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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية

دامات مواقع الشبكات االجتماعية االجتاهات احلديثة يف حبوث استخ...  الثانية الدراسة

  وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  ... الثالثة الدراسة
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  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا

 حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية اخلطب يف احلجج...  الثامنة الدراسة

 كنموذج سرائيلإل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية السفارة نقل
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  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة 

  التنظيمية في الشركات متعددة الجنسيات

  دراسـة تطبيقية

  

  

  ساره شعبان حسن زغلول

  جامعة المنصورة كلية اآلداب باحثة ماجستير بقسم اإلعالم

 

 



 

)٣٣٢( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

لعالقات العامة الرقمية يف مصرلة يف لالعام الشركات متعددة اجلنسيات رصد وتقييماستخدامتسعى هذه الدراسة إىل 

معرفة التقنيات احلديثة املتاحة إلدارات ،و ممارسة أنشطة العالقاتالعامة، وانعكاسها على أداءممارسي العالقات العامة

، باإلضافة إىل  رصد ، ومستوى استخدامها وجماالت توظيفها يف جمال العالقات العامةاتشركال العالقات العامة يف

اإلسرتاتيجيات االتصالية اليت تستخدمها العالقات العامة الرقمية يف الشركات متعددة اجلنسيات يف تعزيز الثقافة 

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت تستهدف ، و -اخليةمجاهريها الد –التنظيمية لدى العاملني بالشركات 

بشقيه امليداين على عينة من املسح  على منهجالدراسة ، وقد اعتمدت تصوير وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة

حمل الدراسة؛ كما استعانت الباحثة صحيفة  –ممارسي العالقات العامة داخل الشركات 

، وهي أداة من أدوات مجع البيانات، إلجابة على تساؤال�الالدراسة يف هذه  )Questionnaire(االستقصاء

أورانج، "، "اتصاالت"، "فودافون(من ممارسي العالقات العامة يف الشركات  مفردة) ٨٤(قوامها وذلك على عينة 

دراسة يف إطارها النظري ، وقد ارتكزت هذه ال)جوجل"، "سامسونج" ، " دانون، ميكروسوفت"، "بيبسي"، " أمريكانا

  .على النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية

  :وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها

 مقدمة التطبيقات األكثر استخدامًا من قبل " الواتس آب، الفيس بوك، اليوتيوب، تويرت" تصدر تطبيقات

 .عينة الدراسة –ممارسي العالقات العامة يف الشركات 

 تطبيقات العالقات العامة الرقمية  على أن استخدام  -حمل الدراسة  –اتفق غالبية ممارسي العالقات العامة

ميكن ممارسي العالقات العامة من أداءعملهم بصورة أسرع وأفضل، باإلضافة إىل مسامهة التطبيقات الرقمية 

املني بالشركة، وسهولة عملية التواصل ملمارسي العالقات العامة يف سرعة نقل األخبار والقرارات إىل الع

 .والتفاعل مع العاملني بالشركة

  يف استخدام  -حمل الدراسة  –استمرار ممارسي العالقات العامة يف الشركات " توصلت نتائج الدراسة إىل أن

 جاءت يف"  الرقميةيف نشر أحداث الشركة اليومية والتفاعل مع العاملني من دون توقفتقنيات االتصال 

 .مقدمة توجه ممارسوا العالقات العامة الستخدامالتطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة مستقبالً 

  

  الشركات  متعددة اجلنسية-الثقافة التنظيمية-العالقات العامة الرقمية:الكلمات المفتاحية
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مقدمة

والــذي ينبغــي علــى قــادة املنظمــات ومــدرائها أن يفهمــوا أبعادهــا  تعــد الثقافــة التنظيميــة عنصــراً أساســياً يف النظــام العــام للمنظمــات

وعناصــرها لكو�ـــا الوســـط البيئـــي الـــذي تعـــيش فيــه املنظمـــات، والـــذي يـــؤثر علـــى نـــوع الســلوك الـــذي تتفاعـــل بـــه مـــع غريهـــا أو مـــع 

ابــاً علــى شــعور العــاملني والقــادة عامليهــا، وتــؤدي الثقافــة التنظيميــة عــدة وظــائف للمنظمــات اإلداريــة، وتــؤثر خمرجا�ــا ســلباً أو إجي

بالرضا والتضامن والتعاون واإلنتماء وخباصة أن خصائصها تتسـم باإلسـتمرارية النسـبية، وتـؤثر يف سـلوك وأداء األفـراد ومتاسـك البنـاء 

  )i(.االجتماعي للمنظمة

املنظمـة وعمليا�ــا وبــدوره يف فعاليــة املنظمــة وتـأيت أمهيــة الثقافــة التنظيميــة مـن كو�ــا قــوة خفيــة ذات تـأثري متعــدد اجلوانــب يف أنشــطة 

تنميـة الـوالء واالنتمـاء للمؤسسـة، حتقيـق االسـتقرار التنظيمـي، تنميـة الشـعور : ومستويات أدائها وعلى السلوك التنظيمي واملتمثل يف

ـــة يف املواقـــف الصـــعبة واألزمـــات، تعزيـــز ــداث والقضـــايا احمليطـــة، التنبـــؤ بأمنـــاط التصـــرفات اإلداري األدوار القياديـــة واإلرشـــادية  باألحـ

  )ii(.املرغوبة، ترسيخ أسس ختصيص احلوافز واملراكز الوظيفية، توفري أداة رقابية ذاتية السلوك وأمناط االجتاهات املرغوبة

أضحت شـبكة االنرتنـت إحـدى وسـائل االتصـال املهمـة؛ لتصـميم بـرامج االتصـال فيالعالقـات العامـة وتنفيـذها، وقـد شـهدت هـذه 

لة يف السنوات القليلةاملاضية تطورات سريعةومتالحقة جعلتها أحد األسسالتيتبنيعليهاإسرتاتيجيات االتصال فيالعالقات العامة الوسي

، بل أدت تلك التطـورات إلىإعـادة النظـر فياسـرتاتيجيات االتصـال نفسـها، ووفـرت و سـيلة االنرتنتلممارسـيالعالقات العامـة الفرصـة 

ية األساســية، ومكنـتهم مــن بنـاء عالقــات اسـرتاتيجية مــع هـذه اجلمــاهري مـن خــالل حتقيـق التواصــل واحلــوار لتقدميمؤسسـا�ماجلماهري 

معهـم، ولــذلك أصــبحت شــبكة االنرتنــت خيـاراً اســرتاتيجياً إلدارة العالقــات العامــة، وتتوقــف فاعليـة االنرتنــت كوســيلة اتصــال علــى 

  )iii(.لكيفية االستفادة منها ودجمها ضمن اسرتاتيجية االتصال وبراجمه فهم ممارسي العالقات العامة يف املؤسسات املختلفة؛

وهكـذا مل يعــد الســؤال عــن أمهيــة وســائل االتصــال احلديثــة وضــرور�ا لــدي ممارســي العالقــات العامــة موضــع جــدل أو نقــاش ســواء بــني 

ء كانت خدمية أو انتاجيـة أصـبحت تعمـل يف املمارسني للمهنة أو بني باحثي االتصال؛ فاملؤسسات مبختلف توجها�ا وخمرجا�ا سوا

بيئــة متغــرية ومتطــورة، ويتوقــف جنــاح هــذه املؤسســات أو فشــلها علــى إمكانيــة التكيــف مــع هــذه البيئــة وعناصــرها املختلفــة مــن مجــاهري 

طلــب رصــد هــذه متباينــة االجتاهــات واحلاجــات والتطلعــات، وهيئــات حكوميــة وقيــود قانونيــة وأخالقيــة، وبالتــايل فــإن هــذا التكيــف يت

  )iv(.التغريات ودراستها، ووضع الربامج االتصالية الفعالة لالستجابة هلا مبا حيقق مصاحل مشرتكة بني املؤسسات وبيئتها

ومن مث تسعى هذه الدراسـة إىل رصـد وتقييماسـتخدام الشـركات متعـددة اجلنسـيات العاملـة يف مصـرللعالقات العامـة الرقميـة يف ممارسـة 

لعامـــة، وانعكاســـها علـــى أداءممارســـي العالقـــات العامة،ومعرفـــة التقنيـــات احلديثـــة املتاحـــة إلدارات العالقـــات العامـــة يف أنشـــطة العالقاتا

الشـــركات، ومســـتوى اســـتخدامها وجمـــاالت توظيفهـــا يف جمـــال العالقـــات العامـــة، باإلضـــافة إىل  رصـــد اإلســـرتاتيجيات االتصـــالية الـــيت 

مجاهريهــا  –الشـركات متعــددة اجلنســيات يف تعزيـز الثقافــة التنظيميـة لــدى العـاملني بالشــركات  تسـتخدمها العالقــات العامـة الرقميــة يف

  .-الداخلية

  الدراسات السابقة

يف حتديــد معــامل املشــكلة البحثيــة، ومــن  -إىل حــد معــني -تكتســب الدراســات الســابقة أمهيــة خاصــة؛ حيــث تســهم هــذه الدراســات

ات املتاحـةوذات الصـلة مبوضـوع البحـث اسـتطاعت الباحثـة أن تقسـم الدراسـات السـابقة خالل اطالع الباحثة على عدد من الدراسـ

  :إىل ثالثة حماور، يغطى كل حمور جانب من جوانب الدراسة ، ومت تناول هذة الدراسات على النحو التاىل

  .الدراسات التي تتعلق بالثقافة التنظيمية: المحور األول

  .لق بالعالقات العامة الرقميةالدراسات التي تتع: المحور الثاني

  .الدراسات التي تناولت اإلستراتيجيات االتصالية: المحور الثالث
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  .الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية: أوالً 

يؤكــد البــاحثون واألكــادمييون علــى أمهيــة الثقافــة التنظيميــة يف املنظمــات واملؤسســات باعتبارهــا تســهل االلتــزام اجلمــاعي، باإلضــافة إىل 

دورها يف تعزيز استقرار املؤسسة أو املنظمة، كما أ�ا تساهم وتعمل على التكامل بني أفـراد املنظمـة،ومن مث رصـدت بعـض الدراسـات 

مؤشــرات الثقافــة االتصـــالية )v()م٢٠١٨زينــب صــالح عبدالفضـــيل (ثقافــة التنظيميـــة وعالقتهــا باهلويةفرصــدت دراســـة العالقــة بــني ال

والتنظيمية داخل شركات االتصاالت العاملـة ىف مصـر،وحتديد عالقتهـا بتشـكيل اهلويـة ىف مراحلهـا املختلفـة، وتوصـلت نتـائج الدراسـة 

عدة مضامني اتصالية تنشرها للعاملني لتحقيـق أهـداف حمـددة، كمـا أن املطبوعـات الـىت  إىل أن شركات االتصاالت املصرية تركز على

ــــدت  ــــني أكـــ ــــرهم، يف حـــ ـــــيتهم وفكـــ ـــــق بشخصــ ـــــهم ومـــــــا يتعلــ ـــــاملني أنفســ ـــــو العــ ــــه حنــ ـــــى التوجـــ ــــركات االتصـــــــاالترَكََّزت علــ ـــــذها شـــ تنفــ

ر علــى مســتوى اهلويــة علــى أن نــوع الثقافــة التنظيميــة الســائدة يــؤث)Dursun Bingol & others 2013()viدراســة(

والصـــورة، وذلـــك يف حماولـــة لفهـــم تـــأثري الثقافـــة علـــى مســـتوى اهلويـــة التنظيميـــة والصـــورة مـــن خـــالل قيـــاس تصـــورات املـــوظفني واملـــدراء 

مـن خـالل دراسـتهما حـول دور الثقافــة  )vii()م٢٠١٠دراسـة عبـداللطيف عبـداللطيف ومحفــوظ جـودة (والعمـالء، بينمـا توصـلت 

بؤ بقوة اهلوية التنظيمية إىل أن الثقافة تستطيع تصنيف اجلمهور إىل مـن لـديهم شـعور ضـعيف باهلويـة التنظيميـة، ومـن التنظيمية يف التن

لـديهم شـعور قـوي �ـا؛ ألن الثقافـة التنظيميـة تعمـل علـى إرسـاء قـيم املنظمـة ومعتقـدا�ا ومـع مـرور الـزمن تصـبح مسـة للتنظـيم، ومــن مث 

  .لتعرف على الثقافة التنظيميةميكن التعرف على قوة اهلوية با

ـــة مـــن حيـــث أبعادهـــا أو مـــن حيـــث تأثيرهـــا علـــى األداء التنظيمـــي ، فـــي حـــين ركـــزت بعـــض الدراســـات علـــى الثقافـــة التنظيمي

إىل أن منـط الثقافـة اهلرميـة هـو الثقافـة الشـائعة واألكثـر تطبيقـاً يف )viii() م٢٠١٩دراسة أسماء صالح الدين فـؤاد أحمـد (فخلصت

ليهــا الثقافــة املرنــة، بينمــا جــاءت الثقافــة املرنــة هــي األكثــر تطبيقــاً يف القطــاع اخلــاص يليهــا ثقافــة اجلماعــة، بينمــا رصــدت قطــاع العــام ي

قبــل (تـأثري منــط الثقافـة التنظيميـة علــى اتصـاالت إدارة التغيـري يف مراحلهــا املختلفـة )ix( )م٢٠١٨دراسـة نيرفانـا أحمــد علـي حســن (

التغيري، وخلصت الدراسة إىل أن ثقافـة اجلماعـة الـيت تتميـز باالهتمـام بالعمـل اجلمـاعي والرتكيـز علـى مفهـوم العائلـة ذات ) وأثناء وبعد

ـــنظم االتصـــالية املفتوحـــة وال ـــؤثر بشـــكل إجيـــايب علـــى كفـــاءة اتصـــاالت إدارة التغيـــري يف البنـــاء االتصـــايل املفتـــوح وال ســـريعة واجلماعيـــة ت

ارة التغيــري مراحلهاملختلفـة، وأن اإلدارة الَفعَّالــة للتغيـري حتتــاج إىل اتبــاع اإلسـرتاتيجيات االتصــالية األكثـر فعاليــة واألكثــر إجيابيـة أثنــاء إد

اتصالية متعددة تنقل رسائل اتصالية متعددة االجتاهات لكل العـاملني مبـا يـوفر  التنظيمي، كما حتتاج إدارة التغيري إىل استخدام قنوات

أن أبعـاد )Anuj Sinha& Others2017()xدراسـة (قـدراً مـن احلـوار واملشـاركة يف طـرح األفكـار، يف حـني أكـدت نتـائج 

هلـا تـأثري علـى "  املـوظفني، االتصـاالت التنظيميـةالتدريب والتطوير، املكافآت والتقـدير، العمـل اجلمـاعي بـني"الثقافة التنظيمية األربعة 

اولـة زيادة التزام املوظفني جتاه منظما�م، وأن الثقافـة التنظيميـة تعطـي نظـرة لـإلدارة العليـا لكيفيـة توجيـه وحتسـني اآلداء التنظيمـي يف حم

وحـــدات متجانســـة �موعـــات مـــن للكشـــف عـــن تـــأثري ثقافـــة املنظمـــة علـــى التـــزام املـــوظفني، وذلـــك مـــن خـــالل التطبيـــق علـــى مخـــس 

مــن أن هنــاك عالقــة  )Amin Nikpour2017()xiدراســة(الشـركات العاملــة يف واليــات هنديــة خمتلفــة، وهــو ماأكــدت عليــه 

مباشـرة بـني الثقافـة التنظيميــة بأبعادهـا وبـني األداء التنظيمــي بأبعـاده يف حماولـة مـن الباحــث للتعـرف علـى قــدرة الثقافـة التنظيميـة علــى 

ـــني دراســـــة (األداء التنظيمـــــي، ودورالوساطةفيااللتزامالتنظيميللموظفبشـــــأنالعالقةبينالثقافةالتنظيميةواألداءالتنظيمي، بينمـــــا أكـــــدت حتســ

أن الثقافــة التنظيميــة تــؤثر علــى كفــاءة االتصــاالت الداخليــة الــيت بــدورها تــؤثر علــى حتقيــق  )xii( )م٢٠١٧إيمــان طــاهر ســيد عبــاس 

نــاك عالقـة غــري مباشــرة بـني الثقافــة التنظيميـة الســائدة يف املنظمــة وحتقيـق االرتبــاط الـوظيفي، وذلــك عــن االرتبـاط الــوظيفي، كمـا أن ه

طريق املتغري الوسيط وهو كفاءة االتصاالت الداخلية، كما أن االرتباط الوظيفي مبثابة مؤشر إجيايب لألداء التنظيمـي اإلجيـايب،يف حـني 

علـى تـأثري التـزام الشـركة يف بنـاء الثقافـة التنظيميـة مـن خـالل )Ziplin Tarigan &Others 2017()xiii(ركـزت دراسـة 

عملية التكامل الوظيفي لتحسني أداء الشركة، واليت خلصت إىل أن التزام اإلدارة له تأثري إجيايب على تكامل العمليات الوظيفية، كمـا 
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عــل املوظــف يقــوم بواجباتــه وحيســن االتصــاالت الــيت سيصــبح أن التــزام اإلدارة ميكــن أن يفيــد يف تشــكيل الثقافــة التنظيميــة، وهــو ماجي

إىل التعـرف علـى مـدى التنـوع )xiv()م٢٠١٦دراسة محمد سعيد محمـد سـالمة (جزءاً من ثقافتها التنظيمية فيما بعد، بينما سعت 

عاملـة ىف مصـر، وخلصـت إىل واالختالف الثقـاىف وتـأثرية علـى أداء العمـل تطبيقـًاعلى عـدد مـن اجلامعـات اخلاصـة املصـرية واألجنبيـة ال

 أن طبيعة التنظيم السائد ىف معظم اجلامعات اخلاصـة املصـرية تنقصـه املرونـة البنـاءة مـن طـرف املسـؤولني اخلاليـة مـن التمييـز يف املعاملـة

وطريقتـه يف التعامـل بني العاملني واخلالية من االحتكار وغري املشجعة على االستمرارية، وأن اخللفية الثقافية وطبيعة شخصـية املسـؤول 

أن الثقافـة اهلرميـة  )xv()م٢٠١٥دراسـة تغريـد مجـدي فـوزي (تؤدي دوراً بالغ األمهيـة يف حتفيـز العـاملني ىف العمـل، يف حـني أكـدت 

هي أكثر الثقافات السائدة يف منظمات قطاع األعمـال العـام وثقافةالسـوق هـي أكثـر الثقافـات السـائدة يف املنظمـات االسـتثمارية ىف 

أن ثقافــة اجلماعةوالثقافــة املرنــة مهــا الثقافاتــان األقــل تطبيًقــا يف القطــاعني األعمــال العــام واالســتثماري، كمــا أكــدت علــى وجــود  حــني

عالقــة طرديــة بــني الثقافــة املرنــة داخــل املنظمــات االســتثمارية وعلــى عملياتاالســتعداد والتخطــيط لألزمــات وتعتــرب تلــك الثقافــة فعالــة 

دراســـة (يت تواجـــه املنظمـــةمن خـــالل األخـــذ بإشـــارات اإلنـــذار املبكـــر الهتمامهـــا باملســـح البيئـــي، يف حـــني تناولـــت إلدارة األزمـــات الـــ

Monica NITA et al,2015()xvi ( العالقـة بـني االتصـاالت اإلداريـة والثقافـة التنظيميـة، ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـن آثـار

علـــى املنـــاخ التنظيمـــي، وخلصـــت إىل أن الثقافـــة التنظيميـــة تـــؤثر علـــى نظـــام إدارة املنظمـــة، ويســـاهم االتصـــال اإلداري الَفعَّـــال داخـــل 

ا تــؤدي االتصــاالت اإلداريــة دوراً حيويــًايف تنفيــذ التغيــري املطلــوب املنظمــة يف حتســني منــاخ املنظمــة الــذي حيفــز بــدوره علــى األداء، كمــ

محمـــد فـــائز حســـن & دراســـة نغـــم دايـــخ عيـــد علـــي (واحلــد مـــن عـــدم اليقــني لـــدى العـــاملني املتولـــد مــن التغيـــري،يف حـــني رصـــدت 

هلــا تــأثري إجيــايب علــى املــوظفني،   دور الثقافــة التنظيميــة يف تعزيــز االلتــزام التنظيمــي؛ وخلصــت إىل أن الثقافــة التنظيميــة)xvii()م٢٠١٣

 Ooi(كمـا أثبتـت نتــائج الدراسـة دور االلتـزام يف إجنــاز العمـل ورفـع مســتوى األداء، وهـي النتيجـة ذا�ــا الـيت أكـدت عليهــا دراسـة 

Boon& Veeri Arumugam2006()xviii( من أن الثقافة التنظيميـة تـرتبط بشـكل إجيـايب مـع االلتـزام التنظيمـي، كمـا

دراسـة (لتنظيمي كبعد من أبعاد الثقافة مرتبطـاً بتحسـينات كبـرية يف االلتـزام التنظيمـي، وهـي النتيجـة الـيت توصـلت إليهـا أن االتصال ا

Amin Nikpour 2017()xix(  حــول قــدرة الثقافــة علــى حتســني األداء التنظيمــي، وأن هنــاك عالقــة مباشــرة بــني الثقافــة

 & Alireza Nazarianدراسـة (ده، وهـي النتيجـة ذا�ـا الـيت أكـدت عليهـا التنظيميـة بأبعادهـا وبـني األداء التنظيمـي بأبعـا

others 2017()xx(  حــول تــأثري الثقافــة الوطنيــة والثقافــة التنظيميــة املتوازنــة علــى األداء يف ا�ــال الفنــدقي مــن أن هنــاك عالقــة

إىل أن هنـــاك )xxi()م٢٠١٢يــا عبـــدالمنعم صــالح دراســة دال(بينمــا أكـــدت، ارتباطيــة بــني أبعــاد الثقافـــة التنظيميــة واألداء التنظيمــي

اختالفـاً بـني املنظمـات املصــرية والدوليـة يف أمنـاط الثقافـة التنظيميــة السـائدة حيـث تصـدرت ثقافــة الـدور، مث أنشـطة السـلطة، مث ثقافــة 

ثقافــة الــدور، وأخــرياً ثقافــة الســلطة  املهمــة وأخــرياً ثقافــة الفــرد يف املنظمــات املصــرية بينمــا تصــدرت ثقافــة املهمــة، تلتهــا ثقافــة الفــرد، مث

أمناط الثقافة التنظيمية يف املنظمات الدولية، كمـا أوضـحت وجـود فـروق دالـة إحصـائيا يف أبعـاد الثقافـة التنظيميـة السـائدة يف كـل مـن 

ا، العمـــل اجلمـــاعي، وضـــوح رســـالة املنظمـــة بـــني العـــاملني �ـــ: وهـــذه األبعـــاد تتمثـــل يف  -حمـــل الدراســـة -املنظمـــات املصـــرية والدوليـــة 

ــني اختـــــربت  ــــة وأخـــــرياً املســـــئولية االجتماعيـــــة، يف حـــ ـــة اخلارجيـ ـــف مـــــع البيئــ دراســـــة (االبتكـــــار واإلبـــــداع، قـــــدرة املنظمـــــة علـــــى التكيــ

Mahmood Ghorbani and Nazanin Homaye Razavi 2011()xxii(  العالقــة بــني أمنــاط

إىل أربعـة أمنـاط ثقافيـة هـي الثقافـة اهلرميـة، ثقافـة  Quinn and Garethالثقافـات التنظيميـة والـيت مت تصـنيفها تبعـاً لنمـوذج 

واإلســرتاتيجيات االتصــالية إلدارة الصــراعات التنظيميــة، والــيت خلصــت إىل وجــود عالقــة ذات  -السـوق، ثقافــة اجلماعــة، الثقافــة املرنــة

  .صراعداللة إحصائية بني منط الثقافة واإلسرتاتيجيات االتصالية املستخدمة يف إدارة ال
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  .الدراسات التي تناولت العالقات العامة الرقمية: ثانياً 

ومواقــع التواصــل االجتمــاعي يف جمـال العالقــات العامــة، وتعــد  ظهـرت عــدة كتابــات تمثــل طرحــاً نقــدياً لتحليــل اســتخدام االنترنــت

من أحدث املقاالت التقدية لتحليل العالقة بني امليديا احلديثة وا�ال، كمـا  )Kent Michael et al.,2016()xxiii(مقالة 

ـــة " Kent"اقـــــرتح  ـــة، ومـــــن مث خلصـــــت دراســ ـــوير جمـــــال العالقـــــات العامــ ـــة يف تطــ ـــــديا احلديثــ ـــــة لتوظيـــــف املي ــــة وتطبيقي ــــاراً نظريـ أفكـ

)Lindley Curtis& Carrie Edwards 2010()xxiv(عالقـات العامـة حمـددة إىل أن املنظمـات الـيت �ـا إدارات ال

