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  والتقديرالشكر 
وأصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واله وصحبه ... الحمد هلل الذي تتم به الصالحات

 وبعد.. أجمعين
صرح .. سطاتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى جامعة الشرق األو ... فإنه من اليشكر الناس اليشكر هللا
، متمثلة برئيس مجلس األمناء ورفاقه، ورئيسها ونوابه، واساتذة الجامعة العلمالمعرفة الذي عبقت فيه 

 .وموظفيها

.. والشكر كل الشكر إلى استاذتي القديرة التي اشرفت على دراستي هذه االستاذة الدكتورة حميدة سميسم
 .. لها مني عظيم الشكر واالمتنان .. ي الجامعةسين فظال وارفًا لكل طلبة العلم والدار  توالتي كان

وقبل أن اغادر شكر اإلشراف فالبد من كلمة شكر إلى من بدأ اإلشراف معي ثم اضطرته الظروف 
 له مني اعطر التحية... إلى مغادرة الجامعة االستاذ الدكتور عطاهلل الرمحين

 لية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط،االستاذ الدكتور عزت حجاب عميد ك والى رئيس لجنة المناقشة
 كرمني بقبولالذي  محمود السماسيريالدكتور والى صاحب الخطوة ...... لك مني قوافل الشكر
 .الف شكر وامتنان.. مناقشة رسالتي 

وال أنسى ان اتقدم بالشكر الى الملحقية الثقافية العمانية في المملكة االردنية الهاشمية والتي ساعدت 
 .فشكرا لها... واعانت 

وعظيم الشكر الى من ساعدني بمالحظاته القيمة كل من االستاذ الدكتور وائل عبدالباري استاذ 
االعالم في جامعة عين شمس، واالستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي استاذ العالقات العامة والمشرف 

نيال بيرنز  Neal M. Burns تورالبترا، والى االستاذ الدكاالكاديمي على الدراسات العليا في جامعة 
لىمدير العالقات العامة في جامعة تكساس في اوستن ،  Benjamin Petersاالستاذ الدكتور  ، وا 

 .في الواليات المتحدة األمريكية Tulsaفي جامعة  استاذ االعالم الجديد

الشكر والتقدير  والى زمالئي وزميالتي الذين صحبتهم طيلة فترة دراستي واستأنست بصحبتهم لهم مني
 ..لقد كانت صحبتكم من اجمل االوقات

واخص بالذكر األصدقاء نجم العيساوي ... والى جميع من ساعدني واعانني في استكمال عملي هذا 
 .. صدقاءاألوجميع .. عبير ابودية وهبة فتحي وعمر دمحم عبدهللا وحميد غزال 

لى أ   ... هلي جميعهم وا 
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 ..االهداء
 

 ..جمالإلى الجالل وال

 ..إلى سلطان ُعمان وجاللها المعظم 

 ومجد اإلباء.. نهر الوفاء .. السلطان قابوس   
 

لى والديَّ الكريمين   وا 

 المليك الغفار وهما عند ربهم 

 رب   ارحمهما كما ربياني صغيرا  
 

 التي شدت من ازري و  .. دربيثم إلى رفيقة 

    ... دمحمزوجتي أم ... وأعانتني في رحلتي في طلب العلم 

لى زهرتي ال    ...متوردتين دمحم ومريموا 
 

لى أشقائي وشقيقاتي   ... وا 

 .. من أحببتهم وأحبوني  

وما يزال حبنا يكبر معنا
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 المحتويات قائمة

 الصفحة الموضـــــــوع
 أ وانـــالعن

 ب التفويض
 ج قرار لجنة المناقشة
 د الشكر والتقدير

 ه هداءاإل
 و محتوياتال قائمة
 ح الجداولقائمة 
 م الملحقاتقائمة 

 ن الملخص باللغة العربية
 ع الملخص باللغة االنجليزية

 1 خلفية الدراسة وأهميتها -الفصل االول

 1 مقدمة

 4 مشكلة الدراسة
 5 هدف الدراسة وأسئلتها

 6 فرضيات الدراسة
 8 أهمية الدراسة
 8 حدود الدراسة

 9 ت الدراسةمحددا

 9 الدراسةمصطلحات 
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 11 السابقة والدراساتالنظري  االدب :الفصل الثاني
 11 النظري األدب: القسم االول

 11 النظريات المسنخدمة
 99 العالقات العامة

 55 القائم باالتصال
 55 اإلعالم الجديد

 88 الدراسات السابقة: القسم الثاني
 151 (الطريقة واالجراءات)ة الدراسة منهجي: الفصل الثالث

 151 منهج الدراسة
 159 مجتمع الدراسة

 158 عينة الدراسة

 155 الدراسة أداتا
 158 صدق أداة الدراسة وتحليلها

 158 ثبات االداة
 159 متغيرات الدراسة

 115 إجراءات الدراسة
 111 المعالجة اإلحصائية

 118 دراسةنتائج ال -الفصل الرابع
 164 مناقشة النتائج والتوصيات -الفصل الخامس 

 956 قائمة المراجع
 999 حقلمالا
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 قائمة الجداول
 رقم

 الصفحة محتوى الجدول
 الجدول-الفصل

(9-1) 
نسب المستخدمين من عدد المشتركين بشبكات التواصل االجتماعي في 

 59 9515( شهر آذار)للسنة الحالية سلطنة ُعمان 

 154 أفـراد عينــة الدراســة حسـب الخصـائص الديموغرافية توزيع (8-1)

 159 قيم معامالت اإلتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (8-9)

(4-1) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع 
ا أكثر تطبيقات اإلتصال واإلعالم الجديد التي يستخدمه "الدراسة عن 

القائم باإلتصال في عمله الرسمي في مجال العالقات العامة في وزارات 
 ..مرتبة ترتيبًا تنازلياً  سلطنة عمان

114 

(4-9) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
مستوى التأهيل الفعلي للقائم باإلتصال )الدراسة عن فقرات محور 
عالم الجديد في العالقات العامة في الوزارات في الستخدام تطبيقات اإل
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً ( سلطنة ُعمان

115 

(4-8) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
توظيف القائم باإلتصال لتطبيقات اإلعالم )الدراسة عن فقرات محور 

مرتبة ( في سلطنة ُعمانالجديد بأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة 
 ترتيبًا تنازلياً 

195 

(4-4) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
ــرات محور  ـ ــ ــ ــة عن فق ــ تفادة القائم باإلتصال فعليا من )الدراسـ مدى اسـ

ــات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة ــ في  تطبيقـ
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً ( الحكومية في سلطنة ُعمانالمؤسسات 

198 

(4-5) 

ــراد عينة  ـ ــ ــ ــتجابات أفـ ــ ــ ــ المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية السـ
ـرات محور  ــ ــ ـة عن فقــ ــ ــ ــ ــ ـتخدام القائم باإلتصال )الدراسـ مستوى تأثير اسـ

ـالم الجديد على  ات الفعلي لتطبيــقات اإلعــ ــ ــ نوع اإلتصال في العالقــ
ــة ــ ــ ـة ُعمان العامــ ــ  ..مرتبة ترتيبًا تنازلياً ( في الوزارات في سلطنـ

199 
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(4-6) 

للتعرف  Independent Sample T-testاختبار العينة  المستقلة 
ات العامة لإلعالم على الفروق في  ــ ــ استخدام القاِئم باإلتصال في العالقـ
ــات الحكومية في سلطنة ُعمانالجديد في المؤس ــ تعزى للنوع  سـ
 .اإلجتماعي

189 

(4-5) 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

لإلعالم الجديد في العالقات القائم باإلتصال استخدام  الدراسة عن
ــات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ  "تعزى للعمر العامة في المؤسسـ

184 

(4-8) 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

لإلعالم الجديد في العالقات العامة القائم باإلتصال استخدام للفروق في 
ات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ ــ  ."تعزى للعمر في المؤسسـ

185 

(4-9) 

للمقارنات البعدية للكشف عن   Scheffe Testاختبار شيفيه 
لإلعالم الجديد في القائم باإلتصال استخدام في مصدر الفروق 

ــات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ باختالف  العالقات العامة في المؤسسـ
 العمر

186 

(4-15) 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

استخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في الدراسة عن 
ــ  تعزى للمؤهل العلمي ـات الحكومية في سلطنة ُعمانالمؤسســ

185 

(4-11) 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

استخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في "للفروق في 
ــات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ  ."تعزى للمؤهل العلمي المؤسسـ

188 

(4-19) 
واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  المتوسطات الحسابية
استخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في "الدراسة عن 

ــات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ  "تعزى للمهنة المؤسسـ
189 

(4-18) 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

م الجديد في العالقات العامة استخدام القائم باإلتصال لإلعالللفروق في 
ات الحكومية في سلطنة ُعمان تعزى للمهنة ــ ــ  في المؤسسـ

145 
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(4-14) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات "الدراسة عن 

ــات الحكومية في سل ــ طنة ُعمان تعزى إلى سنوات العامة في المؤسسـ
 الخبرة

141 

(4-15) 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة للفروق في 
ات الحكومية في سلطنة ُعمان تعزى إلى سنوات الخبرة ــ ــ  في المؤسسـ

149 

(4-16) 

للمقارنات البعدية للكشف عن  Scheffee Testاختبار شيفيه 
لإلعالم الجديد القائم باإلتصال اختالف استخدام مصدر الفروق في 

ــات الحكومية في سلطنة ُعمان ــ  في العالقات العامة في المؤسسـ
 باختالف الخبرة

148 

(4-15) 
استخدام القائم  في إحصائية داللة ذات اختبار فرضية فروق 
اإلعالم الجديد في العالقات العامة في وزارات  باالتصال لتطبيقات

 سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية
144 

(4-18) 
مستوى تأهيل  في إحصائية داللة ذات اختبار فرضية وجود فروق 

القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم 
 الديموغرافية الجديد في وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم

145 

(4-19) 

للمقارنات البعدية للكشف عن   Scheffe Testاختبار شيفيه 
مصدر الفروق في مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات 
العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد في وزارات سلطنة عمان 

 باختالف العمر

145 

(4-95) 

للكشف عن مصدر الفروق للمقارنات البعدية   LSD Testاختبار 
في مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام 
تطبيقات اإلعالم الجديد في وزارات سلطنة عمان باختالف المسمى 

 الوظيفي

148 
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(4-91) 

للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق   LSD Testاختبار 
ت العامة الستخدام في مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقا

تطبيقات اإلعالم الجديد في وزارات سلطنة عمان باختالف سنوات 
 الخبرة

149 

(4-99) 
األنشطة التي  في إحصائية داللة ذات اختبار فرضية وجود فروق 

يوظف فيها القائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد في العالقات 
 الديموغرافية العامة في وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم

155 

(4-98) 

استفادة القائم  في إحصائية داللة ذات اختبار فرضية وجود فروق 
باإلتصال من تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات 

 العامة في وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية
151 

(4-94) 

ف عن مصدر للمقارنات البعدية للكش  Scheffe Testاختبار 
لجديد في  الفروق في استفادة القائم باإلتصال من تطبيقات اإلعالم ا
تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات سلطنة عمان باختالف 

 المستوى األكاديمي

158 

(4-95) 

مستوى تأثير  في إحصائية داللة ذات اختبار فرضية وجود فروق 
إلتصال في العالقات استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع ا

 العامة وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية
154 

(4-96) 
للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر   Scheffe Testاختبار 

الفروق في مستوى تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع 
 راإلتصال في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان باختالف العم

156 

(4-95) 

للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر   Scheffe Testاختبار 
الفروق في مستوى تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع 
اإلتصال في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان باختالف المسمى 

 الوظيفي

155 

(4-98) 

الفروق  للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر  LSD Testاختبار 
لجديد على نوع  في مستوى تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم ا
اإلتصال في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان باختالف سنوات 

 الخبرة

158 
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(4-99) 
اختبار فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيقات 
له  159 اإلعالم الجديد التي يستخدمها القائم باإلتصال ومستوى تأهي

(4-85) 

اختبار فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تأهيل 
القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم 
لقائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم  الجديد واألنشطة التي يوظف فيها ا

 .الجديد في العالقات العامة في وزارات سلطنة عمان

165 

(4-81) 

فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تأهيل  اختبار
القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم 
الجديد ومدى استفادته منها في تحقيق وظائف العالقات العامة في 

 وزارات سلطنة عمان

161 

(4-89) 

هيل اختبار فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى تأ
القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم 
الجديد وتأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال 

 في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان

169 

(4-88) 

اختبار فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األنشطة التي 
ال تطبيقات اإلعالم الجديد في العالقات يوظف فيها القائم باإلتص

العامة في وزارات سلطنة عمان  وتأثير استخدامها على نوع 
 اإلتصال في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان

168 
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 999 استبانة الدراسة 1

 981 بيانات التحكيم 9

 989 أسئلة المقابالت 8

 985 ستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمياألمع مقابلة  4

 Benjamin Peters   988مقابلة مع األستاذ الدكتور  5

 Neal M. Burns  941مقابلة مع األستاذ الدكتور  6

 945 وائل اسماعيل عبدالباري ستاذ الدكتوراألمع مقابلة  5

 946 مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيديمقابلة  8

 948 خالد بامخالف مقابلة األستاذ  9

 951 مقابلة مع الدكتور علي بن دبكل العنزي 15

 958 مع الخبير اإلعالمي الدكتور دمحم رياض حمزة (1)مقابلة 11

 955 مع الخبير اإلعالمي الدكتور دمحم رياض حمزة (9)مقابلة 12

 955 من الجامعة إلى ملحقية سلطنة عمان كتاب تسهيل مهمة 18

 958 من ملحقية سلطنة عمان  تأييدكتاب  14

 959 دد موظفي العالقات العامة في مقرات الوزاراتاحصائية بع 15

 965 تأييد المدقق اللغوي 16
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 الملخص
ــمس ــفي العالقاإلتصال م باستخدام القائ  توى ــ   ات العامة لإلعالم الجديدـــ

ــدراس ــ ــالمؤسسة مسحية على ــ ــ  الحكومية في سلطنة عمان اتـ
 

The level of Using  

Communicator of Public Relations for New Media 
Survey Study on Public Establishments in Sultanate  of Oman  

 
 سلطان دمحم القاسمي :الباحث

 

 حميدة سميسم ةور ــالدكتستاذ األ: رافـــإش
 

 طــــــرق األوســـــة الشــــجامع -الم ـــكلية اإلع
  

ــــفي العالقاإلتصال م بئِ القامعرفة مستوى استخدام  إلى الدراسة هذه هدفت  ات ـ

 .في مقرات وزارات سلطنة ُعمان العامة لإلعالم الجديد

 واستخدم الباحث ،(التحليلي الوصفي المنهج)بـ الباحث استعان الدراسة هدف تحقيق ولغرض 

 وشملت لهذا الغرض، ةخاص استبانة بتصميم الباحث قام حيث، (المقابلة)و (اإلستبانة) الدراسة أداتي

  .لإلجابة بدائل وبخمسة ،فقرة (04) بلغت وبفقرات والوسائل العوامل مختلف اإلستبانة سئلةأ

 موظفي العالقات العامة في مقرات وزارات سلطنة عمان،الدراسة من هذه تكون مجتمع ولقد 
استخدام اسلوب المسح تم ، و موزعين على مقرات وزارات سلطنة ُعمان موظفا( 111)والبالغ عددهم 

موظفا في ( 111)مجتمع الدراسة ستبانات على يع اإل، حيث تم توز Complete Census املالش
( 11)استبعاد ستبانات تم بانة الدراسة عليهم، وبعد جمع اإلوتم توزيع استالعالقات العامة في الوزارات 

عها نهائياً استبانة، إما لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو عدم استكمالها أو عدم استرجا
استبانة والتي تمثل ما نسبته ( 59)لظروف خارجة عن إرادة الباحث، فتمثلت العينة الشاملة بـ 

 الحقيبة بإستعمال اإلحصائي للتحليل المبحوثين إجابات إخضاع وتم ،من العينة الرئيسة%( 59)
 (.Spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية
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 :هو دراسةال إليها تتوصل التي النتائج أهم ومن

المقرات لإلعالم الجديد في العالقات العامة في اإلتصال استخدام القائم بتفاوت مستويات  .1
باختالف أعمارهم، وأن بعض الفئات العمرية السيما الشباب منهم  سلطنة ُعمانالرئيسة لوزارات 

ية لكتروناإلهم أكثر مرونة واستجابة لمستجدات تطبيقات اإلعالم الجديد، واستخدام األجهزة 
 . وبرامجها في التواصل حتى على المستوى الشخصي

 

في العالقات العامة  لديهم مستويات متقاربة من استخدام اإلعالم الجديد اإلتصال إن القائمين ب .9
 .في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان باختالف مهنتهم

 

في العالقات العامة في المقرات الرئيسة  لإلعالم الجديداإلتصال إن مستوى استخدام القائمين ب .8
لكونهم من األخصائيين  سنوات كان أكثر( 8-1)الفئة ممن لهم الخبرة  لوزارات سلطنة ُعمان

في العالقات العامة، والذين تلقوا تعليمًا أكاديميًا لفترة اربعة سنوات زودتهم بمعارف كثيرة 
مكانات عديدة في التعامل مع التكنولوجيا الحد  .يثة وتطبيقاتهاوا 

 

في العالقات العامة في الوزارات في اإلتصال القائم بالتطبيقات األكثر استخداما من قبل إن  .4
، وهذا يؤكد اقتصارها على outlookوالـ  What'sappثم   Emailقد تركزت في  سلطنة ُعمان

السيما الـ  نمطية اتصال معينة تلتزم التبليغات والتوجيهات وحسب، إذ أن التطبيقات أعاله
Email  والـOutlook عدى الحاجة لهما سوى في ارسال الرسائل والمرفقات، والتتضمن في اليت

 . الغالب تغذية راجعة إال بصورة محدودة، ومحددة فيما تم ارساله فقط
 

 :ومن أبرز ما توصي به الدراسة
ومن ذوي  لجديدِ ا باإلعالمِ  متخصصة   بشرية   بموارد   العامةِ  العالقاِت  قدراِت  تعزيزُ  .1

 .فيه الخبرةِ 
 العالقاِت  ودوائرِ  في أقسامِ  للقائمين باإلتصالِ  والتأهيليةِ  التطويريةِ  األجواءِ  تهيئةُ  .9

 .سلطنة ُعمان وزاراِت  في مقراِت  العامةِ 
  

 

 [سلطنة ُعمانوزارات مقرات عالم الجديد، اإل، العالقات العامة، القائم باالتصال] :كلمات مفتاحية
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 This study aimed to know the level of communicators using for new media in 

public relations in headquarters of ministries of Oman.   

 To achieve the aim of this study the researcher used the descriptive and 

analytical approach. So he used the (Questionnaire) and (Interview) as tools of 

study, also he created a specialized survey, which contained different questions 

related to the role of media with around (40) paragraphs, and five alternative 

answers,(fifth measurement).  

 The Society of study included employees (communicators) in Public 

Relations in Headquartes of Ministries of oman, whom were 112, distributed on 

different Ministries of Oman, The researcher had taken consideration of the sample 

should reflect the Society of study, therefore he had chosen a Complete Census 

Method. The respondants were (95) as (17) had not been valid for study. The 

answers of study  had been concluded by the statistical analysis using (SPSS).  

The most important results set by the research were:  

1. Varying levels of Communicators' Using for New Media in Public Relations at 

the headquarters of the main of the ministries of the Sultanate of Oman depending 

on their age, and that some age groups, especially the younger ones are more 



                     

 - ف -
 

flexible and responsive to developments in the new media applications, and the use 

of electronic devices and programs to communicate even on a personal level . 

 

2. The communicators have comparable levels of use of new media in public 

relations in the ministries in the Sultanate of Oman depending on their profession. 

 

3. The level of communicator's using for new media in public relations at the 

headquarters of the main of the ministries of the Sultanate of Oman,  especially 

category who have experience (1-3 years), was more profissional because they are 

specialists in public relations, and have received academic education for a period of 

four years provided them with many acquaintances and many possibilities in 

dealing with modern technology and its applications  

 

4. The most frequently used applications by communicators in public relations in 

the ministries in the Sultanate of Oman had been; the Email then What'sapp and 

outlook, and this confirmed the limiting of need that specified by notifications and 

commands, as the applications mentioned above, especially the Email and Outlook 

does not exceed only the need for them to send messages and attachments, and 

often do not include feedback, but in a limited way.. 

 

The most important recommendations: 

1- Strengthening the public relations with human resources that specialist of a ne w 

media and have the experience in it. 

 

2- Create the developmental and rehabilitative environments for the communicators 

in  departments of public relations at the headquarters of the ministries of the 

Sultanate of Oman 

 

Keywords of Study: [Communicator, Public Relations, New Media, Headquarters 

of Ministries of Oman] 
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 الفصل االول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

احتلـت العالقـات العامــة مكانتهـا داخـل الهيكــل التنظيمـي فـي إدارات العديــد مـن المنظمــات  

المجتمع  معفي ضوء أهميتها المتزايدة للمؤسسات إلقامة عالقات طيبة وذلك  ،والمؤسسات الحديثة

الـذي تعمـل فيـه والجمهـور الـذي تهـتم بـه لضـمان حسـن سـير العمـل فيهـا وضـمان اسـتمرارها، وعلـى 

ــامالــرغم مـــن تفــاوت  إلـــى  إال أنـــه أصــبح مـــن المســلم بـــه أن الحاجــة ؛بهــا داخـــل المؤسســات اإلهتمـ

ــتلزم تطبيقــه مهـــارات  ،العالقــات العامــة حاجـــة ملحــة خاصـــة وأن العالقــات العامــة أصـــبحت فنــًا يسـ

 .وقدرات ذهنية وقدرة تواصلية جيدة ةشخصي

العالقــات العامـة فــي شـكل اإلدارات المتخصصــة فــي هميــة ولقـد انعكــس اإلدراك المتزايـد أل 

العامــة  صـبح للعالقـاتالمؤسسـات والمنظمـات والتـي تقــوم بـأداء مهـام ووظـائف العالقــات العامـة، فأ

ــتقلة ــا أنشـــطتها أجهــزه مسـ تقتصـــر  فـــي الماضـــيالخاصـــة، غيــر تلـــك التـــي كانـــت  قائمـــة بـــذاتها، لهـ

تناول إدارة إلى  وحسب، بل امتدت مع الجمهور الداخلي والخارجياإلتصال التخطيط و  مهمتها في

لصـورة نشطة التي تسهم في بناء عالقات متميزة، من خاللها تتشكل اوصياغة األ ،الصورة الذهنية

 .، بمعنى أنها تكون الوسيط النزيه بين المؤسسة والجمهورالمرغوبة للمؤسسة

مارســة عملهــا، العالقــات العامــة فـي مأدوات هـم أ أحــد  اإلعــالمو اإلتصـال تعــد وســائل هـذا و  

ولقــد مــام جمهورهـا وكسـب الـرأي العـام المؤيـد لهـا، أإلظهـار صـورة المؤسسـة  ،ةوهـي القنـوات الرئيسـ

ــا المختلفــة قفـــزة نوعيــة فـــي عــالم  إلعـــالمامّثلــت ثــورة  تغييـــر إلــى  ، وأدتاإلتصـــالالجديــد بتطبيقاتهـ

والتنفيــذ كمفـاهيم تســاعد فــي األداء ية فــي جوانـب التخطــيط و اإلتصــالطرائـق القــائمين علــى العمليـة 
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بمــا يـتالئم مــع اإلتصـال عنـه تطـوير وظــائف القـائم ب نــتجاالدارة والتواصـل مـع الجمــاهير، وهـو مـا 

ي المعاصر الذي اجتاز مرحلـة التعدديـة ليبلـغ حـدود التفاعليـة الواقعيـة النشـطة فـي اإلعالمغير المت

نترنــت بوصـفه منظومـة اتصــالية جديـدة وظهــور فمـع تنــامي اسـتخدام األ ،الجديـد اإلعــالمظـل بنيـة 

ــائل اعـــالم جديـــدة  ــاحثين فـــي وسـ ــائل اإلتصـــال و  اإلعـــالمارتـــأى عـــدد مـــن البــ  اإلعــــالمتســـميتها بوسـ

 .يةاإلتصالي آن واحد في العملية طرفًا ومشاركًا نشطًا ف المتلقيجديد، والتي جعلت من ال

فرصا جديدة لم تكن  في العالقات العامةاإلتصال الجديد القائم ب اإلعالمعطت وسائل لقد أ و        

ساعد ساليب متعددة، بما يأ، فهي تتيح نشر المعلومات بطرق و التقليديةاإلتصال تاحه في وسائل م

تسخير  من خاللفي تقديمها بأفضل شكل ممكن، ويعود بفوائد كبيرة على انشطة العالقات العامة 

ــامينها  ــاج مضـ ــالهـــذه التقنيـــات إلنتــ ــاء الصـــورة الذهاإلتصـ ــدماتها ية وبنــ ــة والتســـويق لخــ نيـــة للمؤسســ

الجديد  اإلعالمنترنت ووسائل استخدام األأهمية ذ تزداد إكمل وجه، أها والقيام بوظائفها على فكار أو 

مر الذي يزيد تفاعل بين المؤسسة وجماهيرها، األفي مهنة العالقات العامة كونه يعزز التواصل وال

مـن قـدرتها علـى فهـم احتياجـات الجمهـور، ألنــه يـوفر التغذيـة الراجعـة مـن خـالل معرفـة ردود أفعــال 

-195ص، 9555 ،وثبرغ): ينظر .االخرىاإلتصال المؤسسة وهذا ماال يتوفر لوسائل  جماهير

196). 

الجديد حسب متغيرات كثيرة منها  اإلعالموتطبيقات أدوات وتتفاوت أشكال االستفادة من          

سئلة أوهنا تتمحور  ،هدفالجمهور المستأو  الوسيلةأو اإلتصال ما يتعلق بطبيعة المؤسسة والقائم ب

الجديـد ومــدى  اإلعــالموتطبيقـات وات دفـي العالقـات العامــة ألاإلتصــال كثيـرة عـن اســتخدام القـائم ب

فــي هـــذا المجــال مــع تطـــوير اإلتصــال قـــدرة القــائم ب ىاســتفادته منهــا فــي ممارســـة المهنــة، وعــن مــد

الجديـدة لخدمـة أهـداف ووظــائف العالقـات العامـة، والتغييـرات التـي طــرأت  اإلعـالمتطبيقـات أدوات 
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ــة فـــي بيئـــة  علـــى ــتتيحها التقنيــــات الجديـــد، واآ اإلعــــالممهنـــة العالقـــات العامــ ــدة التـــي سـ فـــاق الجديــ

 .المتطورة كل يوم أمام ممارسة العالقات العامة

الجديــد فـي ممارســة العالقـات، فأصــبح  اإلعـالمتعـددت اســتخدامات تطبيقـات وســائل  وقـد         

 الكبيـــرة منهــا والصـــغيرة،قـــوي وفاعــل فـــي كــل المؤسســات الجديــد حضــور  اإلعـــالمم لتطبيقــات اليــو 

مام أات العالقات العامة في المؤسسات إلدار األول غير الربحية، والذي يمثل بدوره الوجه الربحية و 

  .الجمهور

في العالقات اإلتصال معرفة مستوى استخدام القائمين بلهذه الدراسة  في هذا السياق تأتيو  

 .العامة لالعالم الجديد، وأهم التطبيقات التي يستخدمونها في تحقيق وظائف مؤسساتهم

لمقدمة الدراسة وخلفيتها، األول خصص الفصل خمسة فصول؛ إلى  تقسيم الدراسة وتم 

لألدب النظري والنظريات المستخدمة ل الثاني، فتم تكريسه الفص ومشكلة الدراسة وأهدافها، أما

خصص لمنهجية الدراسة ها الدراسة، أما الفصل الثالث، فقد والدراسات السابقة التي استفادت من

تم المستخدم في استخالص نتائجها، والفصل الرابع  اإلحصائيع وعينة الدراسة والمنهج من مجتم

 .نتائج الدراسة، ثم أخيرا الفصل الخامس لمناقشة هذه النتائج والتوصيات استعراض فيه
 

والمقابلة الستطالع آراء الممارسين  االستبانة ي وأداتيالمنهج المسح الدراسة واستخدمت

رث النظري للعالقات العامة اإلإلى  اإلضافةالسلطنة، ب مقرات وزاراتقات العامة في الفعليين للعال

 ؛ مثل نظريةنظرياتالو  وتم االستدالل بعدد من النماذجالجديد، لفهم موضوع الدراسة، اإلعالم و 

 Grunigونماذج جرونغ ، ونظرية الحواراإلعالمية، ثراء الوسيلة ونظرية  ،انتشار المستحدثات

 .في مجال العالقات العامةاإلتصال بفهم دور القائم إلى  ألنها األقرب نظراً 
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  الدراسة مشكلة

، وانطالقًا من اإلتصالكبيرة في عالم  ورقمية تكنولوجيةعلى ما يشهده العالم من ثورة  بناءً  

ث للعديد من البحو  تهمراجع، و سلطنة ُعمانأجهزة العالقات العامة في أحد  كون الباحث يعمل في

دراسة ، و (**)(9556)اد يع دراسة، و(*)(1996)دراسة الموجود ، مثل؛واألجنبيةوالدراسات العربية 

و، (***)(9556)دوله واشتيوي  جوردن (0202)دراسة
(****)

و دراسة غراهام وجونسون ،

في ممارسة  الجديد اإلعالموتطبيقات أدوات التي تناولت موضوع استخدام ، و (*****)(9518)

اإلتصال القائم بمستوى استخدام  التعرف إلى أهميةأدرك الباحث جوانبها، أو أحد  العامة العالقات

على ذلك تتحدد  وبناء  ، هتاستخدامه لتطبيقاأو  الجديد اإلعالمظل بيئة في العالقات العامة في 

مة في العالقات العااإلتصال استخدام القائم ب مستوى ما : ]التساؤل اآلتي فيالبحثية  المشكلة

نجاح جهود االستفادة منه في إ وما مدى، سلطنة عمان وزاراتفي إلعالم الجديد تطبيقات ال

  .[؟برامج وخطط العالقات العامة

                                                                 

 .ستخدام التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة دراسة ميدانيةا( )*

 .اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنت( **)

 .ية اإلخبارية الفلسطينيةاإللكترونفي المواقع اإلتصال القائم ب( ***)

 .امة في مدن فوكساستخدام وقيم وتأثير اإلعالم اإلجتماعي على ممارسي العالقات الع( *)***

العالقات العامة الحكومية واإلعالم الجديد، دراسة تحليلية التجاهات اإلعالم الجديد المستخدم على ( *****)
 .مستوى الحكومات المحلية
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 تهاوأسئل هدف الدراسة

 معرفـة مســتوىفـي اإلجابـة علـى تسـاؤل الدراسـة الخـاص بالهـدف العـام لهـذه الدراسـة  يتمثـل 

سـلطنة ُعمـان،  وزاراتفـي  إلعـالم الجديـدتطبيقـات اعامـة لفـي العالقـات الاإلتصـال دام القائم باستخ

 اســتخدام مســتوىمــا  السـؤال الــرئيس للدراســة؛ وهـووسـيتم تحقيــق الهــدف مـن خــالل إجابــة الدراســة 

 ؟الحكوميـة فــي سـلطنة عمـان لإلعـالم الجديــد المؤسسـاتفـي العالقـات العامــة فـي اإلتصـال القـائم ب

 :ا تتفرع األسئلة اآتيةومن هذ

 

 وزاراتفــي العالقــات العامــة فــي اإلتصــال الجديــد التــي يســتخدمها القـائم باإلعــالم  تطبيقــات مـا .1

 سلطنة عمان؟
 

ــائم ب تأهيـــل مســـتوىمــا  .9 الســـتخدام  ســـلطنة عمـــان وزاراتفـــي العالقــات العامـــة فـــي اإلتصـــال القـ

 الجديد؟اإلعالم تطبيقات 

في العالقات العامة في الجديد  اإلعالمتطبيقات اإلتصال القائم ب األنشطة التي يوظف فيهاما  .8

 ؟سلطنة عمان وزارات

مــن تطبيقــات اإلعــالم الجديــد فــي تحقيــق وظــائف العالقــات اإلتصــال مــا مــدى اســتفادة القــائم ب .4

 ؟سلطنة عمان وزاراتفي  العامة

 فــي العالقــات العامـــةاإلتصــال الجديــد علــى نـــوع اإلعــالم تــأثير اســتخدام تطبيقـــات مــا مســتوى  .5

 ؟ نسلطنة عما وزارات
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 فرضيات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام القائم باإلتصال في العالقات العامة  .1

العمر، والنوع االجتماعي، والمستوى )لإلعالم الجديد تُعزى الى السمات الديموغرافية 

 (.األكاديمي، ونوع الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة

تطبيقات اإلعالم الجديد في استخدام القائم باالتصال ل في إحصائية داللة ذات فروق  توجد .9

 .سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزاراتالعالقات العامة في 

مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد .8

 .تغيراتهم الديموغرافيةالستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد في وزارات سلطنة عمان تعزى لم

القائم باإلتصال تطبيقات  األنشطة التي يوظف فيها في إحصائية داللة ذات فروق  توجد .4

 .تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتاإلعالم الجديد 

الم الجديد في استفادة القائم باإلتصال من تطبيقات اإلع في إحصائية داللة ذات فروق  توجد .5

 سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد .6

 .سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزارات اإلتصال في العالقات العامة

تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها القائم باإلتصال إحصائية بين  ذات داللة قةتوجد عال .5

 ومستوى تأهيله
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تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  مستوىإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة .8

القائم باإلتصال تطبيقات  واألنشطة التي يوظف فيها الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتعالم الجديد اإل

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  مستوىإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة .9

ومدى استفادته منها في تحقيق وظائف العالقات العامة في  الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان وزارات

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  مستوىإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة .15

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع و  الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان وزارات اإلتصال في العالقات العامة

بيقات القائم باإلتصال تط األنشطة التي يوظف فيهاإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة .11

على نوع  هاتأثير استخدامو  سلطنة عمان  في العالقات العامة في وزاراتاإلعالم الجديد 

 سلطنة عمان وزارات اإلتصال في العالقات العامة
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  الدراسةأهمية 

 :بالنقاط التالية الدراسةأهمية تتجسد  

 .سب علم الباحثبح،  في العالقات العامة في المكتبة العربيةاإلتصال دراسات القائم ب قلة -

ندرة الدراسات االكاديمية التي تناولـت ممارسـة العالقـات العامـة فـي سـلطنة عمـان، والسـيما مـن  -

 .يي اإلعالماإلتصالالمنظور 

ات الكبيــرة التـي يتيحهــا هــذا المجــال فــي مختلــف شــؤون واالمكانــ الجديــد اإلعــالمحداثـة ظــاهرة  -

 .الحياة

ــائج ومق التوصــل إلـــى إلـــى ســعى الدراســـةت - ــائم نتـ ــيم اســـتخدام القـ ــأنها تطــوير وتقيـ ترحــات مـــن شـ

 . في العالقات العامة لإلعالم الجديداإلتصال ب

الجديـد  لإلعـالم االسـتخدام االمثـل والفعـال لغرض في العالقات العامةاإلتصال بالقائم مساعدة  -

 .العلمية والعملية من الدراسة التطبيقية سساستنتاج األ، من خالل وظيفتهفي 
 

 راسةحدود الد

 .مقرات وزارات سلطنة ُعمان دون هيئاتها ومديرياتها :الحدود المكانية

لى نهايته 9515 عام النصف الثاني من لفترة تمتد حدود الدراسة الزمنية :الحدود الزمانية  .وا 

مكاتــب العالقــات العامــة كقــائمين أو  قســامأو  دوائــر الدراســة العــاملين فــي شــملت: البشــريةالحــدود 
( كّتاب -أخصائيين -رؤوساء أقسام – خبراء-مدراء) سب التوصيف الوظيفي اآتي؛وحاإلتصال ب
 .سلطنة عمان مقرات وزاراتفي 
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  محددات الدراسة

ــا، ومـــن هـــذه بجملـــة محـــددات  تتحـــدد الدراســـة ــائج التـــي توصـــلت إليهـ ــيم النتـ تـــؤثر فـــي تعمـ

وليس  ت سلطنة ُعمان؛ فما خرجت به الدراسة هو خاص بمقرات وزارا؛ طبيعة المؤسسةالمحددات

وهم القائمين باإلتصال في العالقات العامة فـي  وطبيعة المبحوثين ،جميع المؤسسات في السلطنة

تمثل بفترة الدراسة خالل النصف  والذي؛ ، وزمن الدراسةمقرات وزارات السلطنة تحديدًا دون غيرهم

وموضوعية استجابات أفراد  قةوددرجة صدق األداة وثباتها، إلى  اإلضافةب ،9515الثاني من عام 

 .ةنيالع

  مصطلحات الدراسة

 نتــاج رسـالة محملـة بالمعــانيإمــن يعمـل علـى "بأنـه اإلتصـال القــائم ب يعـرف :اإلتصــالالقـائم ب، 

 .(88، ص9559 ،الموسى. )"الجمهور المتلقيإلى  صال آليةتإيوجهها عبر وسائل 
 

 بأنـه الممـارس لمهنـة العالقـات العامـة لعامـة فـي العالقـات ااإلتصـال القـائم ب فيعرف إجرائياً  أما

 .سلطنة عمانمقرات وزارات في العالقات العامة أقسام أو  الذي يعمل في إطار إدارات
 

  التـــي تولـــدت مــن التـــزاوج بـــين اإلتصــال تكنولوجيـــات  مجموعـــة"بأنــه  يعـــرف، الجديـــداإلعـــالم

ــة لإلعـــالم ــائل التقليديــ ــديوالطباعـــة والتصــــوير ال ،الكمبيـــوتر والوسـ . "فوتـــوغرافي والصـــوت والفيــ

 (.59، ص9511شفيق، )نقال عن ( 65، ص9515هتيمي، )
 

  الشــبكة العنكبوتيــة  تتيحهــاالتطبيقـات التــي  هــو مجموعــة الجديــداإلعــالم وحسـب الدراســة فــإن

بـــوك  يـــة مثـــل الفـــيسكات اإلجتماعبالمـــدونات، والمـــدونات المصـــغرة، والشـــ :مثـــل ،(االنترنـــت)
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ــا، ليكـــرفوالفيـــديو مثــــل يوتيـــوب و  اقـــع الصــــورمو  ،تـــويترو  ــيح نشـــر المعلومــــات  وغيرهــ وهـــي تتــ

  .واالخبار بسرعة فائقة وتوفر عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل

 لتأسـيس  هـي الجهـود المخططـة والمسـتمرة : تعريف المعهد البريطانيحسب  :العالقات العامة

 .(15ص ،9551،سلوم) .جمهورهاوصيانة السمعة الحسنة والتفاهم المتبادل بين المؤسسة و 

  الدولـــة أو  المؤسســةأو  بأنهــا الجهــود المخططــة التــي يقــوم بهــا الفــرد( 9555) عجــوةويعرفهــا

ــاهم المتبـــادل مــــن خـــالل  ــااللكســـب ثقـــة الجمهــــور وتحقيـــق التفــ ت المســـتمرة والسياســــات اإلتصــ

 ،9555،عجـوة) .طار ما هـو ممكـن ومشـروعإوبة لتلبية احتياجات الجمهور في فعال المرغواأل

 .(94ص
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 الفصل الثاني

النظري والدراسات السابقة األدب
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة دباأل

تنـاول الباحـث يقسمين، حيـث إلى  يتناول هذا الفصل األدب النظري للدراسة، والذي يقسم 

لـذي عـالج موضـوع القـائم فـي القسـم األول النظريـات التـي تـؤطر دراسـة الباحـث، والتـراث النظـري ا

ــًا يفــي العالقـــات العامــة واســتخداماته لإلعـــالم الجديــد، ثــم القســـم الثــاني، و اإلتصــال ب تضــمن عرضـ

 .للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
 

 االدب النظري : االول القسم

 النظريات المستخدمة في الدراسة

ــائم  ــال ب تتعـــدد المـــداخل النظريـــة التــــي تعنـــى باســـتخدام القـ للتقنيـــات عامـــة وتقنيــــات اإلتصــ

كـــذلك و ، (ثــراء الوســيلة)اإلعـــالم خاصــة، لــذا ســـيعتمد الباحــث علــى نظريـــة ثــراء وســائل اإلتصــال 

المستخدمة  Grunigنماذج جرونج ، و الدراسةنظرية انتشار المستحدثات لإلحاطة ببعض جوانب 

 :القات العامةنظرية الحوار في العفي ممارسة العالقات العامة، باإلضافة إلى 
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 Innovations Diffusion Theoryنظرية انتشار المستحدثات 

فـــي  Shoamakerوشــوميكر  Everett Rogersإيفـــرت روجــرز إلــى  يرجــع الفضــل 

ت ، حيـث يعــرف نشـر المســتحدثا1962نظريــة متكاملـة عــن نشـر المسـتحدثات عــام إلـى  التوصـل

للنشـر مــن خــالل ( 9)ســلوك مســتحدث، أو  شـيءأو  فكــرة( 1: )عمليــة تتعــرض مـن خاللهــا"بأنهـا 

ــة،  ــ ــ ــ ــيلة معينـ ــ ــ ــ ــة، ( 8)وسـ ــ ــ ــ ــة معينــ ــ ــ ــ ــــرة زمنيـ ــ ــ ــــالل فتـ ــ ــ ــدد( 4)خـ ــ ــ ــ ــــاعي محــ ــ ــ ــام اجتمـ ــ ــ ــ ــــراد نظـ ــ ــ ــين افـ ــ ــ ــ ". بـ

(Elsherif,2011, p18). 

