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العانة العالقات

والخصائص الوظائف، األههٌة، األهداف، الهبادئ، الهفهوم،

ذًهُذ

انؼايح انؼالقاخ يفهىو: أوًنا

ًُا حانؼاي انؼالقاخ يثادئ: ثاَ

انؼايح انؼالقاخ أهذاف: ثانًثا

انؼايح انؼالقاخ أهًُح: ساتًؼا

حانؼاي انؼالقاخ وظائف: خايًغا

انؼايح انؼالقاخ خظائض: عادعًا

:انفظم خالطح


االججهاعٍ الجواصل وسائل

خصائصها أنواعها، والجطور، النشأة الهفهوم،

ذًهُذ

االخرًاػٍ انرىاطم وعائم يفهىو: أوًنا

االخرًاػٍ انرىاطم وعائم وذطىس َشأج: ثاًَُا

االخرًاػٍ انرىاطم وعائم أَىاع: ثانثًا

االخرًاػٍ انرىاطم وعائم خظائض: ساتًؼا

آَثىك يىقغ حغة األقم ئنً ئعرخذاًيا األكثش يٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم ذشذُة: خايغًا

انًجرًغ ػهً االخرًاػٍ انرىاطم يىاقغ اعرخذاو ويضاَا ػُىب: عادعًا

ذفادَها وكُفُح االخرًاػٍ انرىاطم وعائم يخاطش: عاتًؼا
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العانة العالقات نهارسات فٍ االججهاعٍ الجواصل وسائل اسجخدام

ذًهُذ

انرفاػهُح انؼايح انؼالقاخ يفهىو: أواًل

ًُا انؼايح انؼالقاخ أَشطح يًاسعح فٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم اعرخذاو فىائذ: ثاَ

انؼايح انؼالقاخ يًاسعح فٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم اعرخذاو: ثانًثا

انؼايح انؼالقاخ نًًاسعٍ االخرًاػٍ انرىاطم شثكاخ أذاحرها انرٍ وانًضاَا انفشص: ساتًؼا

انؼايح انؼالقاخ يًاسعٍ ػهً االخرًاػٍ االػالو َفشضها انرٍ انرحذَاخ: خايًغا


األزنات وإدارة العانة العالقات فٍ الجخطٌط

األزنات فٍ العانة والعالقات وآثارها، نشوئها وعوانل األزنات،

ذًهُذ

األزنات: األول الهبحث

األصيح أَىاع أوًَّنا

ًُا األصيح َشىء ػىايم: ثاَ

(:اإلداسج َظش وخهح يٍ) األصيح َشىء يشاحم: ثانًثا

األصيح يًُضاخ: ساتًؼا

:األصيح حُاج دوسج: خايًغا

األصيح آثاس: عادًعا

األزنات فٍ العانة العالقات: الثانٍ الهبحث

األصيح قثم نًا انؼايح ؼالقاخان ئداسج أوًَّنا

ًُا األصيح أثُاء انؼايح انؼالقاخ ئداسج: ثاَ

األصيح تؼذ نًا انؼايح انؼالقاخ ئداسج: ثانًثا

 العالٍ الجعلٌو نؤسسات فٍ األزنات إدارة واقع عن ثطبٌقٌة دراسة: الثالث الهبحث

الجطبٌقٌة البلقاء جانعة على نٌدانٌة دراسة -األردنٌة

األسدَُح انؼانٍ انرؼهُى يإعغاخ فٍ األصياخ ئداسج واقغ ػٍ يذخم: أوًَّنا

ًُا انذساعح يُهجُح ػٍ يخرظشج َثزج: ثاَ
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ويُاقشرها انذساعح َرائح: ثانًثا


السهعة إدارة

 العالقات فٍ السهعة إدارة السهعة، وبناء قواعد والهكونات، العناصر، الهفهوم،

السهعة إدارة فٍ وأههٌجها العانة العالقات اسجراثٌجٌات العانة،

ذًهُذ

انغًؼح يفهىو: أوًَّنا

ًُا انغًؼح ويكىَاخ ػُاطش: ثاَ

انغًؼح ئداسج خظائض: ثانًثا

انظىخ نغًؼح األعاعُح انقىاػذ: ساتًؼا

انغًؼح ئداسجو تُاء قىاػذ: خايًغا

انؼايح انؼالقاخ فٍ انغًؼح ئداسج: عادًعا

انغًؼح وئداسج تُاء فٍ وأهًُرها انؼايح انؼالقاخ اعرشاذُجُاخ: عاتًؼا

انغًؼح ئداسج فٍ انؼايح انؼالقاخ اعرشاذُجُاخ ذحغٍُ طشق: ثايًُا

انغًؼح وئداسج تُاء فٍ تىك نهفُظ انؼايح انؼالقاخ اعرخذاو: ذاعًؼا

:االَرشَد ػهً انغًؼح يخاطش يظادس: ػاشًشا

:انغًؼح ذكىٍَ فٍ ُذغاػذ أٌ نها ًَُكٍ انرٍ انؼىايم: ػشش أحذ


اإلعالم ثأثٌر ونظرًات العانة العالقات نظرًات

 الحواري، االثصال نظرًة الظرفٌة، األزنات اثصال نظرًة الجأطٌر، نظرًة الجهٌس، نظرًة"

"النظو نظرًة

ذًهُذ

:انًُىرج ذؼشَف

(Excellence theory) انرًُض َظشَح: أواًل

انُظشَح نهزِ وخهد انرٍ االَرقاداخ

(Framing Theory) انرأطُش َظشَح: ثاًَُا

اإلػاليُح األطش أَىاع
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:اإلػاليٍ اإلطاس ػُاطش

:اإلػاليٍ انرأطُش نُظشَح وخهد انرٍ االَرقاداخ

(Situational crisis communication theory) انظشفُح األصياخ اذظال َظشَح: ثانثًا

انحىاسٌ االذظال َظشَح: ساتؼًا

انؼايح انؼالقاخ يًاسعاخ فٍ انحىاس ديح

انُظى َظشَح: خايغًا


 نع العالقات بناء فٍ االججهاعٍ الجواصل وسائل عبر الحواري االثصال ثوظٌف

الجهاهٌر

ذًهُذ

وذطىسِ انحىاس يفهىو: أواًل

انؼايح انؼالقاخ يًاسعاخ فٍ انحىاس وديح ذىظُف: ثاًَُا

نهحىاس انؼايح انًثادئ: ثانثًا

انؼايح انؼالقاخ يًاسعح فٍ انحىاسٌ االذظال ذطىس: ساتؼًا

االَرشَد ػثش انحىاسٌ االذظال يثادئ: خايغًا

تىك وانفُظ اإلنكرشوَُح انًىاقغ ػثش انحىاسٌ الذظالا قُاط: عادعًا


 نجال فٍ االججهاعٍ الجواصل وسائل اسجخدام دراسات فٍ الحدًثة االثجاهات

العانة العالقات

ذًهُذ

انؼايح انؼالقاخ يًاسعاخ فٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم اعرخذاو ذُاوند انرٍ انذساعاخ: أواًل

 انرىاطم وعائم وخظىطًا االَرشَد شثكح ػثش انحىاسٌ االذظال ذىظُف ذُاوند انرٍ انذساعاخ: ثاًَُا

.وخًاهُشها انًُظًاخ تٍُ انؼالقاخ تُاء فٍ االخرًاػٍ

 يُظىس يٍ انًهُح يًاسعح فٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم اعرخذاو ذُاوند انرٍ انذساعاخ: ثانثًا

.انركُىنىخُا واعرخذاو نقثىل انًىحذج انُظشَح

 فٍ االخرًاػٍ انرىاطم وعائم اعرخذاو ذُاوند انرٍ انحذَثح نهذساعاخ َقذَح ذحهُهُح سؤَح: ساتؼًا

.انؼايح انؼالقاخ يًاسعاخ
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 القطاع وشركات فلسطٌن فٍ االثصاالت شركات لكبرى ثطبٌقٌجٌن اسجٌندر

األردنٍ الججاري

 فٍ ًاػٍـــاالخر انرىاطم نىعائم انؼايح انؼالقاخ ذىظُف ىلــــح ذطثُقُح حــــدساع: األول انًحىس

 خىال فهغطٍُ، فٍ االذظاالخ ششكاخ نكثشي يقاسَح دساعح" فهغطٍُ فٍ انششكاخ عًؼح ئداسج

"وأوسَذو

 األسدٍَ انرجاسٌ انقطاع" االخرًاػٍ انرىاطم نشثكاخ انؼايح انؼالقاخ يًاسعٍ ذىظُف: انثاٍَ انًحىس

"أًَىرخًا

الخاثهة

والهراجع الهصادر قائهة
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ً جُىع   ا ٚحر مؿبى١ في مجا٫ ج٨ىىلىحُا قهض الىه٠ الثاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ؤصث الخُىعاث املخالخ٣ت في الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت، ومً ؤهمها وؾاثل الاجها٫، خُث 

ُ  ي التي ال٢ذ عواح  الخىانل إلاحخماع ا مى٣ُ٘ الىٓحر بلى حُٛحر ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ا ٖامل

الظي ٌِٗل ُٞه ألاٞغاص، والتي ػاصث  (Public Sphere) ٖلُه َبُٗت املجا٫ الٗام

لى مؿخىي املىٓماث،  ٘ ٖلى مؿخىي ألاٞغاص، ٖو قٗبُتها واهدكغث زضماتها بك٩ل ؾَغ

 
 
اثٟهم، خُث وؤز عائهم آؤنبذ لضحهم ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ غث ٖلى مماعؾت ألاٞغاص لْى

 وؤجاخذ الخٟاٖل والخىاع بحن ألاٞغاص واملىٓماث.  ،في حمُ٘ ال٣ًاًا

ت  ُٟت بصاٍع و٢ض او٨ٗؿذ هظه الخُىعاث ٖلى مجا٫ مماعؾت الٗال٢اث الٗامت ٧ْى

م مً ؤن الهضٝ ألاؾاس ي الظي  واجهالُت للماؾؿاث واملىٓماث املسخلٟت؛ ٞبالٚغ

ٟاث الٗال٢اث الٗامت هى حؿعى الٗال٢ اث الٗامت بلى جد٣ُ٣ه وجًمىخه مٗٓم حٍٗغ

 ؤن  (؛ بال Mutual Understandingجد٤ُ٣ الٟهم املخباص٫ بحن املىٓمت وحمهىعها )

جد٤ُ٣ هظا الهضٝ ًدخاج بلى جٟاٖل وخىاع بحن املىٓماث وحماهحرها، وؤنبذ الاجها٫ 

ر حجم املىٓماث واهدكاع حماهحرها ل٨ب اا في جد٤ُ٣ هظا الهضٝ؛ هٓغ  الصخص ي مدضوص  

في مىا٤َ حٛغاُٞت واؾٗت، ألامغ الظي ؤصي بلى خاحت املىٓماث بلى َغ١ بضًلت 

م٨ً ملماعس ي الٗال٢اث للخىانل م٘ حماهحرها، وهٓغ   ًُ ا ملا جخمخ٘ به مً بم٩اهاث هاثلت 

نبذ الٗامت إلاٞاصة مجها إلصاعة وبىاء ؾمٗت َُبت ًٖ مىٓماتهم وجغوٍج زضماتها؛ ؤ

ا ٖلى مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في يىء الخُىع الخاصر في الخ٨ىىلىحُا بٖاصة لؼام  

٠ُ هظه الخ٨ىىلىحُا بما ًسضم مهلخت  الخ٨ٟحر في اؾتراجُجُاتهم الاجهالُت وجْى

ؿمى ب ٌُ "وؾاثل الخىانل إلاحخماعي"، ٞاؾخٟاصث مجها  ـاملاؾؿت الغ٢مُت، ختى ْهغ ما 

ٗؼػ "بىاء الٗال٢اث" املىٓماث في الخىانل م٘ ال ٌُ اث املهالر بما  جماهحر، ومجمٖى

 
 

مثل حىهغ الٗال٢اث الٗامت املٗانغة، خُث قهضث الٗال٢اث الٗامت جدىال
ُ
 مً التي ج
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غ٦ؼ ٖلى بصاعة الاجها٫ بلى املضازل التي تهخم ببىاء وبصاعة الٗال٢اث 
ُ
املضازل التي ج

 ٖلى الاجها٫ الخى 
 
ٗخبر الاجهاامٗخمضة ٌُ  

ُ
٫ ؤصاة للخٟاوى خى٫ بىاء وبصاعة عي، خُث

 الٗال٢اث بحن املىٓماث وحماهحرها.

ت التي  وجدُذ وؾاثل الخىانل إلاحخماعي الٗضًض مً الخضماث الخٟاٖلُت والخىاٍع

حؿخُٟض مجها املىٓماث في الخىانل م٘ الجماهحر وبىاء الٗال٢اث وبصاعة الؿمٗت، ألامغ 

غ آلُاث  الخٟاٖل وؤؾالُب الخىاع بُجها وبحن الظي حٗل املىٓماث حٗمل ٖلى جٍُى

ا لتزاًض ٖضص مؿخسضمي هظه الىؾاثل الاجهالُت حماهحرها ٖبر هظه الىؾاثل؛ وهٓغ  

ت ٞاثضتها  الجضًضة؛ اججهذ ؤهٓاع ال٨ثحر مً الباخثحن هدى صعاؾت هظه الىؾاثل، ومٗٞغ

ٖلى واؾخسضامها مً ٢بل املىٓاث في مجا٫ الٗال٢اث الٗامت، وجإزحراث اؾخسضامها 

ت َغ١ الاجها٫ الصخُدت م٘  اججاهاث الجمهىع واهُباٖهم خى٫ جل٪ املىٓمت، ومٗٞغ

 الجماهحر إلصاعة ؾمٗتها مً زال٫ هظه الىؾاثل.

م٨ً ال٣ى٫  الخىحه ال٨بحر في املالٟاث وألابدار والضعاؾاث ألاحىبُت هدى  ن  ب ٍو

الٗال٢اث  مها في مماعؾت ؤوكُتاالاهخمام بىؾاثل الخىانل الاحخماعي واؾخسض

محز هظه الىؾاثل 
ُ
ت والخٟاٖلُت باٖخباعها ؾمت ج الٗامت، والتر٦حز ٖلى الجىاهب الخىاٍع

ل٠ 
َ
ُٗي ؤهمُت لخ٣ضًم ُما ٌُ ٗٓم ٢ُمتها في بىاء الٗال٢اث بحن املىٓماث والجمهىع 

ُ
وح

ت والخُب٤ُ في هظا املجا٫، وهظا ما َؾُحر٦ؼ ٖلُه هظا ال٨خاب،  "٦خاب" ًجم٘ بحن الىٍٓغ

اجه اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي في ؤوكُت الٗال٢اث خُث ً دىاو٫ في مدخٍى

ا في بصاعة ؾمٗت الكغ٧اث واملىٓماث ٦مٟاهُم ومماعؾاث ٖملُت مً الٗامت وجدضًض  

مىٓىع الاجها٫ الخىاعي، خُث وؿخٗغى في الٟهى٫ ألاولى لل٨خاب )ألاو٫، والثاوي، 

 والؿاصؽ والثالث، والغاب٘، والخامـ
 

ًٖ الٗال٢اث الٗامت ومٟهمىمها  اهٓغٍ   ( مضزال

اث٠ التي ج٣ىم بها، ومٟهىم وؾاثل الخىانل الاحخماعي  وؤهضاٞها وؤهمُتها والْى

ومٟهىمها ووكإتها وجُىعها وؤهىاٖها وزهاثهها، بلى حاهب ٖغى اؾخسضام وؾاثل 
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، الخىانل الاحخماعي في مماعؾت الٗال٢اث الٗامت مً مىٓىع الاجها٫ الخىاعي 

ىانغها لخسُُِ في الٗال٢اث الٗامت وبصاعة ألاػماثوا ، وبصاعة الؿمٗت ومٟهمىمها ٖو

و٢ىاٖض بىائها وبصاعة الؿمٗت في الٗال٢اث الٗامت واؾتراجُجُاث الٗال٢اث الٗامت 

اث جإزحر  اث الٗال٢اث الٗامت وهٍٓغ وؤهمُتها في بصاعة الؿمٗت، باإلياٞت بلى ؤهم هٍٓغ

الم، وفي الٟهل الؿا ٠ُ الاجها٫ الخىاعي ٖبر وؾاثل  ٌٗغى ال٨خاب ب٘إلٖا جْى

خًمً الٟهل الثامً  الخىانل الاحخماعي في بىاء الٗال٢اث م٘ الجماهحر الاججاهاث ٍو

؛ الخضًثت في صعاؾاث اؾخسضام وؾاثل الخىانل إلاحخماعي في مجا٫ الٗال٢اث الٗامت

ه ل٨بري قغ٧اث الاجهاالث في ٞلؿُحن وألاعصن؛ ولىحىِب  اؾ٘ٞةالخىٍى  ن  الٟهل الخ 

 اخخىي ٖلى م٣اعهت بحن صعاؾخحن جُب٣ُُخحن ل٨بري قغ٧اث الاجهاالث في ٞلؿُحن

ت في   ألاعصن.والكغ٧اث الخجاٍع

ُؿغها ؤن هوؤزحر   ٌَ ٣ضم هظا ال٨خاب بحن ًضي الباخثحن واملماعؾحن في خ٣ل ا، 

ىاؾب ألا٧اصًمُحن واملماعؾحن ُُ في خ٣ل  الٗال٢اث الٗامت والاجها٫ الال٨ترووي ل

   الٗال٢اث الٗامت.
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 ذًهُذ

اخخلذ الٗال٢اث الٗامت م٩اهتها صازل اله٩ُل الخىُٓمي في بصاعاث الٗضًض مً 

م مً جٟاوث الاهخمام بها  لى الٚغ صازل املىٓماث؛ املىٓماث واملاؾؿاث الخضًثت، ٖو

بال ؤهه ؤنبذ هىا٥ خاحت ؤؾاؾُت ويغوعة لىحىص الٗال٢اث الٗامت صازل املىٓماث 

اججهذ الٗضًض مً املاؾؿاث الخ٩ىمُت بلى جإؾِـ صواثغ مؿخ٣لت خُث  واملاؾؿاث،

ُُٟت واضخت، ومدضصة لضحها وطل٪  ؛للٗال٢اث الٗامت، جخمخ٘ بمؿاولُاث، وؾلُاث ْو

 
 
جل٪ املاؾؿاث، بإهمُت الضوع الظي ًم٨ً ؤن جلٗبه، وج٣ىم به ا مً إلاصاعة في بصعا٧

؛ ٞإنبدذ واحهت ؤي ماؾؿت صاثغة الٗال٢اث الٗامت في جدؿحن الهىعة الظهىُت

ىىاجها مهما ٧ان وكاٍ هظه املاؾؿت التي حٗمل مً زالله، وزانت املاؾؿاث التي  ٖو

ملاهالث واملخُلباث ج٣ضم الخضماث للجمهىع، والٗال٢اث الٗامت لها مً ألاهضاٝ وا

وؤنبدذ جمثل خل٣ت التي جبنى ٖلحها ختى جإحي بثماعها املغحىة ٧ىاحهت ماؾؿُت، 

ٟحن( صازل  الىنل بدُث ؤجها جغبِ بحن املاؾؿت وم٩ىهاتها الضازلُت )الٗاملحن واملْى

مال اتهم، وبحن املاؾؿت ٖو ها وبحن املاؾؿت واملجخم٘ ئهُا١ املاؾؿت بمسخل٠ مؿخٍى

غاٝ  ومهم   ملمىؽ   لها صوع   ،جخىاحض ُٞه املدلي الظي ُض الٗال٢ت بحن حمُ٘ الَا في جَى

غاٝ ٢اثم ٖلى ال ث٣ت املخباصلت الظي جخٗامل مٗهم، وؤؾاؾها في الخٗامل م٘ هظه ألَا

بت في اؾخمغاع الٗمل وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ املغحىة. والخٟاهم  والٚغ

حر الخضماث بُغ١  وج٣خط ي ؤهمُت بىاء الٗال٢ت بحن املىٓمت وحماهحرها ٖلى جٞى

ت جىا٦ب مخٛحراث الٗهغ، وحٗض قب٨ت إلا  هترهذ وما هخج ٖجها مً وؤؾالُب مخىٖى

ؿمى ب ٌُ الم الجضًض"، مً ؤهم  ــجُب٣ُاث )وؾاثل الخىانل الاحخماعي( ؤو ما  "إلٖا

ك٩ل 
ُ
ت والخىُٓمُت، وؤنبدذ ح الخُىعاث التي ؤزغث ٖلى ٦ُُٟت مماعؾت املهماث إلاصاٍع

ا للخمُحز وؤصاة ٞٗالت في ببغاػ والخٟاّ ٖلى نىعة املىٓمت؛ مً زال٫ ا يغوعٍ  ٖىهغ  

اٖخماصها وجبىحها الؾتراجُجُاث مىحهت للجمهىع حؿدكٗغ خاحاتهم وعٚباتهم، مما م٨ً 



 
مدخل إلى العالقات العامة  11  

 واالتصال

ت الٗال٢اث والاجهاالث لبىاء وجصخُذ نىعة  مماعس ي الٗال٢اث الٗامت مً ج٣ٍى

ل ألاؾالُب ال٣ضًمت  ؼها، وجدٍى للٗال٢اث الٗامت بلى ؤؾالُب مخُىعة املىٓمت وحٍٗؼ

 .1مٗانغة جسضم املىٓمت وحمهىعها الضازلي والخاعجي

 ا: يفهىو انؼالقاخ انؼايحأوًن

  ٖ ٗض الٗال٢اث الٗامت مً ؤ٦ثر ألالٟاّ قُى
ُ
ا في ٖهغها الخالي، واؾخسضام   اح

ُُٟت  وملهُلر الٗال٢اث الٗامت مٗاٍن ٦ثحرة ومٟاهُم مسخلٟت خؿب املهمت الْى

٠ الٗال٢اث الٗامت ٖلى امل دضصة لها، وخؿب عؤي ال٣اثم بالخٍٗغ٠، ٞتر٦ؼ بٌٗ حٗاٍع

جهالي، بِىما ًغ٦ؼ بًٗها ٖلى الجاهب إلاصاعي، وبًٗها ًغ٦ؼ ٖلى الجاهبحن الجاهب الا

زخالٝ في الخٍٗغ٠ بال ؤن املخسههحن ؤ٦ضوا جهالي، بٌٛ الىٓغ ًٖ الا إلاصاعي والا

اٍ حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الخٗاون والخٟاهم بحن املىٓمت ٖلى ؤن الٗال٢اث الٗامت هي وك

 وحماهحرها.

ٞخٗٝغ الٗال٢اث الٗامت بإجها الٗلم الظي ًضعؽ ؾلى٥ ألاٞغاص والجماٖاث صعاؾت 

ُت تهضٝ بلى جىمُِ الٗال٢اث الاوؿاهُت ٖل ى ؤؾـ مً الخٗاون واملدبت ٖلمُت مىيٖى

 .2والىعي

ها حمُٗت الٗال٢اث الٗامت الضولُت ٖلى ت طاث َاب٘ مسُِ  وحٗٞغ ُٟت بصاٍع ؤجها ْو

ومؿخمغ تهضٝ مً زاللها املىٓماث بازخالٝ ؤهىاٖها وؤوحه وكاَها بلى ٦ؿب جٟاهم 

وجإًُض الجماهحر الضازلُت والخاعحُت، والخٟاّ ٖلى اؾخمغاعه؛ وطل٪ مً زال٫ صعاؾت 

ض الغؤي الٗام و٢ُاؾه للخإ٦ض مً جىا٣ٞه م٘ ؾُاؾاث املاؾؿت وؤوكُتها وجد٤ُ٣ امل ٍؼ

ت(. 2010مدمض. )ٖبض الىبي،  - 1  .57. ٖمان. ػمؼم لليكغ والخىػَ٘. م.ئدازة اإلاىازد البشٍس
الثالثت(. ال٣اهغة، حمهىعٍت مهغ . )الُبٗت العالكاث العامت في اإلاإطظاث الحدًثت(. 2007حجاب، مىحر. ) -2

 . 365-364م.الٗغبُت: صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘. 
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مً الخٗاون الخال١ وألاصاء الٟٗا٫ للمهالر املكتر٦ت بحن املاؾؿاث وحماهحرها 

 . 1باؾخسضام املٗلىماث املسُُت

ُاهُت بإجها الجهىص املسُُت واملؿخمغة إل٢امت  ها مٗهض الٗال٢اث الٗامت البًر ٗٞغ َو

 .2ٖال٢اث َُبت واملداٞٓت ٖلى الخٟاهم املخباص٫ بحن املىٓمت وحماهحرها

تها بإجها وكاٍ ؤي نىاٖت ؤما ٨ُت ٖٞغ ؤو  ،ؤو اجداص ،حمُٗت الٗال٢اث الٗامت ألامٍغ

في بىاء وجضُٖم ٖال٢اث ؾلُمت مىخجت  .ؤو ؤي ميكإة ؤزغي  ،ؤو خ٩ىمت ،ؤو مهىت ،هُئت

ٟحن واملؿاهمحن والجمهىع بىحه ٖام؛ ل٩ي  بُجها وبحن ٞئت مً الجمهىع ٧الٗمالء واملْى

٫ مً ؾُاؾتها خؿب ال ّضِ
َٗ ُ
 .3ٓغوٝ املدُُت بها وقغح هظه الؿُاؾاث للمجخم٘ح

ها ٖلى ؤجها جغوٍج  ،للٗال٢اث الٗامت Websterوال٣امىؽ الٗالمي الجضًض  ٖٞغ

ً، ؤو حمهىع زام ؤو  الاجها٫ والث٣ت بحن شخو ؤو مكغوٕ ؤو هُئت وؤشخام آزٍغ

كاء املجخم٘ بإ٦مله، وطل٪ مً زال٫ جىػَ٘ املٗلىماث التي حكغح وجٟؿغ وجىضر، وبو

 .4هٕى مً الٗال٢اث املخباصلت وج٣ُُم عص الٟٗل

  ٟ ً٘ البٌٗ حٍٗغ   اٍو
 

ت عثِؿُت، لها قامال ُٟت بصاٍع  للٗال٢اث الٗامت "بإجها ْو

لؾدكاعي والخىُٟظيها الا احاهب
 
الاؾدكاعي في ج٣ضًم الىصر، واملكىعة  ، بدُث ًخمث

ب ال٣غاع  ت، الئلصاعة مما ٌؿاهم في جهٍى ُخمثل في مماعؾت ٞي ما الخىُٟظؤث إلاصاٍع

م٘ الجماهحر الضازلُت، والخاعحُت  جهالُت، وهي باألؾاؽ ٖملُت ٖال٢اثالٗملُاث الا

غ لليكغ والخىػَ٘. م.العالكاث العامت والعىإلات (.2005الضلُمي، ٖبض الغػا١. ) -   1 .31. ٖمان: صاع حٍغ

  2 .10، م.دلُل العالكاث العامت (.2004. )٨ُٞغ، ؤلِؿىن  -

. )الُبٗت ألاولى(. ٖمان: صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘. عالكاث العامت الدولُت(. ال2010الٗال١، بكحر. ) -

.10م  3  
ت، حمهىعٍت مهغ ئدازة العالكاث العامت(. ٧2006امل، ؤؾامت، الهحرفي، مدمض. ) -4 . )الُبٗت ألاولى(. إلاؾ٨ىضٍع

اء لضهُا الُباٖت. م.   .11الٗغبُت: صاع الٞى
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خضور حٛحراث بًجابُت لضي هظه  بك٩ل عثِس يللماؾؿت، وم٘ البِئت املدُُت، مهمتها 

الجماهحر، مً زال٫ الاؾخسضام املخىانل واملؿخمغ للبدىر، وألاوكُت الاجهالُت، 

ت املكتر٦ت بحن  مضعوؽ مما ًاصي بلى جد٤ُ٣ جبٗا لخسُُِ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً املٗٞغ

ُض الؿمٗت  إلاصاعة والٗاملحن صازل املاؾؿت والجمهىع الخاعجي بك٩ل جباصلي، وجَى

اصة ألاصاء  الُُبت لها، مما ٌؿاهم في جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ بحن املاؾؿت واملجخم٘، لٍؼ

 .1الاحخماُٖت الا٢خهاصي للماؾؿت بك٩ل ٞٗا٫ وجم٨حن م٩اهتها

وعٚم حٗضص عئي الباخثُحن في ج٤ًُ وجىؾُ٘ مٟهىم الٗال٢اث الٗامت؛ بال ؤن 

ٟاث اج٣ٟذ ٖلى ؤن الٗال٢اث الٗامت هي ألاصاة والىؾُلت التي حؿخسضمها  ؤٚلب الخٍٗغ

املىٓماث لخدؿحن نىعتها وبصاعتها ؾمٗتها، والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ والاوسجام 

٠ٍ بحن املىٓمت وحماهحرها للٗال٢اث  بحغاجّيٍ  . وفي يىء ما ؾب٤، ًم٨ً اؾخسالم حٍٗغ

الٗامت: بإجها ٖملُت مؿخمغة ومسُُت ومضعوؾت ج٣ىم بها املىٓمت مً ؤحل ٦ؿب 

جإًُض الجماهحر، وجدؿحن الهىعة الظهىُت والؿمٗت، وزل٤ جٟاهم مكتر٥ بحن 

 املىٓماث وحماهحرها.

غي الباخثان  ٟاث ال٨ثحؤٍو ٖت التي هالخٓها ٖلى نٟداث ال٨خب رة واملخىى ن الخٍٗغ

ٟاث ويٗذ مً ٢بل ألا٧اصًمُحن  واملجالث املخسههت والتي جدضزذ ًٖ هظه الخٍٗغ

والخبراء ؤو الهُئاث التي حٗنى بالٗال٢اث الٗامت وؤياٞذ بإق٩ا٫ٍ مسخلٟت بلى مٟهىم 

م٨ الٗال٢اث الٗامت وؤزغث ُٞه بك٩ٍل ٦بحر وصٞٗذ به ا بلى ً إلاقاعة هى٦ٗلٍم ومهىت ٍو

ٟاث التي ويٗذ ملٟهىم الٗال٢اث الٗامت اقتر٦ذ في ؾماث مُٗىت  ؤن مٗٓم الخٍٗغ

 
 

٤ الٗلمي مٕى املهخمحن في الٗال٢اث الٗامت مً ٢بل مج وال٢ذ ٢بىال ٦ما خضصها الٍٟغ

. ال٣اهغة. ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘. العالكاث العامت في العصىز الحدًثت(. 2004ملىٗم. )الب٨غي، ٞااص ٖبض ا -

. 22م. 1  
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ىدى لٖلى ا هيو نضع الضلُل الٗلمي للٗال٢اث الٗامت قي املىٓماث ٚحر الغبدُت ؤالظي 

 الخالي:

غ هٓام بصاعة وبىاء وضخذ الٛاًاث ا -1 لتي تهضٝ بلحها الٗال٢اث الٗامت في جٍُى

 الؿمٗت في املاؾؿت ألامغ الظي ٌؿاٖضها ٖلى الىجاح.

الخإ٦ُض ٖلى اؾخمغاع الٗال٢اث الٗامت ٦ٗملُت ال مخىاهُت مغجبُت بىحىص  -2

 املاؾؿاث.

 مت.لٗمل الٗال٢اث الٗا اعة ؤؾاؾانٌٗخبر الاجها٫ وإلاص -3

 امهىع بك٣ُه الضازلي والخاعجي واٖخباعهما ؤؾاؾ  الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت الج -4

 لٗمل الٗال٢اث الٗامت.

٢ىاُٖت للخإزحر ٖلى باٖخباع الاجهاالث التي ججغحها الٗال٢اث الٗامت، اجهاالث  -5

 ؾلى٥ الجمهىع بك٩ل بًجابي.

مداوالث الٗال٢اث الٗامت وؾٗحها الضاثم لخد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ واملىاػهت بحن  -6

 .مهالر الجمهىع واملاؾؿت

 :1وؤياٝ بلحها ص. مهُٟى ٧افي ما ًلي

ؿدىض ىب الٗلمي، ؾلمت ٖلم ٌؿخٗحن باأل الٗال٢اث الٗا  اث بَو لى الىٍٓغ

 الٗلمُت والخبراث امل٣ىىت والخجاعب املضعوؾت.

جها حٗخمض ٖلى جُب٣ُاث الٗلىم الاحخماُٖت وحٗخمض ب، ؤي الٗال٢اث الٗامت ًٞ 

اث املسخلٖلى مهاعاث ز واؾخٗضاصاث ٞغصًت جسخل٠ مً ٟت، انت في جُب٤ُ الىٍٓغ

 لى آزغ.بمخسهو 

. )الُبٗت ألاولى(. ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ العالكاث العامت وئدازة ألاشماث واإلاساطم(، ٧2016افي، مهُٟى. ) -

  1 والخىػَ٘.
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اث مسخلٟت.بجدخاج الٗال٢اث الٗامت    لى مخسههحن ٖلى مؿخٍى

ب الجماهحر، و حٗض الٗال٢ا   ؤ٩ٞاع وآعاءل لى٣ٖضاصها بث الٗامت وؾُلت لخضٍع

 .حضًضة

لى وحٗمل ٖلخٟاهم بحن املاؾؿاث وحماهحرها، ال٢اث الٗامت اجخًمً الٗ 

 خٗاون بُجها.الترابِ وجد٤ُ٣ ال

ٖالم والبدىر الٗلمُت لخد٤ُ٣ صواث الاجها٫ وإلا لٗال٢اث الٗامت ؤحؿخسضم ا 

 ٚغايها.ؤ

نبدذ الٗال٢اث الٗامت يغوعة ملخت لجمُ٘ املاؾؿاث في حمُ٘ ؤ 

اث.  املؿخٍى

ًُ  ا: يثادئ انؼالقاخ انؼايحثاَ

التي  مع جمهىز الباخثين واإلاخخصين في العالكاث العامت على اإلابادئ الخالُتجأ

 ن جدىم عمل ووعُفت العالكاث العامت جىجصها على الىدى الخالي:أجب ً

الالتزام بمباصت ألازال١ الؿلُم، ٧الجزاهت والهض١ والٗضالت، ٞالٗال٢اث  -1

الٗامت ال جسضٕ الجمهىع وال حٛكه، بل حؿعى بلى ٦ؿب ز٣خه بال٣ضوة الخؿىت مً 

ما٫ ولِـ ٣ِٞ مً زال٫ ألا٢ىا٫.  زال٫ ألٖا

ٟي الٗال٢اث الٗامت بدُث ؾالُب الٗلمُت في البدىر، اجبإ ألا  -2 ًجب ٖلى مْى

اجبإ ألاؾلىب الٗلمي في ؤٖمالهم وؤوكُتهم، وؤن ًبخٗضوا ًٖ الخدحز الصخص ي، 

ُت في ٖملُت بحغاء البدىر ل٩ي ًهلىا بلى هخاثج ص٣ُ٢ت. خهٟىا باملىيٖى  ٍو

ًٖ الجمهىع  ن بزٟاء املٗلىماثبٖضم بزٟاء املٗلىماث ًٖ الجمهىع، خُث  -3

اصي بلى ٖضم وحىص ز٣ت بحن املاؾؿت  ٟسر املجا٫ للكاجٗاث املٛغيت، ٍو ًثحر الك٪ ٍو

 والجمهىع.
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هه ًجب ٖلى الٗال٢اث الٗامت والٗاملحن بها إلاًمان باخترام عؤي الٟغص، خُث  -4

 املُل٤ ب٣ُمت الٟغص واخترام خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت املىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.

ُت، ًجب ٖلى الٗال٢اث الٗامت ؤن جً٘ ؤمامها مؿاولُت املؿاولُت الاحخماٖ -5

 ا.ؤٞغاص املجخم٘ والاهخمام بها حُض  

 أهذاف انؼالقاخ انؼايح ا:ثانًث

بن ٧ل بصاعة مً بصاعاث املىٓماث لها ؤهضاٝ حؿعى بلى جد٣ُ٣ها، وجٓهغ ؤهضاٝ 

ن ب، ؤي بصاعة الٗال٢اث الٗامت مً الضوع الظي ج٣ىم به الٗال٢اث في املجا٫ إلاصاعي 

الٗال٢اث الٗامت تهضٝ بلى بًجاص وزل٤ الخٟاهم املخباص٫ بحن املىٓمت وحمهىعها، 

جها٫ بُجها وبحن حماهحرها، و٦ظل٪ زل٤ ؾمٗت َُبت وحُضة، واملداٞٓت ٖلى الا

 وبالخالي جد٤ُ٣ ؾمٗت حُضة للكغ٦ت.

 :1ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت ُٞما ًلي ٞخخمثل

حر مىار مالثم ٌؿاٖض املىٓمت   Good will orٖلى بىاء ؾمٗت َُبت ) جٞى

reputation( ونىعة بًجابُت )Good imaging or stereotype لها لضي حماهحرها )

ؼ ؾمٗت املىٓمت وجغؾُسها.  الضازلُت والخاعحُت، وحٍٗؼ

 التروٍج ملىخجاتها ؤو زضماتها وجيكُِ املبُٗاث. 

خضماث التي ج٣ضًم املىٓمت بلى الجمهىع مً خُث ؤهضاٞها وؾُاؾاتها وال 

 ج٣ضمها بلى حماهحرها.

غ لليكغ والخىػَ٘. مخطُط واإلامازطاث(. ئشيالُاث الخ2010الضلُمي، ٖبض الغػا١. ) -   1 .26-25. ٖمان: صاع حٍغ
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جىمُت قٗىع الٗاملحن باالهخماء لها وقٗىعهم بالغيا هدىها و٦ؿب جإًُضهم  

 ووالئهم.

 ٦ؿب ز٣ت الجمهىع الضازلي وجإًُضه ووالثه ججاه املىٓمت. 

 ٦ؿب ز٣ت الجمهىع الخاعجي املخٗامل م٘ املىٓمت. 

 ت.ج٣ضًم جٟؿحر لئلصاعة ًٖ آعاء الجماهحر بإصاء املاؾؿ 

 بعقاص إلاصاعة في اجساط ال٣غاعاث وعؾم الؿُاؾاث الصخُدت لها. 

م٨ً بحما٫  ب املىٓمت في جد٣ُ٣ها، ٍو ٞاألهضاٝ هي الىخاثج الجهاثُت التي جٚغ

 ، ٧اآلحي:1ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت خؿب ٖلي ٞغحاوي

 جدلُم الظمعت الطُبت للمىغمت وجدعُم صىزتها الرهىُت -1

ٗامت بلى زل٤ نىعة حُضة وؾمٗت حُضة للمىٓمتـ خُث تهضٝ ؤوكُت الٗال٢اث ال

باٖخباع ؤن الؿمٗت هي بخضي الضٖاثم ألاؾاؾُت التي ٣ًىم ٖلحها ٦ُان املىٓمت، وحٗخبر 

 ماقغ ٖلى هجاح املىٓمت ؤو ٞكلها.

 اإلاظاعدة في جسوٍج اإلابُعاث -2

٤، ولظل٪  اث٠ الدؿٍى ٌٗخمض هجاح ؤو ٞكل الٗال٢اث الٗامت ٖلى ٦ُُٟت ؤصاء ْو

 لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ املكتر٦ت، ول٨ً ن ؤخضهما لا ن املجاال ال هظ٨ًّم 
 
ت ٗمالن ؾٍى زغ َو

٤ والٗال٢اث م٘ طل٪ ال ًم٨ً اؾدبضا٫ ؤخضهما باآلزغ، خُث  بن الٗال٢ت بحن الدؿٍى

-28.)الُبٗت ألاولى(. صاع ؤمجض لليكغ والخىػَ٘. مالعالكاث العامت واطتراجُجُاث الاجصاٌ(. 2018ٞغحاوي، ٖلي. ) -1

29 . 
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٤ حؼء مً مهام الٗال٢اث الٗامت، الٗامت هي ٖال٢ت ج٩املُت َغصًت ، ٌٗخبر الدؿٍى

ُ  ا عثِخُث جلٗب الٗال٢اث الٗامت صوع     اا ومؿاٖض  ؿ
 

٤ والتروٍج ًٖ وم٨مال  في الدؿٍى

ً وكاَاث الٗال٢اث 
ّ
مىخجاث وزضماث املىٓمت، ٦ما ؤن هىا٥ خاالث ٦ثحرة جم٨

٣ُت للماؾؿت. والُغ١ التي ج٨ّمل بها الٗال٢اث  الٗامت مً ب٦ما٫ ألاهضاٝ الدؿٍى

٤ ٦ثحرة ومجها ٖل ي التروٍج ؾبُل املثا٫: بؾهام الٗال٢اث الٗامت ف ىالٗامت الدؿٍى

٣ت  ُتها؛ ٞهي بهظه الٍُغ ت وملىخجاث وزضماث الكغ٦ت ؤو التروٍج لىٖى للٗالمت الخجاٍع

حؿهم بهىعة ٚحر مباقغة في الجهىص التي جبظلها الكغ٦ت لتروٍج مىخجاتها وزضماتها و 

٣ٞض  ،خضار بٌٗ الخٛحراث صازل املاؾؿتبخلىلها، و٢ض حؿهم الٗال٢اث الٗامت في 

 
 

ن َبُٗت حٗامل املاؾؿت م٘ ػباثجها ٖلى هدى ٌؿاٖض ٖلى ٦ؿب لخدؿح جخضزل مثال

٤ ول٨ً بهىعة ٚحر مباقغة." ض مً الؼباثً "ؤي ؤجها بهظه الُغ١ حؿهم في الدؿٍى  املٍؼ

٤ ؤن ًىجر ؤن لم ٌٗمل بك٩ل مخىاٍػ م٘ الٗال٢اث الٗامت؛ وطل٪  وال ًم٨ً للدؿٍى

٤ وخضه لِـ بم٣ضوعه مى  احهت الهجماث املتزاًضة مً ألؾباب ٦ثحرة ؤهمها: ؤن الدؿٍى

ُت املىخج ؤو ُٞما بط ٧ان اؾخسضام املىخج  املؿتهل٪ يض الكغ٧اث واٖترايه بما ٖلى هٖى

ا، ٦ما ؤن الغ٢ابت الخ٩ىمُت املتزاًضة ٖلى مىخجاث الكغ٦ت وجؼاًض اهخمام الىاؽ آمى  

اث املىاص املكتراة وما ًضزل في نىٗها ؤو جغ٦ُبها ؤنبدذ ؤ٦ثر خضة مً ٢بل،  بمدخٍى

٤ اخخُاحاث  الن ٞو غ ٧ل ما ٣ًىلىهه في إلٖا الهاث بلى جبًر مما ؤحبر املٗىُىن باإٖل

 الجمهىع.

ت مً صخ٠  ت واملُبٖى الم املغثُت واملؿمٖى وفي لاوهت ألازحرة ؤنبدذ وؾاثل إلٖا

 ومجالث ومىا٢٘ بل٨تروهُت، ؤ٦ثر اهخ٣اص  
 

 في ٖملها مً طي ٢بل، ا للماؾؿاث وجضزال

٤ ؤن ٠٣ً وخضه في مىاحهت الٓغوٝ التي ٌٗمل ٞحها،  ولهظا الؿبب ال  ًم٨ً للدؿٍى

وهىا ًإحي صوع الٗال٢اث الٗامت لخخىانل م٘ جل٪ الىؾاثل لخىيُذ الهىعة وج٣ضًم 

  ٣  ا للخاحت.الخٟؿحراث املىاؾبت ٞو
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 د الجمهىز الداخليًُهظب جأ -3

اهم ٢اث الٗامت جبضؤ مً صازل املىٓمت، ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ جٟبما ؤن الٗال

مكتر٥ بحن حماهحر املىٓمت "الجمهىع الضازلي"؛ وطل٪ مً زال٫ جىانل الٗال٢اث 

الٗامت م٘ الٗاملحن وببغاػ قٗىعهم باالهخماء للمىٓمت، وج٣ضًغ املىٓمت لٗمل ألاٞغاص؛ 

ولخد٤ُ٣ طل٪ حؿخٗحن الٗال٢اث الٗامت بىؾاثل الاجها٫ الضازلي، والبرامج 

حه مل ألاوكُت التٞر ُت واملؿماهمت في خل املك٨الث الخانت بالٗاملحن. الخٗلُمُت، ٖو

 باإلياٞت بلى ْغوٝ الٗمل املىاؾبت.

 هظب زلت الجمهىز الخازجي -4

بن هضٝ الٗال٢اث الٗامت هى زل٤ جٟاهم مخباص٫ ومكتر٥ بحن املىٓمت وحماهحرها 

ٗخبر ٦ؿب ج٣ت الجمهىع الخاعجي مً ؤهم ؤهضاٝ ؤوكُت  ٌُ املخهلت بها؛ لظل٪ 

 ٗامت، لظل٪ ًجب ٖلى املىٓمت جدضًض حماهحرها والٗمل ٖلى بعيائهم.الٗال٢اث ال

صٖم الٗال٢اث : التي حؿعى لخد٣ُ٣ها هضاٝ الٗال٢اث الٗامت في املىٓماثؤ ومً

ت الترابِ الاحخماعي بُجهم  ت م٘ الجمهىع الضازلي في املاؾؿت،الاوؿاهُ وج٣ٍى

اًت املىاؾبت لهم وجد٤ُ٣ الخٟ ملكتر٥ بحن اهم والخٗاون اواملؿاهمت في بغامج الٖغ

الم ًٖ املاؾؿت الٗاملحن في املاؾؿت،  حر مؿخىي مالثم مً الٖا والٗمل ٖلى جٞى

الم ٖلى الهض١ والاخترام ومً  وبغامجها وؾُاؾتها ؤمام الجماهحر؛ بدُث ًبنى هظا الٖا

ً نىعة مم ػماث حزة ًٖ املاؾؿت ِٞؿاٖض طل٪ في ألا زالله حؿخُُ٘ الجماهحر ج٩ٍى

ت الخانت باملاؾؿت، لؤل والخٗمُم حر املٗلىماث والخ٣اث٤ وكُت املخىٖى  ؤوجٞى
 

 بإو٫ وال

بدُث ج٩ىن هظه املٗلىماث لها ٖال٢ت بأعاء مُجها ألصخاب ال٣غاع في املاؾؿت، وجإ

غ الج في حٗضًل ؾُاؾت املٗلىماث وجؼوٍضها ٌؿاٖض ماهحر واججاهاتهم وعٚباتهم، وجٞى

و٦ظل٪  ،واججاهاث الجماهحرباث وآما٫ وجهبذ مد٣٣ت لٚغ املاؾؿت وبغامجها،
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ٗاث ٢ض ًازغ ٖلى ز٣ت الجمهىع ؤو قاج مىاحهت ٧ل ما جخٗغى له املاؾؿت مً هجىم

٤ مىاحهت هظا الهجىم بها؛  .1والكاجٗاث بالخ٣اث٤ والبُاهاث الهاص٢ت وطل٪ ًٖ ٍَغ

ٖلى مى٢٘ حامٗت بابل بٌٗ ألاهضاٝ للٗال٢اث  2018و٢ض وكغ خؿحن ٖام 

ًجض ؤجها جىدهغ في ب٢امت الٗال٢اث الُُبت والث٣ت املخباصلت بحن  الٗامت، خُث

املاؾؿت وبحن الٗاملحن ٞحها، وبُجها وبحن الجمهىع املخٗامل ؤو مً املدخمل بن ًخٗامل 

ٗض الهضٝ ألاؾمى للٗال٢اث الٗامت هى جد٤ُ٣ الاوسجام  م٘ هظه املاؾؿت، َو

٤ زالر مداوع عثِؿُت ؤو والخىا٤ٞ بحن املىٓمت وحماهحرها وهظا ما ًخد٤٣  ًٖ ٍَغ

 :2ؤؾاؾُت هي

 حهىص اًجابُت لخد٤ُ٣ الث٣ت باملىٓمت. .1

 . الٗمل ٖلى خماًت ؾمٗت املىٓمت.2

 . الٗال٢اث الضازلُت.3

 ً وخضص ٖضص مً الٗلماء ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت وجم٨ً ألاهضاٝ بىٓغهم في ج٩ٍى

هالر املاؾؿت والجمهىع، نىعة طهىُت الث٣ت ًٖ املاؾؿت، وجد٤ُ٣ الخىا٤ٞ بحن م

والٗال٢اث الُُبت بحن الٗاملحن باملاؾؿت وإلاصاعة الٗلُا، بياٞت الى بٖضاص بغامج 

و٢اثُت الجساط الاخخُاَاث بما ًجىب املاؾؿت الخٗغى للمك٨الث، والضٞإ املىيىعي 

الهاص١ ًٖ املاؾؿت يض ٧ل ما ٣ًا٫ ؤو ٌكإ ؤو ًيكغ ٖجها، والٗمل ٖلى حظب 

عاث وال٨ٟاءاث للٗمل باملاؾؿت، والاهخمام بضعاؾت الغؤي الٗام الضازلي ؤًٞل املها

ت: مُبٗت امل٨خب ال(. العالكاث العامت والخدمت الاجخماعُت٦2010ك٪، مدمض. ) -1 جامعي الخضًث. . الاؾ٨ىضٍع

  .196-185م.

  .https://bit.ly/2xguAjx. مى٢٘ حامٗت بابل. ٖلى الغابِ: "اهداف العالكاث العامت"(. 2018خؿحن، بضع. ) -2 

https://bit.ly/2xguAjx
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وج٣ضًم املكىعة لئلصاعة الٗلُا ٖىض اجساط  ،والخاعجي والى٢ٝى ٖلى ؤخضر َغ١ ٢ُاؾه

 .ال٣غاعاث وعؾم الؿُاؾاث

٤ املجاالث الخالُت:  ٦ما خضص ٢ؿم مً الباخثحن ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت ٞو

والظي ًغ٦ؼ ٖلى جىمُت الىعي الاصزاعي، وجغقُض إلاهٟا١  . املجا٫ الا٢خهاصي:1

الخ٩ىمي، وجغقُض الاؾتهال٥، بياٞت التي ج٣ضًم إلاعقاص في املجا٫ الؼعاعي والهخي 

 ... الخ..والخٛظًت

. املجا٫ الؿُاس ي: والظي ًغ٦ؼ ٖلى ٚغؽ الكٗىع باالهخماء ال٣ىمي للمىاَىحن، 2

غاع الؿُاس ي، والخهضي لخغب الكاجٗاث، وصٝ املىاَىحن للمكاع٦ت في نىاٖت ال٣

الجماهحر  تولحن وج٣ضًم الىصر لهم، بياٞت الى تهُئا والخٗٝغ ٖلى ؤزُاء املؿ

 للخُٛحراث التي جدضر ؾىاء في مجاالث الؿُاؾت الضازلُت ؤو الؿُاؾت الخاعحُت.

حر 3  . املجا٫ إلاصاعي: الظي ًغ٦ؼ ٖلى ببغاػ الخسل٠ في ال٣ىاهحن التي حعجؼ ًٖ جٞى

حن للخٛلب  ت ملىاحهت الٓغوٝ املخُىعة، وحصجُ٘ مباصعاث بٌٗ إلاصاٍع املغوهت والخٍغ

ٖلى إلاحغاءاث البُُئت التي حٗغ٢ل الٗمل، وجيكُِ املىا٢كاث الهاصٞت بلى جُىع 

 الجهاػ إلاصاعي.

. املجا٫ الاحخماعي: والظي ًغ٦ؼ ٖلى صٖم البىاء ال٣ُمي لث٣اٞت املجخم٘، وجدؿحن 4

زام لضي املىاَىحن، وبعؾاء صٖاثم الخًامً والخٗا٠َ ٖلى نُٗض ٞئاث مؿخىي الالت

الؿ٩ان وقغاثده املسخلٟت، وجدؿحن املؿخىي الخٗلُمي وعٞ٘ املؿخىي الث٣افي للمجخم٘ 

 بما ًاهله الؾدُٗاب ؤبٗاص الخ٣ضم الخ٣ني والجهىى الخًاعي.

م٨ً مما ط٦غ بًجاػ ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت وهي ما  ٧ىجها  الٟاناملخ٤ٟ مٗها ًٍو

 
 

 ؤ٦ثر قمىال
 

، وبُاجها لضوع وكاٍ الٗال٢اث الٗامت بك٩ل ٞٗا٫ في املاؾؿت،  وجٟهُال

جدؿحن الهىعة الظهىُت للمىٓمت، ٦ؿب ز٣ت الجماهحر صازل وهظه ألاهضاٝ هي: 
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ت "٦ؿب ز٣ت وجإًُض الجمهىع الضازلي والخاعجي" املاؾؿت وزاعحها ٘ الغوح املٗىٍى ، ٞع

حر في الغؤي زت، ٦ؿب وص الجماهحر ججاه املىٓمت وبخضار جإىٓمللٗاملحن صازل امل

الٗام، اؾخسضام وؾاثل الاجها٫ الٟٗالت في بخضار الخُٛحر والخإزحر صازل املىٓمت 

وزاعحها، وي٘ البرامج والخُِ التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٗامت للمىٓمت، 

بُت والخمالث لي جىمُت ي الضازل والخاعج، و كاَاث املىٓمت فب٢امت الضوعاث الخضٍع

 قٗىع الٗاملحن باالهخماء للمىٓمت و٦ؿب جإًُضهم ووالئهم.

 ا: أهًُح انؼالقاخ انؼايحساتًؼ

 
 

مثل الٗال٢اث الٗامت مجاال
ُ
 مً مجاالث الٗمل في إلاصاعة، وبٓهىع الٗال٢اث ج

 
 

ُٟت، هجض ؤّجها خ٣٣ّذ ٢بىال غن ا زال٫ هه٠ ال٣ ُمتزاًض  الٗامت ٦مٟهىم بصاعي و٧ْى

غح٘ طل٪ بلى ؤهمُت الغؤي الٗام، و٦ؿب ز٣ت الجمهىع في هجاح ؤّي ُميكإة ؤو  ألازحر، ٍو

ماؾؿت ؤو ُمىٓمت، مهما جىّىٕ وكاَها، باإلياٞت بلى مضي اهخمام وبخؿاؽ إلاصاعة 

 جّخسظ إلاصاعة ٢غاعاتها، وهظا الخُىع الظي ًٓهغ الُىم 
ُ

بمؿاولُاتها الاحخماُٖت، خُث

ت ُمخىّىٖت مً ؤوحه بهما ٩ًىن ُٞما جى ُىي ٖلُه الٗال٢اث الٗامت، ٖلى مجمٖى

ىٓماث، ٦ما ؤّن 
ُ
صة، والتي ًاصي ج٩امل ؤصائها بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ امل خّٗضِ

ُ
اليكاَاث امل

يكأث لالهخمام بالٗال٢اث الٗامت، ومً هظه ألاؾباب ما ًلي اُهىا٥ ؤؾباب  
ُ
 :جضٞ٘ امل

 .زل٤ الخٟاهم والث٣ت بحن الجمهىع واملىٓمت 

  داعبت إلاقاٖاث ٚحر الصخُدت والًاعة بؿمٗت املىٓمت.ُم 

  ٤ ج٣ضًم الا ً ؾُاؾاتها املسخلٟت ًٖ ٍَغ  ؾدكاعة.ُمؿاهضة املىٓمت في ج٩ٍى

 .ت الخ٩ىمُت  ٖمل ٖال٢اث حُضة م٘ ألاحهؼة إلاصاٍع

 .الم املسخلٟت  ٖمل ٖال٢اث حُضة م٘ وؾاثل الٖا

 .ًًُض الٗال٢اث الجُضة م٘ املىّعص  جَى
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 اث خؿىت وحُضة م٘ املجخم٘ املدلي.الخمخ٘ بٗال٢ 

 .الٗمل ٖلى جغوٍج ؾل٘ وزضماث املىٓمت 

 ؿاهمحن
ُ
 .٦ؿب ز٣ت الى٦الء وحظب الٗضًض مجهم، و٦ؿب ز٣ت امل

بل ًمخض ألزظ  ،وكُتاألن صوع الٗال٢اث الٗامت ال ٣ًخهغ ٖلى الخٍٗغ٠ بوبما ؤ

ت آعائهم بإصاء الكغ٦ت؛ لُٗمل مً  زال٫ هظه حٛظًت عاحٗت مً الجمهىع ومٗٞغ

باث وخاحاث الجمهىع الضازلي وزل٤ نىعة  غ ؤصائها وجلبُت ٚع املٗلىماث ٖلى جٍُى

 طهىُت بًجابُت وؾمٗت حُضة لضي الجمهىع الخاعجي.

 :1وبالخالي ج٨مً ؤهمُت الٗال٢اث الٗامت في

  ؿاهض ض َو تهُئت الغؤي الٗام لخ٣بل ؤ٩ٞاع وآعاء حضًضة وبًجاص حمهىع ًٍا

 غوابِ بُجها وبحن حماهحرها.املاؾؿاث بما ٣ًىي ال

 ث الخ٣ُ٣ُت للجماهحر هاججاجىضر بدىر الٗال٢اث الٗامت للماؾؿاث الا

باتهم و  خخُاحاتهم، وهظا ٌؿاٖض ٖلى بحغاء حٗضًالث مىاؾبت في زُُها او٦ظل٪ ٚع

باث حماهحرها.ءوؾُاؾاتها بما ًخال  م م٘ ٚع

 هحرها.جىجؼ الٗال٢اث الٗامت الخٟاهم املخباص٫ بحن املاؾؿت وحما 

  مت للٗاملحن، اجد٤ُ٣ زضماث بوؿاهُت وعٖاًت حخماُٖت وصخُت وخُاة ٦ٍغ

 ووكغ الىالء بحن الٗاملحن ومؿاهضتهم لؿُاؾاث املىٓمت وبغامجها.

  حخماُٖت للمىٓمت وصٖمها حٗمل الٗال٢اث الٗامت ٖلى ٚغؽ املؿاولُت الا

 ججاه الجماهحر.

غ لليكغ والخىػَ٘. م(. العالكاث العامت والعىإلات2005الضلُمي، ٖبض الغػا١. ) -   1 .39-38.. ٖمان: صاع حٍغ
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 باث وجُلٗاث الجمهىع جىحُه ؾُاؾاث ووكاَاث املىٓمت بما ًيسجم م٘ ٚع

 الضازلي والخاعجي للمىٓمت.

ؤن الٗال٢اث الٗامت جبرػ ؤهمُتها في الضوع الظي جلٗبه في تهُئت الغؤي  ووحض الٗخىم

ض ومؿاهض للمىٓمت  و ؤالٗام الؾخ٣با٫ ألا٩ٞاع ولاعاء الجضًضة، وبًجاص حمهىع مٍا

ل٪ املاؾؿت او املىٓمت لى جد٤ُ٣ الخىانل والٟهم املكتر٥ بحن جباملاؾؿت مما ًاصي 

وهظا الجمهىع، ٦ما وج٣ىم الٗال٢اث الٗامت بخد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ بحن املاؾؿاث 

واملىٓماث والجماهحر، وج٣ىم بخىيُذ اججاهاث وعٚباث واخخُاحاث الجمهىع هدى 

لى ٚغؽ وصٖم بخضار حٗضًالث في ؾُاؾت املاؾؿت، بياٞت باملىٓمت مما ٌؿاٖض ٖلى 

 .1هىعًٍ الضازلي والخاعجيمت بحن الج٢ُم املؿاولُت الاحخماُٖ

و٢ض ٞغيذ الٗال٢اث الٗامت هٟؿها ب٣ىة زال٫ الؿىىاث ألازحرة املايُت، وجؼاًضث 

ت الخُىع في  ؤهمُتها هدُجت الخىاٞـ الكضًض في الؿى١ مً حهت؛ ومً حهت ؤزغي ؾٖغ

 
 

اصةالخضماث والؿل٘ واملىخجاث، ًٞال   ًٖ جُىع وؾاثل الاجها٫ التي ؾاهمذ في ٍػ

وعي ألاٞغاص، مما ؤصي بلى يغوعة وحىص ٢ؿم ؤو وخضة مخسههت في جٟؿحر ووكغ 

اصة ٞهم الجمهىع ألي  املٗلىماث الصخُدت املخٗل٣ت باملاؾؿاث واملىٓماث مً ؤحل ٍػ

 .2حُٛحراث ٢ض جدضر صازل املىٓمت

  

 .أهمُت ألاوشطت الاجصالُت في عمل العالكاث العامت: دزاطت مُداهُت في الىشازاث ألازدهُت(. 2010ٖخىم، ؤخمض. ) -1

 . )عؾالت ماحؿخحر غي ميكىعة(. ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. حامٗت الكغ١ ألاوؾِ. ألاعصن
2 -Strenski. J (1998). Public Relations in the New Millennium, Public Relations Quarterly, Vol. 43, No.3.  
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 ا: وظائف انؼالقاخ انؼايحخايًغ

اث٠، ؤهمهالخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املىٓمت، ٞةن طل٪ ًخُلب ال٣ُام بالٗضً  :1ض مً الْى

حٍٗغ٠ الجمهىع باملىٓمت وبإهضاٞها وؾُاؾاتها؛ لخل٤ جٟاهم مخباص٫ بحن  -1

 الجمهىع وبحن املىٓمت.

ً عؤًه خىلها  -2 جؼوٍض الجمهىع ب٩اٞت املٗلىماث ًٖ املىٓمت؛ ملؿاٖضجه ٖلى ج٩ٍى

 بىاء  ٖلى و٢اج٘ وخ٣اث٤.

عة الٗلُا في املىٓمت؛ خخُاحاتهم بلى إلاصااه٣ل ؤ٩ٞاع الجمهىع واججاهاتهم و  -3

  ٗ  ا.لىي٘ ؾُاؾاث وؤهضاٝ املىٓمت بما ًد٤٣ ؤهضاٝ الجمهىع وؤهضاٞها م

٢تراخاث الجمهىع والك٩اوي امل٣ضمت خى٫ ما ًخٗل٤ باملىٓمت امخابٗت  -4

 وزضماتها.

حصجُ٘ عوح الاهخماء لضي الٗاملحن في املىٓمت وػٍاصة عياهم ووالئهم، ًٖ  -5

٤ بًجاص خلى٫ للمكا٧ل التي  جىاحههم. ٍَغ

ت صازل املىٓمت. -6 اث إلاصاٍع  جد٤ُ٣ الاجها٫ الٟٗا٫ بحن املؿخٍى

خخُاحاث االخإ٦ض ؤن ؤهضاٝ املىٓمت وؤٖمالها والخضماث املىاؾبت جىاؾب  -7

 الجمهىع.

ُٞما  وسجامجيؿ٤ُ الٗمل بحن إلاصاعاث املسخلٟت صازل املىٓمت لخد٤ُ٣ الا -8

 .ا ٖلى الجمهىع الخاعجيبُجها والظي ًى٨ٗـ بًجاب  

ت والخطبُم(. 2009ؤخمض. ) حغاصاث، ٖبض الىانغ والكامي، - 1 . ٖمان: صاع أطع العالكاث العامت بين الىغٍس

  .26-25الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘ م. 
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 جد٤ُ٣ الخىانل الٟٗا٫ بحن املىٓمت واملىٓماث ألازغي. -9

زخالٝ ٦بحر بحن ألا٧اصًمُحن، واملماعؾحن خى٫ ماهُت ألاوكُت، التي جماعؾها اهىا٥ 

ً   لظل٪صاثغة الٗال٢اث الٗامت،  ً  جخمثل ؤً اث٠ الٗال٢اث الٗامت ؤً ا في البدث، ا ْو

٠ُ، الخىحُه وإلاقغاٝ، والا جساط ال٣غاع اجها٫، الخيؿ٤ُ و الخسُُِ إلاصاعي، الخْى

م  .1والخ٣ٍى

 
ً

٣هض به الضعاؾاث التي جخٗل٤ : البد::أول ت جىحهاث الغؤي الٗام بحن  ٍو بمٗٞغ

و٢ُاؾها، وج٣ضًغ مضي هجاح الخمالث  ،حماهحر املاؾؿت، ؾىاء في الضازل ؤو الخاعج

المُت،  اثُت.وألاؾالُب املؿخسضمت املسخلٟت بم٣اًِـ بخه والىؾاثل والبرامج إلٖا

 ًُ ٣هض به جسُُِ، وعؾم ؾُاؾت الٗال٢اث الٗامت باليؿبت  ا: الخخطُط:زاه ٍو

المُت،  للماؾؿت، وطل٪ بخدضًض الهضٝ، والجماهحر املؿتهضٞت، وجهمُم البرامج إلٖا

 وجىػَ٘ إلازخهاناث وجدضًض املحزاهُت، وجىػَٗها ٖلى ألاوكُت املخبٗت.

 
ً
٣هض به ال٣ُام بدىُٟظ ا جصاٌ:ا: الازالث لخُِ املسخلٟت التي جدبٗها املاؾؿت ٍو

المُت املسخلٟت، واملىاؾبت ل٩ل  وإلاجها٫ بالجماهحر املؿتهضٞت، وجدضًض الىؾاثل إلٖا

حمهىع، وإلاجها٫ بالهُئاث، وألاٞغاص في الخاعج، و٢اصة الغؤي، ومغا٦ؼ املٗلىماث 

 بجمُ٘ اهىاٖها املسخلٟت.

بالخيؿ٤ُ بحن ؤ٢ؿامها، وبحن إلاصاعاث  ج٣ىم بصاعة الٗال٢اث الٗامتا: الخيظُم: زابعً 

ًسخو باألوكُت التي ج٣ىم وحٗمل بها، واعجباَها بهظه  ألازغي في املاؾؿت، وطل٪ بما

 إلاصاعاث بدُث جاصي في الجهاًت بلى ٞاٖلُت ال٣ُام باألوكُت.

ال٣اهغة: املىٓمت الٗغبُت للخىمُت  ،جخطُط وجىغُم بسامج وخمالث العالكاث العامت(. 2003الٗال١، بكحر. ) - 1

ت. م.    .43الاصاٍع
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٣هض به ٢ُاؽ هخاثج بغامج الٗال٢اث الٗامت املخبٗت، وال٣ُام الخلىٍم:  ا:خامًظ  ٍو

 .ءاث الخصخُدُت، لًمان ٞٗالُت البرامج وجد٣ُ٣ها لؤلهضاٝباإلحغا

ت 2019ًمان ٢ضوع )وؤقاعث  اث٠ املىَى ( بلى ؤن هىا٥ جهيُٟاث ٖضًضة للْى

  ٣ ا لُبُٗت ؤوكُتها وهٕى الجماهحر املٗىُت للٗال٢اث الٗامت وال٣اثمحن ٖلحها، ٞو

اث٠ الٗال٢اث الٗامت ٖلى الىدى لا  :1حيبالخىانل مٗها، ولخهذ بٌٗ ْو

: امل٣هىص بها جىحُه ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت هدى العالكاث اإلاجخمعُت -1

ُت  املجخم٘ بالخمالث التروٍجُت للكغ٧اث الغبدُت والخضمُت، و٦ظل٪ بالخمالث الخُٖى

ت للماؾؿاث طاث الُاب٘ الخحري، وبظل٪ حٗؼػ الٗال٢اث بحن املاؾؿت  والخحًر

 واملجخم٘ بما ؾُٗىص بالىٟ٘ ٖلى ٧لحهما.

ٟحها والٗاملحن يمً هُا١ الكاث الداخلُتالع -2 : جًم ٖال٢ت املاؾؿت ومْى

خذ مجاالث الخىانل  وكاَها وإلاقغاٝ ٖلى جدؿحن مؿخىي عيا الٗاملحن، ٞو

اتهم وجم٨ُجهم  ٟحن ُٞما بُجهم، باإلياٞت لخدؿحن مؿخٍى املخباص٫، وجيكُِ جٟاٖل املْى

 مً ؤصواعهم وجدٟحزهم ٖلى هجاخاتهم.

: خُث جخىلى الٗال٢اث الٗامت مهمت الخىانل م٘ مُتالعالكاث الحىى   -3

املاؾؿاث الغؾمُت والهُئاث الخ٩ىمُت الؾخهضاع الىزاث٤ الالػمت ؤو للخيؿ٤ُ إل٢امت 

 الٟٗالُاث وبصاعتها.

الم العالكاث ؤلاعالمُت  -4 : هي الٗال٢اث املؿخمغة بحن املاؾؿت وؾاثل إلٖا

املدخىي، وجىُٓم املاجمغاث، وحُُٛت  املدلُت والضولُت، بما في طل٪ الصخُٟحن ونىإ

 الخمالث وألاوكُت والٟٗالُاث املغجبُت باملاؾؿت.

1- "Public Relations Functions", agilitypr.com, Retrieved 20-11-2020. Edited.  
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ُ ( في الغبِ بحن DOYLE, 2019ٟت الٗال٢اث الٗامت ٦ما ونٟها )٦ما جخمثل ْو

املاؾؿت واملجخم٘ املدلي مً خُث ٨ٖـ الهىعة إلاًجابُت وامل٣ىٗت ألهضاٝ 

ُٟت هظا ال٣ؿم جخلخو في التروٍج خالي ٞةن املاؾؿت بلى ٖامت املجخم٘ املدلي، وبال ْو

ت في التروٍج ًٖ  الهاث الخجاٍع ألبهى نىعة ومٗخ٣ضاث املاؾؿت ٦ما جٟٗل إلٖا

لى حظب الاهدباه هدى املىخجاث املسخلٟت، خُث ًغ٦ؼ الخبراء في الٗال٢اث الٗامت ٖ

ٖم ٖلى قغاء مىخجاث املاؾؿت والتروٍج أل٩ٞاعها وص املاؾؿت بهضٝ خث ألاشخام

 .1مى٢ٗها

سخل٠ الباخثان م٘ وحهت ، ألهه ججاهل ؤن هىا٥ ال٨ثحر مً DOYLEهٓغ  ٍو

 DOYLEاملاؾؿاث التي حٗمل في هُا١ املجخم٘ الضولي والٗالمي، وبظل٪ ؤٟٚل 

بُٗت ٖمل الٗال٢اث الٗامت ٞحها، خُث حٗخمض الٗال٢اث الٗامت  املاؾؿاث الضولُت َو

، وبالخالي ٖملُاتهاسخلٟت والتي ج٣٘ يمً في مثل هظه املاؾؿاث ٖلى الث٣اٞاث امل

اصاث  غاعى ُٞه ٢ُم وز٣اٞت ٖو
ُ
حؿخسضم وؾاثل وؤؾالُب مسخلٟت مً مجخم٘ بلى آزغ ج

 وج٣الُض هظه املجخمٗاث.

ُٟت ٢ؿم الٗال٢اث ٦DOYLEما ًسخل٠ الباخثان م٘ وحهت هٓغ  ، ٖىضما لخو ْو

الهاث ا ت للتروٍج ًٖ املىخجاث الٗامت في التروٍج وصلل ٖلى طل٪ بما جٟٗله الٖا لخجاٍع

املسخلٟت، وجىاس ى ؤن هىا٥ الٗضًض مً املاؾؿاث ٣ً٘ ازخهانها زاعج املىيٕى 

 
 

غوج لكغاء الخجاعي، ٞمثال
ُ
ت ًىحض بها صواثغ الٗال٢اث الٗامت التي ال ج  املاؾؿاث الخحًر

مىخج املاؾؿت؛ بل حؿعى بلى زل٤ خالت اجها٫ وجىانل صاثمحن مبيُت ٖلى ؤؾـ 

لت ألامض، لخد٤ُ٣ صًمىمت الٗال٢ت بحن هظه املاؾؿت وحماهحرها.اؾترا  جُجُت ٍَى

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

balancecareers.com, Retrieved 9-11-2020. Edited.  
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 عادعًا: خظائض انؼالقاخ انؼايح

 :1(، ؤهم زهاثو الٗال٢اث الٗامت في ألاحي2010) تلخو الٗضٍو

ك٩ل  
ُ
ت ٢لُلت ألاهمُت، بل ح الٗال٢اث الٗامت لِؿذ مً ألاوكُت الثاهٍى

ُ  ٖىهغ   لى مسخل٠ ا في ؤوكُت املىٓماث، ٞا ؤؾاؾ ت في حمُ٘ امليكأث ٖو هي يغوٍع

اث.  املؿخٍى

ُٟت   اث٠ إلاصاعة، وهي ْو ت ؤؾاؾُت مً ْو ُٟت بصاٍع الٗال٢اث الٗامت ْو

ُٟت ٖغيُت ٦غصوص ؤٞٗا٫ ؤمىُت ملىاحهت  مؿخمغة مسُُت ال ًم٨ً اٖخباعها ْو

 املك٨الث وألاػماث التي جىاحه املىٓمت.

ت وجىُٟظً  ُٟت اؾدكاٍع ت ألجها ج٣ضم لئلصاعة الٗال٢اث الٗامت ْو ت، اؾدكاٍع

الٗلُا مكىعتها في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الجماهحر، وجىُٟظًت ألجها جىٟظ زُِ الٗال٢اث 

 الٗامت وبغامجها وخمالتها.

 :2( بلى طل٪، الخهاثو الخالُت2016) وؤياٝ الجاػي 

غ١ الاجها٫ لخد٤ُ٣   ج٣ىم الٗال٢اث الٗامت باؾخسضام ٧اٞت وؾاثل َو

 ٖملُت اجها٫ صاثمت بحن املاؾؿت وحمهىعها.ألاهضاٝ، ٞهي 

جغ٦ؼ اجهالها ٖلى الجمهىع مً زال٫ الضعاؾاث الٗلمُت املؿخمغة، لظل٪ جً٘  

 ؾُاؾاث ح٨ٗـ ٞلؿٟت زضمت املهلخت الٗامت.

جدؿم بال٣هضًت، ٞهي وكاٍ مغؾىم ومسُِ مً ؤحل بخضار جإزحر في و٢ذ  

 مٗحن وبإؾلىب مسخاع.

ت، ٞهمي. ) - 1   . )الُبٗت ألاولى(. ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.مفاهُم جدًدة في العالكاث العامت(. 2010ٖضٍو

 https://mawdoo3.com /%D8%. جم الاؾترحإ مً خصائص العالكاث العامت(. 2016الجاػي، هاًل. ) -2 

_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5

%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9،1/11/2020.  
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ٗض همؼة ونل بحن ٞلؿٟت امل 
ُ
اؾؿت والجمهىع، لجٗل الجمهىع ًخٟهم وكاٍ ح

 املاؾؿت.

حؿعى لخد٤ُ٣ الغيا الٗام، وجداو٫ اهتزإ ومىا٣ٞت عيا الجمهىع وبًها٫  

 الؿمٗت الخؿىت ًٖ املاؾؿت.

 :1(، بلى زهاثو الٗال٢اث الٗامت ما ًلي2019، )زًغوؤياٝ 

 ؤجها ٖملُت اجها٫ صاثمت ما بحن املاؾؿت والجمهىع. 

لٗامت حٗخبر ٞلؿٟت لئلصاعة، وهظه الٟلؿٟت جٟترى ؤن ؤي ؤن الٗال٢اث ا 

ُ   امىٓمت ال جيكإ لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ املالُت ٞدؿب، وبهما ًيبػي ؤن جلٗب صوع   ا، احخماٖ

اث التي جخٗل٤ بؿلى٥  ٞٗلحها ؤن جً٘ الجمهىع في امل٣ام ألاو٫ باليؿبت للمىيٖى

 املىٓمت.

هاثو ؤن الٗال٢اث الٗامت هي (، بلى هظه الخ2007وؤياٝ مدمض مىحر حجاب، )

لى إلاصاعة ؤن جإزظ  ت، ٞهي خؿب وحهت هٓغه وكاٍ جماعؾه ٦ةصاعة، ٖو ُٟت بصاٍع ْو

 .2بمكىعة الٗال٢اث الٗامت

ً  و  (، بإن ألاؾاؽ الجُض 2004) ٖؿاٝ ونالرا ٦ما ٖبر ٖجها مً زهاثهها ؤً

ال٢اث الٗامت ؤن خمثل في وحىص بصاعة واُٖت للمىٓماث، وال ًم٨ً للًٗللٗال٢اث الٗامت 

 .3جدل مدل إلاصاعة الٟٗالت للمىٓمت

 https://mawdoo3.com/%D9%85%، جم الاؾترحإ مً خصائص العالكاث العامت(. 2019زًغ، مجض. ) -1 

D9%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 ش   .2/11/2020، بخاٍع
. )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة: صاع الٟجغ لليكغ إطظاث الحدًثتالعالكاث العامت في اإلا(. 2007حجاب، مىحر. ) - 2

  والخىػَ٘.
. )الُبٗت ألاولى(. ٖمان: صاع الخامض لليكغ العامت العالكاث أطع. (2004ٖؿاٝ، ٖبض املُٗي. نالر، مدمض. ) -3

  والخىػَ٘.

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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 خالطح انفظم:

جىاو٫ هظا الٟهل الٗال٢اث الٗامت ٦مٟهىم هٓغي، وؤهضاٞه وؤهمُخه ووْاثٟه، 

ٟها مً  ٠ الٗال٢اث الٗامت، وحٍٗغ وفي بضاًت املبدث جم حؿلُِ الًىء ٖلى ؤقهغ حٗاٍع

ٟها مً ٢بل مٗهض الٗػواًا مخٗضصة ُاوي، وحمُٗت ، خُث جم حٍٗغ ال٢اث الٗامت البًر

ؿتر" للٗال٢اث الٗامت.  ٨ُت، وال٣امىؽ الٗالمي الجضًض "َو الٗال٢اث الٗامت ألامٍغ

م مً حٗضص  ٟاث اج٣ٟذ ٖلى ؤن  هىممٟوبالٚغ الٗال٢اث الٗامت؛ بال ؤن ؤٚلب الخٍٗغ

الٗال٢اث الٗامت هي ألاصاة والىؾُلت التي حؿخسضمها املىٓماث لخدؿحن نىعتها 

٦ما  .اعتها ؾمٗتها، والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ والاوسجام بحن املىٓمت وحماهحرهاوبص

جم الخُغ١ بلى ؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت، وعٚم حٗضص آعاء الباخثحن وال٩اجبحن خى٫ 

  ٗ بلى ٖلى ؤن الٗال٢اث الٗامت تهضٝ  اؤهضاٝ الٗال٢اث الٗامت؛ بال ؤجهم اج٣ٟىا حمُ

بحن املىٓمت وحمهىعها، و٦ظل٪ زل٤ ؾمٗت َُبت  بًجاص وزل٤ الخٟاهم املخباص٫

وحُضة، واملداٞٓت ٖلى إلاجها٫ بُجها وبحن حماهحرها، وبالخالي جد٤ُ٣ ؾمٗت حُضة 

ولخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ، ٞةن املىٓماث جدخاج بلى ال٣ُام بالٗضًض مً  للكغ٦ت.

اث٠ لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املىٓمت. ٦ما ؤوضر الٟهل ؤهمُت الٗال٢اث الٗامت  الْى

، وجم بًًاح الؿبب وعاء اػصًاص خاحت املىٓماث بلى الٗال٢اث الٗامت؛ وْاثٟهاو 

اصة وعي   بٗض الخُىع الهاثل الظي خهل بىؾاثل الاجها٫ التي ؾاهمذ في ٍػ
 
وزانت

اث٠ التي ج٣ىم بها الٗال٢اث الٗامت هي حٍٗغ٠ الجمهىع  ألاٞغاص. وؤن مً ؤهم الْى

اهم مخباص٫ بحن الجمهىع وبحن املىٓمت، هضاٞها وؾُاؾاتها؛ لخل٤ جٟؤباملىٓمت و 

 وجد٤ُ٣ الخىانل الٟٗا٫ بحن املىٓمت واملىٓماث ألازغي.
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 وسائل الجواصل االججهاعٍ

 الهفهوم، النشأة والجطور، أنواعها، خصائصها
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 ذًهُذ

حٗض ٖملُت الخىانل الاحخماعي هي الٗملُت التي ًخم مً زاللها الغبِ بحن إلاوؿان 

ً في املدُِ الاحخماعي، باإلياٞت بلى الخىانل املؿخمغ م٘ الجحران وألانض٢اء  ولازٍغ

واملٗاٝع مً ؤحل جد٤ُ٣ مسخل٠ الٟىاثض التي جُٟض إلاوؿان ٖلى املؿخىي الصخص ي 

وجُٟض املجخم٘ بك٩ل ٧امل، باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن ٖملُت الخىانل الاحخماعي ًخم 

 .والزخالٝ ٖم٣ها جدضًضها هدُجت الزخالٝ ؤهىاٖها

ٞهىا٥ الٗضًض مً ألامىع التي ًخم جد٣ُ٣ها مً زال٫ الخىانل الاحخماعي ومجها 

٩ىن هىا٥ الٗضًض مً  ، ٍو ً جخدؿً بك٩ل ملخّى الٗال٢ت بحن إلاوؿان ولازٍغ

ً مما  الٗال٢اث التي حؿاهم في ٦ك٠ إلاوؿان ملا بضازله، وجؼصاص ؤًًا ز٣خه باآلزٍغ

 .ث ممً خىلهًجٗله ٖلى وعي بالٗال٢ا

ؤنبذ الخىانل الاحخماعي هى الىؾُلت الٗامت في الٗهغ الخالي للخٗامل م٘ خُث 

ً؛ وطل٪ ٦ىدُجت َبُُٗت الهدكاع مسخل٠ مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، باإلياٞت  لازٍغ

ت نٛحرة"، ٦ما  ا مىا "٢ٍغ بلى اهدكاع مسخل٠ وؾاثل الاجها٫ التي حٗلذ الٗالم ؤ٦ثر ٢غب 

ل الاحخماعي ٧اهذ الؿبب في بجاخت الٟغنت للخٗبحر ًٖ حمُ٘ لاعاء ؤن وؾاثل الخىان

ت ٧املت، باإلياٞت بلى ج٣بل الٗضًض مً ألا٩ٞاع التي ج٣٘ بحن الغؤي والغؤي  وألا٩ٞاع بدٍغ

 ًٖ 
 

بت والٛحر اٖخُاصًت ختى ًخٗٝغ ٖلحها ألاٞغاص، ًٞال غى ألا٩ٞاع الٍٛغ املٗاعى ٖو

ؤجاخذ للٗضًض مً ؤصخاب املىاهب للٓهىع  ؤن  وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٢ض

ً لهم، واهدكاع ٖملُاث  باإلياٞت بلى بم٩اهُت ٖغى مىاهبهم وحظب اهدباه لازٍغ

٤ الغ٢مي في مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي مما ؾاهم في جد٤ُ٣ الٗضًض مً  الدؿٍى

، ولجىء الٗال٢اث الٗامت في الكغ٧اث بلى اؾخسضام هظه الىؾاثل إلًجاص املبُٗاث

ؼ ؾمٗتها.ٟاهم مكتر٥ ومخباص٫ بحن املىٓماث وحماهحرهاج  ، ولخٍٗؼ
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 أوًنا: يفهىو وعائم انرىاطم االخرًاػٍ

ٌٗض الخىانل هى الٗملُت والٟٗل الظي ٣ًىم به إلاوؿان مً ؤحل بًها٫ الٗضًض 

مً ألاقُاء ٧املٗلىماث وألا٩ٞاع والغؾاثل، وطل٪ مً زال٫ ه٣ل ألازباع في مجخم٘ واخض 

ىص الٗضًض مً الٗال٢اث املكتر٦ت. حٗضصث مٟاهُم وؾاثل الخىانل هدُجت لىح

الم الاحخماعيالاحخماعي، و   social) ٍم٨ً حٍٗغ٠ مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ؤو إلٖا

media site)  بإجها ؤصواث اجها٫ حٗخمض ٖلى قب٨ت إلاهترهذ، جدُذ لؤلشخام الخٟاٖل

ً ؤقهغ هظه املىا٢٘: الِٟـ ، وم1م٘ بًٗهم البٌٗ، مً زال٫ مكاع٦ت املٗلىماث

 .والىاحـ آب، والُىجُىب، واللُى٨ض بن، والبِىتٌرؿذ، والؿىاب قاث بى٥،

ب والخُب٣ُاث  خُث حكحر وؾاثل الخىانل الاحخماعي بك٩ل ٖام بلى مىا٢٘ الٍى

ت و٦ٟاءة، وفي و٢ذ خضوثها  املهمّمت للؿماح لؤلشخام بمكاع٦ت املدخىي بؿٖغ

مً ألاشخام الكب٩اث الاحخماُٖت بإجها: جُب٣ُاث ٖلى  الٟٗلّي، ٦ما ٌّٗغٝ الٗضًض

 . 2هىاجٟهم الظ٦ُت، ؤو ؤحهؼة ال٨مبُىجغ اللىخُت"

٤ مىا٢٘  ا ٖلى ؤجها ٖملُت الخىانل م٘ ٖضص مً الىاؽ، ًٖ ٍَغ  ً وحٗٝغ ؤً

ت جىنُل املٗلىماث ٖلى هُا١ واؾ٘، ٞهي مىا٢٘ ال  غ ؾٖغ وزضماث بل٨تروهُت، جٞى

جتزامً وجخٟاٖل مٗ٪ ؤزىاء بمضاص٥ بخل٪ املٗلىماث،  حُُٗ٪ مٗلىماث ٣ِٞ، بل

٤ قب٨ت إلاهترهذ ا لخباص٫ املٗلىماث بك٩ل ٞىعي ًٖ ٍَغ  . 3وبظل٪ ج٩ىن ؤؾلىب 

ت مً املىا٢٘ ٖلى قب٨ت الاهترهذ  ُل٤ مهُلر الكب٩اث الاحخماُٖت ٖلى مجمٖى ٍو

ب، خُث جدُذ الخىانل بحن ألاٞغاص في  بِئت مجخم٘ التي ْهغث م٘ الجُل الثاوي للٍى

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. 