 Ozlem Alikilic& Umitدراســـة (كانـــت األكثـــر تبنيـــاً لوســـائل اإلعـــالم االجتمـــاعي،ويف الســـياق ذاتـــه ســـعت 

Atabek 2012()xxv( للتعرف على قبول واستخدام ممارسي العالقات العامة يف تركيا لإلعالم االجتماعي بالتطبيق علـى أعضـاًء

ـــة يقـــدرون أمهيـــة اإلعـــالم االجتمـــاعي يف ممارســـة يف مجعيـــة العالقـــات العامـــة الرتكيـــة،  وخلصـــت إىل أن حمـــرتيف العالقـــات العامـــة الرتكي

علـى أسـباب ودوافـع )Kimberly Seko 2012()xxviدراسـة (العالقـات العامـة يف اآلونـة األخـرية، ويف سـياق متصـل ركـزت 

واصـل االجتمـاعي، وخلصـت إىل أن األداء املتوقـع استخدام كـل مـن املمارسـينللعالقات العامـة وطـالب العالقـات العامـة لشـبكات الت

واجلهــد املتوقـــع، والتـــأثري االجتمـــاعي وتناســـب الوظيفـــة كانـــت عوامـــل رئيســـية أثـــرت علـــى كـــل مـــن نيـــة وســـلوك االســـتخدام، يف حـــني 

مزايـا اسـتخدام ممارسـي العالقـات العامـة ملواقـع التواصـل االجتمـاعي، واملتمثلـة يف )xxvii()٢٠١٤دراسة عبدالباسط أحمـد (رصـدت 

ســهولة القيــام بأنشــطة العالقــات العامــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــرتويج املنتجــات، باإلضــافة إىل اإلمــداد باملعلومــات الــيت تتســم بالفوريـــة 

الختبـــار جـــدوى وفائـــدة امليـــديا  )Valentini Chiara, 2015()xxviiiدراســـة (واملصـــداقية، ويف ســـياق متصـــل ســـعت 

للجمهور واملنظمات و�ال العالقات العامة أكادميياً ومهنياً، واقرتحت الدراسة حـدوداً لدراسـات مواقـع التواصـل االجتمـاعي يف جمـال 

دة، ويف السـياق ذاتــه العالقـات العامـة، كمـا تقــرتح مـربراً التصـاف خطـاب العالقــات العامـة حـول امليـديا االجتماعيــة باإلجيابيـة الشـدي

للتعـــرف علـــى اســـتخدام العالقـــات العامـــة يف اجلامعـــات الســـعودية لشـــبكات  )xxix()٢٠١٨دراســـة حســـن نيـــازي الصـــيفي (ســـعت

التواصــل االجتمــاعي، وخلصــت إىل أن موقــع تــويرت أصــبح مــورداً تفاعليــاً مهمــاً للجامعــات الــيت تتطلــع إىل إشــراك وبنــاء عالقــات مــع 

  . لتكنولوجيااجلمهور الذي يستهلك ا

دراسـة (، فـاختربت وفي السياق ذاته سعت العديد من الدراسات للتعرف على استخدام االنترنت في إدارات العالقات العامـة

Kitchen Philip and panpoulos Anastasios2010()xxx( عمليـة تبـين ممارسـي العالقـات العامـة يف قطـاع

اســتفادة املهنيــني مــن إمكانــات الوســـيلة يف حتقيــق أهــداف العالقــات العامــة، كمـــا  اخلــدمات املاليــة اليونــاين لالنرتنــت، وتوصـــلت إىل

ــني انتهــــت  دراســــة خيــــرت عيــــاد (خلصـــت إىل أن أخالقيــــات ممارســــة العالقــــات العامــــة تــــأثرت إجيابيــــاً باســــتخدام االنرتنــــت، يف حــ

٢٠١٢()xxxi(نيـة حنـو إمكانيـة اسـتخدام مواقـع مؤسسـا�م إىل وجود اجتاه إجيـايب لـدى ممارسـي العالقـات العامـة يف املؤسسـات البحري

عـــرب شـــبكة االنرتنـــت بفاعليــــة يف زيـــادة كفـــاءة االتصــــال يف اجتـــاهني بـــني املؤسســــة ومجاهريهـــا، كمـــا تســــهم مواقـــع االنرتنـــت يف قيــــام 

 )2012Sarah Kane,()xxxii(العالقـات العامـة بـأداء وظائفهـا التقليديـة بفاعليـة أكـرب، وهـو األمـر الـذي توصـلت إليـه دراسـة 

بــأن هنـــاك عصــر جديـــد مــن أنشـــطة العالقــات العامـــة الــيت تركـــز علــى التكنولوجيـــات الــيت مت إحـــداثها مــن خـــالل اإلنرتنــت وتســـهيل 

اســـتخدامها بـــاألدوات احلديثـــة،حيث ضـــمت أساســـيات جديـــدة للعالقـــات املســـتمدة مـــن وســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة، مثـــل النشـــر 

نرتنـــت، وإمكانيـــة بنـــاء مشـــاركات وعالمـــات جتاريـــة مـــن خـــالل احملتـــوى الرقمـــي، واحلمـــالت الـــذايت، والشـــبكات االجتماعيـــة عـــرب اإل

توصــيف ممارســات وخــدمات وكــاالت العالقــات العامـــة  )xxxiii()م٢٠١٣دراســة أمــل فـــوزي(التفاعليــة، ويف ذات الســياق حاولــت 

صــاحل، وخلصــت إىل أن اخلــدمات الرقميــة تــأيت يف الدوليـة وكيفيــة اســتخدامها ملواقعهــا اإللكرتونيــة الرمسيــة يف التفاعــل مــع جمموعــات امل

ـــيت تقــــدمها وكـــاالت العالقــــات العامـــة الدوليــــة، وتشـــمل خــــدمات العالقـــات العامــــة الرقميـــة وشــــبكات التواصــــل  مقدمـــة اخلــــدمات ال
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 علــى جمــاالت اســتخدام تطبيقــات العالقــات)xxxiv()م٢٠١٤دراســة شــعبان حســن (االجتمـاعي والتســويق اإللكــرتوين، بينمــا ركــزت 

العامة اإللكرتونية، واليت أكدت علـى أمهيـة اسـتخدام اإلنرتنـت يف إدارة العالقـات العامـة لتفعيـل العمليـة االتصـالية مـن خـالل تسـهيل 

القيام بالعديد من الوظائف واملهام، كزيادة التواصل مـع اجلمـاهري املختلفـة سـواء الـيت تتعامـل معهـا املؤسسـة أو الـيت ترغـب يف التفاعـل 

لتواجد عرب مواقع التواصل االجتماعي، وإنشاء املواقع اإللكرتونية الـيت تعـرف بنشـاط املؤسسـة وتـروج ملنتجا�ـا، وتفسـح جمـاالً معها، وا

واســعاً للتفاعــل مــع مجهــوره، ويف ســياق الرتكيــز علــى اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة لــدى ممارســي العالقــات العامــة، بينمــا اختــربت 

أثـــر تطبيقـــات تكنولوجيـــا االتصـــال علـــى وظـــائف العالقـــات العامـــة يف القطـــاع الصـــحي  )xxxv()٢٠١٤دراســـة تحســـين منصـــور (

ـــة تســــتخدم تكنولوجيــــا االتصــــال يف وظـــــائف العالقــــات العامــــة واملتمثلـــــة يف  األردين، والــــيت خلصــــت إىل أن إدارات العالقــــات العامــ

 2018(، ودراسـة )2015Lee Van Dyke,()xxxvi(التخطـيط، واالتصـال، والبحـوث والتقـومي؛ يف حـني جـاءت دراسـة "

،Kalyca Lynn Becktel()xxxvii(، ليؤكــدا علىــأن التقـدم املســتمر للتكنولوجيــا أعطــى الفرصـة ملمارســي العالقــات العامــة

لبنــاء عالقــات مــع اجلمهــور بطــرق مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام وســائل اإلعــالم الرقميــة، حيــث ميكــن للممارســني الوصــول إىل احليــاة 

دراسـة محمـد فرحــات (ر الكبـري واملسـتهدف والتحـاور معهــم والتعامـل معهـم نيابـًة عـن منظمـة مــا، يف حـني اختـربت اليوميـة للجمهـو 

ـــيت  )xxxviii()م٢٠١٦خليـــل تـــأثري تكنولوجيـــا االتصـــال واملعلومـــات علـــى املمارســـة املهنيـــة للعالقـــات العامـــة يف املصـــارف الليبيـــة، وال

لوجيـــا االتصـــال بشـــكل متوســـط، وأن اســـتخدام اإلنرتنـــت يعـــد أحـــد الوســـائل خلصـــت إىل أن إدارة العالقـــات العامـــة تســـتخدم تكنو 

 )xxxix()م٢٠١٦دراســة معصــم بــالل جمعــه (االتصــالية األكثــر فاعليــة بــإدارات العالقــات العامــة باملصــارف الليبيــة، بينمــا رصــدت 

بدولــة اإلمــارات، وخلصــت إىل أن دور وســائل االتصــال احلديثــة يف تفعيــل العالقــات مــع اجلمهــور اخلــارجي يف املؤسســات احلكوميــة 

أهم املزايا اليت حتققها وسائل االتصـال احلديثـة للجمهـور املتعامـل مـع املؤسسـات احلكوميـة يف اإلمـارات تتمثـل يف تسـهيل اإلجـراءات 

بكة باإلضــافة إىل تـــوفري اجلهـــد والوقــت، كمـــا أوضـــحت الدراســة أن أهـــم وســـائل االتصــال احلديثـــة املســـتخدمة يف شــرطة ديب هـــي شـــ

دراســة خالــد (، )xli()م٢٠١٥دراســة محمــد خليــل الحبــل (، )xl()م٢٠١٥دراســة شــيماء عبــدالعاطي (اإلنرتنــت، بينمــا أكــدت 

 2016lIlhem)(xliv)دراســة( ، )Chiara Valentini 2014()xliii دراســة(، )xlii()م٢٠١٣محمــد الرويلــي 

Allagui&Harris Breslowجــاءت يف مقدمــة اســتخدام ) ويرت، يوتيــوبفــيس بــوك، تــ(بــأن مواقــع التواصــل االجتمــاعي

ــة،  ـــة عـــن املؤسسـ ــة، كمـــا خلصـــت الدراســـة إىل أن وســـائل االتصـــال احلديثـــة ســـاعدت يف خلـــق صـــورة إجيابي ممارســـي العالقـــات العامـ

إشـراك باإلضافة لسرعة الرد على االنتقادات املوجهة هلا، كما أن استخدام هذه الوسائل تسهم يف تطوير عالقات املنظمة مـن خـالل 

ـــه اختــــربت  David Lynnدراســــة (اجلمـــاهري يف احلــــوار الـــذي يــــؤدي إىل تعزيـــز رأس املــــال االجتمـــاعي، ويف الســــياق ذات

Painter 2015()xlv( دور مواقـع التواصــل االجتمـاعي وقــدرا�ا التفاعليـة مقارنــة بـاملواقع اإللكرتونيــة بالنسـبة ملمارســي العالقــات

  .نتخابات السياسية، وخلصت إىل فاعلية موقع الفيس بوك يف احلمالت االنتخابيةالعامة، ومدى االستفادة منها يف اال

يف جمـال إدارات العالقـات العامـة، ركـزت العديـد مـن الدراسـات الـيت أجريـت علـى ممارسـي  وفي ضوء توظيف التقنيات التكنولوجيـة

دراســة ســالي ســعد (إدارات العالقــات العامــة، فرصـدت العالقـات العامــة يف املنظمـات واملؤسســات علــى أمهيـة التكنولوجيــا الرقميـة يف

ســهولة (أســاليب توظيــف مزايــا تطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة يف حتقيــق أهــدافها الســياحية، لتتمثــل يف كــل مــن )xlvi()م٢٠١١

رصــد املعلومـــات عمـــا ينشــر عـــن املؤسســـة الســياحية ومتابعـــة منافســـيها، تيســـري عمليــات االتصـــال مـــع العمــالء عـــرب غـــرف احملادثـــات 

، وانتهـت إىل أن ) واملدونات وصفحات فـيس بـوك والربيـد اإللكـرتوين والـروابط التشـعبية املباشرة ونوافذ احلوار مع اجلمهور كاملنتديات

للتطــور التكنولـــوجى بشـــكل عـــام واســتخدامات االنرتنـــت ىف قطـــاع الســـياحة بشــكل خـــاص خاصـــة مـــردود اجيــاىب علـــى ســـرعة تقـــدمي 

ـــــا  ــــ ــــ ــع، بينمــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــامل أمجـــ ــــ ــــ ــــــــري ىف العــ ــــ ــــ ــــــا يسـ ــــ ــــ ــه ملـــ ــــ ــــ ــــ ــــــاع ومواكبتـــ ــــ ــــ ـــة القطـــ ــــ ــــ ــــ ـــــائحني وتنميــ ــــ ــــ ـــــدمات للســــ ــــ ــــ ـــة اخلــــ ــــ ــــ ــــ ــــتهدفت دراســ ــــ ــــ ــــ اسـ
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 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

)KrishnamurthySriramesh et 2013()xlvii ( آليـات توظيـف املواقـع اإللكرتونيـة السـنغافورية لتطبيقـات اإلعـالم

الرقمي يف جماالت العالقات العامة مع مجاعات املصاحل، وذلك من خـالل املقارنـة بـني املنظمـات الرحبيـة وغـري الرحبيـة، والـيت خلصـت 

الرحبيـة أكثـر التزامـاً بتوظيـف التغذيـة املرتـدة، بينمـا تبادلـت مواقـع كـال املنظمـات االلتـزام بتطبيقـات تشـغيل فيها إىل أن املنظمات غـري 

 Amalia Triantafilidou & Yannas Prodromos ( وحتميــل الوســائط املتعــددة، بينمــا ســعت

2014()xlviii( ،الفـــيس بـــوك، "وخلصـــت إىل أن التعـــرف علـــى اســـتخدام وكـــاالت العالقـــات العامـــة لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي

أكثر األدوات الرقمية استخداماً مـن قبـل الوكـاالت، كمـا خلصـت إىل أن تنفيـذ تكنيكـات العالقـات العامـة يف امليـديا " ومواقع الويب

عليهـا دراسـة الرقمية يعتمد بدرجة كبرية على مدى مسئولية الوكاالت عن إدارة امليديا الرقمية للعميل، وهي النتيجة ذا�ـا الـيت أكـدت 

)٢٠١٥Macnamara and Zerfass,()xlix( بـــأن هنـــاك تغيـــريات جوهريـــة أحـــدثتها التطبيقـــات الرقميـــة يف ممارســـة

العالقــات العامــة، وأن هــذه التطبيقــات قــد أنشــأت قنــوات جديــدة وديناميكيــة لبيــع املنتجــات، باإلضــافة إيل إقامــة عالقــة مــع مجــاهري 

ماعيــة ذات االجتــاهني إلنشــاء ومتابعــة وحتســني هــذه العالقــات عــرب اإلنرتنــت، ويف الســياق املؤسســة، واســتخدام قــدرة الوســائط االجت

مزايـا توظيـف العالقـات العامـة الرقميـة باملنظمـات بـالتطبيق علـى ممارسـي العالقـات )l()م٢٠١٥دراسـة محمـد عثمـان (ذاتـه رصـدت 

ز مكانة الشركة، رفع القـدرة علـى سـرعة وسـهولة إجنـاز مهـان املنظمـة، العامة بالشركة السودانية لالتصاالت؛ لتأيت املزايا متمثلة يف تعزي

ـــة لـــدى  ــاء للمـــوظفني حنـــو الشـــركة، حتســـني الصـــورة الذهني ــذيتهم املرتـــدة، تـــدعيم روح االنتمـ ســـهولة احلصـــول علـــى آراء اجلمهـــور وتغـ

اسـتخدام التكنولوجيــا الرقميـة بتطبيقا�ـا ووسـائطها املتعـددة علــى )li()م٢٠١٥دراسـة حــاتم محمـد عـاطف (بينمـا رصـدتاجلمهـور، 

ـــة، والتعـــرف علـــى طبيعـــة النمـــاذج االتصـــالية املســـتخدمة مـــن قبـــل العالقـــات العامـــة يف  ممارســـة العالقـــات العامـــة باجلامعـــات احلكومي

اســتخدام الربيـــد : لرقميــة واملتمثلـــة يفالتواصــل مــع العمـــالء ومجهــور املؤسســـة، وخلصــت إلىتعـــدد أشــكال ممارســـات العالقــات العامـــة ا

ــني  –اإللكــــرتوين  ـــاهم اســــتخدام املمارســ ـــع إدارة العالقــــات العامــــة واإلعــــالم، وسـ الدردشــــة مــــع الصــــحفيني واإلعالميــــني املتعــــاملني مـ

ي للتواصـل مـع للعالقات العامة الرقمية يف تعزيز وحتقيق أهداف املؤسسة وتنفيذ خطتها من خالل استخدام مواقع التواصـل االجتمـاع

دراســة رشــا عبــدالحكيم عبــدالفتاح (مجهــور املؤسســة وحتقيــق منــوذج التواصــل ثنــائي االجتــاه بــني اجلامعــة ومجهورهــا؛ يف حــني جــاءت 

للتعــرف علــى مــدي اســتفادة بنــوك القطــاع العــام واخلــاص يف مصــر مــن اســتخدام مواقعهــا اإللكرتونيــة وصــفحات )lii()م٢٠١٧ عــامر

 إقامة اتصال حواري وبناء عالقـات طويلـة األمـد مـع مجاهريهـا، وإلقـاء الضـوء علـى أهـم األنشـطة االتصـالية الفيس بوك اخلاصة �ا يف

الــيت تقــدمها العالقــات العامــة مســتفيدة مــن إمكانــات االنرتنــت يف االتصــال والتفاعــل وتــدعيم العالقــة بــني إدارات العالقــات العامــة 

أن التكنولوجيـا  )2018Melissa Beth Adams,()liii(فقـد أكـدت دراسـة  واجلمهور اخلارجي وبني العـاملني باملنظمـات،

تقـــود التحـــول اهلائـــل يف ) …وســـائل اإلعــالم االجتماعية،احلوســـبة الســـحابية، علـــم البيانـــات، اهلواتــف الذكيـــة(الرقميــة اجلديـــدة مثـــل 

لهـــاعلى إعـــادة التفكـــري يف منـــاذج أعمـــاهلم االقتصــاد العـــاملي؛ حيـــث جتـــرب التغـــريات الرقميـــة العديـــد مــن الشـــركاتوحىت الصـــناعات بأكم

علـى دور العالقـات العامـة )liv()م٢٠١٨دراسـة إيمـان سـامى حسـين عشـرى (والطريقة اليت ُمتارس �ا العالقات العامة، بينمـا ركـزت

نيــة الســعودية علــى الرقميــة يف اإلدارة اإللكرتونيــة لألزمــات السياســية يف ا�تمــع الســعودي، وخلصــت النتــائج إلىحــرص املواقــع اإللكرتو 

علـى أمهيـة )lv()٢٠١٩دراسـةحمود رشـاد، سـمر مهـران (استغالل كامل اإلمكانات املتاحة على شـبكة اإلنرتنـت، يف حـني شـَددَّت

تضـمني وظــائف العالقاتالعامـة الرقميــة يف ا�ـاالت احلياتيــة املختلفــة بكلفةاملنظماتاإلنتاجيـة واخلدمية،�ــدف تيسـري األعمــال، ومواكبــة 

دراسـة عـالء خليفـة (ات التحول حنو التكنولوجيـا الرقميـة بكافـة ا�ـاالت، كالتعليم،والسـياحة، واإلدارة وغريهـا، يف حـني سـعت متغري 

إىل التعرف على تطبيقات العالقات العامـة الرقميـة يف الشـركات املصـرية واملتعـددة اجلنسـيات العاملـة يف مصـر،  )lvi()م٢٠٢٠جميل 

ألكثـر التطبيقـات الرقميـة الـيت اعتمـدت عليهـا الشـركات عينـة الدراسـة يف إدارة أنشـطة  حتـل املرتبـة األوىلوانتهت إىل أن الفيس بوك ا
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أكد ممارسوا العالقـات العامـة أن أهـم األنشـطة املسـتخدمة يف حتسـن صـورة الشـركة الذهنيـة وتعزيـز مسعتهـا لـدى العالقات العامة، كما 

  .ة الرقمية هي االستماع إىل اجلمهور وسرعة االستجابة الحتياجا�ماجلمهور باستخدام تطبيقات العالقات العام

  .الدراسات التي تناولت باالستراتيجيات االتصالية :ثالثاً 

 أكََّدت العديد من الدراسات اليت تناولت اإلسرتاتيجيات االتصالية على أمهية اإلسرتاتيجيات االتصالية ملمارسي العالقات العامة سواء

شــيماء دراســة (يف إدارة أزمــات املؤسســة أو دورهــا يف عمليــة االلتــزام الــوظيفي وتعزيــز الثقافــة التنظيميــة للمنظمــة أو املؤسســة، فرصــدت 

اإلسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة اليت تستخدمها شركة مصر للطريان وشـركة الطـريان اإلماراتيـة )lvii()٢٠١٧ي سعيدعبدالعاط

حــرص كــل مــن شــركة وخلصــت إىل عــرب مواقــع التواصــل االجتمــاعي بــالتطبيق علــى موقــع الفيســبوك يف تعزيــز ونشــر ثقافتهــا التنظيميــة، 

ع اجلمهــور ونشــر تيــة علــى اســتخدام موقــع الفيســبوك كأحــد مواقــع التواصــل االجتمــاعي للتواصــل مــمصــر للطــريان وشــركة الطــريان اإلمارا

اسـتخدام كالملواقــع ب )lviii()٢٠١٤دراســة منـى بنـت سـليمان بـن عبـداهللا (ثقافتهـا وسياسـتها، وهـي النتيجـة ذا�ـا الـيت خلصـت إليهـا 

إال أن تركيزهــا كـــان متمـــثالً يف االتصــال األحـــادي االجتـــاه مــن املؤسســـة إىل اجلمهـــور “ رولـــر،“اإللكرتونيــة اإلســـرتاتيجيات االتصــالية لــــ

لكرتونيـة الــيت علـى اإلسـرتاتيجيات االتصـالية عـرب املواقـع اإلواملتمثلبإسـرتاتيجية اإلعـالم وإسـرتاتيجية اإلقنـاع والتفسـري مـن خـالل التعـرف 

يف حــني ، تسـتخدمها إدارات العالقـات العامـةيف الوحـدات احلكوميـة اخلاضـعة لقـانون اخلدمـة املدنيـة والئحتـه التنفيذيـة يف سـلطنة ُعمـان

تـــأثري اســـتخدام تكنولوجيـــا االتصـــال احلديثـــة علـــى اإلســـرتاتيجيات )lix()م٢٠١٢دراســـة ســـلمان فيحـــان فيصـــل ابـــن لبـــده (اختــربت 

القـات العامـة يف املؤسسـات السـعودية، ومـدى تطبيـق هــذه اإلسـرتاتيجيات لـدى ممارسـي العالقـات العامـة، والكشـف عــن االتصـالية للع

ــد وجـــود )lx()٢٠١٧دراســـة ســـهاد عـــادل جاســـم (بينمـــا ســـعتاملتغـــريات ذات العالقـــة �ـــذه اإلســـرتاتيجيات واملمارســـات،  إىل حتديـ

اجلامعــات العراقيــة، وتقــومي عمــل هــذه األقســام، وحتديــد مســتوى حتقيقهــا ألهــداف  إســرتاتيجية عمــل مربجمــة ألقســام العالقــات العامــة يف

اجلامعات اليت تعمل فيها، وخلصت إىل عدم وجود إسرتاتيجية معمول �ا يف قسم العالقات العامة باجلامعـات حمـل الدراسـة، باإلضـافة 

ــني اســــتهدفت  ـــود رأس مــــال رقمــــي للكليــــات؛ يف حــ ــــفدراســــة اآلء فــــو (إىل عــــدم وجـ توصــــيف )lxi()٢٠١٥زي الســــيد عبــــد اللطي

اإلســـرتاتيجيات االتصـــالية للدبلوماســـية العامـــة الـــيت ُتطَِّبقهااملؤسســـات احلكوميـــة االســـرائيلية يف صـــفحا�ا املوجهـــة للجمهـــورالعريب عـــرب 

ـــرتات ـــاع ذات الطــــابع الفيســبوك وحتليــل أهــم التكتيكــات املســتخدمة يف األوقاتاالعتياديــة واوقــات االزمات،وقــد انتهــت إىل إسـ يجية اإلقنـ

، باإلضـافة إىل  الــدعائي هــي أكثــراإلســـرتاتيجيات التيتعتمــد عليهــا الدبلوماســية العامــة اإلســرائيلية املوجهــة للعــرب عبــر فضــاء الفيســبوك