االبتكـار أو المسـتحدث بأنـه؛ أي فكـرة  Shoamakerوشـوميكر  Rogersروجـرز وعرفـا  

ففكـرة تنظـيم األسـرة، أو ادخـال أسـاليب جديدة، أو أسلوب، أو نمط جديد يتم اسـتخدامه فـي الحيـاة، 

. الهــاتف المحمـول، كــل ذلـك يعتبــر ابتكــاراً : جديـدة فــي الزراعـة، أو اســتحداث وسـيلة اتصــالية مثـل

 (.955، ص9558مكاوي، والسيد، )
 

  ,Rogers, 1983): خمسة عوامل المستحدث وحسب النظرية تتحكم في سرعة انتشار 
p. 242-244)  (69، ص9551 ،الكامل). 

 كما المستحدث تعتبر التي الدرجة هي النسبية الميزة: Relative Advantageالمزايا النسبية  -1

 بالمنفعة عنها يعبر ما غالبا النسبية الميزة وأن درجة. احالل محل فكرة من أفضل لو كان

 لنسبيةا الميزة تحدد االبتكار وأن طبيعة. من الفوائد غيرها أو االجتماعية، والمكانة االقتصادية

 أن من الرغم على للمتبنين، هامة هي( ذلك شابه وما واالجتماعية، االقتصادية مثل)

 األكثر هي النسبية للميزة الفرعية في األبعاد أيضا والمؤثرة المحتملةاإلتصال القائم ب خصائص

 .أهمية
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ل القيم درجة الثبات التي ينظر بها إلى االبتكار من خال: التوافق: Compatibilityالتوافق  -9

الموجودة والتجارب السابقة والحاجات المؤملة، إن فكرة كون المستحدث أكثر مالئمة تكون أقل 

 .احتمالية للمستقبل، وأكثر مالئمة لموقف الحياة الفردي

الدرجة التي ينظر بها إلى الصعوبة النسبية لفهم واستخدام : complexityالفهم  صعوبة -8

. جديدة قد تصنف بحسب تعقيدها أو بساطتها الدائمة المستحدث  ويمكن تصنيف أي فكرة

على . دون اخريناإلتصال بعض االبتكارات تكون واضحة في ما تعنيه لبعض القائمين ب

الرغم من أن األدلة البحثية ليست قاطعة، نقترح تعميم كون تعقيد المستحدث كما ينظر إليه 

 .ا بنسبة تبنيهمن قبل أعضاء في النظام االجتماعي بانه يرتبط عكسي

إن . هو الدرجة التي تمثل تجرية المستحدث على أساس محدود: Triabilityالقابلية للتجربة  -4

األفكار الجديدة التي يمكن أن تكون مجربة بحسب خطة مسبقة تكون أكثر تبن من 

من االبتكار، من وجهة نظر أعضاء في النظام  trialabilityن أو  ،تر بعد ماالختراعات التي ل

 .الجتماعي، يرتبط بشكل إيجابي على معدل التبنيا

قابليـــة المالحظــة هـــي الدرجــة مالحظـــة االبتكــار بالنســـبة : Observabilityوضــوح النتيجــة   -5

بالغهـا ل خـرين، فـي حـين أن بعــض . لالخـرين إن نتـائج بعـض األفكـار ومالحظتهـا بسـهولة وا 

فإن قابلية المالحظة من االبتكار، عليه . االبتكارات يصعب مراقبة أو أن يتم وصفها ل خرين

 من وجهة نظر أعضاء في النظام االجتماعي، والعالقة عكسية مع معدل التبني

مكـاوي، والســيد، )و (65، ص9551،مريـدان) :عمليـة تبنــي المسـتحدث بعـدة مراحــل تمـرو  

 .(956، ص9558
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مليـة اختيـار وتنظــيم وهـي المرحلـة التـي يســتقبل الفـرد مـن خاللهـا المعلومــات ويقـوم بع: اإلدراك -1

 .وتفسير هذه المعلومات

الحصول على المزيد من المعلومات والبيانـات عـن إلى  يسعى الفرد في هذه المرحلة: اإلهتمام -9

 .المستحدث

المسـتحدث ودرجـة القبـول أهميـة عـدم أهمية أو والمقصود بها تقدير الفرد لمدى : مرحلة التقويم -8

 .والرفض

الفــرد فــي هــذه المرحلــة بتجربــة المســتحدث علــى نطــاق ضــيق  يقــوم: مرحلـة التجريــب المحــدود -4

 .ليتعرف على مدى صالحيته ومالءمته لظروفه

تعتبـر نظريـة . وتبـدا عنـدما يعتنـق الفـرد المسـتحدث ومـن ثـم يبـدأ بتغييـر سـلوكه: مرحلـة التبنـي -5

عة من انتشار المستحدثات أن تبنى األفراد للجديد من األفكار والتكنولوجيا يتم في ضوء مجمو 

ية وتشمل نوع المجتمع وتأثير جماعات األصـدقاء والعضـوية اإلجتماعالعوامل، أهمها العوامل 

ــأثير اأو  فــي إحـــدى الهيئــات ــيم والنـــوع المنظمـــات، والعوامـــل الديموغرافيــة وتشـــمل تـ لســن والتعلـ

ي، قتصــادي، والعوامــل الثقافيــة وتشــمل تـأثير القــيم واالتجاهــات علــى عمليــة التبنــوالمسـتوى اإل

قتصـادية للمسـتحدث، ل التكلفـة اإلالمسـتحدث وتشـمأو  وعوامل اخرى تتصل بخصائص الفكرة

  .وسماته من حيث البساطة والتعقيد، وقابلية المستحدث للتجريب

وري النتشار المبتكرات، ويرى الباحثان روجرز وشوميكر أهمية عنصر الوقت كعامل ضر  

مكـاوي، والسـيد، ) :بتكـار يشـتمل علـى أربـع مراحـل هـيإلموذجًا لعملية اتخـاذ قـرار حـول اويقدمان ن

 (.Rogers & Shoamaker, 1971, p.103)نقال عن ( 955، ص9558
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 .التعرف على نوعية االبتكار، والحصول على معلومات حول وظائفه: المعرفة -1

 .يحدد الفرد موقفًا مؤيدًا أو غير مؤيد لالبتكار: اإلقناع -9

 .د أنشطة تدفعه إما إلى تبني االبتكار أو رفضهيمارس الفر : القرار -8

ــابق إذا يســعى الفــرد إلــى تــدعيم قــراره حــول االبتكــار، ولكنــه : التــدعيم -4 قــد يتخلــى عــن قــراره السـ

 .تعرض لرسائل جديدة

 . ويكون عنصر الوقت عاماًل مهمًا في كل مرحلة من المراحل السابقة

 

 من النظرية  الدراسةوانب استفادة ج

قًا من ذلك فإن المبتكرات الحديثة وتطبيقات اإلعالم الجديد تحتاج عدداً من المراحل انطال 

دراك مــا يمكــن أن اإلتصــال التــي تجعــل مــن القــائم ب يتعامــل معهــا بمرونــة أكبــر، وبســهولة أكثــر، وا 

 يصـلو من خاللها، وانعكاس ذلك على سلوك الفرد نحو المستحدثات، اإلتصال يتعرض له القائم ب

 .إلى تبني األنماط الجديدة التي توحيها أو تتيحها تلك المستحدثات مربه األ

وتــأثير العوامــل التــي تحصــلت عليهــا نتــائج التفســير مــن النظريــة فــي  الدراســةســتفيد تكمـا  

، ذلــك مـــن نحــو اإلعــالم الجديــد فــي العالقــات العامــةاإلتصــال غرافيــة علــى اتجاهــات القــائم بو الديم

الجديـد فـي انجــاح وظـائف العالقــات العامـة، بعــد أن هميـة اإلعــالم ألصــال اإلتخـالل إدراك القـائم ب

لــذي تقــوم بـه هــذه الوســائل الحديثـة، ومــن ثــم  يتمـرس عليــه ضــمن مرحلـة التجريــب ومعرفــة الـدور ا

المستحدث الجديد، ويغير سـلوكه تبعـًا لمتطلبـات التفاعـل مـع ذلـك، ويتبـاين اإلتصال يتبنى القائم ب

 .الديموغرافية والظروف المؤثرة األخرى، بيئية كانت أو اجتماعية ذلك بحسب العوامل
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انخفاض )ورًا أساسيًا في تبني تقنية ما د تؤديهناك عدة متغيرات  هذه الدراسةوفي مجال  

درجـة التعقيـد  -سـهولة االسـتخدام -توافقها مع أسـلوب حيـاة المسـتخدمين -فائدتها النسبية -تكلفتها

 .(والمالحظة المقدرة على التجريب –
 

 Media Richness Theory( ثراء الوسيلة) )*(اإلعالمنظرية ثراء وسائل 

من أبرز النظريات التي تساعد في تفسير العالقة بين نوع اإلعالم تعد نظرية ثراء وسائل  

ــائل اإلتصـــال وســائل  ــائل اإلتصـــالومتغيـــرات األداء، وفهـــم كيفيـــة اختيــار وسـ ، وتحديـــد أكثـــر الوسـ

 .(Wright, 2008, p138) .ياإلتصالوقف مالئمة للم

والشك أن استخدام القائم باإلتصال لالعالم الجديد، هو نوع من مواكبة التطور الذي جرى  

لوسائل اإلتصال، وعليه، فإن األداء سيكون أفضل وأجود، باإلضافة إلى ما يقدمه اإلعـالم الجديـد 

 .من اختصار الزمان والمكان

يـة التكنولوجيـة اإلعالمختيـار بـين الوسـائل اإلعـالم لدراسـة اإلائل تستخدم نظرية ثـراء وسـو  

بـــه تعتمــد علـــى القـــدر الــذي تســـتخدم اإلتصـــال ن فعاليــة أرجـــة ثرائهــا المعلومـــاتي، وتوضـــح وفقــًا لد

ــائم كبـــر علــى األشـــكال التفاعليــة لإلأالوســيلة، وتركــز النظريـــة بشــكل  تصـــال فــي اتجـــاهين بــين القـ

يـة اإلعالمفـإن الوسـائل  ،اإلعـالمقبل للرسالة، وطبقًا لنظرية ثراء وسائل والجمهور المستاإلتصال ب

الفعال أكثـر حـدوثًا، اإلتصال التي توفر رجع صدى تكون أكثر ثراء، فكلما قل الغموض كلما كان 

                                                                 

، وبحث ترافينو وزمالئه 1984عام Daft & Lenglبرزت نظرية ثراء الوسيلة في بحث كل من دافت ولينغل  (*)
Travino سعة رجع الصدى المباشر والسريع، )اعتبار أن ثراء الوسيلة يقاس من خالل قدرة ، ب1990عام

 (55، ص9559الرفاعي(.)واألهداف المركبة، والتنوع اللغوي، والفردية
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هـا ال ألن ،مثـل الصـحف واإلذاعـة والتلفزيـون علـى أنهـا فقيـرةاإلتصـال وتحدد النظرية بعض وسائل 

 .(9559، موسى) .سريع ومباشر تسمح برجع صدى
 

 

  فروض النظرية

المهني في المهام التي يكتنفها الغموض أو  الوظيفياألداء وتفترض النظرية أن مستوى  

يتحسن عندما يستخدم الناس وسائل أغنى؛ والعكس صحيح فعند القيام بالمهام الواضحة غير 

، 9559بيلي وكاميرتس وكاربنتيير، : )ينظر. الغامضة فإن الناس يستخدمون وسائل أقل ثراءً 

 (51ص

ومن هنا فإن هذا يتفق وموضوع الدراسة من خالل تأكيدها على أن وسائل اإلعالم الجديد  

ــــةتسهم في تحسين األداء الوظيفي للقائم با  .إلتصال في العالقات العامــ
 

ه يمكن أنعلى ثراء وسائل اإلعالم،  بحوثهمفي  Daft & Lengel(1986)وقد أكدا  

المؤسسة  الحتياجاتوفقًا سائل اإلعالم و عن طريق استخدام المؤسسات مديري  تحسين أداء

 (Dennis ,  Kinney & Hung, 1999, p. 408-411). التي تحتاجها المؤسسة معالجة المعلوماتو 

ئها وقدرتها في ثرا تتنوع بناءا علىنظرية ثراء وسائل اإلعالم أن وسائل اإلعالم  تفترض 

ضمن  في تسهيل االستخدام القائمين قدراتعلى حصول على المعلومة، كما يعتمد ذلك أيضًا ال

: هي ثراء وسائل اإلعالمتبين تأثير أربعة عوامل هناك نظرية أن الأكدت كما  ،فترة زمنية معينة

ة ، التغذي(على سبيل المثال، نبرة الصوت واإليماءات)قدرة الوسيلة على نقل االشارات متعددة، 

كدت أن المستخدمين يتمكنون من أوالتركيز الشخصي على الوسيلة، و  الراجعة الفورية، تنوع اللغة،
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التواصل بسرعة أكبر وفهم أكثر للرسائل الغامضة أو الملتبسة، وبالتالي، فهذا يؤدي إلى أداء 

أداء  أن استخدام وسائل اإلعالم األكثر ثراء من شأنه أن يؤدي إلىو . أفضل للمهام الغامضة

من شأنه أن ( المذكرات كتابةمثل )أفضل، في حين أن استخدام وسائل اإلعالم أصغر حجما 

وتؤكد نظرية ثراء وسائل االعالم أو المتابعين، تحديد ردود فعل العمالء  فييؤدي إلى أداء أفضل 

يجب م وأن كل وسائل اإلعال. بأنها نظرية استخدام وسائل اإلعالم، وليس اختيار وسائل االعالم

والمديرين استخدام اإلتصال أن تكون تحت أي ظروف أكثر فعالية؛ بمعنى كيف ينبغي للقائم ب

 (Dennis ,  Kinney & Hung, 1999, p. 408-411). وسائل اإلعالم

 

  تطبيقات النظرية

 (85، ص9555،عمشة):من المجاالت منها في العديداإلعالم طبقت نظرية ثراء وسائل  

واســتخداماتها وتــأثير المهــارات والكفــاءات للمســتخدمين علــى هــذا اإلتصــال يــا دراســات تكنولوج -1

 .يةاإلعالماالستخدام في إنتاج المواد 

ــابع االقتصـــادي -9 ت األفقيـــة والعموديـــة اإلتصـــاالنظـــم  -مثـــل إدارة األعمـــال :الدراســـات ذات الطـ

 .داخل المنظمات اإلنتاجية

التقليديـة والحديثـة، اإلعـالم مية على ثراء وسائل ية والتنظياإلجتماعدراسات في تأثيرات البيئة  -8

 .يةاإلعالمباستخدام نموذج المالءمة 

 .دراسات على تقنيات نظم الحاسبات، واستخداماتها، من خالل نموذج قبول التقنية -4
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الباحـث  ايقوم بهـ التي الدراسةومن أهم النماذج التي تأخذ بها النظرية، والذي يدعم مجال  

الجديـد يـذكر الباحـث اإلعـالم بـين ممارسـة مهنـة العالقـات العامـة واسـتخدام تطبيقـات إليجاد الرابط 

 :نموذج قبول التقنية

 

 (التكنولوجيا)نموذج قبول التقنية 

سـتخدام مـن العناصـر األساسـية التـي تســهم يـة أن الفائـدة المدركـة وسـهولة اإلتفتـرض النظر  

يجابي للمستخدم لفائدة المدركة بأنها اإلدراك اإلا في قبول المستخدم للتكنولوجيا والحاسبات، وتعرف

الــوظيفي عنــد إكمــال المهمــة، إذ أن الســهولة المدركــة لالســتخدام األداء لقــدرات الحاســب فــي زيــادة 

دراك الفرد لدور التقنية ذاتها  (Liu, Liao, & Pratt, 2009, P.600) .تتبع لمدى فهم وا 

 
 

نمـوذج قبـول التقنيـة، وقـد القـى النمـوذج قبـواًل   1989طـار اقتـرح ديفـيس عـاموفـي هـذا اإل 

اسـتخدام وتبنـي إلى  ملحوظًا من قبل الباحثين والدارسين حول المؤثرات والعوامل التي تدفع األفراد

ــا مرهــــون  ،تقنيـــة المعلومــــات ــإن نيــــة مســـتخدمي التقنيــــات الســـتخدامهم إياهــ ــذا النمـــوذج فــ ــا لهــ وطبقـ

 (56ص ،9555، عمشة) :بمجموعة من المواقف مثل

 .المدركة من استخدام التقنية من قبل المستخدمينأو  الفائدة المحسوسة -1

 .ستخدام لهذه التقنيةأو المدركة من اإل السهولة المحسوسة -9

يين فـإن بعــض خصـائص األفـراد الــذين يتبنـون التقنيـة قــد اإلجتمـاعومـن وجهـة نظـر المحللــين  -8

 .تؤثر ايضا على استخدام التقنية المستحدثة

 .إن استخدام التقنية مرهون أيضا بمتغير الكفاءة الذاتية للمستخدمينوكذلك ف -4
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خر بصورة ذاتية عنها تدفع الفرد آأو إخبارهم فردًا  خرين للتقنية وتقييماتهم إياهاات اآاستخدام -5

 .قبول استخدامها وتبنيهاإلى  اآخر

 .مدى توافر المصادر المالية -6
 

 

 (Dennis & Others,1998, p.48–57)االنتقادات الموجهة للنظرية 

 .ظهور النظرية في فترة سابقة لظهور التقنيات الجديدة كاإلنترنت وغيرها -1

 ي وبعض العواملاإلجتماعالحتمية للنظرية، إذ ناقش الكثير من الباحثين أن الضغط  الطبيعية -9

 .على استخدام الوسيلة أكثر من مستوى ثرائها يؤثريمكن ان األخرى 

اإلعـالم ها في الوقت الـذي احتـل فيـه أسسحاولة تطبيق مفهوم النظرية و مإلى  مايدفعوهذا  

الوظيفي والسيما في مجال العالقـات العامـة نظـرًا ألهميتهـا األداء دورًا بارزًا في التأثير على  الجديد

 .في المجتمع
 

  من النظرية الدراسةجوانب استفادة 

دراسات ية ثراء الوسيلة، السيما مجال وتستفيد الدراسة من تلك المجاالت التي طبقتها نظر  

واستخداماتها وتـأثير المهـارات والكفـاءات للمسـتخدمين علـى هـذا االسـتخدام فـي اإلتصال تكنولوجيا 

، بمعنـى قـدرة القــائم باإلتصـال فــي العالقـات العامـة علــى اسـتخدام تطبيقــات يــةاإلعالمإنتـاج المـواد 

فــي إنتـاج مــواد إعالميــة أو إداريـة أو خدميــة لجمهــور  اإلعـالم الجديــد والمهـارات التــي يتمتعــون بهـا

 .المؤسسة أو روادها

ــمــن النظري الدراســةســتفيد كمــا ت  ــ ــا تؤكــد علــى متغيــر ة مــن خــالل ــ ــ ــ ، (اإلعــالم الجديـــد)كونهـ

فكلمـا كــان تطبيقاتـه وتقنياتــه أكثــر تطـورًا وحداثــًة، كانـت النتيجــة أفضــل بالنسـبة للقــائم باإلتصــال، 
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ــالي  ــــرت لــــه وبالتـ ــا وفــ ــــل إذا مــ ــ ــ ــه أفضــ ــيكون عملــ ــ ــ ــ ــال سـ ــائم باإلتصــ ــام، وأن القـ ــ ــ ــ ــة بشـــكل عـ للمؤسســ

ــية التغذيــة الراجعــة والســريعة، ممــا تتـــيح  ــ ــتاز بخاصـ ــــالم متطــورة، وحديثــة، ذلــك أنهــا تمــ ــ ــائل إعــ ــ ــ وســ

 .للقائم باإلتصال تعديل أو تحسين استخدامه
 

 :ممارسة العالقات العامةفي  Grunig ججروننماذج 

 (Grunig & Hunt, 1984, p. 6): العالقات العامة وهي تحديدها لممارسيهناك أربعة نماذج تم 
 (19-18، ص9511الدرباشي، )و (151-169، ص9511الدليمي، )و

 

 :(كيل الصحفيوال)رالنشنموذج : ذج األولوالنم

 نمة مظة ودعاية للمنرشهيق تحق بهدفالعالقات العامة ممارسة  تتمذج والنم هذا قوف 

المعلومات المقدمة ن ووغالباً ما تكلممكنة، ق اطربكل التمثلها التي المنظمة  اسم رخالل نش

كما أنها لخداع الجمهور، أو مضللة الحقائق،  بعضعلى  معتمدة تكون كافية أو  رر غيوللجمه

ن االتصال به وي يكالعلمي أ ثم البحدوال تستخالجمهور إلى المنظمة  نم االتصال  مدتستخ

 .االتجاهأحادي 

 (اإلعالمنموذج ): ذج الثانيوالنم

ا ذالعالقات العامة في هممارسو  زكرفي، أهدافه أهم وذج فاإلعالم العام هوا النمذه قوف  

، هارإلى جماهيالمنظمة  نعية موضواألخبار بأمانة وم رونشالمعلومات ذج على نقل والنم

 . أيضاًاالتجاه واالتصال فيه أحادي 
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 ( المتناسق باالتجاهين رذج غيوالنم:)ثذج الثالوالنم

ومن ( الداخلي والخارجي)المنظمة الى جمهورها،  نماتجاهين؛ على االتصال في  ديعتم 

على لمخطط والمبني ف األساسي للعالقات العامة باإلقناع اداله روينحصالجمهور الى المنظمة، 

 ديؤك مواإلقناع إلى سل هذاالمنظمة وتحويل بنشاط الجماهير المعنية إلقناع  كعلمية وذل سأس

 رالعالقات العامة التأثيتحاول  ثحي، متوازنة رذج غيوا النمذوعملية االتصال في ه. مةظللمن

امجها استجابة رسياساتها وب تعديلهي تحاول دون أن لمصلحة المنظمة، وإقناعه الجمهور على 

ها ططاد خدم بإعوف فإنها تقدا الهذهالعالقات العامة تحقق ولكي الجماهير، ورغبات  آراء

إلى  يهدف الذيالتقييمي  البحث تستخدمكما ، علمية سة على أسدمعتم قامجها بشكل دقيروب

 .كهاووسلاتجاهات الجماهير امج العالقات العامة في رد بووجه رقياس أث
 

 .(المتناسق باالتجاهينذج والنم: )ابعرذج الوالنم

المتبادل بين المنظمة  التفاهمتحقيق القات العامة إلى ف العدذج تهوالنم لهذاوفقاً  

الجمهور بإقناع  مفالعالقات العامة تهتاتجاهين متوازيين، في  يتمها واالتصال فيه روجماهي

يل دلتعالمنظمة على إدارة  رثؤفيالمنظمة،  رتأثي قوة توازي رة تأثيور قووللجمه، فيه روالتأثي

يني والتك البحثذج وا النمذه ويستخدمواتجاهاته، غباته رتلبية ل وخططهااراتها رسياساتها وق

الجمهور، وتقدم ى دلالمنظمة م ومفهلمعرفة يني والتك البحثم ديستخ حيث، التقييمي والبحث

اح رواقتالمنظمة على سياسات الجمهور دود فعل رب قلإلدارة العليا فيما يتعلوالمشورة النصح 

 مى تفهدملمعرفة م دأيضاً يستخ، روللجمه فائدة ركثن أوالسياسات لتك هذه تعديلأو  رتغيي

ى ومستلمعرفة  يستخدمفالتقييمي  البحثأما ، روللجمهالمنظمة  مى تفهدمة ومظللمنالجمهور 

 .العالقات العامةجهود ها نتيجة روجماهيالمتبادل بين المنظمة  مالتفاه
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والتفاعلية التي فق والتبادلية ما يتوا Grunigوالدراسة هذه تجد في النموذج الرابع من نماذج  

اإلعالم الجديد، وبالتالي فإن اتصال المؤسسات الحكومية في ُعمان ومنها مقرات ا متسم بهي

إلى جمهورها يبنى على أساس المصداقية  الوزارات بغية ايصال البيانات واألخبار والتوجيهات

ور يمكن أن يبدي استجاباته ويظهر ، وبالمقابل فإن الجمهواالقناع والتأثير وتحقيق رضا الجمهور

اك المنظمة وتقييمها ر ردود فعله حول ذلك من خالل وسائل اإلعالم الجديد، ومن ثم يمكن إد

التواصل الذي تقوم به، والعمل على تدعيمه ومعالجته وتطويره من مدى فاعلية لجودة الخدمات أو 

ولعل نظرية الحوار  .ت أو عدمهاخالل التغذية الراجعة التي تتحصل عليها من خالل االجابا

ونذكر هنا أهم ما جاء  Grunigواحدة من النظريات التي تعد امتدادًا للنموذج الرابع من نماذج 

 .فيها

المتجانس والمتناسق اإلتصال )وتحديدا النموذج الرابع  Grunigجاءت نماذج  من هنا 

ة وجمهورها اتصااًل متجانسًا مبنياً بين المؤسساإلتصال ليؤكد حقيقة أفضلية أن يكون ( باتجاهين

على أساس نوعية المضمون المقدم من المؤسسة إلى الجمهور، والتغذية الراجعة من الجمهور إلى 

تقوم المؤسسة بمعالجة أو تطوير الخدمة التي تقدمها بناء على المعطيات وبالتالي المؤسسة، 

 يد تحقيق نوععالم الجدل اإلتصال عبر اإل، كما تتيح وسائواالستجابات التي تتلقاها من جمهورها

اإلتصال  Kent & Taylor الرابع والذي أطلق عليه Grunigيعد امتدادًا لنموذج اإلتصال من 

 .الحواري، أو نظرية الحوار في العالقات العامة
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 :نظرية الحوار في العالقات العامة

األساسية لمناقشة القضايا  بجماهيرهااإلتصال يعود مفهوم الحوار إلى قيام المنظمة ب 

وهو النموذج المتماثل أو  Grunigالمختلفة، وتعد هذه النظرية تطويرًا للنموذج الرابع من نماج 

إلى اإلتصال التحول من التركيز على إدارة  المتوازن، وقد دعم مفهوم الحوار في العالقات العامة

، 9511الدليمي، . )منظمة ما وجماهيرهاكأداة للتفاوض حول العالقات بين اإلتصال التأكيد على 

 (.884-888ص

الفلسفة  مفهوٌم متجذٌر فيلحوار امفهوم  إنف Taylor & Kent (*)كينت وتايلوروبحسب  

ن. العالقاتياإلتصال نظرية وفي والبالغة، وعلم النفس،  هو ما أشار إليه نظرية الحوار  فحوى وا 

حدث ي والذي قاتيمن التفاعل العال خاصنوع  بكونه عرفي والذي حواري،التواصل بأنه ال الباحثان

 (Kent & Taylor, 2002, P.21).بالفعل فيه عالقة موجودال كون في سياق 

أن يمكن للعالقات العامة و ". ألفكار واآراءل عملية تبادل تفاوضيةأي "بأنه الحوار ويعرف  

جراءات  أن  الحوار علىنظرية  وتؤكد. الحواري للتواصلتسهل الحوار من خالل إنشاء قنوات وا 

وأخالقية من أجل خلق  نزيهةالمنظمات يجب أن تكون على استعداد للتفاعل مع الجمهور بطرق 

 ,Kent) & (Kent, & Taylor,1998, p. 325).المنظمة وجمهورهابين  فعالة قنوات اتصال

Taylor, & White, 2003, P. 63). 

والتي تعد  ،"للحوار" من المبادئ الشاملةإلى عدد   (9559)كينت وتايلور وقد أشار الباحثان  

ة العالقات بين المنظم إدراك التبادلية، أو : حواريةالنظرية المفاهيم  معرفة باتجاهالخطوة األولى 

                                                                 

إليهما يعود تطوير هذه النظرية وقد أجريا عددا من الدراسات حولها، وقد اطلع الباحث على أكثر من خمسة ( *)

 .ولهما إسهامات أخرى مع عدد من الباحثين Public Relations Reviewsمجلة  بحوث منشورة لهما في
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الجمهور مع  أو التواصل مؤقتة، أو واالعتراف بأهميتها، سواء كانت عالقات منسجمة؛ وجمهورها

وتدعيمها،  الجمهور ومصالحه ل التأكيد على أهداف ومصالحالتقمص من خالالتعاطف أو  بـ؛

إلى الحد الذي  لتزاماالوأخيرا، . متطلباتهم بحسب الجمهورلتفاعل مع ل والمخاطرة أو االستعداد

 ما تعطيأكثر م تكون فيه المؤسسة قادرة على االستمرار في التواصل مع جمهورها وتعطي نفسها

 (Kent & Taylor, 2002, P.21) .الجمهور

تم ية قد اإللكترون مواقعالحواري في الاإلتصال قياس  وأطر الحواريةكينت وتايلور إن نظرية  

تايلور كيفية استخدام درس  على سبيل المثال،ف ،اتالمنظم من مجموعة متنوعةعلى  تطبيقها

نظمات في حالة أن معظم المشبكة االنترنت لبناء العالقات، ووجدوا أنه لالمنظمات الناشطة 

على شبكة  ةالجوانب التقنية والتصميمية الالزمة لبناء عالقة حواريتسد الحاجة من قد الفاعلة 

باإلضافة ، في اتجاهيناإلتصال في مجال  جمهورها مع بشكل كامل تنخرطأنها لم إال اإلنترنت، 

ر بدال من كانت أفضل استعدادا لتلبية احتياجات الجمهو  الفاعلةإلى ذلك، وجدوا أن المنظمات 

هذه النتائج تعني أن ممارسي العالقات . وحسب احتياجات وسائل اإلعالمحرصها على تلبية 

سباب ألولكن  يةاإللكترون حواري في المواقعالبالفعل األدوات الالزمة لالتصال  مالعامة لديه

 (Wirtz & Ngondo, 2013, P. 6).اليتم العمل بها بصورة كاملة مختلفة

ية اإللكترونكيف يمكن استخدام المواقع  ناقشا كينت وتايلور الباحثين، فإن وبطبيعة الحال 

حوارية مع العالقات اللتسهيل  مبادئخمسة واستعرضا ، لمنظمةا جمهورإلنشاء حوار مع 

 (Kent & Taylor, 1998, P.321):وهيالجمهور من خالل شبكة اإلنترنت 

التي تتيح للجمهور ية اإللكتروننشاء المواقع إ الحوارياإلتصال ذات  يجب على المنظمات .أوال

 .وعلى المنظمات أن تجيبالمنظمات  علىطرح األسئلة 
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محتوى مفيدا للمستخدم وليس فقط  تقدمينبغي أن  إن المعلومات التي توفرها المنظمات .ثانيا

 .حتياجات المنظمةال

 .ة مواقعهازيار  لتكرار مفتدفعهتلهم المستخدمين  مواقع الكترونيةلالمنظمات  إنشاء. ثالثا

إنشاء المواقع التي على المنظمة يجب  الدخول إلى موقع المنظمة، حيثسهولة أو بداهة  .رابعا

 .هاوفهم تصفحهايسهل 

 مستفيدينينبغي للمنظمات إنشاء المواقع التي تبقي الزوار : قاعدة المحافظة على الزوار .خامسا 

 وقد تطور هذا المبدأ إلى قياس الوقت المناسب. آخر عموقإلى  يذهبوا أن الموقع دون  بتصفحهم

 .ومات على موقع على شبكة االنترنتالمعل لبقاء

 

 

 الحواري اإلتصال اإلعالم الجديد و 

حوارية مع العالقات لللمنظمات المختلفة بناء ا يةكيف قد توسعت نظرية الحوار في توضيحل 

على . عالم االجتماعية مثل فيس بوك وتويترسائل االو ، و والمدوناتالجمهور من خالل المواقع 

عدد كبير من حوارية لمواقع القدرة الLeichty (1999 )و Esrockدرس  لقد سبيل المثال،

التواصل كينت وتايلور في مبادئ  مؤسسة فقط قد استخدمت( 555)المؤسسات فوجدا أن 

ستراتيجيات حوارية على الالبيئة  حمايةمنظمات  توظيف يةكيف في وبحثت دراسة أخرى. الحواري

حواري أكبر بين التزام إلى  يؤديوجدت أن استخدام استراتيجيات حوارية و  واجهات الفيس بوك

 ,Esrock & Leichty)و( Bortree,  & Seltzer, 2009, P.317. )المنظمات والزوار

1999, P. 456) 
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ائل التواصل االجتماعي استخدام وس تأثير فيما اذا كانعلى الرغم من أنه من غير الواضح و  

أصبحت معترف إال أنه قد في المدى الطويل، قد زاد بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية، 

وكمثال على  (.9515تايلور وكينت، )بها باعتبارها أداة أساسية من قبل ممارسي العالقات العامة 

استضافت ثماني ندوات ( PRSA)أن جمعية العالقات العامة األمريكية  انذلك، يالحظ المؤلف

الرابطة الدولية أن و  ،جتماعيةعالم اإلتناولت وسائل اإل 9559عبر اإلنترنت في فبراير ومارس 

االعالم تكنولوجيا  استثمارحول كيفية  دروسًا ومدونات صوتيةتقدم ( IABC)األعمال لممارسي 

 (Kent & Taylor, 2002, P.28) .االتصال ممارسة عمليةاالجتماعي في 

ينبغي أن يكون ف، الجتماعية في الظهور كمجال للبحثومع استمرار وسائل االعالم ا 

العالقات وتسهيل ألنها قد تساعد في بناء  بالعملية الحواريةيتعلق األمر  هناك اعتبار مهم حينما

 (Kent & et al, 2003, P. 65.)" أكثر توازنابصورة  وجمهورهابين المنظمات 

 حواري الاإلتصال العامة و العالقات  وممارس

ها و ممارس ينظر كيفهو  باإلهتمام في العالقات العامة اليوم، ةالجدير  المسائلإن من  

ــالتي تسألدوات ل ــ ــــش تخدم من خاللــ ــالباحث س أنويذكر  ،بكة اإلنترنتـ ــالـ  رينــــخآباحثين وت و ـ

Sallot et al., 2004, P.267)  لعالقات العامة حول استخدام ن لسيمع ممار مقابالت  واأجر قد

في هذا  تقوم بهالدور الذي ينبغي أن  فيالويب وتصوراتهم حول األدوات المستندة إلى الويب 

كوسيلة "اإلنترنت  يستخدمون بعض النتائج إلى أن ممارسي العالقات العامة شارت فأ ،المجال

ن و الممارسفضافة إلى ذلك، باإل. دارة والعمالءاإلوتحسين العالقات مع  "لبحث عن جمهورل

 ،تعزيز صورتهم، ولكن أيضا قناة لتوزيع المعلومات للويب باعتبارها وسيلة ليس فقط ينظرون ل

" قائمة بالفعلالوسيلة لتعزيز العالقات "أن الشبكة كانت  يؤكدون على الرغم من أن الممارسين و 
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(Hell & White، 9555، 49ص ) قيمة ل المطلق ستبدالاالعلى  المقدرةلويب اليرون لأنهم إال

 (Wirtz & Ngondo, 2013, P.6 ) .وجها لوجهاإلتصال 

 يعول عليها في نقلالويب كأداة  يدركون أنمن الواضح أن ممارسي العالقات العامة و  

لى الجمهور يدعون العالقات العامة في ومن الواضح أيضا أن الباحثين . المعلومات من وا 

اإلتصال ، والمواقع على وجه الخصوص باعتبارها أداة لتسهيل ستخدام الويب بشكل عامال

هذه التوصيات  ون ضعيالعالقات العامة  وما هو أقل وضوحا هو ما إذا كان ممارس. حواريال

 (Wirtz & Ngondo, 2013, P. 7 ) .موضع التنفيذ في المواقع التنظيمية الخاصة بهم


 

 :وجه االستفادة من نظرية الحوار في دراستنا

 اإلتصالتستفيد الدراسة مما تضمنته نظرية الحوار من خالل فحواها التي تؤكد على  

ساسًا تطبيقات اإلعالم الجديد، وأن الحوار يرتبط ارتباطا وثيقا مع أتتضمنه  البيني والتفاعلي والذي

 مفاهيم أخالقية كاالهتمام بالجمهور وايصال المعلومة الصحيحة له، باالضافة الى المباديء

االتصالية التي تضمنتها النظرية الحوارية مثل التبادلية، أي إدراك  العالقات بين المنظمة 

وجمهورها؛ وتأكيد رغبات الجمهور ومصالحه، أو االستعداد للتفاعل مع الجمهور بحسب 

وااللتزام إلى الحد الذي تكون فيه المؤسسة تعطي نفسها أكثر مما تعطي الجمهور، . متطلباتهم

 .أو تطبيقات اإلعالم الجديداإلتصال لها مباديء اتصالية تتضمنها كذلك وسائل وهذه ك

عن طريق تطبيقات اإلعالم الجديد من خالل كون اإلتصال كما أكدت النظرية سمات  

طرفي التواصل أي المنظمة والجمهور سيفهمان بعضهما بعضا بصورة افضل بشكل أكثر ارضاء، 
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هور إلشراك أفراد  آخرين في الحوارات حول القضايا التنظيمية الجم إذ تتيح هذه السمة تشجيع

 .للمؤسسة الحكومية أو عمل الوزاراة ذات العالقة بالجمهور

كذلك أن نظرية الحوار في العالقات العامة أكدت مباديء مهمة للتواصل الحواري عبر  

تواصل االجتماعي منها؛ ية وبالتالي عبر تطبيقات اإلعالم الجديد وشبكات الاإللكترونالمواقع 

ترسيخ مبدا التفاعلية التي تتيح للجمهور طرح األسئلة على المؤسسة وينبغي لها أن تجيب على 

أسئلة الجمهور وهذه مهمة بالنسبة لممارس العالقات العامة في المؤسسات الحكومية حيث تمكنه 

يدرك احتياج الجمهور من معرفة األسلوب األمثل في التواصل مع الجمهور إضافة إلى كونه س

 .ومتطلباته بصورة دقيقة

كما اشارت النظرية إلى أن اإلعالم االجتماعي أصبح أداة أساسية لممارسي العالقات  

التأكد من آراء جمهورهم وقياس الرأي العام حول األعمال التي تقوم بها المؤسسة او لغرض  العامة

ابداء اآراء الشخصية "عن طريق اإلتصال لية الوزارة، ولغرض السماح للجمهور بالمشاركة في عم

والتنظيمية، وبالتالي فالمبدأ الحواري يساعد في بناء وتسهيل العالقات بين المنظمات وجمهورها 

 " بصورة أكثر توازنا

 

ةــات العامــالعالق  

 ومــالتعريف والمفه

وهـي وظيفـة التواصـل  الوظيفة األساسية لإلدارة الحديثـة،إلى  يشير مفهوم العالقات العامة 

ــا  البّنـــاء بـــين المؤسســـة والجمهـــور، وهـــي تســـاعد فــــي إطـــالع األفـــراد علـــى أخبـــار المؤسســـة وأفكارهــ

حـد مــا، لكنهــا إلــى  ومنتجاتهـا وسياســاتها، وقـد تناولهــا عـدد مــن البـاحثين مــن وجهـات نظــر متباينـة
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التواصـل مـع الجمهـور،  التباين الشديد، فمنهم من يرى أن العالقات العامة هي وظيفةإلى  التصل

ومــنهم مـن يؤكــد بأنهــا  ،والتـرويج اإلعــالمومـنهم مــن يـرى بــأن وظــائف العالقـات العامــة تتركـز فــي 

ــالي مســـؤ  ــيط وظيفـــة بنـــاء صـــورة المؤسســـة لــــدى الجمهـــور وبالتـ ولة عــــن جانـــب مـــن جوانـــب التخطــ

 (Grunig & Hunt, 1984, p.4):ينظر. مؤسسة والوظائف اإلدارية األخرىستراتيجي للاإل
 

برنامج مخطط من السياسات ونماذج السلوك التي )أن العالقات العامة هي  ويرى آخرون  

، 1551 ،هاشم). (الطرفين تهدف الى بناء ودعم ثقة الجمهور بالمنظمة وزيادة الفهم المتبادل بين

 (.15ص

ر، وتحدد تعرف العالقات العامة بأنها الوظيفة اإلدارية التي تقيم اتجاهات وميول الجمهو و  

جراءات الفرد المنظمة، بما يتماشى مع مصلحة الجمهور، وتخطط وتنفذ برامج عمل أو  سياسات وا 

 .(Cutlip , Center & Broom, 1985, p.3. )للحصول على فهم الجمهور وقبوله

الجهــود اإلداريــة والمخططـــة : أمــا المعهــد البريطــاني فقــد عــرف العالقــات العامــة علــى أنهــا 

ــاوالمســـتمرة لب ــادل بـــين مؤسســـة وجمهورهـ ــيانة وتـــدعيم التفـــاهم المتبــ عليـــان والطوباســــي، . )نـــاء وصـ

 (.999، ص9555

العالقـات العامـة هـي : "التعريف اآتيإلى  أما جمعية العالقات العامة الدولية فقد توصلت 

 وظيفة اإلدارة المستمرة والمخططة، والتي تسعى بها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب

تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمها، والحفاظ على استمرار هذا التفاهم والتعـاطف والتأييـد، 

أنشـطتها، وتحقيـق أو  وذلـك مـن خـالل قيـاس الـرأي العـام لضـمان توافقـه قـدر اإلمكـان مـع سياسـاتها

 .امل المخططالش اإلعالمالفعال للمصالح المشتركة باستخدام األداء المزيد من التعاون الخالق و 

(Cutlip , Center & Broom, 1985, p.5). 