 . )الُبٗت ألاولى(. ألاعصن: صاع الىٟاجـ لليكغ والخىػَ٘.زىزة الشبياث الاجخماعُت (.2012امل٣ضاصي، زالض. ) -3

http://www.lifewire.com/
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٤ اهخماماث ؤو مهالر مكتر٦ت،  ؿمى بالًٟاء ألاػع١ ًجمٗهم ٖلى ٞو ٌُ اٞتراض ي ؤو ما 

إل ٖلى  ٤ زضماث الخىانل املباقغ مثل: بعؾا٫ الغؾاثل، ؤو الَا خم هظا ٧له ًٖ ٍَغ ٍو

ت ؤزباعهم واملٗلىماث املخاخت للٗغى ً، ومٗٞغ  .1امللٟاث الصخهُت لآلزٍغ

ل الخٟاٖل اليكِ بحن وحٗٝغ ٖلى ؤجها: نٟداث )ا َؿّهِ
ُ
ب( التي ًم٨ً ؤن ح لٍى

ًاء املكتر٦حن في هظه الكب٨ت املىحىصة بالٟٗل ٖلى إلاهترهذ، والتي تهضٝ بلى  ألٖا

ًاء بًٗهم  حر مسخل٠ الىؾاثل التي مً قإجها ؤن حؿاٖض ٖلى الخٟاٖل بحن ألٖا جٞى

م٨ً ؤن حكمل هظه املمحزاث املغاؾلت الٟىعٍت، الُٟضًى،  الضعصقت، جباص٫ ببٌٗ، ٍو

ض إلال٨ترووي، املضوهاث. ٞهي مىٓىمت مً الكب٩اث  اث الى٣اف، البًر امللٟاث، مجمٖى

 ٤ الال٨تروهُت التي حؿمذ للمكتر٥ ٞحها بةوكاء مى٢٘ زام به ومً زم عبُه ًٖ ٍَغ

ً لضحهم الاهخماماث والهىاًاث هٟؿها  .2هٓام بحخماعي بل٨ترووي م٘ ؤًٖاء آزٍغ

بم٩اهُت مكاع٦ت امللٟاث والهىع وجباص٫ م٣اَ٘ الُٟضًى،  ٞهي جدُذ ملخهٟدحها 

وجم٨جهم مً بوكاء املضوهاث إلال٨تروهُت وبحغاء املداصزاث الٟىعٍت، وبعؾا٫ الغؾاثل 

تر،  وجهضعث زالزت مىا٢٘ هامت وعثِؿُت للكب٩اث الاحخماُٖت هي ِٞـ بى٥، جٍى

خىب. ٣ٞض ؤنبدذ الىؾُلت ألاؾاؾُت لخباص٫ املٗلىماث وألازباع الٟىعٍت ملا  والٍُى

 .3ًدهل خىلىا

ب جدُذ لؤلٞغاص بوكاء  ها اللبان ٖلى ؤجها زضماث مىحىصة ٖلى قب٨ت الٍى ٞغ ٖو

ؿمى  ٌُ م٨جهم وي٘ ٢اثمت ملً  Profileبُاهاث شخهُت ؤو ما  زال٫ هٓام مدضص، ٍو

، ؤبدار "املاجمغ الٗلمي الثاوي (. ؤلاعالم الجدًد وكظاًا اإلاجخمع: الخددًاث والفسص2011. )نالر، ؾٗىص -1

 .15-12لئلٖالم الاؾالمي"، م.
المي، )دوز مىاكع الخىاصل الاجخماعي في الخغُير(. 2012الغاوي، بكغي. ) - 2  .96(، م.18. مجلت الباخث الٖا
الم(. خىاصل الاجخماعي على جمهىز اإلاخللينجأزير شبياث ال(. 2012املىهىع، مدمض. ) - 3 . )عؾالت ماحؿخحر في الٖا

 .25ألا٧اصًمُت الٗغبُت، الضهماع٥، م.
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ت ٢ىاثمهم، وجل٪ ال٣ىاثم التي ًهىٗها لازغون  بىن في مكاع٦تهم الاجها٫ وعٍئ ًٚغ

 .1الىٓامزال٫ 

وكئذ بٛغى 
ُ
٤ الؿُاحي" بإجها مىا٢٘ ؤ ي في ٦خابه "الدؿٍى ها البَُى ٞغ ٖو

ً نضا٢اث  املؿخسضمحن وألانض٢اء ملكاع٦ت ألاوكُت والاهخماماث والبدث ولخ٩ٍى

٣ضم زضماث للمكاع٦حن، ٦مكاع٦ت امللٟاث واملداصزت الٟىعٍت، 
ُ
واهخماماث، ٦ما ج

ض الال٨ترووي، وم٣اَ٘ الُٟضًى، و   .2الهىع، ٚحرهاوالبًر

وكئذ لدؿهُل الخُاة الاحخماُٖت 
ُ
ا، ؤ ا ٖلى ؤجها قب٨ت مىا٢٘ ٞٗالت حض   ً وحٗٝغ ؤً

م٨جهم مً الاجها٫ املغجي والهىحي  ت مً ألاٞغاص واملٗاٝع وألانض٢اء، ٦ما ج  بحن مجمٖى

ض الٗال٢ت الاحخماُٖت بُجهم حرها مً إلام٩اهاث التي جَى  .3وجباص٫ الهىع ٚو

ها قُٟ خًمً زهاثهها، بإجها: وؾاثل ٖلى الاهترهذ ُٞما ٖٞغ ا ًىضر ٍو  ٟ ٤ حٍٗغ

ًخىانل مً زاللها مالًحن ألاٞغاص الظًً ججمٗهم اهخماماث ؤو جسههاث مُٗىت، 

خاح للمكاع٦حن في هظه الىؾاثل مكاع٦ت امللٟاث والهىع وجباص٫ م٣اَ٘ الُٟضًى  وٍُ

ٍت، وؾبب ونٟها وبوكاء املضوهاث وبعؾا٫ الغؾاثل وبحغاء املداصزاث الٟىع 

باالحخماُٖت؛ ألجها جدُذ الخىانل م٘ ألانض٢اء والؼمالء )ؾىاء ػمالء الٗمل، ؤو 

 .4الضعاؾت( وج٣ىي الغوابِ بحن املكاع٦حن في هظه الىؾاثل في الًٟاء ألاػع١

، ال٣اهغة. صاع الٗالم الٗغبي. مداخالث في ؤلاعالم البدًل واليشس الالىترووي على الاهترهذ(. 2011اللبان، صعوَل. ) - 1

 .86م.
ي، ؾٗض. ) - 2 م الظ(. 2012البَُى ت، م.ُاحيالدظٍى  .391. ال٣اهغة: م٨خبت الاهجلى املهٍغ

الم(. جأزير شبياث الخىاصل الاجخماعي على جمهىز اإلاخللين(. 2012املىهىع، مدمض.) - 3 ، )عؾالت ماحؿخحر في الٖا

 .25الا٧اصًمُت الٗغبُت، الضهماع٥. م.
 .180، م.واليشسؤلاعالم الالىترووي، اللاهسة: زخمت بسض للطباعت (. 2006ق٤ُٟ، خؿىحن. ) - 4
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م حٗضص عئي ال٨خاب والباخثحن في مٟهىم وؾاثل الخىانل الاحخماعي؛ بال ؤن  ٚو

ٟاث اج٣ٟذ ٖلى ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي هي وؾاثل ؤو مىا٢٘ في  ؤٚلب الخٍٗغ

ا مً الخضماث مجها املكاع٦ت، ٞهي جدُذ للمكاع٦حن  الًٟاء ألاػع١ )الاهترهذ( جدُذ ٖضص 

حرها وحؿمذ باملداصزاث الٟىعٍت  مكاع٦ت الىهىم والهىع وم٣اَ٘ الُٟضًى ٚو

ىانل املباقغ بحن حمهىع املؿخسضمحن، وحٗخمض ٖ لى الاجها٫ باججاهحن والخٟاٖل والخ 

الم الخ٣لُضًت التي حٗخمض ٖلى مبضؤ بث املٗلىماث ووكغها باججاه  ٨ٖـ وؾاثل الٖا

٠ٍ بحغاجّيٍ لىؾاثل الخىانل  م٨ً اؾخسالم حٍٗغ ًُ واخض. وفي يىء ما ؾب٤، 

الاحخماعي: بإجها ٖملُت الاجها٫ باججاهحن التي جدُذ لؤلٞغاص مكاع٦ت الىهىم والهىع 

٫ الضالالث املسخلٟت، التي ٧ان الهضٝ ألاؾاس ي مجها هى اؾخمغاع والُٟضًى؛ لخباص

اث.  الخٟاٖل بك٩ل حُض بحن ألاٞغاص ٖلى حمُ٘ املؿخٍى

 ثاًَُا: َشأج وذطىس وعائم انرىاطم االخرًاػٍ

 ئن وشأة وطائل الخىاصل الاجخماعي جمذ على مسخلخين هما:

غها ٖضص ٢لُل مً : ٖباعة ًٖ قب٨ت املٗلىماث املىحهت ألا اإلاسخلت ألاولى ولى التي ٞو

ب زابخت ا مً نٟداث ٍو ا مً املؿخسضمحن جخ٩ىن ؤؾاؾ  ، خُث 1الىاؽ لٗضٍص ٦بحٍر حض 

ت مً الىؾاثل الاحخماُٖت في الٓهىع في ؤوازغ الدؿُٗىاث و٧ان ؤبغػ ما  بضؤث مجمٖى

ع٦ؼث ٖلُه وؾاثل الخىانل الاحخماعي في بضاًتها زضمت الغؾاثل ال٣هحرة والخانت 

 .2نض٢اءباأل 

م. ) - 1 اطخخدام مىاكع الشبياث الاجخماعُت: اطخخدام مىاكع الشبياث الاجخماعُت وجأزيره في (. 2012هىماع، مٍغ

 .47. )عؾالت ماحؿخحر(. حامٗت الخاج الخًغ، الجؼاثغ.م.العالكاث الاجخماعُت
ت.(. الكب٩اث الاحخماُٖت وجإزحرها 2009ؾلُمان، ؤمىُت، زلُٟت، هبت. ) - 2  ٖلى ألازهاجي وامل٨خبت، في الجمُٗت املهٍغ
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ب، املضوهاث، مىا٢٘ اإلاسخلت الثاهُت ت مً الخُب٣ُاث ٖلى الٍى : ٖباعة ًٖ مجمٖى

حرها غ الخجمٗاث الاٞترايُت 1املكاع٦ت، الىؾاثِ املخٗضصة ٚو ، والتي اهخمذ بخٍُى

مغ٦ؼة بضعحت ٦بحرة مً الخٟاٖل والاهضماج والخٗاون، و٢ض اعجبُذ هظه املغخلت بك٩ل 

 .2إلاهترهذ، وحٗخبر مغخلت ا٦خما٫ الكب٩اث الاحخماُٖت ؤؾاس ي بخُىع زضماث قب٨ت

ا مً ٢بل   متزاًض 
 

وحكهض املغخلت الثاهُت مً جُىع الكب٩اث الاحخماُٖت ب٢باال

 .3املؿخسضمحن ملىا٢٘ الكب٩اث الٗاملُت ٖلى مؿخىي الٗالم

ؤوكإ الباخث في الٗلىم الاوؿاهُت في حامٗت لىضن "حىن باعهؼ  1954ٟٞي ٖام 

John Barnes  مهُلر الكب٩اث؛ للضاللت ٖلى ؤهماٍ مً الٗال٢اث الٗامت والتي "

ت.  اث البكٍغ لماء الاحخمإ لىن٠ املجمٖى حكمل املٟاهُم التي ٌؿخسضمها الجمهىع ٖو

م، خُث 1950بضؤث وؾاثل الخىانل الاحخماعي م٘ بضء ْهىع الهاج٠ مىظ ٖام و 

ت هاج٠ و٦ُُٟت الدؿلل بلُه، ، والتي اؾخٛلذ هٓام ال(phone phreak)ْهغث مجمٖى

٣ض  وبؿبب اعجٟإ ج٩لٟت بحغاء م٩املت هاجُٟت، ٢امىا بازترا١ زٍُى الهاج٠ إلحغاء ٖو

اث الاٞترايُت  .4املجمٖى

وفي ٞترة الؿبُٗيُاث والثماهُيُاث ْهغ ق٩ل حضًض مً وؾاثل الخىانل 

الهاث"  (BBS)الاحخماعي، وؤَل٤ ٖلُه ، (bulletin board system)ؤو "هٓام لىخت إلٖا

م. ) - 1 (. اؾخسضام مىا٢٘ الكب٩اث الاحخماُٖت: اؾخسضام مىا٢٘ الكب٩اث الاحخماُٖت وجإزحره في 2012هىماع، مٍغ

 .47الٗال٢اث الاحخماُٖت. )عؾالت ماحؿخحر(. حامٗت الخاج الخًغ، الجؼاثغ.م.
اثل الخىانل الخضًثت ٖلى الضٖىة. بدث م٣ضم ملاجمغ وؾاثل الخىانل ، هِؿان(. ؤزغ وؾ2014البضوي، ٖماع. ) - 2

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن.م.  .6الخضًثت وؤزغها ٖلى املجخم٘، حامٗت الىجاح الَى
(. اؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي في الٗالم الٗغبي، )عؾالت ماحؿخحر في ٧لُت التربُت(. 2003عامي، ػاهغ عامي. ) - 3

 .23هلُت، ٖمان. م.حامٗت ٖمان الا 
4 - Sundhiem, K. (2011). Where they started, the beginning of Facebook and Twitter: A brief history 

of social media, www.businessinsider.com, Retrieved 29/9/2020.  
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ومىظ بضاًت ْهىعها ٧اهذ ٖباعة ًٖ زىاصم نٛحرة حٗمل بالُا٢ت ٖبر حهاػ خاؾىب 

ا،   ُ ا بٗمل املضّوهاث واملىخضًاث خال شخص ي مخهل بمىصم هاج٠، واُٖخبر ٖملها قبحه 

ً املؿخسضمحن مً املكاع٦ت في املىا٢كاث، وألالٗاب ٖبر إلاهترهذ، وجدمُل 
ّ
م٨

ُ
خُث ج

لها،  حر ٞٗا٫، ؤصي امللٟاث وججًز ا ٚو ا وبُُئ   ٟ ا وم٩ل وبما ؤّن الخاؾىب ٧ان حجمه ٦بحر 

 ْهغث 1طل٪ بلى الخ٣لُل مً ٖضص املؿخسضمحن الظًً قاع٧ىا في هظا الىٓام
 
. وؤًًا

ض إلال٨ترووي والضعصقت، بِىما لم جٓهغ ؤي بغامج ٚحرها، وجم بوكاء هٓام  بغامج البًر

م، وهى هٓام اؾُخسِضَم للمغاؾلت 1979 ٖام (USENET) "الُىػهذ "هٓام املؿخسضمحن

وهىعر ٧اعولُىا، ومً زم جم اؾخسضامها مً ٢بل الجامٗاث  بحن حامٗتي صًى٥

والى٧االث الخ٩ىمُت ألازغي، و٢ض ؾمذ مى٢٘ الُىػهذ للمؿخسضمحن بيكغ وجل٣ي 

ت ألازباع"، و٢ض همذ هظه  َل٤ ٖلحها اؾم "مجمٖى
ُ
اث ؤ الغؾاثل صازل مجمٖى

اث زال٫  ت لدؿمُت هظه املجمٖى ٞترة الثماهِىاث، ولم ج٨ً هىا٥ ؤي اجٟا٢ُت مُٗاٍع

ا ألن ٖضصها اعجٟ٘، وفي ٖام 
 
اث، مما ؾبب اعجبا٧ م، هٟظ الٗضًض مً 1987املجمٖى

اث لُدىلىها بلى حؿلؿالث هغمُت واؾٗت  مُىعي الُىؾيذ حُٛحراث في هظه املجمٖى

اث املسخلٟت  .2لدكمل ألازباع، وألاخاصًث، واملىٖى

ا في ؤواثل في  ؤما ٞترة الدؿُٗيُاث ؤنبدذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤ٦ثر اهدكاع 

ب الٗاملُت، واهدكاعها بحن الجماهحر، ومً ؤو٫  الدؿُٗىاث، ؤي ٖىض ْهىع قب٨ت الٍى

 ومى٢٘ (Compuserve) املداوالث الهسغاٍ املىا٢٘ في الث٣اٞاث املىدكغة هي مى٢٘

(Prodigy)ٟت، ومً زم م٘ اهدكاع إلاهترهذ وجىاٞغ الخضماث ، ول٨جها ٧اهذ بُُئت وم٩ل

، وبٗضها (AOL) إلال٨تروهُت بضؤ اهدكاع ؤهٓمت الضعصقت بحن املؿخسضمحن مثل هٓام

، الظي ؾاهم في حؿهُل جباص٫ املٗلىماث واملىؾ٣ُى املجاهُت ٖبر (Napster)ْهغ مى٢٘

1 - Sundhiem, K. (2011). Where they started, the beginning of Facebook and Twitter: A brief history 

of social media, www.businessinsider.com, Retrieved 29/9/2020.  
2 - Ray, M. (2018). Social network. www.birtannica.com, Retrieved 29/9/2020. 
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. جم بَال١ مخهٟذ 1المإلاهترهذ، وؤنبذ هظا املى٢٘ املهضع الغثِس ي لخىػَ٘ وؾاثل إلٖا

ب التي  م، وجم صمج هٓام هظا املخهٟذ م٘ واحهت حغا٨ُُٞت1993ٖام  مىػاً٪ ٍو

ب الٗاملُت في الخى٣ل  حؿهل الاؾخسضام بك٩ل ٦بحر، ومً زم ؾاٖضث بيُت قب٨ت الٍى

ت ال٨بحرة لئلهترهذ ٖلى الىنى٫  مً مى٢٘ بلى آزغ بى٣غة واخضة، خُث ؾاٖضث الؿٖغ

. جم جإؾِـ ؤو٫ الكب٩اث الاحخماُٖت التي حٗخمض ٖلى 2املخٗضصة بلى مدخىي الىؾاثِ

ب وهي مى٢٘ ٦الؾمُذ خُث ؤ٢امذ قغ٦ت ٦الؾمُذ ، (Classmates.com)ج٣ىُت الٍى

ب بلى مىا٢ٗها، واؾدىض 1995مىظ جإؾِؿها ٖام   لجظب مخهٟخي الٍى
 
 بٖالهُت

 
م خملت

جي الجامٗاث  مٟهىم قب٨تها ٖلى الٗال٢ت ال٣اثمت ما بحن ؤًٖاء املضعؾت ت وزٍغ الثاهٍى

ؼ ؤو٫ مى٢٘  غوٕ ال٣ىاث املؿلخت، بِىما ؤوكإث قغ٦ت ؾ٨ُـ صًجٍغ وؤما٦ً الٗمل ٞو

م، خُث قمل هظا املى٢٘ الٗضًض مً املحزاث مثل 1997جىانل احخماعي خ٣ُ٣ي ٖام 

ًاء مً بوكاء مل٠ حٍٗغ٠ شخص ي، وبوكاء ٢اثمت ألانض٢اء والاجها٫  جم٨حن ألٖا

ً هظا املى٢٘ مً حظب زالزت مالًحن مؿخسضم بدلى٫ ٖام بهم مً زال٫ الغ 
ّ
ؾاثل وجم٨

 .3م ول٨ً إلاًغاصاث لم ج٨ً ٖالُت واجهاع2000

ً جم بوكاء الٗضًض مً وؾاثل الخىانل الاحخماعي،  ؤما في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

ىضؾتر ٖام  م، وحهضٝ هظا املى٢٘ للخىاٞـ م٘ زضماث املىاٖضة 2002مجها: مى٢٘ ٍٞغ

 ة ال٣اثمت ٖلى عؾىم الاقترا٥ مثل مى٢٘ ماحل. وجم بَال١ مى٢٘ ِٞؿبى٥الكهحر 

(Facebook)  والظي اؾخىلى ٖلى نُٛت ٖمل مى٢٘ ٦الؾمُذ، واٖخبر مى٢٘ ِٞؿبى٥

ت 2004مىظ بَال٢ه ٖام  م قب٨ت مٟخىخت لجمُ٘ َالب الجامٗاث واملضاعؽ الثاهٍى

1 - Sundhiem, K. (2011). Where they started, the beginning of Facebook and Twitter: A brief history 

of social media, www.businessinsider.com, Retrieved 29/9/2020.  
2 - Ray, M. (2018). Social network. www.birtannica.com, Retrieved 29/9/2020. 
3 - Ray, M. (2018). The previous reference. 
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 ًٖ مى٢٘
 

 ياٞت بلى بوكاء مى٢٘. باإل 1م٘ مالًحن املؿخسضمحن(MySpace) بضًال

(MySpace)  ا 2003في ٖام م، وع٦ؼ هظا املى٢٘ ٖلى الٟئت الكابت، وؤنبذ م٩اه 

للخىانل بحن ّٞىاوي الغو٥ واملعجبحن، وامخل٪ هظا املى٢٘ بيُت صاٖمت لها ملؿاٖضجه 

م، 2005ٖلى الىمى، مما ؾاٖض في اهًمام مالًحن املخهٟدحن بلُه، ول٨ً في ٖام 

 .(MySpace)2 بكغاء مى٢٘ (News Corporation Ltd) ٧ىعبكً ٢امذ قغ٦ت هُىػ 

 ثانثًا: أَىاع وعائم انرىاطم االخرًاػٍ

م٣ىلت ص٩ًاعث "ؤها ؤ٨ٞغ بطن ؤها مىحىص"، حٛحرث بٟٗل جىٕى وؾاثل الاجها٫ 

والخىانل في هظا الٗهغ، لخهبذ "ؤها ؤجهل بطن ؤها مىحىص"، ٞهظه امل٣ىلت ؤنبدذ 

ُما ًلي ٖغى 65، م.2016هظا الٗهغ )الُٟاُٞت،  اليسخت الجضًضة إلوؿان (. ٞو

 ألبغػ وؾاثل الخىانل الاحخماعي الخضًثت:

: فِع بىن
ً

 أول

ه مى٢٘ مً مىا٢٘ الخىانل الاحخماعّي، ًدُذ ملؿخسضمُه 
ّ
َٗغٝ الِٟـ بى٥ ٖلى ؤه ٌُ

ت ٦خابت الخٗل٣ُاث، والضعصقت م٘ ألانض٢اء، ووكغ ومكاع٦ت الهىع، ومكاهضة  ُّ بم٩اه

ك٨ُل م٣اَ٘ الُٟضًى ال٣هحرة، ووكغ عوابِ ألازباع، وؤّي مدخىي آزغ مثحر وح

دُذ الِٟـ بى٥ ملؿخسضمُه بم٩اهُت جدضًض ؤشخام لغئٍت  ًُ لئلعجاب والاهخمام، ٦ما 

بت وهى وؾُلت للخىانل الاحخماعي، . 3امليكىعاث، ؤو حٗلها مخاخت للجمُ٘ خؿب الٚغ

خباع  ٍحن ٧الكغ٧اث، ؤن ًبرػ هٟؿه وؤن ٌٗؼػ ؤي ؤهه ًدُذ لؤلشخام الٗاصًحن والٖا

ً، يمً هُا١ طل٪ املى٢٘ ؤو ٖبر  م٩اهخه ٖبر ؤصواث املى٢٘ للخىانل م٘ ؤشخام آزٍغ

1 - The previous reference. 
2 - The previous reference. 
3 - Nations, D. (2019). What is Facebook? www.lifewire.com, Retrieved 20/9/2020. 
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ً )ههغ،  ، 2010الخىانل م٘ مىا٢٘ جىانل ؤزغي، وبوكاء عوابِ جىانل م٘ لازٍغ

 (. وفي حٍٗغ٠ آزغ هى قب٨ت احخماُٖت )ال٨تروهُت( جدُذ للٗضًض مً املكتر٦حن10م.

ً ُٞما ًسخاعوهه مً وكاَاث )املىهىع،  ٖغى ملٟاتهم الصخهُت، ومكاع٦ت لازٍغ

 (.83، م.2012

ت في حامٗت 2004و٢ض بضؤ هظا الخُب٤ُ في قهغ قباٍ مً ٖام  ُّ م؛ ٦كب٨ت احخماٖ

 ً اعص، وجم جإؾِؿه مً ٢بل الُالبحن ماع٥ ػو٦غبحرج وبصواعص ؾاٞحرن؛ لخ٩ٍى هاٞع

ت هاثلت باٖخباعه قب٨ت لجامٗت َالب الجامٗت، و  بٗضها جُّىع هظا املى٢٘ بؿٖغ

ت ؤهداء الٗالم؛ وطل٪ بؿبب ؾهىلت 
ّ
ت ألا٦ثر قٗبُت وقهغة في ٧اٞ ُّ الكب٨ت الاحخماٖ

اؾخسضامه، بط ًم٨ً ألي شخو ٚحر ج٣نّي البضء باليكغ ٖلُه ومكاع٦ت املٗلىماث م٘ 

م٨ً جلخُو هجاح هظا املى٢٘؛ بؿبب ٢ضعجه ٖلى حظب ال ما٫ ألانض٢اء، ٍو ىاؽ وألٖا

حر  ب ألازغي مً زال٫ جٞى  ًٖ ٢ضعجه ٖلى الخٟاٖل م٘ مىا٢٘ الٍى
 

ا، ًٞال  ٗ ت م الخجاعٍّ

 .1حسجُل صزى٫ ٌٗمل ٖبر مىا٢٘ مخٗضصة

ا وصلُل الخهاثو  ،2(2020لٗام ) khorosوبدؿب مى٢٘   ُ ا ٖامل  ٗ ٗخبر مى٢ ٌُ الظي 

ر املىهت ألاولى مً خُث الِٟؿبى٥ ٌٗخب الضًمٛغاُٞت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي، ٞةن

ملُاع مؿخسضم  2.45الاؾخسضام، خُث بلٜ ٖضص املؿخسضمىن اليكُىن للِٟؿبى٥ 

ا،  % هم مً الظ٧ىع 46% هم مً إلاهار مً مؿخسضمي الِٟؿبى٥، و54وكِ قهغٍ 

ماع، خُث جىػٖذ اليؿب ٧اآلحي:  مً املؿخسضمحن ٖلى مسخل٠ ألٖا

 86ا ٌؿخسضمىن  29و 18ن % مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بح ٖام 

 ِٞؿبى٥.

1 - Nations, D. (2019). The previous reference. 
2 - https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/ 
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 77 % ا ٌؿخسضمىن  49و 30مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 ِٞؿبى٥.

 51 % ا ٌؿخسضمىن  65و 50مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 ِٞؿبى٥.

 34 % ا ٌؿخسضمىن  65مً ألاشخام ٞى١  ِٞؿبى٥.ٖام 

 ٖت ٧اآلحي:، ٩ٞاهذ اليؿب مىػ 1ؤما باليؿبت لئلًغاصاث

 85 ًٖ ؤل٠ صوالع حؿخسضم  30% مً ألاؾغ التي ٣ًل صزلها الؿىىي

 ِٞؿبى٥.

 88 ؤل٠ صوالع  60ؤل٠ صوالع و 30% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ِٞؿبى٥.

 81 ؤل٠ صوالع  70ؤل٠ صوالع و 60% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ِٞؿبى٥.

 88ؤل٠ صوالع  80ؤل٠ صوالع و 70غ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن % مً ألاؾ

 حؿخسضم ِٞؿبى٥.

 86 ؤل٠ صوالع  100ؤل٠ صوالع و 80% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ِٞؿبى٥.

 86 ًٖ ض صزلها الؿىىي ؤل٠ صوالع حؿخسضم  100000% مً ألاؾغ التي ًٍؼ

 ِٞؿبى٥.

1-https://www.statista.com/statistics/246222/share-of-us-internet-users-who-use-facebook-by-

household-income 
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٣ط ي مؿخسضمى ِٞؿبى٥ في امل ا ٖلى مىهت ِٞؿبى٥،  35خىؾِ ٍو  ُ ص٣ُ٢ت ًىم

٤ ألاحهؼة املدمىلت، و 96خُث ًهل  % 25% مً املؿخسضمحن بلى ِٞؿبى٥ ًٖ ٍَغ

 .1ٖبر ال٨مبُىجغ املدمى٫ )الالبخىب(

تر ا: جٍى ًُ  زاه

تر  هى ؤخض وؾاثل الخىانل الاحخماعي التي اهدكغث في الؿىىاث ألازحرة، وؤزظ جٍى

ذ" الظي ا له،  اؾمه مً مهُلر "جٍى ض"، واجسظ مً الٗهٟىعة عمؼ  ٌٗني "الخٍٛغ

ِٞؿمذ للمٛغصًً بعؾا٫ عؾاثل ههُت مىحؼة لخٟانُل ٦ثحرة، وهى زضمت مهٛغة 

ا للغؾالت الىاخضة،  140حؿمذ للمٛغصًً بعؾا٫ عؾاثل ههُت ٢هحرة ال جخٗضي 
 
خٞغ

م٨ً ملً لضًه خؿاب  ا لخٟانُل ٦ثحرة، ٍو  ٟ ا م٨ث جىػ للمغء ؤن ٌؿمحها هه  في مى٢٘ ٍو

خاث مً زال٫ ْهىعها ٖلى  ضاث ؤو الخٍى تر ؤن ًدباص٫ م٘ ؤنض٢اثه جل٪ الخٍٛغ جٍى

نٟداتهم الصخهُت، ؤو في خالت صزىلهم ٖلى نٟدت املؿخسضم ناخب الغؾالت 

 (.74، م.2013)خمىصة، 

تر  ا،  330بلٜ ٖضص املؿخسضمىن اليكُىن لخٍى % 50ملُىن مؿخسضم وكِ قهغٍ 

تر، وهم مً إلاهار مً مؿخسض % هم مً الظ٧ىع مً املؿخسضمحن ٖلى 50مي جٍى

ماع، خُث جىػٖذ اليؿب ٧اآلحي  :2مسخل٠ ألٖا

 38 ا ٌؿخسضمىن  29و 18% مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

تر.  جٍى

1 - https://www.statista.com/statistics/377808/distribution-of-facebook-users-by-device 
2 - https://www.brandwatch.com/blog/most-twitter-followers 
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 26 % ا ٌؿخسضمىن  49و 30مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

تر.  جٍى

 17 %ا ٌؿخسضمىن  65و 50عهم بحن مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖما ٖام 

تر.  جٍى

 7 % ا ٌؿخسضمىن  65مً ألاشخام ٞى١ تر.ٖام   جٍى

 ؤما باليؿبت لئلًغاصاث، ٩ٞاهذ اليؿب مىػٖت ٧اآلحي:

 23 ًٖ تر. 30% مً ألاؾغ التي ٣ًل صزلها الؿىىي  ؤل٠ صوالع حؿخسضم جٍى

 36 ؤل٠  74999ؤل٠ صوالع و 30% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

تر.  صوالع حؿخسضم جٍى

 41 ًٖ ض صزلها الؿىىي ؤل٠ صوالع حؿخسضم  75000% مً ألاؾغ التي ًٍؼ

تر.  جٍى

تر في املخىؾِ  ٣ط ي مؿخسضمى جٍى تر. 3.39ٍو  ص٣ُ٢ت ل٩ل حلؿت ٖلى مىهت جٍى

ا: اإلادوهاث
ً
 زالث

ىاث ألاخضر في ؤٖلى الهٟدت  هي ٖباعة ًٖ مظ٦غاث مغجبت بدُث جىي٘ الخضٍو

ىاث ألا٢ضم، جدُذ املضوهاث الخٗل٤ُ ٖلى ما ٨ًخب ٞحها، الغثِؿُت ل لمضوهت جلحها الخضٍو

ب  اتها بؿهىلت ٦بحرة م٣اعهت بمىا٢٘ الٍى ٦ما ًم٨ً لهاخب املضوهت الخد٨م في مدخٍى

 (.263، م.2011الخ٣لُضي )الضلُمي، 
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 زابًعا: واحع آب

م٨ً مً زاللها بعؾا٫ ال غؾاثل هى جُب٤ُ جغاؾل ٞىعي للهىاج٠ الظ٦ُت، ٍو

ىاحـ آب هى جُب٤ُ مجاوّي ٣ًىم باؾخسضام امل٨خىبت والهىجُت والهىع والُٟضًى. ٞال

ً مً زال٫ بعؾا٫ واؾخ٣با٫ الغؾاثل،  ً مً الخىانل م٘ لازٍغ
ّ
إلاهترهذ؛ للخم٨

ت ب٩ّل بؿاَت، وؾهىلت،  ُّ وامل٩املاث، والهىع، وم٣اَ٘ الُٟضًى، وختى الغؾاثل الهىج

ت، ومىزى٢ُت، وجم جهم م مً ٢بل بغاًً ؤ٦خىن وحان 2009ُم هظا الخُب٤ُ ٖام وؾٍغ

، و٢ض ونل مؿخسضمي (RentACoder.com) ٧ىم، وبمؿاٖضة مبرمج عوس ي مً مى٢٘

ملُاع مؿخسضم وكِ بك٩ٍل قهغّي، خُث  1.2م خىالي 2017هظا الخُب٤ُ في ٖام 

 هدى 
 
عة ملُىن نى  80ملُاع نىعة، و 3.3ملُاع عؾالت، وؤ٦ثر مً  50ًغؾلىن ًىمُا

غاعى جدضًث   للىؾاثِ املخٗضصة، ٍو
 
ا مخدغ٦ت، ألامغ الظي ًجٗله الخُب٤ُ ألا٦ثر قُٖى

 .1الخُب٤ُ بحن الخحن ولازغ؛ ٣ٞض جخى٠٢ بٌٗ املحزاث ًٖ الٗمل في ؤي و٢ذ

 خامًظا: ئوظخغسام

دُذ للُمؿخسضمحن مكاع٦ت م٣اَ٘ الُٟضًى، والهىع م٘  ًُ هى جُب٤ُ مّجاوي 

دُذ بم٩ا ًُ ً، ٦ما  ت، لازٍغ ُّ ت الخٗضًل ٖلى الهىع مً زال٫ جُب٤ُ الٟالجغ الغ٢م ُّ ه

ً، ؤو  ؿخسِضمحن لازٍغ
ُ
غاث الخاّنت؛ لخخم  بٗض طل٪ مكاع٦تها م٘ امل

ّ
اِز

ُ
اعاث، وامل وإلَا

 .ٖلى وؾاثل الخىاُنل الاحخماعّي ألازغي 

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

20/9/2020. 
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ا و  500ٞبلٜ ٖضص املؿخسضمىن اليكُىن الوؿخٛغام ملُاع مؿخسضم وكِ قهغٍ 

املُىن وكِ   ُ % 49% هم مً إلاهار مً مؿخسضمي الاوؿخٛغام، و51، 1مؿخسضم ًىم

ماع، خُث جىػٖذ اليؿب ٧اآلحي  :2هم مً الظ٧ىع مً املؿخسضمحن ٖلى مسخل٠ ألٖا

 67 ا ٌؿخسضمىن  29و 18% مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 اوؿخٛغام.

 47 % ا ٌؿخسضمىن ٖام   49و 30مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن

 اوؿخٛغام.

 23 % ا ٌؿخسضمىن  65و 50مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 اوؿخٛغام.

 8 % ا ٌؿخسضمىن  65مً ألاشخام ٞى١  اوؿخٛغام.ٖام 

 ، ٩ٞاهذ اليؿب مىػٖت ٧اآلحي:3ؤما باليؿبت لئلًغاصاث

 44 ًٖ ؤل٠ صوالع حؿخسضم  30% مً ألاؾغ التي ٣ًل صزلها الؿىىي

 اوؿخٛغام.

 45 ؤل٠ صوالع  60ؤل٠ صوالع و 30% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم اوؿخٛغام.

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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 36 ؤل٠ صوالع  70ؤل٠ صوالع و 60% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم اوؿخٛغام.

 55 ؤل٠ صوالع  80ؤل٠ صوالع و 70% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 م.حؿخسضم اوؿخٛغا

 46 ؤل٠ صوالع  100ؤل٠ صوالع و 80% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم اوؿخٛغام.

 60 ًٖ ض صزلها الؿىىي ؤل٠ صوالع حؿخسضم  100000% مً ألاؾغ التي ًٍؼ

 اوؿخٛغام.

ا ٖلى مىهت اوؿخٛغام. ٣ً53ط ي مؿخسضمى اوؿخٛغام في املخىؾِ   ُ  ص٣ُ٢ت ًىم

 طادًطا: طىاب شاث

ت بعؾا٫ م٣اَ٘ الُٟضًى، والهىع هى جُبُ ُّ دُذ للُمؿخسضمحن بم٩اه ًُ ٤ ٖلى إلاهترهذ 

 بإّن هظا الخُب٤ُ ًخمّحز بإّن 
 
هت )٢ّهتي( الخاّنت بهم، ٖلما بلى ألانض٢اء، ؤو بلى ُمضو 

ِيّ  ًاٞت جسخٟي بٗض ُمط ِ
ُ
 .ؾاٖت مً ُمكاهضتها 24الهىع، والُٟضًىهاث امل

ملُىن مؿخسضم وكِ  210ب قاث ٞبلٜ ٖضص املؿخسضمىن اليكُىن لؿىا

ا % هم مً الظ٧ىع مً 38% هم مً إلاهار مً مؿخسضمي الؿىاب قاث، و61، 1قهٍغ

ماع، خُث جىػٖذ اليؿب ٧األحي  :2املؿخسضمي ٖلى مسخل٠ ألٖا

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/ 
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 53 ا ٌؿخسضمىن  25و  15% مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 ؾىاب قاث.

 34 % ا ٌؿخسضمىن  35و  26هم بحن مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماع ٖام 

 ؾىاب قاث.

 18 % ا ٌؿخسضمىن  45و  36مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 ؾىاب قاث.

 11 % ا ٌؿخسضمىن  55و  46مً ألاشخام الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن ٖام 

 ؾىاب قاث.

 4 % ًٖ ض ؤٖماعهم ا ٌؿخسضمىن  56مً ألاشخام الظًً جٍؼ ؾىاب ٖام 

 قاث.

 ، ٩ٞاهذ اليؿب مىػٖت ٧اآلحي:1ليؿبت لئلًغاصثؤما با

 32 ًٖ ؤل٠ صوالع حؿخسضم ؾىاب  30% مً ألاؾغ التي ٣ًل صزلها الؿىىي

 قاث.

 33 ؤل٠ صوالع  60ؤل٠ صوالع و 30% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ؾىاب قاث.

 31 ؤل٠ صوالع  70ؤل٠ صوالع و 60% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ؾىاب قاث.

1 - https://www.statista.com/statistics/814303/snapchat-users-in-the-united-states-by-income/ 
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 42 ؤل٠ صوالع  80ؤل٠ صوالع و 70% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ؾىاب قاث.

 39 ؤل٠ صوالع  100ؤل٠ صوالع و 80% مً ألاؾغ التي ًتراوح صزلها الؿىىي بحن

 حؿخسضم ؾىاب قاث.

 39 ًٖ ض صزلها الؿىىي حؿخسضم ؤل٠ صوالع  100000% مً ألاؾغ التي ًٍؼ

 ؾىاب قاث.

 ٖلى مىهت  30خُث ٣ًط ي مؿخسضمى ؾىاب قاث في املخىؾِ 
 
ص٣ُ٢ت ًىمُا

 ؾىاب قاث.

ت في ٖمل٪khoros و٢ض خضص مى٢٘ ، 1الكب٩اث التي ًجب ؤن ًخم بُٖائها ألاولٍى

ُما ما ًلي ٖغى  ألبسش الشبياث التي ًجب أن ًخم اطخخدامها في عملً هعالكاث ٞو

 عامت

1 - https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2019-mobile-phenomena-report.pdf 
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 وطائل الخىاصل الاجخماعي لشسهخًأطباب جىضح أهمُت 

بٌٛ الىٓغ ًٖ حجم الهىاٖت واملاؾؿت، ٞةن الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه ٖلى مغ 

الؿىحن، هى ما هى مؿخىي حهض وؾاثل الخىانل الاحخماعي الظي ًجب ؤن حؿدثمغ ُٞه 

ت. ُٞما ًلي، ٞىاثض وؤؾباب ممحزة خضصتها ٧ىعي مىعَـ )  1(2019الٗالمت الخجاٍع

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./ 



 
مدخل إلى العالقات العامة  51  

 واالتصال

٤  ججٗل٪ ج٨ٟغ  ت يمً زُت حؿٍى في وؾاثل الخىانل الاحخماعي وجغجُبها خؿب ألاولٍى

 قغ٦خ٪.

 بصاعة الؿمٗت  -1

٦مىا٢٘  - B2Cزانت للكغ٧اث  -حٗمل الٗضًض مً مىا٢٘ الىؾاثِ الاحخماُٖت 

للمغاحٗت والخهي٠ُ ل٩ل ما ًيكغ ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، ٞةطا لم ج٨ً ٖلى 

لم باملىا٢٘ الاحخماٖ ؿخسضمها في مجا٫ ٖمل٪، صعاًت ٖو ُت التي ٌؿخسضمها حمهىع٥ َو

٣ٞض جٟىج٪ ٞغنت الاؾخٟاصة مً املغاحٗاث لهالخ٪، باإلياٞت بلى طل٪، ٖضم عئٍخ٪ 

للخٗل٣ُاث الؿلبُت التي لضً٪ الٟغنت للغص ٖلحها والخٗامل مٗها بك٩ل اخترافي 

 ال٦دؿاب الؿمٗت التي حؿخد٣ها قغ٦خ٪.

 الٗال٢اث الٗامت -2

لخىانل الاحخماعي وؾُلت عاجٗت ليكغ ؤزباع وعؾاثل الكغ٦ت املهمت، بن وؾاثل ا

ض مً الاجهاالث الاختراُٞت والكبحهت بالبُاهاث  خُث ٌؿمذ مى٢٘ لُى٨ضن بمٍؼ

 بلى الاؾخٟاصة مً الٗضًض مً الكب٩اث الاحخماُٖت إلًها٫ ؤزباع 
 
الصخُٟت، بياٞت

 ت بسالٝ جد٤ُ٣ الغبذ.بًجابُت للٗمالء وؤصخاب املهلخت خى٫ ما جٟٗله الكغ٦

لظل٪ ال جخجاهل ؤو ج٣لل مً جإزحر الكب٩اث الاحخماُٖت ٖلى جطخُم الٗال٢اث 

في جهُٟت املدخىي التروٍجي مً مىحؼ ألازباع،  Facebookالٗامت، ٟٞي يىء حُٛحراث 

هجض ؤن مدخىي الٗال٢اث الٗامت ٌٗمل بك٩ل ؤًٞل في الىنى٫ في ٦ثحر مً الخاالث 

 .ث املكاع٦تبؿبب اعجٟإ مٗضال 

 جدؿحن مدغ٧اث البدث -3

هىا٥ ال٨ثحر مً املٗلىماث الصخُدت واملًللت خى٫ جإزحر وؾاثل الخىانل 

الاحخماعي ٖلى جدؿحن مدغ٧اث البدث، ل٨ً بٌٛ الىٓغ ًٖ الى٣اقاث خى٫ 
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الؿببُت والاعجباٍ وما بطا ٧اهذ هىا٥ بقاعاث مضمجت مباقغة في زىاعػمُاث مدغ٥ 

٤ الغ٢مي البدث طاث الهلت بىؾا ثل الخىانل الاحخماعي، هىا٥ بحمإ صازل الدؿٍى

 ى الباخثانٖلى ؤهه ًجب الٗمل ٖلى جدؿحن مدغ٧اث البدث، ٖالوة ٖلى طل٪، ؤوص 

بكضة بىي٘ زُت إلوكاء ؤ٦بر ٢ضع مً املدخىي وا٦دؿاب ٢ضع مً املكاع٦ت ٖلى 

لخ٣لُضًت املىا٢٘ الاحخماُٖت مثل املىاٞؿحن الغاثضًً في الهىاٖت في الؿى١ ا

ىالم وؾاثل الخىانل الاحخماعي.  وجهيُٟاث البدث ٖو

 البدث املدلي -4

تراوح هظا  خُث حٗمل الٗضًض مً املىهاث الاحخماُٖت في هٓام البدث املدلي، ٍو

٠، وبُاهاث املدؿ٣ت )الاؾم والٗىىان  NAP مً الخإ٦ض مً مُالبخ٪ بملٟاث الخٍٗغ

ٖملُاث الخد٤٣ في الى٢ذ املىاؾب  والهاج٠(، ومؿخىي مٗحن مً جدضًث البُاهاث ؤو 

بمغوع الى٢ذ. وطل٪ مً زال٫ التر٦حز ٖلى مىا٢٘ الىؾاثِ الاحخماُٖت املىاؾبت التي 

جخ٣اَ٘ م٘ ؤهمُت البدث املدلي في مجا٫ الٗمل، ًم٨ً الخٟاّ ٖلى ؤهمُت ٧لحهما 

 ونُاٚت إلاؾتراجُجُت الصخُدت لض٢ت البُاهاث واليكغ املؿخمغ واملكاع٦ت.
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 : خظائض وعائم انرىاطم االخرًاػٍساتًؼا

ا  ا وممحز  ض  ا ٍٞغ  ٗ ُٗحها َاب
ُ
جدؿم وؾاثل الخىانل الاحخماعي ببٌٗ الؿماث التي ح

 :وجخمثل هظه الؿماث في لاحي

: جدؿم وؾاثل الخىانل الاحخماعي بالخٟاٖلُت الخفاعلُت والدشازهُت -1

حها ؤو ببضاء الاعجاب والدكاع٦ُت، خُث حؿمذ لؤلٞغاص بمكاع٦ت امليكىعاث والخٗل٤ُ ٖل

ً ومضي جٟاٖلهم والغص ٖلحهم بك٩ل مباقغ.  بها، وجدُذ لؤلٞغاص مكاهضة عصوص لازٍغ

ب٣ى كلت الخيلفت -2 : بن الدسجُل في وؾاثل الخىانل الاحخماعي مجاوي، ٍو

 مجاوي.

: ال ًدخاج ؤي ٞغص بلى مهاعاث زانت الؾخسضام وؾاثل طهىلت الاطخخدام -3

غ نٟداث زانت باللٛاة  الخىانل الاحخماعي، ومٗٓم ٞى
ُ
وؾاثل الخىانل الاحخماعي ج

 الغؾمُت ل٩ل مجخم٘.

٤ اإلاسوهت -4 : وطل٪ مً زال٫ بم٩اهُت ٞخذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ًٖ ٍَغ

الهىاج٠ الى٣الت ٞال ٌكتٍر وحىص حهاػ خاؾىب للىنى٫ لخل٪ الىؾاثل، وؤنبدذ 

ت جًمً ؤهٓمت الدكُٛل  جُب٣ُاث زانت حؿمى الكغ٧اث املىخجت لؤلحهؼة الخلٍى

 بغامج الىؾاثل الاحخماُٖت.

 لغئٍت ألانض٢اء ؤو عالم افتراض ي للخىاصل -5
 
: خُث لم ٌٗض الؿٟغ مكغوَا

 وؾاثل الخىانل الاحخماعي. للضعاؾت، بل ؤنبذ بةم٩ان ألاٞغاص الالخ٣اء ٖبر
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خايغًا: ذشذُة وعائم انرىاطم االخرًاػٍ يٍ األكثش ئعرخذاًيا ئنً األقم 

 آَثىكحغة يىقغ 

 (I poke, 2019:) 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.% 92.2ِٞـ بى٥ 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.72.3واحـ اب % 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.61.8اوؿخٛغام % 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.60.7ًىجُىب % 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.36.2ؾىاب قاث % 

  تر  % مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.25.6جٍى

  ٖضص الؿ٩ان.% مكتر٥ مً 22.3لُى٨ض ان 

  مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان.17.5جُ٪ جى٥ % 

 1عادعًا: ػُىب ويضاَا اعرخذاو يىاقغ انرىاطم االخرًاػٍ ػهً انًجرًغ

همذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي بك٩ل ٦بحر في الؿىىاث ال٣لُلت املايُت، ٞمىظ 

ا للٛاًت بك٩ل ٚحر مخى٢٘. ٞٗلى وحه  2006ٖام   ٗ ا، ٧ان مٗض٫ الىمى مغجٟ ٞهاٖض 

، واؾخدىطا ٖلى مالًحن  تر بك٩ل مدؿإع الخهىم، جُىع وهما مى٢عي الِٟؿبى٥ وجٍى

 املؿخسضمحن في بً٘ ؾىىاث ٣ِٞ.

٣ت التي جىمى بها الخ٨ىىلىحُا، حلبذ ال٨ثحر مً املؼاًا للمجخم٘ بضون  ٞالٍُغ

 مً الضو٫ املخ٣ضمت بلى الضو٫ املخسلٟت، خُث حؿخسضم ٧ل صولت ٢ىة 
 
اؾخثىاء، بضاًت

ا ٖلى  وؾاثل  ً الخىانل الاحخماعي لخدؿحن الخُاة، ومً هاخُت ؤزغي، ٣ٞض ؤزغث ؤً

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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ا مثل ؤي ش يء ًم٨ً اؾخسضامه ل٩ل مً الخحر والكغ،  ٣ت ؾلبُت. جمام  املجخم٘ بٍُغ

 ؾلبُت وبًجابُت لؤلٞغاص؛ ل٨ً ألامغ 
 
 َغ٢ا

 
٣ٞضمذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤًًا

ل٣ىة وبهجاػ ألاقُاء بك٩ل بًجابي ؤو ًخٗل٤ باملؿخسضم بطا ؤعاص اؾخسضم هظه ا

ً ا ٖلى لازٍغ ٣ت جى٨ٗـ ؾلب   .اؾخسضامها بٍُغ

ٞهىا٥ الٗضًض مً املؼاًا والُٗىب الؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي؛ ل٨ً اعجإي 

ىٓغ بلُه ٖلى ؤهه له جإزحر  ًُ ؛ ألن املؼاًا ٖضًضة و٧ل ش يء 
 

الباخثان البضء بالُٗىب ؤوال

خسضامه بك٩ل ؾلبي، وهظه بٌٗ املؼاًا والُٗىب ال٩اُٞت لخدضًض بًجابي ما لم ًخم اؾ

٣ت التي ًجب اجباٖها ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي.  الٍُغ

 عُىب اطخخدام مىاكع الخىاصل الاجخماعي على اإلاجخمع

ٟا٫ ضخاًا للخىمغ ٖبر إلاهترهذ في املاض ي؛  -1 الخىمغ إلال٨ترووي: ؤنبذ مٗٓم ألَا

ى ؤهه ًم٨ً ألي شخو بوكاء خؿاب مٍؼ٠ وال٣ُام بإي ش يء والؿبب في طل٪ ٌٗىص بل

 ٖلى ؤي شخو الخىمغ ٖلى إلاهترهذ. 
 
صون ؤن ًخم ح٣ٗبه، ٣ٞض ؤنبذ مً الؿهل حضا

وطل٪ مً زال٫ بعؾا٫ التهضًضاث وعؾاثل الترهُب والكاجٗاث بلى الجماهحر إلزاعة ٖضم 

غ وكغه مى٢٘   لخ٣ٍغ
 
ؤ٦ض ٖلى ؤهه  ،PewCenter.orgالغاخت والٟىض ى في املجخم٘. وو٣ٞا

 جم الخد٤٣ مً ٢هو الخىمغ إلال٨ترووي التي جدىلذ بلى ٢هو اهخداع.

ال٣غنىت: خُث ؤنبذ مً الؿهىلت ازترا١ البُاهاث الصخهُت والخهىنُت  -2

ومكاع٦تها ٖلى إلاهترهذ. ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى زؿاثغ مالُت وزؿاثغ في الخُاة 

، حٗض ؾغ٢ت الهٍى
 
ت مك٩لت ؤزغي ًم٨ً ؤن جدؿبب في زؿاثغ مالُت الصخهُت. وؤًًا

غ ٖلى ؤهه جم ازترا١  ألي شخو مً زال٫ ازترا١ خؿاباجه الصخهُت. وجا٦ض الخ٣اٍع

تر الصخهُت في املاض ي ووكغ املستر١ مىاص ؤزغث  الٗضًض مً خؿاباث ِٞؿبى٥ وجٍى

خىانل ٖلى خُاة ألاٞغاص الصخهُت. وهظا ألامغ ٌٗض ؤخض الُٗىب الخُحرة لىؾاثل ال
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ىصر ٧ل مؿخسضم بالخٟاّ ٖلى بُاهاجه الصخهُت وخؿاباجه آمىت  ًُ الاحخماعي؛ لظل٪ 

 لخجىب مثل هظه الخىاصر.

م٨ً  -3 إلاصمان: بن الجؼء إلاصماوي مً وؾاثل الخىانل الاحخماعي س يء للٛاًت ٍو

ا مً بصمان  ا، وحٗخبر ٞئت املغاه٣حن الٟئت ألا٦ثر جًغع   ً ؤن ًؼعج الخُاة الصخهُت ؤً

اثل الخىانل الاحخماعي. خُث ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن ٞئت املغاه٣حن هم الٟئت ألا٦ثر وؾ

ا ملىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، ألامغ الظي ًاصي بهم بلى الاه٣ُإ ًٖ املجخم٘  اؾخسضام 

 وبياٖت الى٢ذ.

مك٨الث ألامان: في و٢خىا الخايغ ؤنبذ بةم٩ان الى٧االث ألامىُت الىنى٫ بلى  -4

ا مٗغ يت للخُغ.خؿاباث ألاٞغاص ا ب   لصخهُت؛ مما ًجٗل الخهىنُت ج٣ٍغ

الؿمٗت: خُث ًم٨ً لىؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤن جضمغ ؾمٗت شخو ما  -5

ا،   ً بؿهىلت بمجغص بوكاء ٢هت ٧اطبت ووكغها ٖبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي. وؤً

ثل ًم٨ً ؤن حٗاوي الكغ٧اث مً زؿاثغ بؿبب الؿمٗت الؿِئت التي ًخم ه٣لها ٖبر وؾا

 الخىانل الاحخماعي.

وؾاثل الخىانل الاحخماعي حؿبب املىث: لِـ ٣ِٞ باؾخسضامها، ول٨ً مً  -6

ما٫ املثحرة وألاقُاء املجىىهت ألازغي التي ًخم مكاع٦تها ٖلى إلاهترهذ.  زال٫ مخابٗت ألٖا

ت،  ما٫ املثحرة ٚحر الًغوٍع ٖلى ؾبُل املثا٫، عا٦بى الضعاحاث الظًً ٣ًىمىن باأٖل

حرها مً ألاقُاء التي تهضص الخُاةوالىاؽ ال  ظًً ٣ًىمىن بال٣ٟؼ ٞى١ ال٣ُاعاث ٚو

 مصاًا وطائل الخىاصل الاجخماعي للمجخمع

الاجها٫: بن املحزة ألاولى والغثِؿُت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي هي الاجها٫،  -1

خُث ًم٨ً لؤلشخام مً ؤي م٩ان الخىانل م٘ ؤي شخو بٌٛ الىٓغ ًٖ امل٩ان. 

٨مً حما٫ و  ؾاثل الخىانل الاحخماعي في ؤجها جم٨ى٪ مً الخىانل م٘ ؤي شخو ٍو

 للخٗلم ومكاع٦ت ؤ٩ٞاع٥.
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الخٗلُم: بن لىؾاثل الخىانل الاحخماعي ٞىاثض ٦ثحرة للُالب واملٗلمحن، ومً  -2

ا الخث٠ُ٣ مً الخبراء واملهىُحن ٖبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي، بيا٢ت بلى  الؿهل حض 

خ٪ بإي مجا٫ بٌٛ  ؤهه ؤنبذ باإلم٩ان مخابٗت ؼ مٗٞغ ؤي شخو للخٗلم مىه، وحٍٗؼ

الىٓغ ًٖ مى٢ٗ٪ وزلُٟخ٪ الخٗلُمُت وؤنبذ باإلم٩ان جث٠ُ٣ هٟؿ٪ صون صٞ٘ زمجها. 

وؤ٦بر مثا٫ ٖلى طل٪: هى ما واحهىاه، خُث جمذ الاؾخٟاصة مً وؾاثل الخىانل 

مُ٘ ؤهداء الاحخماعي للخٗلُم في املضاعؽ والجامٗاث، لِـ ٣ِٞ في ٞلؿُحن بل في ح

الٗالم، خُث ؤنبذ الخٗلُم ًٖ بٗض ؤمغ يغوعي حغاء حاثدت ٧ىعوها، وؤنبذ وؾُلت 

 اجها٫ بحن الُالب واملٗلمحن.

املٗلىماث والخدضًثاث: مً املحزة الغثِؿُت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي هي  -3

ىن  الٗمل ٖلى ٢غاءة آزغ ألاخضار واملؿخجضاث خى٫ الٗالم، والاؾخٛىاء ًٖ الخلٍٟؼ

ت املىداػة التي ال حٗمل ٖلى ه٣ل الغؾالت الخ٣ُ٣ُت، ٞإنبذ و  الم املُبٖى وؾاثل إلٖا

بةم٩اه٪ بمؿاٖضة وؾاثل الخىانل الاحخماعي الخهى٫ ٖلى الخ٣اث٤ واملٗلىماث 

 الخ٣ُ٣ُت.

التروٍج: وهى مً ؤ٦ثر ألاوكُت التي ًخم اؾخسضامها ٖبر وؾاثل الخىانل  -4

ضام هظه الىؾاثل للىنى٫ بلى ؤ٦بر ٖضص مً الاحخماعي، خُث ؤنبذ باإلم٩ان اؾخس

الهاث  الجماهحر املؿتهضٞت، والٗمل ٖلى ج٣لُل الى٣ٟاث وال٣ُام بالٗضًض مً الٖا

ت.  وبإؾٗاع عمٍؼ

ا اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي لل٣ًاًا  -5  ً ٢ًُت هبُلت: ًم٨ً ؤً

اًت ؼ مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت، وؤوكُت الٖغ الاحخماُٖت  الىبُلت، ٖلى ؾبُل املثا٫، لخٍٗؼ

اث للمدخاححن، خُث ٌؿخسضم ألاٞغاص وؾاثل الخىانل الاحخماعي للخبٕر  والخبٖر

ٗت ملؿاٖضة هاالء ألاٞغاص. ٣ت ؾَغ م٨ً ؤن ج٩ىن ٍَغ  للمدخاححن ٍو
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٣ت  -6 ا ٖلى زل٤ الىعي وابخ٩اع ٍَغ  ً الىعي: حٗمل وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤً

ؤقُاء حضًضة ومبخ٨غة ًم٨ً  ِٖل الىاؽ، مً زال٫ مؿاٖضة ألاٞغاص ٖلى ا٦دكاٝ

 ؤن حٗؼػ الخُاة الصخهُت.

ا بخضي مؼاًا  -7  ً مت: بجها ؤً مؿاٖضة الخ٩ىمت والى٧االث في م٩اٞدت الجٍغ

وؾاثل الخىانل الاحخماعي، خُث حؿاٖض الخ٩ىماث وو٧االث ألامً ٖلى الخجؿـ 

مت.  وال٣بٌ ٖلى املجغمحن ملداعبت الجٍغ

ا ٦ما ًم٨ -8 ما٫: جمام  ت، ًم٨جها ججها ؤن جدؿحن ؾمٗت ألٖا ٟؿض ؤي ؾمٗت ججاٍع

ما٫ وؾمٗتها؛ وطل٪ مً زال٫ الخٗل٣ُاث إلاًجابُت  ا جدؿحن مبُٗاث ألٖا  ً ؤً

اصة  واملكاع٦ت خى٫ الكغ٦ت ًم٨ً ؤن حؿاهم في جدؿحن ؾمٗت الكغ٦ت وبالخالي ٍػ

 املبُٗاث.

حؿاٖض في بىاء املجخمٗاث: بما ؤن الٗالم لضًه صًاهاث ومٗخ٣ضاث مسخلٟت،  -9

اٖض وؾاثل الخىانل الاحخماعي في بىاء مجخم٘ واملكاع٦ت ُٞه وإلاًمان بمىا٢كخه ٞدؿ

ا ًم٨ً ألٞغاص املجخمٗاث املسخلٟت الاجها٫ ملىا٢كت ومكاع٦ت   ً والخٗٝغ ٖلُه. وؤً

 ألاقُاء طاث الهلت. 

 الفىائد ؤلاًجابُت لإلهترهذ ووطائل الخىاصل الاجخماعي للشباب

 مىاَىحن ٞاٖلحنالكباب ٦مكاع٦حن احخماُٖحن و  -1

ت وؾهلت املىا٫  ت ؤصواث ٢ٍى غ زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت مجمٖى ًم٨ً ؤن جٞى

لدؿلُِ الًىء ٖلى ال٣ًاًا وألاؾباب التي جازغ وجثحر اهخمام الكباب والٗمل بكإجها، 

م٨ً اؾخسضام زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت لخىُٓم ألاوكُت ؤو ألاخضار ؤو  ٍو

اث لٗغى ال٣ًاًا ولا  عاء وحٗل حمهىع ؤوؾ٘ ٖلى صعاًت بها، ٖلى ؾبُل املجمٖى

اث وزل٤ الىعي باألؾباب املسخلٟت.  املثا٫ جيؿ٤ُ ؤوكُت الٟغ٢ت وحم٘ الخبٖر

 جىمُت نىث الكباب وبىاء الث٣ت -2
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ًم٨ً اؾخسضام زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت له٣ل مهاعاث املىا٢كت واملىا٢كت 

ني ؤو صولي. خُث ٌؿاٖض هظ غ َغ١ ٖامت في ؾُا١ مدلي ؤو َو ا املؿخسضمحن ٖلى جٍُى

 ً ا في هظا الؿُا١ لخ٩ٍى لخ٣ضًم ؤهٟؿهم، وحٗخبر املهاعاث الصخهُت مهمت حض 

ىٓغ بلحها ٖلى ؤجها اجها٫ مىزى١ به صازل  ًُ الهضا٢اث وجىمُتها والخٟاّ ٖلحها، وؤن 

ا  غ زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت للكباب ٞغن  الكب٨ت. بياٞت بلى ؤهه ًم٨ً ؤن جٞى

غ لخ ٗلم ٦ُُٟت الٗمل بىجاح في املجخم٘، والخى٣ل في مؿاخت احخماُٖت ٖامت وجٍُى

اث ألا٢غان. غاٝ واملهاعاث الاحخماُٖت ٦مكاع٦حن في مجمٖى  ألٖا

ً ومىػٖحن للمدخىي  -3  الكباب ٦مبضٖحن ومضًٍغ

حٗخمض زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت ٖلى املكاع٦ت اليكُت: ٌكاع٥ املؿخسضمىن 

٣ىمىن بخدمُل ؤو حٗضًل ؤو بوكاء املدخىي، في ألاوكُت واملىا٢ كاث ٖلى مى٢٘ ما، ٍو

م٨ً ؤن ًضٖم املىا٢كت خى٫ مل٨ُت املدخىي وبصاعة البُاهاث.  وهظا ًضٖم إلابضإ ٍو

بحن حماُٖحن -4  الكباب ٦مخٗاوهحن واٖل

جم جهمُم زضماث الكب٩اث الاحخماُٖت لضٖم املؿخسضمحن في الٗمل والخ٨ٟحر 

ا، ٦ما ؤجه  ٗ ا جخُلب مهاعاث الاؾخمإ واملؿاومت، و٢ض ًدخاج الكباب بلى والٗمل م

ً في اؾخسضام الخضماث، ؤو ٞهم ٦ُُٟت ٖمل  َلب املؿاٖضة واملكىعة مً لازٍغ

ً، زانت في ألالٗاب امل٣ٗضة ؤو البِئاث الاٞترايُت،  املىهاث مً زال٫ مغا٢بت لازٍغ

ا الخبرة ٞبمجغص ؤن ٨ًدؿب املؿخسضمىن الث٣ت في بِئت حضًضة، ؾ٨ُ  ً دؿبىن ؤً

.ً  ملؿاٖضة لازٍغ

 الكباب ٦مؿخ٨كٟحن ومخٗلمحن -5

ا ب٨خب ؤو  حصج٘ الكب٩اث الاحخماُٖت ٖلى الا٦دكاٝ، ٞةطا ٧ان شخو ما مهخم 

ٞغ١ مىؾ٣ُُت ؤو ونٟاث ؤو ؤ٩ٞاع مُٗىت، ٞمً املدخمل ؤن جخم جلبُت اهخمامه مً 

ت صازل بخضي الخضماث . وبطا ٧ان زال٫ زضمت قب٩اث احخماُٖت ؤو مجمٖى
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اتهم  ا ؤو ٚحر ٖاصي، ُٞم٨جهم بوكاء مجمٖى املؿخسضمىن ًبدثىن ًٖ ش يء ؤ٦ثر جدضًض 

م٨ً ؤن حؿاٖض زضماث الكب٩اث  الخانت ؤو مىا٢٘ الكب٩اث الاحخماُٖت، ٍو

ً ٌكاع٧ىجهم  الاحخماُٖت الكباب ٖلى جىمُت اهخماماتهم والٗثىع ٖلى ؤشخام آزٍغ

ي حٍٗغ٠ الكباب بإقُاء وؤ٩ٞاع حضًضة، وحٗم٤ُ هٟـ الاهخماماث ًم٨جهم املؿاٖضة ف

ا املؿاٖضة في جىؾُ٘ آٞا١ املؿخسضمحن مً   ً م٨جهم ؤً ج٣ضًغ الاهخماماث ال٣اثمت، ٍو

٨ٟغ لازغون في حمُ٘ ؤهداء الٗالم.  زال٫ مؿاٖضتهم ٖلى ا٦دكاٝ ٠ُ٦ ٌِٗل ٍو

بىىن املغوهت -6  ؤن ًهبذ الكباب مؿخ٣لحن ٍو

غ زضماث الكب٩اث بن املؿاخاث ٖبر إلاهترهذ هي  مؿاخاث احخماُٖت، وجٞى

ا ممازلت لخل٪ املىحىصة في املؿاخاث الاحخماُٖت ٚحر املخهلت  الاحخماُٖت ٞغن 

باإلهترهذ: ؤما٦ً للكباب ل٩ُىهىا م٘ ألانض٢اء ؤو لالؾخ٨كاٝ بمٟغصهم، وبىاء 

غ املهاعاث التي ًدخاحىن بلحها للخٗٝغ ٖلى املساَغ وبصاعتها.  الاؾخ٣ال٫ وجٍُى

 عاتًؼا: يخاطش وعائم انرىاطم االخرًاػٍ وكُفُح ذفادَها

 1مخاطس وطائل الخىاصل الاجخماعي

ٌؿخسضم مٗٓم الىاؽ وؾاثل الخىانل الاحخماعي بك٩ل ؤو بأزغ وال يحر في طل٪، 

وبِىما ًم٨ً ؤن ج٩ىن وؾاثل الخىانل الاحخماعي مُٟضة في بٌٗ ألاخُان، ٞمً املهم 

الاحخماعي مغجبُت بٗضص مً املك٨الث وألازُاع ؤن جضع٥ ؤن وؾاثل الخىانل 

ا  املدخملت، بما في طل٪ الخىجغ وال٣ل٤ والىخضة والا٦خئاب، خُث بهه مً املُٟض حض 

واملهم ٞهم مساَغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي؛ ختى جخم٨ً مً الخٗامل مٗها بىٟؿ٪، 

ً في الخٗامل مٗها. ومً هىا، اعجإي ه مً  وختى جخم٨ً مً مؿاٖضة لازٍغ الباخثان ؤه 

الًغوعي الى٢ٝى والخٗٝغ ٖلى املك٨الث املغجبُت بىؾاثل الخىانل الاحخماعي، 

1 - https://effectiviology.com/dangers-of-social-media/ 
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ت ما ًم٨ى٪ ال٣ُام به للخٗامل مٗها  ت مً هم ألا٦ثر ٖغيت للخُغ، ومٗٞغ ومٗٞغ

 بك٩ل ٞٗا٫. 

 ٖىضما 
 
خُث ًغجبِ اؾخسضام الىؾاثل الاحخماُٖت بالٗضًض مً ال٣ًاًا، وزانت

اهُت الٗاَُٟت للىاؽ، والصخت ال٣ٗلُت والبضهُت، والٗضًض مً ًخٗل٤ ألامغ ب الٞغ

مجاالث الخُاة ألازغي. ٖلى وحه الخدضًض، خُث جٓهغ ألابدار ؤن اؾخسضام وؾاثل 

الخىانل الاحخماعي ًاصي بلى الٗضًض مً املكا٧ل، و٢ض جم الٗثىع ٖلى هظه املك٨الث، 

حخماعي مثل: ِٞؿبى٥، ًىجُىب، بضعحاث مخٟاوجت، في مؿخسضمي مىهاث الخىانل الا 

تر، وهظه املك٨الث جغجبِ بما ًلي:  اوؿخٛغام، ؾىاب قاث، جٍى

o  ال٣ل٤ 

o الًِٛ الٗهبي 

o إلاعها١ الٗاَٟي 

o ال٨أبت 

o الكٗىع بالىخضة 

o الخؿض 

o  ٖضم اخترام الظاث 

o هىم مىسٌٟ الجىصة 

o مكا٧ل صخُت 

o اؾم إلاصمان ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي، والظي ًم٨ً إلاقاعة بلُه ب

بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي، ؤو ٦ةصمان ٖلى مىهت مُٗىت )ٖلى ؾبُل املثا٫، 

 بصمان الِٟؿبى٥(.

o  يِٛ الالتزاماث ال٨بحرة، مثل: الٗمل املضعس ي، والظي ًم٨ً ؤن ًاصي بلى

 مكا٧ل مثل الٗالماث املىسًٟت
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o  ال٣ًاًا الٗامت، مثل: الخٗغى ملٗلىماث مًللت واهتها٥ زهىنُت الٟغص

 ؾخ٣ُاب الؿُاس ي.والا 

o  ا في مىا٠٢ مدضصة، مثل: الدؿلِ واملُاعصة ٖبر املك٨الث التي جلٗب صوع 

 إلاهترهذ.

وؤنبدذ ال ج٣خهغ بٌٗ هظه املك٨الث ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي، بل 

جغجبِ باؾخسضام إلاهترهذ بك٩ل ٖام. وم٘ طل٪، ٞةن الٗضًض مً هظه ال٣ًاًا جغجبِ 

ا بىؾاث ا وز٣ُ 
 
ا اعجباَ ت جمام  ل الخىانل الاحخماعي والؿلى٦ُاث التي ج٩اص ج٩ىن خهٍغ

لىؾاثل الخىانل الاحخماعي. مثا٫ ٖلى طل٪ هى الخإزحر الؿلبي اللخ٣اٍ "نىعة 

٣لل مً ج٣ضًغهم  ،شخهُت" ض مً خؿاؾُت الىاؽ الاحخماُٖت ٍو والظي زبذ ؤهه ًٍؼ

 لظاتهم.

ا، لىخٔ ؤن بٌٗ ألابدار جٓهغ ٣ِٞ ؤن هظه ال ٣ًاًا مغجبُت بىؾاثل وؤزحر 

الخىانل الاحخماعي، وال جثبذ بك٩ل ٢اَ٘ ؤجها ؾببها، خُث ًهٗب جدضًض الٗال٢ت 

الؿببُت. وم٘ طل٪، هىا٥ ؤبدار ٧اُٞت خى٫ هظا املىيٕى لالٞتراى بك٩ل م٣ٗى٫ ؤن 

وؾاثل الخىانل الاحخماعي ًم٨ً ؤن حؿبب ٖلى ألاعجر بٌٗ هظه املك٨الث في بٌٗ 

ا ؤ٦ثر مؿاع الٗمل خ٨مت في مٗٓم الخاالث.الخاالث، واٞتراى   ً  ؤن هظا هى ؤً

 مداذًس خٌى مخاطس وطائل الخىاصل الاجخماعي

ت مهمت مً املداطًغ التي ًجب ويٗها  ؤقاع الٗضًض مً الباخثحن الى هىا٥ مجمٖى

خباع والتي ًخ٤ٟ مٗها الباخثان ُٞما ًخٗل٤ بمساَغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي  في الٖا

ت مً والتي ا٦ضث  ألابدار، ومجها: ٖلحها مجمٖى

  مما ٌٗني ، ٣ٟذ ال٨ثحر مً ألابدار خى٫ هظا املىيٕى ا، اج  ٦غ ؾاب٣ 
ُ
: ٦ما ط

 
ؤوال

ؤن اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي ًمُل بلى التزامً م٘ مىاحهت مك٨الث 
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مسخلٟت. وم٘ طل٪، ٞهظا ال ٌٗني بالًغوعة ؤن هىا٥ ٖال٢ت ؾببُت بحن وؾاثل 

 بلى الخىانل الا 
 
حخماعي وجل٪ ال٣ًاًا، مما ٌٗني ؤن ؤخضهما ٌؿبب لازغ. بياٞت

ا،  ا صاثم  طل٪، ختى في خالت وحىص مثل هظا الاعجباٍ الؿببي، ٞةن اججاهه لِـ واضخ 

وهظا ٌكحر الى ؤهه مً ٚحر الىاضر ما بطا ٧ان الاؾخسضام املتزاًض لىؾاثل الخىانل 

٨ٗـ، ؤو ما بطا ٧ان هىا٥ جإزحر زىاجي الاججاه، الاحخماعي ًاصي بلى جل٪ املك٨الث ؤو ال

ا بحن الا٦خئاب ووؾاثل الخىانل الاحخماعي، 
 
ووحضث بخضي الضعاؾاث ؤن هىا٥ اعجباَ

ض مً وؾاثل  و٢ض ٩ًىن ألاشخام املهابىن باال٦خئاب ًمُلىن بلى اؾخسضام املٍؼ

الاعجباٍ بحن ( في صعاؾت بٗىىان "2016الخىانل الاحخماعي. ٣ٞض ؤقاعث لحن وآزغون )

اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي والا٦خئاب بحن الكباب في الىالًاث املخدضة" 

ؤ٦ضث ؤن ؤولئ٪ الظًً ٌؿخسضمىن ٦مُاث متزاًضة مً وؾاثل الخىانل الاحخماعي 

ًهابىن با٦خئاب متزاًض، خُث عبُذ صعاؾاث مخٗضصة اؾخسضام وؾاثل الخىانل 

  الاحخماعي باهسٟاى املؼاج الصخص ي
 

اهُت والغيا ًٖ الخُاة، مثاال والكٗىع بالٞغ

ٖلى ٨ٖـ الاجها٫  -ٖلى طل٪، اعجبِ الاؾتهال٥ الؿلبي ملدخىي الىؾاثِ الاحخماُٖت 

باهسٟاى الترابِ وحؿغ عؤؽ املا٫ الاحخماعي وػٍاصة الكٗىع بالىخضة. و٢ض  -اليكِ 

٢غان ٖلى وؾاثل ٩ًىن ؤخض الخٟؿحراث هى ؤن الخٗغى للخمثُالث املثالُت للٛاًت لؤل

ً ٌِٗكىن خُاة  خ٣اص املكىه بإن لازٍغ الخىانل الاحخماعي ًثحر مكاٖغ الخؿض والٖا

ا. وبالخالي، ٢ض جاصي هظه املكاٖغ الخؿىصة بلى الكٗىع  ؤ٦ثر ؾٗاصة ؤو ؤ٦ثر هجاخ 

ا ؤن ًازغ الكٗىع "بًُإ   ً بالضوهُت الظاجُت والا٦خئاب بمغوع الى٢ذ. ومً املم٨ً ؤً

زال٫ الاهسغاٍ في ؤوكُت طاث مٗنى ٚحر مغٍى ٖلى وؾاثل الخىانل  الى٢ذ" مً

الاحخماعي بك٩ل ؾلبي ٖلى الخالت املؼاحُت. باإلياٞت بلى طل٪، ؤصي الاعجٟإ ال٨بحر في 

ال ؾُما ٖلى وؾاثل الخىانل -م٣ضاع الى٢ذ الظي ٣ًًُه الكباب ٖلى إلاهترهذ 

تراٝ بـ "ب -الاحخماعي صمان إلاهترهذ" ٦دالت هٟؿُت ممحزة بلى صٖىة البٌٗ بلى الٖا

ا، مً املم٨ً ؤن ًاصي الخٗغى املتزاًض لىؾاثل   باال٦خئاب. وؤزحر 
 
 وز٣ُا

 
مغجبُت اعجباَا
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ا مً   ً ض ؤً اصة زُغ الخٗغى للخىمغ ٖبر إلاهترهذ؛ مما ٢ض ًٍؼ الخىانل الاحخماعي بلى ٍػ

 الكٗىع باال٦خئاب.

 ا: في ٦ثحر مً الخاالث، ج٣خهغ الضعاؾ  ُ اث خى٫ هظا املىيٕى ٖلى ُٖىاث زاه

اث ؾ٩اهُت ؤزغي. ا ٖلى مجمٖى ٗمم حُض 
ُ
 الُالب املخجاوؿت، مما ٌٗني ؤجها ٢ض ال ح

  ٘ا: وحضث بٌٗ الضعاؾاث خى٫ هظا املىيٕى ؤصلت ٖلى ؤن جخٗاعى م
 
زالث

الضعاؾاث التي جٓهغ ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي جاصي بلى ٢ًاًا مُٗىت. ٖلى ؾبُل 

 ٖلى ؤن اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي املثا٫، لم 
 

ججض بخضي الضعاؾاث صلُال

غي.  مغجبِ باال٦خئاب الؿٍغ

  ا: هىا٥ بٌٗ ألابدار خى٫ مساَغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٢ض جم  ٗ عاب

 اهخ٣اصها ألؾباب مسخلٟت، مثل الُٗىب املىهجُت ؤو املٟاهُمُت.

مً هم ألاهثر عسطت إلاخاطس لخالي: وهظا ًضٞ٘ الباخثحن بلى إلاحابت ٖلى الؿاا٫ ا

 وطائل الخىاصل الاجخماعي؟

٣ت  جغجبِ ٖىامل مُٗىت بمُل متزاًض الؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي بٍُغ

بق٩الُت حؿبب لهم املٗاهاة والٗضًض مً املك٨الث هدُجت اؾخسضام وؾاثل الخىانل 

 الاحخماعي. حكمل هظه الٗىامل:

 ٌٗاوي مً الا٦خئاب 

 ام الظاثي٠ٗ اختر  

 ٖضم الغيا ًٖ وا٢٘ الخُاة  

اث ٖالُت مً الٗهبُت   وحىص مؿخٍى

اث ٖالُت مً الجرحؿُت   وحىص مؿخٍى

 ؤن ج٩ىن ٖغيت للم٣اعهاث الاحخماُٖت 
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باإلياٞت بلى طل٪، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بمساَغ مُٗىت مدضصة لىؾاثل الخىانل 

ض الٗىامل ألازغي مً ي٠ٗ ألاشخام. ٖ لى ؾبُل املثا٫، الاحخماعي، ًم٨ً ؤن جٍؼ

ٟا٫، ٞةن ٖىامل مثل الهٗىباث  ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالخىمغ إلال٨ترووي ٖلى ألَا

ٟا٫ ؤ٦ثر ٖغيت  الىٟؿُت وه٣و الضٖم ألابىي ومٗاًحر ألا٢غان ًم٨ً ؤن ججٗل ألَا

 للخُغ.

٣ت التي ٌؿخسضم بها ألاشخام وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤن  ا، ًم٨ً للٍُغ وؤزحر 

يت ملساَغها، خُث ًمُل ألاشخام الظًً ٌؿخسضمىن وؾاثل ججٗلهم ؤ٦ثر ٖغ 

٣ت ال ح٨ٗـ خ٣ُ٣تهم، وطل٪ مً زال٫ مداولت بٖاصة  الخىانل الاحخماعي بٍُغ

ض مً املك٨الث هدُجت  ا٦دكاٝ ؤهٟؿهم ٖبر إلاهترهذ، ألامغ الظي ًاصي بلى مىاحهت املٍؼ

 اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي، مثل الكٗىع بالىخضة.

 ًمىً ججىب مخاطس وطائل الخىاصل الاجخماعيهُف 

عثِؿُان ًم٨ً ال٣ُام بهما لخجىب مساَغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي،  ؤمغانهىا٥ 

 هما:

ا.  -1 الخ٣لُل مً اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤو الخسلو مجها جمام 

ج لخد٤ُ٣ طل٪، ًم٨ً اؾخسضام ج٣ىُاث مسخلٟت، مثل: جىُٟظ خلى٫ ٢اثمت ٖلى البرام

لخ٣ُُض ونىل٪، وج٣لُل ْهىع الىؾاثِ الاحخماُٖت ٖلى ألاحهؼة الغ٢مُت، وبًجاص 

 ؤوكُت بضًلت للمكاع٦ت ٞحها.

٣ت بًجابُت. ٖلى ؾبُل  -2 ع٦ؼ ٖلى اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي بٍُغ

املثا٫، ًم٨ً ؤن ًخًمً طل٪ اؾخسضام الىؾاثِ للخىانل بيكاٍ م٘ ألاشخام 

  مً اؾخسضامها ٧ىؾُلت ؾلبُت الؾتهال٥ املٗلىماث.الظًً تهخم ألمغهم، بضال 
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 اسجخدام وسائل الجواصل االججهاعٍ

 فٍ نهارسات العالقات العانة
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 ذًهُذ

حٗض ٖملُت الخىانل الاحخماعي هي الٗملُت التي ًخم مً زاللها الغبِ بحن إلاوؿان 

 بلى الخىا
 
ً في املدُِ الاحخماعي، بياٞت نل املؿخمغ م٘ الجحران وألانض٢اء ولازٍغ

واملٗاٝع مً ؤحل جد٤ُ٣ مسخل٠ الٟىاثض التي حٗىص بالىٟ٘ ٖلى ألاٞغاص ٖلى املؿخىي 

لى املجخم٘ بك٩ل ٧امل.  الصخص ي ٖو

و٢ض ؤنبذ الخىانل الاحخماعي الىؾُلت الٗامت في الٗهغ الخالي للخٗامل م٘ 

ً، وطل٪ ٦ىدُجت َبُُٗت الهدكاع مسخل٠ مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، باإلياٞت  لازٍغ

.
 
 نٛحرة

 
ت  بلى اهدكاع مسخل٠ وؾاثل الاجها٫ التي حٗلذ الٗالم ٢ٍغ

٦ما ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٧اهذ الؿبب في بجاخت الٟغنت للخٗبحر ًٖ 

ت ٧املت، باإلياٞت بلى ج٣بل الٗضًض مً ألا٩ٞاع، وؤجاخذ  حمُ٘ لاعاء وألا٩ٞاع بدٍغ

ىاهب للٓهىع باإلياٞت بلى بم٩اهُت ٖغى مىاهبهم وحظب اهدباه للٗضًض مً ؤصخاب امل

٤ الغ٢مي في مىا٢٘ الخىانل  ً لهم، باإلياٞت بلى اهدكاع ٖملُاث الدؿٍى لازٍغ

، وألاهم مً طل٪، ؤنبدذ الاحخماعي مما ؾاهم في جد٤ُ٣ الٗضًض مً املبُٗاث

٠ هظه الىؾاثل إلصاعة ؾمٗتها وج٣ضًم زضماتها وم ٣ها، املىٓماث جْى ىخىحاتها ًٖ ٍَغ

ٞجاءث الثىعة الخ٨ىىلىحُت الغ٢مُت لدك٩ل ؤؾاؽ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت لل٣غن 

ً؛ مما حٗل البٌٗ ًل٣ب هظا الٗهغ بالٗهغ الغ٢مي  الىاخض والٗكٍغ

بضؤ مماعؾى الٗال٢اث الٗامت باؾخسضام الخ٨ىىلىحُا إلصاعة الؿمٗت، وبصاعة ٢ىاٖض 

ان الم، زم ؾٖغ ما جم اؾخسضامها لخ٣ُُم بغامج الٗال٢اث الٗامت،  بُاهاث وؾاثل إلٖا

٣ض املاجمغاث، ومً هظا املىُل٤ ؾيخُغ١  والخىانل م٘ الجمهىع الخاعجي للمىٓمت، ٖو

٠ُ مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لىؾاثل  بالخٟهُل في هظا الٟهل الؾخسضام وجْى

 الخىانل الاحخماُٖت في مماعؾاث الٗال٢اث الٗامت.
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لخضًث ًٖ ؤهمُت قب٩اث الخىانل الاحخماعي للٗال٢اث و٢بل ٧ل ش يء، ًجب ا

 ٠ُ الٗامت، ٣ٞض ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث وألابدار بلى ألاهمُت ال٣هىي لخْى

قب٩اث الخىانل الاحخماعي في الٗال٢اث الٗامت، خُث بن الخُب٣ُاث الاحخماُٖت التي 

ب  ا ؤمام جىُٓم ا Web20.20ؤٞغػتها زىعة الٍى  ٗ لٗال٢ت بحن الهُا٧ل ٞخدذ املجا٫ واؾ

 بالٗاملحن في الٗال٢اث الٗامت مً حهت، وبحن الجماهحر 
 
املاؾؿُت املسخلٟت ممثلت

الٍٗغًت املؿخسضمت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى ٢اٖضة الخباصلُت والخٟاٖلُت 

والى٣اف الخغ واملكاع٦ت الاًجابُت ُٞما بُجهم، خُث بن ألاٞغاص املؿخسضمحن لكب٩اث 

٘، خُث ؤجُدذ لهم الٟغنت للخٗبحر ًٖ الخىانل الا  حخماعي في اػصًاص مؿخمغ وؾَغ

آعائهم وؤ٩ٞاعهم ومٗخ٣ضاتهم ججاه املاؾؿاث والهُا٧ل الخىُٓمُت واملاؾؿُت املسخلٟت 

ت وحغؤة وؤنبذ بةم٩اجهم حك٨ُل حماٖاث يِٛ ومىانغة للخإزحر بك٩ل ٦بحر  ب٩ل خٍغ

 .و٢ىي ٖلى هظه الخىُٓماث والهُا٧ل املاؾؿُت

وهىا ججضع إلاقاعة بلى يغوعة ؤن ج٣ىم صواثغ الٗال٢اث الٗامت والٗاملحن ٞحها في  

٧اٞت هظه املاؾؿاث والخىُٓماث والكغ٧اث ملغاحٗت الاؾتراجُجُاث والخ٨خ٩ُاث التي 

 ً حؿخسضمها بك٩ل صوعي، وؤن حٗمل ٖلى جدضًثها، لخد٤ُ٣ الخدالٟي مٗها وج٩ٍى

 الهىعة والؿمٗت الجُضة لها.

الم  وهظا ألامغ صٞ٘ باججاه ؤن ج٣ىم الٗضًض مً املاؾؿاث بلى الخدى٫ مً إلٖا

ت في ه٣ل  غه هظه الكب٩اث مً ؾٖغ الخ٣لُضي، بلى قب٩اث الخىانل الاحخماعي ملا جٞى

املٗلىمت وجد٤ُ٣ الخٟاٖلُت والخإزغ والخإزحر في ٧ل مً ٌؿخسضم هظه الكب٩اث، وؤنبذ 

ل ت ألامض م٘ الجماهحر املؿتهضٞت. وباجذ طل٪ يغوعة ملخت لبىاء اؾتراجُجُت ٍَى

املاؾؿاث ٖلى ازخالٝ مجاالث ٖملها جبدث ًٖ مخسههحن في قب٩اث الخىانل 

غ لهم ٧اٞت إلام٩اهُاث  الاحخماعي لبىاء وبصاعة ؾمٗتها بالك٩ل ألامثل، وباجذ جٞى

غ ؾمٗتها، ول٨ً جب٣ى بق٩الُت  ٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي لخدؿحن وجٍُى لخْى
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اصة ٞٗالُت هظه الكب٩اث ٖلى املد٪؛ خُث ؤن وحىص وجُىع هظه وي٘ امل ٗاًحر لٍؼ

ت والخُىع الخ٨ىىلىجي ملا ًٟغػه مً وؾاثل   باملٗٞغ
 
 وز٣ُا

 
الكب٩اث مغجبِ اعجباَا

وؤؾالُب حضًضة، والتي جٟغى قغوَها بك٩ٍل مؿخمغ ٖلى الكب٩اث الاحخماُٖت 

 ومؿخسضمحها.

ُغح الباخثان الؿاا٫ الظي ًم٨ً ل هما ؤن ًجاصال به بلى ما ال جهاًت واملخمثل: ٍو

"هل طدخىكف جأزيراث الخىىىلىجُا الرهُت على وطائل الاعالم الاجخماعي عىد 

 مسخلت معُىت أو طمً فترة شمىُت مدددة؟"

هظا ؾاا٫ مٟخىح ًم٨ً الخيبا باالحابت ٖىه؛ ول٨ً ال ًم٨ً بُٖاء إلاحابت الٟهل 

 في طل٪.

 نؼايح انرفاػهُحأواًل: يفهىو انؼالقاخ ا

م٘ جؼاًض اهخمام الباخثحن باالجها٫ الخٟاٖلي الظي ج٣ضمه قب٨ت الاهترهذ في 

ؿمى بالٗال٢اث الٗامت الخٟاٖلُت  ٌُ مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت، ْهغ ما 

(Interactive Public Relations ٠ُ قب٨ت الاهترهذ ووؾاثل كحر بلى جْى ٌُ (، والظي 

 
 
. ومً زال٫ مغاحٗت ٧1ىؾُلت اجها٫ في الٗال٢اث الٗامتالخىانل الاحخماعي زانت

 
 

ْحن للترار الٗلمي والضعاؾاث الؿاب٣ت في خ٣ل الٗال٢اث الٗامت وحضا بهماال َٟ املال

ا مً ٢بل الباخثحن لخدضًض حٍٗغ٠ واضر وص٤ُ٢ ملٟهىم الٗال٢اث الٗامت  ٦بحر 

هظا املٟهىم في الىا٢٘، الخٟاٖلُت في الى٢ذ الظي اججه الٗضًض مً املماعؾحن اؾخسضام 

ذ ٖلى ؤجها "الٗملُت التي ًخم ٞحها اؾخسضام ؤصواث وج٣ىُاث الاهترهذ، مثل:  ٞغ ُٖ ٣ٞض 

اث العلمُت في مجاٌ ؤلاعالم الالىترووي(. 2007ؤمحن، عيا. ) -1   .37-35. ال٣اهغة. م.1. ٍالىغٍس
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مدغ٧اث البدث، واملضوهاث، ووؾاثل الخىانل الاحخماعي في ه٣ل الغؾاثل بلى الجمهىع، 

الم الخ٣لُضًت خماص ٖلى وؾاثل الٖا  ".1ووكغ املٗلىماث بضون الٖا

الخٔ مً الخٍٗغ ٠ الؿاب٤ ؤهه جم خهغ اؾخسضام ج٣ىُاث الاهترهذ في وكغ ًُ

املٗلىماث للجمهىع بضون وؾُِ، وهظا ما امخاػث به الٗال٢اث الٗامت الخٟاٖلُت في 

ا ملماعس ي الٗال٢اث الٗامت باملىٓماث للىنى٫ بلى الجمهىع  ا حضًض   ٣ غث ٍَغ ؤجها ٞو

اث التي ٧ان ٣ًىم بها ال٣اثم بك٩ل مباقغ، وبالخالي ٢امذ بةلٛاء ٖملُت ٞلترة املٗلىم

الم الخ٣لُضًت؛ ل٨ً لم ًخُغ١ الخٍٗغ٠ بلى ؤن الجؼء ألاؾاس ي  باالجها٫ في وؾاثل الٖا

 للخٟاٖلُت ؤال وهى الخىاع م٘ حماهحر املىٓماث.

٤ حٍٗغ٠ حمُٗت  ٟاتها ٞهي ٞو والٗال٢اث الٗامت الغ٢مُت وبن حٗضصث و٦ثرث حٍٗغ

ُاوي للٗال٢اث الٗامت، ٢ُام إلاصاعة املٗىُت الٗال٢اث الٗامت الضولُت واملٗهض ا لبًر

الم الغ٢مي «الٗال٢اث الٗامت» ٠ُ وحسخحر ج٣ىُاث الاجها٫ الخضًث و٢ىىاث إلٖا ، بخْى

ٌعسف لظل٪  .لخىُٟظ ؤوكُتها، وطل٪ لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت م٘ الجمهىع ؤو املجخم٘

٠ُ  اإلاإلفان العالكاث العامت الخفاعلُت ج٣ىُاث الاجها٫ ٖلى ؤجها "ٖملُت جْى

الخٟاٖلي مً قب٨ت الاهترهذ وزضماتها املخمثلت باملىا٢٘ إلال٨تروهُت، ووؾاثل الخىانل 

الاحخماعي في مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت؛ والتي جخًمً بحغاء بدىر، ووكغ 

مٗلىماث وؤزباع وؤوكُت املىٓمت، و٢ُامها باالجها٫ الخىاعي م٘ حماهحرها مً زال٫ 

، ومغا٢بت عصوص ؤٞٗالهم خى٫ الخضماث وألاوكُت التي ج٣ضمها؛ بهضٝ هظه الخ٣ىُاث

 ب٢امت الٟهم املخباص٫ املكتر٥ وبىاء الٗال٢اث بحن املىٓمت وحماهحرها.

ش الضزى٫  -1 ٟاث الٗال٢اث الٗامت الخٟاٖلُت ًم٨ً الغحٕى للمى٢٘ الخالُت: جاٍع   31/10/202لئلَإل ٖلى بٌٗ حٍٗغ

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

http://www.careerride.com/
http://www.careerride.com/
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ًُا: فىائذ اعرخذاو وعائم انرىاطم االخرًاػٍ فٍ يًاسعح أَشطح  ثاَ

 انؼالقاخ انؼايح

ا مباق ا ٖلى الاؾخسضاماث ل٣ض ؤزغث الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الظ٦ُت جإزحر  ا وملمىؾ  غ 

لى وؾاثل الخىانل الاحخماعي بهٟت زانت؛  الم بهٟت ٖامت، ٖو املسخلٟت لىؾاثل إلٖا

خُث ؤنبدذ وؾاثل الخىانل إلاحخماعي جمخل٪ بم٩اهُاث ومؼاًا هاثلت، ووٞغث 

للٗاملحن في مجا٫ الٗال٢اث الٗامت اؾخدضار َغاث٤ وؤؾالُب حضًضة في الخىانل م٘ 

ا ٖلى بىاء  الجماهحر  ت البىاءة، ألامغ الظي ًى٨ٗـ بًجاب  وجد٤ُ٣ الخٟاٖلُت الخىاٍع

ٖال٢اث اؾتراجُجُت م٘ الجماهحر مبيُت ٖلى الخىاع املؿاو٫ والبىاء؛ بهضٝ جد٤ُ٣ 

ا ٖلى جغؾُش الؿمٗت والهىعة  ا مباقغ  الؿمٗت وامل٩اهت الجُضة، ألامغ الظي ًازغ جإزحر 

ت املغ  ٚىبت للكغ٧اث واملىٓماث وامليكأث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها الظهىُت والٗالمت الخجاٍع

 وؤق٩الها.

ُٟهم  وبدؿب هُل وواًذ ٞةن ما ًضٞ٘ مماعس ي الٗال٢اث الٗامت للخٟاّ ٖلى جْى

اث ٖملهم هى ال٣ُمت املخى٢ٗت "الٟىاثض  لىؾاثل الخىانل الاحخماعي وحٗله يمً ؤولٍى

ثل الخىانل الاحخماُٖت املخى٢ٗت" مً هظه الىؾاثل الاجهالُت، بمٗنى ؤن وؾا

ؾخ٠ًُ ٢ُمت بلى اؾتراجُجُاث الٗال٢اث الٗامت، ومً ؤهم ال٣ىاثض التي ًخى٢ٗها 

 :1مماعس ي الٗال٢اث الٗامت مً وؾاثل الخىانل الاحخماعي

: بمٗنى امخال٥ املىٓمت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي ئزباث اللدزة الخىافظُت 

املهاعاث الخ٨ىىلىحت وألاصواث الصخُدت ًجٗلها جٓهغ ؤمام مىاٞؿُجها بإجها جمخل٪ 

 واملىاؾبت لخىانلها م٘ حماهحرها.

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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: خُث حٗؼػ وؾاثل الخىانل دعم واطخىماٌ أوشطت العالكاث ؤلاعالمُت 

الاحخماُٖت للمىٓمت ؤصاء ؤصواث ووؾاثل الٗال٢اث الٗامت ألازغي التي ٌؿخسضمها 

٣ت ؾهلت املماعؾىن، ٞىؾاثل الخىانل الاحخماعي ج٣ضم مٗلىماث بي ٍغ اُٞت، َو

ت ؤخض ؤ٦ثر  للىنى٫ بلى املىٓمت وؤوكُتها وزضماتها، وحٗخب البُاهاث واليكغاث إلازباٍع

ؤصواث الٗال٢اث الٗامت ألا٦ثر ؤهمُت في ٖهغها هظا، والتي ؤنبدذ ٖملُت وكغها 

ا  ا مهم   ُ ا مٗلىماج  ٗ ا ومغح ٗض مهضع 
ُ
ؾهلت مً زال٫ ٖغيها ٖلى هظه الىؾاثل والتي ح

الم بيكغ هظه اليكغاث والبُاهاث امليكىعة ٖلى لىؾا الم، ٞخ٣ىم وؾاثل الٖا ثل إلٖا

 وؾاثل الخىانل الاحخماعي الخانت باملىٓمت بلى الجماهحر املسخلٟت.

َخِبُر مماعس ي الٗال٢اث الٗامت فسصت للىصٌى ئلى جماهير مخخلفت وجدًدة  ْٗ ٌَ  :

الم الخ٣لُضًت  وؾاثل الخىانل الاحخماُٖت وؾُلت ؾهلت وؤ٢ل ج٩لٟت مً وؾاثل الٖا

للىنى٫ بلى حماهحر مسخلٟت وحضًضة والخىانل مٗهم، خُث م٨ىذ قب٩اث الخىانل 

الاحخماعي املاؾؿاث والكغ٧اث ومً في خ٨مهم مً اؾخ٣ُاب ؤٖضاٍص ٦بحرٍة مً 

الجماهحر الظًً ًخ٣ىىن الخٗامل م٘ الخ٨ىىلىحُا الظ٦ُت وقب٩اث الخىانل الاحخماعي، 

٣ضع ٖضص ًُ  
ُ

مؿخسضمي ٢ىىاث الخىانل الاحخماعي بمئاث املالًحن مً الىاؽ  خُث

 في ح٣ٗب وؾاثل الخىانل 
 
لت ا ٍَى خؿب إلاخهاثُاث الخضًثت، والظًً ٣ًًىن ؤو٢اج 

 الاحخماعي.

ىٓغ بلى وؾاثل الخىانل بىاء وجىطُد العالكاث مع جماهير اإلاىغمت  ًُ  :

ؼ الٗال٢اث والخٟاّ ٖلحها، و٦ إصاة لبىاء الٟهم املكتر٥ الاحخماعي ٧ىؾُلت لخٍٗؼ

غح٘ طل٪ بلى ألاصواث الاجهالُت الخٟاٖلُت املخاخت  املخباص٫ بحن املىٓمت وحماهحرها، ٍو

ٖلى هظه الىؾاثل، خُث ٞغيذ قب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى مماعس ي الٗال٢اث 

ا بؿبب  ا ٦بحر   ً غيذ ٖلحهم جدض الٗامت الخٟاٖل والخٟاٖلُت م٘ الجماهحر املسخلٟت، ٞو

٣ٞضان الؿُُغة والخد٨م في الغؾاثل الاجهالُت التي جهل بلى الجماهحر، ومً 
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ا للٗاملحن في  ا ٦بحر   ً الجماهحر بلحها مً زال٫ هظه الكب٩اث، وهظا بدض طاجه ؤنبذ جدض

 مجا٫ الٗال٢اث الٗامت.

: ٞاملىٓمت لِؿذ املؿخُٟض الىخُض مً اؾخسضام جطىٍس اإلاهازاث الشخصُت 

٠ُ وؾاثل الخىا ٠ُ مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لخل٪ وجْى نل الاحخماعي؛ بط ؤن جْى

ا، خُث ٨ًدؿبىن مهاعاث حضًضة حك٩ل مىاٞ٘   ً الىؾاثل ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلحهم ؤً

شخهُت لهم، وا٦دؿابهم مهاعاث حضًضة، حؿاٖضهم ٖلى جإصًت ٖملهم ٖلى ؤ٦مل 

 وحه.