ــة فــــــي تطبيــــــق إســــــــرتاتيجيات العالقـــــــات العامـــــــ ــــرة توظيــــــف التكتيكــــــات العاطفيـــ ــة، كثـ ــذات القوميــــــ ـــــا تكتيكـــــــات متجيــــــــد الــــــ ـة، وأمههـــ

ـــعاراتواألسـاليب اللغويـة والصـفات   .واســـتخدام الشـ

( يف حـــني ســـعت بعـــض الدراســـات إيل رصـــد دور اإلســـرتاتيجيات االتصـــالية ملمارســـي العالقـــات العامـــة يف إدارة األزمـــات، فرصـــدت

األســاليب االتصــالية احلديثـــة الــيت أســـتخدمت ملواجهــة األزمــات مبؤسســـة مصــر للطـــريان، )lxii()م٢٠١٨دراســة لينـــا عصــام مشـــهور

االعجـاب، التعليـق، "اتسـم بعناصـر التفاعليـة الـثالث" فيس بـوك"وخلصت الدراسة إىل أن األساليب االتصالية احلديثة وخباصة موقع 

إىل أن تصـدر إسـرتاتيجية األفعـال التصـحيحية  )lxiii()م٢٠١٩دراسة خديجة حمـاد حمـدي الكبكبـي (، يف حني انتهت "املشاركة

إسـرتاتيجية تغيـري املسـار؛ يف  -مقدمة اإلسرتاتيجيات اليت اعتمدت عليها وكاالت العالقـات العامـة تلتهـا إسـرتاتيجية التربيـر واالعتـذار

تصــالية إلدارة الصـــراع تـــأثري منــط الثقافــة التنظيميــة علـــى اإلســرتاتيجيات اال)lxiv()م٢٠١٣دراســة ريـــم أحمــد عــادل(حــني اختــربت 

ــة يف مصــــر، وخلصــــت إىل أن اســــرتاتيجية التعــــاون جــــاءت يف مقدمــــة اإلســــرتاتيجيات االتصــــالية الــــيت  التنظيمــــي يف املنظمــــات العاملــ

 تسـتخدم يف إدارة الصـراعات التنظيميــة، ومتثلـت أبعـاد هــذه اإلسـرتاتيجية يف األبعـاد التاليــة اهتمـام اإلدارة بـالتعرف علــى رغبـات مجيــع

أطراف الصراع، وسعي اإلدارة املستمر للحصول على مساعدة اآلخرين يف إجياد حلول للمشكالت،واستخدام اإلدارة املنطـق السـليم 

  .واملوضوعية يف إدارة الصراعات
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 يف حـــني ركـــزت بعـــض الدراســـات الـــيت تناولـــت اإلســـرتاتيجيات االتصـــالية للعالقـــات العامـــة علـــى دورهـــا يف حتســـني مسعـــة املنظمـــات،

تـأثري اسـرتاتيجيات العالقـات العامـة علـى جنـاح صـورة )C. Njoroge & L. Obonyo,2017()lxvدراسـة  (فـاختربت 

إســرتاتيجيات االســتجابة واإلقنــاع واملكانــة ذات التــأثري األكــرب علــى الــرئيس التنفيــذي يف منظمــات خمتــارة يف كينيــا، وخلصــت إىل أن 

علـى حتليـل ) lxvi( 2015Jennifer L. Harker)دراسـة (بينمـا ركـزت صورة الـرئيس التنفيـذي يف الشـركات حمـل الدراسـة، 

الـيت اإلسـرتاتيجيات  ، وخلصـت إىل أن هنـاك جمموعـة مـن (NFL)ومعرقـة إسـرتاتيجيات اصـالح صـورة الرابطـة القوميـة لكـرة القـدم 

اعتمـدت عليهــا الرابطــة القوميـة لكــرة القــدم كمحاولـة منهــا الســرتداد صـور�ا ومسعتهــا بــني أصـحاب املصــاحل ىف أعقــاب جتاوزاحتــدثت، 

إســرتاتيجية اإلجــراءات التصــحيحية، إســرتاتيجية التهــرب مــن املســؤولية، إســرتاتيجية : ومشلــت النتــائج تطبيــق ثــالث إســرتاتيجيات هــي

إىل استخدام اجلامعة اتصـاًال فعالـة وكـفء خـالل  )lxvii()٢٠١٧دراسة مي محمود عبداللطيف (د من اإلساءة؛ يف حني انتهتاحل

الســـرعة، كمـــا خلصـــت الدراســـة إىل أن كفـــاءة واتســـاق -االســـتمرارية -الكفايـــة -الشـــمول –الدقـــة  –األزمـــة مـــن حيـــث املصـــداقية 

ة حنــو اجلامعــة؛ يف االتصـاالت الــيت اسـتخدمتها اجلامعــة خـالل األزمــة تـؤثر إجيابيــاً علــى عواطـف الطــالب واجتاهـا�م ونوايــاهم السـلوكي

الـىت تسـتخدمها وزارة الداخليـة الدارة انطبـاع اإلسـرتاتيجيات للتعـرف علـى نوعيـة ) lxviii()٢٠١٦(دراسة أمانى ألبرت (حني سـعت 

وتوصـلت اىل أن الفـيس بـوك هـو اكثـر هـذه الوسـائل اسـتخداما مـن إجياىب عنها من خالل حمتوى صفحتها الرمسيـة علـى الفـيس بـوك، 

ـــوزارة، كمـــ ـــة خـــالل اســـبوعني، كمــــا قبـــل ال ـــر عــــدداً ىف اجلمهـــور املشـــارك، فاســـتقرت الدراســـة علـــى حتليــــل الصـــفحة الرمسي ا أنـــه األكث

اســتخدمت الدراســة االســتبيان كــأداة جلمــع البيانــات مــن اجلمهــور العــام الــذين تعرضــوا للصــفحة الرمسيــة لــوزارة الداخليــة علــى الفــيس 

التعـرف علـى اإلسـرتاتيجيات الـيت اسـتخدمنها الشـركات )Benthaus, Janek, 2014  ()lxixدراسة(بوك، بينما اسـتهدفت 

املالية خالل األزمة املالية، وذلك لتحسني مسعتها ورسم صورة ذهنية عنها جيـدة لـدى اجلمهـور الـذى يتعامـل معهـا، وخلصـت إىل أن 

إسـرتاتيجية دور الرؤيـة والقيـادة والتغـريات الالزمـة اإلسرتاتيجية الدفاعية  املباشرة مل تستخدمها الشركة بشكل كبري ولكنها ركزت علـى 

ىف الثقافــة املؤسســية، كمــا ا�ــا ركــزت بشــكل كبــري وأساســي علــى اســتخدام إســرتاتيجية اإلقنــاع وذلــك مــن خــالل العمــل علــى إقنــاع 

ســتجابة آلراء العمــالء عمالئهــا جبــودة املنــتج واخلدمــة الــىت تقــدمها، كمــا اعتمــدت علــى إســرتاتيجية االســتجابة، وذلــك مــن خــالل اال

  .واجلمهور، وكذلك االستجاببة ملقرتاحا�م ومناقشتها والعمل على قدر املستطاع االهتمام مبا يقدمه اجلمهور من اراء

    التعليق على الدراسات السابقة 

 :بـعداالطالع على الدراسات السابقة بصفة عامة، أمكن رصدالمالحظات التالية

  مـنهج املسـح بشـقية الوصـفي والتحليلـي؛ �ـدف وصـف الظـاهرة موضـوع الدراسـة والعوامـل املـؤثرة اعتمدت بعض الدراسات علـى

فيهــا، وبعضــها اعتمــد علــى مــنهج دراســة احلالــة إىل جانــب مــنهج املســح وذلــك تبعــاً لطبيعــة الدراســة، بينمــا اعتمــدت الباحثــة يف 

 .دراستها على منهج املسح بشقة امليداين

 ابقة بأ�ـا دراسـات ميدانيـة بعضــها أجـري علـى اجلمهـور، والــبعض اآلخـر أجـري علـى العــاملني؛ يف اتسـمت معظـم الدراسـات الســ

حــني أجريــت بعــض منهــا علــى القــائم باالتصــال، كمــا اتســم بعضــها بــاجلمع بــني الدراســة التحليليــة مــع امليدانيــة، بينمــا اعتمــدت 

 .-حمل الدراسة -ال يف الشركات الباحثة يف دراستها على الدراسة امليدانية على القائمني باالتص

  اعتمـدت معظــم الدراســات امليدانيــة علــى عينــات متباينــة حســب نـوع الدراســة، فاعتمــدت معظــم علــى عينــات بشــرية ختتلــف مــن

 .حيث احلجم وطريقة سحب العينة وذلك حسب متغريات الدراسة

 عتمـاد علـى أداة االسـتبيان فقـط، واالعتمـاد علـى أدايت تنوعت األدوات البحثية اليت اعتمدت عليهـا الدراسـات امليدانيـة مـابني اال

االستبيان واملقابلة؛ يف حـني اعتمـدت بعـض الدراسـات علـى حتليـل املضـمون وذلـك تبعـاً كـل دراسـة وأهـدافها؛ يف حـني اعتمـدت 

 .الباحثة يف هذه الدراسة على أداة االستبيان
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 ميــة علــى عــدد مــن النظريــات واملــداخل النظريــة أبرزهــا نشــر األفكــار اعتمــدت معظــم الدراســات الــيت تناولــت العالقــات العامــة الرق

 .املستحدثة، النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا وهي النظرية ذا�ا اليت اعتمدت عليها الباحثة يف دراستها

  متعــددة اجلنســيات وعالقتهــا بتعزيــز قلــة الدراســات الــيت تناولــت االســرتاتيجيات االتصــالية للعالقــات العامــة الرقميــة يف الشــركات

  .الثقافة التنظيمية

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 سامهت نتائج الدراسات السابقة ىف تدعيم إحساس الباحثة مبوضوع الدراسة.  

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ىف صياغة مشكلة البحث وحتديد فروض الدراسة.  

  ىف التعرف على بعض األهداف والتساؤالت اخلاصة بالدراسةكما ساعدت هذة الدراسات. 

 ساعدت الباحثة يف التقسيم املقرتح هلا. 

 ساعدت الباحثة يف حتديد األدوات البحثية املناسبة للدراسة.  

 تالدراسةوفرت الدراسات السابقة للباحثة الكثري من املعارف واملعلومات الىت سامهت ىف تطوير معارفها ومداركها بشأن متغريا. 

 توجيه الباحثة يف كتابة اإلطار املعريف للدراسة. 

 االسرتشاد ببعض الدراسات السابقة ىف تصميم استمارة الشق امليداىن اخلاصة بالعاملني والقائمني باالتصال. 

  :مشكلة الدراسة

مــن الدراســات باســتخدام اإلنرتنــت  بنــاء علــى نتــائج الدراســات الســابقة الــيت اطلعــت عليهــا الباحثــة، ويف ظــل تنــامي اهتمــام العديــد

 واإلعالم االجتماعي يف جمال العالقات العامة، ويف ضوء التطورات التكنولوجية والرقمية اليت أفرز�ا ثـورة املعلومـات واالتصـاالت والـيت

رة العالقـات العامـة يف استفادت منها كافة الوسائل االتصالية، بل وأحدثت تغيريات جذرية يف العديد من وسائل االتصال، ومنها إدا

املؤسسات واملنظمات واليت استفادت من الوسائل احلديثة يف تطوير عملها واستحداث وسائل اتصالية سواء يف التعامل مـع عمالئهـا 

 أو مـن خـالل التواصـل مـع العـاملني وترســيخ وتعزيـز ثقافـة تنظيميـة للمؤسسـة أو املنظمــة، ويف ظـل تصـاعد االهتمـام بالعالقـات العامــة

الرقميــة يف إدارة العالقــات ســواًء مــع مجــاهري املؤسســة أو العــاملني �ــا، ويف ظــل تأكيــد العديــد مــن املؤسســات علــى ترســيخ مســات هلــا 

رصــد وتقييماستخدامالشــركات متيزهـا عــن غريهـا، وإضــفاء شخصــية متفـردة عــن غريهـا مــن املؤسســات؛ لـذا تســعى هـذه الدراســة إىل 

صـرللعالقات العامـة الرقميـة فـي ممارسـة أنشـطة العالقاتالعامـة، وانعكاسـها علـى أداءممارســي متعـددة الجنسـيات العاملـة فـي م

العالقــات العامة،ومعرفــة التقنيــات الحديثــة المتاحــة إلدارات العالقــات العامــة فيالشــركات، ومســتوى اســتخدامها ومجــاالت 

تيجيات االتصـالية التـي تسـتخدمها العالقـات العامـة توظيفها في مجال العالقات العامة، باإلضـافة إلـى  رصـد وتحليـل االسـترا

  .-جماهيرها الداخلية –الرقمية في الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز الثقافة التنظيمية لدى العاملين بالشركات 

  :أهمية الدراسة

  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل النقاط اآلتية

  :ة العلمية للدراسة من خالل النقاط التاليةوُميكن إبراز األمهي: األهمية العلمية: أوالً 

تعد التطبيقات الرقمية للعالقات العامة أحد وأهم الوسائل االتصالية اهلامة للشركات واملؤسسات مع بروز األسواق املفتوحة  -١

املتعددة اجلنسيات والتطور التكنولوجي، وهذا يربز أمهية رصد اإلسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية يف الشركات 

  .العاملة يف مصر ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تعد الدراسة إضافة جديدة للدراسات اإلعالمية العربية؛ حيث يعد هذا املوضوع من املوضوعات اليت تصاعد االهتمام �ا يف  -٢

 .يف هذا اجلانب البحثي الدراسات الغربية يف السنوات األخرية، مما يسهم يف سد النقص يف املكتبة العربية

ترجع أمهية هذه الدراسة يف كو�ا تتناول استخدام ممارسي العالقات العامة للتكنولوجيا احلديثة، وتعد أدوات هامة يف التواصل  -٣

 .مع العاملني باملؤسسة أو اجلمهور

 .التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسياتندرة الدراسات اليت تناولت العالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة  -٤

  :وميكن إبراز األمهية العملية للدراسة من خالل النقاط التالية: األهمية العملية: ثانياً 

االســتفادة مــن نتــائج الدراســة يف املؤسســات والشــركات الــيت تســتخدم التطبيقــات الرقميــة يف إدارة العالقــات العامــة ودورهــا يف  -١

 .التنظيمية للمؤسسة تعزيز وترسيخ الثقافة

توفر الدراسة إطـاراً معرفيـاً ميكـن أن يسرتشـدبه العـاملني يف جمـال العالقـات العامـة يف معرفـة كيفيـة اسـتخدام تطبيقـات العالقـات  -٢

  .العامة الرقمية كأدوات مهمة لرتسيخ وتعزيز الثقافة التنظيمية للجمهور الداخلي للمؤسسة، وخلق مسعة وصورة ذهنية جيدة

عــن مســتوى اســتخدام تطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة مــن جانــب ممارســي العالقــات العامــة يف الشــركات متعــددة الكشــف  -٣

اجلنسيات العاملة يف مصر وجماالت توظيفها، وعالقـة هـذا االسـتخدام بتطـوير أداء العالقـات العامـة يف اسـتخدام إسـرتاتيجيات 

اخلـارجي مــن ناحيـة واملؤسســة ومجهورهــا الـداخلي مــن ناحيـة أخــرى، وكــذلك اتصـالية تعــزز مـن التواصــل بـني املؤسســة ومجهورهــا 

  ).اجلمهور الداخلي( السعي إىل معرفة شكل العالقات اليت أحدثتها هذه التطبيقات بني الشركة والعاملني �ا

  :أهداف الدراسة

 انطالقًا من املشكلة البحثية فإن الدراسة تسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف

  .التطبيقاتالرقمية األكثراستخداماً يف أنشطة العالقات العامة بالشركات حمل الدراسةرصد  .١

 .للتطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة -عينة الدراسة -الوقوف على  أسباب استخدام الشركات  .٢

 .-حمل الدراسة –الشركات  التعرف على مدى توظيف العالقات العامة للتطبيقيات الرقمية يف نشر الثقافة التنظيمية يف .٣

التعرف على نوعية االسرتاتيجيات االتصالية اليت يستخدمها ممارسوا العالقات العامة الرقمية يف تعزيز الثقافة التنظيمية للعـاملني  .٤

 .حمل الدراسة –بالشركات متعددة اجلنسيات 

 . الرقمية يف نشر وتعزيز الثقافة التنظيميةالكشف عن األدوات االتصالية املستخدمة من قبل ممارسوا العالقات العامة  .٥

 .الوقوف على  مقرتحات ممارسي العالقات العامة لتطوير التطبيقات الرقمية داخل الشركات .٦

  :تساؤالت الدراسة

  تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية

 التكنولوجية احلديثة؟للوسائل  -حمل الدراسة –ما مدى استخدام العالقات العامة يف الشركات  .١

 كيف وظفت العالقات العامة الوسائل التكنولوجية احلديثةيف تعزيز الثقافة التنظيمية للعاملني؟ .٢

 ماأمناط االتصال اليت يستخدمها القائمني باالتصال يف الشركات حمل الدراسة يف تعزيز الثقافة التنظيمية ؟ .٣

 سي العالقات العامة يف نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية؟مااإلسرتاتيجات االتصالية املستخدمة من قبل ممار  .٤

  ؟-حمل الدراسة -ما التطبيقاتالرقمية األكثراستخداماً يف أنشطة العالقات العامة بالشركات .٥

 للتطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة؟ -عينة الدراسة -ما أسباب استخدام الشركات  .٦

 حمل الدراسة؟ –الرقمية يف نشر الثقافة التنظيمية يف الشركات كيفتوظف العالقات العامة التطبيقيات  .٧



 

)٣٤٣( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ـــاملني  .٨ ـــة الرقميــــة يف تعزيــــز الثقافــــة التنظيميــــة للعـ ـــوا العالقــــات العامـ ـــة اإلســــرتاتيجيات االتصــــالية الــــيت يســــتخدمها ممارسـ مــــا نوعيـ

 حمل الدراسة؟ –بالشركات متعددة اجلنسيات 

 قات العامة الرقمية يف نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية؟ ما األدوات االتصالية املستخدمة من قبل العال .٩

 ما مقرتحات ممارسي العالقات العامة لتطوير التطبيقات الرقمية داخل الشركات؟  .١٠

  :فروض الدراسة

  -:طبًقا ألهداف البحث وتساؤالتة تتمثل فروض الدراسة فيما يلى

والعوامــل املــؤثرة يف قبــول التقنيــة ) النــوع، الســن، اخلــربة( توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــةبني املتغــريات الدميوغرافيــة للقــائمني باالتصــال .١

  ). النية السلوكية –التسهيالت املتاحة  –التأثري ا�تمعي  –اجلهد املتوقع  -األداء املتوقع (واستخدامها

  ). النية السلوكية –التسهيالت املتاحة  –التأثري ا�تمعي  –اجلهد املتوقع (املتوقع وكل من  توجد عالقة ارتباطية بني األداء  .٢

  ). النية السلوكية –التسهيالت املتاحة  –التأثري ا�تمعي (توجد عالقة ارتباطية بني اجلهد املتوقع وكل من   .٣

 ).النية السلوكية –تاحة التسهيالت امل( توجد عالقة ارتباطية بني التأثري ا�تمعي وكل من  .٤

  .توجد عالقة ارتباطية بني التسهيالت املتاحة والنية السلوكية .٥

  :نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت تستهدف تصوير وحتليـل وتقـومي خصـائص جمموعـة معينـة، أوموقـف معـني يغلـب عليـه 

بطبيعة ظاهرة أوموقف أوجمموعة مـن األوضـاع؛ وذلـك �ـدف احلصـول علـى معلومـات  صفة التحديد أودراسة احلقائق الراهنة واملتعلقة 

، )lxx(كافيـــة ودقيقـــة عنهـــا دون الـــدخول يف أســـبا�اأواحلكم فيهـــا، وذلـــك بغـــض النظـــرعن وجـــود أوعـــدم وجـــود فـــروض حمـــددة مســـبقاً 

عامـة الرقميـة يف الشـركات متعـددة اجلنسـيات يف وتسعى الدراسة احلالية إلىرصد اإلسـرتاتيجيات االتصـالية الـيت تسـتخدمها العالقـات ال

  .تعزيز الثقافة التنظيمية لدى العاملني بالشركات عينة الدراسة

  .منهجالدراسة

يف ســـبيل حتقيـــق األهـــداف الـــيت تســـعى إليهـــا الدراســـة، ونظـــراً لطبيعـــة هـــذة الدراســـة، والرغبـــة ىف احلصـــول علـــى أكـــرب قـــدر مـــن الدقـــة 

ــة، فقــــد أصــــبح مــــن املســــل ــــذلك اعتمــــد الباحــــث علــــىالعلميــ ـــة اســــتخدام أكثــــر مــــن مــــنهج ىف وقــــت واحــــد؛ ول مــــنهج المســــح  م بـ

)Survey ( الـــذي يعـــد مـــنهج املســـح جهـــداً علميـــاً منظمـــاً للحصـــول علـــى بيانـــات ومعلومـــات وأوصـــاف عـــن الظـــاهرة أو جمموعـــة

اســة بـإجراء املسـح بشـقيه امليـداين علــى حيـث قامـت الباحثـة يف هـذه الدر  )lxxi(الظـاهرات موضـوع البحـث ولفـرتة زمنيـة كافيــة للدراسـة

  .حمل الدراسة –عينة من ممارسي العالقات العامة داخل الشركات 

  :أداة الدراسة

يف هذهالدراسـة لإلجابـة علـى تسـاؤال�ا، ) Questionnaire(اعتمدت الباحثة على صـحيفة االستقصـاء:صحيفة االستقصاء

الدراسة حددت الباحثة املتغريات الرئيسية ومجع أكرب قدر مـن املعلومـات واآلراء حوهلـا، وهي أداة من أدوات مجع البيانات؛ ويف هذه 

مث أعـاد صــياغتها، مــع مراعــاة التسلســل املنطقــي، ويف ضــوء ذلــك صــممت الباحثــة صــحيفة االستقصــاء كــأداة جلمــع البيانــات الكميــة 

ردة ، وتتضـمن جمموعـة مـن األسـئلة الـيت تقـيس متغـريات هـذه مفـ) ٨٤(حمـل الدراسـة ، وقوامهـا  –من القائمني باالتصال  بالشـركات 

  .الدراسة

  

  

  



 

)٣٤٤( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :الدراسة مجتمع

كمجــال للبحــث عــن اإلســرتاتيجيات    -عينــة الدراســة –يشــمل جمتمــع الدراســة امليدانيــة علــى ممارســي العالقــات العامــة يف الشــركات 

دة اجلنسيات يف تعزيـز الثقافـة التنظيميـة لـدى العـاملني بالشـركات االتصالية اليت تستخدمها العالقات العامة الرقمية يف الشركات متعد

  .عينة الدراسة

  :عينة الدراسة

  :عينة الدراسة الميدانية:: أوالً 

نظرا لصعوبة إجراء الدراسة امليدانية على مجيـع ممارسـي العالقـات العامـة بالشـركات متعـددة اجلنسـيات العاملـة يف مصـر،فقد اعتمـدت 

حمــل الدراســة، وقامــت الباحثــة بتطبيــق  –العينــة علــى أســلوب العينــة املتاحــة مــن القــائمني باالتصــال  بالشــركات الباحثــة ىف ســحب 

  .حمل الدراسة –موظفاً من ممارسي العالقات العامة يف الشركات " ٨٤"االستمارة امليدانية على عينة قوامها 

  :عينة الدراسة المكانية:ثانياً 

الدراســة علــى مجيــع الشــركات متعــددة اجلنســيات العاملــة يف مصــر، فقــد قامــت الباحثــة باختيــار عينــة مــن نظــراً لصــعوبة إجــراء الباحثــة 

شـــركات اتصـــال، أغذيـــة ومشـــروبات، تكنولوجيــــا (ممارســـي العالقـــات العامـــة يف هذهالشـــركات حبيـــث متثـــل تنوعــــاً يف النشـــاط مـــابني 

  ).املعلومات

  :على النحو اآلتيولذلك تم اختيار عينة الدراسة من هذه الشركات 

 .ممثالت لشركات االتصال" ، أورانج"، "اتصاالت"، "فودافون" شركات  .١

 .ممثالت لشركات األغذية واملشروبات" دانون"، "بيبسي"، " أمريكانا" شركات  .٢

 . ممثالت لشركات تكنولوجيا املعلومات" جوجل"، "سامسونج" ، " ميكروسوفت"شركات  .٣

  :عينة للدراسة أسباب اختيار الشركات السابقة ك

 .تؤدي هذه الشركات دوراً مؤثراً وبارزاً يف ا�تمع املصري على كل املستويات االقتصادية والثقافية واالجتماعية -