-31-

فيمــا عرفــت العالقـــات العامــة مــن وجهـــة النظــر األمريكيـــة بأنهــا هندســة بشـــرية تقــوم علـــى  

هي عملية إنماء وتطوير أو  ،"ابتسم دائما"الصيغ اإلعالنية المحببة، قد يصلح لها الشعار المعبر 

ــااإلتصـــال لعمليــة  جح، ولهـــذا يكـــون شـــعارها، هـــو البيـــت الزجـــاجي، اي عـــن طريـــق تقـــديم إعـــالم نـ

 عالقات عامة تضعك أمام أنظار اآخرين، وتضع اآخـرين أمـام ناظريـك، وعلـى صـلة بـك، أي ال

 (.85-84، ص9518الجرايدة، : )ينظر .حواجز بين المرسل والمستقبل، إال مجرد حاجز شفاف

ــة بـــأن الButterick (9511 )ويتبنـــى   ــم عالقـــات العامــــة وجهـــة النظـــر القائلــ هـــي فـــن وعلــ

ــا  ــ ــــؤ بم التهـ ــــات والتنبـ ــــى تحليــــل االتجاهـ ــــدف إلـ ــاعي يهـ ــادة اجتمــ ــ ــارات لقـ ــ ــديم االستشـ ــ ــا، وتقـ ونتائجهــ

ــد  ــ ــ ــــى حــ ــ ــام علـ ــ ــ ــالح العـ ــ ــ ــة والصـ ــ ــ ــدتها المنظمـ ــ ــ ــم فائـ ــ ــ ــــي تعـ ــ ــــرامج التـ ــ ــذ البـ ــ ــ ــيط وتنفيـ ــ ــ ــــات وتخطـ ــ المنظمـ

 (Warnaby & Moss, 2002, P. 7)نقاًل عن ( Butterick, 2011, P.6.)سواء
 

فـن متطـور مــن )حـين ينظـر مختـار التهـامي والـداقوقي الــى العالقـات العامـة علـى انهـا  فـي 

بالجماهير والتأثير فيها يسـتهدف كسـب المؤيـدين لهـدف او قضـية معينـة وتحـريكهم اإلتصال فنون 

في اتجاه مرسوم في ضوء الدراسة العلمية المخططة وطبيعة القوى السياسية واالقتصادية المسيطرة 

 (.16، ص1551، الداقوقيو التهامي . )(از الحكم في الدولةعلى جه

وقد يعود هذا التباين في مفهوم العالقات العامة إلى تباين خلفية القائمين عليها، أو طبيعة  

المؤسسة وعملها، أو قد يكون ذلك بسبب المهام الكثيرة التي تضطلع بها العالقات العامة، أو ربما 

 .لمهمة الحقيقية للعالقات العامةعدم معرفة بعض المؤسسات ل

هي  -Neal M. Burnsالدكتور  -بحسب  (*)العالقات العامة إنّ لكن على العموم ف 

عملية اتصالية ستراتيجية تشيد عالقات المنفعة المتبادلة بين المنظمة وجمهورها، وأن واجب القائم 
                                                                 

مدير مركز بحوث العالمة التجارية   Neal M. Burnsمع األستاذ الدكتور  9515-9-4مقابلة أجراها الباحث بتاريخ ( *)
 .لمدارس ستان ريتشارد للدعاية والعالقات العامة في جامعة تكساس في اوستن
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 . لجمهورهو صيانة صورة المنظمة ورعايتها وتعزيزها لدى ا فيهااإلتصال ب

هي الوظيفة االتصالية تعريفًا جامعًا ينصُّ على أن  العالقات العامة  هنا ويمكن أن نضع 

جراءات الفرد أو المنظمة وزيادة  القائمة على تقييم اتجاهات وميول الجمهور، وتحديد سياسات وا 

بما و  المخططاإلعالم الشامل من خالل استخدام  بين الطرفينواصل البناء توالالفهم المتبادل 

 .أهداف ومصالح الطرفينحقق ي

 العالقات العامةأهمية 

التـي تقــوم عليهـا، ذلــك  سـسمبادئهــا واألأهـدافها و العالقــات العامـة مـن خــالل أهميـة ترتكـز  

خــرين، يجابيـة مــع اآوبنـاء عالقــات إمـن خــالل ارتبـاط العالقــات العامـة بمبــدأ معرفــة الـرأي العــام، 

المؤسسـة فـي ضــوء المعطيـات التـي تحصــل عليهـا إدارة العالقـات العامــة  ســتراتيجيةاوبالتـالي بنـاء 

على معلومـات اتصـالية  من جمهور المؤسسة، فهي تسهم في وضع الخطط الرئيسة للمؤسسة بناءً 

 .مباشرة وغير مباشرة

وتظهر أهمية العالقات العامة في أنها تؤدي وظيفة مهمة وحيوية لإلدارة العامة، إذ أصبح  

، ومن على الجديد منهاي العام أاإلداريين أن يخبروا الجماهير بسياستهم، ويطلعوا الر  من واجب

التي تشغل الرأي العام،  سياسات وقرارات المؤسسةحقهم أيضا أن يردوا على النقاد ويبرروا 

وتتضح أهمية العالقات العامة في مجال المنظمات الحكومية حيث تقوم بدور مهم في تحسين 

ين الحكومة والجمهور، فعن طريقها ينمو الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين وبالتالي العالقات ب

 (.65-66، ص9559الشربيني، ) ومة كتحويلهم إلى جمهور ايجابي متعاون مع الح
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منظمة بدون جهاز أو  كما أن العالقات العامة تبرز أهميتها لصعوبة تصور وجود مؤسسة 

 الصــعد،، فالعــالم اليــوم، فــي ســباق تنــافس علــى جميــع تخصصــةعالقـات عامــة، يقــوم بوظائفــه الم

الفكـري، ومـن هنـا يبـرز دور العالقـات العامـة كجهـاز يقـوم أو  السياسـيأو  سواء كان منهـا التجـاري

 .مقام المجس الفعلي للمؤسسة، ومن ثم إجراء الالزم

قمار ية واألتروناإللكجهزة من األاإلتصال أن التقدم الحاصل في وسائل إلى  اإلضافةهذا ب 

الجمهـور وذلـل الصـعوبات د وفـر الكثيـر مـن المنافـذ للوصـول إلـى الجديـد، قـ اإلعالمناعية و طصاإل

ــا إدارة المؤسســـات فــــي بلـــو  أ التـــي  ــا جعـــل عمـــل العالقــــات العامـــة أكثـــر تواجههـ ــة هـــدافها، ممــ أهميــ

 (.945، ص9555عليان والطوباسي، )ينظر . لحاحا من قبلوا  
 

 
 

 العامةالعالقات  أهداف

 هداف العالقـات العامـة هـو بنـاء اسـم للمؤسسـة وشـهرة تلقـى استحسـان الجمـاهيرمن أبرز أ  

فضـــل العناصــر البشـــرية فـــي المؤسســة، وذلـــك بضـــم أكبـــر التــي تتعامـــل معهـــا، وضــمان توظيـــف أ

مـا اشـتهرت تلـك المؤسسـة وعرفـت بالسـمعة الجيـدة،  إذا الكفـاءات التـي ترغـب بالعمـل فيهـا، خاصـة

نطبـاع الجيـد عـن المؤسســة، أييـده وخلـق اإلالحصـول علـى رضـى المجتمـع وكسـب تإلـى  اإلضـافةب

 (.145ص، 9518الجرايدة، ): ينظر .وبالتالي مساعدة المؤسسة في تحسين خدماتها للجمهور
 

ــدد مــــن خبــــراء العالقــــات العامـــة  ــدد هــــداف األن األأ ويـــرى عــ ــة تتحــ ــية للعالقــــات العامــ ساســ

 .(*)(95، ص1955خيرالدين، : )باآتي

                                                                 

-36ص ،1553 ،بوعمشةأ)و( 19، ص1551 ،هاشم)و( 11ص ،1554 ،القطامينو زويلف، ): كذلكينظر  (*)
35.) 
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واطالعه على التعديل والتغيير الذي يطرأ عليهـا مـن خـالل  ،للجمهورشرح سياسة المؤسسة  -1

  .لضمان تعاونه مع المؤسسةاإلتصال وسائل 

وشرح منتوجاتها التي تنتجها بلغة بسيطة بغية اهتمـام الجمهـور  ،تعريف الجمهور بالمؤسسة -9

 .بها

ــاملين فــي المؤسســـتشــجيع روح اإل -8 ــاء لـــدى العـ ــادة والئهـــم نتيجــة النظـــر فـــي شـــكواهم نتمـ ة وزيـ

ــاكلهم  و  ــانتهمومشـ عـ ــاتهم علــــى ا  ــًا علــــى  تحقيـــق تطلعــ ــنعكس ايجابيـ دائهـــم فــــي أاالمـــر الـــذي يــ

 .المؤسسة

و غير صحيحة تشوه أار كاذبة خبأضد أي هجوم قد يقع عليها نتيجة  الدفاع عن المؤسسة -4

 .سمعة المؤسسة  وخدماتها

جهــزة والخـدمات واأل العمـلفـي متغيــرات عهـم علـى كــل جديـد طالاتثقيـف العـاملين وتــدريبهم و  -5

 .الخدماتوالعالقات والمعلومات الخاصة بتطوير 

 .هداف العامة للدولة واعالم الجمهور بالسياسة العامة ومسؤولية تنفيذهاالتوعية باأل -6

ات تنميـة التعـاون المسـتمر والتفـاهم االفضـل والتنسـيق مـع اجهـزة االعـالم وتزويـدهم بالمعلومـ -5

 .والحقائق عن المؤسسة

قامة عالقات ايجابية مع المنظمات والمؤسسات واالجهزة الحكومية وتحسين العالقات معها إ -8

 .في الداخل والخارج

تقديم االستشارات العلمية واالدارية لرؤساء المؤسسات وقادة الرأي العام وتوجيهها الى ما فيه  -9

 .خير الصالح العام

وســـائل االتصــال، فضـــاًل عــن اســـتخدام االعـــالن  فـــي مختلــف ةالتــرويج والتعريـــف بالمؤسســ -15

 .وتحسين صورة المؤسسة لدى الجماهير ،والدعاية بغية تطوير
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  :خصائص العالقات العامة

ــا مـــن الجهــــود   ــا عــــن غيرهـ ــائص التـــي تميزهـ ــة بمجموعـــة مـــن الخصــ تمتـــاز العالقـــات العامــ

 (85-99ص ،9511، العدوي): االتصالية، ومن ذلك

نشطة الثانوية قليلة االهمية بل تشكل عنصرا او عناصر ست من األيالعامة لالعالقات  -1

 .اساسية للمؤسسة

العالقات العامة وظيفة ادارية اساسية من وظائف االدارة ، وهي وظيفة مستمرة ومخططة  -9

ال يمكن اعتبارها وظيفة عرضية كردود األفعال لمواجهة المشكالت واألزمات التي تواجه 

 .المؤسسة

، ألنها تقدم لإلدارة العليا مشورتها في كيفية ت العامة وظيفة استشارية تنفيذيةالقاالع -8

 . التعامل مع الجمهور وهي تنفيذية ألنها تنفذ خطط العالقات العامة وبرامجها وحمالتها

العالقات العامة وظيفة اتصالية ذات تأثير متبادل حيث تعكس وجهة نظر الجماهير  -4

الجماهير المعنية من خالل استخدام كافة  لجميعدارة وجهة نظر اإل إلدارة العليا وتعكسل

 .الرسائل واألشكال والقنوات لألساليب االتصالية المتاحة للمؤسسة

الرأي العام هو مجال عمل العالقات العامة وهدفها األساسي من خالل التأثير على  -5

 .ولجماهيرها المعنية اتجاهات وكسب تعاطفه وتأييده بما يحقق الصالح العام للمؤسسة

سلوب العلمي القائم على الدراسات تعتمد العالقات العامة في ممارسة أنشطتها على األ -6

 .واألبحاث المستمرة والتخطيط العلمي السليم فهي ليست نشاطا عشوائيا
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 :ظائف العالقات العامةو 

ترتيب وصياغة  ابتداءا فإن العالقات العامة تسهم في فعالية المنظمات من خالل إعادة 

وهذا من شأنه يزيد من أهداف المؤسسة أو المنظمة بما يتالءم وتوقعات جمهورها االستراتيجي، 

كما تسهم العالقات العامة في فاعلية المنظمة من خالل بناء عالقة نوعية طويلة ، قيمة المنظمة

 ,Grunig, 1992)نقال عن ( Butterick, 2011, p.30. )األمد مع جمهورها االستراتيجي

p.156). 

 : ساسية للعالقات العامة وهيهناك مجموعة من الوظائف األو  

 .ي العام بين جمـاهير المنظمـة الداخليـة والخارجيـةلدراسة الخاصة بقياس اتجاهات الرأا: البحث -

 (.959، ص9555عليان والطوباسي، )

شــري يهـدف الــى والبحـث العلمــي مـن وجهــة نظـر العالقــات العامـة هــو نـوع مــن النشـاط الب 

، 1998رشـوان، . )استقصاء الحقائق والمعلومات وقيـاس الـرأي العـام وتفسـيرها واالسـتفادة بنتائجهـا

العملية المنظمة والموضوعية ) :البحث العلمي أنه  William G. Zikmundويعرف (. 918ص

 ,Zikmund, 1991) (.التي تتعلق بجمع وتسجيل وتحليل المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات

p.6 )(.195، ص1996جودة، ) نقاًل عن 

بحـوث منتظمـة تجـري بصـورة  :وتأخذ بحوث العالقات العامة عادة شكلين رئيسـين؛ أولهمـا 

إذ تحتفظ المنظمـة بنتائجهـا حتـى تجـد الظـروف  ،بحوث تستلزمها برامج الطوارئ :، والثانيةردةمط

 .(919، ص1998رشوان، . )المناسبة لنشرها
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ــ  ــذا ويمكــ ــة هــ ــ ــاكل مثــــل البطالـ ــ ــــى بعــــض المشـ ــــي فــــي التعــــرف علـ ــتخدام البحــــث العلمـ ــ ن اسـ

ــــور ــتويات االجــ ــ ــمية، ومسـ ــ ــا ،الموسـ ــ ــتوى جودتهـ ــ ــلع ومســ ــ ــعار السـ ــ ــاع اســ ــ ــــي  ،وارتفـ ــا فــ ــ ــة توافرهـ ــ ودرجــ

 .(919، ص1998رشوان، .)السوق 

 .اإلعالمرسم السياسة المناسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج الدعاية و : التخطيط -

 (.959، ص9555عليان والطوباسي، )

 :بأنـه  David L. kurtz -Louis E. Booneوالتخطـيط مـن وجهـة نظـر الكـاتبين  

ويتنبئـوا بالمســتقبل ويرسـموا الطريــق لتحقيـق هــذه  ،العمليـة التـي مــن خاللهـا يحــدد المـدراء اهــدافهم)

المؤسســة منتظمــة مـــع  عمليـــة مســتقرة لجعــل قــرارات)مــا دروكــر فيعــرف التخطــيط أنــه ، أ(االهــداف

افضل معرفة ممكنة بالمستقبل وتنظيم منتظم للجهود المطلوبة لتحمل مسؤولية هذه القرارات وقياس 

 . (95، ص1996 ،جودة) (نتائجها مقارنة بالتوقعات وذلك من خالل رجع صدى منظم ومنتظم

ــيد الهــواري علـــى أنـــ  ــاذ )ه كمــا عرفـــه سـ القـــرارات مرحلــة التفكيـــر التـــي تســبق أي عمـــل واتخـ

تجاهــه باتخــاذ مجموعــة مــن االهــداف الواجـــب تحقيقهــا والواجــب اســتخدامها ماديــة كانــت كـــاالموال 

او بشـــرية كــالموظفين والفنيـــين وغيـــر الفنيـــين، وكــذلك مجموعـــة القـــرارات التـــي  ،والمــوارد والمعـــدات

ــيلية التـــي تتبـــع لتنفيـــذ االعمـــال مـــع وضـــع البـــرام ج الزمنيـــة تواجـــه ســـير العمـــل واالجـــراءات التفصـ

 .(88ص ،1994 ،الهواري)( الالزمة

 : مزايا التخطيط

، 1996جودة، )و: (145-144، ص1995 ،بو اصبعأ) :يتمتع التخطيط بمزايا عدة هي 

 (.55ص ،1994، خرون آو  ،وهيب)و( 99ص
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يسـاعد التخطـيط الجيــد علـى التنبــؤ، ومـن ثــم فانـه يقلـل مــن عناصـر المخــاطرة والتـردد فــي  (1)

 . اتخاذ القرارات

دراك اهـداف المؤسسـة إيساعد التخطيط على توفير جو مناسب التخاذ القرارات من خـالل  (9)

 . وطرائق تحقيقها ورجع الصدى حولها

ترشــد الخطــة مــوظفي العالقــات العامــة الـــى الطريــق الصــحيح الــذي ســلكوه خــالل تنفيـــذهم  (8)

 . وذلك من خالل تزويدهم بجداول او برامج عمل ،عمال المطلوبةاأل

 . تخطيط الجيد على زيادة قدرة المؤسسة على المنافسةيساعد ال (4)

 . مثل للموارد المتاحةيؤدي التخطيط الى االستخدام األ (5)

ــاهير  (6) ــ ــــى الجمــ ــــول الــ ــــي الوصـ ــة فــ ــ ــــالم المتاحـ ــائل االعــ ــ ــــن لوسـ ــتخدام ممكــ ــ ــــل اسـ ــــق امثــ تحقيـ

 . المستهدفه

تهدفة، وتحديد يعني القيام بتنفيذ الخطط واالتصال بالجماهير المس وتعني هذه: (*)االتصال -

نتاج األفالم السينمائية والصور  الوسائل اإلعالمية المناسبة لكل جمهور، وعقد المؤتمرات، وا 

قامة الحفالت، وا عداد المهرجانات والمعارض  والشرائح، واالحتفاظ بمكتبة تضم البيانات التاريخية وا 

وتهتم هذه الوظيفة  ،مناظراتوالمباريات المختلفة، وتنظيم الندوات والمحاضرات، واألحاديث، وال

بالمنظمات والجماهير في الخارج، وتزويدهم اإلتصال المسؤولين في الداخل، و  بين بالتنسيق

                                                                 

العالقات العامة ماهي إال جاء هنا االتصال كوظيفة من وظائف العالقات العامة باعتباره أحد األنشطة الفعلية فضالً عن كون ( *)

 .41ت العامة بشيء من التفصيل في صوستأتي الدراسة على االتصال في العالقا. اتصال مخطط ومستمر
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حصاءات المتعلقة بالعالقات العامة، وخاصة ما يؤثر على خبار والبيانات واإللمعلومات واألبا

 (.959، ص9555عليان والطوباسي، ) .سمعة المنظمة وشهرتها

 عملها خطة بين تنسيق من العامة العالقات به تقوم ما علىهذه الوظيفة  تنصب :يقالتنس -

به  تقوم ما مع األجهزة جميع جهود تضافر يخلق بما اإلداري بالجهاز األخرى وخطط اإلدارات

 التنظيمي للعالقات الهيكل تصميم حسن تتطلب التي األمور وهي أعمال، من العامة العالقات

 أن يجب ذلك باإلضافة إلى األخرى، التنظيمات وبين بينها الترابط تحقق التي بالصورة العامة

 أنشطة مع منسجمة أن تكون  على عملها برامج وصياغة تصميم عند العامة العالقات تحرص

 .(20ص ،9555 عجوة،. )فيما بينها االزدواجية أو التضارب يمنع بما األخرى اإلدارات

ات العامة مرحلة متكاملة تبدأ من اجراء البحث مرورًا بالتخطيط تشكل برامج العالق :التقويم -

 .وطرائق التنفيذ والتنسيق وانتهاًء بالتقويم الذي يمثل المرحلة االخيرة من عمل العالقات العامة

على الرغم من ان التقويم ُيشبه الى حد كبير البحث من حيث استخدامهم للوسائل واالساليب نفسها 

 ،والسيما في ظل تقدم المجتمعات ،ي ضرورة الفصل بينهم لتأكيد اهمية التقويموتأتي االهمية ف

ية، واستخدام اساليب التحليل والمراجعة المتطورة في متابعة اإللكترونوتزايد استخدام الحاسبات 

اتباع اساليب محددة بهدف )وعليه يعرف التقويم انه  (.958ص ،9555 ،عجوة) .تنفيذ االنشطة

 (.995، ص1996جودة، . )(هدافهاالعالقات العامة أل تحقيق برامج

 العالقات ممارسة في تتوافر أن البد السابقة وظائفها أداء في العامة العالقات تنجح وحتى  

 أحد يشكل الذي االجتماعي الدور فهم منطلق من تمارسها أن ضرورة الوظائف لهذه العامة

 من للمجتمع حقيقية خدمة تقديم حيال بواجبه اإلداري الجهاز اإلدارة صربت عندما، الرئيسة أهدافها

 على العامة العالقات حرص ويقتضي اإلداري الجهاز حيال بواجبه تمعلمجا تبِصر وان ،ناحية
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 الشريفة باألخالقيات وااللتزام لوظائفها ألدائها والوضوح بالصدق االلتزام االجتماعية الوظيفة هذه

 بالجهاز العمل حقائق عن الجمهور ابه تخاطب التي سائلهار  توجه عندما العلمية واألمانة

 (.110ص ،1999 البدر،. )اإلداري

ثالثــة  وجــودةمثــال عجـوة أالكت ــاب والمنظــرين فـي مجــال العالقـات العامــة  ذكــر بعـضلقـد و  

جـودة، )و( 958ص، 9555عجـوة، ) -:ساليــب هـيساليب لتقويم نشاط العالقات العامة وهـذه األأ

 (.996، ص1996

ــابق لتنفيـــذ البرنــامج (1) ــا  :التقــويم السـ ــذا النــوع الـــى كشـــف االخطــاء قبـــل وقوعهـ يهـــدف هـ

 . لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج بأقل عدد من االخطاء

يقـوم هــذا النـوع مـن التقــويم اثنـاء تنفيــذ البرنـامج ويعمــل  :التقـويم المتـزامن او المرحلــي (9)

  .على اكتشاف االخطاء ومعالجتها ساعة حدوثها

يقـوم بعـد انتهــاء تنفيـذ بـرامج العالقـات العامـة، ومتابعـة مــدى : التقـويم الجـدي والنهـائي (8)

 . النجاح المتحقق، ومدى مطابقته للخطة الموضوعة

ــا  عجـــوة، ) :واصــبح التقـــويم فــي العالقـــات العامــة ضـــرورة ملحــة وامـــرًا البــد منـــه لســببين همـ

 .(958، ص9555

  .التأكد من تحقيق االهداف الموضوعة -1

دارات العصـرية تعتمـد لغـة ن اإلأل( مـوالصرف األ)دارة بفوائد النشاط للمنظمة اقناع اإل -9

 .رقامات واألءحصااإل
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 مجاالت العالقات العامة

جودة، ):ة لتطبيق العالقات العامة ستأتي على ذكر أهمها فيما يليهناك عدة مجاالت رئيس

 (85-88، ص1999

حداث السياسية والسياسيين وجماعات الضغط ويكون على مستوى األ: ال السياسيالمج (1

الحاكم أو تعدد االحزاب وخاصة في الدول التي تأخذ بالنظام الحزبي سواء الحزب الواحد 

، ويكون هنا للعالقات العامة دور كبير في مجاالت استقطاب الجماهير والتأثير عليهم السياسية

وتعتبر العالقات العامة هنا بنشاطها بهدف الحصول على تأييدهم وأصواتهم في االنتخابات، 

 .وخبراءها حلقة وصل بين السياسيين وبين الجماهير

ففي هذا المجال تسعى العالقات العامة الى توعية : مجال الوزارات والدوائر الحكومية (9

رشادها عن طريق شرح وتفسير القوانين واألنظمة بهدف مصلحة الجمهور ومن أجل  جماهيرها وا 

وقد تتصدى للعالقات العامة لدحض بعض الشائعات . سياسات والقوانين الحكوميةكسب تأييده لل

 .أو تبرير موقف معين عن طريق إبراز الحقائق المتعلقة بهذا الموقف

وتمارس العالقات العامة هنا دورا هاما في كل ما يتعلق بالشؤون : مجال اإلدارة المحلية (8

 .الس بلدية أو محليةالبلدية والمجالس المحلية والتي تديرها مج

حيث تعتبر المؤسسات العامة أجهزة إدارية تتمتع بنوع من : مجال المؤسسات العامة (4

ودور العالقات العامة هذا يشابه دور العالقات العامة في شركات . االستقالل اإلداري والمالي 

 .القطاع الخاص

وشركات األشخاص والقطاع الخاص يشمل كافة المؤسسات الخاصة : مجال القطاع الخاص (5

وشركات األموال المنتشرة في كافة أنحاء الدولة ودور العالقات العامة يتمثل في إقامة عالقات 
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جيدة مع المستهلكين والموظفين والموردين والمؤسسات المالية والمجتمع ويجب استعمال األمانة 

 .والصدق للحصول على رضا الجمهور وثقته

لجمعيات التعاونية بكافة أشكالها والتي تسعى لتقديم ويشمل مجال ا: المجال التعاوني (6

الخدمات ألعضائها بسعر التكلفة ، وبدون ربح، ويتضمن دور العالقات هنا في الحصول على 

تأييد ودعم أعضاء هذه الجمعيات ومعرفة متطلباتها فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة لهم 

 . وجودتها

 :في العالقات العامةاإلتصال 

العملية التي وعليه مدار العالقات العامة، حيث يعرف بأنه  :االتصالبتداءا يعرف ا 

تتفاعل بمقتضاها المؤسسات، إذ أنه بدون االتصاالت تموت الحركة الدائمة للمؤسسة، وجميع 

 (.951، ص9518الجرايدة، . )أنشطتها
 ذات ةعملي باعتبارهاإلتصال  Marsh ومارش  Coleman كولمان من كل وصف وقد 

 ومحتواها، الرسالة المرسل، :هي العناصر وهذه ،(االتصال) لها تحدد الفعالية خمسة عناصر

 (.9ص ،1988عودة، وآخرون،) .االستجابة المستقبل، الوسيلة،

عملية تفاعل اجتماعي بين فردين او اكثر واستمراره يحقق ))أنه اإلتصال ويعرف  

 (198، ص1991حسن، واخرون، ((. )امةالتواصل بين االفراد وظهور العالقات الع

حتى يمكن القول  ،عملية تشكيل احدى المكونات االساسية للجماعة))ويعرف ايضًا انه   

 (.11، ص1996المصالحة، ((. )انه اليمكن تصور جماعة دون اتصال
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أنه عملية نقل االراء والمعلومات بين المنظمة ))في العالقات العامة اإلتصال ويعرف  

حسن، (( )بغية أحداث تفاعل ايجابي يرسم قواعد الثقة والتفاهم والتعاون بينهما ،مهورهاوبين ج

 (. 199، ص1991واخرون، 

 :في العالقات العامةاإلتصال أهمية 

 (.965، ص9518الجرايدة، :)ينظر :تكمن أهمية االتصاالت في العالقات العامة فيما يأتيو 

 .التي يقوم بها المدير في عمله على كفاءة اإلتصاالت إن القدرة على إنجاز األهداف تتوقف  -1

تفيد في نقل المعلومات والبيانات واإلحصاءات والمفاهيم عبر القنوات المختلفة لعملية اتخاذ  -9

 .القرارات اإلدارية

 .ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي -8

عبر القنوات الرسمية لخلق التماسك بين مكونات  يسهم في نقل المفاهيم واآراء واألفكار -4

 .المؤسسة

 .بالمؤسسةيعتبر وسيلة هادفه لضمان التفاعل والتبادل المشترك لمختلف األنشطة  -5

رشادية لنشاطات المدير في مجال عملية التوجيه -6  .يعتبر وسيلة رقابية وا 

 .منهمتعتبر وسيلة لتحفيز العاملين للقيام باألدوار المطلوبة  -5

، أن العالقات العامة هم عمليات العالقات العامة، ويرى بعضأ من اإلتصال يعد ومن هذا  

 (.999، ص1985الصحن، . )ما هي إال عملية اتصال تهدف الى التأثير في الجماهير
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 في مجال العالقات العامةاإلتصال أهداف 

اإلداري من منطلق المهام التي كدعامة رئيسة في عملها اإلتصال تعتمد العالقات العامة على 

 (:85، ص9555حجاب، ) وذلك لتحقيق األهداف اآتية اإلتصال تزاول من خاللها عملية 

 وتظهر المهام اإلعالمية من خالل تدفق المعلومات على كافة المستويات اإلدارية، : اإلعالم

مية المعلومات السليمة فالمدير الناجح من يتخذ قرارات ناجحة، والقرارات الناجحة تعتمد على ك

ونجد أيضا . المتوفرة في الوقت المناسب، ويعتمد تدفق المعلومات على مدى فعالية االتصال

أن العاملين بحاجة إلى الكثير من المعلومات المرتبطة حول األداء الوظيفي، والمعلومات 

يس لها عالقة المرتبطة بسياسات المنظمة والتغييرات المستمرة، وقد توجد معلومات أخرى ل

اإلتصال بالمنظمة إال أن العاملين يحرصون على االستخبار والعلم بما يجري حولهم، ويساعد 

في أداء هذه المهام اإلعالمية التي تمثل ضرورة حيوية بالنسبة إلدارة العالقات العامة 

 .والعاملين بها لتحقيق الهدف المنشود

 د على مزاولة الكثير من العمليات اإلدارية من إن سير عمل العالقات العامة يعتم: االنضباط

ضبط ورقابة وتنسيق بين األنشطة المختلفة، وبالتالي يستلزم وجود سياسات واستراتيجيات 

ومجموعة من التعليمات والقرارات واإلرشادات التي توضح لألعضاء ما يجب إتباعه وما يجب 

تستند المهمة االنضباطية لالتصال على تجنبه ولن يتم كل هذا إال بمزاولة عملية االتصال، و 

منطلقين، األول يرتبط بتحكم اإلدارة في نقل المعلومات بحكم كونها مركز السلطة، والمنطلق 

الثاني من اقتصار المعلومات والرسائل والمعاني الصادرة عن اإلدارة على ما يتعلق بالعمل 

 .وظروفه
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 دارة بقوة السلطة لضمان سير العمل في الحياة في كثير من األحيان ال يكفي تمتع اإل: اإلقناع

الوظيفية، بل يجب أن تكفل اإلدارة للعاملين حرية التعبير عن الرأي، ويرتبط ذلك بالمهمة 

بين اإلتصال اإلقناعية التي يمكن انجازها من خالل االتصال، وتظهر المهمة اإلقناعية في 

المزيد من االستفسارات بقصد االقتناع الطرفين من خالل إعطاء الفرصة للمستقبل إلجراء 

 .بالشيء

 العالقات العامة على التنسيق بين مختلف الجهود التي يبذلها اإلتصال يساعد : التكامل

األعضاء أو التي تقوم بها األجهزة اإلدارية المختلفة كما تساهم في تحقيق الرضا عن هذه 

بالمنظمة، حيث يتفاعل الناس من أجل  على تحقيق المهام التكامليةاإلتصال الجهود، ويساعد 

يستطيع الموظف اإلتصال التكامل الذاتي والجماعي، وسيادة روح الوحدة بالنسبة للمنظمة، وب

 .نتماء إلى مجموعة ما بالمنظمةف على نفسه من خالل اإلالتعر 

 :عناصر عملية االتصال

ب أن يحتوي على ولكي تتوافر فيه هذه الصفة يج ،عملية مقصودةاإلتصال وبما أن  

 : (988، ص1995، يرقيالطو ) -:خمسة عناصر، هي

أي مصدر المعلومات القائم  ،هو مصدر الرسالة المطلوب نقلها الى الجماهير: المرسل -1

 الذي يقوم بتوجيه الرسالة الى الجماهير سواء أكان القصد منها بيان رأيه ام تغييراإلتصال ب

 .وقد يكون شخصًا او مؤسسة او دولة الخاإلتصال مة بموقفه تجاه المنظمة او المؤسسة القائ
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لى هي مجموعة المعاني واالفكار واالراء والمعلومات التي يقوم المرسل بايصالها ا: الرسالة -9

( مرئية او مقروءة او مسموعة)، او ايحاءات او رموزًا او رسائل المستقبل والتي قد تكون صوراً 

  .او كلها معاً 
 

من خاللها وصول الرسالة الى المستقبل ويدخل ضمن  يتمالوسائل التي  يقصد بها :الوسيلة -8

الشخصي والجماهيري وجميع وسائل االعالم وادوات اإلتصال جميع وسائل  ،هذه الوسائل

  .المناسبة السبيل لنجاح أية عملية اتصاليةاإلتصال اختيار وسيلة  ويعد ،ووسائل االستقبال
 

اإلتصال لشخص او الجهة المستهدفة التي يقصدها القائم بهو ا :(المستقبل)المرسل إليه  -4

 (.985، ص1985الصحن، .)التي قد تكون شخصًا او مجموعة اشخاص
 

تعني رد فعل الجمهور المستهدف التي ترد إلى المرسل بشكل  :االستجابة او التغذية المرتدة -5

ذلك من خالل للرسالة على شكل رجع الصدى، ويتم  عكسي أي يتحول المرسل الى متلق  

االبحاث والدراسات التي تكون بعد اطالق الحمالت او الرسائل او عن طريق استطالعات 

. الرأي او صناديق الشكاوى والمقترحات أو عن طريق الصحف والمجالت وما الى ذلك

 (.199ص ،1991،حسن، واخرون )
 

 (198-195، ص9554الجوهر، : )ينظر :في العالقات العامةاإلتصال وسائل 

ومنهــا المســـموعة، ا الوســائل المكتوبــة، هــفــي العالقــات العامــة؛ فمناإلتصــال تتنــوع وســائل  

ــة، أ ــا المرئيــ ــة فتشــــملومنهـ ــائل المكتوبــ ــا الوســ ــة :مــ ــنوي، و الصــــحف  والمجــــالت العامــ ، التقريــــر الســ

 . عالنات والملصقات، واإلالمطبوعات والكتيبات والكتبو 
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ــثال  ــ ــــموعة، فمــ ــ ــائل المسـ ــ ــا الوســ ــ ــة،  :أمــ ــ ــــحفية، و اإلذاعــ ــــؤتمرات الصــ ــ ــية والمـ ــ ــ ــــات الدراسـ الحلقــ

 .الكلمات والخطب، و الحفالتات، واللقاءات والمقابالت، و الدعوات والزيار ، و والمحاضرات

أمــا الوســائل المرئيـــة فمنهــا؛ القنـــوات الفضــائية، واألفــالم، ولوحـــة االعالنــات، والمعـــارض،  

، وشـبكات التواصـل واإلجتمـاعي (نيـتاألنتر )مواقـع الشـبكة الدوليـة للمعلومـات وواجهات العرض، و 

 .وتطبيقات اإلعالم الجديد

ــائل علـــى المتغيـــرات اآتيـــة  ــيلة مـــن هــذه الوسـ ، 9558عجـــوة، :)ويتوقــف اســـتخدام كـــل وسـ

 (.184ص

 .طبيعة الفكرة المطروحة أو الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خالل رسائل معينة  (1)

ــالية  (9) ــأثر مـــن خـــالل  خصــائص الجمهـــور المســـتهدف مــن حيـــث عاداتـــه االتصـ وقابليتــه للتـ

 .أسلوب معين يتحقق بشكل فعال عن طريق وسيلة معينة

 .تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة ألهمية الهدف المطلوب تحقيقه  (8)

 .أهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله االتصال  (4)

 .مزايا كل وسيلة وما تحققه من تأثير في كل جمهور من جماهير المنظمة  (5)
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 العالقات العامة في المؤسسات الحكومية

هـي مهمـة تواصـل وكسـب  الحكوميـة تار زابـالو  وأقسـامها العامـة العالقـات تإدارا إن مهمـة 

وهـذا  للمـواطنين، وخـدماتها نشـاطاتها واتسـاع مسـئولياتها ونجاحهـا فـي ذلـك يزيـد مـن ثقـة الجمهـور،

 واإلذاعـة الصـحافة الجديـد إلـى جنـب ومنهـا اإلعـالم بالجمـاهيراإلتصـال  وسـائليكون عـن طريـق 

 بأخبـار الشـعب فتعـرّ  الوسـائل ذههـوغيرهـا، ف اتواإلعالنـ، السـنوية التقـارير جانـبو  والتلفزيـون 

 .وآرائه الشعب بأخبار الحكومة فوتعر  ووزاراتها، الحكومة

رأي وظهور ال ،تزايد اهتمام الحكومات بالعالقات العامة نتيجة النتشار النظم الديمقراطيةيو 

ونمـو جماعـات الضـغط فـي كثيـر  ،العام كقوة مؤثرة في إدارة األحداث واتخاذ القرارات أو السياسـات

ممـا أدى الـى تقريــب المسـافات بــين بقـاع العــالم  ،مـن الـدول باإلضــافة الـى تطــور وسـائل االتصــال

 (.6-8، ص9555عجوة، .)لتأثير بين الثقافات المتباينةوتبادل ا ،المختلفة

 :للعالقات العامة الحكومية وظيفتين أساسيتين   Sam Blackم بالك حدد ساوقد 

تقديم معلومات مستمرة ومنتظمة عن السياسات والخطط واالنجازات الحكومية الى  -1

واعالمها بالتشريعات والتنظيمات واالجراءات التي تمس الحياة اليومية  ،الجماهير

 .للمواطنين

فيما يتعلق بردود الفعل الحالية والمتوقع للسياسات  تقديم النصح للوزراء وكبار المسؤولين -9

 ((Black, 1976, p. 140 .القائمة أو المرتقبة

 ،9555الخاجة، ) :اآتي في الحكومية الوزارات في العامة العالقات برنامج تحديد يمكن 

 (68ص
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 تالجديدة واالصطالحا القوانين ءاإز  والوزارات الجمهور جانب من والتأييد الرضا كسب 

 .لهم وشرحها الحديث المجتمع حاجات تمليها التي الجديدة

 حتى هذه الوزارات قبل من لصالحه تؤدى التي والوظائف بالخدمات عالما المواطن جعل 

 .وخدماتها من مشروعيتها الكاملة الفائدة ويجني النشاط هذا مثل في يشارك

 تسن التي تكون القوانين ال حتى القوانين سن سلطة ذات للهيئات العام يرأال عن التعبير 

 .الجمهور قبول عن وبتاتي واقعية غير

 هدف النظر إلى دون  الوزارات سياسات ومشروعات عن العادية "الروتينية" األخبار نشر 

 .خاص

 وسائل اإلعالم في الوزارات بهذه والموظفين المواطنين وتظلمات شكاوي كل على الرد. 
 