ج٣ىم وؾاثل الخىانل الاحخماعي بٗمل مسر لل٣ًاًا  اإلاسح البُئي: 

اث املخٗل٣ت باملىٓمت وامليكىعة ٖلى نٟداث الِٟـ بى٥، وال٣ُام بٗمل  واملىيٖى

غافي للهٟداث الصخهُت للجمهىع؛ مما ٌؿاٖض ٖلى جىحُه الغؾاثل  جدلُل صًمٚى

ت  التي جلبي اخخُاحاث الجمهىع ومخُلباجه، وجغاعي الازخالٞاث ُٞما بُجهم، وبالخالي مٗٞغ

 خلٟت.اخخُاحاث ومخُلباث الجماهحر املس

 ثانًثا: اعرخذاو وعائم انرىاطم االخرًاػٍ فٍ يًاسعح انؼالقاخ انؼايح

ا الٗهغ هظا الغ٢مُت، خُث ؤنبذ اللٛت ٖهغ وِٗل الُىم غة عمؼ   املٗلىماث لٞى

ت وجض٣ٞها ا احخماُٖت الُىم جاصي ٞهي هاثلت بؿٖغ لمُت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت ؤصواع   ٖو

ا، هامت وز٣اُٞت ا الجضًض ٖالمإلا  وؾاثل وؤخضزذ حض  اه  ا َٞى  ُ ت مٗلىماج  ه٣ل في وؾٖغ

ت حك٨ُل وؤٖاصث بإ٦مله، الٗالم خى٫  ججغي  التي ألاخضار  الاجهالي الٗمل زاَع

المي ت الاجها٫ ٦ٗاملُت زهاثو مً جدمله بما املٗانغة املجخمٗاث في وإلٖا  وؾٖغ

المُت الخ٩لٟت؛ ٞالخضماث و٢لت والخٟاٖل الىنى٫   وؾاثِ ٖلى حٗخمض الجضًضة التي إلٖا

 املٗلىماث. الاجهاالث وج٨ىىلىحُاث اهضماج ًٖ الىاجج الخ٣ضم زمغة وهى الغ٢مُت، البث

الم، مً حضًض ق٩ل بًجاص في إلاهترهذ قب٨ت في املخالخ٣ت الخُىعاث ؾاهمذ و٢ض  إلٖا

المُحن، واملسخهحن املهخمحن لضي ومؿمُاجه حٗضصث جهيُٟاجه  ٖلُه ؤَل٣ىا الظي إلٖا
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الم المالجضً إلٖا  الاٞترايُت، الاحخماُٖت الكب٩اث ٌكمل الظي البضًل، ض، وإلٖا

اث واملىخضًاث إلال٨تروهُت واملضوهاث، ضًت، واملجمٖى حرها البًر  وألاهىإ ألاق٩ا٫ مً ٚو

 .املخٗضصة

ُٟها،  وفي ؾعي الٗال٢اث الٗامت الخثِث ملىا٦بت وؾاثل إلاجها٫ الخضًثت وجْى

ؤهم ؤصواث الٗال٢اث الٗامت إلال٨تروهُت الخضًثت،  حٗخبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً

ا للمىٓماث والكغ٧اث للخىانل ووكغ ألازباع وألاخضار الخانت  خُث ج٣ضم ٞغن 

، لُمخض جازحرها إلبغاػ نىعة املاؾؿت، 1باملاؾؿت، وه٣لها للجماهحر والخىاع املباقغ مٗها

 غى لها.وجدؿحن ؾمٗتها، واملؿاهمت في خل واصاعة ألاػماث التي جخٗ

، ًترب٘ الِٟـ بى٥ ٖلى ٖغف وؾاثل الخىانل إلاحخماعي في Ipokeوبدؿب مى٢٘ 

ٗض 92ٞلؿُحن، خُث بلٛذ وؿبت املكتر٦حن ُٞه  % مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان، َو

  (.Ipoke, 2019الؿاخت الخٟاٖلُت ألاولى م٘ ألاخضار والخإزحر والخىانل )

٣ت ٖلى مجا٫ مماعؾت املىٓماث او٨ٗؿذ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الغ٢مُت املخالخو 

٠ُ وؾاثل  ا ٖلى مماعس ي الٗال٢اث الٗامت جْى ألصواعها الاجهالُت، وؤنبذ لؼام 

ٗض مى٢٘ إلاهترهذ الخام باملىٓمت  الخىانل إلاحخماعي إلصاعة ؾمٗت الكغ٧اث، َو

وخؿاباتها ٖلى مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي ؤخض ؤبغػ ؤصواث الاجها٫ الغ٢مي الجضًض 

ت وبصاعة الٗال٢ت م٘ الجماهحر. خُث حٗخمض إلصاعة ؾ المتها الخجاٍع مٗت املىٓمت ٖو

ٚالبُت الكغ٧اث واملاؾؿاث ٖلى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي بٌٛ الىٓغ ًٖ مجا٫ 

و٢ض ؾاهمذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي في جدؿحن ؤصاء املىٓماث املسخلٟت، ٖملها، 

ا وبحن حماهحرها )الضازلُت ووْٟذ هظه الىؾاثل لدؿهُل ٖملُت الاجها٫ بُجه

جبني ممازطت العالكاث العامت لالعالم الاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت: (. 2015الهُٟي، خؿً. ) -1

ت اإلاىخدة للبٌى الخىىىلىجُا . بدث م٣ضم في ماجمغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي: دزاطت مُداهُت في ئطاز الىغٍس

اى، الؿٗىصًت. الخُب٣ُاث واملك  ٨الث املىهجُت. الٍغ
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والخاعحُت(، وؾاٖضث املخابٗت املؿخمغة لخٗل٣ُاث الجماهحر طاث الٗال٢ت بٗمل 

 املىٓمت في جدؿحن ألاصاء الاجهالي للمىٓمت بجمهىعها.

اث٠ الٗال٢اث الٗامت،  ٠ُ وؾاثل الخىانل الاحخماعي في بهجاػ ْو زمت ؤعب٘ ولخْى

اث٠ ممحزة ومخضازلت في مماعؾت الٗ ال٢اث الٗامت هي: البدث، الخسُُِ، إلاجها٫ ْو

اث٠ زُىاث ؤو مغاخل ٖملُت الٗال٢اث الٗامت. م. وجمثل هظه الْى  والخ٣ٍى

جدُذ الىؾاثل الخٟاٖلُت الجضًضة بم٩اهاث بياُٞت إلحغاء بدىر الٗال٢اث  البد::

الٗامت مً صعاؾت وجدلُل اججاهاث الجماهحر ألاؾاؾُت مً زال٫ جدلُل الهٟداث 

 .1يكىعاث إلال٨تروهُتوامل

م٨ً للمىٓماث الاؾخٟاصة مً وؾاثل الخىانل الاحخماُٖت في مجا٫ البدث مً  ٍو

زال٫ حٗل٣ُاث الجمهىع ٖلى ما جيكغه املىٓمت والاؾخٟاصة مً آعائهم وم٣ترخاتهم في 

غ الخضماث واملىخجاث، بياٞت بلى ؤن هظه الخٗل٣ُاث والا٢تراخاث جؼوص الكغ٧اث  جٍُى

غ الخضماث امل٣ضمت ببُاهاث زٍغ ت ًٖ الجماهحر املؿتهضٞت والتي حؿاٖض في جٍُى ت ومخىٖى

 بك٩ل ًلبي اخخُاحاث وعٚباث جل٪ الجماهحر
 

 .2مؿخ٣بال

الخسُُِ في الٗال٢اث الٗامت هى ٖملُت وي٘ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت  الخخطُط:

خًمً الخسُُِ نُاٚت ألاهضاٝ إلاحغاثُت التي جم٨ً  مً بك٩ل ٢ابل لل٣ُاؽ، ٍو

 . 3بلٙى ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت، ونُاٚت الاؾتراجُجُاث التي حؿخسضم إلهجاػ ألاهضاٝ

. )الُبٗت ألاولى(. العالكاث العامت الدولُت والاجصاٌ بين الثلافاث(. 2009الجما٫، عاؾم، ُٖاص، زحرث. ) - 1

ت اللبىاهُت لليكغ والخىػَ٘   .ال٣اهغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: الضاع املهٍغ
2 -Reitz, A. (2012). Social Medias Function in organization: A functional analysis Approach. Global 

Media Journal-Canadian Edition, 5(2), 44-45.  
. )الُبٗت ألاولى(. العالكاث العامت الدولُت والاجصاٌ بين الثلافاث(. 2009الجما٫، عاؾم، ُٖاص، زحرث. ) -3

ت اللبىاهُت لليك   .غ والخىػَ٘ال٣اهغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: الضاع املهٍغ
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الم الاحخماعي ٖلى مماعس ي الٗال٢اث  ؤلاجصاٌ: ٘ في وؾاثل الٖا َغَى الىمى الؿَغ
َ
ٞ

الم  الٗامت يغوعة الاهخمام والاهدباه لالؾخٟاصة مً هظه الىؾاثل بجاهب الىؾاثِ الٖا

وع مدىع ٖمل الٗال٢اث الٗامت خى٫ بىاء الخٟاهم املخباص٫، بال الخ٣لُضًت، وبِىما ًض

ؤهه لم ٨ًً هىا٥ بجها٫ مباقغ بحن املىٓمت والجمهىع املؿتهضٝ مً ٢بل، ٞٗاصة ما 

الم إلعؾا٫ عؾاثل  بٖخمض مماعؾى الٗال٢اث الٗامت ٖلى َٝغ زالث، مثل وؾاثل إلٖا

الم إلاحخماعي ؤخضزذ ح ؛ خُث ٢ضمذ بلى الجمهىع؛ ل٨ً وؾاثل إلٖا
 

ا هاثال ُٛحر 

غنت الخدضر مباقغة بلى  ا م٘ الجمهىع وؤصخاب املهالر، ٞو  ُ  جٟاٖل
 

للمىٓماث اجهاال

 .1الجماهحر صون بقغا٥ ؤي وؾُِ

حر مٗلىماث وحٛظًت عاحٗت  الخلىٍم: م ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت في جٞى ٌؿاٖض ج٣ٍى

م2ً٨ًٖ الخضماث التي ج٣ضمها بغامج الٗال٢اث الٗامت ملماعس ي الٗال٢اث الٗامت  ، ٍو

الم الاحخماعي مً زال٫: جدلُل آعاء  م البرامج وألاوكُت باؾخسضام وؾاثل إلٖا ج٣ٍى

الجمهىع وجدلُل جٟاٖالث الجمهىع م٘ املىٓمت والخضماث امل٣ضمت، بياٞت بلى جدلُل 

 عصة ٞٗل الجمهىع ٖلى جل٪ البرامج مً زال٫ حٗل٣ُاجه وم٣ترخاجه ٖلحها.

الم الاحخماعي الٗال٢اث الٗامت في جد٤ُ٣ الٗضًض مً ٦ما زضمذ وؾاث ل الٖا

 : 3ألاهضاٝ وألاوكُت، ومجها

جبني ممازطت العالكاث العامت لالعالم الاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت: (. 2015الهُٟي، خؿً. ) -1

ت اإلاىخدة للبٌى الخىىىلىجُا . بدث م٣ضم في ماجمغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي: دزاطت مُداهُت في ئطاز الىغٍس

اى، الؿٗ   .ىصًتالخُب٣ُاث واملك٨الث املىهجُت. الٍغ
٤: امل٨خبت الٗلمُت العالكاث العامت اإلاعاصسة وفعالُت ؤلادازة(. 2009الٗؼاػي، مدمض، بصَعـ، ؤخمض. ) -2 . الؼ٢اٍػ

  .لليكغ والخىػَ٘
3- 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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ت املىٓمت مً زال٫ الخٟاٖل  الحفاظ على هىٍت وطمعت اإلاىغمت: خُث جبنى هٍى

غه وؾاثل الكب٩اث الاحخماُٖت للمىٓماث.  م٘ الجمهىع، وهظا بالخدضًض ما جٞى

وجبنى الٗال٢اث مً زال٫ الاجها٫  :بىاء العالكاث بين اإلاىغمت وجماهيرها

الخىاعي م٘ الجمهىع، وج٣ضم وؾاثل الخىانل الاحخماعي مىهت حُضة لالجها٫ بحن 

ت التي جدُدها جل٪ املىا٢٘، مثل التراؾل  املىٓمت وحمهىعها مً زال٫ ألاصواث الخىاٍع

ٝغ الضعصقت والخٗل٣ُاث والغص ٖلحها، وبحغاء امل٩املاث بالهىث وال  ُٟضًى.الٟىعي، ٚو

م٨ً للمىٓمت ؤن  ئدازة اللظاًا: مً زال٫ جدضًض التهضًض املدخمل للمىٓمت، ٍو

ت آعائهم والٗمل ٖلى  ج٣ىم بغنض ومغا٢بت الخٟاٖالث بحن الجماهحر واملىٓمت، ومٗٞغ

 مٗالجت ما ٌؿخجض مً مكا٧ل بحن املىٓمت وحمهىعها.

الم  اإلاظإولُت الاجخماعُت للمىغمت: الاحخماعي في صٖىة خُث حؿخسضم وؾاثل الٖا

الجماهحر للمكاع٦ت في ألاخضار الاحخماُٖت التي ج٣ُمها املىٓمت، والتروٍج لبرامجها 

 وؤوكُت املؿاولُت الاحخماُٖت للمىٓمت.

ساتًؼا: انفشص وانًضاَا انرٍ أذاحرها شثكاخ انرىاطم االخرًاػٍ نًًاسعٍ 

 انؼالقاخ انؼايح

الخىانل الاحخماعي املاؾؿاث ال٣ضعة ٖلى الاؾتهضاٝ، خُث م٨ىذ قب٩اث   -1

ٖلى ازخالٝ ؤق٩الها وؤهىاٖها باؾتهضاٝ ٢ُاٖاث مدضصة بض٢ت مخىاهُت، ٩ٞاٞت 

غ زانُت الخٗبحر ًٖ ٧اٞت م٩ىهاث املجخم٘، بٌٛ  قب٩اث الخىانل الاحخماعي جٞى

ت، بدُث ؤنبذ الىنى٫ بالغؾاثل  اث٠ التي ٌكٛلىجها ؤو ٞئاتهم الٗمٍغ الىٓغ ًٖ الْى

ا بلى خٍض ٦بحر. املسخلٟت بلى  ومباقغ 
 

 الٟئاث امل٩ىهت للمجخم٘ ؾهال

غه مً بم٩اهُاث  -2 الخىانل املغن م٘ الجمهىع في ٧اٞت ألاو٢اث والٓغوٝ بما جٞى

د٤٣ عيا  غ الغؾاثل الاجهالُت الهاصعة ٖجها بما ًًمً ٍو ٖلى جدضًث وحٗضًل وجٍُى
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٩ىن طل٪ مً زال٫ زانُت عح٘ الهضي ؤو الخٛظًت  الجماهحر املخٗاملت مٗها، ٍو

 الغاحٗت الٟىعٍت التي جهضعها هظه الجماهحر.

اث واجساط ال٣غاعاث التي جخالءم م٘  -3 الكغا٦ت م٘ املجخم٘ في جدضًض ألاولٍى

ا٦ض الباخثان ٖلى ؤن بقغا٥  الهُا٧ل املاؾؿُت والجماهحر التي جخٗامل مٗها، ٍو

ت املخٗل٣ت بدُاة املاؾؿت ؾُ ا بلى صًمىمت الجمهىع في اجساط ال٣غاعاث املهحًر اصي خخم 

سل٤ وخضة اؾتراجُجُت في الهضٝ واملٟهىم والخُىع والىخاثج والٗاثض.  الٗال٢ت بُجهما، ٍو

الخٟاٖل املخ٩افئ بحن الهُا٧ل املاؾؿُت والجماهحر، خُث بن هظا الخٟاٖل  -4

اؾـ لٗال٢ت صاثمت بًجابُت حٗخمض الى٣اف  غ بم٩اهُت الٗضالت والجزاهت، ٍو ٞى ًُ خ٩افئ 
ُ
امل

خىاع الهاصٝ البىاء في الخىانل البُني؛ لخد٤ُ٣ الغئٍت والغؾالت املكتر٦ت بىا٢ٍُٗت وال

ُت.  ومىيٖى

خايًغا: انرحذَاخ انرٍ َفشضها االػالو االخرًاػٍ ػهً يًاسعٍ انؼالقاخ 

 انؼايح

ت اهدكاعها بحن الجماهحر الظي ًم٨ً ؤن ًاطي  -1 ت وؾٖغ املٗلىماث املٛلَى

 ؾمٗت ونىعة املاؾؿت.

غها قب٩اث الخىانل الخٗبئت  -2 ت الىاؾٗت التي حؿخُُ٘ ؤن جٞى الجماهحًر

ا، وبجاخت املجا٫ مً زاللها في بىاء جدالٟاث   ُ الاحخماعي في ٞترة ػمىُت ٢هحرة وؿب

ا  امت الىاؽ والتي ٢ض حك٩ل تهضًض  وج٨خ٩ُاث مً ٢بل ال٣ىي املازغة في املجخم٘ ٖو

ا لىحىصها.  مباقغ 

بصاعة قب٩اث الخىانل الاحخماعي مً  الكغوٍ التي مً املم٨ً ؤن جًٗها -3

ت الاؾخجابت بلى ٧اٞت املخٛحراث املازغة في خُاة الهُا٧ل الخىُٓمُت  خُث ؾٖغ

 واملاؾؿُت.
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ىبت التي جؼصخم بها قب٩اث الخىانل الاحخماعي، و٦ُُٟت  -4 الخٗل٣ُاث ٚحر املٚغ

ضم إلاهدُاػ وإلاهجغاع وعاء ت ٖو هظه  الخٗامل م٘ الخٗل٣ُاث الؿلبُت بد٨مت وعٍو

 الخٗل٣ُاث الؿلبُت.

ا ًجب ٖلى ٧اٞت الهُا٧ل املاؾؿُت ؤن جخٗامل م٘ هظه الخدضًاث ب٣ٗالهُت  وؤزحر 

غ هٟؿها و٢ضعاتها بك٩ل مؿخمغ  ضم الخدحز، وؤن حٗمل ٖلى جٍُى ومغوهت وقٟاُٞت ٖو

ل هظه الخدضًاث بلى ٞغم ًم٨ً  لالؾخجابت الىا٢ُٗت لهظه الخدضًاث، وجدٍى

ملىٟٗت املكتر٦ت بحن املاؾؿاث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها وؤق٩الها اؾخٛاللها، لخد٤ُ٣ ا

 والجماهحر املؿتهضٞت مً ٢بلها.
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الجخطٌط فٍ العالقات العانة وإدارة 

 األزنات

األزنات، وعوانل نشوئها وآثارها، والعالقات العانة 

 فٍ األزنات
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 ذًهُذ

مخسههت؛ هي جل٪ الٓغوٝ  بن الؿبب وعاء ْهىع الٗال٢اث الٗامت ٦مهىت

املُت.  الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت التي ؤصث بلى ْهىع ؤػماث ب٢خهاصًت ٖو

ا بالٓغوٝ واملك٨الث؛ ٞاملك٨الث   مباقغ 
 

بطن ٞالٗال٢اث الٗامت ٖلم ًخهل اجهاال

حرها؛ ٧اهذ مً ألاؾباب  ضم الاؾخ٣غاع وال٩ىاعر ٚو وألاػماث والٓغوٝ الًاُٚت، ٖو

 لخُىع واػصهاع الٗال٢اث الٗامت.املباقغة 

ٞاملهمت الاؾتراجُجُت للٗال٢اث الٗامت ال جخطر وال جٓهغ بال ٖىضما جىاحه املاؾؿت 

ؤػمت ما تهضص ويٗها و٢ضعتها ٖلى الٗمل واملىاٞؿت والاؾخمغاع، ؤو تهضص وحىصها طاجه 

 للجمهىع ومغا٢بت وؾاثل الا 
 
هبذ املاؾؿت ٖغيت

ُ
 ٖالم.و٢ضعتها ٖلى الب٣اء، خُث ج

وهىا ج٨مً زبرة الٗال٢اث الٗامت في الخسُُِ لؤلػمت، والخى٢٘ ٢بل خضوثها وفي 

ه؛  خلها والخغوج مجها بن خضزذ. ٞٗىضما جخٗغى نىعة وؾمٗت املاؾؿت للدكٍى

٠ُ حهىص حمُ٘ ألاٞغاص والىخضاث في  جخطر خُجها ؤهمُت الٗال٢اث الٗامت في جْى

 خٟاّ ٖلحها.املاؾؿت؛ مً ؤحل جصخُذ هظه الهىعة وال

ا ما ٩ًىن لؤلػماث ؤزغ ٖلى املاؾؿت ًخٗل٤ بالهىعة الظهىُت؛ ومً هىا جبرػ  الب  ٚو

ٗٝغ الخسُُِ ٖلى ؤهه اؾدثماع املىاعص  ؤهمُت الخسُُِ في الٗال٢اث الٗامت، وَُ

كحر مٗنى الخسُُِ ٖلى ؤهه  املخاخت مً ؤحل الاؾخٗضاص ملى٠٢ مؿخ٣بلي مدخمل، َو

 .1ملؿخ٣بل م٘ الاؾخٗضاص لهظا املؿخ٣بلالخبا بما ؾ٩ُىن ٖلُه ا

اث٠ الٗال٢اث الٗامت هي الخسُُِ صون خضور ألاػمت،  وه٨ظا ٞةن بخضي ْو

ٗض خضور  ٌُ ؿمى بـ "بصاعة ألاػماث"، وال  ٌُ والخٛلب ٖلحها في خا٫ خضوثها، وهظا ما 

. حامٗت ٖحن قمـ، وخضة بدىر ألاػماث. دوز الخخطُط في ئدازة ألاشماث والىىازر(. 2006مدمض، مهُٟى. ) - 1

 .398م.
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ا في خض طاجه، ؾىاء ؤ٧ان ٖلى مؿخىي الٟغص، ؤم ٖلى مؿخىي  ا حضًض  ألاػماث قِئ 

ت ما، ؤم ٖلى مؿخىي الضولت ٩٦ل، ٦ما ؤن ٖلم بصاعة ألاػماث بضؤ ًٓهغ هدُجت ماؾؿ

الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي؛ ٣ٞض ٢ضم هظا الخُىع وؾاثل وؤصواث للخٗامل م٘ ألاػماث 

ٗا٫ٍ ٖىض خضور ألاػمت،  وبصاعتها وجدلُلها، والٗال٢اث الٗامت ج٣ىم بضوٍع ٦بحٍر ٞو

ىب  ٞحها لؤلػماث جى٨ٗـ ٖلى ألاٞغاص بٌٛ الىٓغ ًٖ هٕى وبسانت ؤن الىخاثج ٚحر املٚغ

ألاػمت ومؿخىاها، والؿبب في طل٪ ؤن ؤبٗاص ألاػمت ًم٨ً ؤن ج٩ىن احخماُٖت ؤو 

ا٢خهاصًت ؤو بُئُت ؤو ختى ؾُاؾُت؛ لظل٪ ٞةن املاؾؿت التي لِـ لضحها ال٣ضعة ٖلى 

وبج٣ان؛ ؾخجهضم ؾمٗتها  الؿُُغة ٖلى ألاػمت وؤخضاثها، ؤو ج٣ىم بةصاعة ألاػمت بال مهاعة

٣ٟض الجمهىع الث٣ت بها، ملا لؤلػماث زُىعة ٖلى املاؾؿت؛ لظل٪  ونىعتها الظهىُت، ٍو

ملها  ٠ حهىصها ٖو جب ٖلى الٗال٢اث الٗامت ؤن جْى مً الًغوعي الاؾخٗضاص لها، ٍو

 لل٨ك٠ ًٖ ألاػماث ال٩امىت والخسُُِ لها ٢بل خضوثها.
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 الهبحث األول: األزنات

ػمت: ٢بل ؤن هدضص مٗالم مهُلر ألاػمت ال بض لىا ؤن هً٘ الخٗل٣ُاث مهُلر ألا 

ؾُا١ جُىعه الُبُعي، وختى وؿخُُ٘ جدضًض مٗالم املهُلر  في املسخلٟت لؤلػماث،

والتي حٗني  Krinenبك٩ل ٖملي منهي ص٤ُ٢، خُث جغح٘ ٧لمت ؤػمت بلى ألانل الالجُني 

ب ازخهانه واهخمامه ومىُل٣اجه ج٣غع، وهظا ما صٞ٘ ال٨ثحر مً املسخهحن ٧ل خؿ

خ٣اص بإن ألاػمت حٗني )لخٓت ٢غاع(. وبما ؤن الظًً خاولىا وي٘ حٍٗغ٠  ت بلى الٖا ال٨ٍٟغ

ت وجسههُت مسخلٟت هجض وهالخٔ ؤن  مٗحن ل٨ملت ؤػمت ًىُل٣ىن مً ؤبٗاص ٨ٍٞغ

ا في حٍٗغ٠ ألاػمت.
 
 هىا٥ ازخالٞ

ا لؤلػمت ٖلى   ٟ الىدى الخالي: ألاػمت هي لخٓت ٢ضم املسخهىن في ٖلم إلاصاعة حٍٗغ

 بظل٪ نٗىبت 
 
ت

َ
ل ِ
ّ
٩

َ
خغحت خاؾمت جخٗل٤ بمهحر ال٨ُان إلاصاعي الظي ؤُنِب بها ُمك

 .1خاصة ؤمام مخسظ ال٣غاع ججٗلُه في خحرة بالٛت ال ًضعي ؤي ٢غاع ًخسظ

ا آزغ لؤلػمت، في   ٟ م مدمض عقاص خمالوي الظي ًيخمي بلى مضعؾت إلاصاعة حٍٗغ و٢ض 

يغة مخٗل٣ت باألػماث في مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت في ؤبى ؾلؿلت مدا

ا ٖلى املاؾؿت ٦ما ؤجها تهضص  ا قضًض  ْبي، و٢ا٫ بن ألاػمت هي زلل ًازغ جإزحر 

الاٞتراياث واملؿلماث الغثِؿت التي ج٣ىم ٖلحها املاؾؿت، ؤما ٖلماء الاحخمإ ٞحرون 

املخى٢ٗت وايُغاب في الٗاصاث والٗٝغ ؤن ألاػمت جخُلب جى٠٢ ألاخضار املىخٓمت و 

ً ٖاصاث حضًضة ؤ٦ثر مالءمت اصة الخىاػن ولخ٩ٍى ٘ إٖل  .2مما ٌؿخلؼم الخضبحر الؿَغ

ا مً املىٓىع   ً المُت لؤلػمت، ؤجها وكُغ زبٍر س يء ٚحر مخى٢٘. وؤً ٟاث إلٖا ومً الخٍٗغ

المي هجض ؤن ألاػمت هي مى٠٢ ًدؿبب في حٗل املىٓمت مدل اهخمام ؾلب ي واؾ٘ الٖا

. )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة: ئدازة ألاشماث: مىهج اكخصادي وئدازي مخيامل لحل ألاشماث(. 1990الخًغي، مدؿً. ) - 1

 ٘.صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ
 . )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة: م٨خبت ٖحن قمـ.(. ئدازة ألاشماث: ججازب مدلُت وعاإلاُت1997خمالوي، مدمض. ) - 2
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الم املسخلٟت ومً حماٖاث ؤزغي ٧املؿتهل٨حن والٗاملحن  الىُا١ مً وؾاثل الٖا

ذ ألاػمت ؤجها  المي ٖٞغ ا مً املىٓىع إلٖا  ً ُٗحن والى٣ابُحن. وؤً والؿُاؾُحن والدكَغ

اصي بلى تهضًض ؾمٗت  ا في ؤمً الىاؽ والبِئت ٍو ٖباعة ًٖ خاصر زُحر ًازغ ؾلب 

 .1املىٓمت ٧لما احؿ٘ اهدكاعه

دضر  وبما ؤهىا هخ٣ضم، ًغي الباخثان ؤن ألاػمت هي زلل ًهِب الىٓام املاؾس ي ٍو

اصي بلى يًٗٗت الهىعة الظهىُت للماؾؿت  خالت مً ٖضم الخىاػن في عجابت الٗمل ٍو

لخ٤ الًغع بؿمٗتها بحن املاؾؿاث.  ٍو

 ال ًم٨ً به٩اعها، وال الهغوب والخىهل مجها؛ ٞةه٩اعها 
 
 وا٢ُٗت

 
والهغب ٞاألػمت خ٣ُ٣ت

اصة خضة املساَغ التي ٢ض جخٗغى لها  ضم امل٣ضعة، وهظا ًاصي بلى ٍػ مجها ٌٗني الٟكل ٖو

 املاؾؿت.

ٞمٗٓم املاؾؿاث ال ججض ٞغ١ بحن املك٨الث وال٩ىاعر ل٨ً هىا٥ ٞغ١ قاؾ٘ بحن 

 لىحىص بٌٗ 
 
ضم الغيا؛ هدُجت املك٩لت وال٩اعزت، ٞخمثل املك٩لت خالت مً الخىجغ ٖو

حٗى١ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؤو الىنى٫ بلحها، وجٓهغ املك٩لت بىيىح ٖىضما الهٗىباث التي 

حعجؼ املاؾؿت في الخهى٫ ٖلى الىخاثج املخى٢ٗت مً ؤٖمالها وؤوكُتها املسخلٟت، 

ىب ٞحها، وبالخالي ًم٨ً ؤن حٗمل بمثابت جمهُض  واملك٩لت هي الؿبب لخالٍت ٚحر مٚغ

ا ًهٗب ا وم٣ٗض  ا خاص  جى٢٘ هخاثجه بهىعة ص٣ُ٢ت. وهظا ما  لؤلػمت؛ بطا اجسظث مؿاع 

ٟغ٢ها ًٖ ألاػمت؛ خُث جدخاج بلى الخ٨ٟحر والجهض املىٓم واملسُِ للخٗامل مٗها  ًُ

 .2وال٣ًاء ٖلحها

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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لت ٞخخدى٫ بلى ٧اعزت،  ؤما ال٩اعزت، ٞهي املك٩لت التي جب٣ى صون خل لٟترة ٍَى

ا املؿببت لؤلػماث، ٞال٩اعزت هي الخالت الت ، وؤصث بلى وال٩ىاعر هي ٚالب 
 

ي خضزذ ٞٗال

م٨ً خهغها في ٞترة ػمىُت  ت واملاصًت ؤو ٧لحهما، ٍو جضمحر وزؿاثغ في املىاعص البكٍغ

ت: مثل الؼالػ٫ والبرا٦حن، ؤو طبُعُت أطبابمدضصة، وؤؾبابها جخمثل في:  : أطباب بشٍس

ت، ؤو  هاججت ًٖ اؾخسضام مٗضاث ج٨ىىلىحُت  أطباب صىاعُتمثل الهغاٖاث إلاصاٍع

 ُٖت.ونىا

م٨ً  وجسخل٠ ًٖ الخاصزت بإجها ٞٗل ماصي له جإزحر ؾلبي ٖلى ألاٞغاص واملجخم٘، ٍو

الم بك٩ل  للخاصزت ؤن جخدى٫ بلى ؤػمت ٦بري بطا جم الخٗامل مٗها مً ٢بل وؾاثل إلٖا

ا بؿمٗت املاؾؿت. وجسخل٠ املك٩لت ًٖ ألاػمت  ا حؿُم  ؾلبي، ألامغ الظي ًلخ٤ يغع 

اصي جغا٦م  بإجها ٖىاث٤ ونٗىباث جدى٫  صون الىنى٫ بلى ألاهضاٝ املغحىة، ٍو

 .1املك٨الث التي بطا لم ًخم الخٗامل مٗها بك٩ل ٞىعي بلى ؤػمت خ٣ُ٣ُت

وجسخل٠ ال٣ًُت ًٖ املك٩لت ٧ىجها مىيٕى حضلي جسخل٠ ٞحها وحهاث الىٓغ 

سخل٠ خىلها بُبُٗت الخلى٫ املم٨ىت مً ٢بل  بهىعة ٦بحرة، وجدباًً خىلها لاعاء، وٍُ

، وجٓهغ ال٣ًُت بىيىح ٦ىدُجت لخُىع الخالٞاث بحن ؤَغاٞها وهىا ال بض مً  ٧ل َٝغ

 .2الى٢ٝى ٖلى الٟدو والخض٤ُ٢ ملٟهىم بصاعة ألاػمت

ت إلاحغاءاث التي  ًخمثل مٟهىم بصاعة ألاػماث ٖىض مماعس ي الٗال٢اث الٗامت بمجمٖى

اث مسخلٟت، والتي تهضٝ بلى ا لؿُُغة ٖلى هي بمثابت ٢غاعاث اجسظث ٖلى مؿخٍى

داو٫ مماعؾى الٗال٢اث الٗامت بصاعة ألاػماث بد٨مٍت وجغٍو؛ بهضٝ املداٞٓت  ألاػمت، ٍو

 ٖلى مهالر املىٓمت ؤو املاؾؿت واؾخ٣غاعها. 

ت اللبىاهُت لليكغ والخىػَ٘.ؤلاعالم ومىاجهت ألاشماث(. 2005امل٩اوي، خؿً. ) - 1  . بحروث: الضاع املهٍغ
2 - Lessly, P.(1997). The Handbook of Public Relations and Communication. (4th Ed). McGraw.Hill, 

book Company. 



 
مدخل إلى العالقات العامة  011  

 واالتصال

مثل ه٣ُت  ذ بصاعة ألاػماث ٖلى ؤجها ْٝغ اهخ٣الي ًدؿم بٗضم الخىاػن، ٍو
َ
ّغٞ ُٖ و

 ما ًيخج ٖىه حُٛحر ٦بحر. جدى٫ في خُاة الٟغص ؤو الجماٖت ؤو املىٓمت ؤو املجخ
 
البا م٘، ٚو

ا ًيخج ٖىه ٢غاعاث حضًضة )ؾلبُت ٧اهذ ؤم  وهي خالت جىجغ وه٣ُت جدى٫ جخُلب ٢غاع 

ازغ ٖلى مسخل٠ ال٨ُاهاث طاث الٗال٢ت وجمثل ألاػمت خالت خغحت ؤو خالت 
ُ
بًجابُت( ج

 . 1ٚحر مؿخ٣غة جيخٓغ خضور حُٛحر خاؾم

اث الٗامت ُٞخمثل في ؾلؿلت إلاحغاءاث )ال٣غاعاث ؤما مٟهىم بصاعة ألاػمت في الٗال٢

الهاصٞت بلى الؿُُغة ٖلى ألاػمت، والخض مً جٟا٢مها ختى ال ًٟلذ ػمامها(؛ ولظل٪ ج٩ىن 

ت للماؾؿت  إلاصاعة الغقُضة لؤلػمت هي جل٪ التي جًمً الخٟاّ ٖلى املهالر الخٍُى

 .2وخماًتها

ػمت، ٞاألػمت هي ه٣ُت جدى٫ مً وهىا ٨ًمً صوع الٗال٢اث الٗامت في الخسُُِ لؤل 

، 3مى٠٢ مٟاجئ ًاصي بلى ؤويإ ٚحر مؿخ٣غة مما حهضص املهالر والبيُت ألاؾاؾُت

ا بإجها خاصر زُحر ًازغ ٖلى ؤمً إلاوؿان ؤو البِئت ؤو ؾمٗت املاؾؿت،   ً وحٗٝغ ؤً

اصي بلى ؾحر الٗمل بك٩ل مٗا٦ـ مما زُِ له ٟاث الؿاب٣ت 4ٍو . وبىاء  ٖلى الخٍٗغ

ؤن هىا٥ حكابه بحن املك٩لت وألاػمت؛ بال ؤن ٖامل الى٢ذ هى الٟانل الىخُض هجض 

٘؛ ألن الٗمل ًخم  ت وجدخاج إلًجاص خلى٫ بك٩ل ؾَغ بُجهما، ٞاألػمت ٖاصة جإحي بؿٖغ

ت ٧اُٞت لبىاء ال٣غاعاث والخهٝغ بىاء  ٖلحها، ؤما  جدذ يِٛ الى٢ذ، وال جىحض مٗٞغ

 حؿمذ ببٌٗ الى٢ذ للخ
 
٨ٟحر ٞحها، ولخدلُل املى٠٢، واجساط ال٣غاعاث املك٩لت ٞٗاصة

 بهضوء ؤ٦ثر مً و٢ذ ألاػمت. 

 . ٖمان: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.ئدازة ألاشماث(. 2015. )حاص هللا، مدمىص - 1
 . اإلاسجع الظابم(. 2015حاص هللا، مدمىص. ) - 2
 34. )الُبٗت الثاهُت(. صمك٤: ألا٧اصًمُت الؿىعٍت الضولُت، ممدخل ئلى العالكاث العامت(. 2009مهُىب، هؼاع. ) - 3
 93، ماإلاسجع الظابم(. 2009مهُىب، هؼاع. ) - 4
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٠ُ حهىصها في بصاعة ألاػمت، خُث حٗضصث  لظل٪ ًخىحب ٖلى الٗال٢اث الٗامت جْى

٣ت الخٛلب ٖلى ألاػمت، والخد٨م في  ٟاث ملٟهىم بصاعة ألاػمت، ٞخٗٝغ بإجها: "ٍَغ الخٍٗغ

بُاتها، والاؾخٟاصة مً بًجابُاتها وجد٤ُ٣ يُٛها ومؿاعها واججاهاتها، وججىب ؾل

 ."1ؤ٢ص ى امل٩اؾب في ؤ٢هغ ػمً، والخض مً الخؿاثغ ألصوى خض مم٨ً

لُامؼ، مً مىٓىع ؾُاس ي، بإجها: "ؾلؿت إلاحغاءاث  ُاوي ٍو ها الباخث البًر ٗٞغ َو

الهاصٞت بلى الؿُُغة ٖلى ألاػماث، والخض مً جٟا٢مها ختى ال ًىٟلذ ػمامها؛ ماصًت 

لى وكىب الخغب، وبظل٪ ج٩ىن إلاصاعة الغقُضة لؤلػمت هي جل٪ التي جًمً بظل٪ ب

ت للضولت وخماًتها  ."2الخٟاّ ٖلى املهالر الخٍُى

م مً ؤن ل٩ل باخث  ٟاث ملٟهىم بصاعة ألاػماث، وبالٚغ م مً حٗضص الخٍٗغ ٞبالٚغ

حٍٗغ٠ مسخل٠ في مٟغاصجه، ول٨ىه مخ٤ٟ  في مٗىاه، ٞاملٗنى الٗام ملجمل هظه 

ت املسخلٟت.الخ ٟاث هى ٦ُُٟت الخٛلب ٖلى ألاػمت باألصواث الٗلمُت إلاصاٍع  ٍٗغ

ت والتهضًض،  بن ألاػماث في ق٩لها الٗام جخًمً زالر زهاثو هي: املٟاحإة والؿٖغ

ولٗل مً ؤ٦ثر ما ٌؿىء بصاعتها هى ي٤ُ الى٢ذ املخاح للخٗامل مٗها وبنضاع ال٣غاعاث 

 الالػمت لها.

  

. الجمُٗت الضولُت للٗال٢اث دوز العالكاث العامت في ئدازة ألاشماث(. 2009الكلبي، ٖبض الغخمً. ) - 1

 .25-3الٗامت.م.م.
2 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved 6/10/2020. 
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 أوًَّنا أَىاع األصيح

 وؿخٗغى هىا ؤهم ؤهىإ الاػماث والتي ًم٨ً بحمالها ٖلى الىدى لاحي:

 ما ج٩ىن ألاشماث الطبُعُت  -1
 
اصة : التي جيخج ًٖ ايُغاباث البِئت والُبُٗت، ٖو

انحر، وؤمىاج حؿىهامي، والُٟزاعحت ًٖ ؾُُغة البكغ، مثل:  ًاهاث، والؼالػ٫ ألٖا

 والبرا٦حن.

حُا ؤو بؿبب ؤُٖا٫ في ألاهٓمت لخ٨ىىلى جيكإ هدُجت ٞكل اأشمت جىىىلىجُت:   -2

 بلى ؤػماث ج٨ىىلىحُت، خُث ًاصي حُٗل ألاحهؼة 
 
الخ٨ىىلىحُت التي جاصي الخ٣ا

 والبرامج بلى خضور مثل هظه ألاػماث.

يكإ هظا الىٕى مً ألاػماث ٖىضما جخًاعب مهالر أشمت اإلاىاجهت:  -3 ٍو

 بطا جُىعث ألا 
 
ٟحن، بدُث ًهبدىن ٚحر ُمىخجحن وزانت مىع بلى ايغاباث املْى

مٟخىخت بٟتراث ػمُىت ٚحر مدضصة، ٟٞي مثل هظا الىٕى مً ألاػماث ًجب لٟذ ؤهٓاع 

ٟحن مً ٢بل عئؾائهم وبحباعهم ٖلى الخىانل الٟٗا٫ لخُٛب جًاعب املهالر  املْى

 وجد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت.

ٟي  أشمت الحلد: -4 ٓهغ هظا الىٕى مً ألاػماث ٖىضما ٌؿاٖض بٌٗ مْى ٍو

املاؾؿت ؾُئي الؿمٗت الٗهاباث إلاحغامُت وجلبُت مهالر هظه الٗهاباث  الكغ٦ت ؤو 

 ٖلى خؿاب مهالر املاؾؿت التي ٌٗمل بها.

وجيكإ ٖىض ٖضم بصاعة إلاصاعة في اجساطها أشماث ألافعاٌ الظِئت الخىغُمُت:  -5

 ل٣غاعاث مُٗىت بالٗىا٢ب الًاعة ٖىض املاؾؿت واملخٗاملحن مٗها.

ًيكإ هظا الىٕى مً ألاػماث ٖىضما ان العمل: أشمت بظبب العىف في مي -6

ٟحن الغئؾاء في مباوي  خضاء ٖلى املْى ٟىن في ؤٖما٫ ٖى٠، مثل: إلٖا ٌكاع٥ املْى

 املاؾؿت.
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وجيكإ ٖىضما جس٤ٟ املاؾؿت ؤو املىٓمت في الضٞ٘ لضاثىحها أشمت ؤلافالض:  -7

غاٝ ألازغي املؿخد٣اث املترجبت ٖلحها.  وألَا

الايُغاباث في البِئت والُبُٗت، مثل: ُعُت: أشمت بظبب العىامل الطب -8

الجٟاٝ ؤو جل٠ املدانُل الؼعاُٖت ؤو جضمحر امليكإث الهىاُٖت والا٢خهاصًت ٧ل طل٪ 

 ًاصي بلى خضور ؤػمت.

وجيكإ بك٩ل مٟاجئ في و٢ذ ٢هحر للٛاًت صون ؤن جٓهغ ؤي أشمت مفاجأة:  -9

٩ىن مثل هظا املى٠٢ زاعج ًٖ ؾُُغة ؤي  ت، ٍو  شخو.اقاعة جدظًٍغ

والتي جخضخغج ٨٦غة الثلج، خُث بن بهما٫ ال٣ًاًا الهٛحرة  أشمت مشخعلت: -10

 في البضاًت ًاصي بلى ٦برها وجطخمها ألامغ الظي ًاصي بلى اخترا١ ألاػمت ُٞما بٗض.

ًُا: ػىايم َشىء األصيح  ثاَ

؛ ٞةن هىا٥ ٖىامل جدؿبب في وحىص ألاػمت، ٞهي لِؿذ ولُضة  ٦ما ل٩ل ش ي ؾبب 

ىامل وكإث ٢بل ْهىعها.اللخٓت، ول٨  جها هخاج جٟاٖل ؤؾباب ٖو

هىع ألاػمت، ومجها  : 1وجخٗض ألاؾباب التي جاصي بلى وكىب ْو

 مً زال٫ حاهبحن هما: املٗلىماث املبخىعة طىء الفهم -1
 
: ًيكإ ؾىء الٟهم ٖاصة

 ؤو ٚحر ال٩املت، والدؿـٕغ في بنـضاع ال٣غاعاث.

املٗلىماث التي ؤم٨ً الخهى٫  : ًمثل إلاصعا٥ مغخلت اؾدُٗابطىء ؤلادزان -2

 ٖلحها، والخ٨م الخ٣ـضًغي ٖلى ألامىع املٗغويت.

يكإ في ٦ثحر مً ألاخُان هدُجت املٛاالة في الث٣ت بالىٟـ، وفي طىء الخلُُم -3 : ٍو

 .ال٣ـضعة الصخهُت ٖلـى مىاحهت الُٝغ لازغ

1 - http://azharmaryam.net/ways/edart.doc. Retrieved 6/10/2020. 
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: إلاصاعة الٗكىاثُت هي التي ج٣ىم ٖلى الجهل وحصجُ٘ ؤلادازة العشىائُت -4

 هدغاٝ ًٖ مؿاع الٗمل والدؿِب.الا 

ا الُأض -5 : ٌٗض في خض طاجه ؤخض ألاػماث الىٟؿُت والؿلى٦ُت التي حك٩ل زُغ 

ا ٖلى ؤػماث ٖىُٟت 
 
ا باٖث  ً ٖلى املاؾؿت، و٢ض ٩ًىن الُإؽ ٖلى مؿخىي الضو٫ ؤً

 ًهٗب خلها.

ا مً ألاػماث ٩ًىن ؤلاشاعاث -6 : وهي ؤهم مهضع مً مهاصع ألاػماث، بل بن ٦ثحر 

 عها الىخُض بقاٖت ؤَل٣ذ بك٩ل مٗحن إللخا١ الًغع بؿمٗت املاؾؿت.مهض

: هظا املؿبب اليكِ ًخم مً حاهب ال٨ُاهاث ال٨بري اطخعساض اللىة -7

ت الُمىخت ٖىضما  لخذجُم ال٨ُاهاث الهـٛحرة، ٦ما ؤهه ًخم مً حاهب ال٨ُاهاث إلاصاٍع

ب في ٢ُاؽ عص ٞٗلها ؤو ازخباعها.  جدىػ بٌٗ ٖىانغ ال٣ىة، وجٚغ

: بطا ما حٗاعيذ املهالر بك٩ٍل قضًض؛ بغػ الضاٞ٘ إلخضار حعازض اإلاصالح -8

  ووكىء ألاػمت.

: بن حٗاعى ألاهضاٝ الخانت ًاصي بلى اجهُاع الث٣ت في مخسظ حعازض ألاهداف -9

اصة  ال٣غاع، ألامـغ الـظي ًىؾ٘ مً صاثغة ٖضم املهضا٢ُت والك٪ في ٢ضعاجه، و بالخالي ٍػ

 وجٟا٢م ألاػمت.

 ًاصي بلى ؤػمت.لخ٨ىىلىجي الجهُاع لاالث الٟكل ا -10

والٟؿاص في البرامج الخ٨ىىلىحُت وألازُاء في ٧لماث املغوع  مكا٧ل إلاهترهذ  -11

 جاصي بلى ْهىع الاػماث.

ت مسخلٟت. -12 ٟىن م٘ بًٗهم ألؾباب بصاٍع  جيكإ ألاػمت ٖىضما ال ًخ٤ٟ املْى

 ؤػماث جىُٓمُت.ًاصي الٗى٠ والؿغ٢اث وإلاعهاب إلاصاعي في م٩ان الٗمل بلى  -13

ت صون مٗالجت بلى ؤػمت ٦بحرة وخالت مً ٖضم  -14 ًاصي بهما٫ ال٣ًاًا الثاهٍى

الاؾخ٣غاع في م٩ان الٗمل، وهىا ًجب ؤن ٩ًىن صوع ٦بحر لئلصاعة في الؿُُغة ال٩املت 

ٟحها.  ٖلى مْى
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جاصي الؿلى٦ُاث ٚحر ال٣اهىهُت، مثل: الاخخُا٫ والغقاوي والخالٖب بالبُاهاث  -15

 ث بلى خضور ؤػمت في املىٓمت ؤو املاؾؿت.ؤو الٗلمىما

 جيكإ ألاػمت ٖىضما جٟكل املىٓمت مً جإصًت الاؾخد٣ا٢اث لضاثىحها. -16

 :1ثانًثا: يشاحم َشىء األصيح )يٍ وخهح َظش اإلداسج(

ص همىطج ُىع ألاػمت بلى مغخلت الهضمت، مغخلت به٩اع جمغاخل  (Arnold, 1980) َخض 

تراٝ باألػم  ,Slatter)ت، ومغخلت الخ٠ُ٨ م٘ ألاػمت. ؤما همىطج ألاػمت، مغخلت الٖا

و  مغاخل ألاػمت ٖلى الىدى الخالي: مغخلت به٩اع ألاػمت، مغخلت بزٟاء (1984
َ
خ

َ
، ٣ٞض ش

 ألاػمت، مغخلت جدلل ألاػمت، مغخلت الاجهُاع الخىُٓمي.

ولظل٪، جمغ ألاػمت بإعب٘ مغاخل ؤؾاؾُت؛ بطا لم ًخم٨ً مضًغ الٗال٢اث الٗامت 

٤ ألاػمت( مً بصاعة ٦ـل مغخلت)٢  ًٖ  اثض ٍٞغ
 

مً هظه املغاخل؛ ٞةهه ؾُهبذ مؿاوال

 و٢ٕى ألاػمت:

ت  : حؿب٤ وكىء ألاػمت، وجخًمً اؾدكٗاع إلاهظاع املب٨غ؛ اإلاسخلت الخدرًٍس

 الظي ٌكحر بلى و٢ـٕى ألاػمت، واؾدكغاٝ املخٛحراث البُئُت والاخخماالث والبضاثل.

ٖلى ٖضم بم٩اهُت ال٣اثض في جى٢٘ خضور ألاػمت، : ج٣ىم مسخلت وشىء ألاشمت 

 وج٣ـىص بلى حٗـاْم املخٛحراث الضاٞٗت لخضور ألاػمت، وػٍاصة اخخمالُت املىاحهت

: جإحي مباقغة بٗض ٖضم ٢ضعة ال٣اثض في الخٗامل م٘ الٗىامل مسخلت الاهفجاز 

ضم ال٣ضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى مخٛحراتها امل ت، التي ؤصث بلى خـضور ألاػمت، ٖو دؿاٖع

 وجخُلب هظه املغخلت مً ال٣اثض:

1 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved 7/10/2020. 
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 ل٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ألاوكُت املسخلٟت التي حؿخىحبها َبُٗت ا

 ألاػمت.

 .اث حر مىار ٣ًٍىم ٖلى الخٟاهم واملكاع٦ت بحن حمُ٘ املؿخٍى  جٞى

 ج٨ٟل جىاٞغ املٗلىماث والبُاهاث. جىمُت قب٨ت اجهاالث ٞٗالت 

  ا٥ ال٩امل لُبُٗت ألاػمت وزُىعتها.جى٢٘ املؿخ٣بل، وجد٤ُ٣ إلاصع 

 جىمُت الٗال٢اث الخباصلُت والخ٩املُت م٘ البِئت الخاعحُت.  

: خُث جخالش ى في هظه املغخلت الٗىامل التي حؿببذ في مسخلت اهدظاز ألاشمت 

ؿعى ال٣اثض بلى الخىاػن الُبُعي، واؾخٗاصة وكاٍ املاؾؿت.  خـضور ألاػمـت، َو

 ساتًؼا: يًُضاخ األصيح

ألاػمت ٖىضما جدضر ٞةجها جً٘ املاؾؿت ومً ٞحها مً بصاعة وحهاػ ٖال٢اث  بن

ٖامت جدذ ؤمغ الىا٢٘؛ خُث جًٗهم في ازخباٍع نٗب، وجدذ مدِ ألاهٓاع؛ ٞخ٣ىم 

ا بىيٗها ٖلـى َاولـت الترقـُذ  ٗ الم والجمهىع م لٟدهها بض٢ت، وجهبذ  وؾاثل إلٖا

دلٍُل واهخ٣اص مً حمهىعها بجمُ٘ وج حمُ٘ خغ٧اث املاؾؿت وؤٞغاصها مىي٘ مغا٢بت

 .1قغاثده

لظل٪ ًجب ٖلى املاؾؿت ؤن ج٩ىن ٖلى ٖلم ٍبما ج٨ىه لها ألاػمت مً ؤيغاع ٍوآزاع، 

 :2وؤن ج٩ىن ٖلى ؤجّم اؾخٗضاٍص لظل٪. ومً ؤهم ما ًمحز ألاػمت

ه بى٢ٍذ ٢هحٍر   -1 الخضر ٣ً٘ ٞجإة  صون جى٢٘، ؤو ٩ًىن جى٢ٗه ٢ض جم ٢بل و٢ٖى

ا، ألامغ ا  لظي ال ٌؿمذ باجساط إلاحغاءاث املىاؾبت ملىاحهخه.حض 

ٍت ؤو هٟؿٍُت. -2  جدؿبب ألاػمت في و٢ٕى زؿاثغ ماصًٍت ؤو بكٍغ

1 - http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm. Retrieved 7/10/2020. 
2 - http://azharmaryam.net/ways/edart.doc, Retrieved 7/10/2020.. 
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 ال جمل٪ املاؾؿت الخبرة الالػمت ملىاحهتها. جدؿبب في زل٤ مك٨الٍث حضًضةٍ  -3

 تهضص ال٣ُم الٗلُا ؤو ألاهضاٝ الغثِؿُت للماؾؿت. -4

خُلب اجساط ٢غاعاٍث وبحغاءاٍث جً٘ ناوعي ال٣غاع في مى٠٢ نٗب؛ بدُث ج -5

ٗت وعاجخت.  ؾَغ

 :1دوسج حُاج األصيح خايًغا:

ومدضصة  مؿخ٣لٍت  بن ألاػماث ٖلى ازخالٝ ؤق٩الها وؤهىاٖها ونىعها لها صوعة خُاةٍ 

 جخمثل في:

 مغخلت اليكىء )الىالصة(. -1

اصة )الىمى(.  -2  مغخلت الٍؼ

 .مغخلت ال٣ىة )الكباب( -3

 مغخلت ال٠ًٗ )الكُسىزت(. -4

 (.الايمدال٫ )الٟىاءمغخلت  -5

 عادًعا: آثاس األصيح

 للخ٣ضم والىجاح؛ 
 
لِـ بالًغوعة ؤن جغجبِ ألاػمت بالخُغ؛ وبهما ٢ض ج٩ىن ٞغنت

 لظل٪ ًم٨ً الىٓغ آلزاع ألاػمت مً حاهبحن، هما:

 ، و ج٨مً في:آلازاز الظلبُت لألشمت - ؤ

 .تهضًض وبٖا٢ت املاؾؿت ًٖ جد٤ُ٣ ؤهضاٞها 

 ت.خضار الخؿاثغ املاصًت والب  بكٍغ

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

7/10/2020. 
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  ٗت لؤلخضار ا لغصوص ألاٞٗا٫ الؿَغ اجساط ال٣غاعاث بإؾلىب ٚحر ٖلمي؛ هٓغ 

 املخالخ٣ت.

 ت الث٣ت بالىٟـ لضي بصاعة املاؾؿت ٖؼ   .ٖػ

 ، وج٨مً في:آلازاز ؤلاًجابُت لألشمت - ب

   بخضار الخٛحراث املالثمت التي ٢ض ال ج٩ىن مخاخت في ألاو٢اث الٗاصًـت في

 ْـغوٝ ٖمـل املاؾؿت.

  حىاهب ال٣هىع وال٠ًٗ ال٩امىت في بصاعة املاؾؿت مً ؤحل ججىبها بْهاع

 وجالٞحها مؿخ٣بال.

  جدؿحن ٖملُاث الخٗامل م٘ ألاػماث التي ٢ض جدضر مؿخ٣بال، في يىء

 الاؾخٟاصة مً هخـاثج ألاػمت الخالُت.

 .اؾخسالم الضعوؽ والٗبر مً ألاػماث؛ ملى٘ خضوثها مؿخ٣بال  
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 العانة فٍ األزناتالهبحث الثانٍ: العالقات 

٨ُت، وؤوعوبا زاهُا؛ ٧ان  بضؤث الٗال٢اث الٗامت بالٗمل ؤوال في الىالًاث املخدضة ألامٍغ

بري املاؾؿاث في 
ُ
الؿبب في مماعؾت هظا اليكاٍ هى جل٪ ألاػماث التي حٗغيذ لها ٦

ٕؼ الث٣ت بُجها وبحن حماهحرها، و٧اهذ ال٨ٟغة الؿاثضة خُجها هي اؾخٛال٫  ٩ا، وجٖؼ ؤمٍغ

ال في يىء  اصة الاهخاج؛ بال ؤن هظا الخا٫ لم ًضم ٍَى ٣ت في ؾبُل ٍػ الٗما٫ بإًت ٍَغ

هىع ؤخؼاب ججمٗهم، ٟٞي ْل جل٪ الٓغوٝ ٧ان ال بض  اهدكاع الىعي بحن الٗما٫، ْو

مً بًجاص ؤؾلىب مبخ٨غ، وجسُُِ مسخل٠ ٖما ٧ان ٖلُه، وحُٛحر ال٨ٟغ الؿاثض 

 ٧اؾخٛال٫ الٗما٫.

"ؤبى الٗال٢اث الٗامت" بةعؾاء ٢ىاٖض حضًضة جغج٨ؼ ٖلى  ومً هىا بضؤ اًٟي لي

املؿاولُت الاحخماُٖت لٗمل املاؾؿاث والاهخمام بالجمهىع؛ و٧ان الضاٞ٘ إلعؾاء جل٪ 

 ال٣ىاٖض وحُٛحر اؾتراجُجُت الخٗامل م٘ الٗما٫ هي جل٪ ألاػماث التي خلذ باملاؾؿت.

ًدخاج بلى ؤٞغاص ًلمىن  واضر املٗالم زال٫ املىا٠٢ الٗهِبت ٞةن اٖخماص ههج

 بلى 
 
غ الخسُُِ في بصاعة ألاػماث ؾُاصي خخما بك٩ٍل ممخاػ بالخسُُِ؛ ألهه بطا لم ًخٞى

ٗت؛ وهىا جإحي يغوعة الخسُُِ إلصاعة ألاػماث مً زال٫  اجساط ٢غاعاث متهىعة وؾَغ

الخ٨ٟحر ب٣ٗالهُت واؾخيباٍ اؾتراجُجُاث ج٨ٟل الخٗامل إلاًجابي م٘ ألاػماث في 

لت، جه٠ ٧اٞت مغا ه  َٟ كحر زُِ بصاعة ألاػماث في مجملها بلى زُت م
ُ
خلها املسخلٟت. وح

 إلاحغاءاث املسخلٟت التي ًجب اجساطها في املىا٠٢ الخغحت ؤو ألاػماث.

 إلااذا ًجب أن ًىىن هىان خطت إلدازة ألاشماث؟

ٟحن بك٩ل بًجابي بلى جبني ههج واضر  بن وحىص زُت إلصاعة ألاػماث جضٞ٘ املْى

٨غ زال١ إلصاعة ألاػمت، والخغوج بإ٢ل الخؿاثغ  مبني ٖلى اؾتراجُجُاث واضخت ٞو

املم٨ىت. وهىا ًجب بقغا٥ ٧اٞت الجهاث طاث الٗال٢ت في وي٘ زُت بصاعة ألاػماث؛ ألن 
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طل٪ بالخإ٦ُض ؾُدمي املىٓمت ؤو املاؾؿت مً التهضًضاث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها 

 اؾؿت.وؤق٩الها، وجدضص املؿخ٣بل لامً للم

 أوًَّنا ئداسج انؼالقاخ انؼايح نًا قثم األصيح

بن الخدضًاث التي جىاحه ٖلم بصاعة ألاػماث جخمثل في مداولت الخٗامل م٘ ألاػماث 

٢بل خضوثها، وحٗخمض هظه املغخلت ٖلى ٖملُت الخسُُِ؛ والتي جمثل الغ٦حزة ألاؾاؾُت 

الٟٗالت في مى٘ خضور  ألي بصاعة ٞٗالت لؤلػماث، ٞالخسُُِ حهضٝ بلى املؿاهمت

خد٤٣  ألاػماث املدخملت، ومداولت ججىبها وجٟاصحها والٗمل ٖلى خلها في خا٫ خضوثها، ٍو

 طل٪ مً زال٫:

 الىكاًت مً ألاشماث - أ

بن الى٢اًت في مٟهىمها البؿُِ هي ال٣ضعة ٖلى ججىب املساَغ، وجدخاج بلى ما 

ٗٝغ بـ "الخيبا باألػماث املدخملت"، بط حٗخبر هظه ال خُىة ٢اٖضة ؤؾاؾُت الجساط ٌُ

 بحغاءاث و٢اثُت في مى٘ خضور ألاػماث، وطل٪ مً زال٫:

٤ الصخُذ  الخيبا باألػماث املدخملت:  -1 بن الخيبا هى الخُىة ألاولى في الٍُغ

ٗخـبر جدضًـض ألاػماث التي مً املدخمل ؤن  ٤ الخسُـُِ، َو ملىاحهت ألاػمت ًٖ ٍَغ

إلصاعة ألاػماث، ومً ؤزُغ الٗىانـغ ألاؾاؾُت في جىاحهها املاؾؿت مً املهام الغثِؿُت 

 الخسُُِ لها.

جدضًض ألاػماث املدخملت: ٣ًهض بظل٪ جدضًض املجاالث التي مً املخى٢٘ ؤن   -2

ا لؤلػماث، ٞةطا ما جم جدضًض هـظه املجـاالث؛ حؿخُُ٘ املاؾؿت بما جصخُذ  جمثل باع 

جب ؤن  ت ألاػمت بن خضزذ.ألاويإ ؤو ألازُاء املىحىصة، ؤو بٖضاص الٗضة ملىاحه ٍو

ت، وختى ًخم جدضًض ألاػماث املدخملت؛  اث إلاصاٍع حكاع٥ في هظه الٗملُت حمُ٘ املؿخٍى
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ا ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الٗال٢اث الٗامت؛ ؤال وهي جىن٠ُ  هامت ال بض مً ال٣ُام بٗملُت حض 

٣هض بـه حمـ٘ املٗلىماث والخ٣اث٤ ًٖ املاؾؿت و٧ل ما ًخٗل٤  :بها مً املاؾؿت، ٍو

 .)...،الالتزاماث املالُت: )الًغاثب، الخإمُىاث، مؿخد٣اث الٗاملحن 

 .)...،املىخجاث: )٢ابلت للخل٠، ٢ابلت للمىاٞؿت 

 .)ال٣ىاهحن: )ما ًسو املاؾؿت ؤو ًى٨ٗـ ٖلى وكاَها 

 .)..،تي لها ٖال٢ت بإصاء املاؾؿت: )املىاٞؿىن، املىعصون الغؤي الٗام
ّ
 الجهاث ال

  املاؾؿت: )مىانٟاث مضي جىا٣ٞها م٘ اليكاٍ،،..(.البِئت التي ج٣٘ ٞحها 

وبهٟت مسخهغة؛ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖلى صاثغة الٗال٢اث الٗامت ال٣ُام بضعاؾت بِئتها 

الضازلُت والخاعحُت؛ ختى جخم٨ً مً خهغ مسخل٠ ألاػماث التي ًم٨ً ؤن جخٗغى 

ي اجبـِٗذ باألػمـاث الؿاب٣ت، وألاؾالُب الت زانـت لها، بياٞت بلى بٖضاص ملٟاث

ملىاحهتها، وهخاثج جل٪ ألاؾالُب، و٦ظل٪ صعاؾت ألاػماث التي و٢ٗـذ باملاؾؿاث 

ألازغي، والى٢ٝى ٖلى ألاؾالُب املخبٗت والىخاثج املد٣٣ت مً جل٪ ألاػماث؛ خُث 

ٖلى بٌٗ  ؾِؿاٖض طل٪ املاؾؿت وحهاػ الٗال٢اث الٗامت ٖلى الخٗٝغ بؿهىلت

ا لها، بياٞت  بلى بم٩اهُت ججىبها، وختى بن لم ًخم٨ً ألاػماث الـتي مً املم٨ً ؤن ًخٗغي

ؤًٞل  ملىاحهتها، بالخالي الخس٠ُٟ مً آزاعها  طل٪؛ ٞةهه ؾ٩ُىن هىا٥ اؾخٗضاص

 الؿلبُت ٖلى املاؾؿت.

ضاص إلصاعة ألاػماث  ؤلاعداد إلدازة ألاشماث: - ب بن ٢ُام بصاعة الٗال٢اث الٗامت باإٖل

سخلـ٠ ألاػماث التي ًم٨ً ؤن جخٗغى لها والغص حهضٝ بلى ؤن ج٩ىن مهُـإة ملىاحهـت م

٣ت  ؾلُمت. ٖلحها بٍُغ
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وفي بَاع الخإؾِـ إلصاعة ألاػماث؛ ًخىحب ٖلى مضًغ الٗال٢اث الٗامت ال٣ُام بٗضة 

 :1مهام، مجها

  الم وفي حمُ٘ ألاو٢اث؛ لخ٩ىن  وز٣ُت املداٞٓت ٖلى ٖال٢اث م٘ وؾاثل إلٖا

 مت.ؤ٦ثـغ حٗاوهـا مـ٘ املاؾؿت ؤزىاء ألاػ 

 .ا لؤلػماث  ازخُاع شخٍو ما ل٩ُىن مضًغ 

 ٤ ٍإلصاعة ألاػماث، م٘ جدضًض ؤصواعهم وإلاحغاءاث  حُٗحن ٖضص ًاء ٦ٍٟغ مً ألٖا

ىهاث املدخملت.  الىاحب اجساطها والؿِىاٍع

 .الم  حُٗحن مخدضر عؾمي باؾم املاؾؿت للخٗامل م٘ وؾاثل إلٖا

ضاص إلصاعة ألاػماث في بٖضاص زُ  ًخم الاؾترقاص بها ٖىض و٢ٕى  ِوجخمثل ٖملُت إلٖا

 .ؤػمت

 ئعداد خطت ئدازة ألاشماث:

خُاصي،  باليؿبت للخسُُِ لؤلػمت؛ ٞةهه بالخإ٦ُض ًسخل٠ ًٖ الخسُُِ الٖا

خُاصي ٞةهه  ٞالخسُُِ لؤلػمت ًىضعج جدـذ بَاع الخسُُِ الٗالجي، ؤما الخسُُِ الٖا

ٖخُاصي ًسخل٠ ًٖ ًىضعج جدذ بَاع الخسُُِ البىاجي، "ٞالخسُُِ إلاصاعي الا 

الخسُُِ إلصاعة ألاػماث؛ الظي ًدخاج بلى ج٩از٠ ؤ٦ثر مً حهت، ٧ي ًـخم٨ً حهـاػ 

اث ألاػمت وؤبٗاصها  ".2الٗال٢اث الٗامت في املاؾؿت مً إلاملام ب٩ل مدخٍى

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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لظل٪ ٞةهه ال جىحض زُت مىخضة إلصاعة ألاػماث، ٞهي جسخل٠ ٖلى خؿب َبُٗت 

ػماث املدخملت، وهي جخ٩ىن بهٟت ٖامت مً وؤهضاٝ املاؾؿـت، و٦ظل٪ خؿب ألا 

 :الٗىانغ الخالُت

 جدضًض ألاػماث املدخملت التي حُٛحها الخُت: 

خُث ؤن الخُت ال ًم٨جها ؤن جخالءم م٘ حمُ٘ ألاػماث املدخملت، بل هي جسخو  

ت  مُٗىت. بمجمٖى

 جدضًض الىؾاثل وإلام٩اهُاث املخاخت: 

٤ بصاعة ما جخُلب زُت بصاعة ألاػماث بم٩اهُاث  ت "ٍٞغ ىانغ بكٍغ ىُت ٖو صًت ٞو

ألاػماث"، ٞمً املٟترى ؤن ججهؼ املاؾؿت بالخض ألاصوى مً هظه إلام٩اهُاث؛ لخد٤ُ٣ 

ٗخبر جدضًض  ؤهضاٝ الخُت في الخٗامل مـ٘ ألاػمـاث املسخلٟت التي ؾب٤ جدضًضها، َو

ا هام في زُت بصاعة ألاػماث؛ ألن ُٞه ج٣ؿُم للٗ ٤ بصاعة ألاػماث ؤمغ  مل، وهى ٍٞغ

٠ هجاح ؤو ٞكل بصاعة  املؿاو٫ ألاؾاس ي
ّ
ًٖ مىاحهت ألاػمت، ٞٗلى ؤؾاؾه ًخى٢

 ألاػماث.

ىهاث ألاػماث:   ؾِىاٍع

ٗخمض ٖلـى   ت مً الٓغوٝ املؿخ٣بلُت، َو ى بإهه ون٠ ملجمٖى ٌٗٝغ الؿِىاٍع

ـت  مـً الاٞتراياث والخى٢ٗاث املخٗل٣ت بالٓغوٝ املؿخ٣بلُت للماؾؿت. مسخـاعة مجمٖى

ى ألاػمت: بإهه ٖغىوبا   ملا ًم٨ً ؤن ًدضر مً جُىعاث لخالي ًم٨ً حٍٗغ٠ ؾِىاٍع

٤ بَال١ الخُا٫، واؾخسضام ؤؾلىب الاهُال١ ال٨ٟغي الظي ًدُذ  ألػمت مُٗىـت، ٖـً ٍَغ

 لؤلػمت. مسخلٟت ملؿاعاث بُٖاء جهىعاث
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ىهاث ألاػمت جدُذ حؿهُل مهمت اجساط ال٣غاع ؤزىاء املىاحهت والخٗامل م٘  بن ؾِىاٍع

املخٛحراث؛ لخٟـاصي املىا٠٢ الخغحت، وفي خالت ازخالٝ الىا٢٘ الٟٗلي ًٖ ألاؾلىب 

خم بٖضاص  املسُِ؛ ًم٨ً بحغاء بٌٗ الخٗضًالث بما ًخالءم م٘ الٓغوٝ الؿاثضة. ٍو

٤ ٢ضعة املكاع٦حن في بٖـضاص  ٗت ٞو
ّ
ىهاث ألاػمت ب٨خابت ؤخضار الخٗامل املخى٢ ؾِىاٍع

ىهاث ٖلى ال في الى٢ذ طاجـه ًـخم ُل، وجىي٘ الخهىعاث ٖلى الىع١، وخسهـظه الؿِىاٍع

مغاحٗـت هـظه الخهىعاث وبحغاء الخٗضًالث املىاؾبت ٖلحها لخهبذ ؤ٢غب بلى الىا٢٘، 

ٗت هي ؤخضار اٞترايُت؛ ٞةجها في وا٢ٗها الخام وفي 
ّ
وبطا ٧اهذ ألاخضار املخى٢

ىهاث ألاػمت مداوعها الٗامت هي ؤ٢غب للخ٣ُ٣ت، ومً هىا ٞةن ٦خابـت جه ىعاث وؾِىاٍع

ى؛  هي حم٘ ما بحن الخ٣ُ٣ت والخُا٫ في ق٩ل خ٣ُ٣ت اٞترايُت، و٦جؼء مً الؿِىاٍع

مً ال٣غاعاث ملؿاٖضة إلاصاعة في الخٗامل م٘ جُىعاث ألاػمت،  ًم٨ً بٖضاص شجغة

ً مً اجساط ؤ٦ثر مً ٢غاٍع 
ّ
ؿخسضم هظا ألاؾلىب في بصاعة ألاػماث؛ هٓغا ألهه م٨ـِ َو

 للمىا٠٢ التي ؾِخم مىاحهتها في بَاع ألاػمت الىاخضة.باليؿبت 

ى وشجغة ال٣غاعاث يمً زُت بصاعة ألاػماث؛ الؾخسضامها  خم الاخخٟاّ بالؿِىاٍع ٍو

٣ت ؤًٞل ب٨ثحٍر مً مجغص وي٘ ٢اثمت بما  ٖىض خـضور ألاػمت، والق٪ ؤن هظه الٍُغ

 .1ػمتًجب ٖمله، ٦ما ؤجها مُٟضة ؤ٦ثر في خالت الخضعب ٖلى بصاعة ألا 

 الاجصاٌ باألشماث 

ٟحن بالٗالماث املب٨غة لؤلػمت، وجدظًغ ٧اٞت  ا ؤن ٌكٗغ ٧اٞت املْى مً املهم حض 

ا مً الٗىا٢ب الىزُمت لؤلػماث، خُث ؤن ألاػماث ال جازغ ٣ِٞ ٖلى   ً ٟحن ؤً املْى

ا الؾمها الخجاعي وؾمٗتها. ا ٢ىٍ  ك٩ل تهضًض 
ُ
 ؾالؾت ألاصاء في املاؾؿت وخؿب، بل ح

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

p.38. 
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كحر  ٤ٍ زام ًخٗامل م٘ ؾمٗت املىٓمت ؤو  َو مهُلر اجها٫ ألاػماث بلى ٍَغ

م٨ً ال٣ى٫ ؤن اجها٫ ألاػماث هى بمثابت  ت، ٍو املاؾؿت ب٩اٞت م٩ىهاتها املاصًت واملٗىٍى

مباصعة تهضٝ بلى خماًت ؾمٗت املىٓمت ونىعتها الٗامت. ومً هىا جإحي الخاحت 

 ًجب الاؾخٗاهت 
 
بسبراء اجهاالث ألاػماث ؾىاء ٧اهىا لالجها٫ باألػماث، وهىا ؤًًا

صازلُحن ؤم زاعحُحن؛ للخٟاّ ٖلى ؾمٗت املىٓمت مً التهضًضاث املسخلٟت والخدضًاث 

ىب ٞحها.  ٚحر املٚغ

ت  ٤ اجها٫ ألاػماث، هى خماًت الٗالمت الخجاٍع ٗخبر الٛغى الغثِس ي مً ٍٞغ َو

ٍت الٗالمت والخٟاّ ٖلى م٩اهت املاؾؿت في الؿى١ الظي حٗمل به، خُث بن هى 

ت هي مً ؤ٦ثر ألانى٫ ٢ُمت باليؿبت للماؾؿاث واملىٓماث.  الخجاٍع

 عملُت الخىاصل أزىاء ألاشماث

غاٝ الظًً  ضم ججاهل ؤي مً ألَا جٟغى ألاػمت ٖلى املاؾؿاث الخٗامل بةًجابُت ٖو

ًخٗاملىن م٘ املاؾؿت ؾىاء ٧اهىا صازلُحن ؤم زاعحُحن، وهىا ًجب الالخ٣اء بهم 

جب ؤن ٩ًىن الخضًث مٗهم ومىا٢كت ألا  م٨ً َلب املؿاٖضة مجهم ٍو ػمت مٗهم ٍو

جب إلاحابت ٖلى ٧اٞت اؾخٟؿاعاتهم بهض١  ا. ٍو  ُ ا وخ٣ُ٣ د  ا ونٍغ  ُ لم ا ٖو
 
قٟاٞ

ُت وص٢ت ختى ٣ًىمىا هاالء بمؿاهضة الكغ٦ت ٖلى ؤ٦مل وحه.  ومىيٖى

الم وهىا ًغي الباخثان اهه ال بض مً إلاقاعة بلى يغوعة الخٗامل م٘ وؾاث ل الٖا

الم جدبنى مىا٠٢ ؾلبُت  باختراُٞت ومهىُت وصون اعج٩اب ؤي ؤزُاء ججٗل وؾاثل الٖا

تها والهىعة الىمُُت املك٩لت ٖجها.  ججاه املاؾؿت، وبالخالي جازغ ٖلى ؾمٗتها وهٍى

ت الٗاملت في املاؾؿت ؤن جدغم  والجضًغ بالظ٦غ ؤهه ًجب ٖلى حمُ٘ الىخضاث الاصاٍع

وبلى( بالك٩ل املُلىب وفي حمُ٘ مغاخل جُىع ألاػمت.  -ىماث )مً ٖلى ؤن جخض٤ٞ املٗل

ىا ٦ُُٟت اجساط ال٣غاعاث الخاؾمت  جب ٖلى مخسههى اجهاالث ألاػمت ؤن ٌٗٞغ ٍو
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ٗالُت ل٩اٞت املىا٠٢ ٚحر املؿخ٣غة م٘ الخٟاّ ٖلى  ت ٞو ٗت والاؾخجابت بؿٖغ والؿَغ

ٟحن صازل ت املٗلىماث. وهىا ًجب الاهدباه بلى املْى املاؾؿت مً خُث اهخمائهم  ؾٍغ

ٟحن بمكاع٦ت  ووالئهم للماؾؿت يمً املٗاًحر املهىُت وألازال٢ُت؛ ألن ٢ُام املْى

املٗلىماث والبُاهاث التي بدىػتهم م٘ ؤي ؤَغاٝ زاعحُت ٢ض ًاصي بلى بلخا١ الًغع 

ال٨بحر باملاؾؿت ؤو املىٓمت. وهىا جبرػ الخاحت بلى ؤن ج٣ىم املىٓمت بخ٣ُُم ؤصاء 

ٟحن للماؾؿت.امل ُٟحن بك٩ل صوعي ومىٓم للخإ٦ض مً والء املْى  ْى

 زُت اجهاالث ألاػمت: 

ال جىٟهل اجهاالث ألاػمت ًٖ بصاعتها؛ ٞهي حؼء  م٨مل  لها؛ ٞةطا ٧اهذ الٗال٢اث 

الٗامـت حكـاع٥ في جىُٟظ بٌٗ املهماث املخٗل٣ت بةصاعة ألاػمت؛ بال ؤن اجهاالث ألاػمت 

 ًٖ وكاٍبال٩امل ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ال
 
 اجهالي. ٗال٢ـاث الٗامت، بد٨م ؤجها في ألانل ٖباعة

ا؛ بل مً زال٫ زُت  ُ جًٗها الٗال٢اث  بن الاجها٫ ؤزىاء ألاػمت ال ًخم ٖكىاث

الٗامت؛ "ألن الىجاة مـً ألاػماث التي جخٗغى لها املاؾؿاث؛ جخُلب مً بصاعة 

الم" وؤزغي لالجها٫ م٘ الٗال٢اث الٗامت ٞحها ؤن جُىع زُت لالجها٫ م٘ وؾاثل إلٖا

 .1الجماهحر

 لظل٪ ٞةن زُتها الجهاالث ألاػمت بهٟت ٖامت جخ٩ىن مً الٗىانغ الخالُت:

 :الم جخى٠٢ ٧اٞت بصاعة ألاػمت في املاؾؿت ٖلى ٦ٟاءتها في  جدضًض وؾاثل إلٖا

ا ما جخٗامل بؿلبُت الم ٚالب  الم؛ ألن وؾـاثل إلٖا ججاه  قضًضة الخٗامل م٘ وؾاثل إلٖا

الم بك٩ٍل هاصت املاؾ ؿت ؤزىاء ألاػمت، لظل٪ ًيبػي ؤن جخم الاجهاالث م٘ وؾاثل إلٖا

اصة الٟجىة التي   بلى ٖضم ٍػ
 
٣الوي، ختى ًم٨ً ٦ؿبها بلى حاهب املاؾؿت، بيـاٞت ٖو

 . ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.العالكاث العامت وئدازة ألاشماث واإلاساطم(. ٧2016افي، مهُٟى. ) - 1
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الم، وختى جهبذ وؾاثل  ا ٖىض خضور ألاػمت بحن املاؾؿت ووؾاثل إلٖا  ُ جخ٩ىن جل٣اث

ا مؿاهضا للماؾؿت ف الم ٖىهغ   .ي بصاعة ألاػمتإلٖا

 :بط ٖلى زُت الاجهاالث ؤن جدضص الجماهحر املؿتهضٞت، والتي  جدضًض الجماهحر

 مباقغة ؤو ٚـحر مباقـغة باألػمت، وهظه الخُت حكمل الجماهحر الضازلُت 
 
لها ٖال٢ت

ىص ي الخـبراء بًـغوعة جدضًض الجماهحر في ٧ل ؤػمت مدخملت،  والخاعحُت للماؾؿت، ٍو

ُت ألاػمت.حمه ألن ل٩ل ؤػمت ا زام بها، وطل٪ بدؿب َبُٗت وهٖى  ىع 

  ٗالت زُىة بالٛت في مىاحهت  بٖضاص الغؾالت: ٌٗخبر بٖضاص عؾالت مُٟضة ٞو

زانت في الؿاٖاث -ألاػماث، بط ؤن ما ج٣ىله ؤزىاء ألاػمت ٢ـض ٌٗض ؤ٦ثر ؤهمُت مما جٟٗله

خماماث ومً الًغوعي ؤن جهمم الغؾاثل لخالثم اه -ألاولى مً و٢ٕى ألاػمت،

 .واخخُاحاث ٧ل ٞئت مً الجمهىع املؿتهضٝ

  جدضًض وؾاثل الاجها٫: هىا٥ م٣ىلت ٖالمُت قهحرة ج٣ى٫ بإن"الىؾُلت هي

ب
َ
بها الجمهىع املؿتهضٝ؛  الغؾالت"، بمٗنى ؤهه بطا ؤخِؿً ازخُاع الىؾـُلت التي ًساَـ

لىٓغ بلى ٣ٞض جم يمان ٢ضع ٦بحر مً هجاح الغؾالت امل٣ضمت و، بالخالي ال ًم٨ً ا

 .الغؾاثل بضون الىٓغ بلى وؾاثلها

  



 
مدخل إلى العالقات العامة  007  

 واالتصال

ًُا: ئداسج انؼالقاخ انؼايح أثُاء األصيح  ثاَ

هىا٥ ال٨ثحر مً املهماث التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الٗال٢اث الٗامت في املاؾؿاث ؤزىاء 

ألاػماث، ؤهمها جلـ٪ التي جخٗل٤ بالهىعة الظهىُت للماؾؿت، ؤو ٖالج ألاويإ 

 ، ؤوخل املك٨الث الُاعثت.الخاَئت، ؤو بصاعة ال٣ًاًا

ً؛ جىحض  وبُٗضا ًٖ املهماث الخ٣لُضًت والك٩لُت، ؤو املخٗاٝع ٖلحها لضي املضًٍغ

  :1ًخدـخم ٖلـى الٗال٢اث الٗامت بهجاػها ؤزىاء ألاػمت مهماث

 الاجصاٌ بىطائل ؤلاعالم -1

ٗال ُت ٌٗخبر مهمت ؤنلُت مً مهماث الٗال٢اث الٗامت في بصاعة ألاػماث، وله ؤهمُت ٞو

 في الٗملُـت الاجهالُت إلصاعة ألاػماث؛ بط ًجب ٖلى الٗال٢اث الٗامت ٞىع خـضور 
 
٦بحرة

الم،  واُٞت ٧املت ألاػمـت ؤن ج٣ـىم بةًهـا٫ مٗلىماث ًٖ ْغوٝ ألاػمت بلى وؾاثل إلٖا

الم والخسُُِ الُاعت  وج٣ىم بخدضًثها ؤوال بإو٫، لظل٪ ٞـةن "عصوص ؤٞٗا٫ وؾاثل إلٖا

؛ ألن بٟٚا٫ 2، و٦ثحرا ما ًخم بٟٚالهما ٖىض خضور "ألاػمت ؤو ال٩اعزت"ٖىهغان ؤؾاؾُان

جٗـل زؿاثغ املاؾؿت  الم و٢ذ ألاػمت ٌؿاٖض ٖلى جهُٗضها، ٍو وججاهل وؾاثل إلٖا

 مًاٖٟت، زهىنا الخؿاثغ املخٗل٣ت بهىعتها.

 ئعالم جماهير اإلاإطظت بخطىزاث ألاشمت وجىفُر الحمالث ؤلاعالمُت  -2

ى٠٢  ر يغوعي بن بٖالم الجماهح في بصاعة ألاػمت؛ ألهه ٌكغح مى٠٢ املاؾؿت، ٍو

هاب في ألاوؾاٍ الاحخماُٖت؛ وال ًخم طل٪ بال  ل، وحهضت ألٖا ػخ٠ الكـاجٗاث وألا٢اٍو

المُت املغجبُت باألػمت وبصاعتها، ٞالهضٝ ألاؾاس ي مً بصاعة  مً زال٫ الخمالث إلٖا

اع، وخخما ؾدخإزغ ؾمٗت املاؾؿت ألاػماث هى الخٟاّ ٖلى ؾمٗت املاؾؿـت مـً الاجهُ

1 - http://www.crisisexperts.com/stakeholders.htm. Retrieved 8/10/2020. 
 . ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.العالكاث العامت وئدازة ألاشماث واإلاساطم(. ٧2016افي، مهُٟى. ) - 2
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ونىعتها بؿبب ألاػمت، وجهبذ مدِ ؤهٓاع الغؤي الٗام، ولهـظا ًغاعى ٖىض بصاعة ألاػمت 

ـت للماؾؿت، ٦ما   مٗىٍى
 
خكض جإًُض الغؤي الٗام و٦ؿب ز٣خه؛ ألن طلـ٪ ؾـُمثل خماًـت

اصة حجـم ألايـغاع الٗاثـضة ٖلـى  املاؾؿت، ًدض مً جضزل ؤَغاٝ ؤزغي ٢ض حؿهم في ٍػ

ومً هىا حاءث ؤهمُت بٖالم الجماهحر ب٩ل جُىعاث ألاػمت، م٘ الخغم ٖلى الكغح 

المُت الخصخُدُت. الم الهاص١ يمً الخملت إلٖا  الهاص١، وإلٖا

 شسح مىكف اإلاإطظت -3

حٗخبر هظه املهمت ؤؾاؾُت في ٖمل الٗال٢اث الٗامت، وج٩ىن بما للغؤي الٗام، ؤو 

خم هظا الكغح والخىيُذ في يىء لجماهحر املاؾؿـت، ؤو للجماهح ر املٗىُت باألػمت، ٍو

ت ٍجامت باججاهاث الغؤي الٗـام مـً هاخُت، واججاهاث الجماهحر املخٗل٣ت باألػمت مً  مٗٞغ

ؤزغي. والهضٝ مً هظه املهمت هى الخهى٫ ٖلى جإًُض الغؤي الٗام؛ الظي ٌٗخبر  هاخُت

 اؾؿت.ماقغا ٖلى الغيا الٗام الؿاثض لضي املجخم٘ ًٖ امل

 )الخٗٝغ ٖلى عح٘ الهضي(مخابعت زدود أفعاٌ الجماهير -4

حٗخبر مً ؤؾاؾُاث ٖمل الٗال٢اث الٗامت؛ ألجها بمثابت املهمت الخ٣ُُمُت لبرامج 

ت حُضة ًٖ ؤخىا٫ الغؤي الٗام واججاهاجه  الٗال٢اث الٗامت وؤٖمالها، ٦ما ج٣ضم مٗٞغ

في الخٗامل م٘  حؿهم بك٩ٍل بًجابي الخ٣ُ٣ُت؛ مما ٌؿاٖض في بىاء البرامج الٟٗالت التي

ألاػمت، وبىاء البرامج الٗالحُت لؤلػمت وما بٗضها. وجخُلـب هـظه املهمت بحغاء 

ا ٖلى  مؿخمغة اؾخ٣هاءاث  ُ لجماهحر املاؾؿت، والجزو٫ بلى املُضان للخٗٝغ شخه

 جدىاؾب م٘ وا٢٘ ألاػمت واملدُِ الظي مى٠٢ الجمهىع وعصوص ؤٞٗاله؛ مً زال٫ آلُاث

 وكإث ُٞه.

ًاٝ بلحها بٌٗ   حٗخبر هظه املهام مً ؤ٦ثر املهماث يغوعة و٢ذ بصاعة ألاػماث، ٍو

 املهماث، مجها: الخيؿ٤ُ بحن وخضاث املاؾؿت، والخٗاون م٘ ؤحهؼة الضولت.
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  اجصالث العالكاث العامت أزىاء ألاشماث

ٖملُت ال ًم٨ً ٞهم صوع الٗال٢اث الٗامت في مٗالجت ألاػماث بال مً زال٫  

الاجها٫ التي جمثل ؤؾاؽ ٖمل الٗال٢اث الٗامت، لظل٪ ٞةن الاجها٫ مً ألاهمُت 

ا مهما في بصاعتها.  بم٩ان في مىيٕى الخٗامل م٘ ألاػماث؛ باٖخباعه حؼء 

 ٖىضما ج٣ىم بخإصًت صوعها في مىاحهت 
 
وج٣٘ ٖلى الٗال٢اث الٗامت مهامُّ اجهالُت

اث٠ لظل٪ الضوع املىاٍ؛ به ؾىاء في  ؤؾاؾُت ألاػماث، وهظه املهام هي بمثابت ْو

 الاجها٫ بالجمهىع الضازلي ؤو ٖلى مؿخىي الجمهـىع الخاعجي.

اث٠ ٢ض مدىعها الباخثان في  ٞإما ٖلى مؿخىي الجمهىع الضازلي؛ ٞةن جل٪ الْى

 لاحي:

بدضور ألاػمت، وعٞ٘  -وفي ٧اٞت املىا٢٘ -بٖالم حمُ٘ الٗاملحن في املاؾؿت  - ؤ

بالخىاحض في مى٢ٗه، والاؾخٗضاص  بلى ؤٖلى مؿخىي، وجىحُه ٧ل ٞغص صعحت الاؾـخٗضاص

 ألصاء مهامه امل٩لٟت بلُه.

٘ حٗمٍُم عؾمي -ج٣ضًم بُاٍن مىحٍؼ ؤو  - ب ُت خضر ألاػمت ؤو ال٩اعزت، م٘  -ؾَغ بىٖى

ت،  جىيُذ ألاؾـباب وإلاحغاءاث الىاحب ال٣ُام بها، وما جم ال٣ُام به ٖلى وحه الؿٖغ

ـىػٕ ٖلـى الٗـا ملحن في املاؾؿت واملؿاهمحن ٞحها؛ ألجهم ؾ٩ُىهىن م٣هضا لىؾاثل ٍو

الم للخهى٫ مجهم ٖلى املٗلىماث.  إلٖا

اث٠ جدبلىع في:  ؤما باليؿبت للجمهىع الخاعجي، ٞةن جل٪ الْى

الٗمل ؤن ٖلى ًجخاػ حهاػ الٗال٢اث الٗامت الؿاٖاث ألاولى مً ألاػمت بث٣ت  - ؤ

 وجماؾ٪.

الم ب٩اٞت ب  - ب خ٣اث٤ املى٠٢ وجُىعاجه ؤوال بإو٫، والجهىص مضاص وؾاثل إلٖا

 املبظولت للخٗامـل مـ٘ ألاػمت.
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٣ت ج٨ٟل ٖضم  - ث الم؛ للخض مً ؾلبُتها وبٍُغ الخٗامل بظ٧اٍء م٘ وؾاثل إلٖا

 .جٟا٢مها

الهض١ والض٢ت في ه٣ل املٗلىماث؛ ل٨ؿب ز٣ت الجمهىع، ويمان صٖمه  - ر

 .ملى٠٢ املاؾؿت في مجا٫ مىاحهت ألاػمت

غص ٖلى اؾخٟؿاعاث الجمهىع ما في ًخٗل٤ بخُىعاث ألاػمت وحهىص لل بٖضاص آلُت - ج

 مىاحهتها.

 ثانًثا: ئداسج انؼالقاخ انؼايح نًا تؼذ األصيح

ضم الاهتهاء باهتهاء املى٢ـ٠ ؤو  ت، ٖو جخمحز ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت باالؾخمغاٍع

٫ مخابٗتها ال٣ًـُت ؤو املكـ٩لت ؤو ألاػمت، بط حؿخمغ ؤٖمالها ألبٗض مً طل٪؛ مً زال

لخل٪ املىا٠٢ ؤو ال٣ًاًا وصعاؾـتها ألبٗاصهـا املخٗضصة، ٣ٞض ج٩ىن هىا٥ مساَغ مً 

 املم٨ً ؤن حؿبب هٟـ ألاػمت مغة  ؤزغي بٗض و٢ذ ٢هحر.

 مهام العالكاث العامت بعد ألاشمت

بن اهتهاء ألاػمت ال ٌٗني اهتهاء مهمت بصاعة الٗال٢اث الٗامت لؤلػماث في املاؾؿت، بط 

مغخلت ما بٗـض ألاػمت حٗخبر مؿإلت بالٛت ألاهمُت في بصاعة ألاػماث؛ ألجها جدؿً مً  ؤن

ممازلت، ومً مهام الٗال٢اث الٗامت  ٢ضعاث املاؾؿـت في الى٢اًـت والاؾـخٗضاص ألػماث

 : 1بٗض اهتهاء ألاػمت

 .صعاؾت ؤؾباب ألاػمت؛ لل٨ك٠ ًٖ ؤوحه ال٣هىع في جى٢ٗها ؤو مجاالتها 

 ا  صة ألامىع صازل املاؾؿت بلى ما ٧اهذ ٖلُه ٢بل ألاػمت.الخسُُِ إٖل

 بن خهل ٞحها جإزحر.-وي٘ بغامج لخدؿحن الهىعة الظهىُت للماؾؿت 

1 - http://www.crisisexperts.com/stakeholders.htm. Retrieved 8/10/2020. 
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  ؛ ملدى لازاع الىٟؿُت لؤلػمت ٖلى
 
بٖاصة جإهُل الٗاملحن في املاؾؿت هٟؿُا

 .الٗاملحن

 .بٖاصة جغجِب املاؾؿت بٗض ػوا٫ ألاػمت 

 ًا ألاػمت باليؿبت للجمهىع الخاعجي.الٗمل ٖلى بػالت عواؾب وب٣ا 

  جلُُم ألاشمت

بٗض ػوا٫ ألاػمت؛ ًجب ٖلى الٗال٢اث الٗامت ؤن جخٗٝغ ٖلى مضي هجاخها  

اٖلُتها في مىاحهت ألاػمت، ومضي جإزغ املاؾؿت وؾمٗتها بيخاثج ألاػمت، وجخُلب هظه  ٞو

 :1الٗملُت ٖضصا مً إلاحغاءاث مً بُجها ما ًلي

  ع الضازلي باملاؾؿتاؾخ٣هاء عؤي الجمهى  -1

بهضٝ مداولت الخٗٝغ ٖلى آعائهم خى٫  خُث ج٣ىم املاؾؿت باؾخ٣هائهم

ٗذ في بصاعة ألاػمت، و٦ظل٪إلاحغاءاث الت
ُّ
 الاؾخٟهام خى٫ الى٣اثو املىحىصة ٞحها. ي اجبـ

 اؾخ٣هاء عؤي الجماهحر الخاعحُت املٗىُت  -2

ملاؾؿت مً الخاعج، مما خُث ج٣ىم الٗال٢اث الٗامت بإزظ عؤي ٧ل مً له ٖال٢ت با

ٌؿمذ بإزظ نىعة ًٖ وحهت هٓغهم وا٢تراخاتهم ُٞما ًسو الخٗضًالث التي ًجب 

 بصزالها ٖلى الخُت، وزانت ُٞما ًخٗل٤ باجهاالث ألاػمت.

الم -3  اؾخ٣هاء عؤي وؾاثل إلٖا

واكع ئدازة ألاشماث في مإطظاث الخعلُم العالي ألازدهُت: دزاطت مُداهُت على (. 2017ًمان. )ٖبض الغخمً، ب - 1

)عؾالت ماحؿخحر ميكىعة(. حامٗت البل٣اء الخُب٣ُُت، ٧لُت الؿلُت للٗلىم إلاوؿاهُت:  .جامعت البللاء الخطبُلُت

ت.  ٢ؿم الٗلىم التربٍى
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غة  ت عؤي املؿاولحن ٞحها ًٖ َغ١ وؤؾالُب ببالٚهم باألػمت، ومضي ٞو ملٗٞغ

ت مضي هجاح بحغاءاث املٗلىماث التي جم  َلبها، والتي جم بًهالها بلحهم، وهظا ملٗٞغ

الم.   الاجها٫ م٘ وؾاثل إلٖا

 ج٣ُُم ؤؾلىب بصاعة ألاػمت طاجه -4

سضمذ مً ٢بل، ؤو جل٪ التي 
ُ
خُث ًخم ج٣ُُمه م٣ابل ألاؾالُب التي اؾخـ

حرهم،  اؾـخسضمتها ماؾؿـاث ؤزغي، واؾخ٣هاء عؤي الخبراء وؤؾاجظة الجامٗاث ٚو

ت وهظ ت مـضي جدؿـً ؤصاء املاؾؿت في بصاعة ألاػمت، و٦ظل٪ مٗٞغ ا مً ؤحل مٗٞغ

مؿخىاها في طل٪ بامل٣اعهت م٘ املاؾؿاث ألازغي، والبدث ًٖ ٦ُُٟت الىنى٫ بلى 

 مؿخىي ؤٖلى مً إلاصاعة، وطل٪ بةحغاء الخٗضًالث الالػمت.
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الهبحث الثالث: دراسة ثطبٌقٌة عن واقع إدارة األزنات فٍ 

دراسة نٌدانٌة على جانعة  -الجعلٌو العالٍ األردنٌة نؤسسات

 البلقاء الجطبٌقٌة

 أوًَّنا: يذخم ػٍ واقغ ئداسج األصياخ فٍ يإعغاخ انرؼهُى انؼانٍ األسدَُح

 بٖضاص في ؤصواع مً به ج٣ىم ملا الخٗلُمُت؛ الىٓم ؤؾاؾُا في مدىعا الجامٗاث حك٩ل

ت ال٩ىاصع  وهٓغا لخٗضص والخ٣ضم، الخُىع  ٍَغ٤ ٖلى ٗهووي املجخم٘ وبىاء املاهلت البكٍغ

اثٟها  ًىم؛ بٗض امًى  زُاه جدؿإع ٖالم في املجخم٘ وزضمت الٗلمي والبدث الخضَعـ في ْو

 واملخٛحراث الخدضًاث ٦م خُث مً مؿبى٢ت ٚحر ٞترة ملىاحهت مىٓىمتها حٛحر ٖلحها جىحب

ت،  وؤبٗاصها وآزاعها دضتهاب مسخلٟت ؤػماث م٘ الخٗامل خخمُت مً ؾاهمذ التي املدؿاٖع

 .الجضًض الٗهغ عوح الؾدُٗاب

 باث الخالُت، ألالُٟت في املٗانغة للماؾؿاث ؤؾاؾُت ؾمت ألاػماث ؤن وبما

ا ألاػمت بصاعة مضزل اؾخسضام ا  حؼء  ا م٣ُٗ  ال ًخجؼؤ مً وؿُج الخُاة املٗانغة، وحؼء 

خٛلب ٖلحها، وؤنبذ لٗمل هظه املاؾؿاث، ألامغ الظي ًخُلب بصاعتها بك٩ل مالثم لل

ا، لغنض ماقغاث خضور ا مضعوؾ   ُ ا ٖلم ا وخحز  ألاػمت،  الخٗامل مٗها ًدخاج مىهج 

 ومخابٗتها والٗمل ٖلى بخباَها وصعاؾت ٖضم ج٨غاعها مؿب٣ا.