 .تعد هذه الشركات من أكثر الشركات العابرة للقارات تأثرياً يف االقتصاد املصري -

ت اليت تقدمهاهذه الشركات أو من خـالل تنـوع الوسـائل الـيت متثل هذه الشركات خليطاً ألنواع خمتلفة سواء من ناحية اخلدما -

 .تستخدمها يف التعريف بثقافتها التنظيمية

 .ضخامة االستثمارات اليت تقوم �ا هذه الشركات يف ا�تمع املصري -

  :المجال الزمني للدراسة الميدانية

ـــة  ــــركات قامـــــت الباحثــــــة بتطبيـــــق اســــــتمارة االســـــتبيان علــــــى ممارســـــي العالقــــــات العامــ ـــة  –�ــــــذه الشـ يف الفــــــرتة مــــــن  –حمــــــل الدراســ

  .م٢٠/٢/٢٠١٩م إىل ١٥/١/٢٠١٩

  :إجراءات الصدق والثبات

  :قامت الباحثة بإجراء االختبارات اآلتية للتأكد من صدق وثبات االستمارة، وتتمثل هذه اإلجراءات فيمايلي

لقياس ما هـو مـراد قياسـه، أو مبعـين آخـر صـالحية أداة  يُقصد باختبار الصدق صالحية االستمارة: Validityاختبار الصدق: أوالً 

البحــث يف حتقيــق أهــداف الدراســة، وبالتــايل ارتفــاع مســتوي الثقــة فيمــا يتوصــل إليــه الباحــث مــن نتــائج حبيــث ميكــن االنتقــال منهــا إىل 

علــــى ) االسـتبيان(ةـرض أداة الدراســوللتحقـق مـن صـدق أدوات الدراسـة تـم اعتمـاد أسـلوب الـصدق الظـاهري، وذلــك بعـ،)lxxii(التعميم



 

)٣٤٥( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ـــالم باجلامعـــــاتاملصرية ـــاتذة اإلعـ وبنـاًء علــى إرشـادا�م وتوصــيا�م قامـت الباحثــة بـإجراء التعــديالت املطلوبـة علــى )lxxiii(جمموعــــة مــــن أســ

  . األسئلة واليت أشاروا إليها، وبذلك أصبحت االستمارة صاحلة لقياس متغريات الدراسة وتلبية أهدافها

ممارســي العالقــات العامــة يف  قامــت الباحثــة بــإجراء اختبــار قبلــي لالســتمارة علــى عينــة مــن:  Pre Testاالختبــار القبلــي: ثانيــاً 

من إمجايل العينـة، وذلـك للوقـوف علـى مـدى فهـم واسـتيعاب املبحـوثني % ١٠مفردة مبا ميثل ) ٩(قوامها -عينة الدراسة  –الشركات 

حــىت  ألســئلة االســتمارة، وبنــاًء علــى نتيجــة هــذا االختبــار قامــت الباحثــة بتعــديل صــياغة األســئلة الــيت شــكَّلت غموضــاً عنــد املبحــوثني

  .تصبح قابلة للتطبيق مبا خيدم أهداف الدراسة

ويقصـــد باختبـــار الثبـــات دقـــة القيـــاس أو اتســـاقه، وهـــو مـــدى ثبـــات النتـــائج الـــيت يتوصـــل إليهـــا : Stabilityاختبـــار الثبـــات:ثالثـــاً 

الـذي يُقـاس مـن خـالل حسـاب الباحث بتكرار القياس على اخلاصـية ذا�ـا ويـَُقـّدر الثبـات بتحديـد نسـبة التغيـري املنـتظم يف املقيـاس، و 

مــدى االرتبــاط بــني درجــات القيــاس الــيت حيصــل عليهــا عــرب التطبيقــات املختلفــة للمقيــاس فــإذا كــان االرتبــاط قويــاً كــان املقيــاس أكثــر 

بيـق بعـد مـرور أسـبوعني مـن التط" بإعادة اختبـار اسـتمارة االسـتبيان حمـل الدراسـة ، ولكي تضمن الباحثـة ذلـك قامتالباحثـة)lxxiv(ثباتاً 

مــن إمجــايل العينــة، وبــإجراء معامــل االرتبــاط بــني % ١٠مفــردة الــيت أجريــت علــيهم الدراســة القبليــة وهــي متثــل " ٩"علــى عــدد " األول

ــــارين ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــائج االختبــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاين"نتــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــت " األول، الثـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاط بلغــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــبة ارتبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــود نســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــني وجـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي  0.91، تبـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وهـ

ـــــى اســــــتمارة  ـــوثني علـ ــــري يف إجابــــــات املبحـــ ـــود اخــــــتالف كبــ ـــــدم وجـــ ــــتقرار، وعـ قيمةعاليةتظهرثباتاالستبيانوصالحيتهللقياس،وتؤكداالســ

االستبيان، وبناًء عليه فإن نسبة التطابق يف إجابات املبحوثني على اسـتمارة االسـتبيان تسـمح بصـالحية االسـتمارة للتطبيـق باإلضـافة 

  .إىل  تعميم نتائجها

  :مفاهيم الدراسة

  .األسلوب الذي يتبعه ممارسوا العالقات العامة لتحقيق أهداف املؤسسة يف تعزيز ثقافتها التنظيمية :االستراتيجات االتصالية

ويقصـــد �ـــا توظيـــف إدارات العالقـــات العامـــة لتقنيـــات االتصـــال احلديثـــة وقنـــوات اإلعـــالم الرقمـــي لتنفيـــذ : العالقـــات العامـــة الرقميـــة

  ".العمالء"أو اجلمهور اخلارجي " العاملني"ها،وذلكلتحقيق أهدافها سواء اخلاصة باجلمهور الداخلي أنشطت

ويقصد �االقيم اليت تتبناهـا املؤسسـة وتتشـكل مـن خالهلـا هويتهـا، باإلضـافة إىل  املعـايري والقواعـد الـيت حتكـم وتـنظم : الثقافة التنظيمية

  .عملية التواصل بني أعضائها، وتعزز االستقرار الوظيفي واالنتماء املؤسسي العالقة بني العاملني باملؤسسة، وتسهل

ويقصد �ا وهي الشركات العابرة للقـارات والـيت التنتمـي إىل الشـركات املصـرية وإمنـا تعمـل يف مصـر ويف  :الشركات متعددة الجنسيات

  .غريها من دول العامل سواًء يف جمال اإلنتاج أو اخلدمات

  :صائي للبياناتالتحليل اإلح

حيـث مت إدخـال البيانـات علـى الكمبيـوتر، ومتَّــت ، )SPSSv.23(اعتمـدت الباحثـة ىف عمليـات التحليـل اإلحصـائي علـى برنــامج

ـــة  ،املعاجلـــــة اإلحصـــــائية هلـــــذه البيانـــــات عـــــرب تطبيـــــق العديـــــد مـــــن املعـــــامالت اإلحصـــــائية ــد تنوعـــــت املتغـــــريات بـــــني متغـــــريات امسيــ وقـــ

)Nominal( ووزنية ،)Scale( وعلى هذا فقد قامت الباحثة بتطبيق املعامالت اإلحصـائية الـىت تالئـم كـل متغـري علـى النحـو ،

  : التاىل

  :المقاييس الوصفية وتشمل: أوالً 

حيــث قامــت الباحثــة بعــرض بعــض املتغــريات يف جــداول �ــدف إىل الكشــف عــن التكــرارات : الجــداول والتوزيعــات التكراريــة .١

Frequency ة املئويوالنسبPercentوقد مت ذلك يف وصف عينة الدراسة وخصائصها ،. 

 .std.Deviationاالنحراف المعياريMean.المتوسط الحسابي  .٢



 

)٣٤٦( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :االختبارات اإلحصائية: ثانياً 

المتغيـرات  : أما على صعيد االختبارات اإلحصائية الـىت تقـيس وجـود االرتبـاط بـني متغـريات الدراسـة فقـد كانـت علـى النحـو اآليت

  الوزنية 

 معامل ارتبـاط سـبيرمان)Spearman's correlation coefficient :( لدراسـة شـدة واجتـاه العالقـة االرتباطيـة بـني

 .متغريين

العتبـــار العالقـــة ذات داللـــة ) ٠,٠٥(اعتمـــدت الباحثـــة علـــى مســـتوى داللـــة يبلـــغ : مســـتوى الداللـــة المعتمـــد فـــى هـــذه الدراســـة

% 5.,.فــأكثر، أي عنــد مســتوى معنويــة % ٩٥إحصــائية مــن عدمــه، وقــد مت قبــول نتــائج االختبــارات اإلحصــائية عنــد درجــة ثقــة 

  .فأقل

  )١(جدول رقم

  يوضح الخصائص الديموغرافية للمبحوثين

  %  ك  الفئة  اخلصائص

 النوع

 76.2 64  ذكر

 23.8 20  أنثى

 100.0 84  ا�موع

  السن

 19.0 16  سنة٣٠إىل  ٢٢من 

 35.7 30  سنة٤٠إىل  ٣١من 

 27.4 23  سنة ٥٠إىل ٤٠من 

 17.9 15  سنة ٥٠أكثر من 

 100.0 84  ا�موع

  اخلربة الوظيفية

 23.8 20  سنوات ٥أقل من 

 35.7 30  سنوات١٠إىل  ٥من 

 33.3 28  سنة٢٠إىل ١٠من 

 7.1 6  سنة فأكثر٢٠من 

 100.0 84  ا�موع

  :تشير بيانات الجدول السابق مايلي

، بينمـا جـاءت فئـة %٧٦،٢بنسـبة بلغـت -عينـة الدراسـة –تصدرت فئة الـذكور يف املرتبـة األوىل ملمارسـي العالقـات العامـة يف الشـركات -

العينــة الــيت اختار�ــا الباحثــة عمديــة الحظــت أثنــاء إجــراء الدراســة امليدانيــة ، ونظــراً ألن % ٢٣،٨اإلنــاث يف املرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت

تفوق عدد الذكور على عدد اإلناث يف ممارسة مهنـة مسـئول عالقـات عامـة يف الشـركات، ورمبـايعود ذلـك لطبيعـة عمـل العالقـات العامـة 

 .تقبال الوفود ومرافقتهم وترتيب أعمال خارجية أخرىومهامها اليت قد ال يتناسب بعض أنشطتها مع طبيعة املرأة املصرية مثل اس

  -عينــة الدراســة  –عامــاً يف املرتبــة األوىل ملمارســي العالقــات العامــة يف الشــركات ٤٠عامــاً إىل ٣١حلــت فئــة مــن تــرتاوح أعمــارهم مــن  -

بينمــا % ٢٧.٤عامــاً بنســبة بلغــت ٥٠عامــاً إىل ٤٠بينمــا جــاءت يف املرتبــة الثانيــة فئــة مــن تــرتاوح أعمــارهم بــني % ٣٥،٧بنسـبة بلغــت 



 

)٣٤٧( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

؛ يف %١٩،٠سـنة يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة بلغـت  ٣٠سـنة إىل  ٢٢جاءت نسبة  فئة ممارسـي العالقـات العامـة ممـن تـرتاوح أعمـارهم مـن 

وتعكــس ، %٩،١٧عامــاً  يف املرتبــة الرابعــة بنســبة بلغــت ٥٠حــني حلــت فئــة  ممارســي العالقــات العامــة ممــن تــرتاوح أعمــارهم أكثــر مــن 

تســتعني  –عينــة الدراسـة  –نتـائج هـذا اجلــدول أن أغلـب فئــة ممارسـي العالقـات العامــة مـن الشــباب، ورمبـا يرجـع ذلــك إىل أن الشـركات 

 .�ذه الفئة أل�م أفدر على التعامل مع التطبيقات الرقمية يف الشركات مبا يعود عليها بالنفع مع مجهورها الداخلي أو اخلارجي

عينـــة  –املرتبـــة األوىل ضـــمن اخلـــربة الوظيفيـــة ملمارســـي العالقـــات العامـــة يف الشـــركات " ســـنوات ١٠ســـنوات إىل  ٥ مـــن" تصـــدرت فئـــة  -

، يف حـني %٣٣،٣يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة بلغـت " سـنة ٢٠إىل أقـل مـن  ١٠مـن "، بينما جـاءت فئـة %٣٥،٧بنسبة بلغت  -الدراسة

يف املرتبـة الرابعـة بنسـبة " سـنة فـأكثر٢٠مـن "؛ فيمـا حلـت فئـة %٢٣،٨ة بنسـبة بلغـت يف املرتبة الثالثـ" سنوات ٥أقل من " جاءت فئة 

  %. ٧،١بلغت 

  :اإلطار النظرى للدراسة

  :اعتمدت الدراسة يف إطارها النظري على مايلي

  :النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية

 The unified theory ofacceptance)اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى النظريـة املوحـدة لقبـول واسـتخدام التقنيـة 

and use of technology UTAUT)  وتوجـد العديـد مـن النمـاذج النظريـة الـيت تسـاعد علـى فهـم العوامـل املـؤثرة يف

، وتقــوم النظريــة علــى ٢٠٠٣تقبـل تقنيــة املعلومــات، وقـد مت تطــوير النظريــة املوحـدة لقبــول التقنيــة واســتخدامها علـى يــد فنجــاتش عـام 

، ومنــوذج )TAM(، ومنــوذج قبــول التقنيــة )TRA(نظريــة التصــرفات املســببة : ظريــات أو منــاذج تتعلــق بقبــول التقنيــة، أبرزهــامثــاين ن

ـــة الســـلوك املخطـــط  ـــة، ونظري ـــة انتشــــار TPB) فــــرع منـــع اإلرهـــاب(الدافعي ـــوتر الشخصـــية، ونظري ، ومنـــوذج اســـتخدام أجهــــزة الكمبي

ــــة ــــة املعرفيـــــة االجتماعيـ ــــرات، ونظريـ ـــة )lxxv(املبتكـ ـــوذج تقبـــــل التقنيــ ــــة بـــــاألخص منــ ـــول واســـــتخدام التقنيـ ـــدة لقبــ ــــة املوحــ ــدعم النظريـ ،وتـــ

)Technology Acceptance Model TAM(  م، حيــث يعتــرب منــوذج ١٩٨٩الـذي قــدم عــامTAM  مــن

ثرة يف تبــين تقنيــة النمــاذج القويــة يف جمــال تقنيــة املعلومــات ويف جمــال ســلوك قبــول تقنيــة االتصــال، كمــا يــؤدي دوراً يف فهــم العوامــل املــؤ 

ــدف الـــرئيس لنمــــوذج )lxxvi(املعلومـــات  يف تـــوفري أســـاس الكتشـــاف تــــأثري املتغـــريات اخلارجيـــة علـــى االعتقــــاد  TAM، ويكمـــن اهلـ

 الداخلي واالجتاهـات والنوايـا، ويفـرتض النمـوذج أن املنفعـة املتوقعـة وسـهولة االسـتخدام مهـا احملـددان األساسـيان لتبـين تقنيـة املعلومـات

بكــل مـن األداء املتوقـع، واجلهـد املتوقـع مــن خـالل دمـج البنـاء املكــون ) UTAUT(، وقـد اسـتعانت نظريـة )lxxvii(ؤسسـةيف أي م

أن اجلهـــد ) UTAUT(يف عامـــل األداء املتوقـــع؛ حيـــث يفـــرتض ) TAM(مـــن املنفعـــة املدركـــة، وســـهولة االســـتخدام يف منـــوذج

نولوجيا املعلومات احلديثـة، بينمـا سـهولة االسـتخدام اعتربهـا غـري هامـة؛ املبذول ميكن أن يشكل أمهية يف حتديد قبول املستخدمني لتك

ألن املستخدم يتوقعها يف املراحل األوىل من استخدام التكنولوجيا احلديثـة، لـذلك ميكـن أن يكـون لـه تـأثري إجيـايب علـى تصـوره لفائـدة 

: األسـاس للعالقـة الـيت ختـص اسـتخدام التقنيـة ومهـا، مهـا مبثابـة TAM،وهناك نوعان مـن العوامـل يف منـوذج )lxxviii(هذه التكنولوجيا

، وكالمهــا مبــين علــى عــاملي املنفعــة والســهولة املتوقعــة، وتشــري املنفعــة املتوقعــة إىل "الســلوك الفعلــي أو االســتخدام"، و"نيـة االســتخدام"

ة املتوقعــة لالســتخدام فتشــري إىل الدرجــة الــيت يعتقــد الشــخص أن اســتخدامه للنظــام مــن شــأنه أن حيســن األداء الــوظيفي، أمــا الســهول

  .)lxxix(الدرجة اليت يعتقد الشخص أن استخدامه لنظام معني سيكون خالياً من أي جهد عقلي

لدراســة ُنظــم وتقنيــة املعلومــات يف شــركات األعمــال، و�ــدف  UTAUTوقــد أُعــدت النظريــة املوحــدة لقبــول التقنيــة واســتخدامها 

هذه النظرية إىل تفسري نية وسلوك االسـتخدام، وتسـتخدم النظريـة النيـة السـلوكية كمؤشـر لسـلوك اسـتخدام التقنيـة، وتقـرتح النظريـة أن 

دام، كمـا أن التسـهيالت املتاحـة تـؤثر مباشـرة األداء املتوقـع، واجلهـد املتوقـع، والتـأثري االجتمـاعي تـؤثر بشـكل مباشـر علـى نيـة االسـتخ
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

إىل توضـيح مـا إذا كانـت االختالفـات  UTAUTعلى سـلوك االسـتخدام جنبـاً إىل جنـب مـع نيـة االسـتخدام،كما يسـعى منـوذج 

ن األداء تــؤثر علــى قبــول واســتخدام التقنيــة؛ حيــث يُفــرتض أن العالقــة بــني كــل مــ) النــوع، الســن، اخلــربة، طواعيــة االســتخدام(الفرديــة 

 املتوقع واجلهد املتوقع والعوامل االجتماعية والنية السلوكية ختتلف باختالف العمـر واجلـنس، واخـتالف العالقـة بـني النيـة السـلوكية وكـل

ة من اجلهد املتوقع والعوامل االجتماعية باختالف اخلربة؛ ووجود عالقة بني التأثري االجتماعي والنيـة السـلوكية ختتلـف بـاختالف طوعيـ

  )lxxx(.االستخدام، وأخرياً توجد عالقة بني سلوك االستخدام والتسهيالت املتاحة ختتلف باختالف العمر واخلربة

  

  

  

  

  

  

    

  UTAUTالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية ) ١(شكل 

  :)lxxxi(من أربعة عناصر UTAUTوباإلضافة إلى النية السلوكية وسلوك االستخدام، يتكون نموذج 

للتقنية سوف يؤدي إىل حتقيق مكاسب يف األداء ويقصد به الدرجة اليت يعتقد األفراد أن استخدامهم : األداء المتوقع -١

الوظيفي، وميكن أيضًا أن يُنظر إىل هذا باعتباره الفائدة املدركة من استخدام التقنية، وهذا العامل سيكون حموريا؛ ألنه إذا كان 

فيس بوك وتويرت (االجتماعي العاملون يف العالقات العامة يعتقدون أن سهولة استخدامهم للتطبيقات الرقمية مثل شبكات التواصل 

سيساعدهم على حتسني أدائهم يف العمل، كنقل املعلومات بصورة أسرع من الوسائل التقليدية، والدخول يف حوارات ) وغريها

  .مباشرة مع اآلخرين، وتكوين عالقات شخصية، تعود بالنفع على أدائهم الوظيفي

؛ فعلى سبيل املثال قد يقارن ممارسوا العالقات العامة اجلهد والوقت اللذين ويقصد به سهولة استخدام التقنية :الجهد المتوقع -٢

 .يبذالن الستخدام التطبيقات الرقمية لتحقيق غرض معني، مقارنة بوسائل أخرى كوسائل اإلعالم التقليدية

نبغي عليهم استخدام التقنية؛ ويقصد �ا إىل أي مدى يعتقد األفراد أمهية أن اآلخرين يعتقدون أنه ي :العوامل االجتماعية -٣

استخدامهم ) كالرؤساء والزمالء واجلمهور وغريهم(ويوضح ذلك ما إذا كان ممارسو العالقات العامة يتوقعون أن يقدر اآلخرون 

 .للتطبيقات الرقمية

ية موجودة لدى الفرد أو ويقصد �ا مدى اعتقاد الفرد بأن البنية التحتية والتقنية الالزمة لدعم التقن :التسهيالت المتاحة -٤

املنظمة، ويتعلق هذا املتغري بتوفر اإلمكانات الالزمة الستخدام التطبيقات الرقمية كتوفر املعرفة وحواسب أو هواتف ذكية، وخدمات 

 .إنرتنت، أو مساح املؤسسة باستخدام اإلعالم االجتماعي أثناء العمل

  :الدراسة الحالية تطبيق النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية في

  : وقد مت تطبيق مبادئ النظرية يف هذه الدراسة وفقاً لآليت

  : مقياس ثالثي يضم العبارات اآلتية: األداء المتوقع: أوال

 استخدام التطبيقات الرقمية مفيد يف زيادة الوعي، من خالل توفري األخبار واألحداث الراهنة اخلاصة باملنظمة.  

األداء 

 المتوقع

 الجھد المتوقع

التأثیر 

 االجتماعي

التسھیالت 

 المتاحة

 العمر االستخدام الطوعي الخبرة النوع

نیة االستخدام 

 )السلوكیة(
سلوك االستخدام 

 الفعلي
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  التطبيقات الرقمية يف عملي من متابعة ورصد مشاركات العاملني باملنظمةميكنين استخدام.  

 يفيدين استخدام التطبيقات الرقمية يف إرسال األخبار ونقل املعلومات بصورة أسرع من الوسائل التقليدية إىل العاملني باملنظمة.  

 باملنظمة لتنمية التواصل وتعزيز الثقافة التنظيميةيتيح يل استخدام التطبيقات الرقمية الدخول يف حوارات مباشرة مع العاملني .  

 يسهل استخدام التطبيقات الرقمية على القيام مبهام تتعلق بإجراء االستطالعات اإللكرتونية على العاملني باملنظمة.  

 تتيح التطبيقات الرقمية التفاعل مع اجلمهور الداخلي للمنظمة وتعزيز الثقافة التنظيمية هلم. 

  التطبيقات الرقمية يف بناء هوية الشركة لدي مجهورها الداخلي واخلارجيتساهم 

  الجهد المتوقع: ثانياً 

 من السهل علّي الوصول إىل مواقع اإلنرتنت والصفحات اليت تتناول موضوعات متعلقة باملنظمة.  

 تفاعلي عرب التطبيقات الرقميةواضح ومعرب.  

 يف التطبيقات الرقميةيف األغراض املختلفة خلدمة أهداف العالقات العامة باملنظمةمن السهل بالنسبة يل أن أصبح ماهراً يف توظ.  

  التطبيقـات الرقميةوسـيلة سـهلة ومرنـة لـذا مـن األفضـل أن أتواصـل مباشـرة مـع شـخص أو جهـة مـا عـربه بـدالً مـن اسـتخدام الوســائل

  .األخرى

  التأثير االجتماعي: ثالثاً 

  علي يف عملي يرون أنه جيب علّي أن استخدم التطبيقات الرقميةالرؤساء واملديرون ومن هلم تأثري. 

 استخدم التطبيقات الرقميةألنه يستخدمه أصدقائي وزمالئي وعمالئي.  

 تشجع املنظمة على استخدام التطبيقات الرقميةوتبادل املعلومات قدر املستطاع.  

  التسهيالت المتاحة: رابعاً 

  اإلنرتنت والكمبيوتر أو اهلواتف الذكية(الستخدام التطبيقات الرقميةتتيح املنظمة األدوات الالزمة.(  

 لدي املعرفة الالزمة الستخدام التطبيقات الرقمية.  

 نظرا لتوفر املوارد والفرص واملعرفة الالزمة الستخدام التطبيقات الرقمية، سيكون من السهل بالنسبة يل أن استخدمها.  

 ميةيناسب متاماً طبيعة عملياعتقد أن استخدام التطبيقات الرق.  

 استخدام التطبيقات الرقميةيالئم أسلويب يف العمل.  

 لست حباجة إىل املساعدة للتعامل مع وظائف التطبيقات الرقمية، فلدي ما يكفي من التجربة الستخدام التطبيقات الرقمية.  

  النية السلوكية: خامساً 

  مستقبًال لنشر األخبار والتفاعل مع العاملني باملنظمةسأعمل على استخدام التطبيقات الرقميةيف عملي.  

 سأستمر يف استخدام التطبيقات الرقميةيف نشر الثقافة التنظيمية للمنظمة والتفاعل مع العاملني من دون توقف.  