 :العالقات العامة في ُعمان

تطور الذي شهدته العالقات العامة في العصر الحديث واكبت سلطنة عمان هذا مع ال 

عمال بالعالقات العامة وفق اسس بعض االجهزة الحكومية ومنظمات األالمجال حيث اهتمت 

وتأسيس  ،حيث الوالدة الحقيقة للنظام الحديث في سلطنة عمان ،1955علمية السيما بعد عام 

المعظم حفظه  يادة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيددولة القانون والمؤسسات بق

لخدمة نشاء العديد من الوزارات الحكومية والتي اطلعت بدور ريادي في اإهللا ورعاه فقد تم 

 .(15ص ،9555الفارسي، ).العامة

عالم المختلفة في التعريف بمنجزات التنمية وخططها ورصد سهمت وسائل اإلأكما   

أي العام كما اهتمت الشركات والقطاعات االهلية بتنمية العالقات العامة وتعزيز دورها اتجاهات الر 



-91-

في خدمة الجماهير الداخلية والخارجية واالهتمام بالبيئة والمجتمع المحلي حيث وصل الى قيام 

بعض الشركات الرائدة الى تخصيص نسبة من دخلها لتنمية المجتمع المحلي واقامة بعض 

خدمية لخدمة جمهورها الخارجي، وعلى الرغم من وجود ادارات ودوائر العالقات العامة المشاريع ال

لى اعادة فهم لما إن واقعها يحتاج أال إهلي الحكومية والقطاع الخاص واألفي معظم المؤسسات 

وقد حان الوقت  ،المتعاملة معهاتقوم به من دور في خدمة المنظمة والجماهير الخارجية والداخلية 

ن ال يقتصر نشاطها أكبر وتوضيح الدور الذي تقوم به و قات العامة االهتمام األتعطي العال نأ

على االستقباالت والزيارات وخدمة المستويات العليا في المنظمة والنشر في الصحف والمجالت 

 .(15ص ،9555الفارسي، ) فقط واهمال الوظائف االخرى للعالقات العامة

 

 .القائم باإلتصال

 يف والمفهوم التعر 

 تبـادل بمقتضـاها يـتم التـي يـةاإلجتماع العمليـة بأنـهاإلتصـال  دالحميـعبد دمحم يعـرف 

 الثقافـات وبـين المجتمـع داخـل الجماعـاتأو  دااألفـر  بين دالة رموز في واألفكار ءاواالر  المعلومات

 (.45، ص9554عبدالحميد، . )معينة األهداف لتحقيق المختلفة

مـن فانـه اإلتصـال ي مفهوم العالقات العامة من حيث أنهـا تقـوم علـى وبناء على ما تقدم ف 

فشـل أيـة منظمـة اعمــال أو  المعـروف أن كفـاءة العنصـر البشـري عامـل اساسـي يتوقـف عليـه نجـاح

في أداء مهامها ووظائفها، ووظيفـة العالقـات العامـة التشـذ عـن هـذه القاعـدة، بـل قـد يكـون العنصـر 

العالقــات العامــة، وذلــك العتمــاد العالقـات العامــة فــي مهامهــا علــى فــي مجـال أهميــة البشـري أكثــر 

ــة تحــــت مســـمى اإلتصـــال ــا ممــــارس العالقـــات العامــ ــة يقـــوم بهــ ــذه المهمــ ــائم ب"، وهــ ــال القــ فــــي اإلتصــ

 (.161، ص9554الجوهر، )ينظر  ".العالقات العامة
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ــائم ب  ــ ــــل القــ ــال ويمثــ ــ ــ ــــات Mass Communicatorاإلتصـ ــــارس العالقــ ــ ــة  أو ممـ ــ ــ العامـ

Practitioner PR ــائل ، المســؤول عـــن ــالية يــةاإلعالمإنتــاج الرسـ المفـــاهيم أحـــد  ، ويعتبــرواإلتصـ

ويمتـــد هـــذا المفهــــوم  والعالقـــات العامـــة، يـــةاإلعالمالخاصـــة بالعالقـــات التنظيميـــة داخـــل المؤسســـة 

 مهما اختلفت األدوارأو اإلتصالية،  يةاإلعالمتشكيل الرسائل أو  كل من يعمل في بناءإلى  ليشير

 . المواقعأو 

فـي العالقـات اإلتصـال إن القـائمين بإلـى  *()Benjamin Petersويـذكر األسـتاذ الـدكتور  

العامة هم مسؤولون عن ايصال رسالة المنظمة أو المؤسسة أو الوزارة إلى جمهورها أو المستفيدين 

ســتخدم تطبيقــات الياإلتصــال مـن خــدماتها ومنتجاتهــا، وأن الســؤال المهــم هــو مــاذا لــو كــان القــائم ب

ؤسسـة بســرعة مناسـبة، عمومــا فـإن اإلعــالم الجديــد االعـالم الجديــد، كيـف يمكنــه ايصـال رســالة الم

.  م بالتفاعليــة وســرعة االســتجابة فــي حــين أن االعــالم االخــر اليمكنــه ذلــك اال بشــكل محـــدود؟يتســ

دراكـه لفوائـد كما يتيح االعالم الجديد جعل الجمهور جزءا مساهما في المؤسسة من خالل تفاع له وا 

 .ؤسسةاالعالم الجديد ودوره في تعزيز سمعة الم

 ويضلع ينتمي إلى أحد المؤسسات عمل فريق داخل فرد أي هواإلتصال ب القائمف 

نتاج صنع في ما بمسئوليات  خالل من مباشرا دورا هذا في دوره ويكون  اإلتصالية، الرسالة وا 

 العامة الفكرة أو السياسة وضع من بدءا تصالية،اإل الرسالة صنع لعلميات المختلفة الحلقات

 التأثير بهدف المتلقي للجمهور وتقديمها بإخراجها وانتهاء لها، المختلفة الصياغة ومراحل

 (.1، ص2991الفوال، ).عليه

 المضمون  في إنتاج كافة المشاركين العامة العالقات فياإلتصال ب بالقائم الدراسة وتقصد 

 .الجديداإلعالم عبر وسائل  المختلفة بأدوارهم العامة للعالقات ياإلتصال

                                                                 

اإلتصال والمتخصص في علم  Benjamin Petersمع االستاذ الدكتور  1119-5-19مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  (*)
  .في الواليات المتحدة األمريكية Tulsaوتاريخ االعالم الجديد، األستاذ في جامعة 
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 .خصائص القائم باإلتصال

 وهياإلتصال ب للقائم أساسية خصائص ثالث أساس على اآن اإلقناع دارسو يركز 

 مضافة ُأخرى خصائص بجانب ،Powerوالقوة   Attractive والجاذبية Credibilityالمصداقية 

 (.145، ص9554أبو سريع، : )ينظر. والثقة والسلطة  يماعاإلجت واإلنتماء الحيوية مثل
 

 يجب صفات سبع "التطبيقياإلعالم " مؤلفة في ذكر "برجين فرنسيس" الباحث أن ونجد 

 القائم أن مبيناً ، (C) بحرف اإلنجليزية اللغة في تبدأ وهي بها يتمثل أناإلتصال ب القائم على

، وموجزًا (Complete)، وشاماًل (Clear)وواضحًا  ،(Candid)يكون صريحًا  أن عليهاإلتصال ب

(Concise) وواقعيًا ،(Concrete) ومنضبطًا ،(Correct) ومهذبًا ،(Courteous .)( ،زكريا

 (.119، ص9554

ينبغي أن يؤهل بصورة جيدة، وأن اإلتصال أن القائم ب( 9515)ويرى الدكتور الدليمي  

 .*() (9515مقابلة الدليمي، :)جب أن يحرص عليهاهناك عددًا من الجوانب والمهارات التي ي

 : مهارات اللغة والكتابة والتحرير( 2)

في المؤسسة على توظيف لغته بشكل علمي صحيح وقويم اإلتصال ويقصد بها قدرة القائم على 

وممارسته لعملية الكتابة الهادفة التي تتوفر فيها عناصر البساطة والوضوح والقوة معا من أجل 

أما التحرير اإلعالمي فيعني هنا جعل األحداث ، مضمون جيد بعيدا عن التشويش قديمت

ومهمة التحرير . والمعلومات في متناول الجميع بطريقة واضحة ومشوقة ودرامية في بعض األحيان

                                                                 

عبدالرزاق الدليمي المشرف االكاديمي على الدراسات العليا في مقابلة أجراها الباحث مع االستاذ الدكتور )*( 
 .2015-8-30عمان بتاريخ   -جامعة البترا 
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تقع ليس على كاهل المؤسسة األهلية إنما المحرر الصحفي الذي ترسل له المعلومات والبيانات 

 . ا وتقديمها بصورتها النهائية المنقحة لغويا وأسلوبيامن أجل إخراجه

 :مهارة العالقات العامة( 1)

االستماع  ويقصد بها حسن التعامل والتصرف مع الجماهير على اختالف شرائحها وممارسة فن

مستهدف إضافة إلى إيجاد والقدرة على الوصول إلى عقل وقلب الجمهور ال، الفعال باهتمام وتقدير

 .اإلتصال المستديمة مع وسائل اإلعالم ومع الجمهور من خالل وسائل اإلعالم و إلتصال اقنوات 

 : مهارات فنية وتقنية( 3)

صدار المطبوعات بأشكال مختلفة  وتتنوع المهارات الفنية والتقنية ما بين القدرة على التصميم وا 

إلى القدرة على ( لصحفيفن اإلخراج ا)ة اإلعالمية تتناسب وطبيعة الرسالة والجمهور والوسيل

نشاء مواقع إلكترونية وغيرهااإلتصال التعامل مع وسائل   . والمعلومات من أجهزة كمبيوتر وا 

 : مهارات إدارية (4)

العاملين في المجال اإلعالمي يحتاجون إلى مهارات إدارية لتمكينهم من اتخاذ القرارات  إن جميع

المناسبة ولتحديد سمات اإلتصال ئي الختيار وسيلة الالزمة والخاصة بمعرفة أسس التخطيط المبد

الجمهور ومدى مالءمة الرسالة له وللتعرف على الميزانية التقديرية الالزمة إلنتاج بعض 

 .ومتابعة عملية التنفيذ والتوزيع لضمان نجاح الهدف المراد تحقيقه، المطبوعات

 .الدورات التدريبية المستمرة( 1)

 .حدثاألاإلتصال ساليب أتطورة و هزة المجتوفير األ( 6)
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 ،9559يوسف، ) :باإلتصال القائم بها يتحلى أن ينبغيالتي  والسمات الخصائص ومن 
 (76-70ص
 
 :إليه يسعى الذي بالهدف اإليمان -2

 إهتزازأما  ،المتلقي عند لتصديقة اقابلي يمان بالهدف يرفعواإل، وفكرته بهدفهاإلتصال ف 

سيكون من الصعب أن ُيقنع اآخرين بها وهو متخل  ،فكرته قفه منمو  وتغيراإلتصال ب القائم

 .عنها
 

 :بالنفس الثقة -1

 ويقتنعوا ويصدقوه به يثقوا أن اآخرين من يطلب فكيف بنفسه ثقة علىاإلتصال ب القائم يكن لم إذا

 .يفعله أو يقوله فيما ثقة المتعاملين عند تولد فالثقة بكالمه،
 

 :الئمالم التوقيت إختيار -3

 لتحقيقه يسعى الذي بالصدق يؤمناإلتصال ب قائم وجوداإلتصال  عملية نجاح يتطلب 

 أحد يعد المالئم فالوقت، بجمهوره لإلتصال المالئم التوقيت إختيار ويحسن ،وقدرته بذاته ويثق

 رختياا عملية وتحظى. المناسب بالتوقيت تقترن  أن يجب الجيدة األفكارو  ،الناجحاإلتصال  مفاتيح

 برنامج تنفيذ لبدء المناسب التوقيت فإختيار اإلتصال، مجال في ُكبرى بأهمية المالئم التوقيت

 .كله البرنامج نجاح عليه يتوقف
 

 :المتلقي إقناع على الحرص -4

ًا كبيرة جهود يبذل وأن ،الجمهور إقناع على حريصاً اإلتصال ب القائم يكون  أن ينبغي 

 فتغير ،السهل مراألب ليس حال إلى حال من الناس نقل أن يعلم نأ وينبغي .ذلك لتحقيقومستمرة 
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 إقناع على حرصه يدفعه أن عليه لذا ة،وليل يوم بين يتمال وقراراتهم وسلوكياتهم الناس عادات

 .إليه يصبو ما له يتحقق حتى التحمل على قدرةوال بالصبر التزود ضرورة إلى الجمهور
 
 

 :والشدة فالعن عناإلتصال ب القائم بعد -1

 والشدة تدفعهم إلى التخلي عن الفكرة والهدف، الضغطب شيء فعل على الناس حملإن  

 عقله خاللهذا ألن الوصول الى االنسان من  ،طمئنانوا برضا يبعث على القبول اإلقناع ولكن

 في التأثير أناإلتصال  مجال في الحديثة ساتلدراا أكدت وقد .أدعى لإليمان والعمل وتفكيره

 .اإلستياء تولد التي الخشونة عن البعد يتطلب آخرينا
 

 :جمهوره بأحوالاإلتصال ب القائم علم -6

 ومشاكلهم وظروفهم المتلقين بأحوال علمه بقدر بمهمته نجاحهاإلتصال ب القائم حققي 

 نهبي فيقرب ،يألفونها طرق  من يأتيهم أن له يمكن حتى ،وتقاليدهم وعاداتهم حياتهم وأساليب تهملغو 

 ينتمون  الذين اإلشخاص على الحاضر الوقت في عتماداإل اإلتجاه هذا تطبيقات من ولعل ،وبينهم

 .إليها اإلعالمي العمل توجيه في معينة منطقة إلى
 

 :الجمهور داأفر  بين اإلختالفات عاةامر  -7

 وعاداتهم وطبائعهم وأخالقهم صفاتهم في يتحدون  وال متباينون  بطبيعتهم إن األفراد 

 يختلف فالفرد األشخاص، بين فردية فروق  وجود عن النفس علماء كشف وقد وميولهم تقاليدهمو 

اإلتصال ب القائم على ينبغي لذا .آخر شخص أي تماماً  يشبه شخص يوجد وال دائمًا، غيره عن

 يجب وأنه، واإلقناع التأثير من األقصى الحد على الحصول لضمان ،اإلختالفات هذه مثل ةراعام

 .كل شيء في غيره مع يتطابق جمهور يوجد ال إذا جمهور، لكل خاصة سةراد هناك ون تك أن
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 :العالية المصداقية -8

 الرسائلأن  للتصديق، المصدر قابلية أو بمصداقية يسمى فيمااإلتصال  علم ساتراد أثبتت قدل

 يكونون  لناسفا  .الرسالة إقناعية من تزيد التصديق عالية مصادر من بثها يتم التي اإلتصالية

حيث أن  .مؤسسات أو أفراداً  كانوا سواء بها موثوقة غير مصادر من األفكار تقبل في غبينا ر  غير

 .اإلقناع عملية نتائج تحديد في أساسياً  وراد يؤدي للمصدر المتلقي تصور

 (90-89،  ص1003يوسف، ): صفات مدير العالقات العامة

 أعلى مثالً  يكون  أن ينبغي الناجح العامة القاتالع فمدير لمرؤوسيه حسنة قدوه يكون  أن -1

 .إدارته في للعاملين

 فن يجيد أن البد العسكري القائد مثل فمثله اإلعالمية الحمالت تنجح لكي القيادة فن يجيد أن -9

 .القيادة

 .بالمؤسسة المحيطة المختلفة والظروف العام الراي تجاهاتا دراسة على القدرة لديه تتوفر أن -8

 وبين وبينه مرؤوسيه وبين بينه ودية وعالقات فعالة تصاالتا إقامة على قادرا يكون  أن -4

 .شاكله وما واإلعالم الفكر ورجال المجتمع في الراي قادة وبين وبينه رؤساءه

 
 القائم باإلتصال مهمة

ــائم ب مهمــةرتبط تــ  ، فهـــو مســؤول عــن صـــياغة وهــدفهاالعالقـــات العامــة  بمهمــةاإلتصــال القـ

المؤسسـة لــدى الجمهـور والعناصــر التـي تشــكل هـذه الصـورة، فيقــوم علـى تعزيزهــا مـن خــالل صـورة 

التخطــيط وبنــاء االســتراتيجيات التــي مــن شــأنها تحقيـــق ذلــك، وقيــاس الــرأي العــام، ومعرفــة ســـمات 

أو  زاء وجهــة نظـرهم بالمؤسســةالمعلومـات المطلوبــة مـن الجمهـور إ الصـورة لـديهم، والحصــول علـى



-91-

حصــاءات ن تحديـد نـوع المعلومـات واإلهـو مـن يكــون مسـؤوال عـاإلتصـال مـا أن القـائم بمنتجاتهـا، ك

 .نوع البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسةأو  المناسبة التي يجب أن يخبر بها الجمهور،
 

 اإلعالم الجديد

عالم ي الجديد في اإلتصالب خر بطبيعة الوسط أو  الجديد، يرتبط بشكلاإلعالم إن مفهوم  

 الجديد هو ذاته المعنى الذي يشيراإلعالم أن ما يعنيه إلى  ، وقد اشار الباحثون اإلعالمو اإلتصال 

ية الحديثـة، فمــثال كـان عهـد اكتشـاف الطباعـة عهـدا اتصــاليا اإلتصـالالحالـة اآنيـة للمكتشـفات إلـى 

ــا New Mediaالجديـــد اإلعـــالم جديـــدا، وهكـــذا، لكـــن  ــة ارتـــبط حـــديثًا بشـــبكة المعلومـ ت العالميــ

ــــتاإل) ــــل (*)(نترنيــ ــبكات التواصــ ــ ــاتها وشــ ــ ــــع ، ومنصــ ــا، والمواقــ ــ ــــاعي عليهــ ــة اإللكتروناإلجتمــ ــ ــــي يــ التــ

 (.15-9، ص9558صادق، ): ينظر .تستضيفها

نترنيت األ إلى أهمية اإلعالم الجديد من خالل استخدام (*)Neal M. Burnsويشير  

عالم الجديد ضروريا لكل واحد ستخدام اإليجعل ا ، وهذاجهزة الموبايل والمحمول من قبل الناسأو 

ا من كون تواجد الناس يضأفي العالقات العامة، وتأتي أهمية ذلك اإلتصال قائما بن يكون أقبل 

مواكبة عالم الجديد سيكون دليال على ن استخدام اإل، وأساعة تقريبا 94جهزتها لمدة أعلى النت و 

 ،سيكون هو من يمثل ذلكاإلتصال ن القائم بأاد، و فر لمؤسسات واألوااإلتصال ب لقائما التطور من
                                                                 

ا المعلومات واالتصاالت نظراً للمزايا الكبيرة التي تتمتع  (*) يمثل ظهور شبكة االنترنت ثورة في عالم تكنولوجي

عندما تم انشاء شبكة المعلومات  1551-1555لى عام وقد حدثت انطالقه االنترنت الحقيقة االو. بها هذه الشبكة

 =عندما تحولت الشبكة التي 1554ومارس  1553، واالنطالقة الثانية بين سبتمبر World wed webالعالمية 

يغنر، وبورك، . )وأصبحت متاحة للجميع تكانت حتى ذلك الوقت مكرسة للبحث األكاديمي إلى شبكة الشبكا=

 .(355:، ص 1119

مدير مركز بحوث العالمة  Neal M. Burnsمع األستاذ الدكتور  9515-9-4قابلة أجراها الباحث بتاريخ م( *)
 .التجارية  لمدارس ستان ريتشارد للدعاية والعالقات العامة في جامعة تكساس في اوستن
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ذ وجد من يعتمد  طبيعة التفاعل لمن مقاومة التغيير  اً نوع فذلك يعدُّ عالم التقليدية على وسائل اإلوا 

ستجابة اإل على -لى التفاعليةإضافة إ -عالم الجديد له القدرة اإلفمي، على مستوى التواصل العال

 .عالم التقليديمن محددات في اإلعليه نطوي تلما  الفاً حداث بسرعة فائقة خلأل

نظـري العلـوم االنســانية، الخـتالف الـرؤى بـين م الجديـد نظـراً اإلعـالم لقـد تعـددت تسـميات و  

، واإلعــالم التفــاعلي Digital Mediaاإلعــالم الرقمـي طلقـت عليــه تســميات عـدة منهــا؛ لـذا فقــد أ

Interactive Media واإلعالم الشبكي ،Web Media واعـالم الوسـائط السـيبرونية ،Cyber 

Media وا عالم المعلومات ،Info Media وا عالم الوسائط التشعبية ،Hyper Media واإلعالم ،

عـــالم الوســـائط المتعــددة Social Mediaاإلجتمــاعي  ي اإللكترونـــ، واإلعـــالم Multimedia، وا 

Electronic Mediaصــائص التــي يتمتــع بهــا ، كــل هــذه التســميات جــاءت تبعــًا للتغيــرات والخ

 (65، ص9515هتيمي، : )ينظر. اإلعالم الجديد وتطبيقاته

انـدماج الكومبيـوتر : " اإلعـالم الجديـد بأنـه High - Tech Dictionaryعـرف قـاموس  

 (. 9518صادق، )نقال عن ( 65، ص9515هتيمي، . )وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتعددة
 

مجموعـــة : "يــب مـــن التعريـــف أعـــاله حيــث ذكـــر بأنـــهبشـــكل قر  Lesterكمــا عرفـــه ليســـتر  

التي تولدت من التزاوج بين الكومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم، الطباعة، اإلتصال تكنولوجيات 

ــديو ــــوت والفيــ ــــوغرافي، والصـ ــــوير الفوتـ ــــي، ". )والتصــــوير، والتصـ ــــن ( 65، ص9515هتيمـ ــــال عـ نقـ

 (.59، ص9511شفيق، )

ت مجموعة من التطبيقااإلعالم الجديد على أنه  (9515)اينلينالباحثان كابالن وه ويعرف 

نترنيـت والتـي تقـوم علـى أسـس الشـبكة التقنيـة والعلميـة والتـي تتـيح انتـاج التي تعمل على شـبكة اإل
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 & Kaplan)نقـال  عـن   (Duhe, & et al 2012, p.6).المعلومات أو تبادلها مـع المسـتخدم

Haenlein, 2010) 
 

 لجديد اإلعالم ا دوالب

واالتفاقــات والتقيــيم اإلتصـال إن األقسـام الرئيســة لـإلدارة مثــل الرقابــة أو المتابعـة والتوزيــع و  

ماهي إال مساحات تم تصنيفها بهذا الشكل لكي تسهم في تشكيل اسـتراتيجيات بلـو  األهـداف، بـل 

عـالم الجديـد ويجـب أن تغطـي هـذه األقسـام جميـع األهـداف المتوخـاة أو المرجـوة للمؤسسـة، وفـي اإل

مـن خـالل تكنولوجيـا تتـيح معرفـة اإلتصـال يتطلب نظرة مختلفة ومتميزة للتخطـيط ذلـك ألننـا نعتمـد 

ردود الفعـل الســلوكية للجمهــور المســتهدف، وبالتــالي فإننــا ينبغـي أن نضــع عنــد كــل قســم تســاؤالت 

 (Breaknridge, 2014, p.157:)مهمة وكاالتي
 

مـاهي المفـاتيح الرئيسـة والمعلومـات المهمـة ذات العالقـة بالنســبة  :الرقابـة والمتابعـة اسـتراتيجية -

للجمهـور المســتهدف؟ أي ينبغــي إعــداد خطــة قــادرة علـى الوصــول إلــى افضــل الطــرق فــي مشــاركة 

 .الجمهور من خالل مجاالت اإلعالم الجديد

ــتخدامها الجمهــــور؟ وأ :اســــتراتيجية التوزيــــع - ــبكات يرغــــب فــــي اســ ــة أي الشــ ــم معرفــ ي مــــن المهــ

يـة علــى الشـبكة يعمــل عليهـا ويســتخدمها؟ وهـذا يســهم فـي وضــع خطـة تواصــل اإللكترونالمنصـات 

 .وتوزيع مناسبة، مما يخلق فرصًا أكبر للتاثير على الجمهور أو تلبية حاجاته
 

مـا هــي القضـايا التــي تعتبـر مهمــة للجمهـور؟ ومــاهي العالمـات التجاريــة  :اســتراتيجية التواصــل -

اهتمامه؟ وهذا يسهم في تطوير وتعزيز محتوى الرسالة االتصالية إلى أقصى حد  التي تجذبه وتثير

 .ممكن مع الجمهور
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مـا هـي الطـرق الصـحيحة إلشـراك الجمهـور أو مـا هـي المسـاحات  :إشراك الجمهوراستراتيجية  -

ــدادها؟ هـــل نريـــد مــــن  ــا والمشـــاركة فـــي إعــ التـــي يمكـــن أن يســـهم الجمهــــور مـــع المؤسســـة فــــي إقرارهـ

ــ ــناعة الجمهـ ــارك فــــي صــ ــة؟ أم نريـــده أن يشــ ــدمات أو منتجــــات المؤسســ ور أن يعــــرف أكثــــر عـــن خــ

ــاحة التـــي يمكــــن أن يســــهم  ــدما يكـــون واضــــحًا لــــدى المؤسســـة المســ مضـــمون الخدمــــة وانتاجهـــا؟ عنــ

الجمهــور فــي تطويرهــا ســياعد ذلــك علــى الرؤيــة بوضــوح فــي تحديــد النــوع األمثــل للمشــاركة، علــى 

 .فضمستوى عال، أو بمستوى منخ
 

ــا هــي عالمـــات  :اســتراتيجية التقيـــيم - ــاييس التــي ينبغـــي القيــاس اليهــا؟ مـ ــا هــي المعــايير والمقـ مـ

النجاح في البرنامج الموضوع ليتم الرجوع اليها؟ هذا سيسهم في معرفة قيمـة بـرامج االعـالم الجديـد 

ــ ــا المنتجـــات او الخـ دمات فـــي العالقـــات العامـــة، مـــن خـــالل تســـجيل المســـتويات التـــي وصـــلت اليهـ

دارة السمعة طريقة تفكير اإلدارة أو القيادة  .والعالقات االنسانية وا 

باختصـار نحـن يجـب أن نطـور مـن خططنـا وأن نعـرف مـا نريـد أواًل ثـم معرفـة كيـف نـنجح  

فــي اســتثمار تطبيقــات اإلعــالم الجديــد فــي مؤسســاتنا، والننســى أنــه ينبغــي أن نقــيم االســتراتيجيات 

 (ينظر الشكل أدناه. )قوف على بعض النقاط التي تترتب عليها ما بعدهااعاله على الترتيب، للو 
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 (.115، ص9511عبدالحميد، )و (55، ص9514شقرة، ) خصائص اإلعالم الجديد

وهي خصيصة أتاحت لمتلقي المادة اإلعالمية خبرًا أو إعالنا  : Interactivityالتفاعلية ( 2)

ذه المادة، ويدلي برأيه فيها، ويعلق عليها، مصححًا أو أو معلومات، أن يشارك في مناقشة ه

العملية "التفاعلية بأنها  Durlacرجع الصدى، وقد عرف كما تعني التفاعلية  .مضيفًا أو موضحاً 

حد أالتفاعلية بأنها  Refaeliكما عرفها  ،التحكم في وسيلة اإلتصال عن بعد التي يتوافر فيها

وقد ساعدت التفاعلية ." لى المرسل ووصفها باالستجابةإل الجمهور التي يمكنها نقل رد فعالقنوات 

هتمامات الخاصة للمستخدمين بحيث يمكن لإلية صفحات اإللكترونعلى تخصيص المواقع 

ن من كما يمك ،الصفحات تبادل الخبرات واالنشطة ألصحاب االهتمامات المشتركة من خالل

و البرامج أالمواد الصحفية للصحف المطبوعة  عدادإ  راء الجمهور فيآخالل التفاعلية االفادة من 

 .ذاعة التقليدية الى جانب تلك التي تتوفر عند االنترنتو اإلأالتلفزيونية 

تعد خاصية سهولة االستخدام أحد أهم عوامل تفضيل : Accessibilityسهولة االستخدام ( 1)

يتطلب االفادة من الشبكة بذل جهد  قبال الجماهير  لهذه الشبكة، حيثإالنترنت وزيادة مستخدمي ا

جسدي وعقلي كبير لفهم أو استيعاب ما تتوافر من مواد خاصة مع استخدام بعض البرمجيات 

تشمل سهولة ، و قدة مثل الوسائط المتعددة وغيرهاالتي تسهم في تسهيل الموضوعات المع

نب تفعيل الشبكة ستخدام جوانب كثيرة من أهمها سهولة الحصول على المعلومات، إلى جااإل

بين عدد كبير من األشخاص، بين الجماهير األمر الذي هيأ اإلتصال  الشخصياإلتصال لعملية 

 .وتبادل الرسائل في ما بينهم في وقت كان من الصعب حدوث ذلك قبل ظهور هذه التقنية
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وسائل أتاح اإلعالم الجديد للمتابع معرفة كل ماهو جديد، بعيدا عن ال :الحرية الواسعة( 3)

التقليدية كالتلفزيون واالذاعة والتي كانت في األغلب تحت سيطرة السلطات الرسمية، أما اليوم 

فيمكن ألي أحد ومن خالل أدوات وتطبيقات اإلعالم الجديد التواصل مع أي فرد أو جهة، 

 .وبمختلف الطرق واألساليب

جديدة للتواصل والتعبير عن  أتاح اإلعالم الجديد إمكانات :الشمول والتنوع في المحتوى ( 4)

.. والمدونات والمنتديات، باالضافة الى شبكات التواصل االجتماعيية، اإللكترونالرأي، كالصحافة 

 .وغير ذلك

وتعنـي قــدرة الفـرد علــى تلقـي المعرفــة بصـورة مســتمرة وآنيـة ومــن  :التــوفر والتحــديث المســتمر( 1)

ة إلــى هــذا باالضــاف. ي صــورة الواقــع اآنــي أواًل بــأولجميــع أنحــاء العــالم، وبالتــالي إبقــاء المتــابع فــ

ــا تطبيقــات اإليـــة التــي أاإللكتروناألرشــفة  ــائم بتاحتهـ امكانيـــة اإلتصــال عـــالم الجديــد والتـــي تــوفر للقـ

 .لى المعلومات متما شاءالرجوع إ

ــائم  :المرونــــة( 6) ــيح للقــ ــا يتــ ــا المعلومــــات ممــ ــادر، والــــروابط التــــي أخــــذت منهــ وتعنــــي وفــــرة المصــ

 .راد، من خالل الدخول المباشر الى تلك المواقع والروابطإمكانية التوسع بالموضوع إن أإلتصال اب

 

 اإلعالم الجديدوسائل 

  ي أواإللكترونيعتبر البريد  :ياإللكترونالبريد E-mail  الشبكة تميز بها تالتي  الوسائطأقدم

بصورة اإلتصال خدم من ، وهو أحد محركات تطور هذه الخدمة، إذ تمكن المستالعنكبوتية

متبادلة مع أي شخص في أي مكان مهما بعدت المسافة، ويرتبط الكثير من األفراد بطريقة أو 

ي أن يرسل الفرد رسالة واحدة إلى عدة اإللكترونبأخرى باإلنترنت، فيمكن من خالل البريد 
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سائط ي عن الو اإللكترون، ويتميز البريد (58، ص9555حجاب، ) أشخاص في وقت واحد 

األخرى بأنه مجاني إلى حد كبير، وله أكثر من حامل ومتوفر في غالبية المواقع، إمكانية 

االحتفاظ بالبريد على الشبكة أو على جهاز الحاسب اآلي، إمكانية تبادل الصور والنصوص 

 (.55، ص9558نصر، )بين شخصين 

 ــائل التواصـــل : شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي اإلجتمـــاعي علــــى تطلـــق تســـمية شـــبكات أو وسـ

مجموعـة مـن الشـبكات اإلفتراضـية الموجـودة علـى شـبكة األنترنيـت، والتـي تمكـن الجمـاهير مـن 

التواصل مع اآخرين، وتبادل النقاشات حول الموضوعات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعيـة 

والثقافيـة والخاصــة، وتختلـف طبيعتهــا مــن شـبكة ألخــرى، ويمكــن أن تعـرف بــبعض المحــددات 

ــانية اجتماعيــة، ووجــود أدوات م مــي كالحواســيب اآليـــة، الرقاإلتصـــال ثــل؛ كونهــا تجمعــات إنسـ

. فتراضـية علـى شـبكة الويـبرئيسـة تحكـم عمـل تلـك المجتمعـات اإلطار عام ومبـاديء ووجود إ

 (.158، ص9515أمين، : )ينظر

اء شبكات تلك المواقع التي تمكن االفراد من إنشعلى أنها  الشبكات االجتماعية وتعرف 

فراد يمكن أن يتصلوا ال بأفراد آخرين، وعلى الرغم من أنها شبكات اجتماعية إال أن األاتص

، 9514البياتي، ) .ببعضهم ألسباب شخصية أو مهنية سواء كانوا على معرفة بهم أم ال

 .(Kay, 2009)نقاًل عن ( 865ص

ا على بنااء شابكات مان أماكن للتجمع على الخط المباشر تشجع أعضائه عرفت بأنها كما  

 (Leonard, 2004)نقاًل عن ( 865، صالمصدر السابق) .أصدقائهم ومعارفهم

بــين اإلتصــال مجتمعــات علـى الخــط المباشـر تقــوم بـدعم هـي وفـي تعريــف آخـر للشــبكات  

ــا لتجمـــع االفــراد علـــى الخـــط  االفــراد عـــن طريــق شـــبكات مـــن االصــدقاء الموثـــوق فـــيهم، وتقــدم مكانـ
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البيــاتي، ) .مــة عالقــات جديـدة أو التعــرف علــى أفـراد اخــرين فــي مجـال عملهــم نفســهالمباشـر ، واقا

 .(Mew, 2009)، نقال عن (865، ص9514

ــ  Twitterمواقــع التواصــل فــي العــالم هــي شــبكات أو ومــن أشــهر    ، إذ Facebookو الــ

ي شـهر آذار فـ)تصل نسب المستخدمين والزائرين إلـى مسـتويات عاليـة جـدًا تقـدر بماليـين األفـراد، 

. (مليـون زائــر غيـر مكــرر 145أكثــر مـن  Facebookبلــغ عـدد زائـري موقــع الــ  9511مـن عـام 

(Duhe & et.al, 2012, p.68 .) وصــل عــدد مســتخدمي الـــ  9515وفــي بــدايات عــام

Facebook  مليار مستخدم شهريًا حول العالم، بينما وصل عدد مستخدمي الـ  1.4إلىTwitter 

مليون  555مليون مستخدم ، نشروا  859شهريًا وفي احصائية أحدث بلغوا  مليون مستخدم 988

ــ  ــا، وبهـــذا يعـــد الــ مــــن أبـــرز منصـــات اإلعـــالم الجديـــد التــــي  Twitterو  Facebookتغريـــدة يوميـ

 (Obar, 2015, p.4) .تصاعدت وتيرة تطورها ومعها عدد كبير من التطبيقات
 

ين هو أن المؤسسة بحاجة إلى أن يفهم القائم ومن التحديات التي تواجه استخدام التطبيق  

 .فيها كيف يمنح هذين الموقعين دورًا فاعاًل في الخطة االستراتيجية للمؤسسةاإلتصال ب

 (Duhe & et.al, 2012, p.68.) 