ت مً مهاعاث مخٗضصة  وبىاء  ٖلى طل٪ حؿدىض بصاعة ألاػماث في حىهغها ٖلى مجمٖى

، واجساط ال٣غاعاث، والخٟاوى، والاجها٫ ًجب ؤن ًلم بها ال٣اثض، ٦ةصاعة الى٢ذ

اٖلُت ٢بل جٟا٢مها واهدكاعها  ملي ٌٗالج ألاػمت ب٨ٟاءة ٞو واٖخماص مىهج ٖلمي ٖو

سُت ال٨بري  صازل الخغم الجامعي  وحٛلٛلها صازل الجامٗت، ومغاحٗت ألاػماث الخاٍع

غ البدىر املؿخ٣بلُت.  ىهاث لخٍُى  ٖلى ىحبًخ آزغ حاهب ومًللخيبا بها، ووي٘ ؾِىاٍع
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٤  ًٖ مٗها، للخٗامل ألاؾهل املٟخاح ألهه لؤلػماث؛ الجُض الدصخُو الجامٗاث ٢اصة ٍَغ

غة ت، املٗلىماث، ٞو ت والخبرة، واملٗٞغ  وؤًً ومتى ألاػمت، وكىء وبىاٖث ألاؾالُب ومٗٞغ

 بٗض ألاػماث بصاعة زُىاث جىُٓم بلى و٢ىىاث اجهاالث، باإلياٞت ألاػمت، مٗالجت جخم

 مً والخٗلم مجها الخض ؤو ألايغاع واخخىاء والى٢اًت باألػمت والاؾخٗضاص هظاعإلا  ا٦دكاٝ

 املاصًت ألاػماث بصاعة ٖلى مخُلباث الًىء وبل٣اء ألاػمت، ٖجها جمسًذ التي الىخاثج

ت ت، وإلاصاٍع  .الجامُٗت ألاػماث ملىاحهت ٖمل ٍٞغ٤ وحك٨ُل والبكٍغ

ًُا: َثزج يخرظشج ػٍ يُهجُح انذساعح  ثاَ

 ؤٖضاص جؼاًض ؤػمت ؤهمها الجامُٗت، ألاػماث مً ٖضًضة ؤهماٍ ْهىع  ا لدؿإعهٓغ  

حرها وألاػماث املالُت، الجامعي، والٗى٠ الُلبت،  الاهخمام اؾخضعى ألاػماث؛ مً ٚو

ت مً صعحت وبإٖلى بةصاعتها  ال املك٩لت ؤن جغي الباخثت املُُٗاث؛ هظه بَاع وفي. الجاهٍؼ

 وبصاعجىا حٗاملىا و٦ُُٟت اججاهها ؤٞٗالىا عصوص في ج٨مً بل ألاػماث، جل٪ خضور في ج٨مً

 البل٣اء حامٗت في ألاػماث بصاعة وا٢٘ ًٖ ال٨ك٠ بلى الضعاؾت وبالخالي هضٞذ هظه .لها

ت الخُب٣ُُت،  ألا٧اصًمُت، والغجبت وال٩لُت، الىٕى الاحخماعي،) املخٛحراث مً ٧ل ؤزغ ومٗٞغ

 حامٗت في ألاػماث بصاعة وا٢٘ خى٫  الضعاؾت، تُٖى ؤٞغاص ج٣ضًغاث في (الخبرة وؾىىاث

 الخُاة مخُلباث مً باث بصاعي  مىُل٤ مً الضعاؾت هظه ؤهمُت وجيب٘ .الخُب٣ُُت البل٣اء

ؿها ًخم التي ٞغوٕ إلاصاعة ؤخض ؤنبدذ ألاػماث بصاعة بن بط املٗانغة؛  مً الٗضًض في جضَع

ٓمى ٦بري  ؤهمُت مً لها اومل ال٣ُاٖاث، ٧اٞت في ؤهمُتها ٖلى ًض٫ مما الجامٗاث  في ٖو

 مىاحهت في الجامُٗت الؿُاؾاث ووايٗى ال٣غاعاث ناوعي حؿاٖض و٢ض وا٢ٗىا، في الخإزحر

غ في املؿاهمت وبالخالي الجامُٗت، ألاػماث بصاعة  ؤهمُتها جيب٘ ٦ظل٪ الجامُٗت، إلاصاعة جٍُى

 الٗاملت لل٣ىي  إلاهخاجو الخىمُت ًٖ ألاو٫  املؿاو٫ الٗالي الخٗلُم بإن مٟاصها خ٣ُ٣ت مً

 املجخم٘. اخخُاحاث ؾُا١ في ال٨ٟاءة طاث
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 باؾخسضام املُضاهُت، الضعاؾت وؤؾلىب الخدلُلي الىنٟي املىهج الضعاؾت واجبٗذ

 البل٣اء حامٗت في الخضَعـ هُئت ؤًٖاء حمُ٘ مً الضعاؾت مجخم٘ ج٩ىن ، الاؾدباهت

ًى 387( والبالٜ ٖضصهم )الخُب٣ُُت )املغ٦ؼ  ٖو
 
ة، وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت ( ًٖىا

ًىة التي جمثل وؿبت ) 260بؿُُت ٢ىامها ) ا ٖو  ( مً مجخم٘ الضعاؾت.67.18ًٖى 

 ثانًثا: َرائح انذساعح ويُاقشرها

 مً الخُب٣ُُت البل٣اء حامٗت في ألاػماث بصاعة وا٢٘ ما"وههه  :ألاو٫  الؿاا٫ هخاثج

ؿُت؟ الهُئت ؤًٖاء هٓغ وحهت  املخىؾُاث اؾخسغاج جم الؿاا٫ هظا ًٖ لئلحابت."الخضَع

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت الخُب٣ُُت،  البل٣اء حامٗت في ألاػماث بصاعة لىا٢٘ املُٗاٍع

 .طل٪ والجضو٫ ًىضر

ت والاهدسافاث الحظابُت (:اإلاخىططاث1جدٌو )  في ألاشماث ئدازة لىاكع اإلاعُاٍز

ظُ الهُئت أعظاء وجهت هغس مً الخطبُلُت البللاء جامعت ا  مسجبت تالخدَز ًُ جىاشل

 .الحظابُت اإلاخىططاث خظب

املخىؾِ  املجا٫ الغ٢م الغجبت

 الخؿابي

الاهدغاٝ 

 املُٗاعي 

 املؿخىي 

 مخىؾِ 0.596 3.58 املٗلىماث في بصاعة ألاػماث 4 1

 مخىؾِ 0.638 3.51 الاجها٫ في بصاعة ألاػماث 5 2

 مخىؾِ 0.718 3.41 ال٣ُاصة في بصاعة الاػماث 1 3

ال٣غاعاث في بصاعة  اجساط 3 4

 ألاػماث

 مخىؾِ 0.701 3.36

 مخىؾِ 0.892 3.09 الخسُُِ في بصاعة ألاػماث 2 5

 مخىؾِ 0.656 3.38 الضعحت ال٩لُت
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 (، خُث3.58 -3.09( ؤن املخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن )1ًبحن الجضو٫ )

 (،3.58بلٜ ) خؿابي مخىؾِ بإٖلى ألاولى املغجبت في بصاعة ألاػماث في املٗلىماث مجا٫ حاء

بلٜ  خؿابي وبمخىؾِ املغجبت ألازحرة في ألاػماث بصاعة في الخسُُِ مجا٫ حاء بِىما

 خهى٫  في الؿبب ٩ًىن  (، و٢ض٩٦3.38ل ) لؤلصاة الخؿابي املخىؾِ وبلٜ (،3.09)

 خُث الجٛغاُٞت الخُب٣ُُت البل٣اء حامٗت َبُٗت "مخىؾِ" مؿخىي  ٖلى الضعحت ال٩لُت

هاؤٞ جمخض  مً ؤ٦ثر ؤػماث وكىء اخخمالُت بلى مما ٌٗغيها الجىىب بلى الكما٫ مً ٖغ

 .ألاعصهُت الجامٗاث مً ٚحرها

ُما ت الخؿابُت والاهدغاٞاث املخىؾُاث خؿاب ًلي ٞو  مجا٫ ل٩ل لل٣ٟغاث املُٗاٍع

 .خضة ٖلى
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 .ألاشماث ئدازة في اللُادة مجاٌ :أول

ت والاهدسافاث الحظابُت (: اإلاخىططاث2جدٌو )  بمجاٌ اإلاخعللت للفلساث اإلاعُاٍز

ا مسجبت ألاشماث ئدازة في اللُادة ًُّ  .الحظابُت اإلاخىططاث خظب جىاشل

املخىؾِ  ال٣ٟغاث الغ٢م الغجبت

 الخؿابي

الاهدغاٝ 

 املُٗاعي 

 املؿخىي 

ًدغم ال٣اصة ٖلى ؤن ًخٗامل م٘ ألاػماث ٖلى  5 1

 ؤجها ٞغم لخدؿحن ألاويإ 

 مغجٟ٘ 1.190 3.71

دغم ال٣اثض ٖلى خكض الُا٢اث ال٩امىت ً 1 2

ما٫ ٚحر الغوجُيُت لخٟاصي ألاػمت  ألصاء ألٖا

 مغجٟ٘ 1.95 3.69

 بصاعة في للخضزل املىاؾب الى٢ذ ال٣اصة ٣ًضع 6 3

 .ألاػماث م٘ الخٗامل

 مغجٟ٘ 1.93 3.67

ًدغم ال٣اصة ٖلى عؾم الخ٨خ٩ُاث الالػمت  10 4

 إلصاعة الخٗامل م٘ ألاػماث

 مخىؾِ 1.073 3.62

خاب٘  4 5 ًدغم ال٣اصة ٖلى مخابٗت و٢ٕى ألاػمت ٍو

 بإو٫ 
 
 الخضر ؤوال

 مخىؾِ 1.098 3.61

ًماعؽ ال٣اصة م٘ الٗاملحن ؤؾلىب )الخٟاهم  3 6

 والا٢ىإ( في خل ألاػماث

 مخىؾِ 1.098 3.57

ًدث ال٣اصة ٖلى جبؿُِ إلاحغءاث في بصاعة  7 7

 الخٗامل م٘ ألاػمت

 مخىؾِ 1.331 3.40

ًمخل٪ ال٣اصة ٢ُاصة ٣ٖالهُت ٚحر اهٟٗالُت م٘  9 8

ً ملىاحهت ألاػماث  لازٍغ

 مخىؾِ 1.302 2.98

ًدغم ال٣اصة ٖلى بزًإ بصاعة الخٗامل م٘  2 9

 ألاػماث للمىهجُت الٗلمُت

 مخىؾِ 1.302 2.95

ٟحن للمكاع٦ت في  8 10 ًدغم ال٣اصةٖلى جدٟحز املْى

 بصاعة الخٗامل م٘ ألاػماث

 مخىؾِ 1.271 2.85

 مخىؾِ 8.71 3.41 ال٣ُاصة في بصاعة ألاػماث

(، خُث 3.71-2.85( ؤن املخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن )2ًببن الجضو٫ )

 ال٣ٟغة حاءث بِىما ،(3.71) بلٜ خؿابي وبمخىؾِ ألاولى املغجبت في (5) ع٢م حاءث ال٣ٟغة

 للمجا٫ الخؿابي املخىؾِ لٜوب ،(2.85) بلٜ خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة باملغجبت (8) ع٢م
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 إلاصاعاث في الجامٗت ٢اصة بٌٗ زبرة ب٣لت الىدُجت هظه الباخثت جٟؿغ .(3.41) ٩٦ل

 ُٞما الىاُٖت ال٣ُاصة ي٠ٗ ٦ظل٪ ٞحها، بٖضاصهم ل٠ًٗ ألاػماث م٘ بالٗامل الؿاب٣ت

 .إلابضإ ٌصج٘ الجىصة ٖالي بهخاج لُخد٤٣ الٍٟغ٤ بخدٟؼ ؤًٖاء ًخٗل٤

ا: مجاٌ ًُ  .ألاشماث ئدازة في لخخطُطا زاه

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىططاث (:3جدٌو )  بمجاٌ اإلاخعللت للفلساث اإلاعُاٍز

 .الحظابُت اإلاخىططاث خظب جىاشلُا مسجبت ألاشماث ئدازة في الخخطُط

املخىؾِ  ال٣ٟغاث الغ٢م الغجبت

 الخؿابي

الاهدغاٝ 

 املُٗاعي 

 املؿخىي 

ىهاث بض 17 1 ٗض ال٣اصة ؾِىاٍع ًلت مً زال٫ ٌُ

جُىعاث للمؿاعاث املسخلٟت التي جٓهغ بها 

 ألاػمت

 مغجٟ٘ 1.137 3.71

٤ بُان  15 2 اث ألػماث ًٖ ٍَغ ًدضص ال٣اصة ألاولٍى

 ؤهمُتها باليؿبت للجامٗت

 مغجٟ٘ 0.899 3.70

ٌؿخسضم ال٣اصة ؤؾالُب و٢اثُت )إلاهظاع املب٨غ  11 3

ت( الخخىاء ألاػمت ٢بل  والاعقاصاث الخدظًٍغ

 ضوثهاخ

 مخىؾِ 1.093 3.69

ًسهو ال٣اصة محزاهُت مؿخ٣لت لٗملُت  16 4

 التهُُِ الاؾتراجُجي لؤلػماث

 مخىؾِ 0.964 3.45

ٌؿخٗحن ال٣اصة بمخسههحن مً زاعج الجامٗت  12 5

ضاص زُِ ألاػماث  إٖل

 مخىؾِ 1.089 3.45

ًدلل ال٣اصة البِئت الضازلُت للؿُُغة ٖلى  13 6

 ماثاملك٨الث املؿببت لؤلػ 

 مخىؾِ 1.281 3.19

ٌؿخٗحن ال٣اصة بمخسههحن مً زاعج الجامٗت  14 7

ضاص زُِ ألاػماث  إٖل

 مخىؾِ 1.361 3.05

ًدغم ال٣اصة ٖلى ج٣ُُم الخُِ الخالُت  18 8

غها للخٗامل م٘ ألاػماث املؿخ٣بلُت  بٛغى جٍُى

 مخىؾِ 1.345 3.03

ٌكاع٥ ال٣اصة الٗاملحن في بٖضاص الخُت  19 9

 إلصاعة ألاػماث الخىُٟظًت

 مخىؾِ 1.285 3.02

 مخىؾِ 0.701 3.36 اجساط ال٣غاعاث في بصاعة ألاػماث
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(، خُث 3.71-3.02( ؤن املخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغواخذ ما بحن )3ًبحن الجضو٫ )

 حاءث بِىما ،(3.71) بلٜ خؿابي وبمخىؾِ ألاولى ( في املغجبت23حاءث ال٣ٟغة ع٢م )

 الخؿابي املخىؾِ (، وبل3.02ٜبلٜ ) خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة باملغجبت (28) ع٢م ال٣ٟغة

  حاءث الىدُجت هظه ؤن الباخثت جغي  (3.36) ٩٦ل للمجا٫
 
 بحن مكاع٦ت وحىص لٗضم هٓغا

ٟحن ضم ال٣غاع، حىصة ٖلى ؾلبا ٨ٌٗـ مما ال٣غاعاث، ومخسظي املْى ٟحن ججاوب ٖو  .املْى

 .ألاشماث ئدازة في اإلاعلىماث مجاٌ زابًعا:

 ٌ ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىططاث (:4) جدو  بمجاٌ اإلاخعللت للفلساث اإلاعُاٍز

 .الحظابُت اإلاخىططاث خظب جىاشلُا مسجبت ألاشماث ئدازة في اإلاعلىماث
اإلاخىطط  الفلساث السكم السجبت

 الحظابي

الاهدساف 

 اإلاعُازي 

 اإلاظخىي 

ت( املٗلىماث في  35 1 ًداٞٔ ال٣اصة ٖلى )ؤمً وؾٍغ

 اث مد٨م لخسٌُٟ مساَغ ألاػمتهٓام مٗلىم

 مغجٟ٘ 0.967 3.92

٤ الٗمل  29 2 ًلخو ال٣اصة بمكاع٦ت ؤًٖاء ٍٞغ

 املٗلىماث الؾخسالم هخاثج ألاػمت

 مغجٟ٘ 0.951 3.69

ب  31 3 حر ٢اٖضة بُاهاث حؿخٖى ًدغم ال٣اصة ٖلى جٞى

ُٟها في الخٗامل م٘ ألاػمت َبُٗت ألاػمت  لخْى

 مغج٣٘ 1.092 3.67

حر وسخ اخخُاَُت مً ًدغم  36 4 ال٣اصة ٖلى جٞى

 املٗلىماث للمداٞٓت ٖلحها الؾخسضامها و٢ذ ألاػمت

 مخىؾِ 1.195 3.61

ًدغم ال٣اصة ٖلى اُٖاء مٗلىماث ص٣ُ٢ت زالُت  30 5

 مً الازُاء جلبي مخُلباث بصاعة ألاػمت

 مخىؾِ 1.133 3.43

ًدغم ال٣اصة ٖلى حٛظًت هٓم املٗلىماث بك٩ل  33 6

 ٗلىماث لترقُض ال٣غاعاث املخٗل٣ت باألػمتمؿخمغ بامل

 مخىؾِ 1.057 3.38

ًدغم ال٣اصة ٖلى حٛظًت هٓم املٗلىماث بك٩ل  32 7

 مؿخمغ باملٗلىماث لترقُض ال٣غاعاث املخٗل٣ت باألػمت

 مخىؾِ 1.057 3.38

حر هٓم مٗلىماث مً قإجها  34 8 ًدغم ال٣اصة ٖل جٞى

 تاملؿاهمت في الخيبا باألػماث املؿخ٣بلُ

 مخىؾِ 1.281 3.19

 مخىؾِ 0.59 3.58 املٗلىماث في بصاعة ألاػماث

(، خُث 3.92 -3.19( ؤن املخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن )4ًبحن الجضو٫ )

(، بِىما حاءث 3.92( قي املغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بلٜ )35حاءث ال٣ٟغة ع٢م )

(، وبلٜ املخىؾِ 3.19ابي بلٜ )( باملغجبت ألازحرة وبمخىؾِ خؿ34ال٣ٟغة ع٢م )
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 ل٠ًٗ في 3.58الخؿابي للمجا٫ ٩٦ل )
 
(، وجغي الباخثت ؤن هظه الىدُجت حاءث هٓغا

ت وهٓم صٖم ال٣غاعاث للخىببا باألػمت املؿخ٣بلُت  اؾخسضام هٓم املٗلىماث إلاصاٍع

 و٦ظل٪ ٖضم جدضًث هٓم املٗلىماث بك٩ل مؿخمغ ملىا٦بت املخٛحراث.

 صاٌ في ئدازة ألاشماثمجاٌ الاج خامًظا:

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىططاث (:5جدٌو )  بمجاٌ اإلاخعللت للفلساث اإلاعُاٍز

 .الحظابُت اإلاخىططاث خظب جىاشلُا مسجبت ألاشماث ئدازة في الاجصاٌ
اإلاخىط الفلساث السكم السجبت

ط 

 الحظابي

الاهدسا

ف 

 اإلاعُازي 

 اإلاظخىي 

الاجها٫ بك٩ل ًدغم ال٣اصة ٖلى بجمام ٖملُاث  38 1

٘ للخض مً جٟا٢م ؤيغاع ألاػمت  ؾَغ

 مغجٟ٘ 0.981 3.69

ت زانت بةصاعة  41 2 غ ال٣اصة هٓم اجهاالث مخىٖى ًٞى

 ألاػمت

 مغجٟ٘ 1.065 3.69

حر هٓم اجهاالث ججُب  43 3 ًدغم ال٣اصة ٖلى جٞى

 ًٖ حمُ٘ ألاؾئلت التي جُغح و٢ذ ألاػمت

 مغجٟ٘ 1.004 3.68

اؾخسضام وؾاثل اجها٫ ًدغم ال٣اصة ٖلى  39 4

 ال٨تروهُت حؿخسضم و٢ذ ألاػماث

 مخىؾِ 1.128 3.62

ٌصج٘ ال٣اصة ٖلى ججاوػ ال٣ىىاث الغؾمُت  37 5

 الغوجُيُت في ٖملُت الاجها٫ ملىاحهت ألاػماث

 مخىؾِ 0.937 3.61

اث  40 6 ٌؿخسضم ال٣اصة هٓام اجها٫ مخٗضص املؿخٍى

 ت)ؤإلقي وعؤس ي( ٌؿمذ بدباص٫ مٗلىماث الاػم

 مخىؾِ 0.964 3.45

ًىٓم ال٣اصة ٖملُت الاجها٫ بحن ؤًٖاء ٞغ١  45 7

 الٗمل والجهاث املؿاهضة للؿُُغة ٖلى الاػمت

 مخىؾِ 1.098 3.40

ًدبنى ال٣اصة ؾُاؾت الباب املٟخىح ؤزىاء  42 8

 الاجهاالث الضازلُت ملىاحهت ألاػمت

 مخىؾِ 0.977 3.37

ت للخٗامل ٌؿعى ال٣اصة بلى جإهُل ال٩ىاصع  44 9 البكٍغ

 م٘ هٓم الاجهاالث املؿخجضة الخخىاء الاػمت

 مخىؾِ 1.361 3.05

 مخىؾِ 0.638 3.51 الاجها٫ في بصاعة ألاػماث

(، خُث 3.69-3.05( ؤن املخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغواخذ ما بحن )5ًبحن الجضو٫ )

ا حاءث (، بِىم3.69( املغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بلٜ )38حاءث ال٣ٟغة ع٢م )
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(، وبلٜ املخىؾِ 3.19( باملغجبت ألازحرة وبمخىؾِ خؿابي بلٜ )44ال٣ٟغة ع٢م )

ا لىٓام حاءث الىدُجت هظه(. وجغي الباخثت ؤن 3.51الخؿابي للمجا٫ ٩٦ل )  هٓغ 

 باألػمت، الٗال٢ت طاث املٗلىماث بدباص٫ ٌؿمذ ال الظي املؿخسضم )ألا٣ٞي( الاجها٫

 .في مىاحهت ألاػمت خاؾما ٖامال ٧ىجها الاجها٫ ٖملُت جىُٟظ بِء ٦ظل٪

 زابًعا: جىصُاث الدزاطت

 :لاجُت الخىنُاث ؤهم بلى الضعاؾت جىنلذ الضعاؾت هخاثج ٖلى بىاء  

 مؿاولت وج٩ىن  ٧لُت، ٧ل مؿخىي  ٖلى ألاػماث بصاعة في مخسههت وخضة بوكاء 

 .مٗها والخٗامل ألاػماث ٖالج ًٖ مباقغة

 بُت البرامج وبٖضاص ألاػماث، بةصاعة املخسههت البدىر ٖلى الاهٟخاح  الخضٍع

ً والاؾخٗاهت مخسههت،  طوي  مً الخضَعـ هُئت ؤًٖاء مً صاثم ٍٞغ٤ بسبراء وج٩ٍى

 .ألاػماث بصاعة في والخمحز الخبرة

 حمُ٘ ججاه الاؾخٗضاص بإهمُت الىعي جىمُت ًيبػي لظا و٢اثُت؛ بحغاءاث اجساط 

ت، ءؤزُا ًٖ هاحمت ٧اهذ ؾىاء   ألاػماث ؤهىإ  ؤو َبُُٗت ٧ىاعر ًٖ هاججت ٧اهذ ؤم بكٍغ

 .جىُٓمُت

 زال٫ مً وطل٪ والٗاملحن الجامُٗت ال٣ُاصة بحن املكاع٦ت مبضؤ ٖلى الٗمل 

٤، عوح ؾُاصة  وألا٩ٞاع وامل٣ترخاث لاعاء وجباص٫ املسخلٟت بحن إلاصاعاث والخٗاون  الٍٟغ

 .وحه بإًٞل الٗمل بهجاػ ٖلى حؿاٖض التي

 ز٣ت بٖاصة ٟ ت بال٣ُاصاث حناملْى  ًٖ ألاػماث بصاعة ٖلى ال٣اصعة وألا٧اصًمُت إلاصاٍع

بهم بٖاصة ٍَغ٤  مىي٘ الاؾتراجُجي الخسُُِ ووي٘ الخيبا ٢ضعة ٖلى وجىمُتهم جضٍع

 .الخىُٟظ
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 إدارة السهعة  

الهفهوم، العناصر، والهكونات، قواعد وبناء السهعة، إدارة  

انة، اسجراثٌجٌات العالقات العانة السهعة فٍ العالقات الع

 وأههٌجها فٍ إدارة السهعة
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 ذًهُذ

جؼاًض الاهخمام بما ٌؿمى بةصاعة الؿمٗت في ألاوهت ألازحرة، باليؿبت للصخهُاث 

ُاء ؤهمُت إلصاعة  الٗامت بك٩ل ٖام، وللمىٓماث بك٩ل زام؛ مما صٞ٘ املىٓماث إٖل

تها، والخٟاّ ٖلحها، وا غ هٍى تها الؿمٗت، بخٍُى ملىاءمت بحن عؾالتها و٢ُمها وهٍى

ت ما ًٓهغ مً مٗلىماث ًٖ امليكإة ؤو  ت، والاهخمام بالؿمٗت الغ٢مُت؛ ملٗٞغ البهٍغ

ت وزضمت الٗمالء، وجدؿحن الٓهىع في مدغ٧اث البدث، و٦ما ٣ًا٫  الٗالمت الخجاٍع

وي، الؿمٗت مىحىصة في ٧ل م٩ان ٖلى نٟداث إلاهترهذ، واملضوهاث، واملى٢٘ إلال٨ترو

الم الاحخماعي، ومداصزاث الٗمالء ٖبر إلاهترهذ، ومً هىا بغػ صوع  ووؾاثل إلٖا

الٗال٢اث الٗامت في جدؿحن ؾمٗت املىٓماث بك٩ل ٦بحر. ٞإنبدذ ؾمٗت املىٓمت 

ا ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ه ٧ل املىٓماث مً زال٫ ؤصاء ًدىاؾب م٘ اخخُاحاث   ُ ا ؤؾاؾ
 
هضٞ

 ومخُلباث الجمهىع.

ا في هجاح املىٓماث ؤو ٞكلها، وحؿهم في وجلٗب ؾمٗت املىٓ ا وهام  ا خُىٍ  مت صوع 

غاٝ طاث الٗال٢ت باملىٓمت واملازغة في املجخم٘، وحٗخبر  ُض الٗال٢اث م٘ حمُ٘ ألَا جَى

ا في هجاح  ا هام  ك٩ل ٖىهغ 
ُ
ؾمٗت املىٓمت زغوة اؾتراجُجُت طاث ٢ُمت ٦بري، ٦ما ؤجها ح

اث، ٞالؿم ٗض بمثابت ٖىن ٦بحر للمىٓماث في املىٓماث ٖلى ٧اٞت املؿخٍى
ُ
ٗت الجُضة ح

 ؾٗحها لخد٤ُ٣ ألاصاء ألاًٞل.

 أوًَّنا: يفهىو انغًؼح

ًم٨ً ال٣ى٫ بن وحهت الىٓغ ال٣اثلت بإن جسهو الٗال٢اث الٗامت ٦خسهو ٢اثم 

بظاجه لم ًم٨ً الٗاملحن في بصاعة ؾمٗت املاؾؿاث مً بلىعة ؾمٗتها بالك٩ل ألامثل، 

لُه خُث بجها جخُلب بُ ا، ٖو م٣   ٖو
 

بُٗتها امل٣ٗضة واملخضازلت اؾتراجُجُاث ؤ٦ثر قمىال

ٞةن مىيٕى بصاعة الؿمٗت لخاحت بلى ؤن ٌؿخمض ٢ىجه مً الٗلىم الاحخماُٖت 

 والاوؿاهُت والٗلىم ألازغي.
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ا ليكاٍ الٗال٢اث الٗامت لضي الكغ٧اث   ُ ا وؤؾاؾ ا عثِؿ 
 
حك٩ل الؿمٗت هضٞ

اث٠ الٗال٢اث الٗامت؛ ألجها جخٗل٤ بخدؿحن واملىٓماث، ٞالؿمٗت هي ٚاًت و  هدُجت لْى

حر ؤًٞل الخضماث لجمهىعها، وج٣اؽ  ٤ ؤصائها املخمحز وجٞى نىعتها الظهىُت ًٖ ٍَغ

ت ما بطا ٧اهذ ؾلبُت ؤم بًجابُت  .1الؿمٗت بخ٣ُُم قامل لؿمٗت املىٓمت، ومٗٞغ

غ ٝ ٖلى ؤجها: ج٣ُُم حماعي لجاطبُت الكغ٦ت باليؿبت ملجمٖى َٗ ُ
ت مُٗىت مً وح

ت مغحُٗت مً الكغ٧اث التي جدىاٞـ مٗها  ؤصخاب املهلخت طوي الٗال٢ت بمجمٖى

ا ٖلى ؤجها جخمثل بال٣اثض الخ٣ُ٣ي للمىٓمت 2الكغ٦ت للخهى٫ ٖلى املىاعص  ً . وحٗٝغ ؤً

  ت.ومداولتها لخل٤ ؾمٗت بًجابُت والبدث ًٖ الخىام الغثِؿت إلصاعة ؾمٗت املىٓم

ٝغ البروِٞؿىع ٞىعٍغو  ن الغثِـ الخىُٟظي إلصاعة الؿمٗت ٖلى ؤن الؿمٗت هي ٖو

ج٣ُُم حماعي لئلحغاءاث والىخاثج الؿاب٣ت للماؾؿت التي جه٠ ٢ضعة املاؾؿت ٖلى 

  .3ج٣ضًم هخاثج ٢ُمت بلى الٗضًض مً ؤصخاب املهالر املغجبُحن باملاؾؿت

ها ًٞ إلاصاعة املٗخبر الظي ٣ًىص ٢اصة  (Stewart ,2006)بِىما ًغي  خ٣اص ؤج  املىٓمت الٖا

 ً جإزحراث ؤٖمالهم ٖلى ؾمٗتهم و٦ُُٟت مٗالجتها بدُث جم٨ً ال٣اصة بإن ًجٗلىا لازٍغ

 .4ًخمىىن بهجاػاتهم

1- Etrenson, R. Knowles, J. (2008). Do not confuse reputation with brand. MIT Sloan management 

review, 49(2), 19.  

. )الُبٗت ألاولى(. صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘. (. اطتراجُجُاث ئدازة الظمعت2018الٗمغي، بؾماُٖل. ) - 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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غي )ؾد٠ُ ٧ىهىاي،  ( ؤن الؿمٗت جخإحى هدُجت الغؤي الجماعي وال ًم٨ً 2019ٍو

ىص التي ٢ُٗتها ٖلى هٟؿها، وؤن الٗالم ت بصاعتها بال مً زال٫ يمان ج٣ضًم الٖى

٠ًُ ؾد٠ُ ؤن بصاعة الؿمٗت  ت ًجب ؤن جداٞٔ ٖلى ابخ٩اعاتها وعقا٢اتها، ٍو الخجاٍع

اث٠  ُٟت بدض طاتها، خُث بن الؿمٗت وبصاعتها ؤنبدذ بخضي ْو هي ٢ضعة ولِؿذ ْو

ما٫ ألاؾاؾُت التي جازغ ٖلى ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت خى٫ اججاه الكغ٦ت، وجىضر  ألٖا

غي الباخثان ؤن طل٪ ٚحر ٧افي لخسهُهه  ٦ُُٟت الخىانل م٘ ؤصخاب املهلخت. ٍو

م٨ً حٗمُم طل٪ ٖلى ٧اٞت الخضماث املاؾؿُت والخضمُت والٗامت  ٣ِٞ للكغ٧اث، ٍو

ت  .1والخانت والخجاٍع

غاها مهضي و٧اْم ) ت مً ال٣ُم امليؿىبت للمىٓمت 2017ٍو ( ٖلى ؤجها مجمٖى

ت بط ٌؿدكٗغها ٧األنالت واملىزى٢ُت والهض١ والجزاهت وإلابضإ واملؿاولُت الا   ُ حخماٖ

ت التي  الٟغص ًٖ املىٓمت مً زال٫ الهىعة التي ًدملها ٖجها، وهي مً ألانى٫ املٗىٍى

لها ٢ُمت طاجُت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مىاٞ٘ جىاٞؿُت حصج٘ ٖلى الىالء وحظب الؼباثً 

 .2وج٣لل مً املساَغ الخىاٞؿُت

ت مً  وجمثل الؿمٗت ؤخض الٗىامل التي جازغ ٖلى م٩اهت املىٓمت، بط جخٟاٖل مجمٖى

الٗىامل امل٩ىهت لها والتي جمثل في مجملها الخ٣ُُم الظي ًهضعه الجمهىع هدىها، 

ت مً لاعاء املخ٩ىهت لضي ٞئاث الجمهىع ٖجها،  ٞؿمٗت املىٓمت حٗخمض ٖلى مجمٖى

المت مخمحزة  ً اؾم ٖو ٤ ٢ضعة املىٓمت ٖلى ج٩ٍى م٨ً جد٤ُ٣ هظه الؿمٗت ًٖ ٍَغ ٍو

1- https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-

reputation-in-2019/  
جىعُف العالكاث العامت لىطائل الخىاصل الاجخماعي في ئدازة طمعت الشسواث (. 2017ًٍ الضًً، مدمض. )ػ  -2

)
ً
ً، آطُا طُل أهمىذجا  (. 1)28، مجلت آصاب الٟغاهُضي،)شسواث الهاجف الىلاٌ ٍش

https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-reputation-in-2019/
https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-reputation-in-2019/


 
مدخل إلى العالقات العامة  027  

 واالتصال

ملىخجاتها باإلياٞت بلى ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها التي ؤوِكئذ مً لها ولخضماتها و 

 .1ؤحلها

ىهغ مهم  ت في الكغ٧اث، ٖو اث٠ الخٍُى ٞالٗال٢اث الٗامت حؼء ال ًخجؼؤ مً الْى

خه مُىله  وزابذ لالجها٫ والخىانل م٘ الجمهىع والخٗامل مٗه، و٦ؿب ز٣خه، ومٗٞغ

خباص٫؛ للىنى٫ بلى ؤًٞل الىخاثج وعٚباجه؛ للؿعي لخد٣ُ٣ها، وزل٤ الخٟاهم امل

؛ بط بن ٖملُت بىاء الؿمٗت وبصاعتها مً 2ولخد٤ُ٣ الؿمٗت الُُبت لضي حمهىعها

اث٠ وألاهضاٝ املهمت وألاؾاؾُت للمىٓماث والكغ٧اث بمسخل٠ ؤهىاٖها،  الْى

٤ بغامجها  ٞالٗال٢اث الٗامت حؿهم بضوع ٞٗا٫ في بىاء ؾمٗت املىٓمت ًٖ ٍَغ

ُت، وج٣ضًم ؤًٞل الخضماث واملىخجاث، باإليا٢ت بلى املهضا٢ُت في وؤوكُتها إلاجهال

 .3ه٣ل املٗلىماث والبُاهاث التي ج٣ضمها لجمهىعها

ًُا: ػُاطش ويكىَاخ انغًؼح  ثاَ

ت ٖىانغج مخ٩املت جغجبِ بجىصة  خ٩ىن الؿمٗت الجُضة ألي مىٓمت مً مجمٖى

الٗاملحن ٞحها، و٢ىة مغ٦ؼها املالي املىخج ؤو الخضمت التى ج٣ضمها املىٓمت و٦ٟاءة ٢ُاصتها و 

 ولُتها ججاه املجخم٘ والبِئت املدُُت بها.، بلى حاهب مؿا والخىاٞس ي

بن ؾـمٗت املىٓمـت ًم٨ـً ؤن جدـضص مـً زال٫ زالزت ٖىانـغ ؤؾاؾُت جخمثل ُٞما 

 ًلي:

هغ . ال٣اهغة، حمهىعٍت مالعالكاث العامت: دزاطاث خالث ومىطىعاث مخخصصت(. 2012عيىان، ؤخمض. ) -1

 الٗغبُت: صاع الٗالم الٗغبي لليكغ والخىػَ٘. 

. )الُبٗت الثالثت(. ال٣اهغة، مهغ: ٖالم ال٨خب البد: العلمي في جىىىلىجُا الخعلُم(. 2013ٖبض الخمُض، مدمض. ) -

  2لليكغ والخىػَ٘. 
3- Kirat, M. (2007). Promoting online media relations departments„ use of internet in the UAE. Public 

relation Reviews, 33, 170.  
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1-  ً جُا بلى ج٩ٍى الىعي: ٞىعي الىاؽ بىحىص املاؾؿت في املجخم٘ ؾُاصي جضٍع

بُٗتها.ز٣اٞت لضحهم خ   ى٫ هٕى هظه املىٓمت َو

م: ؤما ج٣ُُمهم لؿلى٥ املىٓمت صازل املجخم٘ الظي حٗمل ُٞه، ٞؿٝى  -2 الخ٣ٍى

ُت مىخجاتها وزضماتها، بظل٪ حُٗي  ًاصي بها للٗمل ٖلى جغقُض حؿُحر ؤٖمالها وهٖى

  نىعة مُٗىت.

الضمج: خُث جهبذ املاؾؿت مغجبُت باملجخم٘ الظي حٗمل ُٞه مما ًاصي بلى  -3

حن، وججضع إلاقاعة م٘ طل٪ بلى ؤن مغاخل الىعي والخ٣ُُم جخُىع الا  هضماج بحن الُٞغ

 .ٖبر الؼمً

ً ؤو خملت  ٣ُت في حظب املؿدثمٍغ م٨ً ؤن جازغ ؾمٗت املىٓمت في ٢ضعتها الدؿٍى ٍو

ت مً الٗىانغ التي جاصي  م٨ً جدضًض مجمٖى ألاؾهم، وفي حظب الخبراث واملاهلحن، ٍو

ً ؾمٗت حُضة للم  :1ىٓمتبلى ج٩ٍى

 .الهىعة الظهىُت املخ٩ىهت ًٖ املىٓمت لضي حمهىعها 

 .املؿاولُت الاحخماُٖت 

 .ؾمٗت املىخج ؤو الخضمت 

 .ٕإلابضا 

 .إلاجها٫ املؿخمغ بالجمهىع 

 .ألاصاء املالي للمىٓمت 

اث٠ الٗال٢اث الٗامت ٖبر ؤوكُتها إلاجهالُت  بن بىاء الؿمٗت وبصاعتها جخمحز به ْو

ملىٓمت وجدؿحن نىعتها الظهىُت، لظا ٞةن ٞالؿمٗت حٗخمض التي حؿعى لخٟٔ ؾمٗت ا

حرها ٦مًمىن مهم ٖلى  لى جدلُل املٗلىماث واملىا٠٢ ٚو ٖلى البدث املؿخمغ ٖو

. )الُبٗت ألاولى(. العالكاث العامت الدولُت والاجصاٌ بين الثلافاث(. 2009الجما٫، عاؾم، ُٖاص، زحرث. ) -1

ت اللبىاهُت لليكغ والخىػَ٘.   ال٣اهغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: الضاع املهٍغ
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نٟدت الِٟـ بى٥، بط حك٩ل ٖملُت بصاعة الؿمٗت ٖبر نٟدت الِٟـ بى٥ ٞغنت 

ؤػمت مُٗىت  زمُىت ال ًم٨ً بهمالها مً ٢بل املىٓماث، والؾُما ٖىضما جىاحه املىٓماث

 ٖلى نىعتها 
 
ؤو جىدكغ هدىها الكاجٗاث واملٗلىماث ٚحر الض٣ُ٢ت التي جى٨ٗـ ؾلبا

 الظهىُت لضي الجمهىع.

ومً ألامىع ألاؾاؾُت لبىاء الؿمٗت الجُضة للماؾؿت، هي ج٣ضًغها الاؾدباقي 

جب هىا ال٣ُام بالخ٣ُُم  للمساَغ واملكا٧ل التي ًم٨ً ؤن ج٣٘ بها املاؾؿاث، ٍو

م لهظه املساَغ واملكا٧ل لخجىب الى٢ٕى ٞحها، وحٍٗغٌ ؾمٗتها للخُغ؛ ألهه الؿلُ

مت بها في الٗهغ الخضًث، ؤن ؾمٗت املاؾؿت هى بمثابت حىاػ 
 
َؿل

ُ
ؤنبذ مً ألامىع امل

ا بمثابت ج٣ُُم ؾلى٥ الكغ٦ت وؤصائها،   ً ؾٟغ بلى الٗمالء والؼباثً واملجخم٘، وهي ؤً

 مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ومىهجُت واضخت. ألامغ الظي ًخُلب مغاحٗت صوعٍت

وبنى ؾد٠ُ ٧ىهىاي ٖلى الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ٖىانغ حضًضة للؿمٗت مً مىٓىعاتها 

  :1وجٟؿحراتها املسخلٟت التي جخمدىع خى٫ الٗىانغ الخالُت

 جمثُل حماعي ٌٗخمض ٖلى آعاء ؤصخاب املهلخت. -1

ت ج٣ُُم بحمالي ٣ًىم به ؤصخاب املهلخت خى٫ مضي جلبُت املاؾؿ -2

الخخُاحاث ٖمالئها بىاء  ٖلى إلاحغاءاث الخالُت والؿاب٣ت، ألامغ الظي ًم٨ً ؤن ًاصي 

ً اهُبإ قامل ًٖ شخو ؤو قغ٦ت، وم٘ مغوع الى٢ذ ًم٨ً ؤن ٩ًىن هظا  بلى ج٩ٍى

ٗخبر طل٪ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخ٣ُُم، ًخم بمىحبه  الاهُبإ ؾلبي ؤو مداًض ؤو بًجابي، َو

 املاؾؿت في ؾُا١ ؾلى٦ها الؿاب٤ ؤو الخالي. الخ٨مت ٖلى ؤصاء املىٓمت ؤو 

 

1-https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-

reputation-in-2019  



 
مدخل إلى العالقات العامة  030  

 واالتصال

ً ؾمٗت املىٓمت في ٖضص مً الٗىانغ  وجخدضص الٗىانغ ؤو املدضصاث املاصًت لخ٩ٍى

 :1ألاؾاؾُت والتي جخمثل في لاحي

 الىالء الٗاَٟي هدى املىٓمت. 

 املؿاولُت إلاحخماُٖت للمىٓمت. 

 البِئت الضازلُت التي جاصي املىٓمت الٗمل مً زاللها. 

 ألاصاء املالي للمىٓمت. 

 ؾمٗت املىخجاث والخضماث. 

تها و٢ُاصتها.   م٩اهت املىٓمت في الؿى١ والتي جخدضص مً زال٫ مهمتها وعٍئ

  2ثانًثا: خظائض ئداسج انغًؼح

ت للماؾؿت. -1  ُ ا باألهضاٝ الاؾتراجُج ا مباقغ 
 
 جغجبِ اعجباَ

ت وع٢مُت للماؾؿت -2 ت بهٍغ  تهخم ببىاء هٍى

غ الهىعة الظهىُت والىمُُت للماؾؿت. حٗمل بك٩ل مؿخمغ ٖلى -3  جٍُى

 حٗمل ٖلى الخض مً املساَغ التي تهضص املاؾؿت. -4

ٗنى بإصخاب املهلخت للماؾؿت. -5
ُ
 ح

حٗمل بك٩ل مؿخمغ ٖلى وي٘ املٗاًحر الخى٦مُت الغثِؿُت للماؾؿت، لخُىٍغ  -6

ؼ وجدؿحن الهىعة الظهىُت لؿمٗت املاؾؿت.  ؤصاء الٗاملحن لخٍٗؼ

م. ) -1 اطخخدام مىاكع الشبياث الاجخماعُت: اطخخدام مىاكع الشبياث الاجخماعُت وجأزيره في (. 2012هىماع، مٍغ

 . )عؾالت ماحؿخحر(. حامٗت الخاج الخًغ، الجؼاثغ. العالكاث الاجخماعُت
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/
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غ ؾمٗت  مؿاٖضة إلاصاعة مً -7 زال٫ ابخ٩اع بغامج للخمحز في ألاصاء والاهخاج لخٍُى

 املاؾؿت.

ت الغوابِ بحن املاؾؿت وؤصخاب املهلخت. -8 ؼ وج٣ٍى  الٗمل ٖلى حٍٗؼ

الم املسخلٟت؛ وطل٪ للخد٤٣  -9 بث في وؾاثل الٖا ًُ يكغ ؤو  ًُ مخابٗت وعنض ٧ل ما 

ىب ٖلى ؾمٗت  مً ٖضم الخٗغى للماؾؿت بك٩ل ؾلبي ًاصي بلى الخإزحر ٚحر املٚغ

 املاؾؿت.

 1ساتًؼا: انقىاػذ األعاعُح نغًؼح انظىخ

 الخهى٫ ٖلى مىخجاث ؤو زضماث مىزى٢ت وطاث مهضا٢ُت. -1

ٟحن ل٣ُم وعؾالت املاؾؿت. -2  ٞهم حمُ٘ املْى

تراٝ باألزُاء وجصخُدها. -3  الٖا

غ اؾتراجُجُت ٞٗالت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي. -4  جٍُى

ؾتراجُجُت )اله٩ُل إلاصاعي م٣ابل اقترا٥ ٧اٞت بصاعاث املاؾؿت في وي٘ الا  -5

 الاؾتراجُجُت(.

 امخال٥ اؾتراجُجُت مىزى٢ت للمؿاولُت الاحخماُٖت. -6

ت. -7 المتها الخجاٍع  بخًاع هماطج حُضة مً الٗمالء لضٖم املاؾؿت ٖو

ت ومى٢٘ واضر للماؾؿت. -8 ت ٢ٍى  امخال٥ هٍى

 الخمخ٘ بالظ٧اء والىٓغة الٟاخهت في ٧ل ما ًخٗل٤ باملاؾؿت. -9

 زُت مخُىعة إلصاعة ألاػماث.امخال٥  -10

ت. -11  امخال٥ ؾغص ٢هص ي ٢ىي صاٖم للٗالمت الخجاٍع

1- https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/6-tips-for-managing-your-social-media-

reputation-in-2019/  
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 خايًغا: قىاػذ تُاء وئداسج انغًؼح

ا في بىاء وبصاعة ؾمٗت الكغ٧اث، وحٗمل  ا مهم 
ا باعػ  حك٩ل الٗال٢اث الٗامت مدىع 

الٗال٢اث الٗامت ٖلى جدؿحن الؿمٗت الُُبت للماؾؿاث ٧ىجها بخضي الغ٧اثؼ 

كحر الباخثان حُمـ حغوهبُج،  ألاؾاؾُت مل املاؾؿت، َو التي ٣ًىم ٖلحها ٦ُان ٖو

ؿا حغوهبُج بلى ؤن هىا٥ ٢ىاٖض جىضعج جدذ ٧ل مجها ٖضص مً املاقغاث التي ًخم  والَع

 :1في يىئها بىاء و٢ُاؽ ؾمٗت املاؾؿت ؤو الكغ٦ت، وهظه ال٣ىاٖض هي

اتها م٘ م الثلت: ٟحها وم٘ الجمهىع وهي او٩ٗاؽ لىا٢٘ حٗامل املىٓمت وجهٞغ ْى

 الظي ًخٗامل مٗها.

ٗني ب٢امت ٖال٢اث َُبت واؾخمغاعها بحن إلاصاعة ؤو املاؾؿت وبحن  الالتزام: َو

ٟحها ومؿخسضمحها مً حهت، وبحن إلاصاعة ؤو املاؾؿت وؾاثغ املخٗاملحن واملىخٟٗحن  مْى

 مً زضماتها مً حهت زاهُت.

بمهضا٢ُت في املجاالث ٧اٞت، ٖلى الٗاملحن في املاؾؿاث الٗمل  اإلاصداكُت:

ً اهُبإ وؾمٗت َُبت  لخد٤ُ٣ الخٟاهم م٘ ألاٞغاص والجماٖاث و٦ؿب جإصًحهم وج٩ٍى

ونىعة طهىُت حُضة لضي الجمهىع، ووكغ ٧ل ما هى صخُذ مً املٗلىماث؛ ألن 

ت خ٣اث٤ املٗلىماث  الجمهىع ؤنبذ مُلٗا ولضًه مً الىؾاثل ما جم٨ىه مً مٗٞغ

 امل٣ضمت.

ي ونى٫ الجماهحر املخٗاملت م٘ املىٓمت بلى خالت عيا ًٖ الخضماث وه السطا:

ا؛ وطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم املىٓمت ألصائها   ُ ا ؤم زاعح  ُ ا صازل امل٣ضمت ؾىاء ٧ان حمهىع 

ت مؿخىي ألاصاء وزضماتها بلى  ٖبر اؾخُالٖاث الغؤي التي ججغحها بك٩ل مؿخمغ، ملٗٞغ

. )الُبٗت ألاولى(. صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘. اطتراجُجُاث ئدازة الظمعت(. 2018الٗمغي، بؾماُٖل. ) - 1  



 
مدخل إلى العالقات العامة  033  

 واالتصال

امل٣ضمت، وفي خالت وحىص ق٩اوي ًيبػي  حمهىعها، ومضي عيا الجمهىع ًٖ الخضماث

 ال٣ُام بدلها.

ٗخمض ٖلى هجاح املاؾؿت في ب٢ىإ الجمهىع  اإلاصالح اإلاخبادلت بين الطسفين: َو

حن.  واملاؾؿاث ألازغي ببظ٫ حهىص مكتر٦ت وج٣ضًم املىٟٗت للُٞغ

٤ جبني املاؾؿت وصٖمها لبرامج املؿاولُت  العالكاث اإلاجخمعُت: وجخٗؼػ ًٖ ٍَغ

غ املجخم٘، بما إلاح خماُٖت واهخمامها ومباصعتها في مىاحهت املكا٧ل واملؿاهمت في جٍُى

ٟحن، والجمهىع بك٩ل ٖام ُت وعٞاهُت خُاة املْى  .1ًدؿً هٖى

 عادًعا: ئداسج انغًؼح فٍ انؼالقاخ انؼايح

ت مً املسخهحن في مجا٫ بصاعة الؿمٗت  خ٣ٟان ؤًًا م٘ مجمٖى ًغي الباخثان ٍو

ُٟت الٗال٢اث ٖلى ؤن مىيٕى بصا ٗض مً ألاهضاٝ الغثِؿُت لْى ٌُ عة الؿمٗت للكغ٧اث 

الٗامت؛ بط حؿخسضم ؤ٢ؿام الٗال٢اث الٗامت مى٢٘ الِٟـ بى٥ في بىاء ؾمٗت قغ٧اتها 

بمهضا٢ُت ومهىُت، مً زال٫ ج٣ضًمها البرامج والخضماث الجُضة امللبُت لخاحاث 

ىاء ؾمٗتها وجغؾُش م٩اهتها الجماهحر، وجاصي في مجملها بلى صٖم ؤهضاٝ الكغ٦ت وب

م٨ً جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ الٗمل املؿخمغ والجهىص املغ٦ؼة ٖلى  لضي الجمهىع، ٍو

 ٖلى بغامج 
 
باث الجمهىع واخخُاحاجه، مٗخمضة حىصة البرامج والخضماث التي جلبي ٚع

ال٢اث ٖامت اختراُٞت حٗؼػ ؾمٗت الكغ٦ت وجمى٘ خضور ألاػماث؛ بط تهضٝ  اجها٫ ٖو

ُاث بلى بىاء ؾمٗت َُبت للمىٓماث مً هاخُت، واؾخمغاع الخٗامل م٘ جل٪ الٟٗال

 الجماهحر مً هاخُت ؤزغي.

1 - 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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تراٝ وإلا٢غاع بإن بصاعة الؿمٗت هي هٓام قامل، ؤي ؤهه ٖباعة  وهىا ال بض مً الٖا

ا 
 
ًٖ جىلُٟت لٗضص مً الخسههاث املؿخ٣لت بلى خٍض ٦بحر، جغجبِ م٘ بًٗها اعجباَ

ا، مثل: املساَغ ، وال٣ًاًا الاؾتراجُجُت، واملؿاولُت إلاحخماُٖت للكغ٧اث، وبصاعة وز٣ُ 

ت، املغا٢بت ٖبر الاهترهذ،  ً، الخ٨ٟحر املىٓىمي وبصاعة املٗٞغ ألاػماث ٖال٢اث املؿدثمٍغ

لىم إلاصاعة املسخلٟت.  ال٣ُاصة الخ٨ُمت، ٖلم الىٟـ، ٖو

٣ني، لخ٣ضًم وحؿعى الٗال٢اث الٗامت في ْل الخُىع والخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والخ

ُٟت الٗال٢اث الٗامت جسضم املىٓمت بك٩ل  اث، ْٞى ؤًٞل ما لضحها ٖلى ٧اٞت املؿخٍى

ٌؿاٖضها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها بك٩ل ٞٗا٫ ومؿخمغ. وما ػالذ الٗال٢اث الٗامت جماعؽ 

ا ٌؿعى  ا مازغ   ُ ا اجهال
 
ؼها بىنٟها وكاَ ا في بىاء ؾمٗت املىٓماث وحٍٗؼ ا و٦بحر  ا هام  صوع 

ي هاث إلاًجابُت جدى ألاصاء الخىُٓماء وجضُٖم الهىعة الخؿىت وحك٨ُل الاججابلى بى

٣ها بلى ٦ؿب الغؤي  للمىٓماث في ْل بِئت جىاٞؿُت قضًضة، حؿعى الكغ٧اث ًٖ ٍَغ

الٗام والٟىػ بث٣ت الجماهحر في مًامحن الغؾاثل الاجهالُت التي جُل٣ها الكغ٧اث 

دت واؾٗت مً بكإن الخضماث التي ج٣ضمها بلى الجمهىع؛  وألحل الىنى٫ بلى قٍغ

٠ُ ٧اٞت الىؾاثل الاجهالُت  الجمهىع ٖملذ الٗال٢اث الٗامت ٖلى اؾخسضام وجْى

ؼ ؾمٗتها لضي حماهحرها.  لبىاء وحٍٗؼ
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 عاتًؼا: اعرشاذُجُاخ انؼالقاخ انؼايح وأهًُرها فٍ تُاء وئداسج انغًؼح

ُٟت الٗال٢اث الٗامت في  املاؾؿت ٖىض خضور جٓهغ ألاهمُت الاؾتراجُجُت لْى

الم، وهىا ًٓهغ  تها، زانت وؤجها جهبذ ٖغيت لىؾاثل الٖا ألاػماث، التي تهضص بؾخمغاٍع

ؤهمُت اؾتراجُجُاث الٗال٢اث الٗامت في الخٟاّ ٖلى ؾمٗت املاؾؿت والتي جخمثل 

 ُٞما ًلي:

ؼ الىعي لضي الجمهىع وإلاهخمام به، مً اطتراجُجُت الخثلُف : وهي جغج٨ؼ ٖلى حٍٗؼ

ُت لهم، لخبرع جبني الؿلى٥ الاًجابي زال ٫ ج٣ضًم خ٣اث٤ مداًضة ووا٢ُٗت ومىيٖى

 .1وجمى٘ الؿلى٥ الؿلبي

: وحٗني جدؿحن ال٣ضعة الجماُٖت ٖلى الخ٠ُ٨، وجدؿحن ؤصاء اطتراجُجُت الخِظير

 ٠ خمثل الهضٝ ألاؾاؽ لهظه إلاؾتراجُجُت في حٍٗغ املاؾؿت ججاه الجمهىع والبِئت، ٍو

٤ الخضماث امل٣ضمت، الجمهىع بالدؿه ُالث التي جخسظها املاؾؿت ملؿاٖضة حمهىعها ٞو

٤ ج٣ضًم املٗلىماث التي حؿاٖض الجمهىع ٖلى الاؾخٟاصة مً الخضماث.   ًٖ ٍَغ

وهي تهضٝ بلى ب٢ىإ الجمهىع بك٩ل مباقغ مً زال٫ حُٛحر  اطتراجُجُت ؤلاكىاع:

خ٣اصاث ولاعاء والخى٢ٗاث واملىا٠٢، مً زال٫ ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث وبٖضاص  إلٖا

عؾاثل بجهالُت مازغة للجمهىع، للخٗضًل ٖلى ؾلى٦هم باآلعاء وامل٣ترخاث التي جسضم 

 ؾُاؾت املاؾؿت.

ب به  اطتراجُجُت الترغُب: وحٗني خث الجمهىع ٖلى ٞٗل ؾلى٥ مٗحن جٚغ

ىص بإًٞل الخضماث وامل٩اٞئاث والهضاًا، والٗباعاث  ٤ الٖى املاؾؿت، ًٖ ٍَغ

ت.  الخدٟحًز

. جبني ممازطت العالكاث العامت لإلعالم ؤلاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت(. 2016الهُٟي، خؿً. ) -1

 . 166(، 5املجلت الٗغبُت لئلٖالم وإلاجها٫، )
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مً زال٫ بخضار بخؿاؽ مكتر٥ بحن املاؾؿت والجمهىع  ئطتراجُجُت الخعاون:

حن  ٌكٗغ ٧ل مجهما بداحخه الى لازغ في جدضًض مىيٕى ما، ألامغ الظي ٌؿاٖض الُٞغ

.
 
 للخٛلب ٖلى املك٨الث الُاعثت مؿخ٣بال

مً زال٫ ٖغى مىجؼاتها إلاًجابُت وبؾخسضام الٗباعاث  ئطتراجُجُت الدعاًت:

 التي ججظب املخل٣حن هدى املاؾؿت.والجمل 

ضاص الجُض والخسُُِ املجهجي  اطتراجُجُت خدمت اإلاجخمع: ُٟت باإٖل حٗمل هظه الْى

٤ املكاع٦ت الٟاٖلت هدى املجخم٘ والٟئاث التي جخٗامل مٗها املىٓمت  الصخُذ، ًٖ ٍَغ

ال٢اث َُبت لخد٤ُ٣ مىٟٗت وزضمت  ؼ ز٣ت حمهىعها، والؿعي لبىاء ؾمٗت ٖو لخٍٗؼ

حن، وال٣ُام بجهض مخىانل مً املىٓمت، وطل٪ بتزوٍض الجمهىع مخ باصلت للُٞغ

 .1بؿُاؾاتها وبهجاػاتها؛ إلؾخمغاع صٖم الجمهىع للمىٓمت

لُت: ج مً ألاوكُت إلاجهالُت املهممت  اطتراجُجُت الاجصالث الدظٍى وهي مٍؼ

الهاث في مىا٢٘ الخىانل  ت مً إلٖا ٤ مجمٖى ٤ ؾلٗت ؤو زضمت، ًٖ ٍَغ لدؿٍى

 إلاحخماعي جخًمً ٧ل ما ًخٗل٤ باملىٓمت مً زضماث وبهجاػاث؛ لجظب الجمهىع.

  

ت والعالكاث العامت(. 2011الضلُمي، ٖبض الغػا١. ) - 1  . . ٖمان: صاع واثل لليكغ والخىػَ٘الهىدطت البشٍس
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 ثايًُا: طشق ذحغٍُ اعرشاذُجُاخ انؼالقاخ انؼايح فٍ ئداسج انغًؼح

أهد مجمىعت مً الباخثين على مجمىعت مً الطسق حظاعد على جدظين 

مجاٌ الاطتراجُجُاث التي حظخخدم مً كبل العالكاث العامت لخدظين عملها في 

 ادازة الظمعت هرهس منها:

الخٟاٖل إلاًجابي م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً خُث الخٗاون الىز٤ُ م٘  -1

 هظه الىؾاثل، ؤو امخال٥ مىهاث جىانل احخماعي زانت باملاؾؿت.

م٨ً الاعج٣اء بإصاء  -2 ٟحن، ٍو التر٦حز ٖلى املاهالث الٗلمُت والصخهُت للمْى

ٟحن مً زال٫ ا٦دؿاب املٗاٝع ت واملهاعاث الالػمت لٟهم وجىُٟظ  املْى الىٍٓغ

 اؾتراجُجُاث الٗال٢اث الٗامت الىاجخت.

ما٫  -3 التر٦حز ٖلى املماعؾاث املؿخضامت، باالهخمام بال٣ًاًا البُئُت، وصٖم ألٖا

٣لل مً الًغع البُئي.
ُ
 الخًغاء التي ج

بىاء اؾتراجُجُاث ججظب املدؿهل٨حن بلى الكغ٧اث، وج٣ضًم ؤًٞل الخضماث  -4

 لهم.

ُٟها ملؿاٖضة املاؾؿاث  -5 إل ٖلى الاؾتراجُجُاث التروٍجُت الىاجخت، وجْى إلَا

 ٖلى الىجاح.

 ذاعًؼا: اعرخذاو انؼالقاخ انؼايح نهفُظ تىك فٍ تُاء وئداسج انغًؼح

ا في اٖخماص ؤوكُتها ووْاثٟها ٖلى  ا حضًض 
 
ا وهمُ بضؤث الٗال٢اث الٗامت جإزظ بٗض 

غث ج٣ىُا ث إلاجها٫ وجُب٣ُاتها ألوكُت الٗال٢اث الٗامت في الخ٣ىُاث الخضًثت؛ بط ٞو

 ،٤ ُت في ٖالم إلاجها٫ والخىانل والدؿٍى املىٓماث والكغ٧اث الخضًثت ه٣لت هٖى

ؼ نىعتها الظهىُت وؾمٗتها  ت والتروٍج ملىخجاتها وزضماتها وحٍٗؼ وجىُٓم خمالث مخىٖى

ُٟت الٗال٢اث الٗامت الخضًثت ج٣ىم ٖلى إلاؾخس ضام ألامثل ملىا٢٘ لضي الجمهىع، ْٞى

الخىانل إلاحخماعي و"ِٞـ بى٥" بك٩ل زام؛ والِٟـ بى٥ ؤصاة ج٣ىُت خضًثت 
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٤ بؾخثىاثُت  غ بم٩اهُت حؿٍى جىانلُت مً ج٣ىُاث قب٩اث الخىانل إلاحخماعي، والتي جٞى

للكغ٧اث وألاشخام الظًً ًبدثىن ًٖ الخهى٫ ٖلى املىخج ؤو الخضمت ؾىاء ٧ان 

ا  ُ ا ؤو ٞٗل ا في ج٣لُل الخ٩لٟت والى٢ذ للىنى٫ بلى ، و 1ْاهغٍ   ً ؾاهمذ هظه الىؾاثل ؤً

الجماهحر؛ خُث ؤنبذ بةم٩ان مماعس ي الٗال٢اث الٗامت اؾتهضاٝ الجماهحر بمسخل٠ 

م٨ً ملماعس ي الٗال٢اث  ؼ ؾمٗتها، ٍو ؤما٦ً جىاحضهم، واؾخسضام ِٞـ بى٥ لخٍٗؼ

خماص ٖلى ِٞـ بى٥ في إلاجها٫ والخىانل م٘ حمه ىعها وج٣ضًم زضماتها الٗامت إلٖا

ؼ م٩اهتها وؾمٗتها لضي حمهىعها، ومً ؤبغػها  :٧2اٞت لخٍٗؼ

اهسٟاى الخ٩لٟت ومجاهُت إلاقترا٥: خُث ًم٨ً ملماعس ي الٗال٢اث الٗامت 

اؾخسضام ِٞـ بى٥ بخ٩لٟت مىسًٟت ؤو مجاهُت، ٞٗملها ال ًخُلب بؾخسضام الىع١ 

 ؤو جدمل ج٩لٟت الُباٖت وملخ٣اتها.

غ مى٢٘ ِٞـ بى٥ للكغ٧اث ومىٓماث الاجها٫ الضا ثم وإلاؾخجابت الٟىعٍت: ًٞى

لى مضاع  ما٫، إلاجها٫ الُىمي ٖو ُلت ؤًام الؿىت، باالياٞت بلى  24ألٖا ؾاٖت َو

غها في خا٫ وحىص ؤػماث ؤو ؤي زلل ًهِب الكغ٦ت،  الاؾخجابت الٟىعٍت التي ًٞى

والغص ٖلى إلاؾخٟؿاعاث والٗمل ٖلى إلاجها٫ والخىانل م٘ الجماهحر في ؤي و٢ذ ٧ان، 

 املسخلٟت.

بوكاء نٟدت عؾمُت ٖلى ِٞـ بى٥، ًم٨ً للكغ٦ت ؤن جً٘ ٞحها ما حكاء، وؤن 

جخد٨م جدضًض بٌٗ ألاشخام الظًً ٌؿمذ لهم بمكاهضتها ؤو ؤن ج٩ىن املكاهضة 

مخاخت للجمُ٘، ووكغ مٗلىماث خى٫ املىٓمت وخى٫ َبُٗت ٖملها، والخضماث التي 

 . ٖمان: صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘. العالكاث العامت والاجصاٌ الاوظاوي(. 2009ؤبى انب٘، نالر. ) - 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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مغ الظي ٌؿهل ٖلى الجمهىع الىنى٫ للمٗلىماث التي ًدخاحها، تهضٝ لخ٣ضًمها، ألا 

ت َبُٗت الخضماث التي ج٣ضمها املىٓمت.  ومٗٞغ

ُضًىهاث ججؿض بهجاػاث الكغ٦ت وزضماتها  جسهُو ؤعق٠ُ مً نىع ٞو

 للجمهىع.

٤ جىيُذ ألاؾباب للك٩ىي امل٣ضمت  ٩ىن ًٖ ٍَغ اؾخالم امل٣ترخاث والك٩اوي: ٍو

التي ؤصث لخضور ؤي زلل م٣هىص، وألازظ بامل٣ترخاث بطا  وجىيُذ ؤبغػ امل٣ُٗاث

ؼ ؾمٗتها. غ املىٓمت وحٍٗؼ  ٧اهذ هاصٞت لخٍُى

ت الاهدكاع ٖلى مؿخىي الٗالم: ًىدكغ املؿخسضمىن ملى٢٘ ِٞـ بى٥ ٖلى  ؾٖغ

مؿخىي الٗالم، وبالخالي حؿخُُ٘ الكغ٦ت ٖغى زضماتها بك٩ل واؾ٘، مما ًاصي بلى 

 .1ما ٧اهىا في حمُ٘ ؤهداء الٗالمالىنى٫ بلى حماهحرها ؤًى

ا  ا مهم  املىا٢كت والخىانل في ٖغى الخضماث: ًم٨ً للٗال٢اث الٗامت ؤن جلٗب صوع 

ا في الخىانل م٘ حمهىع املىٓمت، باإلياٞت بلى الخٟاٖل الظي ج٣ضمه جل٪ 
وباعػ 

حن في ٖغى وقغح وجٟؿحر الخضماث امل٣ضمت للجمهىع ومى٘ ؤي  الىؾاثل بحن الُٞغ

 .2ٞهم ؤو اهخ٣ا٫ ملٗلىماث ٚحر صخُدت ججاه املىٓمتؾىء 

  

. إلاماعاث الٗغبُت املخدضة: اإلاىاد الاعالمُت الخللُدًت والالىتروهُت في العالكاث العامت (.2013الجىهغ، مدمض. ) - 1

  صاع ال٨خاب الجامعي.
 . إلاماعاث الٗغبُت املخدضة: صاع ال٨خاب الجامعي. ممازطت العالكاث العامت(. 2009الخؿني، ؾٗض. ) - 2
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 ػاشًشا: يظادس يخاطش انغًؼح ػهً االَرشَد:

ًغي الباخثان ؤن هىا٥ الٗضًض مً املهاصع التي ًم٨ً لها ان حك٩ل مهضع  

جب الٗمل بك٩ل مىٓم ٖلى جٟاصي الى٢ٕى ٞحها  زُىعة ٖلى املاؾؿاث والكغ٧اث، ٍو

ا ؾًُٗها في مىا٢ اصة ألن طل٪ خخم  ٠ نٗبت ٌؿدىٟظ ال٨ثحر مً الجهض واملا٫ اٖل

 الامىع الى ههابها، وهظ٦غ مجها الاحي:

ضزل املىٓمت في ؤػماث. -1
ُ
 ال٣غاعاث الؿِئت لئلصاعة التي ج

ٟحن ٚحر امل٣بى٫ ججاه املاؾؿت. -2  ؾلى٥ ؤو مى٠٢ للمْى

 ٞكل الخ٨ىىلىحُا ؤو الاهتها٧اث ألامىُت في املاؾؿت. -3

 ٖبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي.اهدكاع إلاقاٖاث الؿلبُت  -4

 ي٠ٗ ألاصاء املالي للماؾؿت. -5

 ٢هىع في بحغاءاث الصخت والؿالمت الٗامت. -6

 الًٟل في جدب٘ الؿحرة الظاجُت للمىخىحاث. -7

 ٖضم اجبإ الامخثا٫ الخىُٓمي في املاؾؿت. -8

 ؾلى٥ الكغ٧اث املىاٞؿت ٚحر امل٣بى٫، وبم٩اهُت جإزحره الؿلبي ٖلى املاؾؿت. -9

٣ضم بلى الكغ٦ت.ٖضم الاهدب -10
ُ
 اه بلى الك٩اوي التي ج

ت. -11 ضم خماًت املل٨ُت ال٨ٍٟغ ت، ٖو  الخٗضي ٖلى الٗالمت الخجاٍع

ٟىن الؿازُىن ؾىاء ٖلى الاهترهذ ؤو وؾاثل الاجها٫  -12 الكاجٗاث واملْى

 املسخلٟت.
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ًَُكٍ نها أٌ ُذغاػذ فٍ ذكىٍَ انغًؼح:  أحذ ػشش: انؼىايم انرٍ 

الٗال٢اث الٗامت ٖلى الٗىامل التي ًم٨ً لها ؤن  ًخ٤ٟ الباخثان م٘ املسخهحن في 

ً وبىاء الؿمٗت للمىٓماث والكغ٧اث واملاؾؿاث ٖلى ازخالٝ مجا٫  حؿاٖض في ج٩ٍى

 ؤٖمالها والتي ًم٨ً بًجاػها ٖلى الىدى الخالي:

م٨ً الاؾخٟاصة مً  -1 الم ٍو املٗلىماث إلاًجابُت التي جيكغها وؾاثل إلٖا

ت التي ٢ض ج الهاث الخجاٍع الم لالهخمام باملاؾؿت ووكغ إلٖا ا لىؾاثل إلٖا ٩ىن مدٟؼ 

 ؤزباعها.

ىص   -2 اء بالٖى ت ؤو للماؾؿت، مثل: الٞى الخجاعب الصخهُت للٗالماث الخجاٍع

 التي ج٣ُٗها ٖلى هٟؿها ؤمام الؼباثً والٗمالء وؤصخاب املهلخت.

مضي املهضا٢ُت التي جمىدها املاؾؿت مً زال٫ املداٞٓت ٖلى حىصة الخضمت  -3

ً ٖال٢اث لؼبا مالئها ؤو مً زال٫ املاؾؿت الاحخماُٖت التي ٢ض ج٨ٟل ج٩ٍى ثجها ٖو

نضا٢ت م٘ الجهاث التي ٢ضمذ لها املؿاٖضة مً باب املؿاولُت إلاحخماُٖت، والظي 

ً للماؾؿت. دىلهم بلى صاٖمحن ومىانٍغ  ًم٨ً ؤن ًازغ ٞحهم ٍو

غي -4 ها بك٩ل التر٦حز والاهخمام بالخجاعب الصخهُت للؼباثً والٗمالء، ٖو

المُت.  مؿخمغ في ٧اٞت املداٞل إلٖا

املكاع٦ت الٟاٖلت مً زال٫ وؾاثل الخىانل الاحخماعي في ٧ل ما ًخٗل٤   -5

 بالؿمٗت الجُضة للماؾؿت.

ا٦ض الباخثان ؤن هجاح بصاعة الؿمٗت ٨ًمً في الخ٩امل والٗمل الجماعي مً ٢بل  ٍو

ت والتي تهضٝ بلى ٧ل وخضاث وؤ٢ؿام املاؾؿت ٦مىٓىمت ختى جهل عؾالت املاؾؿ

ؼ ؾمٗت املاؾؿت، وه٣لها بلى الؼباثً والٗمالء وؤصخاب املهلخت. وهىا ٌكحر  بىاء وحٍٗؼ

الباخثان بلى يغوعة التر٦حز ؤ٦ثر ٖلى ؤحؼاء مىٓىمت املاؾؿت، ويغوعة الٗمل ٦جؿٍم 

كحر هىا بلى ؤ٦ثر هظه ألاحؼاء زُىعة، وهي:  واخض، َو
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1- .ً  ٖال٢اث املؿخمثًر

 بصاعة ألاػماث. -2

 بصاعة ال٣ًاًا واملساَغ. -3

 الاجهاالث الضازلُت. -4

ت والٗمالء. -5  اجهاالث الٗالمت الخجاٍع

ت ٖبر الاهترهذ. -6  بصاعة الٗالمت الخجاٍع
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نظرًات العالقات العانة ونظرًات ثأثٌر 

 اإلعالم

"نظرًة الجهٌس، نظرًة الجأطٌر، نظرًة اثصال األزنات الظرفٌة،  

 واري، نظرًة النظو"نظرًة االثصال الح
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 ذًهُذ

 لٓاهغة ما، بمجغص 
 
٣ضم قغخا

ُ
ت مً ألا٩ٞاع التي ج ت ٖلى ؤجها مجمٖى ٗٝغ الىٍٓغ

ُ
ح

ت بىاء  ٖلى املٗلىماث التي ًخم حمٗها،  بنى الىٍٓغ
ُ
خهى٫ الباخث ٖلى بُاهاث ٧اُٞت. ج

وفي بٌٗ الخاالث ًم٨ً ؤن جإحي املٗلىماث في ق٩ل همىطج ؤو مً زال٫ مغا٢بت 

اث في ٞهم وج ؿاٖض الىٍٓغ
ُ
دلُل البُاهاث التي حؿخسضم مىهجُت ٖلمُت واضخت، وح

٣ضم لىا 
ُ
ت مً ألا٩ٞاع التي ج ت هي ٖباعة ًٖ مجمٖى م٨ً ال٣ى٫ ؤن الىٍٓغ الٓىاهغ. وٍُ

 لص يء ما
 
 .1قغخا

ت ٖلى ُبٗضًً ُهما:  وحكخمل الىٍٓغ

ُت املترابُت التي جُغ   خمثل في ال٣ًاًا املٗٞغ ت.البٗض املٗغفي: ٍو  خها الىٍٓغ

ُٟها في جدلُل ال٣ًاًا التي   خمثل في الُغ١ التي ًخٗحن جْى البٗض املجهجي: ٍو

ت.  جدىاولها الىٍٓغ

ت،  غ في ال٣ًاًا التي جُغخها الىٍٓغ وهىا٥ ٖضص مً الكغوٍ التي ًجب ؤن جخٞى

 وجخمثل في لاحي:

ت بك٩ل جام. -1  جدضًض وويىح وجبلىع مٟاهُم الىٍٓغ

ت م٘ جغابِ واحؿا١ ال٣ًاًا،  -2 ؿاهض املٟاهُم التي جُغخها الىٍٓغ
ُ
ًجب ؤن ح

 ٢ابلُت الخد٤٣ مجها.

ت ما لم جٓهغ جىا٢ًها. -3  نض١ ٢ًاًا الىٍٓغ

ضعج ال٣ًاًا ٖلى هدٍى ًم٨ً الخىنل به بلى حٗمُماث ؤو الخغوج ببٌٗ  -4
ُ
ج

 الاؾخيباَاث.

1-Tan, A. (1990). Mass communication theories and research. (second edition). Macmillan.  
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 ذؼشَف انًُىرج:

ؼوص الىمىطج الٟغص ٗٝغ الىمىطج ببؿاَت ٦مثا٫ٍ ٖلى ش يء ما، ٍو بخمثُل ه٨ُلي  ٌُ

للٓاهغة مما ٌؿمذ له با٦دؿاب ٞهم ؤ٦مل لها. والىمىطج هى جمثُل لص يء ًؼوصها 

ت،  م٨ً للىمىطج ؤن ًاؾـ لبىاء هٍٓغ به٩ُل ًٟؿغ لىا الٓىاهغ بك٩ل مبؿِ، ٍو

بؿتر بلى الىمىطج ٖلى الىدى الخالي:  وؤقاع ٢امىؽ ٍو

 ش يء ما، ؤي نىعة مىه-
 
 -الظي ٌكبه جماما

 -ص يء ماجمثُل مهٛغ ل-

- 
 
 -ش يء م٣هىص به ؤن ٩ًىن همُا

ٞالىمىطج هى جمثُل للىا٢٘، ؤي نىعة مبؿُت للٗالم الخ٣ُ٣ي، ًدخىي ٣ِٞ ٖلى 

جل٪ املٓاهغ الهامت لٟهم ؤو يبِ ؤًٞل للٗالم الخ٣ُ٣ي، بمٗنى آزغ الىمىطج ٖباعة 

ب عمؼي للمى٠٢ الخ٣ُ٣ي، وه٨ظا ٞةهه ؤ٢غب بلى نىعة ؤو عمؼ ؤو ٢ُاؽ مً  ًٖ ج٣ٍغ

غاُٞت ؤو ٞدو ص٤ُ٢ للمى٠٢ الخ٣ُ٣ي ٦ما هى ْاهغ في حٍٗغ٠ ٢امىؽ  نىعة ٞىجٚى

م٨ً ال٣ى٫ ؤن الىمىطج هى جبؿُِ للىا٢٘ الظي ًداٞٔ ٣ِٞ ٖلى جل٪  بؿتر. ٍو ٍو

 ٖلى 
 
ت للٟهم ؤو الًبِ، والىماطج ٦ظل٪ ججٗل الٗالم ٢اصعا املالمذ التي حٗخبر يغوٍع

 ٤ طاث الهلت الىز٣ُت.بصعا٥ الٗال٢اث التي جغ٦ؼ ٖلحها الخ٣اث

، بةحغاء ؾلؿلت 1976وعٞا٢ه ٖام  (James E. Grunig) بضؤ ٖالم الٗال٢اث الٗامتو 

مً الضعاؾاث بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ ؾلى٥ الٗال٢اث الٗامت في املىٓماث، ٞخىنل ٖام 

بلى ؤعب٘ هماطج لىن٠ ؤؾالُب مماعؾت الٗال٢اث الٗامت حٗٝغ بىماطج )حغوهج  1984

وهاهذ( وهي: همىطج الى٧الت الصخُٟت، همىطج املٗلىماث الٗامت، الىمىطج الالمخىاػن 

 .زىاجي الاججاه، والىمىطج املخىاػن زىاجي الاججاه

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Grunig
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غ هظه الىماطج ألاعبٗت، والاهخ٣ا٫ بلى مغخلت ؤ٦ثر ٖم٣   ا وبهضٝ جٍُى ا حٗض مىُل٣ 

ت مً ألابٗاص لىن٠  لىماطج املماعؾت وبٗض جدلُل هظه الىماطج جم َغح مجمٖى

مماعؾت الٗال٢اث الٗامت في البِئاث املسخلٟت، وحكمل جل٪ ألابٗاص: ق٩ل الاجها٫، 

 .جإزحر الاجها٫ ومضي جىاػهه، الىؾُلت، وألازال١

٤ لم ٨ًً الاهخ٣ا٫ مً الىماطج بلى ؤبٗاص ؾىي مغخلت اهخ ٣الُت، مهضث الٍُغ

ت قاملت، ٞمً زال٫ الٗمل ٖلى  ٣ه لبلىعة هظه الىخاثج والخغوج بىٍٓغ ٍغ لجغوهج ٞو

٤ ألابٗاص ألاعبٗت، وبٗض ازخباع  الىمىطج الغاب٘ )الىمىطج املخىاػن زىاجي الاججاه( ٞو

ت الامخُاػ في الٗال٢اث  ً مً نُاٚت هٍٓغ
ّ
نالخُخه في مسخل٠ البلضان والث٣اٞاث، جم٨

 .متالٗا

اث والىماطج الاجهالُت وجُب٣ُاتهما التي ق٩لذ ٖلم  لظل٪، بن ؤهمُت هظه الىٍٓغ

 ألهمُتها؛ ختى همخل٪ امل٣ضعة للخٗامل م٘ 
 
الاجها٫، ؤصث بلى ؤن ه٣ىم بضعاؾتها هٓغا

ىٓم ٖمل 
ُ
اث والىماطج التي ج ت، خُث ؤهه بضون ٞهم الىٍٓغ وؾاثل اجها٫ حماهحًر

ُٟها  ل مٗها و٦ُُٟت الاؾخٟاصةهظه الىؾاثل وجدضص َغ١ الخٗام الؿلُمت مجها، وجْى

 لخضمت املجخم٘ ًًٗىا في مكا٧ل ٦بحرة.

، اعجإي الباخثان مً ؤهه ال 
 
 وخضًثا

 
 هاقئا

 
وفي خ٣ل الٗال٢اث الٗامت، باٖخباعه ٖلما

اث املٟؿغة لهظا الٗلم، ختى ًخم  بُض ملماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٞهم الىماطج والىٍٓغ

٢اث الٗامت باملٗاٝع املُلىبت إلعؾاثه ٦ٗلم مؿخ٣ل ٦ب٣ُت الٗلىم جضُٖم ٖلم الٗال

 ألازغي.
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 (Excellence theoryأواًل: َظشَح انرًُض )

ت الخمحز في الٗال٢اث الٗامت، جخ٩ىن مً املباصت الٗامت ألانُلت،  بن نُاٚت هٍٓغ

٣ا٫ ٖجها بإجها ؤزبدذ حضاعتها في ازخباعها  ًُ ٖبر ز٣اٞاث والخُب٣ُاث الخانت بها، التي 

 بإجها جُب٤ اؾتراجُجُاث ٖاملُت، ٧ىجها ؤصعحذ 
 
ومجخمٗاث مسخلٟت، ولُثبذ ٖلمُا

ت قاملت للٗال٢اث الٗامت املخٗضصة الجيؿُاث؛ املٟهىم ألاو٫  مٟهىمحن مُٟضًً في هٍٓغ

خحن ؾاثضجحن في الٗال٢اث  حاء ٦ىدُجت لضمج َغفي الى٣ٌُ لغؤي مضعؾخحن جىٓحًر

 .ثالٗامت مخٗضصة الجيؿُا

دضص ٠ُ٦ ججٗل الٗال٢اث 
ُ
ت ٖامت للٗال٢اث الٗامت ج ت الخمحز هٍٓغ ٗخبر هٍٓغ

ُ
وح

الٗامت املىٓماث ؤ٦ثر ٞاٖلُت، و٠ُ٦ ًخم جىُٓمها وبصاعتها ٖىضما حؿاهم بك٩ل ٦بحر في 

الٟٗالُت الخىُٓمُت، والٓغوٝ في املىٓماث وبِئتها التي ججٗل املىٓماث ؤ٦ثر ٞٗالُت، 

 ت الى٣ضًت للٗال٢اث الٗامت. و٠ُ٦ ًم٨ً جدضًض ال٣ُم
 
ت الخمحز امخضاصا حٗض هٍٓغ

ت الىٓم التي جخ٩ىن مً ؤعب٘ هماطج لكغح الٗال٢اث الٗامت في املاؾؿت، خُث  لىٍٓغ

٧اهذ ال٨ٟغة مً وعاء مكغوٕ الخمحز هي جدؿحن الاختراُٞت للٗال٢اث الٗامت، و٧ان 

الت التي جماعؾها الهضٝ الاولي هى ون٠ واًجاص زهاثو للٗال٢اث الٗامت الٟٗ

ت ؤن ٢ُمت الٗال٢اث وؤ املىٓماث الٗاملت في الىالًاث املخدضة آهظا٥. ضخذ الىٍٓغ

 الٗامت ج٨مً في الٗال٢اث بحن املاؾؿت والٗامت.

ت هيو    حغوهج حُمـ ويٗها هٍٓغ
 
٣ا ، قملذ 15مضة ) امخضث لضعاؾت، ٞو

 
( ٖاما

 الٗامت الٗال٢اث صواثغ ٞحها جخمخ٘ ؤن ًجب التي املباصت ( مىٓمت، وجدضص327خىالي )

 :1الٗكغة لاجُت املباصت في ٖملها مخمثلت ؤصاء في مخمحزة ج٩ىن  ختى

 بقغا٥ الٗال٢اث الٗامت في إلاصاعة الاؾتراجُجُت:  -1

1-Gruing, J. (2008). Excellence Theory in Public Relations. USA: University of Maryland.p.1-2.   
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ُٟت إلاصاعة الاؾتراجُجُت حؿمذ باجساط ٢غاعاث  بن مكاع٦ت الٗال٢اث الٗامت في ْو

، وؾُاؾت جىُٓمُت ؤًٞل مً مىٓىع 
 
 ؤ٦ثر قمىال

 
الجماهحر و٢غاعاث ؤ٦ثر صواما

غ  ُٟت الٗال٢اث الٗامت مً ج٣ضًم ج٣ٍغ اث ؤٖلى مً الغيا، وال بض مً جم٨حن ْو ومؿخٍى

مباقغ بلى الغثِـ الخىُٟظي مً ؤحل ج٣ضًم املكىعة بكإن ألامىع التي حكخمل ٖلى 

 الجماهحر، وال٣ُم، ونى٘ ال٣غاع ألازالقي.

هُمً ؤو ٖال٢ت إلاباٙل املباقغ م٘ إلاصاعة جم٨حن الٗال٢اث الٗامت في الاثخالٝ امل -2

 :الٗلُا

 ال ًخجؼؤ مً إلاصاعة 
 
ًجب ؤن ج٩ىن إلاصاعة الاؾتراجُجُت للٗال٢اث الٗامت حؼءا

الاؾتراجُجُت للمىٓمت ٩٦ل، ول٩ي ًدضر طل٪ ًجب ؤن ٩ًىن املؿاو٫ الخىُٟظي ألاو٫ 

 في الاثخالٝ املهُمً للمىٓمت، وؤن ً
 
٩ىن ل٨باع املؿاولحن للٗال٢اث الٗامت ًٖىا

ً الحن ٌك٩لىن  الخىُٟظًحن في الٗال٢اث الٗامت ٖال٢ت بباٙل مباقغة م٘ ٦باع املضًٍغ

ُٟت   مً الاثخالٝ املهمحن، الظي ًخسظون ٢غاعاث اؾتراجُجُت للمىٓمت ْو
 
حؼءا

 الٗال٢اث الٗامت املخ٩املت.

 وخضة الٗال٢اث الٗامت بغثاؾت مضًغ ولِـ ٞنّي: -3

ت بن ؤ٢ؿام الٗال٢ا ت بصاٍع ث الٗامت املمخاػة جدخىي ٖلى مهىُحن لضحهم مٗٞغ

ت البدثُت املُلىبت لخ٣ؿُم الجمهىع وبحغاء الخ٣ُُم، وال بض  ومهاعاث بدث، ٞةن املٗٞغ

، ولِـ مجغص   مضًغ ٖال٢اث ٖامت مدتٝر
 
ؤن ًخىلى بصاعة وخضة الٗال٢اث الٗامت صوما

ت البدثُت الالػمت شخو بإع في املهاعة الٟىُت لل٨خابت، بل بجب ؤن  ًمل٪ املضًغ املٗٞغ

لجم٘ املٗلىماث، وحؿهُل خل الجزاٖاث، واملكاع٦ت في بصاعة ال٣ًاًا، ووي٘ املحزاهُاث، 

ُٟت  ٟي بصاعة الٗال٢اث الٗامت، وبصاعة ْو وخل املًٗالث ألازال٢ُت، وبصاعة مْى

اصة ٞغنهم مً ٢َِبل الخدال٠  الاجها٫ مً الىاخُت الاؾتراجُجُت، وبالخالي الٗمل ٖلى ٍػ

 املهُمً في املىٓمت.
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 ألازال١ والجزاهت: -4

و٢ض ؤياٝ الباخثىن املخمحزون ألازال١ والجزاهت ٧اٖخباعاث هامت بٗض ؤعب٘ ؾىىاث 

مً وكغ صعاؾت الخمحز، م٘ بٖاصة جدضًض ؤهمُت الالتزام بإزال٢ُاث مهىت الٗال٢اث 

 مً مباصت الٗامت، والكٗىع باملؿاولُت الاحخماُٖت بضعحت ٧اُٞت لخ٩
 
 مؿخ٣ال

 
ىن مبضؤ

ت الخمحز.  هٍٓغ

 هٓام مخمازل لالجها٫ الضازلي: -5

ٗض اهٓمت الاجهاالث الضازلُت ال٣اثمت ٖلى الخىاع مهمت لبىاء الٗمل الجماعي 
ُ
ح

ٟحن،  ُٟي وج٣لُل مٗض٫ صوعان املْى ٟحن وعياهم الْى اث املْى وػٍاصة مؿخىي مٗىٍى

 بلى ؤن ؤبدار ال٣ًاًا
 
جدضًض املك٨الث في و٢ذ مب٨غ ختى ًم٨ً  جدُذ للمضعاء بياٞت

 خلها ٢بل جهاٖضها.

اث٠ ألازغي: -6 ت مىٟهلت ًٖ الْى ُٟت بصاٍع  الٗال٢اث الٗامت هي ْو

٤ ؤو  اث٠ الدؿٍى ًيبػي ؤن ج٩ىن بصاعاث الٗال٢اث الٗامت املمخاػة مؿخ٣لت ًٖ ْو

اث٠ الخىُٓمُت، وال ًم٨ً للٗ ل ؤو ٚحرها مً الْى ت ؤو الخمٍى ال٢اث املىاعص البكٍغ

الٗامت ؤن جدضص حمُ٘ ؤصخاب املهلخت الغثِؿُحن وؤن جُىع ؤوكُت الٗال٢اث 

.
 
ُُٟا  بال بطا ٧اهذ مؿخ٣لت ْو

 
 الٗامت اؾتراجُجُا

ال٢اث ٖامت مخمازلت: -7 ت لضوع بصاعي ٖو  بم٩اهاث املٗٞغ

ت الالػمت ملماعؾت الضوع الاصاعي في الٗال٢اث الٗامت مخىاْغة، ٞةصاعة   بن املٗٞغ

ت الالػمت إلصاعة الٗال٢اث الٗامت بك٩ل مخىاْغ،  الٗال٢اث الٗامت املمخاػة لضحها املٗٞغ

 املكاع٦ت في 
 
م٨جها ؤًًا بدُث ًم٨جها مً بحغاء البدىر املخُىعة لٟهم الجمهىع، ٍو

 الخٟاوى وخل املكا٧ل بك٩ل حٗاووي.
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 همىطج مخمازل طو اججاهحن: -8

مىطج الٗال٢اث الٗامت املخمازل مً املهم إلصاعة ٖال٢اث ٖامت ممخاػة ؤن حؿخسضم ه

زىاجي الاججاه؛ ألن ج٣ضًم الىهج ال٣اثم ٖلى الخىاع ٢ض ؤْهغ ٞٗالُت ؤ٦بر مً ؤي ههج آزغ 

في خل الهغاٖاث ومى٘ املكا٧ل وبىاء الٗال٢اث م٘ الجماهحر الاؾتراجُجُت والخٟاّ 

 ٖلحها.

 الخىٕى املخجؿض في حمُ٘ ألاصواع: -9

املمخاػة، الغحا٫ واليؿاء ٖلى خض ؾىاء،  وحكمل بصاعاث الٗال٢اث الٗامت

اث الٗغ٢ُت املسخلٟت في حمُ٘ ألاصواع. ومً املهم ؤن ٩ًىن لضي بصاعاث  واملجمٖى

ُٟت بدُث ج٩ىن ال٣غاعاث  حن في حمُ٘ ؤصواع الْى الٗال٢اث الٗامت مهىُحن مخىٖى

لل مً والاجهاالث قاملت لىحهاث الىٓغ املسخلٟت، ٞالكمىلُت جىلض الخمحز؛ ألجها ج٣

تراب الىاججت مً اؾدبٗاص ؤو ٖضم الخماؽ ؤ٩ٞاع وآعاء بٌٗ الجماهحر.  مكاٖغ الٚا

ُٟت الٗال٢اث الٗامت املخ٩املت: -10  ْو

اث  ُٟت الٗال٢اث الٗامت املخ٩املت لها خ٤ الىنى٫ الى الؿلُت في حمُ٘ مؿخٍى ْو

، وال ًخم الخٗضي ٖلُ.املىٓمت ووْاثٟها
 
ه او الٗال٢اث الٗامت لِؿذ ٦ُان مٗؼوال

اث٠، ول٨ً لضحها صعحت مً الاؾخ٣ال٫  ٤ ؤو ٚحرها مً الْى اث٠ الدؿٍى اخخىاثه في ْو

 الظاحي.