 بالعــاملني  أخطـط لالسـتمرار يف اسـتخدام التطبيقـات الرقميةبشـكل متكـرر، فهــي جـزء ال يتجـزأ مـن اخلطـة االسـرتاتيجية لالتصـال

 .باملنظمة
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  نتائج الدراسة الميدانية 

  )٢(جدول رقم 

  .عينة الدراسة للتطبيقات الرقمية –يوضح مدى استخدام الشركات 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  ك  مدى استخدام التطبيقات الرقمية

 14.3 12  نادراً 

 

2.4524 

 

.73476 

 26.2 22  أحيانا

 59.5 50  دائماً 

 100.0 84 اإلمجايل

  :يوضح الجدول السابق مايلي

ارتفاع معدل استخدام أفراد عينة الدراسة لتطبيقات العالقات العامة الرقمية يف ممارسة أنشطة العالقات العامة، حيث جـاءت يف املرتبـة 

الدراســـة، بينمـــا جـــاء ترتيـــب الـــذين مـــن إمجـــايل عينـــة % ٥٩,٥األوىل بنســـبة  بلغـــت نســـبة مـــن يســـتخدمون التطبيقـــات بصـــورة دائمـــة 

يف حـني جـاء ترتيـب الـذين يسـتخدمون التطبيقـات بصـورة نـادرة ، %٢٦،٢يستخدمون التطبيقات أحياناً يف املرتبة الثانية بنسـبة بلغـت 

  %.١٤،٣يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

علـــى اســـتخدام التطبيقـــات الرقميـــة يف  -حمـــل الدراســـة –وتعكـــس النتيجـــة الســـابقة حـــرص القـــائمني بالعالقـــات العامـــة يف الشـــركات  

مــن أمهيـة تضــمني وظــائف  )lxxxii()٢٠١٩حمــود رشــاد وسـمر مهــران ، (أنشـطتهم، وتتفــق هـذه النتيجــة مــع مـا توصــلت إليـه دراســة 

تيــة املختلفــة بكافــة املنظماتاإلنتاجيــة واخلدمية،�ــدف تيســري األعمــال، ومواكبــة متغــريات التحــول العالقاتالعامــة الرقميــة يف ا�ــاالت احليا

  .حنو التكنولوجيا الرقمية بكافة ا�االت، كالتعليم،والسياحة، واإلدارة وغريها

  )٣(جدول رقم 

  .أنشطة العالقات العامة في إدارة -عينة الدراسة -يوضح أكثر التطبيقات الرقمية التي اعتمدت عليها الشركات 

  تقنيات االتصال الرقمية.

 

املتوسط  ال ُتستخدم ُتستخدم أحياناً  ُتستخدم دائماً 

 احلسايب

االحنراف 

  %  ك  %  ك  %  ك املعياري

 WhatsApp( 60 71.4 19 22.6 5 6.0 1.6548 .59098(واتساب 

 Facebook( 52 61.9 28 33.3 4 4.8 1.5714 .58671(فيسبوك 

 YouTube( 43 51.2 30 35.7 11 13.1 1.3810 .70974(يوتيوب 

 Twitter( 27 32.1 52 61.9 5 6.0 1.2619 .56225(تويرت 

  E-mail(  24 28.6 51 60.7 9 10.7 1.1786  .60442(الربيد اإللكرتوين 

 Instagram ( 10 11.9 54 64.3 20 23.8 .8810 .58915( انستغرام 

 Web site( 8  9.5 57 67.9 19 22.6 .8690 .55493(املوقع اإللكرتوين 

 Snapchat ( 16 19.0 40 47.6 28 33.3 .8571 .71377(سناب شات 

  SMS(  4 4.8 60 71.4 20 23.8 .8095  .50243(الرسائل القصرية 
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  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 LinkedIn( 8 9.5 39 46.4 37 44.0 .6548 .64926(لنكدإن 

 Viber(  11 13.1 31 36.9 42 50.0 .6310 .70761(فايرب 

 Telegram( 6 7.1 24 28.6 54 64.3 .4286 .62644(تليغرام  

  Google Plus(  14 16.7 10 11.9 60 71.4 .4524  .76685(جوجل بلس 

 LINE(  6 7.1 16 19.0 62 73.8 .3333 .60785(الين 

 Blogger( 3 3.6 12 14.3 69 82.1 .2143 .49263(املدونات 

  :السابق إلى ما يليتشير بيانات الجدول 

مقدمـــة التطبيقـــات األكثـــر اســـتخداماً مـــن قبـــل مســـئويل العالقـــات العامـــة يف الشـــركات عينـــة الدراســـة مبتوســـط " الـــواتس اب"احتــل  -

، وبــني مــن يســتخدمونه %٧١.٤وقــد تنوعــت أشــكال االســتخدام مــا بــني مــن يســتخدمه بشــكل دائــم بنســبة ،1.6548حســايب 

، وتـرى الباحثـة %٦يف حني كانت إجابة عينة الدراسـة علـى عـدم االسـتخدام بنسـبة ، %٢٢.٦بنسبة ) أحياناً (بشكل غري منتظم 

نظــراً لســهولته وســرعتة يف عمليــات  -حمــل الدراســة –يف مقدمــة التطبيقــات املســتخدمة يف الشــركات " الــواتس اب"أن جمـىء تطبيــق 

 .ة أو الشركةاالرسال واالستقبال خاصة يف عمليات االتصال الداخلي يف املؤسس

املرتبـة الثانيـة ضـمن التطبيقــات الرقميـة الـيت اعتمـدت عليهـا الشـركات عينـة الدراسـة يف إدارة أنشـطة العالقــات  الفـيس بـوك فـيجـاء -

، وبـني مـن %٦١.٩، وقد تنوعت أشكال االستخدام ما بـني مـن يسـتخدمه بشـكل دائـم بنسـبة 1.5714العامة مبتوسط حسايب 

ـــة الدراســـة علــــى عـــدم االســـتخدام بنســــبة ، %٣٣.٣بنســـبة ) أحيانـــاً (م يســـتخدمونه بشـــكل غـــري منــــتظ ـــة عين ــني كانــــت إجاب يف حـ

 :، ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية نظراً لعدة عوامل%٤،٨

 ٢،٥حيـث بلـغ عـدد مسـتخدميه علـى مسـتوى العـامل  يأيت الفيس بوك يف مقدمـة التطبيقـات الرقميـة اسـتخداماً علـى مسـتوى العـامل -

تأيت يف املرتبة الثانية عشر على مستوى العامل من حيث عـدد السـاعات الـيت يقضـيها مسـتخدميها " مصر"، كما أن ستخدممليار م

، وتتفـق هــذه النتيجــة مــع مـا توصــلت إليــه دراســة )lxxxiii(.علـى موقــع فــيس بـوك بنســبة بلغــت ســاعتني وسـبعة ومخســون دقيقــة يوميــاً 

بوك املركز األول بـني وسـائل التواصـل االجتمـاعي الـيت اعتمـدت عليهـا  ، حيث احتل الفيس)lxxxiv()٢٠١٥شيماء عبد العاطي، (

، حيــث احتــل الفــيس بــوك )lxxxv()٢٠١٩عــالء خليفــة مجيــل (، ودراســة %٨٧الشــركات يف إدارة أنشــطة العالقــات العامــة بنســبة 

 %.٧٣،٥ت العامة بنسبة املركز األول بني وسائل التواصل االجتماعي اليت اعتمدت عليها الشركات يف إدارة أنشطة العالقا

املرتبــة الثالثــة ضــمن التطبيقــات الرقميــة الــيت اعتمــدت عليهــا الشــركات عينــة الدراســة يف إدارة أنشــطة العالقــات  اليوتيــوب فــيجــاء  -

، وبـني مـن %٥١.٢، وقد تنوعت أشكال االستخدام مـا بـني مـن يسـتخدمه بشـكل دائـم بنسـبة 1.3810العامة مبتوسط حسايب 

ويرجع ذلك إىل أن اليوتيوب يعـد مـن املنصـات الرقميـة الـيت تتـيح صـناعة ، %٣٥.٧بنسبة ) أحياناً (غري منتظم  يستخدمونه بشكل

احملتــوى االتصــايل املتنــوع مــن صــور وملفــات صــوتية ولقطــات فيــديو، باإلضــافة إىل إمكانيــة فــتح حــوار مجــاعي وإجــراء الدردشــة بــني 

ــع دراســـة املســـتخدمني باإلضـــافة إىل إمكانيــــة التعليقـــات مــــ شــــيماء عبـــد العــــاطي، (ن جانـــب املســــتخدمني، وهـــذه النتيجــــة تتفـــق مــ

٢٠١٥()lxxxvi( ودراسة ،) ،٢٠١١فاطمة فايز ()lxxxvii( والذين يرون أن أكثر املواقع االجتماعيـة اسـتخداماً لـدى اجلمهـور كـان ،

 . الفيس بوك يف املرتبة األوىل ، مث يأيت بعد ذلك يف املرتبة الثانية موقع اليوتيوب

املرتبـة الرابعـة ضـمن التطبيقـات الرقميـة الـيت اعتمـدت عليهـا الشـركات عينـة الدراسـة يف إدارة أنشـطة )Twitterتـويرت (موقـع  احتل -

، %٣٢.١، وقد تنوعت أشكال االستخدام ما بني مـن يسـتخدمه بشـكل دائـم بنسـبة 1.2619العالقات العامة مبتوسط حسايب 



 

)٣٥٢( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ميثــل نوعيــة مــن اجلمــاهري " تــوتري"ويرجــع ذلــك إىل أن موقــع ، %٦١.٩بنســبة ) اً أحيانــ(وبــني مــن يســتخدمونه بشــكل غــري منــتظم 

والــيت توصــلت إىل اتفــاق  )lxxxviii()٢٠١٥حســن الصــيفي، (تســعى الشــركات إىل الوصــول إليهــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 

د مشـاركات اجلمهـور مـن خاللــه، متابعــة ورصـ: غالبيـة ممارسـي العالقـات العامـة علـى أن اســتخدام اإلعـالم االجتمـاعي يسـاعد علـى

وتكــوين عالقـــات شخصـــية تعــود بـــالنفع علـــى أدائهــم الـــوظيفي، كالتقـــاط الشــائعات وإدارة العالقـــة مـــع اجلمهــور ورصـــد اجتاهـــا�م، 

 .وإجراء االستطالعات اإللكرتونية

، وذلـك يرجـع إىل ١.١٧٨٦حسـايب  جاء الربيد االلكرتوين يف املرتبة اخلامسة كأكثر التطبيقـات اسـتخدماً داخـل الشـركات مبتوسـط -

ــد عليهـــــا الشـــــركات ومؤسســـــات األعمـــــال يف نقـــــل وإرســـــال البيانـــــات  ـــة الـــــيت تعتمـــ أن الربيـــــد االلكـــــرتوين الوســـــيلة األساســـــية الرقميــ

والــيت تصــدر فيهــا الربيــد االلكــرتوين ألدوات االعــالم  )lxxxix()٢٠١٥حســن الصــيفي، (واملعلومــات، وتتفــق هــذ النتيجــة مــع دراســة 

ي املسـتخدمة يف أعمـال العالقـات العامـة يف املنظمـات السـعودية نظـراً لالعتمـاد عليـه بشـكل كبـري يف املراسـالت الداخليــة االجتمـاع

 .واخلارجية

يف إدارة أنشـطة العالقـات العامـة،   -عينة الدراسة -مث تعاقبت بعد ذلك التطبيقات الرقمية املختلفة اليت اعتمدت عليها الشركات  -

الحـظ هـو
ُ
التفـوق الواضــح ملواقـع الشـبكات االجتماعيـة كوسـيلة يســتخدمها ممارسـي العالقـات العامـة بشـكل مســتمر إلدارة  لكـن امل

 .أنشطة العالقات العامة

  :العوامل المؤثرة في قبول واستخدام ممارسي العالقات العامة لتطبيقات العالقات العامة الرقمية

تقــدمي تفســري حولتصــورات ممارســي العالقــات العامــة عــن قبــول واســتخدام التطبيقــات أعــدت الباحثــة جــزء مــن أســئلة االســتبيان ألجــل 

وهـي جـزء مـن تطبيـق نظريـة قبـول التكنولوجيـا الـيت وظَفَّتهـا الباحثـة يف  -عينـة الدراسـة –الرقمية  يف أنشطة العالقـات العامـة بالشـركات 

، وتوضـح اجلـداول " الت املتاحـة، التـأثريات االجتماعيـة، النيـة السـلوكيةاألداء املتوقـع، اجلهـد املتوقـع، التسـهي" دراستها من خـالل قيـاس

  :التالية النسب املئوية الستجابات ممارسي العالقات العامةباستخدام مقياس ثالثي حيدد درجة املوافقة على النحو التايل

  :األداء المتوقع: أوال

  )٤(جدول رقم 

  .عينة الدراسة -للتطبيقات الرقمية في الشركات  يوضح أسباب استخدام ممارسوا العالقات العامة

  م
أسباب استخدام شركتك للتطبيقات الرقمية يف 

 أنشطة العالقات العامة

املتوسط  غري موافق حمايد موافق

 احلسايب

االحنراف 

  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري

 61663. 1.6310 7.1 6 22.6 19 70.2 59  .متكنين من أداء عملي بصورة أسرع وأفضل  ١

٢  
تتيح يل الدخول يف حوارات مباشرة مع 

 .العاملني لتنمية التواصل والتعاون معهم

 

54 

 

64.3 

 

21 

 

25.0 

 

9 

 

10.7 
1.5357 .68454 

٣  
تساهم يف سرعة نقل األخبار والقرارات إىل 

 .العاملني بالشركة

 

38 

 

45.2 

 

38 

 

45.2 

 

1 

 

1.2 
1.5238 .52587 

٤  
والتفاعل مع العاملني تسهل عملية التواصل 

  .بالشركة

 

48 

 

57.1 

 

29 

 

34.5 

 

7 

 

8.3 
1.4881 .64926 

 68506. 1.4762      تساهم يف بناء هوية الشركة لدي مجهورها   ٥



 

)٣٥٣( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 10.7 9 31.0 26 58.3 49 .الداخلي واخلارجي

٦  
تساهم يف إدارة العالقة مع اجلمهور الداخلي 

 .واخلارجي

 

49 

 

58.3 

 

25 

 

29.8 

 

10 

 

11.9 
1.4643 .70192 

٧  
مشاركة اجلمهور الداخلي للشركة يف املناسبات 

 .االجتماعية

 

44 

 

52.4 

 

32 

 

38.1 

 

8 

 

9.5 
1.4286 .66379 

٨  
تساعدين يف قياس رجع الصدى اخلاص 

  .باجلمهور الداخلي واخلارجي

 

43 

 

51.2 

 

32 

 

38.1 

 

9 

 

10.7 
1.4048 .67875 

٩  
واألحداث تسهل يل الوصول إىل األخبار 

 .اخلاصة بالشركة

 

45 

 

53.6 

 

26 

 

31.0 

 

13 

 

15.5 
1.3810 .74291 

١٠  
متكنين من تكوين عالقات شخصية تعود 

 .بالنفع على أدائي الوظيفي

 

43 

 

51.2 

 

27 

 

32.1 

 

14 

 

16.7 
1.3452 .75241 

١١  
تساعدين يف إجراء استطالعات الرأي على 

  .العاملني بالشركة وعمالئها بصورة أسرع

 

37 

 

44.0 

 

38 

 

45.2 

 

9 

 

10.7 
1.3333 .66466 

١٢  
متكنين من  متابعة ورصد مشاركات اجلمهور 

  .والتفاعل معهم
33 39.3 43 51.2 8 9.5 1.2976 .63587 

١٣  
تساهم يف تعزيز مسعة الشركة وحتسن صور�ا 

 .لدى اجلمهور الداخلي واخلارج
30 35.7 39 46.4 15 17.9 1.1786 .71407 

  :بيانات الجدول السابق إلى ما يليتشير 

ميكـــن ممارســـي العالقـــات العامـــة مـــن أداء اتفـــق غالبيـــة ممارســـي العالقـــات العامـــة علـــى أن اســـتخدام تطبيقـــات العالقـــات العامـــة الرقميـــة  -

ذا وتعـد تصـدر هـ،%٢،٧٠وبنسـبة موافقـة  ١.٦٣١٠بمتوسـط حسـايب بلـغ عملهم بصورة أسرع وأفضل، حيث جـاءت يف املرتبـة األولى

السبب مقدمة أسباب استخدام ممارسوا العالقـات العامـة للتطبيقـات الرقميـة نتيجـة طبيعيـة ومنطقيـة نظـراً ألن أحـد أهـم أسـباب انتشـار 

 .هذه التطبيقات هي السهولة والسرعة يف االستخدام

لعــاملني لتنميــة التواصــل والتعـــاون الــدخول يف حــوارات مباشــرة مــع اإتاحــة التطبيقــات الرقميــة ملمارســي العالقــات العامـــة " جــاء ســبب  -

، ومبتوســط حســايب بلــغ %٣،٦٤مــن حيــث أســباب اســتخداهم للتطبيقــات الرقميــة يف عملهــم بنسســبة بلغــت يف املرتبــة الثانيــة " معهــم

 .  رة، ورمبا يعود هذا أن أحد مميزات التطبيقات الرقمية أ�ا تتيح ملستخدميها عملية التفاعل، والدخول يف حوارات مباش٥٣٥٧،١

املرتبـة الثالثـة " يف سـرعة نقـل األخبـار والقـرارات إىل العـاملني بالشـركةمسامهة التطبيقات الرقمية ملمارسي العالقات العامة " احتل سبب  -

 .١،٥٢٣٨، ومبتوسط حسايب %٢،٤٥من حيث أسباب استخداهم للتطبيقات الرقمية يف عملهم بنسبة بلغت 

يف املرتبـة الرابعـة منحيـث أسـباب اسـتخداهم للتطبيقـات الرقميـة يف " تفاعـل مـع العـاملني بالشـركةعملية التواصل والسهولة " جاء سبب  -

 .٤٨٨١،١، ومبتوسط حسايب %١،٥٧عملهم بنسبة بلغت 

يف املرتبـة اخلامسـة مـن حيـث أسـباب "  يف بنـاء هويـة الشـركة لـدي مجهورهـا الـداخلي واخلـارجيمسـامهة التطبيقـات الرقميـة " جاء سبب  -

 .٤٧٦٢،١، ومبتوسط حسايب %٣،٥٨داهم للتطبيقات الرقمية يف عملهم بنسبة بلغت استخ



 

)٣٥٤( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عينـة  –وميكن القول أن تصدر األسباب السالفة الذكر مقدمة أسباب استخدام العالقات العامة الرقميـة للتطبيقـات الرقميـة يف الشـركات 

أداء عملهم بصورة أسرع وأفضل وهـي امليـزة الـيت توفرهـا هـذه ن خالل يرجع إىل اإلمكانيات اليت وفر�ا هذه التطبيقات سواء م –الدراسة 

التطبيقات واليت انعكست على عملية سهولة التواصل بيـنهم وبيـت العـاملني بالشـركة أو مـن خـالل الـدخول يف حـوارات مباشـرة معهـم أو 

لتطبيقـات الرقميــة يف بنـاء هويــة الشـركة لــدي مجهورهــا مـن خــالل سـرعة نقــل األخبـار والقــرارات إىل العـاملني بالشــركة، وانتهــاًء بـدور هــذه ا

  .الداخلي واخلارجي

يف املرتبـة السادسـة مبتوسـط حسـايب بلـغ "  يف إدارة العالقة مـع اجلمهـور الـداخلي واخلـارجيمسامهة التطبيقات الرقمية "بينما جاء سبب  -

؛ يف حـني جـاء ١،٤٢٨٦مبتوسـط حسـايب بلـغ " الجتماعيـةمشـاركة اجلمهـور الـداخلي للشـركة يف املناسـبات ا" ، بينما أعقبه ١،٤٦٤٣

" ، بينمـا جـاء سـبب١،٤٠٤٨ يف املرتبـة الثامنـة مبتوسـط حسـايب بلـغ " قياس رجع الصدى اخلاص باجلمهور الـداخلي واخلـارجي" سبب

تكـوين "حني حل سـبب  ، يف١،٣٨١٠يف املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب بلغ " الوصول إىل األخبار واألحداث اخلاصة بالشركةسهولة 

إجـــراء " ، بينمـــا أعقبـــه ســـبب١،٣٤٥٢يف املرتبـــة العاشـــرة مبتوســـط حســـايب بـــغ " عالقـــات شخصـــية تعـــود بـــالنفع علـــى أدائـــي الـــوظيفي

، يف حــني ١،٣٣٣٣يف املرتبــة احلاديــة عشــرة مبتوســط حســايب بلــغ " اســتطالعات الــرأي علــى العــاملني بالشــركة وعمالئهــا بصــورة أســرع

تعزيـز " ؛ بينمـا حـل سـبب١،٢٩٧٦يف الثانية عشرة مبتوسط حسايب بلغ " عة ورصد مشاركات اجلمهور والتفاعل معهممتاب" جاء سبب

 .١،١٧٨٦يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " مسعة الشركة وحتسن صور�ا لدى اجلمهور

أســباب اســتخدامهم للتطبيقــات الرقميــة علــى عمليــة  ركــزوا يف –عينةالدراســة  –وميكــن القــول أن ممارســوا العالقــات العامــة يف الشــركات 

االتصال الداخلي بينهم وبني العاملني باملؤسسة سواء من خالل التواصل والتفاعل أو من خالل نقل األخبار واألحـداث، وهـذه النتيجـة 

يقــات الرقميــة الرقميــة ، وهــي مقدمــة التطب" الــواتس اب، والربيــد اإللكــرتوين" مــن حيــث تصــدر تطبيقــات " ٢" تتوافــق مــع اجلــدول رقــم 

  .التطبيقات الرقمية اليت تركز بصورة كبرية على االتصاالت الداخلية للعاملني مع العالقات العامة

  الجهد المتوقع: ثانياً 

  )٥(جدول رقم 

  يوضح الجهد المتوقعللتطبيقات الرقمية في أنشطة العالقات العامة

 العبارات
 غري موافق حمايد موافق

احلسايباملتوسط 
االحنراف

  %  ك  %ك  %ك  املعياري

من السهل علي الوصول إىل التطبيقات اليت 

  .تتناول موضوعات متعلقة بالشركة
39 46.4 33 39.3 12 14.3 2.3214.71407

متكنين التطبيقات الرقمية من سهولة  توظيف 

تقنيات االتصال  الرقمية يف األغراض املختلفة 

 .العالقات العامة بالشركةخلدمة أهداف 

41 48.8 23 27.4 20 23.8 2.2500.81956

تسهل التطبيقات الرقمية التفاعل بصورة واضحة 

 .وسريعة
34 40.5 36 42.9 14 16.7 2.2381.72176

متتاز التقنيات الرقمية باملرونة والسهولة يف عملية 

 .التواصل داخل الشركة أو خارجها
2529.83946.42023.82.0595.73388

  



 

)٣٥٥( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

يف املرتبة األوىل مبتوسط " سهولةالوصول إىل التطبيقات اليت تتناول موضوعات متعلقة بالشركة"اتفق ممارسي العالقات العامة على أن  -

التطبيقات اليت تتناول موضوعات متعلقة بالشركة ، وهذا يعكس امليزة الفريدة للعالقات العامة الرقمية وهي تتبع ٢.٣٢١٤حسايب 

وحتليلها والوقوف على إجياببا�ا من أجل تعزيز مكانة الشركة، ومعاجلة اإلجيابيات والقصور اخلاصة �ا من أجل حتسينها وبناء صورة 

 .أفضل لدى عمالئها

تقنيات االتصال الرقمية يف األغراض املختلفة خلدمة متكنين التطبيقات الرقمية من سهولة توظيف "جاء يف املرتبة الثانية عبارة  -

،فقد أصبحت التطبيقات الرقمية أداة مهمة لتوسيع عمل ممارسي ٢.٢٥٠٠مبتوسط حسايب  "أهداف العالقات العامة بالشركة

لتنبؤ بوجود أزمات العالقات العامة سواء من خالل التعرف علىاألسواق واملنافسني وقياس استطالعات رأي اجلمهور، والقدرة على ا

 .والعمل على مواجهتها ، والوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور

، ويرجع ذلك إىل ماوفرته البيئة الرقمية ٢.٢٣٨١يف املرتبة الثالثةمبتوسط حسايب " تفاعل ممارسوا العالقاتبصورة واضحة وسريعة"جاء  -

نتيجة مع خمرجات اجلدول السابق والذي أكد على أن من أهم ملمارسي العالقات العامة من سهولة وسرعة التفاعل، وتتفق هذه ال

 .أسباب استخدام ممارسي العالقات العامة للتطبيقات الرقمية هو سرعة وسهولة التواصل بني العالقات العامة والعاملني بالشركة

