحجىسا أحجىسا اآل

، يعتبخ التدػيق جدء إف العبلقة بيغ التدػيق والعبلقات العامة ىي عبلقة تكاممية شخديةحيث  ،باآلخخ
 في التدػيق ومكسبل   اا ومداعج  ا رئيدي  مة، حيث تمعب العبلقات العامة دور  مغ مياـ العبلقات العا

كسا أف ىشاؾ حاالت كثيخة تسّكغ نذاشات العبلقات العامة مغ والتخويج عغ مشتجات وخجمات السشطسة، 
 ىدػيق كثيخة ومشيا عمإكساؿ األىجاؼ التدػيكية لمسؤسدة. والصخؽ التي تكّسل بيا العبلقات العامة الت

: إسياـ العبلقات العامة في التخويج لمعبلمة التجارية ولسشتجات وخجمات الذخكة أو التخويج سبيل السثاؿ
ويج مشتجاتيا فيي بيحه الصخيقة تديع برػرة غيخ مباشخة في الجيػد التي تبحليا الذخكة لتخ  ؛لشػعيتيا

ات داخل السؤسدة ، فقج تتجخل حجاث بعس التغيخ إوقج تديع العبلقات العامة في ، وخجماتيا و حمػليا
أنيا  "أؼ داعج عمى كدب السديج مغ الدبائغلتحديغ شبيعة تعامل السؤسدة مع زبائشيا عمى نحػ ي مثبل  

 ."التدػيق ولكغ برػرة غيخ مباشخة بيحه الصخؽ تديع في

أف  :ة أىسياوذلظ ألسباب كثيخ  ؛العبلقات العامة بذكل متػاٍز معال يسكغ لمتدػيق أف يشجح أف لع يعسل و 
التدػيق وحجه ليذ بسقجوره مػاجية اليجسات الستدايجة مغ السدتيمظ ضج الذخكات واعتخاضو إما عمى 

ا، كسا أف الخقابة الحكػمية الستدايجة عمى مشتجات نػعية السشتج أو فيسا إذ كاف استخجاـ السشتج آمش  
و تخكيبيا أصبحت أكثخ حجة ل في صشعيا أالذخكة وتدايج اىتساـ الشاس بسحتػيات السػاد السذتخاة وما يجخ

 .في اإلعبلف وفق احتياجات الجسيػر، مسا أجبخ السعشيػف باإلعبلنات إلى تبخيخ كل ما يقػلػنو مغ قبل

وسائل اإلعبلـ السخئية والسدسػعة والسصبػعة مغ صحف ومجبلت ومػاقع  وفي اآلونة األخيخة أصبحت
وليحا الدبب ال يسكغ لمتدػيق أف  ، في عسميا مغ ذؼ قبلخبل  ا لمسؤسدات وتجإلكتخونية، أكثخ انتقاد  
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وىشا يأتي دور العبلقات العامة لتتػاصل مع تمظ  ،يقف وحجه في مػاجية الطخوؼ التي يعسل فييا
 ا لمحاجة.الػسائل لتػضيح الرػرة وتقجيع التفديخات السشاسبة وفق  

 د الجسيؽر الداخميييكدب تأ -3

جأ مغ داخل السشطسة، يجب أف يكػف ىشاؾ تفاىع مذتخؾ بيغ جساىيخ السشطسة قات العامة تببسا أف العبل
"الجسيػر الجاخمي"؛ وذلظ مغ خبلؿ تػاصل العبلقات العامة مع العامميغ ودبخاز شعػرىع باالنتساء 
لمسشطسة، وتقجيخ السشطسة لعسل األفخاد؛ ولتحقيق ذلظ تدتعيغ العبلقات العامة بػسائل االتراؿ الجاخمي، 

البخامج التعميسية، وعسل األنذصة التخفييية والسدساىسة في حل السذكبلت الخاصة بالعامميغ. باإلضافة و 
 إلى ضخوؼ العسل السشاسبة.

 كدب ثقة الجسيؽر الخارجي -4

إف ىجؼ العبلقات العامة ىػ خمق تفاىع متبادؿ ومذتخؾ بيغ السشطسة وجساىيخىا السترمة بيا؛ لحلظ 
الخارجي مغ أىع أىجاؼ أنذصة العبلقات العامة، لحلظ يجب عمى السشطسة  ُيعتبخ كدب تقة الجسيػر

 تحجيج جساىيخىا والعسل عمى إرضائيع.

ة مع الجسيػر دعع العبلقات االنداني: التي تدعى لتحكيقيا سشطساتىجاؼ العبلقات العامة في الأ  ومغ
بخامج الخعاية السشاسبة ليع وتحقيق  وتقػية التخابط االجتساعي بيشيع والسداىسة في ،الجاخمي في السؤسدة

والعسل عمى تػفيخ مدتػػ مبلئع مغ االعبلـ عغ ، لسذتخؾ بيغ العامميغ في السؤسدةالتفاىع والتعاوف ا
بحيث يبشى ىحا االعبلـ عمى الرجؽ واالحتخاـ ومغ خبللو  ؛وبخامجيا وسياستيا أماـ الجساىيخالسؤسدة 

نذصة الستشػعة زمات والتعسيع لؤلالسؤسدة فيداعج ذلظ في األ يدة عغتدتصيع الجساىيخ تكػيغ صػرة مس
بحيث ، ميشيا ألصحاب القخار في السؤسدة بأوؿ وتأوال  أوتػفيخ السعمػمات والحقائق ، الخاصة بالسؤسدة

في السعمػمات وتدويجىا يداعج  وتػفخ ،ساىيخ واتجاىاتيع ورغباتيعتكػف ىحه السعمػمات ليا عبلقة بآراء الج
وكحلظ مػاجية كل ما  ،واتجاىات الجساىيخوتربح محققة لخغبات وآماؿ  ،سياسة السؤسدة وبخامجياتعجيل 
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وذلظ عغ شخيق مػاجية ىحا  ؛عات قج يؤثخ عمى ثقة الجسيػر بياتتعخض لو السؤسدة مغ ىجػـ  أو شائ
 .1اليجـػ  والذائعات بالحقائق والبيانات الرادقة

 نيا تشحرخالعامة، حيث يجج أمعة بابل بعس األىجاؼ لمعبلقات عمى مػقع جا 2018وقج نذخ حديغ عاـ 
إقامة العبلقات الصيبة والثقة الستبادلة بيغ السؤسدة وبيغ العامميغ فييا، وبيشيا وبيغ الجسيػر الستعامل أو  في

ػافق مغ السحتسل إف يتعامل مع ىحه السؤسدة، ويعج اليجؼ األسسى لمعبلقات العامة ىػ تحقيق االندجاـ والت
 :2بيغ السشطسة وجساىيخىا وىحا ما يتحقق عغ شخيق ثبلث محاور رئيدية أو أساسية ىي

 ايجابية لتحقيق الثقة بالسشطسة. دجيػ  .1

 . العسل عمى حساية سسعة السشطسة.2

 . العبلقات الجاخمية.3

ية الئقة عغ وحجد عجد مغ العمساء أىجاؼ العبلقات العامة وتسكغ األىجاؼ بشطخىع في تكػيغ صػرة ذىش

السؤسدة، وتحقيق التػافق بيغ مرالح السؤسدة والجسيػر، والعبلقات الصيبة بيغ العامميغ بالسؤسدة واإلدارة 

العميا، إضافة الى إعجاد بخامج وقائية التخاذ االحتياشات بسا يجشب السؤسدة التعخض لمسذكبلت، والجفاع 

ع أو يشذخ عشيا، والعسل عمى جحب أفزل السػضػعي الرادؽ عغ السؤسدة ضج كل ما يقاؿ أو يذا

السيارات والكفاءات لمعسل بالسؤسدة، واالىتساـ بجراسة الخأؼ العاـ الجاخمي والخارجي والػقػؼ عمى أحجث 

 شخؽ قياسو ، وتقجيع السذػرة لئلدارة العميا عشج اتخاذ القخارات ورسع الدياسات .

 

 ة وفق السجاالت التالية:كسا حجد قدع مغ الباحثيغ أىجاؼ العبلقات العام
                                           

  .196-185. االسكشجرية: مصبعة السكتب الجامعي الحجيث. ص.(. العالقات العامة والخدمة االجتساعية2010كذظ، دمحم. ) -1
 .  https://bit.ly/2xguAjxالخابط: . مػقع جامعة بابل. عمى "اىداف العالقات العامة"(. 2018حديغ، بجر. ) -2 

https://bit.ly/2xguAjx
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. السجاؿ االقترادؼ: والحؼ يخكد عمى تشسية الػعي االدخارؼ، وتخشيج اإلنفاؽ الحكػمي، وتخشيج 1

 االستيبلؾ، إضافة التي تقجيع اإلرشاد في السجاؿ الدراعي والرحي والتغحية .... الخ.

مسػاششيغ، ودؼ السػاششيغ لمسذاركة . السجاؿ الدياسي: والحؼ يخكد عمى غخس الذعػر باالنتساء القػمي ل2

وليغ وتقجيع الشرح ليع، ؤ في صشاعة القخار الدياسي، والترجؼ لحخب الذائعات، والتعخؼ عمى أخصاء السد

 الجساىيخ لمتغييخات التي تحجث سػاء في مجاالت الدياسة الجاخمية أو الدياسة الخارجية. ةإضافة الى تييئ

ى إبخاز التخمف في القػانيغ التي تعجد عغ تػفيخ السخونة والحخية . السجاؿ اإلدارؼ: الحؼ يخكد عم3

لسػاجية الطخوؼ الستصػرة، وتذجيع مبادرات بعس اإلدارييغ لمتغمب عمى اإلجخاءات البصيئة التي تعخقل 

 .العسل، وتشذيط السشاقذات اليادفة إلى تصػر الجياز اإلدارؼ 

شاء الكيسي لثقافة السجتسع، وتحديغ مدتػػ االلتداـ لجػ . السجاؿ االجتساعي: والحؼ يخكد عمى دعع الب4
السػاششيغ، ودرساء دعائع التزامغ والتعاشف عمى صعيج فئات الدكاف وشخائحو السختمفة، وتحديغ 
السدتػػ التعميسي ورفع السدتػػ الثقافي لمسجتسع بسا يؤىمو الستيعاب أبعاد التقجـ التقشي والشيػض 

 الحزارؼ.

،  وتفريبل  كػنيا أكثخ شسػال   سؤلفافتفق معيا اليإيجاز أىجاؼ العبلقات العامة وىي ما ويسكغ مسا ذكخ 
تحديغ الرػرة الحىشية وىحه األىجاؼ ىي: ، وبيانيا لجور نذاط العبلقات العامة بذكل فعاؿ في السؤسدة

، الخارجي""كدب ثقة وتأييج الجسيػر الجاخمي و  لمسشطسة، كدب ثقة الجساىيخ داخل السؤسدة وخارجيا
يخ في الخأؼ ثة، كدب ود الجساىيخ تجاه السشطسة ودحجاث تأسشطسرفع الخوح السعشػية لمعامميغ داخل ال

العاـ، استخجاـ وسائل االتراؿ الفعالة في إحجاث التغييخ والتأثيخ داخل السشطسة وخارجيا، وضع البخامج 
ذاشات الجورات التجريبية والحسبلت لش والخصط التي تيجؼ إلى تحقيق األىجاؼ العامة لمسشطسة، إقامة

 .تشسية شعػر العامميغ باالنتساء لمسشطسة وكدب تأييجىع ووالئيعالسشطسة في الجاخل والخارج، و 
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 ا: أىسية العالقات العامةرابعً 

 مغ مجاالت العسل في اإلدارة، وبطيػر العبلقات العامة كسفيػـ إدارؼ ُتسثل العبلقات العامة مجاال  
ا خبلؿ نرف القخف األخيخ، ويخجع ذلظ إلى أىسية الخأؼ العاـ،  ُمتدايج  نجج أّنيا حّققت قبػال   وكػضيفة،

وكدب ثقة الجسيػر في نجاح أّؼ ُمشذأة أو مؤسدة أو ُمشطسة، ميسا تشّػع نذاشيا، باإلضافة إلى مجػ 
وىحا التصػر الحؼ يطيخ  اىتساـ ودحداس اإلدارة بسدؤولياتيا االجتساعية، حيُث تّتخح اإلدارة قخاراتيا،

دة،  اليػـ إنسا يكػف فيسا تشصػؼ عميو العبلقات العامة، عمى مجسػعة ُمتشّػعة مغ أوجو الشذاشات الُستعجِّ
تجفع الُسشذآت لبلىتساـ  اوالتي يؤدؼ تكامل أدائيا إلى تحقيق أىجاؼ الُسشطسات، كسا أّف ُىشاؾ أسباب  

 :ميبالعبلقات العامة، ومغ ىحه األسباب ما ي

 .خمق التفاىع والثقة بيغ الجسيػر والسشطسة 
 .ُمحاربة اإلشاعات غيخ الرحيحة والزارة بدسعة السشطسة 
 ستذارة.ُمدانجة السشطسة في تكػيغ سياساتيا السختمفة عغ شخيق تقجيع اال 
 .عسل عبلقات جيجة مع األجيدة اإلدارية الحكػمية 
 .عسل عبلقات جيجة مع وسائل االعبلـ السختمفة 
  شيج العبلقات الجيجة مع السػّرديغ.تػ 
 .التستع بعبلقات حدشة وجيجة مع السجتسع السحمي 
 .العسل عمى تخويج سمع وخجمات السشطسة 
 كدب ثقة الػكبلء وجحب العجيج مشيع، وكدب ثقة الُسداىسيغ. 

 بل يستج ألخح تغحية راجعة مغ ،نذصةاألف دور العبلقات العامة ال يقترخ عمى التعخيف بوبسا أ
الجسيػر ومعخفة آرائيع بأداء الذخكة؛ ليعسل مغ خبلؿ ىحه السعمػمات عمى تصػيخ أدائيا وتمبية رغبات 

 وحاجات الجسيػر الجاخمي وخمق صػرة ذىشية إيجابية وسسعة جيجة لجػ الجسيػر الخارجي.

 :1وبالتالي تكسغ أىسية العبلقات العامة في

                                           
  1 .39-38. عساف: دار جخيخ لمشذخ والتػزيع. ص.(. العالقات العامة والعؽلسة2005الجليسي، عبج الخزاؽ. )  -
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 وديجػػاد جسيػػػر يؤيػػج ويدػػانج السؤسدػػات بسػػا يقػػػؼ الػػخوابط  تييئػة الػػخأؼ العػػاـ لتقبػػل أفكػػار وآراء ججيػػجة
 بيشيا وبيغ جساىيخىا.

 ت الحكيكيػػػػػػة لمجسػػػػػػاىيخ وكػػػػػػحلظ رغبػػػػػػاتيع ىػػػػػػاتجاتػضػػػػػػح بحػػػػػػػث العبلقػػػػػػات العامػػػػػػة لمسؤسدػػػػػػات اال
ـ مػع رغبػات ءحتياجاتيع، وىحا يداعج عمى إجخاء تعجيبلت مشاسبة فػي خصصيػا وسياسػاتيا بسػا يػتبلاو 

 جساىيخىا.

 بلقات العامة التفاىع الستبادؿ بيغ السؤسدة وجساىيخىا.تشجد الع 

  جتساعيػػة وصػػحية وحيػػاة كخيسػػة لمعػػامميغ، ونذػػخ الػػػالء بػػيغ العػػامميغ اتحقيػػق خػػجمات إندػػانية ورعايػػة
 ومدانجتيع لدياسات السشطسة وبخامجيا.

 جتساعية لمسشطسة ودعسيا تجاه الجساىيختعسل العبلقات العامة عمى غخس السدؤولية اال. 

  تػجيػػػو سياسػػػات ونذػػػاشات السشطسػػػة بسػػػا يشدػػػجع مػػػع رغبػػػات وتصمعػػػات الجسيػػػػر الػػػجاخمي والخػػػارجي
 لمسشطسة.

ف العبلقات العامة تبخز أىسيتيا في الجور الحؼ تمعبو في تييئة الخأؼ العاـ الستكباؿ األفكار أ وجج العتػـو 
لى تحقيق التػاصل والفيع إسا يؤدؼ و السؤسدة مأواآلراء الججيجة، وديجاد جسيػر مؤيج ومدانج لمسشطسة 

السذتخؾ بيغ تمظ السؤسدة او السشطسة وىحا الجسيػر، كسا وتقػـ العبلقات العامة بتحقيق التكيف بيغ 
السؤسدات والسشطسات والجساىيخ، وتقػـ بتػضيح اتجاىات ورغبات واحتياجات الجسيػر نحػ السشطسة مسا 

لى غخس ودعع قيع السدؤولية االجتساعية بيغ إدة، إضافة حجاث تعجيبلت في سياسة السؤسإيداعج عمى 
 .1يػريغ الجاخمي والخارجيسالج

                                           
، أحسج. ) -1 )رسالة ماجدتيخ  .ية في الؽزارات األردنيةأىسية األنذطة االترالية في عسل العالقات العامة: دراسة ميدان(. 2010عتـػ

 . غي مشذػرة(. كمية الجراسات العميا. جامعة الذخؽ األوسط. األردف
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وقج فخضت العبلقات العامة نفديا بقػة خبلؿ الدشػات األخيخة الساضية، وتدايجت أىسيتيا نتيجة التشافذ 
 عغ تصػر زبل  الذجيج في الدػؽ مغ جية؛ ومغ جية أخخػ سخعة التصػر في الخجمات والدمع والسشتجات، ف

وسائل االتراؿ التي ساىست في زيادة وعي األفخاد، مسا أدػ إلى ضخورة وجػد قدع أو وحجة متخررة في 
تفديخ ونذخ السعمػمات الرحيحة الستعمقة بالسؤسدات والسشطسات مغ أجل زيادة فيع الجسيػر ألؼ تغييخات 

 .1قج تحجث داخل السشطسة

 ا: وظائف العالقات العامةخامدً 

 :2قيق أىجاؼ السشطسة، فإف ذلظ يتصمب الكياـ بالعجيج مغ الػضائف، أىسيالتح

 تعخيف الجسيػر بالسشطسة وبأىجافيا وسياساتيا؛ لخمق تفاىع متبادؿ بيغ الجسيػر وبيغ السشطسة. -1

تدويػػج الجسيػػػر بكافػػة السعمػمػػات عػػغ السشطسػػة؛ لسدػػاعجتو عمػػى تكػػػيغ رأيػػو حػليػػا بشػػاء  عمػػى وقػػائع  -2
 وحقائق.

حتياجػاتيع إلػى اإلدارة العميػا فػي السشطسػة؛ لػضػع سياسػات وأىػجاؼ اأفكار الجسيػػر واتجاىػاتيع و نقل  -3
 ا.السشطسة بسا يحقق أىجاؼ الجسيػر وأىجافيا مع  

 قتخاحات الجسيػر والذكاوػ السقجمة حػؿ ما يتعمق بالسشطسة وخجماتيا.امتابعة  -4

رضػػػاىع ووالئيػػػع، عػػػغ شخيػػػق إيجػػػاد حمػػػػؿ تذػػػجيع روح االنتسػػػاء لػػػجػ العػػػامميغ فػػػي السشطسػػػة وزيػػػادة  -5
 لمسذاكل التي تػاجييع.

 تحقيق االتراؿ الفعاؿ بيغ السدتػيات اإلدارية داخل السشطسة. -6

                                           
1
 -Strenski. J (1998). Public Relations in the New Millennium, Public Relations Quarterly, Vol. 43, 

No.3.  
. عساف: دار اليازورؼ العمسية لمشذخ أسس العالقات العامة بيؼ الشعرية والتطبيق. (2009أحسج. ) جخادات، عبج الشاصخ والذامي،  -  2

  .26-25والتػزيع ص. 
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 حتياجات الجسيػر.االتأكج أف أىجاؼ السشطسة وأعساليا والخجمات السشاسبة تشاسب  -7

ا بيشيػا والػحؼ يػشعكذ إيجاب ػ فيسػا ندػجاـتشديق العسل بيغ اإلدارات السختمفة داخل السشطسة لتحقيػق اال -8
 عمى الجسيػر الخارجي.

 تحقيق التػاصل الفعاؿ بيغ السشطسة والسشطسات األخخػ. -9

دائػػخة العبلقػػات تسارسػػيا التػػي ، والسسارسػػيغ حػػػؿ ماليػػة األنذػػصة، خػػتبلؼ كبيػػخ بػػيغ األكػػاديسييغاىشػػاؾ 
ػػ تتسثػػل لػػحلظ، العامػػة ػػ اأيز  تخصػػيط اإلدارؼ، التػضيػػف، التػجيػػو ا فػػي البحػػث، الوضػػائف العبلقػػات العامػػة أيز 

 .1تخاذ القخار والتقػيعاالتشديق و  واإلشخاؼ، واالتراؿ،

سػاء سؤسدة، الخأؼ العاـ بيغ جساىيخ ال تػجيات بسعخفة التي تتعمق الجراسات  بوويقرج  : البح::أواًل 
الػسائل  واألساليب و  ، ، وتقجيخ مجػ نجاح الحسبلت والبخامج اإلعبلميةوقياسيا ،أو الخارج في الجاخل
 السختمفة بسقاييذ إحرائية. السدتخجمة

وذلظ بتحجيج ؤسدة، ورسع سياسة العبلقات العامة بالشدبة لمس، ويقرج بو تخصيط ا: التخطيط:ثانيً 
، ختراصات وتحجيج السيدانيةوتػزيع اإل، وترسيع البخامج اإلعبلمية، والجساىيخ السدتيجفة، اليجؼ

 .لستبعةا وتػزيعيا عمى األنذصة

تراؿ بالجساىيخ واإلالتي تتبعيا السؤسدة  ويقرج بو الكياـ بتشفيح الخصط السختمفة ترال:اال  ا:ثالثً 
واألفخاد في ، تراؿ بالييئاتوالسشاسبة لكل جسيػر، واإل، وتحجيج الػسائل اإلعبلمية السختمفة ، السدتيجفة

 .ختمفةبجسيع انػاعيا السومخاكد السعمػمات ، وقادة الخأؼ، الخارج

، ؤسدةوبيغ اإلدارات األخخػ في الس، تقػـ إدارة العبلقات العامة بالتشديق بيغ أقدامياا: التشديق: رابعً 
بيحه اإلدارات بحيث تؤدؼ في الشياية إلى ، وارتباشيا بيا وتعسل يختز باألنذصة التي تقػـ اوذلظ بس

 فاعمية الكياـ باألنذصة.

                                           
  .  43القاىخة: السشطسة العخبية لمتشسية االدارية. ص. ،تخطيط وتشعيػ برامج وحسالت العالقات العامة(. 2003العبلؽ، بذيخ. ) - 1
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، والكياـ باإلجخاءات الترحيحية، الستبعة العبلقات العامةائج بخامج نتويقرج بو قياس التقؽيػ:  ا:خامدً 
 .ؤلىجاؼلزساف فعالية البخامج وتحكيقيا ل

( إلػػى أف ىشػػاؾ ترػػشيفات عجيػػجة لمػضػػائف السشػشػػة لمعبلقػػات العامػػة والقػػائسيغ 2019يسػػاف قػػجور )وأشػػارت 
عيا، ولخرت بعس وضائف العبلقات العامة ا لصبيعة أنذصتيا ونػع الجساىيخ السعشية بالتػاصل معمييا، وفق  

 :1عمى الشحػ اآلتي

: السقرػد بيا تػجيو أنذصة العبلقات العامة نحػػ السجتسػع بػالحسبلت التخويجيػة العالقات السجتسعية -1
لمذػػخكات الخبحيػػة والخجميػػة، وكػػحلظ بػػالحسبلت التصػعيػػة والخيخيػػة لمسؤسدػػات ذات الصػػابع الخيػػخؼ، 

 السؤسدة والسجتسع بسا سيعػد بالشفع عمى كمييسا. وبحلظ تعدز العبلقات بيغ
: تزػع عبلقػة السؤسدػة ومػضفييػا والعػامميغ ضػسغ نصػاؽ نذػاشيا واإلشػخاؼ عمػى العالقات الداخميـة -2

تحديغ مدتػػ رضا العامميغ، وفتح مجاالت التػاصل الستبادؿ، وتشذيط تفاعل السػضفيغ فيسا بيشيع، 
 مغ أدوارىع وتحفيدىع عمى نجاحاتيع. باإلضافة لتحديغ مدتػياتيع وتسكيشيع

: حيػث تتػػلى العبلقػات العامػة ميسػة التػاصػل مػع السؤسدػات الخسػسية والييئػات العالقات الحكؽميـة  -3
 الحكػمية السترجار الػثائق البلزمة أو لمتشديق إلقامة الفعاليات وددارتيا.

إلعػبلـ السحميػة والجوليػة، بسػا فػي : ىي العبلقات السدتسخة بػيغ السؤسدػة وسػائل االعالقات اإلعالمية  -4
ذلػػػػظ الرػػػػحفييغ وصػػػػشاع السحتػػػػػػ، وتشطػػػػيع السػػػػؤتسخات، وتغصيػػػػة الحسػػػػبلت واألنذػػػػصة والفعاليػػػػػات 

 السختبصة بالسؤسدة.

( في الخبط بيغ السؤسدة والسجتسع السحمي DOYLE, 2019فة العبلقات العامة كسا وصفيا )كسا تتسثل وضي
وضيفػة سقشعة ألىجاؼ السؤسدة إلى عامة السجتسع السحمي، وبالتالي فإف مغ حيث عكذ الرػرة اإليجابية وال

ىػحا القدػع تػػتمخز فػي التػػخويج ألبيػى صػػرة ومعتقػػجات السؤسدػة كسػػا تفعػل اإلعبلنػات التجاريػػة فػي التػػخويج 

                                           
1
- "Public Relations Functions", agilitypr.com, Retrieved 20-11-2020. Edited.  
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مى جحب االنتباه نحػ السؤسدة بيجؼ حث عغ السشتجات السختمفة، حيث يخكد الخبخاء في العبلقات العامة ع
 .1عمى شخاء مشتجات السؤسدة والتخويج ألفكارىا ودعع مػقعيا شخاصاأل

، ألنػػو تجاىػػل أف ىشػػاؾ الكثيػػخ مػػغ السؤسدػػات التػػي تعسػػل فػػي DOYLEنطػػخ  ويختمػػف الباحثػػاف مػػع وجيػػة
السؤسدػػات الجوليػػة وشبيعػػة عسػػل العبلقػػات العامػػة  DOYLEنصػػاؽ السجتسػػع الػػجولي والعػػالسي، وبػػحلظ أغفػػل 

، عسمياتيػالعبلقات العامة في مثل ىحه السؤسدات عمى الثقافات السختمفة والتي تقع ضػسغ تعتسج افييا، حيث 
وبالتػػالي تدػػتخجـ وسػػائل وأسػػاليب مختمفػػة مػػغ مجتسػػع إلػػى آخػػخ ُتخاعػػى فيػػو قػػيع وثقافػػة وعػػادات وتقاليػػج ىػػحه 

 السجتسعات.

عامػة فػي التػخويج ودلػل ، عشجما لخػز وضيفػة قدػع العبلقػات الDOYLEكسا يختمف الباحثاف مع وجية نطخ 
عمػػػى ذلػػػظ بسػػػا تفعمػػػو االعبلنػػػات التجاريػػػة لمتػػػخويج عػػػغ السشتجػػػات السختمفػػػة، وتشاسػػػى أف ىشػػػاؾ العجيػػػج مػػػغ 

 السؤسدػػات الخيخيػػة يػجػػج بيػػا دوائػػخ العبلقػػات السؤسدػػات يقػػع اختراصػػيا خػػارج السػضػػػع التجػػارؼ، فسػػثبل  
ى خمق حالة اتراؿ وتػاصل دائسيغ مبشية عمى أسذ العامة التي ال ُتخوج لذخاء مشتج السؤسدة؛ بل تدعى إل

 استخاتيجية شػيمة األمج، لتحقيق ديسػمة العبلقة بيغ ىحه السؤسدة وجساىيخىا.

 سادسًا: خرائص العالقات العامة

 :2(، أىع خرائز العبلقات العامة في األتي2010) ةلخز العجوي

ا فػػي أنذػػصة ا أساسػػي  سيػػة، بػػل ُتذػػكل عشرػػخ  العبلقػػات العامػػة ليدػػت مػػغ األنذػػصة الثانػيػػة قميمػػة األى -
 السشطسات، فيي ضخورية في جسيع السشذآت وعمى مختمف السدتػيات.

العبلقػػات العامػػة وضيفػػة إداريػػة أساسػػية مػػغ وضػػائف اإلدارة، وىػػي وضيفػػة مدػػتسخة مخصصػػة ال يسكػػغ  -
 جو السشطسة.اعتبارىا وضيفة عخضية كخدود أفعاؿ أمشية لسػاجية السذكبلت واألزمات التي تػا

                                           
1
-DOYLE, A. (2019). "Public Relations Job Titles, Descriptions, and Career Tips", www. The 

balancecareers.com, Retrieved 9-11-2020. Edited.  
 األردف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع.   . )الصبعة األولى(.مفاليػ جديدة في العالقات العامة(. 2010عجوية، فيسي. ) - 2



26 
 

العبلقػػات العامػػػة وضيفػػػة استذػػارية وتشفيحيػػػة، استذػػػارية ألنيػػا تقػػػجـ لػػػئلدارة العميػػا مذػػػػرتيا فػػػي كيفيػػػة  -
 التعامل مع الجساىيخ، وتشفيحية ألنيا تشفح خصط العبلقات العامة وبخامجيا وحسبلتيا.

 :1( إلى ذلظ، الخرائز التالية2016) وأضاؼ الجازؼ 

تخجاـ كافػػة وسػػائل وشػػخؽ االترػػاؿ لتحقيػػق األىػػجاؼ، فيػػي عسميػػة اترػػاؿ تقػػـػ العبلقػػات العامػػة باسػػ -
 دائسة بيغ السؤسدة وجسيػرىا.

تخكد اتراليا عمى الجسيػر مغ خبلؿ الجراسات العمسية السدتسخة، لحلظ تزع سياسات تعكذ فمدفة  -
 خجمة السرمحة العامة.

 وقت معيغ وبأسمػب مختار.تتدع بالقرجية، فيي نذاط مخسـػ ومخصط مغ أجل إحجاث تأثيخ في  -
 ُتعج ىسدة وصل بيغ فمدفة السؤسدة والجسيػر، لجعل الجسيػر يتفيع نذاط السؤسدة. -
تدػػػعى لتحقيػػػق الخضػػػا العػػػاـ، وتحػػػاوؿ انتػػػداع ومػافقػػػة رضػػػا الجسيػػػػر وديرػػػاؿ الدػػػسعة الحدػػػشة عػػػغ  -

 السؤسدة.

 :2(، إلى خرائز العبلقات العامة ما يمي2019، )خزخوأضاؼ 

 اتراؿ دائسة ما بيغ السؤسدة والجسيػر.أنيا عسمية  -
أف العبلقات العامة تعتبخ فمدفة لئلدارة، وىحه الفمدفة تفتخض أف أؼ مشطسة ال تشذأ لتحقيق  -

ا، فعمييا أف تزع الجسيػر في السقاـ ا  اجتساعي  األىجاؼ السالية فحدب، ودنسا يشبغي أف تمعب دور  
 السشطسة. األوؿ بالشدبة لمسػضػعات التي تتعمق بدمػؾ

                                           
 https://mawdoo3.com /%D8%. تع االستخجاع مغ خرائص العالقات العامة(. 2016الجازؼ، ىايل. ) -1 

AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8
%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9،1/11/2020  . 

 https://mawdoo3.com/%D9%85%، تع االستخجاع مغ خرائص العالقات العامة(. 2019خزخ، مجج. ) -2 
81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7D9%

%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%859 2/11/2020، بتاريخ.  

https://mawdoo3.com/%D9%85%25%20D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%859
https://mawdoo3.com/%D9%85%25%20D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%859
https://mawdoo3.com/%D9%85%25%20D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%859
https://mawdoo3.com/%D9%85%25%20D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%859
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(، إلى ىحه الخرائز أف العبلقات العامة ىي وضيفة إدارية، فيي حدب 2007وأضاؼ دمحم مشيخ حجاب، )
 .1وجية نطخه نذاط تسارسو كإدارة، وعمى اإلدارة أف تأخح بسذػرة العبلقات العامة

تسثل يمة (، بأف األساس الجيج لمعبلقات العا2004) عداؼ وصالحا كسا عبخ عشيا مغ خرائريا أيز  و 
 .2في وجػد إدارة واعية لمسشطسات، وال يسكغ لمعبلقات العامة أف تحل محل اإلدارة الفعالة لمسشطسة

 خالصة الفرل:

تشػػاوؿ ىػػحا الفرػػل العبلقػػات العامػػة كسفيػػػـ نطػػخؼ، وأىجافػػو وأىسيتػػو ووضائفػػو، وفػػي بجايػػة السبحػػث تػػع تدػػميط 
، حيػػث تػػع تعخيفيػػا مػػغ قبػػل معيػػج ا مػػغ زوايػػا متعػػجدةالزػػػء عمػػى أشػػيخ تعػػاريف العبلقػػات العامػػة، وتعخيفيػػ

العبلقات العامة البخيصػاني، وجسعيػة العبلقػات العامػة األمخيكيػة، والقػامػس العػالسي الججيػج "ويدػتخ" لمعبلقػات 
العبلقات العامة؛ إال أف أغمب التعخيفات اتفقت عمى أف العبلقات العامػة ىػي  يػـمفالعامة. وبالخغع مغ تعجد 

والػسػػػيمة التػػػي تدػػػتخجميا السشطسػػػات لتحدػػػيغ صػػػػرتيا وددارتيػػػا سػػػسعتيا، والعسػػػل عمػػػى تحقيػػػق التػافػػػق األداة 
كسػػا تػػع التصػػخؽ إلػػى أىػػجاؼ العبلقػػات العامػػة، ورغػػع تعػػجد آراء البػػاحثيغ  .واالندػػجاـ بػػيغ السشطسػػة وجساىيخىػػا

إلى إيجاد وخمق بلقات العامة تيجؼ عمى أف الع اوالكاتبيغ حػؿ أىجاؼ العبلقات العامة؛ إال أنيع اتفقػا جسيع  
التفػػاىع الستبػػادؿ بػػيغ السشطسػػة وجسيػرىػػا، وكػػحلظ خمػػق سػػسعة شيبػػة وجيػػجة، والسحافطػػة عمػػى اإلترػػاؿ بيشيػػا 

ولتحقيق ىحه األىجاؼ، فإف السشطسات تحتاج إلى الكياـ  وبيغ جساىيخىا، وبالتالي تحقيق سسعة جيجة لمذخكة.
، وتػػػع ووضائفيػػػا ؼ السشطسػػػة. كسػػػا أوضػػػح الفرػػػل أىسيػػػة العبلقػػػات العامػػػةبالعجيػػػج مػػػغ الػضػػػائف لتحقيػػػق أىػػػجا

إيزػػاح الدػػبب وراء ازديػػاد حاجػػة السشطسػػات إلػػى العبلقػػات العامػػة؛ وخاصػػة  بعػػج التصػػػر اليائػػل الػػحؼ حرػػل 
بػسائل االتراؿ التػي سػاىست فػي زيػادة وعػي األفػخاد. وأف مػغ أىػع الػضػائف التػي تقػـػ بيػا العبلقػات العامػة 

، وتحقيػق ىجافيا وسياساتيا؛ لخمق تفاىع متبادؿ بػيغ الجسيػػر وبػيغ السشطسػةأ عخيف الجسيػر بالسشطسة و تىي 
 التػاصل الفعاؿ بيغ السشطسة والسشطسات األخخػ.

                                           
  . )الصبعة األولى(. القاىخة: دار الفجخ لمشذخ والتػزيع.العالقات العامة في السؤسدات الحديثة(. 2007حجاب، مشيخ. ) - 1
  . )الصبعة األولى(. عساف: دار الحامج لمشذخ والتػزيع.العامة العالقات أسس. (2004ي. صالح، دمحم. )عداؼ، عبج السعص  -2
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 تسييد

جتساعي ىي العسمية التي يتع مغ خبلليا الخبط بيغ اإلنداف واآلخخيغ في السحيط تعج عسمية التػاصل اال
االجتساعي، باإلضافة إلى التػاصل السدتسخ مع الجيخاف واألصجقاء والسعارؼ مغ أجل تحقيق مختمف الفػائج 

مية التي تفيج اإلنداف عمى السدتػػ الذخري وتفيج السجتسع بذكل كامل، باإلضافة إلى ذلظ فإف عس
 .التػاصل االجتساعي يتع تحجيجىا نتيجة الختبلؼ أنػاعيا والختبلؼ عسقيا

فيشاؾ العجيج مغ األمػر التي يتع تحكيقيا مغ خبلؿ التػاصل االجتساعي ومشيا العبلقة بيغ اإلنداف واآلخخيغ 
و، وتدداد تتحدغ بذكل ممحػظ، ويكػف ىشاؾ العجيج مغ العبلقات التي تداىع في كذف اإلنداف لسا بجاخم

 .أيزا ثقتو باآلخخيغ مسا يجعمو عمى وعي بالعبلقات مسغ حػلو

وذلظ كشتيجة  ؛أصبح التػاصل االجتساعي ىػ الػسيمة العامة في العرخ الحالي لمتعامل مع اآلخخيغحيث 
شبيعية النتذار مختمف مػاقع التػاصل االجتساعي، باإلضافة إلى انتذار مختمف وسائل االتراؿ التي 

، كسا أف وسائل التػاصل االجتساعي كانت الدبب في إتاحة الفخصة "قخية صغيخة" ا مشاالعالع أكثخ قخب  جعمت 
لمتعبيخ عغ جسيع اآلراء واألفكار بحخية كاممة، باإلضافة إلى تقبل العجيج مغ األفكار التي تقع بيغ الخأؼ 

وسائل  أف   فزبل  عغعمييا األفخاد، والخأؼ السعارض وعخض األفكار الغخيبة والغيخ اعتيادية حتى يتعخؼ 
التػاصل االجتساعي قج أتاحت لمعجيج مغ أصحاب السػاىب لمطيػر باإلضافة إلى إمكانية عخض مػاىبيع 

انتذار عسميات التدػيق الخقسي في مػاقع التػاصل االجتساعي مسا ساىع في و وجحب انتباه اآلخخيغ ليع، 
قات العامة في الذخكات إلى استخجاـ ىحه الػسائل إليجاد تفاىع ، ولجػء العبلتحقيق العجيج مغ السبيعات

 ، ولتعديد سسعتيا.مذتخؾ ومتبادؿ بيغ السشطسات وجساىيخىا

 أواًل: مفيؽم وسائل التؽاصل االجتساعي

ؼ يقػـ بو اإلنداف مغ أجل إيراؿ العجيج مغ األشياء كالسعمػمات حيعج التػاصل ىػ العسمية والفعل ال
. خسائل، وذلظ مغ خبلؿ نقل األخبار في مجتسع واحج نتيجة لػجػد العجيج مغ العبلقات السذتخكةواألفكار وال

 ييسكغ تعخيف مػاقع التػاصل االجتساعي أو اإلعبلـ االجتساعتعجدت مفاليع وسائل التػاصل االجتساعي، و 
(social media site) ص التفاعل مع بعزيع بأنيا أدوات اتراؿ تعتسج عمى شبكة اإلنتخنت، تتيح لؤلشخا
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 والميشكج إف،ب، واليػتيػ  ،ومغ أشيخ ىحه السػاقع: الفيذ بػؾ، 1البعس، مغ خبلؿ مذاركة السعمػمات
 .والػاتذ آب، والدشاب شات، والبيشتخيدت

تذيخ وسائل التػاصل االجتساعي بذكل عاـ إلى مػاقع الػيب والتصبيقات السرسّسة لمدساح لؤلشخاص حيث 
وكفاءة، وفي وقت حجوثيا الفعمّي، كسا يعّخؼ العجيج مغ األشخاص الذبكات  بدخعة بسذاركة السحتػػ 

 . 2"تصبيقات عمى ىػاتفيع الحكية، أو أجيدة الكسبيػتخ المػحية :االجتساعية بأنيا

ا عمى أنيا  عسمية التػاصل مع عجد مغ الشاس، عغ شخيق مػاقع وخجمات إلكتخونية، تػفخ سخعة وتعخؼ أيز 
مػمات عمى نصاؽ واسع، فيي مػاقع ال تعصيظ معمػمات فقط، بل تتدامغ وتتفاعل معظ أثشاء تػصيل السع

  .3لتبادؿ السعمػمات بذكل فػرؼ عغ شخيق شبكة اإلنتخنت اإمجادؾ بتمظ السعمػمات، وبحلظ تكػف أسمػب  

مع الجيل ويصمق مرصمح الذبكات االجتساعية عمى مجسػعة مغ السػاقع عمى شبكة االنتخنت التي ضيخت 
الثاني لمػيب، حيث تتيح التػاصل بيغ األفخاد في بيئة مجتسع افتخاضي أو ما ُيدسى بالفزاء األزرؽ يجسعيع 
عمى وفق اىتسامات أو مرالح مذتخكة، ويتع ىحا كمو عغ شخيق خجمات التػاصل السباشخ مثل: إرساؿ 

 .4رىع والسعمػمات الستاحة لمعخضالخسائل، أو االشبلع عمى السمفات الذخرية لآلخخيغ، ومعخفة أخبا

ل التفاعل الشذط بيغ األعزاء السذتخكيغ في ىحه  وتعخؼ عمى أنيا: صفحات )الػيب( التي يسكغ أف ُتَديِّ
نتخنت، والتي تيجؼ إلى تػفيخ مختمف الػسائل التي مغ شأنيا أف تداعج إلالذبكة السػجػدة بالفعل عمى ا

ويسكغ أف تذسل ىحه السسيدات السخاسمة الفػرية، الفيجيػ،  عمى التفاعل بيغ األعزاء بعزيع ببعس،
الجردشة، تبادؿ السمفات، مجسػعات الشقاش، البخيج اإللكتخوني، السجونات. فيي مشطػمة مغ الذبكات 

                                           
1

- Nations, D. (2018). What is social media? www.lifewire.com, retrieved 26/9/2020. 
2

- Hudson, M. (2018). What is social Media? www.thebalancesmb.com. Retrieved 28/9/2020. 
 . )الصبعة األولى(. األردف: دار الشفائذ لمشذخ والتػزيع.ثؽرة الذبكات االجتساعية (.2012السقجادؼ، خالج. ) -3
لئلعبلـ االسبلمي"، ، أبحاث "السؤتسخ العمسي الثاني (. اإلعالم الجديد وقزايا السجتسع: التحديات والفرص2011صالح، سعػد. ) -4

 .15-12ص.
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االلكتخونية التي تدسح لمسذتخؾ فييا بإنذاء مػقع خاص بو ومغ ثع ربصو عغ شخيق نطاـ إجتساعي 
 .1ىتسامات واليػايات نفديالجييع اال إلكتخوني مع أعزاء آخخيغ

فيي تتيح لسترفحييا إمكانية مذاركة السمفات والرػر وتبادؿ مقاشع الفيجيػ، وتسكشيع مغ إنذاء السجونات  
اإللكتخونية ودجخاء السحادثات الفػرية، ودرساؿ الخسائل وترجرت ثبلثة مػاقع ىامة ورئيدية لمذبكات 

يػيتػب. فقج أصبحت الػسيمة األساسية لتبادؿ السعمػمات واألخبار الو  جتساعية ىي فيذ بػؾ، تػيتخ،اال
 .2الفػرية لسا يحرل حػلشا

وعخفيا المباف عمػى أنيػا خػجمات مػجػػدة عمػى شػبكة الػيػب تتػيح لؤلفػخاد إنذػاء بيانػات شخرػية أو مػا ُيدػسى 
Profile ؿ ورؤيػة قػػائسيع، وتمػظ خبلؿ نطاـ محجد، ويسكشيع وضع قائسػة لسػغ يخغبػػف فػي مذػاركتيع االترػا

 .3القػائع التي يرشعيا اآلخخوف خبلؿ الشطاـ

وعخفيا البصػػشي فػي كتابػو "التدػػيق الدػياحي" بأنيػا مػاقػع ُأنذػئت بغػخض السدػتخجميغ واألصػجقاء لسذػاركة 
األنذصة واالىتسامات والبحث ولتكػيغ صجاقات واىتسامػات، كسػا ُتقػجـ خػجمات لمسذػاركيغ، كسذػاركة السمفػات 

 .4السحادثة الفػرية، والبخيج االلكتخوني، ومقاشع الفيجيػ، والرػر، غيخىاو 

ا، ُأنذػػئت لتدػييل الحيػػاة االجتساعيػة بػػيغ مجسػعػة مػػغ األفػػخاد  ػػا عمػى أنيػػا شػبكة مػاقػػع فعالػة جػػج  وتعػخؼ أيز 
نػات التػي والسعارؼ واألصجقاء، كسا ت سكشيع مغ االتراؿ السخئػي والرػػتي وتبػادؿ الرػػر وغيخىػا مػغ اإلمكا

 .5تػشج العبلقة االجتساعية بيشيع

                                           
 .96(، ص.18، )مجمة الباحث االعبلمي. دور مؽاقع التؽاصل االجتساعي في التغيير(. 2012الخاوؼ، بذخػ. ) - 1
. )رسالة ماجدتيخ في االعبلـ(. األكاديسية تأثير شبكات التؽاصل االجتساعي عمى جسيؽر الستمقيؼ(. 2012السشرػر، دمحم. ) - 2

 .25نسارؾ، ص.العخبية، الج
 .86، القاىخة. دار العالع العخبي. ص.مداخالت في اإلعالم البديل والشذر االلكتروني عمى االنترنت(. 2011المباف، دروير. ) - 3
 .391. القاىخة: مكتبة االنجمػ السرخية، ص.التدؽيق الدياحي(. 2012البصػشي، سعج. ) - 4
، )رسالة ماجدتيخ في االعبلـ(. االكاديسية اصل االجتساعي عمى جسيؽر الستمقيؼتأثير شبكات التؽ (. 2012السشرػر، دمحم.) - 5

 .25العخبية، الجنسارؾ. ص.
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ػػػا يػضػػػح ويتزػػػسغ خرائرػػػيا، بأنيػػػا: وسػػػائل عمػػػى االنتخنػػػت يتػاصػػػل مػػػغ خبلليػػػا  فيسػػػا عخفيػػػا شػػػفيق تعخيف 
مبليػػيغ األفػػخاد الػػحيغ تجسعيػػع اىتسامػػات أو تخررػػات معيشػػة، وُيتػػاح لمسذػػاركيغ فػػي ىػػحه الػسػػائل مذػػاركة 

ػ ودنذػػاء السػػجونات ودرسػػاؿ الخسػػائل ودجػػخاء السحادثػػات الفػريػػة، وسػػبب السمفػػات والرػػػر وتبػػادؿ مقػػاشع الفيػػجي
وصػػفيا باالجتساعيػػة؛ ألنيػػا تتػػيح التػاصػػل مػػع األصػػجقاء والػػدمبلء )سػػػاء زمػػبلء العسػػل، أو الجراسػػة( وتقػػػؼ 

 .1الخوابط بيغ السذاركيغ في ىحه الػسائل في الفزاء األزرؽ 

سػائل التػاصػل االجتسػاعي؛ إال أف أغمػب التعخيفػات اتفقػت عمػى وغع تعجد رؤػ الكتاب والباحثيغ فػي مفيػػـ و 
ا مػغ الخػجمات  أف وسائل التػاصل االجتساعي ىي وسائل أو مػاقػع فػي الفزػاء األزرؽ )االنتخنػت( تتػيح عػجد 
مشيا السذاركة، فيي تتيح لمسذاركيغ مذاركة الشرػػص والرػػر ومقػاشع الفيػجيػ وغيخىػا وتدػسح بالسحادثػات 

تفاعل والت ػاصل السباشخ بػيغ جسيػػر السدػتخجميغ، وتعتسػج عمػى االترػاؿ باتجػاىيغ عكػذ وسػائل الفػرية وال
االعػػػبلـ التقميجيػػػة التػػػي تعتسػػػج عمػػػى مبػػػجأ بػػػث السعمػمػػػات ونذػػػخىا باتجػػػاه واحػػػج. وفػػػي ضػػػػء مػػػا سػػػبق، ُيسكػػػغ 

التػػي تتػػيح لؤلفػػخاد  االترػػاؿ باتجػػاىيغ عسميػػةاسػػتخبلص تعخيػػٍف إجخائػػيٍّ لػسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي: بأنيػػا 
التػي كػاف اليػجؼ األساسػي مشيػا ىػػ اسػتسخار ، تبادؿ الجالالت السختمفػةمذاركة الشرػص والرػر والفيجيػ؛ ل

 .التفاعل بذكل جيج بيغ األفخاد عمى جسيع السدتػيات

 ثانيًا: نذأة وتطؽر وسائل التؽاصل االجتساعي

 سا:إن نذأة وسائل التؽاصل االجتساعي تست عمى مرحمتيؼ ى

ا : عبارة عغ شبكة السعمػمات السػجية األولى التي وفخىػا عػجد قميػل مػغ الشػاس لعػجٍد كبيػٍخ جػج  السرحمة األولى
ػ جتساعيػػة فػػي ، حيػػث بػػجأت مجسػعػػة مػغ الػسػػائل اال2ا مػػغ صػػفحات ويػػب ثابتػةمػغ السدػػتخجميغ تتكػػػف أساس 

                                           
 .180، ص.اإلعالم االلكتروني، القاىرة: رحسة برس لمطباعة والشذر(. 2006شفيق، حدشيغ. ) - 1
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جتساعي في بجايتيا خجمة الخسائل ل االالطيػر في أواخخ التدعيشات وكاف أبخز ما ركدت عميو وسائل التػاص
 .1القريخة والخاصة باألصجقاء

: عبارة عغ مجسػعة مغ التصبيقات عمى الػيب، السجونات، مػاقع السذاركة، الػسائط الستعجدة السرحمة الثانية
اوف، وقػج فتخاضية مخكدة بجرجة كبيخة مػغ التفاعػل واالنػجماج والتعػ، والتي اىتست بتصػيخ التجسعات اال2وغيخىا

ارتبصػػػػت ىػػػػحه السخحمػػػػة بذػػػػكل أساسػػػػي بتصػػػػػر خػػػػجمات شػػػػبكة اإلنتخنػػػػت، وتعتبػػػػخ مخحمػػػػة اكتسػػػػاؿ الذػػػػبكات 
 .3جتساعيةاال

ا مػػغ قبػػل السدػػتخجميغ لسػاقػػع الذػػبكات  متدايػػج  جتساعيػػة إقبػػاال  وتذػػيج السخحمػػة الثانيػػة مػػغ تصػػػر الذػػبكات اال
 .4العالسية عمى مدتػػ العالع

" مرػصمح  John Barnesحث في العمػـ االندػانية فػي جامعػة لشػجف "جػػف بػارند أنذأ البا 1954ففي عاـ 
الذػػبكات؛ لمجاللػػة عمػػى أنسػػاط مػػغ العبلقػػات العامػػة والتػػي تذػػسل السفػػاليع التػػي يدػػتخجميا الجسيػػػر وعمسػػاء 

بػػجأت وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي مػػع بػػجء ضيػػػر اليػػاتف مشػػح عػػاـ االجتسػػاع لػصػػف السجسػعػػات البذػػخية. و 
، والتي استغمت نطاـ الياتف وكيفية التدمل إليو، وبدبب (phone phreak)ـ، حيث ضيخت مجسػعة1950

 .5االفتخاضية ارتفاع تكمفة إجخاء مكالسة ىاتفية، قامػا باختخاؽ خصػط الياتف إلجخاء وعقج السجسػعات

أو   (BBS)أشمػق عميػوفتخة الدبعيشيات والثسانيشيات ضيخ شكل ججيج مغ وسػائل التػاصػل االجتسػاعي، و وفي 
ومشػح بجايػة ضيػرىػا كانػت عبػارة عػغ خػػادـ صػغيخة ، (bulletin board system)" "نطػاـ لػحػة اإلعبلنػات

                                           
 (. الذبكات االجتساعية وتأثيخىا عمى األخرائي والسكتبة، في الجسعية السرخية.2009سميساف، أمشية، خميفة، لبة. ) - 1
ات االجتساعية: استخجاـ مػاقع الذبكات االجتساعية وتأثيخه في العبلقات االجتساعية. (. استخجاـ مػاقع الذبك2012نػمار، مخيع. ) - 2

 .47)رسالة ماجدتيخ(. جامعة الحاج الخزخ، الجدائخ.ص.
، نيداف(. أثخ وسائل التػاصل الحجيثة عمى الجعػة. بحث مقجـ لسؤتسخ وسائل التػاصل الحجيثة وأثخىا عمى 2014البجوؼ، عسار. ) - 3

 .6ع، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، فمدصيغ.ص.السجتس
(. استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي في العالع العخبي، )رسالة ماجدتيخ في كمية التخبية(. جامعة عساف 2003رامي، زاىخ رامي. ) - 4

 .23االىمية، عساف. ص.
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ا بعسػػػل السػػػجّونات تعسػػػل بالصاقػػػة عبػػػخ جيػػػاز حاسػػػػب شخرػػػي مترػػػل بسػػػػدـ ىػػػاتف، واعُتبػػػخ عسميػػػا شػػػبيي  
شاقذػػات، واأللعػػاب عبػػخ اإلنتخنػػت، وتحسيػػل ا، حيػػث ُتسّكػػغ السدػػتخجميغ مػػغ السذػػاركة فػػي السوالسشتػػجيات حالي ػػ

ػػالسمفػػات وتشديميػػا، وبسػػا أّف الحاسػػػب كػػاف حجسػػو كبيػػخ   ا وغيػػخ فعػػاؿ، أدػ ذلػػظ إلػػى التقميػػل مػػغ ا وبصيئ ػػا ومكمف 
ضيػػخت بػػخامج البخيػػج اإللكتخونػػي والجردشػػة، بيشسػػا لػػع وأيزػػا  . 1عػػجد السدػػتخجميغ الػػحيغ شػػاركػا فػػي ىػػحا الشطػػاـ

ـ، وىػػ نطػاـ 1979عػاـ  (USENET) "ا، وتع إنذاء نطاـ اليػزنت "نطاـ السدتخجميغطيخ أؼ بخامج غيخىت
ومػػغ ثػػع تػػع اسػػتخجاميا مػػغ قبػػل الجامعػػات والػكػػاالت ، ونػػػرث كاروليشػػا لمسخاسػػمة بػػيغ جػػامعتي ديػػػؾ ـَ خجِ سػػتُ ا

عمييػا  الحكػميػة األخػخػ، وقػج سػسح مػقػع اليػزنػت لمسدػتخجميغ بشذػخ وتمقػي الخسػائل داخػل مجسػعػات ُأشمػق
وقج نست ىحه السجسػعات خػبلؿ فتػخة الثسانيشػات، ولػع تكػغ ىشػاؾ أؼ اتفاقيػة معياريػة  ،اسع "مجسػعة األخبار"

ـ، نفػػح العجيػػج مػػغ مصػػػرؼ 1987ا ألف عػػجدىا ارتفػػع، وفػػي عػػاـ لتدػػسية ىػػحه السجسػعػػات، مسػػا سػػبب ارتباك ػػ
واسػػعة لتذػػسل األخبػػار، واألحاديػػث، اليػسػػشت تغييػػخات فػػي ىػػحه السجسػعػػات ليحػلػىػػا إلػػى تدمدػػبلت ىخميػػة 

 .2والسشػعات السختمفة

ا فػػي أوائػػل التدػػعيشات، أؼ عشػػج فتػػخة التدػػعيشيات أصػػبحت وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي أكثػػخ انتذػػار  أمػػا فػػي 
ضيػػػر شػػػبكة الػيػػب العالسيػػػة، وانتذػػارىا بػػػيغ الجسػػاىيخ، ومػػػغ أوؿ السحػػاوالت النخػػػخاط السػاقػػع فػػػي الثقافػػػات 

، ولكشيػا كانػت بصيئػة ومكمفػة، ومػغ ثػع مػع انتذػار (Prodigy) ومػقػع (Compuserve) ػقعالسشتذخة ىي م
، وبعػجىا (AOL) اإلنتخنت وتػافخ الخجمات اإللكتخونية بجأ انتذار أنطسة الجردشة بيغ السدتخجميغ مثل نطػاـ

نتخنػت، وأصػبح ، الحؼ ساىع في تدييل تبادؿ السعمػمات والسػسػيقى السجانيػة عبػخ اإل(Napster)ضيخ مػقع
ـ، وتع دمج 1993عاـ  ظ ويبتع إشبلؽ مترفح مػزاي .3ىحا السػقع السرجر الخئيدي لتػزيع وسائل اإلعبلـ

التي تديل االستخجاـ بذكل كبيخ، ومغ ثع ساعجت بشية شػبكة الػيػب  ةنطاـ ىحا السترفح مع واجية جخافيكي
عجت الدػخعة الكبيػخة لئلنتخنػت عمػى الػصػػؿ إلػى في التشقل مغ مػقع إلى آخخ بشقخة واحجة، حيث سا العالسية
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 - Ray, M. (2018). Social network. www.birtannica.com, Retrieved 29/9/2020. 
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تػػع تأسػػيذ أوؿ الذػػبكات االجتساعيػػة التػػي تعتسػػج عمػػى تقشيػػة الػيػػب وىػػي مػقػػع  .1محتػػػػ الػسػػائط الستعػػجدة
ـ حسمػػة  إعبلنيػػة  1995حيػػث أقامػػت شػػخكة كبلسػػسيت مشػػح تأسيدػػيا عػػاـ ، (Classmates.com)كبلسػػسيت

شج مفيػػـػ شػػبكتيا عمػػى العبلقػػة القائسػػة مػػا بػػيغ أعزػػاء السجرسػػة لجػػحب مترػػفحي الػيػػب إلػػى مػاقعيػػا، واسػػت
الثانػيػػة وخخيجػػي الجامعػػات وأمػػاكغ العسػػل وفػػخوع القػػػات السدػػمحة، بيشسػػا أنذػػأت شػػخكة سػػيكذ ديجخيػػد أوؿ 

ـ، حيث شسل ىحا السػقع العجيج مغ السيدات مثل تسكيغ األعزػاء 1997مػقع تػاصل اجتساعي حكيقي عاـ 
خيف شخري، ودنذاء قائسة األصجقاء واالتراؿ بيع مغ خبلؿ الخسائل وتسّكغ ىحا السػقػع مغ إنذاء ممف تع

 .2ـ ولكغ اإليخادات لع تكغ عالية وانيار2000مغ جحب ثبلثة مبلييغ مدتخجـ بحمػؿ عاـ 

عػػاـ  مػقػػع فخيشجسػػتخإنذػػاء العجيػػج مػػغ وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي، مشيػػا:  القػػخف الػاحػػج والعذػػخيغ تػػعأمػػا فػػي 
ـ، وييػػجؼ ىػػحا السػقػػع لمتشػػافذ مػػع خػػجمات السػاعػػجة الذػػييخة القائسػػة عمػػى رسػػـػ االشػػتخاؾ مثػػل مػقػػع 2002
والػحؼ اسػتػلى عمػى صػيغة عسػل مػقػع كبلسػسيت، واعتبػخ  (Facebook) إشػبلؽ مػقػع فيدػبػؾ. وتػع مػاتر

عػغ  انػيػة بػجيبل  ـ شػبكة مفتػحػة لجسيػع شػبلب الجامعػات والسػجارس الث2004مػقع فيدػبػؾ مشػح إشبلقػو عػاـ 
ـ، 2003فػي عػاـ  (MySpace) إنذػاء مػقػع باإلضػافة إلػى .3مػع مبليػيغ السدػتخجميغ(MySpace) عمػقػ

ا لمتػاصػل بػيغ فّشػاني الػخوؾ والسعجبػيغ، وامتمػظ ىػحا السػقػع وركد ىحا السػقع عمى الفئة الذػابة، وأصػبح مكان ػ
مبليػػػيغ السترػػػفحيغ إليػػػو، ولكػػػغ فػػػي عػػػاـ بشيػػػة داعسػػػة ليػػػا لسدػػػاعجتو عمػػػى الشسػػػػ، مسػػػا سػػػاعج فػػػي انزػػػساـ 

 .(MySpace)4  بذخاء مػقع (News Corporation Ltd) ـ، قامت شخكة نيػز كػربذغ2005

 ثالثًا: أنؽاع وسائل التؽاصل االجتساعي

ترػػػاؿ والتػاصػػػل فػػي ىػػػحا العرػػػخ، مقػلػػة ديكػػػارت "أنػػػا أفكػػخ إذف أنػػػا مػجػػػػد"، تغيػػخت بفعػػػل تشػػػػع وسػػائل اال
أنػػا مػجػػػد"، فيػػحه السقػلػػة أصػػبحت الشدػػخة الججيػػجة إلندػػاف ىػػحا العرػػخ )الفصافصػػة،  فإذ لترػػبح "أنػػا أترػػل

 جتساعي الحجيثة:(. وفيسا يمي عخض ألبخز وسائل التػاصل اال65.، ص2016
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 : ييس بؽكأواًل 

قػات، يتػيح لسدػتخجميو إمكانّيػة كتابػة التعمي ،ُيعَخؼ الفيذ بػؾ عمى أّنو مػقػع مػغ مػاقػع التػاصػل االجتسػاعيّ 
والجردشػػة مػػع األصػػجقاء، ونذػػخ ومذػػاركة الرػػػر، ومذػػاىجة وتذػػكيل مقػػاشع الفيػػجيػ القرػػيخة، ونذػػخ روابػػط 
األخبػػػار، وأّؼ محتػػػػػ آخػػػخ مثيػػػخ لئلعجػػػاب واالىتسػػػاـ، كسػػػا ُيتػػػيح الفػػػيذ بػػػػؾ لسدػػػتخجميو إمكانيػػػة تحجيػػػج 

لمتػاصل االجتسػاعي، أؼ أنػو وسيمة ىػ و . 1أشخاص لخؤية السشذػرات، أو جعميا متاحة لمجسيع حدب الخغبة
يتػػػػيح لؤلشػػػػخاص العػػػػادييغ واالعتبػػػػارييغ كالذػػػػخكات، أف يبػػػػخز نفدػػػػو وأف يعػػػػدز مكانتػػػػو عبػػػػخ أدوات السػقػػػػع 
لمتػاصػػل مػػع أشػػخاص آخػػخيغ، ضػػسغ نصػػاؽ ذلػػظ السػقػػع أو عبػػخ التػاصػػل مػػع مػاقػػع تػاصػػل أخػػخػ، ودنذػػاء 

آخػػخ ىػػػ شػػبكة اجتساعيػػة )الكتخونيػػة( (. وفػػي تعخيػػف 10، ص.2010روابػػط تػاصػػل مػػع اآلخػػخيغ )نرػػخ، 
تتػػػػيح لمعجيػػػػج مػػػػغ السذػػػػتخكيغ عػػػػخض ممفػػػػاتيع الذخرػػػػية، ومذػػػػاركة اآلخػػػػخيغ فيسػػػػا يختارونػػػػو مػػػػغ نذػػػػاشات 

 (.83، ص.2012)السشرػر، 

ـ؛ كذبكة اجتساعّية في جامعة ىارفارد، وتػع تأسيدػو مػغ 2004وقج بجأ ىحا التصبيق في شيخ شباط مغ عاـ 
كخبيخج وددوارد سافيخف؛ لتكػيغ شبكة لجامعة شبلب الجامعة، وبعجىا تصّػر ىحا السػقع قبل الصالبيغ مارؾ زو 

بدػػخعة ىائمػػة باعتبػػاره الذػػبكة االجتساعّيػػة األكثػػخ شػػعبية وشػػيخة فػػي كاّفػػة أنحػػاء العػػالع؛ وذلػػظ بدػػبب سػػيػلة 
صػػجقاء، ويسكػػغ اسػػتخجامو، إذ يسكػػغ ألؼ شػػخز غيػػخ تقشػػّي البػػجء بالشذػػخ عميػػو ومذػػاركة السعمػمػػات مػػع األ

ػػ عػػغ قجرتػػو عمػػى  فزػػبل  ا، تمخػػيز نجػػاح ىػػحا السػقػػع؛ بدػػبب قجرتػػو عمػػى جػػحب الشػػاس واألعسػػاؿ التجارّيػػة مع 
 .2يعسػػػػػػل عبػػػػػػخ مػاقػػػػػػع متعػػػػػػجدة التفاعػػػػػػل مػػػػػػع مػاقػػػػػػع الػيػػػػػػب األخػػػػػػخػ مػػػػػػغ خػػػػػػبلؿ تػػػػػػػفيخ تدػػػػػػجيل دخػػػػػػػؿ

ػػا عالسي ػػا ودليػػل 3(2020لعػػاـ ) khorosوبحدػػب مػقػػع   لػسػػائل الجيسغخافيػػة ئزالخرػػا ، الػػحؼ ُيعتبػػخ مػقع 
الفيدبػؾ يعتبخ السشرة األولػى مػغ حيػث االسػتخجاـ، حيػث بمػا عػجد السدػتخجمػف  االجتساعي، فإف التػاصل

% ىػػػع مػػػغ اإلنػػػاث مػػػغ مدػػػتخجمي الفيدػػػبػؾ، 54مميػػػار مدػػػتخجـ نذػػػط شػػػيخي ا،  2.45الشذػػػصػف لمفيدػػػبػؾ 
 تػزعت الشدب كاآلتي:% ىع مغ الحكػر مغ السدتخجميغ عمى مختمف األعسار، حيث 46و
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 86 فيدبػؾ.عام ا يدتخجمػف  29و 18% مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 
 77 % فيدبػؾ.عام ا يدتخجمػف  49و 30مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 
 51 % فيدبػؾ.عام ا يدتخجمػف  65و 50مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 
 34 % فيدبػؾ.ا يدتخجمػف عام   65مغ األشخاص فػؽ 

 ، فكانت الشدب مػزعة كاآلتي:1أما بالشدبة لئليخادات

 85 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 30% مغ األسخ التي يقل دخميا الدشػؼ عغ 
 88 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 60ألف دوالر و 30% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 
 81 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 70ألف دوالر و 60بيغ  % مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ 
 88 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 80ألف دوالر و 70% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 
 86 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 100ألف دوالر و 80% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 
 86 ألف دوالر تدتخجـ فيدبػؾ. 100000% مغ األسخ التي يديج دخميا الدشػؼ عغ 

% مػػػغ 96دقيقػػػة يػمي ػػػا عمػػػى مشرػػػة فيدػػػبػؾ، حيػػػث يرػػػل  35ويقزػػػي مدػػػتخجمػ فيدػػػبػؾ فػػػي الستػسػػػط 
 .2% عبخ الكسبيػتخ السحسػؿ )البلبتػب(25السدتخجميغ إلى فيدبػؾ عغ شخيق األجيدة السحسػلة، و 

 ا: تؽيترثانيً 

ت في الدشػات األخيخة، وأخح تػيتخ اسسو مغ مرصمح "تػيت" جتساعي التي انتذخ التػاصل اال أحج وسائلىػ 
ا لػػو، فيدػػسح لمسغػػخديغ إرسػػاؿ رسػػائل نرػػية مػػػجدة لتفاصػػيل تخػػح مػػغ العرػػفػرة رمػػد  االػػحؼ يعشػػي "التغخيػػج"، و 

ا لمخسػالة الػاحػجة، حخف ػ 140كثيخة، وىػ خجمة مرغخة تدسح لمسغخديغ إرسػاؿ رسػائل نرػية قرػيخة ال تتعػجػ 
ػويجػز لمسػخء  ػأف يدػسييا نر  ا لتفاصػيل كثيػخة، ويسكػغ لسػغ لجيػو حدػاب فػي مػقػع تػػيتخ أف يتبػادؿ مػع ا مكثف 

                                           
1
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أصجقائو تمظ التغخيجات أو التػيتات مغ خبلؿ ضيػرىا عمػى صػفحاتيع الذخرػية، أو فػي حالػة دخػػليع عمػى 
 (.74، ص.2013، ةصفحة السدتخجـ صاحب الخسالة )حسػد

% ىػػػػع مػػػػغ اإلنػػػػاث مػػػػغ 50مميػػػػػف مدػػػػتخجـ نذػػػػط شػػػػيخي ا،  330تخ بمػػػػا عػػػػجد السدػػػػتخجمػف الشذػػػػصػف لتػػػػػي
% ىػػػع مػػػغ الػػػحكػر مػػػغ السدػػػتخجميغ عمػػػى مختمػػػف األعسػػػار، حيػػػث تػزعػػػت الشدػػػب 50مدػػػتخجمي تػػػػيتخ، و

 :1كاآلتي

 38 تػيتخ.عام ا يدتخجمػف  29و 18% مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 26 % تػيتخ.عام ا يدتخجمػف  49و 30مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 17 % تػيتخ.عام ا يدتخجمػف  65و 50مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 7 % تػيتخ.عام ا يدتخجمػف  65مغ األشخاص فػؽ 

 أما بالشدبة لئليخادات، فكانت الشدب مػزعة كاآلتي:

 23 ألف دوالر تدتخجـ تػيتخ. 30% مغ األسخ التي يقل دخميا الدشػؼ عغ 

 36 % ألف دوالر تدتخجـ تػيتخ. 74999ألف دوالر و 30مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 

 41 ألف دوالر تدتخجـ تػيتخ. 75000% مغ األسخ التي يديج دخميا الدشػؼ عغ 

 دقيقة لكل جمدة عمى مشرة تػيتخ. 3.39ويقزي مدتخجمػ تػيتخ في الستػسط 

  

                                           
1
 - https://www.brandwatch.com/blog/most-twitter-followers 
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 ا: السدوناتثالثً 

مختبػػة بحيػػث تػضػػع التػػجويشات األحػػجث فػػي أعمػػى الرػػفحة الخئيدػػية لمسجونػػة تمييػػػا ىػػي عبػػارة عػػغ مػػحكخات 
التػػػجويشات األقػػػجـ، تتػػػيح السػػػجونات التعميػػػق عمػػػى مػػػا يكتػػػب فييػػػا، كسػػػا يسكػػػغ لرػػػاحب السجونػػػة الػػػتحكع فػػػي 

 (.263ص.، 2011محتػياتيا بديػلة كبيخة مقارنة بسػاقع الػيب التقميجؼ )الجليسي، 

 ا: واتس آبرابعً 

تصبيػػػق تخاسػػػل فػػػػرؼ لميػاتػػػف الحكيػػػة، ويسكػػػغ مػػػغ خبلليػػػا إرسػػػاؿ الخسػػػائل السكتػبػػػة والرػػػػتية والرػػػػر  ىػػػػ
ػاتذ آب ىػ تصبيق مجانّي يقػـ باستخجاـ اإلنتخنت؛ لمتسّكغ مغ التػاصل مع اآلخخيغ مغ خػبلؿ فال والفيجيػ.

سػػػائل الرػػػػتّية بكػػػّل بدػػػاشة، إرسػػػاؿ واسػػػتكباؿ الخسػػػائل، والسكالسػػػات، والرػػػػر، ومقػػػاشع الفيػػػجيػ، وحتػػػى الخ 
ـ مغ قبل بخايغ أكتػف وجاف كػـ، وبسداعجة 2009وسيػلة، وسخية، ومػثػقية، وتع ترسيع ىحا التصبيق عاـ 

ـ حػالي 2017، وقج وصل مدتخجمي ىحا التصبيق في عاـ (RentACoder.com) مبخمج روسي مغ مػقع
مميػػار  3.3مميػػار رسػػالة، وأكثػػخ مػػغ  50نحػػػ  مميػػار مدػػتخجـ نذػػط بذػػكٍل شػػيخّؼ، حيػػث يخسػػمػف يػميػػا   1.2

مميػػػف صػػػرة متحخكػػة، األمػػخ الػػحؼ يجعمػػو التصبيػػق األكثػػخ شػػيػعا  لمػسػػائط الستعػػجدة، ويخاعػػى  80صػػػرة، و
 .1تحجيث التصبيق بيغ الحيغ واآلخخ؛ فقج تتػقف بعس السيدات عغ العسل في أؼ وقت

 ا: إندتغرامخامدً 

يغ مذاركة مقاشع الفيجيػ، والرػر مع اآلخػخيغ، كسػا ُيتػيح إمكانّيػة التعػجيل ىػ تصبيق مّجاني ُيتيح لمُسدتخجم
عمػى الرػػر مػػغ خػبلؿ تصبيػق الفبلتػػخ الخقسّيػة، واإلشػارات، والُسػػؤثِّخات الخاّصػة؛ لتػتع  بعػػج ذلػظ مذػاركتيا مػػع 

 .الُسدتخِجميغ اآلخخيغ، أو عمى وسائل التػاُصل االجتساعّي األخخػ 

                                           
1
 - Rousseau, C. (2018). What Sapp everything you need to know, www.imore.com, Retrieved 

20/9/2020. 
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، 1مميػػػف نذػػط مدػػتخجـ يػمي ػػا 500الشذػػصػف الندػػتغخاـ مميػػار مدػػتخجـ نذػػط شػػيخي ا وفبمػػا عػػجد السدػػتخجمػف 
% ىػػػع مػػػغ الػػػحكػر مػػػغ السدػػػتخجميغ عمػػػى مختمػػػف 49% ىػػػع مػػػغ اإلنػػػاث مػػػغ مدػػػتخجمي االندػػػتغخاـ، و51

 :2األعسار، حيث تػزعت الشدب كاآلتي

 67 تغخاـ.اندعام ا يدتخجمػف  29و 18% مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 47 % اندتغخاـ.عام ا يدتخجمػف  49و 30مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 23 % اندتغخاـ.عام ا يدتخجمػف  65و 50مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 8 % اندتغخاـ.عام ا يدتخجمػف  65مغ األشخاص فػؽ 

 ، فكانت الشدب مػزعة كاآلتي:3أما بالشدبة لئليخادات

 44ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 30سخ التي يقل دخميا الدشػؼ عغ % مغ األ 

 45 ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 60ألف دوالر و 30% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 

 36 ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 70ألف دوالر و 60% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 

 55 ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 80ألف دوالر و 70دخميا الدشػؼ بيغ % مغ األسخ التي يتخاوح 

 46 ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 100ألف دوالر و 80% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ 

 60 ألف دوالر تدتخجـ اندتغخاـ. 100000% مغ األسخ التي يديج دخميا الدشػؼ عغ 

 دقيقة يػمي ا عمى مشرة اندتغخاـ. 53يقزي مدتخجمػ اندتغخاـ في الستػسط 

                                           
1
 - https://www.statista.com/statistics/802776/distribution-of-users-on-instagram-worldwide-gender/ 

2
 - https://www.statista.com/statistics/246199/share-of-us-internet-users-who-use-instagram-by-age-group 

3
- https://www.statista.com/statistics/246204/share-of-us-internet-users-who-use-instagram-by-household-

income/ 
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 سادًسا: سشاب شات

ىػ تصبيق عمى اإلنتخنت ُيتيح لمُسدتخجميغ إمكانّية إرساؿ مقاشع الفيجيػ، والرػر إلى األصجقاء، أو إلى 
نة )قّرتي( الخاّصة بيع، عمسا  بأّف ىحا التصبيق يتسّيد بأّف الرػر، والفيجيػىات الُسزافة تختفي بعج  ُمجو 

 .ساعة مغ ُمذاىجتيا 24يِّ ُمِز 

% ىع مغ اإلناث مغ 61، 1مميػف مدتخجـ نذط شيخيا 210فبما عجد السدتخجمػف الشذصػف لدشاب شات 
% ىع مغ الحكػر مغ السدتخجمي عمى مختمف األعسار، حيث تػزعت الشدب 38مدتخجمي الدشاب شات، و

 :2كاألتي

 53 سشاب شات.عام ا يدتخجمػف  25و  15% مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 34 % سشاب شات.عام ا يدتخجمػف  35و  26مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 18 % سشاب شات.عام ا يدتخجمػف  45و  36مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 11 % سشاب شات.عام ا يدتخجمػف  55و  46مغ األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 4 %سشاب شات.عام ا يدتخجمػف  56ص الحيغ تديج أعسارىع عغ مغ األشخا 

 ، فكانت الشدب مػزعة كاآلتي:3أما بالشدبة لئليخادت

 32 ألف دوالر تدتخجـ سشاب شات. 30% مغ األسخ التي يقل دخميا الدشػؼ عغ 

 33 ألف دوالر تدتخجـ سشاب  60ألف دوالر و 30% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ
 شات.