ت ألانى٫ الٗامت والخُب٣ُاث  ت الامخُاػ التي حٗٝغ بىٍٓغ إحي املٟهىم ألاو٫ لىٍٓغ ٍو

ج مً الغؤًحن، ًاصي بلى  (The Generic/Specific Theory)الخانت ؤو املدضصة  ٦مٍؼ

ٗ ت هدُجت ؤًٞل، ٞو ٞهى في « ٖامت/ مدضصة»الُت خ٣ُ٣ُت. ؤما ألاؾاؽ الثاوي مً هٍٓغ

الخمُحز بحن بغامج الٗال٢اث الٗامت مً حاهب، وبصاعة الاجها٫ مً حاهب آزغ. وألاهم 

ت الخاحت بلى اججاهحن مخىاػهحن في الاجها٫  two-way)مً طل٪: جٟترى الىٍٓغ

symmetrical) خد٤ُ٣ املىٟٗت املخباصلت بحن بدُث حؿعى اجهاالث الٗال٢اث الٗامت ل
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لى في  ت جدضًض املىا٢٘ للمؿاولحن ألٖا املىٓمت وحمهىعها. ٦ما جًمىذ الىٍٓغ

٤ بدُث ًم٨ً للٗال٢اث  الٗال٢اث الٗامت م٘ إلاصاعة الٗلُا، والاهٟها٫ ًٖ الدؿٍى

ت ٧املسر البُئي، وبىاء الٗال٢ت م٘ حمُ٘ ؤصخاب املهلخت،  الٗامت ؤصاء ألاصواع إلاصاٍع

ً في الٟٗالُتوا  . 1ملؿاهمحن لازٍغ

ت الخمحز في الٗال٢اث الٗامت الخاحت بلى اججاهحن مخىاػهحن في الاجها٫  وجٟترى هٍٓغ

بدُث حؿعى اجهاالث الٗال٢اث الٗامت لخد٤ُ٣ املىٟٗت املخباصلت بحن املىٓمت 

ت ٖاملُت للٗال٢اث الٗامت، .وحمهىعها ت الخمحز بلى هٍٓغ والتي  ٦ما جىنلذ الىخاثج لىٍٓغ

غ مباصت ٖامت ًم٨ً جُب٣ُها بٟٗالُت في مٗٓم الضو٫  ت الخمحز الٗاملُت  .جٞى وج٣ترح هٍٓغ

٤ ٖضة ْغوٝ مدضصة ٢ض جازغ  ا ؤن ج٩ىن املماعؾت في مسخل٠ البلضان مسخلٟت ٞو  ً ؤً

ا لٗضة ٖىامل زانت جسخل٠ مً بلض لبلض، ومً مىٓمت ملىٓمت  ٣  .2ٖلى املىٓمت ٞو

ت الا  مخُاػ للٗال٢اث الٗامت املخٗضصة الجيؿُاث بٗض مغاحٗت و٢ض َىع حغوهج هٍٓغ

حرها مً املجاالث.  لم الاحخمإ، ٚو لؤلصبُاث في الاجها٫ الخىمىي، وألاهثروبىلىجي، ٖو

ت جمحز وبك٩ل واضر بحن املخٛحراث الٗامت التي حٗخبر  طاث امخُاػ »بدُث ؤنبدذ الىٍٓغ

غ ٖلى املىٓمت في ٧ل مً املىا٢٘ ، وبحن الٗىامل املدضصة التي ًم٨ً ؤن جاز«ٖالمي

ت ؤن باإلم٩ان جُب٤ُ مباصت  الامخُاػ »املًُٟت في حمُ٘ ؤهداء الٗالم. خُث جغي الىٍٓغ

الٗامت في مسخل٠ الث٣اٞاث والىٓم الا٢خهاصًت والىٓم الؿُاؾُت، وهٓم « الٗاملُت

اث الخىمُت املسخلٟت، وصعحت اليكاَُت.  الم، ومؿخٍى  وؾاثل إلٖا

ؿا، حىعهج وآزغون، جغحمت: الٗجزي، مٟىى)1 - ت الامخُاش وهماذج العالكاث العامت(. 2017الَع ، مجلت الٗال٢اث هغٍس

الن،   .279-277(، 1)4 الٗامت وإلٖا

ت" "مابعد همىذج ؤلاجصاٌ اإلاخىاشن زىائي ؤلاججاه في العالكاث العامت( 2019املضًٟغ، ٖماص. )2 - ، مساجعت هغٍس

ت للٗال٢اث الٗامت،    .334-315(، 1)22الجمُٗت املهٍغ
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 انرٍ وخهد نهزِ انُظشَحاالَرقاداخ 

خباع هظه الٓغوٝ واملخٛحراث   ت ٢ض ؤزظث في الٖا م مً ؤن الىٍٓغ لى الٚغ ٖو

الؿُا٢ُت؛ بال ؤن البٌٗ مً ٖلماء ما بٗض الخضازت ؤمثل: باعصان وهىلتزوؾً، 

 اهخلدوا٢ض  (Bardhan and Holtzhausen, Petersen, and Tindall) وبُترؾىن وجىض٫

ت، وجدضوا   هظه الىٍٓغ
 
 وؤن ْغوٝ ما بٗض الخضازت جخُلب ؤق٩اال

 
ؤن جهمض زهىنا

مسخلٟت مً ؤؾالُب ومماعؾاث الٗال٢اث الٗامت. خُث حؿاءلىا ٖلى وحه الخهىم 

ًٖ مضي هجاح جُب٣ُها لضي بٌٗ الضو٫ ٚحر الٛغبُت، وم٘ طل٪ ًغي )حغوهُج( 

٨ُٟلض( بإن طل٪ ال ًسخل٠ ٖما ؾب٤ ؤن ؤقاعا بلُه بإن الٗال٢اث ا لٗامت لِؿذ و)ٍو

هي هٟؿها في ٧ل م٩ان، وؤن هىا٥ ؤصلت ٖلمُت مخهاٖضة جا٦ض مضي ٞاثضة هظه 

ت وبالخالي ٞةن طل٪ ٌكحر بلى بغوػها بك٩ل واضر.  الىٍٓغ

 بلى بٌٗ الاهخ٣اصاث والتي جمثلذ باآلحي:
 
 بياٞت

حر وا٢ُٗت مً هاخُت الخىاػن  -1 عئٍت الٗضًض مً الباخثحن بإجها زُالُت ومثالُت ٚو

 جها٫.في الا

ا -2  ُ  .ؤجها ٚحر نالخت للخٗمُم ٖامل

 .خضة الخدلُل التي جغ٦ؼ ٖلحها صعاؾاث الامخُاػ ال جؼا٫ صولت واخضةو  -3

ؤن الىمىطج املخىاػن زىاجي الاججاه ٚحر وا٢عي ألهه ٌكحر  Vander Meiden الخٔ -4

 .بلى ؤن املىٓماث ًجب ؤن ج٣ضع مهالر حمهىعها ؤ٦ثر مً مهالر املىٓمت

ن الٗال٢اث الٗامت الخٗاوهُت بال٩امل لِؿذ مم٨ىت في بٌٗ ؤ Leichty ؤياٝ -5

ض  الخاالث، وؤقاع بلى ؤن اٞخ٣اع مماعس ي الٗال٢اث الٗامت للؿلُت صازل املىٓمت ًٍؼ

 مً ج٣ُُض الخٗاون.
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 (Framing Theoryثاًَُا: َظشَح انرأطُش )

ت جضعؽ ْغوٝ جإزحر الغؾالت، وج٣ىم  المي هي هٍٓغ اع إلٖا ت جدلُل إلَا هظه هٍٓغ

الم ال ٩ًىن لها مٛؼي في خض  ت ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤخضار ومًامحن وؾاثل الٖا الىٍٓغ

غ جىٓم ألالٟاّ  طاتها، بال اطا ويٗذ في جىُٓم وؾُا١ وؤَغ بٖالمُت، هظه ألَا

والىهىم واملٗاوي وحؿخسضم الخبراث وال٣ُم الاحخماُٖت الؿاثضة. ٞخإَحر الغؾالت 

غ ال٣ضعة ٖلى ٢ُاؽ مدخ المُت ًٞى ٟؿغ صوعها في الخإزحر ٖلى لاعاء إلٖا ىي الغؾالت ٍو

والاججاهاث، ٌٗني ٖىضما ٣ً٘ خاصر مٗحن ٞالخضر ٢ض ال ج٩ىن له صاللت ٦بري ٖىض 

الم جهٟه في اَاع اٖالمي مً خُث اللٛت والهُاٚت والتر٦حز  الىاؽ ول٨ً وؾاثل الٖا

اع الاحخماعي ٧له  .1ٖلى ٖىهغ مٗحن ختى ًهبذ هاما في ٢لب الَا

ٗغ  الم َو المي بإهه: بىاء مدضص للخى٢ٗاث التي حؿخسضمها وؾاثل الٖا اع الٖا ٝ إلَا

الىاؽ ؤ٦ثر اصعا٧ا للمىا٠٢ الاحخماُٖت في و٢ذ ما، ٞهي اطن ٖملُت هاصٞت مً  لخجٗل

ال٣اثم باالجها٫ ٖىضما ٌُٗض جىُٓم الغؾالت ختى جهب في زاهت اصعا٧اث الىاؽ 

 .2ومازغاتهم إلا٢ىاُٖت

الم اع إلٖا مازل بحن ما ًضع٦ه الىاؽ في خُاتهم الُىمُت وإلَا ي ًداو٫ ؤن ٌكابه ٍو

المُت  المُت، بمٗنى ؤن الىؾُلت الٖا وبحن بىاء الغؾالت وحك٨ُلها ٦ما جٟٗل الىؾُلت الٖا

ال تهضٝ بلى الخُٛحر ؤو بىاء ٢ُم حضًضة ول٨جها تهضٝ ؤ٦ثر الى الاؾخٟاصة مً الٟهم الٗام 

 املىحىص.

  

املٗتز لليكغ والخىػَ٘. م.  . )الُبٗت ألاولى(. ٖمان، صاع دزاطت جدلُلُت في ؤلاعالم الجماهيري (. 2014حابغ، هجالء. ) -1

149 . 
  .15(. املغح٘ الؿاب٤. م. 2014حابغ، هجالء. ) -2
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 يُحأَىاع األطش اإلػال

الم  المُت املغجبُت ٚالبا بخُُٛت وؾاثل الٖا ٢ضم الٗلماء ٖضة ؤهىإ لؤلَغ الٖا

 :1لؤلزباع مً طل٪

اع املدضص ب٣ًُت: خُث ًخم التر٦حز ٖلى ٢ًُت ؤو خضر حىاهبه واضخت  -1 إلَا

اع ٖلى املضزل  ٖىض الجمهىع ألهه خضر مغجبِ بى٢اج٘ ملمىؾت ٖىضثظ ًغ٦ؼ الَا

 ضر وجضاُٖاجه.الصخص ي ؤو ج٣ضًم ٖىانغ الخ

اع الٗام: ًغي الاخضار في ؾُا١ ٖام مجغص ٣ًضم جٟؿحراث ٖامت للى٢اج٘  -2 إلَا

ًغبُها باملٗاًحر الث٣اُٞت والؿُاؾُت و٢ض ج٩ىن ز٣ُلت ٖلى هٟؿُت املخل٣ي مً الىاخُت 

 املهىُت الا ؤجها هامت لٟهم املك٨الث وج٣ضًم الخلى٫ والا٢ىإ ٖلى املضي البُٗض.

ت: ًغي الاخضار في ؾُا٢ها الاؾتراجُجي املازغ ٖلى ؤمً الضولت بَاع الاؾتراجُجُ -3

غ٦ؼ ٖلى ٢ُم مثل: ت ٍو اع م٘ الاخضار الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ                                             ال٣ىمي ًخالءم هظا الَا

 مبضؤ الٟىػ والخؿاعة والخ٣ضم والخإزغ والجهًت ؤو الاجهُاع. 

ني والضولي.لٛت الخغوب والهغاٖاث وا   لخىاٞـ الَى

 مبضؤ الىٟىط وال٣ىة ومهاصعه وؤشخانه ومٓاهغه. 

 ج٣ضًم الاهجاػاث الطخمت ؤو الازٟا٢اث والاهخ٣اصاث ال٨بري. 

بَاع الاهخماماث إلاوؿاهُت: ًغي ألاخضار في ؾُا١ جإزحراتها الاوؿاهُت و  -4

ت ٖاَُٟ  ت مازغة.الٗاَُٟت الٗامت جهاٙ الغؾاثل في ٢ىالب و٢هو صعامُت طاث هٖؼ

اع الى٢اج٘ في ؾُا١ الىخاثج  -5 بَاع الىخاثج الا٢خهاصًت: ًً٘ هظا الَا

كحر للخإزحر املخى٢٘ ؤو ال٣اثم ٖلى ألاٞغاص  الا٢خهاصًت التي هخجذ ًٖ ألاخضار، َو

ت في ؤلاعالم الىىٍتي(. 2013الضؾمت، مباع٥. ) - 1 "، الخأزير الدللي لليلمت والصىزة في الخبر ؤلاعالمي "دزاطت هغٍس

الم(. حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاع  الم، ٧لُت إلٖا  صن. )عؾالت ماحؿخحر في إلٖا
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والضو٫ واملاؾؿاث ال٣اثمىن باالجها٫ ٌؿخسضمىن الىاجج املاصي لجٗل الغؾالت 

المُت ؤ٦ثر ٞاٖلُت ٖلى الىاؽ وؤ٦  ثر اعجباَا بمهالخهم.إلٖا

ؾالت لئلحابت ًٖ الؿاا٫ "مً ًً٘ ال٣اثم باالجها٫ الغ  :بَاع املؿاولُت -6

ت املؿئى٫ ًٖ الخضر املؿا  و٫ ًٖ؟" ألاٞغاص واملاؾؿاث والضولت مٗىُىن بمٗٞغ

 وجدضًضه في شخو ؤو ماؾؿت ؤو ٢اهىن ؤو ؾلى٥ ؤو خ٩ىمت مدضصة.

غاعي خاص، ٢ض جخجاهل بَاع الهغإ: ج٣ضم ألاخضار في اَاع جىاٞس ي ن -7

المُت ٖىانغ  ضم الث٣ت  جبرػ هامت في ؾبُل ببغاػ ؾُا١ الهغإ، الغؾاثل إلٖا الٟؿاص ٖو

جغي ألاشخام ٢بل ؤن جغي ألاخضار وجغنض املهالر ٢بل ؤن جغنض  ولحن،في املؿا 

ألاهضاٝ وج٣ِـ الغؾالت ٚالبا بم٣ُاؽ الخاؾغ والغابذ واملىخهغ واملهؼوم وهى بٗض 

 ُٟىن واملظٌٗىن ٦ثحرا في حٗله بَاعا لؤلخضار.ًبالٜ الصخ

بَاع املباصت ألازال٢ُت: ٖغى الى٢اج٘ في الؿُا١ ألازالقي وال٣ُمي للمجخم٘،  -8

 
 
ساَب املٗخ٣ضاث واملباصت الغاسخت ٖىض املخل٣ي ال٣اثم باالجها٫، ًغص الخضر عصا ًُ

 للمجخم٘ ألازالقي، و٢ض ٌؿدكهض باال٢خباؾاث وألاصلت الضًي
 
ُت التي جضٖم ؾى٢ه مباقغا

اع.  للى٢اج٘ ؤو باملهاصع والجماٖاث املغحُٗت التي جا٦ض هظا الَا

 ػُاطش اإلطاس اإلػاليٍ:

ؤن  الٗىانَغ ألاعبٗت في الٗملُت الاجهالُت هي: ال٣اثم باالجها٫  Entmanٌٗخبر 

   .Culture 1، والث٣اٞتReceiver، واملخل٣ي Textوالىو  ،Communicator)الصخٟي( 

م  -1 ٣ّضِ ًُ مض-ال٣اثم باالجها٫ )الصخٟي(: ٢ض  َٖ مٍض ؤو ٚحر  َٖ ا مً زال٫  -ًٖ  ؤخ٩ام 

مها حؿمى 
ُ
ْد٨

َ
ا في بىاء  Schemataؤَغ ج ا هام  ماعؽ صوع  م ٢َُمه ومٗخ٣ضاجه، ٍو ِ

ّ
جىٓ

ت، والا٢خباؾاث، واملٗلىماث التي ج٣ىص  وحك٨ُل ألازباع مً خُث الازخُاعاث اللٍٛى

اث العالم واججاهاث الخأزير(. 2004ٖبض الخمُض، خمض. ) - 1 . )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب لليكغ هغٍس

 والخىػَ٘.
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غ الصخُٟىن ال٣هو للخإ٦ُض ٖلى ٖىانغ ؤو حىاه
ّ
َا ت، ٍو ب مُٗىت في ال٣هت الخبًر

غهم لخل٪ ال٣هو،  ت مً زال٫ ازخُاعاتهم التي ٣ًىمىن بها ؤزىاء ٦خابتهم وجدٍغ الخبًر

٣ت التي ًّٟؿغ ال٣غاء ال٣هو مً زاللها.  وهظه الازخُاعاث جازغ بضوعها في الٍُغ

ا في املىا٢كاث  ُ ا جهب مٗٞغ ا ؤو ؤَغ 
 
غؾم الصخُٟىن ؤهماَ الٗامت، وجازغ في  ٍو

مؿخىي مٗلىماث ألاٞغاص، وهظا ًخم مً زال٫ الازخُاع الاهخ٣اجي لخُُٛت حاهب ؤو 

ٍِ لؤلخضار وال٣هو، ؤو  الجاهبحن ٧لحهما لخضر ؤو ٢ًُت ما، م٘ وي٘ جٟؿحر مبؿ

مً زال٫ حٍُُٛت ؤ٦بَر ل٣ًٍُت واخضة ٖلى خؿاب ألازغي، وهم مد٩ىمىن بضوعهم 

م ؤوؿا ِ
ّ
غ التي جىٓ ُت والًٍٛى املهىُت التي ٌٗملىن في ْلها مثل: باأَل ٢هم املٗٞغ

ت، باإلياٞت بلى  ٍغ ل، والتي جدضص الؿُاؾت الخدٍغ يٍٛى الؿُُغة واملل٨ُت والخمٍى

غ الُىمي  المي، واملك٩لت التي جدضر في ٖمل الخدٍغ ت الٗمل إلٖا يٍٛى املؿاخت وؾٖغ

ضًلت جهُبٜ باألًضًىلىحُت ًٖ وعي جخٗل٤ بٗملُت إلاصعا٥ الاهخ٣اجي التي ج٣ىص بلى ؤٍَغ ب

 ؤو ٖضم وعي بظل٪.

ٗخمض الصخُٟىن ٖلحها في  ٌَ ت في ال٨خابت الصخُٟت، خُث  وجازغ املهاصع إلازباٍع

اث ال٣ههُت، ومًمىجها، ٦ما ؤن  ازخُاع املهضع ٢ض ٨ٌٗـ ألاخ٩ام الٟغصًت  املىيٖى

 ؤو الٗىامل املاؾؿُت والخىُٓمُت.

خٗل٤ بما ؾب٤ ما جىنل بلُ مً ؤن  الصخُٟحن ومهاصعهم  Chyi & McCombsه ٍو

اع، وؤن  املٛؼي املدخمل  المُت مً زال٫ حُٛحر إلَا ٌٗؼػون ببغاػ ال٣ًُت في ألاحىضة إلٖا

اث مخٗضصة، ٦ما ؤن   ا ٖلى مؿخٍى املغجبِ بُبُٗت الخضر إلازباعي ًجُٗل الخإَحَر مم٨ى 

واملهىُت للصخُٟحن الظي  الازخالٝ في الخُُٛت ًيخج ًٖ ازخالٝ ال٣ُم الصخهُت

َغٝ ألازباع.
ُ
 ٌٗملىن في ٚ
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غ التي جبرػ مً زال٫ خًىع ؤو ُٚاب ٧لماث ؤؾاؾُت،  -2 الىو: ًخًمً ألَا

وجغا٦ُب مُٗىت، ونىع همُُت، ومهاصع املٗلىماث، والجمل التي جخًمً خ٣اث٤َ 

ا مُٗىت.  وؤخ٩ام 

غ ف -3 ي الىو، وهُت ؤو ٢هض املخل٣ي: خُث ٢ض ٨ٌٗـ ج٨ٟحر املخل٣ي واؾخيخاحه ألَا

 الخإَحر لضي ال٣اثم باالجها٫، و٢ض ال ٨ٌٗـ.

مت في زُاب ألاٞغاص ؤو ج٨ٟحرهم  -4 غ املكتر٦ت امل٣ض  ت مً ألَا الث٣اٞت: وهي "مجمٖى

ٞها  غ التي ًخم  Entmanفي حماٖت احخماُٖت مُٗىت"، وهي ٦ما ٖغ  ت مً ألَا "مجمٖى

غ الكاجٗت التي الاؾدكهاص بها"، ومً املم٨ً ؤن حٗغ ٝ بمب ت مً ألَا ها "مجمٖى  بإج 
 
٣ُا ًر

ظ٦غ ألازحر ؤن   جٓهغ في زُاب وج٨ٟحر مٗٓم الىاؽ، ؤو حماٖت احخماُٖت مُٗىت"، ٍو

اث٠ مدكابهت هي: الازخُاع وإلابغاػ،  الخإَحَر في الٗىانغ ؤو املىا٢٘ ألاعبٗت ًخًمً ْو

ها، اهتهاء  بخ٣ُُمها واؾخسضام جل٪ الٗىانغ لبىاء الجض٫ خى٫ املك٨الث ومؿببات

 .وج٣ضًم خلى٫ٍ لها

ا في ازخُاع وجإَحر الٗالم، خُث 
 
ا وكُ

 
الم مكاع٧ ٗخبر وؾاثل إلٖا

ُ
وبهٍٟت ٖامت ح

ل قب٩اٍث اجهالُت لخُىع  ِ
ّ
مث

ُ
ى٣ُل طل٪ الازخُاع مً زال٫ مماعؾاٍث ز٣اُٞت، وج

َ
ج

ت بنى ٖلى ؤؾاؽ ٖملُاث هٟؿُت لٍٛى
ُ
 طل٪ بُغ١ ج

 
 Psycholinguistic الخُاب، ماصًت

Processes  ت إلاوؿاهُت. وجسل٤ الًٍٛى الخاعحُت التي جخٗغى لها هظه مهمت في املٗٞغ

ت الازخالٞاث  لِـ ٣ِٞ ٖلى مؿخىي املهىُحن في ٚٝغ -الىؾاثل الخاحت بلى حؿٍى

 ٖلى مؿخىي ز٣اٞت ٚٝغ ألازباع، و٢ض جخمثل الًٍٛى الخاعحُت -ألازباع
 
، ول٨ً ؤًًا

خباعاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت".في "املال٨حن الظي ًىُل  ٤ خاٞؼهم مً الٖا
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 :1االَرقاداخ انرٍ وخهد نُظشَح انرأطُش اإلػاليٍ

 لِؿذ لضحها ال٣ضعة ٖلى جدضًض مضي وحىص ؤو ُٚاب الخإزحراث. -

ٖضم وحىص همىطج ٨ٞغي مكتر٥ مخ٤ٟ ٖلُه مً ٢بل الباخثحن في صعاؾت  -

 للجض٫ ال٣اثم خى٫ مٟهىم إلا 
 
ت، هٓغا غ١ ٢ُاؾه.الىٍٓغ  َاع َو

غ، وآلُاث الخإزحر والٟهم  - ٚؼاعة وجىٕى الٗىانغ ومهاصع املازغاث في ٖملُت بىاء ألَا

وإلاصعا٥ للمخل٣حن، ونٗىبت خهغها، ويبُها وجٟؿحرها، ًُغح ال٨ثحر مً الدؿائالث 

ت للخٗمُم.  خى٫ مضي ٢ابلُت هخاثج صعاؾاث الىٍٓغ

غ املسخلٟت مما ًجٗلها ٖضم وحىص جدضًض ص٤ُ٢ للخضوص الٟانلت بح - ن ؤهىإ ألَا

 مؿإلت جسً٘ الهُباٖاث الباخثحن.

 (Situational crisis communication theory) ثانثًا: َظشَح اذظال األصياخ انظشفُح

ُت ت اجهاالث ألاػماث الٓٞغ ، وهي (2007)، والتي َغخها ٧ىمبـ ٖام (SCCT) هٍٓغ

ٗنى في مجا٫ اجهاالث ألاػماث
ُ
ت ح ٣ىا ٣ًتر . هٍٓغ ح ٧ىمبـ ٖلى مضًغي ألاػماث ؤن ًٞى

بحن الاؾخجاباث الاؾتراجُجُت لؤلػماث ومؿخىي املؿاولُت ًٖ ألاػمت وتهضًض الؿمٗت 

ش ألاػمت وؾمٗت . الظي حك٩له ألاػمت خُث بن طل٪ ؾِؿاٖض ج٣ُُم هٕى ألاػمت وجاٍع

٠ُ الٗال٢ت الؿاب٣ت مضًغي ألاػماث ٖلى الخيبا بمؿخىي تهضًض ؾمٗت املىٓمت و٦

ٗؼو مؿاولُت ألاػمت  وبالخالي ًم٨ً جُب٤ُ. ؾِخهىع حمهىع هظه املىٓمت ألاػمت َو

. )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة، ٖالم دزاطاث في ؤلاعالم وجىىىلىجُا الاجصاٌ والسأي العام(. 2008خماصة، بؿُىوي. ) - 1

 ال٨خب لليكغ والخىػَ٘.
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SCCT جم جدضًض زالزت ؤهىإ مً ألاػماث بىاؾُت ٧ىمبـ. في بصاعة ألاػماث في املىٓمت :

ت الطخاًا، والٗى٣ضة الٗغيُت، والٗى٣ىص املخٗمض   .1مجمٖى

ُاء الخ SCCTؤوكإ ٧ىمبـ  ىانل ؤصلت ٖلمُت لخىحُه ال٣اثم ٖلى الخجغبت إٖل

ا بك٩ل ؤؾاس ي ؤن إلاحغاءاث التي جخسظها املىٓمت بٗض ألاػمت حٗخمض  ٢غاعاتهم، مىضخ 

ت  خُث جدضص. "ٖلى خالت ألاػمت ٠ُ٦ جازغ الجىاهب الغثِؿُت لخالت ألاػمت  SCCTهٍٓغ

 ،وفي امل٣ابل. ٖلى الهٟاث املخٗل٣ت باألػمت والؿمٗت التي ًخمخ٘ بها ؤصخاب املهلخت

 ".ٞةن ٞهم ٦ُُٟت اؾخجابت ؤصخاب املهلخت لؤلػمت ٌؿاٖض في الخىانل بٗض ألاػمت

ت ت إلاؾىاص  SCCT بن حظوع وؤنى٫ هٍٓغ ت إلاؾىاص، خُث جغي هٍٓغ جغح٘ بلى هٍٓغ

ؤن الىاؽ ًخُلٗىن باؾخمغاع للٗثىع ٖلى ؤؾباب ؤو بؾىاص ؤخضار مسخلٟت، زانت بطا 

بك٩ل زام، بالخالي ؾُيس ى الىاؽ  ٧اهذ جل٪ ألاخضار ؾلبُت ؤو ٚحر مخى٢ٗت

 م٘ هظا الخضر. ٟٞي خالت املىٓماث، جثحر 
 
خٟاٖلىن ٖاَُٟا املؿاولُت ًٖ الخضر ٍو

ٖؼو الؿببُت عصوص ٞٗل ٖاَُٟت مً ؤصخاب املهلخت، وزانت املكاٖغ الؿلبُت بطا 

جم ون٠ املىٓمت ٖلى ؤجها ؾبب ألػمت ما، ٞخازغ هظه املكاٖغ الؿلبُت مثل الًٛب 

الخٟاٖالث املؿخ٣بلُت ألصخاب املهلخت م٘ املىٓمت، وحُٛحر الؿلى٦ُاث ججاه ٖلى 

 املىٓمت.

ت في ألاػماث  خُث ٌؿخُٟض مضًغو ألاػماث مً ٞهم ٦ُُٟت اؾخسضام هظه الىٍٓغ

ُت  ت اجهاالث ألاػماث الٓٞغ لخماًت ؾمٗت الكغ٦ت ؤزىاء ألاػمت، خُث ج٣ضم هٍٓغ

(SSCT ،لٟهم هظه الضًىام٨ُُت 
 
غ آلُت لخى٢٘ ٦ُُٟت اؾخجابت ؤصخاب ( بَاعا ٞى ٍو

 ٖلى طل٪، ٞةن 
 
املهلخت لؤلػمت مً خُث تهضًض الؿمٗت التي حك٩لها هظه ألاػمت، ٖالوة

ُت جهىع ٠ُ٦ ؾخ٩ىن عصة ٞٗل الجمهىع ٖلى الاؾتراجُجُاث  ت الٓٞغ الىٍٓغ

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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ت مً املباص ت في ؤبداثها مجمٖى ت املؿخسضمت في بصاعة ألاػمت، خُث جبرػ هظه الىٍٓغ

ُت  ت الٓٞغ خم جُىع هظه الىٍٓغ الخىححهُت للخىانل ؤزىاء ألاػماث ال٣اثمت ٖلى ألاصلت، ٍو

م٘ ج٣ضم ج٣ضًم املباصت الخىححهُت لالجها٫ في ألاػماث، وحٗخبر ألاػماث بمثابت تهضًض 

م٨ً ؤن جازغ هظه ألاػماث ٖلى ٦ُُٟت  لؿمٗت الكغ٦ت، وجًغ ألاػماث بالؿمٗت ٍو

م٨ً اؾخسضام ٖضة اجهاالث بٗض خضور جٟاٖل ؤصخاب املهلخت م ٘ الكغ٦ت، ٍو

ألاػمت إلنالح الؿمٗت في ؤطهان الجمهىع الخاعجي ومى٘ ألايغاع في ؾمٗت الكغ٦ت، 

غ  وجدخاج بصاعة ألاػماث بلى جىححهاث مبيُت ٖلى ؤصلت في الخىانل بكإن ألاػماث، جٞى

 ٖلى ٖضص مً ألا 
 
 ٢اثما

 
ُت )بَاعا ت اجهاالث ألاػمت الٓٞغ صلت لٟهم ٦ُُٟت خماًت هٍٓغ

بُت  SSCTؾمٗت الكغ٦ت بٗض ألاػمت(، ٌٗخمض البدث باؾخسضام  ٖلى ألاؾالُب الخجٍغ

ُت ٠ُ٦ جازغ الجىاهب  ت اجهاالث ألاػماث الٓٞغ  مً صعاؾت الخالت، وجدضًض هٍٓغ
 
بضال

الغثِؿُت لخالت ألاػمت ٖلى الهٟاث املخٗل٣ت باألػمت والؿمٗت التي ًخمخ٘ بها ؤصخاب 

خت في الكغ٦ت، في امل٣ابل، ٞةن ٞهم ٦ُُٟت اؾخجابت ؤصخاب املهلخت الالػمت املهل

ت مً  ُت مجمٖى ت اجهاالث ألاػماث الٓٞغ غ هٍٓغ ٌؿاٖض في الخىانل بٗض ألاػمت، وجٞى

إلاعقاصاث خى٫ ٦ُُٟت اؾخسضام مضًغي ألاػماث الؾتراجُجُاث الاؾخجابت لؤلػماث 

 .1لخماًت الؿمٗت

ش ألاػمت وؾمٗت الٗال٢ت الؿاب٣ت ؾِؿاٖض مضًغي ألاػماث بن ج٣ُُم هٕى ألاػمت وج اٍع

ٖلى الخيبا بمؿخىي تهضًض ؾمٗت الكغ٦ت، و٠ُ٦ ؾِخهىع حمهىع هظه الكغ٦ت 

ٗؼو مؿاولُت ألاػمت،  ُت ألاػمت، َو ت اجهاالث ألاػماث الٓٞغ وبالخالي ًم٨ً جُب٤ُ هٍٓغ

خم جدضًض زالر ؤهىإ مً ألا  ت في بصاعة ألاػماث في الكغ٦ت، ٍو ػماث وهم: مجمٖى

ُت ٦ُُٟت  ت الٓٞغ الطخاًا، والٗى٣ضة الٗغيُت، والٗى٣ىص امل٣هىص، وجٟؿغ الىٍٓغ

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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اؾخجابت ؤصخاب املهلخت لؤلػمت وهظا ٌؿاٖضهم في الخىانل ختى بٗض مغوع ألاػمت، 

 لخ٣ُُم ألاػماث والاؾخجابت لها، مما ٌؿمذ 
 
ت ملضًغ ألاػماث صلُال غ هظه الىٍٓغ وجٞى

 عاث والاؾتراجُجُاث.باجساط ال٣غا

ُت للجمهىع متى ٣ًىم ألاشخام في البدث ًٖ املٗلىماث،  ت الٓٞغ ؤوضخذ الىٍٓغ

ت للؿلى٥ الاجها٫ الٟغصي ونى٘ ال٣غاع،  ُت للجمهىع ٦ىٍٓغ ت الٓٞغ وحٗخبر الىٍٓغ

 بلى مؿخىي حماعي مً الخدلُل، خُث جم اؾخسضام املٟاهُم 
 
ت الخ٣ا واهخ٣لذ الىٍٓغ

ت املؿخىي ا لٟغصي لكغح وجدضًض مً هم حمهىع املىٓماث، خُث ٌؿخسضم في هٍٓغ

ُت للجمهىع والغؤي الٗام  ت الٓٞغ هظا املهُلر في الٗال٢اث الٗامت، وؤياٞذ الىٍٓغ

خحن ٦الؾ٨ُُخحن، وهما صًىي )  1966(، وبلىمغ )1927الُاب٘ الغؾمي ٖلى هٍٓغ
 
(، وو٣ٞا

خحن ٞةن الجماهحر هي امل٩ىهاث ألاؾاؾُت للٗملُت الضًم٣غاَُت التي حٗتٝر  للىٍٓغ

 ألن 
 
باملكا٧ل التي جازغ ٖلحهم وجىٓم وجخهٝغ بك٩ل مكابه لخل جل٪ املكا٧ل، وهٓغا

ت  ُت حٗٝغ الجمهىع باألػماث التي جمغ بها الكغ٧اث، ٣ٞض َىعث الىٍٓغ ت الٓٞغ الىٍٓغ

ُت ٞهم الكغ٦ت آلعاء الجمهىع والٗملُاث الاحخماُٖت التي ؤوكإتها ؾلى٦ُاتهم،  الٓٞغ

ُت ٖلى زالر مخٛحراث حكغح وجخيبإ بؿلى٥ الاجها٫، ومجها  ت الٓٞغ وجدخىي الىٍٓغ

 .1الخٗٝغ ٖلى املك٩لت، ومؿخىي املكاع٦ت، والخٗٝغ ٖلى ال٣ُض

ت بال٣ضعة ٖلى الكغح والخب ، و٢ض جم اؾخسضامها بك٩ل ٦بحر مً ٢بل اجخمخ٘ الىٍٓغ

ت  ٧ل مً مىٓغي الٗال٢اث الٗامت واملماعؾحن، خُث ؤن الضعؽ ألا٦ثر ؤهمُت مً الىٍٓغ

 ٖىضما ًجض الىاؽ ؤن املٗلىماث 
 
ُت هى ؤن اؾتهال٥ املٗلىماث ًهبذ مىهجُا الٓٞغ

ُت للجمهىع ج٣ىص  ت الٓٞغ جخُاب٤ م٘ مكا٧ل خُاتهم الصخهُت، بالخالي ٞةن الىٍٓغ

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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مماعس ي الاجهاالث بلى الخمُحز بحن الكغاثذ اليكُت مً الؿ٩ان )ؤي الجمهىع اليكِ، 

 )ؤي الجمهىع ال٩امً، ؤو ٚحر اليكِ( لخجىب الاجها٫ ٚحر ؤو الىا
 
عي( مً ألا٢ل وكاَا

ُت وؾُلت  ت الٓٞغ غث الىٍٓغ  ٖلى طل٪، ٣ٞض ٞو
 
الٟٗا٫ مً خُث الخ٩لٟت، ٖالوة

ت مً املٗاٝع طاث الهلت باإلصاعة الاؾتراجُجُت للٗال٢اث الٗامت،  خاؾمت لبىاء مجمٖى

اجُجي، والخٟاٖل مٗه صازل املىٓمت وزاعحها، مثل ٦ُُٟت الخٗٝغ ٖلى الجمهىع الاؾتر 

اثضتها الٗملُت، وجم  ت ٞو اصة ٢ىتها الىٍٓغ ُت بك٩ل مؿخمغ لٍؼ ت الٓٞغ وجُىعث الىٍٓغ

ُت، وهي ٖلى الىدى  ت الٓٞغ جدضًض الٗضًض مً املجاالث التي لم ًخم جىاولها في الىٍٓغ

 :الخالي

 لؿلى٦ُاث الاجه 
 
ُت جهىعا ت الٓٞغ : جبيذ الىٍٓغ

 
ا٫ اليكِ، ٣ٞض اؾخسضمذ ؤوال

ُت ٣ِٞ للخهى٫ ٖلى املٗلىماث  ت الٓٞغ البدث ًٖ املٗلىماث ؤو الخًىع( )الىٍٓغ

لىن٠ الجمهىع اليكِ، وم٘ طل٪ ٖىض مالخٓت وحىص الجمهىع ًخىانل بيكاٍ، 

ٞةهىا هضع٥ ؤن ؤًٖاثه ال ٌكاع٧ىن ٣ِٞ في البدث ًٖ املٗلىماث اليكُت، ول٨ً 

 في املكاع٦ت اليكُت 
 
اصي ازخُاع ؤًًا للمٗلىماث وازخُاعها في خل املك٨الث، ٍو

ً بلى حؿهُل خل املك٨الث؛  مٗلىماث مُٗىت ٖلى مٗلىماث ؤزغي ومكاع٦تها م٘ لازٍغ

ألن ؾلى٦ُاث املٗلىماث هظه ًم٨ً ؤن حُٗض بهخاج جهىعاث مكابهت للمك٩لت بحن 

: جم جًمحن ألاٞغاص وجضًغ بك٩ل ؤًٞل واملىاعص الالػمت للخٗامل م٘ املك٩لت، 
 
زاهُا

ُت زم جم بؾ٣اَها ألجها ٞكلذ في الخيبا  ت الٓٞغ مٟهىم املُٗاع املغحعي في الىٍٓغ

باملٗلىماث التي حؿعى بلى الخًىع، باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض ٢ام الٗضًض مً الباخثحن 

 ;Chwe, 2001بخىيُذ املٟاهُم الٗلمُت للمُٗاع املغحعي في قغح ؾلى٦ُاث الجمهىع )

Gamson,1992.) 

ُت ؤن املخٛحراث إلاصعا٦ُت مجغص ؾىاب٤ ؾببُت لؿلى٥  ت الٓٞغ : اٖخبرث الىٍٓغ
 
زالثا

الاجها٫، بال ؤهه مً املثحر لالهخمام ازخباع ما بطا ٧ان هىا٥ مخٛحر ؾاب٤ ؤ٦ثر ٞىعٍت 
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للٗمل الخىانلي، وبن ؤخض املخٛحراث املغشخت الىاٖضة هى مخٛحر جدٟحزي، املٟؿغون 

ىعوا  الاحخماُٖىن اهخمىا ُت للخدٟحز، في اؾخسضام املٗلىماث، َو ت الٓٞغ بالىٍٓغ

ت الجمهىع  تراٝ بىٍٓغ  جم الٖا
 
ت، ؤزحرا اث التي حؿخسضم املٟاهُم الخدٟحًز الىٍٓغ

ت ٖال٢اث ٖامت، والتي حٗخبر مُٟضة ٣ِٞ ملماعس ي الٗال٢اث الٗامت، ووكإث  ٦ىٍٓغ

ت اجساط ال٣غاع واؾخسضام املٗل ُت مً هٍٓغ ت الٓٞغ ىماث، خُث ؤن ٢ابلُتها الىٍٓغ

ىحض ؾببحن مدخملحن  للخُب٤ُ ؤ٦بر ب٨ثحر مً الُغ١ الخالُت التي ًخم اؾخسضامها بها. ٍو

ُت، ًخمثالن في اؾمها واملٟهىم ال٤ًُ لؿلى٥  ت الٓٞغ لى٣و ؤو ل٣لت اؾخسضام الىٍٓغ

ُت للخٗٝغ ٖلى املك٩لت ت الٓٞغ  املٗلىماث، وم٘ طل٪ ٧ان التر٦حز ٖلى املٟاهُم للىٍٓغ

ت   بلى طل٪ ؾخهبذ الىٍٓغ
 
والاؾخسضام الخىانلي الٟٗا٫ لخل املك٩لت، بياٞت

ُت مً زال٫ جىؾُ٘ املخٛحراث الخابٗت لها ومً زال٫ البدث ًٖ املٗلىماث  الٓٞغ

ت مً ال٣غاعاث ُت ٖلى مجمٖى ت الٓٞغ ٦ما ج٣ىم  ،والخًىع وجىؾُ٘ هُا١ جغ٦حز الىٍٓغ

غ مخٛحر حضًض في خل املك٨ال  ت بخٍُى ث، وهظا املخٛحر ًخىؾِ جإزحر املخٛحراث الىٍٓغ

ُت ٖلى املخٛحر الخاب٘ الجضًض وبٖاصة ج٣ُُم مٟهىم املُٗاع  ت الٓٞغ املؿخ٣لت للىٍٓغ

 .1املغحعي

ُت ٖلى ؤن مٗٓم الؿلى٥  ت الٓٞغ ٤ الىٍٓغ ٣ًىم الاٞتراى ٖلى خل املك٨الث ٞو

 ب
 
ُت حؼثُا ت الٓٞغ لى جٟؿحراث البكغي ًدٟؼه خل املك٨الث، خُث اؾدىضث الىٍٓغ

ُت  ت الٓٞغ حغوهج ملٟهىم الخٗٝغ ٖلى املك٨الث، بياٞت بلى طل٪، خُث ع٦ؼث الىٍٓغ

ٖلى الٗمل الخىانلي في خل املك٨الث، وهى ٖباعة ًٖ مٟهىم حضًض ٣ًىم بىن٠ 

اليكاٍ الخىانلي املتزاًض لخل املك٨الث في ؤزظ املٗلىماث والازخُاع والُٗاء، خُث 

خم جدضًض ؤزظ املٗلىماث وازخُاعها وبُٖائها بك٩ل ٌكاع٥ الٟغص في خل املك٨ال  ث، ٍو

1 - Grunig, J., & J. Disbrow (1977). Developing a probabilistic model for communications decision 

making. Communication Research, 4, 145–168.  
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ؤ٦بر مً زال٫ م٩ىن وكِ وؾلبي، ًخىؾ٘ همىطج الٗمل الخىانلي في املخٛحراث الخابٗت 

ت الجمهىع، والتي ا٢خهغث ٖلى ؤزظ املٗلىماث  التي جم قغخها مً زال٫ هٍٓغ

ُت املىؾ ت الٓٞغ ٗت لخل املك٨الث، جم إلاًجابُت والؿلبُت، ٖالوة ٖلى طل٪ ؤن الىٍٓغ

حؿمُت املٗلىماث املىٟٗلت باؾم "خًىع املٗلىماث" لخجىب الالخباؽ م٘ اؾخسضام 

 .1الكاج٘ ملهُلر "مٗالجت املٗلىماث"

 للمٗلىماث املخٗل٣ت باملك٩لت، 
 
و٧لما التزم املغء بدل املك٩لت، ؤنبذ ؤ٦ثر ا٦دؿابا

 في بٖ
 
 في الخٗامل م٘ املٗلىماث، وها٢ال

 
ً، وبك٩ل ٖام ًبدث واهخ٣اثُا ُائها لآلزٍغ

سخاع ألاشخام   لخل مك٩لت ما، ٍو
 
الىاؽ ًٖ املٗلىماث ٖىضما ًهبدىن ؤ٦ثر خماؾا

مُلىن ألاشخام بلى ؤزظ   مُٗىت مً املٗلىماث ؤزىاء خل املك٨الث، ٍو
 
 ؤهىاٖا

 
ؤًًا

اصة مسؼون املٗلىماث، ٦ما بهه ًسل٤ مك٩لت ٖىضما  املٗلىماث املُلىلت مً ؤحل ٍػ

ً، ومىاعصهم ٞةجهم ًيخ ج ال٨ثحر مً املٗلىماث، وبِىما ًداو٫ الىاؽ حظب اهدباه لازٍغ

ًدخاحىن بلى مبرعاث ؤ٢ىي الزخُاع املٗلىماث، وبالخالي ٞةجهم ًُىعون ٢اٖضة طاجُت 

 طاث الهلت.

ُت ) ت الخىانل في ألاػماث الٓٞغ غ هٍٓغ ( اعقاصاث ٖىضما ًٟي مضًغو SCCTجٞى

ت ألاػماث بالتزاماتهم ألا  بضؤون في مٗالجت ؤنى٫ الؿمٗت، وخؿب الىٍٓغ ولُت، ٍو

 هل ًم٨ً 
 
ُت ٣ًىم مضًغ ألاػماث بخ٣ُُم املى٠٢ مً زال٫ َغح ألاؾئلت ؤوال الٓٞغ

اٖخباع املىٓمت ضخُت للخضر؟ زم هل ًدضر الخضر بؿبب ٖىامل ٚحر م٣هىصة ؤو ال 

 هل الخضر ًم٨ً مىٗ
 
 ه؟ًم٨ً الؿُُغة ٖلحها مً ٢بل املىٓمت؟ وؤًًا

في خاالث ال٩ىاعر الُبُُٗت، والخىاصر الٗىُٟت، والكاجٗاث، والخالٖب باملىخج، 

يؿب بلى الخض ألاصوى مً املؿاولُت ًٖ 
ُ
ًم٨ً اٖخباع املىٓمت ضخُت، وبالخالي ج

1- Grunig, J., & J. Disbrow (1977). Developing a probabilistic model for communications decision 

making. Communication Research, 4, 145–168.  
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ألاػماث، ؤما في ؤػماث الخىاصر مثل، الخىاصر الهىاُٖت ؤو ألازُاء الٟىُت التي 

يؿب بلى امل
ُ
 للمىخج، ج

 
ىٓمت مؿاولُت مىسًٟت ًٖ ألاػماث، وفي ألاػماث حؿبب يغعا

ت ؤو ألاٞٗا٫ الؿِئت جدمل املىٓمت مؿاولُت  التي ًم٨ً مىٗها بؿبب ألازُاء البكٍغ

ش ألاػمت هى ًض٫ بطا ٧اهذ املىٓمت ٢ض  هظه ألاػماث، باإلياٞت بلى طل٪، ٞةن جاٍع

ش ألاػماث بلى  كحر جاٍع ؤن املىٓمت لضحها مك٩لت حٗغيذ ألػمت ممازلت في املاض ي ؤم ال، َو

جب ٖلى مضًغي ألاػماث اؾخسضام اؾتراجُجُاث بنالح  مؿخمغة جدخاج بلى مٗالجت، ٍو

ىض جؼاًض خضور  الؿمٗت بك٩ل متزاًض م٘ اقخضاص تهضًض الؿمٗت بؿبب ألاػمت، ٖو

 مً 
 
ألاػماث وقضتها م٘ ح٣ُٗض الخ٨ىىلىحُا واملجخم٘، ؤنبدذ بصاعة ألاػماث حؼءا

ى الٗال٢اث الٗامت في ٧ل مً ٖالم الكغ٧اث  مؿاولُت و٢ضعة دخاج مدتٞر ٧ل مضًغ، ٍو

وال٣ُإ ٚحر الغبخي بلى ٞهم ؤهمُت اجبإ إلاعقاصاث ألازال٢ُت واملٗاًحر املهىُت في 

م٨ً للمىٓماث اجساط ٢غاعاث  غها وجىُٟظها، ٍو جسُُِ بغامج اجهاالث ألاػماث وجٍُى

خم٨ً الىنى٫  اًت ؤزال٢ُت لخ٣بل مؿاولُتها، ٍو حر وحؿهُل الٖغ بلى املٗلىماث، وجٞى

 ٖلى ٖملُت 
 
إلاوؿاهُت ٖىضما ٩ًىن هىا٥ ضخاًا، خُث ؾخازغ هظه الخُىاث ؤًًا

اؾخٗاصة الهىعة الظهىُت للكغ٦ت بٗض ألاػمت، خُث ؤهه بطا جم جُب٤ُ املباصت 

ٗالُت ؾِخم الخغوج مً ألاػمت بىجاح، وؤن ٖملُت الخٗلُم لضحها  ألازال٢ُت بًمحر ٞو

 للٓغوٝ املٗا٦ؿت، واملؿاٖضة في مى٘ ألاػماث 
 
ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم اؾخجاباث ؤ٦ثر ج٨ُٟا

 املؿخ٣بلُت.

ٖىض خهى٫ ألاػمت املالُت، ج٣ٟض الكغ٦ت ٢ُمتها مما ًجٗل مً املؿخدُل ٖلحها 

 بؿبب الاهسٟاى الخاص في الُلب ٖلى مىخجاث 
 
ؾضاص الضًىن، ًدضر هظا ٖاصة

 ما ًخم ه٣ل ألامىا٫ للخٗامل م٘ الكغ٦ت ؤو زضماتها، وللخٗا
 
مل م٘ هظا ألامغ ٚالبا

الخ٩ال٠ُ ٢هحرة ألاحل، وبٗض طل٪ ؾِخُلب مً الكغ٦ت البدث ًٖ ٞغم حضًضة 

حر طل٪ ٖىض و٢ٕى ألاػمت ًجب  ٤ بصاعة ألاػماث، ٚو ل ألاحل، بىاء ٍٞغ لخىلُض صزل ٍَى
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ى  ٗٞغ ُت، َو ت الٓٞغ ٤ مً ألاشخام الظًً ًٟهمىن الىٍٓغ ن ؤن مً ازخُاع ٍٞغ

٤ ؤًٖاء مً ألا٢ؿام ؤو مجاالث  جب ؤن ًًم الٍٟغ مؿاولُتهم الاؾخجابت لؤلػماث، ٍو

ت، وال٣اهىوي، والٗال٢اث الٗامت،  الخبراث املسخلٟت ومجها، ال٣ؿم املالي، واملىاعص البكٍغ

 ووؾاثل الخىانل الاحخماعي.

ا٦ض ٖلى ؤ
ُ
كحر وج

ُ
ت ح ًيبػي ملضًغي  ههوبىاء  ٖلى طل٪، ًغي الباخثان ؤن هظه الىٍٓغ

 ملضي 
 
٣ا ألاػماث ؤن ًدضصوا اؾتراجُجُت الاؾخجابت املالثمت للمى٠٢ ألاػماحي ٞو

 لضعحت التهضًض ٖلى ؾمٗت املىٓمت. 
 
مؿاولُت املاؾؿت ؤو املىٓمت ًٖ ألاػمت وو٣ٞا

 لٗال٢اتها الؿاب٣ت ؾِؿاٖض 
 
٣ا ش ألاػمت وؾمٗت املاؾؿت ٞو وؤن ج٣ُُم هٕى ألاػمت وجاٍع

ػماث ٖلى الخيبا بمؿخىي تهضًض الؿمٗت، و٦ُُٟت بصعا٥ حمهىع املىٓمت مضًغي ألا 

ت ٖباعة ًٖ  لهظه ألاػمت، و٠ُ٦ ًيؿب هظا الجمهىع مؿاولُت ألاػمت، وؤن هظه الىٍٓغ

ت الخُابت. ت الاؾىاص وهٍٓغ  اهضماج لىٍٓغ

 ساتؼًا: َظشَح االذظال انحىاسٌ

ٗض الخىاع ؾمت مً ؾماث الاجها٫ ألازالقي، ٌؿب٤ م ٟهىم الاجها٫ املخمازل ٌُ

 لالهدكاع املتزاًض للخىاع ٦مٟهىم في الٗال٢اث الٗامت، ٞمً املهم ؤن ٩ًىن 
 
ب٣ٗىص، وهٓغا

هىا٥ بٌٗ الٟهم املكتر٥ ملا ٌٗىُه هظا املهُلر. و٢ض اؾخسضم بحرؾىن مٟهىم 

٦إصاة  1989الخىاع ٧اؾتراجُجُت ٖال٢اث ٖامت ألو٫ مغة في عؾالخه الض٦خىعاه ٖام 

ت ؤزال٢ُاث ألزال ٢ُاث الٗال٢اث الٗامت، خُث ؾٗذ ؤَغوخخه بٗىىان "هٍٓغ

 
 
ت الٗال٢اث الٗامت ومماعؾتها، وو٣ٞا غ ؤ٦ثر ؤزال٢ُت لىٍٓغ الٗال٢اث الٗامت" بلى جٍُى

لبحرؾىن بن ؤًٞل جهىع للٗال٢اث الٗامت هى بصاعة الخىاع بحن ألاشخام، ؤي ًجب 

 مً ؾُاؾاث ؤ
 
 خاصًت.ؤن ٩ًىن لضً٪ هٓام خىاعي بضال
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ت مخسههت مً الخسههاث: الٟلؿٟت،  خُث حٗىص حظوع الخىاع بلى مجمٖى

لم الىٟـ، والخىانل الٗال٢احي. ٟٞي مجا٫ الٟلؿٟت لُاملا اٖخبر  والبالٚت، ٖو

ت  الٟالؾٟت والبلٛاء الخىاع ؤخض ؤق٩ا٫ الخىانل ؤزال٢ُت، وؤخض الىؾاثل املغ٦ٍؼ

ر الٗالم ٧اع٫ عوحغػ في نُاٚخه لٟهل الخ٣ُ٣ت ًٖ الباَل. وفي ٖلم الىٟـ، ؤوض

لٗلم الىٟـ املغج٨ؼ ٖلى الٗمُل، ؤن ؤي ٖال٢ت ٞٗالت بحن املٗالج والٗمُل ًجب ؤن 

٦ما هٓغ مجا٫ الاجها٫ الٗال٢احي  جخمحز بمى٠٢ "اخترام بًجابي ٚحر مكغوٍ لآلزغ".

اء، ٣ٞام  بةؾهاب في مٟهىم الخىاع ٦ةَاع للخ٨ٟحر في الٗال٢اث ألازال٢ُت والٞى

ت، بخدضًض زمـ زهاثو ً خماص ٖلى الٗضًض مً الخ٣الُض ال٨ٍٟغ ىهاوؿىن باإٖل

للخىاع: ٞهم خ٣ُ٣ي وص٤ُ٢ حٗاَٟي، اخترام بًجابي ٚحر مكغوٍ، خايغ، عوح 

املؿاواة املخباصلت، ومىار هٟس ي صاٖم. وع٦ؼ ؾدُىاعث ٖلى بىاء الٗال٢اث وحاص٫ بإهه 

ؿمى ٖالٞت مسخلٟت". ؤما في الٗال٢اث "ًم٨ً ؤن ًاصي بلى بٖاصة جهىع للٓاهغة التي ح

 الٗامت، ُٞىن٠ الخىاع بإهه الخىانل خى٫ ال٣ًاًا م٘ الجمهىع.

ٌكمل الخىاع ٦خىحه زمـ ؾماث ومباصت حكمل ٖلى الاٞتراياث الًمىُت 

دت التي ج٨مً وعاء مٟهىم الخىاع، وهي:  والهٍغ

تراٝ بالٗال٢اث الٗامت بحنالخبادٌ اإلاخبادٌ -1 املىٓمت  : ؤو ما ٌٗٝغ الٖا

 ببًٗهم 
 
تراٝ بإن املىٓماث والجمهىع مغجبُىن اعجباَا وز٣ُا والٗامت، خُث ٌكحر الٖا

البٌٗ، وجخمحز الخباصلُت "باإلهضماج ؤو الخىح٘ الخٗاووي" و"عوح املؿاومت املخباصلت". 

جىؾُ٘ آٞا١ الخىانل التي جخسظها ٖىضما  وبالخالي ًجب ٖلى املىٓماث الٗمل ٖلى

٣ُم ٞٗالُت حهىص الاجها٫ الخانت بهاـ وطل٪ ًدخاج بلى الخىحه جسُِ وجضًغ وج

ت للخباصلُت.  الخٗاووي الظي ٌٗخبر ؤخض الؿماث املغ٦ٍؼ
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ومً وحهت هٓغ الٗال٢اث الٗامت، ٞةن الخباصلُت هي بالٟٗل مماعؾت م٣بىلت، خُث 

الم ومماعس ي  تراٝ بالخباص٫ بحن وؾاثل الٖا حٗخمض ٨ٞغة صٖم املٗلىماث ٖلى الٖا

 لٗال٢اث الٗامت.ا

اث، جضٖى الُىُبل بلى هٕى مً الخباص٫ اللسابت -2 : بن ال٣غابت في ؤبؿِ املؿخٍى

ٗخبر اججاه لٗال٢ت باليؿبت للمىٓماث، ؤي ؤن ال٣غب الخىاعي هى اؾدكاعة  البالغي، َو

الجمهىع في ألامىع التي جازغ ٖلحهم، وباليؿبت للجمهىع، هظا ٌٗني ؤن ؤجهم مؿخٗضون 

لخٗبحر ًٖ مُالبهم للمىٓماث، خُث ًخم بوكاء ال٣غابت مً زال٫ زالر و٢اصعون ٖلى ا

ت، وجىضر ؾماث الخىاع هظه ٖملُت الخباص٫ الخىاعي، وهي:  ؾماث للٗال٢اث الخىاٍع

  غاٝ املٗىُت جخىانل في الى٢ذ الخايغ بكإن ٞىعٍت الخًىع: ؤي ؤن ألَا

 
 
َغاٝ جخىانل في م٩ان حكحر بلى ؤن ألا  ال٣ًاًا ولِـ بٗض اجساط ال٣غاعاث، وؤًًا

 مكتر٥.

  الخض٤ٞ الؼمني: بن اجها٫ خىاع الخض٤ٞ الؼمني هى ٖالقي، ؤي بهه ًىُىي ٖلى

ٞهم املاض ي والخايغ، وله هٓغة هدى الٗال٢اث املؿخ٣بلُت، ٞالخىاع ال ًيب٘ مً 

الخايغ ٣ِٞ، بل ًىهب جغ٦حزه ٖلى مؿخ٣بل مؿخمغ ومكتر٥ لجمُ٘ املكاع٦حن، 

 ىاء مؿخ٣بل للمكاع٦حن.ٞالخىاع ٌؿعى بلى ب

  املكاع٦ت )الاعجباٍ ؤو الاقدبا٥(: وهي الؿمت الثالثت مً ؾماث الا٢تراب

ُاء طواتهم بال٩امل لل٣اءاث.  الخىاعي، ُٞجب ٖلى املكاع٦حن في الخىاع مؿخٗضًً إٖل

ٞخىضر ؾمت ال٣غابت ؤن هىا٥ بٌٗ الىخاثج إلاًجابُت للمىٓماث التي جدبنى 

ت م٘ الجم ت الخلل الٗام ٖال٢اث خىاٍع ، ؾخ٩ىن املىٓماث ٢اصعة ٖلى مٗٞغ
 
هىع، ؤوال

: ًم٨ً للمىٓماث اؾخسضام الٗال٢اث املٟخىخت زىاثُت 
 
، وزاهُا

 
خى٫ ال٣ًاًا مؿب٣ا

 الاججاه م٘ الجمهىع لخدؿحن الٟٗالُت الخىُٓمُت.
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غث هظه الخعاطف -3 : ٌكحر الخٗا٠َ، بلى حى مً الضٖم والث٣ت، ٞةطا جٞى

ىاع ٩ًىن هاجر، وجخمحز ؾمت الخىاع هظه ب "الضٖم" و"الخىحه الخانِخحن ٞةن الخ

."ً تراٝ باآلزٍغ  الجماعي" و"الخإ٦ُض ؤو الٖا

  ٖلى ً الضٖم: ٌكمل خىاع الضٖم زل٤ مىار ال ًخم ُٞه حصجُ٘ لازٍغ

املكاع٦ت ٞدؿب، بل ًخم حؿهُل مكاع٦تهم. ؤي ؤن الاحخماٖاث مٟخىخت لجمُ٘ 

داصزاث في مىا٢٘ ٌؿهل الىنى٫ بلحها، وجخاح املىاص املكاع٦حن املهخمحن، وججغي امل

بظ٫ الجهىص لدؿهُل الٟهم املخباص٫.
ُ
 للجمُ٘، وج

  الخىحه املجخمعي: خُث ًٟترى خىاع الخىحه املجخمعي وحىص جىحه مجخمعي

 ؤو مىٓماث ؤو حماهحر.
 
 بحن املخٟاٖلحن، ؾىاء ؤ٧اهىا ؤٞغاصا

  ؤو جإ٦ُضها هى الخإ٦ُض ؤو إلازباث: ًا٦ض الًىٜ ٖلى ان الا ً ٖتراٝ ب٣ُمت لازٍغ

تراٝ بهىث  ؤخض الؿماث ألاؾاؾُت لئلوؿاهُت، خُث حكحر مماعؾت الخإ٦ُض بلى الٖا

م مً ٢ضعة الٟغص ٖلى ججاهله، ٞالخإ٦ُض هى قٍغ مؿب٤ يغوعي  لازغ ٖلى الٚغ

.ً  للخىاع بطا ٧ان ٖلى املكاع٦حن بىاء الث٣ت م٘ لازٍغ

: ؤقاع َعؿ٪ لُدل وهُلؿىن، بلى ؤن الخىاع الخ٣ُ٣ي هى مٟهىم اإلاخاطسة -4

بق٩الي للم٩املاث الٗامت للىٓام، بإن لضًه ال٣ضعة ٖلى بهخاج هخاثج ٚحر مخى٢ٗت 

غاٝ التي حكاع٥ في الخىاع جخدمل مساَغ ٖال٢ُت، ٞةن  م مً ؤن ألَا وزُحرة، ٖلى الٚغ

 بم٩اٞأث ٦بحرة
 
. ٞخىُىي حمُ٘ الٗال٢اث املكاع٦حن في الخىاع ًساَغون ؤًًا

دؿم اؾدُٗاب املساَغ  الخىُٓمُت والصخهُت ٖلى بٌٗ املساَغ بك٩ل يمني، ٍو

ت، وهي:  بثالر ؾماث في الخباصالث الخىاٍع

  ت الى٣ضًت "٢ابلُت الهىاب": ٞاملٗلىماث هي ال٠ًٗ ؤو ٦ما ٌؿمى في الىٍٓغ

با ث الٟغصًت م٘ ٢ىة، والخىاع ًىُىي ٖلى مكاع٦ت املٗلىماث واملٗخ٣ضاث والٚغ

ً؛ ألن الخىاع ًىُىي ٖلى مساَغة، ٞةهه بالًغوعة ًجٗل املكاع٦حن ٖغيت  لازٍغ
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غاٝ ألازغي املٗىُت، وم٘ طل٪ ال ًيبػي الىٓغ بلى  ت مً ٢بل ألَا للخالٖب ؤو السخٍغ

 ال٠ًٗ في الخىاع باػصعاء.

  ٟىي، ٞالخباصالث ٖىا٢ب ٚحر مخى٢ٗت: ٞاالجها٫ الخىاعي ٚحر مضع٥ ٖو

 ت لِؿذ م٨خىبت وال ًم٨ً الخيبا بها.الخىاٍع

  الخٗٝغ ٖلى الٛغابت: في هظه املحزة للمساَغة هي ال٣بى٫ ٚحر املكغوٍ للخٟغص

ب ٖلى جٟاٖل الٛغباء ؤو  وزهىنُت املداوع، ٞال ٣ًخهغ الخٗٝغ ٖلى لازغ الٍٛغ

 الخباصالث م٘ ؤولئ٪ الظًً ًخمخٗىن بصخت حُضة 
 
، ول٨ىه ٌكمل ؤًًا املٗاٝع

 املٗغوٝ.

ومً وحهت هٓغ الٗال٢اث الٗامت، ٞةن املساَغة املخٗمضة ؤو الٗال٢ُت هى مٟهىم 

ًهٗب ٢بىله، والىا٢٘ ؤن الٗال٢اث الٗامت جضوع بلى خض ٦بحر خى٫ الخض مً املساَغ 

ت"  ت الخىاٍع البُئُت مً ؤحل حُٗٓم الاؾخ٣غاع وج٣ضع ٖلى الخيبا، وم٘ طل٪ ٞةن "املجاٞػ

ت" لها ج٣ضم م٩اٞإة لٗال٢اث ؤ٢ىي  بحن املىٓمت والجمهىع، وبالخالي ٞةن "املساَغ الخىاٍع

خـ جىُٓمي، ًم٨ً ؤن جسل٤ الٟهم لخ٣لُل ٖضم ال٣ُحن وؾىء الٟهم، وفي الخاالث 

غ الخىاع وؾُلت ملكاع٦ت املٗلىماث، باٖخباعه ؤجها  التي ًىحض ٞحها ٖضم ٣ًحن، ًٞى

ت ؤؾاؾُت مً الاٞتراياث، ٞةن املباصت ألاعبٗت ا لؿاب٣ت، الخباصلُت، وال٣غابت، مجمٖى

 والخٗا٠َ، واملساَغة جسل٤ الاؾاؽ لاللتزام الجهاجي.

: هى املبضؤ ألازحر للخىاع، ُٞه٠ الالتزام زالر زهاثو لل٣اءاث ؤلالتزام -5

ت، وهي:  الخىاٍع

  ذ، ؤي ؤهه ًىُىي الهض١ وألانالت "نض١ الخىاع": ٌٗض الخىاع ناص١ ونٍغ

ىٓماث والجماهحر التي جخٗامل بهض١ م٘ بًٗها ٖلى ال٨ك٠ ًٖ مى٠٢ املغء. ٞامل

حن.  البٌٗ ج٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الىنى٫ بلى خلى٫ مُٟضة للُٞغ
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  غاى املىٟٗت والخٟاهم املخباصلحن، ولِـ الالتزام باملداصزت: ججغي املداصزاث أٚل

مت لازغ ؤو اؾخٛال٫ ه٣اٍ يٟٗهم.  لهٍؼ

 هه ٌؿخلؼم الخٟؿحر والٟهم مً الالتزام بالخٟؿحر: بما ؤن الخىاع بحن الظاث، ٞة

غاٝ املٗىُت، ِٞؿخلؼم الخىاع ؤن ٩ًىن حمُ٘ املكاع٦حن ٖلى اؾخٗضاص  ٢بل حمُ٘ ألَا

ت.  للٗمل في خىاع لٟهم املىا٠٢ املخىٖى

 في الٗال٢اث الٗامت، ُٞخٗحن ٖلى الٗال٢اث الٗامت 
 
ٞااللتزام الخىاعي، لِـ حضًضا

ت، وباليؿبت الخٟاوى ٖلى الٗال٢اث م٘ الجمهىع الظي ٌ كٛل مىانب مخىٖى

للمىٓماث لبىاء ٖال٢اث مجخمُٗت ًخُلب الالتزام باملداصزاث والٗال٢اث ولهض١ 

وألانالت ل٩ل ه٣اٍ ال٣ىة في الٗال٢اث الٗامت ألازال٢ُت. ٦ما جىضر املباصت، ٞةن 

 الخىاع لِـ هدُجت ؾهلت للخىانل والٗال٢اث.

 ديح انحىاس فٍ يًاسعاخ انؼالقاخ انؼايح

ىضر بحرؾىن ؤن حؿ دىض الٗال٢اث الٗامت ألازال٢ُت بلى ؤهٓمت الاجها٫ الؿلُمت، ٍو

"مماعؾت الٗال٢اث الٗامت ألازال٢ُت" هي في ألاؾاؽ مؿإلت جىُٟظ والخٟاّ ٖلى 

ؤهٓمت الاجها٫ بحن املىٓماث التي حك٨٪ وجىا٢ل وجخد٤٣ مً صخت هظه املُالباث، 

ُت. حرها مً املُالب ألازال٢ُت املىيٖى  ٚو

 ٖلى 
 
ٞالخىاع هى ُبٗض مً ؤبٗاص حىصة الاجها٫ الظي ًجٗل املخهلحن ؤ٦ثر جغ٦حزا

 باال٦دكاٝ ؤ٦ثر مً 
 
الخباصلُت والٗال٢ت ؤ٦ثر مً الاهخمام بالظاث، وؤ٦ثر اهخماما

 بالىنى٫ ؤ٦ثر مً الهُمىت.
 
 ال٨ك٠، وؤ٦ثر اهخماما

 و٢
 
 جىُٓمُا

 
 ًخُلب بلتزاما

 
 ل٣ُمت بىاء الٗال٢اث ول٩ي ٩ًىن ؤي ههج للخىاع ٞٗاال

 
بىال

ولظل٪ هىا٥ زالر َغ١ ٖلى ألا٢ل ًم٨ً مً زاللها صمج الخىاع في الٗال٢اث الٗامت 

 الُىمُت، وهي الٗال٢اث الصخهُت، والىؾُُت والخىُٓمُت.
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بىاء الٗال٢اث الصخهُت: ًجب ؤن ٌكٗغ ال٣اصة الخىُٓمُىن وحمُ٘ ؤًٖاء  

ب املىٓمت الظًً ًخىانلىن م٘ الجمهىع بالغ  جب جضٍع اخت ٖىض املكاع٦ت في الخىاع. ٍو

ت ٖلى الاؾخمإ، الخٗا٠َ،  ؤًٖاء املىٓماث ٖلى الخىاع، ٞدكمل املهاعاث الًغوٍع

ىُت والضولُت، وال٣ضعة ٖلى جدضًض  غ املدلُت والَى ال٣ضعة ٖلى جإَحر ال٣ًاًا صازل ألَا

 مً ا
 
ل بضال غاٝ، والخ٨ٟحر ٖلى املضي الٍُى  ل٣هحر.ؤعيُت مكتر٦ت بحن ألَا

ت مخىؾُت: ًم٨ً للمىٓماث ؤن حٗؼػ بلتزامها بالخىاع،   بىاء ٖال٢اث خىاٍع

ض مً الخٟاٖل م٘ الجمهىع، باؾخسضام ٢ىىاث الخىؾِ الجماعي للخىانل  وحٗؼػ املٍؼ

ض إلال٨ترووي،  م٘ الجمهىع، ؤي ؤن املىٓماث التي جلتزم بالخىاع ًجب ؤن جً٘ البًر

ب، وع٢م الهاج٠، والٗ ً الٍى ىاٍو ً الخىُٓمُتٖو الهاث وفي  ىاٍو في م٩ان باعػ في إلٖا

 ألاصبُاث الخىُٓمُت وفي حمُ٘ املغاؾالث؛ لدؿهُل ٖملُت الخىاع.

ههج بحغاجي للخىاع: ٞال ًخٗل٤ الخىاع ب "الٗملُت املؿخسضمت" بل ًخٗل٤  

باملىخجاث التي جٓهغ الث٣ت والغيا والخٗا٠َ، وم٘ طل٪ ٞةن بحغاءاث الاجها٫ 

ت هدى الخىانل ألازالقي، ٞال ًيبػي للمىٓماث ؤن جىٓغ الخىاعي هي ز ُىة ؤولى يغوٍع

 مً طل٪ ًجب ؤن ج٩ىن الٗال٢اث الٗامت "جمدىع 
 
بلى الجمهىع ٖلى ؤجهم "آزغون"، بضال

ت بوكاء آلُاث  خى٫ الجمهىع"، ُٞخًمً الىهج إلاحغاجي للٗال٢اث الٗامت الخىاٍع

 : الحىاز ر ئجساءاث مفُدة لدظهُلزال جىُٓمُت لدؿهُل الخىاع. ٞا٢ترح بحرؾىن 

 مً املىا٢كت. 
 
 ٖضم اؾدبٗاص ؤي مىيٕى مؿب٣ا

 ٖضم اٖخباع ؤي هٕى مً الاجهاالث ٖلى ؤهه ٚحر مىاؾب ؤو ٚحر ٣ٖالوي.  

اث إلاو٩ٗاؾُت".   ؤزىاء الخُاب ًجب ؤن ٩ًىن للمخهل زُاع حُٛحر "مؿخٍى

عاث ٖاصلت بحن ٌٗخ٣ض بحرؾىن ؤن هظه إلاحغاءاث الثالر حك٩ل ألاؾاؽ لخىا

ت،  املىٓمت والجمهىع، ووانل بحرؾىن جدضًض ؾخت ؤبٗاص لؤلهٓمت الخىُٓمُت الخىاٍع

 وهي:
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ٞهم ال٣ىاٖض التي جد٨م ٞغنت البضاًت وإلاجٟا١ ٖلحها، والخٟاّ ٖلى  -1

 الخٟاٖالث وبجهائها.

الٟهم الٗام لل٣ىاٖض التي جد٨م َى٫ املضة الؼمىُت لخهي٠ُ الغؾاثل ؤو  -2

 حاباث والاجٟا١ ٖلحها.ألاؾئلت مً إلا 

اث وتهُئت حٛحراث  -3 الٟهم الٗام لل٣ىاٖض التي جد٨م ٞغم ا٢تراح املىيٖى

 املىيٕى والاجٟا١ ٖلحها.

 الٟهم الٗام لل٣ىاٖض والاجٟا١ ٖلحها ٖىضما ًخم اخدؿاب الغص ٧اؾخجابت. -4

 ٞهم ٢ىاٖض ازخُاع ال٣ىاة والاجٟا١ ٖلحها. -5

 ًٖ ال٣ىاٖض وحُٛحرها. الٟهم الٗام والاجٟا١ ٖلى ٢ىاٖض الخدضر -6

ت الخىاع الجاهب املُىع للىمىطج الغاب٘ مً هماطج حغوهج ؤي ؤجها جضٖم  حٗض هٍٓغ

عئٍت ؤن الٗال٢اث الٗامت الخ٣ُ٣ُت ال جخد٤٣ بال بطا ونلذ املىٓمت بلى مؿخىي 

الاجها٫ املخمازل واملٟخىح في اججاهحن، وجم٨ىذ مً جد٤ُ٣ هىٍٕ مً الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها 

اث التي جىاو٫ اججاهاتها ٖضص مً زبراء الٗال٢اث الٗامت الخاعحُت ، وهي مً الىٍٓغ

ت جضٖم اؾدثماع الٗال٢اث  والباخثحن ٞحها، ؤمثا٫ بحرؾىن و٦ىذ وجاًلىع، وهي هٍٓغ

الٗامت للمىا٢٘ إلال٨تروهُت ومجها اهُل٣ذ لخضٖم املؿخدضزاث ألازغي والتي جمخاػ 

خض ؾىاء ؤن ًدباصالن لاعاء وامل٣ترخاث  بالخٟاٖلُت وجدُذ للمىٓمت وحمهىعها ٖلى

حن.  والغئي، ٞهي ج٣ىم ٖلى مهلخت الُٞغ

ت بحن غ  وفي هظه الىٍٓغ ٦ُيذ وجاًلىع ؤن إلاهترهذ ٣ًضم ٞغنت للمىٓماث لخٍُى

ت" ؤنبذ  المي بحن املىٓماث وحمهىعها وؤن مهُلر "الخىاع" و"خىاٍع الخُاب إلٖا

٢ُت والٗملُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت ؤ٦ثر اهدكاعا في ون٠ َغ١ الاجها٫ ألازال
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ت للٗال٢اث الٗامت وألابدار جخدغ٥ هدى همىطج الاجها٫  والهىاٖت، بهٟتها هٍٓغ

 . 1الٗال٢احي في اججاهحن

  2(2002و٢ام ٦ُيذ وجاًلىع )
 
بخجمُ٘ هظه ألا٩ٞاع، لىن٠ الخىاع ب٩ىهه جىحها

صت هي الخُىة ألاولى هدى ًًم الٗضًض مً املباصت الكاملت "للخىاع". وحٗض هظه املبا

ت: الخباصلُت، ؤو بصعا٥ ت الخىاٍع الٗال٢اث بحن املىٓمت وحمهىعها؛  ٞهم مٟاهُم الىٍٓغ

ت الخٟاٖل م٘ الجمهىع بـالخٗا٠َ ؤو  ؾىاء ٧اهذ ٖال٢اث ميسجمت، ؤو ما٢خت ؤو ٍٖٟى

باث الجمهىع ومهالخه، ؤو الاؾخٗضاص للخٟاٖل م٘ الجمهىع بدؿب  الضٖم وجإ٦ُض ٚع

باتهم. وؤزحرا، الالتزام بلى الخض الظي ج٩ىن ُٞه املاؾؿت حُٗي هٟؿها ؤ٦ثر مما مخُل

 حُٗي الجمهىع.

( ها٢كا ٠ُ٦ ًم٨ً اؾخسضام 2002، 1998وبُبُٗت الخا٫، ٞةن ٦ُيذ وجاًلىع )

املىا٢٘ إلوكاء خىاع م٘ حمهىع املىٓمت. ل٣ُضما اعقاصاث ٖامت لئلهضماج الىاجر في 

عؾت الٗال٢اث الٗامت، واؾخٗغيا زمؿت مباصيء لدؿهُل الخىانل الخىاعي في مما

ت م٘ الجمهىع مً زال٫ قب٨ت إلاهترهذ، وهظه املباصيء حكمل الخىاع  الٗال٢اث الخىاٍع

مً زال٫ وؾاثل الخىانل الاحخماعي باٖخباعها مىا٢٘ ال٨تروهُت للخىانل، ومؿاخت 

ة بلى ؤن بٌٗ ألابدار التي الخٟاٖل والخىاع ٞحها ؤ٦ثر مً ٚحرها. وهىا البض مً إلاقاع 

ت في املىا٢٘ إلال٨تروهُت ٧اهذ ٢بل بؼوٙ قمـ مىا٢٘ الخىانل  ذ ٖلى الخىاٍع ؤحٍغ

ها بهٟتها مىهاث ججاوػث الاؾخسضام الصخص ي بلى الاؾخسضام  الاحخماعي وقُٖى

ت ٖبر املىا٢٘ إلال٨تروهُت، ًىُب٤  الخىُٓمي والغؾمي، ولظا ما ٣ًا٫ في مؿاخت الخىاٍع

 ؤ٦بر ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي.بمؿاخت 

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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 خايغًا: َظشَح انُظى

ت ألاهٓمت الٗامت ) ت الىٓم الٗامت" مً هٍٓغ  لبرجاالهٟي (GSTوكإ مهُلر "هٍٓغ

ت مخماؾ٨ت مً ألاحؼاء املترابُت والتي  ت الىٓم هي ٖباعة مجمٖى م٨ً الٟى٫ ان هٍٓغ ٍو

ِ بهظه الىٓم ًدضصه ًم٨ً ؤن ج٩ىن َبُُٗت ؤو مً نى٘ إلاوؿان، و٧ل هٓام مغجب

ت الىٓم هي صعاؾت مخٗضصة  امل٩ان والؼمان وبخإزغ ببِئخه والٛغى مىه. ٞىٍٓغ

ت مخماؾ٨ت مً ألاحؼاء املترابُت  الخسههاث لؤلهٓمت، ٞالىٓام ٖباعة ًٖ مجمٖى

والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن َبُُٗت ؤو مً نى٘ إلاوؿان. ٩ٞل هٓام ًدضصه امل٩ان والؼمان 

خإزغ ببِئخه واملدضص ٗبر ٖىه مً زال٫ ٖمله و٢ض ٩ًىن ٍو ة ببيُخه والٛغى مىه، َو

ت ؤحؼاثه بطا ٧ان ٌٗبر ًٖ الخأػع ؤو الؿلى٥ الىاش ئ. و٢ض ًازغ  الىٓام ؤ٦ثر مً مجمٖى

حُٛحر حؼء واخض مً الىٓام ٖلى ؤحؼاء ؤزغي ؤو ٖلى الىٓام بإ٦مله. ٞالىٓام هى ٦ُان 

ي جدضص الىٓام وجمحزه ًٖ ألاهٓمت م٩ىن مً ؤحؼاء مترابُت، والخضوص، هي الخىاحؼ الت

ألازغي في البِئت، ؤما الخىاػن هى مُل الىٓام بلى املغوهت ُٞما ًخٗل٤ بااليُغاباث 

ت الىٓم في ٖمل املماعؾحن  الخاعحُت والخٟاّ ٖلى زهاثهه الغثِؿُت. وجخجلى هٍٓغ

ت الٗامت لؤلهٓمت ً ٗخ٣ض ٞىن بغجاالهٟي ؤن الىٍٓغ جب في الٗضًض مً الخسههاث، َو

ؤن ج٩ىن ؤصاة جىُٓمُت مهمت في الٗلم، للخماًت مً الدكبحهاث الؿُدُت التي ال ٞاثضة 

 مجها في الٗلم وياعة في هخاثجها الٗملُت.

ت الىٓم ٦مجا٫ للضعاؾت  ت الىٓم بلى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٞىٍٓغ جيب٘ ؤنى٫ هٍٓغ

غ ٖلحها بٗض الخغب الٗاملُخحن، ٞإؾـ ٖالم ألاخُاء )  Ludwing Vonجم الخٍُى

Bertalanffy( ت الىٓام الٗامت ( لخل٤ بضًل ل٨ٟغة ؤن الىاؽ مجغص جغوؽ في GST( هٍٓغ

ُاهُت لٟلؿٟت  ت الىٓم في املجلت البًر آلت املجخم٘، ووكغ مسُِ جٟهُلي ًٖ هٍٓغ

ت مخٟاٖلت ومترابُت مً ألاوكُت، وهظا  ت الىٓم مً مجمٖى الٗلىم، وجخ٩ىن هٍٓغ

تراٝ ًسخل٠ ًٖ الىماطج الخ٣لُضًت ا  مً الٖا
 
لتي جغ٦ؼ ٖلى الىخضاث املىٟهلت بضال
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اث ألاٞغاص والهُا٧ل والٗملُاث التي جم٨ً املىٓمت مً الٗمل،  بالترابِ بحن مجمٖى

 في الٗلىم 
 
ال  ٍَى

 
سا ت الىٓم هي صعاؾت املجخم٘ ٦ىٓام بحخماعي له جاٍع وهٍٓغ

 .(Gedon,2007الاحخماُٖت واملٟاهُمُت )

٩ىهاث، هي: ال٩اثىاث والؿماث والٗال٢اث الضازلُت وجخ٩ىن الىٓم مً ؤعبٗت م

والبِئاث، ٞال٩اثً هى ؤي حؼء ؤو ٖىهغ ؤو مخٛحر صازل الىٓام، ؤما الؿمت هي نٟت ؤو 

 ٖال٢اث صازلُت بحن ٧اثىاجه، 
 
جب ؤن ٩ًىن للىٓام ؤًًا ىانغه، ٍو زانُت للىٓام ٖو

 مخٛحرة، مثل املٗلىماث والُا٢ت ومض
 
ا زالث املاصة، بطا لم وؤن ؤي ش يء ًىلض يَٛى

جخٛحر هظه الٗال٢اث الضازلُت اؾخجابت للًٍٛى البُئي؛ ٞةن الٗال٢اث ال٣ضًمت جهبذ 

 مسخلت.

ت الىٓم: هٓام مٛل٤ وهٓام مٟخىح، الىٓام  ان مً ألاهٓمت في هٍٓغ ىحض هٖى ٍو

ألاؾاس ي الخٟاٖلي لؤلهٓمت للخدلُل الخىُٓمي، ًمخاػ باملغاخل املؿخمغة لئلصزا٫ 

ت الىٓم(. ٞالىٓام وإلاهخاح ُت املسغحاث التي جىضر مٟهىم الاهٟخاح والاوٛال١ )هٍٓغ

املٛل٤ له خضوص ٚحر مىٟظة لظل٪ ال ًم٨ىه جباص٫ املٗلىماث م٘ البِئاث. وال ًخ٠ُ٨ م٘ 

خٟاٖل م٘ ألاخضار  الخٛحر الخاعجي ؤو الخٛظًت الغاحٗت، ؤما الىٓام املٛل٤ زابذ ٍو

 بضعحت ٧اُٞت الزترا١ خضوص الىٓام، مما ٌٗني الخاعحُت ٣ِٞ بطا ٧ان إلاصزا٫ 
 
ا ٢ٍى

 ؤهه ٩ًىن جٟاٖلي ولِـ اؾدباقي.

٦ما ًدباص٫ الىٓام املٟخىح املضزالث واملسغحاث ٖبر خضوص ٢ابلت لالزترا١، ٞالىٓام 

املٟخىح ٌؿخجُب للخٛظًت الغاحٗت والخُٛحر ؤي ؤهه صًىام٩ُي، جخى٢٘ ألاهٓمت املٟخىخت 

غاءاث الخصخُدُت املهممت مل٣اومت الخُٛحراث ٢بل ؤن جهبذ الخُٛحراث وجبضؤ الاح

مك٨الث ٦بحرة، مما ًجٗلها ٖملُت جٟاٖلُت. ٞالهضٝ الجهاجي ألي هٓام، هى الب٣اء؛ 

ىبت ومثالُت، املٗغوٝ  ول٨ً ًجب ٖلى ٧ل هٓام جدضًض الكغوٍ التي ٌٗخبرها مٚغ

ظه ٞةن هظا ال ٌٗني باؾم خاالث الهضٝ. ٞٗىضما جهل مىٓمت ما بلى خاالث الهضٝ ه
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ىهغ خاؾم في  حر مخدغ٥، بل ٌٗني خالت ٢ض جسخل٠، مخٛحر واخض، ٖو ش يء مدضص ٚو

ت الىٓام، هى الخٛظًت الغاحٗت والتي ٢ض ج٩ىن ؾلبُت ؤو بًجابُت.  هٍٓغ

ومً هاخُت الخُب٤ُ في الٗال٢اث الٗامت، والتي هي حؼء مً ؾلى٥ املىٓمت 

ٍت الىٓم ٖلى الٗضًض مً حىاهب الٗال٢اث لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ، لظل٪ ًم٨ً جُب٤ُ هٓغ 

 ملىٓىع ألاهٓمت الاحخماُٖت، ٞةن الٗال٢اث الٗامت هي هٓام جىُٓمي ٖام 
 
الٗامت، وو٣ٞا

م٨ً اٖخباع  ًخٗامل م٘ الٗال٢اث التي جبىحها املىٓماث وجداٞٔ ٖلحها م٘ حماهحرها، ٍو

عس ي الٗال٢اث الٗامت الٗاملحن في الٗال٢اث الٗامت ٖلى ؤجهم "خىاحؼ عبِ" ًم٨ً ملما

 اؾخسضام ٖلم الخد٨م لالي لخىُٓم ؤوكُتها.

ُٞخمثل الضوع ألاؾاس ي للٗال٢اث الٗامت في الٗمل ٦ىٓام مٟخىح ومؿاٖضة 

املىٓماث ٖلى الخ٠ُ٨ في بِئاتها؛ لظل٪ ًجب ٖلى الٗال٢اث الٗامت مغا٢بت الٗىامل 

غ الخُِ الاؾ تراجُجُت للخٛحر الخىُٓمي البُئُت وجٟؿحرها، والٗمل م٘ إلاصاعة لخٍُى

والاؾخجابت، وبٗض ؤن ًدضص مماعؾى الٗال٢اث الٗامت مك٩لتهم، ٣ًًىن ال٨ثحر مً 

و٢تهم في البدث وجٟؿحر الٗىامل البُئُت مثل الغؤي الٗام، والخٛحر الاحخماعي، 

امت   م٘ املهالر املكتر٦ت للمىٓماث ٖو
 
والا٢خهاص، وبطا وحض املماعؾىن جًاعبا

لىن الجزاٖاث ٢بل ؤن جهبذ مك٩لت، خُث ؤن الجمهىع الىاؽ، ٞةجه م ٌٛحرون ؤو ًٍؼ

ٟها م٘ ٧ل مك٩لت ؤو مى٠٢ في  ُت للمىٓمت ًجب بٖاصة حٍٗغ ٖباعة ًٖ ؤهٓمت ٖٞغ

 للمك٩لت، 
 
جب ؤن ٩ًىن مؿخىي وحٍٗغ٠ الىٓام الٟغعي مىاؾبا الٗال٢اث الٗامت، ٍو

، لظل٪ ًجب ؤن ٩ًىن م٣ضاع الى٢ذ واملىاعص والجهض املسه
 
و ملغا٢بت البِئت مىاؾبا

خم جدضًض هظا الجهض مً زال٫ صعحت الهغإ ؤو املىاٞؿت م٘ البِئت الخاعحُت،  ٍو

ٗخ٣ض ؤن  ٌُ خماص ٖلى الضٖم الضازلي والىخضة، والضعحت التي  وطل٪ بؿبب صعحت الٖا

الٗملُاث الضازلُت والبِئت الخاعحُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن مى٣ُُت، وحجم املىٓماث 
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ت ؾلُتها )وه٩ُلها، وؤًً تها وجىٕى ألاهضاٝ، ومغ٦ٍؼ  ٖضم ججاوـ ًٍٖى
 
 ,Cutlipalا

1994.) 

ت الىٓم ٖلى الٗضًض مً الجىاهب  ٟٞي الٗال٢اث الٗامت ًم٨ً جُب٤ُ هٍٓغ

ت الىٓم ؤزىاء  خم اؾخسضام هٍٓغ الخىُٓمُت لخىُٓم ألاوكُت ألاؾاؾُت للمىٓماث، ٍو

ما٫ لخدلُل املك٨الث التي جدخاج بلى حص ت الىٓم ٖلى ؤهٓمت ألٖا خُو، وجىو هٍٓغ

ؤن ٧ل مىٓمت جخ٩ىن مً زالر م٩ىهاث، وهي املىٓماث والهضٝ الٗام والخىُٓمي، 

خُث ؤن الجمهىع ق٩ل مً ؤق٩ا٫ البِئت الاحخماُٖت للمىٓماث التي جخٛحر باؾخمغاع 

ت الىٓم هى الخهى٫ ٖلى عصة  مثل البِئت املاصًت، والؿبب الغثِس ي وعاء جُب٤ُ هٍٓغ

ت ٞٗل الجم هىع، ألهه بطا ٧اهذ عصوص الٟٗل بًجابُت، ٞةن ال٣غاعاث حٗخبر مثمغة، وهٍٓغ

 
 
٣خحن، ؤوال الىٓم حؿاٖض الٗال٢اث الٗامت في جد٤ُ٣ الخىاػن بحن املىٓمت وبِئتها بٍُغ

 مً زال٫ مغا٢بت البِئت 
 
مً زال٫ الخٟاّ ٖلى الترابِ بحن املىٓمت وحماهحرها، زاهُا

 (.shmartz, 2014خ٠ُ٨ ؤو الاؾخجابت )وجىبُه املىٓمت بًغوعة ال

ت الىٓم وصعاؾت إلاصعا٥ طاث ؤهمُت خاؾمت لٟهمها  وحٗخبر الٗال٢ت بحن هٍٓغ

حر بَاع ٖمل مخٗضص  ت الىٓم في ٢ضعتها ٖلى جٞى للُبُٗت املخٛحرة، وجخمثل هٍٓغ

الخسههاث إلحغاء اؾخ٨كاٝ ه٣ضي ومُٗاعي، وبياٞت بلى طل٪ بضؤث صعاؾاث 

ت الخُىع املٗغفي  م٨ً لىٍٓغ ت الىٓم، ٍو خماص ؤ٦ثر ٖلى هٍٓغ وإلاصعا٥ البكغي في الٖا

الىٓم املؿخٟهمت في ٖمل جٟاٖالث م٣ٗضة في الٗال٢اث الصخهُت بحن الاٞغاص، بحن 

ت، صون الخ٣لُل مً الٓىاهغ إلاصعا٦ُت بلى مؿخىي  اث، بحن الُبُٗت البكٍغ املجمٖى

ت الىٓم ؤن البِئ ت ٖباعة ًٖ قب٨ت مترابُت م٘ املدٟؼاث الٟغصًت، وجثبذ هٍٓغ

الىخضاث حٗخمض ٖلى بًٗها البٌٗ، وجىحض حمُ٘ ألاهٓمت في بِئت جدخىي ٖلى ؤهٓمت 

 (.shmartz, 2014ٞاث٣ت )
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ثوظٌف االثصال الحواري عبر وسائل الجواصل 

 االججهاعٍ فٍ بناء العالقات نع الجهاهٌر
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 ذًهُذ

ت الخىاع الجاهب  املُىع للىمىطج الغاب٘ مً هماطج حغوهج ؤي ؤجها جضٖم حٗض هٍٓغ

عئٍت ؤن الٗال٢اث الٗامت الخ٣ُ٣ُت ال جخد٤٣ بال بطا ونلذ املىٓمت بلى مؿخىي 

الاجها٫ املخمازل واملٟخىح في اججاهحن، وجم٨ىذ مً جد٤ُ٣ هىٍٕ مً الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها 

اث التي جىاو٫ اججاهاتها ٖضص مً  زبراء الٗال٢اث الٗامت الخاعحُت، وهي مً الىٍٓغ

ت جضٖم اؾخدثماع الٗال٢اث  والباخثحن ٞحها، ؤمثا٫ بحرؾىن و٦ىذ وجاًلىع، وهي هٍٓغ

الٗامت للمىا٢٘ إلال٨تروهُت ومجها اهُل٣ذ لخضٖم املؿخدضزاث ألازغي والتي جمخاػ 

بالخٟاٖلُت وجدُذ للمىٓمت وحمهىعها ٖلى خض ؾىاء ؤن ًدباصالن لاعاء وامل٣ترخاث 

حن. والغئي  ، ٞهي ج٣ىم ٖلى مهلخت الُٞغ

ت بحن غ  وفي هظه الىٍٓغ ٦ُيذ وجاًلىع ؤن إلاهترهذ ٣ًضم ٞغنت للمىٓماث لخٍُى

ت" ؤنبذ  المي بحن املىٓماث وحمهىعها وؤن مهُلر "الخىاع" و"خىاٍع الخُاب إلٖا

 في ون٠ َغ١ الاجها٫ ألازال٢ُت والٗملُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت 
 
ؤ٦ثر اهدكاعا

ت للٗال٢اث الٗامت وألابدار جخدغ٥ هدى همىطج الاجها٫ والهىاٖت ، بهٟتها هٍٓغ

 الٗال٢احي في اججاهحن.