مبتوسط حسايب  "صل داخل الشركة أو خارجهامتتاز التقنيات الرقمية باملرونة والسهولة يف عملية التوا"جاء يف املرتبة الثالثة عبارة  -

، فقد أصبحتالتطبيقات الرقمية أداة مهمة لتوسيع عمل ممارسي العالقات العامة باإلضافة إىل ما توفره هذه التطبيقات من ٢.٠٥٩٥

  . يبيانات واحصائيات سواء داخل الشركة أو خارجها متكنها من تعزيز مكانتها سواء للعاملني أو اجلمهور اخلارج

  :التأثير االجتماعي: ثالثاً 

  )٦(جدول رقم 

  يوضح التأثير االجتماعي لتبني الممارس للتطبيقات الرقمية في أنشطة العالقات العامة

مدى رؤيتك للتأثري ا�تمعي املتعلق باستخدام 

 التطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة

 غري موافق حمايد موافق
املتوسط احلسايب

  االحنراف

  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري

تشجع الشركة على استخدام تقنيات االتصال 

 .الرقمية وتبادل املعلومات قدر املستطاع
36 42.9 42 50.0 6 7.1 1.3571 .61395 

الرؤساء واملديرون وأصحاب القرار والتأثري يف 

عملي يرون أنه جيب علي أن استخدم تقنيات 

  االتصال الرقمية

39 46.4 35 41.7 10 11.9 1.3452 .68537 

استخدم تقنيات االتصال الرقمية ألن أصدقائي 

 وزمالئي وعمالئي يستخدمونه
27 32.1 44 52.4 13 15.5 1.1667 .67366 

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

اســتخدام تقنيــات االتصــال الرقميــة علــى  -عينــة الدراســة –دور الشــركة وتشــجيعها للممارســي العالقــات العامــة يف الشــركات "تصــدر  -

ــدر املســـتطاع ثريات ا�تمعيـــة املتعلقـــة باســـتخدام التطبيقـــات الرقميـــة يف أنشـــطتهم مبتوســـط حســـايب مقدمـــة التـــأ" وتبـــادل املعلومـــات قـ

ــددة اجلنســـيات، وهـــي ١.٣٥٧١ ـــة يف دراســـتها وهـــي الشـــركات متعـ ، ويرجـــع ذلـــك إىل طبيعـــة الشـــركات الـــيت اعتمـــدت عليهـــا الباحث



 

)٣٥٦( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

بنـاء صــورة (كات تسـعى دائمـاً إىل توظيـف كـل مـايتعلق بالتطبيقـات الرقميـة احلديثــة فيمـا يعـود بـالنفع علـى الشـركة ماديـاً أو معنويـاً شـر 

الشركة ممارسي العالقات العامة علـى اسـتخدام تقنيـات االتصـال الرقميـة وتبـادل املعلومـات ، وهو مايفسر تصدر عبارة تشجيع )ذهنية

 .قدر املستطاع

يف املرتبــة الثانيــة ضــمن -عينــة الدراســة –دور الرؤســاء واملــديرون ومــن هلــم تــأثري يف عمــل ممارســي العالقــات العامــة يف الشــركات " جــاء -

ـــة املتعلقـــة باســـتخدام التطبيقـــات الرقميـــة يف أنشـــطتهم مبتوســـط حســـايب  ـــة اســـتخدام ١.٣٤٥٢التـــأثريات ا�تمعي ، وهـــذا يعكـــس أمهي

ت عينة الدراسة من قبل اإلدارات العليا هلذه الشـركات، سـواء مـن حيـث السـرعة وتقليـل النفقـات أو مـن التطبيقات الرقمية يف الشركا

 .حيث بناء هوية ومسعة الشركة لدى مجهورها الداخلي واخلارجي

الرقميـــة يف تـــأثري األصـــدقاء وزمــالء العمـــل والعمـــالء علــى تبـــين ممـــارس العالقــات العامـــة يف الشـــركات عينــة الدراســـة للتطبيقـــات "جــاء  -

ـــدقائي وزمالئــــي وعمالئــــي  ـــة ألن أصـ ــــارة اســــتخدم تقنيــــات االتصــــال الرقميـ ـــاءت عب ــة، فجـ ـــة الثالثــ أنشــــطة العالقــــات العامــــة يف املرتبـ

 .١.١٦٦٧يستخدمونه مبتوسط حسايب 

العمـل والعمـالء ، حيـث تصـدر تـأثري األصـدقاء وزمـالء )xc()٢٠٢٠عـالء خليفـة مجيـل ( وختتلف هذه النتيجة مـع ماتوصـلت إليـة دراسـة 

 علــى تبــين ممــارس العالقــات العامــة يف الشــركات عينــة الدراســة للتطبيقــات الرقميــة يف أنشــطة العالقــات العامــة يف املرتبــة األوىل، تلتهــا أن

شـركة تشـجع ال"الرؤساء واملـديرون ومـن هلـم تـأثري علـيهم يف عملهـم يـرون أنـه جيـب علـيهم اسـتخدام تقنيـات االتصـال الرقميـة، بينمـا حـل 

  .يف املرتبة الثالثة" على استخدام تقنيات االتصال الرقمية وتبادل املعلومات قدر املستطاع

  :التسهيالت المتاحة: رابعاً 

  )٧(جدول رقم 

  يوضح التسهيالت المتاحة لتبني الممارس للتطبيقات الرقمية في أنشطة العالقات العامة

مدى توافر التسهيالت املتاحة الستخدام 

 تالرقمية يف أنشطة العالقات العامةالتطبيقا

 غري موافق حمايد موافق
املتوسط احلسايب

  االحنراف

  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري

استخدام تقنيات االتصال الرقمية يالئم أسلويب يف 

 .العمل
58 69.0 23 27.4 3 3.6 1.6548 .54869 

اعتقد أن استخدام تقنيات االتصال الرقمية 

 .عملي يناسب متاماً طبيعة
55 65.5 23 27.4 6 7.1 1.5833 .62495 

لدي املعرفة الالزمة الستخدام تقنيات االتصال 

 .الرقمية
53 63.1 26 31.0 5 6.0 1.5714 .60690 

نظراً لتوفر املوارد والفرص واملعرفة الالزمة الستخدام 

تقنيات االتصال الرقمية ، سيكون من السهل 

 بالنسبة يل أن استخدمها

46 54.8 31 36.9 7 8.3 1.4643 .64838 

تتيح الشركة األدوات الالزمة الستخدام تقنيات 

اإلنرتنت والكمبيوتر أو اهلواتف (االتصال الرقمية 

  ).الذكية

29 34.5 49 58.3 6 7.1 1.2738 .58806 



 

)٣٥٧( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لست حباجة إىل املساعدة للتعامل مع وظائف 

تقنيات االتصال الرقمية ، فلدي ما يكفي من 

 .التجربة الستخدام تقنيات االتصال الرقمية

2631.04553.61315.51.1548.66756

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

ضـمن التسـهيالت استخدام تقنيات االتصـال الرقميـة يالئـم أسـلويب يف العمل"عبارة  -حمل الدراسة –تصدرت إجاباتأغلب أفراد العينة -

ــــتخدام  ــــةاملتاحـــــة السـ ــــة يف أنشـــــطة العالقـــــات العامـ ـــوافقتهم  بنســـــبة التطبيقاتالرقميـ ـــاءت مــ ــــث جــ ــــايب % ٦٩.٠؛ حيـ ــط حسـ ومبتوســـ

عينـــة الدراســـة  –وهـــذا يعكـــس بوضـــوح أمهيـــة اســـتخدام التطبيقـــات الرقميـــة لـــدي ممارســـي العالقـــات العامـــة يف الشـــركات ، ١.٦٥٤٨

التفاعل والتواصل بـني العـاملني أو اجلمهـور املـرتبط بالشـركة وغريهـا مـن باعتبارها توفر العديد من اخلصائص سواء تلك املرتبطة بعملية 

 .املمريات اليت توفرها التطبيقات الرقمية للممارسي العالقات العامة

يف املرتبــة الثانيةلــدى أفــراد العينــة بنســبة موافقــة " أناســتخدام تقنيــات االتصــال الرقميــة يناســب متامــاً طبيعــة عملهــم" "بينمــا جــاءت فئــة -

،ومن َمث سيكون من السهل بالنسـبة هلـم اسـتخدامها نظـراً لتـوافر العديـد مـن اإلمكانـات ١.٥٨٣٣ومبتوسط حسايب % ٦٥.٥بلغت 

ســواء مــن خــالل توظيــف النصــوص والبيانــات، أو  -حمــل الدراســة –الــيت يوظفهــا ممارســوا العالقــات العامــة يف أنشــطتهم يف الشــركات 

  .أجل الوصول إىل اجلمهور املستهدف من خالل توظيف الوسائط املتعددة من

يف املرتبـة الثالثـة ضـمن التسـهيالت املتاحـة الســتخدام " لـدي املعرفـة الالزمـة السـتخدام تقنيــات االتصـال الرقميـة" يف حـني جـاءت فئـة -

 %.٦٣،١، وبنسبة موافقة بلغت ١،٥٧١٤التطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة مبتوسط حسايب بلغ 

تـــوفر املـــوارد والفـــرص واملعرفـــة الالزمـــة الســـتخدام تقنيـــات االتصـــال الرقميـــة ، ســـيكون مـــن الســـهل بالنســـبة يل أن "جـــاءت فئـــة بينمـــا  -

يف املرتبــة الرابعــة ضــمن التســهيالت املتاحــة الســتخدام التطبيقاتالرقميــة يف أنشــطة العالقــات العامــة مبتوســط حســايب بلــغ " اســتخدمها

اإلنرتنـت (تتيح الشـركة األدوات الالزمـة السـتخدام تقنيـات االتصـال الرقميـة  "، تلتها فئة %٨،٥٤، وبنسبة موافقة بلغت ٤٦٤٣،١

لتــدل أيضــاً علــى % ٥،٣٤، وبنســبة موافقــة بلغـت ٢٧٣٨،١مبتوســط حســايب بلـغ  يف املرتبـة اخلامســة) والكمبيـوتر أو اهلواتــف الذكيــة

 .رقميةتوافر املقومات والسهولة الالزمة الستخدام التطبيقات ال

ليسـوا حباجـة إىل املسـاعدة للتعامـل   -عينـة الدراسـة  –تعقيباً على ماسبق ألجل مـا سـبق فـإن ممارسـي العالقـات العامـة يف الشـركات  -

مع وظائف تقنيات االتصال الرقمية، فلديهم مـا يكفـي مـن التجربـة السـتخدام تقنيـات االتصـال الرقميـة كاإلنرتنـت واألجهـزة؛ حيـث 

 %.٣١،٠، وبنسبة موافقة بلغت ١،١٥٤٨سايب بلغ املتوسط احل

  النية السلوكية: خامساً 

  )٨(جدول رقم 

  يوضح حرص ممارس العالقات العامة على استخدام التطبيقات الرقمية في أنشطة العالقات العامة

مدى توجهك الستخدامالتطبيقاتالرقمية يف أنشطة 

 العالقات العامة مستقبالً 

 غري موافق حمايد موافق
املتوسط احلسايب

  االحنراف

  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري

سأستمر يف استخدام تقنيات االتصال الرقميةيف نشر 

أحداث الشركة اليومية والتفاعل مع العاملني من دون 

 .توقف

61 72.6 21 25.0 2 2.4 1.7024 .50966 



 

)٣٥٨( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أخطط لالستمرار يف استخدام تقنيات االتصال 

جزء ال يتجزأ من اخلطة الرقميةبشكل متكرر، فهي 

 .االسرتاتيجية لالتصال بالعاملني بالشركة

59 70.2 22 26.2 3 3.6 1.6667 .54515 

سأعمل على استخدام تقنيات االتصال الرقميةيف 

عملي مستقبالً لنشر األخبار والتفاعل مع اجلمهور 

 .الداخلي للشركة

57 67.9 24 28.6 3 3.6 1.6429 .55195 

  :الجدول السابق إلى ما يليتشير بيانات 

" سأســتمر يف اســتخدام تقنيــات االتصــال الرقميــةيف نشــر أحــداث الشــركة اليوميــة والتفاعــل مــع العــاملني مــن دون توقــف" تصــدرت فئــة 

، ١،٧٠٢٤مبتوســط حســايب بلــغ العالقــات العامــة الســتخدامالتطبيقاتالرقمية يف أنشــطة العالقــات العامــة مستقبالً مقدمــة توجــه ممارســوا 

مـــن إمجـــايل عينـــة الدراســـة، بينمـــا جـــاء ختطـــيط ممارســـوا العالقـــات  لالســـتمرار يف اســـتخدام تقنيـــات االتصـــال % ٧٢.٦ومبوافقـــة بلغـــت 

، ١،٦٦٦٧الرقمية بشكل متكرر، فهي جزء ال يتجـزأ مـن اخلطـة االسـرتاتيجية لالتصـال بـاجلمهور يف املرتبـة الثانيـة مبتوسـط حسـايب بلـغ 

سأعمل على اسـتخدام تقنيـات االتصـال الرقميـةيف عملـي مسـتقبًال لنشـر األخبـار "، يف حني جاءت فئة %٧٠،٢بلغت وبنسبة موافقة 

وتعكـــس هـــذه ، %٦٧،٩، ومبوافقـــة بلغـــت ١،٦٤٢٩يف املرتبـــة الثالثـــة مبتوســـط حســـايب بلـــغ " والتفاعـــل مـــع اجلمهـــور الـــداخلي للشـــركة

تطبيقــات العالقــات العامـــة الرقميــة يف أنشــطة العالقـــات العامــة مســتقبًال نظـــراً  النتــائج حــرص ممارســي العالقـــات العامــة علــى اســـتخدام

  .ألمهيتها وعدم إمكانية االستغناء عن استخدامها

إىل أن األداء املتوقــع واجلهــد املتوقــع،  ) Kimberly Seko 2012()xci(وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع ماتوصــلت إليــه دراســة 

  .والتأثري االجتماعي وتناسب الوظيفة كانت عوامل رئيسية أثرت على كل من نية وسلوك االستخدام

  )٩(جدول رقم 

  يوضحالفوائد التي تعود على الشركات من استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية

  % ك أنشطة العالقات العامةفوائد استخدام للتطبيقات الرقمية يف 

 78.6 66 .وسيلة فّعالة يف مواجهة األزمات

 75.0 63  .أكثر وسائل مناسبة لنقل أخبار الشركة جلماهريها املتعددة

 71.4 60    .تساهم يف سرعة التأثري على سلوك أفراد اجلمهور الداخلي واخلارجي

 70.2 59  .ختلق نوع من االرتباط بني العاملني والشركة

 61.9 52  .ترفع درجة والء اجلمهور الداخلي واخلارجي للشركة

 59.5 50  .سرعة استجابة الشركة يف الرد على االنتقادات

 58.3 49 .خلق صورة ذهنية طيبة عن الشركة

 54.8 46 .تساعد يف زيادة درجة التفاعل بني الشركة ومجهورها

 53.6 45   .تسمح بتوفري ردود أفعال سريعة للجمهور

 47.6 40 .تساعد على حتقيق مزيد من األرباح

 21.4 18 .تساعد على مواجهة اجلهود اإلعالمية للمنافسني

 ٨٤= ن



 

)٣٥٩( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

الشــركة مــن املرتبــة األوىل كأحــد أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى " تعــد التطبيقــات الرقميــة وســيلة فّعالــة يف مواجهــة األزمــات"تصــدرت فئــة  -

، وذلك ألن التطبيقات الرقمية تتيح ملمارسي العالقات العامة وسيلة حتليـل %٧٨،٦استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية بنسبة 

ردود األفعــال ورجــع الصــدى، كمــا متكــن ممارســي العالقــات العامــة مــن التنبــؤ بوجــود أزمــة ومــن مث وضــع االســرتاتيجات الالزمــة ملواجهــة 

 .زماتهذه األ

يف املرتبـة الثانيـة كأحـد أهـم الفوائـد الـيت تعـود علـى الشـركة مـن " أكثر وسائل مناسبة لنقل أخبـار الشـركة جلماهريهـا املتعـددة"جاءت فئة  -

، وهذه تعد نتيجة طبيعية نظراً ألن أحد أهم مميزات التطبيقات الرقميـة هـي %٠،٧٥استخدام تطبيقات العالقات العامة الرقمية بنسبة 

رعة يف نقل األخبار واملعلومات، ومن مث يوظفها ممارسوا العالقات العامة يف نقل أخبار الشركة جلماهريهـا املتعـددة سـواًء كانـت تلـك الس

 .، أو تلك اجلماهري اخلارجية"العاملني بالشركة"اجلماهري الداخلية 

يف املرتبـــة الثالثـــة ضـــمن " اجلمهـــور الـــداخلي واخلــارجي أن التطبيقـــات الرقميــة تســـاهم يف ســـرعة التــأثري علـــى ســـلوك أفــراد " جــاءت فئـــة  -

، وهــذه النتيجــة توضــح أمهيــة اســتخدام %٤،٧١الفوائـد الــيت تعــود علــى الشــركة مــن اســتخدام تطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة بنســبة 

 .حمل الدراسة –التطبيقات الرقمية يف نشر وتطبيق الثقافة التنظيمية يف الشركات 

يف املرتبـة الرابعـة ضـمن  الفوائـد الـيت تعـود علـى الشـركة " التطبيقـات الرقميـة ختلـق نـوع مـن االرتبـاط بـني العـاملني والشـركةأن "حلت فئة   -

، وهــذه النتيجـة تتفـق مـع سـابقتها يف أمهيـة التطبيقـات الرقميـة يف نشــر %٢،٧٠مـن اسـتخدام تطبيقـات العالقـات العامـة الرقميـة بنسـبة 

 .شركات حمل الدراسةالثقافة التنظيمية يف ال

يف املرتبــة اخلامســة ضــمن  الفوائــد الــيت تعــود " أن التطبيقــات الرقميــة ترفــع درجــة والء اجلمهــور الــداخلي واخلــارجي للشــركة "جــاءت فئــة  -

 ، وتؤكــد هـذه النتيجـة مــع سـابيقتيها علـى دور التطبيقــات%٩،٦١علـى الشـركة مـن اســتخدام تطبيقـات العالقـات العامــة الرقميـة بنسـبة 

الرقميــة يف عمــل العالقــات العامــة مـــن حيــث تعزيــز الثقافــة التنظيميـــة أو نشــرها بــني مجهورهــا الــداخلي، وتتفـــق هــذه النتيجــة مــع نتـــائج 

، )xciv()م٢٠١٣خالــد محمــد الرويلـــي (، )xciii()م٢٠١٥محمــد خليـــل الحبــل (، )xcii()م٢٠١٥شــيماء عبــدالعاطي (دراســات 

)Chiara Valentini 2014()xcv( ، )(xcvi)(2016lIlhem Allagui&Harris Breslow بـأن وسـائل ،

ة إجيابيــة عــن املؤسســة ، باإلضـافة لســرعة الــرد علــى االنتقــادات املوجهــة هلــا، كمــا أن اســتخدام االتصـال احلديثــة ســاعدت يف خلــق صــور 

 .هذه الوسائل تسهم يف تطوير عالقات املنظمة من خالل إشراك اجلماهري يف احلوار الذي يؤدي إىل تعزيز رأس املال االجتماعي

مــن تـوظيفهم للتطبيقــات الرقميــة يف  –حمـل الدراســة  –العامــة يف الشــركات بينمـا توالــت بـاقي الفوائــد الــيت تعـود علــى ممارســي العالقـات  -

، بينمــا جــاءت %٣،٥٨يف املرتبــة السادســة بنســبة بلغــت " خلــق صــورة ذهنيــة طيبــة عــن الشــركة" أنشــطتهم بنســب متفاوتــة فحلــت فئــة

ني الشــركة ومجهورهــا يف املرتبــة الســابعة بنســبة أن التطبيقــات الرقميــة تســاعد ممارســي العالقــات العامــة يف زيــادة درجــة التفاعــل بــ" فائــدة

أن التطبيقات الرقمية تسـاعد بتـوفري ردود أفعـال سـريعة للجمهـور يف املرتبـة الثامنـة بنسـبة بلغـت " ، يف حني حلت فائدة%٥٤،٨بلغت 

، %٤٧،٦ســعة بنسـبة بلغــت أن التطبيقـات الرقميــة تسـاعد علــى حتقيـق مزيــد مـن األربــاح يف املرتبـة التا" ، بينمـا جـاءت فائــدة%٥٣،٦

، يف حـــني %٤٧،٦أن التطبيقـــات الرقميـــة تســـاعد علـــى حتقيـــق مزيـــد مـــن األربـــاح يف املرتبـــة العاشـــرة بنســـبة بلغـــت " بينمـــا حلـــت فائـــدة

 %. ٢١،٤أن التطبيقات الرقمية تساعد على مواجهة اجلهود اإلعالمية للمنافسني يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت " جاءت فائدة

  

  

 



 

)٣٦٠( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )١٠(ول رقم جد

يوضحمدى أهمية استخدام ممارسي العالقات العامة للتطبيقات الرقمية في نشر وتعزيز الثقافة 

 محل الدراسة –التنظيمية في الشركات 

مدى أمهية استخدامك للتطبيقات الرقمية يف نشر وتعزيز الثقافة 

  التنظيمية

املتوسط   %  ك

  احلسايب

  االحنراف املعياري

  8.3 7  غري مهتم

1.4167 

  

  

 41.7 35  مهم إىل حد ما  64394.