 31 ألف دوالر تدتخجـ سشاب  70ألف دوالر و 60% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ
 شات.

                                           
1
 - https://www.statista.com/statistics/326460/snapchat-global-gender-group/ 

2
 - https://www.statista.com/statistics/814300/snapchat-users-in-the-united-states-by-age/ 

3
 - https://www.statista.com/statistics/814303/snapchat-users-in-the-united-states-by-income/ 
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 42 ألف دوالر تدتخجـ سشاب  80ألف دوالر و 70% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ
 شات.

 39 ألف دوالر تدتخجـ سشاب  100ألف دوالر و 80% مغ األسخ التي يتخاوح دخميا الدشػؼ بيغ
 .شات

 39 ألف دوالر تدتخجـ سشاب شات. 100000% مغ األسخ التي يديج دخميا الدشػؼ عغ 

 دقيقة يػميا  عمى مشرة سشاب شات. 30حيث يقزي مدتخجمػ سشاب شات في الستػسط 

 ألبرز، وفيسا ما يمي عخض 1الذبكات التي يجب أف يتع إعصاؤىا األولػية في عسمظkhoros وقج حجد مػقع 
 يتػ استخداميا في عسمغ كعالقات عامةب أن الذبكات التي يج

 
                                           

1
 - https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2019-mobile-phenomena-report.pdf 
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 أسباب تؽضح أىسية وسائل التؽاصل االجتساعي لذركتغ

ىػ ما ىػ الحؼ يصخح نفدو عمى مخ الدشيغ، بغس الشطخ عغ حجع الرشاعة والسؤسدة، فإف الدؤاؿ 
فػائج وأسباب  ،ميفيسا ي مدتػػ جيج وسائل التػاصل االجتساعي الحؼ يجب أف تدتثسخ فيو العبلمة التجارية.

تجعمظ تفكخ في وسائل التػاصل االجتساعي وتختيبيا حدب األولػية  1(2019حجدتيا كػرؼ مػريذ )مسيدة 
 .ضسغ خصة تدػيق شخكتظ

 إدارة الدسعة  -1
لكل ما  كسػاقع لمسخاجعة والترشيف  - B2Cخاصة لمذخكات  -تعسل العجيج مغ مػاقع الػسائط االجتساعية 

بالسػاقع االجتساعية التي يدتخجميا  وعمع إذا لع تكغ عمى درايةػاصل االجتساعي، فيشذخ عمى مػاقع الت
باإلضافة إلى ، في مجاؿ عسمظ، فقج تفػتظ فخصة االستفادة مغ السخاجعات لرالحظ دتخجمياجسيػرؾ وي

كتداب متعميقات الدمبية التي لجيظ الفخصة لمخد عمييا والتعامل معيا بذكل احتخافي ال، عجـ رؤيتظ لذلظ
 .الدسعة التي تدتحقيا شخكتظ

 العبلقات العامة -2
ليشكجف  يدسح مػقع، حيث وسائل التػاصل االجتساعي وسيمة رائعة لشذخ أخبار ورسائل الذخكة السيسةإف 

االستفادة مغ العجيج مغ الذبكات إضافة  إلى  بسديج مغ االتراالت االحتخافية والذبيية بالبيانات الرحفية،
 .يراؿ أخبار إيجابية لمعسبلء وأصحاب السرمحة حػؿ ما تفعمو الذخكة بخبلؼ تحقيق الخبحاالجتساعية إل

في ضػء تغييخات ، فال تتجاىل أو تقمل مغ تأثيخ الذبكات االجتساعية عمى تزخيع العبلقات العامةلحلظ 
Facebook  يعسل  نجج أف محتػػ العبلقات العامة، في ترفية السحتػػ التخويجي مغ مػجد األخبار

 .بذكل أفزل في الػصػؿ في كثيخ مغ الحاالت بدبب ارتفاع معجالت السذاركة

 

 
                                           

1
 - Morris, C. (2019). Reasons why social media is important to your company. SEJ  Search Engine 

Journal. Retrieved from https://www.searchenginejournal.com/why-social-media-is-important/285809./ 
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 تحديغ محخكات البحث -3
حػؿ تأثيخ وسائل التػاصل االجتساعي عمى تحديغ  الرحيحة والسزممة ىشاؾ الكثيخ مغ السعمػمات

ىشاؾ إشارات مجمجة بغس الشطخ عغ الشقاشات حػؿ الدببية واالرتباط وما إذا كانت ، لكغ محخكات البحث
مباشخة في خػارزميات محخؾ البحث ذات الرمة بػسائل التػاصل االجتساعي، ىشاؾ إجساع داخل التدػيق 

بذجة بػضع  ى الباحثافعبلوة عمى ذلظ، أوص تحديغ محخكات البحث، يجب العسل عمىالخقسي عمى أنو 
السػاقع االجتساعية مثل السشافديغ خصة إلنذاء أكبخ قجر مغ السحتػػ واكتداب قجر مغ السذاركة عمى 

 .الخائجيغ في الرشاعة في الدػؽ التقميجية وترشيفات البحث وعػالع وسائل التػاصل االجتساعي

 البحث السحمي -4
يتخاوح ىحا مغ التأكج مغ مصالبتظ و  ،تعسل العجيج مغ السشرات االجتساعية في نطاـ البحث السحميحيث 

ستدقة )االسع والعشػاف والياتف(، ومدتػػ معيغ مغ تحجيث البيانات أو ال NAP بسمفات التعخيف، وبيانات 
مغ خبلؿ التخكيد عمى مػاقع الػسائط االجتساعية . وذلظ عسميات التحقق في الػقت السشاسب بسخور الػقت

، يسكغ الحفاظ عمى أىسية كمييسا وصياغة العسلالسشاسبة التي تتقاشع مع أىسية البحث السحمي في مجاؿ 
 .ستخاتيجية الرحيحة لجقة البيانات والشذخ السدتسخ والسذاركةاإل

 رابًعا: خرائص وسائل التؽاصل االجتساعي

ا وتتسثل ىحه الدسات في ا ومسيد  ا فخيج  تتدع وسائل التػاصل االجتساعي ببعس الدسات التي ُتعصييا شابع  
 :اآلتي

اعمية والتذاركية، حيث تدسح لؤلفخاد : تتدع وسائل التػاصل االجتساعي بالتفالتفاعمية والتذاركية -1
بسذاركة السشذػرات والتعميق عمييا أو إبجاء االعجاب بيا، وتتيح لؤلفخاد مذاىجة ردود اآلخخيغ ومجػ 

 تفاعميع والخد عمييع بذكل مباشخ.
 : إف التدجيل في وسائل التػاصل االجتساعي مجاني، ويبقى مجاني.قمة التكمفة -2
ج أؼ فخد إلى ميارات خاصة الستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي، : ال يحتاسيؽلة االستخدام -3

 ومعطع وسائل التػاصل االجتساعي ُتػفخ صفحات خاصة بالمغاة الخسسية لكل مجتسع.
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: وذلظ مغ خبلؿ إمكانية فتح وسائل التػاصل االجتساعي عغ شخيق اليػاتف الشقالة فبل السرونة -4
سائل، وأصبحت الذخكات السشتجة لؤلجيدة الخمػية يذتخط وجػد جياز حاسػب لمػصػؿ لتمظ الػ 

 تزسغ أنطسة التذغيل تصبيقات خاصة تدسى بخامج الػسائل االجتساعية.
: حيث لع يعج الدفخ مذخوشا  لخؤية األصجقاء أو لمجراسة، بل أصبح بإمكاف عالػ افتراضي لمتؽاصل -5

 األفخاد االلتقاء عبخ  وسائل التػاصل االجتساعي.
 ,I pokeا إلى األقل حدب مؽقع آيبؽك )ب وسائل التؽاصل االجتساعي مؼ األكثر إستخدامً ترتيخامدًا: 

2019:) 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف. %92.2فيذ بػؾ 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف. %72.3واتذ اب 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف. %61.8اندتغخاـ 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف.60.7يػتيػب % 

  لدكاف.% مذتخؾ مغ عجد ا36.2سشاب شات 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف. %25.6تػيتخ 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف.22.3ليشكج اف % 

  مذتخؾ مغ عجد الدكاف. %17.5تيظ تػؾ 

 1سادسا : عيػب ومدايا استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى السجتسع

ا، كاف فراعج   2006نست وسائل التػاصل االجتساعي بذكل كبيخ في الدشػات القميمة الساضية، فسشح عاـ 
ا لمغاية بذكل غيخ متػقع. فعمى وجو الخرػص، تصػر ونسا مػقعي الفيدبػؾ وتػيتخ معجؿ الشسػ مختفع  

 بذكل متدارع، واستحػذا عمى مبلييغ السدتخجميغ في بزع سشػات فقط.
                                           

1
 - Bilal, A. (2020). Advantages and Disadvantages of Social Media for Society. Updated On: July 13, 

2020, https://www.techmaish.com/ 
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الجوؿ الستقجمة  فالصخيقة التي تشسػ بيا التكشػلػجيا، جمبت الكثيخ مغ السدايا لمسجتسع بجوف استثشاء، بجاية  مغ
إلى الجوؿ الستخمفة، حيث تدتخجـ كل دولة قػة وسائل التػاصل االجتساعي لتحديغ الحياة، ومغ ناحية 
ا عمى السجتسع بصخيقة سمبية. تسام ا مثل أؼ شيء يسكغ استخجامو لكل مغ الخيخ  أخخػ، فقج أثخت أيز 

ديجابية لؤلفخاد؛ لكغ األمخ يتعمق بالسدتخجـ إذا والذخ، فقجمت وسائل التػاصل االجتساعي أيزا  شخقا  سمبية و 
 .ا عمى اآلخخيغأراد استخجـ ىحه القػة ودنجاز األشياء بذكل إيجابي أو استخجاميا بصخيقة تشعكذ سمب  

فيشاؾ العجيج مغ السدايا والعيػب الستخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي؛ لكغ ارتأػ الباحثاف البجء بالعيػب 
، وىحه يا عجيجة وكل شيء ُيشطخ إليو عمى أنو لو تأثيخ إيجابي ما لع يتع استخجامو بذكل سمبي؛ ألف السداأوال  

 .السدايا والعيػب الكافية لتحجيج الصخيقة التي يجب اتباعيا عمى وسائل التػاصل االجتساعيبعس 

 عيؽب استخدام مؽاقع التؽاصل االجتساعي عمى السجتسع

؛ والدبب في ذلظ شفاؿ ضحايا لمتشسخ عبخ اإلنتخنت في الساضيأصبح معطع األ: التشسخ اإللكتخوني -1
أنو يسكغ ألؼ شخز إنذاء حداب مديف والكياـ بأؼ شيء دوف أف يتع تعكبو، فقج أصبح يعػد إلى 

إرساؿ التيجيجات ورسائل  وذلظ مغ خبلؿعمى أؼ شخز التشسخ عمى اإلنتخنت.  ا  مغ الديل جج
لتقخيخ نذخه مػقع ا  وفقو ثارة عجـ الخاحة والفػضى في السجتسع. التخىيب والذائعات إلى الجساىيخ إل

PewCenter.org تحػلت إلى  التيتحقق مغ قرز التشسخ اإللكتخوني ، أكج عمى أنو تع ال
 .قرز انتحار

اختخاؽ البيانات الذخرية والخرػصية ومذاركتيا عمى : حيث أصبح مغ الديػلة القخصشة -2
، تعج سخقة وأيزا  إلى خدائخ مالية وخدائخ في الحياة الذخرية.  قج يؤدؼ األمخ الحؼاإلنتخنت. 

اليػية مذكمة أخخػ يسكغ أف تتدبب في خدائخ مالية ألؼ شخز مغ خبلؿ اختخاؽ حداباتو 
الذخرية في فيدبػؾ وتػيتخ تع اختخاؽ العجيج مغ حدابات  وتؤكج التقاريخ عمى أنو الذخرية.

يعج أحج العيػب الخصيخة وىحا األمخ حياة األفخاد الذخرية. الساضي ونذخ السختخؽ مػاد أثخت عمى 
شرح كل مدتخجـ بالحفاظ عمى بياناتو الذخرية وحداباتو آمشة يُ ؛ لحلظ لػسائل التػاصل االجتساعي

 .لتجشب مثل ىحه الحػادث
الجدء اإلدماني مغ وسائل التػاصل االجتساعي سيء لمغاية ويسكغ أف يدعج الحياة : إف اإلدماف -3

اال ا مغ إدماف وسائل التػاصل االجتساعي. األكثخ تزخر   ، وتعتبخ فئة السخاىقيغ الفئةذخرية أيز 
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حيث أثبتت الجراسات أف فئة السخاىقيغ ىع الفئة األكثخ استخجام ا لسػاقع التػاصل االجتساعي، األمخ 
 الحؼ يؤدؼ بيع إلى االنقصاع عغ السجتسع ودضاعة الػقت.

 فخادأصبح بإمكاف الػكاالت األمشية الػصػؿ إلى حدابات األا الحاضخ : في وقتشمذكبلت األماف -4
 ضة لمخصخ.ا معخ  مسا يجعل الخرػصية تقخيب   ؛الذخرية

يسكغ لػسائل التػاصل االجتساعي أف تجمخ سسعة شخز ما بديػلة بسجخد إنذاء : حيث الدسعة -5
اقرة كاذبة ونذخىا عبخ وسائل التػاصل االجتساعي. و  تعاني الذخكات مغ خدائخ  ، يسكغ أفأيز 

 .بدبب الدسعة الديئة التي يتع نقميا عبخ وسائل التػاصل االجتساعي
ليذ فقط باستخجاميا، ولكغ مغ خبلؿ متابعة األعساؿ : وسائل التػاصل االجتساعي تدبب السػت -6

بػ السجشػنة األخخػ التي يتع مذاركتيا عمى اإلنتخنت. عمى سبيل السثاؿ، راك السثيخة واألشياء
الجراجات الحيغ يقػمػف باألعساؿ السثيخة غيخ الزخورية، والشاس الحيغ يقػمػف بالقفد فػؽ القصارات 

 ةوغيخىا مغ األشياء التي تيجد الحيا
 مزايا وسائل التؽاصل االجتساعي لمسجتسع

يسكغ ، حيث السيدة األولى والخئيدية لػسائل التػاصل االجتساعي ىي االتراؿإف  :االتراؿ -1
يكسغ جساؿ وسائل و بغس الشطخ عغ السكاف.  اص مغ أؼ مكاف التػاصل مع أؼ شخزلؤلشخ

 .التػاصل مع أؼ شخز لمتعمع ومذاركة أفكارؾمغ سكشظ ت االتػاصل االجتساعي في أني
التثكيف مغ  امغ الديل جج  ، و ػسائل التػاصل االجتساعي فػائج كثيخة لمصبلب والسعمسيغ: إف لالتعميع -2

متابعة أؼ ، إضاقة إلى أنو أصبح باإلمكاف غ عبخ وسائل التػاصل االجتساعيالخبخاء والسيشيي
وأصبح بغس الشطخ عغ مػقعظ وخمفيتظ التعميسية  وتعديد معخفتظ بأؼ مجاؿ، شخز لمتعمع مشو

. وأكبخ مثاؿ عمى ذلظ: ىػ ما واجيشاه، حيث تست االستفادة تثكيف نفدظ دوف دفع ثسشياباإلمكاف 
االجتساعي لمتعميع في السجارس والجامعات، ليذ فقط في فمدصيغ بل في جسيع مغ وسائل التػاصل 

أنحاء العالع، حيث أصبح التعميع عغ بعج أمخ ضخورؼ جخاء جائحة كػرونا، وأصبح وسيمة اتراؿ 
 بيغ الصبلب والسعمسيغ.

خاءة آخخ العسل عمى قالسيدة الخئيدية لػسائل التػاصل االجتساعي ىي : مغ السعمػمات والتحجيثات -3
التي سشحازة الالتمفديػف ووسائل اإلعبلـ السصبػعة األحجاث والسدتججات حػؿ العالع، واالستغشاء عغ 
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الحرػؿ ي وسائل التػاصل االجتساعال تعسل عمى نقل الخسالة الحكيكية، فأصبح بإمكانظ بسداعجة 
 .عمى الحقائق والسعمػمات الحكيكية

يتع استخجاميا عبخ وسائل التػاصل االجتساعي، حيث أصبح : وىػ مغ أكثخ األنذصة التي التخويج -4
باإلمكاف استخجاـ ىحه الػسائل لمػصػؿ إلى أكبخ عجد مغ الجساىيخ السدتيجفة، والعسل عمى تقميل 

 الشفقات والكياـ بالعجيج مغ االعبلنات وبأسعار رمدية.
ا استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي لمقزايا : قزية نبيمة -5 عمى سبيل السثاؿ، ، الشبيمةيسكغ أيز 

 ألفخاديدتخجـ ا ، حيثلتعديد مشطسة غيخ حكػمية، وأنذصة الخعاية االجتساعية والتبخعات لمسحتاجيغ
 األفخاد.وسائل التػاصل االجتساعي لمتبخع لمسحتاجيغ ويسكغ أف تكػف شخيقة سخيعة لسداعجة ىؤالء 

ا عمى خمق -6 الػعي وابتكار شخيقة عير الشاس، مغ  الػعي: تعسل وسائل التػاصل االجتساعي أيز 
 خبلؿ مداعجة األفخاد عمى اكتذاؼ أشياء ججيجة ومبتكخة يسكغ أف تعدز الحياة الذخرية.

، ا إحجػ مدايا وسائل التػاصل االجتساعيمداعجة الحكػمة والػكاالت في مكافحة الجخيسة: إنيا أيز   -7
 عمى السجخميغ لسحاربة الجخيسة. تداعج الحكػمات ووكاالت األمغ عمى التجدذ والكبسحيث 

تحديغ مبيعات  اأيز   افدج أؼ سسعة تجارية، يسكشيتأف  ياا كسا يسكشتحديغ سسعة األعساؿ: تسام   -8
األعساؿ وسسعتيا؛ وذلظ مغ خبلؿ التعميقات اإليجابية والسذاركة حػؿ الذخكة يسكغ أف تداىع في 

 تحديغ سسعة الذخكة وبالتالي زيادة السبيعات.
تداعج وسائل التػاصل ، فديانات ومعتقجات مختمفة : بسا أف العالع لجيوفي بشاء السجتسعاتتداعج  -9

ابسشاقذتو والتعخؼ عميو.  اإليسافاالجتساعي في بشاء مجتسع والسذاركة فيو و  يسكغ ألفخاد  وأيز 
 السجتسعات السختمفة االتراؿ لسشاقذة ومذاركة األشياء ذات الرمة. 

 نترنت ووسائل التؽاصل االجتساعي لمذبابالفؽائد اإليجابية لل 

 الذباب كسذاركيغ اجتساعييغ ومػاششيغ فاعميغ -1
يسكغ أف تػفخ خجمات الذبكات االجتساعية مجسػعة أدوات قػية وسيمة السشاؿ لتدميط الزػء عمى القزايا 

االجتساعية لتشطيع يسكغ استخجاـ خجمات الذبكات و  ،واألسباب التي تؤثخ وتثيخ اىتساـ الذباب والعسل بذأنيا
عمى سبيل  ،األنذصة أو األحجاث أو السجسػعات لعخض القزايا واآلراء وجعل جسيػر أوسع عمى دراية بيا

 .السثاؿ تشديق أنذصة الفخقة وجسع التبخعات وخمق الػعي باألسباب السختمفة
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 تشسية صػت الذباب وبشاء الثقة -2
ارات السشاقذة والسشاقذة في سياؽ محمي أو وششي أو يسكغ استخجاـ خجمات الذبكات االجتساعية لرقل مي

تعتبخ السيارات الذخرية ميسة ، و يداعج ىحا السدتخجميغ عمى تصػيخ شخؽ عامة لتقجيع أنفديعحيث دولي. 
تكػيغ الرجاقات وتشسيتيا والحفاظ عمييا، وأف ُيشطخ إلييا عمى أنيا اتراؿ مػثػؽ بو ل ا في ىحا الدياؽجج  

لتعمع كيفية العسل  ايسكغ أف تػفخ خجمات الذبكات االجتساعية لمذباب فخص  ضافة إلى أنو إ داخل الذبكة.
بشجاح في السجتسع، والتشقل في مداحة اجتساعية عامة وتصػيخ األعخاؼ والسيارات االجتساعية كسذاركيغ في 

 .مجسػعات األقخاف

 الذباب كسبجعيغ ومجيخيغ ومػزعيغ لمسحتػػ  -3
الجتساعية عمى السذاركة الشذصة: يذارؾ السدتخجمػف في األنذصة والسشاقذات تعتسج خجمات الذبكات ا

ىحا يجعع اإلبجاع ويسكغ أف يجعع السشاقذة ، و عمى مػقع ما، ويقػمػف بتحسيل أو تعجيل أو إنذاء السحتػػ 
 حػؿ ممكية السحتػػ وددارة البيانات.

 الذباب كستعاونيغ والعبيغ جساعييغ -4
كسا أنيا تتصمب  ا،االجتساعية لجعع السدتخجميغ في العسل والتفكيخ والعسل مع   تع ترسيع خجمات الذبكات

قج يحتاج الذباب إلى شمب السداعجة والسذػرة مغ اآلخخيغ في استخجاـ ، و ميارات االستساع والسداومة
ات الخجمات، أو فيع كيفية عسل السشرات مغ خبلؿ مخاقبة اآلخخيغ، خاصة في األلعاب السعقجة أو البيئ

ا الخبخة لسداعجة اآلخخيغ.، فاالفتخاضية  بسجخد أف يكتدب السدتخجمػف الثقة في بيئة ججيجة، سيكتدبػف أيز 

 غالذباب كسدتكذفيغ ومتعمسي -5
بكتب أو فخؽ مػسيكية أو وصفات أو ا إذا كاف شخز ما ميتس  ، فتذجع الذبكات االجتساعية عمى االكتذاؼ

ية اىتسامو مغ خبلؿ خجمة شبكات اجتساعية أو مجسػعة داخل إحجػ تمب تتعأفكار معيشة، فسغ السحتسل أف 
أو غيخ عادؼ، فيسكشيع إنذاء مجسػعاتيع ا دذا كاف السدتخجمػف يبحثػف عغ شيء أكثخ تحجيج  و الخجمات. 

يسكغ أف تداعج خجمات الذبكات االجتساعية الذباب عمى تشسية ، و الخاصة أو مػاقع الذبكات االجتساعية
يسكشيع السداعجة في تعخيف الذباب  والعثػر عمى أشخاص آخخيغ يذاركػنيع نفذ االىتساماتاىتساماتيع 

ا السداعجة في تػسيع آفاؽ السدتخجميغ ة، و بأشياء وأفكار ججيجة، وتعسيق تقجيخ االىتسامات القائس يسكشيع أيز 
 مغ خبلؿ مداعجتيع عمى اكتذاؼ كيف يعير ويفكخ اآلخخوف في جسيع أنحاء العالع.
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 أف يربح الذباب مدتقميغ ويبشػف السخونة -6
مساثمة لتمظ  االسداحات عبخ اإلنتخنت ىي مداحات اجتساعية، وتػفخ خجمات الذبكات االجتساعية فخص  إف 

السػجػدة في السداحات االجتساعية غيخ السترمة باإلنتخنت: أماكغ لمذباب ليكػنػا مع األصجقاء أو 
 .ؿ وتصػيخ السيارات التي يحتاجػف إلييا لمتعخؼ عمى السخاشخ وددارتيالبلستكذاؼ بسفخدىع، وبشاء االستقبل

 ا: مخاطر وسائل التؽاصل االجتساعي وكيفية تفاديياسابعً 

 1مخاطر وسائل التؽاصل االجتساعي

في ذلظ، وبيشسا يسكغ أف تكػف  يدتخجـ معطع الشاس وسائل التػاصل االجتساعي بذكل أو بآخخ وال ضيخ
الجتساعي مفيجة في بعس األحياف، فسغ السيع أف تجرؾ أف وسائل التػاصل االجتساعي وسائل التػاصل ا

نو مغ إحيث  ،مختبصة بعجد مغ السذكبلت واألخصار السحتسمة، بسا في ذلظ التػتخ والقمق والػحجة واالكتئاب
شفدظ، وحتى ا والسيع فيع مخاشخ وسائل التػاصل االجتساعي؛ حتى تتسكغ مغ التعامل معيا بالسفيج جج  

مغ الزخورؼ الػقػؼ والتعخؼ أن و ، ارتأػ الباحثاف ومغ ىشاتتسكغ مغ مداعجة اآلخخيغ في التعامل معيا. 
عمى السذكبلت السختبصة بػسائل التػاصل االجتساعي، ومعخفة مغ ىع األكثخ عخضة لمخصخ، ومعخفة ما 

 يسكشظ الكياـ بو لمتعامل معيا بذكل فعاؿ. 

عشجما يتعمق األمخ بالخفالية العاشفية وخاصة  االجتساعية بالعجيج مغ القزايا،  لالػسائ يختبط استخجاـحيث 
تطيخ حيث لمشاس، والرحة العقمية والبجنية، والعجيج مغ مجاالت الحياة األخخػ. عمى وجو التحجيج، 

ثػر عمى ىحه تع العيؤدؼ إلى العجيج مغ السذاكل، وقج األبحاث أف استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي 
فيدبػؾ، يػتيػب، اندتغخاـ،  االجتساعي مثل: السذكبلت، بجرجات متفاوتة، في مدتخجمي مشرات التػاصل

 سشاب شات، تػيتخ، وىحه السذكبلت تختبط بسا يمي:

o القمق  
o العربيزغط ال 
o اإلرىاؽ العاشفي 
o كآبةال 

                                           
1
 - https://effectiviology.com/dangers-of-social-media/ 
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o الذعػر بالػحجة 
o الحدج 
o  احتخاـ الحات عجـ 
o نـػ مشخفس الجػدة 
o حيةمذاكل ص 
o  اإلدماف عمى وسائل التػاصل االجتساعي، والحؼ يسكغ اإلشارة إليو باسع إدماف وسائل

 (.التػاصل االجتساعي، أو كإدماف عمى مشرة معيشة )عمى سبيل السثاؿ، إدماف الفيدبػؾ
o العسل السجرسي، والحؼ يسكغ أف يؤدؼ إلى مذاكل مثل  :، مثلكبيخةااللتدامات ال ضغط

 سشخفزةال عبلماتال
o التعخض لسعمػمات مزممة وانتياؾ خرػصية الفخد واالستقصاب  :لقزايا العامة، مثلا

 .الدياسي
o التدمط والسصاردة عبخ اإلنتخنت :السذكبلت التي تمعب دور ا في مػاقف محجدة، مثل. 

ال تقترخ بعس ىحه السذكبلت عمى وسائل التػاصل االجتساعي، بل تختبط باستخجاـ اإلنتخنت وأصبحت 
اـ. ومع ذلظ، فإف العجيج مغ ىحه القزايا تختبط ارتباش ا وثيق ا بػسائل التػاصل االجتساعي بذكل ع

والدمػكيات التي تكاد تكػف حرخية تسام ا لػسائل التػاصل االجتساعي. مثاؿ عمى ذلظ ىػ التأثيخ الدمبي 
 .مغ تقجيخىع لحاتيع اللتقاط "صػرة شخرية" ، والحؼ ثبت أنو يديج مغ حداسية الشاس االجتساعية ويقمل

حع أف بعس األبحاث تطيخ فقط أف ىحه القزايا مختبصة بػسائل التػاصل االجتساعي، وال تثبت ػ أخيخ ا، لو 
بذكل قاشع أنيا سببيا، حيث يرعب تحجيج العبلقة الدببية. ومع ذلظ، ىشاؾ أبحاث كافية حػؿ ىحا 

ي يسكغ أف تدبب عمى األرجح بعس ىحه السػضػع لبلفتخاض بذكل معقػؿ أف وسائل التػاصل االجتساع
ا أكثخ مدار العسل حكسة في معطع الحاالت  .السذكبلت في بعس الحاالت، وافتخاض أف ىحا ىػ أيز 

 محاذير حؽل مخاطر وسائل التؽاصل االجتساعي

 والتي يتفق مغ السحاذيخ التي يجب وضعيا في االعتبار مجسػعة ميسةىشاؾ أشار العجيج مغ الباحثيغ الى 
األبحاث،  والتي اكجت عمييا مجسػعة مغ فيسا يتعمق بسخاشخ وسائل التػاصل االجتساعي معيا الباحثاف

 ومشيا:
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  ث حػؿ ىحا السػضػع، مسا يعشي أف استخجاـ وسائل ابحالكثيخ مغ األأوال : كسا ُذكخ سابق ا، ات فقت
ذلظ، فيحا ال يعشي  التػاصل االجتساعي يسيل إلى التدامغ مع مػاجية مذكبلت مختمفة. ومع

بالزخورة أف ىشاؾ عبلقة سببية بيغ وسائل التػاصل االجتساعي وتمظ القزايا، مسا يعشي أف أحجىسا 
، حتى في حالة وجػد مثل ىحا االرتباط الدببي، فإف اتجاىو ليذ إضافة  إلى ذلظيدبب اآلخخ. 
ا دائس ا،  تخجاـ الستدايج لػسائل التػاصل أنو مغ غيخ الػاضح ما إذا كاف االسوىحا يذيخ الى واضح 

 ووججت ،، أو ما إذا كاف ىشاؾ تأثيخ ثشائي االتجاهأو العكذاالجتساعي يؤدؼ إلى تمظ السذكبلت 
قج يكػف األشخاص ي، و بيغ االكتئاب ووسائل التػاصل االجتساع اارتباش  أف ىشاؾ إحجػ الجراسات 

فقج أشارت ليغ  ئل التػاصل االجتساعي.السرابػف باالكتئاب يسيمػف إلى استخجاـ السديج مغ وسا
"االرتباط بيغ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي واالكتئاب بيغ  ( في دراسة بعشػاف2016وآخخوف )

أولئظ الحيغ يدتخجمػف كسيات متدايجة مغ وسائل التػاصل أكجت أف الذباب في الػاليات الستحجة" 
دراسات متعجدة استخجاـ وسائل التػاصل ربصت  ، حيثاالجتساعي يرابػف باكتئاب متدايج

ارتبط ، مثاال  عمى ذلظ، االجتساعي بانخفاض السداج الذخري والذعػر بالخفالية والخضا عغ الحياة
بانخفاض التخابط  -عمى عكذ االتراؿ الشذط  -االستيبلؾ الدمبي لسحتػػ الػسائط االجتساعية 

قج يكػف أحج التفديخات ىػ أف التعخض و ة. وجدخ رأس الساؿ االجتساعي وزيادة الذعػر بالػحج
لمتسثيبلت السثالية لمغاية لؤلقخاف عمى وسائل التػاصل االجتساعي يثيخ مذاعخ الحدج واالعتقاد 

ا. وبالتالي، قج تؤدؼ ىحه السذاعخ  السذػه بأف اآلخخيغ يعيذػف حياة أكثخ سعادة أو أكثخ نجاح 
ا أف يؤثخ الذعػر . و كتئاب بسخور الػقتالحدػدة إلى الذعػر بالجونية الحاتية واال مغ السسكغ أيز 

عمى وسائل التػاصل  غيخ مخضٍ "بزياع الػقت" مغ خبلؿ االنخخاط في أنذصة ذات معشى 
االجتساعي بذكل سمبي عمى الحالة السداجية. باإلضافة إلى ذلظ، أدػ االرتفاع الكبيخ في مقجار 

إلى دعػة  -سيسا عمى وسائل التػاصل االجتساعيال - الػقت الحؼ يقزيو الذباب عمى اإلنتخنت
، اأخيخ  و باالكتئاب. ا  وثيق ا  البعس إلى االعتخاؼ بػ "إدماف اإلنتخنت" كحالة نفدية مسيدة مختبصة ارتباش

مغ السسكغ أف يؤدؼ التعخض الستدايج لػسائل التػاصل االجتساعي إلى زيادة خصخ التعخض لمتشسخ 
 .مغ الذعػر باالكتئاب اأيز  مسا قج يديج  ؛عبخ اإلنتخنت

  :في كثيخ مغ الحاالت، تقترخ الجراسات حػؿ ىحا السػضػع عمى عيشات الصبلب الستجاندة، ثاني ا
ا عمى مجسػعات سكانية أخخػ   .مسا يعشي أنيا قج ال ُتعسع جيج 
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   وججت بعس الجراسات حػؿ ىحا السػضػع أدلة عمى أف تتعارض مع الجراسات التي تطيخ أف ا:ثالث 
 وسائل التػاصل االجتساعي تؤدؼ إلى قزايا معيشة. عمى سبيل السثاؿ، لع تجج إحجػ الجراسات دليبل  

 .عمى أف استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي مختبط باالكتئاب الدخيخؼ 
 :ا بعس األبحاث حػؿ مخاشخ وسائل التػاصل االجتساعي قج تع انتقادىا ألسباب مختمفة،  ىشاؾ رابع 

 .السشيجية أو السفاليسيةمثل العيػب 
مؼ ىػ األكثر عرضة لسخاطر وسائل التؽاصل وىحا يجفع الباحثيغ إلى اإلجابة عمى الدؤاؿ التالي: 

 االجتساعي؟

تختبط عػامل معيشة بسيل متدايج الستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي بصخيقة إشكالية تدبب ليع السعاناة 
 ائل التػاصل االجتساعي. تذسل ىحه العػامل:والعجيج مغ السذكبلت نتيجة استخجاـ وس

 يعاني مغ االكتئاب -
 ضعف احتخاـ الحات -
 عغ واقع الحياة  اعجـ الخض -
 وجػد مدتػيات عالية مغ العربية -
 وجػد مدتػيات عالية مغ الشخجدية -
 أف تكػف عخضة لمسقارنات االجتساعية -

ئل التػاصل االجتساعي، يسكغ أف تديج باإلضافة إلى ذلظ، عشجما يتعمق األمخ بسخاشخ معيشة محجدة لػسا
العػامل األخخػ مغ ضعف األشخاص. عمى سبيل السثاؿ، عشجما يتعمق األمخ بالتشسخ اإللكتخوني عمى 
األشفاؿ، فإف عػامل مثل الرعػبات الشفدية ونقز الجعع األبػؼ ومعاييخ األقخاف يسكغ أف تجعل األشفاؿ 

 أكثخ عخضة لمخصخ.

ة التي يدتخجـ بيا األشخاص وسائل التػاصل االجتساعي أف تجعميع أكثخ عخضة ، يسكغ لمصخيقاأخيخ  و 
 ،حيث يسيل األشخاص الحيغ يدتخجمػف وسائل التػاصل االجتساعي بصخيقة ال تعكذ حكيقتيع، لسخاشخىا

مخ الحؼ يؤدؼ إلى مػاجية السديج مغ وذلظ مغ خبلؿ محاولة إعادة اكتذاؼ أنفديع عبخ اإلنتخنت، األ
 .بلت نتيجة استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي، مثل الذعػر بالػحجةالسذك
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 تجشب مخاطر وسائل التؽاصل االجتساعي كيف يسكؼ

 ىسا: ،رئيدياف يسكغ الكياـ بيسا لتجشب مخاشخ وسائل التػاصل االجتساعي أمخافىشاؾ 

يق ذلظ، يسكغ استخجاـ خمز مشيا تسام ا. لتحقالتمغ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي أو  يلقمالت -1
تشفيح حمػؿ قائسة عمى البخامج لتقييج وصػلظ، وتقميل ضيػر الػسائط االجتساعية : تقشيات مختمفة، مثل

 الخقسية، وديجاد أنذصة بجيمة لمسذاركة فييا. األجيدة عمى
ذلظ  يسكغ أف يتزسغ ،ركد عمى استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي بصخيقة إيجابية. عمى سبيل السثاؿ -2

استخجاـ الػسائط لمتػاصل بشذاط مع األشخاص الحيغ تيتع ألمخىع، بجال مغ استخجاميا كػسيمة سمبية 
 .الستيبلؾ السعمػمات
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 الفرل الثال:

 استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي

 في مسارسات العالقات العامة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 تسييد

يتع مغ خبلليا الخبط بيغ اإلنداف واآلخخيغ في السحيط  تعج عسمية التػاصل االجتساعي ىي العسمية التي
إلى التػاصل السدتسخ مع الجيخاف واألصجقاء والسعارؼ مغ أجل تحقيق مختمف الفػائج  إضافة  االجتساعي، 

 .السجتسع بذكل كاملعمى عمى السدتػػ الذخري و  تعػد بالشفع عمى األفخادالتي 

عامة في العرخ الحالي لمتعامل مع اآلخخيغ، وذلظ كشتيجة شبيعية أصبح التػاصل االجتساعي الػسيمة الوقج 
النتذار مختمف مػاقع التػاصل االجتساعي، باإلضافة إلى انتذار مختمف وسائل االتراؿ التي جعمت العالع 

 قخية  صغيخة .

كار بحخية كسا أف وسائل التػاصل االجتساعي كانت الدبب في إتاحة الفخصة لمتعبيخ عغ جسيع اآلراء واألف
أتاحت لمعجيج مغ أصحاب السػاىب لمطيػر باإلضافة إلى و ، ركاممة، باإلضافة إلى تقبل العجيج مغ األفكا

إمكانية عخض مػاىبيع وجحب انتباه اآلخخيغ ليع، باإلضافة إلى انتذار عسميات التدػيق الخقسي في مػاقع 
واألىع مغ ذلظ، أصبحت السشطسات تػضف  ،التػاصل االجتساعي مسا ساىع في تحقيق العجيج مغ السبيعات

جاءت الثػرة التكشػلػجية الخقسية لتذكل ىحه الػسائل إلدارة سسعتيا وتقجيع خجماتيا ومشتػجاتيا عغ شخيقيا، ف
 سا جعل البعس يمقب ىحا العرخ بالعرخ الخقسيالػاحج والعذخيغ؛ مأساس التكشػلػجيا الحجيثة لمقخف 

باستخجاـ التكشػلػجيا إلدارة الدسعة، وددارة قػاعج بيانات وسائل اإلعبلـ، ثع بجأ مسارسػ العبلقات العامة 
سخعاف ما تع استخجاميا لتقييع بخامج العبلقات العامة، والتػاصل مع الجسيػر الخارجي لمسشطسة، وعقج 
السؤتسخات، ومغ ىحا السشصمق سشتصخؽ بالتفريل في ىحا الفرل الستخجاـ وتػضيف مسارسي العبلقات 

 العامة لػسائل التػاصل االجتساعية في مسارسات العبلقات العامة.

وقبل كل شيء، يجب الحجيث عغ أىسية شبكات التػاصل االجتساعي لمعبلقات العامة، فقج أشارت العجيج مغ 
الجراسات واألبحاث إلى األىسية القرػػ لتػضيف شبكات التػاصل االجتساعي في العبلقات العامة، حيث إف 

ا أماـ تشطيع العبلقة بيغ  Web20.20قات االجتساعية التي أفخزتيا ثػرة الػيب التصبي فتحت السجاؿ واسع 
اليياكل السؤسدية السختمفة مسثمة  بالعامميغ في العبلقات العامة مغ جية، وبيغ الجساىيخ العخيزة 

الحخ والسذاركة االيجابية السدتخجمة لذبكات التػاصل االجتساعي عمى قاعجة التبادلية والتفاعمية والشقاش 
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فيسا بيشيع، حيث إف األفخاد السدتخجميغ لذبكات التػاصل االجتساعي في ازدياد مدتسخ وسخيع، حيث أتيحت 
ليع الفخصة لمتعبيخ عغ آرائيع وأفكارىع ومعتقجاتيع تجاه السؤسدات واليياكل التشطيسية والسؤسدية السختمفة 

ل جساعات ضغط ومشاصخة لمتأثيخ بذكل كبيخ وقػؼ عمى ىحه بكل حخية وجخأة وأصبح بإمكانيع تذكي
 التشطيسات واليياكل السؤسدية.

وىشا تججر اإلشارة إلى ضخورة أف تقـػ دوائخ العبلقات العامة والعامميغ فييا في كافة ىحه السؤسدات  
ف تعسل عمى والتشطيسات والذخكات لسخاجعة االستخاتيجيات والتكتيكات التي تدتخجميا بذكل دورؼ، وأ

 تحجيثيا، لتحقيق التحالفي معيا وتكػيغ الرػرة والدسعة الجيجة ليا.

وىحا األمخ دفع باتجاه أف تقـػ العجيج مغ السؤسدات إلى التحػؿ مغ اإلعبلـ التقميجؼ، إلى شبكات التػاصل 
التأثيخ في كل مغ االجتساعي لسا تػفخه ىحه الذبكات مغ سخعة في نقل السعمػمة وتحقيق التفاعمية والتأثخ و 

يدتخجـ ىحه الذبكات، وأصبح ذلظ ضخورة ممحة لبشاء استخاتيجية شػيمة األمج مع الجساىيخ السدتيجفة. 
وباتت السؤسدات عمى اختبلؼ مجاالت عسميا تبحث عغ متخرريغ في شبكات التػاصل االجتساعي 

ت لتػضيف شبكات التػاصل االجتساعي لبشاء وددارة سسعتيا بالذكل األمثل، وباتت تػفخ ليع كافة اإلمكانيا
لتحديغ وتصػيخ سسعتيا، ولكغ تبقى إشكالية وضع السعاييخ لديادة فعالية ىحه الذبكات عمى السحظ؛ حيث 
أف وجػد وتصػر ىحه الذبكات مختبط ارتباشا  وثيقا  بالسعخفة والتصػر التكشػلػجي لسا يفخزه مغ وسائل وأساليب 

 ذكٍل مدتسخ عمى الذبكات االجتساعية ومدتخجمييا.ججيجة، والتي تفخض شخوشيا ب

"ىل ستتؽقف تأثيرات ويصخح الباحثاف الدؤاؿ الحؼ يسكغ ليسا أف يجادال بو إلى ما ال نياية والستسثل: 
 التكشؽلؽجيا الذكية عمى وسائل االعالم االجتساعي عشد مرحمة معيشة أو ضسؼ فترة زمشية محددة؟"

 باالجابة عشو؛ ولكغ ال يسكغ إعصاء اإلجابة الفرل في ذلظ. ىحا سؤاؿ مفتػح يسكغ التشبؤ

 أواًل: مفيؽم العالقات العامة التفاعمية

مع تدايج اىتساـ الباحثيغ باالتراؿ التفاعمي الحؼ تقجمو شبكة االنتخنت في مسارسة أنذصة العبلقات العامة، 
(، والحؼ ُيذيخ إلى تػضيف Interactive Public Relationsضيخ ما ُيدسى بالعبلقات العامة التفاعمية )
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. ومغ خبلؿ مخاجعة 1شبكة االنتخنت ووسائل التػاصل االجتساعي خاصة  كػسيمة اتراؿ في العبلقات العامة
السؤلَفْيغ لمتخاث العمسي والجراسات الدابقة في حقل العبلقات العامة وججا إىساال  كبيخ ا مغ قبل الباحثيغ لتحجيج 

سفيػـ العبلقات العامة التفاعمية في الػقت الحؼ اتجو العجيج مغ السسارسيغ استخجاـ تعخيف واضح ودقيق ل
ىحا السفيػـ في الػاقع، فقج ُعخفت عمى أنيا "العسمية التي يتع فييا استخجاـ أدوات وتقشيات االنتخنت، مثل: 

ر، ونذخ السعمػمات محخكات البحث، والسجونات، ووسائل التػاصل االجتساعي في نقل الخسائل إلى الجسيػ 
 ".2بجوف االعتساد عمى وسائل االعبلـ التقميجية

ُيبلحع مغ التعخيف الدابق أنو تع حرخ استخجاـ تقشيات االنتخنت في نذخ السعمػمات لمجسيػر بجوف 
ا لسسارسي العبلقات العامة  وسيط، وىحا ما امتازت بو العبلقات العامة التفاعمية في أنيا وفخت شخيق ا ججيج 

لسشطسات لمػصػؿ إلى الجسيػر بذكل مباشخ، وبالتالي قامت بإلغاء عسمية فمتخة السعمػمات التي كاف يقـػ با
بيا القائع باالتراؿ في وسائل االعبلـ التقميجية؛ لكغ لع يتصخؽ التعخيف إلى أف الجدء األساسي لمتفاعمية أال 

 وىػ الحػار مع جساىيخ السشطسات.

ودف تعجدت وكثخت تعخيفاتيا فيي وفق تعخيف جسعية العبلقات العامة الجولية والعبلقات العامة الخقسية 
، بتػضيف وتدخيخ تقشيات «العبلقات العامة»والسعيج البخيصاني لمعبلقات العامة، قياـ اإلدارة السعشية 

أو تحقيق أىجاؼ السؤسدة مع الجسيػر لاالتراؿ الحجيث وقشػات اإلعبلـ الخقسي لتشفيح أنذصتيا، وذلظ 
عمى أنيا "عسمية تػضيف تقشيات االتراؿ التفاعمي  يعرف السؤلفان العالقات العامة التفاعميةلحلظ  .السجتسع

مغ شبكة االنتخنت وخجماتيا الستسثمة بالسػاقع اإللكتخونية، ووسائل التػاصل االجتساعي في مسارسة أنذصة 
أخبار وأنذصة السشطسة، وقياميا باالتراؿ العبلقات العامة؛ والتي تتزسغ إجخاء بحػث، ونذخ معمػمات و 

الحػارؼ مع جساىيخىا مغ خبلؿ ىحه التقشيات، ومخاقبة ردود أفعاليع حػؿ الخجمات واألنذصة التي تقجميا؛ 
 بيجؼ إقامة الفيع الستبادؿ السذتخؾ وبشاء العبلقات بيغ السشطسة وجساىيخىا.

 

                                           
 .  37-35. القاىخة. ص.1ط .الشعريات العمسية في مجال اإلعالم االلكتروني (.2007أميغ، رضا. ) -1
  31/10/202لئلشبلع عمى بعس تعخيفات العبلقات العامة التفاعمية يسكغ الخجػع لمسػقع التالية: تاريخ الجخػؿ  -2

Http://www.careerride.com/ -is-what-pr pr.aspx. -interactive 

http://www.careerride.com/
http://www.careerride.com/


59 
 

 ي مسارسة أنذطة العالقات العامةثانًيا: فؽائد استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي ف

ا عمى االستخجامات السختمفة لػسائل اإلعبلـ  لقج أثخت التصػرات التكشػلػجية الحكية تأثيخ ا مباشخ ا وممسػس 
برفة عامة، وعمى وسائل التػاصل االجتساعي برفة خاصة؛ حيث أصبحت وسائل التػاصل اإلجتساعي 

امميغ في مجاؿ العبلقات العامة استحجاث شخائق وأساليب ججيجة في تستمظ إمكانيات ومدايا ىائمة، ووفخت لمع
التػاصل مع الجساىيخ وتحقيق التفاعمية الحػارية البشاءة، األمخ الحؼ يشعكذ إيجاب ا عمى بشاء عبلقات 
استخاتيجية مع الجساىيخ مبشية عمى الحػار السدؤوؿ والبشاء؛ بيجؼ تحقيق الدسعة والسكانة الجيجة، األمخ 

لحؼ يؤثخ تأثيخ ا مباشخ ا عمى تخسيخ الدسعة والرػرة الحىشية والعبلمة التجارية السخغػبة لمذخكات والسشطسات ا
 والسشذآت عمى اختبلؼ أنػاعيا وأشكاليا.

وبحدب ىيل ووايت فإف ما يجفع مسارسي العبلقات العامة لمحفاظ عمى تػضيفيع لػسائل التػاصل االجتساعي 
ميع ىػ الكيسة الستػقعة "الفػائج الستػقعة" مغ ىحه الػسائل االترالية، بسعشى أف وجعمو ضسغ أولػيات عس

وسائل التػاصل االجتساعية ستزيف قيسة إلى استخاتيجيات العبلقات العامة، ومغ أىع القػائج التي يتػقعيا 
 :1مسارسي العبلقات العامة مغ وسائل التػاصل االجتساعي

امتبلؾ السشطسة لػسائل التػاصل االجتساعي يجعميا تطيخ أماـ  : بسعشىإثبات القدرة التشافدية -
 مشافديشيا بأنيا تستمظ السيارات التكشػلػجة واألدوات الرحيحة والسشاسبة لتػاصميا مع جساىيخىا.

: حيث تعدز وسائل التػاصل االجتساعية لمسشطسة أداء دعػ واستكسال أنذطة العالقات اإلعالمية -
العامة األخخػ التي يدتخجميا السسارسػف، فػسائل التػاصل االجتساعي تقجـ  أدوات ووسائل العبلقات

معمػمات إضافية، وشخيقة سيمة لمػصػؿ إلى السشطسة وأنذصتيا وخجماتيا، وتعتب البيانات 
والشذخات اإلخبارية أحج أكثخ أدوات العبلقات العامة األكثخ أىسية في عرخنا ىحا، والتي أصبحت 

مغ خبلؿ عخضيا عمى ىحه الػسائل والتي ُتعج مرجر ا ومخجع ا معمػماتي ا ميس ا  عسمية نذخىا سيمة
لػسائل اإلعبلـ، فتقػـ وسائل االعبلـ بشذخ ىحه الشذخات والبيانات السشذػرة عمى وسائل التػاصل 

 االجتساعي الخاصة بالسشطسة إلى الجساىيخ السختمفة.

                                           
1
-Hill, L. and White, C. (2000). The World wide web as a public Relations Medium: the use of 

research, Planning and Evaluation in web site development, Public Relation Review, 25(1), 31-32.  
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َتِبُخ مسارسي العبلقات العامة وسائل التػاصل : َيعْ فرصة لمؽصؽل إلى جساىير مختمفة وجديدة -
االجتساعية وسيمة سيمة وأقل تكمفة مغ وسائل االعبلـ التقميجية لمػصػؿ إلى جساىيخ مختمفة وججيجة 
والتػاصل معيع، حيث مكشت شبكات التػاصل االجتساعي السؤسدات والذخكات ومغ في حكسيع مغ 

يغ يتقشػف التعامل مع التكشػلػجيا الحكية وشبكات التػاصل استقصاب أعجاٍد كبيخٍة مغ الجساىيخ الح
االجتساعي، حيُث ُيقجر عجد مدتخجمي قشػات التػاصل االجتساعي بسئات السبلييغ مغ الشاس حدب 

 اإلحرائيات الحجيثة، والحيغ يقزػف أوقات ا شػيمة  في تعقب وسائل التػاصل االجتساعي.
: ُيشطخ إلى وسائل التػاصل االجتساعي كػسيمة لتعديد شعسةبشاء وتؽطيد العالقات مع جساىير الس -

العبلقات والحفاظ عمييا، وكأداة لبشاء الفيع السذتخؾ الستبادؿ بيغ السشطسة وجساىيخىا، ويخجع ذلظ 
إلى األدوات االترالية التفاعمية الستاحة عمى ىحه الػسائل، حيث فخضت شبكات التػاصل 

العامة التفاعل والتفاعمية مع الجساىيخ السختمفة، وفخضت عمييع  االجتساعي عمى مسارسي العبلقات
تحجي ا كبيخ ا بدبب فقجاف الديصخة والتحكع في الخسائل االترالية التي ترل إلى الجساىيخ، ومغ 
الجساىيخ إلييا مغ خبلؿ ىحه الذبكات، وىحا بحج ذاتو أصبح تحجي ا كبيخ ا لمعامميغ في مجاؿ 

 العبلقات العامة.
: فالسشطسة ليدت السدتفيج الػحيج مغ استخجاـ وتػضيف وسائل التػاصل ير السيارات الذخريةتطؽ  -

ا، حيث  االجتساعي؛ إذ أف تػضيف مسارسي العبلقات العامة لتمظ الػسائل يعػد بالشفع عمييع أيز 
يكتدبػف ميارات ججيجة تذكل مشافع شخرية ليع، واكتدابيع ميارات ججيجة، تداعجىع عمى تأدية 

 عسميع عمى أكسل وجو.
تقـػ وسائل التػاصل االجتساعي بعسل مدح لمقزايا والسػضػعات الستعمقة بالسشطسة  السدح البيئي: -

والسشذػرة عمى صفحات الفيذ بػؾ، والكياـ بعسل تحميل ديسػغخافي لمرفحات الذخرية لمجسيػر؛ 
تو، وتخاعي االختبلفات فيسا مسا يداعج عمى تػجيو الخسائل التي تمبي احتياجات الجسيػر ومتصمبا

 بيشيع، وبالتالي معخفة احتياجات ومتصمبات الجساىيخ السختمفة.
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 استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي في مسارسة العالقات العامةثالًثا: 

 فيي ىائمة بدخعة وتجفقيا السعمػمات لػفخة رمد ا العرخ ىحا الخقسية، حيث أصبح المغة عرخ نعير اليـػ
ا، ىامة وثقافية وعمسية وسياسية واقترادية أدوار ا اجتساعية يـػال تؤدؼ  الججيج اإلعبلـ وسائل وأحجثت جج 

 العسل خارشة تذكيل وأعادت بأكسمو، العالع حػؿ تجخؼ  التي األحجاث نقل في وسخعة معمػماتي ا شػفان ا
 الػصػؿ وسخعة االتراؿ كعالسية خرائز مغ تحسمو بسا السعاصخة السجتسعات في واإلعبلمي االترالي
 التقجـ ثسخة وىػ الخقسية، البث وسائط عمى تعتسج الججيجة التي اإلعبلمية التكمفة؛ فالخجمات وقمة والتفاعل

 السعمػمات. االتراالت وتكشػلػجيات انجماج عغ الشاتج

 رشيفاتوتعجدت ت اإلعبلـ، مغ ججيج شكل إيجاد في اإلنتخنت شبكة في الستبلحقة التصػرات ساىست وقج
 الحؼ البجيل، الججيج، واإلعبلـ اإلعبلـ عميو أشمقػا الحؼ اإلعبلمييغ، والسختريغ السيتسيغ لجػ ومدسياتو

 مغ وغيخىا البخيجية، والسجسػعات والسشتجيات اإللكتخونية والسجونات، االفتخاضية، االجتساعية الذبكات يذسل
 .الستعجدة واألنػاع األشكاؿ

مة الحثيث لسػاكبة وسائل اإلتراؿ الحجيثة وتػضيفيا، تعتبخ وسائل التػاصل وفي سعي العبلقات العا
ا لمسشطسات والذخكات االجتساعي مغ أىع أدوات العبلقات العامة اإللكتخونية الحجيثة، حيث تقجـ فخص  

اثيخىا ليستج ت، 1لمتػاصل ونذخ األخبار واألحجاث الخاصة بالسؤسدة، ونقميا لمجساىيخ والحػار السباشخ معيا
 إلبخاز صػرة السؤسدة، وتحديغ سسعتيا، والسداىسة في حل وادارة األزمات التي تتعخض ليا.

، يتخبع الفيذ بػؾ عمى عخش وسائل التػاصل اإلجتساعي في فمدصيغ، حيث بمغت Ipokeوبحدب مػقع 
جاث والتأثيخ ، ويعج الداحة التفاعمية األولى مع األحمغ عجد الدكاف % مذتخؾ92ندبة السذتخكيغ فيو 

   (.Ipoke, 2019والتػاصل )

                                           
ات العامة لالعالم االجتساعي في السشعسات الحكؽمية الدعؽدية: دراسة ميدانية في تبشي مسارسة العالق(. 2015الريفي، حدغ. ) -1

. بحث مقجـ في مؤتسخ وسائل التػاصل االجتساعي: التصبيقات والسذكبلت السشيجية. الخياض، إطار الشعرية السؽحدة لقبؽل التكشؽلؽجيا
 الدعػدية. 
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انعكدت التصػرات التكشػلػجية الخقسية الستبلحقة عمى مجاؿ مسارسة السشطسات ألدوارىا االترالية، وأصبح و 
ا عمى مسارسي العبلقات العامة تػضيف وسائل التػاصل اإلجتساعي إلدارة سسعة الذخكات، ويعج مػقع لدام  

وحداباتيا عمى مػاقع التػاصل اإلجتساعي أحج أبخز أدوات االتراؿ الخقسي اإلنتخنت الخاص بالسشطسة 
الججيج إلدارة سسعة السشطسة وعبلمتيا التجارية وددارة العبلقة مع الجساىيخ. حيث تعتسج غالبية الذخكات 

وقج ساىست وسائل التػاصل ، والسؤسدات عمى وسائل التػاصل اإلجتساعي بغس الشطخ عغ مجاؿ عسميا
جتساعي في تحديغ أداء السشطسات السختمفة، ووضفت ىحه الػسائل لتدييل عسمية االتراؿ بيشيا وبيغ اال

جساىيخىا )الجاخمية والخارجية(، وساعجت الستابعة السدتسخة لتعميقات الجساىيخ ذات العبلقة بعسل السشطسة 
 في تحديغ األداء االترالي لمسشطسة بجسيػرىا.

ثسة أربع وضائف مسيدة ومتجاخمة جتساعي في إنجاز وضائف العبلقات العامة، ولتػضيف وسائل التػاصل اال
في مسارسة العبلقات العامة ىي: البحث، التخصيط، اإلتراؿ والتقػيع. وتسثل ىحه الػضائف خصػات أو 

 مخاحل عسمية العبلقات العامة.

لعبلقات العامة مغ دراسة وتحميل تتيح الػسائل التفاعمية الججيجة إمكانات إضافية إلجخاء بحػث ا البح::
 .1اتجاىات الجساىيخ األساسية مغ خبلؿ تحميل الرفحات والسشذػرات اإللكتخونية

ويسكغ لمسشطسات االستفادة مغ وسائل التػاصل االجتساعية في مجاؿ البحث مغ خبلؿ تعميقات الجسيػر 
الخجمات والسشتجات، إضافة إلى أف ىحه  عمى ما تشذخه السشطسة واالستفادة مغ آرائيع ومقتخحاتيع في تصػيخ

التعميقات واالقتخاحات تدود الذخكات ببيانات ثخية ومتشػعة عغ الجساىيخ السدتيجفة والتي تداعج في تصػيخ 
 .2 بذكل يمبي احتياجات ورغبات تمظ الجساىيخالخجمات السقجمة مدتكببل  

                                           
)الصبعة األولى(. القاىخة، جسيػرية مرخ  .لعامة الدولية واالترال بيؼ الثقافاتالعالقات ا(. 2009الجساؿ، راسع، عياد، خيخت. ) - 1

  .العخبية: الجار السرخية المبشانية لمشذخ والتػزيع
2
 -Reitz, A. (2012). Social Medias Function in organization: A functional analysis Approach. Global 

Media Journal-Canadian Edition, 5(2), 44-45.  
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اؼ االستخاتيجية بذكل قابل لمكياس، ويتزسغ التخصيط في العبلقات العامة ىػ عسمية وضع األىج التخطيط:
التخصيط صياغة األىجاؼ اإلجخائية التي تسكغ مغ بمػغ األىجاؼ االستخاتيجية، وصياغة االستخاتيجيات التي 

 . 1تدتخجـ إلنجاز األىجاؼ

ىتساـ َفَخَض الشسػ الدخيع في وسائل االعبلـ االجتساعي عمى مسارسي العبلقات العامة ضخورة اال اإلترال:
ستفادة مغ ىحه الػسائل بجانب الػسائط االعبلـ التقميجية، وبيشسا يجور محػر عسل العبلقات واالنتباه لبل

العامة حػؿ بشاء التفاىع الستبادؿ، إال أنو لع يكغ ىشاؾ إتراؿ مباشخ بيغ السشطسة والجسيػر السدتيجؼ مغ 
لث، مثل وسائل اإلعبلـ إلرساؿ رسائل إلى قبل، فعادة ما إعتسج مسارسػ العبلقات العامة عمى شخؼ ثا

ا مع  تفاعمي  تراال  ا؛ حيث قجمت لمسشطسات ىائبل   االجسيػر؛ لكغ وسائل اإلعبلـ اإلجتساعي أحجثت تغييخ  
 .2الجسيػر وأصحاب السرالح، وفخصة التحجث مباشخة إلى الجساىيخ دوف إشخاؾ أؼ وسيط

في تػفيخ معمػمات وتغحية راجعة عغ الخجمات التي تقجميا  يداعج تقػيع أنذصة العبلقات العامة التقؽيػ:
، ويسكغ لسسارسي العبلقات العامة تقػيع البخامج واألنذصة باستخجاـ وسائل اإلعبلـ 3بخامج العبلقات العامة

االجتساعي مغ خبلؿ: تحميل آراء الجسيػر وتحميل تفاعبلت الجسيػر مع السشطسة والخجمات السقجمة، 
 ميل ردة فعل الجسيػر عمى تمظ البخامج مغ خبلؿ تعميقاتو ومقتخحاتو عمييا.إضافة إلى تح

  :4كسا خجمت وسائل االعبلـ االجتساعي العبلقات العامة في تحقيق العجيج مغ األىجاؼ واألنذصة، ومشيا

حيث تبشى ىػية السشطسة مغ خبلؿ التفاعل مع الجسيػر، وىحا  الحفاظ عمى ىؽية وسسعة السشعسة:
 جيج ما تػفخه وسائل الذبكات االجتساعية لمسشطسات.بالتح

                                           
)الصبعة األولى(. القاىخة، جسيػرية مرخ  .العالقات العامة الدولية واالترال بيؼ الثقافات(. 2009الجساؿ، راسع، عياد، خيخت. ) -1

  .العخبية: الجار السرخية المبشانية لمشذخ والتػزيع
في السشعسات الحكؽمية الدعؽدية: دراسة ميدانية في  تبشي مسارسة العالقات العامة لالعالم االجتساعي(. 2015الريفي، حدغ. ) -2

. بحث مقجـ في مؤتسخ وسائل التػاصل االجتساعي: التصبيقات والسذكبلت السشيجية. الخياض، إطار الشعرية السؽحدة لقبؽل التكشؽلؽجيا
  .الدعػدية

  .. الدقازيق: السكتبة العمسية لمشذخ والتػزيعدارةالعالقات العامة السعاصرة وفعالية اإل(. 2009العدازؼ، دمحم، إدريذ، أحسج. ) -3
4
- Reitz, A. (2012). Social Medias Function in organization: A functional analysis Approach. Global 

Media Journal-Canadian Edition, 5(2), 44-45.  
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وتبشى العبلقات مغ خبلؿ االتراؿ الحػارؼ مع الجسيػر، وتقجـ  بشاء العالقات بيؼ السشعسة وجساىيرىا:
وسائل التػاصل االجتساعي مشرة جيجة لبلتراؿ بيغ السشطسة وجسيػرىا مغ خبلؿ األدوات الحػارية التي 

ثل التخاسل الفػرؼ، وغخؼ الجردشة والتعميقات والخد عمييا، ودجخاء السكالسات بالرػت تتيحيا تمظ السػاقع، م
 والفيجيػ.

مغ خبلؿ تحجيج التيجيج السحتسل لمسشطسة، ويسكغ لمسشطسة أف تقػـ بخصج ومخاقبة التفاعبلت  إدارة القزايا:
 مذاكل بيغ السشطسة وجسيػرىا.بيغ الجساىيخ والسشطسة، ومعخفة آرائيع والعسل عمى معالجة ما يدتجج مغ 

حيث تدتخجـ وسائل االعبلـ االجتساعي في دعػة الجساىيخ لمسذاركة في  السدؤولية االجتساعية لمسشعسة:
 .األحجاث االجتساعية التي تكيسيا السشطسة، والتخويج لبخامجيا وأنذصة السدؤولية االجتساعية لمسشطسة

 ات التؽاصل االجتساعي لسسارسي العالقات العامةرابًعا: الفرص والسزايا التي أتاحتيا شبك

القجرة عمى االستيجاؼ، حيث مكشت شبكات التػاصل االجتساعي السؤسدات عمى اختبلؼ أشكاليا   -1
وأنػاعيا باستيجاؼ قصاعات محجدة بجقة متشالية، فكافة شبكات التػاصل االجتساعي تػفخ خاصية 

عغ الػضائف التي يذغمػنيا أو فئاتيع العسخية،  التعبيخ عغ كافة مكػنات السجتسع، بغس الشطخ
 بحيث أصبح الػصػؿ بالخسائل السختمفة إلى الفئات السكػنة لمسجتسع سيبل  ومباشخ ا إلى حٍج كبيخ.

التػاصل السخف مع الجسيػر في كافة األوقات والطخوؼ بسا تػفخه مغ إمكانيات عمى تحجيث وتعجيل  -2
عشيا بسا يزسغ ويحقق رضا الجساىيخ الستعاممة معيا، ويكػف  وتصػيخ الخسائل االترالية الرادرة

 ذلظ مغ خبلؿ خاصية رجع الرجػ أو التغحية الخاجعة الفػرية التي ترجرىا ىحه الجساىيخ.
الذخاكة مع السجتسع في تحجيج األولػيات واتخاذ القخارات التي تتبلءـ مع اليياكل السؤسدية  -3

الباحثاف عمى أف إشخاؾ الجسيػر في اتخاذ القخارات السريخية  والجساىيخ التي تتعامل معيا، ويؤكج
الستعمقة بحياة السؤسدة سيؤدؼ حتس ا إلى ديسػمة العبلقة بيشيسا، ويخمق وحجة استخاتيجية في اليجؼ 

 والسفيػـ والتصػر والشتائج والعائج.
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ُستكافئ ُيػفخ إمكانية التفاعل الستكافئ بيغ اليياكل السؤسدية والجساىيخ، حيث إف ىحا التفاعل ال -4
العجالة والشداىة، ويؤسذ لعبلقة دائسة إيجابية تعتسج الشقاش والحػار اليادؼ البشاء في التػاصل 

 البيشي؛ لتحقيق الخؤية والخسالة السذتخكة بػاقعيٍة ومػضػعية.
 خامًدا: التحديات التي يفرضيا االعالم االجتساعي عمى مسارسي العالقات العامة

 السغمػشة وسخعة انتذارىا بيغ الجساىيخ الحؼ يسكغ أف يؤذؼ سسعة وصػرة السؤسدة.السعمػمات  -1
التعبئة الجساىيخية الػاسعة التي تدتصيع أف تػفخىا شبكات التػاصل االجتساعي في فتخة زمشية قريخة  -2

ع ندبي ا، ودتاحة السجاؿ مغ خبلليا في بشاء تحالفات وتكتيكات مغ قبل القػػ السؤثخة في السجتس
ا مباشخ ا لػجػدىا.  وعامة الشاس والتي قج تذكل تيجيج 

الذخوط التي مغ السسكغ أف تزعيا إدارة شبكات التػاصل االجتساعي مغ حيث سخعة االستجابة  -3
 إلى كافة الستغيخات السؤثخة في حياة اليياكل التشطيسية والسؤسدية.

تساعي، وكيفية التعامل مع التعميقات التعميقات غيخ السخغػبة التي تددحع بيا شبكات التػاصل االج -4
 الدمبية بحكسة وروية وعجـ اإلنحياز واإلنجخار وراء ىحه التعميقات الدمبية.

وأخيخ ا يجب عمى كافة اليياكل السؤسدية أف تتعامل مع ىحه التحجيات بعقبلنية ومخونة وشفافية وعجـ 
ستجابة الػاقعية ليحه التحجيات، وتحػيل ىحه التحيد، وأف تعسل عمى تصػيخ نفديا وقجراتيا بذكل مدتسخ لبل

التحجيات إلى فخص يسكغ استغبلليا، لتحقيق السشفعة السذتخكة بيغ السؤسدات عمى اختبلؼ أنػاعيا وأشكاليا 
 والجساىيخ السدتيجفة مغ قبميا.
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 تسييد

إف الدبب وراء ضيػر العبلقات العامة كسيشة متخررة؛ ىي تمظ الطخوؼ االقترادية واالجتساعية 
 والدياسية التي أدت إلى ضيػر أزمات إقترادية وعالسية.

كبلت واألزمات والطخوؼ إذف فالعبلقات العامة عمع يترل اتراال  مباشخ ا بالطخوؼ والسذكبلت؛ فالسذ
 الزاغصة، وعجـ االستقخار والكػارث وغيخىا؛ كانت مغ األسباب السباشخة لتصػر وازدىار العبلقات العامة.

فالسيسة االستخاتيجية لمعبلقات العامة ال تتزح وال تطيخ إال عشجما تػاجو السؤسدة أزمة ما تيجد وضعيا 
أو تيجد وجػدىا ذاتو وقجرتيا عمى البقاء، حيث ُتربح السؤسدة وقجرتيا عمى العسل والسشافدة واالستسخار، 

 عخضة  لمجسيػر ومخاقبة وسائل االعبلـ.

وىشا تكسغ خبخة العبلقات العامة في التخصيط لؤلزمة، والتػقع قبل حجوثيا وفي حميا والخخوج مشيا إف 
بلقات العامة في تػضيف حجثت. فعشجما تتعخض صػرة وسسعة السؤسدة لمتذػيو؛ تتزح حيشيا أىسية الع

 جيػد جسيع األفخاد والػحجات في السؤسدة؛ مغ أجل ترحيح ىحه الرػرة والحفاظ عمييا.

وغالب ا ما يكػف لؤلزمات أثخ عمى السؤسدة يتعمق بالرػرة الحىشية؛ ومغ ىشا تبخز أىسية التخصيط في 
مغ أجل االستعجاد لسػقف مدتقبمي  العبلقات العامة، وُيعخؼ التخصيط عمى أنو استثسار السػارد الستاحة

 .1محتسل، ويذيخ معشى التخصيط عمى أنو التبؤ بسا سيكػف عميو السدتقبل مع االستعجاد ليحا السدتقبل

وىكحا فإف إحجػ وضائف العبلقات العامة ىي التخصيط دوف حجوث األزمة، والتغمب عمييا في حاؿ حجوثيا، 
ا في حج ذاتو، سػاء أكاف عمى مدتػػ  وىحا ما ُيدسى بػ "إدارة األزمات"، وال ُيعج حجوث األزمات شيئ ا ججيج 

الفخد، أـ عمى مدتػػ مؤسدة ما، أـ عمى مدتػػ الجولة ككل، كسا أف عمع إدارة األزمات بجأ يطيخ نتيجة 
التصػر العمسي والتكشػلػجي؛ فقج قجـ ىحا التصػر وسائل وأدوات لمتعامل مع األزمات وددارتيا وتحميميا، 
والعبلقات العامة تقػـ بجوٍر كبيٍخ وفعاٍؿ عشج حجوث األزمة، وبخاصة أف الشتائج غيخ السخغػب فييا لؤلزمات 
تشعكذ عمى األفخاد بغس الشطخ عغ نػع األزمة ومدتػاىا، والدبب في ذلظ أف أبعاد األزمة يسكغ أف تكػف 

                                           
 .398. جامعة عيغ شسذ، وحجة بحػث األزمات. ص.ثدور التخطيط في إدارة األزمات والكؽار (. 2006دمحم، مرصفى. ) - 1
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ة التي ليذ لجييا القجرة عمى الديصخة عمى اجتساعية أو اقترادية أو بيئية أو حتى سياسية؛ لحلظ فإف السؤسد
األزمة وأحجاثيا، أو تقػـ بإدارة األزمة ببل ميارة ودتقاف؛ ستشيجـ سسعتيا وصػرتيا الحىشية، ويفقج الجسيػر 
الثقة بيا، لسا لؤلزمات خصػرة عمى السؤسدة؛ لحلظ مغ الزخورؼ االستعجاد ليا، ويجب عمى العبلقات 

 عسميا لمكذف عغ األزمات الكامشة والتخصيط ليا قبل حجوثيا.العامة أف تػضف جيػدىا و 

 السبح: األول: األزمات

 في مرصمح األزمة: قبل أف نحجد معالع مرصمح األزمة ال بج لشا أف نزع التعميقات السختمفة لؤلزمات،
ة سياؽ تصػره الصبيعي، وحتى ندتصيع تحجيج معالع السرصمح بذكل عسمي ميشي دقيق، حيث تخجع كمس

والتي تعشي تقخر، وىحا ما دفع الكثيخ مغ السختريغ كل حدب  Krinenأزمة إلى األصل البلتيشي 
اختراصو واىتسامو ومشصمقاتو الفكخية إلى االعتقاد بأف األزمة تعشي )لحطة قخار(. وبسا أف الحيغ حاولػا 

بلحع أف ىشاؾ اختبلف ا وضع تعخيف معيغ لكسمة أزمة يشصمقػف مغ أبعاد فكخية وتخررية مختمفة نجج ون
 في تعخيف األزمة.