ــ  ــدد مســ ــد بلــــغ عــ ــا قــ ــ تكمــ ــ ــائية  What'sapp 555خدمي الـ مليــــون مشــــترك بحســــب إحصــ

والـــ  +googleمليـون مشــترك، والــ  845مشـركين فيــه فقــد بلـغ عــدد ال Linkedin، أمـا الــ 9515

skype  والـInstagram  مليون مشترك لكل واحد منهم، والـ  855بلغتViber  مليون  986بلغ

 (.Obar, 2015, p.4. )مشترك، حول العالم
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 (: Facebook)فيس بوك 

في الواليات المتحدة  والمدارس التمهيديةيشير إلى دليل الصور الذي تقدمه الكليات  

وقد قام مارك زوكربير  بتأسيس الفيس بوك . األمريكية إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد

 علوم الحاسبسكوفيتز وكريس هيوز الذين تخصصا في دراسة باالشتراك مع كل من داستين مو 

 (ويكيبيديا). وكانا رفيقي زوكربير  في سكن الجامعة عندما كان طالًبا في جامعة هارفارد

( فيس بوك)والفيسبوك عبارة عن شبكة اجتماعية يمكن الدخول اليه مجانا وتديره شركة  

نضمام إلى الشبكات التي تنظمها صة لها، فالمستخدمون بإمكانهم اإلمحدودة المسئولية كملكية خا

باآخرين والتفاعل معهم، اإلتصال المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو االقليم، وذلك من أجل 

رسال الرسائل إليهم  البياتي،. )كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وا 

 (895ص ،9514

 

 :Twitterتويتر 

عندما أقدمت ، (9556)أوائل عام ( تويتر)كانت بدايات ميالد هذه الخدمة المصغرة  

ثم أتاحت ، ةاألمريكية على إجراء بحث تطويري لخدمة التدوين المصغر ( Obvious)شركة 

ومن ثم أخذ هذا ، الشركة المعنية ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة الناس في أكتوبر من نفس العام

بعد ذلك أقدمت الشركة ، باعتباره خدمة حديثة في مجال التدوينات المصغرة، الموقع باالنتشار

صًا يطلق عليه واستحدثت لها أسمًا خا، ذاتها بفصل هذه الخدمة المصغرة عن الشركة األم

 ((Diaz-Ortiz , 2011(. 9555)وذلك في أبريل عام ( تويتر)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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خدمة تدوين مصغرة والتي تسمح لمستخدميه بإرسال تحديثات ( Twitter)قدم تويتروي 

Tweets  455ص ،9514 البياتي ،. )حرف للرسالة الواحدة 145عن حالتهم بحد أقصى-

451)  
 

 :Linked Inلينكد ان 

ل اجتماعي من ضمن عالم التواصل اإلجتماعي الضخم والموجه نحو هو شبكة تواص 

شائع بين األفراد الذين يبحثون عن عمل ويسعون لبناء شبكات  LinkedInوالـ . األعمال والمهنيين

  معروف أيضا كوسيلة تسويق لعمل ما LinkedInوالـ . التواصل لديهم للوصول إلى أرباب العمل

سئلتهم أين بخدماتهم عن طريق اإلجابة عن مع اولئك المهتم ألن أصحاب العمل يتفاعلون 

بإمكان اصحاب االعمال االعالن عن وظيفة ما من خالل اللينكد  والمشاركة في نقاشاتهم وغيرها

أي قبل الفيس  9558واللينكد ان موجود فعليا من سنة .اين والوصول الى اكبر عدد من الباحثين

 (http://www.tech-wd.com).بوك وتويتر

 : Instagramانستغرام 

تطبيق يعتمد  وهو باألساس لتبادل الصور الجديدة الشبكات االجتماعية من منصاتوهو  

، وتتضمن الصور أو التقاط الصور يمكن المستخدمين من والذي( الهاتف المحمول) على الموبايل

 مختلف األصدقاء علىمع  على الفور ومشاركتها الصور،تحويل مختلفة ل تالعب أدواتتطبيقاته 

ى إال أنه نم، 9515في عام االنستغرام بدأ  تطبيق على الرغم من أن، و مواقع الشبكات االجتماعية

 ونحو مليون مستخدم،سجل  9518في عام  رامغإنستبقوة، بحيث تشير التقديرات إلى أن و  باطراد

 (Ting & De Run, 2015, P. 18)وعرضها الصور عملية تحميل أربعة مليارات
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 : Telegramتيليغرام 

من ِقبل األخوين نيكوالي وبافل دروف وهما مؤسسّي موقع  9518تأسس تليغرام في عام  

VK (أكبر شبكة اجتماعية روسية) وتلغرام شركة مستقلة ال عالقة لها بروسيا أو ،VK  ويقع مقرها

قّدم بافل الدعم  ، في حينMTProtoصّمم نيكوالي بروتوكوال خاصا للتطبيق يدعى . في برلين

المالي والهيكلة األساسية للمشروع، ويقوم تلغرام بنفس الوظائف التي تقوم بها برامج التراسل 

 (Schie , 2015, P.16).وي شات، كاكاو توك، الين، تس آبوا: األخرى كـ

تكمن  ميزته الرئيسة،  Whatsapp ـل ظهر كمنافستطبيق للتراسل الفوري  Telegramفـ  

، السرعة والخصوصيةإذ يمتاز ب ومستوى أمان أعلى من منافسهلة االستخدام و بين سه الجمع في

ويعد  ،نفسه استخدام تيليجرام على جميع األجهزة الخاصة في الوقتويمكن  بسيط ومجاني وهو 

تم بناءه وتجربته بكثافة  وهو تطبيق ،كالواتساب األخرىتيليجرام أكثر أماًنا من أنظمة التراسل 

كما نقوم بالعمل بشكل مستمر مع . اآمان مع سرعة عالية وقوة في أسوأ حاالت االتصالليضمن 

 .(https://telegram.org. )المجتمع لتطوير مستوى األمان للبروتوكول وتطبيقات تيليجرام

  (WhatsApp)واتس اب 

منصة من منصات التواصل االجتماعي يتضمن خدمة الرسائل الفورية عن طريق  

وباإلضافة إلى الرسائل النصية . الذكية والميزة المحددة أنها يستخدم االنترنت لالتصال الهواتف

. يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل والصور والفيديو ووسائل اإلعالم السمعية وكذلك روابطها

من قبل بريان أكتون وجان كوم، وكالهما من  9559في عام   WhatsApp تأسست شركة ال

تأسست الشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، بعدد من الموظفين بلغ ! بقين في ياهوالموظفين السا
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األكثر  هو تطبيق الرسائل  Whats App، اصبح الـ  9514واعتبارا من أكتوبر . شخصا 55

وهو . مليون مستخدم 655ذ بلغ عدد المستخدمين في وقتها أكثر من إشعبية على مستوى العالم 

 (Alsanie, 2015, P.70) .اس يومي بطريقة إيجابيةوسيلة تواصل على أس

 : Viberفايبر 

، بالك بيري، ويندوز ios، اندرويد)متعدد المنصات  الهواتف الذكيةهو تطبيق يعمل على  

جراء ( ، ويندوز وماك، ونوكيا45فون، سيمبيان، سيريز  يتيح للمستخدمين المراسلة الفورية وا 

رسال ر  بشكل مجاني إلى أي ( نصية، صور، فيديو، صوت)سائل مكالمات هاتفية مجانية وا 

 8Gيعمل على شبكات الجيل الثالث  فايبر ميدياشخص لديه هذا البرنامج، وهو من تطوير شركة 

 . لغات من بينها اللغة العربية 15يتوفر البرنامج بـ . على حد سواء WiFiوالشبكات الالسلكية 
(http://store.ovi.com/content/) 

 :+ Googleجوجل بلص 

 Google+   لغةGoogle هو واحدة من شبكات التواصل "+"مضافًا إليه العالمة ،

األخرى، بما في ذلك البحث على الشبكة العالمية،  Google االجتماعي الذي يضاف إلى خدمات

جتماعية الشهيرة مثل التعليقات، اإلميزات الوسائط  +Google، ويوتيوب، يتضمن الـ Gmailو

والفلمية، ودردشة الفيديو، وما إلى ذلك من حلقات التواصل  صور ومشاركة المقاطع الصوتية

يتبادل الناس األفكار واألخبار الشخصية، والصور، البريد وأشرطة  Google + في ، و االجتماعي

رسال تهاني عيد ميالد، يقوم بواجباتهما والتجارية  الفيديو، واإلتصال، واأللعاب، وبرنامج لقاءات، وا 

وغيرها إذ يمكن أن للفرد .. األصدقاء واألقارب، واستعراض الكتب، والطلبات اإلتصالمعا وايجاد و 

استعماله في كثير من أموره اليومية والدورية، وفي الواقع، هناك القليل جدًا من حياة اإلنسان التي 

مثل شبكة ." الخدمة اإلجتماعية"اليتم التعبير عنها في الشبكة اإلجتماعية، أنه يسمى احيانا بـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/IOS
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/3G
http://ar.wikipedia.org/wiki/WiFi
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لكهرباء، ألنها توفر لماليين المستخدمين البنية التحتية الداعمة لألنشطة اليومية المتغيرة باستمرار ا

 (Magid & Collier, 2012, P.3).ساعة في اليوم، طيلة أيام األسبوع 94ولمدة 

 

 :Youtubeاليوتيوب  

مستوى  على الفيديوهات ومشاركة لرفع موقع وأشهر أهم Youtubeيوتيوب  موقع ُيعد 

هذا  (Broadcast yourself)نفسك  أ ذع   أو لنفسك بث :هي مبدئية فكرة على يقوم العالم،

بالفيديو  للمشاركة اإلنترنت شبكة على مكان أهم ويعتبر االولى، الصفحة وضع على الشعار

تصويره  تم بعضها العالم حول من الهواة صنع من أفالم يومياً  ُتحمل عليه إذ الشعبي، المجاني

إنتاجه  تم منها وكثير مثير أو مضحك أو غريب ما لنقل حدث المتحرك الهاتف جهاز بكاميرا

 ما تهم مسألة حول شخصية رسالة إليصال حتى جمالية أو أو اجتماعية أو سياسية أو فنية لدوافع

 نائيةالغ واألفالم التلفزيونية الفيديو كليبات من لها الحصر أنواعاً  الموقع ويتضمن الفيلم، منتج

 (216 ص ،2008صادق، . )يةاليوم الفيديو ومدونات المصورة

المتحدة  الواليات كاليفورنيا، برونو، سان مدينة في يوتيوب موقع إنشاء فكرة وقد نشأت 

 دو أن وأروا فيديو، مقاطع والتقطوا األصدقاء، ألحد حفلة في األصدقاء كان عندما األمريكية،

 الكبيرة، ومن الملفات يقبل يكن لم ألنه اإليميل عبر إرسالها يعوايستط ولم زمالئهم بين ينشروها

 (521 ص ،2009أمين، ) .اإلنترنت شبكة على الفيديو أفالم إلرفاق موقع فكرة تتبلور بدأت هنا

باي بال )تأسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظفين كانوا يعملون في شركة ومن هنا فقد  

"PayPal )" ويعتمد اليوتيوب ، في الواليات المتحدة األمريكية( كاليفورنيا)في والية ( 9555)عام

ويشتمل الموقع على مقاطع متنوعة من ، (أدوب فالش)في عرض المقاطع المتحركة على تقنية 

بشراء الموقع مقابل ( 9556)عام ( غوغل)وقامت . أفالم السينما والتليفزيون والفيديو والموسيقى

، (9.5)ويعتبر اليوتوب من الجيل الثاني أي من مواقع الويب  ،مليار دوالر أمريكي( 1665)
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إن  .األمريكية( تايم)شبكة التواصل األولى حسب اختيار مجلة ( 9556)وأصبح اليوتيوب عام 

(. وكيف أصبح العالم على ألنت على شكل مقطع فيديو، هناك قصة تتحدث عن ثقافة المشاركة

(Burgess,  2009.) 
 

 Electronic Newspapers: يةناإللكترو الصحيفة 

هي الصحيفة الالورقية التي يتم نشرها على شبكة اإلنترنيت ويقوم القارئ باستدعائها  

 منها وطبع مايرغب في طباعته،وتصفحها والبحث داخلها باإلضافة إلى حفظ المادة التي يريدها 

ي اإللكترونالنشر  ية بمفهوم آخر أشمل وأعم هو مفهوماإللكترونويرتبط مفهوم الصحيفة  

Electronic Publishing  الذي يستخدم لإلشارة إلى استخدام الكومبيوتر في عملية إنشاء

 (59، ص9511الدليمي، ) .وتحرير وتصميم وطباعة وتوزيع المطبوعات

 

 :Blogs  المدونات

توضع  بحيث ترتب مذكرات عن عبارة وهي الجديد، اإلعالم أوجه أشهر المدونات تعتبر 

 تتيح المدونات األقدم، التدوينات تليها للمدونة الرئيسية الصفحة أعلى في األحدث "تدويناتال"

 مقارنة كبيرة محتوياتها بسهولة في التحكيم المدونة لصاحب يمكن كما فيها، يكتب ما على التعليق

 (263 ، ص2011 ،الدليمي. )التقليد الويب بمواقع

 فى بدأت التى ىاإللكترون النشر أنشطة من مختلفو  جديد نوع كما تعرف المدونات بانها 

دفع  ما هذا ولعل  .المعلومات وتوزيع بإنتاج يتعلق فيما خاصة العالم فى القائمة تغيير المعادالت



-11-

  .صناعة النشر في وواسعة جديدة تفاعلية ثورة بداية تمثل المدونات بأن القول إلى بعض الباحثين

 الحاجة إلى دون  مدوناتهم فى ومجاناً  بسهولة ونشرها صوصالن إنتاج على ويستطيع االفراد

 بيئة جديدة وتجعل آفاق إلى الصحافة تنقل ربما ناشر أو محرر من تصريح بالنشر على الحصول

 Weblogsمن  المدونات مصطلح يتكون و  .ديمقراطية أكثر اإلعالم التقليدية وسائل فى العمل

 الدولية العنكبوتية الشبكة إلى وتشير (web)هما كلمتين من اإلنجليزية اللغة من المأخوذ

 على المالحظات لتدوين سجالً  الكلمة لتصبح ،اً دفتر  او سجالً  ، وتعنى ولو  (log) للمعلومات و

 (53، ص2012الشرافي، ) .الوب

يـة، مـع الفـرق بـأن اإللكترونبوصـفها أقـرب مـا تكـون إلـى الصـحيفة  ويـرى الـبعض المدونـة 

المدونة توضع في ترتيب زمني تصاعدي بحيث تكون المعلومات األكثر حداثة  يالمواد المنشورة ف

 ، وألنdailies وألن المدونـة تتخـذ شـكل اليوميـات . المعلومـات التـي يطالعهـا المسـتفيد هـي أولـى

ي مـن اإللكترون المواد المنشورة بها تكون مؤرخة تأريًخا يومًيا، فإنه يمكن ببساطة إرجاع ذلك النمط

كتب اليوميات والحوادث أو الوقائع  ة إلى أشكاله التراثية األصيلة في تراثنا وأدبنا العربي، منالكتاب

التقليدية بدأ وانتشر بسبب الحروب وهو ما حدث  إلخ ؛ خاصة أن فن كتابة اليوميات... التاريخية

 /http://www.islamonline.net).يةاإللكترون أيضا مع المدونات

  

شـبكات التواصــل االجتمـاعي فـي ســلطنة  اسـتخدام إحصـائياتيمثـل نســبة  التـالي جـدولوال 

 :9515لعام  ُعمان

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-42/morooj1.asp
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 (1)رقمجدول 

 1021 آذار يبين نسب المستخدمين من مشتركي شبكات التواصل االجتماعي في ُعمان

كة التواصل شب
 االجتماعي

نسبة الذين 
 يفضلون الشبكة

نسبة المشتركين في 
من الذين  الشبكة

 يفضلون الشبكة

نسبة الداخلين الى 
من  الشبكة يوميا
 نسبة المشتركين

نسبة الداخلين الى الشبكة 
من المشتركين عن طريق 

Smartphone 

Face book 88% 86% 86% 85% 

Whatsapp 45% 85% 96% 55% 

Twitter 6% 86% 88% 81% 

Instagram 8% 45% 86% 85% 

Youtube 4% 45% 55% 99% 

Google+ 9% 98% 58% 15% 

LinkedIn 1% 9% 55% 5% 

جدول يبين نسب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في سلطنة ُعمان بحسب تقرير قمة رواد التواصل * 

 االجتماعي العرب،

 Arab Social Media Influencers Summit(2015). Arab Social Report(2015). Dubai: Arena 

Hall, by TNS. P.26-51 
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 فعالية اإلعالم الجديد في ممارسة العالقات العامة

ن توظيــف اإلعــالم الجديـــد فــي ممارســة العالقـــات العامــة، جعــل مقيـــاس فعاليــة العالقـــات إ 

ليتــه فــي العالقــات العامـــة الجديــد وفعام العامــة أكثــر صــعوبة، ومــن المســو  أن يــتم مناقشـــة اإلعــال

تلف بوضـوح عـن ممارسـة العالقـات العامـة مـن خـالل وسـائل اإلعـالم التقليديـة، ولـذا فـإن والتي تخ

وأصبح اإلعالم الجديد وسيلة . مفهوم الفعالية في اإلعالم الجديد يختلف عنها في اإلعالم التقليدي

ــائل ا ــافة إلـــى وسـ ، وفـــي كـــل األحـــوال فـــاإلعالم (*)إلعـــالم التقليديـــةمعتمــدة للعالقـــات العامـــة باإلضـ

 ,Duhe & et al) .الجديد اليوم هو الوسيلة الجوهرية فـي الحمـالت اإلتصـالية للعالقـات العامـة

2012, p.51). 

برز خاصيتين يتميز بهما اإلعالم الجديد عن اإلعالم التقليدي في العالقات العامة ولعل أ 

 (Obar, 2015, p.15: )هما

مرونة اإلعالم الجديد، وسهولة استخدام تقنياته وتطبيقاته وتنوع مجاالته وأغراضه، والتي تتيح ( 1)

 .للمستخدم خدمات اتصالية كثيرة ومتنوعة

                                                                 

ية وبروز اإللكترونالكبير للرسائل  التكنولوجيا الحديثة واإلمكانية المتاحة لالستخدامابتداءا إن العالقات العامة وظفت  (*)

قدرة هائلة للحواسيب الشخصية على خزن المعلومات وتشغيلها وانتاجها ونقلها، باالضافة إلى خدمات النقل بالقمر 

الصناعي واشرطة الفيديو لتسجيل البرامج التلفزيونية والتلكس والفيديوتكس وجهاز معالجة الكلمات، واالف النسخ ذات 

، (311، ص1551هاشم، . )االخرى كالهاتف الدولي، والتلكس والفاكسميلياإلتصال بيرة، هذا فضالً عن اجهزة السرعة الك

الحديثة في نشاطها إلى شبكة االنترنت والتي تعتبر شبكة اإلتصال لتنتقل بعد ذلك العالقات العامة في استخدامها لتكنولوجيا 

بل أن تطور العالقات العامة مع استخدام . القات العامة في مجاالت كثيرةالشبكات وأهم تطور تكنولوجي يمكن أن يخدم الع

نسبة إلى الترابط الشبكي (( العالقات الشبكية))من العالقات نطلق عليها مصطلح " جديدا" االنترنت وانتشارها أنشأ نوعا

بدر، . )بديالً للعالقات العامة التقليديةالذي قامت على اساسه شبكة االنترنت، حيث يتوقع لها االنتشار والتوسع وربما تكون 

 (.59، ص1555
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التي و من التنشئة اإلجتماعية شكاال جديدة ستحداث أيمكن من خالل خدمات اإلعالم الجديد ا( 9)

، فـي الوقــت ذاتــه فهـي يمكــن أن تســبب أشــكااًل تكـون بشــكل متكامــل ونـاجح لماليــين النــاس يوميــاً 

 .جتماعي من خالل إساءة استخدامه ونشر ما يتنافي والقيم والقوانينة مضرة للتفاعل اإلاتصالي

الـوزارات مـن اإلعــالم الجديـد فـي مجــاالت متعـددة؛ منهـا التفاعــل مـع المـواطن مــن وتسـتفيد   

، والتواصــل مــع الجمهــور الــداخلي لكفــاءةأصـحاب اخـالل اإلجابــات علــى تســاؤالته، وفــي توظيــف 

ــــوزارة أو  ــدمات الـ ــ ــــور بخـ ــــالم الجمهـ ــــي إعـ ــذلك فـ ــ ــاتهم، وكـ ــ ــــى رغبـ ــــرف علـ ــــارجي، والتعـ ــــور الخـ والجمهـ

منتجاتها، أو في إيصال الرسائل ذات المضمون التوجيهي أو اإلداري أو القانوني وغير ذلك، وفي 

 .المجال الدعائي والتسويقي باتجاه معين

في تحويل عدة قضايا هامة قد نجح االعالم الجديد أن ( 9515)الدليميويرى الدكتور  

فال يستطيع ، الفتًا إنتباه المجتمع والمسؤولين إليها، بعد تبنيها من قبل رّواده إلى قضايا رأي عام

ويشعر بهموم الشعب دون ، أو قريب من نبض الشارع، أحد اليوم أن يدعي بأنه مهتم بالشأن العام

ولن تنجح أي جهه تخدم المواطنين . .لقنوات االعالم الجديد -باشر أو غير مباشر م -استخدام 

وهذا ما ينطبق  .عالم الجديدنخراط في حراك اإلك خطة واضحة لإلفي المستقبل القريب وهي التمل

 .*()(9515، الدليمي مقابلة. )في اجهزة العالقات العامةاإلتصال على القائمين ب ساسيأبشكل 

نب آخر مهم في استثمار اإلعالم الجديد، تسعى إليه دول العالم اليوم في تطبيقه جاثمة و  

ية، والتي تعد اإللكترونلغا كبيرًا، وهو جانب الحكومة في مؤسساتها، وقد بلغت فيه بعض الدول مب

اليوم من المشاريع التي تسعى السلطنة إلى تطبيقها بشـكل فاعـل ومـؤثر، وتلقـى اهتمامـا كبيـرًا فـي 
                                                                 

كاديمي على الدراسات العليا في تور عبدالرزاق الدليمي المشرف األ ستاذ الدكمقابلة أجراها الباحث مع األ( *)
  .1021/ 30/8عمان بتاريخ  -جامعة البترا 
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ط الدولــة، وعقــدت لــذلك المــؤتمرات والـورش، والــدورات التثقيفيــة، والتدريبيــة، وتجــد الدراســة أن خطـ

ــا يشـــكله اإلعــالم الجديـــد مـــن منــاخ  فســـيح للحكومـــة ذلــك مـــن صـــميم  يـــة، اإللكترونموضــوعاتها، لمـ

 .وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل

 

 يدفي العالقات العامة لإلعالم الجداإلتصال استخدام القائم ب

ــاة مختلفــة، وهـــذا التطــور لـــم يســتثن اإلتصـــال لقــد فــرض تطـــور وســائل   العالقـــات نمــط حيـ

ــلب إ  ــا، وتفاعلــــت معـــه، لكــــن بــــدرجات متفاوتـــة بحســــب الخبــــرات العامـــة، بــــل كـــان فــــي صــ هتمامهـ

فــي العالقــات العامـة صــعوبات وتحـديات فــي اســتخدام اإلتصـال واإلمكانـات، لهــذا واجـه القــائمون ب

، 9515هتيمــي، ): ينظـر .ك لضـعف خبـراتهم الفنيــة واللغويـة فـي التعامــل معهـاهـذه الوسـائل، وذلــ

 (.48ص

وانطالقًا من مهمة العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة والمحافظة عليها، أو  

ــادة التعامـــل مـــع اإلعـــالم  ــائمين باإلتصـــال ســـتكون مهمــتهم هـــو إجـ اســتعادتها وتصـــحيحها، فـــإن القـ

وسائله وتطبيقاته، ألن المؤسسات تعمل ضـمن بيئـة التنتظـر أحـدًا، فكـل ماحولهـا  الجديد بمختلف

يتطــور ويتغيـــر، وبالتــالي تتغيـــر وســائل التواصـــل مــع الجمهـــور، وتزيــد خبـــرة القــائمين باإلتصـــال،     

فمــا ينبغــي لمؤسســة أن تظــل حبيســـة الوســائل التقليديــة، فهــذا قــد يعرضـــها إلــى الحــرج إن لــم نقـــل 

 .الفشل

ن ظروف التعاون أو ، القات العامةمهام الع أبرز ة للمؤسسة منالّصورة اإليجابيعدُّ تكوين يُ  

 ، حتىهي التي تحكم طبيعة عمل المؤسسات الحديثةبين المنظمة وجمهورها، قات المتبادلة الوالع

أو  اجتماعيةأو  كانت المصالح اقتصاديةسواء ، مؤسسات مختلفة فيما بينهاولو كانت مصالح ال
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الجمهور على وجه األخرى و المؤسسات مع القات تنظيم الع يعدأو غيرها، و  خدميةأو  سياسية

بصورة مركزة قات العامة الالع وتبرز وظائف، من عوامل استمرار المؤسسات ونجاحها الخصوص

ن ا  و  ،عتياديةاإلقات المن مهام الع هذا عديُ و  ،وغيرها ية والمؤتمراتاإلنتخابت الأثناء الحمأكثر 

عوامل ألن  الذهنية للمؤسسة،الّصورة هو حماية  المهمة األصعب بعد ذلك، لكن الً كان ليس سه

ننا نتحدث إالقات العامة فالع ممارس، وعليه حينما نتحدث عن ومتشعبةكثيرة الّصورة في  تأثيرال

 .(11، ص1119العيساوي، ) .عن قلب نابض وعين مبصرة للمؤسسة

دارتها في معرفة ماذا تريد، وتحديد أهدافها، ليتم من سة وا  وهنا تأتي مهمة سياسة المؤس 

التغييرات إلى  ستجابةاإلتصال في العالقات العامة، واإلخالل ذلك بناء قدرة مهارية لدى القائم ب

الخدمة، أو  الهائلة التي حدثت وتحدث في وسائل التواصل مع الجمهور، بغية تحسين المنتج

 .بة التطوروالتكيف مع المستجدات، ومواك
  

 

 المفهوم والتعريف.. يةاإللكترونالحكومة 

، اختلف المفكرون والباحثون في 1995ية في اإللكترونمنذ أن ظهر مصطلح الحكومة و  

اإلتصال ية بأنها نظام تكنولوجيا المعلومات و اإللكترونفوفقا للبنك الدولي تعرف الحكومة . تعريفها

لحكومة والذي يمتن عالقة المؤسسة مع المواطن أو مع الحكومي المملوك أو المدار من قبل ا

الهيئات الحكومية لتعزيز دور المواطن وتحسين تقديم الخدمات،  القطاع الخاص أو غيرها من

ة للحكومة وبالتالي فإن األهداف الرئيس". وتعزيز المساءلة، وزيادة الشفافية، وتحسين عمل الحكومة

ت للمواطن، بحكومة أكثر كفاءة، وزيادة الثقة وبالتالي تحسين فضل الخدماأية هي تقديم اإللكترون

يعكر  ؤدي إلى تجاوز ماتسوف  يةاإللكترونن الحكومة إعليه يمكن القول . ة الديمقراطيةالعملي
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 ,Al-Azri & Al-Karaghouli).العمليةو تحقيق األهداف المرجوة و تقديم الخدمات  مسيرةصفو 

2010, p.2)). 

 العام العالقات العامة للقطاع في التحول فهي تعني يةاإللكترون لحكومةوفي تعريف آخر ل 

 تقديم تحسين أجل من (ICT) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام والخارجي، الداخلي

 متقدمة مرحلة في هو الذي المجتمع هو الرقمي المجتمع. المواطنين ومشاركة الحكومية الخدمات

دماج اعتماد من  , Sarrayrih.)واللعب والعمل المنزل في اليومية الحياة في الرقمية كنولوجياالت وا 

& Sriram, 2015, P. 231) 

ية منها ما وضعته بعض المنظمات اإللكترونهناك عدد من التعاريف لمفهوم الحكومة إذا ف 

الم والتي الدولية مثل البنك الدولي واألمم المتحدة، ومنها التعاريف التي تتبعها بعض دول الع

أخذت بتطبيق هذه التقنيات والتي تأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية ومراحل 

ومن المالحظ أن هذه التعاريف ال تختلف كثيرًا في جوهرها، وعليه . التقدم والتطور الذي حققته

المعامالت جميُع  :أنهابية اإللكترونالحكومة  عّرف  في ُعمان  الرقميةفإن موقع الحكومة 

خذة في النمو بسرعة عالية، وينعكس ذلك بوضوح في النمو المتسارع لألعمال اآية اإللكترون

. ية ونتيجة لذلك أصبحت المعرفة هي الشكل األساسي لرأس المالاإللكترونية والحكومة اإللكترون

ائدات االستثمار، وقد بات تراكم المعرفة هو المحّرك الرئيس للنمو االقتصادي فالتقنية ترفع من ع

وهذا ما يفسر قدرة البلدان المتقدمة على تحقيق معدالت نمو عالية والمحافظة على استمراريتها، 

ويفسر في ذات الوقت ِلماذا تتخّلف البلدان النامية حتى التي تتمتع بعمالة كبيرة ورأس مال وفير 

 (.(http://digitaloman.com .عن االقتصاديات المتقدمة المبنية على المعرفة
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 :يةاإللكترونأهداف الحكومة 

رقمية حيث هو بناء دولة    Kostopoulosـية وفقا لاإللكترونالغرض من الحكومة إن  

إلى أن   Choudrieأشار وقد . يمكن توفير الخدمات العامة والمعلومات للمواطنين الكترونيا

خارجية والداخلية بين مختلف الجهات ية لديها القدرة على تحسين العالقات الاإللكترونالحكومة 

بما في ذلك المواطنين، موظفي الحكومة والشركات )المعنية في عملية تقديم الخدمات الحكومية 

وبالنسبة لكثير من الحكومات، وخاصة  ،وتسهيل تبادل المعارف بين هذه الجهات( الخارجية الخ

التي تعجز عن توفير تكلفة تشغيل في البلدان النامية، ذات اإلنفاق المحدود والمنخفض، و 

على سبيل المثال، فإن ، كبيرية تكون محط اهتمام اإللكترونالمؤسسات الحكومية فالحكومة 

ية ستقضي على مزيد من النفقات الالزمة لبناء مباني المؤسسات في جميع اإللكترونالحكومة 

ن ياإلدارة وسوء التنظيم الشائع سوءكذلك فإن  ،أنحاء البالد لتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين

ـــوفي هذا الس ،وخاصة في البلدان النامية يؤثران على اإلنفاق العام ــ ياق، يمكن للحكومة ــ

ــف عن طريق عمليــيالية خفض التكاإللكترون ــ ــ وعالوة على ذلك، فإن . ات مقيدة على االنترنتـ

ــالحكوم ـ ــ ـ ــ ــية تشجع على تحساإللكترونة ـ ــ ــ ــين التفاعل والتواصــ ــ ــل بين الحكومـ ــ ات ومواطنيها ــ

(Kostopoulos, 2003). . مفتوحة  تواصلية ية تنشيء بيئةاإللكترونباالضافة إلى أن الحكومة

ربع وعشرين ساعة وعلى مدار السنة لخدمة مواطنيها وتسهم في إنشاء خط جديد من الخدمات أل

اإلتصال ذلك فإن هذه البيئة تقلل من الحاجة إلى ، ول(Bwoma and Huang, 2003)للمواطن 

المباشرة مع المؤسسات الحكومية، وبالتالي خفض التكاليف الحكومية، مقابل تحسين الخدمات 

 & Al-Busaidy)و (Awan, 2003; Stoltzfus, 2004; Martin, 2000)للمواطنين 

Weerakkody , 2009, Pp.375 - 393. )
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 :يةوناإللكتر تصنيفات الحكومة 

ية إلى خمسة قطاعات هي؛ الديمقراطية اإللكترونالحكومة   Poor and Huangصنف  

دارة البريد اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، الخدمات اإللكترون . ي واتخاذ القراراتاإللكترونية، وا 

ألعمال فقد صنفها على النقيض من ذلك، فقد صنفها وفقا للتفاعل بين، الحكومة مع ا أما هولمز

(G2B) وحكومة مع حكومة ،(G2G ) والحكومة مع المواطن(G2C .) ،وفي اآونة األخيرة

كنوع رابع من التفاعل في نموذج ( G2E)تصنيف الحكومة مع الموظف  Ndouأضاف 

 ((Al-Azri & Al-Karaghouli, 2010, p.2.هولمز

 ية في ُعماناإللكترونالحكومة 

 وتعزيز ونشر تطوير'' ية هي اإللكترونى كون الحكومة إل عمان سلطنةإنطالقًا من نظرة  

 & , Sarrayrih).المعرفة مجتمع في العمل سير لدعم الالزمة واللوائح والقوانين السياسات

Sriram, 2015, P. 231)فقد  المعلومات تكنولوجيا استخدام في ةيدجد مبادرة سلطنةال تبنت ،

ن معظم الخدمات لجمهورها، وتقديم أهدافها تحقيق أجل من واالتصاالت  الكبيرة المؤسسات وا 

 من عدد رصد وقد ،بكفاءة أعمالها إلجراء فعالة كمبيوتر أنظمة لديها عمان سلطنة في الوطنية

 التجارية عملياتها لدعم الكمبيوتر أنظمة لتركيب المال من ضخمة مبالغلذلك  الكبيرة المنظمات

(Parker and Castelman, 2007). 