 أواًل: يفهىو انحىاس وذطىسِ

وهى ل٣اء بحن حملت حؿائلُت وؤزغي  ،(dialogue)الخىاع هى جباص٫ لآلعاء ؤو مداوعة 

 ًٖ ؤه
 
ه ًٞ حىابُت م٘ هو اجهالي ٌٗض بمثابت الٗمىص ال٣ٟغي ل٩ل خىاع، ًٞال

، بهما هى مداصزت 
 
ا  ؤو ٍٖٟى

 
 ٖغيُا

 
ٌؿتهضٝ قغح وحهت هٓغ مُٗىت، وهى لِـ ٦الما

غاٝ الخىاع حؿعى  ، ٞةن هىا٥ مىُل٣اث ؤًضًىلىحُت أَل
 
طاث هضٝ مٗغوٝ ؾلٟا

٤ بغامج وزُِ مدضصة مً قإجها الىنى٫ بلى هضٝ مٗحن،  لخد٤ُ٣ ؾُاؾاث ٞو

 لىجاح 
 
الخىاع، وجدضًض الهضٝ ؤو ألاهضاٝ ٞال٨ٟغة ؤو الٛاًت الىاضخت حٗض ؤؾاؾا

كحر مٟهىم اللٛت الٗغبُت ومٗاحمها بلى مغاحٗت  التي ًىص املداوع الىنى٫ بلحها. َو
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ٛلب ٖلُه مٗنى ال٨الم  حن، ٞالخىاع ٌٗني مغاحٗت ال٨الم َو ال٨الم املخباص٫ بحن الُٞغ

حن  .1املخباص٫ بحن َٞغ

التي  Dialoguesمت الالجُيُت وفي الث٣اٞت الٛغبُت، ٌٗىص مهُلر الخىاع بلى ال٩ل

 في الٗام 
 
ما٫ 1958ْهغث في ال٣غن الثالث ٖكغ، وبغػث هظه ال٩لمت خضًثا م في ألٖا

ٗخبر بىبغ "ؤب املٟهىم الخضًث للخىاع"، خُث ؤقاع  ال٨الؾ٨ُُت "ؤها وؤهذ" ملاعجً بىبغ َو

ّغٝ ب ىبغ الخىاع في ٦خابه "ؤها وؤهذ" ٖلى ؤهه ه٣ُت البضاًت ألي ٖال٢ت هي الخىاع، ٖو

 .2بإهه "وحىص ؾماث املٗاملت باملثل، والخباصلُت، واملكاع٦ت والاهٟخاح

وعٚم ازخالٝ الخىاعاث مً خُث الك٩ل واملًمىن بال ؤجها حؿخلؼم جىاٞغ  

ت ٖىانغ هي:  مجمٖى

٤ زُت مغؾىمت 1 . مىيٕى الخىاع: ؤن جدضًض ٨ٞغة او مىيٕى إلحغاء خىاع ٖلى ٞو

الىنى٫ الى هخاثج مغيُت لؤلَغاٝ املكاع٦ت في الخىاع وحضو٫ ػمني مدضص ٌؿهم في 

 ٧اٞت.

. شخهُت املداِوع: ال ق٪ ؤن هجاح الخىاع ًخى٠٢ بلى خض ٦بحر ٖلى شخهُت 2

املداوع، لظا ًجب ؤن ًمخل٪ املداوع مهاعاث الخٟاوى وإلا٢ىإ وال٣ضعة ٖلى الخإزحر، 

ت  ت وإلام٩اهُاث ال٨ٍٟغ  ًٖ امخال٦ه الخهُلت اللٍٛى
 
والث٣اُٞت التي جاهله ًٞال

للخداوع، ٦ظل٪ مهاعاث الاههاث والتر٦حز ٖلى بحاباث لازغ و٦المه ل٩ي ًخم٨ً مً 

ُت.  الخ٣اٍ الا٩ٞاع التي جثري املىيٕى م٘ يغوعة ؤن ًخدلى بالهضوء واملىيٖى

، الحىاز اإلافهىم وأبعاد الدللت، كساءة مفخىخت في أفم مإجمس الحىاز الىطني الشامل(. 2013ال٣ٗىص، ٞايل.) -1

ل/ًىهُى، م. 49مجلت قاون الٗهغ الهاصعة ًٖ املغ٦ؼ الُمني للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، الٗضص   . 358-357، ؤبٍغ
2 -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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لٛـت الخىاع نمُم ٖىانغ الخىاع وبضوجها ال ًم٨ً بحغاء الخىاع، ٞاللٛت هي وحٗض 

اء الظي ًد غي املهخمىن الٖى ىي مٗاوي الغؾالت وؾبل ٞهمها في الى٢ذ طاجه، ٍو

باالجها٫ الاوؿاوي ؤن اللٛت هي ٧ل ٞهم مىٓم زابذ ٌٗبر به الاوؿان ًٖ ٨ٞغة ججى٫ 

لى طل٪ ٞةن الخٗبحر بالهىعة واملىؾ٣ُى  بساَغه ؤو بخؿاؽ ًجِل بهضعه، ٖو

 خ٤٣ الاوؿان هضٞه في ه٣ل ؤخا
 
ؾِؿه وؤ٩ٞاعه بلى والخغ٦ت واللىن ًهبذ لٛت بطا

ُل٤ ٖلُه اللٛت اللُٟٓت  verbal) ٚحره، وهي جدمل حاهبحن ؤخضهما لٟٓي ٍو

language) ُل٤ ٖلُه اللٛت ٚحر اللُٟٓت  (non-verbal language) وزاهحهما ٚحر لٟٓي ٍو

مثل ألاو٫ في الخىاع املباقغ اللٛت املىُى٢ت، بِىما ًمثل الثاوي الخغ٧اث وإلاقاعاث  ٍو

 بال ان اللٟٔ وإلاًماءاث 
 
حر اللُٟٓت مٗا لظا ٌؿخٗحن الخىاع املباقغ باللٛت اللُٟٓت ٚو

 ًدٓى بدحز ٦بحر في الٛالب.
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 ثاًَُا: ذىظُف وديح انحىاس فٍ يًاسعاخ انؼالقاخ انؼايح

ت الخىاع في املماعؾت الُىمُت للٗال٢اث الٗامت، مً  ؤنبذ مً الؿهل جُب٤ُ هٍٓغ

 املىٓماث، هي:زال٫ ٖضة َغ١ وؤؾالُب حؿخسضمها 

ٟحن الظًً  - ؤ بىاء الٗال٢اث الصخهُت: ٌٗخبر الخىاع هى ؤؾاؽ املىٓمت و٧ل املْى

ب في مجا٫  ًخىانلىن م٘ الجمهىع، وبما ؤن الٗضًض مً املىٓماث ج٣ضم الخضٍع

ب  اجهاالث ألاػماث وبصاعة الهغإ، ومهاعاث الخضًث الٗام؛ لظا ًجب ؤن ًخم جضٍع

ملهاعاث املُلىبت في هظا املجا٫ هي: مهاعاث الاؾخمإ ؤًٖاء املىٓمت ٖلى الخىاع، وا

غ املدلُت وإلا٢لُمُت  واملكاع٦ت الٗاَُٟت، وال٣ضعة ٖلى جإَحر ال٣ًاًا يمً ألَا

يبػي ؤن جمخض هظه  غاٝ، ٍو والٗاملُت، وال٣ضعة ٖلى بًجاص ؤعيُت مكتر٦ت بحن ألَا

الضازلُت للمىٓمت م٘  املهاعاث صازل الٗال٢اث الٗامت؛ ٞهي حك٩ل ألاؾاؽ لالجهاالث

 حؿاٖض هظه املهاعاث في ٖملُت بىاء ٖال٢اث زاعحُت خُث 
 
املضعاء وػمالء الٗمل، وؤًًا

الم، وبالخالي ٞةن هظه املهاعاث  ًىسٍغ مماعؾى الٗال٢اث الٗامت في خىاع م٘ وؾاثل الٖا

ٗؼػ ٖال٢اث الاجها٫ بحن املىٓمت وحمهىعها الضازلي والخاعجي
ُ
 .1مً قإجها ح

 بىا  - ب
 
ء الٗال٢اث مً زال٫ وؾُِ )ٖبر الاهترهذ(: ؤنبذ الاجها٫ الخىاعي قِئا

 في الاجها٫ ٖبر الاهترهذ؛ واػصاصث ألابدار في خ٣ل الٗال٢اث الٗامت التي تهخم 
 
ؤؾاؾُا

 مجها ٖلى جدلُل 
 
ت، باإلياٞت بلى جغ٦حز بًٗا بدىاو٫ اؾخسضام الاهترهذ ٦إصاة خىاٍع

ضم ٞغنت ٦بحرة الٟغم للبٗض املٗلىماحي والخٟا
ّ
عي بحن املىٓمت والجمهىع؛ ٞاإلهترهذ ٢

للٗال٢اث الٗامت ؤنبدذ مً زاللها املىٓماث ٢اصعة ٖلى الخىانل م٘ الٗمالء 

والجماهحر ألازغي، والخهى٫ ٖلى عح٘ نضي وبك٩ل ٞىعي، وبىاء  ٖلى عنض 

ٖلى املٗلىماث مً زال٫ هظه الىؾاثل؛ ؤنبذ لضي مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ال٣ضعة 

1- Kent, M. & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of public relations, Public relation Review, 

28(1). P.22. 1  
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الاؾخجابت لهظه املٗلىماث مً زال٫ اليكغ الٟىعي للمٗلىماث الض٣ُ٢ت والصخُدت، 

ت ٞٗالت م٘ الجماهحر ًخُلب طل٪ خىاع بحن املىٓمت وحماهحرها،  ولخل٤ ٖال٢اث خىاٍع

وهىا ًإحي صوع الكب٨ت الٗى٨بىجُت التي ٢ضمذ ٞغنت إلوكاء ٖال٢اث صاثمت م٘ 

ت في نٟداث املىا٢٘ الال٨تروهُت،  الجمهىع وطل٪ مً زال٫ بصعاج خل٣اث خىاٍع

 .1ووؾاثل الخىانل الاحخماعي للمىٓماث

ؤبٗاص جىُٓم الخىاع في مماعؾت الٗال٢اث الٗامت: في يىء الخدى٫ الظي   - ث

ً مً الاهخمام بةصاعة اجهاالث  قهضه خ٣ل الٗال٢اث الٗامت في ال٣ٗضًً ألازحًر

املىٓماث بجماهحرها ٧ىخضة ؤؾاؾُت في ألاػماث، بلى التر٦حز ٖلى بىاء وبصاعة ٖال٢اث 

جدلُل مماعؾاث الٗال٢اث الٗامت في املىٓماث، وباٖخباع الخىاع الىمىطج ألامثل في 

مماعؾاث الٗال٢اث الٗامت وبىاء ٖال٢اث هاجخت بحن املىٓماث وحماهحرها، ؤنبذ 

 ٖلى املىٓماث بوكاء آالُاث جىُٓمُت لدؿهُل الخىاع، ولظل٪ ُوِحَض همى 
 
طج لؼاما

بحرؾىن ال٣اثم ٖلى اٞتراى ؤن الٗال٢اث الٗامت حٗخمض في نىاٖت ال٣غاع ٖلى الخىاع 

بحن املىٓمت وحماهحرها، واؾخيخج بحرؾىن بلى ؤن املىٓمت جخٗغى للمساَغ ٖىضما 

الجماهحر؛ ؤي ؤن هظا الىمىطج ًضٖم  –حٗخمض ٖلى الخىاع في اججاه واخض مً املىٓمت 

خ٣ُ٣ُت ال جخد٤٣ بال بطا ونلذ املىٓمت بلى مؿخىي عئٍت ؤن الٗال٢اث الٗامت ال

الاجها٫ املخمازل واملٟخىح في اججاهحن، وجم٨ىذ مً جد٤ُ٣ هىٍٕ مً الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها 

 :2الخاعحُت. و٢ض خضص بحرؾىن ؾخت ؤبٗاص ٖملُت حؿاٖض ٖلى بحغاء الخىاع، وهي

ٍت والخٟاّ الاجٟا١ ٖلى ال٣ىاٖض التي جد٨م بضاًت وجهاًت الخٟاٖالث الخىاع  

 ٖلحها.

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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اث التي ًخم مىا٢كتها   الاجٟا١ ٖلى ال٣ىاٖض التي جد٨م ج٣ضًغ وحُٛحر املىيٖى

 في الخىاع.

جٟهم ال٣ىاٖض التي جد٨م الٟترة الؼمىُت املؿخٛغ٢ت بحن َغح ألاؾئلت والغص  

 ٖلحها )الاؾخٟؿاعاث(.

 ٖضم اٖخباع ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاجها٫ ؤو الخٟاٖل ٚحر مالثم. 

 ٖلى ٢ىاٖض ازخُاع ٢ىىاث )وؾاثل وؤصواث( الخىاع.الاجٟا١  

 بم٩اهُت حٛحر مىا٠٢ املكاع٦حن في الخىاع بمغوهت. 

 ثانثًا: انًثادئ انؼايح نهحىاس

لم الىٟـ،  بن مٟهىم ٦ُيذ وجاًلىع للخىاع مٟهىم  مخجظع  في الٟلؿٟت والبالٚت، ٖو

ت الخىاع هى ما ت الاجها٫ الٗال٢احي. وبن ٞدىي هٍٓغ ؤقاع بلُه املالٟان  وفي وهٍٓغ

٦خىانل خىاعي، والظي ٌٗٝغ ب٩ىهه هٕى زام مً الخٟاٖل الٗال٢احي والظي ًدضر 

في ؾُا١ ج٩ىن الٗال٢ت مىحىص ُٞه بالٟٗل. والخٔ باخثىن في و٢ذ مب٨غ مً ٖام 

بط بحن بإن الخىاع ًغجبِ اعجباَا ووز٣ُا م٘ مٟاهُم مثل  Johannesen ، مجهم1974

ضم الخٓاهغ، وامل٣انض والاهخمام با الهض١، لجمهىع، والاهٟخاح، والخٗا٠َ، ٖو

ت الخٗبحر  .1الىبُلت، وحصجُ٘ خٍغ

 ؤن ؤٞالَىن 1989بحرؾىن ) ل٣ض َب٤و 
 
( هظه ألا٩ٞاع في الٗال٢اث الٗامت، ما٦ضا

ىبت ومًٟلت  عبما ٧ان ؤو٫ شخو ؤ٦ض ٖلى ٨ٞغة الخىاع في ؤهماٍ اجهالُت مُٗىت مٚغ

، الًجب ؤن ؤزال٢ُا. ٦ما ا٢ترح بحرؾىن 
 
زالزت بحغاءاث مُٟضة لدؿهُل الخىاع؛ ؤوال

، ال ًىحض هٕى مً الاجها٫ ًد٨م ٖلُه 
 
 مً املىا٢كت، وزاهُا

 
ٌؿدبٗض ؤي مىيٕى مؿب٣ا

1 - Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. Public 

relation reviews, 24(3), 331-340.  
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 بٗضم مالءمخه ؤو ٖضم مى٣ُُخه، و 
 
 ٩ًىن هىا٥ مؿب٣ا

 
، ؤهه زال٫ الخىاع صاثما

 
زالثا

 .1زُاع لالجهاالث ؤن جخٛحر عصوص ؤٞٗالها

 لىٓ
 
ت الخىاع التي ويٗها ٦ُيذ وجاًلىع )وو٣ٞا (، زمؿت مباصت هي: 2002ٍغ

الخباصلُت، الخىانل، ال٣مو، املساَغة، الالتزام، وجخًمً هظه املباصت اٞتراياث 

٨ُمً زلٟها مٟهىم الخىاع، وهي: ًَ دت   يمىُت ونٍغ

تراٝ بإن املىٓماث والجماهحر مغجبُت Mutualityالخبادلُت  -1 : وحٗني الٖا

 وزُ
 
خًمً هظا املبضؤ محزجحن، هما الخىحه الخٗاووي اعجباَا  ببًٗها البٌٗ، ٍو

 
٣ا

بصعا٥ الٗال٢اث بحن املىٓمت )الخٗاون(، وعوح املؿاواة املخباصلت. ؤي ؤن الخباصلُت حٗني 

تراٝ بإهمُتها.  وحماهحرها وإلٖا

: وهىا ال٣هض مً الخىانل هى الخاونل مً وحهت Propinquity الخىاصل  -2

ً وحهت هٓغ الجمهىع؛ ٞمً وحهت هٓغ املىٓماث ًيبػي ٖلى املىٓماث هٓغ املىٓماث وم

ال٣ُام بإزظ آعاء حماهحرها في ال٣ًاًا واملؿاثل التي جازغ ٖلحهم، ؤما مً وحهت هٓغ 

الجمهىع ًيبػي ؤن ٩ًىن لضي الجماهحر ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ مُالبهم لضي املىٓمت، 

خم الخىانل مً زال٫ زالزت ؤؾالُب:   ٍو

ٟىعٍت: والتي حٗني ٢ُام املكاع٦حن في الخىاع بالخىانل الٟىعي ملىا٢كت ال 

 ال٣ًاًا ٢بل اجساط ؤي ٢غاع بكإجها.

ت الخىانل م٘ الجماهحر الخىانل الؼمني:   .والظي ٌٗني بةؾخمغاٍع

1 -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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 ًم٨ً خضوزه في الهامل، ومكاع٦ت الجماهحر في  
 
املكاع٦ت: ٞالخىاع لِـ قِئا

َغاٝ املكاع٦ت في الخىاع؛ ٞال٣غاعاث الىاحمت ًٖ الخىاع الخىاع ٌٗىص بالٟاثضة ل٩ل ألا 

 جسضم الجماهحر املخٗضصة ٦ما حؿخُٟض مجها املىٓماث في نى٘ ال٣غاعاث.

عسف ب "اإلاشازهت العاطفُت"  -3 ٌُ ٗخبر هظا املبضؤ Empathyالخلمص أو ما  ٌُ  :

ت الخىاع ألهه  و٢اثم  هاًا٦ض ٖلى ؤهضاٝ ومهالر الجماهحر وجضُٖممً ؤهم مباصت هٍٓغ

ؿخم الخ٣مو بثالر  ٖلى ُمىار مً الث٣ت والضٖم الظي ًجب جىاٞغه إلهجاح الخىاع، َو

 زهاثو:

غاٝ املهخمت به، ُٞٗخمض الخىاع ٖلى   املؿاهضة: بما ؤن الخىاع مٟخىح ل٩ل ألَا

ً ٖلى املكاع٦ت والٗمل ٖلى حؿهُل مكاع٦تهم، باإلياٞت بلى  صج٘ لازٍغ ٌُ زل٤ مىار 

 ىاع للجمُ٘، وبظ٫ الجهىص لدؿهُل املٟهىم الٗام.بجاخت ؤصبُاث الخ

ُٟت الخىمُت املؿخمغة للٗال٢اث الٗامت هي بىاء   الخىحه املجخمعي: ْٞى

املجخم٘، ولظل٪ ًيبػي ٖلى الخىاع ؤن ٌؿىص الخىحه املجخمعي بحن املخٟاٖلحن ؾىاء 

 ؤ٧اهىا ؤٞغاص، ؤو مىٓماث.

ضم ججاهله، ويغوعة الاؾخمإ الخإ٦ُض: ؤي جإ٦ُض املىٓمت ٖلى عؤي الجمهىع ٖو 

 بلى الخىحاهاث والغئي ألازغي للجماهحر وألازظ بها.

 : Riskاإلاخاطسة  -4
 
٣ا ٗني اؾخٗضاص املىٓمت للخٟاٖل م٘ ألاٞغاص واملاؾؿاث ٞو َو

مثل بق٩الُت في الٗال٢اث الٗامت، وطل٪ مً زال٫  ًُ لكغوَها، وؤن الخىاع الخ٣ُ٣ي ٢ض 

 حرة.بلى جد٤ُ٣ هخاثج ٚحر مخى٢ٗت وزُ

كحر بلى مضي التزام املىٓمت بالخىاع والخٟؿحر : Commitmentالالتزام  -5 َو

ب مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٖلى ؤؾـ  والخٟاهم م٘ الجماهحر، والٗمل ٖلى جضٍع

م مً املساَغ التي ٢ض جيخج ًٖ الخىاع بال ؤهه ًخًمً الٗضًض  الخىاع و٢ىاٖضه؛ ٞبالٚغ
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الخهى٫ ٖلى صٖم الجمهىع، وزلو ؾمٗت مً الٟىاثض للمىٓماث والتي جخمثل في 

ِغ٢ت.
ّ

 حُضة للمىٓمت، والخهى٫ ٖلى نىعة بًجابُت مك

 ساتؼًا: ذطىس االذظال انحىاسٌ فٍ يًاسعح انؼالقاخ انؼايح

ت الخىاع الجاهب املُىع للىمىطج الغاب٘ مً هماطج حغوهج ؤي ؤجها جضٖم  حٗض هٍٓغ

بطا ونلذ املىٓمت بلى مؿخىي  عئٍت ؤن الٗال٢اث الٗامت الخ٣ُ٣ُت ال جخد٤٣ بال 

الاجها٫ املخمازل واملٟخىح في اججاهحن، وجم٨ىذ مً جد٤ُ٣ هىٍٕ مً الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها 

اث التي جىاو٫ اججاهاتها ٖضص مً زبراء الٗال٢اث الٗامت  الخاعحُت، وهي مً الىٍٓغ

ت جضٖم اؾخدثماع الٗال٢ا ث والباخثحن ٞحها،ؤمثا٫ بحرؾىن و٦ىذ وجاًلىع، وهي هٍٓغ

الٗامت للمىا٢٘ إلال٨تروهُت ومجها اهُل٣ذ لخضٖم املؿخجضاث ألازغي والتي جمخاػ 

بالخٟاٖلُت وجدُذ للمىٓمت وحمهىعها ٖلى خض ؾىاء ؤن ًدباصالن لاعاء وامل٣ترخاث 

حن.   والغئي، ٞهي ج٣ىم ٖلى مهلخت الُٞغ

ت بحن غ ٦ُيذ وجاًلىع ؤن إلاهترهذ ٣ًضم ٞغنت للمىٓماث لخ وفي هظه الىٍٓغ ٍُى

ت" ؤنبذ  المي بحن املىٓماث وحمهىعها وؤن مهُلر "الخىاع" و"خىاٍع الخُاب إلٖا

ؤ٦ثر اهدكاعا في ون٠ َغ١ الاجها٫ ألازال٢ُت والٗملُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت 

ت للٗال٢اث الٗامت وألابدار جخدغ٥ هدى همىطج الاجها٫  والهىاٖت، بهٟتها هٍٓغ

 الٗال٢احي في اججاهحن.

ُٟها مً ٢بل ٞمىظ ْهىع ال ً، جم جْى ٗال٢اث الٗامت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ٗاث  بري للضٞإ ًٖ اخخ٩اع املىٓماث لؤلؾىا١، والخهضي للدكَغ
ُ
املىٓماث ال٨

الخ٩ىمُت، وجغ٦ؼ اهخمام الٗال٢اث الٗامت بيكغ ؤهمُت وحهت هٓغ املىٓماث والغص ٖلى 

م، ومى٘ نضوع ٢ىاهحن جازغ الهجىم الظي جخٗغى له، ومداولت الخإزحر ٖلى الغؤي الٗا

 في جل٪ الٟترة آهظا٥ هى 
 
ٖلى ٖمل املىٓماث، لظل٪ ٞةن الاجها٫ الظي ٧ان ٢اثما
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"اجها٫ ؤخاصي الاججاه" مً املىٓماث بلى الجماهحر، واؾخسضمذ الىالًاث املخدضة 

٨ُت الٗال٢اث الٗامت ؤزىاء الخغب الٗاملُت ألاولى في ٖملُت جىخُض الغؤي الٗام،  ألامٍغ

ٟاث التي جىٓغ للٗال٢اث الٗامت ٦ضٖاًت ؤو اجها٫ باججاه و  ؾاصث الٗضًض مً الخٍٗغ

ٟاث  واخض هضٞه الا٢ىإ، وبٗض ٖضة ٣ٖىص مً الخغب الٗاملُت الثاهُت بضؤث جٓهغ حٍٗغ

للٗال٢اث الٗامت التي جخًمً ٨ٞغة الاجها٫ زىاجي الاججاه، وجال طل٪ ْهىع هماطج 

ضم حغوهج ؤعبٗت هماطج ملماعؾت الٗال٢اث الٗامت، م 1984٢حغوهج ألاعبٗت، ٟٞي ٖام 

 :1هي

ؿخسضم همىذج الىوالت الصحفُت : ًه٠ هظا الىمىطج الجهىص الضٖاثُت َو

المُت بضعحت ٦بحرة، خُث ًىٓغ مماعؾى الٗال٢اث الٗامت في هظا الىمىطج  الخُُٛت إلٖا

الم ٦إصواث لخد٤ُ٣ ؤهضاٞهم الخانت، واملٗلىماث التي جيك غها املىٓمت لىؾاثل الٖا

خى٫ هٟؿها بما ج٩ىن ٚحر م٨خملت ؤو ٚحر صخُدت؛ ألن الهضٝ مً اؾخسضام هظا 

 الىمىطج هى الؿُُغة ٖلى البِئت املدُُت باملىٓمت.

: ٌٗخبر هظا الىمىطج مكابه لىمىطج الى٧الت الصخُٟت مً همىذج ؤلاعالم العام

ث الهضٝ، ٞهضٝ خُث الاٞخ٣اع لالهخمام بغصة ٞٗل الجمهىع، ول٨ىه ًسخ٠ مً خُ

هظا الىمىطج مً وكغ املٗلىماث هى الىنى٫ بلى صعحت مً الخٗاون بحن املىٓمت 

 والجمهىع.

: وهىا ٌؿخسضم مماعؾى الٗال٢اث همىذج الاجصاٌ غير اإلاخمازل زىائي الاججاه

غ١ البدث  اث ٖلم الاحخمإ خى٫ حك٨ُل الاججاهاث وحٛحر الؿلى٥ َو الٗامت هٍٓغ

 املخٟضمت مً ؤحل الا٢
 
ضا ىإ والخإزحر ٖلى الجماهحر لهالر املىٓمت؛ لجٗل الجمهىع مٍا

1 -Cutlip, S. et al, (2000). Effective Public Relation, (Eight Edition). Prentice Hall international, Inc., pp.2-4.  
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ٗخمض هظا الىمىطج ٖلى اؾخسضام البدىر لخدضًض الىؾاثل  لهالر املىٓمت، َو

 املىاؾبت للخهى٫ ٖلى صٖم الجماهحر صون الخاحت بلى حُٛحر في ؾلى٥ املىٓمت.

الٗال٢اث الٗامت  : وهىا ٌؿخسضم مماعؾى همىذج الاجصاٌ اإلاخمازل زىائي الاججاه

املؿاومت والخٟاوى واؾتراجُجُاث خل الهغإ مً ؤحل بخضار حٛحر في ألا٩ٞاع 

واملىا٠٢ والؿلى٦ُاث ل٩ل مً املىٓمت والجمهىع؛ ٞالهضٝ مً هظا الىمىطج هى 

 الخهى٫ ٖلى الخٟاهم والخباص٫ املكتر٥ بحن املىٓمت والجمهىع.

 لىمى بصاعة الٗال٢اث في خ٣ل الٗال٢ا
 
ت الخىاع لخدل وهٓغا ث الٗامت، ْهغث هٍٓغ

ىٓغ للٗال٢ت بحن الاجها٫ املخمازل زىاجي الاججاه  مدل مٟهىم الاجها٫ املخمازل، وٍُ

والاجها٫ الخىاعي بإن ؤخضهما "ٖملُت" ولازغ "مىخج"؛ ٞاالجها٫ املخمازل ٣ًضم 

هظا وؾاثل بحغاثُت )ٖملُت( بمىحبها جخىانل املىٓمت م٘ حماهحرها بك٩ل جٟاٖلي، و 

ٌٗني ؤن الاجها٫ املخمازل ًىُىي ٖلى ؾلؿلت مً الخُىاث، بِىما الاجها٫ الخىاعي 

ٌكحر بلى هٕى مٗحن مً الخٟاٖل الظي حهخم بةصاعة وبىاء الٗال٢اث؛ لظا ٞهى مىخج ؤ٦ثر 

غ٦ؼ املىٓىع الخىاعي ٖلى اججاه املكاع٦حن في املٗامالث الاجهالُت  مً ٧ىهه ٖملُت. ٍو

 .1هدى بًٗهما البٌٗ

خُث یٗىص مٟهىم الخىاع بلى ٢یام املاؾؿت باالجها٫ بجماهحرها ألاؾاؾیت ملىا٢كت 

 لىمىطج الغاب٘ مً هماطج حغوهج وهى 
 
ال٣ًایا املسخلٟت، وحٗض هظه الىٓغیت جُىیغا

الاجها٫ املخمازل في اججاهحن و٢ض صٖم مٟهىم الخىاع في ؤصبیاث الٗال٢اث الٗامت 

الاجها٫ بلى الخإ٦یض ٖلى الاجها٫ ٦إصاة للخٟاوى خى٫ الخدى٫ مً التر٦حز ٖلى بصاعة 

غ الىٓغیت  الٗال٢اث الٗامت بحن مىٓمت ما وحماهحرها، وحٗض هٓغیت الخىاع ؤخض ؤ٦ثر ألَا

التي جغ٦ؼ ٖلى الجىاهب ألازال٢یت لٗملیت الاجها٫ في الٗال٢اث الٗامت، وجٟترى هظه 

1- Kent, M.L. Taylor, M. (1998). Building dialogue relationships through the World Wide Web. Public 

relation reviews, 24(3), 323.  
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٫ بیجها وبحن حماهحرها یجب ٖلحها الىٓغیت ؤن املىٓماث التي حؿعى إل٢امت ٢ىىاث اجها

٣ا  ألؾـ ؤزال٢یت. ؤن ج٩ىن مؿخٗضة للخٟاٖل م٘ هظه الجماهحر ٞو

 خايغًا: يثادئ االذظال انحىاسٌ ػثش االَرشَد

ت لدؿهُل بىاء الٗال٢اث بحن  1998وي٘ الباخثان ٦ُيذ وجاًلىع ٖام  هٍٓغ

الاجها٫ الخىاعي هى املىٓماث وحماهحرها ٖبر قب٨ت الاهترهذ، واٖخبر الباخثان ؤن 

م٨ً جلخُو ؤؾاؽ بىاء الٗال٢اث الٗامت بحن املىٓماث وحماهحرها ٖبر الاهترهذ،  ٍو

 :1( ٦ما ًليKent & Taylor, 2002املباصت الخمؿت خؿب )

: طهىلت  ٣هض به ؤن ج٩ىن  (:Ease of interface) الاطخخداماإلابدأ ألاٌو ٍو

ً ٢بل الؼواع، و٢لت ْهىع م والاؾخسضامالهٟدت إلال٨تروهُت ؾهلت الخهٟذ 

الهاث في الهٟدت.  إلٖا

 The usefulness ofاإلابدأ الثاوي: جلدًم معلىماث مفُدة للجمهىز )

information:)  ًيبػي ؤن ج٣ضم الهٟدت مٗلىماث طاث ٢ُمت ل٩ل الجماهحر، وؤن جلبي

هظه املٗلىماث اخخُاحاث وجُلٗاث الجماهحر ولِـ ٣ِٞ اخخُاحاث املىٓمت. ُٞجب 

اٞغ مٗلىماث ًٖ ٦ُُٟت الاجها٫ باملىٓمت، وجىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها، جى 

 ووحىص مٗلىماث ًٖ الخضماث واملىخجاث التي ج٣ضمها املىٓمت.

ازة ) ًيبػي ؤن  (:The generation of return visitsاإلابدأ الثال:: جىساز الٍص

 ؤمام الؼواع بدُث ٌُٗضون ػ 
 
ٍاعجه ؤ٦ثر مً مغة، جخًمً الهٟدت مؼاًا ججٗله حظابا

 مثل: وحىص ميكىعاث جغوٍجُت، ٖغوى للخضماث، ووحىص مٗلىماث مدضزت باؾخمغاع.

1- Kent, M. & Taylor, M. (2002). Toward a Dialogic Theory of public relations, Public relation Review, 

28(1). P.21-37.  
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بمٗنى ؤن  (:Conversation of visitorsاإلابدأ السابع: الحفاظ على الصواز )

جخًمً الهٟدت املًامحن والغوابِ الهامت التي ججظب الؼواع م٘ وي٘ ٖالماث 

ىه مً الٗىصة للهٟدت، بدُث ال ًخدى٫ الؼاثغ بلى واضخت جدضص مؿاع الؼاثغ وجم٨

الهاث في الهٟدت، وصٖىة الجمهىع لئلعجاب بالهٟدت  مخهٟذ آزغ، و٢لت ْهىع إلٖا

 ؤو امليكىع.

ت الخفاعلُت ) ٣هض بهظا  (:The dialogic loopاإلابدأ الخامع: الحللت الحىاٍز ٍو

ٟغنت للجمهىع بالغص ٖلى ما املبضؤ ؤن ًخًمً املى٢٘ ألاصواث الخٟاٖلُت التي جدُذ ال

جيكغه املىٓمت، وجؼوٍض الجمهىع باملٗلىماث التي ًُلبها، والغص ٖلى اؾخٟؿاعاث 

وق٩اوي الجمهىع ٖبر الخٗل٣ُاث، ووحىص ميكىعاث حؿخُل٘ عؤي الجمهىع بالخضماث 

 امل٣ضمت.

 اإلاظخىٍاث الخمهُدًت

 

 

 

 اإلاظخىٍاث العلُا

 (Kent & Taylor, 2002, pp.21-37ىاعي )مباصت إلاجها٫ الخ :(1شيل زكم )

  

ستخدام الوىقعإسهىلة 

الحلقات الحىارية التفاعلية

تقدين هعلىهات هفيدة للجوهىر

الحفاظ على الزوار

تكرار الزيارة
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 عادعًا: قُاط االذظال انحىاسٌ ػثش انًىاقغ اإلنكرشوَُح وانفُظ تىك

ؾخسضمذ قب٨ت الاهترهذ ٧ىؾُلت للخىانل م٘ الجماهحر، وم٘ ْهىع وؾاثل 
ُ
ؤ

الخىانل الاحخماُٖت ألازغي، ػاصث ٞغنت املىٓماث بك٩ل ٦بحر للخىانل م٘ 

ؼػث الجماهحر، وؤخضزذ حُٛحر  اث ٦بحرة في الٗال٢ت بحن املىٓمت وحمهىعها، ٖو

ت بحن املىٓمت وحماهحرها، وؾهلذ الاجهاالث مخٗضصة الاججاهاث،  الٗال٢اث الخىاٍع

ؼ الخدى٫ مً ٖال٢اث الخيؿ٤ُ بحن املىٓمت والجمهىع هدى ٖال٢اث  باإلياٞت بلى حٍٗؼ

ؿمى باالجها٫  مخٗضصة الاججاهاث بحن املىٓمت والجمهىع؛ وهظا ألامغ ؤصي بلى ٌُ ما 

 .1الخٟاٖلي ال٩امل

 ل٨ُيذ وجاًلىع ًخم ٢ُاؽ الاجها٫ الخىاعي ٖبر قب٨ت الاهترهذ مً زال٫ 
 
وو٣ٞا

حر مٗلىماث مُٟضة، وؾهىلت الاؾخسضام، وحصجُ٘  املباصت الخمؿت الخالُت، وهي: جٞى

ت الخٟاٖل اعة، والخٟاّ ٖلى الؼواع، والخل٣اث الخىاٍع ُت. لظل٪ الؼواع ٖلى مٗاوصة الٍؼ

جخًمً هظه الجؼثُت ٖغى م٣ُاؽ ٖملي جم بىائه لغنض وجدلُل املباصت الخمؿت ٖبر 

خماص ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث  املىا٢٘ الال٨تروهُت ونٟداث الِٟـ بى٥ بااٖل

.  الؿاب٣ت التي جىاولذ املىيٕى

 ُٞما ًلي ٖغى للم٣ُاؽ:

  

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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 أ/ ملُاض الاجصاٌ الحىازي عبر اإلاىاكع الالىتروهُت:

 ( ملُاض الاجصاٌ الحىازي عبر اإلاىاكع الالىتروهُت1ٌو زكم )جد

 غير مخىفس مخىفس اإلالُاض                   جىفير معلىماث جدًدة -1

   مٗلىماث ًٖ الخىانل ًٖ املىٓمت

سها    ون٠ املىٓمت وجاٍع

لؿٟتها    عئٍت املىٓمت ٞو

   مٗلىماث ونىع للخدمُل

اث املىٓمت ٖلى املى     ٢٘بجاخت مُبٖى

   وكغ بُاهاث صخُٟت 

ُضًىهاث    وكغ م٣اَ٘ نىجُت ٞو

   مكاع٦ت املىٓمت املضهُت واملجخمُٗت

ت غ مالُت وؾىٍى    وكغ ج٣اٍع

   عوابِ للمجا٫ الهىاعي والخضمي الظي جيخمي بلُه املىٓمت

   مىا٠٢ مٗلىت خى٫ بٌٗ ال٣ًاًا

 غير مخىفس مخىفس طهىلت اطخخدام اإلاىكع -2

   واضخت للٗىصة بلى الهٟدت الغثِؿُتوحىص عوابِ 

   وحىص مدغ٥ بدث صازل املى٢٘

   بجاخت املٗلىماث ألاؾاؾُت في الهٟدت ألاولى

   حٗضص زُاعاث اللٛت

ت للمى٢٘    وحىص زاَع

خماص ٖلى الجغا٨ُٞـ    ج٣لُل الٖا

   "Help"جىاٞغ زانُت املؿاٖضة 

   ع ٞابلُت الىنى٫ بلى املٗلىماث بضون ٞخذ الهى 

 غير مخىفس مخىفس الحفاظ على شواز اإلاىكع -3

   وحىص الكٗاع املمحز للمىٓمت ٖلى نٟداث املى٢٘
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 زال٫ قهغ
 
   ويىح عوابِ املٗلىماث التي جم وكغها مازغا

الهاث    ٢لت إلٖا

   زىاوي" ٢4هغ و٢ذ الخدمُل "ؤ٢ل مً 

ض    بم٩اهُت الاقترا٥ للخهى٫ ٖلى مٗلىماث مىخٓمت ٖبر البًر

ش آزغ جدضًث للمى٢٘    وكغ جاٍع

ازة" -4 ازة اإلاىكع "معاودة الٍص  غير مخىفس مخىفس جىساز ٍش

   وحىص مٗلىماث وم٣اَ٘ ُٞضًىهاث للخدمُل واملكاع٦ت

   وحىص مٗلىماث مدضزت باؾخمغاع

ض  بم٩اهُت خهى٫ الؼاثغ ٖلى مٗلىماث مخسههت ٖبر البًر

 إلال٨ترووي

  

   ت والغص ٖلحهاوحىص ٢ؿم زام باألؾئلت الكاجٗ

ت املىٓمت ٖلى املى٢٘    بم٩اهُت الدسجُل في ًٍٖى

   بم٩اهُت َلب الخضمت ؤو املىخج مً مى٢٘ مباقغة

ٗالُاث املىٓمت م بإخضار ٞو    ٖغى ج٣ٍى

اعة دت للؼواع ملٗاوصة الٍؼ    وحىص صٖىة نٍغ

ت الخفاعلُت -5  غير مخىفس مخىفس الحللاث الحىاٍز

   وج٣ضًم الك٩اوي مً الجمهىع  بجاخت الٟغنت لالؾخٟؿاع 

   وحىص عوابِ للمىا٢٘ الاحخماُٖت للمىٓمت ٖلى املى٢٘

   وكغ ؤع٢ام هىاج٠ املىٓمت ؤو بٌٗ املؿاولحن ٞحها

ض إلال٨ترووي للمىٓمت ؤو بٌٗ املؿاولحن ٞحها ً البًر    وكغ ٖىاٍو

   بجاخت الٟغنت للجمهىع بُلب مٗلىماث ؤو زضماث مُٗىت

ً ؤو الخبراء الٗاملحن باملىٓمتوكغ عوابِ ل    لخىانل م٘ املضًٍغ

   وحىص اؾخُالٖاث آلعاء الجمهىع ٖلى املى٢٘

ذ ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا    بجاخت الٟغنت للجمهىع بالخهٍى

حر ٚٝغ صعصقت ؤو مىخضًاث جٟاٖلُت    جٞى
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 ب/ ملُاض الاجصاٌ الحىازي عبر الفِع بىن

 ي عبر فِع بىن( ملُاض الاجصاٌ الحىاز 2جدٌو زكم )

 اللُاض                           

                جىفير معلىماث مفُدة -1

 غير مخىفس مخىفس

   وحىص مٗلىماث ًٖ زضماث ومىخجاث املىٓمت

غ مٗلىماث خى٫ الخىانل باملىٓمت والاهًمام لًٗىٍتها    جٞى

ت    وحىص عوابِ بزباٍع

سها حر مٗلىماث ًٖ املىٓمت وجاٍع    جٞى

   وكغ بُاهاث صخُٟت

   جىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها

   مكاع٦ت املىٓمت املضهُت واملجخمُٗت

اث املىٓمت    مكاع٦ت عوابِ مُبٖى

   وحىص عوابِ بلى املى٢٘ الخاعجي

ت غ مالُت وؾىٍى    وكغ ج٣اٍع

 غير مخىفس مخىفس طهىلت اطخخدام واجهت الصفدت -2

   وكغ نىع 

ب ح    ضًضةبياٞت ٖالمت جبٍى

ُٟت وجىيُدُت    وكغ ُٞضًىهاث حٍٗغ

   حٗضص زُاعاث اللٗت

   وحىص بدث زام صازل الهٟدت

 غير مخىفس مخىفس الحفاظ على شواز الصفدت -3

   وحىص عوابِ للمى٢٘ الال٨ترووي للمىٓمت

   وحىص الغمؼ/ الكٗاع املمحز للمىٓمت في الهٟدت
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   ىٓمتوحىص عوابِ للمىا٢٘ الاحخماُٖت ألازغي امل

   وكغ مٗلىماث ٖامت ومخسههت بىٟـ مجا٫ املىٓمت

   صٖىة الجمهىع لئلعجاب بالهٟدت ؤو امليكىع 

الهاث    ٢لت إلٖا

ت الخفاعلُت  -4  غير مخىفس مخىفس الحللاث الحىاٍز

   بجاخت الٟغنت للجمهىع بالغص ٖلى ما جيكغه املىٓمت

تروهُت ألازغي مكاع٦ت عوابِ املى٢٘ إلال٨ترووي واملىا٢٘ الال٨

 للمىٓمت

  

ض إلال٨ترووي للمىٓمت وبٌٗ املؿاولحن ٞحها ً البًر    وكغ ٖىاٍو

   وكغ ؤع٢ام الهىاج٠ للمىٓمت وبٌٗ املؿاولحن ٞحها

   الغص ٖلى اؾخٟؿاعاث وق٩اوي الجمهىع ٖبر الخٗل٣ُاث

   وحىص ميكىعاث حؿخُل٘ عؤي الجمهىع 

   جؼوٍض الجمهىع باملٗلىماث التي ًُلبها

ذ ٖلى ال٣ًاًا    بجاخت الٟغنت للجمهىع بالخهٍى

ازة" -5 ازة الصفدت "معاودة الٍص  غير مخىفس مخىفس جىساز ٍش

غى زضماث    وحىص ميكىعاث جغوٍجُت وجسًُٟاث ٖو

   وحىص مٗلىماث مدضزت باؾخمغاع

   بم٩اهُت َلب الخضمت ؤو الؿلٗت مً الهٟدت مباقغة

   صٖىة الؼواع ملكاع٦ت امليكىع 

اعة دت ملٗاوصة الٍؼ    وحىص صٖىة نٍغ

اث زانت باملىٓمت ؤو  وحىص صٖىة لالهًمام بلى مجمٖى

ت املهالر املغجبُت بها  مجمٖى

  

   وكغ لؤلؾئلت املخ٨غعة مً الؼواع والغص ٖلحها

م باألوكُت وألاخضار    ٖغى ج٣ٍغ
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 االثجاهات الحدًثة فٍ دراسات اسجخدام

صل االججهاعٍ فٍ نجال وسائل الجوا

 العالقات العانة
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 ذًهُذ

ٗض ٖملُت بىاء الٗال٢اث بحن املىٓماث وحماهحرها مً زال٫ وؾاثل الخىانل 
ُ
ح

غ ؾُاؾاتها  إلاحخماعي للمىٓماث مً ؤصواث بىاء وجدؿحن نىعة املىٓمت وجٍُى

لى وجدؿحن مً ؤصائها بالك٩ل الظي ًخالءم م٘ آعاء وجىحهاث الجمهىع، والخٟاّ ٖ

. مً هىا اهخم الباخثىن بضعاؾت وج٣ُُم هظه الىؾاثل التي جمحزث 1ٖال٢ت مخباصلت مٗهم

ىذ املىٓماث مً الخٟاٖل بك٩ل ؤ٦بر م٘ حماهحرها؛ ٞإنبدذ صعاؾاث 
ّ
بخٟاٖلُت م٨

 في مجا٫ الٗال٢اث 
 
اث البدثُت ألا٦ثر اهدكاعا وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤخض املىيٖى

ؤحغث بخضي قغ٧اث الٗال٢اث  2007هظه الىؾاثل ٖام الٗامت، ٟٞي بضاًت ْهىع 

٪" بالخٗاون م٘ الى٧الت البدثُت التي تهخم ب٣ُاؽ  بر قاهضٍو الٗامت الضولُت "قغ٦ت ٍو

% مجها 69قغ٦ت، وؤْهغث الىخاثج ؤن  50( صعاؾت ٖلى KRC researchالغؤي الٗام )

ض اؾخسض37حؿخسضم وؾاثل الخىانل الاحخماعي و ٍغ
ُ
ض مً % مً الكغ٧اث ج ام املٍؼ

. جلتها الٗضًض مً الضعاؾاث التي 2هظه الىؾاثل زال٫ الؿىىاث الخمـ ال٣اصمت

٦كٟذ ًٖ جىحه ٦بحر لضي مماعس ي الٗال٢اث الٗامت هدى جبني هظه الىؾاثل في 

% مً 91التي ؤْهغث بلى ؤن  3(2011مماعؾت املهىت، مجها صعاؾت )صٌؿخاؾى وؤزغون، 

٨ُت ٌؿخسضمىن وؾاثل الخىانل مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في ال ىالًاث املخدضة ألامٍغ

اؽ وآزغون،  ٞغ مىٓمت مً  540ؤن  4(2011الاحخماعي، وفي ؤوعوبا ٦كٟذ صعاؾت )ٍػ

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.  
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مىٓمت اؾخسضمذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي واؾخٟاصث مجها ٣٦ىىاث  1000بحمالي 

ذ اجهالُت في مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت، ٦ما ٦كٟذ هخاثج الضعاؾاث  حٍغ
ُ
التي ؤ

ٗض مً ؤ٦ثر وؾاثل الخىانل  ٌُ ٨ُت وؤوعوبا ؤن الِٟؿبى٥  في الىالًاث املخدضة ألامٍغ

 بحن مماعس ي الٗال٢اث الٗامت، وفي صعاؾت ؤحغاها الباخث 
 
الاحخماعي اؾخسضاما

جىنلذ بلى ؤن مٗٓم مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٌؿخسضمىن وؾاثل  1(2010)م٨ىماع، 

ت الِٟؿبى٥ ولُى٨ض بن، بِىما ٦كٟذ صعاؾاث الكغ١ الخىانل الاحخماعي وبسان

% مً مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في بؾغاثُل 85بلى ؤن  2(2009ألاوؾِ )ؤُٞضاع، 

 ٌؿخسضمىن هظه الىؾاثل في مهىتهم.

 لىخاثج الضعاؾاث التي ٦كٟذ ًٖ جبني مغجٟ٘ لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في 
 
وهٓغا

٢بل املىٓماث، وبصعا٥ املىٓماث وال٣اثمحن مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت مً 

باالجها٫ ٞحها ألهمُت اؾخسضام هظه الىؾاثل في بىاء الٗال٢اث والخٟاّ ٖلحها م٘ 

ض مً الضعاؾاث التي اهخ٣لذ  الجمهىع؛ شجٗذ هظه الىخاثج الباخثحن ٖلى بحغاء املٍؼ

ن مً مغخلت ال٨ك٠ ًٖ الخبني وإلاصعا٥ ألهمُت هظه الىؾاثل لضي املماعؾح

واملىٓماث بلى مغخلت ج٣ُُم ٞاٖلُت هظه الىؾاثل ومضي اؾخٟاصة املىٓماث مجها في 

مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت وجد٤ُ٣ ؤهضاٞها؛ وبىاء  ٖلى طل٪ حهخم هظا الٟهل 

بٗغى ؤهم الضعاؾاث الٗلُمت التي جىاولذ اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي في 

٦حز ٖلى ٖغى ملخو ل٩ل صعاؾت ًىضر الهضٝ مً مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، م٘ التر 

ٗغى هٓغة  ٌَ بحغاء الضعاؾت وؤبغػ وؤهم الىخاثج التي جىنلذ بلحها، وفي جهاًت الٟهل 

1- 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.  
2 -Avidar, R. (2009). Social Media, societal culture and Israeli public relations practice, Public Relation 

Review, 35(4). PP.437-439.  
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ُما ًلي ٖغى للضعاؾاث م٣ؿمت ٖلى الثالر املداوع  جدلُلُت ه٣ضًت لهظه الضعاؾاث، ٞو

 لاجُت:

خرًاػٍ فٍ أواًل: انذساعاخ انرٍ ذُاوند اعرخذاو وعائم انرىاطم اال

 يًاسعاخ انؼالقاخ انؼايح

ع٦ؼث بٌٗ الضعاؾاث التي جىاولذ اؾخسضام وؾاثل االخىانل الاحخماعي في 

املىٓماث ٧ىؾُلت هامت ملماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت الخٟاٖلُت بحن املىٓماث 

:والجمهىع ٖبر هظه الىؾاثل. ٞيؿخٗغى صعاؾاث هظا املدىع ٖلى حؼثُحن،   ألاٌو

 والثاوي:ولذ جدلُل مًمىن وؾاثل الخىانل الاحخماعي للمىٓماث، صعاؾاث جىا

صعاؾاث جىاولذ اؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي 

 واججاهاتهم هدىها.

الدزاطاث التي جىاولذ جدلُل مظمىن وطائل الخىاصل الاجخماعي  - أ

 للمىغماث.

ذ الضعاؾاث التي جىاولذ جدلُل مًمىن وؾا ثل الخىانل الاحخماعي جىٖى

 لخىٕى َبُٗت ؤهضاٝ الضعاؾاث، خُث هضٞذ بٌٗ الضعاؾاث 
 
للمىٓماث؛ وطل٪ هٓغا

بلى الخٗٝغ ٖلى اؾتراجُجُاث الاجها٫ املؿخسضمت في املىٓماث ٖبر هظه الىؾاثل، 

ت اؾخسضام املىٓماث ٚحر  ،1(2009ومجها )صعاؾت واجغػ وبىمُذ،  التي هضٞذ بلى مٗٞغ

ؼ وصٖم عؾالت وبغامج املىٓمت، وطل٪ مً  الغبدُى لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في حٍٗؼ

نٟدت ِٞؿبى٥ ملىٓماث ٚحر عبدُت؛ بهضٝ الخٗٝغ ٖلى  275زال٫ جدلُل مدخىي ٫ 

اؾتراجُجُاث املىٓماث في بىاء الٗال٢اث م٘ حماهحرها، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن 

 في نٟداث الِٟؿبى٥ "اؾتراجُجُت الكٟاُٞت" ٧اهذ الاؾتراجُجُت ألا٦ثر اؾخ
 
سضاما

1 -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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للمىٓماث ٚحر الغبدُت التي جم بحغاء البدث ٖلحها، ُٞما اؾُخسضمذ اؾتراجُجُتي "وكغ 

 املٗلىماث" و "الخٟاٖل" بك٩ل ٢لُل ومخٟاوث في املىٓماث ٚحر الغبدُت.

ٟها املىٓماث  1(2010هضٞذ صعاؾت )هىفي، ٦ما  ت الاؾتراجُجُاث التي جْى بلى مٗٞغ

في بىاء الٗال٢اث م٘ الجماهحر مً زال٫ وؾاثل الخىانل الاحخماعي، ٚحر الغبدُت 

ت بصاعة الٗال٢اث، واقخمل مجخم٘ الضعاؾت ٖلى  ت ٖلى هٍٓغ واٖخمضث في بَاعها الىٍٓغ

مغ٦ؼ الغ٢و الاحخماعي ٚحر الغبخي، واؾخسضمذ املىهج الخدلُلي، ووْٟذ ؤؾلىب 

اث الِٟؿبى٥، و٢ىاة ا لُىجُىب، ومى٢٘ ٞل٨ُغ، ومضوهت جدلُل الىزاث٤ لضعاؾت مجمٖى

اث املغ٦ؼة م٘ مضًغ املغ٦ؼ  املغ٦ؼ، باإلياٞت بلى اؾخسضامها امل٣ابالث املٗم٣ت واملجمٖى

، وؤْهغث الىخاثج بلى ؤن هجاح اؾتراجُجُاث بىاء الٗال٢ت بحن  16الخُٟظي و
 
ا مخُٖى

مهىع ًٖ املىٓمت وحمهىعها ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى ؤعبٗت ٖىامل هي: وحهت هٓغ الج

ؤهمُت الاهترهذ م٣ابل الخٟاٖل ٖلُه، ومضي ٢ضعة املدخىي امليكىع ٖلى املىا٢٘ ٖلى 

حظب اهخماماث الجمهىع، ومضي وعي الجمهىع بىحىص وؾاثل الخىانل الاحخماعي، 

ُما ًخٗل٤ بالخىاع ؤْهغث الضعاؾت  ومضي ؾهىلت ونى٫ الجمهىع بلى هظه الىؾاثل، ٞو

حن ًخجىبىن ًٖ  بإن املغ٦ؼ لم حهخم بالخىاع  حن مما حٗل املخُٖى ً واملخُٖى بحن املضًٍغ

اعة وؾاثل الخىانل الاحخماعي الخانت باملغ٦ؼ.  مٗاوصة ٍػ

جإزحر اؾخسضام وؾاثل  2(2013بِىما جىاولذ صعاؾت )ؾِؿ٩ى وم٩ىع٦ُىضًل، 

جدلُل  الخىانل الاحخماعي ٖلى بصعا٥ قٟاُٞت ومهضا٢ُت املىٓمت؛ وطل٪ مً زال٫

ان  اؾتراجُجُاث تر ملغا٦ؼ م٩اٞدت ؾَغ الاجها٫ ٖلى نٟداث الِٟؿبى٥ وخؿاباث جٍى

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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 ٦ُٗىت للضعاؾت مً ٢اثمت  15الثضي، وجم ازخُاع ؤ٦بر 
 
 Charity Navigator.orgمغ٦ؼا

 للمىٓماث ٚحر الغبدُت مً خُث الؿالمت املالُت، وؤحغي 
 
غ للماهدحن ج٣ُُما ٞى

ُ
التي ج

 لهٟداث الِٟؿبى 
 
 ٦مُا

 
تر، وجىنلذ الضعاؾت بلى وحىص ٖال٢ت الباخثان جدلُال ٥ وجٍى

تر بحن قٟاُٞت ومهضا٢ُت املىٓمت،  َغصًت بحن ٞٗالُت املىٓماث ٖلى الِٟؿبى٥ وجٍى

 ٖلى 
 
خُث ؤْهغث الىخاثج ؤن املىٓماث التي جمخل٪ معجبحن ومخابٗحن ؤ٦ثر وألا٦ثر وكغا

ٗض ؤ٦ثر قٟاُٞت ومهضا٢ُت ًٖ ٚحرها مً املىٓما
ُ
تر ح  الِٟؿبى٥ وجٍى

 
ث ألا٢ل وكاَا

ت بحن  تر، ٦ما ٦كٟذ الىخاثج ًٖ وحىص ٖال٢ت َغصًت ٢ٍى ٖلى الِٟؿبى٥ وجٍى

ض صعحت  مهضا٢ُت املىٓمت وقٟاُٞتها؛ ٞاملىٓماث التي جبضو ؤ٦ثر قٟاُٞت جٍؼ

 مهضا٢ُتها.

، هضٞذ الضعاؾت بلى جدلُل مًمىن 1(2013ؤما صعاؾت )صٌؿخاؾى وم٩ىع٦ُىضًل، 

قغ٦ت اجهاالث جم ازخُاعها مً ٢اثمت الكغ٧اث  ٫250 وؾاثل الخىانل إلاحخماُٖت 

، واؾخسضمذ الضعاؾت الخىاع 2011الٗاملُت ٖلى جهي٠ُ مجلت ٞغوحكً لٗام 

 لؿبٗت مخٛحراث هي: "الخبني، والخ٩امل، 
 
٣ا الاؾتراجُجي في بىاء الٗال٢اث ٦ةَاع هٓغي ٞو

ت، واليكاٍ، و  ت و٢ىاٖض الؿلى٥، والهىث البكغي، والخل٣اث الخىاٍع عٚبت مجمٖى

% مً الكغ٧اث اؾخسضمذ الخ٩امل 58املهالر في املكاع٦ت"، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن 

٤ وي٘  ىجُىب(؛ ًٖ ٍَغ تر، ٍو بحن مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي الثالر )الِٟؿبى٥، جٍى

% مً الكغ٧اث ؾُاؾت 30عوابِ ل٩ل وؾاثل ٖلى الىؾاثل ألازغي، ُٞما ويٗذ 

خماعي، واؾخسضمذ خىالي هه٠ الُٗىت الخل٣اث الؾخسضام وؾاثل الخىانل الاح

ت.  الخىاٍع

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.  
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بِىما في مجا٫ اؾخسضام املىٓماث لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في الخىانل م٘ 

 ،٘ ًٖ مضي اؾخٟاصة قغ٦ت الٗغبي مً 1(2011الجماهحر، ؤْهغث صعاؾت )بهجي ؤبى ؾَغ

مٗهم بك٩ل نٟدتها ٖلى الِٟؿبى٥ في ججمُ٘ مٗلىماث ًٖ الجماهحر التي جخٗامل 

٠ُ نٟدتها في الخىانل م٘ الجماهحر.  ؤ٦بر مً جْى

ت اؾخسضام املىٓماث لىؾاثل الخىانل  2(2012وؾٗذ صعاؾت )الٗىاصلي،  بلى مٗٞغ

٣ُت والخٗٝغ ٖلى صواٞ٘ اؾخسضامها لخل٪ الىؾاثل  الاحخماعي في خمالتها الدؿٍى

ت خضًثت، وهي والهٗىباث التي جىاحهها، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى زالزت مضازل هٓ ٍغ

ضاص والخدلُل ٖىض اؾخسضام الىؾاثل  همىطج عجلت الىؾاثل الاحخماُٖت، وهمىطج الٖا

ب٣ذ الضعاؾت  الاحخماُٖت، وهمىطج بىنلت ٢ُاؽ اؾخسضام الىؾاثل الاحخماُٖت، َو

ٖلى ؾذ قغ٧اث حٗمل في مهغ باؾخسضام مجهجي املسر وصعاؾت الخالت، وجىنلذ 

ضعوؾت اؾخٟاصث مً زانُت الخٟاٖلُت التي ًدُدها الضعاؾت بلى ؤن الكغ٧اث امل

٤ الخٗل٣ُاث، وؤجاخذ الكغ٧اث زانُت جدمُل الهىع وم٣اَ٘  الِٟؿبى٥ ًٖ ٍَغ

الُٟضًت ٖلى نٟداتها، واؾخُإل عؤي الجمهىع، ولم حؿخٛل وحؿخسضم ؤٚلب 

تر، ُٞما اؾخٟاصث مٗٓم الكغ٧اث مً مى٢٘ ًىجُىب في وكغ  الكغ٧اث بم٩اهاث جٍى

 تها بالُٟضًى م٘ ٢لت الهىع.بٖالها

ُما ًخٗل٤ ب٨ُُٟت الغص ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت للجمهىع، ؤوص ى مٗٓم  ٞو

مخسهص ي ومماعس ي الٗال٢اث الٗام بالخٗامل م٘ الخٗل٣ُاث الؿلبُت باٖخباعها ٞغنت 

٘، بهجي. ) -1 ٣اهغة، ، عؾالت ص٦خىعاه، )حامٗت الهفاءة ئدازة عالكاث اإلاىغمت مع مجمىعاث اإلاصالح(. 2011ؤبى ؾَغ

الن(.  الم، ٢ؿم الٗال٢اث وإلٖا  ٧لُت الٖا
لُت: زؤٍت مظخلبلُت، اإلاإجمس (. 2012الٗىاصلي، ؾلىي. ) -2 اطخخدام الىطائل الاجخماعُت في الحمالث الدظٍى

الم(، العلمي الدولي الثامً العاشس "ؤلاعالم وبىاء الدولت الحدًثت ، )ال٣اهغة: حامٗت ال٣اهغة، ٧لُت الٖا

 . 1103-1037م.م.
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ت ما  1(2012لخل املكا٧ل املدخملت، وفي هظا املجا٫ هضٞذ صعاؾت )ص٩ًاي،  بلى مٗٞغ

ٓماث ال٨بحرة حؿخجُب للخٗل٣ُاث الؿلبُت ٖلى نٟداث الِٟؿبى٥، وجم بطا ٧اهذ املى

ازخُاع ؤ٦بر ٖكغ قغ٧اث، ومثلذ الُٗىت ؤعبٗت ٢ُاٖاث نىاُٖت هي )الخضماث 

ُت، مخاحغ الخجؼثت، البرمجُاث والخضماث، املىخجاث الصخهُت واملجزلُت(،  املهٞغ

مً الخٗل٣ُاث الؿلبُت وؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن الكغ٧اث ال٨بري لم حؿخٟض 

باٖخباعها ٞغنت لخل املكا٧ل؛ ول٨جها ًٞلذ ٞغى الغ٢ابت ٖلى الخٗل٣ُاث والخجاهل 

والغص بك٩ل خاؾم، خُث اجطر ؤن ما ٣ًاعب مً هه٠ نٟداث الُٗىت املضعوؾت 

% مً 25% مً املىٓماث ؤحابذ ؤ٢ل مً 60خظٞذ الخٗل٣ُاث الىا٢ضة للكغ٧اث، و

٠ هظه الىدُجت م٘ جىحهاث املؿاولحن بالكغ٧اث في الغص امليكىعاث الؿلبُت، وجسخل

% مجهم بًغوعة جىيُذ الاصٖاء وج٣ؿحره والغص 92ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت خُث ًغي 

ت. المتها الخجاٍع  ٖلُه؛ وطل٪ ل٨ؿب ز٣ت الجمهىع وصٞٗه للىالء للكغ٦ت ٖو

الدزاطاث التي جىاولذ جبني ممازس ي العالكاث العامت لىطائل الخىاصل  - ب

 الاجخماعي واججاهاتهم هدىها.

جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث جبني مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي 

ت مضي  2(2010ومضي ؤهمُت ٧ل وؾُلت لضحهم، خُث هضٞذ صعاؾت )ؤٞغي،  بلى مٗٞغ

ب٣ذ الضعاؾت 
ُ
جبني و٧االث ومغا٢بحن الصخت الٗامت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي، َو

 مً مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في ؤ٢ؿام الصخت الٗامت في ؤعبٗت مم 281ٖلى 
 
اعؾا

ت اهدكاع املبخ٨غاث ٦ةَاع هٓغي،  مجخمٗاث مخباًىت، واؾخسضمذ الضعاؾت هٍٓغ

1-Dekay, S. (2012). How large companies react to negative Facebook comments, corporate 

communications: An International Journal, 17(3). PP.289-299.  
2- 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.  
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وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج لاجُت: حاءث وؾاثل الخىانل الاحخماعي في املغجبت ألاولى 

ام الصخت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي، في صعحت جبني مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في ؤ٢ؿ

و٦كٟذ الىخاثج ًٖ وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املجخمٗاث ُٞما ًخٗل٤ 

 لدجم املجخمٗاث، خُث اخخلذ املجخمٗاث 
 
٣ا بدبني وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٞو

ت الهضاعة في مٗض٫ جبني وؾاثل الخىانل الاحخماعي، ًلحها الًىاحي زم املضن  الخًٍغ

ُٟت.ال  املجخمٗاث الٍغ
 
 ٨بري، وؤزحرا

وجىاولذ صعاؾاث ؤزغي جإزحر اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٖلى مماعؾاث 

الم الجضًض، ووؾاثل الخىانل  الٗال٢اث الٗامت، واج٣ٟذ هظه الضعاؾاث ٖلى ؤن الٖا

٣ت مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، خُث ٖؼػث َغ١ الخىانل م٘  الاحخماعي ٢ض ٚحرث ٍَغ

 مىاؾبت لبىاء ٖال٢اث م٘ الجماه
 
حر، والؾُما م٘ الجماهحر الخاعحُت، ووٞغث ٞغنا

الم  ت مباقغة م٘ الجماهحر صون الخاحت لىؾاثل الٖا الجمهىع وبوكاء خل٣اث خىاٍع

 الخ٣لُضًت.

هم اؾخسضاماث وؾاثل الخىانل  1(2010وؤوضخذ صعاؾت )ما٦ُىماعا،  ت ٞو مٗٞغ

امت وجإزحراتها ٖلى مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، الاحخماعي بىاؾُت مماعس ي الٗال٢اث الٗ

ب٣ذ الضعاؾت ٖلى ٦باع مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في اؾترالُا في بضاًت ٖام 
ُ
، 2010َو

ت للٗال٢اث  ت الامخُاػ في الٗال٢اث الٗامت،والىماطج الخىاٍع خماص ٖلى هٍٓغ وجم الٖا

الم الاحخماعي ٦ةَاع هٓغي للضعاؾت، وجم  ت الٖا حم٘ بُاهاث مً ُٖىت الٗامت، وهٍٓغ

مً ٦باع مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في اؾترالُا ًمثلىن زمؿت ٢ُاٖاث، وهي  15ٖضصها 

ت الهٛحرة، واملىٓماث الخ٩ىمُت،  ت ال٨بحرة، والى٧االث الاؾدكاٍع الى٧االث الاؾدكاٍع

واملىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت، والكغ٧اث(، وؤقاعث الىخاثج بلى: ٌؿخسضم حمُ٘ مماعس ي 

الٗامت وؾاثل الخىانل الاحخماعي، وؤ٦ض ٚالبُت مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  الٗال٢اث

1 -Macnamara, J., (2010). Op.Cit., PP.21-39.  
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ت ٖالُت ومخىؾُت خى٫ وؾاثل الاجها٫ الاحخماعي، ٦ما ؤوضر مٗٓم  بإن لضحهم مٗٞغ

مماعس ي الٗال٢اث الٗامت بإجهم ٌؿخسضمىن وؾاثل الخىانل الاحخماعي في البدث 

ت في والاؾخمإ للجماهحر، وهظه الىدُجت حكحر بلى وح ىص التزام ٢ىي بالخىاع وهٍٓغ

ت وبقغا٥  مماعؾاث الٗال٢اث الٗامت، ٦ما ؤ٦ض املماعؾحن ٖلى ؤن بوكاء خل٣اث خىاٍع

ٗض حىاهب مهمت الؾخسضام 
ُ
الجماهحر والاؾخمإ لهم وبىاء الٗال٢اث م٘ الجماهحر ح

 وؾاثل الخىانل الاحخماعي في الٗال٢اث الٗامت.

ت مضي جإزحر وؾاثل الاجها٫  1(2010وهضٞذ صعاؾت )عاًذ وهُيؿىن،  بلى مٗٞغ

ُت  ٗض مً هٖى
ُ
الاحخماعي والخ٣ىُاث الجضًضة ٖلى مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، وح

الضعاؾاث املمخضة، وفي هظه الضعاؾت جم ازخُاع ُٖىت بؿُُت مً مماعس ي الٗال٢اث 

٤ ٢ىاثم حمُٗت  557الٗامت مً ؤحؼاء مسخلٟت مً الٗالم ٖضصها  مٟغصة، ًٖ ٍَغ

ٗال٢اث الٗامت الضولُت ومٗهض الٗال٢اث الٗامت، و٦كٟذ الىخاثج بإن ٚالبُت مماعس ي ال

الم الجضًض ّٚحر مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، وؤن  الٗال٢اث الٗامت ٌٗخ٣ضون بإن الٖا

 للخىانل م٘ الجماهحر صون الخاحت 
 
 مباقغا

 
٣ا غث ٍَغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٞو

 ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن لالٖخماص ٖلى الصخ٠ واملجالث 
 
في وكغ ؤزباع املىٓماث، ؤًًا

الم الخ٣لُضي ًخمخ٘ بالض٢ت واملهضا٢ُت وبالجىاهب ألازال٢ُت بضعحت جٟى١ وؾاثل  الٖا

 الخىانل الاحخماعي.

 آزغ، خُث ؾٗذ هظه الضعاؾت بلى 2(2017بِىما جىاولذ صعاؾت )جامخلذ، 
 
، مىدىُا

ت صوع وؾاثل الخىانل الاحخماعي في ت، وا٢خهغث  مٗٞغ حُٛحر قضة ٢ُم الٗال٢اث ألاؾٍغ

ٖلى ُٖىت مً ألاػواج ببلضًت ٚغصاًت، خُث ؾعى في صعاؾخه للى٢ٝى ٖلى قضة ٢ُم 

1- Wright, D. & Hinson, M. (2010). How new communications media are being used in public 

relations: A longitudinal analysis, Public Relations Journal, 4(3).  
وطائل الاجصاٌ الحدًثت )الهىاجف الرهُت( ودوزها في حغُير شدة كُم العالكاث (. 2017جامخلذ، ببغاهُم. ) -2

ت: دزاطت على عُىت مً ألاشواج ببلدًت غسداًت   .42-26(، 1)54. صاع املىٓىمت لليكغ. ألاطٍس
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اتها الثالزت "بلؼامُت، جٟهُلُت، مثالُت". ٞالضعاؾت جىاولذ  ت بمؿخٍى الٗال٢اث ألاؾٍغ

ً هما: وؾاثل الاجها٫ )الهىاج٠ الظ٦ُت(، وقضة ٢ُم الٗال٢اث  ت ٖلى مخٛحًر ألاؾٍغ

ؾىت، باؾخٗما٫ ازخباع جم بىائه ل٣ُاؽ  40بلى  20ُٖىت مً ألاػواج ًتراوح ٖمغها بحن 

ئت الهاج٠ الظ٧ي في قضة ٢ُم  زالر ٞغيُاث ج٣ِـ الٟغو١ بحن ٞئت الهاج٠ الٗاصي ٞو

ت باليؿبت لٟئت  ت، بياٞت بلى الٟغو١ بحن الجىِؿً والٟئاث الٗمٍغ الٗال٢اث ألاؾٍغ

 الاجها٫ والهىاج٠ الظ٦ُت.مؿخٗملي وؾُلت 

٣ت صخُدت لهظه  ٠ُ ألامثل واملد٨م واملىحه بٍُغ ٞإْهغث الىخاثج ؤن ٖضم الخْى

 ؤو 
 
 صعاؾُا

 
 ؤو جدهُال

 
الىؾاثل ًاصي بلى آزاع ؾلبُت في املخٛحر لازغ ؾىاء ٧ان ٢ُما

، وفي حمُ٘ الٟئاث "َٟىلت، مغاه٣ت، عقض" ؤو الجيؿحن 
 
 مهىُا

 
ُُٟا  ؤو ْو

 
احخماُٖا

ط٧ىع وبهار"، وبالخالي ٞللىؾاثل الخ٨ىىلىحُت وما جخًمىه مً بغامج بًجابُت وؾلبُت "

ت ؾىاء بحن الؼوححن ؤو بحن لاباء ولابىاء، ٞخٓهغ  ألازغ ال٨بحر في جىحُه الخُاة ألاؾٍغ

٠ُ ٚحر الصخُذ لهظه الىؾاثل وطل٪ باجبإ ال٣ىىاث الًٟاثُت التي  الؿلبُت في الخْى

 بُٗضة
 
ًٖ ٢ُم املجخم٘ وحٗالُم الضًً الخى٠ُ. ؤو الٛغ١ في بغامج الاهترهذ  جبث ؤ٩ٞاعا

والاهبهاع بما جى٣له وما ًخٟاٖل مٗه ٦مدخىي للٗال٢اث املكبىهت، و٢ضمذ الضعاؾت 

جىنُاث ؤهمها، جغؾُش الىعي بمٟهىم وؾاثل الاجها٫ ووْاثٟها زانت م٘ الخُىع 

٘ والٗابغ لخضوص الضواثغ الضولُت وإلا٢لُم ت مً الؿَغ ُت واملدلُت واملجخمُٗت وألاؾٍغ

ىمي  ٠ُ الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت الخضًثت ُٞما ٣ًىي عوابِ ألاؾغة ٍو صون جإقحرة. وجْى

 الجاهب الغوحي والث٣افي وال٨ٟغي بحن ؤٞغاصها.

ت جُىع صعاؾاث اجهاالث ألاػمت في  ،1(2017بِىما ؾٗذ صعاؾت حىُض، ) بلى مٗٞغ

خماص ٖلى مىهج املسر الخدلُلي في  مجا٫ الٗال٢اث الٗامت، خُث هضٞذ الضعاؾت بااٖل

جطىز دزاطاث اجصالث ألاشمت في مجاٌ العالكاث العامت: دزاطت جدلُلُت هُفُت مً (. 2017) حىُض، خىان. -1

 . 330-307(. 10)4. صاع املىٓىمت لليكغ. 2017خلبت الدظعُىاث ختى 
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ً ؾىت ألازحرة  عنض وجدلُل الخُىع في بدىر وصعاؾاث اجها٫ ألاػماث زال٫ الٗكٍغ

مً زال٫ ٖغى وجدلُل مسخل٠ الضعاؾاث  2017مىظ بضاًت الدؿُٗىاث وختى ٖام 

تي ح٨ٗـ والبدىر الٗلمُت وال٨خب الٗغبُت وألاحىبُت امليكىعة زال٫ جل٪ الخ٣بت وال

غ الىؾاثل املخبٗت  صوع الاجها٫ في جىاو٫ ومٗالجت ألاػماث وال٩ىاعر بما ٌؿاهم في جٍُى

المي في ْل الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل في  في بصاعة ألاػماث ٖلى املؿخىي الاجهالي وإلٖا

٠ُ هظه الخ٣ىُاث  ٖلىم وج٣ىُاث الاجها٫ الظي قهضه الٗالم زال٫ وبم٩اهُت جْى

ت في الخضًثت في جىا و٫ ومٗالجت ألاػمت وال٩ىاعر التي ٌكهضها الٗالم بهىعة ملخْى

الٟترة ألازحرة. وؤْهغث الىخاثج ؤن هىا٥ جُىع صعاؾاث واجها٫ ألاػمت مً مغخلت 

اث وهماطج قاملت جدىاو٫ هظا  الٗمىمُاث )في الثماهُاث( بلى مغخلت بًجاص هٍٓغ

ً، املىيٕى بالخدلُل والخٟؿحر م٘ مُل٘ )الدؿُٗىاث( وب ضاًاث ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

 مً صعاؾت الجىاهب ال٨مُت في اجهاالث ألاػمت بلى جىاو٫ 
 
و٦ظل٪ جدى٫ الاهخمام مازغا

تها ومؿخىي الخ٨مت في  حىاهب ؤزغي ٦ُُٟت ٚحر مىٓىعة ٦خإزحر ز٣اٞت املىٓمت وهٍى

٤ اجها٫ ألاػمت  مً الجىاهب الٗالحُت ٣ِٞ مً زال٫ الخُب٤ُ الٗلمي لىم ٍٞغ
 
اطج بضال

الخىُٓمُت والخ٨ىىلىحُت ٖلى ٦ٟاءة اجهاالث  اجهاالث ألاػمت ومضي جإزحر الجىاهب

ألاػمت وحٗاْم الاهخمام بضاعؾت وجدلُل ألاػماث بىحه ٖام زانت ٖلى املؿخىي 

 وطل٪ ٖلى مؿخىي الضعاؾاث الٗغبُت ؤو ألاحىبُت ٖلى خض 
 
املُا  ٖو

 
الا٢خهاصي مدلُا

 ؾىاء.

ت اٖخماص مماعس ي الٗال٢اث 1(2017ش ي )بِىما هضٞذ صعاؾت البلبى  ، بلى مٗٞغ

الٗامت ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي لئلٖالم ًٖ ؤوكُت املاؾؿاث إلاؾالمُت 

ت في مهغ والؿٗىصًتـ وجٓهغ ؤهمُت الضعاؾت مً ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي  الضٍٖى

اعخماد ممازس ي العالكاث العامت على وطائل الخىاصل الاجخماعي لإلعالم عً أوشطت (. 2017البلبىش ي، ؤخمض. ) -1

ت في مصس والظعىدًت اإلاإطظاث  . 176-133(.1)4. صاع املىٓىمت لليكغ. ؤلاطالمُت الدعٍى
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ت ومماعس ي الٗال  حضًضة جٟاٖلُت ؤمام املاؾؿاث الضٍٖى
 
٢اث الٗامت ٢ض ٞخدذ ؤٞا٢ا

 ملضي اٖخماص 
 
المي بها، ٞلظل٪ ٢ضمذ هظه الضعاؾت ونٟا واليكاٍ الاجهالي والٖا

ُٟت  املماعؾحن الٗال٢اث الٗامت ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي في جد٤ُ٣ الْى

الم ًٖ ؤوكُت املاؾؿاث التي ًيخمىن بلحها وم٣اعهت طل٪ بحن  المُت مً زال٫ إلٖا إلٖا

عٍت مهغ الٗغبُت واململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لغنض َبُٗت صولخحن مهمخحن هما: حمهى 

خماص مً وؾُلت ألزغي، وجإزحر ٖىهغ الجيؿُت ؤو مخٛحر الضولت مً  وجٟاوث هظا الٖا

زال٫ بحغاء م٣اعهاث بحن املماعؾحن للٗال٢اث الٗامت في املاؾؿاث الٗاملت في مجا٫ 

المي. وبُيذ الضٖىة إلاؾالمُت في الضولخحن. واٖخمضث الضعاؾت ٖلى م ىهج املسر إلٖا

% مً مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في جل٪ املاؾؿاث ٌٗخمضون ٖلى 90هخاثج الضعاؾت ؤن 

وؾاثل الخىانل الاحخماعي في جىنُل عؾاثل املاؾؿت للجماهحر املؿتهضٞت، ًمثل 

ىن ؤ٦ثر مً  % مً الؿٗىصًحن، وؤن الٟغو١ في 87% مجهم وما ٣ًغب مً 93املهٍغ

خماص ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٧اهذ امل٣اعهت بحن  حن والؿٗىصًحن في الٖا املهٍغ

 بؿُُت. ٦ما بُيذ الضعاؾت ؤن ألاهضاٝ التي حؿعى الٗال٢اث الٗامت لخد٣ُ٣ها 
 
ٞغو٢ا

خماص ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي حاءث ٖلى الىدى الخالي: التر٦حز ٖلى  مً الٖا

مالث املؿِئت لئلؾالم واملؿلمحن، زم ا٢ىإ الخٍٗغ٠ باإلؾالم ووكغه، زم الغص ٖلى الخ

الىاؽ بخٗلُم إلاؾالم، زم جدهحن الكبابا املؿلم مً الضٖاًاث املٛغيت، زم إلاؾهام 

، زم 
 
 وزاعحُا

 
ً عؤي ٖام صازلي وزاعجي، زم إلاؾهام في جىخُض املؿلمحن صازلُا في ج٩ٍى

 جىُٓم خُاة البكغ ٖلى ؤؾـ بؾالمُت ؾلُمت.
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انرٍ ذُاوند ذىظُف االذظال انحىاسٌ ػثش شثكح االَرشَد  انذساعاخ ثاًَُا:

وخظىطًا وعائم انرىاطم االخرًاػٍ فٍ تُاء انؼالقاخ تٍُ انًُظًاخ 

 وخًاهُشها.

جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث جدلُل وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً مىٓىع 

خُث ٢ضما  1(1998الاجها٫ الخىاعي، والبضاًت في طل٪ جغح٘ للباخثحن ٦ُيذ وجاًلىع )

ت الاجها٫ الخىاعي، وحؿخسضم الضعاؾت الاجها٫  مهض لبىاء هٍٓغ
ُ
صعاؾت جاؾـ وج

الخىاعي ٦ةَاع هٓغي لدؿهُل بىاء الٗال٢اث بحن املىٓماث وحماهحرها ٖبر وؾاثل 

 "همىطج الاجها٫ املخىاؾ٤"، وجىنلذ 
 
الخىانل الاحخماعي، واؾخسضمذ الضعاؾت ؤًًا

ت لالجها٫ الخىاعي ٖبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي، الضعاؾت بلى وي٘ زمؿت مباص

اعة، والخٟاّ ٖلى  وهي ؾهىلت اؾخسضام الى٢٘، وج٣ضًم مٗلىماث مُٟضة، وج٨غاع الٍؼ

ت الخٟاٖلُت، وؤقاع الباخثان بلى ؤن هظه املباصت ًم٨ً  الؼواع، والخل٣اث الخىاٍع

ماعي مً ٢بل جد٣ُ٣ها مً زال٫ الاؾخسضام الاؾتراجُجي لىؾاثل الخىانل الاحخ

 املىٓماث بهضٝ بىاء ٖال٢اث مؿخمغة ومثمغة م٘ حماهحرها.

 للضعاؾت التي ٢ام بها الباخثان، ٢اما بخُب٤ُ مباصت الاجها٫ الخىاعي ٖلى 
 
وامخضاصا

اجهاالث املىٓماث الىاقُت ٖبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي باالقترا٥ م٘ واًذ ٖام 

ت ٦ُٟ 2001،2 ُت اؾخسضام هظه املىٓماث لىؾاثل خُث هضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

الخىانل الاحخماعي وللمىا٢٘ الال٨تروهُت لبىاء ٖال٢تها م٘ الجمهىع، وخللذ الضعاؾت 

 ملىٓماث حٗمل في مجا٫ البِئت، وازخبرث مضي اؾخسضام هظه  100
 
 بل٨تروهُا

 
مى٢ٗا

م م ً ؤن املىٓماث ملباصت الاجها٫ الخىاعي الخمؿت، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤهه بالٚغ

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.  
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ت  لبي الجىاهب الخ٣ىُت والٟىُت املُلىبت لبىاء ٖال٢اث خىاٍع
ُ
ٚالبُت املىٓماث البُئُت ج

ٖبر مىا٢ٗها إلال٨تروهُت؛ بال ؤجها لم جىسٍغ بك٩ل ٧امل في اجها٫ خىاعي م٘ 

 الجماهحر.

بلى الخٗٝغ ٖلى اؾخسضام املىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت  1(2008وهضٞذ صعاؾت )عوؾل، 

٨ُت لالجها   ٫150 الخىاعي ٖبر مىا٢ٗها الال٨تروهُت، مً زال٫ جدلُل ألامٍغ
 
مى٢ٗا

، وجىنلذ بلى جهضًغ ماقغ ؾهىلت الخهٟذ املغجبت ألاولى ًلُه ماقغ الخل٣اث 
 
بل٨تروهُا

حر مٗلىماث مُٟضة. ت الخٟاٖلُت، زم ماقغ جٞى  الخىاٍع

ٗخبر صعاؾت )ٞىػي، 
ُ
التي  مً الضعاؾاث الغاثضة 2(2004وفي الضعاؾاث الٗغبُت ح

ب٣ذ 
ُ
ازخبرث مباصت الاجها٫ الخىاعي في املىا٢٘ الال٨تروهُت للمىٓماث، خُث َ

صعاؾتها ٖلى مىٓماث ؤٖما٫، خُث اؾتهضٞذ الضعاؾت ٞهم ال٨ُُٟت التي حؿخسضم بها 

  50املىٓماث مىا٢ٗها الال٨تروهُت ٦إصاة اجهالُت، واقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى 
ُ
مى٢ٗا

م  ل٨بري مىٓماث الٖا
 
ا٫ في الٗالم، وؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ْهىع ماقغ عؾمُا

ؾهىلت اؾخسضام املى٢٘ بهىعة ؤٖلى مً ماقغ الخىاع الخٟاٖلي، وؤْهغث الضعاؾت 

هىع ماقغاث الاجها٫  ٖضم وحىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن َبُٗت وكاٍ املىٓمت ْو

 الخىاعي.

حخماعي جدلُل مًمىن لىؾاثل الخىانل الا  3(2014وجىاولذ صعاؾت )هُظع، 

٨ُت ٢ُهغ بحرماهيذ ) لُت الصخُت في الىالًاث املخدضة ألامٍغ  Kaiserملىٓمت الٖغ

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.  
، عؾالت ماحؿخحر، اطخخدام شبىت اإلاعلىماث الدولُت "الاهترهذ" في ألاوشطت الاجصالُت(. 2004ٞىػي، ؤمل.) -2

الن(.  الم، ٢ؿم الٗال٢اث الٗامت وإلٖا  )حامٗت ال٣اهغة: ٧لُت الٖا
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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Permanente بلى حاهب بحغاء م٣ابالث مخٗم٣ت م٘ ال٣اثمحن باالجها٫ الال٨ترووي في )

خماص ٖلى هماطج  تر بااٖل املىٓمت، خُث جم جدلُل مدخىي نٟداث الِٟؿبى٥ وجٍى

، ومباصت الاجها٫ الخىاعي ل٨ُيذ وجاًلىع 1984 الٗال٢اث الٗامت لجغوهج وهاهذ

تر ح٨ٗـ همىطج 58، وؤْهغث الىخاثج ؤن 1998 % مً امليكىعاث في الِٟؿبى٥ وجٍى

الم الٗام، و % مً امليكىعاث 11% ح٨ٗـ همىطج الاجها٫ ٚحر املخىاؾ٤، بِىما 24إلٖا

ُٞما  % ح٨ٗـ همىطج الى٧الت الصخُٟت، في امل٣ابل7ح٨ٗـ الاجها٫ املخىاؾ٤، و

اعة في املغجبت ألاولى، وماقغ  ًسو مباصت الاجها٫ الخىاعي، حاء ماقغ مٗاوصة الٍؼ

%، وؤوص ى الباخث باالؾخمغاع بةحغاء مثل 13الخٟاّ ٖلى الؼواع ْهغ بيؿبت يُٟٗت 

هظه البدىر والضعاؾاث ٖلى ُٖىاث مخٗضصة مً املىٓماث ٞمً ؾُا٢اث جىُٓمُت 

 مسخلٟت.

٧اهذ ٢ض ؾُلذ الًىء ٖلى اؾخسضام الكغ٧اث  1(2013ؤما صعاؾت )٦ُمىا، 

تر، خُث جم ازخُاع  ت ٖبر جٍى املٗخمضة ٖلى الخ٨ىىلىحُا الجضًضة لالجهاالث الخىاٍع

قغ٦ت حٗخمض ٖلى الخ٨ىىلىحُا ٦ُٗىت للضعاؾت، وجم اؾخسضام  89ُٖىت حجمها 

"جدلُل املدخىي"، خُث ٦كٟذ الىخاثج ًٖ وحىص جإزحر لدجم الكغ٦ت ٖلى جد٤ُ٣ 

 لالجها٫ 
 
الاجها٫ الخىاعي، وؤقاعث بلى ؤن الكغ٧اث ال٨بحرة ؤًٞل اؾخسضاما

الخىاعي مً الكغ٧اث نٛحرة الدجم، وؤهه ًخم ال٣ُام باالجها٫ الخىاعي بك٩ل 

خماص ٖلى الخىانل م٘ الجماهحر واليكغ ٖلى نٟداث الكغ٦ت  ؤًٞل مً زال٫ الٖا

ت آعائهم، ٦ما ؤوضخذ ؤن الاجه ا٫ الخىاعي ًخد٤٣ بك٩ل للخىانل مٗهم ومٗٞغ

حر مٗلىماث مُٟضة  ؤًٞل مً زال٫ الخل٣اث الخٟاٖلُت ولِـ ٣ِٞ مً زال٫ جٞى

 للجمهىع.

1- Kemna, T.(2013). Dialogue, Twitter and new technology-based firms: the communication practice 

on a social medium, Master’s thesis, Stockholm University.  
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بال٩ى وؾلتزص،  وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل الخىانل  1(2010ُٞما جىاولذ صعاؾت )ٍع

تر، وازخبرث الضعاؾت اؾخسضام الكغ٧اث  ً املهٛغ جٍى الاحخماعي وهي وؾُلت الخضٍو

( لالجها٫ الخىاعي وبىاء الٗال٢اث Fortune500جلت ٢اثمت ٞىعحكً )املهىٟت ٖلى م

ب٣ذ الضعاؾت ٖلى 
ُ
تر، َو ضة،  930قغ٦ت، ٦ما خللذ  93م٘ الجماهحر ٖبر جٍى حٍٛغ

ٟذ  وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن املىٓماث التي لضحها جىحه هدى اؾخسضام الخىاع؛ ٢ض ْو

ث التي لِـ لضحها جىحه بالخىاع ٢ض مبضؤ الخٟاّ ٖلى الؼواع بضعحت ؤ٦بر، بِىما املىٓما

اعة بضعحت ؤ٢ل. ٟذ مبضؤ مٗاوصة الٍؼ  ْو

ثانثًا: انذساعاخ انرٍ ذُاوند اعرخذاو وعائم انرىاطم االخرًاػٍ فٍ 

يًاسعح انًهُح يٍ يُظىس انُظشَح انًىحذج نقثىل واعرخذاو 

 .2انركُىنىخُا

ت مىخضة لل٣بى٫ واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا حرهم  التي ناٚها تهضٝ هٍٓغ ُٞى٩اجِل ٚو

وؾلى٥ الاؾخسضام الالخ٤،  هٓام املٗلىماث بلى قغح هىاًا املؿخسضم الؾخسضام

ت وحىص ؤعبٗت ٖىامل جازغ بك٩ل مباقغ ٖلى الىُت الؿلى٦ُت  وجٟترى الىٍٓغ

سضام الٟٗلي للخ٨ىىلىحُا، هظه الٗىامل هي: )جى٢٘ ألاصاء، جى٢٘ لالؾخسضام والاؾخ

الجهض، والخإزحراث الاحخماُٖت، والٓغوٝ املؿاٖضة(، باإلياٞت بلى ٖىامل ؤزغي جازغ 

بك٩ل ٚحر مباقغ ؤو ٩ًىن جإزحرها ي٠ُٗ وهي: )الاججاه هدى اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا، 

. وجم 3ٝى مً اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا(وال٨ٟاءة الظاجُت للخ٨ىىلىحُا، وال٣ل٤ ؤو الخ

ت مً زال٫ مغاحٗت وجىخُض بيُاث زماهُت هماطج اؾخسضمها بدث ؾاب٤  غ الىٍٓغ جٍُى

1-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.   
إل ٖلى جٟانُل ؤ٦ -2 ت في الٟهل الؿاب٘ مً هظا ال٨خاب. ًم٨ً الَا  ثر خى٫ هظه الىٍٓغ

3- 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/Information_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
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ت الٟٗل املى٣ُي: لكغح ؾلى٥ اؾخسضام ؤهٓمت املٗلىماث همىطج ٢بى٫  ،هٍٓغ

ت الؿلى٥ ه ، الىمىطج الخدٟحزي،الخ٨ىىلىحُا ت الؿلى٥ املسُِ املسٍُِٓغ ، هٍٓغ

 ،ال٨مبُىجغ الصخص ي اؾخسضام وهمىطج املغ٦بت، همىطج ٢بى٫ الخ٨ىىلىحُا،

تو  ُت الاحخماُٖتالابخ٩اعاث، و  هٍٓغ ت املٗٞغ  .الىٍٓغ

ت املىخضة ل٣بى٫ واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا ٞغيُت لىٓم مٗلىماث جهُٜ  ٗض الىٍٓغ
ُ
ح

ت ٦ُُٟت اؾخسضامها، والتي تهضٝ بلى حٗل  زُت ل٩ي ًخ٣بل الىاؽ الخ٣ىُت ومٗٞغ

ً ٖلى اؾخسضام ٖامل "الؿلى٥  الىمىطج ، ولظل٪ ٧ّىن الخ٣ىُت املؿخسضمحن ٢اصٍع

خسضام الخ٣ىُت، ٦ما ؤن الؿلى٥ الخاػم ًخإزغ الخاػم"، وهى ٖامل ًغقض الىاؽ بلى اؾ

بإو٫ جهٝغ ؤو الاهُبإ الٗام التي جدمله الخ٨ىىلىحُا، وخُىما ٌؿخسضم شخو ما 

ج٣ىُت حضًضة ؾٝى جٓهغ له ٖضة ٖىامل م٣ترخت مً ٢بل الىمىطج ؾٝى جإزغ ب٣غاعاجه 

 وجغقضه ٠ُ٦ ؤو متى ٌؿخسضم الخ٣ىُت.
 
ا  حظٍع

ت في مجاالث  و٢ض جىحهذ بٌٗ الضعاؾاث هدى  ازخباع نالخُت هظه الىٍٓغ

ت، وطل٪ مً مىٓىع  مخٗضصة، وفي هظا املدىع وؿخٗغى الضعاؾاث املخٗل٣ت بهظه الىٍٓغ

ت.  اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي لهظه الىٍٓغ

الدزاطاث التي جىاولذ جبني ممازس ي العالكاث العامت والعاملين بالىغماث 

ت اإلاىخدة للبٌى واطخخدام لىطائل الخىاصل الاجخماعي مً م ىغىز الىغٍس

 الخىىىلىجُا

ذ في هظا املجا٫، وفي بلضان مسخلٟت مجها في  حٍغ
ُ
حٗضصث الضعاؾاث وألابدار التي ؤ

٩ا، جغ٦ُا، مهغ، الؿٗىصًت، هُىػٍلىضا(، واج٣ٟذ بٌٗ الضاعؾاث ٖلى جإزحر  )ؤمٍغ

ت املىخضة ٖلى اؾخسضام الٗاملحن لىؾاثل الخ ىانل الاحخماعي بٌٗ الٗىانغ للىٍٓغ

في مماعؾت الٗال٢اث الٗامت، خُث اج٣ٟذ مٗٓم الضعاؾاث ٖلى جإزحر جى٢٘ ألاصاء 

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/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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وجى٢٘ الجهض ٖلى هىاًا اؾخسضام الٗاملحن لىؾاثل الخىانل الاحخماعي، ٦ما ازخلٟذ 

ىاُٖت الاؾخسضام(  ، الٗمغ، الخبرة، َو الضعاؾاث خى٫ جإزحر الٗىامل الىؾُُت )الىٕى

ت ٦مخٛحراث مؿخ٣لت واؾخسضام ٖلى َبُٗت الٗال ٢ت بحن الٗامل البىاثُت ألاعبٗت للىٍٓغ

وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٦مخٛحر جاب٘، وؤياٞذ بٌٗ الضعاؾاث مخٛحراث وؾُُت 

ٚحر املخٛحراث ألاعبٗت، مثل: مخٛحر الخٗلُم، مخٛحر الخهاثو الٟغصًت، مخٛحر وكاٍ 

اع وٗغى هخاثج املىٓمت، مخٛحر وحىص ؤ٢ؿام زانت بالٗال٢اث الٗ امت، وفي هظا إلَا

 جل٪ الضعاؾاث بالخٟهُل.