قجـ السخترػف في عمع اإلدارة تعخيف ا لؤلزمة عمى الشحػ التالي: األزمة ىي لحطة حخجة حاسسة تتعمق 
بسريخ الكياف اإلدارؼ الحؼ أُصيب بيا ُمَذكَِّمة  بحلظ صعػبة حادة أماـ متخح القخار تجعمُو في حيخة بالغة ال 

 .1يجرؼ أؼ قخار يتخح

ـ دمحم رشاد حسبلوؼ الحؼ يشتسي إلى مجرسة اإلدارة تعخيف ا آخخ لؤلزمة، في سمدمة محاضخة متعمقة  وقج 
ا  باألزمات في مخكد البحػث والجراسات االستخاتيجية في أبػ ضبي، وقاؿ إف األزمة ىي خمل يؤثخ تأثيخ ا شجيج 

ي تقػـ عمييا السؤسدة، أما عمساء االجتساع عمى السؤسدة كسا أنيا تيجد االفتخاضات والسدمسات الخئيدة الت
فيخوف أف األزمة تتصمب تػقف األحجاث السشتطسة والستػقعة واضصخاب في العادات والعخؼ مسا يدتمـد 

 .2التجبيخ الدخيع إلعادة التػازف ولتكػيغ عادات ججيجة أكثخ مبلءمة

                                           
. )الصبعة األولى(. القاىخة: دار الفكخ إدارة األزمات: مشيج اقترادي وإداري متكامل لحل األزمات(. 1990الخزخؼ، محدغ. ) - 1

 لمشذخ والتػزيع.
 القاىخة: مكتبة عيغ شسذ. . )الصبعة األولى(.(. إدارة األزمات: تجارب محمية وعالسية1997حسبلوؼ، دمحم. ) -  2
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ا مغ السشطػر االعبلمي نجج أف ومغ التعخيفات اإلعبلمية لؤلزمة، أنيا نذُخ خبٍخ سيء غيخ متػقع . وأيز 
األزمة ىي مػقف يتدبب في جعل السشطسة محل اىتساـ سمبي واسع الشصاؽ مغ وسائل االعبلـ السختمفة 
ا مغ السشطػر اإلعبلمي  ومغ جساعات أخخػ كالسدتيمكيغ والعامميغ والدياسييغ والتذخيعييغ والشقابييغ. وأيز 

خصيخ يؤثخ سمب ا في أمغ الشاس والبيئة ويؤدؼ إلى تيجيج سسعة السشطسة  عخفت األزمة أنيا عبارة عغ حادث
 .1كمسا اتدع انتذاره

وبسا أنشا نتقجـ، يخػ الباحثاف أف األزمة ىي خمل يريب الشطاـ السؤسدي ويحجث حالة مغ عجـ التػازف في 
 غ السؤسدات.رتابة العسل ويؤدؼ إلى ضعزعة الرػرة الحىشية لمسؤسدة ويمحق الزخر بدسعتيا بي

فاألزمة حكيقة  واقعية  ال يسكغ إنكارىا، وال اليخوب والتشرل مشيا؛ فإنكارىا واليخب مشيا يعشي الفذل وعجـ 
 السقجرة، وىحا يؤدؼ إلى زيادة حجة السخاشخ التي قج تتعخض ليا السؤسدة.

كمة والكارثة، فتسثل فسعطع السؤسدات ال تجج فخؽ بيغ السذكبلت والكػارث لكغ ىشاؾ فخؽ شاسع بيغ السذ
السذكمة حالة مغ التػتخ وعجـ الخضا؛ نتيجة  لػجػد بعس الرعػبات التي تعػؽ تحقيق األىجاؼ أو الػصػؿ 
إلييا، وتطيخ السذكمة بػضػح عشجما تعجد السؤسدة في الحرػؿ عمى الشتائج الستػقعة مغ أعساليا 

فييا، وبالتالي يسكغ أف تعسل بسثابة تسييج  وأنذصتيا السختمفة، والسذكمة ىي الدبب لحالٍة غيخ مخغػب
ا يرعب تػقع نتائجو برػرة دقيقة. وىحا ما ُيفخقيا عغ األزمة؛ حيث  ا ومعقج  لؤلزمة؛ إذا اتخحت مدار ا حاد 

 .2تحتاج إلى التفكيخ والجيج السشطع والسخصط لمتعامل معيا والقزاء عمييا

تخة شػيمة فتتحػؿ إلى كارثة، والكػارث ىي غالب ا السدببة أما الكارثة، فيي السذكمة التي تبقى دوف حل لف
، وأدت إلى تجميخ وخدائخ في السػارد البذخية والسادية أو  لؤلزمات، فالكارثة ىي الحالة التي حجثت فعبل 

: مثل الدالزؿ والبخاكيغ، أو طبيعية أسبابكمييسا، ويسكغ حرخىا في فتخة زمشية محجدة، وأسبابيا تتسثل في: 
ناتجة عغ استخجاـ معجات تكشػلػجية  أسباب صشاعية: مثل الرخاعات اإلدارية، أو اب بذريةأسب

 وصشاعية.

                                           
1 - Bland,M. (1998). Communicationg out of a Crisist. (1st Ed). Macmillan Press LTD. 
2
 - http://www.shababek.de/radiotv/modules/news/article.php?storyid=177.Retrieved,6/10/2020. 
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وتختمف عغ الحادثة بأنيا فعل مادؼ لو تأثيخ سمبي عمى األفخاد والسجتسع، ويسكغ لمحادثة أف تتحػؿ إلى 
لحؼ يمحق ضخر ا جديس ا بدسعة أزمة كبخػ إذا تع التعامل معيا مغ قبل وسائل اإلعبلـ بذكل سمبي، األمخ ا

السؤسدة. وتختمف السذكمة عغ األزمة بأنيا عػائق وصعػبات تحػؿ دوف الػصػؿ إلى األىجاؼ السخجػة، 
 .1ويؤدؼ تخاكع السذكبلت التي إذا لع يتع التعامل معيا بذكل فػرؼ إلى أزمة حكيكية

الشطخ برػرة كبيخة، وتتبايغ حػليا وتختمف القزية عغ السذكمة كػنيا مػضػع ججلي تختمف فييا وجيات 
اآلراء، وُيختمف حػليا بصبيعة الحمػؿ السسكشة مغ قبل كل شخؼ، وتطيخ القزية بػضػح كشتيجة لتصػر 

 .2الخبلفات بيغ أشخافيا وىشا ال بج مغ الػقػؼ عمى الفحز والتجقيق لسفيـػ إدارة األزمة

امة بسجسػعة اإلجخاءات التي ىي بسثابة قخارات اتخحت يتسثل مفيػـ إدارة األزمات عشج مسارسي العبلقات الع
عمى مدتػيات مختمفة، والتي تيجؼ إلى الديصخة عمى األزمة، ويحاوؿ مسارسػ العبلقات العامة إدارة 

 األزمات بحكسٍة وتخٍو؛ بيجؼ السحافطة عمى مرالح السشطسة أو السؤسدة واستقخارىا. 

نتقالي يتدع بعجـ التػازف، ويسثل نقصة تحػؿ في حياة الفخد أو وُعّخَفت إدارة األزمات عمى أنيا ضخؼ ا
الجساعة أو السشطسة أو السجتسع، وغالبا  ما يشتج عشو تغييخ كبيخ. وىي حالة تػتخ ونقصة تحػؿ تتصمب قخار ا 

حالة يشتج عشو قخارات ججيجة )سمبية كانت أـ إيجابية( ُتؤثخ عمى مختمف الكيانات ذات العبلقة وتسثل األزمة 
 . 3حخجة أو حالة غيخ مدتقخة تشتطخ حجوث تغييخ حاسع

أما مفيػـ إدارة األزمة في العبلقات العامة فيتسثل في سمدمة اإلجخاءات )القخارات اليادفة إلى الديصخة عمى 
األزمة، والحج مغ تفاقسيا حتى ال يفمت زماميا(؛ ولحلظ تكػف اإلدارة الخشيجة لؤلزمة ىي تمظ التي تزسغ 

 .4فاظ عمى السرالح الحيػية لمسؤسدة وحسايتياالح

                                           
 خوت: الجار السرخية المبشانية لمشذخ والتػزيع.. بياإلعالم ومؽاجية األزمات(. 2005السكاوؼ، حدغ. ) - 1

2
 - Lessly, P.(1997). The Handbook of Public Relations and Communication. (4th Ed). McGraw.Hill, 

book Company. 
 . عساف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع.إدارة األزمات(. 2015جاد هللا، محسػد. ) - 3
 . السرجع الدابق(. 2015جاد هللا، محسػد. ) - 4
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وىشا يكسغ دور العبلقات العامة في التخصيط لؤلزمة، فاألزمة ىي نقصة تحػؿ مغ مػقف مفاجئ يؤدؼ إلى 
ا بأنيا حادث خصيخ يؤثخ عمى أمغ 1أوضاع غيخ مدتقخة مسا ييجد السرالح والبشية األساسية ، وتعخؼ أيز 

. وبشاء  عمى 2السؤسدة، ويؤدؼ إلى سيخ العسل بذكل معاكذ مسا خصط لواإلنداف أو البيئة أو سسعة 
التعخيفات الدابقة نجج أف ىشاؾ تذابو بيغ السذكمة واألزمة؛ إال أف عامل الػقت ىػ الفاصل الػحيج بيشيسا، 
فاألزمة عادة تأتي بدخعة وتحتاج إليجاد حمػؿ بذكل سخيع؛ ألف العسل يتع تحت ضغط الػقت، وال تػجج 
معخفة كافية لبشاء القخارات والترخؼ بشاء  عمييا، أما السذكمة فعادة  تدسح ببعس الػقت لمتفكيخ فييا، 

 ولتحميل السػقف، واتخاذ القخارات بيجوء أكثخ مغ وقت األزمة. 

لحلظ يتػجب عمى العبلقات العامة تػضيف جيػدىا في إدارة األزمة، حيث تعجدت التعخيفات لسفيػـ إدارة 
، فتعخؼ بأنيا: "شخيقة التغمب عمى األزمة، والتحكع في ضغصيا ومدارىا واتجاىاتيا، وتجشب األزمة

سمبياتيا، واالستفادة مغ إيجابياتيا وتحقيق أقرى السكاسب في أقرخ زمغ، والحج مغ الخدائخ ألدنى حج 
 ."3مسكغ

ات اليادفة إلى الديصخة عمى ويعخفيا الباحث البخيصاني ويميامد، مغ مشطػر سياسي، بأنيا: "سمدة اإلجخاء
األزمات، والحج مغ تفاقسيا حتى ال يشفمت زماميا؛ مؤدية بحلظ إلى نذػب الحخب، وبحلظ تكػف اإلدارة 

 ."4الخشيجة لؤلزمة ىي تمظ التي تزسغ الحفاظ عمى السرالح الحيػية لمجولة وحسايتيا

أف لكل باحث تعخيف مختمف في مفخادتو،  فبالخغع مغ تعجد التعخيفات لسفيػـ إدارة األزمات، وبالخغع مغ
ولكشو متفق  في معشاه، فالسعشى العاـ لسجسل ىحه التعخيفات ىػ كيفية التغمب عمى األزمة باألدوات العمسية 

 اإلدارية السختمفة.

إف األزمات في شكميا العاـ تتزسغ ثبلث خرائز ىي: السفاجأة والدخعة والتيجيج، ولعل مغ أكثخ ما 
 يا ىػ ضيق الػقت الستاح لمتعامل معيا ودصجار القخارات البلزمة ليا.يدػء إدارت

                                           
 34. )الصبعة الثانية(. دمذق: األكاديسية الدػرية الجولية، صمدخل إلى العالقات العامة(. 2009مييػب، ندار. ) - 1
 93، صالسرجع الدابق(. 2009مييػب، ندار. ) - 2
 .25-3ة لمعبلقات العامة.ص.ص.. الجسعية الجوليدور العالقات العامة في إدارة األزمات(. 2009الذمبي، عبج الخحسغ. ) - 3
4
 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved  6/10/2020. 
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 أوَّاًل أنؽاع األزمة

 ندتعخض ىشا أىع أنػاع االزمات والتي يسكغ إجساليا عمى الشحػ اآلتي:

: التي تشتج عغ اضصخابات البيئة والصبيعة، وعادة  ما تكػف خارجة عغ سيصخة األزمات الطبيعية  -1
 زانات، والدالزؿ والبخاكيغ.صيخ، وأمػاج تدػنامي، والفياألعاالبذخ، مثل: 

جيا أو بدبب أعصاؿ في األنطسة التكشػلػجية التي تؤدؼ تشذأ نتيجة فذل التكشػلػ أزمة تكشؽلؽجية:   -2
 الحقا  إلى أزمات تكشػلػجية، حيث يؤدؼ تعصل األجيدة والبخامج إلى حجوث مثل ىحه األزمات.

شػع مغ األزمات عشجما تتزارب مرالح السػضفيغ، بحيث يربحػف ويشذأ ىحا الأزمة السؽاجية:  -3
غيخ ُمشتجيغ وخاصة  إذا تصػرت األمػر إلى اضخابات مفتػحة بفتخات زميشة غيخ محجدة، ففي مثل 
ىحا الشػع مغ األزمات يجب لفت أنطار السػضفيغ مغ قبل رؤسائيع ودجبارىع عمى التػاصل الفعاؿ 

 أىجاؼ السؤسدة. لتغيب تزارب السرالح وتحقيق
ويطيخ ىحا الشػع مغ األزمات عشجما يداعج بعس مػضفي الذخكة أو السؤسدة سيئي  أزمة الحقد: -4

الدسعة العرابات اإلجخامية وتمبية مرالح ىحه العرابات عمى حداب مرالح السؤسدة التي يعسل 
 بيا.

اذىا لقخارات معيشة بالعػاقب وتشذأ عشج عجـ إدارة اإلدارة في اتخأزمات األفعال الديئة التشعيسية:  -5
 الزارة عشج السؤسدة والستعامميغ معيا.

يشذأ ىحا الشػع مغ األزمات عشجما يذارؾ السػضفػف في أعساؿ أزمة بدبب العشف في مكان العسل:  -6
 عشف، مثل: اإلعتجاء عمى السػضفيغ الخؤساء في مباني السؤسدة.

طسة في الجفع لجائشييا واألشخاؼ األخخػ وتشذأ عشجما تخفق السؤسدة أو السشأزمة اإلفالس:  -7
 السدتحقات الستختبة عمييا.

االضصخابات في البيئة والصبيعة، مثل: الجفاؼ أو تمف السحاصيل أزمة بدبب العؽامل الطبيعية:  -8
 الدراعية أو تجميخ السشذأت الرشاعية واالقترادية كل ذلظ يؤدؼ إلى حجوث أزمة.

ي وقت قريخ لمغاية دوف أف تطيخ أؼ اشارة تححيخية، ويكػف وتشذأ بذكل مفاجئ فأزمة مفاجأة:  -9
 مثل ىحا السػقف خارج عغ سيصخة أؼ شخز.
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والتي تتجحخج ككخة الثمج، حيث إف إىساؿ القزايا الرغيخة في البجاية يؤدؼ إلى  أزمة مذتعمة: -10
 كبخىا وتزخسيا األمخ الحؼ يؤدؼ إلى احتخاؽ األزمة فيسا بعج.

 ألزمةثانًيا: عؽامل نذؽء ا

؛ فإف ىشاؾ عػامل تتدبب في وجػد األزمة، فيي ليدت وليجة المحطة، ولكشيا نتاج تفاعل  كسا لكل شي سبب 
 أسباب وعػامل نذأت قبل ضيػرىا.

 : 1وتتعج األسباب التي تؤدؼ إلى نذػب وضيػر األزمة، ومشيا

، والتدػخع أو غيخ الكاممة ةمغ خبلؿ جانبيغ ىسا: السعمػمات السبتػر ة  : يشذأ سػء الفيع عادسؽء الفيػ -1
 .في إصػجار القخارات

: يسثل اإلدراؾ مخحمة استيعاب السعمػمات التي أمكغ الحرػؿ عمييا، والحكع التقػجيخؼ سؽء اإلدراك -2
 ة.عمى األمػر السعخوض

عمػى  ذخريةوفي القػجرة ال ،: ويشذأ في كثيخ مغ األحياف نتيجة السغاالة في الثقة بالشفذسؽء التقييػ -3
 . اجية الصخؼ اآلخخمػ 

 عغ مدار العسل : اإلدارة العذػائية ىي التي تقػـ عمى الجيل وتذجيع االنحخاؼاإلدارة العذؽائية -4
 .والتديب

عمى السؤسدة، وقج يكػف  ا: يعج في حج ذاتو أحج األزمات الشفدية والدمػكية التي تذكل خصخ  ليأسا -5
 فة يرعب حميا.عشي ا عمى أزماتباعث   االيأس عمى مدتػػ الجوؿ أيز  

مغ األزمات يكػف مرجرىا الػحيج  ا: وىي أىع مرجر مغ مرادر األزمات، بل إف كثيخ  اإلشاعات -6
 إللحاؽ الزخر بدسعة السؤسدة. إشاعة أشمقت بذكل معيغ

: ىحا السدبب الشذط يتع مغ جانب الكيانات الكبخػ لتحجيع الكيانات الرػغيخة، كسا أنو استعراض القؽة -7
كيانات اإلدارية الصسػحة عشجما تحػز بعس عشاصخ القػة، وتخغب في قياس رد فعميا يتع مغ جانب ال

 .أو اختبارىا
  ة.: إذا ما تعارضت السرالح بذكٍل شجيج؛ بخز الجافع إلحجاث ونذػء األزمتعارض السرالح -8

                                           
1
 - http://azharmaryam.net/ways/edart.doc. Retrieved 6/10/2020. 
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ػحؼ ار الثقة في متخح القخار، األمػخ النيي: إف تعارض األىجاؼ الخاصة يؤدؼ إلى اتعارض األىداف -9
 .يػسع مغ دائخة عجـ السرجاقية والذظ في قجراتو، و بالتالي زيادة وتفاقع األزمة

 يؤدؼ إلى أزمة.الفذل التكشػلػجي النييار اآلالت  -10
والفداد في البخامج التكشػلػجية واألخصاء في كمسات السخور تؤدؼ إلى ضيػر  مذاكل اإلنتخنت  -11

 االزمات.
 مع بعزيع ألسباب إدارية مختمفة. تشذأ األزمة عشجما ال يتفق السػضفػف  -12
 يؤدؼ العشف والدخقات واإلرىاب اإلدارؼ في مكاف العسل إلى أزمات تشطيسية. -13
يؤدؼ إىساؿ القزايا الثانػية دوف معالجة إلى أزمة كبيخة وحالة مغ عجـ االستقخار في مكاف العسل،  -14

 يا.وىشا يجب أف يكػف دور كبيخ لئلدارة في الديصخة الكاممة عمى مػضفي
تؤدؼ الدمػكيات غيخ القانػنية، مثل: االحتياؿ والخشاوػ والتبلعب بالبيانات أو العمسػمات إلى حجوث  -15

 أزمة في السشطسة أو السؤسدة.
 تشذأ األزمة عشجما تفذل السشطسة مغ تأدية االستحقاقات لجائشييا. -16

 :1ثالًثا: مراحل نذؽء األزمة )مؼ وجية نعر اإلدارة(

د نسػذج صػر األزمة إلى مخحمة الرجمة، مخحمة إنكار األزمة، مخحمة تمخاحل  (Arnold, 1980) َحج 
، فقج َشَخز  مخاحل األزمة (Slatter, 1984)االعتخاؼ باألزمة، ومخحمة التكيف مع األزمة. أما نسػذج 

 ار التشطيسي.عمى الشحػ التالي: مخحمة إنكار األزمة، مخحمة إخفاء األزمة، مخحمة تحمل األزمة، مخحمة االنيي

بأربع مخاحل أساسية؛ إذا لع يتسكغ مجيخ العبلقات العامة )قائج فخيق األزمة( مغ إدارة كػل سخ األزمة تولحلظ، 
 ة: عغ وقػع األزمىحه السخاحل؛ فإنو سيربح مدؤوال   مغ ةمخحم

وقػػع : تدبق نذػء األزمة، وتتزسغ استذعار اإلنحار السبكخ؛ الحؼ يذيخ إلى لسرحمة التحذيريةا -
 ل.األزمة، واستذخاؼ الستغيخات البيئية واالحتساالت والبجائ

: تقـػ عمى عجـ إمكانية القائج في تػقع حجوث األزمة، وتقػػد إلى تعػاضع مرحمة نذؽء األزمة -
 ةالستغيخات الجافعة لحجوث األزمة، وزيادة احتسالية السػاجي

                                           
1
 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved 7/10/2020. 
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التعامل مع العػامل التي أدت إلى حػجوث  : تأتي مباشخة بعج عجـ قجرة القائج فيمرحمة االنفجار -
 :الستدارعة، وتتصمب ىحه السخحمة مغ القائج يخاتيااألزمة، وعجـ القجرة عمى الديصخة عمى متغ

 ة.لقجرة عمى تحقيق التكامل بيغ األنذصة السختمفة التي تدتػجبيا شبيعة األزما 
 تتػفيخ مشاخٍ يقػـ عمى التفاىع والسذاركة بيغ جسيع السدتػيا. 
 تكفل تػافخ السعمػمات والبيانات فعالة تشسية شبكة اتراالت. 
 وخصػرتيا. تػقع السدتقبل، وتحقيق اإلدراؾ الكامل لصبيعة األزمة 
 تشسية العبلقات التبادلية والتكاممية مع البيئة الخارجية .  
زمػة، : حيث تتبلشى في ىحه السخحمة العػامل التي تدببت في حػجوث األمرحمة انحدار األزمة -

 .ويدعى القائج إلى التػازف الصبيعي، واستعادة نذاط السؤسدة
 رابًعا: مسيزات األزمة

 تزع السؤسدة ومغ فييا مغ إدارة وجياز عبلقات عامة تحت أمخ الػاقع؛ إنياإف األزمة عشجما تحجث ف
ػضعيا عمػى با تزعيع في اختباٍر صعب، وتحت محط األنطار؛ فتقػـ وسائل اإلعبلـ والجسيػر مع  حيث 

 د مغوتحميٍل وانتقا ةمػضع مخاقب أفخادىافحريا بجقة، وتربح جسيع حخكات السؤسدة و ح  لشاولػة التخشػي
 .1وجسيػرىا بجسيع شخائح

ليا األزمة مغ أضخارٍ وآثار، وأف تكػف عمى أتّع  كشوحلظ يجب عمى السؤسدة أف تكػف عمى عمعٍ بسا تل
 :2زمةلحلظ. ومغ أىع ما يسيد األ استعجادٍ 

دوف تػقع، أو يكػف تػقعو قج تع قبل وقػعو بػقتٍ   -1 األمخ الحؼ ال  ،اجج  قريٍخ  الحجث يقع فجأة  
 .يدسح باتخاذ اإلجخاءات السشاسبة لسػاجيتو

 ٍة أو بذخيٍة أو نفديٍة.في وقػع خدائخ مادي األزمة تتدبب -2
 .يتياال تسمظ السؤسدة الخبخة البلزمة لسػاج ٍت ججيجةٍ تتدبب في خمق مذكبل -3
 ة.جد الكيع العميا أو األىجاؼ الخئيدية لمسؤسدتي -4

                                           
1 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved 7/10/2020. 
2
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 ودجخاءاٍت سخيعة وراجحة. بحيث تتصمب اتخاذ قخاراتٍ مػقف صعب؛ زع صانعي القخار في ت -5
 :1خامًدا:  دورة حياة األزمة

 في:ومحجدة تتسثل  مدتقمةٍ  ةٍ عمى اختبلؼ أشكاليا وأنػاعيا وصػرىا ليا دورة حيا إف األزمات

 (.)الػالدة ػءمخحمة الشذ -1
 )الشسػ(. مخحمة الديادة  -2
 .()الذباب مخحمة القػة -3
 (.)الذيخػخة مخحمة الزعف -4
 (.)الفشاء مخحمة االضسحبلؿ -5

 سادًسا: آثار األزمة

ليذ بالزخورة أف تختبط األزمة بالخصخ؛ ودنسا قج تكػف فخصة  لمتقجـ والشجاح؛ لحلظ يسكغ الشطخ آلثار األزمة 
 مغ جانبيغ، ىسا:

 :، و تكسغ فيلدمبية لألزمةاآلثار ا - أ
 جيج ودعاقة السؤسدة عغ تحقيق أىجافياتي. 
 حجاث الخدائخ السادية والبذخيةإ. 
   ا لخدود األفعاؿ الدخيعة لؤلحجاث الستبلحقةاتخاذ القخارات بأسمػب غيخ عمسي؛ نطخ. 
 زعدعة الثقة بالشفذ لجػ إدارة السؤسدة .  

 ي:، وتكسغ فاإليجابية لألزمة اآلثار - ب
  ة.في األوقات العاديػة في ضػخوؼ عسػل السؤسد التغيخات السبلئسة التي قج ال تكػف متاحةث إحجا 
 تجشبيا وتبلفييا مدتكببل. إضيار جػانب القرػر والزعف الكامشة في إدارة السؤسدة مغ أجل 
  تحديغ عسميات التعامل مع األزمات التي قج تحجث مدتكببل، في ضػء االستفادة مغ نتػائج األزمة

 ة.الحالي
                                           

1
 - http://www.america.gov/st/freepress/arabic/2008/May/20081229170830ssissirdile. Retrieved 

7/10/2020. 
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 استخبلص الجروس والعبخ مغ األزمات؛ لسشع حجوثيا مدتكببل.   

 السبح: الثاني: العالقات العامة في األزمات

بجأت العبلقات العامة بالعسل أوال في الػاليات الستحجة األمخيكية، وأوروبا ثانيا؛ كاف الدبب في مسارسة ىحا 
سؤسدات في أمخيكا، وتدعدع الثقة بيشيا وبيغ جساىيخىا، الشذاط ىػ تمظ األزمات التي تعخضت ليا ُكبخػ ال

وكانت الفكخة الدائجة حيشيا ىي استغبلؿ العساؿ بأية شخيقة في سبيل زيادة االنتاج؛ إال أف ىحا الحاؿ لع يجـ 
شػيبل في ضػء انتذار الػعي بيغ العساؿ، وضيػر أحداب تجسعيع، ففي ضل تمظ الطخوؼ كاف ال بج مغ 

 مبتكخ، وتخصيط مختمف عسا كاف عميو، وتغييخ الفكخ الدائج كاستغبلؿ العساؿ.إيجاد أسمػب 

ومغ ىشا بجأ ايفي لي "أبػ العبلقات العامة" بإرساء قػاعج ججيجة تختكد عمى السدؤولية االجتساعية لعسل 
العساؿ ىي  السؤسدات واالىتساـ بالجسيػر؛ وكاف الجافع إلرساء تمظ القػاعج وتغييخ استخاتيجية التعامل مع

 تمظ األزمات التي حمت بالسؤسدة.

فإف اعتساد نيج  واضح السعالع خبلؿ السػاقف العريبة يحتاج إلى أفخاد يمسػف بذكٍل مستاز بالتخصيط؛ ألنو 
إذا لع يتػفخ التخصيط في إدارة األزمات سيؤدؼ حتسا  إلى اتخاذ قخارات متيػرة وسخيعة؛ وىشا تأتي ضخورة 

زمات مغ خبلؿ التفكيخ بعقبلنية واستشباط استخاتيجيات تكفل التعامل اإليجابي مع األزمات التخصيط إلدارة األ
مة، ترف كافة اإلجخاءات  في مخاحميا السختمفة. وُتذيخ خصط إدارة األزمات في مجسميا إلى خصة مَفر 

 السختمفة التي يجب اتخاذىا في السػاقف الحخجة أو األزمات.

 خطة إلدارة األزمات؟ لساذا يجب أن يكؽن ىشاك

إف وجػد خصة إلدارة األزمات تجفع السػضفيغ بذكل إيجابي إلى تبشي نيج واضح مبشي عمى استخاتيجيات 
واضحة وفكخ خبلؽ إلدارة األزمة، والخخوج بأقل الخدائخ السسكشة. وىشا يجب إشخاؾ كافة الجيات ذات 

سيحسي السشطسة أو السؤسدة مغ التيجيجات عمى العبلقة في وضع خصة إدارة األزمات؛ ألف ذلظ بالتأكيج 
 اختبلؼ أنػاعيا وأشكاليا، وتحجد السدتقبل اآلمغ لمسؤسدة.
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 أوَّاًل إدارة العالقات العامة لسا قبل األزمة

إف التحجيات التي تػاجو عمع إدارة األزمات تتسثل في محاولة التعامل مع األزمات قبل حجوثيا، وتعتسج ىحه 
مية التخصيط؛ والتي تسثل الخكيدة األساسية ألؼ إدارة فعالة لؤلزمات، فالتخصيط ييجؼ إلى السخحمة عمى عس

السداىسة الفعالة في مشع حجوث األزمات السحتسمة، ومحاولة تجشبيا وتفادييا والعسل عمى حميا في حاؿ 
 حجوثيا، ويتحقق ذلظ مغ خبلؿ:

 الؽقاية مؼ األزمات - أ
القجرة عمى تجشب السخاشخ، وتحتاج إلى ما ُيعخؼ بػ "التشبؤ باألزمات  إف الػقاية في مفيػميا البديط ىي

السحتسمة"، إذ تعتبخ ىحه الخصػة قاعجة أساسية التخاذ إجخاءات وقائية في مشع حجوث األزمات، وذلظ مغ 
 خبلؿ:

إف التشبؤ ىػ الخصػة األولى في الصخيق الرحيح لسػاجية األزمة عغ  :التشبؤ باألزمات السحتسمة  -1
شخيق التخصػيط، ويعتػبخ تحجيػج األزمات التي مغ السحتسل أف تػاجييا السؤسدة مغ السياـ الخئيدية 

 ليا.إلدارة األزمات، ومغ أخصخ العشاصػخ األساسية في التخصيط 
لؤلزمات، فإذا  ااالت التي مغ الستػقع أف تسثل بؤر  لسجيقرج بحلظ تحجيج ا: تحجيج األزمات السحتسمة  -2

ػاالت؛ تدتصيع السؤسدة إما ترحيح األوضاع أو األخصاء السػجػدة، أو إعجاد لسجىػحه ا ما تع تحجيج
حتى و  ،ويجب أف تذارؾ في ىحه العسمية جسيع السدتػيات اإلدارية ت.العجة لسػاجية األزمة إف حجث

امة؛ أال ا تقع عمى عاتق العبلقات العجج   ىامة يتع تحجيج األزمات السحتسمة؛ ال بج مغ الكياـ بعسمية
 :ا مغبي قرج بػو جسػع السعمػمات والحقائق عغ السؤسدة وكل ما يتعمق، ويوىي تػصيف السؤسدة

  الزخائب، التأميشات، مدتحقات العامميغ السالية:االلتدامات(.)...، 
 (.السشتجات: )قابمة لمتمف، قابمة لمسشافدة...، 
 (.القػانيغ: )ما يخز السؤسدة أو يشعكذ عمى نذاشيا 
 (.ت اّلتي ليا عبلقة بأداء السؤسدة: )السشافدػف، السػردوف الخأؼ العاـ،الجيا.. 
  :(.مجػ تػافقيا مع الشذاط، )مػاصفاتالبيئة التي تقع فييا السؤسدة..، 
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مخترخة؛ يسكغ القػؿ أف عمى دائخة العبلقات العامة الكياـ بجراسة بيئتيا الجاخمية والخارجية؛ حتى  وبرفة
باألزمػات  خاصػة األزمات التي يسكغ أف تتعخض ليا، إضافة إلى إعجاد ممفاتتتسكغ مغ حرخ مختمف 

دراسة األزمات التي وقعػت  لظالدابقة، واألساليب التي اتبػِعت لسػاجيتيا، ونتائج تمظ األساليب، وكح
ذلظ ؛ حيث سيداعج بالسؤسدات األخخػ، والػقػؼ عمى األساليب الستبعة والشتائج السحققة مغ تمظ األزمات

ليا،  اعمى بعس األزمات الػتي مغ السسكغ أف يتعخض السؤسدة وجياز العبلقات العامة عمى التعخؼ بديػلة
إلى  بالتالي  ،أفزل  لسػاجيتيا حتى إف لع يتسكغ ذلظ؛ فإنو سيكػف ىشاؾ استعجادو  إمكانية تجشبيا،إضافة  

 ة عمى السؤسدة.التخفيف مغ آثارىا الدمبي

إف قياـ إدارة العبلقات العامة باإلعجاد إلدارة األزمات ييجؼ إلى أف تكػف  :اتاإلعداد إلدارة األزم - ب
 .سميسة ةعمييا بصخيق ليا والخد لسػاجيػة مختمػف األزمات التي يسكغ أف تتعخض مييػأة

 :1في إشار التأسيذ إلدارة األزمات؛ يتػجب عمى مجيخ العبلقات العامة الكياـ بعجة مياـ، مشياو 

  مػع  مع وسائل اإلعبلـ وفي جسيع األوقات؛ لتكػف أكثػخ تعاونػا ةوثيق تى عبلقاالسحافطة عم
 .السؤسدة أثشاء األزمة

 ت.لؤلزما اختيار شخٍز ما ليكػف مجيخ  ا 
 فخيقٍ إلدارة األزمات، مع تحجيج أدوارىع واإلجخاءات الػاجب اتخاذىا ك ءمغ األعزا تعييغ عجد

 .والديشاريػىات السحتسمة
  ـ.رسسي باسع السؤسدة لمتعامل مع وسائل اإلعبلتعييغ متحجث 

 .ا عشج وقػع أزمةد بييتع االستخشا وتتسثل عسمية اإلعجاد إلدارة األزمات في إعجاد خصط 

  

                                           
1

 - Dennis L. Wilcox, Philip H. Ault, Warren K. Agee (1998). Public Relations: Strategies & Tactics, 

(5th ed).Addison- Wesley Educational Publishers Inc, U.S.A. p.181. 
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 إعداد خطة إدارة األزمات:

الشدبة لمتخصيط لؤلزمة؛ فإنو بالتأكيج يختمف عغ التخصيط االعتيادؼ، فالتخصيط لؤلزمة يشجرج تحػت إشار ب
فالتخصيط اإلدارؼ ، "صيط العبلجي، أما التخصيط االعتيادؼ فإنو يشجرج تحت إشار التخصيط البشائيالتخ

 االعتيادؼ يختمف عغ التخصيط إلدارة األزمات؛ الحؼ يحتاج إلى تكاثف أكثخ مغ جية، كي يػتسكغ جيػاز
 ".1العبلقات العامة في السؤسدة مغ اإللساـ بكل محتػيات األزمة وأبعادىا

 لظوكح ،إلدارة األزمات، فيي تختمف عمى حدب شبيعة وأىجاؼ السؤسدػة ػحجةمفإنو ال تػجج خصة  لحلظ
 : ىي تتكػف برفة عامة مغ العشاصخ التالية، و حدب األزمات السحتسمة

 :تحجيج األزمات السحتسمة التي تغصييا الخصة -
 ة.معيش ي تختز بسجسػعةحيث أف الخصة ال يسكشيا أف تتبلءـ مع جسيع األزمات السحتسمة، بل ى 

 :تحجيج الػسائل واإلمكانيات الستاحة -
"فخيق إدارة األزمات"، فسغ السفتخض أف  وعشاصخ بذخية وفشية مادية تتصمب خصة إدارة األزمات إمكانيات 

تجيد السؤسدة بالحج األدنى مغ ىحه اإلمكانيات؛ لتحقيق أىجاؼ الخصة في التعامل مػع األزمػات السختمفة 
اـ في خصة إدارة األزمات؛ ألف فيو تقديع ى افخيق إدارة األزمات أمخ  تحجيج  ، ويعتبخبق تحجيجىاالتي س

 .عغ مػاجية األزمة، فعمى أساسو يتػّقف نجاح أو فذل إدارة األزمات لمعسل، وىػ السدؤوؿ األساسي

 ت:سيشاريػىات األزما -
مػغ  مختػارة يعتسج عمػى مجسػعػةمغ الطخوؼ السدتقبمية، و لسجسػعة  يعخؼ الديشاريػ بأنو وصف 

 .االفتخاضات والتػقعات الستعمقة بالطخوؼ السدتقبمية لمسؤسدة

معيشػة، عػغ  ألزمة لسا يسكغ أف يحجث مغ تصػرات وبالتالي يسكغ تعخيف سيشاريػ األزمة: بأنو عخض 
 .لؤلزمة مختمفة اراتلسد شخيق إشبلؽ الخياؿ، واستخجاـ أسمػب االنصبلؽ الفكخؼ الحؼ يتيح إعصاء ترػرات

                                           
 . األردف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع.العالقات العامة وإدارة األزمات والسراسػ(. 2016كافي، مرصفى. ) - 1
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لتفػادؼ السػاقف  الستغيخات؛إف سيشاريػىات األزمة تتيح تدييل ميسة اتخاذ القخار أثشاء السػاجية والتعامل مع 
الحخجة، وفي حالة اختبلؼ الػاقع الفعمي عغ األسمػب السخصط؛ يسكغ إجخاء بعس التعجيبلت بسا يتبلءـ 

ت األزمة بكتابة أحجاث التعامل الستػّقعة وفق قجرة السذاركيغ في ويتع إعجاد سيشاريػىاالدائجة. مع الطخوؼ 
في الػقت ذاتػو يػتع مخاجعػة ىػحه يل، وتػضع الترػرات عمى الػرؽ، و إعػجاد ىػحه الديشاريػىات عمى التخ

الترػرات ودجخاء التعجيبلت السشاسبة عمييا لتربح أقخب إلى الػاقع، ودذا كانت األحجاث الستػّقعة ىي 
ا في واقعيا الخاص وفي محاورىا العامة ىي أقخب لمحكيقة، ومغ ىشا فإف كتابػة نيجاث افتخاضية؛ فإأح

وكجدء مغ  ة،افتخاضي ترػرات وسيشاريػىات األزمة ىي جسع ما بيغ الحكيقة والخياؿ في شكل حكيقة
ألزمة، ويدتخجـ ىحا مغ القخارات لسداعجة اإلدارة في التعامل مع تصػرات ا الديشاريػ؛ يسكغ إعجاد شجخة

بالشدبة لمسػاقف التي سيتع مػاجيتيا في  ألنو مكِػّغ مغ اتخاذ أكثخ مغ قخارٍ  األسمػب في إدارة األزمات؛ نطخا
 ة.إشار األزمة الػاحج

ويتع االحتفاظ بالديشاريػ وشجخة القخارات ضسغ خصة إدارة األزمات؛ الستخجاميا عشج حػجوث األزمة، والشظ 
أكثخ في حالة التجرب  مفيجة أنيابسا يجب عسمو، كسا  أفزل بكثيٍخ مغ مجخد وضع قائسة أف ىحه الصخيقة

 .1عمى إدارة األزمة

 االترال باألزمات 

ا مغ العػاقب  ا أف يذعخ كافة السػضفيغ بالعبلمات السبكخة لؤلزمة، وتححيخ كافة السػضفيغ أيز  مغ السيع جج 
ا الػخيسة لؤلزمات، حيث أف األزمات ال تؤث خ فقط عمى سبلسة األداء في السؤسدة وحدب، بل ُتذكل تيجيج 

 قػي ا السسيا التجارؼ وسسعتيا.

ويذيخ مرصمح اتراؿ األزمات إلى شخيٍق خاص يتعامل مع سسعة السشطسة أو السؤسدة بكافة مكػناتيا 
سسعة السشطسة  السادية والسعشػية، ويسكغ القػؿ أف اتراؿ األزمات ىػ بسثابة مبادرة تيجؼ إلى حساية

وصػرتيا العامة. ومغ ىشا تأتي الحاجة لبلتراؿ باألزمات، وىشا أيزا  يجب االستعانة بخبخاء اتراالت 

                                           
1
 - Dyer. S. (1995). Getting People In Crisis Communication Plane, public relations quarterly, 40(3), 

p.38. 
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األزمات سػاء كانػا داخمييغ أـ خارجييغ؛ لمحفاظ عمى سسعة السشطسة مغ التيجيجات السختمفة والتحجيات غيخ 
 السخغػب فييا.

األزمات، ىػ حساية العبلمة التجارية والحفاظ عمى مكانة السؤسدة ويعتبخ الغخض الخئيدي مغ فخيق اتراؿ 
في الدػؽ الحؼ تعسل بو، حيث إف ىػية العبلمة التجارية ىي مغ أكثخ األصػؿ قيسة بالشدبة لمسؤسدات 

 والسشطسات.

 عسمية التؽاصل أثشاء األزمات

اؼ الحيغ يتعاممػف مع السؤسدة تفخض األزمة عمى السؤسدات التعامل بإيجابية وعجـ تجاىل أؼ مغ األشخ 
سػاء كانػا داخمييغ أـ خارجييغ، وىشا يجب االلتقاء بيع ومشاقذة األزمة معيع ويسكغ شمب السداعجة مشيع 
ا وحكيكي ا. ويجب اإلجابة عمى كافة استفداراتيع برجؽ  ويجب أف يكػف الحجيث معيع شفاف ا وعمسي ا وصخيح 

 بسدانجة الذخكة عمى أكسل وجو.ومػضػعية ودقة حتى يقػمػا ىؤالء 

وىشا يخػ الباحثاف انو ال بج مغ اإلشارة إلى ضخورة التعامل مع وسائل االعبلـ باحتخافية وميشية ودوف 
ارتكاب أؼ أخصاء تجعل وسائل االعبلـ تتبشى مػاقف سمبية تجاه السؤسدة، وبالتالي تؤثخ عمى سسعتيا 

الججيخ بالحكخ أنو يجب عمى جسيع الػحجات االدارية العاممة في وىػيتيا والرػرة الشسصية السذكمة عشيا. و 
ودلى( بالذكل السصمػب وفي جسيع مخاحل تصػر  -السؤسدة أف تحخص عمى أف تتجفق السعمػمات )مغ 

األزمة. ويجب عمى متخررػ اتراالت األزمة أف يعخفػا كيفية اتخاذ القخارات الحاسسة والدخيعة 
لكافة السػاقف غيخ السدتقخة مع الحفاظ عمى سخية السعمػمات. وىشا يجب االنتباه  واالستجابة بدخعة وفعالية

إلى السػضفيغ داخل السؤسدة مغ حيث انتساؤىع ووالؤىع لمسؤسدة ضسغ السعاييخ السيشية واألخبلقية؛ ألف 
إلحاؽ  قياـ السػضفيغ بسذاركة السعمػمات والبيانات التي بحػزتيع مع أؼ أشخاؼ خارجية قج يؤدؼ إلى

الزخر الكبيخ بالسؤسدة أو السشطسة. وىشا تبخز الحاجة إلى أف تقػـ السشطسة بتقييع أداء السػضفييغ بذكل 
 دورؼ ومشطع لمتأكج مغ والء السػضفيغ لمسؤسدة.
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 ة:خصة اتراالت األزم -
ػارؾ في تشفيح فإذا كانت العبلقات العامػة تذ ؛ا؛ فيي جدء  مكسل  لياتيال تشفرل اتراالت األزمة عغ إدار 

بعس السيسات الستعمقة بإدارة األزمة؛ إال أف اتراالت األزمة بالكامل تقع عمى عاتق العبلقػات العامة، 
 .اترالي عغ نذاط ا في األصل عبارة  نيبحكع أ

تزعيا العبلقات العامة؛ "ألف الشجاة مػغ  ا؛ بل مغ خبلؿ خصةإف االتراؿ أثشاء األزمة ال يتع عذػائي  
 التي تتعخض ليا السؤسدات؛ تتصمب مغ إدارة العبلقات العامة فييا أف تصػر خصة لبلتراؿ مع األزمات

 .1خوسائل اإلعبلـ" وأخخػ لبلتراؿ مع الجساىي

 :تتكػف مغ العشاصخ التالية ةعام لحلظ فإف خصتيا التراالت األزمة برفة

 ا في التعامل مع وسائل تيفاءتتػقف كافة إدارة األزمة في السؤسدة عمى ك ـ:حجيج وسائل اإلعبلت
تجاه السؤسدة أثشاء األزمة، لحلظ يشبغي  شجيجة ما تتعامل بدمبية ااإلعبلـ؛ ألف وسػائل اإلعبلـ غالب  

وعقبلني، حتى يسكغ كدبيا إلى جانب السؤسدة،  أف تتع االتراالت مع وسائل اإلعبلـ بذكٍل ىادغ
ا عشج حجوث األزمة بيغ السؤسدة ووسائل اإلعبلـ، إضػافة  إلى عجـ زيادة الفجػة التي تتكػف تمقائي  

 .ا مدانجا لمسؤسدة في إدارة األزمةوحتى تربح وسائل اإلعبلـ عشرخ  
 مباشخة أو  التي ليا عبلقة  و إذ عمى خصة االتراالت أف تحجد الجساىيخ السدتيجفة،  :تحجيج الجساىيخ

الخارجية لمسؤسدة، ويػصي الخػبخاء و  ةيباألزمة، وىحه الخصة تذسل الجساىيخ الجاخم غػيخ مباشػخة
وذلظ بحدب  بيا،خاص  اجسيػر   محتسمة، ألف لكل أزمة بزػخورة تحجيج الجساىيخ في كل أزمة

 .شبيعة ونػعية األزمة
   في مػاجية األزمات، إذ أف ما تقػلو  خصػة بالغةوفعالة  مفيجة يعتبخ إعجاد رسالة الخسالة:إعجاد

ومغ  -،خاصة في الداعات األولى مغ وقػع األزمة-خ أىسية مسا تفعموأثشاء األزمة قػج يعج أكث
 .مغ الجسيػر السدتيجؼ أف ترسع الخسائل لتبلئع اىتسامات واحتياجات كل فئة الزخورؼ 

                                           
 . األردف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع.العالقات العامة وإدارة األزمات والسراسػ(. 2016كافي، مرصفى. ) - 1
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 بسعشى أنو إذا خسالة"ىشاؾ مقػلة عبلمية شييخة تقػؿ بأف"الػسيمة ىي ال :تحجيج وسائل االتراؿ ،
مغ نجاح  قجر كبيخا الجسيػر السدتيجؼ؛ فقج تع ضساف بي يخاشَػبأحِدغ اختيار الػسػيمة التي 

 .الخسالة السقجمة و، بالتالي ال يسكغ الشطخ إلى الخسائل بجوف الشطخ إلى وسائميا
 ثانًيا: إدارة العالقات العامة أثشاء األزمة

زمات، أىسيا تمػظ ىشاؾ الكثيخ مغ السيسات التي تقع عمى عاتق العبلقات العامة في السؤسدات أثشاء األ
التي تتعمق بالرػرة الحىشية لمسؤسدة، أو عبلج األوضاع الخاشئة، أو إدارة القزايا، أوحل السذكبلت 

 .الصارئة

يتحػتع عمػى العبلقات  وبعيجا عغ السيسات التقميجية والذكمية، أو الستعارؼ عمييا لجػ السجيخيغ؛ تػجج ميسات
  :1العامة إنجازىا أثشاء األزمة

 اإلعالمترال بؽسائل اال  -1
كبيخة  في العسميػة ة عتبخ ميسة أصمية مغ ميسات العبلقات العامة في إدارة األزمات، ولو أىسية وفعاليي

 وافية االترالية إلدارة األزمات؛ إذ يجب عمى العبلقات العامة فػر حػجوث األزمػة أف تقػـػ بإيرػاؿ معمػمات
بأوؿ، لحلظ فػإف "ردود أفعاؿ وسائل  ـ، وتقػـ بتحجيثيا أوالعغ ضخوؼ األزمة إلى وسائل اإلعبل كاممة

؛ ألف 2"أو الكارثة ث "األزمةكثيخا ما يتع إغفاليسا عشج حجو و ف، اف أساسيااإلعبلـ والتخصيط الصارغ عشرخ 
إغفاؿ وتجاىل وسائل اإلعبلـ وقت األزمة يداعج عمى ترعيجىا، ويجعػل خدائخ السؤسدة مزاعفة، 

 .اتيلستعمقة برػر خرػصا الخدائخ ا

 ةإعالم جساىير السؤسدة بتطؽرات األزمة وتشفيذ الحسالت اإلعالمي  -2
في إدارة األزمة؛ ألنو يذخح مػقف السؤسدة، ويػقف زحف الذػائعات واألقاويل،  إف إعبلـ الجساىيخ ضخورؼ 

سختبصة باألزمة وييجغ األعراب في األوساط االجتساعية؛ وال يتع ذلظ إال مغ خبلؿ الحسبلت اإلعبلمية ال
يار، وحتسا ستتأثخ نيا، فاليجؼ األساسي مغ إدارة األزمات ىػ الحفاظ عمى سسعة السؤسدػة مػغ االتيوددار 

وتربح محط أنطار الخأؼ العاـ، وليػحا يخاعى عشج إدارة األزمة حذج  ،ا بدبب األزمةتيسسعة السؤسدة وصػر 
                                           

1
 - http://www.crisisexperts.com/stakeholders.htm. Retrieved 8/10/2020. 

 . األردف: دار أسامة لمشذخ والتػزيع.العالقات العامة وإدارة األزمات والسراسػ(. 2016صفى. )كافي، مر - 2
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ايػة  معشػيػة لمسؤسدة، كسا يحج مغ تجخل أشخاؼ أخخػ قج تأييج الخأؼ العاـ وكدب ثقتو؛ ألف ذلػظ سػيسثل حس
ومغ ىشا جاءت أىسية إعبلـ الجساىيخ بكل تصػرات  ،تديع في زيادة حجػع األضػخار العائػجة عمػى السؤسدة

 .، واإلعبلـ الرادؽ ضسغ الحسمة اإلعبلمية الترحيحيةرادؽاألزمة، مع الحخص عمى الذخح ال

 شرح مؽقف السؤسدة -3
حه السيسة أساسية في عسل العبلقات العامة، وتكػف إما لمخأؼ العاـ، أو لجساىيخ السؤسدػة، أو تعتبخ ى

احية، ن باتجاىات الخأؼ العػاـ مػغ ويتع ىحا الذخح والتػضيح في ضػء معخفةٍ تامة باألزمة،لمجساىيخ السعشية 
سيسة ىػ الحرػؿ عمى تأييج الخأؼ أخخػ. واليجؼ مغ ىحه ال واتجاىات الجساىيخ الستعمقة باألزمة مغ ناحية

 ة.عغ السؤسد لسجتسعالعاـ الدائج لجػ ا االعاـ؛ الحؼ يعتبخ مؤشخا عمى الخض

 ()التعخؼ عمى رجع الرجػمتابعة ردود أفعال الجساىير -4
ا بسثابة السيسة التقييسية لبخامج العبلقات العامة وأعساليا، كسا نيتعتبخ مغ أساسيات عسل العبلقات العامة؛ أل

تقجـ معخفة جيجة عغ أحػاؿ الخأؼ العاـ واتجاىاتو الحكيكية؛ مسا يداعج في بشاء البخامج الفعالة التي تديع 
وتتصمػب ىػحه السيسة إجخاء . في التعامل مع األزمة، وبشاء البخامج العبلجية لؤلزمة وما بعجىا بذكٍل إيجابي
عمى مػقف الجسيػر وردود شخري ا لمتعخؼ  لجساىيخ السؤسدة، والشدوؿ إلى السيجاف مدتسخة استقراءات

 .تتشاسب مع واقع األزمة والسحيط الحؼ نذأت فيو أفعالو؛ مغ خبلؿ آليات

، مشيا: تعتبخ ىحه السياـ مغ أكثخ السيسات ضخورة وقت إدارة األزمات، ويزاؼ إلييا بعس السيسات 
 ، والتعاوف مع أجيدة الجولة.التشديق بيغ وحجات السؤسدة

  العالقات العامة أثشاء األزمات اتراالت

ال يسكغ فيع دور العبلقات العامة في معالجة األزمات إال مغ خبلؿ عسمية االتراؿ التي تسثل أساس عسل  
ميسا  االعبلقات العامة، لحلظ فإف االتراؿ مغ األىسية بسكاف في مػضػع التعامل مع األزمات؛ باعتباره جدء  

 رتيا.في إدا
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ـ  عمى العبلقا وتقع اترالية  عشجما تقـػ بتأدية دورىا في مػاجية األزمات، وىحه السياـ ىي  ت العامة ميا
بو سػاء في االتراؿ بالجسيػر الجاخمي أو عمى مدتػػ الجسيػػر ؛ لحلظ الجور السشاط بسثابة وضائف أساسية

 .الخارجي

 :في اآلتي اففأما عمى مدتػػ الجسيػر الجاخمي؛ فإف تمظ الػضائف قج محػرىا الباحث

بحجوث األزمة، ورفع درجة االسػتعجاد إلى  -وفي كافة السػاقع -إعبلـ جسيع العامميغ في السؤسدة  - أ
 ميامو السكمفة إليو.بالتػاجج في مػقعو، واالستعجاد ألداء  أعمى مدتػػ، وتػجيو كل فخد

تػضيح األسػباب بشػعية حجث األزمة أو الكارثة، مع  -عسخي تعسيٍع رسسي -تقجيع بياٍف مػجٍد أو  - ب
الكياـ بو عمى وجو الدخعة، ويػػزع عمػى العػامميغ في السؤسدة بيا، وما تع واإلجخاءات الػاجب الكياـ 

 .لػسائل اإلعبلـ لمحرػؿ مشيع عمى السعمػمات سيكػنػف مقرجا ألنيعوالسداىسيغ فييا؛ 
 الػضائف تتبمػر في:أما بالشدبة لمجسيػر الخارجي، فإف تمظ 

 .مى يجتاز جياز العبلقات العامة الداعات األولى مغ األزمة بثقة وتساسظالعسل أف ع - أ
 .بأوؿ، والجيػد السبحولة لمتعامػل مػع األزمة مجاد وسائل اإلعبلـ بكافة حقائق السػقف وتصػراتو أوالإ  - ب
 . التعامل بحكاٍء مع وسائل اإلعبلـ؛ لمحج مغ سمبيتيا وبصخيقة تكفل عجـ تفاقسيا - ت
ي نقل السعمػمات؛ لكدب ثقة الجسيػر، وضساف دعسو لسػقف السؤسدة في مجاؿ الرجؽ والجقة ف - ث

 . مػاجية األزمة
 .لمخد عمى استفدارات الجسيػر ما في يتعمق بتصػرات األزمة وجيػد مػاجيتيا إعجاد آلية - ج
 إدارة العالقات العامة لسا بعد األزمةثالًثا: 

االنتياء بانتياء السػقػف أو القزػية أو السذػكمة أو األزمة،  تتسيد أنذصة العبلقات العامة باالستسخارية، وعجـ
إذ تدتسخ أعساليا ألبعج مغ ذلظ؛ مغ خبلؿ متابعتيا لتمظ السػاقف أو القزايا ودراسػتيا ألبعادىػا الستعجدة، 

أخخػ بعج وقت قريخ فقج تكػف ىشاؾ مخاشخ  .مغ السسكغ أف تدبب نفذ األزمة مخة  
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 ة بعد األزمةميام العالقات العام

إف انتياء األزمة ال يعشي انتياء ميسة إدارة العبلقات العامة لؤلزمات في السؤسدة، إذ أف مخحمة ما بعػج 
ا تحدغ مغ قجرات السؤسدػة في الػقايػة واالسػتعجاد نيبالغة األىسية في إدارة األزمات؛ أل األزمة تعتبخ مدألة

 : 1بعج انتياء األزمةمساثمة، ومغ مياـ العبلقات العامة  ألزمات

 تياالدراسة أسباب األزمة؛ لمكذف عغ أوجو القرػر في تػقعيا أو مجا. 
  إلعادة األمػر داخل السؤسدة إلى ما كانت عميو قبل األزمةالتخصيط. 
 إف حرل فييا تأثيخ-وضع بخامج لتحديغ الرػرة الحىشية لمسؤسدة. 
 ثار الشفدية لؤلزمة عمى العامميغإعادة تأىيل العامميغ في السؤسدة نفديا ؛ لسحػ اآل . 
 إعادة تختيب السؤسدة بعج زواؿ األزمة. 
 األزمة بالشدبة لمجسيػر الخارجي وبقايا العسل عمى إزالة رواسب. 

  تقييػ األزمة

 بعج زواؿ األزمة؛ يجب عمى العبلقات العامة أف تتعخؼ عمى مجػ نجاحيا وفاعميتيا في مػاجية األزمة، 
 :2ة وسسعتيا بشتائج األزمة، وتتصمب ىحه العسمية عجدا مغ اإلجخاءات مغ بيشيا ما يميومجػ تأثخ السؤسد

  دةاستقراء رأؼ الجسيػر الجاخمي بالسؤس -1
ي اتبػ عت في إدارة جؼ محاولة التعخؼ عمى آرائيع حػؿ اإلجخاءات التبي حيث تقـػ السؤسدة باستقرائيع

 ا.ة فيياالستفياـ حػؿ الشقائز السػجػد لظاألزمة، وكح

 السعشيةاستقراء رأؼ الجساىيخ الخارجية   -2
 عغ حيث تقػـ العبلقات العامة بأخح رأؼ كل مغ لو عبلقة بالسؤسدة مغ الخارج، مسا يدسح بأخح صػرة

التي يجب إدخاليا عمى الخصة، وخاصة فيسا يتعمق  التعجيبلتع فيسا يخز تيوجية نطخىع واقتخاحا
 ة.باتراالت األزم

                                           
1
 - http://www.crisisexperts.com/stakeholders.htm. Retrieved 8/10/2020. 

ية عمى جامعة البمقاء واقع إدارة األزمات في مؤسدات التعميػ العالي األردنية: دراسة ميدان(. 2017عبج الخحسغ، إيساف. ) - 2
 )رسالة ماجدتيخ مشذػرة(. جامعة البمقاء التصبيكية، كمية الدمصة لمعمـػ اإلندانية: قدع العمـػ التخبػية. .التطبيكية
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 ائل اإلعبلـاستقراء رأؼ وس -3
لسعخفة رأؼ السدؤوليغ فييا عغ شخؽ وأساليب إببلغيع باألزمة، ومجػ وفخة السعمػمات التي تع شمبيا، والتي 

  ـ.تع إيراليا إلييع، وىحا لسعخفة مجػ نجاح إجخاءات االتراؿ مع وسائل اإلعبل

 تقييع أسمػب إدارة األزمة ذاتو -4
أخخػ،  جمت مغ قبل، أو تمظ التي اسػتخجمتيا مؤسدػاتحيث يتع تقييسو مقابل األساليب التي استُػخ

ىحا مغ أجل معخفة مػجػ تحدػغ أداء السؤسدة في إدارة ، و واستقراء رأؼ الخبخاء وأساتحة الجامعات وغيخىع
الػصػؿ إلى  كيفيةمعخفة مدتػاىا في ذلظ بالسقارنة مع السؤسدات األخخػ، والبحث عغ  لظاألزمة، وكح

 زمة.ارة، وذلظ بإجخاء التعجيبلت البلعمى مغ اإلدأ مدتػػ 

 -ةاألردني العالي التعميػ مؤسدات في األزمات إدارة واقعالسبح: الثال:: دراسة تطبيكية عؼ 
 التطبيكية البمقاء جامعة عمى ميدانية دراسة

 أوَّاًل: مدخل عؼ واقع إدارة األزمات في مؤسدات التعميػ العالي األردنية

 السؤىمة البذخية الكػادر إعجاد في أدوار مغ بو تقـػ لسا التعميسية؛ الشطع فيا اسيأس امحػر  الجامعات تذكل
 وخجمة العمسي والبحث التجريذ في وضائفيا لتعجد ونطخا والتقجـ، التصػر شخيق عمى ووضعو السجتسع وبشاء

 مغ مدبػقة يخغ فتخة لسػاجية مشطػمتيا تغيخ عمييا تػجب يػـ؛ بعج اميػ  خصاه تتدارع عالع في السجتسع
 وآثارىا بحجتيا مختمفة أزمات مع التعامل حتسية مغ ساىست التي الستدارعة، والستغيخات التحجيات كع حيث

 .الججيج العرخ روح الستيعاب وأبعادىا

 األزمة إدارة مجخل استخجاـ بات الحالية، األلفية في السعاصخة لمسؤسدات أساسية سسة األزمات أف وبسا
ا ا معيق ا لعسل ىحه السؤسدات، األمخ الحؼ يتصمب إدارتيا يتجدأ  ال جدء  مغ نديج الحياة السعاصخة، وجدء 

ا، لخصج مؤشخات حجوث   ا وحيد ا عمسي ا مجروس  بذكل مبلئع لمتغمب عمييا، وأصبح التعامل معيا يحتاج مشيج 
 األزمة، ومتابعتيا والعسل عمى إحباشيا ودراسة عجـ تكخارىا مدبقا.
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ذلظ تدتشج إدارة األزمات في جػىخىا عمى مجسػعة مغ ميارات متعجدة يجب أف يمع بيا القائج، وبشاء  عمى 
كإدارة الػقت، واتخاذ القخارات، والتفاوض، واالتراؿ واعتساد مشيج عمسي وعسمي يعالج األزمة بكفاءة وفاعمية 

داخل الحـخ الجامعي لمتشبؤ  ة الكبخػ قبل تفاقسيا وانتذارىا وتغمغميا داخل الجامعة، ومخاجعة األزمات التاريخي
 التذخيز الجامعات قادة عمى يتػجب آخخ جانب ومغبيا، ووضع سيشاريػىات لتصػيخ البحػث السدتقبمية. 

 ومعخفة والخبخة، والسعخفة، السعمػمات، وفخة شخيق عغ معيا، لمتعامل األسيل السفتاح ألنو لؤلزمات؛ الجيج
 تشطيع إلى باإلضافةاتراالت،  وقشػات األزمة، معالجة تتع وأيغ متىو  األزمة، نذػء وبػاعث األساليب
 والتعمع مشيا الحج أو األضخار واحتػاء والػقاية واالستعجاد باألزمة اإلنحار اكتذاؼ بعج األزمات إدارة خصػات

 والبذخية، يةواإلدار  السادية األزمات إدارة متصمبات عمى الزػء ودلقاء األزمة، عشيا تسخزت التي الشتائج مغ
 .الجامعية األزمات لسػاجية عسل فخيق وتذكيل

 ثانًيا: نبذة مختررة عؼ مشيجية الدراسة

 الجامعي، والعشف الصمبة، أعجاد تدايج أزمة أىسيا الجامعية، األزمات مغ عجيجة أنساط ضيػر لتدارعخ ا نط
 ىحه إشار وفي. الجاىدية مغ درجة عمىوبأ بإدارتيا االىتساـ استجعى األزمات؛ مغ وغيخىا السالية، واألزمات

 اتجاىيا أفعالشا ردود في تكسغ بل األزمات، تمظ حجوث في تكسغ ال السذكمة أف الباحثة تخػ  السعصيات؛
 البمقاء جامعة في األزمات إدارة واقع عغ الكذف إلى الجراسة ىحه ىجفتوبالتالي  .ليا وددارتشا تعاممشا وكيفية

 في (الخبخة وسشػات األكاديسية، والختبة والكمية، االجتساعي، الشػع) الستغيخات مغ لك أثخ ومعخفة التصبيكية،
 الجراسة ىحه أىسية تشبعو  .التصبيكية البمقاء جامعة في األزمات إدارة واقع حػؿ الجراسة، عيشة أفخاد تقجيخات

 يتع التي اإلدارة فخوع أحج أصبحت األزمات إدارة إف إذ السعاصخة؛ الحياة متصمبات مغ بات إدارؼ  مشصمق مغ
 كبخػ  أىسية مغ ليا ولسا القصاعات، كافة في أىسيتيا عمى يجؿ مسا الجامعات مغ العجيج في تجريديا
 إدارة مػاجية في الجامعية الدياسات وواضعػ القخارات صانعي تداعج وقج ا،واقعش في التأثيخ في وعطسى
 بأف مفادىا حكيقة مغ أىسيتيا تشبع كحلظ ة،الجامعي اإلدارة تصػيخ في السداىسة وبالتالي الجامعية، األزمات

 السجتسع. احتياجات سياؽ في الكفاءة ذات العاممة لمقػػ  واإلنتاج التشسية عغ األوؿ السدؤوؿ العالي التعميع

 اسةالجر  مجتسع تكػف ، االستبانة باستخجاـ السيجانية، الجراسة وأسمػب التحميمي الػصفي السشيج الجراسة اتبعتو 
( عزػا  وعزػة، 387( والبالا عجدىع )السخكدالتصبيكية ) البمقاء جامعة في التجريذ ىيئة أعزاء جسيع مغ
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( مغ مجتسع 67.18عزػ ا وعزػة التي تسثل ندبة ) 260وتع اختيار عيشة عذػائية بديصة قػاميا )
 الجراسة.

 ومشاقذتيا الدراسة نتائجثالًثا: 

 الييئة أعزاء نطخ وجية مغ التصبيكية البمقاء جامعة في األزمات إدارة واقع ما"و ونر :األوؿ الدؤاؿ نتائج
 إدارة لػاقع السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات استخخاج تع الدؤاؿ ىحا عغ لئلجابة."التجريدية؟

 .ذلظ يػضحؿ والججو  التصبيكية، البمقاء جامعة في األزمات

 التطبيكية البمقاء جامعة في األزمات إدارة لؽاقع السعيارية حرافاتواالن الحدابية الستؽسطات(:1جدول )
 .الحدابية الستؽسطات حدبا تشازليً  مرتبة التدريدية الييئة أعزاء نعر وجية مؼ

الستػسط  السجاؿ الخقع الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ 

 متػسط 0.596 3.58 السعمػمات في إدارة األزمات 4 1
 متػسط 0.638 3.51 تراؿ في إدارة األزماتاال 5 2
 متػسط 0.718 3.41 الكيادة في إدارة االزمات 1 3
 متػسط 0.701 3.36 اتخاذ القخارات في إدارة األزمات 3 4
 متػسط 0.892 3.09 التخصيط في إدارة األزمات 2 5

 متػسط 0.656 3.38 الجرجة الكمية
 السعمػمات مجاؿ جاء حيث(، 3.58 -3.09ية قج تخاوحت ما بيغ )( أف الستػسصات الحداب1يبيغ الججوؿ )

 إدارة في التخصيط مجاؿ جاء بيشسا (،3.58) بما حدابي متػسط بأعمى األولى السختبة في األزمات إدارة في
 وقج(، 3.38) ككل لؤلداة  الحدابي الستػسط وبما (،3.09) بما حدابي وبستػسط األخيخة السختبة في األزمات

 حيث الجغخافية التصبيكية البمقاء جامعة شبيعة "متػسط" مدتػػ  عمى الكمية الجرجة حرػؿ في الدبب يكػف 
 الجامعات مغ غيخىا مغ أكثخ أزمات نذػء احتسالية إلى يعخضيا مسا الجشػب إلى الذساؿ مغ أفخعيا تستج

 .األردنية

 .حجة عمى مجاؿ لكل تلمفقخا السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات حداب يمي وفيسا
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 .األزمات إدارة في الكيادة مجاؿ : أوال

 األزمات إدارة في الكيادة بسجال الستعمقة لمفقرات السعيارية واالنحرافات الحدابية لستؽسطات(: ا2جدول )
 .الحدابية الستؽسطات حدب اتشازلي   مرتبة

الستػسط  الفقخات الخقع الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 تػػ السد

يحخص القادة عمى أف يتعامل مع األزمات عمى  5 1
 أنيا فخص لتحديغ األوضاع 

 مختفع 1.190 3.71

يحخص القائج عمى حذج الصاقات الكامشة ألداء  1 2
 األعساؿ غيخ الخوتيشية لتفادؼ األزمة

 مختفع 1.95 3.69

 التعامل إدارة في لمتجخل السشاسب الػقت القادة قجري 6 3
 .األزمات مع

 مختفع 1.93 3.67

يحخص القادة عمى رسع التكتيكات البلزمة إلدارة  10 4
 التعامل مع األزمات

 متػسط 1.073 3.62

يحخص القادة عمى متابعة وقػع األزمة ويتابع  4 5
 الحجث أوال  بأوؿ

 متػسط 1.098 3.61

يسارس القادة مع العامميغ أسمػب )التفاىع واالقشاع(  3 6
 في حل األزمات

 متػسط 1.098 3.57

يحث القادة عمى تبديط اإلجخءات في إدارة التعامل  7 7
 مع األزمة

 متػسط 1.331 3.40

يستمظ القادة قيادة عقبلنية غيخ انفعالية مع اآلخخيغ  9 8
 لسػاجية األزمات

 متػسط 1.302 2.98

يحخص القادة عمى إخزاع إدارة التعامل مع  2 9
 األزمات لمسشيجية العمسية

 متػسط 1.302 2.95

يحخص القادةعمى تحفيد السػضفيغ لمسذاركة في  8 10
 إدارة التعامل مع األزمات

 متػسط 1.271 2.85

 متػسط 8.71 3.41 الكيادة في إدارة األزمات
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 (5 ) رقع الفقخة(، حيث جاءت 3.71-2.85( أف الستػسصات الحدابية قج تخاوحت ما بيغ )2يببغ الججوؿ )
 وبستػسط األخيخة بالسختبة (8 ) رقع الفقخة جاءت بيشسا ،( 3.71 ) بما حدابي وبستػسط ىاألول السختبة في

 خبخة بقمة الشتيجة ىحه الباحثة تفدخ .( 3.41 ) ككل لمسجاؿ الحدابي الستػسط وبما ،( 2.85 ) بما حدابي
 الكيادة ضعف لظكح فييا، إعجادىع لزعف األزمات مع بالعامل الدابقة اإلدارات في الجامعة قادة بعس

 .اإلبجاع يذجع الجػدة عالي إنتاج ليتحقق الفخيق أعزاء بتحفد يتعمق فيسا الػاعية

 .األزمات إدارة في التخصيط مجاؿ ثاني ا:

 األزمات إدارة في التخطيط بسجال الستعمقة لمفقرات السعيارية واالنحرافات الحدابية الستؽسطات (:3ل )جدو
 .الحدابية تالستؽسطا حدب تشازليا مرتبة

الستػسط  الفقخات الخقع الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 السدتػػ 

ُيعج القادة سيشاريػىات بجيمة مغ خبلؿ تصػرات لمسدارات  17 1
 السختمفة التي تطيخ بيا األزمة

 مختفع 1.137 3.71

يحجد القادة األولػيات ألزمات عغ شخيق بياف أىسيتيا بالشدبة  15 2
 لمجامعة

 مختفع 0.899 3.70

يدتخجـ القادة أساليب وقائية )اإلنحار السبكخ واالرشادات  11 3
 التححيخية( الحتػاء األزمة قبل حجوثيا

 متػسط 1.093 3.69

يخرز القادة ميدانية مدتقمة لعسمية التيصيط االستخاتيجي  16 4
 لؤلزمات

 متػسط 0.964 3.45

عة إلعجاد خصط يدتعيغ القادة بستخرريغ مغ خارج الجام 12 5
 األزمات

 متػسط 1.089 3.45

يحمل القادة البيئة الجاخمية لمديصخة عمى السذكبلت السدببة  13 6
 لؤلزمات

 متػسط 1.281 3.19

يدتعيغ القادة بستخرريغ مغ خارج الجامعة إلعجاد خصط  14 7
 األزمات

 متػسط 1.361 3.05

 متػسط 1.345 3.03صػيخىا يحخص القادة عمى تقييع الخصط الحالية بغخض ت 18 8
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 لمتعامل مع األزمات السدتقبمية
 متػسط 1.285 3.02 يذارؾ القادة العامميغ في إعجاد الخصة التشفيحية إلدارة األزمات 19 9

 متػسط 0.701 3.36 اتخاذ القخارات في إدارة األزمات
، حيث جاءت الفقخة رقع (3.71-3.02( أف الستػسصات الحدابية قج تخواحت ما بيغ )3يبيغ الججوؿ )

 األخيخة بالسختبة ( 28 ) رقع الفقخة جاءت بيشسا ،( 3.71 ) بما حدابي وبستػسط األولى ( في السختبة23)
 الشتيجة ىحه أف الباحثة تخػ   (3.36) ككل لمسجاؿ الحدابي الستػسط وبما(، 3.02) بما حدابي وبستػسط

 وعجـ القخار، جػدة عمى سمبا يعكذ مسا القخارات، خحؼومت السػضفيغ بيغ مذاركة وجػد لعجـ نطخا   جاءت
 .السػضفيغ تجاوب

ا:  .األزمات إدارة في السعمػمات مجاؿ رابع 

 إدارة في السعمؽمات بسجال الستعمقة لمفقرات السعيارية واالنحرافات الحدابية الستؽسطات (:4) جدول
 .الحدابية الستؽسطات حدب تشازليا مرتبة األزمات

الستؽسط  الفقرات قػالر  الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 السدتؽى 

يحافع القادة عمى )أمغ وسخية( السعمػمات في  35 1
 نطاـ معمػمات محكع لتخفيس مخاشخ األزمة

 مختفع 0.967 3.92

يمخز القادة بسذاركة أعزاء فخيق العسل  29 2
 السعمػمات الستخبلص نتائج األزمة

 مختفع 0.951 3.69

خص القادة عمى تػفيخ قاعجة بيانات تدتػعب يح 31 3
 شبيعة األزمة  لتػضيفيا في التعامل مع األزمة

 مختقع 1.092 3.67

يحخص القادة عمى تػفيخ ندخ احتياشية مغ  36 4
السعمػمات لمسحافطة عمييا الستخجاميا وقت 

 األزمة

 متػسط 1.195 3.61

 يحخص القادة عمى اعصاء معمػمات دقيقة خالية 30 5
 مغ االخصاء تمبي متصمبات إدارة األزمة

 متػسط 1.133 3.43

 متػسط 1.057 3.38يحخص القادة عمى تغحية نطع السعمػمات بذكل  33 6
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مدتسخ بالسعمػمات لتخشيج القخارات الستعمقة 
 باألزمة

يحخص القادة عمى تغحية نطع السعمػمات بذكل  32 7
ة مدتسخ بالسعمػمات لتخشيج القخارات الستعمق

 باألزمة

 متػسط 1.057 3.38

يحخص القادة عل تػفيخ نطع معمػمات مغ شأنيا  34 8
 السداىسة في التشبؤ باألزمات السدتقبمية

 متػسط 1.281 3.19

 متػسط 0.59 3.58 السعمػمات في إدارة األزمات
فقخة رقع (، حيث جاءت ال3.92 -3.19( أف الستػسصات الحدابية قج تخاوحت ما بيغ )4يبيغ الججوؿ )

( بالسختبة األخيخة 34(، بيشسا جاءت الفقخة رقع )3.92( قي السختبة األولى وبستػسط حدابي بما )35)
(، وتخػ الباحثة أف ىحه الشتيجة 3.58(، وبما الستػسط الحدابي لمسجاؿ ككل )3.19وبستػسط حدابي بما )

لقخارات لمتشببؤ باألزمة السدتقبمية وكحلظ جاءت نطخا  لزعف في استخجاـ نطع السعمػمات اإلدارية ونطع دعع ا
 عجـ تحجيث نطع السعمػمات بذكل مدتسخ لسػاكبة الستغيخات.