 50.0 42  مهم جداً 

 100.0 84 اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

مقدمة اهتمام ممارسـي العالقـات العامـة حـول اسـتخدامهم للتطبيقـات الرقميـة يف نشـر وتعزيـز الثقافـة التنظيميـة يف " مهم جداً " تصدر فئة  -

، يف حلـت %٤١،٧يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة بلغـت " مهم إىل حد مـا"، بينما جاءت فئة %٥٠،٠حمل الدراسة بنسبة بلغت  –الشركات 

حمـل الدراسـة  –يف املرتبة الثالثة من حيـث اسـتخدامهم للتطبيقـات الرقميـة يف نشـر وتعزيـز الثقافـة التنظيميـة يف الشـركات " غري مهتم" فئة 

 %.٨،٣بنسبة بلغت 

مـن أن مزايـا توظيـف العالقـات العامـة الرقميـة تتمثــل يف  )xcvii()م٢٠١٥محمــد عثمـان (ذه النتيجـة مـع ماتوصـلت إليـه دراسـة وتتفـق هـ

  .تعزيز مكانة الشركة، تدعيم روح االنتماء للموظفني حنو الشركة، حتسني الصورة الذهنية لدى اجلمهور

  )١١(جدول رقم 

 محل الدراسة –في الشركات  للتطبيقات الرقمية في نشر وتعزيز الثقافة التنظيميةكيفية استخدام ممارسي العالقات العامة  يوضح

  % ك كيف تستخدم التطبيقات الرقمية يف نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية للشركة

 88.1 74 .نشر كل مايتعلق بالسياسات واإلجراءات املرتبطة بالشركة

 84.5 71  .حتقيق االتصال الداخلي بني العاملني بالشركة

 71.4 60  .تفعيل اللوائح والقوانني املتعلقة بالشركة

 71.4 60  .التعرف على ردود أفعال اجلمهور الداخلي وانطباعاته عن الشركة

 69.0 58  .حتقيق االرتباط الوظيفي بني العاملني

 57.1 48 .ترسيخ هوية الشركة وشخصيتها لدى العاملني �ا

 57.1 48 .والتفاعل مع العاملني جتاه القرارات اليت تتخذها الشركةزيادة احلوارات والنقاشات 

 51.2 43  .ترسيخ القيم التنظيمية اليت تتبناها الشركة لدى العاملني �ا

 46.4 39 .حتقيق االلتزام التنظيمي جتاه الشركة

 ٨٤= ن

  



 

)٣٦١( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

يف مقدمـة اسـتخدامات ممارسـي العالقـات العامـة للتطبيقـات الرقميـة " واإلجـراءات املرتبطـة بالشـركةنشر كل مايتعلق بالسياسات " جاء 

يف املرتبــة الثانيــة " حتقيــق االتصــال الــداخلي بــني العــاملني بالشــركة" ، بينمــا جــاء %٨٨،١عينــة الدراســة بنســبة بلغــت  –يف الشــركات 

التعـرف علـى ردود أفعـال اجلمهـور الـداخلي وانطباعاتـه وانني املتعلقـة بالشـركة، تفعيل اللوائح والقـ" ؛ يف حني جاء%٨٤،٥بنسبة بلغت 

يف املرتبــة الرابعــة بنسســبة " حتقيــق االرتبــاط الــوظيفي بــني العــاملني" ؛ فيمــا جــاءت%٧١،٤يف املرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت"  عــن الشــركة

ني �ـا، زيـادة احلـوارات والنقاشـات والتفاعـل مـع العــاملني ترسـيخ هويـة الشـركة وشخصـيتها لــدى العـامل" ؛ يف حـني جـاء%٦٩،٠بلغـت 

ترسـيخ القـيم التنظيميــة الـيت تتبناهـا الشــركة "، بينمـا حــل %٥٧،١يف املرتبـة اخلامســة بنسـبة بلغـت "  جتـاه القـرارات الـيت تتخــذها الشـركة

يف املرتبــة األخــرية " ام التنظيمــي جتــاه الشــركةحتقيــق االلتــز "؛ يف حــني حــل %٥١،٢يف املرتبــة السادســة بنســبة بلغــت " لــدى العــاملني �ــا

  %.٤٦،٤بنسبة بلغت 

 –عينـــة الدراســـة  –مـــن حيـــث توظيـــف ممارســـي العالقـــات العامـــة يف الشـــركات ) ٨(وتتفـــق نتيجـــة هـــذا اجلـــدول مـــع نتـــائج اجلـــدول رقـــم 

ـــع نتي ـــة هـــــذا اجلـــــدول مــ ــة، كمـــــا تتفـــــق نتيجــ ـــة يف نشـــــر وتعزيـــــز الثقافـــــة التنظيميـــ ـــة للتطبيقـــــات الرقميــ دراســـــة حـــــاتم محمـــــد عـــــاطف (جــ

حول استخدام املمارسني للعالقات العامة الرقمية يف تعزيز وحتقيق أهداف املؤسسة وتنفيذ خطتها مـن خـالل اسـتخدام )xcviii()م٢٠١٥

  .مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع مجهور املؤسسة وحتقيق منوذج التواصل ثنائي االجتاه بني اجلامعة ومجهورها

  )١٢(جدول رقم 

يوضحنوعية الجمهور المستهدف من استخدام ممارسي العالقات العامة للتطبيقات الرقمية في نشر 

  محل الدراسة –وتعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات 

نوعية اجلمهور املستهدف من 

  التطبيقات الرقمية

الوزن  املرتبة الرابعة املرتبة الثالثة املرتبة الثانية  املرتبة األوىل

  املرجح
  الرتتيب

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١  ٣٧٥،٥ 21.4 18 6.0 5 67.9 57 4.8 4  املوظفون يف اإلدارات الرئيسية

  ٢  ٠٢٥،٥ 47.6 40 6.0 5 6.0 5 40.5 34  املوظفون يف اإلدارات الفرعية

  ٣  ٨٧٥،٤ 19.0 16 51.2 43 8.3 7 21.4 18  املوظفون يف فروع الشركة

  :مايلي توضح نتائج الجدول السابق

باســـتخدام  -عينـــة الدراســـة -الرتتيــب األول مـــن بـــني اجلمـــاهري الـــيت �ــتم الشـــركات  "املوظفـــون يف اإلدارات الرئيســـية"تصــدرت مجهـــور  -

ئيسـي تطبيقات العالقات العامـة الرقميـة، وهـذه النتيجـة تعـد منطقيـة نظـراً ألمهيـة ودور املـوظفني يف اإلدارات الرئيسـية باعتبـارهم املنبـع الر 

 .بالشركة سواًء إىل اإلدارات الفرعية أو إىل املوظفون يف فروع الشركةالذي تتدفق من خالله مجيع األوآمر والقرارات املتعلقة 

باسـتخدام تطبيقـات  -عينـة الدراسـة -اجلماهري اليت �ـتم الشـركات يف املرتبة الثانية من بني " املوظفون يف اإلدارات الفرعية"جاءت فئة  -

من حيـث اسـتخدام التطبيقـات الرقميـة  -عينة الدراسة –لشركات العالقات العامة الرقمية، وهذه النتيجة رمبا تتسق مع سياسات هذه ا

 .يف اإلدارات املختلفة حسب أمهيتها بالنسبة للشركة

باســتخدام تطبيقــات  -عينــة الدراســة -اجلمــاهري الــيت �ــتم الشــركات مــن بــني يف املرتبــة الثالثــة " املوظفــون يف فــروع الشــركة" حلــت فئــة  -

 .   العالقات العامة الرقمية

  

  



 

)٣٦٢( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )١٣(جدول رقم 

يوضح نوعية االستراتيجات االتصالية التي يستخدمها ممارسي العالقات العامة في نشر وتعزيز الثقافة 

  محل الدراسة –التنظيمية في الشركات 

  اجتاه العاملني

  اإلسرتاتيجيات االتصالية

املتوسط   غري موجودة  أحيانا  موجودة

  احلسايب

االحنراف 

  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري

اسرتاتيجية االلتزام بالقرارات طبقاً للقوانني 

  "القوة"املنظمة
48 57.1 30 35.7 6 7.1 1.5000  .63055  

االهتمام بتقدير جمهودات العاملني واالعرتاف 

  .�ا وحتفيزهم

 

49 

 

58.3 

 

25 

 

29.8 

 

10 

 

11.9 
1.4643  .70192  

اسرتاتيجية التعاون بني العاملني بدون ضجر 

  .أو تذمر
34 40.5 41 48.8 9 10.7 1.2976  .65454  

اسرتاتيجية مشاركة العاملني يف إبداء األراء 

  .واملقرتحات اخلاصة بالشركة
30 35.7 45 53.6 30 35.7 1.2500  .63767  

  64137.  1.2143 11.9 10 54.8 46 33.3 28  .اسرتاتيجية اإلعالم

  60442.  1.1786 10.7 9 60.7 51 28.6 24  .اسرتاتيجية اإلقناع

إرساء مبدأ احلوار بني العاملني بالشركة على 

  .مستوى اإلدارات املختلفة
23 27.4 48 57.1 13 15.5 1.1190  .64760  

اسرتاتيجية دعم العاملني بالشركة مادياً ومهنياً 

  .واجتماعياً 
20 23.8 39 46.4 25 29.8 .9405  .73388  

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

مقدمــة اإلســرتاتيجيات االتصــالية الــيت يســتخدمها "" القــوة"اســرتاتيجية االلتــزام بــالقرارات طبقــاً للقــوانني املنظمــة" إســرتاتيجيةتصــدرت 

؛ حيـث بلغــت ٥٠٠٠،١حمـل الدراسـة مبتوسـط حسـايب بلـغ –ممارسـي العالقـات العامـة يف نشـر وتعزيـز الثقافـة التنظيميـة يف الشـركات 

االهتمـــام بتقـــدير جمهــــودات العـــاملني واالعـــرتاف �ــــا " ، بينمـــا جــــاءت إســـرتاتيجية%١،٥٧اتيجية نســـبة وجودهـــا علـــى هــــذه اإلســـرت 

اســـرتاتيجية "؛ يف حــني جــاءت %٣،٥٨؛ حيــث بلغــت نســـبة وجودهــا ٤٦٤٣،١يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســـايب بلــغ " وحتفيــزهم 

، بينمـا %٤٠،٥، حيـث بلغـت وجودهـا ١،٢٩٧٦حسـايب بلـغ يف املرتبـة الثالثـة مبتوسـط " التعاون بني العاملني بـدون ضـجر أو تـذمر

، ١،٢٥٠٠يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب بلــغ " اســرتاتيجية مشــاركة العــاملني يف إبــداء األراء واملقرتحــات اخلاصــة بالشــركة"جــاءت 

، حيـــث ١،٢١٤٣لـــغ يف املرتبـــة اخلامســـة مبتوســـط حســـايب ب" اإلعـــالم" ، بينمـــا جـــاءت إســـرتاتيجية %٣٥،٧حيـــث بلغـــت وجودهـــا 

يف املرتبـــة السادســـة مبتوســـط حســـايب بلـــغ " اســـرتاتيجية اإلقنـــاع" ، مث توالـــت بـــاقي اإلســـرتاتيجيات فجـــاءت %٣٣،٣بلغـــت وجودهـــا

يف املرتبــة الســـابعة " إســرتاتيجية إرســاء مبــدأ احلــوار بــني العــاملني بالشــركة علــى مســتوى اإلدارات املختلفــة"، بينمــا جــاءت ١،١٧٨٦

يف املرتبــة األخــرية مبتوســط " اســرتاتيجية دعــم العــاملني بالشــركة ماديــاً ومهنيــاً واجتماعيــاً " ؛ يف حــني حلــت ١،١١٩٠مبتوســط حســايب 

 .٩٤٠٥حسايب 



 

)٣٦٣( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ركـزت علـى إسـرتاتيجية القـوة يف تعزيـز ثقافتهـا التنظيميـة  –عينـة الدراسـة  –وبالنظر إىل نتائج اجلدول السابق ميكن القـول أن الشـركات 

كإسـرتاتيجية أساسـية يف نشـر وتعزيـز ثقافتهـا التنظيميـة، ومـع ذلـك مل تغفـل هـذه " االلتـزام بـالقرارات طبقـاً للقـوانني املنظمـة" واملتمثلة يف

الشركات اإلسرتاتيجيات الـيت تعتمـد علـى التحفيـز والتعـاون واملشـاركة وإبـداء املقرتحـات واإلعـالم واإلقنـاع، وعلـى ذلـك ميكـن القـول أن 

ـــة ب )xcix()٢٠١٤منــــى بنــــت ســــليمان بــــن عبــــداهللا (اتفقــــت مــــع نتيجــــة دراســــة نتــــائج هــــذه الدراســــة  اســــتخدام كالملواقــــع اإللكرتونيـ

ـــــ ـــــالية لـــ ـــر،“اإلســـــــرتاتيجيات االتصــ ـــور “ رولــــ ـــــة إىل اجلمهــــ ـــاه مـــــــن املؤسســ ــــــادي االجتــــ ــــثال يف االتصـــــــال األحـ ـــــا كـــــــان متمـــ إال أن تركيزهــ

علــى اإلسـرتاتيجيات االتصـالية عــرب املواقـع اإللكرتونيـة الــيت ن خـالل التعـرف واملتمثلبإسـرتاتيجية اإلعـالم واســرتاتيجية اإلقنـاع والتفسـري مــ

  .تستخدمها إدارات العالقات العامةيف الوحدات احلكومية اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية يف سلطنة ُعمان

  )١٤(جدول رقم 

يستخدمها ممارسي العالقات العامة في يوضحالقيم والمعاني التي ترسخها األدوات االتصالية التي 

  محل الدراسة –نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات 

القيم واملعاين اليت ترسخها األدوات 

  االتصالية

املتوسط  بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة  بدرجة كبرية

 احلسايب

االحنراف 

  %  ك  %  ك  %  ك املعياري

 تعزيز اإلجراءات والسياسات املتعلقة

  .بالشركة

 

31 

 

36.9 

 

26 

 

31.0 

 

27 

 

32.1 
2.0476  .83457  

  .تسهم يف حتقيق التماسك الوظيفي
 

24 

 

28.6 

 

40 

 

47.6 

 

20 

 

23.8 
2.0476  .72652  

  .تعميق االنتماء للشركة
 

24 

 

28.6 

 

40 

 

47.6 

 

20 

 

23.8 
2.0476  .72652  

تسهم يف ترسيخ اإلحساس باملسئولية 

  .لدى العاملني

 

24 

 

28.6 

 

40 

 

47.6 

 

20 

 

23.8 
2.0476  .72652  

  .تعزز روح العمل اجلماعي بني العاملني
 

22 

 

26.2 

 

43 

 

51.2 

 

19 

 

22.6 
2.0357  .70192  

  .إرساء قيم التعاون واملشاركة
 

17 

 

20.2 

 

50 

 

59.5 

 

17 

 

20.2 
2.0000  .64003  

  .تعزيز هوية الشركة لدى العاملني
 

21 

 

25.0 

 

40 

 

47.6 

 

23 

 

27.4 
1.9762  .72770  

  .تساهم يف تطبيق االلتزام التنظيمي
 

22 

 

26.2 

 

34 

 

40.5 

 

28 

 

33.3 
1.9286  .77282  

ترسخ القيم التنظيمية اخلاصة باحرتام 

  .العمل

 

15 

 

17.9 

 

46 

 

54.8 

 

23 

 

27.4 
1.9048  .66981  

  79179.  1.8929      ترسخ قيم العدالة التنظيمية لدى 



 

)٣٦٤( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 36.9 31 36.9 31 26.2 22  .العاملني

  .تعزز االلتزام بقيم وأخالقيات ا�تمع
 

16 

 

19.0 

 

34 

 

40.5 

 

34 

 

40.5 
1.7857  .74561  

تساهم يف تدعيم العالقات االجتماعية 

  .بني العاملني

 

9 

 

10.7 

 

48 

 

57.1 

 

27 

 

32.1 
1.7857  .62230  

تشجع العاملني بالشركة على االبتكار 

  .واإلبداع

 

20 

 

23.8 

 

23 

 

27.4 

 

41 

 

48.8 
1.7500  .81956  

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

القـيم واملعـاين الـيت ترسـخها األدوات االتصـالية الـيت يســتخدمها مقدمــة " تعزيـز اإلجـراءات والسياسـات املتعلقـة بالشـركة" تصـدرت قيمـة 

، وتعكـس هــذه ٢،٠٤٧٦مبتوســط حسـايب بلــغ  الدراسـةحمــل  –ممارسـي العالقـات العامــة يف نشـر وتعزيــز الثقافـة التنظيميــة يف الشـركات 

االلتـزام بـالقرارات " النتيجـة االسـرتاتيجية االتصـالية الـيت وظفتهـا الشـركات حمـل الدراسـة يف نشـر وتعزيـز ثقافتهـا التنظيميـة والـيت متثلـت يف

، بينمـا جـاءت "والسياسـات املتعلقـة بالشـركة تعزيز اإلجراءات" واليت انعكس استخدامها على ترسيخ معىن" القوة"طبقاً للقوانني املنظمة

يف " تعميــق االنتمــاء للشــركة" ، يف حــني حلــت قيمــة٢،٠٤٧٦يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ " حتقيــق التماســك الــوظيفي" قيمــة

املرتبـة الرابعـة مبتوسـط  يف" ترسـيخ اإلحسـاس باملسـئولية لـدى العـاملني" ، فيما جـاءت قيمـة ٢،٠٤٧٦املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 

يف املرتبــــة اخلامســــة مبتوســــط حســــايب بلــــغ " تعزيــــز روح العمــــل اجلمــــاعي بــــني العــــاملني" ، يف حــــني حلــــت قيمــــة٢،٠٤٧٦حســــايب بلــــغ 

، وميكن القول أن القيم واملعاين اليت سعت العالقات العامة من خالل استخدامها للتطبيقـات الرقميـة يف نشـر وتعزيـز الثقافـة ٢،٠٣٥٧

حمل الدراسـة توافقـت مـع نوعيـة اإلسـرتاتيجيات االتصـالية الـيت اعتمـدت عليهـا يف نشـر ثقافتهـا فكانـت نوعيـة  –تنظيمية يف الشركات ال

، "القـوة"سواًء  اسرتاتيجية االلتزام بالقرارات طبقـاً للقـوانني املنظمـة –حمل الدراسة  –اإلسرتاتيجيات االتصالية املستخدمة من الشركات 

ية االهتمام بتقدير جمهودات العاملني واالعرتاف �ا وحتفيـزهم، باإلضـافة إىل إسـرتاتيجية التعـاون بـني العـاملني بـدون ضـجر أو وإسرتاتيج

عـاين تذمر، وإسرتاتيجية مشاركة العاملني يف إبداء األراء واملقرتحات اخلاصة بالشركة، وإسرتاتيجية اإلعالم، هلا أثرها على ترسـيخ تلـك امل

  .ى العاملني بالشركاتوالقيم لد

األدوات االتصـالية الـيت اسـتخدمها ممارسـي العالقـات العامـة يف نشـر وتعزيـز الثقافـة التنظيميـة مث توالت باقي القيم واملعاين الـيت رسـختها 

  . -حمل الدراسة –يف الشركات 

  )١٥(جدول رقم 

العامة على كفاءة االتصاالت يوضحمدى تأثير التطبيقات الرقمية التي يستخدمها ممارسي العالقات 

  محل الدراسة –الداخلية بين العاملين في الشركات 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  ك  مدى تؤثر التطبيقات الرقمية على كفاءة االتصاالت الداخلية بني العاملني

   33.3 28  .تؤثر بدرجة ضعيفة

1.8571  

  

 47.6 40  .تؤثر بدرجة متوسطة  71377.

 19.0 16  .تؤثر بدرجة كبرية

 100.0 84 اإلمجايل



 

)٣٦٥( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :يوضح بيانات الجدول السابق مايلي

مقدمة التأثريات اليت حتدثها التطبيقات الرقمية علـى كفـاءة االتصـاالت الداخليـة بـني العـاملني بنسـبة " تؤثر بدرجة متوسطة" تصدرت فئة 

" تـؤثر بدرجـة كبـرية"؛ يف حني حلت فئة %٣٣،٣يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت " تؤثر بدرجة ضعيفة" ، بينما جاءت فئة %٤٧،٦بلغت 

  %.١٩،٠يف املرتبة الثالثة واألخرية بنسبة بلغت 

  )١٦(جدول رقم 

يوضحكيفية استخدام التطبيقات الرقمية من قبل ممارسي العالقات العامة في تحسين كفاءة 

  محل الدراسة –االتصاالت الداخلية بين العاملين في الشركات 

  % ك كيفية استخدام التطبيقات الرقمية يف حتسني كفاءة االتصاالت الداخلية بني العاملني

 84.5 71  .أسهمت التطبيقات الرقمية للعالقات العامة يف تعدد القنوات االتصالية املستخدمة للتواصل مع العاملني يف الشركة

 76.2 64 على رجع الصدى جتاه القرارات الطارئة يف الشركةأسهمت التكنولوجيا احلديثة يف سرعة احلصول 

 75.0 63  .سهلت التطبيقات الرقمية للعالقات العامة سهولة ربط اإلدارات الفرعية باإلدارة املركزية

 72.6 61 توظيف التطبيقات الرقمية يف نقل املعلومات للعاملني حول سياسات العمل بالشركة بصورة سهلة وسريعة

 70.2 59  .التكنولوجيا احلديثة للعالقات العامة يف خلق تفاعل مستمر بني العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة أسهمت

 64.3 54  تستخدم الشركة تكنولوجيا االتصال لتبسيط متطلبات بيئة العمل بني العاملني يف اإلدارات املختلفة

 52.4 44 .عند حدوث أزمة يف الشركةسهلت التطبيقات الرقمية سرعة اختاذ القرارات 

 ٨٤= ن

  :تشير بيانات الجدول السابق مايلي

اسـتخدام ممارسـي العالقـات العامـة التطبيقـات الرقميـة مقدمة" تعدد القنوات االتصالية املستخدمة للتواصـل مـع العـاملني يف الشـركة" تصدر

أســـهام " ، بينمـــا جـــاءت فئـــة %٨٤،٥يف حتســـني كفـــاءة االتصـــاالت الداخليـــة بـــني العاملينبنســـبة بلغـــت -حمـــل الدراســـة  –يف الشـــركات 

؛ يف %٧٦،٢لثانيــة بنســبة بلغــت يف املرتبــة ا" التكنولوجيــا احلديثــة يف ســرعة احلصــول علــى رجــع الصــدى جتــاه القــرارات الطارئــة يف الشــركة

يف املرتبـــة الثالثـــة بنســـبة بلغـــت " تســـهيل التطبيقـــات الرقميـــة للعالقـــات العامـــة ســـهولة ربـــط اإلدارات الفرعيـــة بـــاإلدارة املركزيـــة" حـــني جـــاء 

يف " لة وسـريعةتوظيف التطبيقات الرقمية يف نقل املعلومات للعاملني حول سياسات العمـل بالشـركة بصـورة سـه"؛ يف حني جاء %٧٥،٠

إسـهام التكنولوجيـا احلديثـة للعالقـات العامـة يف خلـق تفاعـل مسـتمر بـني العـاملني " ، بينما حلت فئـة %٧٢،٦املرتبة الرابعة بنسبة بلغت 

صـال أن الشـركة تسـتخدم تكنولوجيـا االت" ،  يف حني جـاءت فئـة %٧٠،٢يف املستويات اإلدارية املختلفة يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت 

أن التطبيقـات " ؛ بينمـا حلـت %٦٤،٣يف املرتبة السادسة بنسبة بلغـت " لتبسيط متطلبات بيئة العمل بني العاملني يف اإلدارات املختلفة

  %.٥٢،٤يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت " الرقمية سهلت سرعة اختاذ القرارات عند حدوث أزمة يف الشركة

والـيت أكـدت علـى أمهيـة اسـتخدام االنرتنـت يف إدارة العالقـات   )c()م٢٠١٤شـعبان حسـن  (راسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج د

 العامـة لتفعيـل العمليـة االتصـالية مـن خـالل تســهيل القيـام بالعديـد مـن الوظـائف واملهـام، كزيــادة التواصـل مـع اجلمـاهري املختلفـة سـواء الــيت

عهــا، والتواجــد عــرب مواقــع التواصــل االجتمــاعي، وإنشــاء املواقــع اإللكرتونيــة الــيت تعــرف تتعامــل معهــا املؤسســة أو الــيت ترغــب يف التفاعــل م

بنشاط املؤسسة وتروج ملنتجا�ا، وتفسح جماالً واسعاً للتفاعل مـع مجهـوره، ويف سـياق الرتكيـز علـى اسـتخدام التطبيقـات التكنولوجيـة لـدى 

) Kalyca Lynn Becktel، 2018(، ودراسـة )2015Lee Van Dyke, ()ci(ممارسـي العالقـات العامـة، ودراسـة 



 

)٣٦٦( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

)cii(، ليؤكدا علىأن التقدم املستمر للتكنولوجيا أعطى الفرصة ملمارسي العالقات العامة لبناء عالقات مع اجلمهور بطرق مبتكـرة مـن خـالل

  .استخدام وسائل اإلعالم الرقمية

  )١٧(جدول رقم 

بل ممارسي العالقات العامة في تحسين يوضحمدى مساهمة التطبيقات الرقمية المستخدمة من ق

  محل الدراسة –صورة الشركة الذهنية وتعزيز سمعتها لدى العاملين في الشركات 

مدى  مسامهة التطبيقات الرقمية يف حتسني صورة الشركة الذهنية وتعزيز 

  مسعتها لدى العاملني
  %  ك

املتوسط 

  احلسايب
  االحنراف املعياري

 29.8 25  .تسهم بدرجة ضعيفة

  

2.0119  

  

.78378  

 39.3 33  .تسهم بدرجة متوسطة

 31.0 26  .تسهم بدرجة كبرية

 100.0 84 اإلمجايل

  :يوضح نتائج الجدول السابق مايلي

مقدمــة مســامهة التطبيقــات الرقميـة املســتخدمة مــن قبــل ممارسـي العالقــات العامــة يف حتســني صــورة " تســهم بدرجــة متوسـطة" تصـدرت فئــة 

تســهم بدرجــة  " ؛ يف حــني جــاءت فئــة %٣٩،٣حمــل الدراســة بنســبة بلغــت  –الذهنيــة وتعزيــز مسعتهــا لــدى العــاملني يف الشــركات  الشــركة

؛ بينمــا جــاءت مســامهة مســامهة التطبيقــات الرقميــة املســتخدمة مــن قبــل ممارســي العالقــات %٣١،٠يف املرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت " كبــرية

حمــل الدراســة بدرجــة ضــعيفة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة  –الذهنيــة وتعزيــز مسعتهــا لــدى العــاملني يف الشــركات العامــة يف حتســني صــورة الشــركة 

  %.٢٩،٨بلغت 

يف حتســني صـــور�ا  -حمــل الدراســة –وتوضــح نتــائج هــذا اجلــدول مــدى أمهيــة التطبيقــات الرقميـــة ملمارســي العالقــات العامــة يف الشــركات 

ملني، ويكمـن ذلـك يف تعـدد األسـاليب الـيت تقـدمها التطبيقـات الرقميـة سـواء يف حتسـني صـورة املؤسسـة أو الذهنية وتعزيز مسعتها لدى العا

  ) .ملفات الفيديو–الصور  -امللفات(تعزيز مسعتها من خالل استخدام 

  )١٨(جدول رقم 

يوضحكيفية استخدام ممارسي العالقات العامةللتطبيقات الرقميةفي تحسين صورة الشركة الذهنية 

  محل الدراسة –وتعزيز سمعتها لدى العاملين في الشركات 

  % ك كيف تستخدم التطبيقات الرقمية يف حتسني صورة الشركة الذهنية وتعزيز مسعتها لدى العاملني

 76.2 64 .االستماع إىل مقرتحات العاملني وسرعة االستجابة الحتياجا�م

 76.2 64  .عرض اإلجنازات واجلوائز اليت حصلت عليها الشركة

 67.9 57  .إمداد العاملني باحلقائق واألرقام حول الشركة

 65.5 55 .اختيار اسم ثابت للعالمة التجارية

 64.3 54  .التحديث املستمر للمعلومات والبيانات من خالل االستفادة بالتقنيات الرقمية