ت اؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  1(2008خُث هضٞذ صعاؾت )باًً،  بلى مٗٞغ

 مً ؤًٖاء حمُٗت الٗال٢اث  338للمضوهاث، وطل٪ بةحغاء مسر ٖلى 
 
ًىا مماعؽ ٖو

ض ٨ُت، وجم بحغاء املسر باؾخسضام اؾخبُان ٖبر البًر إلال٨ترووي، وجم  الٗامت ألامٍغ

اؾخسضام م٣ُاؽ الخماًؼ الضاللي، وؤقاعث الىخاثج بلى ؤن جى٢٘ ألاصاء والخإزحراث 

الاحخماُٖت لها جإزحر مهم ٖلى الىُت الؿلى٦ُت الؾخسضام املماعؾحن للخ٨ىىلىحُا، وحاء 

، ٦ما حاء جإزحر ماقغ جى٢٘ الجهض ٖلى الىُت الؿلى٦ُت 
 
جإزحر الٓغوٝ املؿاٖضة يُٟٗا

، خُث لال 
 
% مً املماعؾحن ٌٗخ٣ضون ؤهه مً الؿهل ؤن ًهبدىا 86ؾخسضام يُٟٗا

حن في اؾخسضام املضوهاث، ٦ما ٦كٟذ ًٖ وحىص جإزحر ٢ىي لالججاه هدى  مدتٞر

 ملا جٟتريه 
 
٣ا الاؾخسضام ٖلى الىُت الؿلى٦ُت ُٞما جإزحر هظا الٗامل ي٠ُٗ ٞو

ت املىخضة ل٣بى٫ واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا.  الىٍٓغ

بلى الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت جبني مماعس ي  2(2010ا هضٞذ صعاؾت )٧ىعحـ، بِىم

الٗال٢اث الٗامت في املىٓماث ٚحر الغبدُت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي، ووْٟذ 

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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ت املىخضة الؾخسضام و٢بى٫ الخ٨ىىلىحُا وم٣ُاؽ املهضا٢ُت،  الضعاؾت م٣اًِـ الىٍٓغ

ذ ٖلى ُٖىت ٢ىامها  لٗامت وجم بعؾا٫ الاؾخبُان مً مماعس ي الٗال٢اث ا 409وؤحٍغ

ض الال٨ترووي، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن املىٓماث التي جمخل٪ ؤ٢ؿام  للُٗىت ٖبر البًر

بت في جبني وؾاثل  ٖال٢اث ٖامت مدضصة ٧ان مماعؾى الٗال٢اث الٗامت ٞحها ؤ٦ثر ٚع

الخىانل الاحخماعي، وؤ٦ضث إلاهار ٖلى ٞىاثض وؾاثل الخىانل الاحخماعي، في امل٣ابل 

ؤْهغ الظ٧ىع ز٣ت ؤ٦بر في الاؾخسضام اليكِ والٟٗا٫ لهظه الىؾاثل، ووحضث الضعاؾت 

 للىٕى الاحخماعي لهالر إلاهار، وفي 
 
٣ا ازخالٞاث في جإزحر جى٢٘ ألاصاء والاججاهاث ٞو

الخإزحراث الاحخماُٖت لهالر الظ٧ىع، ٦ما ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ اعجباٍ بًجابي بحن 

ت املىخضة وامل هضا٢ُت والظي بضوعه ًضٞ٘ املماعؾحن بلى جبني وؾاثل ٖىامل الىٍٓغ

 الخىانل الاحخماعي.

ًٖ الٗىامل املازغة ٖلى ٢بى٫ واؾخسضام وؾاثل  1(2012و٦كٟذ صعاؾت )ؾلُم، 

الخىانل الاحخماعي في مهغ، مً زال٫ الخد٤ُ٣ في الٗىامل املازغة ٖلى ٢بى٫ مكتر٧ي 

للِٟؿبى٥ ؤزىاء زىعة ًىاًغ، وجم نٟدت زالض ؾُٗض "جىعة ًىاًغ للغبُ٘ الٗغبي" 

، وجم ازخُاع 
 
اؾتهضاٝ مً قاع٧ىا في ؤخضار الثىعة، وبعؾا٫ الاؾخبُان بلحهم بل٨تروهُا

الُٗىت بإؾلىب ُٖىت ال٨غة الثلجُت، وجم الخىنل بلى: وحىص جإزحر ٦بحر لخى٢٘ ألاصاء ٖلى 

 
 
سجل الٗمغ والىٕى الاحخماعي اعجباَا ٌُ  ٖلى جى٢٘  اؾخسضام الِٟؿبى٥ ل٨ً لم 

 
مهما

ألاصاء، وؤزغ جى٢٘ الجهض ٖلى الىُت الؿلى٦ُت بىحىص الخبرة ٦مخٛحر وؾُِ ُٞما لم 

ًٓهغ للٗمغ والىٕى ؤي جإزحراث ٦مخٛحراث وؾُُت، و٦كٟذ ًٖ وحىص ٖال٢ت ؾلبُت بحن 

 لم ًخإزغوا باؾخسضام الِٟـ، 
 
الخإزحراث الاحخماُٖت والٗمغ، ٞاألشخام ألا٦بر ؾىا

ؾىت( في الِٟؿبى٥ ٞاثضة لليكغ والخٗبحر ًٖ  24-15باب في ؾً ما بحن )ُٞما وحض الك

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.  
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 لم 
 
٣ت ؤؾٕغ مً الُغ١ الخ٣لُضًت. ٦ما ؤن ألا٦بر ؾىا ؤ٩ٞاعهم زال٫ الثىعة وبٍُغ

ًدٟؼهم الِٟؿبى٥ ٖلى املكاع٦ت الؿُاؾُت، ُٞما ألاشخام الظًً لضحهم زبرة لم 

اث٠ الِٟؿبى٥.ًخإزغوا بإي ؤخض لؿِخسضمىا الِٟؿبى٥ ألجهم ٌٗغ   ٞىن ْو

٠ُ مماعس ي  1(2010وؾٗذ صعاؾت )الهُٟي،  بلى الخٗٝغ ٖلى مضي جبني وجْى

الٗال٢اث لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في املىٓماث الخ٩ىمُت الؿٗىصًت، والٗىامل 

ت  ت ٖىانغ الىٍٓغ املازغة في اؾخسضامهم لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في يىء هٍٓغ

خماص في حم٘ املٗلىماث ٖلى الاؾخبُان الال٨ترووي الىخضة ل٣بى٫ الخ٨ىىلىحُا ، وجم الٖا

ها  ، جم ازخُاعهم بإؾلىب ُٖىت ال٨غة الثلجُت، وجىنلذ  132مً ُٖىت مجمٖى
 
مبدىزا

الضعاؾت بلى بلى وحىص جإزحر لخى٢٘ ألاصاء ٖلى الىُت الؿلى٦ُت الؾخسضام املماعؾحن 

جهض، والخإزحراث الاحخماُٖت، لىؾاثل الخىانل الاحخماعي؛ ُٞما لم ًازغ جى٢٘ ال

والٓغوٝ املؿاٖضة ٖلى الىُت الؿلى٦ُت لالؾخسضام، و٦كٟذ الىخاثج ًٖ وحىص جإزحر 

للخبرة ٖلى جى٢٘ الجهض والٓغوٝ املؿاٖضة والخإزحراث الاحخماُٖت بِىما لم ٨ًً للىٕى 

جإنحر ملخّى ٖلى ؤي مً الٗىانغ الهمؿت باؾخثىاء الٓغوٝ املؿاٖضة، ؤما الٗمغ 

٩ٞان له جإزحر ٖلى الىُت الؿلى٦ُت والخإزحراث الاحخماُٖت؛ ألن الخإزحر ٩ًىن في املغاخل 

دٟؼ طل٪ ٦باع الؿً. ًُ  ألاولى مً الخجغبت ؤ٢ىي، بِىما ال 

جبني ممازطت العالكاث العامت لإلعالم الاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت. (. 2015الهُٟي، خؿً. ) -1

ت اإلاىخدة للبٌى واطخخدام الخىىىلىجُادزاطت م . ماجم وؾاثل الخىانل الاحخماعي: ُداهُت في ئطاز الىغٍس

الم والاجها٫(،  اى: حامٗت إلامام مدمض بً ؾٗىص إلاؾالمُت، ٧لُت إلٖا الخُب٣ُاث وإلاق٩االث املىهجُت )الٍغ

 . 33-1م.م.
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ساتؼًا: سؤَح ذحهُهُح َقذَح نهذساعاخ انحذَثح انرٍ ذُاوند اعرخذاو وعائم 

 انرىاطم االخرًاػٍ فٍ يًاسعاخ انؼالقاخ انؼايح.

هظه الجؼثُت ه٣ضم عئٍت جدلُلُت ه٣ضًت للضعاؾاث التي ؾب٤ ٖغيها في هظا  في

 الٟهل، مً زال٫ حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب الٗلمُت في جل٪ الضعاؾاث:

: جباًيذ ؤهضاٝ الضعاؾاث الؿاب٣ت، خُث ع٦ؼث أهداف الدزاطاث الظابلت -1

ر وؾاثل الخىانل بًٗها ٖلى ٦ك٠ وج٣ُُم خىاع وجٟاٖل املىٓماث م٘ الجماهحر ٖب

الاحخماعي، ُٞما هضٞذ صعاؾاث ؤزغي بلى جدلُل الاؾتراجُجُاث الاجهالُت املؿخسضمت 

ت مضي جبني واؾخسضام مماعس ي  ٖبر هظه الىؾاثل، واهخمذ بٌٗ الضعاؾاث بمٗٞغ

الٗال٢اث الٗامت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في الٗمل وجإزحرها ٖلى مماعؾت املهىت، 

ت اؾخسضام هظه الىؾاثل في الخمالث وجسُُِ  بِىما ؾٗذ صعاؾاث ؤزغي ملٗٞغ

 ألاػماث.

ذ الضعاؾاث التي جم ٖغيها بحن  اإلاىاهج اإلاظخخدمت:  -2 دزاطاث جدلُلُت جىٖى

 ودزاطاث مُداهُتع٦ؼث ٖلى جدلُل املًمىن لىؾاثل الخىانل الاحخماعي للمىٓماث، 

لهظه الىؾاثل، خُث اهخمذ بخ٣ُُم وعنض جبني اؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت 

ت الخٟاٖلُت لىؾاثل الخىانل  جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث ألاحىبُت ج٣ُُم الٟضعاث الخىاٍع

الاحخماعي للمىٓماث مً زال٫ جدلُل مًامحن هظه الىؾاثل بضون ٢ُاؽ مضي خغم 

مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٖلى جد٤ُ٣ الخٟاٖل والخىاع م٘ الجمهىع مً زاللها، وزمت 

زغي ع٦ؼث ٖلى ٢ُاؽ مضع٧اث مماعس ي الٗال٢اث الٗامت صعاؾاث ؤحىبُت ؤ

واؾخسضامهم لهظه الىؾاثل بضون جدلُل املًامحن التي ًيخجها املماعؾحن، وبالخالي ٞةن 

ؤٚلبُت الضعاؾاث ألاحىبُت لم ججم٘ بحن جدلُل املًمىن واملسر املُضاوي في ج٣ُُم 

ت والخٟاٖلُت للىؾاثل وبصعا٥ مماعس ي ال ٗال٢اث الٗامت ألهمُتها ال٣ضعاث الخىاٍع
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واؾخٛاللهم لها، ُٞما جىاولذ صعاؾاث ٖغبُت ٢لُلت الجم٘ بحن جدلُل املدخىي واملسر 

 املُضاوي.

اث اإلاظخخدمت: -3 اؾخسضمذ بٌٗ الضعاؾاث في جدلُلها ملًمىن  الىغٍس

ت الاجها٫ الخىاعي"، واٖخمضث الضعاؾاث املُضاهُت  وؾاثل الخىانل الاحخماعي "هٍٓغ

ت بصاعة الٗال٢اث"، "وهماطج ٖلى ٖضة هٓ ت الامخُاػ"، "هٍٓغ ت مجها: "هٍٓغ اث مخىٖى ٍغ

٤"، وبٌٗ الضعاؾاث لم  ت في الدؿٍى ت اهدكاع املبخ٨غاث"، "هماطج هٍٓغ حغوهج"، "هٍٓغ

ت.  حؿخسضم ؤي هٍٓغ

حٗضصث الؿُا٢اث الخىُٓمُت التي جم في بَاعها ازخباع  الظُاكاث الخىغُمُت: -4

ىؾاثل الخىانل الاحخماعي، ومً هظه الؿُا٢اث: ماقغاث الاجها٫ الخىاعي ل

املىٓماث البُئُت، البىى٥، املىٓماث ٚحر الغبدُت، قغ٧اث الاجهاالث، املىٓماث 

 الخ٩ىمُت، وقغ٧اث البرمجُاث والخضماث.

ذ الؿُا٢اث املجخمٗت )مجخمٗاث ٚغبُت  الظُاكاث اإلاجخمعُت: -5 جىٖى

ت والخٟاٖلُت لىؾاثل ومجخمٗاث قغ٢ُت( التي جم ٞحها صعاؾت إلام٩اها ث الخىاٍع

الخىانل الاحخماُٖت وصوعها في بىاء الٗال٢ت بحن املىٓمت والجمهىع، ومً هظه 

٨ُت، ؤوعوبا، الهحن، مهغ، هُىػٍالهضا، جغ٦ُا،  املجخمٗاث: الىالًاث املخدضة ألامٍغ

 الؿٗىصًت.

ت لىؾاثل الخىانل الاحخماعي مً زال٫  -6 بلى حاهب ج٣ُُم ال٣ضعاث الخىاٍع

ت لهظه جد لُل املًمىن لهظه الىؾاثل، زمت صعاؾاث هضٞذ بلى ج٣ُُم ال٣ضعاث الخىاٍع

 الىؾاثل مً وحهت هٓغ مماعس ي الٗال٢اث الٗامت والجمهىع.

ت املىخضة ل٣ُى٫ الخ٨ىىلىحُا  -7 اهخمذ مٗٓم الضعاؾاث التي اؾخسضمذ الىٍٓغ

ت )جى٢٘ ألاصاء، جى  ٢٘ الجهض، الخازحراث بضعاؾت جإزحر الٗىانغ البىاثُت ألاعبٗت للىٍٓغ

الاحخماُٖت والٓغوٝ املؿاٖضة( ٖلى هىاًا اؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت، 

وازخبرث بٌٗ الضعاؾاث جإزحر ٖىهغ ؤو ؤ٦ثر مً هظه الٗىانغ ألاعبٗت ولِـ ٧لها، 
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ُٞما ؤياٞذ صعاؾاث ؤزغي جإزحر مخٛحراث ؤزغي ٖلى ٢بى٫ واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا، 

لضعاؾاث الٗال٢ت الاعجباَُت بحن املهضا٢ُت والٗىانغ البىاثُت ُٞما ازخبرث بخضي ا

ت املىخضة.  للىٍٓغ

ؤزبدذ الضعاؾاث جبني واؾ٘ لىؾاثل الخىانل الاحخماعي في مجا٫ الٗال٢اث  -8

الٗامت، واؾخسضامها في وكغ مٗلىماث ًٖ املىٓمت والخٍٗغ٠ بها وجىيُذ ؾُاؾاتها 

، ووحضث ٦ثحر مً الضعاؾاث ٢هىع وؤهضاٞها واملىخجاث والخضماث التي ج٣ضمها

ضم اؾخٛال٫ املىٓماث لئلم٩اهاث الخٟاٖلُت والخىاع لهظه الىؾاثل بك٩ل  للخٟاٖل ٖو

ٍٝ لخل٤ خىاع م٘ الجمهىع.  ٧ا

م مً ٦ثرة الضعاؾاث ألاحىبُت التي اهخمذ بخدلُل وؾاثل الخىانل  -9 بالٚغ

غبُت التي جىاولذ الاحخماعي للمىٓماث؛ بال ؤن هىا٥ هضعة ٦بحرة في الضعاؾاث الٗ

 الاؾخسضام املنهي لهظه الىؾاثل مً ٢بل املىٓماث.
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دراسجٌن ثطبٌقٌجٌن لكبرى شركات 

فٍ فلسطٌن وشركات القطاع  االثصاالت

 الججاري األردنٍ
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انًحىس األول: دساعح ذطثُقُح حىل ذىظُف انؼالقاخ انؼايح نىعائم 

ح انششكاخ فٍ فهغطٍُ "دساعح يقاسَح انرىاطم االخرًاػٍ فٍ ئداسج عًؼ

 1نكثشي ششكاخ االذظاالخ فٍ فهغطٍُ، خىال وأوسَذو"

: مدخل عً جىعُف العالكاث العامت لىطائل الخىاصل الاجخماعي في ئدازة 
ً
أول

 طمعت الشسواث في فلظطين:

اث٠ الخضًثت الٗال٢اث الٗامت  ٗخبرح ُٟت مً الْى ، و٢ض جؼاًض ٞي الوٍن الٗعبيْو

ُٟت مهىُت مخسههت في مٗٓم املىٓماث زال٫ الىه٠ إلاهخم ام بها ٦يكاٍ و٧ْى

ً، وؤنبذ مً الهٗب الخسلي ٖجها في ؤي مجا٫ مً  ألازحر مً ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

 مً ه٩ُلها 
 
مجاالث الخُاة، وحٗخبر صاثغة الٗال٢اث الٗامت في ؤي مىٓمت حؼءا

 ٣ِٞ ٦إي ب
 
ا  بصاٍع

 
صاعة ؤزغي صازل هظا اله٩ُل، وبهما الخىُٓمي، بال ؤجها لِؿذ وكاَا

 ٖلى إلاجها٫
 
 ٢اثما

 
. للٗال٢اث الٗامت صوع ؤؾاس ي ومهم في 2ًخٗضي طل٪ ٧ىجها وكاَا

ت وهجاح ؤًت ماؾؿت بهما ًخى٠٢ ٖلى جل٪  املاؾؿاث، خُث ؤن ٞٗالُت وبؾخمغاٍع

ُٟت ٗخبر إلاجها٫ حىهغ الٗال٢اث الٗامت والْى  الٗال٢ت التي جغبُها بجماهحرها، َو

ت في بىاء الٗال٢اث م٘  ألاؾاؾُت ٞحها، ٞٗملُت إلاجها٫ ٖملُت عثِؿُت ويغوعة خٍُى

٤ جد٤ُ٣ بجها٫ ٞٗا٫ وحُض  الجماهحر، وهي مدىع صاٖم للماؾؿت ًٖ ٍَغ

ل الخىاصل الاجخماعي في ئدازة طمعت شسواث جىعُف العالكاث العامت لىطائ(. 2020ٞسغ الضًً، ٖاثضة.) - 1

ىُت، الاجصالث في فلظطين "دزاطت ملازهت لشسهتي جىاٌ وأوزٍدو" ، )عؾالت ماحؿخحر(، حامٗت الىجاح الَى

   ٞلؿُحن.
)الُبٗت ألاولى(. الخلُل، ٞلؿُحن: املغ٦ؼ الٟلؿُُني  اإلاسشد في العالكاث العامت(. 2011الضعباش ي، حمُل. ) -2

ت.لالجها٫   والؿُاؾاث الخىمٍى
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للمٗلىماث والبُاهاث، ٞىحىص هٓام ٞٗا٫ لئلجها٫ ٦ُٟل بخ٣ضًم وقغح ؤهضاٝ 

 .٤ُ٣1 بؾتراجُجُاتها وؤهضاٞهااملاؾؿت وؾُاؾاتها وبهجاػاتها للجماهحر وبالخالي جد

ُٟها،  وفي ؾعي الٗال٢اث الٗامت الخثِث ملىا٦بت وؾاثل إلاجها٫ الخضًثت وجْى

حٗخبر وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً ؤهم ؤصواث الٗال٢اث الٗامت إلال٨تروهُت الخضًثت، 

 للمىٓماث والكغ٧اث للخىانل ووكغ ألازباع وألاخضار الخانت 
 
خُث ج٣ضم ٞغنا

؛ لُمخض جازحرها إلبغاػ نىعة املاؾؿت، 2ؿت، وه٣لها للجماهحر والخىاع املباقغ مٗهاباملاؾ

او٨ٗؿذ وجدؿحن ؾمٗتها، واملؿاهمت في خل واصاعة ألاػماث التي جخٗغى لها. 

الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الغ٢مُت املخالخ٣ت ٖلى مجا٫ مماعؾت املىٓماث ألصواعها 

 ٖلى مماعس ي ا
 
٠ُ وؾاثل الخىانل الاجهالُت، وؤنبذ لؼاما لٗال٢اث الٗامت جْى

ٗض مى٢٘ إلاهترهذ الخام باملىٓمت وخؿاباتها  إلاحخماعي إلصاعة ؾمٗت الكغ٧اث، َو

ٖلى مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي ؤخض ؤبغػ ؤصواث الاجها٫ الغ٢مي الجضًض إلصاعة ؾمٗت 

ت وبصاعة الٗال٢ت م٘ الجماهحر. خُث حٗخمض ٚالبُ المتها الخجاٍع ت الكغ٧اث املىٓمت ٖو

 واملاؾؿاث ٖلى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي بٌٛ الىٓغ ًٖ مجا٫ ٖملها.

، ًترب٘ الِٟـ بى٥ ٖلى ٖغف وؾاثل الخىانل إلاحخماعي في Ipokeوبدؿب مى٢٘ 

ٗض 92ٞلؿُحن، خُث بلٛذ وؿبت املكتر٦حن ُٞه  % مكتر٥ مً ٖضص الؿ٩ان، َو

. وبك٩ل ٖام ًم٨ً بل٣اء هٓغة 3ىانلالؿاخت الخٟاٖلُت ألاولى م٘ ألاخضار والخإزحر والخ

 ألاق٩ا٫ الخالُت:ٖامت ًٖ وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً زال٫ 

ني، ؾٗاص. ) -1 . مجلت الخ٨مت للضعاؾاث الاجصاٌ ودوزه في هجاح العالكاث العامت في اإلاإطظت(. ٢2018ٍغ

 .227-218(، 14الاحخماُٖت، )
(. جبني مماعؾت الٗال٢اث الٗامت لئلٖالم الاحخماعي في املىٓماث الخ٩ىمُت الؿٗىصًت: 2015الهُٟي، خؿً. ) -2

ت املىخضة ل٣بى٫ الخ٨ىىلىحُا. بدث م٣ضم في ماجمغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي:  صعاؾت مُضاهُت في بَاع الىٍٓغ

اى، الؿٗىصًت.  الخُب٣ُاث واملك٨الث املىهجُت. الٍغ
3 - http://ipoke.co/SocialMediaOnPalestine2019.pdf 
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 :ئخصائُاث فلظطين ( ؤ

 

 ( عدد مظخخدمي الاهترهذ في فلظطين1شيل زكم )

اصة ٖضص مؿخسضمي الاهترهذ في  حكحر الببُاهاث الىاعصة في الك٩ل الؿاب٤ بلى ٍػ

مؿخسضم  4.2ؿخسضمي الاهترهذ بضون مىباًل ، خُث بلٜ ٖضص م2019ٞلؿُحن لٗام 

 ٞلؿُُني.

 

 2شيل )
ً
ا  ( عدد اإلاشترهين في وطائل الخىاصل الاجخماعي شهٍس
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حكحر البُاهاث الىاعصة في الك٩ل الؿاب٤ ٖض املكتر٦حن في وؾاثل الخىانل 

 خُث بلٜ ٖضص املكتر٦حن في ِٞؿبى٥ خىالي 
 
ا ملُىن مكتر٥ والظي  3.9الاحخماعي قهٍغ

ٗض   في ٞلؿُحن، ًلُه واحؿاب بٗضص ٌُ
 
ملُىن  3.1املىهت ألاولى ألا٦ثر اؾخسضاما

خىب  2.65مكتر٥، زم اوؿخٛغام بمٗض٫  ملُىن مكتر٥، زم  2.6ملُىن مكتر٥، ًٍى

تر  1.5ؾىاب قاث خُث ٣ًضع ٖضص املكتر٦حن  ملُىن مكتر٥،  1.1ملُىن مكتر٥، جٍى

ن، خُث بلٜ ٖضص مكتر٧ي لُى٨ض ان بِىما سجل لُىض ان وجُ٪ جى٥ ؤ٢ل ؤٖضاص املكتر٦ح

 ؤل٠ مكتر٥. 750ؤل٠ مكتر٥، بِىما جُ٪ جى٥  955

 
 ( وظب اإلاشترهين في أدواث الخىاصل الاجخماعي في فلظطين3شيل)

غها الؿىىي ًٖ وؿب املكتر٦حن في ؤصاواث ٦IPOKEكٟذ قغ٦ت " " في ج٣ٍغ

ر٦حن ، خُث بلٛذ وؿبت املكت2019الخىانل الاحخماعي في ٞلؿُحن لٗام 

%، وهظا ًىضر الؿبب الظي جم 92.2الٟلؿُُيُحن ألصاة الخىانل ِٞؿبى٥ ما ٣ًاعب 

اٖخماصه في الضعاؾت لتر٦حزها ٖلى ٞؿِبى٥ في بصاعة ؾمٗت قغ٧اث الاجهاالث في 
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%، ؤما 72.3ٞلؿُحن، بِىما بلٛذ وؿبت املكتر٦حن الٟلؿُُيُحن ألصاة واحؿاب 

%، بِىما 36.2%، زم ؾىاب قاث 60.7ُىب %، ًلُه ًىج61.8اوؿخٛغام ٞبلٛذ خىالي 

تر ولُى٨ض بن وجُ٪ جى٥، خُث بلٛذ وؿبت الاقترا٥ في  ٧اهذ ؤ٢ل وؿبت اقترا٥ في جٍى

تر   %.17.5% وجُ٪ جى٥ 22.3%، بِىما لُى٨ض ان 25.6جٍى

 ( مإشساث جطىز اطخخدام مىكع فِظبىن في فلظطين1جدٌو )

 العام             

 وظبت عدد اإلاشترهين 

 م2019 م2018 م2017 م2016

وؿبت ٖضص املكتر٦حن 

 الٟلؿُُيُحن في ٞؿِبى٥

51% 87% 88% 92.2% 

ًالخٔ مً الجضو٫ الؿاب٤ جًا٠ٖ ؤٖضاص املؿخسضمحن بك٩ل ملخّى وبىجحرة 

 )باليؿبت لٗضص الؿ٩ان( في ٖضص 
 
ٖالُت، بط جدخل ٞلؿُحن املغجبت ألاولى ٖاملُا

٫ همى ؤٖضاص مؿخسضمحن الٟؿِبى٥، بط بلٜ املكتر٦حن الجضص في الِٟؿبى٥ وفي مٗض

% مً 56مكتر٥، ؤي ما وؿبخه  2530722 2016بحمالي ٖضص املؿخسضمحن في جهاًت 

الٟلؿُُيُحن في الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة والضازل املدخل ٌؿخسضمىن مىا٢٘ 

%. 51خىالي  2016الخىانل الاحخماعي، وبلٛذ وؿبت ٖضص املكتر٦حن في ٞؿِبى٥ لٗام 

مكتر٥، وبلٛذ وؿبت ٖضص  2987800، 2017ا بلٜ ٖضص املؿخسضمحن في جهاًت ٖام بِىم

%. بِىما بلٛذ وؿبت ٖضص املكتر٦حن ملى٢٘ 87خىالي  2017املكتر٦حن في ٞؿِبى٥ لٗام 

بلٛذ  2019%، ؤما وؿبت ٖضص املكتر٦حن لٗام 88ما ٣ًاعب  2018ٞؿِبى٥ لٗام 

 لالهدكاع ا92.2خىالي 
 
٘ للِٟؿُى٥ بحن ؤوؾاٍ الؿ٩ان %. وهظا ٌُٗي ماقغا لؿَغ

 الٟلؿُُيُحن.
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: هبرة مخخصسة عً مىهجُت الدزاطت
ً
 1زاهُا

في يىء جؼاًض اهخمام الباخثحن واملماعؾحن في مجا٫ الٗال٢اث الٗامت زال٫ 

الخُىعاث الؿىىاث ال٣لُلت املايُت بىؾاثل الخىانل الاحخماعي، وما ؤخضزخه 

ذ املخمثلت بكب٩اث الخىانل إلاحخماعي زىعة الخ٨ىىلىحُت الخضًثت لكب٨ت إلاهتره

واملٗلىماث، وباجذ ٖهب املىٓماث واملاؾؿاث لخضمت  الاجها٫خ٣ُ٣ُت في ٖالم 

٠ُ هظه الىؾاثل في مماعؾت ؤوكُت ؤهضاٞها، واملؿاهمت في هجاخها وج٣ضمها،  وجْى

 هد
 
ى الٗال٢اث الٗامت، بلى حاهب الخىحه الظي قهضه خ٣ل الٗال٢اث الٗامت مازغا

الاهخمام ب "بىاء الٗال٢اث" ٦مدىع ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت، وباٖخباع الاجها٫ 

الخىاعي الىمىطج ألامثل في بىاء ٖال٢اث هاجخت بحن املىٓماث وحماهحرها ٖبر وؾاثل 

٠ُ الٗال٢اث الٗامت في  الخىانل الاحخماعي؛ جإحي هظه الضعاؾت لل٨ك٠ ًٖ صعحت جْى

إلاحخماعي في بصاعة الؿمٗت، ل٩ىجها ؤنبدذ ألا٦ثر ملىا٢٘ الخىانل  الاجها٫قغ٧اث 

 ٖلى الجمهىع، ٞبرػث يغوعة الى٢ٝى ٖلى 
 
 بحن ٞئاث املجخم٘، وألا٦ثر جازحرا

 
اؾخسضاما

 في قغ٧اث إلاجهاالث،
 
 صوع الٗال٢اث الٗامت في بىاء وبصاعة الؿمٗت للماؾؿت زانت

ث بك٩ل زام مً الكغ٧اث الٟلؿُُيُت وقغ٧اث إلاجهاال وج٣ُُم مضي اؾخٟاصة 

ت مضي  الِٟـ بى٥ في زل٤ نىعة طهىُت بًجابُت لها بحن الجماهحر، بلى حاهب مٗٞغ

ٟي الٗال٢اث الٗامت لُبُٗت هظه الىؾُلت إلاجهالُت و٦ُُٟت إلاؾخسضام  بصعا٥ مْى

وبىاء  ٖلُه جم ال٣ُام بضعاؾت وجدلُل مضي اؾخٟاصة قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ألامثل لها، 

ت مضي بصعا٥ مماعس ي الٗال٢اث مً هظه املىا٢٘ ف ي بصاعة الؿمٗت بلى حاهب مٗٞغ

خماص ٖلى  الٗامت لُبُٗت هظه الىؾُلت الاجهالُت و٦ُُٟت الاؾخسضام ألامثل لها بااٖل

ت الاجها٫ الخىاعي،TAMهمىطج   ومً هىا جدضصث مك٩لت الضعاؾت في لاحي: ، وهٍٓغ

جىعُف العالكاث العامت (. 2020مالخٓت: لالَإل ٖلى الضعاؾت وهخاثجها بك٩ل ٧امل: ٞسغ الضًً، ٖاًضة.) - 1

لىطائل الخىاصل الاجخماعي في ئدازة طمعت شسواث الاجصالث في فلظطين )دزاطت ملازهت لشسهتي جىاٌ 

ىُت، ٞلؿُحن.وأوزٍدو(  . )عؾالت ماحؿخحر(. حامٗت الىجاح الَى
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٠ُ الٗال٢اث الٗامت في قغ٦تي حى " ا٫ وؤوعٍضو لىؾاثل عنض وج٣ُُم مضي جْى

مدخىي لهٟداث الخىانل إلاحخماعي في بىاء وبصاعة ؾمٗت الكغ٦ت، مً زال٫ جدلُل 

خماص ٖلى اؾخماعة الاجها٫ الخىاعي،  الخىانل إلاحخماعي الخانت ب٨ال الكغ٦خحن بااٖل

ٟي الٗال٢اث الٗامت في قغ٦تي   ٖلى ٖمل م٣ابالث م٘ مْى
 
واٖخمضث الضعاؾت ؤًًا

ضو، با الم إلاحخماعي؛ لخإ٦ُض الىخاثج حىا٫ وؤٍع إلياٞت بلى م٣ابلت م٘ مسخو في إلٖا

 التي جم الخهى٫ ٖلحها."

 وحظعى الدزاطت ئلى جدلُم مجمىعت مً ألاهداف:

ضو ملىهت   ٟي الٗال٢اث الٗامت في قغ٦تي حىا٫ وؤٍع ٠ُ مْى ت مضي جْى مٗٞغ

 الِٟـ بى٥ في بىاء بصاعة ؾمٗت الكغ٦ت وإلاجها٫ الخىاعي.

ت إلا   املؿخسضمت في وؾاثل الخىانل إلاحخماعي  الاجهالُتؾتراجُجُاث مٗٞغ

 مً ٢بل الكغ٦خحن.

ت ماقغاث إلاجها٫ الخىاعي املؿخسضمت في نٟداث الِٟـ بى٥   مٗٞغ

 للكغ٦خحن.

ت الٗىامل املازغة ٖلى جبني مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لىؾاثل الخىانل   مٗٞغ

 ث الٗامت.إلاحخماعي وزانت الِٟـ بى٥ في مماعؾت الٗال٢ا

ت اججاهاث مماعس ي الٗال٢اث الٗامت وإلاجها٫ هدى بؾخسضام وؾاثل   مٗٞغ

 الخىانل إلاحخماعي وزانت الِٟـ بى٥ في مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث الٗامت.

خحن هما:  و٢ض اٖخمضث الضعاؾت في بَاعها الىٓغي ٖلى هٍٓغ

ت الاجصاٌ الحىازي  ( أ  Dialogic communication theoryهغٍس

ت في جدلُل مدخىي نٟداث الِٟـ بى٥ مً مىٓىع  جم بؾخسضام هظه الىٍٓغ

ت "٦ُيذ وجاًلىع"، والهضٝ  ماقغاث إلاجها٫ الخىاعي التي ٢ضمها ماؾؿا هظه الىٍٓغ
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ت ٦ما ؤقاع بلحها الباخثان هى حؿهُل بىاء الٗال٢اث بحن املىٓماث  مً هظه الىٍٓغ

نٟداث ِٞـ بى٥  لخدضًض ما بطا ٧اهذ، و 1وحماهحرها مً زال٫ قب٨ت إلاهترهذ

ت، ت إلاجها٫ الخىاعي، حكحر بلى إلاجها٫ الهاصٝ لخباص٫ املٗلىماث  خىاٍع بن هٍٓغ

ولاعاء وألا٩ٞاع ؤو الخٟاوى. خُث ًىٓغ للٗال٢ت بحن إلاجها٫ املخمازل زىاجي الاججاه 

وإلاجها٫ الخىاعي بإن ؤخضهما "ٖملُت" وألازغ "مىخج"، ٞاالجها٫ املخمازل ٣ًضم 

ُت "ٖملُت" بمىحبها جخىانل املىٓمت م٘ حماهحرها بك٩ل جٟاٖلي، و٦ما وؾاثل بحغاث

وضر حغوهج في همىطج إلاجها٫ املخمازل ؤن املىٓمت ًيبػي ؤن جهمم ؤهٓمت ه٩ُلُت 

إلحغاء إلاجها٫، وهظا ٌٗني ؤن إلاجها٫ املخمازل "ٖملُت" جىُىي ٖلى ؾلؿلت مً 

ٗحن مً الخٟاٖل الظي حهخم بةصاعة الخُىاث، بِىما إلاجها٫ الخىاعي ٌكحر بلى هٕى م

وبىاء الٗال٢اث والىنى٫ بلى الخٟاهم املكتر٥ واملخباص٫؛ لظا ٞهى مىخج ؤ٦ثر مً ٧ىهه 

 .2ٖملُت

ت زمؿت مباصت لالجها٫ الخىاعي ٖبر مىا٢٘ الخىانل   وج٣ضم هظه الىٍٓغ

 :3الاحخماعي

: ٣هض به  (:Ease of interfaceطهىلت ؤلاطخخدام ) اإلابدأ ألاٌو ؤن ج٩ىن ٍو

الهٟدت إلال٨تروهُت ؾهلت الخهٟذ وإلاؾخسضام مً ٢بل الؼواع، و٢لت ْهىع 

الهاث في الهٟدت.  إلٖا

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. 



 
مدخل إلى العالقات العامة  138  

 واالتصال

 The usefulness ofاإلابدأ الثاوي: جلدًم معلىماث مفُدة للجمهىز )

information:)  ًيبػي ؤن ج٣ضم الهٟدت مٗلىماث طاث ٢ُمت ل٩ل الجماهحر، وؤن جلبي

وجُلٗاث الجماهحر ولِـ ٣ِٞ اخخُاحاث املىٓمت. ُٞجب هظه املٗلىماث بخخُاحاث 

جىاٞغ مٗلىماث ًٖ ٦ُُٟت إلاجها٫ باملىٓمت، وجىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها، 

 ووحىص مٗلىماث ًٖ الخضماث واملىخجاث التي ج٣ضمها املىٓمت.

ازة ) ًيبػي ؤن  (:The generation of return visitsاإلابدأ الثال:: جىساز الٍص

اعجه ؤ٦ثر مً مغة، جخًمً   ؤمام الؼواع بدُث ٌُٗضون ٍػ
 
الهٟدت مؼاًا ججٗله حظابا

 مثل: وحىص ميكىعاث جغوٍجُت، ٖغوى للخضماث، ووحىص مٗلىماث مدضزت باؾخمغاع.

بمٗنى ؤن  (:Conversation of visitorsاإلابدأ السابع: الحفاظ على الصواز )

ظب الؼواع م٘ وي٘ ٖالماث جخًمً الهٟدت املًامحن والغوابِ الهامت التي جج

واضخت جدضص مؿاع الؼاثغ وجم٨ىه مً الٗىصة للهٟدت، بدُث ال ًخدى٫ الؼاثغ بلى 

الهاث في الهٟدت، وصٖىة الجمهىع لئلعجاب بالهٟدت  مخهٟذ آزغ، و٢لت ْهىع إلٖا

 ؤو امليكىع.

ت الخفاعلُت ) ٣هض بهظا  (:The dialogic loopاإلابدأ الخامع: الحللت الحىاٍز ٍو

ملبضؤ ؤن ًخًمً املى٢٘ ألاصواث الخٟاٖلُت التي جدُذ الٟغنت للجمهىع بالغص ٖلى ما ا

جيكغه املىٓمت، وجؼوٍض الجمهىع باملٗلىماث التي ًُلبها، والغص ٖلى اؾخٟؿاعاث 

وق٩اوي الجمهىع ٖبر الخٗل٣ُاث، ووحىص ميكىعاث حؿخُل٘ عؤي الجمهىع بالخضماث 

 امل٣ضمت.
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 اإلاظخىٍاث الخمهُدًت

 

 

 

 اإلاظخىٍاث العلُا

 مبادئ ؤلاجصاٌ الحىازي  (:4شيل زكم )

 ((Technology Acceptance Model TAMهمىذج جلبل الخلىُت  ( ب

ت في مجا٫ ج٣ىُت املٗلىماث وفي مجا٫ ؾلى٥ ٢بى٫  (TAM)ٌٗخبر  مً الىماطج ال٣ٍى

غ همىطج ٢ب ٗخبر صًٟحز مً ؤبغػ الباخثحن الظًً ؤؾهمىا في جٍُى ى٫ ج٣ىُت إلاجها٫، َو

ا٦ض  ٣ت للخيبا بمضي ٢بى٫ ج٨ىىلىحُا املٗلىماث صازل املىٓماث، ٍو الخ٨ىىلىحُا ٦ٍُغ

الىمىطج ٖلى ؤهه ٧لما ٧اهذ هٓغة املؿخسضم للخ٨ىىلىحُا الجضًضة ٖلى ؤجها ؾهلت 

 .1إلاؾخسضام ومُٟضة، ٧لما ٧ان هىا٥ اججاه بًجابي هدىه

 symmetrical communication) همىذج ؤلاجصاٌ اإلاخىاشن )اإلاخمازل( ( ث

Model)  

ً ٞٗالحن في الٗملُت إلاجهالُت   والظي ًخمازل ُٞه َغفي إلاجها٫ ٦ٗىهٍغ

)الٗال٢اث الٗامت والجمهىع(، وفي هظا الىمىطج ٌؿخسضم مماعؾى الٗال٢اث الٗامت 

املؿاومت والخٟاوى واؾتراجُجُاث خل الهغإ مً ؤحل بخضار حٛحر في ألا٩ٞاع 

املىٓمت والجمهىع، والهضٝ مً هظا الىمىطج هى واملىا٠٢ والؿى٦ُاث ل٩ل مً 

1 - Davis, D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 

الوىقع استخدامسهىلة 

ة للجوهىرتقدين هعلىهات هفيد

تكرار الزيارة

الحلقات الحىارية التفاعلية

الحفاظ على الزوار
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الخهى٫ ٖلى الخىاػن وجغوٍج الٟهم املخباص٫ بحن املىٓمت والجمهىع مً ؤحل زًٕى 

بت الجماهحر . وحهضٝ همىطج إلاجها٫ املخمازل بلى جد٤ُ٣ الخىاػن في 1املاؾؿت لٚغ

الىمىطج الغاب٘  إلاجها٫ وب٢امت ٖال٢اث مُٟضة مخباصلت بحن املىٓمت والجمهىع، وبٖخبر 

كحر مٟهىم إلاجها٫ املخمازل زىاجي الاججاه بلى  ؤعقى همىطج ملماعؾت الٗال٢اث الٗامت، َو

ا٦ض ٖلى الٟهم املخباص٫ واملكتر٥  ٖال٢اث بجهالُت مخىاػهت بحن املىٓمت وحمهىعها، ٍو

 .2ملهلخت ٧ل مً املىٓماث وحماهحرها

 Two way Symmetricalججاهحن وهىا٥ ٖال٢ت بحن همىطج إلاجها٫ املخىاػن طو الا

model  ٞٗالحن في الٗملُت إلاجهالُت ً والظي ًخمازل ُٞه َغفي إلاجها٫ ٦ٗىهٍغ

ت إلاجها٫ الخىاعي   Dialogic)الٗال٢اث الٗامت/ الجمهىع(، وبحن هٍٓغ

Communication Theory،  والتي حكحر بلى إلاجها٫ الهاصٝ لخباص٫ املٗلىماث ولااعاء

ٟاوى. ٞلخد٤ُ٣ إلاجها٫ الخىاعي م٘ الجمهىع ج٣ىم الٗال٢اث الٗامت وألا٩ٞاع ؤو الخ

ملُاث بجها٫ بضٖم هظه الىماطج إلاجهالُت ٞهي ج٣ضم مىا٢٘ ًخم٨ً  بةًجاص هٓام ٖو

خه ووُٖه بها، وهي بظل٪ جخم٨ً  الجمهىع مً زاللها بالخداوع م٘ املىٓمت وجؼصاص مٗٞغ

جضُٖمها، وج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مً الٟهم مً بىاء الٗال٢ت م٘ الجمهىع والاخخٟاّ بها و 

خد٤٣ الاجها٫ الخىاعي مً  حن وبدباص٫ لاعاء ووحهاث الىٓغ. ٍو املخباص٫ بحن الُٞغ

زال٫ بم٩اهُت الخٗبحر ًٖ عص الٟٗل والغؤي، واملٗلىماث امل٣ضمت طاث ال٣ُمت، وحاطبُت 

ت الىنى٫ للمى٢٘، وؾهى  لت املى٢٘ وصٞ٘ الجمهىع للٗىصة بلُه مغة ؤزغي، وؾٖغ

إلاؾخسضام وإلاخخٟاّ بالجمهىع ٖلى املى٢٘. ٞاالجها٫ ٖبر إلاهترهذ خؿب هظه 

ت هى بجها٫ زىاجي إلاججاه ؤو مخٗضص إلاججاهاث، وهى بجها٫ ًمخاػ بالخٟاٖل بحن  الىٍٓغ

1 - Huang, Y. (1997). Public relation strategies, relation out comes and conflict Management 

Strategies. (Doctoral Dissertation), Faculty of the Graduate school. 
2 - 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. 



 
مدخل إلى العالقات العامة  141  

 واالتصال

الجمهىع وال٣اثم باإلجها٫، و٦ظل٪ بحن الجمهىع واملدخىي بإهىاٖه املسخلٟت؛ مما ؤصي 

ً ؤهماٍ حضًضة مً ا لجمهىع جغجبِ م٘ بًٗها وجدباص٫ إلاجها٫ والخٟاٖل لخ٩ٍى

ٗىص مٟهىم إلاجها٫ الخىاعي بلى ٢ُام املىٓماث باإلجها٫  وجمُل هدى الخسهو. َو

ت إلاجها٫ الخىاعي  بجماهحرها ألاؾاؾُت ملىا٢كت ال٣ًاًا املسخلٟت. وجخًمً هٍٓغ

: هى الخبادلُت،زمؿت مباصت ؤؾاؾُت،  ٢اث بحن املىٓمت والتي حٗني بصعا٥ الٗال ألاٌو

تراٝ بإهمُتها.  ت والثاوي: هى الخىاصلوحماهحرها وإلٖا ، والظي ٌٗني بةؾخمغاٍع

، والظي ًا٦ض ٖلى ؤهضاٝ ومهالر والثال:: هى الخلمصالخىانل م٘ الجماهحر. 

ٗني اؾخٗضاص املىٓمت للخٟاٖل م٘ ألاٞغاص اإلاخاطسة والسابع: هىالجماهحر وجضُٖمها.  ، َو

 
 
٣ا كحر بلى مضي التزام املىٓمت ؤلالتزام والخامع: مبدألكغوَها. واملاؾؿاث ٞو ، َو

 .1بالخىاع والخٟؿحر والخٟاهم م٘ الجماهحر

٣ت ٖلُمت ومىٓمت ٖلى مىهج الدزاطت:  اٖخمضث الضعاؾت في حم٘ بُاهاتها بٍُغ

المُت  ٗض مً ؤهم املىاهج املؿخسضمت في الضعاؾاث إلٖا ٌُ مىهج جدلُل املًمىن والظي 

، و وؤ٦ثرها 
 
ا  ًد٤٣ ؤهضاٝ الضعاؾت قُٖى

 
املىهج الىنٟي امل٣اعن باٖخباعه مىهجا

املخمثلت في ون٠ ْاهغة مُٗىت، واملىهج الىنٟي الخدلُلي الظي حهضٝ بلى ا٦دكاٝ 

، ٦ما ٣ًىم 
 
 و٦ُُٟا

 
 وجدضًض زهاثهها ٦مُا

 
 ص٣ُ٢ا

 
الى٢اج٘ وون٠ الٓىاهغ ونٟا

داو٫ الخيبا بال٨ك٠ ًٖ الخالت الؿاب٣ت للٓىاهغ و٠ُ٦ ونلذ  بلى نىعتها الخالُت ٍو

ٗخبر الىؾُلت التي 2بما ؾخ٩ىن ٖلُه في املؿخ٣بل ٌُ ، باإلياٞت بلى املىهج امل٣اعن الظي 

ٌؿخسضمها الباخث الاحخماعي في صعاؾت الٓىاهغ والٗملُاث والخٟاٖالث واملاؾؿاث 

: جدلُل مً املؿخىي الثاوي جطىز دزاطاث العالكاث العامت وئدازة طمعت اإلاىغمت(. 2016عيىان، ؤخمض. ) - 1

 م.2015م بلى ٖام 2000للبدىر امليكىعة زال٫ الٟترة مً ٖام 
ت ألاولى(. ٖمان: صاع الكغو١ . )الُبٗاإلاىهج العلمي وجطبُلاجه في العلىم الاجخماعُت(. 2009ألابغف، ببغاهُم. ) - 2

 لليكغ والخىػَ٘.
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هغ الاحخماُٖت صعاؾت م٣اعهت جخسهو بضعاؾت ؤوحه الكبه والازخالٝ بحن الٓىا

 واملاؾؿاث.

في الٗاملحن في ٢ؿم جدضص مجخم٘ الضعاؾت الخدلُلُت مجخمع وعُىت الدزاطت: 

ت الٟلؿُُيُت املخمثلت بكغ٦تي ؤوعٍضو  الٗال٢اث الٗامت في قغ٧اث إلاجهاالث الخلٍى

وحىا٫ التي جم جدلُل نٟداتها بالِٟـ بى٥؛ وجم ازخُاع املماعؾحن الظًً ٌؿخسضمىن 

ت إلاؾخسضام الٟٗلي  نٟداث الِٟـ بى٥، خُث ؤن الٛغى مً الضعاؾت هى مٗٞغ

لىؾاثل الخىانل إلاحخماعي، ومضي بصعا٥ املماعؾحن ملباصت إلاجها٫ الخىعي م٘ 

، والتي جمثلذ 2019آزغ ؤقهغ مً الٗام الجمهىع ٖبر جل٪ الىؾاثل، خُث جم جدلُل 

ً الثاوي، ٧اهىن ألاو٫، و٧ ً ألاو٫، حكٍغ  باألقهغ الخالُت "قهغ حكٍغ
 
اهىن الثاوي"؛ هٓغا

إلخخىاء هظه ألاقهغ ٖلى مىاؾباث صولُت حؿخٛلها الكغ٧اث في التروٍج إلاًجابي 

 333ؤوعٍضو،  253ميكىع ل٨ال الكغ٦خحن. ) 586 لؿمٗتها. خُث جم جدلُل مجمٕى

 حىا٫(.

جدلُل : جم حم٘ بُاهاث الضعاؾت باؾخسضام ؤصاجحن هما: ألاولى أدواث جمع البُاهاث

٣ت جم اؾخسضام ، (Content Analysis) اإلادخىي  آصاة جدلُل املدخىي؛ ل٩ىجها الٍُغ

( في ٖلىم Contentاملىهجُت التي حؿخسضم لىن٠ مًمىن إلاجها٫. بط ؤن املدخىي )

 .ً  بجهالُت م٘ ؤزٍغ
 
إلاجها٫ هى ٧ل ما ٣ًىله الٟغص ؤو ٨ًخبه لُد٤٣ مً زالله ؤهضاٞا

خماص ٖلى جدلُل مدخىي نٟداث الِٟـ بى٥ الخان خُث جم ت بالكغ٦خحن، بااٖل

ت التي ؤوكإها ٦ُيذ وجاًلىع،  م٣ُاؽ الاجها٫ الخىاعي واملبني ٖلى املباصت الخىاٍع

ت ، خُث جدخىي هظه امل٣اًِـ ٖلى لخدضًض ما بطا ٧اهذ نٟداث ِٞـ بى٥ خىاٍع

حر مٗلىماث مُٟضة، ؾهىلت اؾخسضام واحهت الهٟدت،  زمؿت مداوع، وهي: جٞى

اعة الهٟدت الخٟاّ ٖلى ػواع ال ت الخٟاٖلُت و ج٨غاع ٍػ هٟدت، الخل٣اث الخىاٍع

غ ٧ل  ت ٣ٞغاث ج٣ِـ مضي جٞى اعة". خُث ًدخىي ٧ل مدىع ٖلى مجمٖى "مٗاوصة الٍؼ
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مدىع مً املداوع املظ٧ىعة في نٟداث الِٟـ بى٥ لضي الكغ٦خحن. ٞالهضٝ ألاؾاس ي 

ٞغص ؤن ًهل بلى ( هى إلاؾخضال٫؛ ألهه ال ًم٨ً ألي Analysisمً ٖملُت الخدلُل )

  جإزحراث إلاجها٫ صون صعاؾت مضلىالجه.

( التي حٗض واخضة In-depth interview) اإلالابلت العلمُت اإلاعملتوألاصاة الثاهُت: 

ُٟها في حم٘  مً ؤصواث حم٘ املٗلىماث ًٖ قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو. خُث جم جْى

ٟي الٗال٢اث الٗامت في الكغ٦خحن، والتي جًمى ذ ٖضة مداوع مً املٗلىماث مً مْى

ؤهمها، ٖىامل جبني املماعؾحن إلؾخسضام الِٟـ بى٥ في مماعؾت ؤوكُت الٗال٢اث 

الٗامت، ومضي بصعا٦هم ملباصت الخىاع م٘ الجمهىع ٖبر هظه الىؾُلت، وؤهم ال٣ٗباث 

واملكا٧ل التي ٢ض جىاحههم ٖىض الخٗامل م٘ هظه الىؾُلت. باإلياٞت بلى م٣ابلت م٘ زبحر 

لخإ٦ُض الىخاثج التي جم  Go Socialبكغ٦ت  Co-Founderالم إلاحخماعي مسخو في إلٖا

 الخهى٫ ٖلحها مً زال٫ امل٣ابلت وجدلُل املدخىي.

و٢ض جم بحغاء ازخباعاث الهض١ والثباث ٖلى م٣اًِـ الضعاؾت، وجم اؾخسضام 

، وبحغاء ٖضة ٖملُاث SPSSبغهامج الخؼم إلاخهاثُت في الضعاؾاث إلاحخماُٖت 

باؾخسضام البرهامج لخدلُل هخاثج الضعاؾت وازخباع الٗال٢اث بحن مخٛحراتها. بخهاثُت 

هى املٗامل الظي و  .Coefficient Kappa kللخإ٦ض مً مىزى٢ُت الىخاثج، جم اؾخسضام و 

ًغبِ ٖضص الخهيُٟاث املخىا٣ٞت م٘ ٖضص الخهيُٟاث املخىاٞغة للخإ٦ض مً مهضا٢ُت 

، م٘ اجٟا١ الخهيُٟاث التي ًم٨ً جى٢ٗها ًٖ Inter coder reliabilityجدلُل املدخىي 

٤ الهضٞت ) ٣ُم الضازلي  بخهاجي هى م٣ُاؽٍَغ
ُ
٣ًِـ ما ٌٗٝغ بالخىا٤ٞ بحن امل

خباع  ُت. وهى ًإزظ بىٓغ الٖا ٤ للبىىص الىٖى ما ًخم اخدؿابه مً جىا٤ٞ ًٖ ٍَغ

بخد٨ُم بؾخماعة جدلُل املدخىي، والخإ٦ض مً نالخُاتها، جم (، ٞبٗض ال٣ُام الهضٞت

 بحغاء بخدلُل املدخىي، وإلاؾخٗاهت بباخث آزغ للخإ٦ض مً زباث الىخاثج.

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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: هخائج جدلُل صفداث فِع بىن لشسواث الاجصالث "جىاٌ وأوزٍدو"
ً
 زالثا

 الىخائج العامت - أ

ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن قغ٦تي حىا٫، وؤوعٍضو ٌٗخمضان ٖلى مىهت  -1

الخىانل الاحخماعي )ِٞـ بى٥( ٦إصاة مهمت مً ؤصواث الاجها٫ الخىاعي، وطل٪ مً 

زال٫ الغص ٖلى الاؾخٟؿاعاث الىاعصة في هظه املىهت، وؤ٦ضث الىخاثج ؤن ٧لخا الكغ٦خحن 

٤ مسخو بياٞت بلى الغصوص اهخمخا بالغص ٖلى اؾخٟؿاعاث املكتر٦حن مً زال ٫ ٍٞغ

ما٫   What’s appلالُت، ٦ما ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ٢امذ بغ٢مىت الغصوص ٖبر واحـ آب ألٖا

business ، بياٞت بلى الغص لاليChatbot’s وهى بغهامج للغص لالي والغ٢مي ٖلى ،

، E-careؤوعٍضو ٢ؿم مسخو ٌؿمى ٢ؿم الاهخمام بالؼباثً  املكتر٦حن، ٦ما جًم

دخ ٤ مؿاولُخه الغص ٖلى الاؾخٟؿاعاث ٖلى الِٟـ بى٥ وإلاوؿخٛغام ٍو ىي ٖلى ٍٞغ

ومىا٢٘ الخىانل الاحخماُٖت ألازغي. ؤما حىا٫ ٞخ٣ىم باإلحابت ٖلى اؾخٟؿاعاث 

ٟىن بالغص ٖلى الخٗل٣ُاث،  الؼباثً مً زال٫ الغص لالي ٖلى املاؾىجغ، ُٞما ٣ًىم املْى

ٗاون إلصاعة الؿمٗت والتي جخمثل في بخضار وهظا ألامغ ًىضعج جدذ اؾتراجُجُت الخ

بخؿاؽ مكتر٥ بحن املاؾؿت والجمهىع ٌكٗغ ٧ل مجهما بداحخه بلى لازغ في جدضًض 

حن ٖلى الخٛلب ٖلى املك٨الث الُاعثت  مىيٕى ما، ومىا٢كخه، ألامغ الظي ٌؿاٖض الُٞغ

 
 
ملاؾؿت . ألامغ الظي ًاصي بلى زل٤ جٟاهم مخباص٫ ومكتر٥ بحن مهلخت ا1مؿخ٣بال

، Technology Acceptance Model (TAM)والجماهحر، مً زال٫ ج٣بل الخ٣ىُت 

وبؾخسضامها في ٖملُاث إلاجها٫، خُث ؤوحضث الٗال٢اث الٗامت في ؤوعصًى وحىا٫ 

خه  ُه ومٗٞغ اصة ٖو  ًخم٨ً الجمهىع مً زال٫ بالخداوع م٘ املىٓمت لٍؼ
 
 زانا

 
هٓاما

ت م٘ الجمهىع وجد٤ُ٣ الٟهم املخباص٫  بسضماث الكغ٦ت، وطل٪ بهضٝ بىاء ٖال٢ت ٢ٍى

حن بدباص٫ لاعاء ووحهاث الىٓغ، وبم٩اهُت الخٗبحر ًٖ عص الٟٗل والغؤي.  بحن الُٞغ

 . )الُبٗت ألاولى(. ٖمان: صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘.العالكاث العامت الدولُت(. 2010الٗال١، بكحر. ) - 1
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٦ما بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو حٗخمضان ٖلى مىا٢٘ الخىانل  -2

 لٟ
 
 زانا

 
لترة إلاحخماعي للغص ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت، خُث ؤن ؤوعٍضو حؿخسضم جُب٣ُا

املهُلخاث وال٩لماث ٚحر الالث٣ت واملخٗل٣ت بالكخاثم وألالٟاّ الىابُت ًضعى 

Filtration ؤما الغصوص الؿلبُت ألازغي ُٞخم الغص ٖلحها ٖلى الغؾاثل الخانت، ؤما ،

ت مكا٧لهم في الٗغوى  قغ٦ت حىا٫ ٞخخىانل م٘ ؤصخاب الخٗل٣ُاث الؿلبُت ملٗٞغ

ت ٖلى ؤلٟاّ هابُت ُٞخم خظٞها  الخانت بالكغ٦ت، بِىما الخٗل٣ُاث الؿلبُت املدخٍى

خ٣اصاث،  . وهظا ألامغ ًىضعج جدذ اؾتراجُجُت إلا٢ىإ التي تهضٝ بلى حُٛحر الٖا
 
بل٨تروهُا

ولاعاء والخى٢ٗاث واملىا٠٢، بخ٣ضًم ؤًٞل الخضماث وبٖضاص عؾاثل بجهالُت مازغة 

. وطل٪ 1جسضم ؾُاؾت املاؾؿتللجمهىع، للخٗضًل ٖلى ؾلى٦هم باآلعاء وامل٣ترخاث التي 

ت املكا٧ل التي جىاحههم والٗمل ٖلى  مً زال٫ الغص ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت ومٗٞغ

 خلها.

وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ٦ال مً حىا٫ وؤوعٍضو حؿخسضمان همىطج إلاجها٫  -3

والظي ًخمازل ُٞه َغفي  Two way Symmetrical modelاملخىاػن طو الاججاهحن 

ً ٞٗالحن في الٗملُت إلاجهالُت )الٗال٢اث الٗامت/ الجمهىع(، لخباص٫ إلاجها٫ ٦ٗىهٍغ

ٟي قغ٦تي   مً مْى
 
املٗلىماث ولااعاء وألا٩ٞاع ؤو الخٟاوى، خُث ؤ٦ضث الىخاثج ؤن ٦ال

ٟان وؾاثل الخىانل الاحخماعي لى٣ل ؤزباع الكغ٦ت، إلخضار جٟاٍٖل  ؤوعٍضو وحىا٫ ًْى

٣ىمان بيكغ ا لٗغوى والخمالث الكغ٦ت، إلؾخٟاصة الجمهىع ٦بحٍر م٘ امليكىعاث، ٍو

مً الخمالث والٗغوى الجضًضة امل٣ضمت، وال ًسخل٠ ألامغ ٖىه في حىا٫ خُث ٣ًىم 

ٟىن بةؾخسضام نٟداتهم الصخهُت للتروٍج لخضماث الكغ٦ت، وال ًسخل٠ ألامغ  املْى

ٟىن بةؾخسضام نٟداتهم الصخهُت للتروٍج لخضماث  ٖىه في حىا٫ خُث ٣ًىم املْى

 جبني ممازطت العالكاث العامت لألعالم الاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت:(. 2015الهُٟي، خؿً. ) - 1

ت اإلاىخدة للبٌى الخىىىلىجُا . بدث م٣ضم في ماجمغ وؾاثل الخىانل الاحخماعي: دزاطت مُداهُت في ئطاز الىغٍس

اى، الؿٗىصًت.  الخُب٣ُاث واملك٨الث املىهجُت. الٍغ
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 بحن املماعؾحن 
 
الكغ٦ت، خُث وحض ؤن قب٨ت الِٟؿبى٥ هي الكب٨ت ألا٦ثر اؾخسضاما

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي له  بحن قب٩اث الخىانل الاحخماعي ألازغي، وؤن جْى

ت، في بىاء نىعة املاؾؿت وم٩اهتها في املجخم٘.  هخاثج بًجابُت ومخىٖى

م مً بهخمام ٦ؤل مً حىا٫ وؤوعٍضو باإلجها -4 ٫ الخىاعي، والخىانل بالٚغ

حن، بال ؤن حىا٫ وؤوعٍضو ٦كغ٧اث  الثىاجي، الظي ٌٗؼػ الخٟاهم وجباص٫ الث٣ت بحن الُٞغ

٣ي، خُث بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ًجىُان  عبدُت ال تهمل الجاهب الدؿٍى

الهاث وامليكىعاث في مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي بما ٌٗىص ٖلحهم  ٞاثضة ٦بحرة مً إلٖا

ت ب الغبذ واملىٟٗت والكهغة، وؤْهغث الىخاثج ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ج٣ؿم ميكىعاتها بلى ججاٍع

صٖاثُت، وميكىعاث الٗال٢اث الٗامت التي جٓهغ بها اهجاػاتها وؤوكُتها، وميكىعاث 

ىضعج طل٪ جدذ اؾتراجُجُت  .بحخماُٖت جٟاٖلُت، للخهى٫ ٖلى مكاع٦ت املخابٗحن ٍو

ضعة الجماُٖت ٖلى الخ٠ُ٨، وجدؿحن ؤصاء املاؾؿت ججاه الخِؿحر التي حٗني جدؿحن ال٣

خمثل الهضٝ ألاؾاؽ لهظه إلاؾتراجُجُت في حٍٗغ٠ الجمهىع  الجمهىع والبِئت، ٍو

٤ الخضماث امل٣ضمت، ًٖ  بالدؿهُالث التي جخسظها املاؾؿت ملؿاٖضة حمهىعها ٞو

٤ ج٣ضًم املٗلىماث التي حؿاٖض الجمهىع ٖلى إلاؾخٟاصة مً الخضما . وطل٪ مً 1ثٍَغ

ٟىن( ومؿاهمتهم في وكغ ؤزباع  زال٫ حٗاون املىٓمت م٘ حمهىعها الضازلي )املْى

 ٖلى الخٗامل م٘ الجمهىع الخاعجي.
 
 الكغ٦ت، ألامغ الظي ًى٨ٗـ بًجابا

وؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ًجىُان ٞاثضة ٦بحرة مً  -5

الهاث وامليكىعاث في مىا٢٘ الخىانل إلاحخ ماعي بما ٌٗىص ٖلحهم بالغبذ واملىٟٗت إلٖا

ت صٖاثُت،  والكهغة، وؤْهغث الىخاثج ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ج٣ؿم ميكىعاتها بلى ججاٍع

وميكىعاث الٗال٢اث الٗامت التي جٓهغ بها اهجاػاتها وؤوكُتها، وميكىعاث بحخماُٖت 

جٟاٖلُت، للخهى٫ ٖلى مكاع٦ت املخابٗحن. وطل٪ ًا٦ض ؤن الهضٝ ألاؾاس ي مً 

. جبني ممازطت العالكاث العامت لإلعالم ؤلاجخماعي في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت(. 2016الهُٟي، خؿً. ) - 1

 .166(، 5ت الٗغبُت لئلٖالم وإلاجها٫، )املجل
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ض مً ألاعباح إلا  د٤٣ املٍؼ ٖالهاث وامليكىعاث هى جغوٍجي ًسضم ؤٚغاى قغ٦ت حىا٫ ٍو

٣ي  لها، وهظا ال ًىضعج في بَاع الاجها٫ الخىاعي وبهما في بَاع الاجها٫ الدؿٍى

Marketing communication والظي حؿخسم اؾتراجُجُاجه الىمىطج ألاو٫ مً هماطج ،

اصة  الٗال٢اث الٗامت واملٗغوٝ باؾم "همىطج الى٧الت الصخُٟت" والظي حهضٝ بلى ٍػ

. ٦ما ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ال جىٓغ 1الىعي وب٢ىإ املؿتهل٨حن بخجغبت مىخج مٗحن ؤو قغاثه

لٗملُت اليكغ ٧ىؾُلت جىاٞؿُت م٘ الكغ٧اث ألازغي، ول٨جها جخٗلم باملكاهضة مً 

خباع هظه الىؾاثل ل٩ُىن هىا٥ ٞاث ضة ؤ٦بر مىاٞؿحها، ٞخداو٫ ؤن جإزظ بٗحن إلٖا

الهاث  للمكتر٦حن وبىٟـ الى٢ذ ًد٤٣ ٞاثضة للكغ٦ت، ؤما حىا٫ ٞخ٣ىم بمخابٗت إلٖا

غها مً ؤحل  للكغ٧اث املىاٞؿت ألازغي، وبىاء  ٖلحها ج٣ىم حىا٫ بٗمل اٖالهاتها وجٍُى

 الخٟاّ ٖلى ؾمٗتها وإلاب٣اء ٖلى ػباثجها الخالُحن.

وؾُلت مىاؾبت إلصاعة  وؤوضخذ الىخاثج ؤن مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي جمثل -6

ألاػماث ل٩ل مً حىا٫ وؤوعٍضو لخىيُذ هظه املك٩لت ولخدؿحن نىعة وؾمٗت 

ث، والغص  الكغ٦ت، خُث جىٕى ؤوعٍضو في بؾخسضام بؾتراجُجُاث بصاعة ألاػمت ما بحن التًر

بدؿب الٓغوٝ املدُُت باألػمت،  في الى٢ذ املىاؾب، وبؾتراجُجُت إلازخٟاء،

بُٗت  نل إلاحخماعيمؿخسضمت وؾاثل الخىا والغؾاثل الىهُت بما ًدىاؾب م٘ حجم َو

ث في خا٫  ألاػمت، ؤما حىا٫ ٞخ٣ىم بضعاؾت ألاػمت وج٣ُُمها، وحؿخسضم اؾتراجُجُت التًر

٧اهذ ألاػمت زُٟٟت، وبؾتراجُجُت الغص بالى٢ذ املىاؾب في خا٫ ٧اهذ ٦بحرة، وحؿخسضم 

وج٣ني ليكغ وحٗمُم وجىيُذ مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي في خا٫ خضور زلل ٞني 

 َبُٗت الخلل وؤهه حاعي الٗمل واملخابٗت ٖلى خله.

ٟي الٗال٢اث الٗامت في قغ٦ت ؤوعٍضو ٌؿخسضمىن  -7 بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن مْى

وؾاثل الخىانل إلاحخماعي املسخلٟت ٧الُىجُىب، وواحـ آب، ؾىاب قاث، جُلُٛغام، 

1 - Bowen, S. A. (2010). An overview of the public relations function. New York, NY: Business Expert 

Press, LLC. 
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باليؿبت ألوعصًضو،  Chatbot’sضان، ؾ٩اًب، لى٨ض بن، وآي ٦الوص واوؿخٛغام، ولُى٨

الهاث والضٖاًاث املسخلٟت، خُث  وطل٪ بهضٝ مىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي، وج٣ضًم إلٖا

ٟىن ٖلى ؤجهم ٣ًىمىن بةؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي املسخلٟت ٚحر  ؤحم٘ املْى

الِٟـ بى٥ لالٖالن ًٖ الٗغوى امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت. بن هظا الخبني 

 م٘ ما حاء به همىطج للخ٨ى
 
 جاما

 
خُث ؤن جبني  TAMىلىحُا الخضًثت ًخ٤ٟ اجٟا٢ا

الخ٨ىىلىحُا ٌؿاهم وبك٩ل ٦بحر في جد٤ُ٣ الخىانل الٟٗا٫ بحن الكغ٦ت والجمهىع، 

وهي حك٩ل يغوعة ٦بحرة لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الكغ٦ت. وبُيذ الىخاثج ؤن هىا٥ مى٢٘ زام 

 بلى املى٢٘ الغؾمي بالكغ٦ت ٖلى ٧ل وؾُلت مً وؾاثل الخىانل الا 
 
حخماعي بياٞت

Website  ،الهاث التي ًخم وكغها ٖلى حمُ٘ املىا٢٘ ألازغي للكغ٦ت، ملخابٗت حمُ٘ إلٖا

، والثاوي هى Google addsوهظا ألامغ ًإزظ ؾُا٢حن، ألاو٫ مً زال٫ بٖالهاث حىحل

ت ٖال٢ت الكغ٦ت م٘ الىؾُلت الٖا اًاث املباقغة، الظي حهضٝ لخ٣ٍى الهُت، مىيٕى الٖغ

اًت  الم الٟلؿُُني مً زال٫ املؿاهمت في ٖع بياٞت بلى الكٗىع باملؿاولُت ججاه إلٖا

 وؾاثل بٖالمُت مسخلٟت.

ؤما باليؿبت ل٣ُاؽ امليكىعاث ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٞةن هىا٥  -8

غ جدلُلُت باإلياٞت بلى مضي ونى٫  ؤصواث مخُىعة ًخم اؾخسضامها، وحٗمل ج٣اٍع

 ٖلى ٖضص امليكىع للجمهى 
 
ع، وإلاهُبإ للميكىع، خُث ؤن ؤمغ ال٣ُاؽ لِـ م٣خهغا

ؿاٖض طل٪ في صعاؾت وج٣ُُم ٞٗالُت الخىاع بحن الكغ٦خحن  إلاعجاباث والخٗل٣ُاث، َو

والجمهىع املخابٗحن، بهضٝ الىنى٫ الى الاجها٫ الٟٗا٫ الظي ٌؿاهم في بىاء الخٟاهم 

ت بحن الكغ٧اث وحمهىعها، وحؿا هم هظه الالُاث في ج٣ُُم صعحت والٗال٢ت ال٣ٍى

ٗالُخه في جد٤ُ٣ الهىعة الظهىُت الجُضة لها. ٦ما بُيذ الىخاثج  الاجها٫ الخىاعي ٞو

ؤن الؿبب وعاء اؾخسضام هظه الىؾاثل هى اهدكاعها ال٨بحر وؾهىلت الىنى٫ بلى حمُ٘ 

 الٟئاث املؿتهضٞت.
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ضعحت مغجٟٗت ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ٧ل مً قغ٦ت ؤوعٍضو وحىا٫ بهخمخا ب -9

ت الخٟاٖلُت في نٟداتها في الِٟـ بى٥.  بالخل٣اث الخىاٍع
 
 حضا

ٟى الٗال٢اث  -10 ؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت ؤهه ال ًىحض نٗىباث مُٗىت ًىاحهها مْى

الٗامت في ؤوعٍضو بالخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي، بةؾخثىاء بػصًاص َلباث 

اًت للٟٗالُاث املسخلٟت ألامغ الظي ٌؿخجز  ٝ محزاهُت الكغ٦ت، ؤما قغ٦ت حىا٫ الٖغ

ٟى الٗال٢اث الٗامت في الخٗامل م٘ وؾاثل  ٞبُيذ ؤن الهٗىباث التي ًىاحهها مْى

 الخىانل الاحخماعي جخمثل في إلاقاٖاث والغصوص الؿلبُت.

ُٞما ًخٗل٤ في اؾخسضام وؾاثل الخىانل إلاحخماعي، ؤ٦ضث الىخاثج ؤن ٧لخا  -11

ان في اؾخسضام وؾا ثل الخىانل إلاحخماعي بهضٝ الىنى٫ ألا٦بر بلى الكغ٦خحن جىٖى

حماهحرها، ول٨جها جغ٦ؼ ٖلى وكغ املٗلىماث والٗغوى التروٍجُت والخضماث، وجغ٦ؼ ٖلى 

٠ الجمهىع بهظه الٗغوى. باإلياٞت بلى ؤن ؤوعٍضو جغ٦ؼ  ٤ بالهىعة لخٍٗغ الىو املٞغ

الهاث والٗغوى، بِىما جغ٦ؼ حى  ا٫ ٖلى ألاوكُت، في ميكىعاتها ٖلى الخضماث وإلٖا

وألاخضار، وإلاهجاػاث التي ج٣ىم بها الكغ٦ت، ٦ما ج٣ىم ٧لخا الكغ٦خان بيكغ املىاؾباث 

ىُت، وميكىعاث بؾخُإل عؤي الجمهىع لجظب املخابٗحن. ٦ما ج٣ىم ٧لخا  الضًيُت والَى

ىُت بيؿبت  % لجىا٫، 71% ألوعٍضو، و84الكغ٦خان بيكغ املىاؾباث الضًيُت والَى

 % لجىا66.٫% ألوعٍضو، و84ؾخُإل عؤي الجمهىع بيؿبت وميكىعاث ب

ان في اؾخسضام اؾتراجُجُاث بصاعة  -12 جا٦ض الاؾخيخاحاث ؤن ؤوعٍضو وحىا٫ جىٖى

الاػمت مً زال٫ اؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، وهظا ٌٗني ؤن الكغ٦خان 

ضم حٗخمضان ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي إلصاعة الؿمٗت بك٩ل ٦بحر؛ خُث ج٣

خه ووُٖه بها،  مىا٢٘ للجمهىع لُخم٨ً مً زاللها بالخداوع م٘ املىٓمت وجؼصاص مٗٞغ

٣ىم طل٪  وهي بظل٪ جخم٨ً مً بىاء الٗال٢ت م٘ الجمهىع والاخخٟاّ بها وجضُٖمها، ٍو

خد٤٣  حن وبدباص٫ لاعاء ووحهاث الىٓغ. ٍو ٖلى ؤؾاؽ مً الٟهم املخباص٫ بحن الُٞغ

٩اهُت الخٗبحر ًٖ عص الٟٗل والغؤي، واملٗلىماث امل٣ضمت الاجها٫ الخىاعي مً زال٫ بم
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ت الىنى٫  طاث ال٣ُمت، وحاطبُت املى٢٘ وصٞ٘ الجمهىع للٗىصة بلُه مغة ؤزغي. وؾٖغ

 للمى٢٘، وؾهىلت إلاؾخسضام وإلاخخٟاّ بالجمهىع ٖلى املى٢٘.

ت الاجصاٌ الحىازي  - ب  مىاكشت الىخائج الخدلُلت في طىء هغٍس

ت الاجها٫ الخىا ت بمٗنى ؤجها ج٣ضم مٗاًحر ملا ًجب ؤن هٍٓغ ت مُٗاٍع عي هي هٍٓغ

ج٩ىن ٖلُه مماعؾت الٗال٢اث الٗامت ٖبر قب٨ت إلاهترهذ وزانت وؾاثل الخىانل 

ت ٞةن وؾاثل الخىانل إلاحخماعي ٢ضمذ ٞغنت ملماعس ي   للىٍٓغ
 
إلاحخماعي، وو٣ٞا

ؤحل بىاء هظه  الٗال٢اث الٗامت لبىاء ٖال٢اث جٟاٖلُت ومثمغة م٘ الجمهىع، ومً

٠ُ وؾاثل الخىانل  الٗال٢ت ٞةهه ًيبػي ٖلى مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٞهم ٦ُُٟت جْى

ؿهل بىاء هظه الٗال٢ت، وهظه 
ُ
ت ح إلاحخماعي لبىاء الٗال٢ت، وجًمُجها ماقغاث خىاٍع

حر مٗلىماث مُٟضة، وؾهىلت الاؾخسضام، والخٟاّ ٖلى الؼواع،  املاقغاث هي: جٞى

اعة، والخىاع الخٟاٖلي، و٧ل ماقغ مً هظه املاقغاث  وحصجُ٘ الؼواع ٖلى مٗاوصة الٍؼ

 
ُ
م٨ً ٢ُاؾها جُىعث ُمىظ ًُ ًخًمً ٖضة وؾاثل ج٣ِـ املاقغ، هظه الىؾاثل التي 

ت مً ٢بل ٦ُيذ وجاًلىع في الٗام  غخذ هظه الىٍٓغ
ُ
، وجم اؾخسضامها مً ٢بل 1998َ

ت في جدلُل وؾاثل ال٨ثحر مً الباخثحن، وفي الؿىىاث ألازحرة جم اؾخسضام  الىٍٓغ

ت بما ًخىا٤ٞ م٘ وؾاثل  الخىانل إلاحخماعي م٘ الخظٝ والخٗضًل في م٣ُاؽ الىٍٓغ

 الخىانل الاحخماعي.

ت ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي ونٟداث الِٟؿبى٥ زانت  وبخُب٤ُ هظه الىٍٓغ

جٟى١  لكغ٧اث الاجهاالث الٗاملت في ٞلؿُحن، ؤ٦ضث الىخاثج التي جم الخىنل بلحها ًٖ

ؤوعٍضو ٖلى حىا٫ باهخمامها بخىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها بضعحت ؤ٦بر مً حىا٫ 

% م٣اعهت 31.2التي جغج٨ؼ ٖلى ٖغى ألاخضار وألاوكُت خُث بلٛذ اليؿبت في ؤوعٍضو 

 %. 18بجىا٫ 
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حىا٫ وؤوعٍضو بهخمخا بالضعحت ال٨بحرة في ٖغى ميكىعاث ٦ما ٦كٟذ الىخاثج ؤن 

%، ٦ما صٖذ املخابٗحن ملكاع٦ت 65.6للٗغوى والخضماث بيؿبت جغوٍجُت وجسًُٟاث 

%، و٢امذ بخدضًث مدخىي الهٟداث بيؿبت 13.4امليكىع في ٖضة مىايُ٘ بيؿبت 

%، ؤما باليؿبت ليكغ ألاؾئلت امل٨غعة مً املخابٗحن والغص ٖلحها ٣ٞض اهخمذ بها 15

بالغصوص ٖلى املخابٗحن  %. وبامل٣اعهت بحن حىا٫ وؤوعٍضو ٣ٞض بهخمذ ؤوعٍضو 5.8بيؿبت 

%، م٣اعهت بجىا٫ التي بلٛذ بيؿبت 7.5بك٩ل ؤ٦بر مً حىا٫، خُث بلٛذ وؿبت الغص 

4.5.% 

: هخائج ممازس ي العالكاث العامت في فلظطين هدى اطخخدامهم الفِع بىن 
ً
زابعا

 في ئدازة طمعت الشسواث

اثل قغ٦ت ؤوعٍضو وحىا٫ بالغص ٖلى إلاؾخٟؿاعاث التي جُغح ٖلى وؾ تهخم -1

ٟىن ؤهه ًخم الغص ٖلى اؾخٟؿاعاث املكتر٦حن مً  ن املْى الخىانل إلاحخماعي، خُث بح 

ٟى قغ٦ت ؤوعٍضو ؤهه جمذ  ٤ ٧امل مسخو بياٞت بلى الغصوص لالُت. وؤ٦ض مْى زال٫ ٍٞغ

ما٫  ، ٦ما What’s app businessع٢مىت هظه الغصوص خُث ؤهه ًىحض واحـ آب ألٖا

ت ؤوعٍضو هي ؤو٫ قغ٦ت ؤَل٣خه، باإلياٞت بلى ؤ٦ضث هخاثج امل٣ابالث ؤن قغ٦

Chatbot’s وهى الغصوص لالُت والغ٢مُت ٖلى املكتر٦حن، وحٗخبر قغ٦ت ؤوعٍضو مً ؤو٫ ،

٤ E-careالكغ٧اث التي ٧ان لضحها ٢ؿم مسخو ٌؿمى  دخىي هظا ال٣ؿم ٖلى ٍٞغ ، ٍو

ا٢٘ ٧امل مؿاولُخه الغص ٖلى إلاؾخٟؿاعاث ٖلى الِٟـ بى٥ وإلاوؿخٛغام ومى 

ٟى ؤوعٍضو بلى ؤن املضة الؼمىُت التي ٌؿخٛغ٢ها الغص لالي هي  الخىانل ألازغي. وؤقاع مْى

زىان "زال٫ زىاوي ٩ًىن الغص ٖلى إلاؾخٟؿاعاث"، واملضة الؼمىُت التي ٌؿخٛغ٢ها 

ٟحن للغص هي بك٩ل مباقغ "زال٫ ص٢اث٤ ًخم الغص ٖلى الاؾخٟؿاعاث"،  وهىا٥ آلُت املْى

لتز  ٠ للغصمُٗىت للغص ٍو م مً الخُىع الخ٨ىىلىجي والغ٢مي م بها املْى ، وؤياٞا ؤهه بالٚغ

ٟحن، ٞالغص لالي جمذ بغحمخه ل٩ُىن لضًه  % مً 90بال ؤهه ال ًم٨ً إلاؾخٛىاء ًٖ املْى
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 م٘ 
 
ا  بكٍغ

 
إلاحاباث ٖلى إلاؾخٟؿاعاث، ل٨ً هىا٥ بٌٗ إلاؾخٟؿاعاث جخُلب جٟاٖال

ٟحن بصاعة هظا الغص لالي املكتر٥، باإلياٞت بلى ؤهه ؤنبذ مً م ، Chatbot’sهام املْى

٣ىي  ٟحن ٌٗؼػ ٍو مً زال٫ الٗمل ٖلى ج٣ُُم ما ٢ام به الغص لالي، ٞىحىص هاالء املْى

ٗؼػ ٖملُت إلاجها٫ الخىاعي. ُٞما ًخٗل٤  Chatbot’sجٟىُت الغص لالي  قغ٦ت حىا٫ َو

ي ٖلى املاؾىجغ، ؤما ٞةجها ج٣ىم بالغص ٖلى اؾخٟؿاعاث الؼباثً مً زال٫ الغص لال

ٟىن ؤهه ًخم الغص ٖلى إلاؾخٟؿاعاث  ٟىن بظل٪، خُث ؤ٦ض املْى الخٗل٣ُاث ٣ُٞىم املْى

٤ مسخو.   مً زال٫ ٍٞغ
 
 التي جُغح بك٩ل آلي وؤًًا

 لٟلترة املهُلخاث وال٩لماث ٚحر حؿخسضم قغ٦ت   -2
 
 زانا

 
ؤوعٍضو جُب٣ُا

الغصوص الؿلبُت ألازغي ُٞخم الغص  الالث٣ت، واملخٗل٣ت بالكخاثم وألالٟاّ الىابُت، ؤما

 للمكتر٦حن وللبِئت الٗامت ٢امذ 
 
ٟىن ؤهه اختراما ٖلحها ٖلى الخام، خُث ؤوضر املْى

ٖلى بٌٗ املهُلخاث وال٩لماث ٚحر الالث٣ت  Filtrationالكغ٦ت بٗمل جهُٟت 

للٓهىع، واملخٗل٣ت بالكخاثم وألالٟاّ الىابُت، بدُث ال جٓهغ هظه املهُلخاث ٖلى 

لهٟدت، ؤما باليؿبت للخٗل٣ُاث الؿلبُت ألازغي ُٞخم الخٗامل مٗها بك٩ل بًجابي وال ا

ًخم ججاهلها، ٞةطا ٧ان لضي ؤخض املكتر٦حن مك٩لت، ًخم الغص ٖلُه بإهه ؾِخم الخىانل 

مٗه ٖلى الخام لخل هظه املك٩لت، ؤو بطا ٢ضم شخو لضًه بٖتراى ٖلى ٖغى 

ج٩ىن ؤ٦ثر مىاءمت له. في امل٣ابل جخىانل  مٗحن ًخم ا٢تراح ٖغوى ؤزغي له مم٨ً

ت مكا٧لهم في الٗغوى الخانت  قغ٦ت حىا٫ م٘ ؤصخاب الخٗل٣ُاث الؿلبُت ملٗٞغ

بالكغ٦ت، ؤما باليؿبت للخٗل٣ُاث الؿلبُت والتي جدخىي ٖلى ؤلٟاّ هابُت جسل باملجخم٘ 

ُٟخه الغص ٖلى الخٗل ، خُث ؤهه ًىحض َا٢م مسخو ْو
 
٣ُاث ُٞخم خظٞها بل٨تروهُا

ىحض لضًه بحاباث همىطحُت زانت ب٩ل الخضماث والخمالث التي ج٣ضمها  الؿلبُت، ٍو

الكغ٦ت باإلياٞت بلى وحىص بحاباث ٖامت زانت باإلؾخ٣ؿاع الٗام، وبطا ما ٧ان هىا٥ 

مكتر٥ لضًه اؾخٟؿاع زام ًخم جىححهه ٖلى الخام والخىانل مٗه، وفي خا٫ 

 ام بهظه الخالت.خضور مك٩لت مٟاحئت ًخم بعؾا٫ همىطج ز
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ٟان وؾاثل الخىانل الاحخماعي لى٣ل ؤزباع  -3 ٟي الكغ٦خحن جْى ٧ل مً مْى

٠ُ نٟداتهم الصخهُت ليكغ ؤزباع الكغ٦ت، وطل٪  ؿاهمىن في جْى الكغ٦ت، َو

 ٌؿاهم في جغوٍج مجاوي وبًجابي للكغ٦ت.

ُت امليكىعاث إلاحخماُٖت ألوعٍضو جى٣ؿم بلى ميكىعاث  -4 ُٞما ًخٗل٤ بىٖى

الهُت، وميكىعاث ٖال٢اث ٖامت، وميكىعاث ألاخضار، وامليكىعاث صٖاثُت بٖ

 الخٟاٖلُت، خُث جم إلاًًاح ؤن َبُٗت البىؾخاث "امليكىعاث" جى٣ؿم بلى ما ًلي: 

  ميكىعاث جدذ بَاعcommercial  :
 
الُىم  3Gصٖاثُت بٖالهُت مباقغة، مثال

 ص٣ُ٢ت مجاهُت. 40ق٩ُل بخدهل ٖلى  40خؼمخ٪ ب 

  جدذ بَاع الٗال٢اث الٗامت ميكىعاث ج٩ىنPR اعة ، والتي ٩ًىن لها ٖال٢ت بٍؼ

حرها، وميكىعاث جخٗل٤ باألخضار  ض مً قغ٦ت ؤوعٍضو ملاؾؿت ؤزغي، لضاع ؤًخام، ٚو ٞو

Events .التي جىٓمها قغ٦ت ؤوعٍضو 

  ميكىعاث جدذ بَاع امليكىعاث إلاحخماُٖتSocial posts بُٗت هظه ، َو

جمهىع، مثل وكغ مٗلىمت جُٟض الجمهىع، وكغ مٗلىماث امليكىعاث ج٩ىن جٟاٖلُت م٘ ال

 صًيُت وبحخماُٖت، ووكغ ؤؾئلت جٟاٖلُت جدٟؼ الجمهىع.

  بلى ميكىعاث جدذ بَاع زضماث ال٣ُمت املًاٞت 
 
، ًخم مً زاللها VASبياٞت

ً، مثل زضمت  الكغح للجمهىع ًٖ الخضماث امل٣ضمت بالخٗاون م٘ املؼوصًً لازٍغ

 ال٣ُـ.

الهاث وامليكىعاث هى في امل٣ابل  ؤوضخذ قغ٦ت حىا٫ ؤن الهضٝ ألاؾاس ي مً إلٖا

ٟىن ؤن  ض مً ألاعباح لها، خُث ؤ٦ض املْى د٤٣ املٍؼ جغوٍجي ًسضم ؤٚغاى الكغ٦ت ٍو

الن ًٖ الٗغوى والخمالث التي جسضم  الهاث التي ًخم وكغها هى إلٖا الهضٝ مً إلٖا

ىضعج ط  ٖلى الكغ٦ت. ٍو
 
ٗىص بالىٟ٘ ؤًًا ُب التي ل٪ جدذ الجمهىع، َو اؾتراجُجُت التٚر

ىص  ٤ الٖى ب به املاؾؿت، ًٖ ٍَغ حٗني خث الجمهىع ٖلى ٞٗل ؾلى٥ مٗحن جٚغ

ت.  بإًٞل الخضماث وامل٩اٞئاث والهضاًا، والٗباعاث الخدٟحًز
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ُٞما ًخٗل٤ بالىٓغ لٗملُت اليكغ ٧ىؾُلت جىاٞؿُت م٘ الكغ٧اث ألازغي، ٞةن   -5

لى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي ٧ىؾُلت جىاٞؿُت قغ٦ت ؤوعٍضو ال جإزظ ٖملُت اليكغ ٖ

خباع ميكىعاث الكغ٧اث التي  م٘ الكغ٧اث ألازغي بك٩ل مجغص؛ الكغ٦ت جإزظ بٗحن الٖا

في مجا٫ ٖملها "الكغ٧اث املىاٞؿت" ؾىاء صازل ٞلؿُحن ؤو زاعحها، لخخٗلم 

خباع هظه الىؾاثل ل٩ُىن  هىا٥ باملكاهضة مً مىاٞؿحها، ٞخداو٫ ؤن جإزظ بٗحن إلٖا

ٖلى ٨ٖـ طل٪ ٞةن قغ٦ت  ٞاثضة ؤ٦بر للمكتر٦حن وبىٟـ الى٢ذ ًد٤٣ ٞاثضة للكغ٦ت.