ا:  مجاؿ االتراؿ في إدارة األزمات  خامد 

 األزمات إدارة في االتراؿ بسجاؿ الستعمقة لمفقخات السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات (:5) ججوؿ
 .الحدابية سصاتالستػ  حدب تشازليا مختبة

الستؽسط  الفقرات الرقػ الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 السدتؽى 

يحخص القادة عمى إتساـ عسميات االتراؿ  38 1
 بذكل سخيع لمحج مغ تفاقع أضخار األزمة

 مختفع 0.981 3.69

يػفخ القادة نطع اتراالت متشػعة خاصة بإدارة  41 2
 األزمة

 مختفع 1.065 3.69

خص القادة عمى تػفيخ نطع اتراالت تجيب يح 43 3
 عغ جسيع األسئمة التي تصخح وقت األزمة

 مختفع 1.004 3.68

 متػسط 1.128 3.62يحخص القادة عمى استخجاـ وسائل اتراؿ  39 4
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 الكتخونية تدتخجـ وقت األزمات
يذجع القادة عمى تجاوز القشػات الخسسية  37 5

 ة األزماتالخوتيشية في عسمية االتراؿ لسػاجي
 متػسط 0.937 3.61

يدتخجـ القادة نطاـ اتراؿ متعجد السدتػيات  40 6
 )أإلقي ورأسي( يدسح بتبادؿ معمػمات االزمة

 متػسط 0.964 3.45

يشطع القادة عسمية االتراؿ بيغ أعزاء فخؽ  45 7
 العسل والجيات السدانجة لمديصخة عمى االزمة

 متػسط 1.098 3.40

سياسة الباب السفتػح أثشاء يتبشى القادة  42 8
 االتراالت الجاخمية لسػاجية األزمة

 متػسط 0.977 3.37

يدعى القادة إلى تأىيل الكػادر البذخية لمتعامل  44 9
 مع نطع االتراالت السدتججة الحتػاء االزمة

 متػسط 1.361 3.05

 متػسط 0.638 3.51 االتراؿ في إدارة األزمات
(، حيث جاءت الفقخة رقع 3.69-3.05صات الحدابية قج تخواحت ما بيغ )( أف الستػس5يبيغ الججوؿ )

( بالسختبة األخيخة وبستػسط 44(، بيشسا جاءت الفقخة رقع )3.69( السختبة األولى وبستػسط حدابي بما )38)
 جاءت الشتيجة ىحه(. وتخػ الباحثة أف 3.51(، وبما الستػسط الحدابي لمسجاؿ ككل )3.19حدابي بما )

 بطء كحلظ باألزمة، العبلقة ذات السعمػمات بتبادؿ يدسح ال الحؼ ـ )األفقي(السدتخج االتراؿ لشطاـا خ  نط
 .مػاجية األزمة في حاسسا عامبل كػنيا االتراؿ عسمية تشفيح

 رابًعا: تؽصيات الدراسة

 :اآلتية التػصيات أىع إلى الجراسة تػصمت الجراسة نتائج عمى بشاء  

 عبلج عغ مباشخة مدؤولة وتكػف  كمية، كل مدتػػ  عمى األزمات إدارة في متخررة وحجة إنذاء 
 .معيا والتعامل األزمات

 واالستعانة متخررة، التجريبية البخامج ودعجاد األزمات، بإدارة الستخررة البحػث عمى االنفتاح 
 .اتاألزم إدارة في والتسيد الخبخة ذوؼ  مغ التجريذ ىيئة أعزاء مغ دائع فخيق وتكػيغ بخبخاء
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 كانت سػاء   األزمات أنػاع جسيع تجاه االستعجاد بأىسية الػعي تشسية يشبغي لحا وقائية؛ إجخاءات اتخاذ 
 .تشطيسية أو شبيعية كػارث عغ ناتجة كانت أـ بذخية، أخصاء عغ ناجسة

 الفخيق، روح سيادة خبلؿ مغ وذلظ والعامميغ الجامعية الكيادة بيغ السذاركة مبجأ عمى العسل 
 العسل إنجاز عمى تداعج التي واألفكار والسقتخحات اآلراء وتبادؿ السختمفة اإلدارات بيغ وف والتعا

 .وجو بأفزل
 تجريبيع إعادة شخيق عغ األزمات إدارة عمى القادرة واألكاديسية اإلدارية بالكيادات السػضفيغ ثقة إعادة 

 .حالتشفي مػضع االستخاتيجي التخصيط ووضع التشبؤ قجرة عمى وتشسيتيع
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 الفرل الخامس

إدارة الدسعة: السفيؽم، العشاصر، والسكؽنات، قؽاعد وبشاء          
الدسعة، إدارة الدسعة في العالقات العامة، استراتيجيات العالقات العامة 
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 تسييد

ولمسشطسات  ،عاـ دبة لمذخريات العامة بذكلبالشفي األونة األخيخة،  بسا يدسى بإدارة الدسعةتدايج االىتساـ 
أىسية إلدارة الدسعة، بتصػيخ ىػيتيا، والحفاظ عمييا، والسػاءمة  شطسات إلعصاءالسبذكل خاص؛ مسا دفع 

بيغ رسالتيا وقيسيا وىػيتيا البرخية، واالىتساـ بالدسعة الخقسية؛ لسعخفة ما يطيخ مغ معمػمات عغ السشذأة 
خجمة العسبلء، وتحديغ الطيػر في محخكات البحث، وكسا يقاؿ الدسعة مػجػدة في كل أو العبلمة التجارية و 

مكاف عمى صفحات اإلنتخنت، والسجونات، والسػقع اإللكتخوني، ووسائل اإلعبلـ االجتساعي، ومحادثات 
في تحديغ سسعة السشطسات بذكل كبيخ.  العبلقات العامةبخز دور  مغ ىشا، و العسبلء عبخ اإلنتخنت

صبحت سسعة السشطسة ىجف ا أساسي ا يدعى إلى تحكيقو كل السشطسات مغ خبلؿ أداء يتشاسب مع احتياجات فأ
 ومتصمبات الجسيػر.

وتمعب سسعة السشطسة دور ا حيػي ا وىام ا في نجاح السشطسات أو فذميا، وتديع في تػشيج العبلقات مع جسيع 
تسع، وتعتبخ سسعة السشطسة ثخوة استخاتيجية ذات قيسة األشخاؼ ذات العبلقة بالسشطسة والسؤثخة في السج

كبخػ، كسا أنيا ُتذكل عشرخ ا ىام ا في نجاح السشطسات عمى كافة السدتػيات، فالدسعة الجيجة ُتعج بسثابة 
 عػف كبيخ لمسشطسات في سعييا لتحقيق األداء األفزل.

 أوَّاًل: مفيؽم الدسعة

تخرز العبلقات العامة كتخرز قائع بحاتو لع يسكػغ العػامميغ فػي  يسكغ القػؿ إف وجية الشطخ القائمة بأف
إدارة سػػػسعة السؤسدػػػات مػػػغ بمػػػػرة سػػػسعتيا بالذػػػكل األمثػػػل، حيػػػث إنيػػػا تتصمػػػب بصبيعتيػػػا السعقػػػجة والستجاخمػػػة 
ػػػا، وعميػػػو فػػػإف مػضػػػػع إدارة الدػػػسعة لحاجػػػة إلػػػى أف يدػػػتسج قػتػػػو مػػػغ العمػػػػـ  اسػػػتخاتيجيات أكثػػػخ شػػػسػال  وعسق 

 ية واالندانية والعمػـ األخخػ.االجتساع

ػػتذػػكل الدػػسعة ىػػػجف   ا لشذػػػاط العبلقػػات العامػػة لػػػجػ الذػػخكات والسشطسػػات، فالدػػػسعة ىػػي غايػػػة ا وأساسػػي  ا رئيد 
ونتيجػػة لػضػػائف العبلقػػات العامػػة؛ ألنيػػا تتعمػػق بتحدػػيغ صػػػرتيا الحىشيػػة عػػغ شخيػػق أدائيػػا الستسيػػد وتػػػفيخ 
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بتقيػػػيع شػػػامل لدػػػسعة السشطسػػػة، ومعخفػػػة مػػػا إذا كانػػػت سػػػمبية أـ  أفزػػػل الخػػػجمات لجسيػرىػػػا، وتقػػػاس الدػػػسعة
 .1إيجابية

تقييع جساعي لجاذبية الذخكة بالشدبة لسجسػعة معيشة مػغ أصػحاب السرػمحة ذوؼ العبلقػة وُتَعخ ؼ عمى أنيا: 
ػا عمػى أنيػا 2بسجسػعة مخجعيػة مػغ الذػخكات التػي تتشػافذ معيػا الذػخكة لمحرػػؿ عمػى السػػارد . وتعػخؼ أيز 

سػػسعة  إلدارةوالبحػػث عػػغ الخػػػاص الخئيدػػة  سػػسعة إيجابيػػةلخمػػق  اتتسثػػل بالقائػػج الحكيقػػي لمسشطسػػة ومحاولتيػػ
  ة.السشطس

وعػػخؼ البخوفيدػػػر فػػػريخوف الػػخئيذ التشفيػػحؼ إلدارة الدػػسعة عمػػى أف الدػػسعة ىػػي تقيػػيع جسػػاعي لئلجػػخاءات 
تػائج قيسػة إلػى العجيػج مػغ أصػحاب السرػالح والشتائج الدابقة لمسؤسدة التي ترف قجرة السؤسدة عمى تقجيع ن

  .3السختبصيغ بالسؤسدة

تأثيخات أعساليع عمى  داالعتقاالسعتبخ الحؼ يقػد قادة السشطسة  اإلدارةفغ  أن يا (Stewart ,2006)بيشسا يخػ 
 .4يتسشػف إنجازاتيع اآلخخيغسسعتيع وكيفية معالجتيا بحيث تسكغ القادة بأف يجعمػا 

( أف الدسعة تتأتى نتيجة الخأؼ الجساعي وال يسكغ إدارتيا إال مغ خبلؿ ضساف 2019ػاؼ، ويخػ )ستيف كػن
تقػػػجيع الػعػػػػد التػػػي قصعتيػػػا عمػػػى نفدػػػيا، وأف العبلمػػػة التجاريػػػة يجػػػب أف تحػػػافع عمػػػى ابتكاراتيػػػا ورشػػػاقاتيا، 

ا أصبحت إحػجػ ويزيف ستيف أف إدارة الدسعة ىي قجرة وليدت وضيفة بحج ذاتيا، حيث إف الدسعة وددارتي
وضائف األعساؿ األساسية التي تؤثخ عمى القخارات االستخاتيجية حػػؿ اتجػاه الذػخكة، وتػضػح كيفيػة التػاصػل 

                                           
1
- Etrenson, R. Knowles, J. (2008). Do not confuse reputation with brand. MIT Sloan management 
review, 49(2), 19.  

. )الصبعة األولى(. دار الفكخ لمشذخ والتػزيع. (. استراتيجيات إدارة الدسعة2018إسساعيل. ) العسخؼ، - 2  
3
- https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-reputation-

in-2019/   
4
 - Saxton, G.D. Waters, R.D. (2014). What do stakeholders like on Facebook? Examining public 

relation to nonprofit organization informational, promotional, and community building message. 

Journal of public Relations Research, 26(3), 280-299.  
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مع أصحاب السرمحة. ويخػ الباحثاف أف ذلظ غيخ كافي لتخريرو فقط لمذخكات، ويسكغ تعسػيع ذلػظ عمػى 
 .1كافة الخجمات السؤسدية والخجمية والعامة والخاصة والتجارية

والسػثػقيػة والرػجؽ  كاألصػالةمجسػعػة مػغ الكػيع السشدػػبة لمسشطسػة  ( عمػى أنيػا2017ميجؼ وكاضع )ويخاىا 
الرػرة التي يحسميػا عشيػا،  خبلؿإذ يدتذعخىا الفخد عغ السشطسة مغ  االجتساعي ةوالسدؤولية  واإلبجاعوالشداىة 

وجػػحب  الءق مشػػافع تشافدػػية تذػػجع عمػػى الػػػ السعشػيػػة التػػي ليػػا قيسػػة ذاتيػػة تعسػػل عمػػى تحقيػػ األصػػػؿوىػػي مػػغ 
 .2الدبائغ وتقمل مغ السخاشخ التشافدية

العػامل التي تؤثخ عمى مكانة السشطسة، إذ تتفاعل مجسػعة مغ العػامل السكػنة ليا والتػي  أحجوتسثل الدسعة 
اآلراء  تسثػػػل فػػػي مجسميػػػا التقيػػػيع الػػػحؼ يرػػػجره الجسيػػػػر نحػىػػػا، فدػػػسعة السشطسػػػة تعتسػػػج عمػػػى مجسػعػػػة مػػػغ

الستكػنػػة لػػجػ فئػػات الجسيػػػر عشيػػا، ويسكػػغ تحقيػػق ىػػحه الدػػسعة عػػغ شخيػػق قػػجرة السشطسػػة عمػػى تكػػػيغ اسػػع 
 .3مغ أجميا أنِذئتوعبلمة متسيدة ليا ولخجماتيا ولسشتجاتيا باإلضافة إلى قجرتيا عمى تحقيق أىجافيا التي 

ت، وعشرخ ميع وثابت لبلتراؿ والتػاصل فالعبلقات العامة جدء ال يتجدأ مغ الػضائف الحيػية في الذخكا
مع الجسيػر والتعامل معو، وكدب ثقتو، ومعخفتو ميػلو ورغباتو؛ لمدعي لتحكيقيا، وخمق التفاىع الستبادؿ؛ 

ف عسمية بشاء الدسعة وددارتيا مغ إإذ ؛ 4لمػصػؿ إلى أفزل الشتائج ولتحقيق الدسعة الصيبة لجػ جسيػرىا
ألساسية لمسشطسات والذخكات بسختمف أنػاعيا، فالعبلقات العامة تديع بجور الػضائف واألىجاؼ السيسة وا

فعاؿ في بشاء سسعة السشطسة عغ شخيق بخامجيا وأنذصتيا اإلترالية، وتقجيع أفزل الخجمات والسشتجات، 
 .5باإلضاقة إلى السرجاقية في نقل السعمػمات والبيانات التي تقجميا لجسيػرىا

                                           
1
- https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-reputation-

in-2019/   
رة سسعة الذركات )شركات الياتف الشقال تؽظيف العالقات العامة لؽسائل التؽاصل االجتساعي في إدا(. 2017زيغ الجيغ، دمحم. ) -2

 (. 1)28، مجمة آداب الفخاىيجؼ،زيؼ، آسيا سيل أنسؽذجًا(
. القاىخة، جسيػرية مرخ العخبية: دار العالع العالقات العامة: دراسات حاالت ومؽضؽعات متخررة(. 2012رضػاف، أحسج. ) -3

 العخبي لمشذخ والتػزيع. 
. )الصبعة الثالثة(. القاىخة، مرخ: عالع الكتب لمشذخ والتػزيع. بح: العمسي في تكشؽلؽجيا التعميػال(. 2013عبج الحسيج، دمحم. ) - 4  

5
- Kirat, M. (2007). Promoting online media relations departments’ use of internet in the UAE. 
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 الدسعة ثانًيا: عشاصر ومكؽنات

متكاممة تختبط بجػدة السشتج أو الخجمة التى تقجميا  مشطسة مغ مجسػعة عشاصخ ؼتكػف الدسعة الجيجة ألت
وليتيا تجاه السجتسع ؤ ، إلى جانب مديوالتشافد يالسشطسة وكفاءة قيادتيا والعامميغ فييا، وقػة مخكدىا السال

 .والبيئة السحيصة بيا

 :عشاصػخ أساسية تتسثل فيسا يمي ثبلثة خبلؿد مػغ ف سػسعة السشطسػة يسكػغ أف تحػجإ

الػعي: فػعي الشاس بػجػد السؤسدة في السجتسع سيؤدؼ تجريجيا إلى تكػيغ ثقافة لجييع حػؿ نػع  -1
  ا.ىحه السشطسة وشبيعتي

التقػيع: أما تقييسيع لدمػؾ السشطسة داخل السجتسع الحؼ تعسل فيو، فدػؼ يؤدؼ بيا لمعسل عمى  -2
  ة.أعساليا ونػعية مشتجاتيا وخجماتيا، بحلظ تعصي صػرة معيشتخشيج تدييخ 

ج بيغ االنجماالجمج: حيث تربح السؤسدة مختبصة بالسجتسع الحؼ تعسل فيو مسا يؤدؼ إلى  -3
 .مع ذلظ إلى أف مخاحل الػعي والتقييع تتصػر عبخ الدمغ اإلشارة الصخفيغ، وتججر

ية في جحب السدتثسخيغ أو حسمة األسيع، وفي جحب ويسكغ أف تؤثخ سسعة السشطسة في قجرتيا التدػيك
 :1الخبخات والسؤىميغ، ويسكغ تحجيج مجسػعة مغ العشاصخ التي تؤدؼ إلى تكػيغ سسعة جيجة لمسشطسة

 .الرػرة الحىشية الستكػنة عغ السشطسة لجػ جسيػرىا 

 .السدؤولية االجتساعية 

 .سسعة السشتج أو الخجمة 

 .اإلبجاع 

 سيػر.اإلتراؿ السدتسخ بالج 

                                           
)الصبعة األولى(. القاىخة، جسيػرية مرخ  .العالقات العامة الدولية واالترال بيؼ الثقافات(. 2009الجساؿ، راسع، عياد، خيخت. ) -1

 العخبية: الجار السرخية المبشانية لمشذخ والتػزيع. 
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 .األداء السالي لمسشطسة 

إف بشاء الدسعة وددارتيا تتسيد بو وضائف العبلقات العامة عبخ أنذصتيا اإلترالية التي تدعى لحفع سسعة 
السشطسة وتحديغ صػرتيا الحىشية، لحا فإف فالدسعة تعتسج عمى البحث السدتسخ وعمى تحميل السعمػمات 

إذ تذكل عسمية إدارة الدسعة عبخ صفحة الفيذ  ،فيذ بػؾوالسػاقف وغيخىا كسزسػف ميع عمى صفحة ال
بػؾ فخصة ثسيشة ال يسكغ إىساليا مغ قبل السشطسات، والسيسا عشجما تػاجو السشطسات أزمة معيشة أو تشتذخ 

 ر.نحػىا الذائعات والسعمػمات غيخ الجقيقة التي تشعكذ سمبا  عمى صػرتيا الحىشية لجػ الجسيػ 

بشاء الدسعة الجيجة لمسؤسدة، ىي تقجيخىا االستباقي لمسخاشخ والسذاكل التي يسكغ أف ومغ األمػر األساسية ل
تقع بيا السؤسدات، ويجب ىشا الكياـ بالتقييع الدميع ليحه السخاشخ والسذاكل لتجشب الػقػع فييا، وتعخيس 

سدة ىػ بسثابة جػاز سسعتيا لمخصخ؛ ألنو أصبح مغ األمػر الُسَدم سة بيا في العرخ الحجيث، أف سسعة السؤ 
ا بسثابة تقييع سمػؾ الذخكة وأدائيا، األمخ الحؼ يتصمب  سفخ إلى العسبلء والدبائغ والسجتسع، وىي أيز 

 مخاجعة دورية مبشية عمى أسذ عمسية ومشيجية واضحة.

وبشى ستيف كػنػاؼ عمى التعخيف الدابق عشاصخ ججيجة لمدسعة مغ مشطػراتيا وتفديخاتيا السختمفة التي 
  :1تتسحػر حػؿ العشاصخ التالية

 تسثيل جساعي يعتسج عمى آراء أصحاب السرمحة. -1
تقييع إجسالي يقػـ بو أصحاب السرمحة حػؿ مجػ تمبية السؤسدة الحتياجات عسبلئيا بشاء  عمى  -2

اإلجخاءات الحالية والدابقة، األمخ الحؼ يسكغ أف يؤدؼ إلى تكػيغ انصباع شامل عغ شخز أو 
الػقت يسكغ أف يكػف ىحا االنصباع سمبي أو محايج أو إيجابي، ويعتبخ ذلظ شكل شخكة، ومع مخور 

مغ أشكاؿ التقييع، يتع بسػجبو الحكسة عمى أداء السشطسة أو السؤسدة في سياؽ سمػكيا الدابق أو 
 الحالي.

 

                                           
1
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ي تتسثػػل تتحػجد العشاصػػخ أو السحػجدات السؤديػػة لتكػػيغ سػػسعة السشطسػػة فػي عػػجد مػغ العشاصػػخ األساسػية والتػػو 
 :1في اآلتي

 الػالء العاشفي نحػ السشطسة. -

 السدؤولية اإلجتساعية لمسشطسة. -

 البيئة الجاخمية التي تؤدؼ السشطسة العسل مغ خبلليا. -

 األداء السالي لمسشطسة. -

 سسعة السشتجات والخجمات. -

 مكانة السشطسة في الدػؽ والتي تتحجد مغ خبلؿ ميستيا ورؤيتيا وقيادتيا. -

  2إدارة الدسعة ثالًثا: خرائص

 تختبط ارتباش ا مباشخ ا باألىجاؼ االستخاتيجي ة لمسؤسدة. -1
 تيتع ببشاء ىػية برخية ورقسية لمسؤسدة -2
 تعسل بذكل مدتسخ عمى تصػيخ الرػرة الحىشية والشسصية لمسؤسدة. -3
 تعسل عمى الحج مغ السخاشخ التي تيجد السؤسدة. -4
 ُتعشى بأصحاب السرمحة لمسؤسدة. -5
خ عمػى وضػع السعػاييخ الحػكسيػة الخئيدػية لمسؤسدػة، لتصػػيخ أداء العػامميغ لتعديػد تعسل بذكل مدػتس -6

 وتحديغ الرػرة الحىشية لدسعة السؤسدة.

                                           
. استخدام مؽاقع الذبكات االجتساعية: استخدام مؽاقع الذبكات االجتساعية وتأثيره في العالقات االجتساعية(. 2012نػمار، مخيع. ) -1

 )رسالة ماجدتيخ(. جامعة الحاج الخزخ، الجدائخ. 
2
-https://afkar.sa/stages/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3 

%D9%85% 

D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3D9%8A%D8%A9/   

https://afkar.sa/


104 
 

 مداعجة اإلدارة مغ خبلؿ ابتكار بخامج لمتسيد في األداء واالنتاج لتصػيخ سسعة السؤسدة. -7
 العسل عمى تعديد وتقػية الخوابط بيغ السؤسدة وأصحاب السرمحة. -8
بعػػة ورصػػج كػػل مػػا ُيشذػػخ أو ُيبػػث فػػي وسػػائل االعػػبلـ السختمفػػة؛ وذلػػظ لمتحقػػق مػػغ عػػجـ التعػػخض متا -9

 لمسؤسدة بذكل سمبي يؤدؼ إلى التأثيخ غيخ السخغػب عمى سسعة السؤسدة.
 1رابًعا: القؽاعد األساسية لدسعة الرؽت

 الحرػؿ عمى مشتجات أو خجمات مػثػقة وذات مرجاقية. -1
 ورسالة السؤسدة.فيع جسيع السػضفيغ لكيع  -2
 االعتخاؼ باألخصاء وترحيحيا. -3
 تصػيخ استخاتيجية فعالة لػسائل التػاصل االجتساعي. -4
 اشتخاؾ كافة إدارات السؤسدة في وضع االستخاتيجية )الييكل اإلدارؼ مقابل االستخاتيجية(. -5
 امتبلؾ استخاتيجية مػثػقة لمسدؤولية االجتساعية. -6
 السؤسدة وعبلمتيا التجارية. إحزار نساذج جيجة مغ العسبلء لجعع -7
 امتبلؾ ىػية قػية ومػقع واضح لمسؤسدة. -8
 التستع بالحكاء والشطخة الفاحرة في كل ما يتعمق بالسؤسدة. -9

 امتبلؾ خصة متصػرة إلدارة األزمات. -10
 امتبلؾ سخد قرري قػؼ داعع لمعبلمة التجارية. -11

 خامًدا: قؽاعد بشاء وإدارة الدسعة

ا في بشاء وددارة سسعة الذخكات، وتعسل العبلقات العامة عمى تحديغ ا ميس  ا بارز  تذكل العبلقات العامة محػر  
 ويذيخالدسعة الصيبة لمسؤسدات كػنيا إحجػ الخكائد األساسية التي يقػـ عمييا كياف وعسل السؤسدة، 
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شخات التي الباحثاف جيسذ جخونبيج، والريدا جخونبيج إلى أف ىشاؾ قػاعج تشجرج تحت كل مشيا عجد مغ السؤ 
 :1يتع في ضػئيا بشاء وقياس سسعة السؤسدة أو الذخكة، وىحه القػاعج ىي

 وىي انعكاس لػاقع تعامل السشطسة وترخفاتيا مع مػضفييا ومع الجسيػر الحؼ يتعامل معيا. الثقة:

مغ جية،  ويعشي إقامة عبلقات شيبة واستسخارىا بيغ اإلدارة أو السؤسدة وبيغ مػضفييا ومدتخجمييا لتزام:اال 
 وبيغ اإلدارة أو السؤسدة وسائخ الستعامميغ والسشتفعيغ مغ خجماتيا مغ جية ثانية.

عمى العامميغ في السؤسدات العسل بسرجاقية في السجاالت كافة، لتحقيق التفاىع مع األفخاد  السرداقية:
ر، ونذخ كل ما ىػ والجساعات وكدب تأديييع وتكػيغ انصباع وسسعة شيبة وصػرة ذىشية جيجة لجػ الجسيػ 

ولجيو مغ الػسائل ما تسكشو مغ معخفة حقائق السعمػمات  اصحيح مغ السعمػمات؛ ألف الجسيػر أصبح مصمع
 السقجمة.

ا وىي وصػؿ الجساىيخ الستعاممة مع السشطسة إلى حالة رضا عغ الخجمات السقجمة سػاء كاف جسيػر   الرضا:
لسشطسة ألدائيا عبخ استصبلعات الخأؼ التي تجخييا بذكل مدتسخ، ا؛ وذلظ مغ خبلؿ تقييع اأـ خارجي   اداخمي  

لسعخفة مدتػػ األداء وخجماتيا إلى جسيػرىا، ومجػ رضا الجسيػر عغ الخجمات السقجمة، وفي حالة وجػد 
 يشبغي الكياـ بحميا. ػ شكاو 

دات األخخػ ببحؿ ويعتسج عمى نجاح السؤسدة في إقشاع الجسيػر والسؤس السرالح الستبادلة بيؼ الطرفيؼ:
 جيػد مذتخكة وتقجيع السشفعة لمصخفيغ.

وتتعدز عغ شخيق تبشي السؤسدة ودعسيا لبخامج السدؤولية اإلجتساعية واىتساميا  العالقات السجتسعية:
ومبادرتيا في مػاجية السذاكل والسداىسة في تصػيخ السجتسع، بسا يحدغ نػعية ورفالية حياة السػضفيغ، 

 .2والجسيػر بذكل عاـ

 

                                           
الصبعة األولى(. دار الفكخ لمشذخ والتػزيع. . )استراتيجيات إدارة الدسعة(. 2018العسخؼ، إسساعيل. ) - 1  

2
 - Distaso, M.U. Mccorkndale, T. (2012). Social Media: uses and opportunities in public relations, 

Global Media Journal-Canadian Edition, 5(2), 79-110.  
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 سادًسا: إدارة الدسعة في العالقات العامة

يخػ الباحثاف ويتفقاف أيزا مع مجسػعة مغ السختريغ في مجاؿ إدارة الدسعة عمى أف مػضػع إدارة 
الدسعة لمذخكات ُيعج مغ األىجاؼ الخئيدية لػضفية العبلقات العامة؛ إذ تدتخجـ أقداـ العبلقات العامة مػقع 

شخكاتيا بسرجاقية وميشية، مغ خبلؿ تقجيسيا البخامج والخجمات الجيجة السمبية الفيذ بػؾ في بشاء سسعة 
لحاجات الجساىيخ، وتؤدؼ في مجسميا إلى دعع أىجاؼ الذخكة وبشاء سسعتيا وتخسيخ مكانتيا لجػ الجسيػر، 

ي رغبات ويسكغ تحقيق ذلظ مغ خبلؿ العسل السدتسخ والجيػد السخكدة عمى جػدة البخامج والخجمات التي تمب
الجسيػر واحتياجاتو، معتسجة  عمى بخامج اتراؿ وعبلقات عامة احتخافية تعدز سسعة الذخكة وتسشع حجوث 
األزمات؛ إذ تيجؼ تمظ الفعاليات إلى بشاء سسعة شيبة لمسشطسات مغ ناحية، واستسخار التعامل مع الجساىيخ 

 مغ ناحية أخخػ.

الدسعة ىي نطاـ شامل، أؼ أنو عبارة عغ تػليفة لعجد مغ  وىشا ال بج مغ االعتخاؼ واإلقخار بأف إدارة
التخررات السدتقمة إلى حٍج كبيخ، تختبط مع بعزيا ارتباش ا وثيق ا، مثل: السخاشخ، والقزايا االستخاتيجية، 
والسدؤولية اإلجتساعية لمذخكات، وددارة األزمات عبلقات السدتثسخيغ، التفكيخ السشطػمي وددارة السعخفة، 

 اقبة عبخ االنتخنت، الكيادة الحكيسة، عمع الشفذ، وعمـػ اإلدارة السختمفة.السخ 

وتدعى العبلقات العامة في ضل التصػر والتقجـ التكشػلػجي والتقشي، لتقجيع أفزل ما لجييا عمى كافة 
سخ. السدتػيات، فػضفية العبلقات العامة تخجـ السشطسة بذكل يداعجىا عمى تحقيق أىجافيا بذكل فعاؿ ومدت

وما زالت العبلقات العامة تسارس دور ا ىام ا وكبيخ ا في بشاء سسعة السشطسات وتعديدىا بػصفيا نذاش ا اترالي ا 
ي لمسشطسات ىات اإليجابية تحػ األداء التشطيسمؤثخ ا يدعى إلى بشاء وتجعيع الرػرة الحدشة وتذكيل االتجا

ا إلى كدب الخأؼ العاـ والفػز بثقة الجساىيخ في في ضل بيئة تشافدية شجيجة، تدعى الذخكات عغ شخيقي
مزاميغ الخسائل االترالية التي تصمقيا الذخكات بذأف الخجمات التي تقجميا إلى الجسيػر؛ وألجل الػصػؿ 
إلى شخيحة واسعة مغ الجسيػر عسمت العبلقات العامة عمى استخجاـ وتػضيف كافة الػسائل االترالية لبشاء 

 جساىيخىا.وتعديد سسعتيا لجػ 
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 سابًعا: استراتيجيات العالقات العامة وأىسيتيا في بشاء وإدارة الدسعة

تطيخ األىسية االستخاتيجية لػضيفة العبلقات العامة في السؤسدة عشج حجوث األزمات، التي تيجد 
امة في إستسخاريتيا، خاصة وأنيا تربح عخضة لػسائل االعبلـ، وىشا يطيخ أىسية استخاتيجيات العبلقات الع

 الحفاظ عمى سسعة السؤسدة والتي تتسثل فيسا يمي:

: وىي تختكد عمى تعديد الػعي لجػ الجسيػر واإلىتساـ بو، مغ خبلؿ تقجيع حقائق ستراتيجية التثكيفا
 .1محايجة وواقعية ومػضػعية ليع، لتبخر تبشي الدمػؾ االيجابي وتسشع الدمػؾ الدمبي

لقجرة الجساعية عمى التكيف، وتحديغ أداء السؤسدة تجاه الجسيػر : وتعشي تحديغ استراتيجية التيديرا
والبيئة، ويتسثل اليجؼ األساس ليحه اإلستخاتيجية في تعخيف الجسيػر بالتدييبلت التي تتخحىا السؤسدة 

ستفادة لسداعجة جسيػرىا وفق الخجمات السقجمة، عغ شخيق تقجيع السعمػمات التي تداعج الجسيػر عمى اال
  .ماتمغ الخج

وىي تيجؼ إلى إقشاع الجسيػر بذكل مباشخ مغ خبلؿ تغييخ اإلعتقادات واآلراء  استراتيجية اإلقشاع:
والتػقعات والسػاقف، مغ خبلؿ تقجيع أفزل الخجمات ودعجاد رسائل إترالية مؤثخة لمجسيػر، لمتعجيل عمى 

 سمػكيع باآلراء والسقتخحات التي تخجـ سياسة السؤسدة.

وتعشي حث الجسيػر عمى فعل سمػؾ معيغ تخغب بو السؤسدة، عغ شخيق الػعػد  ترغيب:استراتيجية ال
 .بأفزل الخجمات والسكافئات واليجايا، والعبارات التحفيدية

مغ خبلؿ إحجاث إحداس مذتخؾ بيغ السؤسدة والجسيػر يذعخ كل مشيسا بحاجتو الى  إستراتيجية التعاون:
 .ؼ يداعج الصخفيغ لمتغمب عمى السذكبلت الصارئة مدتكببل  اآلخخ في تحجيج مػضػع ما، األمخ الح

مغ خبلؿ عخض مشجداتيا اإليجابية ودستخجاـ العبارات والجسل التي تجحب الستمقيغ  إستراتيجية الدعاية:
 .نحػ السؤسدة

                                           
. السجمة العخبية م اإلجتساعي في السشعسات الحكؽمية الدعؽديةتبشي مسارسة العالقات العامة للعال(. 2016الريفي، حدغ. ) -1

 . 166(، 5لئلعبلـ واإلتراؿ، )
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تعسل ىحه الػضيفة باإلعجاد الجيج والتخصيط السشيجي الرحيح، عغ شخيق  استراتيجية خدمة السجتسع:
اركة الفاعمة نحػ السجتسع والفئات التي تتعامل معيا السشطسة لتعديد ثقة جسيػرىا، والدعي لبشاء سسعة السذ

وعبلقات شيبة لتحقيق مشفعة وخجمة متبادلة لمصخفيغ، والكياـ بجيج متػاصل مغ السشطسة، وذلظ بتدويج 
 .1الجسيػر بدياساتيا ودنجازاتيا؛ إلستسخار دعع الجسيػر لمسشطسة

وىي مديج مغ األنذصة اإلترالية السرسسة لتدػيق سمعة أو خجمة، عغ  راالت التدؽيكية:تيجية اال استرات
شخيق مجسػعة مغ اإلعبلنات في مػاقع التػاصل اإلجتساعي تتزسغ كل ما يتعمق بالسشطسة مغ خجمات 

 ودنجازات؛ لجحب الجسيػر.

 لدسعةثامًشا: طرق تحديؼ استراتيجيات العالقات العامة في إدارة ا

أكد مجسؽعة مؼ الباحثيؼ عمى مجسؽعة مؼ الطرق تداعد عمى تحديؼ االستراتيجيات التي تدتخدم مؼ 
 قبل العالقات العامة لتحديؼ عسميا في مجال ادارة الدسعة نذكر مشيا:

التفاعل اإليجابي مع وسائل التػاصل االجتساعي مغ حيث التعاوف الػثيق مع ىحه الػسائل، أو  -1
 تػاصل اجتساعي خاصة بالسؤسدة. امتبلؾ مشرات

التخكيد عمى السؤىبلت العمسية والذخرية لمسػضفيغ، ويسكغ االرتقاء بأداء السػضفيغ مغ خبلؿ  -2
 اكتداب السعارؼ الشطخية والسيارات البلزمة لفيع وتشفيح استخاتيجيات العبلقات العامة الشاجحة.

ا البيئية، ودعع األعساؿ الخزخاء التي ُتقمل التخكيد عمى السسارسات السدتجامة، باالىتساـ بالقزاي -3
 مغ الزخر البيئي.

 بشاء استخاتيجيات تجحب الستديمكيغ إلى الذخكات، وتقجيع أفزل الخجمات ليع. -4
 اإلشبلع عمى االستخاتيجيات التخويجية الشاجحة، وتػضيفيا لسداعجة السؤسدات عمى الشجاح. -5

 في بشاء وإدارة الدسعةتاسًعا: استخدام العالقات العامة لمفيس بؽك 

عتساد أنذصتيا ووضائفيا عمى التقشيات الحجيثة؛ إذ وفخت ا ا في ا ججيج  ا ونسص  بجأت العبلقات العامة تأخح بعج  
تقشيات اإلتراؿ وتصبيقاتيا ألنذصة العبلقات العامة في السشطسات والذخكات الحجيثة نقمة نػعية في عالع 

                                           
. عساف: دار وائل لمشذخ والتػزيع. اليشدسة البذرية والعالقات العامة(. 2011الجليسي، عبج الخزاؽ. ) - 1  
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حسبلت متشػعة والتخويج لسشتجاتيا وخجماتيا وتعديد صػرتيا الحىشية اإلتراؿ والتػاصل والتدػيق، وتشطيع 
وسسعتيا لجػ الجسيػر، فػضيفة العبلقات العامة الحجيثة تقػـ عمى اإلستخجاـ األمثل لسػاقع التػاصل 
اإلجتساعي و"فيذ بػؾ" بذكل خاص؛ والفيذ بػؾ أداة تقشية حجيثة تػاصمية مغ تقشيات شبكات التػاصل 

، والتي تػفخ إمكانية تدػيق إستثشائية لمذخكات واألشخاص الحيغ يبحثػف عغ الحرػؿ عمى اإلجتساعي
ا في تقميل التكمفة والػقت لمػصػؿ وساىست ىحه الػسائل أيز  ، 1اا أو فعمي  السشتج أو الخجمة سػاء كاف ضاىخي  

سختمف أماكغ تػاججىع، إلى الجساىيخ؛ حيث أصبح بإمكاف مسارسي العبلقات العامة استيجاؼ الجساىيخ ب
ستخجاـ فيذ بػؾ لتعديد سسعتيا، ويسكغ لسسارسي العبلقات العامة اإلعتساد عمى فيذ بػؾ في اإلتراؿ او 

 :2والتػاصل مع جسيػرىا وتقجيع خجماتيا كافة لتعديد مكانتيا وسسعتيا لجػ جسيػرىا، ومغ أبخزىا

عبلقات العامة استخجاـ فيذ بػؾ بتكمفة مشخفزة خفاض التكمفة ومجانية اإلشتخاؾ: حيث يسكغ لسسارسي الان
 أو مجانية، فعسميا ال يتصمب إستخجاـ الػرؽ أو تحسل تكمفة الصباعة وممحقاتيا.

تراؿ الجائع واإلستجابة الفػرية: يػفخ مػقع فيذ بػؾ لمذخكات ومشطسات األعساؿ، اإلتراؿ اليػمي اال
ستجابة الفػرية التي يػفخىا في حاؿ وجػد أزمات إلى االساعة وشيمة أياـ الدشة، باالضافة  24وعمى مجار 

أو أؼ خمل يريب الذخكة، والعسل عمى اإلتراؿ والتػاصل مع الجساىيخ في أؼ وقت كاف، والخد عمى 
 اإلستفدارات السختمفة.

إنذاء صفحة رسسية عمى فيذ بػؾ، يسكغ لمذخكة أف تزع فييا ما تذاء، وأف تتحكع تحجيج بعس 
يغ يدسح ليع بسذاىجتيا أو أف تكػف السذاىجة متاحة لمجسيع، ونذخ معمػمات حػؿ السشطسة األشخاص الح

وحػؿ شبيعة عسميا، والخجمات التي تيجؼ لتقجيسيا، األمخ الحؼ يديل عمى الجسيػر الػصػؿ لمسعمػمات 
 التي يحتاجيا، ومعخفة شبيعة الخجمات التي تقجميا السشطسة.

 ت تجدج إنجازات الذخكة وخجماتيا لمجسيػر.تخريز أرشيف مغ صػر وفيجيػىا

                                           
 دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع. . عساف: العالقات العامة واالترال االنداني(. 2009أبػ اصبع، صالح. ) - 1

2
- Kirat, M. (2007). Promoting online media relations departments’ use of internet in the UAE. 

Public relation Reviews, 33, 170  
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استبلـ السقتخحات والذكاوػ: ويكػف عغ شخيق تػضيح األسباب لمذكػػ السقجمة وتػضيح أبخز السعيقات 
 التي أدت لحجوث أؼ خمل مقرػد، واألخح بالسقتخحات إذا كانت ىادفة لتصػيخ السشطسة وتعديد سسعتيا.

شتذخ السدتخجمػف لسػقع فيذ بػؾ عمى مدتػػ العالع، وبالتالي سخعة االنتذار عمى مدتػػ العالع: ي
تدتصيع الذخكة عخض خجماتيا بذكل واسع، مسا يؤدؼ إلى الػصػؿ إلى جساىيخىا أيشسا كانػا في جسيع 

 .1أنحاء العالع

مع  ا في التػاصلا وبارز  ا ميس  السشاقذة والتػاصل في عخض الخجمات: يسكغ لمعبلقات العامة أف تمعب دور  
جسيػر السشطسة، باإلضافة إلى التفاعل الحؼ تقجمو تمظ الػسائل بيغ الصخفيغ في عخض وشخح وتفديخ 

 .2الخجمات السقجمة لمجسيػر ومشع أؼ سػء فيع أو انتقاؿ لسعمػمات غيخ صحيحة تجاه السشطسة

 عاشًرا: مرادر مخاطر الدسعة عمى االنترنت:

در التي يسكغ ليا اف تذكل مرجر خصػرة عمى السؤسدات يخػ الباحثاف أف ىشاؾ العجيج مغ السرا 
والذخكات، ويجب العسل بذكل مشطع عمى تفادؼ الػقػع فييا ألف ذلظ حتس ا سيزعيا في مػاقف صعبة 

 يدتشفح الكثيخ مغ الجيج والساؿ العادة االمػر الى نرابيا، ونحكخ مشيا االتي:

 أزمات. القخارات الديئة لئلدارة التي ُتجخل السشطسة في -1
 سمػؾ أو مػقف لمسػضفيغ غيخ السقبػؿ تجاه السؤسدة. -2
 فذل التكشػلػجيا أو االنتياكات األمشية في السؤسدة. -3
 انتذار اإلشاعات الدمبية عبخ وسائل التػاصل االجتساعي. -4
 ضعف األداء السالي لمسؤسدة. -5
 قرػر في إجخاءات الرحة والدبلمة العامة. -6
 سشتػجات.الفزل في تتبع الديخة الحاتية لم -7
 عجـ اتباع االمتثاؿ التشطيسي في السؤسدة. -8

                                           
 بية الستحجة: دار الكتاب الجامعي.  . اإلمارات العخ السؽاد االعالمية التقميدية وااللكترونية في العالقات العامة(. 2013الجػىخ، دمحم. ) - 1
 . اإلمارات العخبية الستحجة: دار الكتاب الجامعي. مسارسة العالقات العامة(. 2009الحدشي، سعج. ) - 2



111 
 

 سمػؾ الذخكات السشافدة غيخ السقبػؿ، ودمكانية تأثيخه الدمبي عمى السؤسدة. -9
 عجـ االنتباه إلى الذكاوػ التي ُتقجـ إلى الذخكة. -10
 التعجؼ عمى العبلمة التجارية، وعجـ حساية السمكية الفكخية. -11
 ء عمى االنتخنت أو وسائل االتراؿ السختمفة.الذائعات والسػضفػف الداخصػف سػا -12

 أحد عذر: العؽامل التي ُيسكؼ ليا أن ُتداعد في تكؽيؼ الدسعة:

يتفق الباحثاف مع السختريغ في العبلقات العامة عمى العػامل التي يسكغ ليا أف تداعج في تكػيغ وبشاء  
 والتي يسكغ إيجازىا عمى الشحػ التالي:الدسعة لمسشطسات والذخكات والسؤسدات عمى اختبلؼ مجاؿ أعساليا 

السعمػمات اإليجابية التي تشذخىا وسائل اإلعبلـ ويسكغ االستفادة مغ اإلعبلنات التجارية التي قج  -1
 تكػف محفد ا لػسائل اإلعبلـ لبلىتساـ بالسؤسدة ونذخ أخبارىا.

لتي تقصعيا عمى نفديا التجارب الذخرية لمعبلمات التجارية أو لمسؤسدة، مثل: الػفاء بالػعػد ا  -2
 أماـ الدبائغ والعسبلء وأصحاب السرمحة.

مجػ السرجاقية التي تسشحيا السؤسدة مغ خبلؿ السحافطة عمى جػدة الخجمة لدبائشيا وعسبلئيا أو  -3
مغ خبلؿ السؤسدة االجتساعية التي قج تكفل تكػيغ عبلقات صجاقة مع الجيات التي قجمت ليا 

اإلجتساعية، والحؼ يسكغ أف يؤثخ فييع ويحػليع إلى داعسيغ ومشاصخيغ السداعجة مغ باب السدؤولية 
 لمسؤسدة.

التخكيد واالىتساـ بالتجارب الذخرية لمدبائغ والعسبلء، وعخضيا بذكل مدتسخ في كافة السحافل  -4
 اإلعبلمية.

 دة.السذاركة الفاعمة مغ خبلؿ وسائل التػاصل االجتساعي في كل ما يتعمق بالدسعة الجيجة لمسؤس  -5
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ويؤكج الباحثاف أف نجاح إدارة الدسعة يكسغ في التكامل والعسل الجساعي مغ قبل كل وحجات وأقداـ 
السؤسدة كسشطػمة حتى ترل رسالة السؤسدة والتي تيجؼ إلى بشاء وتعديد سسعة السؤسدة، ونقميا إلى 

أكثخ عمى أجداء مشطػمة الدبائغ والعسبلء وأصحاب السرمحة. وىشا يذيخ الباحثاف إلى ضخورة التخكيد 
 السؤسدة، وضخورة العسل كجدٍع واحج، ويذيخ ىشا إلى أكثخ ىحه األجداء خصػرة، وىي:

 عبلقات السدتسثخيغ. -1
 إدارة األزمات. -2
 إدارة القزايا والسخاشخ. -3
 االتراالت الجاخمية. -4
 اتراالت العبلمة التجارية والعسبلء. -5
 إدارة العبلمة التجارية عبخ االنتخنت. -6
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 تسييد

ث عمى بيانات ُتعخؼ الشطخية عمى أنيا مجسػعة مغ األفكار التي ُتقجـ شخحا  لطاىخة ما، بسجخد حرػؿ الباح
كافية. ُتبشى الشطخية بشاء  عمى السعمػمات التي يتع جسعيا، وفي بعس الحاالت يسكغ أف تأتي السعمػمات في 
شكل نسػذج أو مغ خبلؿ مخاقبة وتحميل البيانات التي تدتخجـ مشيجية عمسية واضحة، وُتداعج الشطخيات في 

 .1مجسػعة مغ األفكار التي ُتقجـ لشا شخحا  لذيء ما فيع الطػاىخ. وُيسكغ القػؿ أف الشطخية ىي عبارة عغ

 وتذتسل الشطخية عمى ُبعجيغ ُىسا:

 البعج السعخفي: ويتسثل في القزايا السعخفية الستخابصة التي تصخحيا الشطخية. -

 البعج السشيجي: ويتسثل في الصخؽ التي يتعيغ تػضيفيا في تحميل القزايا التي تتشاوليا الشطخية. -

 غ الذخوط التي يجب أف تتػفخ في القزايا التي تصخحيا الشطخية، وتتسثل في اآلتي:وىشاؾ عجد م

 تحجيج ووضػح وتبمػر مفاليع الشطخية بذكل تاـ. -1

 تخابط واتداؽ القزايا، يجب أف ُتدانج السفاليع التي تصخحيا الشطخية مع قابمية التحقق مشيا. -2

 صجؽ قزايا الشطخية ما لع تطيخ تشاقزيا. -3

 ايا عمى نحٍػ يسكغ التػصل بو إلى تعسيسات أو الخخوج ببعس االستشباشات.ُتجرج القز -4

 تعريف الشسؽذج:

ُيعخؼ الشسػذج ببداشة كسثاٍؿ عمى شيء ما، ويدود الشسػذج الفخد بتسثيل ليكمي لمطاىخة مسا يدسح لو 
مبدط، ويسكغ باكتداب فيع أكسل ليا. والشسػذج ىػ تسثيل لذيء يدودنا بييكل يفدخ لشا الطػاىخ بذكل 

 لمشسػذج أف يؤسذ لبشاء نطخية، وأشار قامػس ويبدتخ إلى الشسػذج عمى الشحػ التالي:

 -الحؼ يذبو تساما  شيء ما، أؼ صػرة مشو-

 -تسثيل مرغخ لذيء ما-

 -شيء مقرػد بو أف يكػف نسصا  -
                                           

1
-Tan, A. (1990). Mass communication theories and research. (second edition). Macmillan.  
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طاىخ اليامة لفيع أو فالشسػذج ىػ تسثيل لمػاقع، أؼ صػرة مبدصة لمعالع الحكيقي، يحتػؼ فقط عمى تمظ الس
ضبط أفزل لمعالع الحكيقي، بسعشى آخخ الشسػذج عبارة عغ تقخيب رمدؼ لمسػقف الحكيقي، وىكحا فإنو أقخب 
إلى صػرة أو رمد أو قياس مغ صػرة فػتػغخافية أو فحز دقيق لمسػقف الحكيقي كسا ىػ ضاىخ في تعخيف 

قع الحؼ يحافع فقط عمى تمظ السبلمح التي تعتبخ قامػس ويبدتخ. ويسكغ القػؿ أف الشسػذج ىػ تبديط لمػا
ضخورية لمفيع أو الزبط، والشساذج كحلظ تجعل العالع قادرا  عمى إدراؾ العبلقات التي تخكد عمييا الحقائق 

 ذات الرمة الػثيقة.

بإجخاء سمدمة مغ الجراسات بيجؼ ، 1976ورفاقو عاـ  (James E. Grunig) بجأ عالع العبلقات العامةو 
إلى أربع نساذج لػصف أساليب  1984الكذف عغ سمػؾ العبلقات العامة في السشطسات، فتػصل عاـ 

مػمات مسارسة العبلقات العامة تعخؼ بشساذج )جخونج وىانت( وىي: نسػذج الػكالة الرحفية، نسػذج السع
 .العامة، الشسػذج البلمتػازف ثشائي االتجاه، والشسػذج الستػازف ثشائي االتجاه

وبيجؼ تصػيخ ىحه الشساذج األربعة، واالنتقاؿ إلى مخحمة أكثخ عسق ا تعج مشصمق ا لشساذج السسارسة وبعج تحميل 
ئات السختمفة، وتذسل تمظ ىحه الشساذج تع شخح مجسػعة مغ األبعاد لػصف مسارسة العبلقات العامة في البي

 .األبعاد: شكل االتراؿ، تأثيخ االتراؿ ومجػ تػازنو، الػسيمة، واألخبلؽ

لع يكغ االنتقاؿ مغ الشساذج إلى أبعاد سػػ مخحمة انتقالية، ميجت الصخيق لجخونج وفخيقو لبمػرة ىحه الشتائج 
ذج الستػازف ثشائي االتجاه( وفق األبعاد والخخوج بشطخية شاممة، فسغ خبلؿ العسل عمى الشسػذج الخابع )الشسػ 

األربعة، وبعج اختبار صبلحيتو في مختمف البمجاف والثقافات، تسّكغ مغ صياغة نطخية االمتياز في العبلقات 
 .العامة

لحلظ، إف أىسية ىحه الشطخيات والشساذج االترالية وتصبيقاتيسا التي شكمت عمع االتراؿ، أدت إلى أف نقـػ 
ا  ألىسيتيا؛ حتى نستمظ السقجرة لمتعامل مع وسائل اتراؿ جساىيخية، حيث أنو بجوف فيع بجراستيا نطخ 

الشطخيات والشساذج التي ُتشطع عسل ىحه الػسائل وتحجد شخؽ التعامل معيا وكيفية االستفادة  الدميسة مشيا، 
 وتػضيفيا لخجمة السجتسع يزعشا في مذاكل كبيخة.

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Grunig
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اره عمسا  ناشئا  وحجيثا ، ارتأػ الباحثاف مغ أنو ال بُج لسسارسي العبلقات وفي حقل العبلقات العامة، باعتب
العامة فيع الشساذج والشطخيات السفدخة ليحا العمع، حتى يتع تجعيع عمع العبلقات العامة بالسعارؼ السصمػبة 

 إلرسائو كعمع مدتقل كبكية العمػـ األخخػ.

 (Excellence theory)أواًل: نعرية التسيز 

، تتكػف مغ السبادغ العامة األصيمة، والتصبيقات الخاصة بيا، العبلقات العامة في لتسيدصياغة نطخية اإف 
التي ُيقاؿ عشيا بأنيا أثبتت ججارتيا في اختبارىا عبخ ثقافات ومجتسعات مختمفة، وليثبت عمسيا  بأنيا تصبق 

ة لمعبلقات العامة الستعجدة الجشديات؛ استخاتيجيات عالسية، كػنيا أدرجت مفيػميغ مفيجيغ في نطخية شامم
السفيـػ األوؿ جاء كشتيجة لجمج شخفي الشكيس لخأؼ مجرستيغ تشطيخيتيغ سائجتيغ في العبلقات العامة متعجدة 

 .الجشديات

حجد كيف تجعل العبلقات العامة السشطسات أكثخ فاعمية، تُ  نطخية عامة لمعبلقات العامةوُتعتبخ نطخية التسيد 
تشطيسيا وددارتيا عشجما تداىع بذكل كبيخ في الفعالية التشطيسية، والطخوؼ في السشطسات وبيئتيا وكيف يتع 

التسيد  تعج نطخيةة. التي تجعل السشطسات أكثخ فعالية، وكيف يسكغ تحجيج الكيسة الشقجية لمعبلقات العام
كانت الفكخة مغ ة، حيث لسؤسدا يربع نساذج لذخح العبلقات العامة فألشطخية الشطع التي تتكػف مغ  امتجادا  

كاف اليجؼ االولي ىػ وصف وايجاد خرائز ة، و وراء مذخوع التسيد ىي تحديغ االحتخافية لمعبلقات العام
ف أ الشطخيةضحت وأ العاممة في الػاليات الستحجة آنحاؾ. التي تسارسيا السشطسات ةلمعبلقات العامة الفعال

 والعامة. السؤسدةات بيغ قيسة العبلقات العامة تكسغ في العبلق

( مشطسة، 327( عاما ، شسمت حػالي )15) مجة امتجت ،جراسةل وفقا   جخونج ذجيس وضعيا نطخية ىيو 
 في مةثمتس عسميا أداء في متسيدة تكػف  حتى العامة العبلقات دوائخ فييا تتستع أف يجب التي السبادغ وتحجد

 :1العذخة اآلتية السبادغ

 

                                           
1
-Gruing, J. (2008). Excellence Theory in Public Relations. USA: University of Maryland.p.1-2.     
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 في اإلدارة االستخاتيجية:  إشخاؾ العبلقات العامة -1

إف مذاركة العبلقات العامة في وضيفة اإلدارة االستخاتيجية تدسح باتخاذ قخارات أكثخ شسػال ، وسياسة تشطيسية 
أفزل مغ مشطػر الجساىيخ وقخارات أكثخ دواما  ومدتػيات أعمى مغ الخضا، وال بج مغ تسكيغ وضيفة 

إلى الخئيذ التشفيحؼ مغ أجل تقجيع السذػرة بذأف األمػر التي تذتسل العبلقات العامة مغ تقجيع تقخيخ مباشخ 
 عمى الجساىيخ، والكيع، وصشع القخار األخبلقي.

 :تسكيغ العبلقات العامة في االئتبلؼ السييسغ أو عبلقة اإلببلغ السباشخ مع اإلدارة العميا -2

أ مغ اإلدارة االستخاتيجية لمسشطسة ككل، يجب أف تكػف اإلدارة االستخاتيجية لمعبلقات العامة جدءا  ال يتجد 
ولكي يحجث ذلظ يجب أف يكػف السدؤوؿ التشفيحؼ األوؿ لمعبلقات العامة عزػا  في االئتبلؼ السييسغ 
لمسشطسة، وأف يكػف لكبار السدؤوليغ التشفيحييغ في العبلقات العامة عبلقة إببلغ مباشخة مع كبار 

بلؼ السيسيغ، الحؼ يتخحوف قخارات استخاتيجية لمسشطسة وضيفة السجيخيغ اليغ يذكمػف جدءا  مغ االئت
 العبلقات العامة الستكاممة.

 وحجة العبلقات العامة بخئاسة مجيخ وليذ فشّي: -3

السعخفة  فإبحث، ف ومياراتإف أقداـ العبلقات العامة السستازة تحتػؼ عمى ميشييغ لجييع معخفة إدارية 
دجخاء التقييع، وال بج أف يتػلى إدارة وحجة العبلقات العامة دوما  مجيخ البحثية السصمػبة لتقديع الجسيػر و 

عبلقات عامة محتخؼ، وليذ مجخد شخز بارع في السيارة الفشية لمكتابة، بل بجب أف يسمظ السجيخ السعخفة 
يات، البحثية البلزمة لجسع السعمػمات، وتدييل حل الشداعات، والسذاركة في إدارة القزايا، ووضع السيدان

وحل السعزبلت األخبلقية، وددارة مػضفي إدارة العبلقات العامة، وددارة وضيفة االتراؿ مغ الشاحية 
 االستخاتيجية، وبالتالي العسل عمى زيادة فخصيع مغ ِقَبل التحالف السييسغ في السشطسة.

 األخبلؽ والشداىة: -4

بعج أربع سشػات مغ نذخ دراسة التسيد، مع  وقج أضاؼ الباحثػف الستسيدوف األخبلؽ والشداىة كاعتبارات ىامة
إعادة تحجيج أىسية االلتداـ بأخبلقيات ميشة العبلقات العامة، والذعػر بالسدؤولية االجتساعية بجرجة كافية 

 لتكػف مبجأ  مدتقبل  مغ مبادغ نطخية التسيد.



118 
 

 نطاـ متساثل لبلتراؿ الجاخمي: -5

لحػار ميسة لبشاء العسل الجساعي وزيادة مدتػػ معشػيات ُتعج انطسة االتراالت الجاخمية القائسة عمى ا
السػضفيغ ورضاىع الػضيفي وتقميل معجؿ دوراف السػضفيغ، إضافة  إلى أف أبحاث القزايا  تتيح لمسجراء 

 تحجيج السذكبلت في وقت مبكخ حتى يسكغ حميا قبل تراعجىا.

 :العبلقات العامة ىي وضيفة إدارية مشفرمة عغ الػضائف األخخػ  -6

يشبغي أف تكػف إدارات العبلقات العامة السستازة مدتقمة عغ وضائف التدػيق أو السػارد البذخية أو التسػيل أو 
غيخىا مغ الػضائف التشطيسية، وال يسكغ لمعبلقات العامة أف تحجد جسيع أصحاب السرمحة الخئيدييغ وأف 

 ة وضيفيا .تصػر أنذصة العبلقات العامة استخاتيجيا  إال إذا كانت مدتقم

 إمكانات السعخفة لجور إدارؼ وعبلقات عامة متساثمة: -7

إف السعخفة البلزمة لسسارسة الجور االدارؼ في العبلقات العامة متشاضخة، فإدارة العبلقات العامة السستازة لجييا  
لفيع  السعخفة البلزمة إلدارة العبلقات العامة بذكل متشاضخ، بحيث يسكشيا مغ إجخاء البحػث الستصػرة

 الجسيػر، ويسكشيا أيزا  السذاركة في التفاوض وحل السذاكل بذكل تعاوني.

 نسػذج متساثل ذو اتجاىيغ: -8

مغ السيع إلدارة عبلقات عامة مستازة أف تدتخجـ نسػذج العبلقات العامة الستساثل ثشائي االتجاه؛ ألف تقجيع 
خ في حل الرخاعات ومشع السذاكل وبشاء الشيج القائع عمى الحػار قج أضيخ فعالية أكبخ مغ أؼ نيج آخ

 العبلقات مع الجساىيخ االستخاتيجية والحفاظ عمييا.

 التشػع الستجدج في جسيع األدوار: -9

وتذسل إدارات العبلقات العامة السستازة، الخجاؿ والشداء عمى حج سػاء، والسجسػعات العخقية السختمفة في 
ت العبلقات العامة ميشييغ متشػعيغ في جسيع أدوار الػضيفة جسيع األدوار. ومغ السيع أف يكػف لجػ إدارا

بحيث تكػف القخارات واالتراالت شاممة لػجيات الشطخ السختمفة، فالذسػلية تػلج التسيد؛ ألنيا تقمل مغ 
 مذاعخ االغتخاب الشاتجة مغ استبعاد أو عجـ التساس أفكار وآراء بعس الجساىيخ.
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 ة:وضيفة العبلقات العامة الستكامم -11

وضيفة العبلقات العامة الستكاممة ليا حق الػصػؿ الى الدمصة في جسيع مدتػيات السشطسة ووضائفيا 
.العبلقات العامة ليدت كياف معدوال ، وال يتع التعجؼ عميو او احتػائو في وضائف التدػيق أو غيخىا مغ 

 الػضائف، ولكغ لجييا درجة مغ االستقبلؿ الحاتي.

 شطخية االمتياز التي تعخؼ بشطخية األصػؿ العامة والتصبيقات الخاصة أو السحجدةويأتي السفيػـ األوؿ ل
(The Generic/Specific Theory) إلى نتيجة أفزل، وفعالية حكيكية. أما  ؤدؼكسديج مغ الخأييغ، ي

ة فيػ في التسييد بيغ بخامج العبلقات العامة مغ جانب، وددار « عامة/ محجدة»األساس الثاني مغ نطخية 
االتراؿ مغ جانب آخخ. واألىع مغ ذلظ: تفتخض الشطخية الحاجة إلى اتجاىيغ متػازنيغ في 

سشفعة الستبادلة بيغ لتحقيق اليث تدعى اتراالت العبلقات العامة بح  (two-way symmetrical)االتراؿ
لعامة مع اإلدارة السشطسة وجسيػرىا. كسا تزسشت الشطخية تحجيج السػاقع لمسدؤوليغ األعمى في العبلقات ا

العميا، واالنفراؿ عغ التدػيق بحيث يسكغ لمعبلقات العامة أداء األدوار اإلدارية كالسدح البيئي، وبشاء 
 . 1العبلقة مع جسيع أصحاب السرمحة، والسداىسيغ اآلخخيغ في الفعالية

ؿ بحيث تدعى في العبلقات العامة الحاجة إلى اتجاىيغ متػازنيغ في االترا تسيدتفتخض نطخية الو 
كسا تػصمت الشتائج لشطخية  .اتراالت العبلقات العامة لتحقيق السشفعة الستبادلة بيغ السشطسة وجسيػرىا

 .د إلى نطخية عالسية لمعبلقات العامة، والتي تػفخ مبادغ عامة يسكغ تصبيقيا بفعالية في معطع الجوؿلتسيا
ا أف تكػف السسار  تسيدوتقتخح نطخية ال سة في مختمف البمجاف مختمفة وفق عجة ضخوؼ محجدة قج العالسية أيز 

 . 2ةتؤثخ عمى السشطسة وفق ا لعجة عػامل خاصة تختمف مغ بمج لبمج، ومغ مشطسة لسشطس

نطخية االمتياز لمعبلقات العامة الستعجدة الجشديات بعج مخاجعة لؤلدبيات في االتراؿ  جخونجوقج شػر 
ساع، وغيخىا مغ السجاالت. بحيث أصبحت الشطخية تسيد وبذكل واضح التشسػؼ، واألنثخوبػلػجي، وعمع االجت

                                           
، مجمة العبلقات العامة واإلعبلف، نعرية االمتياز ونساذج العالقات العامة .(2017الريدا، جػرنج وآخخوف، تخجسة: العشدؼ، مفػض)1 -

4(1 ،)277-279.  
، الجسعية السرخية ثشائي اإلتجاه في العالقات العامة  مراجعة نعرية" "مابعد نسؽذج اإلترال الستؽازن ( 2019السجيفخ، عساد. )2 -

  .334-315(، 1)22لمعبلقات العامة، 
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، وبيغ العػامل السحجدة التي يسكغ أف تؤثخ عمى «ذات امتياز عالسي»بيغ الستغيخات العامة التي تعتبخ 
السشطسة في كل مغ السػاقع السزيفة في جسيع أنحاء العالع. حيث تخػ الشطخية أف باإلمكاف تصبيق مبادغ 

العامة في مختمف الثقافات والشطع االقترادية والشطع الدياسية، ونطع وسائل اإلعبلـ، « ياز العالسيةاالمت»
 ة. ومدتػيات التشسية السختمفة، ودرجة الشذاشي

 االنتقادات التي وجيت ليذه الشعرية

البعس مغ  إال أف ؛عمى الخغع مغ أف الشطخية قج أخحت في االعتبار ىحه الطخوؼ والستغيخات الدياقيةو  
 ,Bardhan and Holtzhausen) بارداف وىػلتدوسغ، وبيتخسػف وتشجؿأمثل: عمساء ما بعج الحجاثة 

Petersen, and Tindall)   ىحه الشطخية، وتحجوا أف ترسج خرػصا  وأف ضخوؼ ما بعج  انتقدواقج
ػا عمى وجو الخرػص الحجاثة تتصمب أشكاال  مختمفة مغ أساليب ومسارسات العبلقات العامة. حيث تداءل

( و)ويكفيمج( بأف ذلظ ال جخونيجتصبيقيا لجػ بعس الجوؿ غيخ الغخبية، ومع ذلظ يخػ )ح عغ مجػ نجا
يختمف عسا سبق أف أشارا إليو بأف العبلقات العامة ليدت ىي نفديا في كل مكاف، وأف ىشاؾ أدلة عمسية 

 .يخ إلى بخوزىا بذكل واضحمتراعجة تؤكج مجػ فائجة ىحه الشطخية وبالتالي فإف ذلظ يذ

 إضافة  إلى بعس االنتقادات والتي تسثمت باآلتي:

 ؿ.ؤية العجيج مغ الباحثيغ بأنيا خيالية ومثالية وغيخ واقعية مغ ناحية التػازف في االترار  -1

 .يا غيخ صالحة لمتعسيع عالسي اأن -2

 .حجة التحميل التي تخكد عمييا دراسات االمتياز ال تداؿ دولة واحجةو  -3

أف الشسػذج الستػازف ثشائي االتجاه غيخ واقعي ألنو يذيخ إلى أف  Vander Meiden حعال -4
 .السشطسات يجب أف تقجر مرالح جسيػرىا أكثخ مغ مرالح السشطسة

أف العبلقات العامة التعاونية بالكامل ليدت مسكشة في بعس الحاالت، وأشار إلى  Leichty أضاؼ -5
 ف.لمدمصة داخل السشطسة يديج مغ تقييج التعاو أف افتقار مسارسي العبلقات العامة 
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 (Framing Theory)ثانيًا: نعرية التأطير 

تقػـ ىحه الشطخية عمى أساس أف ، و عبلمي ىي نطخية تجرس ضخوؼ تأثيخ الخسالةشار اإلنطخية تحميل اإل
وسياؽ وأشخ  ال اذا وضعت في تشطيع، إأحجاث ومزاميغ وسائل االعبلـ ال يكػف ليا مغدػ في حج ذاتيا

تأشيخ . فىحه األشخ تشطع األلفاظ والشرػص والسعاني وتدتخجـ الخبخات والكيع االجتساعية الدائجة، عبلميةإ 
، عبلمية يػفخ القجرة عمى قياس محتػػ الخسالة ويفدخ دورىا في التأثيخ عمى اآلراء واالتجاىاتالخسالة اإل

داللة كبخػ عشج الشاس ولكغ وسائل االعبلـ ترفو في يعشي عشجما يقع حادث معيغ فالحجث قج ال تكػف لو 
اشار اعبلمي مغ حيث المغة والرياغة والتخكيد عمى عشرخ معيغ حتى يربح ىاما في قمب االشار 

 .1االجتساعي كمو

شار االعبلمي بأنو: بشاء محجد لمتػقعات التي تدتخجميا وسائل االعبلـ لتجعل  الشاس أكثخ ادراكا ويعخؼ اإل
االجتساعية في وقت ما، فيي اذف عسمية ىادفة مغ القائع باالتراؿ عشجما يعيج تشطيع الخسالة حتى  لمسػاقف

 .2ترب في خانة ادراكات الشاس ومؤثخاتيع اإلقشاعية

عبلمي يحاوؿ أف يذابو ويساثل بيغ ما يجركو الشاس في حياتيع اليػمية وبيغ بشاء الخسالة شار اإلواإل
لى التغييخ أو بشاء قيع ججيجة إبسعشى أف الػسيمة االعبلمية ال تيجؼ ، مة االعبلميةوتذكيميا كسا تفعل الػسي

 .ولكشيا تيجؼ أكثخ الى االستفادة مغ الفيع العاـ السػجػد

  

                                           
 . 149. )الصبعة األولى(. عساف، دار السعتد لمشذخ والتػزيع. ص. دراسة تحميمية في اإلعالم الجساىيري (. 2014جابخ، نجبلء. ) -1
  .15. ص. (. السخجع الدابق2014جابخ، نجبلء. ) -2
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 أنؽاع األطر اإلعالمية

 :1قجـ العمساء عجة أنػاع لؤلشخ االعبلمية السختبصة غالبا بتغصية وسائل االعبلـ لؤلخبار مغ ذلظ

السحجد بقزية: حيث يتع التخكيد عمى قزية أو حجث جػانبو واضحة عشج الجسيػر ألنو ار إلشا -1
حجث مختبط بػقائع ممسػسة عشجئح يخكد االشار عمى السجخل الذخري أو تقجيع عشاصخ الحجث 

 .وتجاعياتو

شار العاـ: يخػ االحجاث في سياؽ عاـ مجخد يقجـ تفديخات عامة لمػقائع يخبصيا بالسعاييخ اإل -2
ثقافية والدياسية وقج تكػف ثقيمة عمى نفدية الستمقي مغ الشاحية السيشية اال أنيا ىامة لفيع ال

 .السذكبلت وتقجيع الحمػؿ واالقشاع عمى السجػ البعيج

إشار االستخاتيجية: يخػ االحجاث في سياقيا االستخاتيجي السؤثخ عمى أمغ الجولة القػمي يتبلءـ ىحا  -3
 ة والعدكخية ويخكد عمى قيع مثل:                                                                                     االشار مع االحجاث الدياسي

 .مبجأ الفػز والخدارة والتقجـ والتأخخ والشيزة أو االنييار -
 .لغة الحخوب والرخاعات والتشافذ الػششي والجولي -
 .طاىخهمبجأ الشفػذ والقػة ومرادره وأشخاصو وم -
 .تقجيع االنجازات الزخسة أو االخفاقات واالنتقادات الكبخػ  -

ندانية: يخػ األحجاث في سياؽ تأثيخاتيا االندانية و العاشفية العامة تراغ إشار االىتسامات اإل -4
 .الخسائل في قػالب وقرز درامية ذات ندعة عاشفية مؤثخة

سياؽ الشتائج االقترادية التي نتجت عغ شار الشتائج االقترادية: يزع ىحا االشار الػقائع في إ -5
يذيخ لمتأثيخ الستػقع أو القائع عمى األفخاد والجوؿ والسؤسدات القائسػف باالتراؿ ، و األحجاث

 .يدتخجمػف الشاتج السادؼ لجعل الخسالة اإلعبلمية أكثخ فاعمية عمى الشاس وأكثخ ارتباشا بسرالحيع

                                           
"، )رسالة ماجدتيخ التأثير الداللي لمكمسة والرؽرة في الخبر اإلعالمي "دراسة نعرية في اإلعالم الكؽيتي(. 2013الجسسة، مبارؾ. ) - 1

 في اإلعبلـ، كمية اإلعبلـ(. جامعة الذخؽ األوسط، األردف. 
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خسالة لئلجابة عغ الدؤاؿ "مغ السدئػؿ عغ؟" األفخاد لية : يزع القائع باالتراؿ الؤو شار السدإ -6
والسؤسدات والجولة معشيػف بسعخفة السدئػؿ عغ الحجث وتحجيجه في شخز أو مؤسدة أو قانػف أو 

 سمػؾ أو حكػمة محجدة.
 شار الرخاع: تقجـ األحجاث في اشار تشافدي صخاعي حاد، قج تتجاىل الخسائل اإلعبلمية عشاصخإ -7

تخػ األشخاص قبل أف  ،الفداد وعجـ الثقة في السدئػليغ تبخز ،خاز سياؽ الرخاعىامة في سبيل إب
تخػ األحجاث وتخصج السرالح قبل أف تخصج األىجاؼ وتكيذ الخسالة غالبا بسكياس الخاسخ والخابح 

 .والسشترخ والسيدوـ وىػ بعج يبالا الرحفيػف والسحيعػف كثيخا في جعمو إشارا لؤلحجاث
خاشب السعتقجات يُ ، خبلقية: عخض الػقائع في الدياؽ األخبلقي والكيسي لمسجتسعشار السبادغ األإ -8

قج ، و مسجتسع األخبلقيل مباشخا   يخد الحجث ردا  ، القائع باالتراؿ والسبادغ الخاسخة عشج الستمقي
تي يدتذيج باالقتباسات واألدلة الجيشية التي تجعع سػقو لمػقائع أو بالسرادر والجساعات السخجعية ال

 .تؤكج ىحا االشار
 عشاصر اإلطار اإلعالمي:

أف  العشاصَخ األربعة في العسمية االترالية ىي: القائع باالتراؿ )الرحفي(  Entmanيعتبخ 
Communicator والشز  ،Text والستمقي ،Receiver1، والثقافة Culture   . 

ـ  -1 أحكام ا مغ خبلؿ أشخ َتْحُكسيا تدسى  -جعغ َعسٍج أو غيخ َعس-القائع باالتراؿ )الرحفي(: قج ُيقجِّ
Schemata  ع قيَسو ومعتقجاتو، ويسارس دور ا ىام ا في بشاء وتذكيل األخبار مغ حيث االختيارات تشطِّ

المغػية، واالقتباسات، والسعمػمات التي تقػد لمتأكيج عمى عشاصخ أو جػانب معيشة في القرة الخبخية، 
غ خبلؿ اختياراتيع التي يقػمػف بيا أثشاء كتابتيع وتحخيخىع لتمظ ويؤّشخ الرحفيػف القرز الخبخية م

 القرز، وىحه االختيارات تؤثخ بجورىا في الصخيقة التي يفّدخ القخاء القرز مغ خبلليا.

ويخسع الرحفيػف أنساش ا أو أشخ ا ترب معخفي ا في السشاقذات العامة، وتؤثخ في مدتػػ معمػمات األفخاد، 
االختيار االنتقائي لتغصية جانب أو الجانبيغ كمييسا لحجث أو قزية ما، مع وضع تفديخ  وىحا يتع مغ خبلؿ

                                           
 بعة األولى(. القاىخة، عالع الكتب لمشذخ والتػزيع.. )الصنعريات العالػ واتجاىات التأثير(. 2004عبج الحسيج، حسج. ) - 1
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مبدٍط لؤلحجاث والقرز، أو مغ خبلؿ تغصيٍة أكبَخ لقزيٍة واحجة عمى حداب األخخػ، وىع محكػمػف 
ع أنداقيع السعخفية والزغػط السيشية التي يعسمػف في ضميا مثل: ضغػ  ط الديصخة بجورىع باألشخ التي تشطِّ

والسمكية والتسػيل، والتي تحجد الدياسة التحخيخية، باإلضافة إلى ضغػط السداحة وسخعة العسل اإلعبلمي، 
والسذكمة التي تحجث في عسل التحخيخ اليػمي تتعمق بعسمية اإلدراؾ االنتقائي التي تقػد إلى أشٍخ بجيمة 

 ترصبا باأليجيػلػجية عغ وعي أو عجـ وعي بحلظ.

سرادر اإلخبارية في الكتابة الرحفية، حيث َيعتسج الرحفيػف عمييا في السػضػعات القررية، وتؤثخ ال
 ومزسػنيا، كسا أف  اختيار السرجر قج يعكذ األحكاـ الفخدية أو العػامل السؤسدية والتشطيسية.

لقزية مغ أف  الرحفييغ ومرادرىع يعدزوف إبخاز ا Chyi & McCombsويتعمق بسا سبق ما تػصل إليو 
في األجشجة اإلعبلمية مغ خبلؿ تغييخ اإلشار، وأف  السغدػ السحتسل السختبط بصبيعة الحجث اإلخبارؼ يجعُل 
التأشيَخ مسكش ا عمى مدتػيات متعجدة، كسا أف  االختبلؼ في التغصية يشتج عغ اختبلؼ الكيع الذخرية 

 والسيشية لمرحفييغ الحؼ يعسمػف في ُغَخؼ األخبار.

يتزسغ األشخ التي تبخز مغ خبلؿ حزػر أو غياب كمسات أساسية، وتخاكيب معيشة، وصػر  الشز: -2
 نسصية، ومرادر السعمػمات، والجسل التي تتزسغ حقائَق وأحكام ا معيشة.