مـن المؤسسـات التــي تواكـب التطـور التكنولــوجي ، السـلطنةمؤسسـات الحكوميـة فــي الوتعـد  

يـة فـي جميـع مؤسسـات السـلطنة، وتسـعى اإللكترونفي عالم اإلتصـال، بـدليل وجـود نظـام الحكومـة 

جــرءات  أن تسـتثمر تطبيقـات اإلعــالم الجديـد، وتطــوير قـدرات العـاملين فيهــا، بغيـة تســهيل عمـل وا 
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نجـــازًا لحاجـــة المــــواطن، وتقـــديم أفضـــل الخــــدمات المؤسســـة وتحقيـــق وظائ ــه، وا  ــا فـــي أفضـــل وجــ فهــ

 . (*)التسهيلية له

بنيــة اتصــاالت وطنيــة تــربط بـــين العمانيــة  (يــةاإللكترونالحكومــة ) تعــد الشــبكة الحكوميــةو  

. جميع الهيئات الحكومية من أجل دعم مشاريع ُعمان الرقمية وصوال إلـى تطـوير الخـدمات العامـة

على ربط جميع الوزارات ومختلف الوحدات الحكومية وستعمل على تعزيـز عـدد مـن حيث ستعمل 

وتتميـز الشـبكة الحكوميـة بقــدرتها علـى دعـم البيانـات والصــوت  .يـة التـي تقــدمهااإللكترونالخـدمات 

 - SLAs) والصور والفيديو ضمن بنيتها األساسية، حسب الشروط و المعايير المتفق عليها فـي

لضــمان أن عمليـة تقــديم الخدمـة و بسالســة، و قـد ُصــممت هـذه الشــبكة ( الخدمـةاتفاقيـات مســتوى 

يـة و تطـورات اإللكترونلتقدم ما يناسب المتطلبات المستقبلية للتكامل في تقديم الخدمات الحكومية 

دارة هذه الشبكة الحكومية، للشركة الُعمانيـة لالتصـاالت  .في مجتمع رقمي وقد أوكلت مهمة بناء وا 

، والتي تقوم بدورها باالستثمار من أجل تعزيز بروتوكول شبكة المعلومات العالمية ونظام (لُعمانت)

وتـدعم الشـبكة الحكوميـة  .فـي الشـبكة الحكوميـة (MPLS-enabled) تحويـل العنـاوين المتعـدد

ــالتــي ٌتتـيح بـدورها إيجــاد أو إنش (MPLS) تقنيـة ــ ــ ــ ــاء شـ ــ ــ ــ ــبكات افتراضــية خاصــ ــ ــ  (VPNs) ةــ

ــــف الوح ــلمختلـ ــ ــ ــ ــ ــدات الحكوميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تجع، ةـ ــ ــذه التقنيـ ــ ــا أن هـ ــ ــكمــ ــ ــ ــ ــ ــــل إضافــ ــ ــ ــ ــ ــدة ـ ــ ــــع جديــ ــــط مواقـ ة أو ربـ

ــللش ــ ــ ــ ــة سـ ــا عمليــ ــ ــادة هيكلتهـ عــ ــية وا  ــ ــبكات االفتراضـ ــ ــ ــ ــ ــــة خاصيــ ــذه التقنيـ ــــدعم هــ ــا تـ ــهلة، كمــ ــ ــ ــ ــ ــيم ـ ــ ة تنظـ

ــــوتوجي ــ ــ ــــي الشــ ــات فـ ــه مــــرور البيانــ ــ ــ ــ ــميــــة لضمبكة الحكو ــ ــ ــ ــ ــا األســ ــان توظيـــــف وتفعيــــل بنيتهــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ــ ية ــ

ــبكف ــ  .(http://www.ita.gov.om/ITAPortal)اءة أكبرـ

                                                                 

*()http://digitaloman.com/index7d6b.html 
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 وجدت للحصول الرسمية يةاإللكترون الحكومة وبوابات ن مواقعكما تجدر اإلشارة إلى أ 

 كما أن المواطنين، اتفئ لجميع الالزمة المعلومات ولتوفير والتسهيالت الخدمات من المزيد على

قد أظهرت حكومة (ITA) المعلومات تقنية لهيئة عمان سلطنة التي طورتها يةاإللكترونالمداخل 

 المرافق بشأن المعلومات من كّمًا هائالً  الرسمية يةاإللكترون الحكومة موقع ويوفر .الرقمية ُعمان

 أجل من واإلنجليزية العربية نسختينال كال في البوابات تطوير لقد تم. للجمهور المتاحة والخدمات

 الوصول يضفي على خدمات الرسمي الموقع وأن. البالد في المواطنين جميع إلى الوصول

 تثقيف إلى للوصول جيدة استراتيجية وهذه. األخرى البوابات الميزات مقارنة بأكبر قدر من المختلفة

ن تفعيل الحكومات وأ، يةاإللكترون الحكومة لتكنولوجيا األمثل االستغالل على الشعب وتدريب

المعتمدة على المعرفة يعطي األدوات للمجتمع وقطاع األعمال بالتعامل والتفاعل مع تلك 

إن الحكومات والمؤسسات في العالم كله قد تبنت مبدأ الحكومة . الحكومات بمعرفة وسرعة أكبر

أعلى لتوفير الخدمات التفاعلية ية وبدأت بممارسته لتنفيذ األعمال اليومية بفاعلية اإللكترون

كما تستخدم تلك الحكومات هذه األدوات للترويج للتنمية . للمواطنين ولقطاع األعمال بتلك الدول

 (Sarrayrih , & Sriram, 2015, P. 231).. االقتصادية واالجتماعية

ة بدأتها في رؤي الكترونية لحكومةرؤية مستقبلية  9559وضعت السلطنة منذ عام وقد  

من قبل مجلس الوزراء من اجل استراتيجية عمان الرقمية او  9595اقتصادية الكترونية لعام 

ومن ، المعرفة وخريطة طريق لتطبيق ذلك ساس خلق مجتمعأية والتي بنيت على اإللكترونعمان 

على مستوى  64ية حتى بلغت المرتبة اإللكترونذلك الحين وسلطنة ُعمان تتقدم باتجاه الحكومة 

من الدول  16، وبمرتبة 9519ية عام اإللكتروندول بحسب مسح االمم المتحدة للحكومات ال
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من بين  48، ثم بلغت المرتبة الـ (ITA, 2013, p.8.)يةاإللكترونالمشتركة فعال بنظام الحكومة 

 (.(ITA, 2014, p.2. )يةاإللكترونالدول عموما بحسب تقرير االمم المتحدة للحكومات 

على اهتمام السلطنة في خلق مجتمع المعرفة ضمن مشروع الحكومة أقرب دليل و  

ية اإللكترونية خالل حفل الحكومة اإللكترونبخمس جوائز في مجال الحكومة ية من فوزها اإللكترون

ول للحكومة على هامش المؤتمر الخليجي األ 9515-11-11الخليجية بدولة الكويت 

تعاون الخليجي مت للتحكيم من قبل دول مجلس المشروعا قد 85من بين وذلك  ،يةاإللكترون

ية اإللكترونية الثانية، وتتمثل المشاريع العمانية الفائزة بجائزة الحكومة اإللكترونلجائزة الحكومة 

 https://omanportal.gov.om، 9515نباء العمانية، وكالة األ: )الثانية في

ي العماني الذي فاز بجائزة أفضل بالبنك المركز " نظام المسح الضوئي للشيكات"مشروع   (1)

 .خدمة إلكترونية تعاملية لقطاع األعمال

ليم الذي فاز بجائزة أفضل ومشروع بوابة سلطنة عمان التعليمية التابعة لوزارة التربية والتع  (9)

 .مجال القطاعات التنمويةلكترونية في أبوابة 

بجائزة أفضل لذي فاز ي التابع لمجلس المناقصات ااإللكترونتناقص ومشروع نظام ال  (8)

 .حكومي -مشروع حكومي 

ومشروع نظام ادارة الموارد البشرية والتوظيف المركزي التابع لوزارة الخدمة المدنية الذي   (4)

 حكومي  -ية الخليجية في فئة أفضل مشروع حكومي اإللكترونفاز بجائزة أفضل المشاريع 

ي فاز بجائزة ألفضل المشاريع ومشروع نظام القبول الموحد بمركز القبول الموحد الذ  (5)

 .ية الخليجية كأفضل بوابة الكترونية في مجال القطاعات التنمويةاإللكترون
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 الدراسات السابقة :القسم الثاني

ت العلميــة لبلــو  العديــد مــن الخطــوا الباحــث ميــدان البحــث العلمــي أن يتبــع مـن المهــم فــي 

 تعـدعلمية، كمـا ة بداية في العديد من البحوث الالدراسات السابقة نقط تعد، وعليه األهداف المرجوة

 .تعلق بموضوع البحث المراد دراسته، خاصة فيما يعملية تواصلية

 

 واألجنبية الدراسات العربية

استخدام التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة دراسة " :(2996) دراسة الموجود. 2

 "ميدانية

اتجاهات القائمين على المهنة نحو التقنيات  إلىرف التعإلى  الدراسةهدفت  :هدف الدراسة

  .إليهاالحديثة، ومدى إحساسهم بالحاجة 
 

، يمنهج المسحالالدراسات الوصفية، واستعانت بإلى  انتمت هذه الدراسة :المنهج المستخدم

واعتمدت على المقابلة المقننة وتطبيق صحيفة االستقصاء على عينة من المؤسسات حيث شملت 

 .أجهزة حكم محلى( 5)هيئات عامة، و( 5)جهات حكومية، و (15)ركات، وش( 8)
 

من %  ٥٢أنه على الرغم من أن حوالى إلى  وقد أشارت نتائج الدراسة :برز نتائج الدراسةأ

، إال أن استخداماته تكاد اآليالمؤسسات محل الدراسة تمتلك الحاسب  فيإدارات العالقات العامة 

 فيستفادة من هذه الحاسبات ر التقليدية كالسكرتارية والطباعة، ويتم اإلتكون قاصرة على األمو 

 ٥٢وعقد المؤتمرات عن بعد ولكن على نطاق محدود، فضال عن حاجة  ياإللكترونأنظمة البريد 

 العالقات مجال فيتقنيات حديثة إلى  اإلدارات المختلفة فيمن القائمين على العالقات العامة % 

 .وأجهزة الكمبيوتر الفاكسميليأجهزة  فيذه التقنيات العامة، وتمثلت ه
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في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا اإلتصال إعداد القائم ب :(1002)دراسة الصفتي. 1

 .الحديثةاإلتصال 

في اإلتصال التي على ضوئها يتم إعداد القائم ب سسمعرفة األإلى  هدفت الدراسة :هدف الدراسة

 .م الخصائص التي يجب ان يتمتع بهاالصحف المصرية، ومعرفة أه
 

 باستخدام المالحظة المباشرة والمقابلة، ـياإلعالماستخدمت المنهج المسحي : منهج الدراسة

فنيين في الصحف المصرية تحرير  يرسكرت 15 و اً محرر  45مـن تكونت وطبقتـه علـى عينـة 

 .ـافيهاإلتصال لدراسة القائمين ب( اإلهرام واألخبار والجمهورية)
 

جادة اللغات من المعوقات ا واالطالعال تزال الثقافة  :ومن أهم نتائج الدراسة لرئيسة في عمل وا 

، حف المصرية العشوائية والعموميـة، أيضًا يغلب على انتقاد ونشر موضوعات الصالصحفي

لـيس لـديهم اإلتصال وأن القائمين ب ،وحسب توجيهات رؤساء األقسام في الصحف المصرية

 .ات محددة عن الجمهورتصور 
 

 "العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنت  ممارسياتجاهات ":  (1006)اد يع دراسة -3

المؤسسات  فيالعالقات العامة  ممارسيتحديد وتحليل اتجاهات إلى  هدفت :هدف الدراسة

لعالقات برامج ا فيالخدمية واإلنتاجية بمملكة البحرين نحو استخدام اإلنترنت كوسيلة اتصال 

 .العامة
 

العالقات العامة فى تسع  ممارسيعلى المنهج النوعي، الدراسة  استخدمت: منهج الدراسة

إجراء المقابلة  وكانت اداة الدراسة هي المقابلة، وتممؤسسات إنتاجية، وست عشرة مؤسسة خدمية، 

 .العالقات العامة ممارسيمفردة من ( 119)مع 
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المؤسسات البحرينية  فيالعالقات العامة  ممارسيأن إلى  ئج الدراسةوقد أشارت نتا :نتائج الدراسة

استخدام مؤسساتهم لشبكة اإلنترنت كوسيلة اتصال يمكن من خاللها تحقيق أهمية يدركون 

بجماهير المؤسسة، وتقديم اإلتصال ، فضال عن اإلعالمالفعال مع القائمين على وسائل اإلتصال 

هذه المواقع إال أن هناك أهمية ورغم  ،طة، المنتجات، والخدماتمزيج من الرسائل لهم عن األنش

 التيكل من المؤسسات الخدمية واإلنتاجية نحو أولويات المضامين  فياختاًلفا بين الممارسين 

وتمثل المشكالت اإلدارية والتنظيمية  ،مواقع مؤسساتهم عبر شبكة اإلنترنت فييجب أن توضع 

المؤسسات الخدمية، فيما بدت المشكالت الفنية واإلدارية  فيالعامة  العالقات ممارسيعاًئقا أمام 

 .المؤسسات البحرينية فيأكثر إلحاحا لدى الممارسين 

 

اإلخبارية ية اإللكترونفي المواقع اإلتصال القائم ب(: 1006)دراسة دوله واشتيوي  -4

 .الفلسطينية

 

  هدف الدراسة

الفلسطينية، ية اإللكتروناملين بالمواقع اإلخبارية التعرف على سمات العإلى  تهدف الدراسة 

 .ومعرفة مـدى حرصهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الذاتية في هذا المجال
 

 منهج الدراسة

أحد  صحيفة االستقصاء المقنن، وهو كانت أداة الدراسةو هو منهج الدراسات المسحية  

مباشرة عن الظاهرة، وهو يتضمن أو  ليةاألساليب األساسية التي تستخدم فـي جمع بيانات أو 

مجموعة مـن األسئلة المحددة والمعدة مسبقا قبل تطبيق االستقصاء، ويستخدم عادة في التعرف 
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علـى مجموعـة مـن المعلومات واآراء ووجهات النظر وأنماط الممارسة من مجموعة كبيرة من 

 .المبحوثين
 

  من نتائج الدراسة

عينة الدراسة يعملون في الموقع كمحـررين، اإلتصال ة القائمين بأكدت النتائج أن غالبي 

إلى  ن، وهو ما يؤكد ضعف اعتماد المواقع على المراسلين الخاصين بها نسبةو ويليهم المراسل

ية األخرى، وهو ما يفسر تفشي ظاهرة القرصـنة اإلعالماعتمادها على الوكاالت، والوسائل 

 .الفلسطينيةية اإللكترونفي المواقع ال اإلتصواالستسهال بين القائمين ب

يدفع التخـصص العلمـي والدراسـي اإلتصال من القائمين ب% 85كشفت الدراسة أن كما  

وهـذا ، أن حب المجال هو دافعهم للعمـل% 85للعمل في هذا المجال، إال أن اعتبار حوالي 

 .اإلتصاله العام لدي القائمين بيكشف عن خلل في التوج

دوافع أحد  لطبيعة عصر السرعة، وأناإلتصال تفهم القائمين بإلى  رت النتائجشاكما أ 

متـصفحي المواقع اإلخبارية هي السرعة في تغطيتها لألخبار، مع عدم تعارض ذلك مع التأكد من 

  .صحة الخبر

ية اإللكترونضرورة التفرقة بين الكتابة للمواقع إلى اإلتصال كما تبين تفهم القائمين ب 

يرون توفر في اإلمكانات اإلتصال أوضحت النتائج أن القائمين ب، تابـة للوسائل المطبوعةوالك

 .عينة الدراسةاإلتصال من نسبة القائمين ب% 51المواقع التي يعملون فيها بواقع  ىالفنية لد
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5- Study Gillin(2008): New Media, New Influencers and Implications 

for Public Relations. 
 

 .الجديد، المؤثرون الجدد وتطبيقات العالقات العامةاإلعالم (: 1008)دراسة جيلين -1
 

 :هدف الدراسة

 .ي وتطبيقاته في العالقات العامةاإلعالم اإلجتماعمعرفة دور إلى  هدفت الدراسة 

  :منهج الدراسة

ما عينة أ. ياإلعالم اإلجتماعاستخدمت الدراسة المنهج المسحي على مستخدمي قوة  

من % 58: اختيرت العينة بشكل طبقي كما ياتي. اإلتصالقائم ب 995الدراسة فقد كانت 

ي، اإلجتماعمن مستخدمي التواصل % 56من مستخدمي الفيديو، و% 68مستخدمي المدونات، 

 .من العينة الكلية متخصص في مجال التسويق والعالقات العامة% 85وعلى العموم فقد كان 

 :راسةومن نتائج الد

ي أصبحت الوسيلة المحورية في استحصال اإلجتماعأكدت الدراسة أن مواقع التواصل  

اإلعالم وكانت نسبة من المبحوثين أكدت أنهم يبنون مستقبلهم على استراتيجية . المعلومات

 .الجديد

الجديد هي المدونات، لكن العالقات أدوات اإلعالم للدراسة أن أكثر األخرى  ومن النتائج 

 .لعامة تستخدم نطاق اوسع من التطبيقاتا
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6- Study Gordon (2010): Use, Value and Impact of Social Media on Public 

Relations Practitioners in the Fox Cities 

 

استخدام وقيم وتأثير اإلعالم اإلجتماعي على ممارسي العالقات (: 0202)دراسة جوردن  -6

 .العامة في مدن فوكس



 :دف الدراسةه

معرفة كيفية استخدام ممارسي العالقات العامة لإلعالم الجديد، وتأثير إلى  هدفت الدراسة 

 ذلك في تحقيق ظائف العالقات العامة في 
 

 :منهج الدراسة

ممارس  55استخدمت الدراسة المنهج المسحي، وكانت أداة الدراسة المراسلة البريدية لـ  

 .للعالقات العامة
 

 :الدراسة من نتائج

أهمية ومن نتائج الدراسة أنها كشفت عن الخلفية الفنية للمستخدمين، وأنهم يؤكدون على  

 .استخدام التطبيقات ألغراض تحقيق أهداف المؤسسة

الجديد وتطبيقاته يعد إعالما فعاال ومهما للتواصل بالنسبة اإلعالم أكدت الدراسة أن و  

 .للمؤسسة وجمهورها

وان اجهزة  ،ي لم يندمج بالكامل بالعالقات العامةاإلعالم اإلجتماعأن بينت الدراسة كما  

 .العالقات العامة وممارسيها الزال أمامهم خطوات وجهود الجل تحقيق ذلك
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7- Study Kim & Molleda(2011): Use of Interactive Media as a Global 

Public Relations Strategy. 

التفاعلي كاستراتيجية عالمية للعالقات اإلعالم ستخدام ا(: 1022)دراسة كيم وموليدا -7

 .العامة

 :هدف الدراسة

الجديد في العالقات العامة، أو اإلعالم  التفاعليأهمية اإلعالم معرفة إلى  هدفت الدراسة 

ية على استخدام اإلجتماعتقييم تأثير التغيرات السياسية واالقتصادية و إلى  كما هدفت الدراسة

 .فاعلي في المؤسسات الحكومية واألمميةالتاإلعالم 

 : منهج الدراسة

 85الكتروني حكومي في موقع  118استخدمت الدراسة تحليل مضمون من خالل تحليل  

ية، وقد اإللكترونقا للتقارير السنوية للحكومات قاليم، وقد تم اختيار عينة الدراسة وفأ 5دولة في 

مريكا أموقعا من  14مواقع من  9ربية، و لدول األو موقعا في ا 41موقعا من  89شملت الدراسة 

مريكا الالتينية، أموقعًا من  16من  11، و(نيوزلندااستراليا و )دول المحيط  15من  14الشمالية، و

موقعًا من  14من  15وسط، و مواقع من الشرق األ 9من  6آسيا، وموقعا من  85من  99و 

 .فريقياأ

 : من نتائج الدراسة

التفاعلي بشكل افضل، اإلعالم ة أن المؤسسات الحكومية يمكن أن تستفيد من بينت الدراس 

قتصادية التي تحدث حولها، كما يتاثرون بالتغيرات السياسية واإل ن العالقات العامة وممارسيهاأو 

ية، لما اإللكتروني أكثر أولوية بالدراسة من المواقع اإلجتماعأكدت الدراسة بأن منصات التواصل 

 .من خاصية التفاعل السريع والمقبول للمنصات
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ية في اإللكترونللعالقات العامة عبر المواقع ستراتيجيات اإلتصالية اإل (:1021)اليةجالزد -8

 . الوحدات الحكومية بسلطنة ُعمان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى توافر مواقع الكترونية للوحدات الحكومية الخاضعة  

الوقوف على مستوى هذه المواقع، ووصف أهم المضامين التي تركز لقانون الخدمة المدنية، و 

 .ية للوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنيةاإللكترونعليها المواقع 

 .سلوب تحليل المضمون أواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، و  

بها خلصت الدراسة إلى حرص الوحدات الحكومية على إنشاء مواقع الكترونية خاصة  

ية للوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تعد ذات اإللكترونعلى الشبكة، وان المواقع 

ية اإللكترونمستوى مركب، الدراجها روابط فرعية، تابعة لها وغير تابعة، واحتواء اغلب المواقع 

الحكومية الخاضعة ية للوحدات اإللكترونعلى معلومات استراتيجية وتفاعلية، وركزت اغلب المواقع 

 .لقانون الخدمة المدنية في مضامينها الخدمية على الخدمات المقدمة للجمهور

9- Study Graham. & Johnson (2013): Government Public Relations 

and Social Media 
 

 

الجديد، دراسة اإلعالم العالقات العامة الحكومية و (: 1023)دراسة غراهام وجونسون  -9

 .الجديد المستخدم على مستوى الحكومات المحليةاإلعالم ة التجاهات تحليلي

 : هدف الدراسة

الجديد المستخدم لدى المسؤولين اإلعالم اتجاهات إلى  التعرفإلى  هدفت الدراسة 

لى معرفة أي نوع دراكهم لدرجة تفاعل المواطن معهم، لعالقات العامة ومدى إالحكوميين في ا وا 

 .اقع التواصل اإلجتماعي تلك التي يهتم به المواطنمن الكتابات على مو 
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 : منهج الدراسة

في مسؤوال حكوميًا محليًا  468اعتمدت الدراسة المنهج المسحي وكانت عينة الدراسة  

 .مريكيةالواليات المتحدة األ

  :من نتائج الدراسة

هتم بالشأن أكدت الدراسة أن معظم حسابات المسؤولين في العالقات العامة الحكومية ت 

العام، وقليال ما تذكر ما يهم المواطن بشكل خاص ومباشر، لهذا أوصت الدراسة أن على 

تالمس حاجة المواطن، وأنها يجب أن تكون وسيلة  المسؤولين أن يضمنوا كتابات المواقع اشياء

 .تواصل مع الناس، وليس فقط ألجل ذكر األحداث

 

02- Study Meijer & Torenvlied(2014): Social Media and the New 

Organization of Government Communications. 

 

 اإلعالم اإلجتماعي وتواصل المؤسسات الحكومية(: 1024)دراسة ميجر وتورنفليد -20

 

 هدف الدراسة

ي في المؤسسات الرسمية قد جعلها اإلجتماعالتواصل  إذا معرفة فيماإلى  هدفت الدراسة 

 .ي وموقع تويتراإلجتماعمكانات التواصل إخالل استخدام قل بيروقراطية، من أ

 منهج الدراسة

 99حساب توتير، و 989استخدمت الدراسة المنهج التحليلي النوعي من خالل اختبار  

 .مقابلة شخصية
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 من نتائج الدراسة

منية يتواصل مع الناس من خالل ن عددا كبيرا من موظفي المؤسسة األأبينت الدراسة  

يشغله، وعدد قليل يستخدم  المنصب الذيأو  سم الصريح والدرجة الوظيفيةشخصي وباألحسابه ال

ن الموظفين يستخدمون حساباتهم إوبشكل عام ف ،خرى لغرض التواصل مع بقية الناسأأسماء 

للتواصل الشخصي العام وليس المتعلق بالوظيفة، حتى الذي منهم كانت حساباتهم تحمل عنوانهم 

 .صب الرسميالمنأو  الوظيفي

حد ما بتقليل البيروقراطية إلى  ي أسهمتاإلجتماعكما بينت الدراسة أن مواقع التواصل  

 .الرسمية، لكن بحدود معينة ودون مبالغة
 

 العالقات وظائف علىاإلتصال  تكنولوجيا تطبيقات أثر(: 1024)منصور، ومنصور -22

 .األردني الصحي القطاع في العامة

 العامة العالقات وظائف علىاإلتصال  تكنولوجيا تطبيقات أثر عرفةم إلى الدراسة هدفت 

 .االردني الصحي القطاع في والتقويماإلتصال و والتخطيط  بالبحوث المتمثلة

 موظفي جميعالدراسة  مجتمع وشمل التحليلي، الوصفي المنهجالدراسة  اعتمدتوقد  

 ولتحقيق عمان، العاصمة داخل ىمستشف 31 في وموظفةً  موظفاً  130 عددهم البالغ العالقات

 تحليل وتم سة،الدرا محاور حول فقرة  (58) على اشتملت استبانة تصميم تم سة،االدر  أهداف

 .المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدام النتائج

 تكنولوجيا تستخدم العامة العالقاتبعض النتائج منها أن إدارات  الى سةالدرا وتوصلت 

 حسب العامة العالقات وظائف فياإلتصال  تكنولوجيا وتستخدم ،مرتفع بيحسا بمتوسطاإلتصال 
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 أثبت، و الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من والتقويم البحوث اإلتصال، التخطيط، :يالتال الترتيب

  العامة العالقات وظائف علىاإلتصال  تكنولوجيا الستخدام أثر وجود بسيطر الاإلنحدا تحليل

 

 الوظيفة االتصالية في مجال العالقات العامة(: 1021)المقبالي. 21

طبيعة الوظيفة االتصالية في مجال العالقات العاّمة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

مؤسسات القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، من خالل تحديد الوسائل  على عينة من

عالمية التقليدية والجديدة في عالقتها مع االتصالية التي تستخدمها، ومدى استخدامها للوسائل اإل

الجمهور واألنماط االتصالية المختلفة، وأهمية أهداف ووظائف العالقات العامة من وجهة نظر 

كما سعت الدراسة إلى التعرف على مكانة ودور التخطيط والبحث العلمي في العملية . الطرفين

فضاًل يويتين في العملية االتصالية بالمؤسسة، االتصالية والدور الذي تلعبه هاتين الوظيفتين الح

عن استخالص مقترحات لرفع الكفاءة االتصالية لدوائر العالقات العامة في القطاعين العام 

 .  والخاص

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تهدف إلى وصف ظاهرة معينة، لذا لجأت  

أداة لجمع البيانات والمعلومات، واعتمدت  ستبيانالدراسة إلى المنهج المسحي، وتم استخدام اال

 .العينة العشوائية البسيطة في اختيار المؤسسات في القطاعين العام والخاص

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الذكور الذين يتولون مواقع إدارية قيادية في مجال   

اقع القيادية لدوائر العالقات العامة العالقات العاّمة تفوق نسبة الذكور على اإلناث في شغل المو 

 .في كال القطاعين
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كما أظهرت الدراسة أن الصحافة واإلعالم الجديد يحتالن المكانة األولى من حيث  

االستخدام في كال القطاعين،  أما من حيث األدوات االتصالية التي يستخدمها القطاعين  في 

دراسة أن هناك تنوع في استخدام األدوات التواصل مع الجمهور الخارجي والداخلي أوجدت ال

االتصالية، كما بينت الدراسة أن القطاع الخاص يستخدم الوسائل االتصالية بشكل أكثر من 

القطاع الحكومي، السيما في استخدام شبكات التواصل االجتماعي  والذي يظهر تفوق واضح 

 .للقطاع الخاص في استخدامها عن القطاع الحكومي

الدراسة أظهرت أن هذين العنصرين يشكالن العصب الرئيس للوظيفة  أنإضافة إلى  

 .خاص أكثر منه في القطاع الحكومي االتصالية في القطاع ال
 

في مجال العالقات العامة واإلعالم بالوزارات اإلتصال القائم ب(: 1021)القمشوعية، مريم. 23

 في سلطنة عمان

ة واألنشطاإلتصال الديموغرافية للقائمين ب هدفت من خاللها إلى التعرف على الخصائص 

تصالية المستخدمة من قبلهم، إضافة إلى الكشف عن مدى استعانتهم التي يمارسونها واألنماط اإل

 بالبحوث والدراسات في مجال العالقات العامة، 

 .واعتمدت الباحثة على منهج المسح مستخدمة االستبيان والمقابلة لجمع البيانات

راسة أن أكثر من نصف ممارسي العالقات العامة واإلعالم يتمتعون بخبرة التزيد عن وأظهرت الد

خمس سنوات، تصدر األنشطة المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات قائمة األنشطة 

اإلعالمية التي تمارس بشكل دائم، وفيما يتعلق باألنماط االتصالية كانت األخبار اليومية هي أكثر 
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الوجاهي هو األكثر اإلتصال أن ماط االتصالية استخداما للتواصل مع الجمهور، وتبين األن

ي أكثر األنماط االتصالية اإللكترونمع الجمهور، فيما احتل البريد اإلتصال استخداما لدى القائم ب

ية استخداما من قبل القائمين باالتصال، كما خلصت الدراسة إلى ضعف استخدام البحث اإللكترون

 .العلمي في مجال العالقات العامة

 عن الدراسات السابقة هذه الدراسةما يميز 

ــابقة أجريــــت خـــارج ســـلطنة عُ إن  - ــانجميـــع الدراســـات العربيــــة واألجنبيـــة السـ ــة  مــ ــتثناء دراســ باسـ

والتي هدفت أساسًا إلى التعرف على طبيعة الوظيفة اإلتصالية في العالقات ( 9515)المقبالي

ــلطنةالعامـــة لعينـــة مــــن الم ــة فـــي الســ ــة فســـتكون ، ؤسســـات العامـــة والخاصــ ــا هـــذه الدراســ مــــن أمـ

فــي العالقــات العامــة لإلعــالم اإلتصــال ولــى فــي طرحهــا موضــوع اســتخدام القــائم باألالدراسـات 

 .الجديد في المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان

 

ت العامــة، فــي الجديـد فــي مجــال العالقـا اإلعــالماسـتخدام مســتوى لـم تتنــاول الدراسـات الســابقة  -

في العالقات العامة في سـلطنة اإلتصال على مستوى استخدام القائم ب هذه الدراسة حين ركزت

 .عمان لالعالم الجديد، من أجل المساهمة في تطوير قطاع العالقات العامة في السلطنة
 

ــية مـــع نخبـــة مـــن  هـــذه الدراســـةتتميــز  - ــابقة فــي اســـتخدام المقـــابالت الشخصـ عـــن الدراســـات السـ

ــة األ ــا الكميــ ــة وتــــدعيم نتائجهــ ــال العالقــــات العامـــة إلثــــراء الدراســ ــاديميين والمســــؤولين فــــي مجــ كـ

 .والكيفية

ــــود - ــة الموجـ ــ ــــع دراسـ ــة مـ ــ ــذه الدراسـ ــ ــــزة ( 1996)تتوافــــق هـ ــــوفر األجهـ ــــى تـ ــدها علـ ــ ــــث تأكيـ ــــن حيـ مـ

يـة واإلمكانـات التقنيـة لإلتصـال، بينمـا تختلــف معهـا مـن حيـث أن دراسـتنا هـدفت إلــى اإللكترون
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ــائم بمعرفـــة  ــة اإلتصـــال مســـتوى اســـتخدام القـ ــا دراســ فـــي العالقـــات العامـــة لإلعـــالم الجديـــد، بينمـ

ــائم بهــد( 1996)الموجــود نحــو التقنيــات الحديثــة ومـــدى اإلتصــال فت إلــى معرفــة اتجاهــات القـ

 .إحساسهم بالحاجة إليها

ــامـــن حيــث مـــدى إدراك القــائم ب( 9556)كمــا أن هــذه الدراســـة تتوافــق مـــع دراســة عيــاد - ل اإلتصـ

بجماهير المؤسسة، كما أن هذه الدراسة دراسة اإلتصال ألهمية استخدام تقنيات االنترنيت في 

لالنترنيت كوسيلة اتصال، بينما اإلتصال بينت تباين مستويات استخدام القائم ب( 9556)عياد

ــاد كـــون األخيــــرة درســـت اتجاهـــات ممارســـي العالقــــات  تختلـــف الدراســـة الحاليـــة عــــن دراســـة عيـ

 .عالم الجديدلإلاإلتصال ستوى استخدام القائم ببينما الدراسة الحالية درست مالعامة، 

مـن حيــث أن الدراسـتين هــدفت إلــى ( 9556)إن هـذه الدراســة تتوافـق مــع دراسـة دولــة واشــتيوى -

يـة، واختلفــت مـن حيــث أن اإللكترونفـي المواقــع اإلتصــال مسـتوى وقــدرات القـائم بالتعـرف إلــى 

يــة اإلخباريـة، وعلــى ســمات القــائم اإللكترونركـزت علــى المواقــع ( 9556)دراسـة دولــة واشــتيوي

اإلتصـال باالتصـال، بينمـا كانـت الدراسـة الحاليـة قـد هـدفت إلـى دراسـة مسـتوى اسـتخدام القـائم ب

 .دون سماته

ــه Gillin(9558 )تتوافـــق هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة  - مـــن حيـــث دراســـة اإلعـــالم الجديـــد وتطبيقاتــ

ــا وتأكيــدهما علــى محوريــة  اإلعـــالم الجديــد اليــوم فــي التواصـــل والحصــول علــى المعلومــة، بينمـ

اختلفـا مــن حيــث نتــائج الدراســة التــي أثبتــت أن أكثــر التطبيقــات اســتخداما هــي المــدونات فــي 

 Face، بينمـا كانـت فـي هـذه الدراسـة تطبيقـات أخـرى متفاوتـة االسـتخدام مثـل Gillinدراسـة 

book  و الـWhats app  والـOutlook . 
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من حيث هدف الدراستين، إذ هدفتا إلى  Gordon(2010)كما أن هذه الدراسة تتوافق ودراسة  -

فــي العالقــات العامـة لإلعــالم الجديــد، كمــا هــدفتا اإلتصــال التعـرف إلــى كيفيــة اســتخدام القـائم ب

ــا . أيضــا إلــى دراســـة تــأثير اســتخدام اإلعـــالم الجديــد فـــي تحقيــق وظــائف العالقـــات العامــة بينمـ

علـى القـيم المتحصـلة مـن اسـتخدام اإلعـالم الجديـد،  Gordonا مـن حيـث تركيـز دراسـة اختلفتـ

لإلعـالم الجديـد اإلتصـال كما كانت الدراسة الحالية متخصصة أكثر في دراسة استخدام القـائم ب

 .السابقة في سلطنة عمان، وهي ما لم تتطرق له الدراسة

ــدا - فـــي كـــون الدراســـتين تـــدرس اإلعـــالم ( 9511)إن الدراســـة الحاليـــة تتوافـــق ودراســـة كـــيم وموليـ

، بينما اختلفتا من حيث أن الدراسة الحالية جاءت لتركز أكثر على ( االعالم الجديد)التفاعلي 

لإلعـالم الجديـد فـي العالقـات العامـة، بينمـا دراسـة كــيم اإلتصـال ى اسـتخدام القـائم بو دراسـة مسـت

ــأثير التغيــرات السيا( 9511)وموليــدا ســـية واالقتصــادية علـــى اســتخدام االعـــالم جـــاءت لتقيــيم تـ

 .التفاعلي

فقــط فـي كــون الدراســتين تناولتــا ( 9519)كمـا أن الدراســة الحاليــة تتوافــق مـع دراســة الزدجاليــة  -

ــا فـــي كـــون الدراســـة الحاليـــة  ــا اختلفتـ ــالية للعالقـــات العامـــة، بينمـ موضــوع االســـتراتيجيات االتصـ

العالقـات العامـة لإلعـالم الجديـد فـي مقـرات  فياإلتصال تخصصت في دراسة استخدام القائم ب

ــــع  ــد اثبتــــت أن المواقـ ــ ــة فقـ ــة الزدجاليــ ــ ــا دراسـ ــان، أمــ ــ ــلطنة ُعمـ ــــات اإللكترونوزارات ســ ــة للمؤسسـ يــ

الحكومية تحتوي على معلومات استراتيجية وتفاعلية وركزت في أغلبها على الخـدمات المقدمـة 

 .للجمهور

هــدف ، مـن خــالل  Graham & Johnson(2013)إن الدراسـة الحاليــة تتوافـق ودراســة  -

مــن اســتخدام اإلعــالم الجديــد فــي تحقيـــق اإلتصـــال الدراســتين فــي التعــرف إلــى اســتفادة القــائم ب
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 Graham & Johnsonالتواصـل مـع الجمهـور الخـارجي، بينمـا اختلفتـا فـي كـون دراسـة 

ــــؤولين (2013) ــــدى المسـ ــتخدم لـ ــد المســ ــ ــــات اإلعــــالم الجديـ ــــى اتجاهـ ــــى التعــــرف علـ  ركــــزت علـ

ــائم  الحكـــوميين فـــي العالقـــات العامـــة، بينمـــا ركـــزت الدراســـة الحاليـــة علـــى مســـتوى اســـتخدام القــ

 .لإلعالم الجديد في العالقات العامةاإلتصال ب

مــن حيــث تركيــز  Meijer & Torenvlied(2014)كمـا أن هــذه الدراســة تتوافــق ودراســة  -

ــلها مـــع الدراســتين علـــى دراســـة اســـتخدام اإلعـــالم الجديـــد فــي المؤسســـات ال ــادة تواصـ رســـمية لزيـ

ركـزت أكثـر  Meijer & Torenvlied(2014)دراسـة الجمهور العـام، بينمـا اختلفتـا فـي كـون 

علــى دراســة مــدى إســهام اإلعــالم الجديــد بتقليــل البيروقراطيــة الرســمية فــي المؤسســات العامـــة، 

ــائم ب ــبينمــا ركـــزت الدراســـة الحاليـــة بصــورة مباشـــرة علـــى مســـتوى اســتخدام القـ لإلعـــالم ال اإلتصـ

 .الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في مقرات وزارات سلطنة ُعمان

تناولـت من حيـث كـون الدراسـتين ( 9514)ومنصور إن الدراسة الحالية تتوافق ودرسة منصور -

تطبيقـات اإلعـالم الجديـد ودورهـا فـي تحقيـق وظــائف العالقـات العامـة، بينمـا اختلفتـا مـن حيــث 

علـى القطــاع الصـحي، بينمـا ركــزت الدراسـة الحاليــة ( 9514) ومنصـور رتركيـز دراسـة منصــو 

 .على مستوى استخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في وزارات سلطنة ُعمان

مــن حيــث أن كــال الدراســتين تناولــت ( 9515)كمـا أن الدراســة الحاليــة تتوافــق ودراســة المقبـالي -

فــي مؤسسـات القطــاع العــام فــي ســلطنة عمــان، بينمــا الوظيفـة االتصــالية فــي العالقــات العامــة 

علـى التعـرف علــى مكانـة ودور التخطـيط والبحـث العلمـي فــي ( 9515)ركـزت دراسـة المقبـالي 

اإلتصــال العمليـة االتصـالية، بينمــا ركـزت الدراسـة الحاليــة علـى دراسـة مســتوى اسـتخدام القـائم ب
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السيما في القطاع العـام، تحديـد  كل عاملإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة بش

 .وزارات السلطنة

مـن حيـث أن كـال الدراسـتين كشـفت ( 9515)كما أن الدراسة الحاليـة تتوافـق ودراسـة القمشـوعية -

في مجال العالقات العامة في الـوزارات اإلتصال القائم ب األنماط االتصالية التي يستخدمهاعن 

ركزت علـى تنـاول األنمـاط  (9515)ون دراسة القمشوعيةبينما اختلفتا في ك. في سلطنة ُعمان

من اإلعالم اإلتصال االتصالية في حين أن الدراسة الحالية ركزت على مستوى استفادة القائم ب

 .الجديد في تحديد نوع اإلتصال
 

 االستفادة من الدراسات السابقة

 :من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة من خاللاستفادت الدراسة 

فـي العالقـات العامـة لإلعـالم الجديـد فـي اإلتصـال الفهم الشامل لخلفية الدراسـة وتطبيـق القـائم ب -

 .المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان

 بصـورة دقيقــة، والســعي الدراســةمــن الدراســات السـابقة فــي تحديـد أهــداف كمـا اســتفادت الدراسـة  -

 .تحقيقها من خالل أسئلتهاإلى 

ــتفادة مــن طريقـــة تنــاول الموضـــوعات ذات العالقـــة إثــراء أســـلوب األدب النظــر  - ي للدراســـة واالسـ

 .بدراستنا

معرفة إلى أي درجـة وصـلت تلـك الدراسـات فـي تحليالتهـا ونتائجهـا والعمـل علـى اسـتكمال تلـك  -

الخطـوات العلميــة مـن خــالل هــذه الدراسـة، كإضــافة إلــى مـا ســبق فــي تنـاول موضــوع اســتخدام 

 .قات العامة في وزارات السلطنةاإلعالم الجديد في دوائر العال
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أشــارت بعــض الدراســات إلــى وظيفـــة مهمــة لإلعــالم الجديــد فـــي العالقــات العامــة، وهــي تقليـــل  -