الهاث للكغ٧اث املىاٞؿت ألازغي، وبىاء  ٖلُه ج٣ىم حىا٫ بٗمل  حىا٫ ج٣ىم بمخابٗت إلٖا

غها.  بٖالهاتها وجٍُى

اؾخسضام الكغ٧اث لىؾاثل الخىانل إلاحخماعي في خا٫ خضور ؤي مً خُث  -6

ت ٦إصاة لخىيُذ هظه املك٩لت ولخدؿحن نىعة وؾمٗت الكغ٦ت، ٞةن مك٩لت ؤو ؤي ؤػم

صاثغة الٗال٢اث الٗامت لكغ٦ت ؤوعٍضو جىٕى في بؾخسضام بؾتراجُجُاث بصاعة ألاػمت ما 

ث، والغص في الى٢ذ املىاؾب، وبؾتراجُجُت إلازخٟاء، بدؿب الٓغوٝ املدُُت  بحن التًر

٦ت ؤوعٍضو ؤن مىيٕى ألاػماث ًىضعج باألػمت، وبحن مسخهى الٗال٢اث الٗامت في قغ 

جدذ مؿاولُت الٗال٢اث الٗامت، وجمذ إلاقاعة بلى ؤهه ًخم بؾخسضام هظه الىؾاثل 

لخدؿحن ؾمٗت الكغ٦ت خؿب َبُٗت ألاػمت، باإلياٞت بلى ؤجهم مً ًخسظوا ال٣غاع 

ٌ بكإن بؾخسضام ألاصاة املىاؾبت لخىيُذ ألاػمت بىاء  ٖلى َبُٗت ألاػمت، وؤهه في بٗ

ه ًٖ ألاػمت، وبٌٗ   للخىٍى
 
 مىاؾبا

 
ألاو٢اث ج٩ىن وؾاثل الخىانل إلاحخماعي م٩اها

ُت   إلخخىائها ٖلى ٖضص ٦بحر مً الجمهىع، وهىا٥ هٖى
 
 مىاؾبا

 
ألاخُان ٢ض ال ج٩ىن م٩اها

هلر ؤن ج٩ىن  مً ؤػماٍث ال ج٩ىن الكغ٦ت مٗىُت ؤن جىدكغ ؤ٦ثر ملخابٗحن ؤ٦ثر ٍو

٣ت ألامثل مدضوصة، ؤما باليؿبت للمك ٨الث التي جخٗل٤ بالجمهىع ٞةجهم ًخجهىن للٍُغ

غ١ مٗالجتها،  غوٞها، َو التي مً زاللها ًىضخىن للمكتر٦حن الغؾاثل ؤبٗاص ألاػمت ْو

. ؤما حىا٫ ٞإقاعث ؤجها SMSمً زال٫ وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤو عؾاثل ٢هحرة 

ث في خا٫ ٧اهذ ألاػمت ج٣ىم بضعاؾت ألاػمت وج٣ُُمها، وحؿخسضم اؾتراجُجُت التًر
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زُٟٟت، وبؾتراجُجُت الغص بالى٢ذ املىاؾب في خا٫ ٧اهذ ٦بحرة خُث ؤ٦ضث ؤهه ًخم 

صعاؾت ٧ل خالت م٘ الجهاث املٗىُت صازل الكغ٦ت، بالبضاًت ًخم ج٣ُُم ألاػمت وما 

حجمها وؤًً مىحىصة، ٞةطا ٧اهذ ألاػمت لِؿذ مىحىصة ٖلى وؾاثل الخىانل 

ُ٘ هظه ألاػمت ووكغها ٖلى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي؛ ل٨ً في إلاحخماعي ال ًخم جىؾ

خا٫ خضور زلل ٞني وج٣ني ٣ًىمىن بيكغ حٗمُم وجىيُذ َبُٗت الخلل وؤهه حاعي 

 .الٗمل واملخابٗت ٖلى خله

ؤما مً خُث ؤصواث الخىانل الاحخماعي ألازغي التي حؿخسضمها ٧لخا   -7

ٟي الٗال٢اث الٗامت في قغ٦ت ؤوعٍضو الكغ٦خحن إلصاعة الؿمٗت، ؤْهغث الىخاثج ؤن م ْى

ٌؿخسضمىن وؾاثل الخىانل إلاحخماعي املسخلٟت ٧الُىجُىب وواحـ آب، واوؿخٛغام، 

الهاث والضٖاًاث املسخلٟت، خُث  ولُى٨ض بن ملىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي وج٣ضًم إلٖا

ًٖ  ٣ًىمىن بةؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي املسخلٟت ٚحر الِٟـ بى٥ لئلٖالن

الٗغوى امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت، خُث ًخم اؾخسضم ًىجُىب، وؤحـ آب، اوؿخٛغام، 

لُى٨ض ان، وؤن الؿبب وعاء اؾخسضام الكغ٦ت لىؾاثل الاجها٫ الخضًثت هى مىا٦بت 

لحها إلاؾخٟاصة  الخُىع الخ٨ىىلىجي، بةٖخباع قغ٦ت ؤوعٍضو حؼء مً الكغ٧اث الٗاملُت ٖو

٦بت الضاثمت ألخضر الخ٣ىُاث والخُىعاث التي جدهل في مً الخبراث الٗاملُت، واملىا

هظا املجا٫، ومداولت ٨ٖـ هظه الخُىعاث للمكتر٥ الٟلؿُُني لئلؾخٟاصة مً هظه 

ٟى الخضماث، ٦ما ٌؿخُٟض ؤي مىاًَ في الٗالم مً هظه الخضماث.  وؤقاع مْى

انل الٗال٢اث الٗامت ؤن هىا٥ مى٢٘ زام بالكغ٦ت ٖلى ٧ل وؾُلت مً وؾاثل الخى 

 بلى املى٢٘ الغؾمي 
 
وؤهه ًخم مخابٗت حمُ٘ للكغ٦ت،  Websiteالاحخماعي بياٞت

الهاث التي ًخم وكغها ٖلى حمُ٘ املىا٢٘ ألازغي، وهظا ألامغ ًإزظ ؾُا٢حن، ألاو٫  الٖا

ت Google addsمً زال٫  اًاث املباقغة، الظي حهضٝ لخ٣ٍى ، والثاوي هى مىيٕى الٖغ

الم ٖال٢ت الكغ٦ت م٘ الىؾُلت إلا  ٖالهُت، بياٞت بلى الكٗىع باملؿاولُت ججاه إلٖا

اًاث وحُُٛاث لىؾاثل اٖالمُت مسخلٟت. ؤما  الٟلؿُُني مً زال٫ املؿاهمت في ٖع
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باليؿبت ل٣ُاؽ ؤزغ امليكىعاث ٖلى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي ٞةن هىا٥ ؤصواث 

غ جدلُلُت باإلياٞت بلى مضي ونى  ٫ امليكىع مخُىعة ًخم اؾخسضامها، وحٗمل ج٣اٍع

ؤي الاهُبإ للميكىع، خُث ؤن ؤمغ ال٣ُاؽ لِـ  Impressionوا٫  Reachللجمهىع 

 ٖلى ٖضص إلاعجاباث والخٗل٣ُاث. وجم إلاًًاح ؤن املضة الؼمىُت لالٖالن ج٩ىن 
 
م٣خهغا

لت ألامض، مثل: بٖالهاث ا٫  ، وهىا٥ 3Gخؿب الخملت، ؤي ؤن هىا٥ بٖالهاث ٍَى

ه بلى ؤن قغ٦ت  بٖالهاث ٢هحرة ألامض، مثل الٗغوى التي ج٣ضم للُالب. ووحب الخىٍى

ما٫  ، What’s app businessؤوعٍضو هي ؤو٫ قغ٦ت ٞلؿُُيُت ؤَل٣ذ واحـ آب ألٖا

للغص ٖلى املكتر٦حن مً زال٫ الِٟـ بى٥،  Chatbot’sباإلياٞت بلى اؾخسضام الغص لالي

بؾخسضام وؾاثل  ٦ما بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦ت حىا٫ جىٕى ٦ظل٪ فيوإلاوؿخٛغام. 

الخىانل إلاحخماعي لئلٖالن ًٖ الٗغوى امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت، خُث ؤجهم 

٣ًىمىن بةؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي املسخلٟت ٚحر الِٟـ بى٥ لئلٖالن ًٖ 

الٗغوى امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت، ٧الُىجُىب، وؤحـ ؤب، اوؿخٛغام، ؾىاب قاث، 

٦الوص، وؤوضخىا ؤن الؿبب وعاء اؾخسضامها هى  جُلُٛغام، ؾ٩اًب، لى٨ض بن، وآي

بهدكاعها ال٨بحر وؾهىلت الىنى٫ بلى حمُ٘ الٟئاث املؿتهضٞت. وؤقاعوا بلى ؤهه باإلياٞت 

الهاث والٗغوى   بؾخسضام املىا٢٘ ألازغي ليكغ إلٖا
 
بلى هظه الىؾاثل، بال ؤهه ًخم ؤًًا

ت لئلٖالن ج٩ىن خؿب الخملت، امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت، وؤياٞىا بلى ؤن املضة الؼمىُ

لت ألامض وؤزغي ٢هحرة ألامض. ؤما باليؿبت ل٣ُاؽ امليكىعاث  ؤي ؤن هىا٥ بٖالهاث ٍَى

ٖلى وؾاثل الخىانل إلاحخماعي ُٞخم طل٪ مً زال٫ الخٗا٢ض م٘ قغ٧اث مسخهت 

 بالخدلُل إلاخهاجي.

ضام التي جىاحه مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٖىض اؾخس ؤما باليؿبت للم٣ُٗاث  -8

مىهت الِٟـ بى٥، ؤ٦ضث هخاثج امل٣ابالث ؤهه ال ًىحض نٗىباث مُٗىت ًىاحهها 

ٟى الٗال٢اث الٗامت في ؤوعٍضو بالخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي، بةؾخثىاء  مْى

اًت للٟٗالُاث املسخلٟت ألامغ الظي ٌؿخجٝز محزاهُت الكغ٦ت، خُث  بػصًاص َلباث الٖغ



 
مدخل إلى العالقات العامة  157  

 واالتصال

ىباث جىاحههم ؤزىاء الخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل جمذ إلاقاعة ؤهه ال ًىحض نٗ

خم  اًاث ٍو الاحخماعي؛ ل٨ً ٦ٗال٢اث ٖامت ٣ًىمىن بٗمل الٗضًض مً الٟٗالُاث والٖغ

جلخُهها ووكغها ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي، ٞإخض هظه املكا٧ل هى ؤهه ٖىضما 

اًاث ؤن ال ه الُلباث لهظ Traffic خغ٦ت والُلبًخم مكاهضة هظه الٟٗالُاث والٖغ

٣ت لم  ض الالتزام بٍُغ ٍؼ  ما، ٍو
 
ا اًاث ًؼصاص، وهظا ألامغ ًث٣ل مً محزاهُت الكغ٦ت هٖى للٖغ

اًاث والٟٗالُاث؛ هظا ألامغ  ، ٞٗىض اػصًاص الُلباث للٖغ
 
ج٨ً مسُِ لها مؿب٣ا

ٌؿخجٝز مً محزاهُت الكغ٦ت. ؤما قغ٦ت حىا٫ ٞإْهغث هخاثج امل٣ابالث ؤن الهٗىباث 

ٟي الٗال٢اث الٗامت في الخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي جخمثل التي ًىاحهها م ْى

في إلاقاٖاث والغصوص الؿلبُت خُث ؤ٦ضث ؤهه ال ًىحض هىا٥ نٗىباث في الخٗامل م٘ 

 وؾاثل الخىانل إلاحخماعي.

: مىاكشت وجفظير الىخائج 
ً
 خامظا

 ؿاب٣تفي هظه الجؼثُت جم عبِ الىخاثج بدؿائالث الضعاؾت وبالضعاؾاث ال

: مدي اعخماد ول مً الشسهخين على مىصت  مىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالظإاٌ ألاٌو

 الخىاصل الاجخماعي )فِع بىن( هأداة مهمت مً أدواث ؤلاجصاٌ الحىازي.

ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن قغ٦تي حىا٫، وؤوعٍضو ٌٗخمضان ٖلى مىهت الخىانل 

جها٫ الخىاعي، وطل٪ مً زال٫ الغص الاحخماعي )ِٞـ بى٥( ٦إصاة مهمت مً ؤصواث إلا

ٖلى إلاؾخٟؿاعاث الىاعصة في هظه املىهت، وؤ٦ضث الىخاثج ؤن ٧لخا الكغ٦خحن بهخمخا 

٤ مسخو بياٞت بلى الغصوص لالُت، ٦ما  بالغص ٖلى بؾخٟؿاعاث املكتر٦حن مً زال٫ ٍٞغ

ما٫  ، What’s app businessؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ٢امذ بغ٢مىت الغصوص ٖبر واحـ آب ألٖا

، وهى بغهامج للغص لالي والغ٢مي ٖلى املكتر٦حن، ٦ما Chatbot’sبياٞت بلى الغص لالي 

٤ E-careؤوعٍضو ٢ؿم مسخو ٌؿمى ٢ؿم الاهخمام بالؼباثً  جًم دخىي ٖلى ٍٞغ ، ٍو

مؿاولُخه الغص ٖلى الاؾخٟؿاعاث ٖلى الِٟـ بى٥ وإلاوؿخٛغام ومىا٢٘ الخىانل 
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ٞخ٣ىم باإلحابت ٖلى اؾخٟؿاعاث الؼباثً مً زال٫ الغص الاحخماُٖت ألازغي. ؤما حىا٫ 

ٟىن بالغص ٖلى الخٗل٣ُاث، وهظا ألامغ ًىضعج جدذ  لالي ٖلى املاؾىجغ، ُٞما ٣ًىم املْى

اؾتراجُجُت الخٗاون إلصاعة الؿمٗت والتي جخمثل في بخضار بخؿاؽ مكتر٥ بحن 

ض مىيٕى ما، ومىا٢كخه، املاؾؿت والجمهىع ٌكٗغ ٧ل مجهما بداحخه بلى لازغ في جدضً

. ألامغ الظي 
 
حن ٖلى الخٛلب ٖلى املك٨الث الُاعثت مؿخ٣بال ألامغ الظي ٌؿاٖض الُٞغ

ًاصي بلى زل٤ جٟاهم مخباص٫ ومكتر٥ بحن مهلخت املاؾؿت والجماهحر، مً زال٫ 

، وبؾخسضامها في ٖملُاث Technology Acceptance Model (TAM)ج٣بل الخ٣ىُت 

 ًخم٨ً إلاجها٫، خُث ؤوحض
 
 زانا

 
ث الٗال٢اث الٗامت في ؤوعصًى وحىا٫ هٓاما

خه بسضماث الكغ٦ت، وطل٪  ُه ومٗٞغ اصة ٖو الجمهىع مً زال٫ بالخداوع م٘ املىٓمت لٍؼ

حن بدباص٫ لاعاء  ت م٘ الجمهىع وجد٤ُ٣ الٟهم املخباص٫ بحن الُٞغ بهضٝ بىاء ٖال٢ت ٢ٍى

 ؤي.ووحهاث الىٓغ، وبم٩اهُت الخٗبحر ًٖ عص الٟٗل والغ 

؛ 2009؛ بسُذ،2010؛ ؾٗض،2005وجغجبِ هظه الىخاثج بضعاؾت )ٖاٌل، 

ؼون، ( التي خللذ اؾخسضام الاهترهذ ٧ىؾُلت مً وؾاثل 2014؛ ٚالب، 2007هاٍع

مماعؾت الٗال٢اث الٗامت مً ٢بل املىٓماث الخ٩ىمُت، واهخمذ باالجها٫ الخٟاٖلي 

؛ 2009صعاؾت )بسُذ، خُث حؿمذ للجمهىع بخ٣ضًم حٗل٣ُاجه؛ في امل٣ابل ٦كٟذ

ؼون، ( ًٖ وحىص ٢هىع في الخٟاٖل بحن املىٓماث وحماهحرها ٖبر املىا٢٘ 2007هاٍع

الال٨تروهُت، ؾىاء مً خُث َبُٗت املًامحن التي ج٣ضمها للمىاَىحن ؤو لىؾاثل 

الم، و٦ظل٪ في اؾخسضامها لىؾاثل الخىانل الال٨ترووي ؤو في جُب٣ُها ملٟاهُم  الٖا

 الخىاع الخٟاٖلي.

٦ما بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو حٗخمضان ٖلى مىا٢٘ الخىانل 

 لٟلترة  إلاحخماعي للغص ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت، خُث ؤن ؤوعٍضو حؿخسضم
 
 زانا

 
جُب٣ُا

املهُلخاث وال٩لماث ٚحر الالث٣ت واملخٗل٣ت بالكخاثم وألالٟاّ الىابُت ًضعى 
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Filtration ُٞخم الغص ٖلحها ٖلى الغؾاثل الخانت، ؤما ، ؤما الغصوص الؿلبُت ألازغي

ت مكا٧لهم في الٗغوى  قغ٦ت حىا٫ ٞخخىانل م٘ ؤصخاب الخٗل٣ُاث الؿلبُت ملٗٞغ

ت ٖلى ؤلٟاّ هابُت ُٞخم خظٞها  الخانت بالكغ٦ت، بِىما الخٗل٣ُاث الؿلبُت املدخٍى

. وهظا ألامغ ًىضعج جدذ 
 
خ٣اصاث، اؾتراجُجُت إلا٢ىإ التي تهضٝ بلى حُٛحبل٨تروهُا ر الٖا

ولاعاء والخى٢ٗاث واملىا٠٢، بخ٣ضًم ؤًٞل الخضماث وبٖضاص عؾاثل بجهالُت مازغة 

للجمهىع، للخٗضًل ٖلى ؾلى٦هم باآلعاء وامل٣ترخاث التي جسضم ؾُاؾت املاؾؿت. وطل٪ 

ت املكا٧ل التي جىاحههم والٗمل ٖلى  مً زال٫ الغص ٖلى الخٗل٣ُاث الؿلبُت ومٗٞغ

 خلها.

٦ال مً حىا٫ وؤوعٍضو حؿخسضمان همىطج إلاجها٫  ؤنج الضعاؾت وبُيذ هخاث

والظي ًخمازل ُٞه َغفي  Two way Symmetrical modelاملخىاػن طو الاججاهحن 

ً ٞٗالحن في الٗملُت إلاجهالُت )الٗال٢اث الٗامت/ الجمهىع(، لخباص٫  إلاجها٫ ٦ٗىهٍغ

 ىخاثج ؤن خُث ؤ٦ضث الاملٗلىماث ولااعاء وألا٩ٞاع ؤو الخٟاوى، 
 
ٟي قغ٦تي  ٦ال مً مْى

ٟان وؾاثل الخىانل الاحخماعي لى٣ل ؤزباع الكغ٦ت، إلخضار جٟاٍٖل  ؤوعٍضو وحىا٫ ًْى

٣ىمان بيكغ الٗغوى والخمالث الكغ٦ت، إلؾخٟاصة الجمهىع  ٦بحٍر م٘ امليكىعاث، ٍو

مً الخمالث والٗغوى الجضًضة امل٣ضمت، وال ًسخل٠ ألامغ ٖىه في حىا٫ خُث ٣ًىم 

ٟىن بةؾخسضام نٟداتهم الصخهُت للتروٍج لخضماث الكغ٦ت، وال ًسخل٠ ألامغ امل ْى

ٟىن بةؾخسضام نٟداتهم الصخهُت للتروٍج لخضماث  ٖىه في حىا٫ خُث ٣ًىم املْى

؛ مىس ى، 2016؛ الهُٟي، 2018)مؼاهغة،  م٘ صعاؾت ٧ل مًوهى ما ًخ٤ٟ الكغ٦ت، 

٠ُ مماعس ي الٗال٢اث ( التي بدثذ مض2010؛ عيىان، 2014؛ الؿضًغي، 2015 ي جْى

الٗامت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي، خُث وحض الباخثىن ؤن قب٨ت الِٟؿبى٥ هي 

 بحن املماعؾحن بحن قب٩اث الخىانل الاحخماعي ألازغي، وؤن 
 
الكب٨ت ألا٦ثر اؾخسضاما
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ت، في بىاء نىعة  ٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي له هخاثج بًجابُت ومخىٖى جْى

 ا في املجخم٘.املاؾؿت وم٩اهته

( التي جدضزذ ًٖ اججاهاث مماعس ي 2007واوسجمذ هظه الىخاثج م٘ صعاؾت ُٖاص )

الٗال٢اث الٗامت هدى اؾخسضام الاهترهذ، واٖخمضث ٖلى همىطج عولغ، وؤعب٘ 

اؾتراجُجُاث اجهالُت، ؤَل٤ ٖلُه الىمىطج املى٢ٟي الؾتراجُجُاث الاجها٫، وجىنلذ 

ٗاملحن في الٗال٢اث الٗامت هدى بم٩اهُت اؾخسضام مىا٢٘ بلى وحىص اججاه بًجابي بحن ال

اصة ٦ٟاءة إلاجها٫ في اججاهحن بحن  ماؾؿاتهم ٖبر قب٨ت إلاهترهذ بٟاٖلُت في ٍػ

  املاؾؿت وحماهحرها، وبىاء ٖال٢ت حُضة م٘ وؾاثل إلاجها٫ وال٣اثمحن ٖلحها.

م مً بهخمام ٦ؤل مً حىا٫ وؤوعٍضو باإلجها٫ الخىاعي، والخ ىانل الثىاجي، وبالٚغ

حن، بال ؤن حىا٫ وؤوعٍضو ٦كغ٧اث عبدُت ال  الظي ٌٗؼػ الخٟاهم وجباص٫ الث٣ت بحن الُٞغ

٣ي، خُث بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ًجىُان ٞاثضة  تهمل الجاهب الدؿٍى

الهاث وامليكىعاث في مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي بما ٌٗىص ٖلحهم بالغبذ  ٦بحرة مً إلٖا

ت واملىٟٗت  والكهغة، وؤْهغث الىخاثج ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ج٣ؿم ميكىعاتها بلى ججاٍع

صٖاثُت، وميكىعاث الٗال٢اث الٗامت التي جٓهغ بها اهجاػاتها وؤوكُتها، وميكىعاث 

 بحخماُٖت جٟاٖلُت، للخهى٫ ٖلى مكاع٦ت املخابٗحن.

ىضعج طل٪ جدذ  ى حٗني جدؿحن ال٣ضعة الجماُٖت ٖل اؾتراجُجُت الخِؿحر التيٍو

خمثل الهضٝ ألاؾاؽ لهظه  الخ٠ُ٨، وجدؿحن ؤصاء املاؾؿت ججاه الجمهىع والبِئت، ٍو

إلاؾتراجُجُت في حٍٗغ٠ الجمهىع بالدؿهُالث التي جخسظها املاؾؿت ملؿاٖضة حمهىعها 

٤ ج٣ضًم املٗلىماث التي حؿاٖض الجمهىع ٖلى  ٤ الخضماث امل٣ضمت، ًٖ ٍَغ ٞو

حٗاون املىٓمت م٘ حمهىعها الضازلي  إلاؾخٟاصة مً الخضماث. وطل٪ مً زال٫
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 ٖلى الخٗامل 
 
ٟىن( ومؿاهمتهم في وكغ ؤزباع الكغ٦ت، ألامغ الظي ًى٨ٗـ بًجابا )املْى

 م٘ الجمهىع الخاعجي.

الهاث  وؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ًجىُان ٞاثضة ٦بحرة مً إلٖا

حهم بالغبذ واملىٟٗت والكهغة، وامليكىعاث في مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي بما ٌٗىص ٖل

ت صٖاثُت، وميكىعاث  وؤْهغث الىخاثج ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ج٣ؿم ميكىعاتها بلى ججاٍع

الٗال٢اث الٗامت التي جٓهغ بها اهجاػاتها وؤوكُتها، وميكىعاث بحخماُٖت جٟاٖلُت، 

 للخهى٫ ٖلى مكاع٦ت املخابٗحن.

الهاث وامليكىع  وطل٪ ًا٦ض اث هى جغوٍجي ًسضم ؤن الهضٝ ألاؾاس ي مً إلٖا

ض مً ألاعباح لها، وهظا ال ًىضعج في بَاع الاجها٫  د٤٣ املٍؼ ؤٚغاى قغ٦ت حىا٫ ٍو

٣ي  الخىاعي وبهما ، والظي Marketing communicationفي بَاع الاجها٫ الدؿٍى

الىمىطج ألاو٫ مً هماطج الٗال٢اث الٗامت واملٗغوٝ باؾم حؿخسم اؾتراجُجُاجه 

اصة الىعي وب٢ىإ املؿتهل٨حن بخجغبت ٧الت الصخُٟى "همىطج ال ت" والظي حهضٝ بلى ٍػ

ؤن قغ٦ت ؤوعٍضو ال جىٓغ لٗملُت اليكغ ٧ىؾُلت جىاٞؿُت م٘ ٦ما . مىخج مٗحن ؤو قغاثه

خباع  الكغ٧اث ألازغي، ول٨جها جخٗلم باملكاهضة مً مىاٞؿحها، ٞخداو٫ ؤن جإزظ بٗحن إلٖا

ن وبىٟـ الى٢ذ ًد٤٣ ٞاثضة للكغ٦ت، هظه الىؾاثل ل٩ُىن هىا٥ ٞاثضة ؤ٦بر للمكتر٦ح

الهاث للكغ٧اث املىاٞؿت ألازغي، وبىاء  ٖلحها ج٣ىم حىا٫  ؤما حىا٫ ٞخ٣ىم بمخابٗت إلٖا

غها مً ؤحل الخٟاّ ٖلى ؾمٗتها وإلاب٣اء ٖلى ػباثجها الخالُحن.  بٗمل اٖالهاتها وجٍُى

؛ 2015 ؛ مىس ى،2016؛ الهُٟي، 2018واج٣ٟذ هظه الىخاثج م٘ صعاؾت )مؼاهغة، 

ت املىخضة ل٣بى٫ 2010؛ عيىان، 2014الؿضًغي،  ( والتي اٖخمضث ٖلى الىٍٓغ

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي له UTAUTالخ٨ىىلىحُا ) (، ووحض الباخثىن ؤن جْى

ت، في بىاء نىعة املاؾؿت وم٩اهتها في املجخم٘.   هخاثج بًجابُت ومخىٖى



 
مدخل إلى العالقات العامة  162  

 واالتصال

ل وؾُلت مىاؾبت إلصاعة ألاػماث وؤوضخذ الىخاثج ؤن مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي جمث

ل٩ل مً حىا٫ وؤوعٍضو لخىيُذ هظه املك٩لت ولخدؿحن نىعة وؾمٗت الكغ٦ت، خُث 

ث، والغص في الى٢ذ  جىٕى ؤوعٍضو في بؾخسضام بؾتراجُجُاث بصاعة ألاػمت ما بحن التًر

بدؿب الٓغوٝ املدُُت باألػمت، مؿخسضمت وؾاثل  املىاؾب، وبؾتراجُجُت إلازخٟاء،

بُٗت ألاػمت، ؤما حىا٫  انل إلاحخماعيالخى  والغؾاثل الىهُت بما ًدىاؾب م٘ حجم َو

ث في خا٫ ٧اهذ ألاػمت  ٞخ٣ىم بضعاؾت ألاػمت وج٣ُُمها، وحؿخسضم اؾتراجُجُت التًر

زُٟٟت، وبؾتراجُجُت الغص بالى٢ذ املىاؾب في خا٫ ٧اهذ ٦بحرة، وحؿخسضم مىا٢٘ 

وج٣ني ليكغ وحٗمُم وجىيُذ َبُٗت  الخىانل إلاحخماعي في خا٫ خضور زلل ٞني

 الخلل وؤهه حاعي الٗمل واملخابٗت ٖلى خله.

٠ُ ( بٗىىان مضي2014وجغجبِ هظه الىخاثج بما ؤزبدخه صعاؾت الؿضًغي )  جْى

ُت في الاحخماعي الخىانل قب٩اث ٠ُ الكاجٗاث، زُغ يض ألامىُت الخٖى  بإن جْى

بك٩ل ٦بحر، ومً  ٢ض لكاجٗاثا ٌؿاهم في م٩اٞدت زُغ الاحخماعي الخىانل قب٩اث

اث ٘ ٞهم مؿخٍى  .الكاجٗاث ٖلى ؤٞغاص املجخم٘، والغص ٞهم زال٫ ٞع

مىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالظإاٌ الثاوي: أدواث الخىاصل الاجخماعي ألاخسي التي 

 حظخخدمها شسهتي جىاٌ وأوزٍدو إلدازة الظمعت.

ٟي الٗال٢اث الٗامت في قغ٦ت ؤوعٍضو ٌؿخسضمىن  بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن مْى

وؾاثل الخىانل إلاحخماعي املسخلٟت ٧الُىجُىب، وواحـ آب، ؾىاب قاث، جُلُٛغام، 

باليؿبت ألوعصًضو،  Chatbot’sؾ٩اًب، لى٨ض بن، وآي ٦الوص واوؿخٛغام، ولُى٨ضان، 

الهاث والضٖاًاث املسخلٟت، خُث  وطل٪ بهضٝ مىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي، وج٣ضًم إلٖا

ٟىن  ٖلى ؤجهم ٣ًىمىن بةؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي املسخلٟت ٚحر  ؤحم٘ املْى

الِٟـ بى٥ لالٖالن ًٖ الٗغوى امل٣ضمت مً ٢بل الكغ٦ت. بن هظا الخبني 
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 م٘ ما حاء به همىطج 
 
 جاما

 
جبني  خُث ؤن TAMللخ٨ىىلىحُا الخضًثت ًخ٤ٟ اجٟا٢ا

حن الكغ٦ت والجمهىع، الخ٨ىىلىحُا ٌؿاهم وبك٩ل ٦بحر في جد٤ُ٣ الخىانل الٟٗا٫ ب

بالخالي جخ٤ٟ الىدُجت الخالُت م٘ وهي حك٩ل يغوعة ٦بحرة لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الكغ٦ت. 

( خُث جبحن ؤن املاؾؿاث التي ع٦ؼث ٖلحها صعاؾاتهم حؿخسضم 2018صعاؾت مؼاهغة )

٠ُ مماعس ي  ت مضي جْى الخ٨ىىلىخُا بما ًسضم مهلخت املاؾؿت، خُث هضٞذ ملٗٞغ

ل٣ُإ الخجاعي ألاعصوي لكب٩اث الخىانل إلاحخماعي، وللخٗٝغ الٗال٢اث الٗامت في ا

ت املىخضة ل٣بى٫  ُٟهم لهظه الكب٩اث جم اؾخسضام الىٍٓغ ٖلى الٗىامل املازغة في جْى

واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا، وجم الخىنل بلى ؤن قب٨ت الٟؿِبى٥ هي الكب٨ت ألا٦ثر 

 بحن املماعؾحن بحن قب٩اث الخىانل إلاحخماعي 
 
ألازغي، ٦ما جىنلذ اؾخسضاما

الضعاؾت بلى وحىص ٖال٢ت بحن ألاصاء املخى٢٘ والىُت الؿلى٦ُت، ٦ما ؤقاعث الضعاؾت بلى 

وحىص ٖال٢ت بحن ٧ل مً ألاصاء املخى٢٘ والجهض املخى٢٘ والخإزحر املجخمعي، ووحىص ٖال٢ت 

 بحن الجهض والخإزحر املجخمعي والدؿهُالث املخاخت.

زام بالكغ٦ت ٖلى ٧ل وؾُلت مً وؾاثل الخىانل وبُيذ الىخاثج ؤن هىا٥ مى٢٘ 

 بلى املى٢٘ الغؾمي 
 
الهاث التي  Websiteالاحخماعي بياٞت للكغ٦ت، ملخابٗت حمُ٘ إلٖا

ًخم وكغها ٖلى حمُ٘ املىا٢٘ ألازغي، وهظا ألامغ ًإزظ ؾُا٢حن، ألاو٫ مً زال٫ 

اًاث املباقغة، اGoogle addsبٖالهاث حىحل لظي حهضٝ ، والثاوي هى مىيٕى الٖغ

الهُت، بياٞت بلى الكٗىع باملؿاولُت ججاه  ت ٖال٢ت الكغ٦ت م٘ الىؾُلت الٖا لخ٣ٍى

اًت وؾاثل بٖالمُت مسخلٟت.  الم الٟلؿُُني مً زال٫ املؿاهمت في ٖع  إلٖا

ؤما باليؿبت ل٣ُاؽ امليكىعاث ٖلى وؾاثل الخىانل الاحخماعي ٞةن هىا٥ ؤصواث 

غ  جدلُلُت باإلياٞت بلى مضي ونى٫ امليكىع  مخُىعة ًخم اؾخسضامها، وحٗمل ج٣اٍع

 ٖلى ٖضص 
 
للجمهىع، وإلاهُبإ للميكىع، خُث ؤن ؤمغ ال٣ُاؽ لِـ م٣خهغا

ؿاٖض طل٪ في صعاؾت وج٣ُُم ٞٗالُت الخىاع بحن الكغ٦خحن إلاعجاباث والخٗل٣ُاث،  َو
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هم والجمهىع املخابٗحن، بهضٝ الىنى٫ الى الاجها٫ الٟٗا٫ الظي ٌؿاهم في بىاء الخٟا

ت بحن الكغ٧اث وحمهىعها، وحؿاهم هظه الالُاث في ج٣ُُم صعحت  والٗال٢ت ال٣ٍى

ٗالُخه في جد٤ُ٣ الهىعة الظهىُت الجُضة لها. ٦ما بُيذ الىخاثج  الاجها٫ الخىاعي ٞو

ؤن الؿبب وعاء اؾخسضام هظه الىؾاثل هى اهدكاعها ال٨بحر وؾهىلت الىنى٫ بلى حمُ٘ 

ب )وجخ٤ٟ هظه الٟئاث املؿتهضٞت. 
َ
( التي جىنلذ بلى ؤن 2014الىخاثج م٘ صعاؾت ٚال

مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ٌؿخسضمىن الاهترهذ لالجها٫ بالٗمالء الخالُحن واملدخملحن، 

٦ما ٌؿخسضم املماعؾىن مىا٢٘ الكب٩اث الاحخماُٖت في الخىانل م٘ حماهحر 

إحي الِٟـ بى٥ في م٣ضمت مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي الا ، املىٓماث، ٍو
 
٦ثر اؾخسضاما

هغ ماقغ ؾهىلت اؾخسضام املى٢٘ بك٩ل ؤ٦بر  تر. ْو خىب، زم مى٢٘ جٍى ًلُه مى٢٘ الٍُى

 مً ماقغ الخىاع الخٟاٖلي صازل املى٢٘.

مدي ئطخخدام جىاٌ وأوزٍدو  مىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالظإاٌ الثال::

 ألطتراجُجُت اجصاٌ مخياملت في الفِع بىن

هٟداث إلاحخماُٖت في الِٟـ بى٥ ل٩ل مً حىا٫ بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ال

حر مٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت إلاجها٫ والخىانل مٗها  وؤوعٍضو بهخمذ بضعحت ٦بحرة في جٞى

حر 23.7%، ٦ما بهخمذ بخىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها بيؿبت 61.7بيؿبت  %، وجٞى

%، ؤما 7.1%، ووكغ البُاهاث الصخُٟت بيؿبت 6.9مٗلىماث ًٖ َبُٗت الٗمل بيؿبت 

ت بيؿبت  غ املالُت والؿىٍى  %.0.3الخ٣اٍع

وبامل٣اعهت بحن نٟدتي حىا٫ وؤوعٍضو في الِٟـ بى٥ وحضث الباخثت ؤن ؤوعٍضو 

تهخم بخىيُذ عؾالت املىٓمت وؤهضاٞها بضعحت ؤ٦بر مً حىا٫ التي جغج٨ؼ ٖلى ٖغى 

 %.18% م٣اعهت بجىا٫ 31.2ألاخضار وألاوكُت خُث بلٛذ اليؿبت في ؤوعٍضو 
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غ املٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت إلاجها٫ ٞبلٛذ في حىا٫ ؤ %، وهي ؤ٦بر 65.4ما ًٖ جٞى

 %. 56.9مً ؤوعٍضو التي بلٛذ 

حر  الهاث ؤ٦ثر مً جٞى ٦ما بُيذ الىخاثج ان ٧ل مً حىا٫ وؤوعٍضو بهخمخا بيكغ إلٖا

وعٍضو %، ؤما في ؤ7.2ٛذ اليؿبت في حىا٫ مٗلىماث ًٖ َبُٗت ٖمل الكغ٦ت خُث بل

ألامغ باليؿبت لئلهخمام بيكغ البُاهاث الصخُٟت خُث ٧اهذ اليؿبت %. و٦ظل٪ 6.7

 . %5.1 %، م٣اعهت بإوعٍضو التي بلٛذ٢8.7لُلت وبلٛذ في حىا٫ 

 بةؾخثىاء 
 
با ت واملالُت، ٣ٞض اوٗضمذ ج٣ٍغ غ الؿىٍى ؤما ُٞما ًخٗل٤ بيكغ الخ٣اٍع

% لضي 0%، و0.6ُٞضًىهحن ؤْهغا بهجاػاث حىا٫ وبظل٪ ج٩ىن اليؿبت في حىا٫ 

 ؤوعٍضو.

حر املٗلىماث املُٟضة ؤ٦بر مً  ٓهغ مما ؾب٤ ؤن مؿخىي بهخمام ؤوعٍضو بخٞى ٍو

 حىا٫، ول٨ً حىا٫ اهخمذ بمٗلىماث الخىانل وإلاجها٫ ؤ٦ثر مً ؤوعٍضو.

ؤما ًٖ ؾهىلت اؾخسضام واحهت الهٟدت ٞبُيذ الىخاثج ؤن الهٟداث إلاحخماُٖت 

%، ٦ما 41.9الهىع والُٟضًىهاث بيؿبت ل٩ل مً حىا٫ وؤوعٍضو ؤجاخذ املجا٫ ليكغ 

غث زانُت حٗضص اللٛت املؿخسضمت بيؿبت  %، ؤما ؾهىلت الىنى٫ بلى 27.9ٞو

غ ؤ٦ثر في 30مٗلىماث ًٖ املىٓمت ٞجاءث بيؿبت  %، طل٪ ؤن مٗلىماث الكغ٦ت جٞى

غ بٌٗ % ٞجاءث ٖلى ق٩ل بٖالهاث جٞى30نٟدت خى٫ ؤو مٗلىماث ًٖ، ؤما 

 وعٍضو.ا٫ وؤاملٗلىماث ًٖ قغ٦تي حى 

ُما ًخٗل٤ بالخٟاّ ٖلى ػواع الهٟدت، ٞإْهغث الىخاثج ؤن الهٟداث  ٞو

إلاحخماُٖت ل٩ل مً حىا٫ وؤوعٍضو اهخمذ بىحىص عوابِ لىؾاثل الخىانل إلاحخماعي 

% ليكغ عوابِ 47%، م٣ابل 49.8ألازغي بضعحت مخىؾُت خُث ونلذ اليؿبت ال٩لُت 
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الهاث ٞجاءث اليؿبت يُٟٗت للمى٢٘ الال٨ترووي لها م٘ ٧ل ميكىع، ؤ ما ٢لت ْهىع إلٖا

الهاث في امليكىعاث 3 % وطل٪ ؤن ٧ل مً حىا٫ وؤوعٍضو ٌٗخمضون باألؾاؽ ٖلى إلٖا

 الخانت بهم في الِٟـ بى٥.

وبامل٣اعهت بحن حىا٫ وؤوعٍضو ٞبُيذ الىخاثج ؤن اوعٍضو جًٟل وكغ املى٢٘ إلال٨ترووي 

جًٟل وكغ عوابِ ملىا٢٘ الخىانل  %، م٣ابل حىا٫ التي61.6الخام بها بيؿبت 

 %.58.5ألازغي بيؿبت 

،٘ ؛ 2013؛ الالوهضي، 2011وبوسجمذ هظه الىخاثج م٘ الضعاؾاث الخالُت )ؤبى ؾَغ

٠ُ الاجها٫ الخىاعي ٖبر قب٨ت الاهترهذ في بىاء 2014ٚالب،  ( والتي جىاولذ جْى

س ي الٗال٢اث الٗال٢اث بحن املىٓماث وحماهحرها، واج٣ٟذ الضعاؾاث بلى ؤن مماع 

ت، ٦ما ٌؿخسضم  الٗامت ٌؿخسضمىن الاهترهذ لالجها٫ والخىانل م٘ الجماهحر املخىٖى

املماعؾىن مىا٢٘ الكب٩اث الال٨تروهُت وؾاثل الخىانل الاحخماعي في الخىانل م٘ 

إحي الِٟـ بى٥ في م٣ضمت وؾاثل الخىانل الاحخماعي ألا٦ثر  حماهحر املىٓماث، ٍو

.
 
 اؾخسضاما
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خائج اإلاخعللت بالظإاٌ السابع: هل ٌعىع مدخىي صفداث أوزٍدو مىاكشت الى

 وجىاٌ في الفِع بىن اطتراجُجُت ئدازة الظمعت؟

 
 
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ٧ل مً قغ٦ت ؤوعٍضو وحىا٫ بهخمخا بضعحت مغجٟٗت حضا

ت الخٟاٖلُت في نٟداتها في الِٟـ بى٥ وحاءث الىخاثج بالترجِب ٦ما  بالخل٣اث الخىاٍع

  ًلي:

غوى جغوٍجُت لٛحر املخٗاملحن م٘ املىٓمت بيؿبت   % 96وكغ مٗلىماث ٖو

 % لكغ٦ت حىا96.٫ألوعٍضو، و

% ألوعٍضو، 92بجاخت الٟغنت للجمهىع بالخٟاٖل ٖلى ما جيكغه املىٓمت بيؿبت  

 % لجىا88.3.٫و

% ألوعٍضو، 90وكغ اع٢ام الهىاج٠ ألوعٍضو وبٌٗ املؿاولحن ٞحها بيؿبت  

ملالخٓت بالتر٦حز ٖلى ؤع٢ام هىاج٠ املىٓمت وهضعة وحىص ع٢م زام % لجىا٫، م٘ ا80و

 ملؿاو٫ بها.

% ألوعٍضو، 88الخىٕى في مدخىي امليكىع )هو، ُٞضًى، نىعة( بيؿبت  

٣ت بالىو.69.6و  % لجىا٫، م٘ التر٦حز ٖلى الهىعة املٞغ

%، 84مكاع٦ت عوابِ املى٢٘ الال٨ترووي واملىا٢٘ الاحخماُٖت الازغي بيؿبت  

 % لجىا80.٫عٍضو، وألو 

ىُت بيؿبت   % 84املكاع٦ت بيكغ مىايُ٘ جسو املىاؾباث الضًيُت والَى

 % لجىا71.٫ألوعٍضو، و

 % لجىا66.٫% ألوعٍضو، و84وحىص ميكىعاث حؿخُل٘ عؤي الجمهىع بيؿبت  
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وكغ مٗلىماث ًٖ الخضماث امل٣ضمت للمكتر٦حن واملىٓمت ٣ِٞ )الجمهىع  

 % لجىا٫(.70ألوعٍضو، و %80املخٗامل م٘ املىٓمت بيؿبت 

% 76وكغ ألاوكُت وألاخضار التي جىٓمها ؤوعٍضو ؤو حكاع٥ ٞحها بيؿبت  

 % لكغ٦ت حىا92.٫ألوعٍضو، و

ض الال٨ترووي ألوعٍضو وبٌٗ املؿاولحن ٞحها بيؿبت   ً البًر %، 74وكغ ٖىاٍو

 % لجىا88.٫ألوعٍضو، و

% ألوعٍضو، 74الغص ٖلى اؾخٟؿاعاث وق٩اوي الجمهىع ٖبر الخٗل٣ُاث بيؿبت  

   % لجىا69.1.٫و

وبُيذ هظه الىخاثج ج٣اعب اليؿب بحن حىا٫ وؤوعٍضو، وجٟى١ ؤوعٍضو ٖلى حىا٫ في 

وكغ الٗغوى والخضماث، م٣ابل جٟى١ قغ٦ت حىا٫ في وكغ ألاوكُت وألاخضار التي 

جماعؾها الٗال٢اث الٗامت، ٦ما بُيذ الىخاثج ؤن ؤوعٍضو تهخم بالغصوص ؤ٦ثر مً قغ٦ت 

 حىا٫.

٦ما بُيذ الىخاثج ؤن حىا٫ وؤوعٍضو بهخمخا بالضعحت ال٨بحرة في ٖغى ميكىعاث 

%، ٦ما صٖذ املخابٗحن ملكاع٦ت 65.6جغوٍجُت وجسًُٟاث للٗغوى والخضماث بيؿبت 

%، و٢امذ بخدضًث مدخىي الهٟداث بيؿبت 13.4امليكىع في ٖضة مىايُ٘ بيؿبت 

خابٗحن والغص ٖلحها ٣ٞض اهخمذ بها %، ؤما باليؿبت ليكغ ألاؾئلت امل٨غعة مً امل15

 %.5.8بيؿبت 

وبامل٣اعهت بحن حىا٫ وؤوعٍضو ٣ٞض بهخمذ ؤوعٍضو بالغصوص ٖلى املخابٗحن بك٩ل ؤ٦بر 

 %.4.5%، م٣اعهت بجىا٫ التي بلٛذ بيؿبت 7.5مً حىا٫، خُث بلٛذ وؿبت الغص 
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بإوعٍضو  %، م٣اعهت23.4ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخدضًث البُاهاث ٞبلٛذ اليؿبت في حىا٫ 

%، ؤما صٖىة الجمهىع ملكاع٦ت امليكىع ٞةهخمذ ؤوعٍضو بك٩ل ؤ٦بر في 3.9التي بلٛذ 

ُما ًخٗل٤ 11.7%، م٣اعهت 15.8طل٪ خُث بلٛذ اليؿبت لضٖىتها  % لجىا٫، ٞو

بالٗغوى التروٍجُت ٣ٞض حاءث اليؿب ٦بحرة في ٧ل مً حىا٫ واوعصًى خُث بلٛذ في 

 %.72.7ونلذ بلى  %، م٣اعهت بإوعٍضو التي60.3حىا٫ 

 ,Saxton & Waters, 2014; Rokkaواوسجمذ هظه الىخاثج م٘ الضعاؾاث )

Karlssonb & Tienarib, 2014; Wright & Hinson, 2013 التي جدضزذ ًٖ ٦ُُٟت )

 ٖلى صوع 
 
٠ُ خؿاباث مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي في بصاعة ؾمٗتها، بالتر٦حز ؤًًا جْى

ٟحن في طل٪ مً زال٫ الجه ىص الاجهالُت التي ٣ًىمىن بها بك٩ل ٞاٖل، وجىنلذ املْى

الضاعؾاث بلى ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي صوع ٞٗا٫ في بصاعة ؾمٗت املىٓمت، 

 باٖخباعها ألا٦ثر ٞاٖلُت ومخابٗت مً ٢بل ؤصخاب املهالر املخٗاملحن م٘ املىٓمت.

 ;Jonas, Katrina & Jane, 2014; Wiggle & Zhang, 2011صعاؾت ) ٦ما وضخذ

Taylor & Kent, 2010;)  الؿبل التي جدبٗها الكغ٧اث إلصاعة ؾمٗتها ٖبر مىا٢٘ الخىانل

ِـ بى٥"، ومضي الخُٛحر الهاثل الظي ؤخضزخه وؾاثل الخىانل  تر ٞو الاحخماعي "جٍى

الاحخماعي في آلُت ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الٗال٢اث الٗامت إلصاعة ؾمٗت مىٓماتهم، 

 باإلياٞت بلى الضوع ال
 
ٟاٖل واملازغ لىؾاثل الخىانل الاحخماعي و٢ذ ألاػماث، وؤًًا

خى٫ الخيكئت املخى٢ٗت لجمهىع املىٓمت هدُجت اؾخسضامهم لىؾاثل الخىانل 

ال٢ت طل٪ بؿمٗت املىٓمت، واٖخمض الباخثىن ٖلى جُب٤ُ مباصت  الاحخماعي، ٖو

لىؾاثل  الاجها٫ الخىاعي في صعاؾاتهم، و٦كٟذ الىخاثج ًٖ ٢ىة الضوع الٟاٖل

الخىانل الاحخماعي ومضي جإزحرها ٦إصاة اجهالُت، وؤن ألاوكُت الاجهالُت ٖبر مىا٢٘ 

الخىانل الاحخماعي للمىٓمت حصج٘ الجمهىع ٖلى الخٟاٖل بك٩ل بًجابي م٘ املىٓمت، 

وطل٪ مً زال٫ ببغاػ ألاوكُت والٟٗالُاث املسخلٟت للمىٓمت، وهظا مً قإهه مؿاٖضة 
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خاعجي ٖلى حك٨ُل ؾمٗت َُبت ًٖ املىٓمت، وهظا ما جىنلذ الجمهىع الضازلي وال

بلُه الضعاؾت الخالُت ؤن الكغ٦خحن حٗخمضان ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي إلصاعة 

الؿمٗت بك٩ل ٦بحر. وا٢ترخذ الضعاؾاث ؤن هىا٥ ٖضة ؾبل ًم٨ً مً زاللها بصاعة 

ٟحن ٖبر الاجهاالث الؿمٗت ٖبر مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي، وطل٪ مً زال٫ صوع امل ْى

 م٘ حاثذ به هظه الضعاؾت.
 
 املٟخىخت م٘ الجماهحر، وهظا ًخ٤ٟ ٧لُا

مىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالظإاٌ الخامع: ما هي اإلاعُلاث التي جىاجه ممازس ي 

 العالكاث العامت عىد اطخخدام مىصت الفِع بىن؟

ٟى  الٗال٢اث الٗامت  ؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت ؤهه ال ًىحض نٗىباث مُٗىت ًىاحهها مْى

اًت  في ؤوعٍضو بالخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي، بةؾخثىاء بػصًاص َلباث الٖغ

للٟٗالُاث املسخلٟت ألامغ الظي ٌؿخجٝز محزاهُت الكغ٦ت، ؤما قغ٦ت حىا٫ ٞبُيذ ؤن 

ٟى الٗال٢اث الٗامت في الخٗامل م٘ وؾاثل الخىانل  الهٗىباث التي ًىاحهها مْى

( 2007وجا٦ض ٖلى طل٪ صعاؾت ُٖاص )ل في إلاقاٖاث والغصوص الؿلبُت. الاحخماعي جخمث

التي بُيذ ؤن هىا٥ ٖضة نٗىباث جىاحه مماعس ي الٗال٢اث الٗامت جدى٫ صون 

ت ٦إ٦ثر  الاؾخٛال٫ ألامثل ملى٢٘ املاؾؿت ٖلى قب٨ت إلاهترهذ وجإحي املك٨الث إلاصاٍع

ه.  ال٣ٗباث التي جىاحههم، وإلاقاٖاث، والدكٍى

ذ هظه الىخاثج ج٣اعب اليؿب بحن حىا٫ وؤوعٍضو، وجٟى١ ؤوعٍضو ٖلى حىا٫ في وبُي

وكغ الٗغوى والخضماث، م٣ابل جٟى١ قغ٦ت حىا٫ في وكغ ألاوكُت وألاخضار التي 

جماعؾها الٗال٢اث الٗامت، ٦ما بُيذ الىخاثج ؤن ؤوعٍضو تهخم بالغصوص ؤ٦ثر مً قغ٦ت 

 حىا٫.

( والتي جىنلذ 2010؛ ؾٗض، 2005)ٖاٌل،  وهظه الىخاثج جخ٤ٟ م٘ صعاؾت ٧ل مً

بلى ؤن املىٓماث الخ٩ىمُت والخانت حٗخمض ب٨ثاٞت ٖلى بؾخسضام إلاهترهذ في 
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الٗال٢اث الٗامت، وؤْهغث هخاثج الضعاؾت وحىص بهخمام ٢ىي بخد٤ُ٣ الىمىطج الخمازلي 

ا٫ في الٗال٢اث الٗامت في املىٓماث الخانت والٗامت، ٦ما اهخمذ املىا٢٘ باإلجه

الخٟاٖلي خُث حؿمذ للجمهىع بخ٣ضًم حٗل٣ُاجه؛ في امل٣ابل ٦كٟذ صعاؾت )بسُذ، 

ؼون، 2009 ( ًٖ وحىص ٢هىع في الخٟاٖل بحن املىٓماث وحماهحرها ٖبر 2007؛ هاٍع

املىا٢٘ الال٨تروهُت، ؾىاء مً خُث َبُٗت املًامحن التي ج٣ضمها ؾىاء للمىاَىحن ؤو 

الم، و٦ظل٪ في بؾخسضا مها لىؾاثل الخىانل إلال٨ترووي ؤو في جُب٣ُها لىؾاثل إلٖا

 ملٟاهُم الخىاع الخٟاٖلي.

: جىصُاث الدزاطت
ً
 طادطا

 بىاًء على الىخائج التي جىصلذ ئليها هره الدزاطت، أوصذ الباخثت باآلحي:

جىصُاث الباخثت للمإطظاث وشسواث ؤلاجصاٌ وعلى وجه الخصىص ألوزٍدو 

  وجىاٌ بما ًلي:

 والخٛظًت الغاحٗت وزانت قغ٦ت الجىا٫، خُث ؤْهغث  إلاهخمام بالغصوص

 .الىخاثج ؤجها تهخم بالغصوص لالُت ٣ِٞ، وهىا٥ ٢هىع في مخابٗت ٖمالئها

  وي٘ اؾتراجُجُت واضخت لئلجها٫ الخىاعي ل٩ل مً حىا٫ وؤوعٍضو

لهٟداتهم في مىا٢٘ الخىانل إلاحخماعي، خُث بُيذ الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو 

٣ي، وعٚم وحىص إلاجها٫ الخىاعي إلا ؤهه جغ٦ؼان ب الضعحت ألاولى ٖلى إلاجها٫ الدؿٍى

 .بداحت الى جضُٖم ومخابٗت إلهجاح الٗملُت الاجهالُت م٘ الجمهىع 

  ،جدضًث مدخىي الصخٟاث إلاحخماُٖت بك٩ل ممىهج ل٩ل مً ؤوعٍضو وحىا٫

ؤوعٍضو، خُث بُيذ الىخاثج ؤن إلاهخمام بخدضًث مدخىي الهٟدت ي٠ُٗ في قغ٦ت 

 .ومخىؾِ في قغ٦ت حىا٫
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  إلاهخمام بةؾخُالٖاث الغؤي، وامليكىعاث إلاحخماُٖت في قغ٦ت حىا٫، خُث

 م٣اعهت بامليكىعاث 
 
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن وؿبت امليكىعاث الخٟاٖلُت ٢لُلت حضا

 .التروٍجُت

  مخابٗت ب٢تراخاث املخابٗحن ُٞما ًخٗل٤ بالخضماث والٗغوى وألازظ بها، خُث

ضث الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ًغ٦ؼان ٖلى الغص لالي ٖلى املؿىجغ للمخابٗحن، ؤ٦

 .وهي آلُت ال جًمً املخابٗت الجُضة للجمهىع 

  اؾخسضام الُٟضًى بك٩ل ؤ٦بر لٗغى إلاهجاػاث، وألاوكُت في ٧ل مً حىا٫

 ٤ وؤوعٍضو، خُث ؤْهغث الىخاثج ؤن قغ٦تي حىا٫ وؤوعٍضو ع٦ؼجا ٖلى الىو املٞغ

بالهىع، واؾخٗاهذ بالُٟضًى في مىاي٘ ٢لُلت جىاولذ اهجاػاث الكغ٦ت، ؤو بغامج 

 .زانت ب٩ل مجهما

 هما أوصذ الباخثت ألاوادًمُين والباخثين بما ًلي: 

   ٝبحغاء صعاؾاث مؿخ٣بلُت خى٫ إلاجها٫ الخىاعي وؤهمُخه في جد٤ُ٣ ؤهضا

٠ُ مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي في  املاؾؿت، خُث ؤن الضعاؾت الخالُت ع٦ؼث ٖلى جْى

اصاعة الؿمٗت وجدضزذ ًٖ ؤهمُت الاجها٫ الخىاعي لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ، وجىص ي 

الباخثت بخسهُو الضعاؾاث املؿخ٣بلُت خى٫ ؤهمُت إلاجها٫ الخىاعي في جد٤ُ٣ 

 ؤهضاٝ املاؾؿاث بك٩ل ٖام.

   بحغاء صعاؾاث مؿخ٣بلُت جخٗل٤ باملىيٕى بةؾخسضام ُٖىت ؤ٦بر، واؾخُإل

الجمهىع مً زال٫ إلاؾخبُان، لئلَإل ٖلى آعاء الجمهىع، وج٣ُُمه ليكاٍ  عؤي

 الٗال٢اث الٗامت في بصاعة الؿمٗت

   صعاؾت الٗال٢ت بحن إلاجها٫ الخىاعي وبصاعة الؿمٗت لكغ٧اث ؤزغي في ٚحر

 مجا٫ قغ٧اث إلاجهاالث، ٧الكغ٧اث ٚحر الغبدُت.
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نشثكاخ انرىاطم انًحىس انثاٍَ: ذىظُف يًاسعٍ انؼالقاخ انؼايح 

 1"انقطاع انرجاسٌ األسدٍَ أًَىرخًا"االخرًاػٍ 

: ملدمت عً شبياث الخىاصل الاجخماعي
ً
 أول

 الخضًثت الخ٨ىىلىحُت الثىعة ؤٞغػجه ما ؤٖٓم مً الاحخماعي الخىانل قب٩اث حٗض

 الكب٩اث هظه خُٓذ ٣ٞض الخالي، الٗهغ في باعػة ٖالمت وؤنبدذ إلاهترهذ، قب٨ت ٖلى

٘ ٦بحر باهدكاع   وقهضث الٗالمي، الهُٗض ٖلى وؾَغ
 
 قغاثذ حمُ٘ مً مؿبى١  ٚحر ب٢باال

 اٞتراض ي، بل٨ترووي ًٞاء في ألاٞغاص بحن املؿاٞاث الكب٩اث هظه ٢غبذ ٣ٞض املجخم٘،

  حك٩ل ؤنبدذ ختى البكغ بحن الجٛغاُٞت الخىاحؼ و٦ؿغث
 
  حؼءا

 
ا  خُاة مً خٍُى

 ٚضث بل ٣ِٞ، الغؾاثل لخباص٫ ٨ىىلىحُتج ؤصواث مجغص الكب٩اث هظه حٗض ولم الىاؽ،

 الاحخماُٖت الكب٩اث ًمحز ما ؤن طل٪ ٖالمي، مؿخىي  ٖلى واملكاع٦ت للخٟاٖل وؾُلت

ت الخٟاٖلُت هى بك٩ل ؤؾاس ي الغ٢مُت  ؤجاخذ لؤلٞغاص التي الىؾاثِ، املخٗضصة املخىٖى

ىا ؤن املؿخسضمحن  دذؾم ٣ٞض هٟؿه، ومؿخ٣بلىن بالى٢ذ مغؾلىن  ؤجهم ٖلى ًخهٞغ

ؿخ٣بلىا ؤن ًغؾلىا للجماهحر الخضًثت الخ٨ىىلىحُا هظه خٟاٖلىا َو ٣ٗبىا ٍو ؿخٟؿغوا َو  َو

كاع٧ىا ت ب٩ل َو ت وبؿٖغ  بحن الخىانل لخد٤ُ٣ هامت وؾُلت باجذ ٞاث٣ت؛ لظل٪ خٍغ

الم وؾاثل بحن ما حمٗذ خُث ألاٞغاص واملجخمٗاث،  الخضًثت الخ٣لُضًت والىؾاثل إلٖا

غى هامت، وؾُلت طل٪ ٞجٗلها  هظه بلى الخىحه والٗامت الخانت ٖلى الكغ٧اث طل٪ ٞو

ت ٖالمتها لترؾُش مىخجاتها ؤو بها وبسضماتها للخٍٗغ٠ الكب٩اث  الٗال٢ت م٘ وٕاصاعة الخجاٍع

غث خُث حماهحرها،
ّ
 الٗمالء م٘ الخىانل للكغ٧اث ألحل مثالُت مىهت الكب٩اث هظه ٞو

باتهم، ٖلى والخٗٝغ لخمالتها، جماهحرال وعنض اؾخجابت للتروٍج، واملغج٣بحن الخالُحن  ٚع

جىعُف ممازس ي العالكاث العامت لشسواث الخىاصل الاجخماعي " اللطاع ألازدوي (. 2018املؼاهغة، مىا٫. ) - 1

 . 411-381( 3)11. املجلت ألاعصهُت للٗلىم الاحخماُٖت، ا"همىذًج 
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 هظه جدُده الضاثم الظي الخىانل زال٫ مً وحٗل٣ُاتهم آعائهم إلبضاء لهم وٕاجاخت الٟغنت

 الكب٩اث.

: هبرة مخخصسة عً مىهجُت الدزاطت
ً
 زاهُا

 الخىانل بكب٩اث املخمثلت إلاهترهذ لكب٨ت الخضًثت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت ؤخضزذ

 املىٓماث ٖهب وباجذ واملٗلىماث، الاجها٫ ٖالم في خ٣ُ٣ُت زىعة الاحخماعي

٠ُ وج٣ضمها، هجاخها في واملؿاهمت ؤهضاٞها، لخضمت واملاؾؿاث  الخ٨ىىلىحُا هظه ٞخْى

غنت مؿبى٢ت، ٚحر بهىعة املٗلىماث وجباص٫ املجخم٘ ؤٞغاص بحن الخىانل ؾهلذ  ٞو

 واملكاع٦ت الخٟاٖل زال٫ مً الجمهىع  وبحن بُجها مخاهت ؤ٦ثر ٖال٢ت لخد٤ُ٣ للكغ٧اث

  ٖلى هُا١ والخٗل٤ُ
 
 التي الخىانل الاحخماعي قب٩اث ؤهمُت مضي مً واؾ٘. واهُال٢ا

  ؤ٦ثر ؤنبدذ
 
 باإلياٞت لِكمل ٧اٞت، وؤٖماعهم املجخم٘ بإَُاٞهم ٞئاث بحن اؾخسضاما

ت، اليكاَاث والث٣اُٞت والؿُاؾُت اليكاَاث الاحخماُٖت بلى طل٪  صٞ٘ و٢ض الخجاٍع

 الدزاطت مشيلت ٣ٞض جبلىعث جغوٍجُت، ٦إصاة الخضًثت الخ٣ىُت بهظه لالهخمام غ٧اثبالك

 لشبياث العامت العالكاث ممازس ي جىعُف مدي "مالاحي:  الغثِس ي الؿاا٫ في

ت اللطاعاث في الخىاصل الاجخماعي   ألازدن؟" في الخجاٍز

  الاحخماعي الخىانل قب٩اث حٗض خُث
 
ا لخ٨ىىلىحُا جُىعا

 
 يىء في ٗلىماث،امل خضًث

في  املؿخسضمت ألاصواث مً عثِؿُت ؤصاة ؤنبدذ التي ٢بل الجماهحر مً جؼاًض اؾخسضامها

اث٠  .الٗامت الٗال٢اث ْو

ت ٖلى الىٓغي  بَاعها في الضعاؾت و٢ض اٖخمضث ل٣بى٫ واؾخسضام  املىخضة الىٍٓغ

غها ٢ام التي ،(UTAUT)الخ٨ىىلىحُا  (Venkatesh, Morros & Davis, 2003)بخٍُى

ت  وحٗض الخىُٓمي. الؿُا١ في للخ٣ىُت املؿخسضمحن ب٣بى٫  والخيبا ل٣ُاؽ  (UTAUT)هٍٓغ

اث التي حؿاٖض ٖلى ٞهم الٗىامل املازغة في ٢بى٫ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت،  بخضي الىٍٓغ
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ت  ت ٖلى زماهُت هماطج جخٗل٤ ب٣بى٫ الخ٨ىىلىحُا، ؤهمها هٍٓغ خُث ج٣ىم هظه الىٍٓغ

ت ، و (TPB)الؿلى٥ املسُِ  ت اهدكاع املبخ٨غاث، وهمىطج الضاُٞٗت وهٍٓغ هٍٓغ

اث املؿببت  حرها. (TRA)الخهٞغ  ٚو

ت  ت الؿلى٦ُت  (UTAUT)وجدخىي هٍٓغ ٖلى ؤعبٗت ٖىامل عثِؿُت جازغ ٖلى الجٖز

ل٣بى٫ واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا، وهي: ألاصاء املخى٢٘، والجهض املخى٢٘، والخإزحراث 

جسً٘ للخٗضًل بىاؾُت ؤعبٗت مخٛحراث، هي: الاحخماُٖت، والدؿهُالث املخاخت، و 

ىاُٖت الاؾخسضام(. ، والٗمغ، والخبرة، َو  )الىٕى

ت بلى جٟؿحر هُت وؾلى٥ الاؾخسضام، بياٞت بلى ؤجها ج٣ترح ؤن  وتهضٝ هظه الىٍٓغ

ألاصاء املخى٢٘، والجهض املخى٢٘ والخإزحر الاحخماعي جازغ بك٩ل مباقغ ٖلى هُت اؾخسضام 

ت الخ٨ىىلىحُا، بياٞ ت بلى الىُت الؿلى٦ُت، وؾلى٥ الاؾخسضام، ٦ما جضٖم الىٍٓغ

Technology Acceptance Model (TAM ،)  ابك٩ل زام همىطج ج٣بل الخ٨ىىلىحُ

ٗض مً الىماطج الهاص٢ت واملىزى٢ت لخٟؿحر ٢بى٫  ٌُ  ؾلى٥ وجٟؿحر املٗلىماث، هٓم الظي 

 الىٓم. هظه ججاه املؿخسضم

٠ُ مضي ٖلى ٗٝغالخ بلى الضعاؾت هظه ولظل٪ ؾٗذ  الخىانل قب٩اث جْى

ت الكغ٧اث في الٗامت الٗال٢اث في الاحخماعي  :ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً ألاعصن في الخجاٍع

٠ُ في الٗامت الٗال٢اث مماعس ي ٢ُام مضي -1  في الاحخماعي الخىانل قب٩اث جْى

 .ألاعصوي ال٣ُإ الخجاعي  في الٗامت الٗال٢اث مهام

 الخىانل الٗامت لكب٩اث الٗال٢اث مماعس ي ضامواؾخس ٢بى٫  في املازغة الٗىامل -2

 .الاحخماعي

٠ُ في الٗامت الٗال٢اث جىاحهها التي املٗى٢اث -3  الاحخماعي الخىانل قب٩اث جْى

 ؤٚغايها.جد٤ُ٣  في
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 :في البٗضًً لاجُحن أهمُت هره الدزاطتوج٨مً 

 الظي جدىاوله وهى  البٗض الىٓغي: جإحي ؤهمُت هظه الضعاؾت مً ؤهمُت املىيٕى -1

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي في   ،"ألاعصوي الخجاعي  ال٣ُإ في الٗامت الٗال٢اث"جْى

 .الجماهحر م٘ للخىانل ؤصاة هامت حٗض التي

 اججاهاث ًٖ ج٨ك٠ ألجها الضعاؾت، لهظه الٗلمُت ألاهمُت برػج :الٗلمي البٗض -2

 الاحخماعي الخىانل مىا٢٘ اؾخسضام هدى ال٣ُإ الخجاعي  في الٗامت الٗال٢اث مماعس ي

ُٟها الىؾُلت لهظه ومضي ج٣بلهم  ؾخدهضها الٗامت، واملؼاًا التي الٗال٢اث ٖمل في وجْى

 .الكغ٧اث بحن الكضًض ْل الخىاٞـ في الخ٣ىُت هظه باؾخسضام

 الٗامت الٗال٢اث مماعس ي حمُ٘ عاؾتالض مجخم٘ قمل: مجخمع الدزاطت وعُىتها

ت الكغ٧اث في الٗاملحن  (374) ٖضصها والبالٜ ويىاخحها، ٖمان نمتالٗا هُا١ في الخجاٍع

 لهٗىبت
 
ت. وهٓغا ت اؾدثماٍع  في الٗامت الٗال٢اث مماعس ي حمُ٘ قمى٫  قغ٦ت ججاٍع

 ويىاخحها، الٗانمت ٖمان في الكغ٧اث حمُ٘ الى والىنى٫  ألاعصوي، ال٣ُإ الخجاعي 

 خُاعاز ًخم خُث الاخخمالُت، ٚحر يمً الُٗىاث مً ٢هضًت ُٖىت الباخث ازخاع ٣ٞض

خ٣اص ؤؾاؽ ٖلى الُٗىت ال٣هضًت مٟغصاث  جمثل مجخم٘ بالٟٗل الُٗىت هظه بإن الٖا

 الضعاؾت. جسضم ؤٚغاى ؤجها ؤو الضعاؾت،

 الكغ٧اث ٖلى ٢هضي بك٩ل ( اؾدباهت150ولٛاًاث هظه الضعاؾت ٣ٞض جم جىػَ٘ )

ت  جم الاحخماعي، و٢ض الخىانل وقب٩اث الخضًثت الخ٨ىىلىحُا ممً ٌؿخسضمىن  الخجاٍع

 الاؾخماعاث حمُ٘ اؾترصاص الباخث مً ًخم٨ً لم خُث ٣ِٞ، اؾخماعة (100) اؾترصاص

خظاع الكغ٧اث ٖلى وػٖذ التي  اٖل
 
ٟحن، هٓغا اوكٛالهم  ؤو لضحهم الى٢ذ ل٤ًُ بما املْى

  بالؼباثً،
 
  إلاصاعة، ٢بل مً لهم الؿماح ٖضم وؤخُاها

 
 .املؿاو٫ املضًغ ؤزغي ُٚاب وؤخُاها
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: هخائج ا
ً
لدزاطت الخدلُلُت الخاصت بخىعُف ممازس ي العالكاث العامت في زالثا

ت ألازدهُت لشبياث الخىاصل الاجخماعي  الشسواث الخجاٍز

٠ُ مماعس ي الخانت الضعاؾت هخاثج الباخث ٌٗغى  في الٗامت الٗال٢اث بخْى

ت الكغ٧اث  :لاحي الىدى ٖلى وطل٪ الاحخماعي، لكب٩اث الخىانل ألاعصهُت الخجاٍع

ٌ اإلادىز ألا   : اؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي:و

٠ُ ٦48كٟذ هخاثج الضعاؾت ؤن )  %( مً ُٖىت الضعاؾت ٣ِٞ ٣ًىمىن بخْى

ت  قب٩اث الخىانل الاحخماُٖت في مماعؾت مهام الٗال٢اث الٗامت في الكغ٧اث الخجاٍع

 الهدكاع اؾخسضام قب٩اث 
 
الخىانل الاحخماعي بحن ألاعصهُت، وحٗض وؿبى مخضهُت هٓغا

 مسخل٠ ٞئاث الجماهحر.

 ٌؿخسضمىن قب٩اث ٣ِٞ الضعاؾت ُٖىت %( م29ً) ؤن الضعاؾت ٦كٟذ 

 الٗامت الٗال٢اث مماعس ي زبرة جضوي ٌكحر بلى وهظا ؤٖىام، زالزت مىظ الاحخماعي الخىانل

 .الضعاؾت ُٖىت بحن الاحخماعي قب٩اث الخىانل اؾخسضام في

 مً ٢بل مماعس ي  بُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن 
 
املى٢٘ إلال٨ترووي ألا٦ثر اؾخسضاما

الٗال٢اث الٗامت للخٍٗغ٠ بالكغ٦ت هى مى٢٘ )الِٟؿبى٥( الظي حاء بمخىؾِ خؿابي 

 ألهه ًدٓى بخهٟذ مغجٟ٘، وقٗبُت ٦بحرة بحن الجماهحر، وحاء في املغجبت 
 
مغجٟ٘، هٓغا

 لؿهىلت اؾخسضامه مً زال
 
٫ الهىاج٠ الظ٦ُت، زم الثاهُت مى٢٘ )الىاحـ آب(، هٓغا

 بحن 
 
حاء مى٢٘ )ألاوؿخٛغام( الظي حاء ؤ٢ل قب٩اث الخىانل الاحخماعي اؾخسضاما

 مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ُٖىت الضعاؾت.

: الٗىامل املازغة في ٢بى٫ واؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت اإلادىز الثاوي

 لكب٩اث الخىانل الاحخماعي:

ؤن مماعس ي الٗال٢اث الٗامت في ال٣ُإ الخجاعي  ألاصاء املخى٢٘: ٦كٟذ الىخاثج 

ألاعصوي ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي جُٟض في بًها٫ ألازباع 
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ت وبضعحت مغجٟٗت، وفي بب٣اء الجمهىع ٖلى ٖلم بأزغ الٗغوى  للجمهىع بؿهىلت وؾٖغ

اقغة م٘ واملىخجاث، ؤو الخضماث الخانت بالكغ٦ت، ومً الضزى٫ في خىاعاث مب

 الجمهىع، وازخهاع الى٢ذ ألصاء مهام ٖملهم.

الجهض املخى٢٘: ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ؤن ٚالبُت مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  

ٌٗخ٣ضون ؤن قب٩اث الخىانل الاحخماعي وؾاثل مغهت للخىانل م٘ ؤشخام ٖضة ؤو 

ت وؾهىلت للىنى٫ بلى حماهحر الكغ٦ت، بال ؤجه ا جدخاج حهاث مُٗىت، وؤجها جخمحز بؿٖغ

بلى حهض ٦بحر لبىاء نىعة طهىُت بًجابُت ًٖ الكغ٦ت، ٦ظل٪ ؾهىلت الىنى٫ بلى 

الهٟداث التي جدىاو٫ ألازباع وألاخضار املخٗل٣ت باملاؾؿت، بِىما حاء ؤ٢لها "اؾخجزاٝ 

 قب٩اث الخىانل الاحخماعي مٗٓم ؤو٢اتهم آلصاء مهام ٖملهم".

ٚالبُت مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  الخإزحر الاحخماعي: ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ؤن 

ؤٞاصوا بإن ألانض٢اء واملٗاٝع ٌصجٗىجهم ٖلى اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي 

٠ُ قب٩اث الخىانل في مهام ٖملهم ألن ٧ل مً  في مجا٫ ٖملهم، وؤجهم ٣ًىمىن بخْى

خىلهم ٌؿخسضمىجها، بِىما ٧اهذ ؤ٢ل املخىؾُاث الخؿابُت للخإزحر الاحخماعي ومٟاصها 

ؤن مضًغي الكغ٧اث ٌصجٗىن ٖلى اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي لخباص٫ 

 املٗلىماث م٘ الجمهىع.

الدؿهُالث املخاخت: ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ٚالبُت مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  

ت وال٣ضعة ٖلى اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي، وؤن  ؤٞاصوا بإن لضحهم املٗٞغ

للخٗامل م٘ هظه الكب٩اث، وؤن اؾخسضام قب٩اث الخىانل لضحهم الخبرة ال٩اُٞت 

بُٗت ٖملهم، بِىما ؤ٢ل املخىؾُاث الخؿابُت حاءث ل٩ل مً ؤن  الاحخماعي جخالءم َو

إلاصاعة الٗلُا جضٖم اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت ٧ىؾُلت اجها٫ في ٖمل الٗال٢اث 

٠ُ قب غ ألاصواث الالػمت لخْى ٩اث الخىانل الاحخماعي الٗامت، وؤن إلاصاعة الٗلُا جٞى
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في مماعؾت الٗال٢اث الٗامت مً )ؤحهؼة ٦مبُىجغ، ؤحهؼة مدمىلت، وهىاج٠ ط٦ُت، 

 وؤًباص(.

هُت الؿلى٥: ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن مٗٓم مماعس ي الٗال٢اث الٗامت  

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي في مماعؾتهم لٗمل  ًمُلىن بلى الاؾخمغاع في جْى

٠ُ هظه الكب٩اث في مماعؾت ٖملهم الٗال٢اث الٗامت، وؤ جهم ؾُٗملىن ٖلى جْى

للخٍٗغ٠ باملاؾؿت ووكاَاتها ووكغ ؤزباعها، بِىما حاء الخسُُِ لالؾخمغاع في 

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماعي للخٟاٖل م٘ الجمهىع في املغجبت ألازحرة، وبإ٢ل  جْى

 املخىؾُاث الخؿابُت.

 الىخائج النهائُت:

ص صعحت مخضهُت ٖىض مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ُٖىت ؤقاعث الىخاثج بلى وحى  -1

٠ُ قب٩اث الخىانل الاحخماُٖت في مماعؾت مهام  الضعاؾت ممً ٣ًىمىن بخْى

ت ألاعصهُت والتي بلٛذ )  %(.48الٗال٢اث الٗامت في الكغ٧اث الخجاٍع

ؤقاعث الىخاثج بلى جضوي وؿبت مً ٌؿخسضمىن قب٩اث الخىانل الاحخماعي  -2

لت مً ُٖى  .ت الضعاؾت، والتي بلٛذ زالزت ؤٖىامملضة ٍَى

 مً ٢بل  -3
 
ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن قب٨ت الِٟؿبى٥ هي الكب٨ت ألا٦ثر اؾخسضاما

مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ُٖىت الضعاؾت، للخٍٗغ٠ بالكغ٦ت مً بحن قب٩اث الخىانل 

 الاحخماعي املسخلٟت والتي ال ج٣ل ؤهمُت ٖجها.

بي لجمُ٘ الٗىامل املازغة في ٢بى٫ ؤْهغث الىخاثج اعجٟإ املخىؾِ الخؿا -4

واؾخسضام مماعس ي الٗال٢اث الٗامت ُٖىت الضعاؾت لكب٩اث الخىانل الاحخماعي، والتي 

%(، حاء ؤٖالها ألاصاء املخى٢٘، وجاله 0.23%(، باهدغاٝ مُٗاعي بلٜ )2.84بلٛذ )

ت الثالثت، وزم هُت الجهض املخى٢٘ في املغجبت الثاهُت، بِىما حاء الخإزحر الاحخماعي في املغجب

 الدؿهُالث املخاخت.
 
 الؿلى٥، وجبٗتها ؤزحرا
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 الخاثهة

٨ًمً ؾغ هجاح املاؾؿاث في ٖهغها الخالي ٖلى الٗال٢اث الٗامت، خُث ؤنبذ 

مً الىاضر وبك٩ل ٦بحر خخمُت وحىص الٗال٢اث الٗامت في املاؾؿاث؛ ٧ىجها الضٖامت 

ٗنى بجمُ٘ ألا
ُ
وكُت والٟٗالُاث والبرامج الاجهالُت في ألاؾاؾُت ألي ماؾؿت، و٧ىجها ح

ٗنى بضعاؾت ؾلى٥ ألاٞغاص 
ُ
املاؾؿت، وال ٣ًخهغ ٖملها ٖلى طل٪، بل ؤنبدذ ح

باث الجمهىع، والٗىامل املازغة ٖلى ؾلى٦هم، ٞإنبدذ تهضٝ  والجماٖاث، وجدضًض ٚع

٫ بلى جىُٓم الٗال٢اث بحن املاؾؿاث وحماهحرها ٖلى ؤؾـ مً الث٣ت والخٟاهم املخباص

املكتر٥؛ ولخد٤ُ٣ طل٪ ال بض للماؾؿاث مً وي٘ البرامج الاجهالُت املىاؾبت 

 والٟٗالت والاؾخجابت لها بما ًد٤٣ مهالر مكتر٦ت بحن املاؾؿاث وحماهحرها.

وبما ؤهىا لان في ٖهغ الخ٨ىىلىحُا، هجض ؤن الٗال٢اث الٗامت طهبذ باججاه ؤوؾ٘، 

ثل الخىانل الاحخماعي للخىانل م٘ وطل٪ مً زال٫ اؾخسضامها واؾخٛاللها لىؾا

م٨جها مً الىنى٫ بلى حمُ٘ حماهحرها في ؤن واخض، 
ُ
 ج

 
٣ت ؤ٦ثر ببضاٖا حماهحرها بٍُغ

و٢ضعتها ٖلى الاجها٫ والخىانل الخٗٝغ ٖلى اخخُاحاتهم وجلبُتها وبصاعة ؾمٗتها مً 

ٟي زاللها. لظل٪ ع٦ؼث املاؾؿاث ٖلى الاجها٫ الظي ًىُىي ٖلى ٖملُاث جٟاٖل ٖاَ

 مً هظا املبضؤ "اليكاٍ 
 
غاٝ املكتر٦ت، واهُال٢ا ٣لي في يىء جباص٫ الخإزحر بحن ألَا ٖو

الاجهالي" جدخم ٖلى الٗال٢اث الٗامت في املاؾؿاث جد٤ُ٣ الاجها٫ م٘ حماهحرها 

ٗخبر ع٦حزة ألي وكاٍ ًىحه للجماهحر  ٌُ الضازلُت ٢بل حماهحرها الخاعحُت؛ ٧ىهه 

 الخاعحُت.
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 والهراجع قائهة الهصادر 

 اإلاساجع العسبُت:

 ( .2009ألابغف، ببغاهُم .)اإلاىهج العلمي وجطبُلاجه في العلىم الاجخماعُت .

 )الُبٗت ألاولى(. ٖمان: صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘.

 ( .2009ؤبى انب٘، نالر .)ٖمان: صاع العالكاث العامت والاجصاٌ الاوظاوي .

 الكغو١ لليكغ والخىػَ٘. 

 .بهجي ،٘ هفاءة ئدازة عالكاث اإلاىغمت مع مجمىعاث (. 2011) ؤبى ؾَغ

الم، ٢ؿم الٗال٢اث اإلاصالح ، عؾالت ص٦خىعاه، )حامٗت ال٣اهغة، ٧لُت الٖا

الن(.   وإلٖا

 ( .2007ؤمحن، عيا .)اث العلمُت في مجاٌ ؤلاعالم الالىترووي . 1. ٍالىغٍس

 ال٣اهغة. 

 ( .أزس وطائل الخىاصل الحدً، هِؿان2014البضوي، ٖماع .) .ثت على الدعىة

، حامٗت بد: ملدم إلاإجمس وطائل الخىاصل الحدًثت وأزسها على اإلاجخمع

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن.  الىجاح الَى

 ( .ي، ؾٗض ت.الدظىٍم الظُاحي(. 2012البَُى  . ال٣اهغة: م٨خبت الاهجلى املهٍغ

 ( .2004الب٨غي، ٞااص ٖبض املىٗم .)العالكاث العامت في العصىز الحدًثت .

 . ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘. ال٣اهغة

 ( .2017البلبىش ي، ؤخمض .) اعخماد ممازس ي العالكاث العامت على وطائل

الخىاصل الاجخماعي لإلعالم عً أوشطت اإلاإطظاث ؤلاطالمُت الدعىٍت في 

 ( 1)4. صاع املىٓىمت لليكغ. مصس والظعىدًت
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 ( .2017جامخلذ، ببغاهُم .) الرهُت( وطائل الاجصاٌ الحدًثت )الهىاجف

ت: دزاطت على عُىت مً ألاشواج  ودوزها في حغُير شدة كُم العالكاث ألاطٍس

 (.1)54. صاع املىٓىمت لليكغ. ببلدًت غسداًت

 ( .2014حابغ، هجالء .) الُبٗت ألاولى(. دزاطت جدلُلُت في ؤلاعالم الجماهيري( .

 ٖمان، صاع املٗتز لليكغ والخىػَ٘. 

 ( .2015حاص هللا، مدمىص .)ٖمان: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.ألاشماث ئدازة . 

 ،أطع العالكاث العامت بين (. 2009ؤخمض. ) حغاصاث، ٖبض الىانغ والكامي

ت والخطبُم   .. ٖمان: صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘الىغٍس

 ( .2009الجما٫، عاؾم، ُٖاص، زحرث .) العالكاث العامت الدولُت والاجصاٌ بين

ت . )الُبالثلافاث ٗت ألاولى(. ال٣اهغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: الضاع املهٍغ

  .اللبىاهُت لليكغ والخىػَ٘

 ( .2017حىُض، خىان .) جطىز دزاطاث اجصالث ألاشمت في مجاٌ العالكاث

. صاع املىٓىمت 2017العامت: دزاطت جدلُلُت هُفُت مً خلبت الدظعُىاث ختى 

 (. 10)4لليكغ. 

 ( .2013الجىهغ، مدمض .)ىاد الاعالمُت الخللُدًت والالىتروهُت في العالكاث اإلا

  . إلاماعاث الٗغبُت املخدضة: صاع ال٨خاب الجامعي.العامت

 ( .2007حجاب، مىحر .)الُبٗت العالكاث العامت في اإلاإطظاث الحدًثت( .

  ألاولى(. ال٣اهغة: صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘.

 ( .2009الخؿني، ؾٗض .)إلاماعاث الٗغبُت املخدضة: تممازطت العالكاث العام .

 صاع ال٨خاب الجامعي. 

 ( .2008خماصة، بؿُىوي .) دزاطاث في ؤلاعالم وجىىىلىجُا الاجصاٌ والسأي

 . )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة، ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘.العام
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 ( .1997خمالوي، مدمض .)الُبٗت ئدازة ألاشماث: ججازب مدلُت وعاإلاُت( .

 هغة: م٨خبت ٖحن قمـ.ألاولى(. ال٣ا

 ( .ً1990الخًغي، مدؿ .) ئدازة ألاشماث: مىهج اكخصادي وئدازي مخيامل

 . )الُبٗت ألاولى(. ال٣اهغة: صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘.لحل ألاشماث

 ( .2011الضعباش ي، حمُل .)الُبٗت ألاولى(. اإلاسشد في العالكاث العامت( .

ت.الخلُل، ٞلؿُحن: املغ٦ؼ الٟلؿُُني لالجها  ٫ والؿُاؾاث الخىمٍى

 ( .2013الضؾمت، مباع٥ .) الخأزير الدللي لليلمت والصىزة في الخبر ؤلاعالمي

ت في ؤلاعالم الىىٍتي" الم(. "دزاطت هغٍس الم، ٧لُت إلٖا ، )عؾالت ماحؿخحر في إلٖا

 حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن. 

 ( .2005الضلُمي، ٖبض الغػا١ .)غ . ٖمالعالكاث العامت والعىإلات ان: صاع حٍغ

 لليكغ والخىػَ٘. 

 ( .2010الضلُمي، ٖبض الغػا١ .)ٖمان: صاع ئشيالُاث الخخطُط واإلامازطاث .

غ لليكغ والخىػَ٘.   حٍغ

 ( .2011الضلُمي، ٖبض الغػا١ .)ت والعالكاث العامت . ٖمان: الهىدطت البشٍس

 صاع واثل لليكغ والخىػَ٘. 

 ( .2003عامي، ػاهغ عامي .)خىاصل الاجخماعي في العالم اطخخدام مىاكع ال

 ، )عؾالت ماحؿخحر في ٧لُت التربُت(. حامٗت ٖمان الاهلُت، ٖمان. العسبي

 ( .2012الغاوي، بكغي .)مجلت دوز مىاكع الخىاصل الاجخماعي في الخغُير .

المي، )  (.18الباخث الٖا

 ( .2012عيىان، ؤخمض .) العالكاث العامت: دزاطاث خالث ومىطىعاث

 هغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: صاع الٗالم الٗغبي لليكغ والخىػَ٘. . ال٣امخخصصت
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 ( .2016عيىان، ؤخمض .) جطىز دزاطاث العالكاث العامت وئدازة طمعت

: جدلُل مً املؿخىي الثاوي للبدىر امليكىعة زال٫ الٟترة مً ٖام اإلاىغمت

 م.2015م بلى ٖام 2000

 ( .الضًً، مدمض ً ت لىطائل الخىاصل جىعُف العالكاث العام(. 2017ٍػ

ً، آطُا طُل  الاجخماعي في ئدازة طمعت الشسواث )شسواث الهاجف الىلاٌ ٍش

)
ً
 (. 1)28، مجلت آصاب الٟغاهُضي،أهمىذجا

 ( .2009ؾلُمان، ؤمىُت، زلُٟت، هبت .) الشبياث الاجخماعُت وجأزيرها على

ت  .ألاخصائي واإلاىخبت في الجمعُت اإلاصٍس

 ( .2006ق٤ُٟ، خؿىحن .)ال٣اهغة: عخمت بغؽ للُباٖت الالىترووي ؤلاعالم ،

 واليكغ.

 ( .ً2009الكلبي، ٖبض الغخم .)دوز العالكاث العامت في ئدازة ألاشماث .

 الجمُٗت الضولُت للٗال٢اث الٗامت.

 ( .2011نالر، ؾٗىص .)ؤلاعالم الجدًد وكظاًا اإلاجخمع: الخددًاث والفسص ،

 مي".ؤبدار "املاجمغ الٗلمي الثاوي لئلٖالم الاؾال 

 ( .ً2015الهُٟي، خؿ .) جبني ممازطت العالكاث العامت لإلعالم الاجخماعي

ت اإلاىخدة  في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت. دزاطت مُداهُت في ئطاز الىغٍس

. ماجم وؾاثل الخىانل الاحخماعي: الخُب٣ُاث للبٌى واطخخدام الخىىىلىجُا

اى: حامٗت إلامام مدمض بً ؾٗىص إلاؾالمُت، ٧لُت  وإلاق٩االث املىهجُت )الٍغ

الم والاجها٫(.  إلٖا

 ( .ً2016الهُٟي، خؿ .) جبني ممازطت العالكاث العامت لإلعالم ؤلاجخماعي

 (.5. املجلت الٗغبُت لئلٖالم وإلاجها٫، )في اإلاىغماث الحىىمُت الظعىدًت
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 ( .2004ٖبض الخمُض، خمض .)اث العالم واججاهاث الخأزير . )الُبٗت هغٍس

 ٣اهغة، ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘.ألاولى(. ال

 ( .2013ٖبض الخمُض، مدمض .)الُبٗت البد: العلمي في جىىىلىجُا الخعلُم( .

 الثالثت(. ال٣اهغة، مهغ: ٖالم ال٨خب لليكغ والخىػَ٘. 

 ( .2017ٖبض الغخمً، بًمان .) واكع ئدازة ألاشماث في مإطظاث الخعلُم العالي

)عؾالت ماحؿخحر  .معت البللاء الخطبُلُتألازدهُت: دزاطت مُداهُت على جا

ميكىعة(. حامٗت البل٣اء الخُب٣ُُت، ٧لُت الؿلُت للٗلىم إلاوؿاهُت: ٢ؿم 

ت.  الٗلىم التربٍى

  ،ت(. 2010مدمض. )ٖبض الىبي  . ٖمان. ػمؼم لليكغ والخىػَ٘. ئدازة اإلاىازد البشٍس

 ( .2010ٖخىم، ؤخمض .)اث العامت: أهمُت ألاوشطت الاجصالُت في عمل العالك

)عؾالت ماحؿخحر غي ميكىعة(. ٧لُت  .دزاطت مُداهُت في الىشازاث ألازدهُت

 الضعاؾاث الٗلُا. حامٗت الكغ١ ألاوؾِ. ألاعصن. 

 ( .ت، ٞهمي . )الُبٗت ألاولى(. مفاهُم جدًدة في العالكاث العامت(. 2010ٖضٍو

  ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.

 العالكاث العامت اإلاعاصسة وفعالُت (. 2009ض. )الٗؼاػي، مدمض، بصَعـ، ؤخم

٤: امل٨خبت الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘ؤلادازة   .. الؼ٢اٍػ

 ( .2004ٖؿاٝ، ٖبض املُٗي. نالر، مدمض) .الُبٗت العامت العالكاث أطع( .

  ألاولى(. ٖمان: صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘.

 ( .2003الٗال١، بكحر .)عالكاث العامتجخطُط وجىغُم بسامج وخمالث ال، 

ت.   ال٣اهغة: املىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

 ( .2010الٗال١، بكحر .)الُبٗت ألاولى(. ٖمان: صاع العالكاث العامت الدولُت( .

 الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘.



 
مدخل إلى العالقات العامة  187  

 واالتصال

 ( .2018الٗمغي، بؾماُٖل .)الُبٗت ألاولى(. صاع اطتراجُجُاث ئدازة الظمعت( .

 َ٘. ال٨ٟغ لليكغ والخىػ 

 ( .2012الٗىاصلي، ؾلىي .) اطخخدام الىطائل الاجخماعُت في الحمالث

الم وبىاء الدظىٍلُت: زؤٍت مظخلبلُت ، املاجمغ الٗلمي الضولي الثامً الٗاقغ "إلٖا

الم(.  الضولت الخضًثت، )ال٣اهغة: حامٗت ال٣اهغة، ٧لُت الٖا

 (.2020ٞسغ الضًً، ٖاثضة .)خىاصل جىعُف العالكاث العامت لىطائل ال

الاجخماعي في ئدازة طمعت شسواث الاجصالث في فلظطين "دزاطت ملازهت 

ىُت، لشسهتي جىاٌ وأوزٍدو "، )عؾالت ماحؿخحر(، حامٗت الىجاح الَى

   ٞلؿُحن.

 ( .2018ٞغحاوي، ٖلي .)ٌالُبٗت العالكاث العامت واطتراجُجُاث الاجصا(.

 . 29-28ألاولى(. صاع ؤمجض لليكغ والخىػَ٘. م

  ،اطخخدام شبىت اإلاعلىماث الدولُت "الاهترهذ" في (. 2004ؤمل.)ٞىػي

الم، ٢ؿم ألاوشطت الاجصالُت ، عؾالت ماحؿخحر، )حامٗت ال٣اهغة: ٧لُت الٖا

الن(.   الٗال٢اث الٗامت وإلٖا

  ب.ن. دلُل العالكاث العامت (.2004. )٨ُٞغ، ؤلِؿىن . 

 ( .ني، ؾٗاص . لعامت في اإلاإطظتالاجصاٌ ودوزه في هجاح العالكاث ا(. ٢2018ٍغ

 (.14مجلت الخ٨مت للضعاؾاث الاحخماُٖت، )

 (.2013ال٣ٗىص، ٞايل .) الحىاز اإلافهىم وأبعاد الدللت، كساءة مفخىخت في أفم

، مجلت قاون الٗهغ الهاصعة ًٖ املغ٦ؼ الُمني مإجمس الحىاز الىطني الشامل

ل/ًىهُى.49للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، الٗضص   ، ؤبٍغ

 .الُبٗت العالكاث العامت وئدازة ألاشماث واإلاساطم(، 2016) ٧افي، مهُٟى( .

  ألاولى(. ألاعصن: صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.
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 ( .٧2006امل، ؤؾامت، الهحرفي، مدمض .)الُبٗت ئدازة العالكاث العامت( .

اء لضهُا الُباٖت. م. ت، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت: صاع الٞى   .11ألاولى(. إلاؾ٨ىضٍع

 ( .٦2010ك٪، مدمض .)ت: العالكاث العامت والخدمت الاجخماعُت . الاؾ٨ىضٍع

 مُبٗت امل٨خب الجامعي الخضًث. 

 (ؿا، حىعهج وآزغون، جغحمت: الٗجزي، مٟىى ت الامخُاش (. 2017الَع هغٍس

الن، وهماذج العالكاث العامت  (.1)4، مجلت الٗال٢اث الٗامت وإلٖا

 ( .2011اللبان، صعوَل .)ًل واليشس الالىترووي على مداخالث في ؤلاعالم البد

 .86، ال٣اهغة. صاع الٗالم الٗغبي. م.الاهترهذ

 ( .2006مدمض، مهُٟى .)حامٗت دوز الخخطُط في ئدازة ألاشماث والىىازر .

 .398ٖحن قمـ، وخضة بدىر ألاػماث. م.

 ( .2019املضًٟغ، ٖماص" ) مابعد همىذج ؤلاجصاٌ اإلاخىاشن زىائي ؤلاججاه في

ت"م العالكاث العامت ت للٗال٢اث الٗامت، ساجعت هغٍس  (.1)22، الجمُٗت املهٍغ

 ( .2018املؼاهغة، مىا٫ .) جىعُف ممازس ي العالكاث العامت لشسواث الخىاصل

. املجلت ألاعصهُت للٗلىم الاحخماُٖت، الاجخماعي " اللطاع ألازدوي همىذًجا"

11(3.) 

 ( .2012امل٣ضاصي، زالض.) ت ألاولى(. ألاعصن: . )الُبٗزىزة الشبياث الاجخماعُت

 صاع الىٟاجـ لليكغ والخىػَ٘.

 ( .ً2005امل٩اوي، خؿ .)ت ؤلاعالم ومىاجهت ألاشماث . بحروث: الضاع املهٍغ

 اللبىاهُت لليكغ والخىػَ٘.

 ( .2012املىهىع، مدمض .) جأزير شبياث الخىاصل الاجخماعي على جمهىز

الم(. ألا٧اصًمُت الٗاإلاخللين  غبُت، الضهماع٥.. )عؾالت ماحؿخحر في الٖا
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 (.2012املىهىع، مدمض .) جأزير شبياث الخىاصل الاجخماعي على جمهىز

الم(. الا٧اصًمُت الٗغبُت، الضهماع٥. اإلاخللين  ، )عؾالت ماحؿخحر في الٖا

 ( .2009مهُىب، هؼاع .)الُبٗت الثاهُت(. صمك٤: مدخل ئلى العالكاث العامت( .

 34ألا٧اصًمُت الؿىعٍت الضولُت، م

 ،م. ) هىماع اطخخدام مىاكع الشبياث الاجخماعُت: اطخخدام (. 2012مٍغ

. )عؾالت مىاكع الشبياث الاجخماعُت وجأزيره في العالكاث الاجخماعُت

 ماحؿخحر(. حامٗت الخاج الخًغ، الجؼاثغ.
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