الستمقي: حيث قج يعكذ تفكيخ الستمقي واستشتاجو األشخ في الشز، ونية أو قرج التأشيخ لجػ القائع  -3
 عكذ.باالتراؿ، وقج ال ي

مة في خصاب األفخاد أو تفكيخىع في جساعة اجتساعية  -4 الثقافة: وىي "مجسػعة مغ األشخ السذتخكة السقج 
"مجسػعة مغ األشخ التي يتع االستذياد بيا"، ومغ السسكغ أف تعخ ؼ  Entmanمعيشة"، وىي كسا عخ فيا 

وتفكيخ معطع الشاس، أو جساعة اجتساعية  إمبخيكيا  بأن يا "مجسػعة مغ األشخ الذائعة التي تطيخ في خصاب
معيشة"، ويحكخ األخيخ أف  التأشيَخ في العشاصخ أو السػاقع األربعة يتزسغ وضائف متذابية ىي: االختيار 

 واإلبخاز، واستخجاـ تمظ العشاصخ لبشاء الججؿ حػؿ السذكبلت ومدبباتيا، انتياء  بتقييسيا وتقجيع حمػٍؿ ليا .

ا نذص ا في اختيار وتأشيخ العالع، حيث َتشقُل ذلظ االختيار مغ وبرفٍة عامة ُتعتب خ وسائل اإلعبلـ مذارك 
خبلؿ مسارساٍت ثقافية، وُتسثِّل شبكاٍت اترالية لتصػر الخصاب، مؤدية  ذلظ بصخؽ ُتبشى عمى أساس عسميات 
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غػط الخارجية وتخمق الز. ميسة في السعخفة اإلندانية Psycholinguistic Processesنفدية لغػية  
ليذ فقط عمى مدتػػ السيشييغ في غخؼ -التي تتعخض ليا ىحه الػسائل الحاجة إلى تدػية االختبلفات 

، ولكغ أيزا  عمى مدتػػ ثقافة غخؼ األخبار، وقج تتسثل الزغػط الخارجية في "السالكيغ الحؼ -األخبار
 يشصمق حافدىع مغ االعتبارات الدياسية واالقترادية".

 :1ت التي وجيت لشعرية التأطير اإلعالمياالنتقادا

 ليدت لجييا القجرة عمى تحجيج مجػ وجػد أو غياب التأثيخات. -

عجـ وجػد نسػذج فكخؼ مذتخؾ متفق عميو مغ قبل الباحثيغ في دراسة الشطخية، نطخا  لمججؿ القائع حػؿ  -
 مفيػـ اإلشار وشخؽ قياسو.

عسمية بشاء األشخ، وآليات التأثيخ والفيع واإلدراؾ لمستمقيغ،  غدارة وتشػع العشاصخ ومرادر السؤثخات في -
وصعػبة حرخىا، وضبصيا وتفديخىا، يصخح الكثيخ مغ التداؤالت حػؿ مجػ قابمية نتائج دراسات الشطخية 

 لمتعسيع.

عجـ وجػد تحجيج دقيق لمحجود الفاصمة بيغ أنػاع األشخ السختمفة مسا يجعميا مدألة تخزع النصباعات  -
 لباحثيغ.ا

 (Situational crisis communication theoryثالثًا: نعرية اترال األزمات العريية )

، وىي نطخية ُتعشى في (2007)، والتي شخحيا كػمبذ عاـ (SCCT) نطخية اتراالت األزمات الطخفية
خاتيجية عمى مجيخؼ األزمات أف يػفقػا بيغ االستجابات االست كػمبذ يقتخح. اتراالت األزماتمجاؿ 

سيداعج تقييع نػع حيث إف ذلظ . لؤلزمات ومدتػػ السدؤولية عغ األزمة وتيجيج الدسعة الحؼ تذكمو األزمة
األزمة وتاريخ األزمة وسسعة العبلقة الدابقة مجيخؼ األزمات عمى التشبؤ بسدتػػ تيجيج سسعة السشطسة وكيف 

في إدارة  SCCT وبالتالي يسكغ تصبيق .سيترػر جسيػر ىحه السشطسة األزمة ويعدو مدؤولية األزمة

                                           
. )الصبعة األولى(. القاىخة، عالع الكتب لمشذخ دراسات في اإلعالم وتكشؽلؽجيا االترال والرأي العام(. 2008حسادة، بديػني. ) - 1

 والتػزيع.
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مجسػعة الزحايا، والعشقجة : تع تحجيج ثبلثة أنػاع مغ األزمات بػاسصة كػمبذ. األزمات في السشطسة
  .1العخضية، والعشقػد الستعسج

ا بذكل أساسي  SCCTأنذأ كػمبذ  القائع عمى التجخبة إلعصاء التػاصل أدلة عمسية لتػجيو قخاراتيع، مػضح 
كيف  SCCTنطخية  تحجد حيث . "جخاءات التي تتخحىا السشطسة بعج األزمة تعتسج عمى حالة األزمةأف اإل

تؤثخ الجػانب الخئيدية لحالة األزمة عمى الرفات الستعمقة باألزمة والدسعة التي يتستع بيا أصحاب 
 ."لتػاصل بعج األزمةوفي السقابل ، فإف فيع كيفية استجابة أصحاب السرمحة لؤلزمة يداعج في ا. السرمحة

تخػ نطخية اإلسشاد أف الشاس يتصمعػف ، حيث نطخية اإلسشاد تخجع إلى SCCT إف جحور وأصػؿ نطخية
باستسخار لمعثػر عمى أسباب أو إسشاد أحجاث مختمفة، خاصة إذا كانت تمظ األحجاث سمبية أو غيخ متػقعة 

في حالة ف اعمػف عاشفيا  مع ىحا الحجث.الشاس السدؤولية عغ الحجث ويتف ىسيشد ، بالتاليبذكل خاص
تثيخ عدو الدببية ردود فعل عاشفية مغ أصحاب السرمحة، وخاصة السذاعخ الدمبية إذا تع  ،السشطسات

مثل الغزب عمى التفاعبلت  تؤثخ ىحه السذاعخ الدمبيةألزمة ما، ف وصف السشطسة عمى أنيا سبب
 تجاه السشطسة.الدمػكيات  السدتقبمية ألصحاب السرمحة مع السشطسة، وتغييخ

حيث يدتفيج مجيخو األزمات مغ فيع كيفية استخجاـ ىحه الشطخية في األزمات لحساية سسعة الذخكة أثشاء 
( إشارا  لفيع ىحه الجيشاميكية، ويػفخ آلية لتػقع SSCTاألزمة، حيث تقجـ نطخية اتراالت األزمات الطخفية )

حيث تيجيج الدسعة التي تذكميا ىحه األزمة، عبلوة  عمى ذلظ،  كيفية استجابة أصحاب السرمحة لؤلزمة مغ
فإف الشطخية الطخفية ترػر كيف ستكػف ردة فعل الجسيػر عمى االستخاتيجيات السدتخجمة في إدارة األزمة، 
حيث تبخز ىحه الشطخية في أبحاثيا مجسػعة مغ السبادغ التػجييية لمتػاصل أثشاء األزمات القائسة عمى 

ويتع تصػر ىحه الشطخية الطخفية مع تقجـ تقجيع السبادغ التػجييية لبلتراؿ في األزمات، وتعتبخ األدلة، 
األزمات بسثابة تيجيج لدسعة الذخكة، وتزخ األزمات بالدسعة ويسكغ أف تؤثخ ىحه األزمات عمى كيفية 

صبلح الدسعة في تفاعل أصحاب السرمحة مع الذخكة، ويسكغ استخجاـ عجة اتراالت بعج حجوث األزمة إل
أذىاف الجسيػر الخارجي ومشع األضخار في سسعة الذخكة، وتحتاج إدارة األزمات إلى تػجييات مبشية عمى 

                                           
1
 - Coombs, W. T. (2007). Crisis management and communications. Retrieved November 14, 2020 

from http://www.instituteforpr.org/topics/crisis-management-and-communications 
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أدلة في التػاصل بذأف األزمات، تػفخ نطخية اتراالت األزمة الطخفية )إشارا  قائسا  عمى عجد مغ األدلة لفيع 
عمى األساليب التجخيبية بجال  مغ  SSCTبحث باستخجاـ كيفية حساية سسعة الذخكة بعج األزمة(، يعتسج ال

دراسة الحالة، وتحجيج نطخية اتراالت األزمات الطخفية كيف تؤثخ الجػانب الخئيدية لحالة األزمة عمى 
الرفات الستعمقة باألزمة والدسعة التي يتستع بيا أصحاب السرمحة في الذخكة، في السقابل، فإف فيع كيفية 

السرمحة البلزمة يداعج في التػاصل بعج األزمة، وتػفخ نطخية اتراالت األزمات الطخفية استجابة أصحاب 
مجسػعة مغ اإلرشادات حػؿ كيفية استخجاـ مجيخؼ األزمات الستخاتيجيات االستجابة لؤلزمات لحساية 

 .1الدسعة

عمى التشبؤ بسدتػػ تيجيج  إف تقييع نػع األزمة وتاريخ األزمة وسسعة العبلقة الدابقة سيداعج مجيخؼ األزمات
وبالتالي يسكغ تصبيق سسعة الذخكة، وكيف سيترػر جسيػر ىحه الذخكة األزمة، ويعدو مدؤولية األزمة، 

نطخية اتراالت األزمات الطخفية في إدارة األزمات في الذخكة، ويتع تحجيج ثبلث أنػاع مغ األزمات وىع: 
السقرػد، وتفدخ الشطخية الطخفية كيفية استجابة أصحاب مجسػعة الزحايا، والعشقجة العخضية، والعشقػد 

السرمحة لؤلزمة وىحا يداعجىع في التػاصل حتى بعج مخور األزمة، وتػفخ ىحه الشطخية لسجيخ األزمات دليبل  
 لتقييع األزمات واالستجابة ليا، مسا يدسح باتخاذ القخارات واالستخاتيجيات.

يقػـ األشخاص في البحث عغ السعمػمات، وتعتبخ الشطخية الطخفية أوضحت الشطخية الطخفية لمجسيػر متى 
لمجسيػر كشطخية لمدمػؾ االتراؿ الفخدؼ وصشع القخار، وانتقمت الشطخية الحقا  إلى مدتػػ جساعي مغ 
التحميل، حيث تع استخجاـ السفاليع في نطخية السدتػػ الفخدؼ لذخح وتحجيج مغ ىع جسيػر السشطسات، حيث 

السرصمح في العبلقات العامة، وأضافت الشطخية الطخفية لمجسيػر والخأؼ العاـ الصابع الخسسي  يدتخجـ ىحا
(، ووفقا  لمشطخيتيغ فإف الجساىيخ ىي 1966(، وبمػمخ )1927عمى نطخيتيغ كبلسيكيتيغ، وىسا ديػؼ )

وتترخؼ بذكل مذابو  السكػنات األساسية لمعسمية الجيسقخاشية التي تعتخؼ بالسذاكل التي تؤثخ عمييع وتشطع
لحل تمظ السذاكل، ونطخا  ألف الشطخية الطخفية تعخؼ الجسيػر باألزمات التي تسخ بيا الذخكات، فقج شػرت 
الشطخية الطخفية فيع الذخكة آلراء الجسيػر والعسميات االجتساعية التي أنذأتيا سمػكياتيع، وتحتػؼ الشطخية 

                                           
1
- Coombs, W. Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and 

Application of Situational Crisis Communication Theory. Corp Reputation Rev 10, 163–176 (2007). 

https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049  
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مػؾ االتراؿ، ومشيا التعخؼ عمى السذكمة، ومدتػػ السذاركة، الطخفية عمى ثبلث متغيخات تذخح وتتشبأ بد
 .1والتعخؼ عمى القيج

، وقج تع استخجاميا بذكل كبيخ مغ قبل كل مغ مشطخؼ العبلقات ؤتتستع الشطخية بالقجرة عمى الذخح والتب
ات يربح العامة والسسارسيغ، حيث أف الجرس األكثخ أىسية مغ الشطخية الطخفية ىػ أف استيبلؾ السعمػم

مشيجيا  عشجما يجج الشاس أف السعمػمات تتصابق مع مذاكل حياتيع الذخرية، بالتالي فإف الشطخية الطخفية 
لمجسيػر تقػد مسارسي االتراالت إلى التسييد بيغ الذخائح الشذصة مغ الدكاف )أؼ الجسيػر الشذط، أو 

لتجشب االتراؿ غيخ الفعاؿ مغ حيث الػاعي( مغ األقل نذاشا  )أؼ الجسيػر الكامغ، أو غيخ الشذط( 
التكمفة، عبلوة  عمى ذلظ، فقج وفخت الشطخية الطخفية وسيمة حاسسة لبشاء مجسػعة مغ السعارؼ ذات الرمة 
باإلدارة االستخاتيجية لمعبلقات العامة، مثل كيفية التعخؼ عمى الجسيػر االستخاتيجي، والتفاعل معو داخل 

ية الطخفية بذكل مدتسخ لديادة قػتيا الشطخية وفائجتيا العسمية، وتع تحجيج السشطسة وخارجيا، وتصػرت الشطخ 
 :العجيج مغ السجاالت التي لع يتع تشاوليا في الشطخية الطخفية، وىي عمى الشحػ التالي

أوال : تبشت الشطخية الطخفية ترػرا  لدمػكيات االتراؿ الشذط، فقج استخجمت الشطخية الطخفية فقط لمحرػؿ  
لسعمػمات ) البحث عغ السعمػمات أو الحزػر( لػصف الجسيػر الشذط، ومع ذلظ عشج مبلحطة عمى ا

وجػد الجسيػر يتػاصل بشذاط، فإنشا نجرؾ أف أعزائو ال يذاركػف فقط في البحث عغ السعمػمات الشذصة، 
مات معيشة ولكغ أيزا  في السذاركة الشذصة لمسعمػمات واختيارىا في حل السذكبلت، ويؤدؼ اختيار معمػ 

عمى معمػمات أخخػ ومذاركتيا مع اآلخخيغ إلى تدييل حل السذكبلت؛ ألف سمػكيات السعمػمات ىحه يسكغ 
أف تعيج إنتاج ترػرات مذابية لمسذكمة بيغ األفخاد وتجيخ بذكل أفزل والسػارد البلزمة لمتعامل مع السذكمة، 

خفية ثع تع إسقاشيا ألنيا فذمت في التشبؤ ثانيا : تع تزسيغ مفيػـ السعيار السخجعي في الشطخية الط
السفاليع  حبالسعمػمات التي تدعى إلى الحزػر، باإلضافة إلى ذلظ فقج قاـ العجيج مغ الباحثيغ بتػضي

 (.Chwe, 2001; Gamson,1992العمسية لمسعيار السخجعي في شخح سمػكيات الجسيػر )

                                           
1
 -Grunig, J. E. (1997). A situational theory of Environmental issues, publics, and activists. In L. A. 

Grunig (Ed.), Monographs in Environmental Education and Environmental Studies: Environmental 

Activism Revisited: The changing nature of communication through organizational public relations, 

special ineterest groups and the mass media. Troy, OH: North American Association for Environmental 

Education.  
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اكية مجخد سػابق سببية لدمػؾ االتراؿ، إال أنو مغ السثيخ ثالثا : اعتبخت الشطخية الطخفية أف الستغيخات اإلدر 
لبلىتساـ اختبار ما إذا كاف ىشاؾ متغيخ سابق أكثخ فػرية لمعسل التػاصمي، ودف أحج الستغيخات السخشحة 
الػاعجة ىػ متغيخ تحفيدؼ، السفدخوف االجتساعيػف اىتسػا بالشطخية الطخفية لمتحفيد، في استخجاـ السعمػمات، 

وا الشطخيات التي تدتخجـ السفاليع التحفيدية، أخيخا  تع االعتخاؼ بشطخية الجسيػر كشطخية عبلقات وشػر 
عامة، والتي تعتبخ مفيجة فقط لسسارسي العبلقات العامة، ونذأت الشطخية الطخفية مغ نطخية اتخاذ القخار 

الية التي يتع استخجاميا بيا. ويػجج واستخجاـ السعمػمات، حيث أف قابميتيا لمتصبيق أكبخ بكثيخ مغ الصخؽ الح
سببيغ محتسميغ لشقز أو لقمة استخجاـ الشطخية الطخفية، يتسثبلف في اسسيا والسفيػـ الزيق لدمػؾ 
السعمػمات، ومع ذلظ كاف التخكيد عمى السفاليع لمشطخية الطخفية لمتعخؼ عمى السذكمة واالستخجاـ التػاصمي 

لظ ستربح الشطخية الطخفية مغ خبلؿ تػسيع الستغيخات التابعة ليا ومغ الفعاؿ لحل السذكمة، إضافة  إلى ذ
كسا  ،خبلؿ البحث عغ السعمػمات والحزػر وتػسيع نصاؽ تخكيد الشطخية الطخفية عمى مجسػعة مغ القخارات

ة تقػـ الشطخية بتصػيخ متغيخ ججيج في حل السذكبلت، وىحا الستغيخ يتػسط تأثيخ الستغيخات السدتقمة لمشطخي
 .1الطخفية عمى الستغيخ التابع الججيج ودعادة تقييع مفيـػ السعيار السخجعي

يقػـ االفتخاض عمى حل السذكبلت وفق الشطخية الطخفية عمى أف معطع الدمػؾ البذخؼ يحفده حل 
السذكبلت، حيث استشجت الشطخية الطخفية جدئيا  إلى تفديخات جخونج لسفيػـ التعخؼ عمى السذكبلت، 

ى ذلظ، حيث ركدت الشطخية الطخفية عمى العسل التػاصمي في حل السذكبلت، وىػ عبارة عغ إضافة إل
مفيػـ ججيج يقػـ بػصف الشذاط التػاصمي الستدايج لحل السذكبلت في أخح السعمػمات واالختيار والعصاء، 

أكبخ مغ خبلؿ حيث يذارؾ الفخد في حل السذكبلت، ويتع تحجيج أخح السعمػمات واختيارىا ودعصائيا بذكل 
مكػف نذط وسمبي، يتػسع نسػذج العسل التػاصمي في الستغيخات التابعة التي تع شخحيا مغ خبلؿ نطخية 
الجسيػر، والتي اقترخت عمى أخح السعمػمات اإليجابية والدمبية، عبلوة عمى ذلظ أف الشطخية الطخفية 

                                           
1
 - Grunig, J., & J. Disbrow (1977). Developing a probabilistic model for communications decision 

making. Communication Research, 4, 145–168.  
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ػر السعمػمات" لتجشب االلتباس مع السػسعة لحل السذكبلت، تع تدسية السعمػمات السشفعمة باسع "حز
 .1استخجاـ الذائع لسرصمح "معالجة السعمػمات"

وكمسا التـد السخء بحل السذكمة، أصبح أكثخ اكتدابا  لمسعمػمات الستعمقة بالسذكمة، وانتقائيا  في التعامل مع 
ا يربحػف أكثخ السعمػمات، وناقبل  في إعصائيا لآلخخيغ، وبذكل عاـ يبحث الشاس عغ السعمػمات عشجم

حساسا  لحل مذكمة ما، ويختار األشخاص أيزا  أنػاعا  معيشة مغ السعمػمات أثشاء حل السذكبلت، ويسيمػف 
األشخاص إلى أخح السعمػمات السصمػلة مغ أجل زيادة مخدوف السعمػمات، كسا إنو يخمق مذكمة عشجما يشتج 

اآلخخيغ، ومػاردىع فإنيع يحتاجػف إلى مبخرات أقػػ الكثيخ مغ السعمػمات، وبيشسا يحاوؿ الشاس جحب انتباه 
 الختيار السعمػمات، وبالتالي فإنيع يصػروف قاعجة ذاتية ذات الرمة.

( ارشادات عشجما يفي مجيخو األزمات بالتداماتيع األولية، SCCTتػفخ نطخية التػاصل في األزمات الطخفية )
طخفية يقػـ مجيخ األزمات بتقييع السػقف مغ خبلؿ ويبجأوف في معالجة أصػؿ الدسعة، وحدب الشطخية ال

شخح األسئمة أوال  ىل يسكغ اعتبار السشطسة ضحية لمحجث؟ ثع ىل يحجث الحجث بدبب عػامل غيخ مقرػدة 
 أو ال يسكغ الديصخة عمييا مغ قبل السشطسة؟ وأيزا  ىل الحجث يسكغ مشعو؟

ئعات، والتبلعب بالسشتج، يسكغ اعتبار السشطسة في حاالت الكػارث الصبيعية، والحػادث العشيفة، والذا
ضحية، وبالتالي ُتشدب إلى الحج األدنى مغ السدؤولية عغ األزمات، أما في أزمات الحػادث مثل، الحػادث 
الرشاعية أو األخصاء الفشية التي تدبب ضخرا  لمسشتج، ُتشدب إلى السشطسة مدؤولية مشخفزة عغ األزمات، 

غ مشعيا بدبب األخصاء البذخية أو األفعاؿ الديئة تحسل السشطسة مدؤولية ىحه وفي األزمات التي يسك
األزمات، باإلضافة إلى ذلظ، فإف تاريخ األزمة ىػ يجؿ إذا كانت السشطسة قج تعخضت ألزمة مساثمة في 

عمى الساضي أـ ال، ويذيخ تاريخ األزمات إلى أف السشطسة لجييا مذكمة مدتسخة تحتاج إلى معالجة، ويجب 
مجيخؼ األزمات استخجاـ استخاتيجيات إصبلح الدسعة بذكل متدايج مع اشتجاد تيجيج الدسعة بدبب األزمة، 
وعشج تدايج حجوث األزمات وشجتيا مع تعقيج التكشػلػجيا والسجتسع، أصبحت إدارة األزمات جدءا  مغ مدؤولية 

الذخكات والقصاع غيخ الخبحي إلى فيع  وقجرة كل مجيخ، ويحتاج محتخفػ العبلقات العامة في كل مغ عالع

                                           
1
- Grunig, J., & J. Disbrow (1977). Developing a probabilistic model for communications decision 

making. Communication Research, 4, 145–168.  
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أىسية اتباع اإلرشادات األخبلقية والسعاييخ السيشية في تخصيط بخامج اتراالت األزمات وتصػيخىا وتشفيحىا، 
ويسكغ لمسشطسات اتخاذ قخارات أخبلقية لتقبل مدؤوليتيا، ويتسكغ الػصػؿ إلى السعمػمات، وتػفيخ وتدييل 

يكػف ىشاؾ ضحايا، حيث ستؤثخ ىحه الخصػات أيزا  عمى عسمية استعادة الرػرة الخعاية اإلندانية عشجما 
الحىشية لمذخكة بعج األزمة، حيث أنو إذا تع تصبيق السبادغ األخبلقية بزسيخ وفعالية سيتع الخخوج مغ 

، والسداعجة األزمة بشجاح، وأف عسمية التعميع لجييا القجرة عمى تقجيع استجابات أكثخ تكيفا  لمطخوؼ السعاكدة
 في مشع األزمات السدتقبمية.

عشج حرػؿ األزمة السالية، تفقج الذخكة قيستيا مسا يجعل مغ السدتحيل عمييا سجاد الجيػف، يحجث ىحا عادة  
بدبب االنخفاض الحاد في الصمب عمى مشتجات الذخكة أو خجماتيا، ولمتعامل مع ىحا األمخ غالبا  ما يتع 

التكاليف قريخة األجل، وبعج ذلظ سيتصمب مغ الذخكة البحث عغ فخص ججيجة نقل األمػاؿ لمتعامل مع 
لتػليج دخل شػيل األجل، بشاء فخيق إدارة األزمات، وغيخ ذلظ عشج وقػع األزمة يجب اختيار فخيق مغ 
األشخاص الحيغ يفيسػف الشطخية الطخفية، ويعخفػف أف مغ مدؤوليتيع االستجابة لؤلزمات، ويجب أف يزع 

يق أعزاء مغ األقداـ أو مجاالت الخبخات السختمفة ومشيا، القدع السالي، والسػارد البذخية، والقانػني، الفخ 
 والعبلقات العامة، ووسائل التػاصل االجتساعي.

يشبغي لسجيخؼ األزمات أف يحجدوا  وبشاء  عمى ذلظ، يخػ الباحثاف أف ىحه الشطخية ُتذيخ وُتؤكج عمى أنو
ة السبلئسة لمسػقف األزماتي وفقا  لسجػ مدؤولية السؤسدة أو السشطسة عغ األزمة ووفقا  استخاتيجية االستجاب

لجرجة التيجيج عمى سسعة السشطسة. وأف تقييع نػع األزمة وتاريخ األزمة وسسعة السؤسدة وفقا  لعبلقاتيا 
ػر السشطسة ليحه الدابقة سيداعج مجيخؼ األزمات عمى التشبؤ بسدتػػ تيجيج الدسعة، وكيفية إدراؾ جسي

األزمة، وكيف يشدب ىحا الجسيػر مدؤولية األزمة، وأف ىحه الشطخية عبارة عغ انجماج لشطخية االسشاد 
 ونطخية الخصابة.

 رابعًا: نعرية االترال الحؽاري 

ُيعج الحػار سسة مغ سسات االتراؿ األخبلقي، يدبق مفيػـ االتراؿ الستساثل بعقػد، ونطخا  لبلنتذار 
لمحػار كسفيػـ في العبلقات العامة، فسغ السيع أف يكػف ىشاؾ بعس الفيع السذتخؾ لسا يعشيو ىحا  الستدايج
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السرصمح. وقج استخجـ بيخسػف مفيػـ الحػار كاستخاتيجية عبلقات عامة ألوؿ مخة في رسالتو الجكتػراه عاـ 
خبلقيات العبلقات العامة" كأداة ألخبلقيات العبلقات العامة، حيث سعت أشخوحتو بعشػاف "نطخية أ 1989

إلى تصػيخ أكثخ أخبلقية لشطخية العبلقات العامة ومسارستيا، ووفقا  لبيخسػف إف أفزل ترػر لمعبلقات 
 العامة ىػ إدارة الحػار بيغ األشخاص، أؼ يجب أف يكػف لجيظ نطاـ حػارؼ بجال  مغ سياسات أحادية.

ررات: الفمدفة، والببلغة، وعمع الشفذ، حيث تعػد جحور الحػار إلى مجسػعة متخررة مغ التخ
والتػاصل العبلقاتي. ففي مجاؿ الفمدفة لصالسا اعتبخ الفبلسفة والبمغاء الحػار أحج أشكاؿ التػاصل أخبلقية، 
وأحج الػسائل السخكدية لفرل الحكيقة عغ الباشل. وفي عمع الشفذ، أوضح العالع كارؿ روجخز في صياغتو 

العسيل، أف أؼ عبلقة فعالة بيغ السعالج والعسيل يجب أف تتسيد بسػقف "احتخاـ لعمع الشفذ السختكد عمى 
إيجابي غيخ مذخوط لآلخخ".  كسا نطخ مجاؿ االتراؿ العبلقاتي بإسياب في مفيـػ الحػار كإشار لمتفكيخ 

حجيج خسذ في العبلقات األخبلقية والػفاء، فقاـ يػىاندػف باإلعتساد عمى العجيج مغ التقاليج الفكخية، بت
خرائز لمحػار: فيع حكيقي ودقيق تعاشفي، احتخاـ إيجابي غيخ مذخوط، حاضخ، روح السداواة الستبادلة، 
ومشاخ نفدي داعع. وركد ستيػارت عمى بشاء العبلقات وجادؿ بأنو "يسكغ أف يؤدؼ إلى إعادة ترػر لمطاىخة 

ػار بأنو التػاصل حػؿ القزايا مع التي تدسى عبلفة مختمفة". أما في العبلقات العامة، فيػصف الح
 الجسيػر.

يذسل الحػار كتػجو خسذ سسات ومبادغ تذسل عمى االفتخاضات الزسشية والرخيحة التي تكسغ وراء 
 مفيـػ الحػار، وىي:

: أو ما يعخؼ االعتخاؼ بالعبلقات العامة بيغ السشطسة والعامة، حيث يذيخ التبادل الستبادل -1
جسيػر مختبصػف ارتباشا وثيقا  ببعزيع البعس، وتتسيد التبادلية االعتخاؼ بأف السشطسات وال

"باإلنجماج أو التػجع التعاوني" و"روح السداومة الستبادلة". وبالتالي يجب عمى السشطسات العسل عمى  
تػسيع آفاؽ التػاصل التي تتخحىا عشجما تخصط وتجيخ وتكيع فعالية جيػد االتراؿ الخاصة بياػ 

 التػجو التعاوني الحؼ يعتبخ أحج الدسات السخكدية لمتبادلية.وذلظ يحتاج إلى 

ومغ وجية نطخ العبلقات العامة، فإف التبادلية ىي بالفعل مسارسة مقبػلة، حيث تعتسج فكخة دعع السعمػمات 
 عمى االعتخاؼ بالتبادؿ بيغ وسائل االعبلـ ومسارسي العبلقات العامة.
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ات، تجعػ الُشُبل إلى نػع مغ التبادؿ الببلغي، ويعتبخ اتجاه : إف القخابة في أبدط السدتػيالقرابة -2
لعبلقة بالشدبة لمسشطسات، أؼ أف القخب الحػارؼ ىػ استذارة الجسيػر في األمػر التي تؤثخ عمييع، 
وبالشدبة لمجسيػر، ىحا يعشي أف أنيع مدتعجوف وقادروف عمى التعبيخ عغ مصالبيع لمسشطسات، حيث 

غ خبلؿ ثبلث سسات لمعبلقات الحػارية، وتػضح سسات الحػار ىحه عسمية يتع إنذاء القخابة م
 التبادؿ الحػارؼ، وىي:

  فػرية الحزػر: أؼ أف األشخاؼ السعشية تتػاصل في الػقت الحاضخ بذأف القزايا وليذ بعج
 اتخاذ القخارات، وأيزا   تذيخ إلى أف األشخاؼ تتػاصل في مكاف مذتخؾ.

 حػار التجفق الدمشي ىػ عبلقي، أؼ إنو يشصػؼ عمى فيع الساضي  التجفق الدمشي: إف اتراؿ
والحاضخ، ولو نطخة نحػ العبلقات السدتقبمية، فالحػار ال يشبع مغ الحاضخ فقط، بل يشرب 
تخكيده عمى مدتقبل مدتسخ ومذتخؾ لجسيع السذاركيغ، فالحػار يدعى إلى بشاء مدتقبل 

 لمسذاركيغ.

 اؾ(: وىي الدسة الثالثة مغ سسات االقتخاب الحػارؼ، فيجب عمى السذاركة )االرتباط أو االشتب
 السذاركيغ في الحػار مدتعجيغ إلعصاء ذواتيع بالكامل لمقاءات.

فتػضح سسة القخابة أف ىشاؾ بعس الشتائج اإليجابية لمسشطسات التي تتبشى عبلقات حػارية مع الجسيػر، 
لعاـ حػؿ القزايا مدبقا ، وثانيا : يسكغ لمسشطسات استخجاـ أوال ، ستكػف السشطسات قادرة عمى معخفة الخمل ا

 العبلقات السفتػحة ثشائية االتجاه مع الجسيػر لتحديغ الفعالية التشطيسية.

: يذيخ التعاشف، إلى جػ مغ الجعع والثقة، فإذا تػفخت ىحه الخاصيتيغ فإف الحػار يكػف التعاطف -3
 لتػجو الجساعي" و"التأكيج أو االعتخاؼ باآلخخيغ".ناجح، وتتسيد سسة الحػار ىحه ب "الجعع" و"ا

  الجعع: يذسل حػار الجعع خمق مشاخ ال يتع فيو تذجيع اآلخخيغ عمى السذاركة فحدب، بل يتع
تدييل مذاركتيع. أؼ أف االجتساعات مفتػحة لجسيع السذاركيغ السيتسيغ، وتجخػ السحادثات 

 جسيع، وُتبحؿ الجيػد لتدييل الفيع الستبادؿ.في مػاقع يديل الػصػؿ إلييا، وتتاح السػاد لم

  ،التػجو السجتسعي: حيث يفتخض حػار التػجو السجتسعي وجػد تػجو مجتسعي بيغ الستفاعميغ
 سػاء أكانػا أفخادا  أو مشطسات أو جساىيخ.
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  التأكيج أو اإلثبات: يؤكج اليشا عمى اف االعتخاؼ بكيسة اآلخخيغ أو تأكيجىا ىػ أحج الدسات
سية لئلندانية، حيث تذيخ مسارسة التأكيج إلى االعتخاؼ برػت اآلخخ عمى الخغع مغ قجرة األسا

الفخد عمى تجاىمو، فالتأكيج ىػ شخط مدبق ضخورؼ لمحػار إذا كاف عمى السذاركيغ بشاء الثقة 
 مع اآلخخيغ.

دظ ليتر ونيمدػف، إلى أف الحػار الحكيقي ىػ مفيػـ إشكالي لمسكالسات العامة : أشار ريالسخاطرة -4
لمشطاـ، بأف لجيو القجرة عمى إنتاج نتائج غيخ متػقعة وخصيخة، عمى الخغع مغ أف األشخاؼ التي 
تذارؾ في الحػار تتحسل مخاشخ عبلقية، فإف السذاركيغ في الحػار يخاشخوف أيزا  بسكافآت كبيخة. 

جسيع العبلقات التشطيسية والذخرية عمى بعس السخاشخ بذكل ضسشي، ويتدع استيعاب فتشصػؼ 
 السخاشخ بثبلث سسات في التبادالت الحػارية، وىي:

  الزعف أو كسا يدسى في الشطخية الشقجية "قابمية الرػاب": فالسعمػمات ىي قػة، والحػار يشصػؼ
مع اآلخخيغ؛ ألف الحػار يشصػؼ عمى  عمى مذاركة السعمػمات والسعتقجات والخغبات الفخدية

مخاشخة، فإنو بالزخورة يجعل السذاركيغ عخضة لمتبلعب أو الدخخية مغ قبل األشخاؼ األخخػ 
 السعشية، ومع ذلظ ال يشبغي الشطخ إلى الزعف في الحػار بازدراء.

 تػبة عػاقب غيخ متػقعة: فاالتراؿ الحػارؼ غيخ مجرؾ وعفػؼ، فالتبادالت الحػارية ليدت مك
 وال يسكغ التشبؤ بيا.

  التعخؼ عمى الغخابة: في ىحه السيدة لمسخاشخة ىي القبػؿ غيخ السذخوط لمتفخد وخرػصية
السحاور، فبل يقترخ التعخؼ عمى اآلخخ الغخيب عمى تفاعل الغخباء أو السعارؼ، ولكشو يذسل 

 أيزا  التبادالت مع أولئظ الحيغ يتستعػف برحة جيجة السعخوؼ.

نطخ العبلقات العامة، فإف السخاشخة الستعسجة أو العبلقية ىػ مفيـػ يرعب قبػلو، والػاقع أف  ومغ وجية
العبلقات العامة تجور إلى حج كبيخ حػؿ الحج مغ السخاشخ البيئية مغ أجل تعطيع االستقخار وتقجر عمى 

سة والجسيػر، وبالتالي فإف التشبؤ، ومع ذلظ فإف "السجازفة الحػارية" تقجـ مكافأة لعبلقات أقػػ بيغ السشط
"السخاشخ الحػارية" ليا حذ تشطيسي، يسكغ أف تخمق الفيع لتقميل عجـ اليقيغ وسػء الفيع، وفي الحاالت التي 
يػجج فييا عجـ يقيغ، يػفخ الحػار وسيمة لسذاركة السعمػمات، باعتباره أنيا مجسػعة أساسية مغ االفتخاضات، 

 لتبادلية، والقخابة، والتعاشف، والسخاشخة تخمق االساس لبللتداـ الشيائي.فإف السبادغ األربعة الدابقة، ا
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 : ىػ السبجأ األخيخ لمحػار، فيرف االلتداـ ثبلث خرائز لمقاءات الحػارية، وىي:اإللتزام -5

  الرجؽ واألصالة "صجؽ الحػار": يعج الحػار صادؽ وصخيح، أؼ أنو يشصػؼ عمى الكذف عغ
جساىيخ التي تتعامل برجؽ مع بعزيا البعس تكػف أكثخ قجرة مػقف السخء. فالسشطسات وال

 عمى الػصػؿ إلى حمػؿ مفيجة لمصخفيغ.

  االلتداـ بالسحادثة: تجخؼ السحادثات ألغخاض السشفعة والتفاىع الستبادليغ، وليذ ليديسة اآلخخ أو
 استغبلؿ نقاط ضعفيع.

 التفديخ والفيع مغ قبل جسيع األشخاؼ  االلتداـ بالتفديخ: بسا أف الحػار بيغ الحات، فإنو يدتمـد
السعشية، فيدتمـد الحػار أف يكػف جسيع السذاركيغ عمى استعجاد لمعسل في حػار لفيع السػاقف 

 الستشػعة.

فااللتداـ الحػارؼ، ليذ ججيجا  في العبلقات العامة، فيتعيغ عمى العبلقات العامة التفاوض عمى العبلقات مع 
متشػعة، وبالشدبة لمسشطسات لبشاء عبلقات مجتسعية يتصمب االلتداـ بالسحادثات  الجسيػر الحؼ يذغل مشاصب

والعبلقات ولرجؽ واألصالة لكل نقاط القػة في العبلقات العامة األخبلقية. كسا تػضح السبادغ، فإف الحػار 
 ليذ نتيجة سيمة لمتػاصل والعبلقات.

 دمج الحؽار في مسارسات العالقات العامة

قات العامة األخبلقية إلى أنطسة االتراؿ الدميسة، ويػضح بيخسػف أف "مسارسة العبلقات العامة تدتشج العبل
األخبلقية" ىي في األساس مدألة تشفيح والحفاظ عمى أنطسة االتراؿ بيغ السشطسات التي تذكظ وتشاقر 

 وتتحقق مغ صحة ىحه السصالبات، وغيخىا مغ السصالب األخبلقية السػضػعية.

ىػ ُبعج مغ أبعاد جػدة االتراؿ الحؼ يجعل السترميغ أكثخ تخكيدا  عمى التبادلية والعبلقة أكثخ مغ فالحػار 
 االىتساـ بالحات، وأكثخ اىتساما  باالكتذاؼ أكثخ مغ الكذف، وأكثخ اىتساما  بالػصػؿ أكثخ مغ الييسشة.

سة بشاء العبلقات ولحلظ ىشاؾ ثبلث شخؽ ولكي يكػف أؼ نيج لمحػار فعاال  يتصمب إلتداما  تشطيسيا  وقبػال  لكي
عمى األقل يسكغ مغ خبلليا دمج الحػار في العبلقات العامة اليػمية، وىي العبلقات الذخرية، والػسيصة 

 والتشطيسية.
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بشاء العبلقات الذخرية: يجب أف يذعخ القادة التشطيسيػف وجسيع أعزاء السشطسة الحيغ يتػاصمػف  -
لسذاركة في الحػار. ويجب تجريب أعزاء السشطسات عمى الحػار، فتذسل مع الجسيػر بالخاحة عشج ا

السيارات الزخورية عمى االستساع، التعاشف، القجرة عمى تأشيخ القزايا داخل األشخ السحمية 
والػششية والجولية، والقجرة عمى تحجيج أرضية مذتخكة بيغ األشخاؼ، والتفكيخ عمى السجػ الصػيل بجال  

 مغ القريخ.

اء عبلقات حػارية متػسصة: يسكغ لمسشطسات أف تعدز إلتداميا بالحػار، وتعدز السديج مغ التفاعل بش -
مع الجسيػر، باستخجاـ قشػات التػسط الجساعي لمتػاصل مع الجسيػر، أؼ أف السشطسات التي تمتـد 

شطيسية  في بالحػار يجب أف تزع البخيج اإللكتخوني، وعشاويغ الػيب، ورقع الياتف، والعشاويغ الت
 مكاف بارز في اإلعبلنات وفي األدبيات التشطيسية وفي جسيع السخاسبلت؛ لتدييل عسمية الحػار.

نيج إجخائي لمحػار: فبل يتعمق الحػار ب "العسمية السدتخجمة" بل يتعمق بالسشتجات التي تطيخ الثقة  -
ضخورية نحػ التػاصل  والخضا والتعاشف، ومع ذلظ فإف إجخاءات االتراؿ الحػارؼ ىي خصػة أولى

األخبلقي، فبل يشبغي لمسشطسات أف تشطخ إلى الجسيػر عمى أنيع "آخخوف"، بجال  مغ ذلظ يجب أف 
تكػف العبلقات العامة "تسحػر حػؿ الجسيػر"، فيتزسغ الشيج اإلجخائي لمعبلقات العامة الحػارية 

 : الحؽار ت مفيدة لتدييلثالث إجراءاإنذاء آليات تشطيسية لتدييل الحػار. فاقتخح بيخسػف 

 عجـ استبعاد أؼ مػضػع مدبقا  مغ السشاقذة. -

 عجـ اعتبار أؼ نػع مغ االتراالت عمى أنو غيخ مشاسب أو غيخ عقبلني.  -

 أثشاء الخصاب يجب أف يكػف لمسترل خيار تغييخ "مدتػيات اإلنعكاسية". -

ة بيغ السشطسة والجسيػر، وواصل يعتقج بيخسػف أف ىحه اإلجخاءات الثبلث تذكل األساس لحػارات عادل
 بيخسػف تحجيج ستة أبعاد لؤلنطسة التشطيسية الحػارية، وىي:

 فيع القػاعج التي تحكع فخصة البجاية واإلتفاؽ عمييا، والحفاظ عمى التفاعبلت ودنيائيا. -1

االتفاؽ الفيع العاـ لمقػاعج التي تحكع شػؿ السجة الدمشية لترشيف الخسائل أو األسئمة مغ اإلجابات و  -2
 عمييا.

 الفيع العاـ لمقػاعج التي تحكع فخص اقتخاح السػضػعات وتييئة تغيخات السػضػع واالتفاؽ عمييا. -3

 الفيع العاـ لمقػاعج واالتفاؽ عمييا عشجما يتع احتداب الخد كاستجابة. -4
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 فيع قػاعج اختيار القشاة واالتفاؽ عمييا. -5

 اعج وتغييخىا.الفيع العاـ واالتفاؽ عمى قػاعج التحجث عغ القػ  -6
تعج نطخية الحػار الجانب السصػر لمشسػذج الخابع مغ نساذج جخونج أؼ أنيا تجعع رؤية أف العبلقات العامة 
الحكيكية ال تتحقق إال إذا وصمت السشطسة إلى مدتػػ االتراؿ الستساثل والسفتػح في اتجاىيغ, وتسكشت مغ 

الشطخيات التي تشاوؿ اتجاىاتيا عجد مغ خبخاء العبلقات  تحقيق نػٍع مغ التكيف مع بيئتيا الخارجية، وىي مغ
العبلقات العامة لمسػاقع  استثسارأمثاؿ بيخسػف وكشت وتايمػر، وىي نطخية تجعع  العامة والباحثيغ فييا،

اإللكتخونية ومشيا انصمقت لتجعع السدتحجثات األخخػ والتي تستاز بالتفاعمية وتتيح لمسشطسة وجسيػرىا عمى 
 أف يتبادالف اآلراء والسقتخحات والخؤػ، فيي تقػـ عمى مرمحة الصخفيغ. حج سػاء

كيشت وتايمػر أف اإلنتخنت يقجـ فخصة لمسشطسات لتصػيخ الخصاب اإلعبلمي بيغ  وفي ىحه الشطخية بيغ
السشطسات وجسيػرىا وأف مرصمح "الحػار" و"حػارية" أصبح أكثخ انتذارا في وصف شخؽ االتراؿ 

سمية في األوساط األكاديسية والرشاعة، برفتيا نطخية لمعبلقات العامة واألبحاث تتحخؾ نحػ األخبلقية والع
 . 1نسػذج االتراؿ العبلقاتي في اتجاىيغ

بتجسيع ىحه األفكار، لػصف الحػار بكػنو تػجيا  يزع العجيج مغ السبادغ  2(2002وقاـ كيشت وتايمػر )
خصػة األولى نحػ فيع مفاليع الشطخية الحػارية: التبادلية، أو الذاممة "لمحػار". وتعج ىحه السبادغ ىي ال

العبلقات بيغ السشطسة وجسيػرىا؛ سػاء كانت عبلقات مشدجسة، أو مؤقتة أو عفػية التفاعل مع   إدراؾ
الجسيػر بػالتعاشف أو الجعع وتأكيج رغبات الجسيػر ومرالحو، أو االستعجاد لمتفاعل مع الجسيػر بحدب 

 .وأخيخا، االلتداـ إلى الحج الحؼ تكػف فيو السؤسدة تعصي نفديا أكثخ مسا تعصي الجسيػرمتصمباتيع. 

( ناقذا كيف يسكغ استخجاـ السػاقع إلنذاء حػار مع 2002، 1998وبصبيعة الحاؿ، فإف كيشت وتايمػر )
بلقات العامة، جسيػر السشطسة. ليقجما ارشادات عامة لئلنجماج الشاجح في التػاصل الحػارؼ في مسارسة الع

واستعخضا خسدة مبادؼء لتدييل العبلقات الحػارية مع الجسيػر مغ خبلؿ شبكة اإلنتخنت، وىحه السبادؼء 

                                           
1
- Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 321-334.   
2
 - Kent, M.L. Taylor, M. (2002). Toward a dialogue theory of public relations. Public relation reviews, 

28(1), 21-37.  
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تذسل الحػار مغ خبلؿ وسائل التػاصل االجتساعي باعتبارىا مػاقع الكتخونية لمتػاصل، ومداحة التفاعل 
ف بعس األبحاث التي أجخيت عمى الحػارية في والحػار فييا أكثخ مغ غيخىا. وىشا البج مغ اإلشارة إلى أ

السػاقع اإللكتخونية كانت قبل بدوغ شسذ مػاقع التػاصل االجتساعي وشيػعيا برفتيا مشرات تجاوزت 
االستخجاـ الذخري إلى االستخجاـ التشطيسي والخسسي، ولحا ما يقاؿ في مداحة الحػارية عبخ السػاقع 

 ى مػاقع التػاصل االجتساعي.اإللكتخونية، يشصبق بسداحة أكبخ عم

 خامدًا: نعرية الشعػ

ويسكغ الفػؿ اف نطخية  لبختاالنفي (GSTنذأ مرصمح "نطخية الشطع العامة" مغ نطخية األنطسة العامة )
الشطع ىي عبارة مجسػعة متساسكة مغ األجداء الستخابصة والتي يسكغ أف تكػف شبيعية أو مغ صشع اإلنداف، 

الشطع يحجده السكاف والدماف وبتأثخ ببيئتو والغخض مشو. فشطخية الشطع ىي دراسة وكل نطاـ مختبط بيحه 
متعجدة التخررات لؤلنطسة، فالشطاـ عبارة عغ مجسػعة متساسكة مغ األجداء الستخابصة والتي يسكغ أف 

و والغخض تكػف شبيعية أو مغ صشع اإلنداف. فكل نطاـ يحجده السكاف والدماف ويتأثخ ببيئتو والسحجدة ببشيت
مشو، ويعبخ عشو مغ خبلؿ عسمو وقج يكػف الشطاـ أكثخ مغ مجسػعة أجدائو إذا كاف يعبخ عغ التآزر أو 
الدمػؾ الشاشئ. وقج يؤثخ تغييخ جدء واحج مغ الشطاـ عمى أجداء أخخػ أو عمى الشطاـ بأكسمو. فالشطاـ ىػ 

الشطاـ وتسيده عغ األنطسة األخخػ في كياف مكػف مغ أجداء متخابصة، والحجود، ىي الحػاجد التي تحجد 
البيئة، أما التػازف ىػ ميل الشطاـ إلى السخونة فيسا يتعمق باالضصخابات الخارجية والحفاظ عمى خرائرو 
الخئيدية. وتتجمى نطخية الشطع في عسل السسارسيغ في العجيج مغ التخررات، ويعتقج فػف بختاالنفي أف 

كػف أداة تشطيسية ميسة في العمع، لمحساية مغ التذبييات الدصحية التي ال الشطخية العامة لؤلنطسة يجب أف ت
 فائجة مشيا في العمع وضارة في نتائجيا العسمية.

تشبع أصػؿ نطخية الشطع إلى القخف التاسع عذخ، فشطخية الشطع كسجاؿ لمجراسة تع التصػيخ عمييا بعج الحخب 
( لخمق بجيل GST( نطخية الشطاـ العامة )Ludwing Von Bertalanffyالعالسيتيغ، فأسذ عالع األحياء )

لفكخة أف الشاس مجخد تخوس في آلة السجتسع، ونذخ مخصط تفريمي عغ نطخية الشطع في السجمة البخيصانية 
لفمدفة العمػـ، وتتكػف نطخية الشطع مغ مجسػعة متفاعمة ومتخابصة مغ األنذصة، وىحا يختمف عغ الشساذج 

د عمى الػحجات السشفرمة بجال  مغ االعتخاؼ بالتخابط بيغ مجسػعات األفخاد واليياكل التقميجية التي تخك
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والعسميات التي تسكغ السشطسة مغ العسل، ونطخية الشطع ىي دراسة السجتسع كشطاـ إجتساعي لو تاريخا  شػيبل  
 .(Gedon,2007في العمـػ االجتساعية والسفاليسية )

ىي: الكائشات والدسات والعبلقات الجاخمية والبيئات، فالكائغ ىػ أؼ جدء وتتكػف الشطع مغ أربعة مكػنات، 
أو عشرخ أو متغيخ داخل الشطاـ، أما الدسة ىي صفة أو خاصية لمشطاـ وعشاصخه، ويجب أف يكػف لمشطاـ 
أيزا  عبلقات داخمية بيغ كائشاتو، وأف أؼ شيء يػلج ضغػشا  متغيخة، مثل السعمػمات والصاقة ومجخبلت 

 سادة، إذا لع تتغيخ ىحه العبلقات الجاخمية استجابة لمزغػط البيئي؛ فإف العبلقات القجيسة تربح مختمة.ال

ويػجج نػعاف مغ األنطسة في نطخية الشطع: نطاـ مغمق ونطاـ مفتػح، الشطاـ األساسي التفاعمي لؤلنطسة 
خجات التي تػضح مفيـػ االنفتاح لمتحميل التشطيسي، يستاز بالسخاحل السدتسخة لئلدخاؿ واإلنتاجية السخ

واالنغبلؽ )نطخية الشطع(. فالشطاـ السغمق لو حجود غيخ مشفحة لحلظ ال يسكشو تبادؿ السعمػمات مع البيئات. 
وال يتكيف مع التغيخ الخارجي أو التغحية الخاجعة، أما الشطاـ السغمق ثابت ويتفاعل مع األحجاث الخارجية 

 جرجة كافية الختخاؽ حجود الشطاـ، مسا يعشي أنو يكػف تفاعمي وليذ استباقي.فقط إذا كاف اإلدخاؿ قػيا  ب

كسا يتبادؿ الشطاـ السفتػح السجخبلت والسخخجات عبخ حجود قابمة لبلختخاؽ، فالشطاـ السفتػح يدتجيب لمتغحية 
لترحيحية السرسسة الخاجعة والتغييخ أؼ أنو ديشاميكي، تتػقع األنطسة السفتػحة التغييخات وتبجأ االجخاءات ا

لسقاومة التغييخات قبل أف تربح مذكبلت كبيخة، مسا يجعميا عسمية تفاعمية. فاليجؼ الشيائي ألؼ نطاـ، ىػ 
البقاء؛ ولكغ يجب عمى كل نطاـ تحجيج الذخوط التي يعتبخىا مخغػبة ومثالية، السعخوؼ باسع حاالت اليجؼ. 

ىحا ال يعشي شيء محجد وغيخ متحخؾ، بل يعشي حالة قج فعشجما ترل مشطسة ما إلى حاالت اليجؼ ىحه فإف 
 تختمف، متغيخ واحج، وعشرخ حاسع في نطخية الشطاـ، ىػ التغحية الخاجعة والتي قج تكػف سمبية أو إيجابية.

ومغ ناحية التصبيق في العبلقات العامة، والتي ىي جدء مغ سمػؾ السشطسة لتحقيق األىجاؼ، لحلظ يسكغ 
ع عمى العجيج مغ جػانب العبلقات العامة، ووفقا  لسشطػر األنطسة االجتساعية، فإف تصبيق نطخية الشط

العبلقات العامة ىي نطاـ تشطيسي عاـ يتعامل مع العبلقات التي تبشييا السشطسات وتحافع عمييا مع 
بلقات جساىيخىا، ويسكغ اعتبار العامميغ في العبلقات العامة عمى أنيع "حػاجد ربط" يسكغ لسسارسي الع

 العامة استخجاـ عمع التحكع اآللي لتشطيع أنذصتيا.
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فيتسثل الجور األساسي لمعبلقات العامة في العسل كشطاـ مفتػح ومداعجة السشطسات عمى التكيف في بيئاتيا؛ 
لحلظ يجب عمى العبلقات العامة مخاقبة العػامل البيئية وتفديخىا، والعسل مع اإلدارة لتصػيخ الخصط 

ة لمتغيخ التشطيسي واالستجابة، وبعج أف يحجد مسارسػ العبلقات العامة مذكمتيع، يقزػف الكثيخ االستخاتيجي
مغ وقتيع في البحث وتفديخ العػامل البيئية مثل الخأؼ العاـ، والتغيخ االجتساعي، واالقتراد، ودذا وجج 

ف أو يديمػف الشداعات قبل أف السسارسػف تزاربا  مع السرالح السذتخكة لمسشطسات وعامة الشاس، فإنيع يغيخو 
تربح مذكمة، حيث أف الجسيػر عبارة عغ أنطسة فخعية لمسشطسة يجب إعادة تعخيفيا مع كل مذكمة أو 
مػقف في العبلقات العامة، ويجب أف يكػف مدتػػ وتعخيف الشطاـ الفخعي مشاسبا  لمسذكمة، لحلظ يجب أف 

بة البيئة مشاسبا ، ويتع تحجيج ىحا الجيج مغ خبلؿ درجة يكػف مقجار الػقت والسػارد والجيج السخرز لسخاق
الرخاع أو السشافدة مع البيئة الخارجية، وذلظ بدبب درجة االعتساد عمى الجعع الجاخمي والػحجة، والجرجة 
التي ُيعتقج أف العسميات الجاخمية والبيئة الخارجية يسكغ أف تكػف مشصكية، وحجع السشطسات وليكميا، وأيزا  

 (.Cutlipal, 1994تجانذ عزػيتيا وتشػع األىجاؼ، ومخكدية سمصتيا )عجـ 

ففي العبلقات العامة يسكغ تصبيق نطخية الشطع عمى العجيج مغ الجػانب التشطيسية لتشطيع األنذصة األساسية 
لمسشطسات، ويتع استخجاـ نطخية الشطع أثشاء أنطسة األعساؿ لتحميل السذكبلت التي تحتاج إلى تذخيز، 

شز نطخية الشطع عمى أف كل مشطسة تتكػف مغ ثبلث مكػنات، وىي السشطسات واليجؼ العاـ والتشطيسي، وت
حيث أف الجسيػر شكل مغ أشكاؿ البيئة االجتساعية لمسشطسات التي تتغيخ باستسخار مثل البيئة السادية، 

نو إذا كانت ردود الفعل والدبب الخئيدي وراء تصبيق نطخية الشطع ىػ الحرػؿ عمى ردة فعل الجسيػر، أل
إيجابية، فإف القخارات تعتبخ مثسخة، ونطخية الشطع تداعج العبلقات العامة في تحقيق التػازف بيغ السشطسة 
وبيئتيا بصخيقتيغ، أوال  مغ خبلؿ الحفاظ عمى التخابط بيغ السشطسة وجساىيخىا، ثانيا  مغ خبلؿ مخاقبة البيئة 

 (.shmartz, 2014االستجابة ) وتشبيو السشطسة بزخورة التكيف أو

وتعتبخ العبلقة بيغ نطخية الشطع ودراسة اإلدراؾ ذات أىسية حاسسة لفيسيا لمصبيعة الستغيخة، وتتسثل نطخية 
الشطع في قجرتيا عمى تػفيخ إشار عسل متعجد التخررات إلجخاء استكذاؼ نقجؼ ومعيارؼ، ودضافة إلى 

ؾ البذخؼ في االعتساد أكثخ عمى نطخية الشطع، ويسكغ لشطخية ذلظ بجأت دراسات التصػر السعخفي واإلدرا
في عسل تفاعبلت معقجة في العبلقات الذخرية بيغ االفخاد، بيغ السجسػعات، بيغ الصبيعة  ةالشطع السدتفيس
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 البذخية، دوف التقميل مغ الطػاىخ اإلدراكية إلى مدتػػ السحفدات الفخدية، وتثبت نطخية الشطع أف البيئة عبارة
عغ شبكة متخابصة مع الػحجات تعتسج عمى بعزيا البعس، وتػجج جسيع األنطسة في بيئة تحتػؼ عمى 

 (.shmartz, 2014أنطسة فائقة )
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 الفرل الدابع

تؽظيف االترال الحؽاري عبر وسائل التؽاصل االجتساعي في بشاء 
 العالقات مع الجساىير
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 تسييد

جانب السصػر لمشسػذج الخابع مغ نساذج جخونج أؼ أنيا تجعع رؤية أف العبلقات العامة تعج نطخية الحػار ال
وتسكشت مغ ، الحكيكية ال تتحقق إال إذا وصمت السشطسة إلى مدتػػ االتراؿ الستساثل والسفتػح في اتجاىيغ

د مغ خبخاء العبلقات تحقيق نػٍع مغ التكيف مع بيئتيا الخارجية، وىي مغ الشطخيات التي تشاوؿ اتجاىاتيا عج
أمثاؿ بيخسػف وكشت وتايمػر، وىي نطخية تجعع استتثسار العبلقات العامة لمسػاقع  العامة والباحثيغ فييا،

اإللكتخونية ومشيا انصمقت لتجعع السدتحجثات األخخػ والتي تستاز بالتفاعمية وتتيح لمسشطسة وجسيػرىا عمى 
  الخؤػ، فيي تقػـ عمى مرمحة الصخفيغ.حج سػاء أف يتبادالف اآلراء والسقتخحات و 

كيشت وتايمػر أف اإلنتخنت يقجـ فخصة لمسشطسات لتصػيخ الخصاب اإلعبلمي بيغ  وفي ىحه الشطخية بيغ
في وصف شخؽ االتراؿ  السشطسات وجسيػرىا وأف مرصمح "الحػار" و"حػارية" أصبح أكثخ انتذارا  

رشاعة، برفتيا نطخية لمعبلقات العامة واألبحاث تتحخؾ نحػ األخبلقية والعسمية في األوساط األكاديسية وال
 .نسػذج االتراؿ العبلقاتي في اتجاىيغ

 أواًل: مفيؽم الحؽار وتطؽره

وىػ لقاء بيغ جسمة تداؤلية وأخخػ جػابية مع نز  ،(dialogue) و محاورةأالحػار ىػ تبادؿ لآلراء 
نو فغ يدتيجؼ شخح وجية نطخ معيشة، وىػ ليذ أعغ  اترالي يعج بسثابة العسػد الفقخؼ لكل حػار، فزبل  

يجيػلػجية ألشخاؼ أف ىشاؾ مشصمقات إ، فنسا ىػ محادثة ذات ىجؼ معخوؼ سمفا  إو عفػيا ، أكبلما  عخضيا  
و ألى ىجؼ معيغ، فالفكخة إالحػار تدعى لتحقيق سياسات وفق بخامج وخصط محجدة مغ شأنيا الػصػؿ 

. ليياإىجاؼ التي يػد السحاور الػصػؿ و األأالحػار، وتحجيج اليجؼ  شجاحل ساسا  أالغاية الػاضحة تعج 
ويذيخ مفيػـ المغة العخبية ومعاجسيا إلى مخاجعة الكبلـ الستبادؿ بيغ الصخفيغ، فالحػار يعشي مخاجعة الكبلـ 

 .1ويغمب عميو معشى الكبلـ الستبادؿ بيغ شخفيغ

                                           
، مجمة شؤوف العرخ الحؽار السفيؽم وأبعاد الداللة، قراءة مفتؽحة في أفق مؤتسر الحؽار الؽطشي الذامل(. 2013د، فاضل.)القعػ  -1

 . 358-357، أبخيل/يػنيػ، ص. 49الرادرة عغ السخكد اليسشي لمجراسات االستخاتيجية، العجد 
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التي ضيخت في القخف الثالث  Dialoguesالكمسة البلتيشية  وفي الثقافة الغخبية، يعػد مرصمح الحػار إلى
ـ في األعساؿ الكبلسيكية "أنا وأنت" لسارتغ بػبخ ويعتبخ 1958عذخ، وبخزت ىحه الكمسة حجيثا  في العاـ 

بػبخ "أب السفيػـ الحجيث لمحػار"، حيث أشار في كتابو "أنا وأنت" عمى أنو نقصة البجاية ألؼ عبلقة ىي 
 .1ّخؼ بػبخ الحػار بأنو "وجػد سسات السعاممة بالسثل، والتبادلية، والسذاركة واالنفتاحالحػار، وع

 نيا تدتمـد تػافخ مجسػعة عشاصخ ىي:أورغع اختبلؼ الحػارات مغ حيث الذكل والسزسػف إال  

تحجيج فكخة او مػضػع إلجخاء حػار عمى وفق خصة مخسػمة وججوؿ زمشي محجد  أفمػضػع الحػار:  .1
 ع في الػصػؿ الى نتائج مخضية لؤلشخاؼ السذاركة في الحػار كافة.يدي

 أفحج كبيخ عمى شخرية السحاور، لحا يجب  إلىنجاح الحػار يتػقف  أفشخرية السحاِور: ال شظ  .2
عغ امتبلكو الحريمة المغػية  يستمظ السحاور ميارات التفاوض واإلقشاع والقجرة عمى التأثيخ، فزبل  

اآلخخ  إجابات كخية والثقافية التي تؤىمو لمتحاور، كحلظ ميارات االنرات والتخكيد عمىواإلمكانيات الف
 ف يتحمى باليجوء والسػضػعية.أوكبلمو لكي يتسكغ مغ التقاط االفكار التي تثخؼ السػضػع مع ضخورة 

حؼ يحػؼ معاني جخاء الحػار، فالمغة ىي الػعاء الإلغػة الحػار صسيع عشاصخ الحػار وبجونيا ال يسكغ وتعج 
ف المغة ىي كل فيع مشطع ثابت أالخسالة وسبل فيسيا في الػقت ذاتو، ويخػ السيتسػف باالتراؿ االنداني 

التعبيخ بالرػرة  إفحداس يجير برجره، وعمى ذلظ فإ أويعبخ بو االنداف عغ فكخة تجػؿ بخاشخه 
ى غيخه، وىي تحسل إلحاسيدو وأفكاره أل حقق االنداف ىجفو في نق ذا  إوالسػسيقى والحخكة والمػف يربح لغة 

وثانييسا غيخ لفطي ويصمق عميو  (verbal language) حجىسا لفطي ويصمق عميو المغة المفطيةأجانبيغ 
وؿ في الحػار السباشخ المغة السشصػقة، بيشسا يسثل ويسثل األ (non-verbal language) المغة غيخ المفطية

إال اف  اءات لحا يدتعيغ الحػار السباشخ بالمغة المفطية وغيخ المفطية معا  الثاني الحخكات واإلشارات واإليس
 .المفع يحطى بحيد كبيخ في الغالب

  

                                           
1
 -Russell, A. E. (2008). An analysis of public relations and dialogic communication efforts of 501 © 

(6) organizations, Master’s thesis Dept. of Journalism, Ball state university, Muncie, Indiana, P.4.  
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 ثانيًا: تؽظيف ودمج الحؽار في مسارسات العالقات العامة

أصبح مغ الديل تصبيق نطخية الحػار في السسارسة اليػمية لمعبلقات العامة، مغ خبلؿ عجة شخؽ وأساليب 
 جميا السشطسات، ىي:تدتخ

بشاء العبلقات الذخرية: يعتبخ الحػار ىػ أساس السشطسة وكل السػضفيغ الحيغ يتػاصمػف مع  - أ
الجسيػر، وبسا أف العجيج مغ السشطسات تقجـ التجريب في مجاؿ اتراالت األزمات وددارة الرخاع، 

ر، والسيارات السصمػبة وميارات الحجيث العاـ؛ لحا يجب أف يتع تجريب أعزاء السشطسة عمى الحػا
في ىحا السجاؿ ىي: ميارات االستساع والسذاركة العاشفية، والقجرة عمى تأشيخ القزايا ضسغ األشخ 
السحمية واإلقميسية والعالسية، والقجرة عمى إيجاد أرضية مذتخكة بيغ األشخاؼ، ويشبغي أف تستج ىحه 

راالت الجاخمية لمسشطسة مع السجراء السيارات داخل العبلقات العامة؛ فيي تذكل األساس لبلت
وزمبلء العسل، وأيزا  تداعج ىحه السيارات في عسمية بشاء عبلقات خارجية حيث يشخخط مسارسػ 
العبلقات العامة في حػار مع وسائل االعبلـ، وبالتالي فإف ىحه السيارات مغ شأنيا ُتعدز عبلقات 

 .1االتراؿ بيغ السشطسة وجسيػرىا الجاخمي والخارجي
بشاء العبلقات مغ خبلؿ وسيط )عبخ االنتخنت(: أصبح االتراؿ الحػارؼ شيئا  أساسيا  في االتراؿ   - ب

عبخ االنتخنت؛ وازدادت األبحاث في حقل العبلقات العامة التي تيتع بتشاوؿ استخجاـ االنتخنت كأداة 
التفاعي بيغ السشطسة حػارية، باإلضافة إلى تخكيد بعزا  مشيا عمى تحميل الفخص لمبعج السعمػماتي و 

والجسيػر؛ فاإلنتخنت ّقجـ فخصة كبيخة لمعبلقات العامة أصبحت مغ خبلليا السشطسات قادرة عمى 
التػاصل مع العسبلء والجساىيخ األخخػ، والحرػؿ عمى رجع صجػ وبذكل فػرؼ، وبشاء  عمى رصج 

قجرة عمى االستجابة ليحه السعمػمات مغ خبلؿ ىحه الػسائل؛ أصبح لجػ مسارسي العبلقات العامة ال
السعمػمات مغ خبلؿ الشذخ الفػرؼ لمسعمػمات الجقيقة والرحيحة، ولخمق عبلقات حػارية فعالة مع 
الجساىيخ يتصمب ذلظ حػار بيغ السشطسة وجساىيخىا، وىشا يأتي دور الذبكة العشكبػتية التي قجمت 

                                           
1
-  Kent, M. & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of public relations, Public relation 

Review, 28(1). P.22. 
1
  



146 
 

حمقات حػارية في صفحات السػاقع فخصة إلنذاء عبلقات دائسة مع الجسيػر وذلظ مغ خبلؿ إدراج 
 .1االلكتخونية، ووسائل التػاصل االجتساعي لمسشطسات

أبعاد تشطيع الحػار في مسارسة العبلقات العامة: في ضػء التحػؿ الحؼ شيجه حقل العبلقات العامة   - ت
قات في العقجيغ األخيخيغ مغ االىتساـ بإدارة اتراالت األزمات، إلى التخكيد عمى بشاء وددارة عبل

السشطسات بجساىيخىا كػحجة أساسية في تحميل مسارسات العبلقات العامة في السشطسات، وباعتبار 
الحػار الشسػذج األمثل في مسارسات العبلقات العامة وبشاء عبلقات ناجحة بيغ السشطسات 

نسػذج  وجساىيخىا، أصبح لداما  عمى السشطسات إنذاء آاليات تشطيسية لتدييل الحػار، ولحلظ ُوِججَ 
أف العبلقات العامة تعتسج في صشاعة القخار عمى الحػار بيغ السشطسة بيخسػف القائع عمى افتخاض 

السشطسة تتعخض لمسخاشخ عشجما تعتسج عمى الحػار في اتجاه  أف إلى، واستشتج بيخسػف وجساىيخىا
مة الحكيكية ال ؼ أف ىحا الشسػذج يجعع رؤية أف العبلقات العاخ؛ أالجساىي –مغ السشطسة  واحج

وتسكشت مغ  ،تتحقق إال إذا وصمت السشطسة إلى مدتػػ االتراؿ الستساثل والسفتػح في اتجاىيغ
. وقج حجد بيخسػف ستة أبعاد عسمية تداعج عمى إجخاء تحقيق نػٍع مغ التكيف مع بيئتيا الخارجية

 :2الحػار، وىي
 لحػارية والحفاظ عمييا.االتفاؽ عمى القػاعج التي تحكع بجاية ونياية التفاعبلت ا -
 االتفاؽ عمى القػاعج التي تحكع تقجيخ وتغييخ السػضػعات التي يتع مشاقذتيا في الحػار. -
 تفيع القػاعج التي تحكع الفتخة الدمشية السدتغخقة بيغ شخح األسئمة والخد عمييا )االستفدارات(. -
 عجـ اعتبار أؼ شكل مغ أشكاؿ االتراؿ أو التفاعل غيخ مبلئع. -
 تفاؽ عمى قػاعج اختيار قشػات )وسائل وأدوات( الحػار.اال -
 إمكانية تغيخ مػاقف السذاركيغ في الحػار بسخونة. -

 

 

                                           
1
 - Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 325-326.  
2
 - Kent, M. & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of public relations, Public relation 

Review, 28(1). P.32.  
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 ثالثًا: السبادئ العامة لمحؽار

إف مفيػـ كيشت وتايمػر لمحػار مفيػـ  متجحر  في الفمدفة والببلغة، وعمع الشفذ، وفي ونطخية االتراؿ 
ر ىػ ما أشار إليو السؤلفاف كتػاصل حػارؼ، والحؼ يعخؼ بكػنو نػع العبلقاتي. ودف فحػػ نطخية الحػا

خاص مغ التفاعل العبلقاتي والحؼ يحجث في سياؽ تكػف العبلقة مػجػد فيو بالفعل. والحع باحثػف في 
إذ بيغ بأف الحػار يختبط ارتباشا ووثيقا مع مفاليع مثل  Johannesen ، مشيع1974وقت مبكخ مغ عاـ 

تساـ بالجسيػر، واالنفتاح، والتعاشف، وعجـ التطاىخ، والسقاصج الشبيمة، وتذجيع حخية واالى الرجؽ،
 .1التعبيخ

( ىحه األفكار في العبلقات العامة، مؤكجا  أف أفبلشػف ربسا كاف أوؿ شخز أكج 1989بيخسػف ) لقج شبقو 
بيخسػف ثبلثة إجخاءات مفيجة عمى فكخة الحػار في أنساط اترالية معيشة مخغػبة ومفزمة أخبلقيا. كسا اقتخح 

لتدييل الحػار؛ أوال ، اليجب أف يدتبعج أؼ مػضػع مدبقا  مغ السشاقذة، وثانيا ، ال يػجج نػع مغ االتراؿ 
ثالثا ، أنو خبلؿ الحػار دائسا  يكػف ىشاؾ خيار لبلتراالت يحكع عميو مدبقا  بعجـ مبلءمتو أو عجـ مشصقيتو، و 

 .2أف تتغيخ ردود أفعاليا

(، خسدة مبادغ ىي: التبادلية، التػاصل، القسز، 2002قا  لشطخية الحػار التي وضعيا كيشت وتايمػر )ووف
 السخاشخة، االلتداـ، وتتزسغ ىحه السبادغ افتخاضات ضسشية وصخيحة َيكُسغ خمفيا مفيػـ الحػار، وىي:

شا  وثيقا  ببعزيا : وتعشي االعتخاؼ بأف السشطسات والجساىيخ مختبصة ارتباMutualityالتبادلية  -1
البعس، ويتزسغ ىحا السبجأ ميدتيغ، ىسا التػجو التعاوني )التعاوف(، وروح السداواة الستبادلة. أؼ أف 

 .إدراؾ العبلقات بيغ السشطسة وجساىيخىا واإلعتخاؼ بأىسيتياالتبادلية تعشي 
طسات ومغ : وىشا القرج مغ التػاصل ىػ التاوصل مغ وجية نطخ السشPropinquity التؽاصل  -2

وجية نطخ الجسيػر؛ فسغ وجية نطخ السشطسات يشبغي عمى السشطسات الكياـ بأخح آراء جساىيخىا 

                                           
1
 - Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 331-340.  
2
 -Kent, M. L., Taylor, M., & White, W.(2001). How activist organizations are using the Internet to 

build relationships. Public Relations Review, 27, 263–284.  
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في القزايا والسدائل التي تؤثخ عمييع، أما مغ وجية نطخ الجسيػر يشبغي أف يكػف لجػ الجساىيخ 
 يب: القجرة عمى التعبيخ عغ مصالبيع لجػ السشطسة، ويتع التػاصل مغ خبلؿ ثبلثة أسال

الفػرية: والتي تعشي قياـ السذاركيغ في الحػار بالتػاصل الفػرؼ لسشاقذة القزايا قبل اتخاذ أؼ قخار  -
 بذأنيا.

 .والحؼ يعشي بإستسخارية التػاصل مع الجساىيخ التػاصل الدمشي: -
ة السذاركة: فالحػار ليذ شيئا  يسكغ حجوثو في اليامر، ومذاركة الجساىيخ في الحػار يعػد بالفائج -

لكل األشخاؼ السذاركة في الحػار؛ فالقخارات الشاجسة عغ الحػار تخجـ الجساىيخ الستعجدة كسا تدتفيج 
 مشيا السشطسات في صشع القخارات.

: ُيعتبخ ىحا السبجأ مغ أىع مبادغ نطخية Empathyالتقسص أو ما ُيعرف ب "السذاركة العاطفية"  -3
وقائع عمى ُمشاخ مغ الثقة والجعع الحؼ  وتجعيسيا يؤكج عمى أىجاؼ ومرالح الجساىيخالحػار ألنو 

 يجب تػافخه إلنجاح الحػار، ويدتع التقسز بثبلث خرائز:
السدانجة: بسا أف الحػار مفتػح لكل األشخاؼ السيتسة بو، فيعتسج الحػار عمى خمق مشاخ ُيذجع  -

يات الحػار لمجسيع، اآلخخيغ عمى السذاركة والعسل عمى تدييل مذاركتيع، باإلضافة إلى إتاحة أدب
 وبحؿ الجيػد لتدييل السفيـػ العاـ.

التػجو السجتسعي: فػضيفة التشسية السدتسخة لمعبلقات العامة ىي بشاء السجتسع، ولحلظ يشبغي عمى  -
 الحػار أف يدػد التػجو السجتسعي بيغ الستفاعميغ سػاء أكانػا أفخاد، أو مشطسات.

سيػر وعجـ تجاىمو، وضخورة االستساع إلى التػجاىات التأكيج: أؼ تأكيج السشطسة عمى رأؼ الج -
 والخؤػ األخخػ لمجساىيخ واألخح بيا.