 52.4 44  .عرض برامج املسئولية االجتماعية اليت تقدمها الشركة للمجتمع

 ٨٤= ن



 

)٣٦٧( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :توضح بيانات الجدول السابق مايلي

مقدمةاستخدام ممارسـي العالقـات العامـة التطبيقـات الرقميـة يف " االستماع إىل مقرتحات العاملني وسرعة االستجابة الحتياجا�م"تصدر

عــرض "، بينمــا جــاء %٢،٧٦يف حتســني صــورة الشـركة الذهنيــة وتعزيــز مسعتهــا لــدى العـاملني بنســبة بلغــت  -حمــل الدراســة  –الشـركات 

إمـداد العـاملني باحلقـائق واألرقـام " ؛ يف حني حـل %٧٦،٢يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت " اإلجنازات واجلوائز اليت حصلت عليها الشركة

ابعـة بنسـبة بلغـت يف املرتبـة الر " اختيار اسم ثابت للعالمـة التجاريـة" ؛ يف حني جاء%٦٧،٩يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت " حول الشركة

يف املرتبـــة اخلامســـة بنســـبة " التحـــديث املســـتمر للمعلومـــات والبيانـــات مـــن خــالل االســـتفادة بالتقنيـــات الرقميـــة " ، بينمــا جـــاء%٦٥،٥

يف املرتبـــة األخـــرية بنســـبة بلغـــت " عـــرض بـــرامج املســـئولية االجتماعيـــة الـــيت تقـــدمها الشـــركة للمجتمـــع" ؛ يف حـــني حـــل %٦٤،٣بلغـــت 

٥٢،٤.%  

دراســة محمــد خليــل الحبـــل (، )ciii()م٢٠١٥دراســـة شــيماء عبــدالعاطي (كــن القــول أن نتــائج هــذه الدراســة اتفقــت مــع نتــائج ومي

( ، )Chiara Valentini 2014()cvi دراســــة(، )cv()م٢٠١٣دراســــة خالــــد محمــــد الرويلــــي (، )civ()م٢٠١٥

يثــة ، كمــا خلصــت الدراســة إىل أن وســائل االتصــال احلد2016lIlhem Allagui&Harris Breslow)(cvii)دراســة

ساعدت يف خلق صورة إجيابية عن املؤسسة ، باإلضافة لسرعة الرد على االنتقادات املوجهة هلا، كما أن اسـتخدام هـذه الوسـائل تسـهم 

  .يف تطوير عالقات املنظمة من خالل إشراك اجلماهري يف احلوار الذي يؤدي إىل تعزيز رأس املال االجتماعي

  )١٩(جدول رقم 

  محل الدراسة –عالقات العامة لتطويرالتطبيقات الرقمية في الشركات يوضحمقترحات ممارسي ال

  % ك .مقرتحات املبحوثني لتطوير التطبيقاتالرقمية داخل شركتك

 88.1 74  .العاملني ية التحتية أو فيما يتعلق بتأهيلالتغلب على العقبات اليت حتول دون تفعيل التطبيقات الرقمية سواء فيما يتعلق بالبن

 76.2 64  .البيئة املناسبة لتفعيل وتطوير التطبيقات الرقمية يف الشركة �يئة

 73.8 62 .حتديث الوسائط باستمرار وتقدمي الدعم للعاملني من خالل الدورات التدريبية

 64.3 54  .عدم اإلسراف يف استخدام العديد من التطبيقات الرقمية واالستفادة بالتطبيقات األكثر تفاعالً 

 59.5 50 .العاملني على التفاعل من خالل االستبيانات واستطالعات الرأيتشجيع 

 ٨٤= ن

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

التغلــب علــى العقبــات الــيت حتــول دون تفعيــل التطبيقــات الرقميــة ســواء فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة أو فيمــا يتعلــق بتأهيــل "تصــدر مقــرتح 

، بينمـا %٨٨،١حمل الدراسة بنسبة بلغـت  –مقرتحات ممارسي العالقات العامة لتطويرالتطبيقات الرقمية يف الشركات مقدمة " العاملني

؛ يف حــني حــل %٧٦،٢يف املرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت " �يئــة البيئــة املناســبة لتفعيــل وتطــوير التطبيقــات الرقميــة يف الشــركة"جــاء مقــرتح 

؛ فيمـا جـاء %٧٣،٨املرتبـة الثالثـة بنسـبة بلغـت " وتقدمي الدعم للعاملني من خالل الدورات التدريبيـة حتديث الوسائط باستمرار" مقرتح

يف املرتبـة الرابعـة بنسـبة بلغـت " عدم اإلسراف يف استخدام العديد مـن التطبيقـات الرقميـة واالسـتفادة بالتطبيقـات األكثـر تفـاعالً "مقرتح 

يف املرتبـة اخلامسـة بنســبة "  علـى التفاعـل مـن خـالل االســتبيانات واسـتطالعات الـرأيتشـجيع العــاملني"؛ يف حـني حـل مقـرتح %٦٤،٣

  %.٥٩،٥بلغت 

  

  



 

)٣٦٨( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :نتائج فروض الدراسة

األداء (توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين النــوع والعوامـــل المـــؤثرة فـــي قبـــول التقنيـــة واســـتخدامها: الفــرض األول

  ). النية السلوكية –التسهيالت المتاحة  –التأثير المجتمعي  –الجهد المتوقع  -المتوقع 

  )٢٠(جدول رقم 

  ل المؤثرة في قبول التقنية واستخدامهااختبار سبيرمان لداللة العالقة بين النوع والعوام

 

  النوع

  العدد  مستوى الداللة  معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  838.  023.  األداء املتوقع

 ٨٤  018.  *-257.-  اجلهد املتوقع

 ٨٤  258.  -051.-  التأثري ا�تمعي

 ٨٤  127.  -168.-  التسهيالت املتاحة

 ٨٤  168.  -152.-  النية السلوكية

  :بيانات الجدول السابق إلى ما يليتشير 

) ٠.٠٢٣(عـدم وجــود عالقــة دالــة احصــائياً بـني النــوع وبــني األداء املتوقــع للتطبيقــات الرقميـة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ســبريمان  -

 ). ٠.٨٣٨(وهي عري دالة عند مستوى معنوية 

وهـي ) -.٢٥٧-(رقميـة، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان وجود عالقة دالة احصائياً بني النوع وبني اجلهـد املتوقـع للتطبيقـات ال -

 ). ٠.٠١٨(دالة عند مستوى معنوية 

-.٠٥١-(وجود عالقة دالة احصائياً بني النوع وبني التأثري ا�تمعي للتطبيقات الرقميـة، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان عدم  -

 ).٠.٢٥٨(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) 

دالة احصائياً بني النوع وبني التسهيالت املتاحة الستخدام تطبيقات الرقمية، حيث بلغ معامل االرتبـاط سـبريمان  عدم وجود عالقة -

 ).٠.١٢٧(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.١٦٨-(

-(تبـاط سـبريمان عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني النوع وبني النية السلوكية السـتخدام تطبيقـات الرقميـة، حيـث بلـغ معامـل االر  -

  ). ٠.١٦٨(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.١٥٢

ـــة بوجـــود  وبـــذلك يـــتم قبـــول الفـــرض العلمـــي القائـــل ــني النـــوع والعوامـــل املـــؤثرة يف قبـــول التقني ــة ذات داللـــة إحصـــائية بـ عالقـــة ارتباطيـ

  .قبوالً جزئياً ) النية السلوكية –املتاحة التسهيالت  –التأثري ا�تمعي  –اجلهد املتوقع  -األداء املتوقع (واستخدامها 

األداء (توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين العمــر والعوامــل المــؤثرة فــي قبــول التقنيــة واســتخدامها: الفــرض الثــاني

  ). النية السلوكية –التسهيالت المتاحة  –التأثير المجتمعي  –الجهد المتوقع  -المتوقع 

  )٢١(جدول رقم 

  ر سبيرمان لداللة العالقة بين العمر والعوامل المؤثرة في قبول التقنية واستخدامهااختبا

 

  العمر

  العدد  مستوى الداللة  معامل االرتباط سبريمان



 

)٣٦٩( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٨٤  508.  073.  األداء املتوقع

 ٨٤  006.  **-298.-  اجلهد املتوقع

 ٨٤  972.  004.  التأثري ا�تمعي

 ٨٤  790.  030.  التسهيالت املتاحة

 ٨٤  787.  030.  النية السلوكية

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

) ٠.٠٧٣(عــدم وجــود عالقــة دالــة احصــائياً بــني العمــروبني األداء املتوقــع للتطبيقــات الرقميــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ســبريمان  -

 ). ٠.٥٠٨(وهي غري دالة عند مستوى معنوية 

وهـي ) -.٢٩٨-(العمر وبني اجلهد املتوقع للتطبيقـات الرقميـة، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان وجود عالقة دالة احصائياً بني  -

 ).٠.٠٠٦(دالة عند مستوى معنوية 

) ٠.٠٠٤(عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني العمر وبني التأثري ا�تمعي للتطبيقـات الرقميـة، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان  -

 ). ٠.٩٧٢(ستوى معنوية وهي غري دالة عند م

عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني العمروبني التسهيالت املتاحة الستخدام تطبيقات الرقميـة، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان  -

 ). ٠.٧٩٠(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٣٠(

طبيقــات الرقميــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ســبريمان عــدم وجــود عالقــة دالــة احصــائياً بــني العمــروبني النيــة الســلوكية الســتخدام ت -

 ). ٠.٧٨٧(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٣٠(

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية بـين العمـر والعوامـل المـؤثرة فـي قبـول التقنيـة بوجود  وبذلك يتم قبول الفرض العلمي القائل

  . قبوالً جزئياً ) النية السلوكية –التسهيالت المتاحة  –التأثير المجتمعي  –الجهد المتوقع  -األداء المتوقع (واستخدامها 

لوظيفية والعوامل المؤثرة في قبول التقنية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الخبرة ا: الفرض الثالث

  ). النية السلوكية –التسهيالت المتاحة  –التأثير المجتمعي  –الجهد المتوقع  - األداء المتوقع (واستخدامها

  )٢٢(جدول رقم 

  اختبار سبيرمان لداللة العالقة بين الخبرة الوظيفية والعوامل المؤثرة في قبول التقنية واستخدامها

 

  اخلربة الوظيفية

  العدد  مستوى الداللة  معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  724.  -039.-  األداء املتوقع

 ٨٤  000.  **-408.-  اجلهد املتوقع

 ٨٤  554.  065.  التأثري ا�تمعي

 ٨٤  435.  086.  التسهيالت املتاحة

 ٨٤  550.  066.  النية السلوكية

  



 

)٣٧٠( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

-(عـــدم وجـــود عالقـــة دالـــة احصـــائياً بـــني اخلـــربة الوظيفيـــةوبني األداء املتوقـــع للتطبيقـــات الرقميـــة، حيـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط ســـبريمان  -

 ).٠.٧٢٤(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.٠٣٩

) -.٤٠٨-(معامـل االرتبـاط ســبريمان وجـود عالقـة دالـة احصـائياً بـني اخلـربة الوظيفيـةوبني اجلهــد املتوقـع للتطبيقـات الرقميـة، حيـث بلـغ  -

  ).٠.٠٠٠(وهي دالة عند مستوى معنوية 

ــني اخلـــربة الوظيفيـــةوبني التـــأثري ا�تمعـــي للتطبيقـــات الرقميـــة، حيـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط ســـبريمان  - ــة دالـــة احصـــائياً بـ عـــدم وجـــود عالقـ

 ).٠.٥٥٤(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٦٥(

صــائياً بــني اخلــربة الوظيفيــةوبني التســهيالت املتاحــة الســتخدام تطبيقــات الرقميــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط عــدم وجــود عالقــة دالــة اح -

  ). ٠.٤٣٥(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٨٦(سبريمان 

رتبـــاط ســـبريمان عـــدم وجـــود عالقـــة دالـــة احصـــائياً بـــني النـــوع وبـــني النيـــة الســـلوكية الســـتخدام تطبيقـــات الرقميـــة، حيـــث بلـــغ معامـــل اال -

 ).٠.٥٥٠(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٦٦(

ة وبــذلك يــتم قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اخلــربة الوظيفيــة والعوامــل املــؤثرة يف قبــول التقنيــ

  .قبوالً جزئياً ) النية السلوكية –التسهيالت املتاحة  –التأثري ا�تمعي  –اجلهد املتوقع  -األداء املتوقع (واستخدامها 

 –التأثير المجتمعي  –توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األداء المتوقع وكل من الجهد المتوقع : الفرض الرابع

  . النية السلوكية –التسهيالت المتاحة 

  )٢٢(جدول رقم 

التسهيالت  –التأثير المجتمعي  –المتوقع وكل من الجهد المتوقع اختبار سبيرمان لداللة العالقة بين األداء 

  النية السلوكية –المتاحة 

  

  األداء املتوقع

  العدد  مستوى الداللة  معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  018.  *258.  اجلهد املتوقع

 ٨٤  058.  -207.-  التأثري ا�تمعي

 ٨٤  829.  -024.-  التسهيالت املتاحة

 ٨٤  563.  064.  السلوكيةالنية 

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

وجــود عالقـــة دالــة احصـــائياً بــني األداء املتوقـــع لتطبيقــات العالقـــات العامـــة الرقميــة يف أنشـــطة العالقــات العامـــة وبــني اجلهـــد املتوقـــع  -

، وتتفـق هـذه النتيجـة )٠.٠١٨(مسـتوى معنويـة وهـي دالـة عنـد ) ٠.٢٥٨(للتطبيقات الرقمية، حيث بلغ معامل االرتبـاط سـبريمان 

واللتـان توصـلتا إىل وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة )cix()٢٠٢٠عـالء خليفـة مجيـل(، ودراسة  )cviii()٢٠١٥حسن الصيفي، (مع دراسة 

 .موجبة متوسطة بيناألداء املتوقع واجلهد املتوقع

العالقـات العامــة الرقميــة يف أنشــطة العالقــات العامــة والتــأثري ا�تمعــي عـدم وجــود عالقــة دالــة احصــائياً بــني األداء املتوقــع لتطبيقــات  -

 ).٠.٠٥٨(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.٢٠٧-(على ممارس العالقات العامة، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 



 

)٣٧١( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أنشطة العالقات العامة والتسهيالت املتاحـة  عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني األداء املتوقع لتطبيقات العالقات العامة الرقمية يف -

 ).٠.٨٢٩(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.٠٢٤-(الستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 

عــدم وجــود عالقــة دالــة احصــائياً بــني األداء املتوقــع لتطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة يف أنشــطة العالقــات العامــة والنيــة الســلوكية  -

 ).٠.٥٦٣(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٠٦٤(ستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان ال

 –التـأثري ا�تمعـي  –وبذلك يتم قبول الفرض العلمي القائلعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني األداء املتوقع وكل مـن اجلهـد املتوقـع 

  . جزئياً النية السلوكية قبوالً  –التسهيالت املتاحة 

ــأثير المجتمعــي : الفــرض الخــامس ــين الجهــد المتوقــع وكــل مــن الت التســهيالت  –توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية ب

  .النية السلوكية -المتاحة

  )٢٣(جدول رقم 

التسهيالت المتاحة  –اختبار سبيرمان لداللة العالقة بين الجهد المتوقع وكل من التأثير المجتمعي 

  السلوكيةالنية  –

 

 

 اجلهد املتوقع

  العدد  مستوى الداللة معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  642.  -051.-  التأثري ا�تمعي

 ٨٤  188.  145.  التسهيالت املتاحة

 ٨٤  255.  126.  النية السلوكية

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي

لتطبيقات العالقات العامة الرقمية يف أنشطة العالقات العامـة والتـأثري ا�تمعـي علـى عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني اجلهد املتوقع  -

 ).٠.٦٤٢(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) -.٠٥١-(ممارس العالقات العامة، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 

رقميـة يف أنشـطة العالقـات العامـة والتسـهيالت املتاحـة عدم وجود عالقة دالة احصائياً بني اجلهد املتوقـع لتطبيقـات العالقـات العامـة ال -

 ).٠.١٨٨(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.١٤٥(الستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 

وكية عــدم وجــود عالقـــة دالــة احصـــائياً بــني اجلهــد املتوقـــع لتطبيقــات العالقـــات العامــة الرقميــة يف أنشـــطة العالقــات العامـــة والنيــة الســـل -

 ).٠.٢٥٥(وهي غري دالة عند مستوى معنوية ) ٠.١٢٦(الستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 

والـيت توصـلت إىل أن اجلهـد املتوقـع والتـأثري االجتمـاعي كانـا  )Kimberly Seko, 2012()cx(وختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة 

  .عاملني رئيسني أثرا على من نية االستخدام

 –رفــض الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اجلهــد املتوقــع وكــل مــن التــأثري ا�تمعـــي وبــذلك يــتم 

  .النية السلوكية -التسهيالت املتاحة

النيـــة  –توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين التـــأثير المجتمعـــي وكـــل مـــن التســـهيالت المتاحـــة : الفـــرض الســـادس

  .السلوكية

  

  



 

)٣٧٢( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )٢٤(جدول رقم 

  النية السلوكية –التسهيالت المتاحة : اختبار سبيرمان لداللة العالقة بين التأثير المجتمعي وكل من

  
  التأثري ا�تمعي

  العدد  مستوى الداللة  معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  000.  **762.  التسهيالت املتاحة

  ٨٤  000.  **704.  النية السلوكية

  :الجدول السابق إلى ما يليتشير بيانات 

الستخدام تطبيقات  -عينة الدراسة -وجود عالقة دالة احصائيًا بني التأثري ا�تمعي على ممارسي العالقات العامة يف الشركات -

العالقات العامة الرقمية يف أنشطة العالقات العامة والتسهيالت املتاحة الستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط سبريمان 

 ).٠.٠٠٠(وهي دالة عند مستوى معنوية ) ٠.٧٦٢(

الستخدام تطبيقات  -عينة الدراسة -وجود عالقة دالة احصائيًا بني التأثري ا�تمعي على ممارسي العالقات العامة يف الشركات  -

) ٠.٧٠٤(سبريمان  العالقات العامة الرقمية يف أنشطة العالقات العامة والنية السلوكية الستخدامها، حيث بلغ معامل االرتباط

 ).٠.٠٠٠(وهي دالة عند مستوى معنوية 

 –وبذلك يتم قبول الفرض العلمي القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني التأثري ا�تمعي وكل من التسهيالت املتاحة 

  .النية السلوكية

 - عينة الدراسة –القائمين باالتصال في الشركات توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام : الفرض السابع

  .للتطبيقات الرقميةوبين القيم والمعاني التي ترسخها لتعزيز ثقافتها التنظيمية

  )٢٣(جدول رقم 

  اختبار سبيرمان لداللة العالقة بين التسهيالت المتاحة والنية السلوكية

 

  التسهيالت املتاحة

  العدد  الداللةمستوى   معامل االرتباط سبريمان

  ٨٤  000.  **787.  النية السلوكية

  :تشير بيانات الجدول السابقإلى مايلي

وجود عالقة دالة احصائياً بني التسـهيالت املتاحـة ملمارسـي العالقـات العامـة يف الشـركات عينـة الدراسـة السـتخدام تطبيقـات العالقـات  -

وهـي دالـة عنـد ) ٠.٧٨٧(السـلوكية السـتخدامها، حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط سـبريمان العامة الرقمية يف أنشـطة العالقـات العامـة والنيـة 

  ).٠.٠٠٠(مستوى معنوية 

  :مناقشة نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج متثلت أبرزها فيما يلي

اسـتخداماً مـن قبـل ممارسـي العالقـات العامـة يف مقدمة التطبيقـات األكثـر " الواتس آب، الفيس بوك، اليوتيوب، تويرت" تصدر تطبيقات .١

 .عينة الدراسة –الشركات 



 

)٣٧٣( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ميكــن ممارســي العالقــات علــى أن اسـتخدام تطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة   -حمــل الدراســة  –اتفـق غالبيــة ممارســي العالقــات العامــة .٢

يف سـرعة نقـل األخبـار لرقميـة ملمارسـي العالقـات العامـة مسـامهة التطبيقـات االعامة من أداء عملهم بصـورة أسـرع وأفضـل، باإلضـافة إىل 

 .عملية التواصل والتفاعل مع العاملني بالشركةوسهولة والقرارات إىل العاملني بالشركة، 

اســتخدام تقنيــات علـى  -عينـة الدراســة –دور الشــركة وتشـجيعها للممارســي العالقــات العامـة يف الشــركات "أظهـرت نتــائج الدراسـة أن  .٣

 ثريات ا�تمعية املتعلقة باستخدام التطبيقات الرقمية يف أنشطتهم، تصدرت مقدمة التأ"الرقمية وتبادل املعلومات قدر املستطاع االتصال

اســتخدام تقنيــات االتصــال الرقميــة يالئــم أســلوب ممارســي العالقــات العامــة يف "أن  -حمــل الدراســة –أشــارت إجاباتأغلــب أفــراد العينــة .٤

 .التسهيالت املتاحة الستخدام التطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامةجاءت يف مقدمة يف العمل -سةحمل الدرا –الشركات 

يف اســـتخدام تقنيـــات االتصــــال  -حمـــل الدراســـة  –اســـتمرار ممارســـي العالقـــات العامـــة يف الشـــركات " إىل أن توصـــلت نتـــائج الدراســـة  .٥

ــداث الشــــركة اليوميـــة والتفاعــــل مـــع  العالقـــات العامــــة جـــاءت يف مقدمــــة توجـــه ممارســــوا "  العــــاملني مـــن دون توقــــفالرقميـــةيف نشــــر أحـ

 .الستخدامالتطبيقاتالرقمية يف أنشطة العالقات العامة مستقبالً 

أظهــرت نتــائج الدراســة أن  أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى الشــركة مــن اســتخدام تطبيقــات العالقــات العامــة الرقميــة أن التطبيقــات الرقميــة  .٦

أن التطبيقـات الرقميـة تسـاهم يف ، "أكثر وسائل مناسبة لنقل أخبـار الشـركة جلماهريهـا املتعـددة"الة يف مواجهة األزمات، تلتها وسيلة فعّ 

 .سرعة التأثري على سلوك أفراد اجلمهور الداخلي واخلارجي

العالقـات العامـة للتطبيقـات الرقميـة يف مقدمـة اسـتخدامات ممارسـي " نشـر كـل مـايتعلق بالسياسـات واإلجـراءات املرتبطـة بالشـركة"جـاء  .٧

 .عينة الدراسة –يف الشركات 

مقدمـــة اإلســـرتاتيجيات االتصـــالية الـــيت يســـتخدمها "" القـــوة"اســـرتاتيجية االلتـــزام بـــالقرارات طبقـــاً للقـــوانني املنظمـــة" إســـرتاتيجيةتصــدرت  .٨

االهتمــام بتقــدير جمهــودات " الدراســة، تلتهــا إســرتاتيجيةحمــل  –ممارســي العالقــات العامــة يف نشــر وتعزيــز الثقافــة التنظيميــة يف الشــركات 

يف املرتبــة الثالثــة، بينمــا " اســرتاتيجية التعــاون بــني العــاملني بــدون ضــجر أو تــذمر"، يف حــني جــاءت "العــاملني واالعــرتاف �ــا وحتفيــزهم

 .رتبة الرابعةيف امل" اسرتاتيجية مشاركة العاملني يف إبداء األراء واملقرتحات اخلاصة بالشركة"جاءت 

مقدمــة القـيم واملعـاين الـيت ترسـخها األدوات االتصـالية الـيت يســتخدمها " تعزيـز اإلجـراءات والسياسـات املتعلقـة بالشـركة" تصـدرت قيمـة  .٩

" يحتقيـق التماسـك الـوظيف" ، بينما جاءت قيمة"حمل الدراسة  –ممارسي العالقات العامة يف نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات 

ترسـيخ اإلحسـاس باملسـئولية لـدى " يف املرتبـة الثالثـة، فيمـا جـاءت قيمـة " تعميـق االنتمـاء للشـركة" يف املرتبة الثانية، يف حني حلت قيمة

 ".العاملني

 .كيةالنية السلو  -التسهيالت املتاحة –عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اجلهد املتوقع وكل من التأثري ا�تمعي  .١٠

للتطبيقــات الرقميــةوبني  -عينــة الدراســة –وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اســتخدام القــائمني باالتصــال يف الشــركات  .١١

 .القيم واملعاين اليت ترسخها لتعزيز ثقافتها التنظيمية

  

  

  

  

  

  

 



 

)٣٧٤( 

  

  االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب
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