ــــل  ــة، مثــ ــ ــدالبيروقراطيـ ــ ــــر وتورنفليــ ــة ميجــ ــ ــائمين أو  ،(9514)دراســ ــ ــات القــ ــ ــــى اتجاهــ ــــرف إلــ التعــ

 .(1996)دراسة الموجود في باإلتصال، كما 
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 الفصل الثالث 

ــالطريق  راءات ــة واإلجـ
 

يوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه 

ــفي العالقاإلتصال م باستخدام القائ   "ــب الدراسة، والتي تهتم  ات العامة لإلعالم الجديدـــ

فصل وصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ، ويتضمن هذا ال"سلطنة عمان وزاراتفي 

ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها 

لتنفيذ الدراسة، والحصول على البيانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل هذه 

 :جراءات المتخذة في هذه الدراسةهم الطرق واإلفصاًل ألالبيانات، وفيما يلي عرضًا م
 

 منهجية الدراسة

مجموعة الحقائق أو  الحقيقةإلى  الوسيلة التي يمكننا عن طريقها الوصول))يعرف المنهج  

جاعد، (( )في أي موقف من المواقف ومحاولة اختيارها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى

 : استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي هما تقوم هذه الدراسة علىو  (.69، ص9554
 

 وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة: النظري المنهج  - أ

ــفي العالقاإلتصال م باستخدام القائ  "بـ في  ات العامة لإلعالم الجديدـــ

ــات ــ ، والمنهج الوصفي يهدف إلى دراسة "الحكومية في سلطنة عمان المؤسسـ

لواقع ويهتم بها بوصفه وصفًا دقيقًا ويعبر عنه تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا رقمياً، ويرتبط مفهوم ا

ها، بغرض ر المنهج الوصفي بدراسة األحداث والظواهر والمواقف واآراء وتحليلها، وتفسي
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الوصول إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع، أو تحديثه، أو استكماله، أو 

 .(111ص، 1115عمر، ) .تطويره

وتبرز أهمية المنهج الوصفي في البحوث العلمية ليس في مجرد وصف األشياء الظاهرة 

للعيان، بل إنه أسلوب يتطلب البحث والتقصي والتدقيق في األسباب والمسببات للظاهرة 

الملموسة، لذلك فهو أسلوب فعال في جمع البيانات والمعلومات، وبيان الطرق، 

 ،1111المغربي، ) .ت التي تساعد في تطوير الوضع إلى ما هو أفضلواإلمكانا

 (.56ص

وتم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، والذي تحاول : الدراسة الميدانية  - ب

نتائجها من خالل اإلعتماد على من خالله اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستخالص 

 .الدراسة وفقًا للخطوات العلمية المتعارف عليهاستبانة التي تم تطويرها ألغراض اإل
 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

 ."دراستها في الباحث -يرغب التي الوحدات جميع"هو  (*)الدراسة مجتمعإن 

 موظفي العالقات العامة فيالدراسة من هذه ن مجتمع تكوّ وقد  ،(156ص ،9511المغربي،)

                                                                 

وعليه البد من تحديد الحدود أن  Target Populationتهدف الدراسة لدراسته بـ مجتمع الهدف  يسمى المجتمع الذي( *)

النعيمي والبياتي وخليفة، . )كانت سكانية أو جغرافية أو إدارية ، لغرض تحديد نوع وحجم العينة المناسب ألغراض الدراسة

رات وزارات سلطنة عُمان دون فروعها أو الوحدات لذلك تم تحديد مجتمع الدراسة الحالية جغرافيا بمق(. 51، ص1115

وزارة الخدمة المدنية، وزارة النفط والغاز، وزارة الصحة، وزارة النقل واالتصاالت، وزارة : والوزارات هي).التابعة لها

قانونية، وزارة اإلسكان، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة القوى العاملة، وزارة العدل، وزارة اإلعالم، وزارة الشؤون ال

البيئة والشؤون المناخية، وزارة الخارجية، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وزارة التراث والثقافة، وزارة التربية والتعليم، 

وزارة التعليم العالي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة البلديات اإلقليمية 

 (. رد المياه، وزارة المالية، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة السياحةوموا
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وزارة  كتاب الموارد البشرية من بحسب  موظفا( 111)والبالغ عددهم  وزارات سلطنة عمان، مقرات

خصائص وقد تم اختيار هذا المجتمع لكونه يتمتع بعدة  ((8)انظر الملحق رقم)الخدمة المدنية 

فعليا في استخدام اإلتصال ، وهو المجتمع القائم بأهمها؛ التخصص في مجال العالقات العامة

 .العامة في مقرات وزارات سلطنة ُعمان اإلعالم الجديد في دوائر وأقسام العالقات

 :عينة الدراسة

ستبانات يع اإل، حيث تم توز (*) Complete Census اسلوب المسح الشاملاستخدام تم  

بانة الدراسة وتم توزيع استموظفا في العالقات العامة في الوزارات ( 111)مجتمع الدراسة على 

استبانة، إما لعدم صالحيتها ألغراض التحليل  (11)ستبانات تم استبعاد عليهم، وبعد جمع اإل

أو عدم استكمالها أو عدم استرجاعها نهائيًا لظروف خارجة عن إرادة الباحث، فتمثلت  حصائياإل

 ، وفيما يلي عرضاً مجتمع الدراسةمن %( 59)والتي تمثل ما نسبته  استبانة( 59)ـ العينة الشاملة ب

 :راسةللتوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الد

 

 
                                                                 

يستخدم هذا األسلوب إذا كان الغرض من البحث هو حصر جميع مفردات المجتمع، وفي هذه الحالة  ()*
ستثناء، كحصر جميع  انات عن كل مفردة من مفردات المجتمع بال ا ائمين بيتم جمع بي في اإلتصال الق

ان فيـه والطاقـة والمال الوقت من كبير قدر إلـى يحتاجوهو أسلوب . السلطنة مقرات وزارات ن كـ و وا  ، وهـ
الشمول وعدم التحيز، صعوبة في تحقيق احتياجاته ومستلزماته في المجتمعات الكبيرة، إال أنه  يتميز ب

ائج،  تــــ ن ة ال نواتودقــــ ر ســـــ ســــكاني كــــل عشــــ ات فــــي التعــــداد ال بــــل الحكومــــ تخدم مــــن ق ســــ ا ي ا مــــ بــــ . وغال
(Kothari,2004, p.55) .فــي مقـــرات اإلتصــال ومــن الجــدير بالــذكر فــإن عينــة الدراســة اقتصــرت علــى القــائمين ب
دون مـــديرياتها أو هيئاتهــا، وبالتــالي لمـــا كــان مجتمــع الدراســـة محــدودًا اختــارت الدراســـة  9515وزارات الســلطنة لعــام 

 .أسلوب الحصر الشامل لتوفر إمكانية الوصول إلى جميع مفرداته
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 (1)الجدول 

 ائص الديموغرافيةـب الخصـة حســة الدراســراد عينـتوزيع أف

 النسبة المئوية التكرار رـالمتغي

  رــالعم

11-11 34 3955 

15-33 14 1953 

34-35 15 1555 

 1151 15 فاكثر 41

 %111.0 59 المجموع

  النوع االجتماعي

 75.8 72 ذكر

 24.2 23 أنثى

 %100.0 95 المجموع

  المؤهل العلمي

 1451 14 ثانوي

 1953 14 دبلوم

 9156 45 بكالورويوس

 154 1 ماجستير

 151 1 دكتوراه

 %100.0 95 المجموع
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  الوظيفة

 953 9 مدير

 1151 11 رئيس قسم

 9159 45 أخصائي

 1151 11 كاتب

 151 1 خبير

 %11101 59 المجموع

  الخبرة

 559 5 أقل من سنة

 3655 39 سنوات 3-1من 

 9351 91 سنوات 3أكثر من 

 %100.0 95 المجموع

 
 الدراسة  أداتا

 ":اإلستبانة"

ية وهي عبارة عن اإلعالموهي إحدى أدوات البحث الميداني التي تستخدم في البحوث  

وتستخدم صحيفة البحث أحيانا كبديل  ،عدد من األسئلة والمواقف التي يراد أخذ معلومات بشأنها

بيانات من أو  مقابالت الشخصية خصوصا عندما يكون المطلوب الحصول على معلوماتلل

للجهد  ضيق الوقت واختصاراً  ؛مجموعة يصعب معها استخدام المقابلة لعدد من األسباب أولها

: ينظر .المعلوماتعلى عن األفراد المطلوب الحصول منهم  إذا كان الباحث بعيداً أو  ،والنفقات

 (.148، ص9558حجاب، )و( 55ص ،1998رشوان، )
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ذهان الجماهير، في ضوء توجيه أأو المنظمة في  ستبانة لمعرفة صورة الفردوتستخدم اإل 

 .سئلة المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف التعرف على سمات هذه الصورة وصفاتها ونوعهااأل

  (.59، ص9514موسى،)
 

 : المكونة من تكونت أداة الدراسة من أسئلة الدراسة و وقد  
 

، المؤهل العلمي، العمر، النوع اإلجتماعي: والمكونة منغرافية، و المعلومات الديم: القسم األول

 .الخبرة، الوظيفة

في اإلتصال م باستخدام القائ  )والذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ : م الثاني القس

ــالعالق ــ ــات ات العامة لإلعالم الجديدـ ــ ، (مانلحكومية في سلطنة عُ ا في المؤسسـ

 : والتي تتمثل في المحاور التالية

 (.11-1)، والذي يتمثل بالفقرات تطبيقات اإلستخدام :المحور األول -

 

 (.5-1)، والذي يتمثل بالفقرات تأهيل القائم باإلتصال :المحور الثاني -

 

 (.11-1)والذي يتمثل بالفقرات  توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد :المحور الثالث -
 
مدى االستفادة من تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف  :المحور الرابع -

 (.15-1)والذي يتمثل بالفقرات العالقات العامة، 

 

 (.6-1)، والذي يتمثل بالفقرات نوع اإلتصال :المحور الخامس -
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  (Interview)المقابلة  -2

دراسة األفراد والجماعات اإلنسانية، الرئيسة في جمع البيانات في دوات المقابلة من األ تعد 

 ،1553الصاوي،. )وهي أكثر الوسائل شيوعا وفاعلية في الحصول على البيانات الضرورية

 .(111ص

ويعرفها بعض الباحثين على أنها تفاعل لفظي بين شخصين في موقف مواجهة، حيث  

عبيرات لدى المبحوث، والتي يحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو الت

تدور حول آرائه ومعتقداته، كما يعرفها آخرون على أنها محادثة هادفة بين القائم بالمقابلة وبين 

 (.63، ص1111سميسم، . )الشخص أو األشخاص المطلوب معرفة آرائهم
 

ل المباشر والحديث المتبادل في جمع المعلومات، فمن خالاإلتصال على  المقابلة تعتمدو  

المقابلة يتمكن الباحث في اللقاء الذي يحدث وجها لوجه من تشجيع األفراد ومساعدتهم على 

، ويكون بمقدور الباحث أن يحصل على معلومات الدراسةالتوغل بعمق في المشكلة موضوع 

اليمكن الحصول عليها عن طريق اإلجابة المكتوية، وذلك من خالل تعبيرات الوجه والجسم 

وتعليقات المجيبين العريضة، كما تتيح المقابلة للباحث إمكانية استخالص ونبرات الصوت 

النعيمي ).تجاهات والمعتقداتأعماق المشاعر واآراء واإلإلى  المعلومات الشخصية السرية والنفاذ

 (. 151، ص1115والبياتي وخليفة، 

القات العامة أساتذة الع الدراسة إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع عدد من وتضمنت 

، طنة ُعمانلسالمسؤولين في مجال العالقات العامة في وبعض  في الجامعات العربية والغربية
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وذلك للوقوف على األسباب الحقيقية وراء مستوى استخدام المؤسسات الحكومية لإلعالم الجديد، 

 .والعوائق التي تحول دون استخدامه

 : صدق أداة الدراسة 

الجامعات )على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في  ستبانةلقد تم عرض اإل

، للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقد تم األخذ ((1)ملحق رقم)والجامعات األمريكية (األردنية

جراء التعديالت المطلوبة، على نحو دقيق يحقق التوازن  ب رائهم، وا عادة صياغة بعض الفقرات، وا 

تها، وعّبروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما يؤكد صدق ستبانة في فقرامين اإلبين مضا

 . األداة

 :ثبات أداة الدراسة 

الباحث ولحساب ثبات أداة الدراسة قام ، (Reliability)الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية 

 Cronbach Alphaباستخدام اختبار كرونباخ ألفا (*)تساق الداخليباستخدام طريقة معادلة اإل

Test،(866، ص9519، وسليمان مراد)، ألفا لجميع متغيرات الدراسة  حيث كانت قيم كرونباخ

 ,Sekaran)وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات،   ،%(61)ستبانة بشكل عام أعلى من ولإل

1984, P.311) ، يوضح ذلك( 1)والجدول ( 5954- 72.3)حيث تراوحت قيم الثبات من. 

 

                                                                 

يقصد باالتساق الداخلي السئلة االستبانة هو قوة االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة اإلستبانة ( *)

الكلية، والصدق ببساطة هو أن تقيس اسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه، أي يقيس فعال الوظيفة التي 

 (.American Educational Research Association, 2012, p. 9) .يفترض أنه يقيسها
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 (2)الجدول 

 تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاعامالت اإل قيم م
 قيمة معامل الثبات الفقرات متغيرات الدراسة

 1651 (11-1) تطبيقات اإلستخدام

 1954 (11-1) تأهيل القائم باإلتصال

 5151 (11-1) توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد

 5954 (15-1) االستفادة من تطبيقات اإلعالم الجديد

 72.3 (6-1) اإلتصالنوع 

 5154 (61-1) األداة ككل

 

 :متغيرات الدراسة

فحص العالقات التي  عبرلالعالم الجديد  استخدام العاملين في العالقات العامةشملت الدراسة 

 :تربط بين

 (.االعالم الجديد)المتغير المستقل  (1)

 (.عالم الجديدلإلتصال اإلالقائم ب استخدام)االستخدام بع المتثمل بـوالمتغير التا( 9)

 (.القائم باالتصال)المتغير الوسيط  (8)
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 : إجراءات الدراسة
 :مرت عملية إعداد أداة الدراسة بالخطوات التالية

اإلتصال االطالع على األدب السابق المتعلق بموضوع الدراسة والمختصة باستخدام القائم ب-1

الباحث من بعض الدراسات كدراسة  لالعالم الجديد في العالقات العامة، وقد استفاد

Gillin(2008)  وغيرها (9511)دراسة كيم وموليداو ( 9515)القمشوعيةودراسة. 

 .بناء محاور وفقرات اإلستبانة بحيث تتماشى وأسئلة الدراسة -1

جراء التعديالت المقترحة في  -3 تحكيم اإلستبانة من قبل مجموعة من المحكمين المختصين وا 

 .ضوء مالحظاتهم

لمؤسسات الموظفين مجتمع من قبل إدارة الجامعة موجه  كتاب تسهيل مهمةالحصول على  -4

 .، لتسهيل مهمة الباحثالدراسة

 . وبإشراف الباحث (عينة الدراسة)توزيع استبانة الدراسة على  -4

( 59)وفرزها، لتصبح بصورتها النهائية وعددها ( 111)جمع االستبانات والتي بلغ عددها  -9

 .بانةاست

جراء المعالجة اإلحصائية لها بإستخدام برنامج الرزم  -6 إدخال البيانات إلى الحاسوب وا 

جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،(SPSS)اإلحصائية  وا 

 .واستخراج النتائج

 .مناقشة النتائج -1
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 :المعالجة اإلحصائية

تخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اس 

، فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، ومن أجل (*)(SPSS)باستخدام الرزمة اإلحصائية 

نحرافات المعيارية، وكذلك استخدم استخدام المتوسطات الحسابية واإل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم

-Independent Sample Tداة الدراسة، واستخدام اختبار اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أ

test  واستخدام اختبار التباين األحاديOne Way ANOVAاختبار ستخدام اضافة إلى ، باإل

LSD وScheffe للمقارنات البعدية. 

 

لتي تشمل المتوسطات عتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات واوقد تم اإل 

نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم الحسابية واإل

 : مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي

 

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق قليال   أوافق أوافق بشدة

9 4 3 1 1 

 

                                                                 

 .، أي الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةStatistics Package for Social Sciences: مختصر من  (*)
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ة التي توصلت إليها الدراسة سيتم واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابي 

 – 1533)، (متوسط: 3561-1534)، (مرتفع: فما فوق  – 3565: )التعامل معها على النحو اآتي

 :وفقًا للمعادلة التالية(. منخفض: فما دون 

 

 : القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي  –القيمة العليا 

 .ذه القيمة تساوي طول الفئةوه 1533=   4=    (9-1)
   3        3 

 

 

 1533=  1533+  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3561=  1533+  1534ويكون المستوى المتوسط من 

 9 - 3565ويكون المستوى المرتفع من 
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 الفصل الرابع

 نتـــــائج الدراســــــــة
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 الفصل الرابع
ــنت ــ ــة ائجـ ـــ ـ  الدراســ

 

التــي خرجــت بهــا الدراســة مــن ة تـم تخصــيص هــذا الفصــل لعــرض نتــائج الدراســة التطبيقيــ 

 .للمنهج المسحي التي اعتمدته الدراسة منهجًا لها ، طبقاً (اإلستبانة والمقابلة)أدوات الدراسة  خالل

 نتائج الدراسة التطبيقية

ــ تــم  ــابية واإلنحرافـ لـــى اســـتجابات أفـــراد ات المعياريــة للتعـــرف عاســـتخراج المتوســـطات الحسـ

ــائ   مســتوى الدراســة عــن  مجتمــع ــفــي العالقاإلتصــال م باســتخدام الق ــ ــ ات العامــة لإلعـــالم ـ

ــات الجديد ــ جابة عن أسئلة الدراسـة لي اإل، وفيما يمانالحكومية في سلطنة عُ  في المؤسسـ

 :التالية
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 فياإلتصال دمها القائم بيستخاإلعالم الجديد التي و اإلتصال تطبيقات أكثر ما : األولالسؤال 
 ؟مانسلطنة عُ  وزاراتالعالقات العامة في  عمله الرسمي في مجال

 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف  هذا السؤاللإلجابة عن  
اإلعالم الجديد التي و اإلتصال تطبيقات أكثر  "على استجابات أفراد مجتمع الدراسة عن محور

، "مانسلطنة عُ  وزاراتالعالقات العامة في  عمله الرسمي في مجال فياإلتصال ها القائم بيستخدم
:وفيما يلي عرض لهذه النتائج

 (1)الجدول 

تطبيقات أكثر  "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن 
العالقات  عمله الرسمي في مجال فياإلتصال يستخدمها القائم باإلعالم الجديد التي و اإلتصال 

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا   سلطنة عمان وزاراتالعامة في 
 الفقـــــــرة الرقم

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

4E-mail 4.21 1.18 0 مرتفع 

9 Whats app4.20 1.33 0 مرتفع

6Outlook 3.92 1.50 3 مرتفع

 متوسط 4 1.47 3.42يةاإللكترونلصحافةا 00

0 Face book 3.07 1.44 5 متوسط 

12 Google+ 3.05 1.70 6 متوسط

2 Twitter2.91 1.48 7 متوسط

3Instagram 2.44 1.36 8 متوسط 

منخفض 9 1.24 1.75راديواالنترنيت 02

5 LinkedIn 1.65 1.07 02 منخفض

7 Viber1.54 .945 00 منخفض 

8Telegram 1.43 .935 00 منخفض 

 متوسط (00-0) 0.69 2.80 للمحور المتوسط العام الحسابي 
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اإلتصال تطبيقات أكثر )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 1)يتضح من الجدول رقم 

العالقات  عمله الرسمي في مجال فياإلتصال يستخدمها القائم باإلعالم الجديد التي و 

، حيث حاز المحور (1543و  4.21)، تراوحت ما بين (عمانسلطنة  وزاراتالعامة في 

، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم (1551)على متوسط حسابي إجمالي 

، وهو من (1.18)، وبإنحراف معياري (4.21)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 4)

فهو التطبيق األكثر ، (Emailاستخدام الـ )المستوى المرتفع، وقد نّصت الفقرة على 

 .في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعماناإلتصال استخداما من قبل القائم ب

ثانية جاءت الفقرة رقم  نحراف ( 4.20)بمتوسط حسابي ( 5)وفي المرتبة ال وا 

استخدام الـ )وهو أيضا ضمن المستوى المرتفع، حيث نّصت الفقرة على ( 1533)معياري 

Whatsapp )( 3.92)بمتوسط حسابي ( 6)المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم  وفي

وهو من المستوى المرتفع أيضا، حيث نّصت الفقرة على ( 1.50)وبإنحراف معياري 

 (.Outlookاستخدام الـ )

وبإنحراف ( 8.49)بمتوسط حسابي ( 11)وجاء في المرتبة الرابعة الفقرة رقم 

استخدام )سط، حيث نصت الفقرة على وهي ضمن المتسوى المتو ( 1.45)معياري 

( 8.55)بمتوسط حسابي ( Facebookاستخدام الـ )، تلتها فقرة (يةاإللكترونالصحافة 

 .ضمن المستوى المتوسط ايضا( 1.44)وبإنحراف معياري 

وبإنحراف ( 1.54)بمتوسط حسابي ( 1)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

استخدام الـ )توى المنخفض حيث نّصت الفقرة على ، وهو من المس(1554)معياري 

Viber) ( 1543)بمتوسط حسابي بلغ ( 5)، وفي المرتبة األخيرة، جاءت الفقرة رقم
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وهو من المستوى المنخفض، حيث نّصت الفقرة على ( 1553)وبإنحراف معياري 

في اإلتصال األقل استخداما من قبل القائم بوهو التطبيق  (Telegramاستخدام تطبيق الـ )

 .العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان

في العالقات العامة في اإلتصال القائم بالتطبيقات األكثر استخداما من قبل وهذا يفسر أن  

وكانت ذات  outlookوالـ  What'sappثم   Emailقد تركزت في  الوزارات في سلطنة ُعمان

 .مرتفعمستوى 

 

 : الثانيالسؤال 

في العالقات العامة  الجديداإلعالم الستخدام تطبيقات اإلتصال القائم ب أهيلت وى مستما  
 ؟في الوزارات في سلطنة ُعمان

ات المعيارية للتعرف على نحرافلإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل 

اإلعــالم تطبيقــات الســتخدام اإلتصــال القــائم ب أهيــلت مســتوى "اسـتجابات أفــراد عينـة الدراســة عـن 

 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان الجديد
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 (2)الجدول 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

في العالقات العامة  الم الجديدالستخدام تطبيقات اإلعاإلتصال الفعلي للقائم ب تأهيلال مستوى )
 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( في الوزارات في سلطنة ُعمان

 

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

3 
مشاركتي في الندوات التي تعقد 
لتزويد العاملين بطرق واساليب 
 استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 منخفض 1 755. 2.24

5 

مشاركتي في الورش المتخصصة 
التي تعقد لتزويد العاملين بطرق 
واساليب استخدام تطبيقات اإلعالم 

 الجديد

 منخفض 9 745. 2.22

6 

متابعة مستوى استخدامي العملي 
لتطبيقات اإلعالم الجديد من قبل 
إدارة مؤسستي وجهاز العالقات 

 العامة

 منخفض 8 775. 2.15

1 

تطويرية داخلية  خضوعي لدورات
باستمرار على استخدام تطبيقات 
اإلعالم الجديد في المؤسسات 

 الحكومية في سلطنة عمان

 منخفض 4 815. 2.15

4 
مشاركتي في المؤتمرات التي تعقد 
لتزويد العاملين بطرق واساليب 
 استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 منخفض 5 765. 2.13
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2 

ة التحاقي بدورات تطويرية خارجي
باستمرار عن استخدام تطبيقات 
اإلعالم الجديد في المؤسسات 

 الحكومية في سلطنة عمان

 منخفض 6 825. 2.09

7 

تقييم مستوى استخدامي العملي 
لتطبيقات اإلعالم الجديد من قبل 
إدارة مؤسستي وجهاز العالقات 

 العامة

 منخفض 5 815. 2.05

8 

تزويدي بكراسات وكتب تعريفية 
قبل إدارتي لتنمية وتدريبية من 

معارفي في استتثمار تطبيقات 
اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف 

 العالقات العامة

 منخفض 8 805. 1.98

 المتوسط العام الحسابي 
2.13 0.478 

 منخفض (2-8)
  
اإلتصال القائم ب أهيلت مستوى )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 1)يتضح من الجدول رقم   

، تراوحت (في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان الجديدإلعالم االستخدام تطبيقات 

، وهو من (3.51)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (1555و  1514)ما بين 

 .المنخفضالمستوى 

، وبإنحراف معياري (9.94)على أعلى متوسط حسابي حث بلغ ( 8)وقد حازت الفقرة رقم 

مشاركتي في الندوات التي تعقد )توى المنخفض، وقد نّصت الفقرة على ، وهو من المس(5.55)

وهي من الفعاليات التي كانت ( لتزويد العاملين بطرق واساليب استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

لتطوير قدراته في استخدام االعالم الجديد في العالقات اإلتصال إلى حد ما يتعرض لها القائم ب
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( 5)ت الحكومية في سلطنة ُعمان، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم العامة في المؤسسا

نحراف معياري ( 9.99)بمتوسط حسابي  وهو من المستوى المنخفض أيضا، حيث ( 745.)وا 

مشاركتي في الورش المتخصصة التي تعقد لتزويد العاملين بطرق واساليب )نّصت الفقرة على 

 (.استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

وبإنحراف معياري ( 1.98)بمتوسط حسابي ( 5)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  

تزويدي بكراسات وكتب تعريفية )، وهو من المستوى المنخفض حيث نّصت الفقرة على (1551)

وتدريبية من قبل إدارتي لتنمية معارفي في استتثمار تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف 

 (.عامةالعالقات ال

 

في تطوير  جميع فقرات هذا المحور التحظى باهتمام كبير لدى المؤسساتوهذا يفسر أن  

مهارات قلة تعرضهم للدورات التطويرية وفعاليات تنمية قدرات القائم باالتصال، وقد أكد أفراد العينة 

ت جميعها ذات التعامل مع االعالم الجديد واستخدامه في العالقات العامة في سلطنة ُعمان، وكان

 .منخفضمستوى 

 : الثالثالسؤال 

في بأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة  الجديداإلعالم تطبيقات لاإلتصال توظيف القائم بما مدى 

 ؟سلطنة ُعمان

للتعرف على  ، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةلإلجابة عن السؤال 

 الجديــداإلعــالم ات ـــــــتطبيقلاإلتصــال توظيــف القــائم بمــدى  " اسـتجابات أفــراد عينــة الدراسـة عــن

 :وفيما يلي عرض لهذه النتائج "؟في سلطنة ُعمانبأنشطة العالقـــــات العامة بالمؤسســـــة 
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 (3)الجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 
في سلطنة بأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة  تطبيقات اإلعالم الجديدلإلتصال اتوظيف القائم ب)

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( ُعمان

 الفقـــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

توفر لي الجهد والوقت والكلفة في التواصل  5
 1 1.28 3.31 مع الجمهور

 متوسط

2 
عليها بشكل كبير في التواصل مع اعتمادي 

 9 985. 2.80 الجمهور الخارجي
 متوسط

شعوري بالتفاعل الكبير في تحقيق وظائف  8
 8 1.002 2.73 العالقات العامة

 متوسط

4 
تضمن لي تطبيقات اإلعالم الجديد حفظ 

 4 935. 2.60 الملفات الرسمية
 متوسط

 طمتوس 5 1.11 2.57 تسهم في سرعة إنجاز أعمالي 7

 متوسط 6 1.07 2.55 تسهل لي استدعاء الملفات والمحادثات 6

11 
استخدام أحدث البرامج الحاسوبية في التعامل 

 5 1.03 2.53 مع البيانات المعلومات
 متوسط

10 
استخدامها في إدخال البيانات والمعلومات 
الواردة إلى جهاز العالقات العامة من جمهور 

 لصادرة منهاالمؤسسة الخارجي وزبائنها وا
2.50 .8735 8 

 متوسط
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12 
استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد لجدولة 
وأرشفة المعلومات والبيانات الواردة والصادرة 

 لجهاز العالقات العامة
2.43 1.01 9 

 متوسط

3 
تساعدني التغذية الراجعة التي تتيحها 
تطبيقات اإلعالم الجديد في معالجة الخلل في 

 الرسائل االتصالية
2.37 .965 15 

 متوسط

9 
استخدامها في إدخال البيانات والمعلومات 
الواردة إلى جهاز العالقات العامة من أقسام 

 المؤسسة والصادرة منها
 منخفض 11 1.09 2.22

1 
اعتمادي عليها بشكل كبير في التواصل مع 

 منخفض 19 1.11 1.90 الجمهور الداخلي

 سطمتو  (21-2) 590. 2.54 المتوسط العام 
 

تطبيقات لاإلتصال توظيف القائم ب)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 3)يتضح من الجدول رقم 

و  3.31)، تراوحت ما بين (في سلطنة ُعمانبأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة  اإلعالم الجديد

، المتوسط، وهو من المستوى (2.54)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (1.90

، وبإنحراف معياري (3.31)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 9)الفقرة رقم  وقد حازت

توفر لي الجهد والوقت والكلفة في )، وقد نّصت الفقرة على المتوسط، وهو من المستوى (1.28)

في استخدام اإلتصال ، فهي الفائدة األكبر التي يحصل عليها القائم ب(التواصل مع الجمهور

 .قات العامة في التواصل الداخلياإلعالم الجديد العال
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نحراف معياري ( 9.85)بمتوسط حسابي ( 1)جاءت الفقرة رقم  وفي المرتبة الثانية  وا 

يعتمد اإلتصال كون القائم ب، حيث نّصت الفقرة على المتوسط أيضاً وهو من المستوى ( 1555)

 (جيبشكل كبير في التواصل مع الجمهور الخار )على تطبيقات اإلعالم الجديد 

وبإنحراف معياري ( 2.73)في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي ( 5)وجاءت الفقرة رقم 

يشعر )اإلتصال وهي ضمن المستوى المتوسط ايضًا، والتي تنص على كون القائم ب( 1.00)

 باستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد( بالتفاعل الكبير في تحقيق وظائف العالقات العامة

معياري  إنحرافوب( 1.90)بمتوسط حسابي ( 1)رة جاءت الفقرة رقم وفي المرتبة األخي

بشكل اإلتصال اعتماد القائم ب الفقرة علىنّصت  حيثالمنخفض المستوى  ضمن،  وهو (1.11)

فائدة  األقل الفقرة، وهي (التواصل مع الجمهور الداخلي)على تطبيقات اإلعالم الجديد في كبير 

 في العالقات العامة في سلطنة ُعمان وقد جاءتاإلتصال ن ببحسب عينة الدراسة من القائمي

 .ضمن المستوى المنخفض

نحرافو ( 2.22)بمتوسط حسابي بلغ ( 5)وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم   ا 
استخدام القائم الفقرة على نّصت  ، حيثالمنخفض كذلكوهو من المستوى ( 1.09)معياري 
إدخال البيانات والمعلومات الواردة إلى جهاز العالقات )م الجديد في لتطبيقات اإلعالاإلتصال ب

  . (العامة من أقسام المؤسسة والصادرة منها

في اإلتصال القائم ب فقرات هذا المحور بشكل عام دون المستوى، وأنوهذا يفسر أن 

ء بشكل عام العالقات العامة اليتاح له توظيف اإلعالم الجديد بشكل مناسب، إذ أن المحور جا

 .ضمن المستوى المتوسط
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 : الرابعالسؤال 

ــائم ب  ــد فـــي اإلتصــال مــا مــدى اســـتفادة الق فعليـــا مــن تطبيقــات اإلعـــالم الجدي

 ؟في المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعمان تحقيق وظائف العالقات العامة

رف على ات المعيارية للتعنحراف، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلابة عن السؤاللإلج 

ــا مــن تطبيقــات اإلتصــال مــدى اســتفادة القــائم ب "اسـتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن  فعلي

فـي المؤسسـات الحكوميـة فـي سـلطنة  اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة

 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"ُعمان

 

 (4)الجدول 

رات محور ـــــــة عن فقـــــبات أفراد عينة الدراسات المعيارية الستجانحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
ــات اإلعالم الجديد في تحقيق اإلتصال مدى اسـتفادة القائم ب) ــ فعليا من تطبيقـ

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( في المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعمان وظائف العالقات العامة

المتوسط  الفقـــــــرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب لمعياري ا

اجراء التسهيالت العامة مثل التأشيرات  28
 والحجز

 متوسط 1 925. 2.50

6 

اطالع الجمهور الداخلي على الخطط 
الخاصة للمؤسسة واالستفادة من 

مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة 
 وسياساتها

 متوسط 9 745. 2.48
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7 

اطالع الجمهور الخارجي أو المستفيدين 
المؤسسة على الخطط المقترحة  من

للمؤسسة واالستفادة من مالحظاتهم في 
 تحديد أهداف المؤسسة وسياساتها

 متوسط 8 805. 2.38

إعداد النشرات الدعائية للمؤسسة ونشرها  16
 وتوزيعها

 متوسط 4 635. 2.37

2 
تعميم االستبانات الخاصة بقياس 
اتجاهات الرأي العام بين جماهير 

 رجيةالمنظمة الخا
 متوسط 5 875. 2.35

إجراء بحوث التقويم عند تنفيذ البرامج  5
 وبعدها لتعديلها

 منخفض 6 845. 2.33

تنظيم اللقاءات بين االدارة والجمهور  14
 الخارجي

 منخفض 5 715. 2.30

تنظيم اللقاءات بين االدارة العليا  13
 والجمهور الداخلي

 منخفض 8 745. 2.30

11 

مات والمؤسسات في التواصل مع المنظ
الخارج وتزويدهم بأهم األخبار 

والمستجدات واالحصاءات خاصة فيما 
 يتعلق بخدمات المؤسسة وانجازاتها

 منخفض 9 715. 2.29

تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الخاصة  15
 بالمؤسسة

 منخفض 15 685. 2.29

21 
تقديم المقترحات االدارية المناسبة في 

 منخفض 11 675. 2.28 املين في المؤسسةتطوير مهام وأداء الع
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12 
إعداد إعالنات المؤسسة والخطب 

 منخفض 19 735. 2.26 والمقاالت

4 
استطالع الرأي العام قبل تنفيذ برامج 
العالقات العامة لمعرفة مدى مناسبته مع 

 حاجات الجماهير
 منخفض 18 915. 2.23

23 
عقد الندوات التثقيفية في التعامل مع 

الداخلي والخارجي لإلدارات  الجمهور
 االخرى

 منخفض 14 765. 2.22

 منخفض 15 765. 2.22 استقطاب الكفاءات للعمل في المؤسسة 9

10 

التواصل مع المسؤولين في داخل 
المؤسسة وتزويدهم بأهم األخبار 

والمستجدات واالحصاءات خاصة فيما 
 يتعلق بصورة المؤسسة في الخارج

 منخفض 16 755. 2.20

رسم السياسات النهائية وتحديد أهداف  8
 المؤسسة وتقديمها لإلدارة العامة

 منخفض 15 805. 2.18

19 
إعداد النشرات والكراسات التوعوية 

 منخفض 18 1.22 2.18 للعاملين في المؤسسة

25 
تعريف الجمهور الخارجي وزيادة 

 منخفض 19 715. 2.17 معلوماتهم بخدمات المؤسسة ومنتجاتها

22 
اد افضل السبل اإلدارية لتسهيل مهمة ايج

انجاز المعامالت للجمهور الخارجي بأقل 
 الجهود والتكاليف

 منخفض 95 785. 2.15
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29 
جدولة يوميات ومواعيد الضيوف 

 منخفض 91 795. 2.09 ومرافقيهم

 منخفض 99 795. 2.09 ترتيب مواعيد الضيوف واستقبالهم 27

استخالص النتائج المتحصلة من  3
 ستبانات وتقديمها لالدارة العامةاال

 منخفض 98 895. 2.06

ترغيب الجمهور الخارجي بخدمات  26
 المؤسسة ومنتجاتها

 منخفض 94 795. 2.05

1 
تعميم االستبانات الخاصة بقياس 
اتجاهات الرأي العام بين جماهير 

 .المنظمة الداخلية
 منخفض 95 925. 2.04

20 
وضع الدعايات على صفحات شبكات 

 منخفض 96 845. 1.95 التواصل لجذب المستفيدين

24 
توعية العاملين وزيادة معلوماتهم حول 

 منخفض 95 795. 1.90 المؤسسة

إعداد األفالم التسجيلية الدعائية للمؤسسة  17
 منخفض 98 845. 1.88 ونشرها

إصدار الصحف والمجالت الخاصة  18
 منخفض 99 825. 1.88 بالمؤسسة وتوزيعها

 منخفض (99-1) 0.36 2.19 وسط الحسابي العامالمت 



-111-

 مدى استفادة القائم)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 4)يتضح من الجدول رقم 
في  فعليا من تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامةاإلتصال ب

المحور  ، حيث حاز(1.88و  2.50)تراوحت ما بين  ،(المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعمان
 .المنخفض، وهو من المستوى (1515)على متوسط حسابي إجمالي 

 إنحراف، وب(2.50)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 15)وقد حازت الفقرة رقم 

اجراء التسهيالت العامة )الفقرة على نّصت  وقدوهي ضمن المستوى المتوسط، ، (1551)معياري 

العامة في الخدمات والشؤون  وظيفة العالقاترز ضمن األب ، فهي الخدمة(مثل التأشيرات والحجز

في العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في اإلتصال التي يستفيد منها القائم ب (1)العامة

 .سلطنة ُعمان بحسب المبحوثين

نحرافو ( 2.48)بمتوسط حسابي ( 6)وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم   معياري  ا 

اطالع الجمهور الداخلي على )الفقرة على نّصت  ، حيثالمتوسطستوى وهو من الم، (1514)

 .(الخطط الخاصة للمؤسسة واالستفادة من مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة وسياساتها

وبإنحراف معياري ( 2.38)بمتوسط حسابي ( 1)وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم  

اطالع الجمهور الخارجي أو )يث نصت الفقرة على وهو من المستوى المتوسط أيضًا، ح( 1515)

المستفيدين من المؤسسة على الخطط المقترحة للمؤسسة واالستفادة من مالحظاتهم في تحديد 

ضمن العالقات  (2)، وهاتان الفقرتان تقع ضمن مهام التخطيط(أهداف المؤسسة وسياساتها

( 1531)بمتوسط حسابي ( 16)لفقرة رقم العامة، لتلي هذه الفقرات الثالثة بالمرتبة الرابعة ا