، وأف الحػار ويعشي استعجاد السشطسة لمتفاعل مع األفخاد والسؤسدات وفقا  لذخوشيا: Riskالسخاطرة  -4
قعة الحكيقي قج ُيسثل إشكالية في العبلقات العامة، وذلظ مغ خبلؿ إلى تحقيق نتائج غيخ متػ 

 وخصيخة.
الجساىيخ،  ويذيخ إلى مجػ التداـ السشطسة بالحػار والتفديخ والتفاىع مع: Commitmentااللتزام  -5

والعسل عمى تجريب مسارسي العبلقات العامة عمى أسذ الحػار وقػاعجه؛ فبالخغع مغ السخاشخ التي 
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سثل في الحرػؿ عمى دعع قج تشتج عغ الحػار إال أنو يتزسغ العجيج مغ الفػائج لمسشطسات والتي تت
 الجسيػر، وخمز سسعة جيجة لمسشطسة، والحرػؿ عمى صػرة إيجابية مّذِخقة.

 رابعًا: تطؽر االترال الحؽاري في مسارسة العالقات العامة

تعج نطخية الحػار الجانب السصػر لمشسػذج الخابع مغ نساذج جخونج أؼ أنيا تجعع رؤية أف العبلقات العامة 
حقق إال إذا وصمت السشطسة إلى مدتػػ االتراؿ الستساثل والسفتػح في اتجاىيغ, وتسكشت مغ الحكيكية ال تت

تحقيق نػٍع مغ التكيف مع بيئتيا الخارجية، وىي مغ الشطخيات التي تشاوؿ اتجاىاتيا عجد مغ خبخاء العبلقات 
العبلقات العامة لمسػاقع العامة والباحثيغ فييا،أمثاؿ بيخسػف وكشت وتايمػر، وىي نطخية تجعع استتثسار 

األخخػ والتي تستاز بالتفاعمية وتتيح لمسشطسة وجسيػرىا عمى حج  ججاتاإللكتخونية ومشيا انصمقت لتجعع السدت
  سػاء أف يتبادالف اآلراء والسقتخحات والخؤػ، فيي تقػـ عمى مرمحة الصخفيغ.

طسات لتصػيخ الخصاب اإلعبلمي بيغ كيشت وتايمػر أف اإلنتخنت يقجـ فخصة لمسش وفي ىحه الشطخية بيغ
السشطسات وجسيػرىا وأف مرصمح "الحػار" و"حػارية" أصبح أكثخ انتذارا في وصف شخؽ االتراؿ 

نطخية لمعبلقات العامة واألبحاث تتحخؾ نحػ  األخبلقية والعسمية في األوساط األكاديسية والرشاعة، برفتيا 
 نسػذج االتراؿ العبلقاتي في اتجاىيغ.

ضيػر العبلقات العامة في بجاية القخف العذخيغ، تع تػضيفيا مغ قبل السشطسات الُكبخػ لمجفاع عغ  فسشح
احتكار السشطسات لؤلسػاؽ، والترجؼ لمتذخيعات الحكػمية، وتخكد اىتساـ العبلقات العامة بشذخ أىسية وجية 

خأؼ العاـ، ومشع صجور قػانيغ نطخ السشطسات والخد عمى اليجـػ الحؼ تتعخض لو، ومحاولة التأثيخ عمى ال
تؤثخ عمى عسل السشطسات، لحلظ فإف االتراؿ الحؼ كاف قائسا  في تمظ الفتخة آنحاؾ ىػ "اتراؿ أحادؼ 
االتجاه" مغ السشطسات إلى الجساىيخ، واستخجمت الػاليات الستحجة األمخيكية العبلقات العامة أثشاء الحخب 

العاـ، وسادت العجيج مغ التعخيفات التي تشطخ لمعبلقات العامة كجعاية العالسية األولى في عسمية تػحيج الخأؼ 
أو اتراؿ باتجاه واحج ىجفو االقشاع، وبعج عجة عقػد مغ الحخب العالسية الثانية بجأت تطيخ تعخيفات 
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 لمعبلقات العامة التي تتزسغ فكخة االتراؿ ثشائي االتجاه، وتبل ذلظ ضيػر نساذج جخونج األربعة، ففي عاـ
 :1ـ قجـ جخونج أربعة نساذج لسسارسة العبلقات العامة، ىي1984

: يرف ىحا الشسػذج الجيػد الجعائية ويدتخجـ التغصية اإلعبلمية بجرجة كبيخة، نسؽذج الؽكالة الرحفية
حيث يشطخ مسارسػ العبلقات العامة في ىحا الشسػذج لػسائل االعبلـ كأدوات لتحقيق أىجافيع الخاصة، 

التي تشذخىا السشطسة حػؿ نفديا إما تكػف غيخ مكتسمة أو غيخ صحيحة؛ ألف اليجؼ مغ والسعمػمات 
 استخجاـ ىحا الشسػذج ىػ الديصخة عمى البيئة السحيصة بالسشطسة.

: يعتبخ ىحا الشسػذج مذابو لشسػذج الػكالة الرحفية مغ حيث االفتقار لبلىتساـ بخدة نسؽذج اإلعالم العام
تف مغ حيث اليجؼ، فيجؼ ىحا الشسػذج مغ نذخ السعمػمات ىػ الػصػؿ إلى فعل الجسيػر، ولكشو يخ

 درجة مغ التعاوف بيغ السشطسة والجسيػر.

: وىشا يدتخجـ مسارسػ العبلقات العامة نطخيات عمع االجتساع نسؽذج االترال غير الستساثل ثشائي االتجاه
أجل االقشاع والتأثيخ عمى الجساىيخ لرالح حػؿ تذكيل االتجاىات وتغيخ الدمػؾ وشخؽ البحث الستفجمة مغ 

السشطسة؛ لجعل الجسيػر مؤيجا  لرالح السشطسة، ويعتسج ىحا الشسػذج عمى استخجاـ البحػث لتحجيج الػسائل 
 السشاسبة لمحرػؿ عمى دعع الجساىيخ دوف الحاجة إلى تغييخ في سمػؾ السشطسة.

ـ مسارسػ العبلقات العامة السداومة والتفاوض : وىشا يدتخجنسؽذج االترال الستساثل ثشائي االتجاه
واستخاتيجيات حل الرخاع مغ أجل إحجاث تغيخ في األفكار والسػاقف والدمػكيات لكل مغ السشطسة 

 والجسيػر؛ فاليجؼ مغ ىحا الشسػذج ىػ الحرػؿ عمى التفاىع والتبادؿ السذتخؾ بيغ السشطسة والجسيػر.

العبلقات العامة، ضيخت نطخية الحػار لتحل محل مفيػـ االتراؿ  ونطخا  لشسػ إدارة العبلقات في حقل
الستساثل، وُيشطخ لمعبلقة بيغ االتراؿ الستساثل ثشائي االتجاه واالتراؿ الحػارؼ بأف أحجىسا "عسمية" واآلخخ 
"مشتج"؛ فاالتراؿ الستساثل يقجـ وسائل إجخائية )عسمية( بسػجبيا تتػاصل السشطسة مع جساىيخىا بذكل 

فاعمي، وىحا يعشي أف االتراؿ الستساثل يشصػؼ عمى سمدمة مغ الخصػات، بيشسا االتراؿ الحػارؼ يذيخ ت

                                           
1
 -Cutlip, S. et al, (2000). Effective Public Relation, (Eight Edition). Prentice Hall international, Inc., 

pp.2-4.   
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إلى نػع معيغ مغ التفاعل الحؼ ييتع بإدارة وبشاء العبلقات؛ لحا فيػ مشتج أكثخ مغ كػنو عسمية. ويخكد 
 .1ا البعسالسشطػر الحػارؼ عمى اتجاه السذاركيغ في السعامبلت االترالية نحػ بعزيس

يعػد مفيػـ الحػار إلى قياـ السؤسدة باالتراؿ بجساىيخىا األساسية لسشاقذة القزايا السختمفة، وتعج حيث 
لشسػذج الخابع مغ نساذج جخونج وىػ االتراؿ الستساثل في اتجاىيغ وقج دعع مفيػـ  ىحه الشطخية تصػيخا  

ى إدارة االتراؿ إلى التأكيج عمى االتراؿ كأداة الحػار في أدبيات العبلقات العامة التحػؿ مغ التخكيد عم
لمتفاوض حػؿ العبلقات العامة بيغ مشطسة ما وجساىيخىا، وتعج نطخية الحػار أحج أكثخ األشخ الشطخية التي 
تخكد عمى الجػانب األخبلقية لعسمية االتراؿ في العبلقات العامة، وتفتخض ىحه الشطخية أف السشطسات التي 

 ػات اتراؿ بيشيا وبيغ جساىيخىا يجب عمييا أف تكػف مدتعجة لمتفاعل مع ىحه الجساىيخ وفقاتدعى إلقامة قش
 .ألسذ أخبلقية

 خامدًا: مبادئ االترال الحؽاري عبر االنترنت

نطخية لتدييل بشاء العبلقات بيغ السشطسات وجساىيخىا عبخ شبكة  1998وضع الباحثاف كيشت وتايمػر عاـ 
حثاف أف االتراؿ الحػارؼ ىػ أساس بشاء العبلقات العامة بيغ السشطسات وجساىيخىا االنتخنت، واعتبخ البا

 :2كسا يمي (Kent & Taylor, 2002)ويسكغ تمخيز السبادغ الخسدة حدب عبخ االنتخنت، 

 ةسػيم ةاإللكتخونيػ رػفحةكػػف التويقرػج بػو أف  (:Ease of interface) االسـتخدامالسبـدأ األول: سـيؽلة 
 مغ قبل الدوار، وقمة ضيػر اإلعبلنات في الرفحة. ستخجاـواالالترفح 

تقػجـ يشبغػي أف  (:The usefulness of informationالسبدأ الثاني: تقـديػ معمؽمـات مفيـدة لمجسيـؽر )
وتصمعػات الجسػاىيخ ولػػيذ  احتياجػاتمعمػمػات ذات قيسػة لكػل الجسػاىيخ، وأف تمبػي ىػحه السعمػمػات  الرػفحة

بالسشطسػػػة، وتػضػػػيح رسػػػالة السشطسػػػة  االترػػػاؿفيجػػػب تػػػػافخ معمػمػػػات عػػػغ كيفيػػػة  فقػػػط احتياجػػػات السشطسػػػة.
 وأىجافيا، ووجػد معمػمات عغ الخجمات والسشتجات التي تقجميا السشطسة.

                                           
1
-  Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 323.  
2
- Kent, M. & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of public relations, Public relation 

Review, 28(1). P.21-37.  



152 
 

مدايػا  رػفحةزػسغ التتيشبغػي أف  (:The generation of return visitsالسبـدأ الثالـ:: تكـرار الزيـارة )
يعيػػػجوف زيارتػػػو أكثػػػخ مػػػغ مػػػخة، مثػػػل: وجػػػػد مشذػػػػرات تخويجيػػػة، عػػػخوض تجعمػػػو جػػػحابا  أمػػػاـ الػػػدوار بحيػػػث 

 لمخجمات، ووجػد معمػمات محجثة باستسخار.

ـــزوار ) ـــى ال ـــع: الحفـــاظ عم رػػػفحة زػػػسغ التتبسعشػػػى أف  (:Conversation of visitorsالسبـــدأ الراب
ائػػخ وتسكشػػو مػػغ السزػػاميغ والػػخوابط اليامػػة التػػي تجػػحب الػػدوار مػػع وضػػع عبلمػػات واضػػحة تحػػجد مدػػار الد 

، بحيػػػث ال يتحػػػػؿ الدائػػػخ إلػػػى مترػػػفح آخػػػخ، وقمػػػة ضيػػػػر اإلعبلنػػػات فػػػي الرػػػفحة، ودعػػػػة رػػػفحةالعػػػػدة لم
 الجسيػر لئلعجاب بالرفحة أو السشذػر.

ويقرج بيحا السبجأ أف يتزسغ السػقػع  (:The dialogic loopالسبدأ الخامس: الحمقة الحؽارية التفاعمية )
تتيح الفخصة لمجسيػر بالخد عمى ما تشذخه السشطسة، وتدويج الجسيػر بالسعمػمات التػي  األدوات التفاعمية التي

يصمبيػػػا، والػػػخد عمػػػى استفدػػػارات وشػػػكاوػ الجسيػػػػر عبػػػخ التعميقػػػات، ووجػػػػد مشذػػػػرات تدػػػتصمع رأؼ الجسيػػػػر 
 بالخجمات السقجمة.

 السدتؽيات التسييدية

 

 

 السدتؽيات العميا

 (Kent & Taylor, 2002, pp.21-37تراؿ الحػارؼ )مبادغ اإل : (1شكل رقػ )

 سادسًا: قياس االترال الحؽاري عبر السؽاقع اإللكترونية والفيس بؽك

ُأستخجمت شبكة االنتخنت كػسيمة لمتػاصل مع الجساىيخ، ومع ضيػر وسائل التػاصل االجتساعية األخخػ، 
جثت تغييخات كبيخة في العبلقة بيغ السشطسة زادت فخصة السشطسات بذكل كبيخ لمتػاصل مع الجساىيخ، وأح

ستخدام الموقعإسهولة   

 الحلقات الحوارية التفاعلية

 تقديم معلومات مفيدة للجمهور

 الحفاظ على الزوار
 تكرار الزيارة
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وجسيػرىا، وعدزت العبلقات الحػارية بيغ السشطسة وجساىيخىا، وسيمت االتراالت متعجدة االتجاىات، 
باإلضافة إلى تعديد التحػؿ مغ عبلقات التشديق بيغ السشطسة والجسيػر نحػ عبلقات متعجدة االتجاىات بيغ 

 .1خ أدػ إلى ما ُيدسى باالتراؿ التفاعمي الكاملالسشطسة والجسيػر؛ وىحا األم

ووفقا  لكيشت وتايمػر يتع قياس االتراؿ الحػارؼ عبخ شبكة االنتخنت مغ خبلؿ السبادغ الخسدة التالية، 
وىي: تػفيخ معمػمات مفيجة، وسيػلة االستخجاـ، وتذجيع الدوار عمى معاودة الديارة، والحفاظ عمى الدوار، 

ة التفاعمية. لحلظ تتزسغ ىحه الجدئية عخض مكياس عسمي تع بشاؤه لخصج وتحميل السبادغ والحمقات الحػاري
الخسدة عبخ السػاقع االلكتخونية وصفحات الفيذ بػؾ باالعتساد عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة التي 

 تشاولت السػضػع.

 فيسا يمي عخض لمسكياس:

 ونية:أ/ مكياس االترال الحؽاري عبر السؽاقع االلكتر 

 ( مكياس االترال الحؽاري عبر السؽاقع االلكترونية1جدول رقػ )

 غير متؽفر متؽفر السكياس      تؽفير معمؽمات جديدة                                -1
   معمػمات عغ التػاصل عغ السشطسة

   وصف السشطسة وتاريخيا
   رؤية السشطسة وفمدفتيا

   معمػمات وصػر لمتحسيل
   حة مصبػعات السشطسة عمى السػقعإتا

   نذخ بيانات صحفية 
   نذخ مقاشع صػتية وفيجيػىات

   مذاركة السشطسة السجنية والسجتسعية

                                           
1
 -Capriotti, P. & Kuklinskib, H. (2012). Assessing Dialogic Communication through the internet in 

Spanish Museum, Public Relations Review, 38(1), p.621.  
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   نذخ تقاريخ مالية وسشػية
   روابط لمسجاؿ الرشاعي والخجمي الحؼ تشتسي إليو السشطسة

   مػاقف معمشة حػؿ بعس القزايا
 غير متؽفر تؽفرم سيؽلة استخدام السؽقع -2

   وجػد روابط واضحة لمعػدة إلى الرفحة الخئيدية
   وجػد محخؾ بحث داخل السػقع

   إتاحة السعمػمات األساسية في الرفحة األولى
   تعجد خيارات المغة

   وجػد خارشة لمسػقع
   تقميل االعتساد عمى الجخافيكذ

   "Help"تػافخ خاصية السداعجة 
   إلى السعمػمات بجوف فتح الرػرفابمية الػصػؿ 

 غير متؽفر متؽفر الحفاظ عمى زوار السؽقع -3
   وجػد الذعار السسيد لمسشطسة عمى صفحات السػقع

   وضػح روابط السعمػمات التي تع نذخىا مؤخخا  خبلؿ شيخ
   قمة اإلعبلنات

   ثػاني" 4قرخ وقت التحسيل "أقل مغ 
   مػمات مشتطسة عبخ البخيجإمكانية االشتخاؾ لمحرػؿ عمى مع

   نذخ تاريخ آخخ تحجيث لمسػقع
 غير متؽفر متؽفر تكرار زيارة السؽقع "معاودة الزيارة" -4

   وجػد معمػمات ومقاشع فيجيػىات لمتحسيل والسذاركة
   وجػد معمػمات محجثة باستسخار

   إمكانية حرػؿ الدائخ عمى معمػمات متخررة عبخ البخيج اإللكتخوني
   جػد قدع خاص باألسئمة الذائعة والخد عميياو 

   إمكانية التدجيل في عزػية السشطسة عمى السػقع
   إمكانية شمب الخجمة أو السشتج مغ مػقع مباشخة

   عخض تقػيع بأحجاث وفعاليات السشطسة



155 
 

   وجػد دعػة صخيحة لمدوار لسعاودة الديارة
 ؽفرغير مت متؽفر الحمقات الحؽارية التفاعمية -5

   إتاحة الفخصة لبلستفدار وتقجيع الذكاوػ مغ الجسيػر
   وجػد روابط لمسػاقع االجتساعية لمسشطسة عمى السػقع
   نذخ أرقاـ ىػاتف السشطسة أو بعس السدؤوليغ فييا

   نذخ عشاويغ البخيج اإللكتخوني لمسشطسة أو بعس السدؤوليغ فييا
   خجمات معيشة إتاحة الفخصة لمجسيػر بصمب معمػمات أو

   نذخ روابط لمتػاصل مع السجيخيغ أو الخبخاء العامميغ بالسشطسة
   وجػد استصبلعات آلراء الجسيػر عمى السػقع

   إتاحة الفخصة لمجسيػر بالترػيت عمى بعس القزايا
   تػفيخ غخؼ دردشة أو مشتجيات تفاعمية
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 ب/ مكياس االترال الحؽاري عبر الفيس بؽك

 ( مكياس االتراؿ الحػارؼ عبخ فيذ بػؾ2قع )ججوؿ ر 

 الكياس                                                     
 تؽفير معمؽمات مفيدة                               -1

 غير متؽفر متؽفر

   وجػد معمػمات عغ خجمات ومشتجات السشطسة
   زػيتياتػفخ معمػمات حػؿ التػاصل بالسشطسة واالنزساـ لع

   وجػد روابط إخبارية
   تػفيخ معمػمات عغ السشطسة وتاريخيا

   نذخ بيانات صحفية
   تػضيح رسالة السشطسة وأىجافيا

   مذاركة السشطسة السجنية والسجتسعية
   مذاركة روابط مصبػعات السشطسة
   وجػد روابط إلى السػقع الخارجي

   نذخ تقاريخ مالية وسشػية
 غير متؽفر متؽفر استخدام واجية الرفحةسيؽلة  -2

   نذخ صػر
   إضافة عبلمة تبػيب ججيجة

   نذخ فيجيػىات تعخيفية وتػضيحية
   تعجد خيارات المعة

   وجػد بحث خاص داخل الرفحة
 غير متؽفر متؽفر الحفاظ عمى زوار الرفحة -3

   وجػد روابط لمسػقع االلكتخوني لمسشطسة
   السسيد لمسشطسة في الرفحة وجػد الخمد/ الذعار

   وجػد روابط لمسػاقع االجتساعية األخخػ السشطسة
   نذخ معمػمات عامة ومتخررة بشفذ مجاؿ السشطسة

   دعػة الجسيػر لئلعجاب بالرفحة أو السشذػر
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   قمة اإلعبلنات
 غير متؽفر متؽفر الحمقات الحؽارية التفاعمية  -4

   مى ما تشذخه السشطسةإتاحة الفخصة لمجسيػر بالخد ع
   مذاركة روابط السػقع اإللكتخوني والسػاقع االلكتخونية األخخػ لمسشطسة

   نذخ عشاويغ البخيج اإللكتخوني لمسشطسة وبعس السدؤوليغ فييا
   نذخ أرقاـ اليػاتف لمسشطسة وبعس السدؤوليغ فييا

   الخد عمى استفدارات وشكاوػ الجسيػر عبخ التعميقات
   د مشذػرات تدتصمع رأؼ الجسيػروجػ 

   تدويج الجسيػر بالسعمػمات التي يصمبيا
   إتاحة الفخصة لمجسيػر بالترػيت عمى القزايا

 غير متؽفر متؽفر تكرار زيارة الرفحة "معاودة الزيارة" -5
   وجػد مشذػرات تخويجية وتخفيزات وعخض خجمات

   وجػد معمػمات محجثة باستسخار
   الخجمة أو الدمعة مغ الرفحة مباشخة إمكانية شمب

   دعػة الدوار لسذاركة السشذػر 
   وجػد دعػة صخيحة لسعاودة الديارة

وجػد دعػة لبلنزساـ إلى مجسػعات خاصة بالسشطسة أو مجسػعة 
 السرالح السختبصة بيا

  

   نذخ لؤلسئمة الستكخرة مغ الدوار والخد عمييا
   ثعخض تقخيع باألنذصة واألحجا
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 الفرل الثامؼ

 االتجاىات الحديثة في دراسات استخدام

 وسائل التؽاصل االجتساعي في مجال العالقات العامة
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 تسييد

ُتعج عسمية بشاء العبلقات بيغ السشطسات وجساىيخىا مغ خبلؿ وسائل التػاصل اإلجتساعي لمسشطسات مغ 
ػيخ سياساتيا وتحديغ مغ أدائيا بالذكل الحؼ يتبلءـ مع آراء أدوات بشاء وتحديغ صػرة السشطسة وتص

. مغ ىشا اىتع الباحثػف بجراسة وتقييع ىحه الػسائل 1وتػجيات الجسيػر، والحفاظ عمى عبلقة متبادلة معيع
التي تسيدت بتفاعمية مّكشت السشطسات مغ التفاعل بذكل أكبخ مع جساىيخىا؛ فأصبحت دراسات وسائل 

ساعي أحج السػضػعات البحثية األكثخ انتذارا  في مجاؿ العبلقات العامة، ففي بجاية ضيػر التػاصل االجت
أجخت إحجػ شخكات العبلقات العامة الجولية "شخكة ويبخ شانجويظ" بالتعاوف مع  2007ىحه الػسائل عاـ 

ضيخت الشتائج أف شخكة، وأ 50( دراسة عمى KRC researchالػكالة البحثية التي تيتع بكياس الخأؼ العاـ )
% مغ الذخكات ُتخيج استخجاـ السديج مغ ىحه الػسائل 37% مشيا تدتخجـ وسائل التػاصل االجتساعي و69

. تمتيا العجيج مغ الجراسات التي كذفت عغ تػجو كبيخ لجػ مسارسي 2خبلؿ الدشػات الخسذ القادمة
التي  3(2011دراسة )ديدتاسػ وأخخوف، العبلقات العامة نحػ تبشي ىحه الػسائل في مسارسة السيشة، مشيا 

% مغ مسارسي العبلقات العامة في الػاليات الستحجة األمخيكية يدتخجمػف وسائل 91أضيخت إلى أف 
مشطسة مغ إجسالي  540أف  4(2011التػاصل االجتساعي، وفي أوروبا كذفت دراسة )زيخفاس وآخخوف، 

تفادت مشيا كقشػات اترالية في مسارسة أنذصة مشطسة استخجمت وسائل التػاصل االجتساعي واس 1000
العبلقات العامة، كسا كذفت نتائج الجراسات التي ُأجخيت في الػاليات الستحجة األمخيكية وأوروبا أف الفيدبػؾ 
ُيعج مغ أكثخ وسائل التػاصل االجتساعي استخجاما  بيغ مسارسي العبلقات العامة، وفي دراسة أجخاىا الباحث 

تػصمت إلى أف معطع مسارسي العبلقات العامة يدتخجمػف وسائل التػاصل االجتساعي  5(2010)مكشسار، 

                                           
1
 - Cooley, T.(1999). Interactive communication-public relation on the web. Public Relation Quartely, 

44(2).41-42.   
2
 -McCorkindale, T. (2010). Can you see the writing on my wall? A content analysis of the fortune 

50s Facebook social networking sites, Public Relation Journal, 4(3). P.1.   
3
- Distaso,M. W. et al, (2011). How public Relations executives perceive and measure the impact of 

social media in their organizations, Public Relations Review, Vol.37.PP.325-328.  
4
- Zerfass, A. et al, (2011), Social Media Governance: Regulatory frame work as drives od success in 

online communications. Presented at the 14th Annual International Public Relations research 

Conference, 9-12 March University of Miami, Florida,PP.1026-1047.  
5
-  Macnamara, J. (2010). Public Relations and the social: How practitioners are using or abusing, 

social media, Asia Pacific Public Relations Journal, 11(1),PP.21-39.  
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% مغ 85إلى أف  1(2009وبخاصة الفيدبػؾ وليشكج إف، بيشسا كذفت دراسات الذخؽ األوسط )أفيجار، 
 مسارسي العبلقات العامة في إسخائيل يدتخجمػف ىحه الػسائل في ميشتيع.

لتي كذفت عغ تبشي مختفع لػسائل التػاصل االجتساعي في مسارسة أنذصة العبلقات ونطخا  لشتائج الجراسات ا
العامة مغ قبل السشطسات، وددراؾ السشطسات والقائسيغ باالتراؿ فييا ألىسية استخجاـ ىحه الػسائل في بشاء 

راسات التي العبلقات والحفاظ عمييا مع الجسيػر؛ شجعت ىحه الشتائج الباحثيغ عمى إجخاء السديج مغ الج
انتقمت مغ مخحمة الكذف عغ التبشي واإلدراؾ ألىسية ىحه الػسائل لجػ السسارسيغ والسشطسات إلى مخحمة 
تقييع فاعمية ىحه الػسائل ومجػ استفادة السشطسات مشيا في مسارسة أنذصة العبلقات العامة وتحقيق أىجافيا؛ 

ميسة التي تشاولت استخجاـ وسائل التػاصل وبشاء  عمى ذلظ ييتع ىحا الفرل بعخض أىع الجراسات الع
االجتساعي في مسارسة العبلقات العامة، مع التخكيد عمى عخض ممخز لكل دراسة يػضح اليجؼ مغ 
إجخاء الجراسة وأبخز وأىع الشتائج التي تػصمت إلييا، وفي نياية الفرل َيعخض نطخة تحميمية  نقجية ليحه 

 قدسة عمى الثبلث السحاور اآلتية:الجراسات، وفيسا يمي عخض لمجراسات م

 أواًل: الدراسات التي تشاولت استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي في مسارسات العالقات العامة

ركدت بعس الجراسات التي تشاولت استخجاـ وسائل االتػاصل االجتساعي في السشطسات كػسيمة ىامة 
ات والجسيػر عبخ ىحه الػسائل. فشدتعخض دراسات لسسارسة أنذصة العبلقات العامة التفاعمية بيغ السشطس

دراسات تشاولت تحميل مزسػف وسائل التػاصل االجتساعي لمسشطسات،  األول:ىحا السحػر عمى جدئييغ، 
 دراسات تشاولت استخجاـ مسارسي العبلقات العامة لػسائل التػاصل االجتساعي واتجاىاتيع نحػىا. والثاني:

 ل مزسؽن وسائل التؽاصل االجتساعي لمسشعسات.الدراسات التي تشاولت تحمي - أ
تشػعت الجراسات التي تشاولت تحميل مزسػف وسائل التػاصل االجتساعي لمسشطسات؛ وذلظ نطخا  لتشػع شبيعة 
أىجاؼ الجراسات، حيث ىجفت بعس الجراسات إلى التعخؼ عمى استخاتيجيات االتراؿ السدتخجمة في 

، التي ىجفت إلى معخفة استخجاـ  2(2009)دراسة واتخز وبػميت، السشطسات عبخ ىحه الػسائل، ومشيا 
                                           

1
 -Avidar, R. (2009).  Social Media, societal culture and Israeli public relations practice, Public 

Relation Review, 35(4). PP.437-439.   
2
 -Waters, R. et al, (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit 

organizations are using Facebook, Public Relation Reviews, Vol,35.PP.102-106.  
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السشطسات غيخ الخبحيػ لػسائل التػاصل االجتساعي في تعديد ودعع رسالة وبخامج السشطسة، وذلظ مغ خبلؿ 
صفحة فيدبػؾ لسشطسات غيخ ربحية؛ بيجؼ التعخؼ عمى استخاتيجيات السشطسات في  275تحميل محتػػ ؿ 

مع جساىيخىا، وتػصمت الجراسة إلى أف "استخاتيجية الذفافية" كانت االستخاتيجية األكثخ بشاء العبلقات 
استخجاما  في صفحات الفيدبػؾ لمسشطسات غيخ الخبحية التي تع إجخاء البحث عمييا، فيسا اسُتخجمت 

 استخاتيجيتي "نذخ السعمػمات" و "التفاعل" بذكل قميل ومتفاوت في السشطسات غيخ الخبحية.

إلى معخفة االستخاتيجيات التي تػضفيا السشطسات غيخ الخبحية في بشاء  1(2010ىجفت دراسة )ىػفي، سا ك
العبلقات مع الجساىيخ مغ خبلؿ وسائل التػاصل االجتساعي، واعتسجت في إشارىا الشطخية عمى نطخية إدارة 

واستخجمت السشيج التحميمي،  العبلقات، واشتسل مجتسع الجراسة عمى مخكد الخقز االجتساعي غيخ الخبحي،
ووضفت أسمػب تحميل الػثائق لجراسة مجسػعات الفيدبػؾ، وقشاة اليػتيػب، ومػقع فميكخ، ومجونة السخكد، 

متصػعا ،  16باإلضافة إلى استخجاميا السقاببلت السعسقة والسجسػعات السخكدة مع مجيخ السخكد التفيحؼ و
بشاء العبلقة بيغ السشطسة وجسيػرىا يعتسج إلى حج كبيخ عمى  وأضيخت الشتائج إلى أف نجاح استخاتيجيات

أربعة عػامل ىي: وجية نطخ الجسيػر عغ أىسية االنتخنت مقابل التفاعل عميو، ومجػ قجرة السحتػػ 
السشذػر عمى السػاقع عمى جحب اىتسامات الجسيػر، ومجػ وعي الجسيػر بػجػد وسائل التػاصل 

الجسيػر إلى ىحه الػسائل، وفيسا يتعمق بالحػار أضيخت الجراسة بأف االجتساعي، ومجػ سيػلة وصػؿ 
السخكد لع ييتع بالحػار بيغ السجيخيغ والستصػعيغ مسا جعل الستصػعيغ يتجشبػف عغ معاودة زيارة وسائل 

 التػاصل االجتساعي الخاصة بالسخكد.

ل التػاصل االجتساعي عمى إدراؾ تأثيخ استخجاـ وسائ 2(2013بيشسا تشاولت دراسة )سيدكػ ومكػركيشجيل، 
شفافية ومرجاقية السشطسة؛ وذلظ مغ خبلؿ  تحميل استخاتيجيات االتراؿ عمى صفحات الفيدبػؾ وحدابات 

 Charityمخكدا  كعيشة لمجراسة مغ قائسة  15تػيتخ لسخاكد مكافحة سخشاف الثجؼ، وتع اختيار أكبخ 
Navigator.org سشطسات غيخ الخبحية مغ حيث الدبلمة السالية، وأجخػ التي ُتػفخ لمسانحيغ تقييسا  لم

                                           
1
- Hovey, W. L., (2010). Examining the Role of social media in organization-volunteer Relationships, 

Public relations Journal, 4(2). PP.1-23.  
2
 -Sisco, H. F & McCorkindale, T. (2013). Communicating “pink”: An analysis of the communication 

strategies, transparency, and credibility of breast cancer social media sites, International Journal of 

Nonprofit and Voluntary sector Marketing, 18(4).PP.287-301.  
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الباحثاف تحميبل  كسيا  لرفحات الفيدبػؾ وتػيتخ، وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة شخدية بيغ فعالية 
السشطسات عمى الفيدبػؾ وتػيتخ بيغ شفافية ومرجاقية السشطسة، حيث أضيخت الشتائج أف السشطسات التي 

غ أكثخ واألكثخ نذخا  عمى الفيدبػؾ وتػيتخ ُتعج أكثخ شفافية ومرجاقية عغ غيخىا مغ تستمظ معجبيغ ومتابعي
السشطسات األقل نذاشا  عمى الفيدبػؾ وتػيتخ، كسا كذفت الشتائج عغ وجػد عبلقة شخدية قػية بيغ مرجاقية 

 السشطسة وشفافيتيا؛ فالسشطسات التي تبجو أكثخ شفافية تديج درجة مرجاقيتيا.

، ىجفت الجراسة إلى تحميل مزسػف وسائل التػاصل اإلجتساعية 1(2013ة )ديدتاسػ ومكػركيشجيل، أما دراس
، 2011شخكة اتراالت تع اختيارىا مغ قائسة الذخكات العالسية عمى ترشيف مجمة فخوتذغ لعاـ  250ؿ 

خات ىي: "التبشي، واستخجمت الجراسة الحػار االستخاتيجي في بشاء العبلقات كإشار نطخؼ وفقا  لدبعة متغي
والتكامل، وقػاعج الدمػؾ، والرػت البذخؼ، والحمقات الحػارية، والشذاط، ورغبة مجسػعة السرالح في 

% مغ الذخكات استخجمت التكامل بيغ مػاقع التػاصل االجتساعي 58السذاركة"، وتػصمت الجراسة إلى أف 
ل وسائل عمى الػسائل األخخػ، فيسا الثبلث )الفيدبػؾ، تػيتخ، ويػتيػب(؛ عغ شخيق وضع روابط لك

% مغ الذخكات سياسة الستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي، واستخجمت حػالي نرف العيشة 30وضعت 
 الحمقات الحػارية.

بيشسا في مجاؿ استخجاـ السشطسات لػسائل التػاصل االجتساعي في التػاصل مع الجساىيخ، أضيخت دراسة 
ػ استفادة شخكة العخبي مغ صفحتيا عمى الفيدبػؾ في تجسيع معمػمات عغ مج2(2011)إنجي أبػ سخيع، 

 عغ الجساىيخ التي تتعامل معيع بذكل أكبخ مغ تػضيف صفحتيا في التػاصل مع الجساىيخ.

إلى معخفة استخجاـ السشطسات لػسائل التػاصل االجتساعي في حسبلتيا  3(2012وسعت دراسة )العػادلي، 
وافع استخجاميا لتمظ الػسائل والرعػبات التي تػاجييا، واعتسجت الجراسة عمى التدػيكية والتعخؼ عمى د

                                           
1
-  Distaso, M. W.& McCorkindale, T.(2013). A benchmark Analysis of the strategic use of social 

media for Fortunes most admire U.S. companies on Facebook, Twitter and YouTube, Public Relations 

Journal, 7(1).PP.1-33.   
، رسالة دكتػراه، )جامعة القاىخة، كمية االعبلـ، قدع كفاءة إدارة عالقات السشعسة مع مجسؽعات السرالح(. 2011أبػ سخيع، إنجي. ) -2

 العبلقات واإلعبلف(. 
استخدام الؽسائل االجتساعية في الحسالت التدؽيكية: رؤية مدتقبمية، السؤتسر العمسي الدولي الثامؼ (. 2012سمػػ. )العػادلي،  -3

 . 1103-1037، )القاىخة: جامعة القاىخة، كمية االعبلـ(، ص.ص.العاشر "اإلعالم وبشاء الدولة الحديثة
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ثبلثة مجاخل نطخية حجيثة، وىي نسػذج عجمة الػسائل االجتساعية، ونسػذج االعجاد والتحميل عشج استخجاـ 
خكات الػسائل االجتساعية، ونسػذج بػصمة قياس استخجاـ الػسائل االجتساعية، وشبقت الجراسة عمى ست ش

تعسل في مرخ باستخجاـ مشيجي السدح ودراسة الحالة، وتػصمت الجراسة إلى أف الذخكات السجروسة 
استفادت مغ خاصية التفاعمية التي يتيحيا الفيدبػؾ عغ شخيق التعميقات، وأتاحت الذخكات خاصية تحسيل 

خجـ أغمب الذخكات الرػر ومقاشع الفيجية عمى صفحاتيا، واستصبلع رأؼ الجسيػر، ولع تدتغل وتدت
 إمكانات تػيتخ، فيسا استفادت معطع الذخكات مغ مػقع يػتيػب في نذخ إعبلناتيا بالفيجيػ مع قمة الرػر.

وفيسا يتعمق بكيفية الخد عمى التعميقات الدمبية لمجسيػر، أوصى معطع متخرري ومسارسي العبلقات العاـ 
السذاكل السحتسمة، وفي ىحا السجاؿ ىجفت دراسة  بالتعامل مع التعميقات الدمبية باعتبارىا فخصة لحل

إلى معخفة ما إذا كانت السشطسات الكبيخة تدتجيب لمتعميقات الدمبية عمى صفحات  1(2012)ديكاؼ، 
الفيدبػؾ، وتع اختيار أكبخ عذخ شخكات، ومثمت العيشة أربعة قصاعات صشاعية ىي )الخجمات السرخفية، 

مات، السشتجات الذخرية والسشدلية(، وأشارت نتائج الجراسة إلى أف متاجخ التجدئة، البخمجيات والخج
الذخكات الكبخػ لع تدتفج مغ التعميقات الدمبية باعتبارىا فخصة لحل السذاكل؛ ولكشيا فزمت فخض الخقابة 
عمى التعميقات والتجاىل والخد بذكل حاسع، حيث اتزح أف ما يقارب مغ نرف صفحات العيشة السجروسة 

% مغ السشذػرات الدمبية، 25% مغ السشطسات أجابت أقل مغ 60تعميقات الشاقجة لمذخكات، وححفت ال
% مشيع 92وتختمف ىحه الشتيجة مع تػجيات السدؤوليغ بالذخكات في الخد عمى التعميقات الدمبية حيث يخػ 
كة وعبلمتيا بزخورة تػضيح االدعاء وتقديخه والخد عميو؛ وذلظ لكدب ثقة الجسيػر ودفعو لمػالء لمذخ 

 التجارية.

  

                                           
1
-Dekay, S. (2012). How large companies react to negative Facebook comments, corporate 

communications: An International Journal, 17(3). PP.289-299.  
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 الدراسات التي تشاولت تبشي مسارسي العالقات العامة لؽسائل التؽاصل االجتساعي واتجاىاتيػ نحؽىا. - ب
تشاولت بعس الجراسات تبشي مسارسي العبلقات العامة لػسائل التػاصل االجتساعي ومجػ أىسية كل وسيمة 

جػ تبشي وكاالت ومخاقبيغ الرحة العامة لػسائل إلى معخفة م 1(2010لجييع، حيث ىجفت دراسة )أفخؼ، 
مسارسا  مغ مسارسي العبلقات العامة في أقداـ الرحة  281التػاصل االجتساعي، وُشبقت الجراسة عمى 

العامة في أربعة مجتسعات متبايشة، واستخجمت الجراسة نطخية انتذار السبتكخات كإشار نطخؼ، وتػصمت 
اءت وسائل التػاصل االجتساعي في السختبة األولى في درجة تبشي مسارسي الجراسة إلى الشتائج اآلتية: ج

العبلقات العامة في أقداـ الرحة لػسائل التػاصل االجتساعي، وكذفت الشتائج عغ وجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية بيغ السجتسعات فيسا يتعمق بتبشي وسائل التػاصل االجتساعي وفقا  لحجع السجتسعات، حيث احتمت 

لسجتسعات الحزخية الرجارة في معجؿ تبشي وسائل التػاصل االجتساعي، يمييا الزػاحي ثع السجف الكبخػ، ا
 وأخيخا  السجتسعات الخيفية.

وتشاولت دراسات أخخػ تأثيخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى مسارسات العبلقات العامة، واتفقت 
ل التػاصل االجتساعي قج غيخت شخيقة مسارسة العبلقات ىحه الجراسات عمى أف االعبلـ الججيج، ووسائ

العامة، حيث عدزت شخؽ التػاصل مع الجساىيخ، والسيسا مع الجساىيخ الخارجية، ووفخت فخصا  مشاسبة 
 لبشاء عبلقات مع الجسيػر ودنذاء حمقات حػارية مباشخة مع الجساىيخ دوف الحاجة لػسائل االعبلـ التقميجية.

معخفة وفيع استخجامات وسائل التػاصل االجتساعي بػاسصة مسارسي  2(2010اكيشسارا، وأوضحت دراسة )م
العبلقات العامة وتأثيخاتيا عمى مسارسة العبلقات العامة، وُشبقت الجراسة عمى كبار مسارسي العبلقات العامة 

امة،والشساذج الحػارية ، وتع االعتساد عمى نطخية االمتياز في العبلقات الع2010في استخاليا في بجاية عاـ 
 15لمعبلقات العامة، ونطخية االعبلـ االجتساعي كإشار نطخؼ لمجراسة، وتع جسع بيانات مغ عيشة عجدىا 

مغ كبار مسارسي العبلقات العامة في استخاليا يسثمػف خسدة قصاعات، وىي الػكاالت االستذارية الكبيخة، 
ػمية، والسشطسات غيخ الحكػمية، والذخكات(، وأشارت والػكاالت االستذارية الرغيخة، والسشطسات الحك

الشتائج إلى: يدتخجـ جسيع مسارسي العبلقات العامة وسائل التػاصل االجتساعي، وأكج غالبية مسارسي 
                                           

1
- Avery, E.  et al,(2010). Diffusion of social media Among Public Relations practitioners in health 

departments across various community population sizes, Journal of public relations research, 

22(3).PP.336-358.  
2
 -Macnamara, J., (2010). Op.Cit., PP.21-39.  
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العبلقات العامة بأف لجييع معخفة عالية ومتػسصة حػؿ وسائل االتراؿ االجتساعي، كسا أوضح معطع 
ع يدتخجمػف وسائل التػاصل االجتساعي في البحث واالستساع لمجساىيخ، وىحه مسارسي العبلقات العامة بأني

الشتيجة تذيخ إلى وجػد التداـ قػؼ بالحػار ونطخية في مسارسات العبلقات العامة، كسا أكج السسارسيغ عمى 
ميسة  أف إنذاء حمقات حػارية ودشخاؾ الجساىيخ واالستساع ليع وبشاء العبلقات مع الجساىيخ ُتعج جػانب

 الستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي في العبلقات العامة.

إلى معخفة مجػ تأثيخ وسائل االتراؿ االجتساعي والتقشيات الججيجة  1(2010وىجفت دراسة )رايت وىيشدػف، 
عمى مسارسة العبلقات العامة، وُتعج مغ نػعية الجراسات السستجة، وفي ىحه الجراسة تع اختيار عيشة بديصة 

مفخدة، عغ شخيق قػائع جسعية  557مسارسي العبلقات العامة مغ أجداء مختمفة مغ العالع عجدىا مغ 
العبلقات العامة الجولية ومعيج العبلقات العامة، وكذفت الشتائج بأف غالبية مسارسي العبلقات العامة يعتقجوف 

الجتساعي وفخت شخيقا  مباشخا  بأف االعبلـ الججيج غّيخ مسارسة العبلقات العامة، وأف وسائل التػاصل ا
لمتػاصل مع الجساىيخ دوف الحاجة لبلعتساد عمى الرحف والسجبلت في نذخ أخبار السشطسات، أيزا  
أشارت الشتائج إلى أف االعبلـ التقميجؼ يتستع بالجقة والسرجاقية وبالجػانب األخبلقية بجرجة تفػؽ وسائل 

 التػاصل االجتساعي.

، مشحشيا  آخخ، حيث سعت ىحه الجراسة إلى معخفة دور وسائل 2(2017امتمت، بيشسا تشاولت دراسة )ت
التػاصل االجتساعي في تغييخ شجة قيع العبلقات األسخية، واقترخت عمى عيشة مغ األزواج ببمجية غخداية، 

مثالية". حيث سعى في دراستو لمػقػؼ عمى شجة قيع العبلقات األسخية بسدتػياتيا الثبلثة "إلدامية، تفريمية، 
فالجراسة تشاولت متغيخيغ ىسا: وسائل االتراؿ )اليػاتف الحكية(، وشجة قيع العبلقات األسخية عمى عيشة مغ 

سشة، باستعساؿ اختبار تع بشاؤه لكياس ثبلث فخضيات تكيذ الفخوؽ  40إلى  20األزواج يتخاوح عسخىا بيغ 
عبلقات األسخية، إضافة إلى الفخوؽ بيغ الجشيدغ بيغ فئة الياتف العادؼ وفئة الياتف الحكي في شجة قيع ال

 والفئات العسخية بالشدبة لفئة مدتعسمي وسيمة االتراؿ واليػاتف الحكية.

                                           
1
- Wright, D. & Hinson, M. (2010). How new communications media are being used in public 

relations: A longitudinal analysis, Public Relations Journal, 4(3).   
وسائل االترال الحديثة )اليؽاتف الذكية( ودورىا في تغيير شدة قيػ العالقات األسرية: دراسة عمى عيشة (. 2017تامتمت، إبخاليع. ) -2

 .  42-26(، 1)54. دار السشطػمة لمشذخ. مؼ األزواج ببمدية غرداية
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فأضيخت الشتائج أف عجـ التػضيف األمثل والسحكع والسػجو بصخيقة صحيحة ليحه الػسائل يؤدؼ إلى آثار 
راسيا  أو اجتساعيا  أو وضيفيا  ميشيا ، وفي جسيع الفئات سمبية في الستغيخ اآلخخ سػاء كاف قيسا  أو تحريبل  د

"شفػلة، مخاىقة، رشج" أو الجشديغ "ذكػر ودناث"، وبالتالي فممػسائل التكشػلػجية وما تتزسشو مغ بخامج 
إيجابية وسمبية األثخ الكبيخ في تػجيو الحياة األسخية سػاء بيغ الدوجيغ أو بيغ اآلباء واآلبشاء، فتطيخ 

ة في التػضيف غيخ الرحيح ليحه الػسائل وذلظ باتباع القشػات الفزائية التي تبث أفكارا  بعيجة عغ قيع الدمبي
السجتسع وتعاليع الجيغ الحشيف. أو الغخؽ في بخامج االنتخنت واالنبيار بسا تشقمو وما يتفاعل معو كسحتػػ 

فيػـ وسائل االتراؿ ووضائفيا خاصة لمعبلقات السذبػىة، وقجمت الجراسة تػصيات أىسيا، تخسيخ الػعي بس
مع التصػر الدخيع والعابخ لحجود الجوائخ الجولية واإلقميسية والسحمية والسجتسعية واألسخية مغ دوف تأشيخة. 
وتػضيف الػسائل التكشػلػجية الحجيثة فيسا يقػؼ روابط األسخة ويشسي الجانب الخوحي والثقافي والفكخؼ بيغ 

 أفخادىا.

، إلى معخفة تصػر دراسات اتراالت األزمة في مجاؿ العبلقات العامة،  1(2017سة جشيج، )بيشسا سعت درا
حيث ىجفت الجراسة باالعتساد عمى مشيج السدح التحميمي في رصج وتحميل التصػر في بحػث ودراسات 

حميل مغ خبلؿ عخض وت 2017اتراؿ األزمات خبلؿ العذخيغ سشة األخيخة مشح بجاية التدعيشات وحتى عاـ 
مختمف الجراسات والبحػث العمسية والكتب العخبية واألجشبية السشذػرة خبلؿ تمظ الحكبة والتي تعكذ دور 
االتراؿ في تشاوؿ ومعالجة األزمات والكػارث بسا يداىع في تصػيخ الػسائل الستبعة في إدارة األزمات عمى 

ل في عمػـ وتقشيات االتراؿ الحؼ شيجه السدتػػ االترالي  واإلعبلمي في ضل التصػر التكشػلػجي اليائ
العالع خبلؿ ودمكانية تػضيف ىحه التقشيات الحجيثة في تشاوؿ ومعالجة األزمة والكػارث التي يذيجىا العالع 
برػرة ممحػضة في الفتخة األخيخة. وأضيخت الشتائج أف ىشاؾ تصػر دراسات واتراؿ األزمة مغ مخحمة 

خحمة إيجاد نطخيات ونساذج شاممة تتشاوؿ ىحا السػضػع بالتحميل والتفديخ العسػميات )في الثسانيات( إلى م
مع مصمع )التدعيشات( وبجايات القخف الػاحج والعذخيغ، وكحلظ تحػؿ االىتساـ مؤخخا  مغ دراسة الجػانب 
الكسية في اتراالت األزمة إلى تشاوؿ جػانب أخخػ كيفية غيخ مشطػرة كتأثيخ ثقافة السشطسة وىػيتيا 

                                           
امة: دراسة تحميمية كيفية مؼ حكبة التدعيشات حتى تطؽر دراسات اتراالت األزمة في مجال العالقات الع(. 2017جشيج، حشاف. ) -1

 . 330-307(. 10)4. دار السشطػمة لمشذخ. 2017
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مدتػػ الحكسة في فخيق اتراؿ األزمة  بجال  مغ الجػانب العبلجية فقط مغ خبلؿ التصبيق العمسي لشساذج و 
اتراالت األزمة ومجػ تأثيخ الجػانب  التشطيسية والتكشػلػجية عمى كفاءة اتراالت األزمة وتعاضع االىتساـ 

ا  وعالسيا  وذلظ عمى مدتػػ بجارسة وتحميل األزمات بػجو عاـ خاصة عمى السدتػػ االقترادؼ محمي
 الجراسات العخبية أو األجشبية عمى حج سػاء.

، إلى معخفة اعتساد مسارسي العبلقات العامة عمى وسائل التػاصل 1(2017بيشسا ىجفت دراسة البمبػشي )
 االجتساعي لئلعبلـ عغ أنذصة السؤسدات اإلسبلمية الجعػية في مرخ والدعػديةػ وتطيخ أىسية الجراسة مغ

أف وسائل التػاصل االجتساعي قج فتحت أفاقا  ججيجة تفاعمية أماـ السؤسدات الجعػية ومسارسي العبلقات 
العامة والشذاط االترالي واالعبلمي بيا، فمحلظ قجمت ىحه الجراسة وصفا  لسجػ اعتساد السسارسيغ العبلقات 

مغ خبلؿ اإلعبلـ عغ أنذصة  العامة عمى وسائل التػاصل االجتساعي في تحقيق الػضيفة اإلعبلمية
السؤسدات التي يشتسػف إلييا ومقارنة ذلظ بيغ دولتيغ ميستيغ ىسا: جسيػرية مرخ العخبية والسسمكة العخبية 
الدعػدية لخصج شبيعة وتفاوت ىحا االعتساد مغ وسيمة ألخخػ، وتأثيخ عشرخ الجشدية أو متغيخ الجولة مغ 

بلقات العامة في السؤسدات العاممة في مجاؿ الجعػة اإلسبلمية في خبلؿ إجخاء مقارنات بيغ السسارسيغ لمع
% مغ مسارسي 90الجولتيغ. واعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح اإلعبلمي. وبيشت نتائج الجراسة أف 

العبلقات العامة في تمظ السؤسدات يعتسجوف عمى وسائل التػاصل االجتساعي في تػصيل رسائل السؤسدة 
% مغ الدعػدييغ، وأف الفخوؽ 87% مشيع وما يقخب مغ 93فة، يسثل السرخيػف أكثخ مغ لمجساىيخ السدتيج

في السقارنة بيغ السرخييغ والدعػدييغ في االعتساد عمى وسائل التػاصل االجتساعي كانت فخوقا  بديصة. 
التػاصل كسا بيشت الجراسة أف األىجاؼ التي تدعى العبلقات العامة لتحكيقيا مغ االعتساد عمى وسائل 

االجتساعي جاءت عمى الشحػ التالي: التخكيد عمى التعخيف باإلسبلـ ونذخه، ثع الخد عمى الحسبلت السديئة 
لئلسبلـ والسدمسيغ، ثع اقشاع الشاس بتعميع اإلسبلـ، ثع تحريغ الذبابا السدمع مغ الجعايات السغخضة، ثع 

تػحيج السدمسيغ داخميا  وخارجيا ، ثع تشطيع حياة اإلسياـ في تكػيغ رأؼ عاـ داخمي وخارجي، ثع اإلسياـ في 
 البذخ عمى أسذ إسبلمية سميسة.

                                           
اعتساد مسارسي العالقات العامة عمى وسائل التؽاصل االجتساعي للعالم عؼ أنذطة السؤسدات (. 2017البمبػشي، أحسج. ) -1

 . 176-133(.1)4 . دار السشطػمة لمشذخ.اإلسالمية الدعؽية في مرر والدعؽدية



168 
 

الدراسات التي تشاولت تؽظيف االترال الحؽاري عبر شبكة االنترنت وخرؽصًا وسائل  ثانيًا:
 التؽاصل االجتساعي في بشاء العالقات بيؼ السشعسات وجساىيرىا.

التػاصل االجتساعي مغ مشطػر االتراؿ الحػارؼ، والبجاية في تشاولت العجيج مغ الجراسات تحميل وسائل 
حيث قجما دراسة تؤسذ وُتسيج لبشاء نطخية االتراؿ الحػارؼ،  1(1998ذلظ تخجع لمباحثيغ كيشت وتايمػر )

وتدتخجـ الجراسة االتراؿ الحػارؼ كإشار نطخؼ لتدييل بشاء العبلقات بيغ السشطسات وجساىيخىا عبخ 
االجتساعي، واستخجمت الجراسة أيزا  "نسػذج االتراؿ الستشاسق"، وتػصمت الجراسة إلى وسائل التػاصل 

وضع خسدة مبادغ لبلتراؿ الحػارؼ عبخ وسائل التػاصل االجتساعي، وىي سيػلة استخجاـ الػقع، وتقجيع 
الباحثاف إلى أف  معمػمات مفيجة، وتكخار الديارة، والحفاظ عمى الدوار، والحمقات الحػارية التفاعمية، وأشار

ىحه السبادغ يسكغ تحكيقيا مغ خبلؿ االستخجاـ االستخاتيجي لػسائل التػاصل االجتساعي مغ قبل السشطسات 
 بيجؼ بشاء عبلقات مدتسخة ومثسخة مع جساىيخىا.

وامتجادا  لمجراسة التي قاـ بيا الباحثاف، قاما بتصبيق مبادغ االتراؿ الحػارؼ عمى اتراالت السشطسات 
حيث ىجفت الجراسة إلى معخفة  2001،2اشصة عبخ وسائل التػاصل االجتساعي باالشتخاؾ مع وايت عاـ الش

كيفية استخجاـ ىحه السشطسات لػسائل التػاصل االجتساعي ولمسػاقع االلكتخونية لبشاء عبلقتيا مع الجسيػر، 
تبخت مجػ استخجاـ ىحه السشطسات مػقعا  إلكتخونيا  لسشطسات تعسل في مجاؿ البيئة، واخ 100وحممت الجراسة 

لسبادغ االتراؿ الحػارؼ الخسدة، وتػصمت الجراسة إلى أنو بالخغع مغ أف غالبية السشطسات البيئية ُتمبي 
الجػانب التقشية والفشية السصمػبة لبشاء عبلقات حػارية عبخ مػاقعيا اإللكتخونية؛ إال أنيا لع تشخخط بذكل 

 ىيخ.كامل في اتراؿ حػارؼ مع الجسا

                                           
1
- Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 321-334.  
2
- Taylor, M. et, al,(2001). How activist organizations are using the internet to build relationships, 

Public Relation Review, Vol.27, PP.263-284.  



169 
 

إلى التعخؼ عمى استخجاـ السشطسات غيخ الحكػمية األمخيكية لبلتراؿ  1(2008وىجفت دراسة )روسل، 
مػقعا  إلكتخونيا ، وتػصمت إلى ترجيخ مؤشخ  150الحػارؼ عبخ مػاقعيا االلكتخونية، مغ خبلؿ تحميل 

 ؤشخ تػفيخ معمػمات مفيجة.سيػلة الترفح السختبة األولى يميو مؤشخ الحمقات الحػارية التفاعمية، ثع م

مغ الجراسات الخائجة التي اختبخت مبادغ االتراؿ  2(2004وفي الجراسات العخبية ُتعتبخ دراسة )فػزؼ، 
الحػارؼ في السػاقع االلكتخونية لمسشطسات، حيث ُشبقت دراستيا عمى مشطسات أعساؿ، حيث استيجفت 

قعيا االلكتخونية كأداة اترالية، واشتسمت عيشة الجراسة الجراسة فيع الكيفية التي تدتخجـ بيا السشطسات مػا
مػقعُا رسسيا  لكبخػ مشطسات االعساؿ في العالع، وأشارت نتائج الجراسة إلى ضيػر مؤشخ سيػلة  50عمى 

استخجاـ السػقع برػرة أعمى مغ مؤشخ الحػار التفاعمي، وأضيخت الجراسة عجـ وجػد عبلقة ارتباشية بيغ 
 طسة وضيػر مؤشخات االتراؿ الحػارؼ.شبيعة نذاط السش

لسشطسة الخعمية الرحية في تحميل مزسػف لػسائل التػاصل االجتساعي  3(2014وتشاولت دراسة )ىيحر، 
( إلى جانب إجخاء مقاببلت متعسقة مع Kaiser Permanenteالػاليات الستحجة األمخيكية قيرخ بيخمانشت )

ة، حيث تع تحميل محتػػ صفحات الفيدبػؾ وتػيتخ باالعتساد عمى القائسيغ باالتراؿ االلكتخوني في السشطس
، وأضيخت 1998، ومبادغ االتراؿ الحػارؼ لكيشت وتايمػر 1984نساذج العبلقات العامة لجخونج وىانت 

% تعكذ نسػذج 24% مغ السشذػرات في الفيدبػؾ وتػيتخ تعكذ نسػذج اإلعبلـ العاـ، و58الشتائج أف 
% تعكذ نسػذج الػكالة 7% مغ السشذػرات تعكذ االتراؿ الستشاسق، و11سق، بيشسا االتراؿ غيخ الستشا

الرحفية، في السقابل فيسا يخز مبادغ االتراؿ الحػارؼ، جاء مؤشخ معاودة الديارة في السختبة األولى، 
ػث %، وأوصى الباحث باالستسخار بإجخاء مثل ىحه البح13ومؤشخ الحفاظ عمى الدوار ضيخ بشدبة ضعيفة 

 والجراسات عمى عيشات متعجدة مغ السشطسات فسغ سياقات تشطيسية مختمفة.

                                           
1
- Russell, A.E.,(2008). An analysis of public relations and dialogic communication efforts of 501 

(C)(6) organizations, masters thesis, Dept of Journalism, Ball stare university, Muncie, Indiana.   
، رسالة ماجدتيخ، )جامعة القاىخة: كمية استخدام شبكة السعمؽمات الدولية "االنترنت" في األنذطة االترالية(. 2004فػزؼ، أمل.) -2

 االعبلـ، قدع العبلقات العامة واإلعبلف(. 
3- Hether, H.J.(2014). Dialogic communication in the health care context: A case study of Kaiser 

permanents social media practice, Public Relations Review, Vol.40, PP.856-858.   
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كانت قج سصمت الزػء عمى استخجاـ الذخكات السعتسجة عمى التكشػلػجيا  1(2013أما دراسة )كيسشا، 
شخكة تعتسج عمى التكشػلػجيا  89الججيجة لبلتراالت الحػارية عبخ تػيتخ، حيث تع اختيار عيشة حجسيا 

لمجراسة، وتع استخجاـ "تحميل السحتػػ"، حيث كذفت الشتائج عغ وجػد تأثيخ لحجع الذخكة عمى تحقيق  كعيشة
االتراؿ الحػارؼ، وأشارت إلى أف الذخكات الكبيخة أفزل استخجاما  لبلتراؿ الحػارؼ مغ الذخكات صغيخة 

ى التػاصل مع الجساىيخ الحجع، وأنو يتع الكياـ باالتراؿ الحػارؼ بذكل أفزل مغ خبلؿ االعتساد عم
والشذخ عمى صفحات الذخكة لمتػاصل معيع ومعخفة آرائيع، كسا أوضحت أف االتراؿ الحػارؼ يتحقق بذكل 

 أفزل مغ خبلؿ الحمقات التفاعمية وليذ فقط مغ خبلؿ تػفيخ معمػمات مفيجة لمجسيػر.

ػاصل االجتساعي وىي وسيمة وسيمة أخخػ مغ وسائل الت 2(2010فيسا تشاولت دراسة )ريبالكػ وسمتدد، 
التجويغ السرغخ تػيتخ، واختبخت الجراسة استخجاـ الذخكات السرشفة عمى مجمة قائسة فػرتذغ 

(Fortune500 لبلتراؿ الحػارؼ وبشاء العبلقات مع الجساىيخ عبخ تػيتخ، وُشبقت الجراسة عمى )93 
التي لجييا تػجو نحػ استخجاـ الحػار؛ تغخيجة، وتػصمت الجراسة إلى أف السشطسات  930شخكة، كسا حممت 

قج وضفت مبجأ الحفاظ عمى الدوار بجرجة أكبخ، بيشسا السشطسات التي ليذ لجييا تػجو بالحػار قج وضفت مبجأ 
 معاودة الديارة بجرجة أقل.

ثالثًا: الدراسات التي تشاولت استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي في مسارسة السيشة مؼ 
 .3السؽحدة لقبؽل واستخدام التكشؽلؽجيامشعؽر الشعرية 

شخح نػايا السدتخجـ إلى  التي صاغيا فيشكاتير وغيخىع نطخية مػحجة لمقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجياتيجؼ 
، وتفتخض الشطخية وجػد أربعة عػامل تؤثخ بذكل مباشخ البلحق وسمػؾ االستخجاـ نطاـ السعمػمات الستخجاـ

عمى الشية الدمػكية لبلستخجاـ واالستخجاـ الفعمي لمتكشػلػجيا، ىحه العػامل ىي: )تػقع األداء، تػقع الجيج، 
والتأثيخات االجتساعية، والطخوؼ السداعجة(، باإلضافة إلى عػامل أخخػ تؤثخ بذكل غيخ مباشخ أو يكػف 

                                           
1
-  Kemna, T.(2013). Dialogue, Twitter and new technology-based firms: the communication practice 

on a social medium, Master’s thesis, Stockholm University.  
2
-Rybalko, S.& Seltzed, T.(2010). Dialogic communication in 140 characters or less: How 

Forstune500 companies engage stakeholders using twitter, Public Relations Review, Vol.36, 

November, PP.336-341.    
 يسكغ االشبلع عمى تفاصيل أكثخ حػؿ ىحه الشطخية في الفرل الدابع مغ ىحا الكتاب.  -3

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
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يخىا ضعيف وىي: )االتجاه نحػ استخجاـ التكشػلػجيا، والكفاءة الحاتية لمتكشػلػجيا، والقمق أو الخػؼ مغ تأث
الشطخية مغ خبلؿ مخاجعة وتػحيج بشيات ثسانية نساذج استخجميا بحث  تع تصػيخو  .1استخجاـ التكشػلػجيا(

الشسػذج ، نسػذج قبػؿ التكشػلػجيا ،نطخية الفعل السشصقي: سابق لذخح سمػؾ استخجاـ أنطسة السعمػمات
 ، نسػذج قبػؿ التكشػلػجيا، نطخية الدمػؾ السخصط السخكبة، طخية الدمػؾ السخصطن ؼ،التحفيد 

 .الشطخية السعخفية االجتساعيةاالبتكارات، و  نطخيةو  ، يػتخ الذخريالكسب استخجاـ ونسػذج

اس التقشية فخضية لشطع معمػمات تريا خصة لكي يتقبل الشُتعج الشطخية السػحجة لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا 
، ولحلظ التقشية والتي تيجؼ إلى جعل السدتخجميغ قادريغ عمى استخجاـ، ومعخفة كيفية استخجاميا

"، وىػ عامل يخشج الشاس إلى استخجاـ التقشية، كسا أف الدمػؾ الحاـز  الشسػذج كّػف  عامل "الدمػؾ الحاـز
يتأثخ بأوؿ ترخؼ أو االنصباع العاـ التي تحسمو التكشػلػجيا، وحيشسا يدتخجـ شخز ما تقشية ججيجة سػؼ 

 .وتخشجه كيف أو متى يدتخجـ التقشية ا  الشسػذج سػؼ تأثخ بقخاراتو جحري تطيخ لو عجة عػامل مقتخحة مغ قبل

وقج تػجيت بعس الجراسات نحػ اختبار صبلحية ىحه الشطخية في مجاالت متعجدة، وفي ىحا السحػر 
ندتعخض الجراسات الستعمقة بيحه الشطخية، وذلظ مغ مشطػر استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي ليحه 

 الشطخية.

راسات التي تشاولت تبشي مسارسي العالقات العامة والعامميؼ بالشعسات لؽسائل التؽاصل االجتساعي مؼ الد
 مشعؽر الشعرية السؽحدة لقبؽل واستخدام التكشؽلؽجيا

تعجدت الجراسات واألبحاث التي ُأجخيت في ىحا السجاؿ، وفي بمجاف مختمفة مشيا في )أمخيكا، تخكيا، مرخ، 
جا(، واتفقت بعس الجارسات عمى تأثيخ بعس العشاصخ لمشطخية السػحجة عمى استخجاـ الدعػدية، نيػزيمش

العامميغ لػسائل التػاصل االجتساعي في مسارسة العبلقات العامة، حيث اتفقت معطع الجراسات عمى تأثيخ 
ت الجراسات تػقع األداء وتػقع الجيج عمى نػايا استخجاـ العامميغ لػسائل التػاصل االجتساعي، كسا اختمف

حػؿ تأثيخ العػامل الػسيصة )الشػع، العسخ، الخبخة، وشػاعية االستخجاـ( عمى شبيعة العبلقة بيغ العامل 
البشائية األربعة لمشطخية كستغيخات مدتقمة واستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي كستغيخ تابع، وأضافت بعس 

                                           
1
- Venkatesh, V. et al, (2003). User acceptance of information technology: Towards a unified view, 

MIS Quartetly, Vol.27. PP.425-478.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_reasoned_action
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_planned_behavior
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_planned_behavior
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cognitive_theory
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
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متغيخ التعميع، متغيخ الخرائز الفخدية، متغيخ  الجراسات متغيخات وسيصة غيخ الستغيخات األربعة، مثل:
نذاط السشطسة، متغيخ وجػد أقداـ خاصة بالعبلقات العامة، وفي ىحا اإلشار نعخض نتائج تمظ الجراسات 

 بالتفريل.

إلى معخفة استخجاـ مسارسي العبلقات العامة لمسجونات، وذلظ بإجخاء  1(2008حيث ىجفت دراسة )بايغ، 
س وعزػا  مغ أعزاء جسعية العبلقات العامة األمخيكية، وتع إجخاء السدح باستخجاـ مسار  338مدح عمى 

استبياف عبخ البخيج اإللكتخوني، وتع استخجاـ مكياس التسايد الجاللي، وأشارت الشتائج إلى أف تػقع األداء 
لػجيا، وجاء تأثيخ والتأثيخات االجتساعية ليا تأثيخ ميع عمى الشية الدمػكية الستخجاـ السسارسيغ لمتكشػ 

الطخوؼ السداعجة ضعيفا ، كسا جاء تأثيخ مؤشخ تػقع الجيج عمى الشية الدمػكية لبلستخجاـ ضعيفا ، حيث 
% مغ السسارسيغ يعتقجوف أنو مغ الديل أف يربحػا محتخفيغ في استخجاـ السجونات، كسا كذفت عغ 86

ة فيسا تأثيخ ىحا العامل ضعيف وفقا  لسا تفتخضو وجػد تأثيخ قػؼ لبلتجاه نحػ االستخجاـ عمى الشية الدمػكي
 الشطخية السػحجة لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا.

إلى التعخؼ عمى كيفية تبشي مسارسي العبلقات العامة في السشطسات  2(2010بيشسا ىجفت دراسة )كػرتذ، 
ة الستخجاـ وقبػؿ غيخ الخبحية لػسائل التػاصل االجتساعي، ووضفت الجراسة مقاييذ الشطخية السػحج

مغ مسارسي العبلقات العامة وتع إرساؿ  409التكشػلػجيا ومكياس السرجاقية، وأجخيت عمى عيشة قػاميا 
االستبياف لمعيشة عبخ البخيج االلكتخوني، وتػصمت الجراسة إلى أف السشطسات التي تستمظ أقداـ عبلقات عامة 

ة في تبشي وسائل التػاصل االجتساعي، وأكجت اإلناث محجدة كاف مسارسػ العبلقات العامة فييا أكثخ رغب
عمى فػائج وسائل التػاصل االجتساعي، في السقابل أضيخ الحكػر ثقة أكبخ في االستخجاـ الشذط والفعاؿ ليحه 
الػسائل، ووججت الجراسة اختبلفات في تأثيخ تػقع األداء واالتجاىات وفقا  لمشػع االجتساعي لرالح اإلناث، 

يخات االجتساعية لرالح الحكػر، كسا كذفت الجراسة عغ ارتباط إيجابي بيغ عػامل الشطخية السػحجة وفي التأث
 والسرجاقية والحؼ بجوره يجفع السسارسيغ إلى تبشي وسائل التػاصل االجتساعي.

                                           
1
-Payne, K.(2008), Much ado  about something: web2.0 Acceptance and use by Public Relations 

Practitioners, Educators Academy PRSA Proceedings, PP.76-93.   
2
-Curtis, L. et al,(2010). Adoption of social media for public relations by nonprofit organizations, 

public Relation Review, vol.36, March,PP.90-29.  
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عغ العػامل السؤثخة عمى قبػؿ واستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي في  1(2012وكذفت دراسة )سميع، 
مغ خبلؿ التحقيق في العػامل السؤثخة عمى قبػؿ مذتخكي صفحة خالج سعيج "تػرة يشايخ لمخبيع  مرخ،

العخبي" لمفيدبػؾ أثشاء ثػرة يشايخ، وتع استيجاؼ مغ شاركػا في أحجاث الثػرة، ودرساؿ االستبياف إلييع 
وجػد تأثيخ كبيخ لتػقع األداء عمى إلكتخونيا ، وتع اختيار العيشة بأسمػب عيشة الكخة الثمجية، وتع التػصل إلى: 

استخجاـ الفيدبػؾ لكغ لع ُيدجل العسخ والشػع االجتساعي ارتباشا  ميسا  عمى تػقع األداء، وأثخ تػقع الجيج 
عمى الشية الدمػكية بػجػد الخبخة كستغيخ وسيط فيسا لع يطيخ لمعسخ والشػع أؼ تأثيخات كستغيخات وسيصة، 

بيغ التأثيخات االجتساعية والعسخ، فاألشخاص األكبخ سشا  لع يتأثخوا باستخجاـ  وكذفت عغ وجػد عبلقة سمبية
سشة( في الفيدبػؾ فائجة لمشذخ والتعبيخ عغ أفكارىع  24-15الفيذ، فيسا وجج الذباب في سغ ما بيغ )

سذاركة خبلؿ الثػرة وبصخيقة أسخع مغ الصخؽ التقميجية. كسا أف األكبخ سشا  لع يحفدىع الفيدبػؾ عمى ال
الدياسية، فيسا األشخاص الحيغ لجييع خبخة لع يتأثخوا بأؼ أحج لديتخجمػا الفيدبػؾ ألنيع يعخفػف وضائف 

 الفيدبػؾ.

إلى التعخؼ عمى مجػ تبشي وتػضيف مسارسي العبلقات لػسائل التػاصل  2(2010وسعت دراسة )الريفي، 
ؤثخة في استخجاميع لػسائل التػاصل االجتساعي االجتساعي في السشطسات الحكػمية الدعػدية، والعػامل الس

في ضػء نطخية عشاصخ الشطخية الػحجة لقبػؿ التكشػلػجيا، وتع االعتساد في جسع السعمػمات عمى االستبياف 
مبحػثا ، تع اختيارىع بأسمػب عيشة الكخة الثمجية، وتػصمت الجراسة إلى  132االلكتخوني مغ عيشة مجسػعيا 

قع األداء عمى الشية الدمػكية الستخجاـ السسارسيغ لػسائل التػاصل االجتساعي؛ فيسا لع إلى وجػد تأثيخ لتػ 
يؤثخ تػقع الجيج، والتأثيخات االجتساعية، والطخوؼ السداعجة عمى الشية الدمػكية لبلستخجاـ، وكذفت الشتائج 

ة بيشسا لع يكغ لمشػع تأصيخ عغ وجػد تأثيخ لمخبخة عمى تػقع الجيج والطخوؼ السداعجة والتأثيخات االجتساعي
ممحػظ عمى أؼ مغ العشاصخ اليسدة باستثشاء الطخوؼ السداعجة، أما العسخ فكاف لو تأثيخ عمى الشية 

                                           
1
-Salim, B.(2012). An application of UTATU Model for acceptance of social media in Egypt: A 

statistical study, International Journal of information Science, 2(6),92-105.  
تبشي مسارسة العالقات العامة للعالم االجتساعي في السشعسات الحكؽمية الدعؽدية. دراسة ميدانية في (. 2015الريفي، حدغ. ) -2

. مؤتع وسائل التػاصل االجتساعي: التصبيقات واإلشكاالت السشيجية )الخياض: جامعة كشؽلؽجياإطار الشعرية السؽحدة لقبؽل واستخدام الت
 . 33-1اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، كمية اإلعبلـ واالتراؿ(، ص.ص.
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الدمػكية والتأثيخات االجتساعية؛ ألف التأثيخ يكػف في السخاحل األولى مغ التجخبة أقػػ، بيشسا ال ُيحفد ذلظ 
 كبار الدغ.

ية لمدراسات الحديثة التي تشاولت استخدام وسائل التؽاصل االجتساعي رابعًا: رؤية تحميمية نقد
 في مسارسات العالقات العامة.

في ىحه الجدئية نقجـ رؤية تحميمية نقجية لمجراسات التي سبق عخضيا في ىحا الفرل، مغ خبلؿ تدميط 
 الزػء عمى بعس الجػانب العمسية في تمظ الجراسات:

ايشت أىجاؼ الجراسات الدابقة، حيث ركدت بعزيا عمى كذف وتقييع : تبأىداف الدراسات الدابقة -1
حػار وتفاعل السشطسات مع الجساىيخ عبخ وسائل التػاصل االجتساعي، فيسا ىجفت دراسات أخخػ 
إلى تحميل االستخاتيجيات االترالية السدتخجمة عبخ ىحه الػسائل، واىتست بعس الجراسات بسعخفة 

العبلقات العامة لػسائل التػاصل االجتساعي في العسل وتأثيخىا عمى مجػ تبشي واستخجاـ مسارسي 
مسارسة السيشة، بيشسا سعت دراسات أخخػ لسعخفة استخجاـ ىحه الػسائل في الحسبلت وتخصيط 

 األزمات.
ركدت عمى تحميل دراسات تحميمية تشػعت الجراسات التي تع عخضيا بيغ  السشاىج السدتخدمة:  -2

اىتست بتقييع ورصج تبشي  ودراسات ميدانيةاصل االجتساعي لمسشطسات، السزسػف لػسائل التػ 
استخجاـ مسارسي العبلقات العامة ليحه الػسائل، حيث تشاولت بعس الجراسات األجشبية تقييع الفجرات 
الحػارية التفاعمية لػسائل التػاصل االجتساعي لمسشطسات مغ خبلؿ تحميل مزاميغ ىحه الػسائل 

خص مسارسي العبلقات العامة عمى تحقيق التفاعل والحػار مع الجسيػر مغ بجوف قياس مجػ ح
خبلليا، وثسة دراسات أجشبية أخخػ ركدت عمى قياس مجركات مسارسي العبلقات العامة واستخجاميع 
ليحه الػسائل بجوف تحميل السزاميغ التي يشتجيا السسارسيغ، وبالتالي فإف أغمبية الجراسات األجشبية 

يغ تحميل السزسػف والسدح السيجاني في تقييع القجرات الحػارية والتفاعمية لمػسائل وددراؾ لع تجسع ب
مسارسي العبلقات العامة ألىسيتيا واستغبلليع ليا، فيسا تشاولت دراسات عخبية قميمة الجسع بيغ تحميل 

 السحتػػ والسدح السيجاني.
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لسزسػف وسائل التػاصل االجتساعي  استخجمت بعس الجراسات في تحميميا الشعريات السدتخدمة: -3
"نطخية االتراؿ الحػارؼ"، واعتسجت الجراسات السيجانية عمى عجة نطخيات متشػعة مشيا: "نطخية 
االمتياز"، "نطخية إدارة العبلقات"، "ونساذج جخونج"، "نطخية انتذار السبتكخات"، "نساذج نطخية في 

 التدػيق"، وبعس الجراسات لع تدتخجـ أؼ نطخية.
تعجدت الدياقات التشطيسية التي تع في إشارىا اختبار مؤشخات االتراؿ  الدياقات التشعيسية: -4

الحػارؼ لػسائل التػاصل االجتساعي، ومغ ىحه الدياقات: السشطسات البيئية، البشػؾ، السشطسات غيخ 
 الخبحية، شخكات االتراالت، السشطسات الحكػمية، وشخكات البخمجيات والخجمات.

تشػعت الدياقات السجتسعة )مجتسعات غخبية ومجتسعات شخقية( التي تع فييا  السجتسعية: الدياقات -5
دراسة اإلمكانات الحػارية والتفاعمية لػسائل التػاصل االجتساعية ودورىا في بشاء العبلقة بيغ 
السشطسة والجسيػر، ومغ ىحه السجتسعات: الػاليات الستحجة األمخيكية، أوروبا، الريغ، مرخ، 

 ػزيبلنجا، تخكيا، الدعػدية.ني
إلى جانب تقييع القجرات الحػارية لػسائل التػاصل االجتساعي مغ خبلؿ تحميل السزسػف ليحه  -6

الػسائل، ثسة دراسات ىجفت إلى تقييع القجرات الحػارية ليحه الػسائل مغ وجية نطخ مسارسي 
 العبلقات العامة والجسيػر.

شطخية السػحجة لقيػؿ التكشػلػجيا بجراسة تأثيخ العشاصخ اىتست معطع الجراسات التي استخجمت ال -7
البشائية األربعة لمشطخية )تػقع األداء، تػقع الجيج، التاثيخات االجتساعية والطخوؼ السداعجة( عمى 
نػايا استخجاـ مسارسي العبلقات العامة، واختبخت بعس الجراسات تأثيخ عشرخ أو أكثخ مغ ىحه 

ا، فيسا أضافت دراسات أخخػ تأثيخ متغيخات أخخػ عمى قبػؿ واستخجاـ العشاصخ األربعة وليذ كمي
التكشػلػجيا، فيسا اختبخت إحجػ الجراسات العبلقة االرتباشية بيغ السرجاقية والعشاصخ البشائية 

 لمشطخية السػحجة.
في أثبتت الجراسات تبشي واسع لػسائل التػاصل االجتساعي في مجاؿ العبلقات العامة، واستخجاميا  -8

نذخ معمػمات عغ السشطسة والتعخيف بيا وتػضيح سياساتيا وأىجافيا والسشتجات والخجمات التي 
تقجميا، ووججت كثيخ مغ الجراسات قرػر لمتفاعل وعجـ استغبلؿ السشطسات لئلمكانات التفاعمية 

 والحػار ليحه الػسائل بذكل كاٍؼ لخمق حػار مع الجسيػر.
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بية التي اىتست بتحميل وسائل التػاصل االجتساعي لمسشطسات؛ إال أف بالخغع مغ كثخة الجراسات األجش -9
ىشاؾ نجرة كبيخة في الجراسات العخبية التي تشاولت االستخجاـ السيشي ليحه الػسائل مغ قبل 

 السشطسات.
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السحؽر األول: دراسة تطبيكية حؽل تؽظيف العالقات العامة لؽسائل التؽاصل االجتساعي في 
إدارة سسعة الذركات في فمدطيؼ "دراسة مقارنة لكبرى شركات االتراالت في فمدطيؼ، جؽال 

 1وأوريدو"

 ي في إدارة سسعة الذركات في فمدطيؼ:أواًل: مدخل عؼ تؽظيف العالقات العامة لؽسائل التؽاصل االجتساع

، وقػػػػػج تدايػػػػػج اإلىتسػػػػػاـ بيػػػػػا كشذػػػػػاط في الًطن العربيوضيفػػػػػة مػػػػػغ الػضػػػػػائف الحجيثػػػػػة تعتبر العبلقات العامة 
غ، وأصػبح يوكػضيفة ميشية متخررػة فػي معطػع السشطسػات خػبلؿ الشرػف األخيػخ مػغ القػخف الػاحػج والعذػخ 

، وتعتبػػخ دائػػخة العبلقػػات العامػػة فػػي أؼ مشطسػػة الحيػػاة مػػغ مجػػاالت مػػغ الرػػعب التخمػػي عشيػػا فػػي أؼ مجػػاؿ
جدءا  مغ ليكميا التشطيسي، إال أنيا ليدت نذاشا  إداريا  فقط كأؼ إدارة أخػخػ داخػل ىػحا الييكػل، ودنسػا يتعػجػ 

لمعبلقػات العامػة دور أساسػي وميػع فػي السؤسدػات، حيػث أف فعاليػة  .2ذلظ كػنيا نذاشا  قائسا  عمى اإلترػاؿ
رية ونجاح أية مؤسدة إنسا يتػقف عمى تمظ العبلقػة التػي تخبصيػا بجساىيخىػا، ويعتبػخ اإلترػاؿ جػػىخ ودستسخا

العبلقات العامة والػضيفة األساسية فييا، فعسمية اإلتراؿ عسمية رئيدية وضخورة حيػية في بشاء العبلقات مع 
عمػمات والبيانات، فػجػد نطاـ الجساىيخ، وىي محػر داعع لمسؤسدة عغ شخيق تحقيق إتراؿ فعاؿ وجيج لمس

فعػػػػػاؿ لئلترػػػػػاؿ كفيػػػػػل بتقػػػػػجيع وشػػػػػخح أىػػػػػجاؼ السؤسدػػػػػة وسياسػػػػػاتيا ودنجازاتيػػػػػا لمجسػػػػػاىيخ وبالتػػػػػالي تحقيػػػػػق 
 .3إستخاتيجياتيا وأىجافيا

وفػػػي سػػػعي العبلقػػػات العامػػػة الحثيػػػث لسػاكبػػػة وسػػػائل اإلترػػػاؿ الحجيثػػػة وتػضيفيػػػا، تعتبػػػخ وسػػػائل التػاصػػػل 
العبلقػػػات العامػػػة اإللكتخونيػػػة الحجيثػػػة، حيػػػث تقػػػجـ فخصػػػا  لمسشطسػػػات والذػػػخكات  االجتسػػػاعي مػػػغ أىػػػع أدوات

                                           
في فمدطيؼ  دارة سسعة شركات االتراالتإتؽظيف العالقات العامة لؽسائل التؽاصل االجتساعي في (. 2020فخخ الجيغ، عائجة.) - 1

   ، )رسالة ماجدتيخ(، جامعة الشجاح الػششية، فمدصيغ. وأوريدو" "دراسة مقارنة لذركتي جؽال

)الصبعة األولى(. الخميل، فمدصيغ: السخكد الفمدصيشي لبلتراؿ والدياسات  السرشد في العالقات العامة(. 2011الجرباشي، جسيل. ) -2
 التشسػية.

-218(، 14. مجمة الحكسة لمجراسات االجتساعية، )رال ودوره في نجاح العالقات العامة في السؤسدةاالت(. 2018قخيشي، سعاد. ) -3
227. 
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ليستػج تاثيخىػا ؛ 1لمتػاصل ونذخ األخبار واألحجاث الخاصة بالسؤسدة، ونقميا لمجساىيخ والحػػار السباشػخ معيػا
عكدػػػت ان إلبػػخاز صػػػرة السؤسدػػة، وتحدػػػيغ سػػسعتيا، والسدػػاىسة فػػػي حػػل وادارة األزمػػات التػػػي تتعػػخض ليػػا.

التصػرات التكشػلػجية الخقسية الستبلحقة عمى مجاؿ مسارسة السشطسات ألدوارىا االترالية، وأصبح لدامػا  عمػى 
مسارسػػي العبلقػػات العامػػة تػضيػػف وسػػائل التػاصػػل اإلجتسػػاعي إلدارة سػػسعة الذػػخكات، ويعػػج مػقػػع اإلنتخنػػت 

أبػخز أدوات االترػاؿ الخقسػي الججيػج إلدارة الخاص بالسشطسة وحداباتيا عمى مػاقع التػاصل اإلجتسػاعي أحػج 
سسعة السشطسة وعبلمتيا التجارية وددارة العبلقة مع الجساىيخ. حيث تعتسج غالبية الذػخكات والسؤسدػات عمػى 

 .وسائل التػاصل اإلجتساعي بغس الشطخ عغ مجاؿ عسميا

فمدػصيغ، حيػث بمغػت ، يتخبع الفػيذ بػػؾ عمػى عػخش وسػائل التػاصػل اإلجتسػاعي فػي Ipokeوبحدب مػقع 
، ويعػػج الدػػاحة التفاعميػػة األولػػى مػػع األحػػجاث والتػػأثيخ مػػغ عػػجد الدػػكاف % مذػػتخؾ92ندػػبة السذػػتخكيغ فيػػو 

 األشكاؿ التالية:وبذكل عاـ يسكغ إلقاء نطخة عامة عغ وسائل التػاصل االجتساعي مغ خبلؿ  .2والتػاصل

 :إحرائيات فمدطيؼ ( أ

 
 في فمدطيؼ( عدد مدتخدمي االنترنت 1شكل رقػ )

                                           
(. تبشي مسارسة العبلقات العامة لئلعبلـ االجتساعي في السشطسات الحكػمية الدعػدية: دراسة ميجانية في 2015الريفي، حدغ. ) -1

مقجـ في مؤتسخ وسائل التػاصل االجتساعي: التصبيقات والسذكبلت السشيجية. الخياض، إشار الشطخية السػحجة لقبػؿ التكشػلػجيا. بحث 
 الدعػدية.

2
 - http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf 
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، حيث 2019تذيخ الببيانات الػاردة في الذكل الدابق إلى زيادة عجد مدتخجمي االنتخنت في فمدصيغ لعاـ 
 مدتخجـ فمدصيشي. 4.2بما عجد مدتخجمي االنتخنت بجوف مػبايل 

 

 ( عدد السذتركيؼ في وسائل التؽاصل االجتساعي شيرياً 2شكل )

ق عج السذتخكيغ في وسائل التػاصل االجتساعي شيخيا  حيث بما عجد تذيخ البيانات الػاردة في الذكل الداب
مميػف مذتخؾ والحؼ ُيعج السشرة األولى األكثخ استخجاما  في فمدصيغ،  3.9السذتخكيغ في فيدبػؾ حػالي 

مميػف  2.6مميػف مذتخؾ، يػيتػب  2.65مميػف مذتخؾ، ثع اندتغخاـ بسعجؿ  3.1يميو واتداب بعجد 
مميػف مذتخؾ، بيشسا  1.1مميػف مذتخؾ، تػيتخ  1.5ب شات حيث يقجر عجد السذتخكيغ مذتخؾ، ثع سشا

ألف مذتخؾ، بيشسا  955سجل ليشج اف وتيظ تػؾ أقل أعجاد السذتخكيغ، حيث بما عجد مذتخكي ليشكج اف 
 ألف مذتخؾ. 750تيظ تػؾ 
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 ( ندب السذتركيؼ في أدوات التؽاصل االجتساعي في فمدطيؼ3شكل)

" في تقخيخىا الدشػؼ عغ ندب السذتخكيغ في أداوات التػاصل االجتساعي في IPOKEشخكة "كذفت 
%، 92.2، حيث بمغت ندبة السذتخكيغ الفمدصيشييغ ألداة التػاصل فيدبػؾ ما يقارب 2019فمدصيغ لعاـ 

تراالت في وىحا يػضح الدبب الحؼ تع اعتساده في الجراسة لتخكيدىا عمى فديبػؾ في إدارة سسعة شخكات اال
%، أما اندتغخاـ فبمغت حػالي 72.3فمدصيغ، بيشسا بمغت ندبة السذتخكيغ الفمدصيشييغ ألداة واتداب 

%، بيشسا كانت أقل ندبة اشتخاؾ في  تػيتخ وليشكج 36.2%، ثع سشاب شات 60.7%، يميو يػتيػب 61.8
 %.17.5% وتيظ تػؾ 22.3 %، بيشسا ليشكج اف25.6إف وتيظ تػؾ، حيث بمغت ندبة االشتخاؾ في تػيتخ 

 ( مؤشرات تطؽر استخدام مؽقع ييدبؽك في فمدطيؼ1جدول )
 العام                         

 ندبة عدد السذتركيؼ 
 ـ2019 ـ2018 ـ2017 ـ2016

ندبة عجد السذتخكيغ 
 الفمدصيشييغ في فديبػؾ

51% 87% 88% 92.2% 
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بذكل ممحػظ وبػتيخة عالية، إذ تحتل فمدصيغ السختبة  يبلحع مغ الججوؿ الدابق تزاعف أعجاد السدتخجميغ
األولى عالسيا  )بالشدبة لعجد الدكاف( في عجد السذتخكيغ الججد في الفيدبػؾ وفي معجؿ نسػ أعجاد 

مذتخؾ، أؼ ما ندبتو  2530722 2016مدتخجميغ الفديبػؾ، إذ بما إجسالي عجد السدتخجميغ في نياية 
ة الغخبية وقصاع غدة والجاخل السحتل يدتخجمػف مػاقع التػاصل االجتساعي، % مغ الفمدصيشييغ في الزف56

%. بيشسا بما عجد السدتخجميغ في نياية 51حػالي  2016وبمغت ندبة عجد السذتخكيغ في فديبػؾ لعاـ 
%. بيشسا 87حػالي  2017مذتخؾ، وبمغت ندبة عجد السذتخكيغ في فديبػؾ لعاـ  2987800، 2017عاـ 

%، أما ندبة عجد السذتخكيغ لعاـ 88ما يقارب  2018عجد السذتخكيغ لسػقع فديبػؾ لعاـ بمغت ندبة 
%. وىحا يعصي مؤشخا  لبلنتذار الدخيع لمفيديػؾ بيغ أوساط الدكاف 92.2بمغت حػالي  2019

 الفمدصيشييغ.

 1ثانيًا: نبذة مختررة عؼ مشيجية الدراسة

مجاؿ العبلقات العامة خبلؿ الدشػات القميمة الساضية بػسائل في ضػء تدايج اىتساـ الباحثيغ والسسارسيغ في 
التصػرات التكشػلػجية الحجيثة لذبكة اإلنتخنت الستسثمة بذبكات التػاصل التػاصل االجتساعي، وما أحجثتو 

والسعمػمات، وباتت عرب السشطسات والسؤسدات لخجمة أىجافيا،  االتراؿاإلجتساعي ثػرة حكيكية في عالع 
وتػضيف ىحه الػسائل في مسارسة أنذصة العبلقات العامة، إلى جانب التػجو سة في نجاحيا وتقجميا، والسداى

الحؼ شيجه حقل العبلقات العامة مؤخخا  نحػ االىتساـ ب "بشاء العبلقات" كسحػر أنذصة العبلقات العامة، 
طسات وجساىيخىا عبخ وسائل وباعتبار االتراؿ الحػارؼ الشسػذج األمثل في بشاء عبلقات ناجحة بيغ السش

 االتراؿمكذف عغ درجة تػضيف العبلقات العامة في شخكات ل التػاصل االجتساعي؛ تأتي ىحه الجراسة
لسػاقع التػاصل اإلجتساعي في إدارة الدسعة، لكػنيا أصبحت األكثخ استخجاما  بيغ فئات السجتسع، واألكثخ 

دور العبلقات العامة في بشاء وددارة الدسعة لمسؤسدة تاثيخا  عمى الجسيػر، فبخزت ضخورة الػقػؼ عمى 

                                           
تؽظيف العالقات العامة لؽسائل التؽاصل (. 2020مبلحطة: لبلشبلع عمى الجراسة ونتائجيا بذكل كامل: فخخ الجيغ، عايجة.) - 1

. )رسالة ماجدتيخ(. جامعة الشجاح تساعي في إدارة سسعة شركات االتراالت في فمدطيؼ )دراسة مقارنة لذركتي جؽال وأوريدو(االج
 الػششية، فمدصيغ.
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الذخكات الفمدصيشية وشخكات اإلتراالت بذكل خاص وتقييع مجػ استفادة  ،خاصة  في شخكات اإلتراالت
مغ الفيذ بػؾ في خمق صػرة ذىشية إيجابية ليا بيغ الجساىيخ، إلى جانب معخفة مجػ إدراؾ مػضفي 

بجراسة  تع الكياـوبشاء  عميو ، لػسيمة اإلترالية وكيفية اإلستخجاـ األمثل لياالعبلقات العامة لصبيعة ىحه ا
وتحميل مجػ استفادة شخكتي جػاؿ وأوريجو مغ ىحه السػاقع في إدارة الدسعة إلى جانب معخفة مجػ إدراؾ 

اد عمى نسػذج مسارسي العبلقات العامة لصبيعة ىحه الػسيمة االترالية وكيفية االستخجاـ األمثل ليا باالعتس
TAM ومغ ىشا تحجدت مذكمة الجراسة في اآلتي: ،، ونطخية االتراؿ الحػارؼ 

في بشاء  التػاصل اإلجتساعي ػسائلتػضيف العبلقات العامة في شخكتي جػاؿ وأوريجو ل رصج وتقييع مجػ"
 يغمحتػػ لرفحات التػاصل اإلجتساعي الخاصة بكبل الذخكت، مغ خبلؿ تحميل وددارة سسعة الذخكة

مع مػضفي العبلقات باالعتساد عمى استسارة االتراؿ الحػارؼ، واعتسجت الجراسة أيزا  عمى عسل مقاببلت 
، باإلضافة إلى مقابمة مع مختز في اإلعبلـ اإلجتساعي؛ لتأكيج الشتائج التي العامة في شخكتي جػاؿ وأريجو

 تع الحرػؿ عمييا."

 :وتدعى الدراسة إلى تحقيق مجسؽعة مؼ األىداف

معخفة مػجػ تػضيػف مػػضفي العبلقػات العامػة فػي شػخكتي جػػاؿ وأريػجو لسشرػة الفػيذ بػػؾ فػي بشػاء  -
 إدارة سسعة الذخكة واإلتراؿ الحػارؼ.

 .مغ قبل الذخكتيغ السدتخجمة في وسائل التػاصل اإلجتساعي االتراليةمعخفة اإلستخاتيجيات  -

 يذ بػؾ لمذخكتيغ.معخفة مؤشخات اإلتراؿ الحػارؼ السدتخجمة في صفحات الف -

معخفػػة العػامػػػل السػػػؤثخة عمػػػى تبشػػػي مسارسػػػي العبلقػػات العامػػػة لػسػػػائل التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي وخاصػػػة  -
 الفيذ بػؾ في مسارسة العبلقات العامة.

معخفػػػة اتجاىػػػات مسارسػػػي العبلقػػػات العامػػػة واإلترػػػاؿ نحػػػػ إسػػػتخجاـ وسػػػائل التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي  -
 بلقات العامة.وخاصة الفيذ بػؾ في مسارسة أنذصة الع
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 وقج اعتسجت الجراسة في إشارىا الشطخؼ عمى نطخيتيغ ىسا:

 Dialogic communication theoryنعرية االترال الحؽاري  ( أ
صفحات الفيذ بػػؾ مػغ مشطػػر مؤشػخات اإلترػاؿ الحػػارؼ التػي  حتػػ تع إستخجاـ ىحه الشطخية في تحميل م

مغ ىحه الشطخية كسا أشار إلييػا الباحثػاف ىػػ تدػييل بشػاء  قجميا مؤسدا ىحه الشطخية "كيشت وتايمػر"، واليجؼ
لتحجيػػج مػػا إذا كانػػت صػػفحات فػػيذ بػػػؾ ، و 1العبلقػػات بػػيغ السشطسػػات وجساىيخىػػا مػػغ خػػبلؿ شػػبكة اإلنتخنػػت

تذػػػيخ إلػػػى اإلترػػػاؿ اليػػػادؼ لتبػػػادؿ السعمػمػػػات واآلراء واألفكػػػار أو  نطخيػػػة اإلترػػػاؿ الحػػػػارؼ،إف  ،حػاريػػػة
لمعبلقػػة بػيغ اإلترػاؿ الستساثػػل ثشػائي االتجػاه واإلترػاؿ الحػػػارؼ بػأف أحػجىسا "عسميػػة"  التفػاوض. حيػث يشطػخ

واألخخ "مشتج"، فاالتراؿ الستساثل يقجـ وسائل إجخائية "عسمية" بسػجبيا تتػاصل السشطسة مع جساىيخىا بذكل 
طسة ليكمية إلجػخاء تفاعمي، وكسا وضح جخونج في نسػذج اإلتراؿ الستساثل أف السشطسة يشبغي أف ترسع أن

اإلتراؿ، وىحا يعشي أف اإلتراؿ الستساثل "عسمية" تشصػؼ عمى سمدمة مغ الخصػات، بيشسا اإلتراؿ الحػارؼ 
يذيخ إلى نػع معػيغ مػغ التفاعػل الػحؼ ييػتع بػإدارة وبشػاء العبلقػات والػصػػؿ إلػى التفػاىع السذػتخؾ والستبػادؿ؛ 

 .2لحا فيػ مشتج أكثخ مغ كػنو عسمية

 :3ىحه الشطخية خسدة مبادغ لبلتراؿ الحػارؼ عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيوتقجـ  

 ةسػيم ةاإللكتخونيػ رػفحةكػػف التويقرػج بػو أف  (:Ease of interface) اإلسـتخدامسـيؽلة  السبـدأ األول:
 الترفح واإلستخجاـ مغ قبل الدوار، وقمة ضيػر اإلعبلنات في الرفحة.

تقػجـ يشبغػي أف  (:The usefulness of informationيـدة لمجسيـؽر )السبدأ الثاني: تقـديػ معمؽمـات مف
معمػمػات ذات قيسػة لكػل الجسػاىيخ، وأف تمبػي ىػحه السعمػمػات إحتياجػات وتصمعػات الجسػاىيخ ولػػيذ  الرػفحة

                                           
1
 - Kent, M.L. Taylor, M. (2002). Toward a dialogue theory of public relations. Public relation reviews, 

28(1), 21-37. 
2
 - Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. 

Public relation reviews, 24(3), 321-334. 
3
 - Kent, M.L. Taylor, M. (2002). Toward a dialogue theory of public relations. Public relation reviews, 

28(1), 21-37. 
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فقػػػط احتياجػػػات السشطسػػػة. فيجػػػب تػػػػافخ معمػمػػػات عػػػغ كيفيػػػة اإلترػػػاؿ بالسشطسػػػة، وتػضػػػيح رسػػػالة السشطسػػػة 
 معمػمات عغ الخجمات والسشتجات التي تقجميا السشطسة.وأىجافيا، ووجػد 

مدايػا  رػفحةزػسغ التتيشبغػي أف  (:The generation of return visitsالسبـدأ الثالـ:: تكـرار الزيـارة )
تجعمػػػو جػػػحابا  أمػػػاـ الػػػدوار بحيػػػث يعيػػػجوف زيارتػػػو أكثػػػخ مػػػغ مػػػخة، مثػػػل: وجػػػػد مشذػػػػرات تخويجيػػػة، عػػػخوض 

 جثة باستسخار.لمخجمات، ووجػد معمػمات مح

ـــزوار ) ـــى ال ـــع: الحفـــاظ عم رػػػفحة زػػػسغ التتبسعشػػػى أف  (:Conversation of visitorsالسبـــدأ الراب
السزػػاميغ والػػخوابط اليامػػة التػػي تجػػحب الػػدوار مػػع وضػػع عبلمػػات واضػػحة تحػػجد مدػػار الدائػػخ وتسكشػػو مػػغ 

فػػػي الرػػػفحة، ودعػػػػة  ، بحيػػػث ال يتحػػػػؿ الدائػػػخ إلػػػى مترػػػفح آخػػػخ، وقمػػػة ضيػػػػر اإلعبلنػػػاترػػػفحةالعػػػػدة لم
 الجسيػر لئلعجاب بالرفحة أو السشذػر.

ويقرج بيحا السبجأ أف يتزسغ السػقػع  (:The dialogic loopالسبدأ الخامس: الحمقة الحؽارية التفاعمية )
األدوات التفاعمية التي تتيح الفخصة لمجسيػر بالخد عمى ما تشذخه السشطسة، وتدويج الجسيػر بالسعمػمات التػي 

بيػػػا، والػػػخد عمػػػى استفدػػػارات وشػػػكاوػ الجسيػػػػر عبػػػخ التعميقػػػات، ووجػػػػد مشذػػػػرات تدػػػتصمع رأؼ الجسيػػػػر يصم
 بالخجمات السقجمة.

 السدتؽيات التسييدية

 

 السدتؽيات العميا

 

 

 

الموقع استخدامسهولة   

 تقديم معلومات مفيدة للجمهور

 تكرار الزيارة

لقات الحوارية التفاعليةالح  
 الحفاظ على الزوار
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 (:  مبادئ اإلترال الحؽاري 4شكل رقػ )

 ((Technology Acceptance Model TAMنسؽذج تقبل التقشية  ( ب
الشساذج القػية في مجاؿ تقشية السعمػمات وفي مجػاؿ سػمػؾ قبػػؿ تقشيػة اإلترػاؿ، ويعتبػخ  مغ (TAM)يعتبخ 
مغ أبخز الباحثيغ الحيغ أسيسػا في تصػيخ نسػذج قبػؿ التكشػلػجيا كصخيقة لمتشبؤ بسجػ قبػؿ تكشػلػجيا  ديفيد

كشػلػجيا الججيجة عمى أنيػا السعمػمات داخل السشطسات، ويؤكج الشسػذج عمى أنو كمسا كانت نطخة السدتخجـ لمت
 .1سيمة اإلستخجاـ ومفيجة، كمسا كاف ىشاؾ اتجاه إيجابي نحػه

  (symmetrical communication Model) نسؽذج اإلترال الستؽازن )الستساثل( ( ت
والحؼ يتساثل فيو شخفي اإلتراؿ كعشرخيغ فعاليغ في العسمية اإلترالية )العبلقات العامة والجسيػر(، وفي  

لشسػذج يدتخجـ مسارسػ العبلقات العامة السداومة والتفاوض واستخاتيجيات حل الرخاع مغ أجػل إحػجاث ىحا ا
تغيػخ فػػي األفكػػار والسػاقػػف والدػػػكيات لكػػل مػػغ السشطسػػة والجسيػػػر، واليػػجؼ مػػغ ىػػحا الشسػػػذج ىػػػ الحرػػػؿ 

. 2ة لخغبػػة الجسػػاىيخعمػػى التػػػازف وتػػخويج الفيػػع الستبػػادؿ بػػيغ السشطسػػة والجسيػػػر مػػغ أجػػل خزػػػع السؤسدػػ
وييجؼ نسػذج اإلتراؿ الستساثل إلى تحقيق التػازف في اإلتراؿ ودقامػة عبلقػات مفيػجة متبادلػة بػيغ السشطسػة 
والجسيػػػر، ودعتبػػخ الشسػػػذج الخابػػع أرقػػى نسػػػذج لسسارسػػة العبلقػػات العامػػة، ويذػػيخ مفيػػـػ اإلترػػاؿ الستساثػػل 

يغ السشطسػػة وجسيػرىػػا، ويؤكػػج عمػػى الفيػػع الستبػػادؿ والسذػػتخؾ ثشػػائي االتجػػاه إلػػى عبلقػػات إترػػالية متػازنػػة بػػ
 .3لسرمحة كل مغ السشطسات وجساىيخىا

والػػحؼ  Two way Symmetrical modelوىشػػاؾ عبلقػػة بػػيغ نسػػػذج اإلترػػاؿ الستػػػازف ذو االتجػػاىيغ 
ػر(، وبيغ نطخيػة يتساثل فيو شخفي اإلتراؿ كعشرخيغ فعاليغ في العسمية اإلترالية )العبلقات العامة/ الجسي

، والتػػي تذػػيخ إلػػى اإلترػػاؿ اليػػادؼ لتبػػادؿ  Dialogic Communication Theoryاإلترػػاؿ الحػػػارؼ 
السعمػمػػػات واآلاراء واألفكػػػار أو التفػػػاوض. فمتحقيػػػق اإلترػػػاؿ الحػػػػارؼ مػػػع الجسيػػػػر تقػػػػـ العبلقػػػات العامػػػة 

                                           
1
 - Davis, D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 
2
 - Huang, Y. (1997). Public relation strategies, relation out comes and conflict Management 

Strategies. (Doctoral Dissertation), Faculty of the Graduate school. 
3
 - Luo, Y. Jiang, H. (2012). A dialogue with social media experts: Measurement and Challenges of 

social media use in Chinese public relations practice, Global Media Journal, 5(2), 59-60. 
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ـ مػاقػػػع يػػتسكغ الجسيػػػػر مػػػغ خبلليػػػا بإيجػػاد نطػػػاـ وعسميػػػات إترػػاؿ بػػػجعع ىػػػحه الشسػػػاذج اإلترػػالية فيػػػي تقػػػج
بالتحاور مع السشطسة وتدداد معخفتو ووعيو بيا، وىي بحلظ تتسكغ مغ بشاء العبلقة مع الجسيػر واالحتفاظ بيا 
وتجعيسيا، وتقػـ عمى أساس مغ الفيع الستبادؿ بيغ الصخفيغ وبتبادؿ اآلراء ووجيات الشطخ. ويتحقق االتراؿ 

التعبيػػخ عػػغ رد الفعػػل والػػخأؼ، والسعمػمػػات السقجمػػة ذات الكيسػػة، وجاذبيػػة السػقػػع الحػػػارؼ مػػغ خػػبلؿ إمكانيػػة 
وسػخعة الػصػػؿ لمسػقػع، وسػيػلة اإلسػتخجاـ واإلحتفػاظ بػالجسيػر عمػى  ،ودفع الجسيػر لمعػدة إليو مخة أخخػ 

ت، وىػػػ ىػػػ إترػػاؿ ثشػػائي اإلتجػػاه أو متعػػجد اإلتجاىػػا حدػػب ىػػحه الشطخيػػة السػقػػع. فاالترػػاؿ عبػػخ اإلنتخنػػت
إتراؿ يستاز بالتفاعل بيغ الجسيػر والقائع باإلتراؿ، وكػحلظ بػيغ الجسيػػر والسحتػػػ بأنػاعػو السختمفػة؛ مسػا 
أدػ لتكػيغ أنساط ججيجة مغ الجسيػر تختبط مػع بعزػيا وتتبػادؿ اإلترػاؿ والتفاعػل وتسيػل نحػػ التخرػز. 

ساىيخىا األساسػية لسشاقذػة القزػايا السختمفػة. ويعػد مفيػـ اإلتراؿ الحػارؼ إلى قياـ السشطسات باإلتراؿ بج
والتػي تعشػي إدراؾ العبلقػات  األول: ىـؽ التبادليـة،وتتزػسغ نطخيػة اإلترػاؿ الحػػارؼ خسدػة مبػادغ أساسػية، 

، والػػحؼ يعشػػي بإسػػتسخارية التػاصػػل مػػع والثــاني: ىــؽ التؽاصــلبػػيغ السشطسػػة وجساىيخىػػا واإلعتػػخاؼ بأىسيتيػػا. 
 والرابـــع: ىـــؽ، والػػػحؼ يؤكػػػج عمػػػى أىػػػجاؼ ومرػػػالح الجسػػػاىيخ وتػػػجعيسيا. الـــتقسصوالثالـــ:: ىـــؽ الجسػػػاىيخ. 

، اإللتـزام والخـامس: مبـدأ، ويعشي استعجاد السشطسػة لمتفاعػل مػع األفػخاد والسؤسدػات وفقػا  لذػخوشيا. السخاطرة
 .1ويذيخ إلى مجػ التداـ السشطسة بالحػار والتفديخ والتفاىع مع الجساىيخ

الجراسة في جسع بياناتيا بصخيقة عميسػة ومشطسػة عمػى مػشيج تحميػل السزػسػف والػحؼ  اعتسجتمشيج الدراسة: 
السػػشيج الػصػػفي السقػػارف باعتبػػاره ُيعػػج مػػغ أىػػع السشػػاىج السدػػتخجمة فػػي الجراسػػات اإلعبلميػػة وأكثخىػػا شػػيػعا ، و 

ييػػجؼ إلػػى  ؼالتحميمػػي الػػح مشيجػػا  يحقػػق أىػػجاؼ الجراسػػة الستسثمػػة فػػي وصػػف ضػػاىخة معيشػػة، والسػػشيج الػصػػفي
قػـػ بالكذػف عػغ الحالػة يكسػا  ،اكتذاؼ الػقائع ووصف الطػاىخ وصفا  دقيقا  وتحجيج خرائريا كسيػا  وكيفيػا  

، باإلضػافة 2حاوؿ التشبؤ بسا ستكػف عميو في السدػتقبليالدابقة لمطػاىخ وكيف وصمت إلى صػرتيا الحالية و 
ا الباحػػث االجتسػػاعي فػػي دراسػػة الطػػػاىخ والعسميػػات الػسػػيمة التػػي يدػػتخجمي الػػحؼ ُيعتبػػخالسػػشيج السقػػارف إلػػى 

                                           
: تحميل مغ السدتػػ الثاني لمبحػث السشذػرة خبلؿ ؽر دراسات العالقات العامة وإدارة سسعة السشعسةتط(. 2016رضػاف، أحسج. ) - 1

 ـ.2015ـ إلى عاـ 2000الفتخة مغ عاـ 
 . )الصبعة األولى(. عساف: دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع.السشيج العمسي وتطبيقاتو في العمؽم االجتساعية(. 2009األبخش، إبخاليع. ) - 2
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والتفػػػاعبلت والسؤسدػػػات االجتساعيػػػة دراسػػػة مقارنػػػة تتخرػػػز بجراسػػػة أوجػػػو الذػػػبو واالخػػػتبلؼ بػػػيغ الطػػػػاىخ 
 .والسؤسدات

فػػي العػػامميغ فػػي قدػػع العبلقػػات العامػػة فػػي شػػخكات تحػػجد مجتسػػع الجراسػػة التحميميػػة مجتســع وعيشــة الدراســة: 
ػيػػة الفمدػػصيشية الستسثمػػة بذػػخكتي أوريػػجو وجػػػاؿ التػػي تػػع تحميػػل صػػفحاتيا بػػالفيذ بػػػؾ؛ وتػػع اإلترػػاالت الخم

اختيار السسارسيغ الحيغ يدتخجمػف صفحات الفيذ بػؾ، حيث أف الغخض مغ الجراسة ىػػ معخفػة اإلسػتخجاـ 
سيػػر عبػخ تمػظ الفعمي لػسائل التػاصل اإلجتساعي، ومجػ إدراؾ السسارسيغ لسبادغ اإلتراؿ الحػرؼ مع الج

، والتػػي تسثمػػت باألشػػيخ التاليػػة "شػػيخ تذػػخيغ األوؿ، 2019آخػػخ أشػػيخ مػػغ العػػاـ الػسػػائل، حيػػث تػػع تحميػػل 
تذػػػخيغ الثػػػػاني، كػػػػانػف األوؿ، وكػػػػانػف الثػػػػاني"؛ نطػػػػخا  إلحتػػػػػاء ىػػػػحه األشػػػػيخ عمػػػػى مشاسػػػػبات دوليػػػػة تدػػػػتغميا 

أوريػجو،  253مشذػر لكبل الذػخكتيغ. ) 586 حيث تع تحميل مجسػع الذخكات في التخويج اإليجابي لدسعتيا.
 جػاؿ(. 333

 Content) تحميــل السحتــؽى : تػػع جسػػع بيانػػات الجراسػػة باسػػتخجاـ أداتػػيغ ىسػػا: األولػػى أدوات جســع البيانــات
Analysis) ، آداة تحميػػػل السحتػػػػػ؛ لكػنيػػػا الصخيقػػػة السشيجيػػػة التػػػي تدػػػتخجـ لػصػػػف مزػػػسػف تػػػع اسػػػتخجاـ

( في عمػػـ اإلترػاؿ ىػػ كػل مػا يقػلػو الفػخد أو يكتبػو ليحقػق مػغ خبللػو Contentاإلتراؿ. إذ أف السحتػػ )
باالعتسػاد عمػى تحميل محتػػ صفحات الفيذ بػػؾ الخاصػة بالذػخكتيغ،  تع حيث . أىجافا  إترالية مع أخخيغ

ت لتحجيػػج مػػا إذا كانػػا كيشػػت وتػػايمػر، السبػػادغ الحػاريػػة التػػي أنذػػأى مكيػػاس االترػػاؿ الحػػػارؼ والسبشػػي عمػػى
، حيػػث تحتػػؼ ىػػحه السقػػاييذ عمػػى خسدػػة محػاور، وىػػي: تػػػفيخ معمػمػػات مفيػػجة، صػفحات فػػيذ بػػػؾ حػاريػػة

سػػػيػلة اسػػػتخجاـ واجيػػػة الرػػػفحة، الحفػػػاظ عمػػػى زوار الرػػػفحة، الحمقػػػات الحػاريػػػة التفاعميػػػة و تكػػػخار زيػػػارة 
كػػل محػػػر مػػغ الرػػفحة "معػػاودة الديػػارة". حيػػث يحتػػػؼ كػػل محػػػر عمػػى مجسػعػػة فقػػخات تكػػيذ مػػجػ تػػػفخ 

( Analysisالسحاور السحكػرة في صفحات الفيذ بػؾ لجػ الذخكتيغ. فاليجؼ األساسي مغ عسميػة التحميػل )
  ىػ اإلستجالؿ؛ ألنو ال يسكغ ألؼ فخد أف يرل إلى تأثيخات اإلتراؿ دوف دراسة مجلػالتو.
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عػػػج واحػػػجة مػػػغ أدوات جسػػػع التػػػي ت( In-depth interview) السقابمـــة العمسيـــة السعسقـــةواألداة الثانيػػػة: 
السعمػمات عغ شخكتي جػاؿ وأوريجو. حيث تع تػضيفيا في جسع السعمػمات مغ مػضفي العبلقات العامػة فػي 
الذخكتيغ، والتي تزسشت عجة محػاور مػغ أىسيػا، عػامػل تبشػي السسارسػيغ إلسػتخجاـ الفػيذ بػػؾ فػي مسارسػة 

مع الجسيػر عبخ ىحه الػسيمة، وأىع العكبات والسذاكل  أنذصة العبلقات العامة، ومجػ إدراكيع لسبادغ الحػار
. باإلضافة إلى مقابمة مع خبيخ مختز في اإلعبلـ اإلجتساعي التي قج تػاجييع عشج التعامل مع ىحه الػسيمة

Co-Founder  بذػػػخكةGo Social  لتأكيػػػج الشتػػػائج التػػػي تػػػع الحرػػػػؿ عمييػػػا مػػػغ خػػػبلؿ السقابمػػػة وتحميػػػل
 السحتػػ.

ء اختبارات الرجؽ والثبات عمى مقاييذ الجراسة، وتع استخجاـ بخنامج الحـد اإلحرائية في وقج تع إجخا
، ودجخاء عجة عسميات إحرائية باستخجاـ البخنامج لتحميل نتائج الجراسة واختبار SPSSالجراسات اإلجتساعية 

ىػ السعامل و  .Coefficient Kappa kلمتأكج مغ مػثػقية الشتائج، تع استخجاـ العبلقات بيغ متغيخاتيا. و 
 Interلمتأكج مغ مرجاقية تحميل السحتػػ  الحؼ يخبط عجد الترشيفات الستػافقة مع عجد الترشيفات الستشافخة

coder reliability( يكيذ  إحرائي ىػ مكياس، مع اتفاؽ الترشيفات التي يسكغ تػقعيا عغ شخيق الرجفة
ما يعخؼ بالتػافق بيغ الُسكيع الجاخمي لمبشػد الشػعية. وىػ يأخح بشطخ االعتبار ما يتع احتدابو مغ تػافق عغ 

بتحميل  تع إجخاء بتحكيع إستسارة تحميل السحتػػ، والتأكج مغ صبلحياتيا،، فبعج الكياـ (شخيق الرجفة
 .السحتػػ، واإلستعانة بباحث آخخ لمتأكج مغ ثبات الشتائج

 ثالثًا: نتائج تحميل صفحات ييس بؽك لذركات االتراالت "جؽال وأوريدو"

 الشتائج العامة - أ
أضيػػخت نتػػائج الجراسػػة أف شػػخكتي جػػػاؿ، وأوريػػجو يعتسػػجاف عمػػى مشرػػة التػاصػػل االجتسػػاعي )فػػيذ  -1

الػػػاردة فػػي  االستفدػػاراترؼ، وذلػػظ مػػغ خػػبلؿ الػػخد عمػػى الحػػػا االترػػاؿبػػػؾ( كػػأداة ميسػػة مػػغ أدوات 
السذػػتخكيغ مػػغ خػػبلؿ  استفدػػاراتبػػالخد عمػػى  اىتستػػاىػػحه السشرػػة، وأكػػجت الشتػػائج أف كمتػػا الذػػخكتيغ 

فخيػػق مخػػتز إضػػافة إلػػى الػػخدود اآلليػػة، كسػػا أف شػػخكة أوريػػجو قامػػت بخقسشػػة الػػخدود عبػػخ واتػػذ آب 
، وىػػ بخنػامج لمػخد اآللػي Chatbot’sإلػى الػخد اآللػي  إضػافة، What’s app businessاألعسػاؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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، E-careوالخقسػػي عمػػى السذػػتخكيغ، كسػػا تزػػع  أوريػػجو قدػػع مخػػتز يدػػسى قدػػع االىتسػػاـ بالدبػػائغ 
ويحتػػػؼ عمػػى فخيػػق مدػػؤوليتو الػػخد عمػػى االستفدػػارات عمػػى الفػػيذ بػػػؾ واإلندػػتغخاـ ومػاقػػع التػاصػػل 

جابػػة عمػػى استفدػػارات الدبػػائغ مػػغ خػػبلؿ الػػخد اآللػػي عمػػى االجتساعيػػة األخػػخػ. أمػػا جػػػاؿ فتقػػػـ باإل
الساسػػشجخ، فيسػػا يقػػػـ السػضفػػػف بػػالخد عمػػى التعميقػػات، وىػػحا األمػػخ يشػػجرج تحػػت اسػػتخاتيجية التعػػاوف 
إلدارة الدػػسعة والتػػػي تتسثػػل فػػػي إحػػجاث إحدػػػاس مذػػتخؾ بػػػيغ السؤسدػػة والجسيػػػػر يذػػعخ كػػػل مشيسػػػا 

ا، ومشاقذػتو، األمػخ الػحؼ يدػاعج الصػخفيغ عمػى التغمػب عمػى بحاجتو إلى اآلخخ في تحجيج مػضػػع مػ
. األمػػػخ الػػػحؼ يػػػؤدؼ إلػػػى خمػػػق تفػػػاىع متبػػػادؿ ومذػػػتخؾ بػػػيغ مرػػػمحة 1السذػػػكبلت الصارئػػػة مدػػػتكببل  

، Technology Acceptance Model (TAM)السؤسدػػة والجسػػاىيخ، مػػغ خػػبلؿ تقبػػل التقشيػػة 
ات العامػػة فػػي أورديػػػ وجػػػاؿ نطامػػا  خاصػػا  ودسػػتخجاميا فػػي عسميػػات اإلترػػاؿ، حيػػث أوجػػجت العبلقػػ

يتسكغ الجسيػر مغ خبلؿ بالتحاور مع السشطسة لديادة وعيػو ومعخفتػو بخػجمات الذػخكة، وذلػظ بيػجؼ 
بشػػاء عبلقػػة قػيػػة مػػع الجسيػػػر وتحقيػػق الفيػػع الستبػػادؿ بػػيغ الصػػخفيغ بتبػػادؿ اآلراء ووجيػػات الشطػػخ، 

 ودمكانية التعبيخ عغ رد الفعل والخأؼ.
بيشػػػت الشتػػػائج أف شػػػخكتي جػػػػاؿ وأوريػػػجو تعتسػػػجاف عمػػػى مػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي لمػػػخد عمػػػى كسػػػا  -2

التعميقات الدػمبية، حيػث أف أوريػجو تدػتخجـ تصبيقػا  خاصػا  لفمتػخة السرػصمحات والكمسػات غيػخ البلئقػة 
الػخد عمييػا عمػى ، أما الخدود الدمبية األخػخػ فيػتع Filtrationوالستعمقة بالذتائع واأللفاظ الشابية يجعى 

الخسػػػائل الخاصػػػة، أمػػػا شػػػخكة جػػػػاؿ فتتػاصػػػل مػػػع أصػػػحاب التعميقػػػات الدػػػمبية لسعخفػػػة مذػػػاكميع فػػػي 
العخوض الخاصة بالذػخكة، بيشسػا التعميقػات الدػمبية السحتػيػة عمػى ألفػاظ نابيػة فيػتع حػحفيا إلكتخونيػا . 

عتقػػػادات، واآلراء والتػقعػػػات وىػػػحا األمػػػخ يشػػػجرج تحػػػت اسػػػتخاتيجية اإلقشػػػاع التػػػي تيػػػجؼ إلػػػى تغييػػػخ اال
والسػاقػػػف، بتقػػػجيع أفزػػػل الخػػػجمات ودعػػػجاد رسػػػائل إترػػػالية مػػػؤثخة لمجسيػػػػر، لمتعػػػجيل عمػػػى سػػػمػكيع 

                                           
 . )الصبعة األولى(. عساف: دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع.العالقات العامة الدولية(. 2010العبلؽ، بذيخ. ) - 1
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وذلظ مغ خبلؿ الخد عمى التعميقػات الدػمبية ومعخفػة . 1باآلراء والسقتخحات التي تخجـ سياسة السؤسدة
 السذاكل التي تػاجييع والعسل عمى حميا.

جراسػػة أف كػػبل مػػغ جػػػاؿ وأوريػػجو تدػػتخجماف نسػػػذج اإلترػػاؿ الستػػػازف ذو االتجػػاىيغ وبيشػػت نتػػائج ال -3
Two way Symmetrical model  والػػحؼ يتساثػػل فيػػو شخفػػي اإلترػػاؿ كعشرػػخيغ فعػػاليغ فػػي

العسميػػػة اإلترػػػالية )العبلقػػػات العامػػػة/ الجسيػػػػر(، لتبػػػادؿ السعمػمػػػات واآلاراء واألفكػػػار أو التفػػػاوض، 
ج أف كػػبل  مػػغ مػػػضفي شػػخكتي أوريػػجو وجػػػاؿ يػضفػػاف وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي حيػػث أكػػجت الشتػػائ

لشقل أخبار الذخكة، إلحجاث تفاعٍل كبيٍخ مع السشذػرات، ويقػماف بشذخ العخوض والحسػبلت الذػخكة، 
إلسػػتفادة الجسيػػػر مػػغ الحسػػبلت والعػػخوض الججيػػجة السقجمػػة، وال يختمػػف األمػػخ عشػػو فػػي جػػػاؿ حيػػث 

ف بإسػػتخجاـ صػػفحاتيع الذخرػػية لمتػػخويج لخػػجمات الذػػخكة، وال يختمػػف األمػػخ عشػػو فػػي يقػػـػ السػضفػػػ 
أف حيػػث وجػػج جػػػاؿ حيػػث يقػػػـ السػضفػػػف بإسػػتخجاـ صػػفحاتيع الذخرػػية لمتػػخويج لخػػجمات الذػػخكة، 

شػػػبكة الفيدػػػبػؾ ىػػػي الذػػػبكة األكثػػػخ اسػػػتخجاما  بػػػيغ السسارسػػػيغ بػػػيغ شػػػبكات التػاصػػػل االجتسػػػػاعي 
شػػػػبكات التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي لػػػػو نتػػػػائج إيجابيػػػػة ومتشػعػػػػة، فػػػػي بشػػػػاء صػػػػػرة األخػػػػخػ، وأف تػضيػػػػف 

 السؤسدة ومكانتيا في السجتسع.
بالخغع مغ إىتساـ كؤل مغ جػاؿ وأوريجو باإلتراؿ الحػارؼ، والتػاصل الثشائي، الحؼ يعدز التفاىع  -4

التدػيقي، حيث  وتبادؿ الثقة بيغ الصخفيغ، إال أف جػاؿ وأوريجو كذخكات ربحية ال تيسل الجانب
بيشت الشتائج أف شخكتي جػاؿ وأوريجو يجشياف فائجة كبيخة مغ اإلعبلنات والسشذػرات في مػاقع 
التػاصل اإلجتساعي بسا يعػد عمييع بالخبح والسشفعة والذيخة، وأضيخت الشتائج أف شخكة أوريجو تقدع 

يخ بيا انجازاتيا وأنذصتيا، مشذػراتيا إلى تجارية دعائية، ومشذػرات العبلقات العامة التي تط
ويشجرج ذلظ تحت استخاتيجية التيديخ  .ومشذػرات إجتساعية تفاعمية، لمحرػؿ عمى مذاركة الستابعيغ

التي تعشي تحديغ القجرة الجساعية عمى التكيف، وتحديغ أداء السؤسدة تجاه الجسيػر والبيئة، 

                                           
تبشي مسارسة العالقات العامة لألعالم االجتساعي في السشعسات الحكؽمية الدعؽدية: دراسة ميدانية في (. 2015الريفي، حدغ. ) - 1

. بحث مقجـ في مؤتسخ وسائل التػاصل االجتساعي: التصبيقات والسذكبلت السشيجية. الخياض، كشؽلؽجياإطار الشعرية السؽحدة لقبؽل الت
 الدعػدية.



192 
 

ر بالتدييبلت التي تتخحىا السؤسدة ويتسثل اليجؼ األساس ليحه اإلستخاتيجية في تعخيف الجسيػ 
لسداعجة جسيػرىا وفق الخجمات السقجمة، عغ شخيق تقجيع السعمػمات التي تداعج الجسيػر عمى 

. وذلظ مغ خبلؿ تعاوف السشطسة مع جسيػرىا الجاخمي )السػضفػف( 1اإلستفادة مغ الخجمات
 التعامل مع الجسيػر الخارجي. ومداىستيع في نذخ أخبار الذخكة، األمخ الحؼ يشعكذ إيجابا  عمى

وأكجت نتائج الجراسة أف شخكتي جػاؿ وأوريجو يجشياف فائجة كبيخة مغ اإلعبلنات والسشذػرات في  -5
مػاقع التػاصل اإلجتساعي بسا يعػد عمييع بالخبح والسشفعة والذيخة، وأضيخت الشتائج أف شخكة أوريجو 

عبلقات العامة التي تطيخ بيا انجازاتيا وأنذصتيا، تقدع مشذػراتيا إلى تجارية دعائية، ومشذػرات ال
وذلظ يؤكج أف اليجؼ األساسي مغ  ومشذػرات إجتساعية تفاعمية، لمحرػؿ عمى مذاركة الستابعيغ.

اإلعبلنات والسشذػرات ىػ تخويجي يخجـ أغخاض شخكة جػاؿ ويحقق السديج مغ األرباح ليا، وىحا ال 
 Marketingسا في إشار االتراؿ التدػيقييشجرج في إشار االتراؿ الحػارؼ ودن

communication والحؼ تدتخع استخاتيجياتو الشسػذج األوؿ مغ نساذج العبلقات العامة والسعخوؼ ،
باسع "نسػذج الػكالة الرحفية" والحؼ ييجؼ إلى زيادة الػعي ودقشاع السدتيمكيغ بتجخبة مشتج معيغ 

سمية الشذخ كػسيمة تشافدية مع الذخكات األخخػ، ولكشيا كسا أف شخكة أوريجو ال تشطخ لع. 2أو شخائو
تتعمع بالسذاىجة مغ مشافدييا، فتحاوؿ أف تأخح بعيغ اإلعتبار ىحه الػسائل ليكػف ىشاؾ فائجة أكبخ 
لمسذتخكيغ وبشفذ الػقت يحقق فائجة لمذخكة، أما جػاؿ فتقـػ بستابعة اإلعبلنات لمذخكات السشافدة 

تقـػ جػاؿ بعسل اعبلناتيا وتصػيخىا مغ أجل الحفاظ عمى سسعتيا واإلبقاء عمى األخخػ، وبشاء  عمييا 
 زبائشيا الحالييغ.

وأوضحت الشتائج أف مػاقع التػاصل اإلجتساعي تسثل وسيمة مشاسبة إلدارة األزمات لكل مغ جػاؿ  -6
ـ وأوريجو لتػضيح ىحه السذكمة ولتحديغ صػرة وسسعة الذخكة، حيث تشػع أوريجو في إستخجا

إستخاتيجيات إدارة األزمة ما بيغ التخيث، والخد في الػقت السشاسب، ودستخاتيجية اإلختفاء،  بحدب 
                                           

. السجمة العخبية تبشي مسارسة العالقات العامة للعالم اإلجتساعي في السشعسات الحكؽمية الدعؽدية(. 2016الريفي، حدغ. ) - 1
 .166(، 5لئلعبلـ واإلتراؿ، )

2
 - Bowen, S. A. (2010). An overview of the public relations function. New York, NY: Business Expert 

Press, LLC. 
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الطخوؼ السحيصة باألزمة، مدتخجمة وسائل التػاصل اإلجتساعي  والخسائل الشرية بسا يتشاسب مع 
ة التخيث في حاؿ حجع وشبيعة األزمة، أما جػاؿ فتقػـ بجراسة األزمة وتقييسيا، وتدتخجـ استخاتيجي

كانت األزمة خفيفة، ودستخاتيجية الخد بالػقت السشاسب في حاؿ كانت كبيخة، وتدتخجـ مػاقع التػاصل 
اإلجتساعي في حاؿ حجوث خمل فشي وتقشي لشذخ وتعسيع وتػضيح شبيعة الخمل وأنو جارؼ العسل 

 والستابعة عمى حمو.
شخكة أوريجو يدتخجمػف وسائل التػاصل  بيشت نتائج الجراسة أف مػضفي العبلقات العامة في -7

اإلجتساعي السختمفة كاليػتيػب، وواتذ آب، سشاب شات، تيميغخاـ، سكايب، لشكج إف، وآؼ كبلود 
بالشدبة ألورديجو، وذلظ بيجؼ مػاكبة التصػر التكشػلػجي، وتقجيع  Chatbot’sواندتغخاـ، وليشكجاف، 

ػضفػف عمى أنيع يقػمػف بإستخجاـ وسائل التػاصل اإلعبلنات والجعايات السختمفة، حيث أجسع الس
االجتساعي السختمفة غيخ الفيذ بػؾ لبلعبلف عغ العخوض السقجمة مغ قبل الذخكة. إف ىحا التبشي 

حيث أف تبشي التكشػلػجيا يداىع  TAMلمتكشػلػجيا الحجيثة يتفق اتفاقا  تاما  مع ما جاء بو نسػذج 
عاؿ بيغ الذخكة والجسيػر، وىي تذكل ضخورة كبيخة لتحقيق وبذكل كبيخ في تحقيق التػاصل الف

وبيشت الشتائج أف ىشاؾ مػقع خاص بالذخكة عمى كل وسيمة مغ وسائل التػاصل . أىجاؼ الذخكة
لمذخكة، لستابعة جسيع اإلعبلنات التي يتع نذخىا  Websiteاالجتساعي إضافة  إلى السػقع الخسسي 

 Googleألمخ يأخح سياقيغ، األوؿ مغ خبلؿ إعبلنات جػجلعمى جسيع السػاقع األخخػ، وىحا ا
adds والثاني ىػ مػضػع الخعايات السباشخة، الحؼ ييجؼ لتقػية عبلقة الذخكة مع الػسيمة ،

االعبلنية، إضافة إلى الذعػر بالسدؤولية تجاه اإلعبلـ الفمدصيشي مغ خبلؿ السداىسة في رعاية 
 وسائل إعبلمية مختمفة.

لكياس السشذػرات عمى وسائل التػاصل االجتساعي فإف ىشاؾ أدوات متصػرة يتع أما بالشدبة  -8
استخجاميا، وتعسل تقاريخ تحميمية باإلضافة إلى مجػ وصػؿ السشذػر لمجسيػر، واإلنصباع لمسشذػر، 
حيث أف أمخ الكياس ليذ مقترخا  عمى عجد اإلعجابات والتعميقات، ويداعج ذلظ في دراسة وتقييع 

حػار بيغ الذخكتيغ والجسيػر الستابعيغ، بيجؼ الػصػؿ الى االتراؿ الفعاؿ الحؼ يداىع فعالية ال
في بشاء التفاىع والعبلقة القػية بيغ الذخكات وجسيػرىا، وتداىع ىحه االليات في تقييع درجة 
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اء االتراؿ الحػارؼ وفعاليتو في تحقيق الرػرة الحىشية الجيجة ليا. كسا بيشت الشتائج أف الدبب ور 
 .استخجاـ ىحه الػسائل ىػ انتذارىا الكبيخ وسيػلة الػصػؿ إلى جسيع الفئات السدتيجفة

أضيخت نتائج الجراسة أف كل مغ شخكة أوريجو وجػاؿ إىتستا بجرجة مختفعة ججا  بالحمقات الحػارية  -9
 .التفاعمية في صفحاتيا في الفيذ بػؾ

ييا مػضفػ العبلقات العامة في أوريجو أكجت نتائج الجراسة أنو ال يػجج صعػبات معيشة يػاج -10
بالتعامل مع وسائل التػاصل االجتساعي، بإستثشاء إزدياد شمبات الخعاية لمفعاليات السختمفة األمخ 
الحؼ يدتشدؼ ميدانية الذخكة، أما شخكة جػاؿ فبيشت أف الرعػبات التي يػاجييا مػضفػ العبلقات 

 ساعي تتسثل في اإلشاعات والخدود الدمبية.العامة في التعامل مع وسائل التػاصل االجت
تشػعاف في فيسا يتعمق في استخجاـ وسائل التػاصل اإلجتساعي، أكجت الشتائج أف كمتا الذخكتيغ  -11

التػاصل اإلجتساعي بيجؼ الػصػؿ األكبخ إلى جساىيخىا، ولكشيا تخكد عمى نذخ  وسائلستخجاـ ا
عمى الشز السخفق بالرػرة لتعخيف الجسيػر السعمػمات والعخوض التخويجية والخجمات، وتخكد 

بيحه العخوض. باإلضافة إلى أف أوريجو تخكد في مشذػراتيا عمى الخجمات واإلعبلنات والعخوض، 
بيشسا تخكد جػاؿ عمى األنذصة، واألحجاث، واإلنجازات التي تقـػ بيا الذخكة، كسا تقـػ كمتا 

كسا  .ذػرات إستصبلع رأؼ الجسيػر لجحب الستابعيغالذخكتاف بشذخ السشاسبات الجيشية والػششية، ومش
% لجػاؿ، 71% ألوريجو، و84تقػـ كمتا الذخكتاف بشذخ السشاسبات الجيشية والػششية بشدبة 

 % لجػاؿ.66% ألوريجو، و84ومشذػرات إستصبلع رأؼ الجسيػر بشدبة 
االزمة مغ خبلؿ  تؤكج االستشتاجات أف أوريجو وجػاؿ تشػعاف في استخجاـ استخاتيجيات إدارة -12

استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي، وىحا يعشي أف الذخكتاف تعتسجاف عمى مػاقع التػاصل 
االجتساعي إلدارة الدسعة بذكل كبيخ؛ حيث تقجـ مػاقع لمجسيػر ليتسكغ مغ خبلليا بالتحاور مع 

ػر واالحتفاظ بيا السشطسة وتدداد معخفتو ووعيو بيا، وىي بحلظ تتسكغ مغ بشاء العبلقة مع الجسي
 وتجعيسيا، ويقػـ ذلظ عمى أساس مغ الفيع الستبادؿ بيغ الصخفيغ وبتبادؿ اآلراء ووجيات الشطخ.

ويتحقق االتراؿ الحػارؼ مغ خبلؿ إمكانية التعبيخ عغ رد الفعل والخأؼ، والسعمػمات السقجمة ذات 
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عة الػصػؿ لمسػقع، وسيػلة الكيسة، وجاذبية السػقع ودفع الجسيػر لمعػدة إليو مخة أخخػ. وسخ 
 .اإلستخجاـ واإلحتفاظ بالجسيػر عمى السػقع

 مشاقذة الشتائج التحميمة في ضؽء نعرية االترال الحؽاري  - ب
نطخية االتراؿ الحػارؼ ىي نطخية معيارية بسعشى أنيا تقجـ معاييخ لسا يجب أف تكػف عميو مسارسة 

لتػاصل اإلجتساعي، ووفقا  لمشطخية فإف وسائل التػاصل العبلقات العامة عبخ شبكة اإلنتخنت وخاصة وسائل ا
اإلجتساعي قجمت فخصة لسسارسي العبلقات العامة لبشاء عبلقات تفاعمية ومثسخة مع الجسيػر، ومغ أجل بشاء 
ىحه العبلقة فإنو يشبغي عمى مسارسي العبلقات العامة فيع كيفية تػضيف وسائل التػاصل اإلجتساعي لبشاء 

سيشيا مؤشخات حػارية ُتديل بشاء ىحه العبلقة، وىحه السؤشخات ىي: تػفيخ معمػمات مفيجة، العبلقة، وتز
وسيػلة االستخجاـ، والحفاظ عمى الدوار، وتذجيع الدوار عمى معاودة الديارة، والحػار التفاعمي، وكل مؤشخ 

تصػرت ُمشُح ُشخحت  مغ ىحه السؤشخات يتزسغ عجة وسائل تكيذ السؤشخ، ىحه الػسائل التي ُيسكغ قياسيا
، وتع استخجاميا مغ قبل الكثيخ مغ الباحثيغ، وفي 1998ىحه الشطخية مغ قبل كيشت وتايمػر في العاـ 

الدشػات األخيخة تع استخجاـ الشطخية في تحميل وسائل التػاصل اإلجتساعي مع الححؼ والتعجيل في مكياس 
 الشطخية بسا يتػافق مع وسائل التػاصل االجتساعي.

صبيق ىحه الشطخية عمى وسائل التػاصل االجتساعي وصفحات الفيدبػؾ خاصة لذخكات االتراالت وبت
بتػضيح  العاممة في فمدصيغ، أكجت الشتائج التي تع التػصل إلييا عغ تفػؽ أوريجو عمى جػاؿ باىتساميا

يث بمغت الشدبة رسالة السشطسة وأىجافيا بجرجة أكبخ مغ جػاؿ التي تختكد عمى عخض األحجاث واألنذصة ح
  %.18% مقارنة بجػاؿ 31.2في أوريجو 

جػاؿ وأوريجو إىتستا بالجرجة الكبيخة في عخض مشذػرات تخويجية وتخفيزات كسا كذفت الشتائج أف 
%، كسا دعت الستابعيغ لسذاركة السشذػر في عجة مػاضيع بشدبة 65.6لمعخوض والخجمات بشدبة 

%، أما بالشدبة لشذخ األسئمة السكخرة مغ الستابعيغ 15شدبة %، وقامت بتحجيث محتػػ الرفحات ب13.4
وبالسقارنة بيغ جػاؿ وأوريجو فقج إىتست أوريجو بالخدود عمى  %.5.8والخد عمييا فقج اىتست بيا بشدبة 

 %.4.5%، مقارنة بجػاؿ التي بمغت بشدبة 7.5الستابعيغ بذكل أكبخ مغ جػاؿ، حيث بمغت ندبة الخد 
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 سارسي العالقات العامة في فمدطيؼ نحؽ استخداميػ الفيس بؽك في إدارة سسعة الذركاترابعًا: نتائج م

شػػخكة أوريػػجو وجػػػاؿ بػػالخد عمػػى اإلستفدػػارات التػػي تصػػخح عمػػى وسػػائل التػاصػػل اإلجتسػػاعي،  تيػػتع  -1
حيث بي غ السػضفػػف أنػو يػتع الػخد عمػى استفدػارات السذػتخكيغ مػغ خػبلؿ فخيػق كامػل مخػتز إضػافة 

ود اآلليػػة. وأكػػج مػضفػػػ شػػخكة أوريػػجو أنػػو تسػػت رقسشػػة ىػػحه الػػخدود حيػػث أنػػو يػجػػج واتػػذ آب إلػػى الػػخد
، كسػا أكػجت نتػائج السقػاببلت أف شػخكة أوريػجو ىػي أوؿ شػخكة What’s app businessاألعسػاؿ 

، وىػػػػ الػػػخدود اآلليػػػة والخقسيػػػة عمػػػى السذػػػتخكيغ، وتعتبػػػخ شػػػخكة Chatbot’sأشمقتػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى 
، ويحتػػػؼ ىػػحا القدػػع عمػػى E-careأوؿ الذػػخكات التػػي كػػاف لػػجييا قدػػع مخػػتز يدػػسى  أوريػػجو مػػغ

 فخيق كامل مدؤوليتو الخد عمػى اإلستفدػارات عمػى الفػيذ بػػؾ واإلندػتغخاـ ومػاقػع التػاصػل األخػخػ.
وأشار مػضفػ أوريجو إلى أف السجة الدمشية التي يدتغخقيا الخد اآللي ىي ثػاف "خبلؿ ثػاني يكػف الخد 

مى اإلستفدارات"، والسجة الدمشية التػي يدػتغخقيا السػػضفيغ لمػخد ىػي بذػكل مباشػخ "خػبلؿ دقػائق يػتع ع
، وأضػػافا أنػػو بػػالخغع مػػغ وىشػػاؾ آليػػة معيشػػة لمػػخد ويمتػػـد بيػػا السػضػػف لمػػخدالػػخد عمػػى االستفدػػارات"، 

تست بخجستو ليكػف  التصػر التكشػلػجي والخقسي إال أنو ال يسكغ اإلستغشاء عغ السػضفيغ، فالخد اآللي
% مغ اإلجابات عمى اإلستفدارات، لكغ ىشاؾ بعس اإلستفدارات تتصمب تفػاعبل  بذػخيا  مػع 90لجيو 

، مػغ خػبلؿ Chatbot’sالسذتخؾ، باإلضافة إلى أنو أصبح مغ مياـ السػضفيغ إدارة ىػحا الػخد اآللػي 
ويقػػػػؼ تفشيػػػة الػػػخد اآللػػػي  العسػػػل عمػػػى تقيػػػيع مػػػا قػػػاـ بػػػو الػػػخد اآللػػػي، فػجػػػػد ىػػػؤالء السػػػػضفيغ يعػػػدز

Chatbot’s .تقػػػػػـ بػػػػالخد عمػػػػى  فإنيػػػػا شػػػػخكة جػػػػػاؿفيسػػػػا يتعمػػػػق  ويعػػػػدز عسميػػػػة اإلترػػػػاؿ الحػػػػػارؼ
استفدارات الدبائغ مغ خبلؿ الػخد اآللػي عمػى الساسػشجخ، أمػا التعميقػات فيقػػـ السػضفػػف بػحلظ، حيػث 

  وأيزا  مغ خبلؿ فخيق مختز.أكج السػضفػف أنو يتع الخد عمى اإلستفدارات التي تصخح بذكل آلي 
أوريجو تصبيقا  خاصا  لفمتخة السرصمحات والكمسات غيخ البلئقة، والستعمقة بالذتائع تدتخجـ شخكة   -2

واأللفاظ الشابية، أما الخدود الدمبية األخخػ فيتع الخد عمييا عمى الخاص، حيث أوضح السػضفػف أنو 
عمى بعس السرصمحات  Filtrationة بعسل ترفية احتخاما  لمسذتخكيغ ولمبيئة العامة قامت الذخك

والكمسات غيخ البلئقة لمطيػر، والستعمقة بالذتائع واأللفاظ الشابية، بحيث ال تطيخ ىحه السرصمحات 
عمى الرفحة، أما بالشدبة لمتعميقات الدمبية األخخػ فيتع التعامل معيا بذكل إيجابي وال يتع 
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غ مذكمة، يتع الخد عميو بأنو سيتع التػاصل معو عمى الخاص تجاىميا، فإذا كاف لجػ أحج السذتخكي
لحل ىحه السذكمة، أو إذا قجـ شخز لجيو إعتخاض عمى عخض معيغ يتع اقتخاح عخوض أخخػ لو 

شخكة جػاؿ مع أصحاب التعميقات الدمبية لسعخفة في السقابل تتػاصل  مسكغ تكػف أكثخ مػاءمة لو.
، أما بالشدبة لمتعميقات الدمبية والتي تحتػؼ عمى ألفاظ نابية مذاكميع في العخوض الخاصة بالذخكة

تخل بالسجتسع فيتع ححفيا إلكتخونيا ، حيث أنو يػجج شاقع مختز وضيفتو الخد عمى التعميقات 
الدمبية، ويػجج لجيو إجابات نسػذجية خاصة بكل الخجمات والحسبلت التي تقجميا الذخكة باإلضافة 

اصة باإلستقدار العاـ، ودذا ما كاف ىشاؾ مذتخؾ لجيو استفدار خاص يتع إلى وجػد إجابات عامة خ
تػجييو عمى الخاص والتػاصل معو، وفي حاؿ حجوث مذكمة مفاجئة يتع إرساؿ نسػذج خاص بيحه 

 الحالة.
يداىسػف في و  وسائل التػاصل االجتساعي لشقل أخبار الذخكة، الذخكتيغ تػضفافكل مغ مػضفي  -3

 ذلظ يداىع في تخويج مجاني وديجابي لمذخكة.و  خرية لشذخ أخبار الذخكة،تػضيف صفحاتيع الذ
السشذػرات اإلجتساعية ألوريجو تشقدع إلى مشذػرات دعائية إعبلنية، ومشذػرات فيسا يتعمق بشػعية  -4

أف شبيعة البػستات  تع اإليزاحعبلقات عامة، ومشذػرات األحجاث، والسشذػرات التفاعمية، حيث 
 قدع إلى ما يمي: "السشذػرات" تش

  مشذػرات تحت إشارcommercial  : 3دعائية إعبلنية مباشػخة، مػثبلG  شػيكل  40اليػـػ حدمتػظ ب
 دقيقة مجانية. 40بتحرل عمى 

  مشذػرات تكػف تحت إشار العبلقات العامةPR والتي يكػف ليا عبلقة بديارة وفج مػغ شػخكة أوريػجو ،
 التي تشطسيا شخكة أوريجو. Eventsت تتعمق باألحجاث لسؤسدة أخخػ، لجار أيتاـ، وغيخىا، ومشذػرا

  مشذػرات تحت إشار السشذػرات اإلجتساعيةSocial posts وشبيعة ىػحه السشذػػرات تكػػف تفاعميػة ،
مع الجسيػر، مثل نذخ معمػمة تفيج الجسيػر، نذخ معمػمات ديشية ودجتساعيػة، ونذػخ أسػئمة تفاعميػة 

 تحفد الجسيػر.
 تحت إشار خجمات الكيسة السزافة  إضافة  إلى مشذػراتVAS يتع مغ خبلليا الذخح لمجسيػر عػغ ،

 الخجمات السقجمة بالتعاوف مع السدوديغ اآلخخيغ، مثل خجمة الصقذ.
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أف اليجؼ األساسي مغ اإلعبلنات والسشذػرات ىػ تخويجي يخجـ أغخاض  شخكة جػاؿفي السقابل أوضحت 
ث أكج السػضفػف أف اليجؼ مغ اإلعبلنات التي يتع نذخىا ىػ الذخكة ويحقق السديج مغ األرباح ليا، حي

اإلعبلف عغ العخوض والحسبلت التي تخجـ الجسيػر، ويعػد بالشفع أيزا  عمى الذخكة. ويشجرج ذلظ تحت 
استخاتيجية التخغيب التي تعشي حث الجسيػر عمى فعل سمػؾ معيغ تخغب بو السؤسدة، عغ شخيق الػعػد 

 .افئات واليجايا، والعبارات التحفيديةبأفزل الخجمات والسك

ال تأخح فإف شخكة أوريجو لعسمية الشذخ كػسيمة تشافدية مع الذخكات األخخػ، فيسا يتعمق بالشطخ   -5
عسمية الشذخ عمى وسائل التػاصل اإلجتساعي كػسيمة تشافدية مع الذخكات األخخػ بذكل مجخد؛ 

ي في مجاؿ عسميا "الذخكات السشافدة" سػاء داخل الذخكة تأخح بعيغ االعتبار مشذػرات الذخكات الت
فمدصيغ أو خارجيا، لتتعمع بالسذاىجة مغ مشافدييا، فتحاوؿ أف تأخح بعيغ اإلعتبار ىحه الػسائل 

ف شخكة فإعمى عكذ ذلظ  ليكػف ىشاؾ فائجة أكبخ لمسذتخكيغ وبشفذ الػقت يحقق فائجة لمذخكة.
سشافدة األخخػ، وبشاء  عميو تقػـ جػاؿ بعسل إعبلناتيا جػاؿ تقػـ بستابعة اإلعبلنات لمذخكات ال

 وتصػيخىا.
استخجاـ الذخكات لػسائل التػاصل اإلجتساعي في حاؿ حجوث أؼ مذكمة أو أؼ أزمة مغ حيث  -6

دائخة العبلقات العامة لذخكة أوريجو ، فإف كأداة لتػضيح ىحه السذكمة ولتحديغ صػرة وسسعة الذخكة
جيات إدارة األزمة ما بيغ التخيث، والخد في الػقت السشاسب، ودستخاتيجية تشػع في إستخجاـ إستخاتي

اإلختفاء، بحدب الطخوؼ السحيصة باألزمة، وبيغ مخترػ العبلقات العامة في شخكة أوريجو أف 
أنو يتع إستخجاـ ىحه  تست اإلشارة إلىمػضػع األزمات يشجرج تحت مدؤولية العبلقات العامة، و 

عة الذخكة حدب شبيعة األزمة، باإلضافة إلى أنيع مغ يتخحوا القخار بذأف الػسائل لتحديغ سس
أنو في بعس األوقات تكػف و إستخجاـ األداة السشاسبة لتػضيح األزمة بشاء  عمى شبيعة األزمة، 

وسائل التػاصل اإلجتساعي مكانا  مشاسبا  لمتشػيو عغ األزمة، وبعس األحياف قج ال تكػف مكانا  
ػائيا عمى عجد كبيخ مغ الجسيػر، وىشاؾ نػعية مغ أزماٍت ال تكػف الذخكة معشية أف مشاسبا  إلحت

تشتذخ أكثخ لستابعيغ أكثخ ويرمح أف تكػف محجودة، أما بالشدبة لمسذكبلت التي تتعمق بالجسيػر 
فإنيع يتجيػف لمصخيقة األمثل التي مغ خبلليا يػضحػف لمسذتخكيغ الخسائل أبعاد األزمة وضخوفيا، 

أما جػاؿ فأشارت  .SMSشخؽ معالجتيا، مغ خبلؿ وسائل التػاصل االجتساعي أو رسائل قريخة و 
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تقػـ بجراسة األزمة وتقييسيا، وتدتخجـ استخاتيجية التخيث في حاؿ كانت األزمة خفيفة، أنيا 
أنو يتع دراسة كل حالة مع ت ودستخاتيجية الخد بالػقت السشاسب في حاؿ كانت كبيخة حيث أكج

ات السعشية داخل الذخكة، بالبجاية يتع تقييع األزمة وما حجسيا وأيغ مػجػدة، فإذا كانت األزمة الجي
ليدت مػجػدة عمى وسائل التػاصل اإلجتساعي ال يتع تػسيع ىحه األزمة ونذخىا عمى وسائل 

لكغ في حاؿ حجوث خمل فشي وتقشي يقػمػف بشذخ تعسيع وتػضيح شبيعة ؛ التػاصل اإلجتساعي
 .وأنو جارؼ العسل والستابعة عمى حمو الخمل

، إلدارة الدسعة كمتا الذخكتيغأدوات التػاصل االجتساعي األخخػ التي تدتخجميا  أما مغ حيث  -7
ف مػضفي العبلقات العامة في شخكة أوريجو يدتخجمػف وسائل التػاصل اإلجتساعي أضيخت الشتائج أ

إف لسػاكبة التصػر التكشػلػجي وتقجيع اإلعبلنات السختمفة كاليػتيػب وواتذ آب، واندتغخاـ، وليشكج 
يقػمػف بإستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة غيخ الفيذ بػؾ  والجعايات السختمفة، حيث

لئلعبلف عغ العخوض السقجمة مغ قبل الذخكة، حيث يتع استخجـ يػتيػب، وأتذ آب، اندتغخاـ، 
لػسائل االتراؿ الحجيثة ىػ مػاكبة التصػر التكشػلػجي، ليشكج اف، وأف الدبب وراء استخجاـ الذخكة 

بإعتبار شخكة أوريجو جدء مغ الذخكات العالسية وعمييا اإلستفادة مغ الخبخات العالسية، والسػاكبة 
الجائسة ألحجث التقشيات والتصػرات التي تحرل في ىحا السجاؿ، ومحاولة عكذ ىحه التصػرات 

 غ ىحه الخجمات، كسا يدتفيج أؼ مػاشغ في العالع مغ ىحه الخجمات.لمسذتخؾ الفمدصيشي لئلستفادة م
وأشار مػضفػ العبلقات العامة أف ىشاؾ مػقع خاص بالذخكة عمى كل وسيمة مغ وسائل التػاصل 

وأنو يتع متابعة جسيع االعبلنات التي يتع لمذخكة،  Websiteاالجتساعي إضافة  إلى السػقع الخسسي 
، Google addsع األخخػ، وىحا األمخ يأخح سياقيغ، األوؿ مغ خبلؿ نذخىا عمى جسيع السػاق

والثاني ىػ مػضػع الخعايات السباشخة، الحؼ ييجؼ لتقػية عبلقة الذخكة مع الػسيمة اإلعبلنية، 
إضافة إلى الذعػر بالسدؤولية تجاه اإلعبلـ الفمدصيشي مغ خبلؿ السداىسة في رعايات وتغصيات 

. أما بالشدبة لكياس أثخ السشذػرات عمى وسائل التػاصل اإلجتساعي فإف لػسائل اعبلمية مختمفة
ىشاؾ أدوات متصػرة يتع استخجاميا، وتعسل تقاريخ تحميمية باإلضافة إلى مجػ وصػؿ السشذػر 

أؼ االنصباع لمسشذػر، حيث أف أمخ الكياس ليذ مقترخا   Impressionواؿ  Reachلمجسيػر 
أف السجة الدمشية لبلعبلف تكػف حدب الحسمة، أؼ أف تع اإليزاح و  ات.عمى عجد اإلعجابات والتعميق
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، وىشاؾ إعبلنات قريخة األمج، مثل العخوض 3Gىشاؾ إعبلنات شػيمة األمج، مثل: إعبلنات اؿ 
أف شخكة أوريجو ىي أوؿ شخكة فمدصيشية أشمقت واتذ آب  ووجب التشػيو إلى التي تقجـ لمصبلب.

لمخد عمى   Chatbot’s، باإلضافة إلى استخجاـ الخد اآلليWhat’s app businessاألعساؿ 
كسا بيشت الشتائج أف شخكة جػاؿ تشػع كحلظ في  السذتخكيغ مغ خبلؿ الفيذ بػؾ، واإلندتغخاـ.

نيع أ إستخجاـ وسائل التػاصل اإلجتساعي لئلعبلف عغ العخوض السقجمة مغ قبل الذخكة، حيث
جتساعي السختمفة غيخ الفيذ بػؾ لئلعبلف عغ العخوض يقػمػف بإستخجاـ وسائل التػاصل اال

السقجمة مغ قبل الذخكة، كاليػتيػب، وأتذ أب، اندتغخاـ، سشاب شات، تيميغخاـ، سكايب، لشكج إف، 
وآؼ كبلود، وأوضحػا أف الدبب وراء استخجاميا ىػ إنتذارىا الكبيخ وسيػلة الػصػؿ إلى جسيع 

باإلضافة إلى ىحه الػسائل، إال أنو يتع أيزا  إستخجاـ السػاقع  وأشاروا إلى أنو الفئات السدتيجفة.
األخخػ لشذخ اإلعبلنات والعخوض السقجمة مغ قبل الذخكة، وأضافػا إلى أف السجة الدمشية لئلعبلف 
تكػف حدب الحسمة، أؼ أف ىشاؾ إعبلنات شػيمة األمج وأخخػ قريخة األمج. أما بالشدبة لكياس 

التػاصل اإلجتساعي فيتع ذلظ مغ خبلؿ التعاقج مع شخكات مخترة بالتحميل السشذػرات عمى وسائل 
 اإلحرائي.

أكجت ، التي تػاجو مسارسي العبلقات العامة عشج استخجاـ مشرة الفيذ بػؾ أما بالشدبة لمسعيقات  -8
مع نتائج السقاببلت أنو ال يػجج صعػبات معيشة يػاجييا مػضفػ العبلقات العامة في أوريجو بالتعامل 

وسائل التػاصل االجتساعي، بإستثشاء إزدياد شمبات الخعاية لمفعاليات السختمفة األمخ الحؼ يدتشدؼ 
أنو ال يػجج صعػبات تػاجييع أثشاء التعامل مع وسائل التػاصل  تست اإلشارةميدانية الذخكة، حيث 

يتع تمخيريا ونذخىا االجتساعي؛ لكغ كعبلقات عامة يقػمػف بعسل العجيج مغ الفعاليات والخعايات و 
عمى وسائل التػاصل االجتساعي، فأحج ىحه السذاكل ىػ أنو عشجما يتع مذاىجة ىحه الفعاليات 

ليحه الصمبات لمخعايات يدداد، وىحا األمخ يثقل مغ ميدانية  Traffic حخكة والصمبوالخعايات أف ال
فعشج ازدياد الصمبات لمخعايات  الذخكة نػعا  ما، ويديج االلتداـ بصخيقة لع تكغ مخصط ليا مدبقا ،

أما شخكة جػاؿ فأضيخت نتائج السقاببلت أف  والفعاليات؛ ىحا األمخ يدتشدؼ مغ ميدانية الذخكة.
الرعػبات التي يػاجييا مػضفي العبلقات العامة في التعامل مع وسائل التػاصل االجتساعي تتسثل 
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شاؾ صعػبات في التعامل مع وسائل أنو ال يػجج ىت في اإلشاعات والخدود الدمبية حيث أكج
 التػاصل اإلجتساعي.

 خامدًا: مشاقذة وتفدير الشتائج 

 في ىحه الجدئية تع ربط الشتائج بتداؤالت الجراسة وبالجراسات الدابقة

مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال األول: مدى اعتساد كل مؼ الذركتيؼ عمى مشرة التؽاصل االجتساعي 
 يسة مؼ أدوات اإلترال الحؽاري.)ييس بؽك( كأداة م

أضيخت نتائج الجراسة أف شخكتي جػاؿ، وأوريجو يعتسجاف عمى مشرة التػاصػل االجتسػاعي )فػيذ بػػؾ( كػأداة 
ميسة مغ أدوات اإلتراؿ الحػارؼ، وذلظ مػغ خػبلؿ الػخد عمػى اإلستفدػارات الػػاردة فػي ىػحه السشرػة، وأكػجت 

عمى إستفدػارات السذػتخكيغ مػغ خػبلؿ فخيػق مخػتز إضػافة إلػى الػخدود الشتائج أف كمتا الذخكتيغ إىتستا بالخد 
، What’s app businessاآلليػػة، كسػػا أف شػػخكة أوريػػجو قامػػت بخقسشػػة الػػخدود عبػػخ واتػػذ آب األعسػػاؿ 

، وىػ بخنامج لمخد اآللي والخقسي عمى السذتخكيغ، كسػا تزػع  أوريػجو قدػع Chatbot’sإضافة إلى الخد اآللي 
، ويحتػػػؼ عمػػى فخيػػق مدػػؤوليتو الػػخد عمػػى االستفدػػارات عمػػى E-careاالىتسػػاـ بالدبػػائغ  مخػػتز يدػػسى قدػػع

الفيذ بػؾ واإلندتغخاـ ومػاقع التػاصل االجتساعية األخخػ. أما جػاؿ فتقػـ باإلجابة عمى استفدارات الدبائغ 
األمػػخ يشػػجرج تحػػت  مػػغ خػػبلؿ الػػخد اآللػػي عمػػى الساسػػشجخ، فيسػػا يقػػػـ السػضفػػػف بػػالخد عمػػى التعميقػػات، وىػػحا

استخاتيجية التعاوف إلدارة الدسعة والتي تتسثل في إحجاث إحدػاس مذػتخؾ بػيغ السؤسدػة والجسيػػر يذػعخ كػل 
مشيسػػا بحاجتػػو إلػػى اآلخػػخ فػػي تحجيػػج مػضػػػع مػػا، ومشاقذػػتو، األمػػخ الػػحؼ يدػػاعج الصػػخفيغ عمػػى التغمػػب عمػػى 

فػػػاىع متبػػػادؿ ومذػػػتخؾ بػػػيغ مرػػػمحة السؤسدػػػة السذػػػكبلت الصارئػػػة مدػػػتكببل . األمػػػخ الػػػحؼ يػػػؤدؼ إلػػػى خمػػػق ت
، ودسػػتخجاميا فػػي Technology Acceptance Model (TAM)والجسػػاىيخ، مػػغ خػػبلؿ تقبػػل التقشيػػة 

عسميات اإلتراؿ، حيث أوججت العبلقات العامة فػي أورديػػ وجػػاؿ نطامػا  خاصػا  يػتسكغ الجسيػػر مػغ خػبلؿ 
ت الذػػػخكة، وذلػػظ بيػػجؼ بشػػاء عبلقػػة قػيػػة مػػع الجسيػػػػر بالتحػػاور مػػع السشطسػػة لديػػادة وعيػػو ومعخفتػػو بخػػجما

 وتحقيق الفيع الستبادؿ بيغ الصخفيغ بتبادؿ اآلراء ووجيات الشطخ، ودمكانية التعبيخ عغ رد الفعل والخأؼ.
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( 2014؛ غبلب، 2007؛ ىاريدوف،2009؛ بخيت،2010؛ سعج،2005وتختبط ىحه الشتائج بجراسة )عاير، 
نػػت كػسػػيمة مػػغ وسػػائل مسارسػػة العبلقػػات العامػػة مػػغ قبػػل السشطسػػات الحكػميػػة، التػػي حممػػت اسػػتخجاـ االنتخ 

؛ 2009واىتست باالتراؿ التفاعمي حيػث تدػسح لمجسيػػر بتقػجيع تعميقاتػو؛ فػي السقابػل كذػفت دراسػة )بخيػت،
( عغ وجػد قرػر في التفاعل بيغ السشطسات وجساىيخىا عبخ السػاقع االلكتخونية، سػاء مغ 2007ىاريدوف،

يػػث شبيعػػة السزػػاميغ التػػي تقػػجميا لمسػػػاششيغ أو لػسػػائل االعػػبلـ، وكػػحلظ فػػي اسػػتخجاميا لػسػػائل التػاصػػل ح
 االلكتخوني أو في تصبيقيا لسفاليع الحػار التفاعمي.

كسػػا بيشػػت الشتػػائج أف شػػخكتي جػػػاؿ وأوريػػجو تعتسػػجاف عمػػى مػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي لمػػخد عمػػى التعميقػػات 
تصبيقػا  خاصػا  لفمتػخة السرػصمحات والكمسػات غيػخ البلئقػة والستعمقػة بالذػتائع  يػجو تدػتخجـالدػمبية، حيػث أف أور 

، أمػػا الػػخدود الدػػمبية األخػػخػ فيػػتع الػػخد عمييػػا عمػػى الخسػػائل الخاصػػة، أمػػا Filtrationواأللفػػاظ الشابيػػة يػػجعى 
صػػة بالذػػخكة، بيشسػػا شػخكة جػػػاؿ فتتػاصػػل مػػع أصػحاب التعميقػػات الدػػمبية لسعخفػػة مذػػاكميع فػي العػػخوض الخا

اسػتخاتيجية اإلقشػاع التعميقات الدمبية السحتػية عمى ألفاظ نابية فيتع حػحفيا إلكتخونيػا . وىػحا األمػخ يشػجرج تحػت 
التي تيجؼ إلى تغييخ االعتقادات، واآلراء والتػقعات والسػاقف، بتقجيع أفزل الخجمات ودعجاد رسائل إترػالية 

يع بػاآلراء والسقتخحػات التػي تخػجـ سياسػة السؤسدػة. وذلػظ مػغ خػبلؿ الػخد مؤثخة لمجسيػر، لمتعػجيل عمػى سػمػك
 عمى التعميقات الدمبية ومعخفة السذاكل التي تػاجييع والعسل عمى حميا.

 Twoكػػبل مػػغ جػػػاؿ وأوريػػجو تدػػتخجماف نسػػػذج اإلترػػاؿ الستػػػازف ذو االتجػػاىيغ  أفوبيشػػت نتػػائج الجراسػػة 
way Symmetrical model ثػل فيػو شخفػي اإلترػاؿ كعشرػخيغ فعػاليغ فػي العسميػة اإلترػالية والػحؼ يتسا

مغ  كبل  حيث أكجت الشتائج أف )العبلقات العامة/ الجسيػر(، لتبادؿ السعمػمات واآلاراء واألفكار أو التفاوض، 
مػضفي شخكتي أوريجو وجػاؿ يػضفاف وسائل التػاصػل االجتسػاعي لشقػل أخبػار الذػخكة، إلحػجاث تفاعػٍل كبيػٍخ 

السشذػػػػرات، ويقػمػػػاف بشذػػػخ العػػػخوض والحسػػػبلت الذػػػخكة، إلسػػػتفادة الجسيػػػػر مػػػغ الحسػػػبلت والعػػػخوض  مػػػع
الججيجة السقجمة، وال يختمف األمخ عشو في جػاؿ حيث يقػـ السػضفػف بإستخجاـ صفحاتيع الذخرية لمتػخويج 

يع الذخرية لمتخويج لخجمات الذخكة، وال يختمف األمخ عشو في جػاؿ حيث يقػـ السػضفػف بإستخجاـ صفحات
؛ 2015؛ مػسػػػى، 2016؛ الرػػػيفي، 2018)مداىػػػخة،  مػػػع دراسػػػة كػػػل مػػػغوىػػػػ مػػػا يتفػػػق لخػػػجمات الذػػػخكة، 
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( التػػي بحثػػت مػػجػ تػضيػػف مسارسػػي العبلقػػات العامػػة لذػػبكات التػاصػػل 2010؛ رضػػػاف، 2014الدػػجيخؼ، 
ما  بػيغ السسارسػيغ بػيغ شػبكات االجتساعي، حيث وجج الباحثػف أف شبكة الفيدبػؾ ىي الذبكة األكثخ استخجا

التػاصل االجتسػاعي األخػخػ، وأف تػضيػف شػبكات التػاصػل االجتسػاعي لػو نتػائج إيجابيػة ومتشػعػة، فػي بشػاء 
 صػرة السؤسدة ومكانتيا في السجتسع.

( التػػي تحػػجثت عػػغ اتجاىػػات مسارسػػي العبلقػػات العامػػة نحػػػ 2007واندػػجست ىػػحه الشتػػائج مػػع دراسػػة عيػػاد )
نتخنػػت، واعتسػػجت عمػػى نسػػػذج رولػػخ، وأربػػع اسػػتخاتيجيات اترػػالية، أشمػػق عميػػو الشسػػػذج السػػػقفي اسػػتخجاـ اال

السػػتخاتيجيات االترػػاؿ، وتػصػػمت إلػػى وجػػػد اتجػػاه إيجػػابي بػػيغ العػػامميغ فػػي العبلقػػات العامػػة نحػػػ إمكانيػػة 
تجػػاىيغ بػيغ السؤسدػػة اسػتخجاـ مػاقػع مؤسدػػاتيع عبػخ شػػبكة اإلنتخنػت بفاعميػة فػػي زيػادة كفػػاءة اإلترػاؿ فػي ا

  وجساىيخىا، وبشاء عبلقة جيجة مع وسائل اإلتراؿ والقائسيغ عمييا.

وبػالخغع مػغ إىتسػاـ كػؤل مػغ جػػاؿ وأوريػجو باإلترػاؿ الحػػارؼ، والتػاصػل الثشػائي، الػحؼ يعػدز التفػاىع وتبػادؿ 
حيػػث بيشػػت الشتػػائج أف  ،الثقػػة بػػيغ الصػػخفيغ، إال أف جػػػاؿ وأوريػػجو كذػػخكات ربحيػػة ال تيسػػل الجانػػب التدػػػيقي

شخكتي جػاؿ وأوريجو يجشياف فائجة كبيخة مغ اإلعبلنات والسشذػػرات فػي مػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي بسػا يعػػد 
عمػػػػييع بػػػػالخبح والسشفعػػػػة والذػػػػيخة، وأضيػػػػخت الشتػػػػائج أف شػػػػخكة أوريػػػػجو تقدػػػػع مشذػػػػػراتيا إلػػػػى تجاريػػػػة دعائيػػػػة، 

جازاتيا وأنذػصتيا، ومشذػػرات إجتساعيػة تفاعميػة، لمحرػػؿ عمػى ومشذػرات العبلقات العامة التي تطيخ بيا ان
 مذاركة الستابعيغ.

تعشي تحديغ القجرة الجساعية عمى التكيف، وتحديغ أداء السؤسدة  استخاتيجية التيديخ التيويشجرج ذلظ تحت 
بلت التي تتخحىا تجاه الجسيػر والبيئة، ويتسثل اليجؼ األساس ليحه اإلستخاتيجية في تعخيف الجسيػر بالتديي

السؤسدة لسدػاعجة جسيػرىػا وفػق الخػجمات السقجمػة، عػغ شخيػق تقػجيع السعمػمػات التػي تدػاعج الجسيػػر عمػى 
اإلسػتفادة مػػغ الخػػجمات. وذلػػظ مػغ خػػبلؿ تعػػاوف السشطسػػة مػػع جسيػرىػا الػػجاخمي )السػضفػػػف( ومدػػاىستيع فػػي 

 ع الجسيػر الخارجي.نذخ أخبار الذخكة، األمخ الحؼ يشعكذ إيجابا  عمى التعامل م
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وأكػػػجت نتػػػائج الجراسػػػة أف شػػػخكتي جػػػػاؿ وأوريػػػجو يجشيػػػاف فائػػػجة كبيػػػخة مػػػغ اإلعبلنػػػات والسشذػػػػرات فػػػي مػاقػػػع 
التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي بسػػػػا يعػػػػػد عمػػػػييع بػػػػالخبح والسشفعػػػػة والذػػػػيخة، وأضيػػػػخت الشتػػػػائج أف شػػػػخكة أوريػػػػجو تقدػػػػع 

امػػة التػػي تطيػػخ بيػػا انجازاتيػػا وأنذػػصتيا، ومشذػػػرات مشذػػػراتيا إلػػى تجاريػػة دعائيػػة، ومشذػػػرات العبلقػػات الع
 إجتساعية تفاعمية، لمحرػؿ عمى مذاركة الستابعيغ.

أف اليػػجؼ األساسػػي مػػغ اإلعبلنػػات والسشذػػػرات ىػػػ تخويجػػي يخػػجـ أغػػخاض شػػخكة جػػػاؿ ويحقػػق  وذلػػظ يؤكػػج
االترػػػاؿ التدػػػػيقي  فػػػي إشػػػار السديػػػج مػػػغ األربػػػاح ليػػػا، وىػػػحا ال يشػػػجرج فػػػي إشػػػار االترػػػاؿ الحػػػػارؼ ودنسػػػا

Marketing communication الشسػػػذج األوؿ مػػغ نسػػاذج العبلقػػات العامػػة ، والػػحؼ تدػػتخع اسػػتخاتيجياتو
كالػػة الرػػحفية" والػػحؼ ييػػجؼ إلػػى زيػػادة الػػػعي ودقشػػاع السدػػتيمكيغ بتجخبػػة مشػػتج ػ والسعػػخوؼ باسػػع "نسػػػذج ال

كػسػػيمة تشافدػػية مػػع الذػػخكات األخػػخػ، ولكشيػػا  أف شػػخكة أوريػػجو ال تشطػػخ لعسميػػة الشذػػخكسػػا . ومعػػيغ أو شػػخائ
تتعمع بالسذاىجة مغ مشافدييا، فتحاوؿ أف تأخح بعيغ اإلعتبار ىحه الػسائل ليكػف ىشاؾ فائجة أكبخ لمسذتخكيغ 
وبشفذ الػقت يحقق فائجة لمذخكة، أما جػاؿ فتقػـ بستابعة اإلعبلنات لمذخكات السشافدة األخخػ، وبشػاء  عمييػا 

 بعسل اعبلناتيا وتصػيخىا مغ أجل الحفاظ عمى سسعتيا واإلبقاء عمى زبائشيا الحالييغ.تقـػ جػاؿ 

؛ 2014؛ الدػػػػجيخؼ، 2015؛ مػسػػػػى، 2016؛ الرػػػػيفي، 2018واتفقػػػػت ىػػػػحه الشتػػػػائج مػػػػع دراسػػػػة )مداىػػػػخة، 
(، ووجػػج البػػػاحثػف أف UTAUT( والتػػػي اعتسػػجت عمػػػى الشطخيػػة السػحػػػجة لقبػػػؿ التكشػلػجيػػػا )2010رضػػػاف، 

ضيػػػف شػػػبكات التػاصػػػل االجتسػػػاعي لػػػو نتػػػائج إيجابيػػػة ومتشػعػػػة، فػػػي بشػػػاء صػػػػرة السؤسدػػػة ومكانتيػػػا فػػػي تػ 
  السجتسع.

وأوضػػحت الشتػػائج أف مػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي تسثػػل وسػػيمة مشاسػػبة إلدارة األزمػػات لكػػل مػػغ جػػػاؿ وأوريػػجو 
إسػػػتخجاـ إسػػػتخاتيجيات إدارة  لتػضػػيح ىػػػحه السذػػػكمة ولتحدػػػيغ صػػػرة وسػػػسعة الذػػػخكة، حيػػػث تشػػػع أوريػػػجو فػػػي

األزمة ما بيغ التخيث، والػخد فػي الػقػت السشاسػب، ودسػتخاتيجية اإلختفػاء،  بحدػب الطػخوؼ السحيصػة باألزمػة، 
مدتخجمة وسائل التػاصل اإلجتساعي  والخسائل الشرية بسا يتشاسب مع حجع وشبيعة األزمة، أما جػاؿ فتقػـ 

تخاتيجية التخيػػث فػػي حػػاؿ كانػػت األزمػػة خفيفػػة، ودسػػتخاتيجية الػػخد بالػقػػت بجراسػػة األزمػػة وتقييسيػػا، وتدػػتخجـ اسػػ
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السشاسب فػي حػاؿ كانػت كبيػخة، وتدػتخجـ مػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي فػي حػاؿ حػجوث خمػل فشػي وتقشػي لشذػخ 
 وتعسيع وتػضيح شبيعة الخمل وأنو جارؼ العسل والستابعة عمى حمو.

 في االجتساعي التػاصل شبكات تػضيف ( بعشػاف مجػ2014جيخؼ )وتختبط ىحه الشتائج بسا أثبتتو دراسة الد
 يدػاىع فػي مكافحػة خصػخ االجتسػاعي التػاصػل شػبكات بػأف تػضيػف الذػائعات، خصػخ ضػج األمشيػة التػعيػة

 .الذائعات عمى أفخاد السجتسع، والخد فيع بذكل كبيخ، ومغ خبلؿ رفع فيع مدتػيات قج الذائعات

لدؤال الثاني: أدوات التؽاصل االجتساعي األخرى التي تدتخدميا شركتي جؽال مشاقذة الشتائج الستعمقة با
 وأوريدو إلدارة الدسعة.

بيشػػت نتػػائج الجراسػػة أف مػػػضفي العبلقػػات العامػػة فػػي شػػخكة أوريػػجو يدػػتخجمػف وسػػائل التػاصػػل اإلجتسػػاعي 
بلود واندػػتغخاـ، وليشكػػجاف، السختمفػػة كػػاليػتيػب، وواتػػذ آب، سػػشاب شػػات، تيميغػػخاـ، سػػكايب، لشكػػج إف، وآؼ كػػ

Chatbot’s  بالشدػػػػبة ألورديػػػػجو، وذلػػػػظ بيػػػػجؼ مػاكبػػػػة التصػػػػػر التكشػلػػػػػجي، وتقػػػػجيع اإلعبلنػػػػات والػػػػجعايات
السختمفة، حيث أجسع السػضفػف عمى أنيع يقػمػف بإستخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة غيخ الفيذ 

. إف ىحا التبشي لمتكشػلػجيا الحجيثة يتفق اتفاقا  تاما  مع ما بػؾ لبلعبلف عغ العخوض السقجمة مغ قبل الذخكة
تبشي التكشػلػجيا يداىع وبذػكل كبيػخ فػي تحقيػق التػاصػل الفعػاؿ بػيغ الذػخكة  حيث أف TAMجاء بو نسػذج 

بالتػػالي تتفػػق الشتيجػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة مداىػػخة والجسيػػػر، وىػػي تذػػكل ضػػخورة كبيػػخة لتحقيػػق أىػػجاؼ الذػػخكة. 
( حيػػػػث تبػػػػيغ أف السؤسدػػػػات التػػػػي ركػػػػدت عمييػػػػا دراسػػػػاتيع تدػػػػتخجـ التكشػلػحيػػػػا بسػػػػا يخػػػػجـ مرػػػػمحة 2018)

السؤسدة، حيث ىػجفت لسعخفػة مػجػ تػضيػف مسارسػي العبلقػات العامػة فػي القصػاع التجػارؼ األردنػي لذػبكات 
لشطخيػة السػحػجة التػاصل اإلجتساعي، ولمتعخؼ عمى العػامل السػؤثخة فػي تػػضيفيع ليػحه الذػبكات تػع اسػتخجاـ ا

لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا، وتع التػصل إلى أف شبكة الفديبػؾ ىي الذبكة األكثخ استخجاما  بػيغ السسارسػيغ 
بػػيغ شػػبكات التػاصػػل اإلجتسػػاعي األخػػخػ، كسػػا تػصػػمت الجراسػػة إلػػى وجػػػد عبلقػػة بػػيغ األداء الستػقػػع والشيػػة 

غ كل مغ األداء الستػقع والجيج الستػقع والتأثيخ السجتسعػي، الدمػكية، كسا أشارت الجراسة إلى وجػد عبلقة بي
 ووجػد عبلقة بيغ الجيج والتأثيخ السجتسعي والتدييبلت الستاحة.
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وبيشػػت الشتػػائج أف ىشػػاؾ مػقػػع خػػاص بالذػػخكة عمػػى كػػل وسػػيمة مػػغ وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي إضػػافة  إلػػى 
نػػات التػػي يػػتع نذػػخىا عمػػى جسيػػع السػاقػػع األخػػخػ، لمذػػخكة، لستابعػػة جسيػػع اإلعبل Websiteالسػقػػع الخسػػسي 

، والثػاني ىػػ مػضػػع الخعايػات Google addsوىػحا األمػخ يأخػح سػياقيغ، األوؿ مػغ خػبلؿ إعبلنػات جػجػل
السباشػػػخة، الػػػحؼ ييػػػجؼ لتقػيػػػة عبلقػػػة الذػػػخكة مػػػع الػسػػػيمة االعبلنيػػػة، إضػػػافة إلػػػى الذػػػعػر بالسدػػػؤولية تجػػػاه 

 سداىسة في رعاية وسائل إعبلمية مختمفة. اإلعبلـ الفمدصيشي مغ خبلؿ ال

أمػػا بالشدػػبة لكيػػاس السشذػػػػرات عمػػى وسػػائل التػاصػػػل االجتسػػاعي فػػإف ىشػػػاؾ أدوات متصػػػرة يػػتع اسػػػتخجاميا، 
وتعسػػػل تقػػػاريخ تحميميػػػة باإلضػػػافة إلػػػى مػػػجػ وصػػػػؿ السشذػػػػر لمجسيػػػػر، واإلنصبػػػاع لمسشذػػػػر، حيػػػث أف أمػػػخ 

ويدػػاعج ذلػػظ فػػي دراسػػة وتقيػػيع فعاليػػة الحػػػار بػػيغ ات والتعميقػػات، الكيػػاس لػػيذ مقترػػخا  عمػػى عػػجد اإلعجابػػ
الذػػخكتيغ والجسيػػػر الستػػابعيغ، بيػػجؼ الػصػػػؿ الػػى االترػػاؿ الفعػػاؿ الػػحؼ يدػػاىع فػػي بشػػاء التفػػاىع والعبلقػػة 
القػيػػة بػػيغ الذػػخكات وجسيػرىػػا، وتدػػاىع ىػػحه االليػػات فػػي تقيػػيع درجػػة االترػػاؿ الحػػػارؼ وفعاليتػػو فػػي تحقيػػق 

رة الحىشيػػػة الجيػػػجة ليػػػا. كسػػػا بيشػػػت الشتػػػائج أف الدػػػبب وراء اسػػػتخجاـ ىػػػحه الػسػػػائل ىػػػػ انتذػػػارىا الكبيػػػخ الرػػػػ 
( التػي تػصػػمت 2014وتتفػق ىػحه الشتػائج مػػع دراسػة غػبَلب )وسػيػلة الػصػػؿ إلػى جسيػع الفئػػات السدػتيجفة. 

يغ والسحتسمػػيغ، كسػػا يدػػتخجـ إلػى أف مسارسػػي العبلقػػات العامػػة يدػػتخجمػف االنتخنػػت لبلترػػاؿ بػػالعسبلء الحػػالي
السسارسػػػف مػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة فػػي التػاصػػل مػػع جسػػاىيخ السشطسػػات، ويػػأتي الفػػيذ بػػػؾ فػػي مقجمػػة 
مػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي االكثػػػخ اسػػػتخجاما ، يميػػػو مػقػػػع اليػيتػػػػب، ثػػػع مػقػػػع تػػػػيتخ. وضيػػػخ مؤشػػػخ سػػػيػلة 

 مي داخل السػقع.استخجاـ السػقع بذكل أكبخ مغ مؤشخ الحػار التفاع

مدى إستخدام جؽال وأوريدو ألستراتيجية اترال متكاممة في  الشتائج الستعمقة بالدؤال الثال:: مشاقذة
 الفيس بؽك

بيشت نتائج الجراسة أف الرفحات اإلجتساعية في الفيذ بػؾ لكػل مػغ جػػاؿ وأوريػجو إىتسػت بجرجػة كبيػخة فػي 
%، كسػػا إىتسػت بتػضػػيح رسػػالة السشطسػػة 61.7معيػا بشدػػبة تػػفيخ معمػمػػات حػػػؿ كيفيػة اإلترػػاؿ والتػاصػػل 



207 
 

%، ونذػخ البيانػات الرػحفية بشدػبة 6.9%، وتػفيخ معمػمات عغ شبيعة العسػل بشدػبة 23.7وأىجافيا بشدبة 
 %.0.3%، أما التقاريخ السالية والدشػية بشدبة 7.1

جو تيػتع بتػضػيح رسػالة السشطسػة وبالسقارنة بيغ صفحتي جػاؿ وأوريجو في الفيذ بػؾ وججت الباحثة أف أوري
وأىػػجافيا بجرجػػة أكبػػخ مػػغ جػػػاؿ التػػي تختكػػد عمػػى عػػخض األحػػجاث واألنذػػصة حيػػث بمغػػت الشدػػبة فػػي أوريػػجو 

 %.18% مقارنة بجػاؿ 31.2

%، وىػي أكبػخ مػغ أوريػجو التػي بمغػت 65.4أما عغ تػفخ السعمػمات حػػؿ كيفيػة اإلترػاؿ فبمغػت فػي جػػاؿ 
56.9 .% 

ج اف كل مغ جػاؿ وأوريجو إىتستا بشذخ اإلعبلنات أكثخ مغ تػفيخ معمػمات عغ شبيعة عسػل كسا بيشت الشتائ
%. وكػػحلظ األمػػخ بالشدػػبة لئلىتسػػاـ بشذػػخ 6.7وريػػجو أ%، أمػػا فػػي 7.2غػػت الشدػػبة فػػي جػػػاؿ الذػػخكة حيػػث بم

 . %5.1 %، مقارنة بأوريجو التي بمغت8.7البيانات الرحفية حيث كانت الشدبة قميمة وبمغت في جػاؿ 

أمػػا فيسػػا يتعمػػق بشذػػخ التقػػاريخ الدػػشػية والساليػػة، فقػػج انعػػجمت تقخيبػػا  بإسػػتثشاء فيػػجيػىيغ أضيػػخا إنجػػازات جػػػاؿ 
 % لجػ أوريجو.0%، و0.6وبحلظ تكػف الشدبة في جػاؿ 

ويطيػػخ مسػػا سػػبق أف مدػػتػػ إىتسػػاـ أوريػػجو بتػػػفيخ السعمػمػػات السفيػػجة أكبػػخ مػػغ جػػػاؿ، ولكػػغ جػػػاؿ اىتسػػت 
 ات التػاصل واإلتراؿ أكثخ مغ أوريجو.بسعمػم

أمػػػا عػػػغ سػػػيػلة اسػػػتخجاـ واجيػػػة الرػػػفحة فبيشػػػت الشتػػػائج أف الرػػػفحات اإلجتساعيػػػة لكػػػل مػػػغ جػػػػاؿ وأوريػػػجو 
%، كسػػا وفػػخت خاصػػية تعػػجد المغػػة السدػػتخجمة بشدػػبة 41.9أتاحػػت السجػػاؿ لشذػػخ الرػػػر والفيػػجيػىات بشدػػبة 

%، ذلػػظ أف معمػمػػات الذػػخكة 30السشطسػػة فجػػاءت بشدػػبة %، أمػػا سػػيػلة الػصػػػؿ إلػػى معمػمػػات عػػغ 27.9
خ بعػس السعمػمػات % فجاءت عمى شػكل إعبلنػات تػػف30تػفخ أكثخ في صفحة حػؿ أو معمػمات عغ، أما 

 وريجو.أعغ شخكتي جػاؿ و 
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وفيسا يتعمق بالحفاظ عمى زوار الرفحة، فأضيخت الشتائج أف الرفحات اإلجتساعية لكل مغ جػاؿ وأوريجو 
بػجػد روابط لػسائل التػاصل اإلجتساعي األخخػ بجرجة متػسصة حيث وصمت الشدبة الكمية اىتست 

% لشذخ روابط لمسػقع االلكتخوني ليا مع كل مشذػر، أما قمة ضيػر اإلعبلنات فجاءت 47%، مقابل 49.8
ت % وذلظ أف كل مغ جػاؿ وأوريجو يعتسجوف باألساس عمى اإلعبلنات في السشذػرا3الشدبة ضعيفة 

 الخاصة بيع في الفيذ بػؾ.

وبالسقارنػػػة بػػػيغ جػػػػاؿ وأوريػػػجو فبيشػػػت الشتػػػائج أف اوريػػػجو تفزػػػل نذػػػخ السػقػػػع اإللكتخونػػػي الخػػػاص بيػػػا بشدػػػبة 
 %.58.5%، مقابل جػاؿ التي تفزل نذخ روابط لسػاقع التػاصل األخخػ بشدبة 61.6

( والتي 2014؛ غبلب، 2013نجؼ، ؛ البلو 2011ودندجست ىحه الشتائج مع الجراسات التالية )أبػ سخيع،
تشاولت تػضيف االتراؿ الحػارؼ عبخ شبكة االنتخنت في بشاء العبلقات بيغ السشطسات وجساىيخىا، واتفقت 
الجراسات إلى أف مسارسي العبلقات العامة يدتخجمػف االنتخنت لبلتراؿ والتػاصل مع الجساىيخ الستشػعة، 

اللكتخونية وسائل التػاصل االجتساعي في التػاصل مع جساىيخ كسا يدتخجـ السسارسػف مػاقع الذبكات ا
 السشطسات، ويأتي الفيذ بػؾ في مقجمة وسائل التػاصل االجتساعي األكثخ استخجاما .
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مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الرابع: ىل يعكس محتؽى صفحات أوريدو وجؽال في الفيس بؽك 
 استراتيجية إدارة الدسعة؟

الجراسة أف كػل مػغ شػخكة أوريػجو وجػػاؿ إىتستػا بجرجػة مختفعػة جػجا  بالحمقػات الحػاريػة التفاعميػة  أضيخت نتائج
 في صفحاتيا في الفيذ بػؾ وجاءت الشتائج بالتختيب كسا يمي: 

% لذػػخكة 96% ألوريػػجو، و96نذػػخ معمػمػػات وعػػخوض تخويجيػػة لغيػػخ الستعػػامميغ مػػع السشطسػػة بشدػػبة  -
 جػاؿ.

 % لجػاؿ.88.3% ألوريجو، و92بالتفاعل عمى ما تشذخه السشطسة بشدبة إتاحة الفخصة لمجسيػر  -

% لجػػاؿ، مػع السبلحطػة 80% ألوريػجو، و90نذخ ارقاـ اليػاتف ألوريجو وبعس السدؤوليغ فييا بشدػبة  -
 بالتخكيد عمى أرقاـ ىػاتف السشطسة ونجرة وجػد رقع خاص لسدؤوؿ بيا.

% لجػػػاؿ، مػػع التخكيػػد 69.6% ألوريػػجو، و88( بشدػػبة التشػػع فػػي محتػػػػ السشذػػػر )نػػز، فيػػجيػ، صػػرة -
 عمى الرػرة السخفقة بالشز.

 % لجػاؿ.80%، ألوريجو، و84مذاركة روابط السػقع االلكتخوني والسػاقع االجتساعية االخخػ بشدبة  -

 % لجػاؿ.71% ألوريجو، و84السذاركة بشذخ مػاضيع تخز السشاسبات الجيشية والػششية بشدبة  -

 % لجػاؿ.66% ألوريجو، و84ت تدتصمع رأؼ الجسيػر بشدبة وجػد مشذػرا -

نذػػخ معمػمػػات عػػغ الخػػجمات السقجمػػة لمسذػػتخكيغ والسشطسػػة فقػػط )الجسيػػػر الستعامػػل مػػع السشطسػػة بشدػػبة  -
 % لجػاؿ(.70% ألوريجو، و80

 % لذخكة جػاؿ.92% ألوريجو، و76نذخ األنذصة واألحجاث التي تشطسيا أوريجو أو تذارؾ فييا بشدبة  -

 % لجػاؿ.88%، ألوريجو، و74نذخ عشاويغ البخيج االلكتخوني ألوريجو وبعس السدؤوليغ فييا بشدبة  -
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 % لجػاؿ.    69.1% ألوريجو، و74الخد عمى استفدارات وشكاوػ الجسيػر عبخ التعميقات بشدبة  -

وض والخػجمات، وبيشت ىحه الشتائج تقارب الشدب بيغ جػاؿ وأوريجو، وتفػؽ أوريػجو عمػى جػػاؿ فػي نذػخ العػخ 
مقابػػل تفػػػؽ شػػخكة جػػػاؿ فػػي نذػػخ األنذػػصة واألحػػجاث التػػي تسارسػػيا العبلقػػات العامػػة، كسػػا بيشػػت الشتػػائج أف 

 أوريجو تيتع بالخدود أكثخ مغ شخكة جػاؿ.

كسا بيشت الشتائج أف جػاؿ وأوريجو إىتستا بالجرجة الكبيخة في عخض مشذػػرات تخويجيػة وتخفيزػات لمعػخوض 
%، وقامػت 13.4%، كسا دعت الستابعيغ لسذاركة السشذػػر فػي عػجة مػاضػيع بشدػبة 65.6 والخجمات بشدبة

%، أمػػا بالشدػػبة لشذػػخ األسػػئمة السكػػخرة مػػغ الستػػابعيغ والػػخد عمييػػا فقػػج 15بتحػػجيث محتػػػػ الرػػفحات بشدػػبة 
 %.5.8اىتست بيا بشدبة 

غ بذػػكل أكبػػخ مػػغ جػػػاؿ، حيػػث بمغػػت وبالسقارنػػة بػػيغ جػػػاؿ وأوريػػجو فقػػج إىتسػػت أوريػػجو بػػالخدود عمػػى الستػػابعي
 %.4.5%، مقارنة بجػاؿ التي بمغت بشدبة 7.5ندبة الخد 

%، أمػػا 3.9%، مقارنػػة بأوريػػجو التػػي بمغػػت 23.4أمػػا فيسػػا يتعمػػق بتحػػجيث البيانػػات فبمغػػت الشدػػبة فػػي جػػػاؿ 
%، 15.8يا دعػة الجسيػر لسذاركة السشذػر فإىتسػت أوريػجو بذػكل أكبػخ فػي ذلػظ حيػث بمغػت الشدػبة لػجعػت

% لجػاؿ، وفيسا يتعمق بالعخوض التخويجية فقج جػاءت الشدػب كبيػخة فػي كػل مػغ جػػاؿ واورديػػ 11.7مقارنة 
 %.72.7%، مقارنة بأوريجو التي وصمت إلى 60.3حيث بمغت في جػاؿ 

 ,Saxton & Waters, 2014; Rokka, Karlssonb & Tienaribواندجست ىحه الشتائج مع الجراسات )

2014; Wright & Hinson, 2013 التي تحجثت عغ كيفية تػضيف حدابات مػاقع التػاصل اإلجتساعي )
في إدارة سسعتيا، بالتخكيد أيزا  عمى دور السػضفيغ فػي ذلػظ مػغ خػبلؿ الجيػػد االترػالية التػي يقػمػػف بيػا 

السشطسػػة، بذػػكل فاعػػل، وتػصػػمت الجارسػػات إلػػى أف وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي دور فعػػاؿ فػػي إدارة سػػسعة 
 باعتبارىا األكثخ فاعمية ومتابعة مغ قبل أصحاب السرالح الستعامميغ مع السشطسة.
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 & Jonas, Katrina & Jane, 2014; Wiggle & Zhang, 2011; Taylorدراسػة ) كسػا وضػحت

Kent, 2010;  الدػبل التػي تتبعيػا الذػخكات إلدارة سػسعتيا عبػخ مػاقػع التػاصػل االجتسػاعي "تػػيتخ وفػيذ )
ػؾ"، ومػػجػ التغييػػخ اليائػػل الػػحؼ أحجثتػػو وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي آليػػة القػػائسيغ عمػػى إدارة العبلقػػات بػػ

العامػػػػة إلدارة سػػػػسعة مشطسػػػػاتيع، باإلضػػػػافة إلػػػػى الػػػػجور الفاعػػػػل والسػػػػؤثخ لػسػػػػائل التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي وقػػػػت 
لػسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي،  األزمػػات، وأيزػػا  حػػػؿ التشذػػئة الستػقعػػة لجسيػػػر السشطسػػة نتيجػػة اسػػتخجاميع

وعبلقة ذلػظ بدػسعة السشطسػة، واعتسػج البػاحثػف عمػى تصبيػق مبػادغ االترػاؿ الحػػارؼ فػي دراسػاتيع، وكذػفت 
الشتػػػػائج عػػػػغ قػػػػػة الػػػػجور الفاعػػػػل لػسػػػػائل التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي ومػػػػجػ تأثيخىػػػػا كػػػػأداة اترػػػػالية، وأف األنذػػػػصة 

سة تذجع الجسيػر عمى التفاعل بذكل إيجابي مػع السشطسػة، االترالية عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي لمسشط
وذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ إبػػػخاز األنذػػػصة والفعاليػػػات السختمفػػػة لمسشطسػػػة، وىػػػحا مػػػغ شػػػأنو مدػػػاعجة الجسيػػػػر الػػػجاخمي 
والخارجي عمى تذكيل سسعة شيبة عغ السشطسة، وىحا ما تػصمت إليػو الجراسػة الحاليػة أف الذػخكتيغ تعتسػجاف 

واقتخحت الجراسػات أف ىشػاؾ عػجة سػبل يسكػغ مػغ  ل االجتساعي إلدارة الدسعة بذكل كبيخ.عمى مػاقع التػاص
خبلليػػػا إدارة الدػػػسعة عبػػػخ مػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي، وذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ دور السػػػػضفيغ عبػػػخ االترػػػاالت 

 السفتػحة مع الجساىيخ، وىحا يتفق كميا  مع جائت بو ىحه الجراسة.

دؤال الخامس: ما ىي السعيقات التي تؽاجو مسارسي العالقات العامة عشد مشاقذة الشتائج الستعمقة بال
 استخدام مشرة الفيس بؽك؟

أكػػجت نتػػائج الجراسػػة أنػػو ال يػجػػج صػػعػبات معيشػػة يػاجييػػا مػضفػػػ العبلقػػات العامػػة فػػي أوريػػجو بالتعامػػل مػػع 
مفػػة األمػػخ الػػحؼ يدػػتشدؼ ميدانيػػة وسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي، بإسػػتثشاء إزديػػاد شمبػػات الخعايػػة لمفعاليػػات السخت

الذخكة، أما شخكة جػػاؿ فبيشػت أف الرػعػبات التػي يػاجييػا مػضفػػ العبلقػات العامػة فػي التعامػل مػع وسػائل 
التػي بيشػت ( 2007وتؤكػج عمػى ذلػظ دراسػة عيػاد ) التػاصل االجتساعي تتسثل في اإلشاعات والخدود الدػمبية.

قػات العامػة تحػػؿ دوف االسػتغبلؿ األمثػل لسػقػع السؤسدػة عمػى أف ىشاؾ عجة صػعػبات تػاجػو مسارسػي العبل
 شبكة اإلنتخنت وتأتي السذكبلت اإلدارية كأكثخ العكبات التي تػاجييع، واإلشاعات، والتذػيو.
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وبيشت ىحه الشتائج تقارب الشدب بيغ جػاؿ وأوريجو، وتفػؽ أوريػجو عمػى جػػاؿ فػي نذػخ العػخوض والخػجمات، 
ؿ فػػي نذػػخ األنذػػصة واألحػػجاث التػػي تسارسػػيا العبلقػػات العامػػة، كسػػا بيشػػت الشتػػائج أف مقابػػل تفػػػؽ شػػخكة جػػػا

 أوريجو تيتع بالخدود أكثخ مغ شخكة جػاؿ.

( والتػػػي تػصػػػمت إلػػػى أف السشطسػػػات 2010؛ سػػػعج، 2005وىػػػحه الشتػػػائج تتفػػػق مػػػع دراسػػػة كػػػل مػػػغ )عػػػاير، 
عبلقػات العامػػة، وأضيػخت نتػائج الجراسػة وجػػػد الحكػميػة والخاصػة تعتسػج بكثافػة عمػػى إسػتخجاـ اإلنتخنػت فػي ال

إىتساـ قػؼ بتحقيق الشسػذج التساثمي في العبلقات العامة في السشطسات الخاصة والعامػة، كسػا اىتسػت السػاقػع 
؛ 2009باإلترػػػػاؿ التفػػػػاعمي حيػػػػث تدػػػػسح لمجسيػػػػػر بتقػػػػجيع تعميقاتػػػػو؛ فػػػػي السقابػػػػل كذػػػػفت دراسػػػػة )بخيػػػػت، 

فػػي التفاعػػل بػػيغ السشطسػػات وجساىيخىػػا عبػػخ السػاقػػع االلكتخونيػػة، سػػػاء ( عػػغ وجػػػد قرػػػر 2007ىػاريدوف، 
مػغ حيػث شبيعػة السزػاميغ التػي تقػجميا سػػػاء لمسػػاششيغ أو لػسػائل اإلعػبلـ، وكػحلظ فػي إسػتخجاميا لػسػػائل 

 التػاصل اإللكتخوني أو في تصبيقيا لسفاليع الحػار التفاعمي.

 سادسًا: تؽصيات الدراسة

 التي تؽصمت إلييا ىذه الدراسة، أوصت الباحثة باآلتي: بشاًء عمى الشتائج

  ي:لمسؤسدات وشركات اإلترال وعمى وجو الخرؽص ألوريدو وجؽال بسا يمتؽصيات الباحثة 

  اإلىتساـ بالخدود والتغحية الخاجعة وخاصة شخكة الجػاؿ، حيث أضيخت الشتائج أنيا تيتع بالخدود اآللية
 .ئيافقط، وىشاؾ قرػر في متابعة عسبل

  وضع استخاتيجية واضحة لئلتراؿ الحػارؼ لكل مغ جػاؿ وأوريجو لرفحاتيع في مػاقع التػاصل
اإلجتساعي، حيث بيشت الشتائج أف شخكتي جػاؿ وأوريجو تخكداف بالجرجة األولى عمى اإلتراؿ 

االترالية التدػيقي، ورغع وجػد اإلتراؿ الحػارؼ اإل أنو بحاجة الى تجعيع ومتابعة إلنجاح العسمية 
 .مع الجسيػر

  تحجيث محتػػ الرحفات اإلجتساعية بذكل مسشيج لكل مغ أوريجو وجػاؿ، حيث بيشت الشتائج أف
 .اإلىتساـ بتحجيث محتػػ الرفحة ضعيف في شخكة أوريجو، ومتػسط في شخكة جػاؿ
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 لجراسة اإلىتساـ بإستصبلعات الخأؼ، والسشذػرات اإلجتساعية في شخكة جػاؿ، حيث أضيخت نتائج ا
 .أف ندبة السشذػرات التفاعمية قميمة ججا  مقارنة بالسشذػرات التخويجية

  متابعة إقتخاحات الستابعيغ فيسا يتعمق بالخجمات والعخوض واألخح بيا، حيث أكجت الشتائج أف
شخكتي جػاؿ وأوريجو يخكداف عمى الخد اآللي عمى السدشجخ لمستابعيغ، وىي آلية ال تزسغ الستابعة 

 .ة لمجسيػرالجيج
  استخجاـ الفيجيػ بذكل أكبخ لعخض اإلنجازات، واألنذصة في كل مغ جػاؿ وأوريجو، حيث أضيخت

الشتائج أف شخكتي جػاؿ وأوريجو ركدتا عمى الشز السخفق بالرػر، واستعانت بالفيجيػ في مػاضع 
 .قميمة تشاولت انجازات الذخكة، أو بخامج خاصة بكل مشيسا

 كاديسييؼ والباحثيؼ بسا يمي: الباحثة األ  أوصتكسا 

    إجػػػخاء دراسػػػات مدػػػتقبمية حػػػػؿ اإلترػػػاؿ الحػػػػارؼ وأىسيتػػػو فػػػي تحقيػػػق أىػػػجاؼ السؤسدػػػة، حيػػػث أف الجراسػػػة
الحالية ركدت عمى تػضيف مػاقع التػاصل االجتساعي في ادارة الدسعة وتحجثت عغ أىسية االتراؿ الحػارؼ 

جراسات السدتقبمية حػؿ أىسية اإلتراؿ الحػارؼ في تحقيق لتحقيق ىحا اليجؼ، وتػصي الباحثة بتخريز ال
 أىجاؼ السؤسدات بذكل عاـ.

   إجػػػػخاء دراسػػػػات مدػػػػتقبمية تتعمػػػػق بالسػضػػػػػع بإسػػػػتخجاـ عيشػػػػة أكبػػػػخ، واسػػػػتصبلع رأؼ الجسيػػػػػر مػػػػغ خػػػػبلؿ
 اإلستبياف، لئلشبلع عمى آراء الجسيػر، وتقييسو لشذاط العبلقات العامة في إدارة الدسعة

  لعبلقػػػة بػػػيغ اإلترػػػاؿ الحػػػػارؼ وددارة الدػػػسعة لذػػػخكات أخػػػخػ فػػػي غيػػػخ مجػػػاؿ شػػػخكات اإلترػػػاالت، دراسػػػة ا
 كالذخكات غيخ الخبحية.
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"القطاع  االجتساعيتؽظيف مسارسي العالقات العامة لذبكات التؽاصل السحؽر الثاني: 
 1التجاري األردني أنسؽذجًا"

 أواًل: مقدمة عؼ شبكات التؽاصل االجتساعي

 اإلنتخنت، شبكة عمى الحجيثة التكشػلػجية الثػرة أفخزتو ما أعطع مغ االجتساعي التػاصل بكاتش تعج
 الرعيج عمى وسخيع كبيخ بانتذار الذبكات ىحه حطيت فقج الحالي، العرخ في بارزة عبلمة وأصبحت
 فخاداأل بيغ فاتالسدا الذبكات ىحه قخبت فقج السجتسع، ئحخاش جسيع مغ مدبػؽ  غيخ إقباال   وشيجت العالسي،

 مغ حيػيا   جدءا   تذكل أصبحت حتى البذخ بيغ الجغخافية الحػاجد وكدخت ،افتخاضي إلكتخوني فزاء في
 لمتفاعل وسيمة غجت بل فقط، الخسائل لتبادؿ تكشػلػجية أدوات مجخد الذبكات ىحه تعج ولع الشاس، حياة

 التفاعمية ىػ أساسي بذكل الخقسية ساعيةاالجت الذبكات يسيد ما أف ذلظ عالسي، مدتػػ  عمى والسذاركة
 ومدتقبمػف  مخسمػف  أنيع عمى يترخفػا أف السدتخجميغ لؤلفخاد أتاحت التي الػسائط، الستعجدة الستشػعة

 ويدتفدخوا ويعقبػا ويتفاعمػا ويدتقبمػا يخسمػا أف لمجساىيخ الحجيثة التكشػلػجيا ىحه سسحت فقج نفدو، بالػقت
 حيث والسجتسعات،خاد األف بيغ التػاصل لتحقيق ىامة وسيمة باتت لحلظ؛ فائقة خعةوبد حخية بكل ويذاركػا

 الذخكات عمى ذلظ وفخض ىامة، وسيمة ذلظ فجعميا الحجيثة والػسائل التقميجية اإلعبلـ وسائل بيغ ما جسعت
 وٕادارة التجارية ياعبلمت لتخسيخ مشتجاتيا أو وبخجماتيا بيا لمتعخيف الذبكات ىحه إلى التػجو والعامة الخاصة
 الحالييغ العسبلء مع التػاصل ألجل لمذخكات مثالية مشرة الذبكات ىحه وّفخت حيث جساىيخىا، مع العبلقة

 إلبجاء ليع الفخصة وٕاتاحة رغباتيع، عمى والتعخؼ لحسبلتيا، الجساىيخ استجابة ورصج لمتخويج، والسختقبيغ
 .الذبكات ىحه تتيحو الحؼ الجائع التػاصل خبلؿ مغ وتعميقاتيع آرائيع

 ثانيًا: نبذة مختررة عؼ مشيجية الدراسة

 فػي حكيكيػة ثػػرة االجتساعي التػاصل بذبكات الستسثمة اإلنتخنت لذبكة الحجيثة التكشػلػجيةػرات التص أحجثت
 نجاحيػا فػي والسدػاىسة أىػجافيا، لخجمػة والسؤسدػات السشطسػات عرػب وباتػت والسعمػمػات، االترػاؿ عػالع

                                           
. السجمة األردنية تؽظيف مسارسي العالقات العامة لذركات التؽاصل االجتساعي " القطاع األردني نسؽذًجا"(. 2018السداىخة، مشاؿ. ) - 1

 . 411-381( 3)11لمعمـػ االجتساعية، 
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 مدبػقة، غيخ برػرة السعمػمات وتبادؿ السجتسع فخادأ بيغ التػاصل سيمت التكشػلػجيا ىحه فتػضيف ا،وتقجمي
 عمػى والتعميػق والسذػاركة التفاعػل خػبلؿ مػغ الجسيػػر وبػيغ بيشيػا متانػة أكثػخ عبلقة لتحقيق لمذخكات وفخصة

 فئػات بػيغ اسػتخجاما   أكثػخ أصػبحت التػي االجتسػاعي التػاصػل شػبكات أىسية مجػ مغ وانصبلقا  . واسع نصاؽ
 الشذػاشات والثقافيػة والدياسػية االجتساعيػة الشذاشات إلى باإلضافة ليذسل كافة، وأعسارىع بأشيافيع السجتسع

 في الدراسة مذكمة تبمػرت فقج تخويجية، كأداة  الحجيثة التقشية بيحه لبلىتساـ بالذخكات ذلظ دفع وقج التجارية،
 فـي االجتسـاعي التؽاصـل لذـبكات العامـة العالقـات مسارسـي تؽظيـف دىمـ ا"مـ: اآلتػي الخئيدػي الدػؤاؿ

  "األردن؟ في التجارية القطاعات

 قبل مغ استخجاميادايج ت ضػء في السعمػمات، لتكشػلػجيا حجيث ا تصػرا   االجتساعي التػاصل شبكات تعج حيث
 .العامة قاتالعبل وضائف في السدتخجمة األدوات مغ رئيدية أداة  أصبحت التي الجساىيخ

 التي،  (UTAUT)لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا  السػحجة الشطخية عمى الشطخؼ  إشارىا في الجراسة اعتسجتوقج 
 في لمتقشية السدتخجميغ بقبػؿ والتشبؤ لكياس (Venkatesh, Morros & Davis, 2003)بتصػيخىا قاـ

عج عمى فيع العػامل السؤثخة في قبػؿ إحجػ الشطخيات التي تدا (UTAUT) نطخية وتعج ي.التشطيس الدياؽ
التكشػلػجيا الحجيثة، حيث تقـػ ىحه الشطخية عمى ثسانية نساذج تتعمق بقبػؿ التكشػلػجيا، أىسيا نطخية الدمػؾ 

 وغيخىا. (TRA)، ونطخية انتذار السبتكخات، ونسػذج الجافعية ونطخية الترخفات السدببة (TPB)السخصط 

أربعة عػامل رئيدية تؤثخ عمى الشدعة الدمػكية لقبػؿ واستخجاـ التكشػلػجيا، عمى  (UTAUT)وتحتػؼ نطخية 
وىي: األداء الستػقع، والجيج الستػقع، والتأثيخات االجتساعية، والتدييبلت الستاحة، وتخزع لمتعجيل بػاسصة 

 أربعة متغيخات، ىي: )الشػع، والعسخ، والخبخة، وشػاعية االستخجاـ(.

لى تفديخ نية وسمػؾ االستخجاـ، إضافة إلى أنيا تقتخح أف األداء الستػقع، والجيج وتيجؼ ىحه الشطخية إ
الستػقع والتأثيخ االجتساعي تؤثخ بذكل مباشخ عمى نية استخجاـ التكشػلػجيا، إضافة إلى الشية الدمػكية، 

 Technology Acceptance  ا وسمػؾ االستخجاـ، كسا تجعع الشطخية بذكل خاص نسػذج تقبل التكشػلػجي
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Model (TAM الحؼ ُيعج مغ الشساذج الرادقة والسػثػقة لتفديخ ،)سمػؾ وتفديخ السعمػمات، نطع قبػؿ 
 .الشطع ىحه تجاه السدتخجـ

 في العامة العبلقات في االجتساعي التػاصل شبكات تػضيف مجػ عمى التعخؼ إلى جراسةال ىحه ولحلظ سعت
 :عمى عخؼالت خبلؿ مغ األردف في التجارية الذخكات

 العبلقات مياـ في االجتساعي التػاصل  شبكات تػضيف في العامة العبلقات مسارسي قياـ مجػ -1
 .األردني التجارؼ  القصاع في العامة

 .االجتساعي التػاصل لذبكات العامة العبلقات مسارسي واستخجاـ قبػؿ في السؤثخة العػامل -2
 تحقيق في االجتساعي تػاصلال  بكاتش تػضيف في العامة العبلقات تػاجييا التي السعػقات -3

 أغخاضيا.
 :اآلتييغ في البعجيغ راسةأىسية ىذه الدتكسغ و 

الحؼ تتشاولو وىػ "تػضيف شبكات   مغ أىسية السػضػعراسة البعج الشطخؼ: تأتي أىسية ىحه الج -1
 متػاصلل ىامة أداة  تعج التي ،"األردني التجارؼ  القصاع في العامة العبلقات التػاصل االجتساعي في

 .الجساىيخ مع
 العبلقات مسارسي اتجاىات عغ تكذف ألنيا ،الجراسة ليحه العمسية األىسية بخزت :العمسي البعج -2

 الػسيمة ليحه تقبميع ومجػ االجتساعي التػاصل مػاقع استخجاـ نحػ التجارؼ  القصاع في العامة
 التشافذ ضل في التقشية ىحه باستخجاـ ستحرجىا التيدايا والس العامة، العبلقات عسل في وتػضيفيا

 .الذخكات بيغ الذجيج
 التجارية الذخكات في العامميغ العامة العبلقات مسارسي جسيع راسةالج مجتسع شسل: مجتسع الدراسة وعيشتيا

 شسػؿ لرعػبةتجارية استثسارية. ونطخا   شخكة (374) عجدىا والبالا وضػاحييا، عساف العاصسة نصاؽ في
 العاصسة في الذخكات جسيع الى والػصػؿ األردني، التجارؼ  القصاع في العامة اتالعبلق مسارسي جسيع
 اختيار يتع حيث االحتسالية، غيخ العيشات ضسغ مغ قرجية عيشة الباحث اختار فقج وضػاحييا، عساف
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 تخجـ أنيا أو ،الجراسة مجتسع تسثل بالفعل العيشة ىحه بأف االعتقاد أساس عمى القرجية العيشة مفخدات
 الجراسة. أغخاض

 تخجمػف يد مسغ التجارية الذخكات عمى قرجؼ بذكل استبانة( 150ولغايات ىحه الجراسة فقج تع تػزيع )
 يتسكغ لع حيث فقط، ةاستسار  (100) استخداد تع وقج االجتساعي، التػاصل وشبكات الحجيثة التكشػلػجيا

 الػقت لزيق إما السػضفيغ، العتحارنطخا   الذخكات عمى وزعت التي ترااالستسا جسيع استخداد مغ الباحث
 .السدؤوؿ السجيخ غياب أخخػ  وأحيانا   اإلدارة، قبل مغ ليع الدساح عجـ وأحيانا   بالدبائغ، انذغاليع أو لجييع

ثالثًا: نتائج الدراسـة التحميميـة الخاصـة بتؽظيـف مسارسـي العالقـات العامـة فـي الذـركات التجاريـة األردنيـة 
 الجتساعيلذبكات التؽاصل ا

 األردنيػة التجاريػة الذػخكات فػي العامػة العبلقػات مسارسػي بتػضيػف الخاصػة الجراسػة نتػائج الباحػث يعػخض
 :اآلتي الشحػ عمى وذلظ االجتساعي، التػاصل لذبكات

 : استخجاـ مسارسي العبلقات العامة لذبكات التػاصل االجتساعي:السحؽر األول

الجراسة فقط يقػمػف بتػضيف شبكات التػاصل االجتساعية في %( مغ عيشة 48كذفت نتائج الجراسة أف ) -
مسارسة ميػاـ العبلقػات العامػة فػي الذػخكات التجاريػة األردنيػة، وتعػج ندػبػ متجنيػة نطػخا  النتذػار اسػتخجاـ 

 شبكات التػاصل االجتساعي بيغ مختمف فئات الجساىيخ.
 ثبلثػة مشػح االجتسػاعي التػاصػل شػبكات يدػتخجمػف  فقػط راسػةالج عيشػة مػغ%( 29) أف الجراسػة كذػفت -

 بيغ االجتساعي التػاصل شبكات استخجاـ في العامة العبلقات مسارسي خبخة تجني إلى يذيخ وىحا أعػاـ،
 .سةجراال عيشة

مػػغ قبػػل مسارسػػي العبلقػػات العامػػة لمتعخيػػف  أف السػقػػع اإللكتخونػػي األكثػػخ اسػػتخجاما   الجراسػػةبيشػػت نتػػائج  -
يحطى بترفح مختفع، وشعبية  ألنو نطخا  ( الحؼ جاء بستػسط حدابي مختفع، )الفيدبػؾ بالذخكة ىػ مػقع

اسػػتخجامو مػػغ خػػػبلؿ  لدػػيػلةخا  فػػػي السختبػػة الثانيػػة مػقػػع )الػػػاتذ آب(، نطػػػ كبيػػخة بػػيغ الجسػػاىيخ، وجػػاء
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اسػػتخجاما  بػػيغ  ( الػػحؼ جػػاء أقػػل شػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعيغخاـ)األندػػت اليػاتػػف الحكيػػة، ثػػع جػػاء مػقػػع
 .راسةي العبلقات العامة عيشة الجمسارس

 

 العبلقات العامة لذبكات التػاصل االجتساعي: : العػامل السؤثخة في قبػؿ واستخجاـ مسارسيالسحؽر الثاني

فػي القصػاع التجػارؼ األردنػي يتفقػػف عمػى أف  األداء الستػقع: كذفت الشتائج أف مسارسػي العبلقػات العامػة -
بدػيػلة وسػخعة وبجرجػة مختفعػة،  تفيج فػي إيرػاؿ األخبػار لمجسيػػر التػاصل االجتساعي استخجاـ شبكات

بالذخكة، ومغ الجخػؿ في  عمع بآخخ العخوض والسشتجات، أو الخجمات الخاصة وفي إبقاء الجسيػر عمى
 واخترار الػقت ألداء مياـ عسميع. مباشخة مع الجسيػر، حػارات

العبلقػػات العامػػة يعتقػػجوف أف شػػبكات التػاصػػل  يسػػة أف غالبيػػة مسارسػػاالجيػػج الستػقػػع: كذػػفت نتػػائج الجر  -
وأنيا تتسيد بدخعة وسيػلة لمػصػؿ  وسائل مخنة لمتػاصل مع أشخاص عجة أو جيات معيشة، االجتساعي

الذػخكة، كػحلظ سػيػلة  إال أنيا تحتاج إلى جيج كبيخ لبشاء صػرة ذىشيػة إيجابيػة عػغ إلى جساىيخ الذخكة،
ؼ ا"اسػػتشد  األخبػػار واألحػػجاث الستعمقػػة بالسؤسدػػة، بيشسػػا جػػاء أقميػػا الػصػػػؿ إلػػى الرػػفحات التػػي تتشػػاوؿ

 مياـ عسميع". شبكات التػاصل االجتساعي معطع أوقاتيع آلداء
العبلقػػػػات العامػػػة أفػػػادوا بػػػأف األصػػػػجقاء  سػػػة أف غالبيػػػة مسارسػػػياالتػػػأثيخ االجتسػػػاعي: كذػػػفت نتػػػػائج الجر  -

عسميع، وأنيع يقػمػف بتػضيف  جتساعي في مجاؿعمى استخجاـ شبكات التػاصل اال والسعارؼ يذجعػنيع
الستػسػصات الحدػابية  عسميع ألف كل مغ حػليع يدتخجمػنيا، بيشسػا كانػت أقػل شبكات التػاصل في مياـ

االجتسػػػاعي  الذػػػخكات يذػػػجعػف عمػػػى اسػػػتخجاـ شػػػبكات التػاصػػػل لمتػػػأثيخ االجتسػػػاعي ومفادىػػػا أف مػػػجيخؼ 
 لتبادؿ السعمػمات مع الجسيػر.

مسارسػي العبلقػات العامػة أفػادوا بػأف لػجييع السعخفػة  أف غالبيػة الجراسػةالستاحػة: أضيػخت نتػائج  التدييبلت -
الكافيػػة لمتعامػػل مػػع ىػػحه الذػػبكات،  عمػػى اسػػتخجاـ شػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعي، وأف لػػجييع الخبػػخة والقػػجرة

ات الحدػابية جػاءت الستػسػص التػاصل االجتساعي تتبلءـ وشبيعة عسميػع، بيشسػا أقػل وأف استخجاـ شبكات
العامػة، وأف  اسػتخجاـ التقشيػات الحجيثػة كػسػيمة اترػاؿ فػي عسػل العبلقػات لكل مغ أف اإلدارة العميا تػجعع
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مػغ  شبكات التػاصل االجتساعي في مسارسة العبلقات العامة اإلدارة العميا تػفخ األدوات البلزمة لتػضيف
 اد(.)أجيدة كسبيػتخ، أجيدة محسػلة، وىػاتف ذكية، وأيب

فػي تػضيػف  االسػتسخارالعبلقات العامة يسيمػف إلى  سة أف معطع مسارسيرانية الدمػؾ: أضيخت نتائج الج -
وأنيػػع سػػيعسمػف عمػػى تػضيػػف ىػػحه  التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي مسارسػػتيع لعسػػل العبلقػػات العامػػة، شػػبكات

 راخ اء التخصػيط لبلسػتسجػ عسميع لمتعخيف بالسؤسدة ونذاشاتيا ونذخ أخبارىا، بيشسا الذبكات في مسارسة
الستػسػػصات  االجتسػػاعي لمتفاعػػل مػػع الجسيػػػر فػػي السختبػػة األخيػػخة، وبأقػػل فػػي تػضيػػف شػػبكات التػاصػػل

 الحدابية.
 الشتائج الشيائية:

مسػػغ يقػمػػػف راسػػة العبلقػػات العامػػة عيشػػة الج أشػػارت الشتػػائج إلػػى وجػػػد درجػػة متجنيػػة عشػػج مسارسػػي -1
الذػػػخكات التجاريػػػة  ي مسارسػػػة ميػػػاـ العبلقػػػات العامػػػة فػػػيالتػاصػػػل االجتساعيػػػة فػػػ بتػضيػػػف شػػػبكات

 %(.48) األردنية والتي بمغت
التػاصػػل االجتسػػاعي لسػػجة شػيمػػة مػػغ عيشػػة  أشػػارت الشتػػائج إلػػى تػػجني ندػػبة مػػغ يدػػتخجمػف شػػبكات -2

 .بمغت ثبلثة أعػاـ سة، والتيراالج
غ قبل مسارسي العبلقات العامة استخجاما  م أف شبكة الفيدبػؾ ىي الذبكة األكثخ أشارت الشتائج إلى -3

السختمفػػة والتػػي ال تقػػل أىسيػػة  لمتعخيػػف بالذػػخكة مػػغ بػػيغ شػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعي سػػة،راعيشػػة الج
 عشيا.

السػػػػؤثخة فػػػػي قبػػػػػؿ واسػػػػتخجاـ مسارسػػػػي  أضيػػػػخت الشتػػػػائج ارتفػػػػاع الستػسػػػػط الحدػػػػابي لجسيػػػػع العػامػػػػل -4
ؼ خابػػػانح%(، 2.84سػػػاعي، والتػػػي بمغػػػت )سػػػة لذػػػبكات التػاصػػػل االجتراالج العبلقػػػات العامػػػة عيشػػػة

وتػػبله الجيػػج الستػقػػع فػػي السختبػػة الثانيػػة، بيشسػػا  (، جػػاء أعبلىػػا األداء الستػقػػع،%0.23معيػػارؼ بمػػا )
 .التدييبلت الستاحةخا  االجتساعي في السختبة الثالثة، وثع نية الدمػؾ، وتبعتيا أخي جاء التأثيخ
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 الخاتسة
رخنا الحالي عمى العبلقات العامة، حيث أصبح مغ الػاضح وبذكل كبيخ في ع ؤسداتيكسغ سخ نجاح الس

، وكػنيا ُتعشى بجسيع ؤسدةكػنيا الجعامة األساسية ألؼ م ؤسدات؛حتسية وجػد العبلقات العامة في الس
ؤسدة، وال يقترخ عسميا عمى ذلظ، بل أصبحت ُتعشى بجراسة األنذصة والفعاليات والبخامج االترالية في الس

ؾ األفخاد والجساعات، وتحجيج رغبات الجسيػر، والعػامل السؤثخة عمى سمػكيع، فأصبحت تيجؼ إلى سمػ 
تشطيع العبلقات بيغ السؤسدات وجساىيخىا عمى أسذ مغ الثقة والتفاىع الستبادؿ السذتخؾ؛ ولتحقيق ذلظ ال 

سا يحقق مرالح مذتخكة بيغ بج لمسؤسدات مغ وضع البخامج االترالية السشاسبة والفعالة واالستجابة ليا ب
 السؤسدات وجساىيخىا.

وبسا أنشا اآلف في عرخ التكشػلػجيا، نجج أف العبلقات العامة ذىبت باتجاه أوسع، وذلظ مغ خبلؿ 
استخجاميا واستغبلليا لػسائل التػاصل االجتساعي لمتػاصل مع جساىيخىا بصخيقة أكثخ إبجاعا  ُتسكشيا مغ 

في أف واحج، وقجرتيا عمى االتراؿ والتػاصل التعخؼ عمى احتياجاتيع وتمبيتيا الػصػؿ إلى جسيع جساىيخىا 
وددارة سسعتيا مغ خبلليا. لحلظ ركدت السؤسدات عمى االتراؿ الحؼ يشصػؼ عمى عسميات تفاعل عاشفي 

ع عمى وعقمي في ضػء تبادؿ التأثيخ بيغ األشخاؼ السذتخكة، وانصبلقا  مغ ىحا السبجأ "الشذاط االترالي" تحت
العبلقات العامة في السؤسدات تحقيق االتراؿ مع جساىيخىا الجاخمية قبل جساىيخىا الخارجية؛ كػنو ُيعتبخ 

 ركيدة ألؼ نذاط يػجو لمجساىيخ الخارجية.
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