                                                                 

تتمثل بالمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، باالضافة الى خدمتها األصلية أو ي توال (1)
 .منتجها الرئيس

 ي رسم السياسة المناسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج الدعاية واإلعالم وذلكوالذي يعن (2)
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وهي ضمن المستوى المتوسط أيضًا، وهي من مهام وظيفة التنسيق ( 1563)وبإنحراف معياري 

 (.إعداد النشرات الدعائية للمؤسسة ونشرها وتوزيعها)في العالقات العامة والتي نّصت على 

، وبإنحراف معياري (1.51)بمتوسط حسابي ( 14)رقم  المراتب األخيرة جاءت الفقرةوفي 

توعية العاملين وزيادة معلوماتهم )نصت الفقرة على ، حيث المنخفضمن المستوى  وهي، (1.15)

 .في العالقات العامة (1)، وهي ضمن مهام وظيفة اإلنتاج(حول المؤسسة

وهي ضمن ( 1554)وبإنحراف معياري ( 1555)بمتوسط حسابي ( 11)ثم الفقرة رقم 

( إعداد األفالم التسجيلية الدعائية للمؤسسة ونشرها)وقد نصت الفقرة على المستوى المنخفض، 

.. في العالقات العامة، وقد جاءت ضمن المستوى المنخفض (2)وهي ضمن مهام وظيفة التنسيق

 .لتشير نتائجها الى ضعف التواصل اإلعالمي وعدم استثمار تطبيقات االعالم الجديد فيها

وبإنحراف ( 1555)بمتوسط حسابي ( 15)د جاءت الفقرة رقمأما في المرتبة األخيرة فق

وهي ضمن المستوى المنخفض، وهي كذلك من مهام وظيفة التنسيق، والتي نصت ( 1554)معياري

باعتبارها والفقرة التي  ،(إصدار الصحف والمجالت الخاصة بالمؤسسة وتوزيعهاإعداد )على 

 .االعالم الجديد لتحقيقهااإلتصال بسبقتها أقل الوظائف التي يستخدم فيها القائم 

تطبيقات اإلعالم الجديد في وظائف لاإلتصال استخدام القائم بمستوى  يعتمد علىوهذا 

 .العالقات العامة
 

 

                                                                 

التي تعنى بتوعية الجمهور الداخلي  وتعريف الجمهور و  -كاألفالم مثالً  - والذي يعني انتاج المواد اإلعالمية المنوعة (1)
 الخارجي بخدمات المؤسسة

بالمنظمات والجماهير في الخارج، اإلتصال مع المسؤولين في الداخل، و اإلتصال يعني والذي ( االتصالية واإلعالمية) (2)
 سمعة المنظمة وشهرتها فييؤثر علقة بالعالقات العامة، وخاصة ماوتزويدهم بالمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات المت
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 : السؤال الخامس

نــوع  الجديـد علـىاإلعـالم تطبيقــات الفعلـي لاإلتصـال القـائم ب اســتخدامتـأثير مسـتوى مـا  

 ؟الوزارات في سلطنة ُعمانفي  في العالقات العامةاإلتصال 

ات المعيارية للتعرف على نحراف، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن السؤال 

تطبيقــات الفعلــي لاإلتصــال القــائم ب اســتخدامتــأثير مســتوى  "اسـتجابات أفــراد عينــة الدراســة عـن 

، وفيمـا يلـي "ي سلطنة ُعمانفي الوزارات ف في العالقات العامةاإلتصال نوع  الجديد علىاإلعالم 

 :عرض لهذه النتائج

 (9)الجدول 

ــــالمتوســـطات الحســـابية واإلنحرافـــات المعياريـــة الس ــــراد عينـــة الدراســـــــــــتجابات أفــــــــ ة عـــن ـــــــــ

الم الجديـد علـى ـــقات اإلعــتطبيالفعلي لاإلتصال القائم ب تخدامــاسمستوى تأثير )رات محور ـــــــفق

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( ة ُعمانــــفي الوزارات في سلطن ةــــــــات العامــــــفي العالقاإلتصال نوع 

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

6 
مع مناسبة مساحة اتصالية حوارية  تتيح لي

 منخفض 1 930. 2.31 الجمهور او أحد افراده بصورة مباشرة

4 
فردية لعدد كبير بصورة اإلتصال لي  توفر

 منخفض 9 950. 2.27 من الجمهور في الوقت نفسه

 منخفض 8 950. 2.27 بصورة آنيةاإلتصال لي  توفر 2
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3 
لعدد كبير  بصورة مباشرةاإلتصال لي  توفر

 منخفض 4 750. 2.24 من الجمهور في الوقت نفسه

1 
بأمان ي الشخصاإلتصال استخدام  لي تتيح
 منخفض 5 740. 2.22 كبير

5 

لية لتحديد آامكاناتها تساعدني في استخدام 
االتصال؛ مرئية أو مسموعة او مكتوبة أو 

 مسجلة أو بشكل مرفق معين
 منخفض 6 870. 2.12

 منخفض (6-1) 550. 2.22 المتوسط العام الحسابي 
 

القائم  استخدامى تأثير مستو )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 9)يتضح من الجدول رقم 

في الوزارات في  في العالقات العامةاإلتصال نوع  الجديد علىاإلعالم  تطبيقاتل فعليااإلتصال ب

، حيث حاز المحور على متوسط حسابي (1511و  2.31)تراوحت ما بين  ،(سلطنة ُعمان

  .المنخفض، وهو من المستوى (2.22)إجمالي 

معياري  إنحراف، وب(2.31)لى متوسط حسابي حيث بلغ على أع( 6)وقد حازت الفقرة رقم 

تتيح )تطبيقات اإلعالم الجديد أن الفقرة على نّصت  وقدوهو من المستوى المنخفض، ، (1553)

المرتبة الثانية  ، وفي(لي مساحة اتصالية حوارية مناسبة مع الجمهور او أحد افراده بصورة مباشرة

نحرافو ( 2.27)بمتوسط حسابي ( 4)جاءت الفقرة رقم  وهو من المستوى ( 951.)معياري  ا 

بصورة فردية اإلتصال توفر )أن تطبيقات اإلعالم الجديدعلى الفقرة نّصت  ، حيثالمنخفض أيضا

 (.لعدد كبير من الجمهور في الوقت نفسه
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إنحراف وب( 2.22)بمتوسط حسابي ( 1)األخيرة جاءت الفقرة رقم ما قبل وفي المرتبة 

نّصت الفقرة على أن تطبيقات اإلعالم  حيث المنخفض،وهو من المستوى ،  (741.)معياري

( 9)وفي المرتبة األخيرة جاءة الفقرة رقم ،(الشخصي بأمان كبيراإلتصال تتيح لي استخدام )الجديد 

، والتي نّصت على كون تطبيقات االعالم (870.)وبإنحراف معياري ( 2.12)بمتوسط حسابي 

استخدام امكاناتها لتحديد آلية االتصال؛ مرئية أو مسموعة او )في تصال اإلالجديد تساعد القائم ب

اإلتصال وهي ضمن المستوى المنخفض، وهذا أن القائم ب( مكتوبة أو مسجلة أو بشكل مرفق معين

في العالقات العامة في وزارات سلطنة ُعمان يعتبر إن استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد غير آمنة 

 .تماما

ليشير إلى محدودية تأثير استخدام محور بشكل جاء ضمن المستوى المنخفض وهذا ال

تطبيقات اإلعالم الجديد في نوع االتصال، ويعزى ذلك الى محدودية استخدام تطبيقات اإلعالم 

 .في العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعماناإلتصال الجديد من قبل القائم ب
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 ياتنتائج اختبار الفرض

ات ـــــفي العالقاإلتصال م باستخدام القائ  توجد فروق ذات داللة إحصائية في : الفرضية االول
تعزى للعوامل الديموغرافية  مانالحكومية في سلطنة عُ  في المؤسســـــات العامة لإلعالم الجديد

 (.النوع اإلجتماعي، العمر، المهنة، المؤهل العلمي، الحالة اإلجتماعية)

 

 :يوع اإلجتماعالن -1

للتعرف على الفروق  Independent Sample T-testتم استخدام اختبار العينة المستقلة     

ـــفي العالقاإلتصال م باستخدام القائِ في  ــــات ات العامة لإلعالم الجديدــ الحكومية في  في المؤسسـ

 .يوضح ذلك( 6)والجدول  تعزى للنوع اإلجتماعي، مانسلطنة عُ 

 (6)جدول 
استخدام للتعرف على الفروق في  Independent Sample T-testاختبار العينة  المستقلة 

الحكومية في سلطنة  في المؤسســـــات ات العامة لإلعالم الجديدـــــفي العالقاإلتصال م بالقائ  
 .تعزى للنوع اإلجتماعي مانعُ 
 

ــدر  المصـ
النوع 

 اإلجتماعي

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 اريالمعي
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

(T) 

الداللة 

 االحصائية

استخدامالقائِم

فياإلتصالب
العالقاتالعامة

لإلعالمالجديدفي
المؤسسات

الحكوميةفيسلطنة

 عُمان

 72 320462. 2.3847ذكر

93
.1462

 .992

 30447223. 2.3737أنثى

 التوجد فروق ذات داللة احصائيةاي  (1519)مستوى الداللة االحصائية من  أعلى*
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في اإلتصال م باستخدام القائِ في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم ( 6)يتضح من الجدول 

ــالعالق ـ ــات ات العامة لإلعالم الجديدــ ــ متغير يعزى إلى  مانالحكومية في سلطنة عُ  في المؤسسـ

ين باإلتصال في العالقات العامة القائملدى  (T)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ي، اإلجتماعالنوع 

من مستوى الداللة  أعلىوهي  ،(5.99)وبداللة إحصائية ( 5.146)في الوزارات في سلطنة ُعمان 

(5.55.) 

لديهم مستويات متقاربة جدا الى حد التماثل من اإلتصال القائمين بأن  يدل علىوهذا 

باختالف  مانالحكومية في سلطنة عُ  ــاتفي العالقات العامة في المؤسســـ إلعالم الجديدااستخدام 

في العالقات العامة في  إلعالم الجديداستخدام نوعهم اإلجتماعي، حيث بلغ المتوسط الحسابي ال

ـــات وبلغ ( 2.3847)الذكور اإلتصال بالنسبة للقائمين ب مانالحكومية في سلطنة عُ  المؤسســ

ولم يلحظ فروقات لصالح فئة على ( 2.3737)اإلناث اإلتصال المتوسط الحسابي للقائمات ب

 .أخرى
 

 العمر -2

تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واستخدام اختبار التبـاين األحـادي 

One Way ANOVA  فــي  إلعـالم الجديــدلاإلتصــال القــائم ب اسـتخدامللتعــرف علـى الفــروق فــي

ــات ــ ــ يوضــح ( 1)، والجــدول تعـزى للعمــر مــانلطنة عُ الحكوميـة فــي ســ العالقـات العامــة فــي المؤسسـ

 .ذلك
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 (7)دول ــج

القائم استخدام  "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

تعزى  مانالحكومية في سلطنة عُ  المؤسســـــاتالعالقات العامة في في  إلعالم الجديدلباإلتصال 

 "للعمر

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر المصدر

اإلتصال القائم باستخدام 
في العالقات  إلعالم الجديدا

ــات ــ  العامة في المؤسسـ
 مانالحكومية في سلطنة عُ 
 التي تعزى للعمر

 294190. 2.5405 34 سنة 11-11

 312750. 2.3056 24 سنة 15-33

 291530. 2.3053 18 سنة 34-35

 282370. 2.2679 19 ثرسنة فاك 41

 315100. 2.3821 95 الكلي

 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 7)يتضح من الجدول 

ــــات إلعالم الجديدلاإلتصال القائم باستخدام  الحكومية في سلطنة  في العالقات العامة في المؤسسـ

األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين  ،ما، كانت متقاربة إلى حد تعزى للعمر مانعُ 

التباين األحادي  اإلستجابات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار

One Way ANOVA يوضح ذلك( 8)، والجدول. 
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(8)جدول   

 القائماستخدام للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
تعزى  مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسســـــات إلعالم الجديدلاإلتصال ب

 ."للعمر
 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

اإلتصال استخدام القائم ب
لإلعالم الجديد في 
العالقات العامة في 
ومية في المؤسسـات الحك

 سلطنة ُعمان يعزى للعمر

 4490. 3 1.347 بين المجموعات

5.117 
 

.0030 
 

 0880. 91 7.986 داخل المجموعات

  94 9.333 المجموع

 

إلعالم لالقائم باإلتصال استخدام في  إحصائياً  دالةوجود فروق  (8)يتضح من الجدول 

العمر، متغير يعزى إلى  مانومية في سلطنة عُ الحك المؤسســـــاتالعالقات العامة في في  الجديد

من مستوى  أقلوهي  ،( 5.558)وبداللة إحصائية ( 5.115) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

 (.5.55)الداللة 

لإلعالم الجديد في اإلتصال استخدام القائم بفي أفراد عينة الدراسة أن  يدل علىوهذا 

استخدام من  متفاوتةلديهم مستويات  سلطنة ُعمان العالقات العامة في المؤسسـات الحكومية في

ــــات إلعالم الجديدا اختالف على  مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ

 .مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغت، والفروق أعمارهم
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للمقارنات  Scheffe Testولمعرفة لصالح من كانت الفروق تم اجراء اختبار شيفيه 

ـــات إلعالم الجديدلاإلتصال القائم باستخدام في البعدية  الحكومية  في العالقات العامة في المؤسســ

 (.9)، كما في الجدول رقم باختالف العمر مانفي سلطنة عُ 

 ( 9)الجدول 

استخدام للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار شيفيه 

 مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسســـــات عالم الجديدإللاإلتصال القائم ب

 باختالف العمر

(I) العمر (J) العمر 
 الفرق 

 (I-J) بين المتوسطات 
 الداللة االحصائية

27-22 
28-33 .234915 *.037 
34-39 .235165 .067 
40- .272555 .020 

33-28 
22-27 -0.23491- .037 
34-39 .000255 1.00 
40- .037655 .985 

39-34 
22-27 -0.23516- .065 
28-33 -0.00025- 1.00 
40- .037395 .985 

40- 
22-27 -0.27255- 0.02 
28-33 -0.03765- .985 
34-39 -0.03739- .985 
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لصالح الفئة  5.55أن الداللة اإلحصائية كانت أقل من ( 9)يتضح من الجدول 

هم استخدامفي اإلتصال ببالنسبة للقائمين مصدر الفروقات فهي بهذا ( سنة 95-99) العمرية

ــات إلعالم الجديدل ــ  . مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ
 

 

 

 

 المؤهل األكاديمي -3

ادي ات المعيارية واستخدام اختبار التبـاين األحـاستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحراف تم

One Way ANOVA  فـي العالقـات العامـة  إلعـالم الجديـدااسـتخدام مـن للتعرف على الفروق في

ــات ــ  .يوضح ذلك( 11)، والجدول للمؤهل العلميتعزى  مانالحكومية في سلطنة عُ  في المؤسسـ

 (11)جدول 

تخدام اسمن المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
ــات إلعالم الجديدا ــ تعزى للمؤهل  مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ

 "العلمي
 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المصدر

اإلتصال استخدام القائم ب
لإلعالم الجديد في العالقات 
العامة في المؤسسـات 
 انالحكومية في سلطنة ُعم
 .يعزى للمؤهل العلمي

 0.32 2.30 14 ثانوي

 0.29 2.39 94 دبلوم

 0.32 2.41 49 بكالورويوس

 0.30 2.28 5 ماجستير

 0.00 2.21 1 دكتوراه

 0.31 2.38 95 الكلي
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أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 15)يتضح من الجدول 

ــاتفي ا إلعالم الجديدااستخدام  ــ للمؤهل تعزى  مانالحكومية في سلطنة عُ  لعامة في المؤسسـ

ات، سر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجاب، األمر الذي يفماإلى حد  متفاوتة، كانت العلمي

 One Wayوللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

ANOVA ذلكيوضح ( 11)، والجدول. 

 (22)جدول

استخدام من  " للكشف عن داللة للفروق في  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

ــــات إلعالم الجديدا تعزى للمؤهل  مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ

 ."العلمي

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
ى مستو 

 الداللة

 إلعالم الجديدااستخدام من 
في العالقات العامة في 

ــات ــ الحكومية في  المؤسسـ
تعزى للمؤهل  مانسلطنة عُ 

 العلمي

 0545. 4 214. بين المجموعات

.5285 
 

.715* 
 

 1015. 90 9.119 داخل المجموعات

  94 9.333 المجموع

 (5.55)غير دالة عند مستوى الداللة *

اإلتصال القائم باستخدام في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم  (11)الجدول  يتضح من
ــــات إلعالم الجديدل المؤهل يعزى إلى  مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ

 أعلىوهي  ،( *715.)وبداللة إحصائية ( 5285.) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، العلمي
 (.5.55)من مستوى الداللة 
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القائمين باإلتصال في العالقات العامة في أفراد عينة الدراسة أن جميع  يدل علىوهذا 

في  إلعالم الجديدااستخدام من  متقاربةلديهم مستويات المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعمان 

ــات ــ  .مؤهالتهم العلميةاختالف على  مانالحكومية في سلطنة عُ  العالقات العامة في المؤسسـ

 المهنة  -9

ات المعيارية واستخدام اختبار التبـاين األحـادي نحرافتم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

One Way ANOVA  فـــي  إلعــالم الجديــدالقــائم باإلتصــال ل اســتخدامللتعــرف علــى الفـــروق فــي

ــات ــ  .وضح ذلكي( 19)، والجدول تعزى للمهنة مانالحكومية في سلطنة عُ  العالقات العامة في المؤسسـ

 (12)جدول 

إلعالم ااستخدام  "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

ــات الجديد ــ  "تعزى للمهنة مانالحكومية في سلطنة عُ  في العالقات العامة في المؤسسـ

 

 المعياري  نحرافاإل  المتوسط الحسابي العدد المهنة المصدر

قائم باإلتصال ال استخدام
في العالقات  إلعالم الجديدل

ــات ــ  العامة في المؤسسـ
 مانالحكومية في سلطنة عُ 

 355. 2.31 5 مدير
 0.36 2.27 20 رئيس قسم

 0.28 2.43 48 أخصائي
 0.31 2.38 21 كاتب
 5.55 2.21 1 خبير
 315. 2.38 95 المجموع

الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  أن المتوسطات الحسابية( 19)يتضح من الجدول 

ــــات الحكومية في سلطنة  استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسسـ

، األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين ماإلى حد  متفاربة، كانت للمهنةتعزى  ُعمان



-141-

ه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي ات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذاإلستجاب

One Way ANOVA يوضح ذلك( 18)، والجدول. 

 (23)جدول

 للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسســـــات الحكومية في  "

 "تعزى للمهنة سلطنة ُعمان

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

اإلتصال استخدام القائم ب
لإلعالم الجديد في 
العالقات العامة في 
المؤسســـــات الحكومية 
في سلطنة ُعمان تعزى 

 للمهنة

 1095. 4 438. بين المجموعات

1.108 
 

.3585 
 

 0995. 90 8.895 مجموعاتداخل ال

  94 9.333 المجموع

استخدام القائم باإلتصال في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم  (18)يتضح من الجدول 
ــــات الحكومية في سلطنة ُعمان  ، المهنةيعزى إلى لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسسـ

من مستوى  أعلىوهي  ،( 5.858)ة إحصائية وبدالل( 1.158) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي 
 (.5.55)الداللة 

لديهم   القائمين باإلتصال في العالقات العامةأفراد عينة الدراسة أن جميع  يدل علىوهذا 

استخدام القائم باإلتصال لالعالم الجديد في العالقات العامة في الوزارات في من  متقاربةمستويات 

 .والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، مهنتهمباختالف  سلطنة ُعمان
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 سنوات الخبرة -6

ات المعيارية واستخدام اختبار التبـاين األحـادي نحرافتم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

One Way ANOVA  اسـتخدام القــائم باإلتصــال لإلعـالم الجديــد فــي للتعــرف علـى الفــروق فــي

ــ ، والجــدول إلــى ســنوات الخبــرةتعـزى  ــــات الحكوميـة فــي ســلطنة ُعمــانالعالقـات العامــة فــي المؤسسـ

 .يوضح ذلك( 14)

 (14)جدول 

استخدام القائم  "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
تعزى  انباإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسســـــات الحكومية في سلطنة ُعم

 "الخبرة سنوات إلى
 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المصدر
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

اإلتصال استخدام القائم ب
لإلعالم الجديد في العالقات 
ــات  ــ العامة في المؤسسـ
 الحكومية في سلطنة ُعمان
 تعزى الى سنوات الخبرة

 375. 2.32 9 أقل من سنة

 315. 2.50 85 سنوات 2-3

 285. 2.30 51 سنوات 3أكثر من 

 315. 2.38 95 المجموع
 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 14)يتضح من الجدول 

ــــات الحكومية في سلطنة  استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسسـ

، األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات كبيرإلى حد  متقاربةت ، كانإلى سنوات الخبرةتعزى  ُعمان

ات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين اإلستجابظاهرة بين 

 .يوضح ذلك( 15)، والجدول One Way ANOVAاألحادي 
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 (21)جدول

 فروق في للكشف عن داللة لل  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

ـــات الحكومية في  " استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسســ

 "إلى سنوات الخبرةتعزى  سلطنة ُعمان

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإلتصال استخدام القائم ب
 لإلعالم الجديد في
العالقات العامة في 
ــات الحكومية في  ــ المؤسسـ
سلطنة ُعمان تعزى إلى 
 سنوات الخبرة

 405. 2 800. بين المجموعات

4.313 
 

.015 
 

 095. 92 8.533 داخل المجموعات

  94 9.333 المجموع
 

لإلعالم اإلتصال استخدام القائم بفي  إحصائياً  دالةوجود فروق  (15)يتضح من الجدول 

ـــات الحكومية في سلطنة ُعمان يعزى إلى سنوات الخبرة، ا لجديد في العالقات العامة في المؤسســ

من مستوى  أقلوهي  ،( 015.)وبداللة إحصائية ( 4.313) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

 (.5.55)الداللة 

يهم لد القائمين باإلتصال في العالقات العامةأفراد عينة الدراسة أن  يدل علىوهذا 
استخدام القائم باإلتصال لالعالم الجديد في العالقات العامة في الوزارات في من  متفاوتةمستويات 

والفروق بلغت مستوى الداللة ، سنوات الخبرة التي يعملون فيهااختالف سلطنة ُعمان على 
 .اإلحصائية
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تخدام اختبار ولمعرفة لصالح أي فئة من الخبرات كانت فروقات الداللة االحصائية، تم اس

LSD  أحد اإلختبارات البعدية لتحديد الفروق االحصائية وكانت النتائج كما ظهرت في

 (.11)الجدول

 (26)جدول 
استخدام اختالف للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Testاختبار شيفيه 

 مانلحكومية في سلطنة عُ ا في العالقات العامة في المؤسســـــات إلعالم الجديدلاإلتصال القائم ب
 الخبرةباختالف 

 مصدر الخبرة
(I) 

 مصدر الخبرة
(J)  الفرق 

 (I-J) بين المتوسطات 
 الداللة االحصائية

 سنة من اقل
 125. -17621.- سنوات 1-3

 885. 01624. سنوات 3 من اكثر

 سنوات 1-3
 125. 17621. سنة من اقل

 0055. *19245. سنوات 3 من اكثر

 3 من ثراك
 سنوات

 885. -01624.- سنة من اقل

 0055. *-19245.- سنوات 1-3

من  سنوات( 8-1)أن الفروق كانت أكثر لصالح فئة الخبرة ( 16)يتضح من الجدول 

ـــات إلعالم الجديدهم لاستخدامفي اإلتصال بالقائمين  الحكومية  في العالقات العامة في المؤسســ

ن من خالل القيمة اإلحصائية لمصادر الخبرة والتي جاءت أقل ، وهذا يتبيمانفي سلطنة عُ 

 .سنوات الفرق اإلحصائي( 8-1)بمجموعها، وبالتالي شكلت فئة ( 5.55)من 
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اإلعالم  تطبيقاتاستخدام القائم باالتصال ل في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الفرضية الثانية
 ن تعزى لمتغيراتهم الديموغرافيةسلطنة عما وزاراتالجديد في العالقات العامة في 

 
 ( 07)جدول 

اإلعالم  تطبيقاتاستخدام القائم باالتصال ل في إحصائية داللة ذات فروق يبين  اختبار فرضية 
 سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزاراتالجديد في العالقات العامة في 

 العوامل الديموغرفية
 واستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الداللة االحصائية معامل ف

 العمر

22-27 2.7990 0.69604 

0.128 0.943 28-33 2.8715 0.67833 
34-39 2.7407 0.60559 
40- 2.7807 0.83989 

      

 الجنس
 0.73907 2.8391 ذكر

 0.54426 2.6884 أنثى 0.370 0.813
      

 وى األكاديميالمست

 0.99666 2.7083 ثانوي

0.461 0.764 
 0.60825 2.6806 دبلوم
 0.65201 2.8912 بكالوريوس
 0.70124 2.7619 ماجستير
 0.0000 3.0000 دكتوراه

      

 الوظيفة

 0.63300 3.1833 مدير

0.530 0.714 
 0.79889 2.7750 قسم رئيس
 0.60098 2.7413 اخصائي
 0.83482 2.8690 كاتب
 0.00000 3.0000 خبير

      

 الخبرة
 0.53323 2.5648 سنة من اقل

 0.74640 2.9000 سنوات 1-3 0.412 0.895
 0.68712 2.7778 سنوات 3 من اكثر
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 في إحصائية داللة ذات فروق  وجودأي عدم عدم صحة الفرضية  (15)يتبين من الجدول 
سلطنة عمان  وزاراتاإلعالم الجديد في العالقات العامة في  تطبيقاتلقائم باالتصال لاستخدام ا

، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية لجميع العوامل أكثر من مستوى تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية
 .( 5.55)الداللة 
 

إلتصال في مستوى تأهيل القائم با في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الفرضية الثالثة
في وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .الديموغرافية

 
 (01)جدول 

مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات  في إحصائية داللة ذات فروق اختبار فرضية وجود 
 نة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافيةفي وزارات سلط العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 

  العوامل الديموغرفية
 المتوسط الحسابي مستوى تأهيل القائم باإلتصالو 

االنحراف 
 معامل ف المعياري 

الداللة 
 االحصائية

 العمر

22-27 2.4890 0.41671 

14.257 0.000 
28-33 1.9740 0.36672 

34-39 1.9375 0.39818 

40- 1.8750 0.41458 

      

 0.891 0.019 0.49901 2.1354 ذكر الجنس
 0.41540 2.1196 أنثى

      

 المستوى األكاديمي

 0.46217 2.0179 ثانوي

1.055 0.383 
 0.51075 2.1875 دبلوم
 0.47871 2.1786 بكالوريوس
 0.35144 1.9107 ماجستير
 .00.000 1.6250 دكتوراه
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 ةالوظيف

 0.39131 1.6750 مدير

3.275 0.015 
 0.49571 1.9500 قسم رئيس
 0.42870 2.2578 اخصائي
 0.49152 2.1488 كاتب
 0.0000 1.6250 خبير

      

 الخبرة
 8.145 0.46817 2.0556 سنة من اقل

  0.48173 2.3714 سنوات 1-3 0.001
  0.41486 1.9804 سنوات 3 من اكثر

      
مع عامل الجنس والمستوى األكاديمي، بينما عدم صحة الفرضية  (18)يتبين من الجدول  

وهي أقل %( 5.55)تصح مع العمر والوظيفة والخبرة، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية للعمر 

وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية ( 14.257)هو ( ف)وكان معامل ( 5.55)من مستوى الداللة 

وهي أعلى ( 5.41651)وانحراف معياري ( 9.4895)والتي جاءت بمتوسط حسابي ( 99-95)

 . من المتوسطات الحسابية للفئات العمرية األخرى

كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام اختبار  العمريةولبيان لصالح من من الفئات  

القائم باإلتصال  يلمستوى تأهللكشف عن مصدر الفروق في  Sheffee Testالمقارنات البعدية 

سلطنة عمان  تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات في استخدام

 (19)انظر الجدول  الفئات العمريةباختالف 



-141-

 ( 29)الجدول 

مستوى تأهيل للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار شيفيه 
 في وزارات سلطنة عمان في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديدالقائم باإلتصال 
 باختالف العمر

 

لصالح الفئة العمرية  5.55ائية كانت أقل من أن الداللة اإلحص( 19)يتضح من الجدول 
مستوى تأهيلهم في اإلتصال ببالنسبة للقائمين مصدر الفروقات فهي بهذا ( سنة 99-95)

 مانسلطنة عُ  مقرات وزاراتفي العالقات العامة في  إلعالم الجديدالستخدام تطبيقات ا

 

تخدام اختبار المقارنات كانت الفروق اإلحصائية، تم اس الوظائفولبيان لصالح من من  

تصال في العالقات للكشف عن مصدر الفروق في  LSD Testالبعدية  مستوى تأهيل القائم باإل

انظر  المسمى الوظيفيباختالف  في وزارات سلطنة عمان العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 (95)الجدول 

 الفرق بين متوسطات (j)العمر  (i)العمر  
(i-j) القيمة اإلحصائية 

 اختبار
Scheffe 

 للمقارنات البعدية

99-95  
98-88  0.51501 0.000 
84-89 0.55147 0.000 
45- 0.61397 0.000 

98-88  
99-95  0.51501- 0.000 
84-89 0.03646 0.994 
45- 0.09896 0.885 

84-89  
99-95  0.55147- 0.000 
98-88 0.03646- 0.994 
45- 0.06250 0.973 

45-  
99-95  0.61397- 0.000 
98-88 0.09896- 0.885 
84-89 0.06250- 0.973 
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 ( 10)الجدول 

مستوى تأهيل القائم شف عن مصدر الفروق في للمقارنات البعدية للك  LSD Testاختبار 
باختالف  في وزارات سلطنة عمان باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 المسمى الوظيفي

 

فهي بهذا  (مدير)لة اإلحصائية كانت لصالح وظيفة أن الدال( 95)يتضح من الجدول  

 (j) الوظيفة (i) الوظيفة 
الفرق بين 
 متوسطات

(i-j) 

القيمة 
 اإلحصائية

 اختبار
LSD 

 للمقارنات البعدية

 مدير

 5.985 5.94655- رئيس قسم
 5.558 5.58981- اخصائي
 5.545 5.45881- كاتب
 5.814 5.88555- خبير

 رئيس قسم

 5.985 5.94655 مدير
 5.558 5.88656- اخصائي
 5.119 5.99556- كاتب
 5.658 5.14145- خبير

 اخصائي

 5.558 5.58981 مدير
 5.558 5.88656 رئيس قسم
 5.865 5.15955 كاتب
 5.555 5.19581 خبير

 كاتب

 5.545 5.45881 مدير
 5.119 5.99556 رئيس قسم
 5.865 5.15955- اخصائي
 5.599 5.58681 خبير

 خبير

 5.814 5.88555 مدير
 5.658 5.14145 رئيس قسم
 5.555 5.19581- اخصائي
 5.599 5.58681- كاتب
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إلعالم مستوى تأهيلهم الستخدام تطبيقات افي اإلتصال ببالنسبة للقائمين مصدر الفروقات 

مانسلطنة عُ  مقرات وزاراتفي العالقات العامة في  الجديد



المقارنات  كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام اختبار فئات الخبرةولبيان لصالح من من  

تصال في العالقات للكشف عن مصدر الفروق في  LSD Testالبعدية  مستوى تأهيل القائم باإل

انظر  ،سنوات الخبرةباختالف  في وزارات سلطنة عمان العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 (91)الجدول 

 ( 12)الجدول 

ف  LSD Testاختبار  مستوى تأهيل القائم روق في للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر ال
باختالف  في وزارات سلطنة عمان باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سنوات الخبرة

 

لصالح سنوات الخبرة  5.55أن الداللة اإلحصائية كانت أقل من ( 91)يتضح من الجدول 

مستوى تأهيلهم في اإلتصال ببالنسبة للقائمين مصدر الفروقات فهي بهذا ( سنوات 1-8)

 مانسلطنة عُ  مقرات وزاراتفي العالقات العامة في  إلعالم الجديدالستخدام تطبيقات ا

 (j) الخرة (i) الخبرة 
الفرق بين 
 متوسطات

(i-j) 
 القيمة اإلحصائية

 اختبار
LSD 

 للمقارنات البعدية

 اقل من سنة
 5.561 5.81585 سنوات 1-8

 5.649 5.55516 سنوات 8اكثر من 

 5.561 5.81585 اقل من سنة سنوات 1-8
 5.555 5.89154 سنوات 8اكثر من 

 8اكثر من 
 سنوات

 5.649 5.55516 اقل من سنة
 5.555 5.89154 سنوات 1-8
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القائم باإلتصال  األنشطة التي يوظف فيها في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الرابعةالفرضية 
تعزى لمتغيراتهم  سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتالجديد  تطبيقات اإلعالم

 الديموغرافية

 (11)جدول 

القائم باإلتصال  األنشطة التي يوظف فيها في إحصائية داللة ذات فروق اختبار فرضية وجود 
تعزى لمتغيراتهم  سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتتطبيقات اإلعالم الجديد 

 رافيةالديموغ

 العوامل الديموغرفية
 واألنشطة التي تستخدم فيها تطبيقات اإلعالم الجديد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  معامل ف
 االحصائية

 العمر

22-27 2.6642 0.61220 

0.970 0.410 28-33 2.5174 0.65247 
34-39 2.5463 0.54475 
40- 2.3772 0.53674 

      

 الجنس
 0.56967 2.4977 ذكر

 0.66231 2.7029 أنثى 0.152 2.088
      

 المستوى األكاديمي

 0.53509 2.3333 ثانوي

1.291 0.279 
 0.71538 2.7257 دبلوم
 0.52590 2.5323 بكالوريوس
 0.68839 2.5595 ماجستير
 0.00000 1.9167 دكتوراه

      

 الوظيفة

 0.54836 2.7000 مدير

1.558 0.192 
 0.51006 2.3250 قسم رئيس
 0.63251 2.6597 اخصائي
 0.56179 2.4960 كاتب
 0.00000 1.9167 خبير

      

 الخبرة
 0.78174 2.7222 سنة من اقل

 0.58953 2.6000 سنوات 1-3 0.434 0.842
 0.56779 2.4804 سنوات 3 من اكثر

مع العوامل الديموغرافية، حيث كانت قيمة الداللة عدم صحة الفرضية  (99)يتبين من الجدول 
 .متباينا تبعًا لذلك( ف)وكان معامل ( 5.55)اإلحصائية لها أكثر من مستوى الداللة 
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استفادة القائم باإلتصال من تطبيقات  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الخامسةالفرضية 
سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  ئف العالقات العامة في وزاراتاإلعالم الجديد في تحقيق وظا

 الديموغرافية
 (13)جدول 

استفادة القائم باإلتصال من تطبيقات  في إحصائية داللة ذات فروق اختبار فرضية وجود 
سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات

 الديموغرافية
 

 لعوامل الديموغرفيةا
تطبيقات اإلعالم من استفادة القائم باإلتصال و 

 في تحقيق  وظاف العالقات العامة الجديد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  معامل ف
 االحصائية

 العمر

22-27 2.1227 0.39125 

2.615 0.056 28-33 2.1164 0.35977 
34-39 2.2835 0.33318 
40- 2.3593 0.28280 

      

 الجنس
 0.38934 2.2107 ذكر

0.314 0.576 
 0.26373 2.1619 أنثى

      

 المستوى األكاديمي

 0.29739 2.4113 ثانوي

2.713 0.035 
 0.41388 2.1494 دبلوم
 0.33892 2.1400 بكالوريوس
 0.25947 2.2611 ماجستير
 0.00000 2.8621 دكتوراه

      

 الوظيفة

 0.09253 2.3724 مدير

1.460 0.221 
 0.47306 2.2103 قسم رئيس
 0.34545 2.1466 اخصائي
 0.29048 2.2348 كاتب
 0.00000 2.8621 خبير
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 الخبرة

 0.31843 2.1571 سنة من اقل

 0.41420 2.1103 سنوات 1-3 0.134 2.054

 0.32133 2.2671 سنوات 3 من اكثر

      
  

مع العوامل الديموغرافية، حيث كانت قيمة عدم صحة الفرضية  (98)يتبين من الجدول  

متباينا تبعًا لذلك، ( ف)وكان معامل ( 5.55)الداللة اإلحصائية لها أكثر من مستوى الداللة 

( ف)ن معامل وكا( 5.55)باستثناء المستوى األكاديمي فقد جاءت الداللة اإلحصائية له أقل من 

وانحراف ( 9.4118)إذ جاءت بمتوسط حسابي ( الثانوي)وكانت الفروق لصالح فئة ( 2.713)

 (.5.99589)معياري 

كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام  فئات المستوى األكاديميولبيان لصالح من من  

القائم استفادة للكشف عن مصدر الفروق في  Sheffee Testاختبار المقارنات البعدية 

سلطنة  باإلتصال من تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات

 (94)انظر الجدول  المستوى األكاديميباختالف عمان 
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 ( 14)الجدول 

استفادة القائم للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار 
سلطنة  الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات باإلتصال من تطبيقات اإلعالم

 المستوى األكاديميباختالف عمان 

 

( الثانوي)لة اإلحصائية كانت لصالح المستوى األكاديمي أن الدال( 94)يتضح من الجدول 
استفادة القائم باإلتصال من مستوى في اإلتصال ببالنسبة للقائمين مصدر الفروقات فهي بهذا 

مانسلطنة عُ  مقرات وزاراتفي تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة 

المستوى  
 (j) المستوى األكاديمي (i) األكاديمي

الفرق بين 
 متوسطات

(i-j) 

القيمة 
 اإلحصائية

 اختبار
Scheffe 

 للمقارنات البعدية

 ثانوي

 5.859 5.95856 دبلوم
 5.995 5.96814 بكالوريوس
 5.945 5.14915 ماجستير
 5.884 5.98645- دكتوراه

 دبلوم

 5.859 5.95856- ثانوي
 1.555 5.55988 بكالوريوس
 5.968 5.11166- ماجستير
 5.868 5.54598- دكتوراه

 بكالوريوس

 5.995 5.96814- ثانوي
 1.555 5.55988- دبلوم
 5.945 5.55988- ماجستير
 5.894 5.54961- دكتوراه

 ماجستير

 5.945 5.14915- ثانوي
 5.968 5.11166 دبلوم
 5.945 5.19154 بكالوريوس
 5.655 5.49855- دكتوراه

 دكتوراه

 5.884 5.98645 ثانوي
 5.868 5.54598 دبلوم
 5.894 5.54961 بكالوريوس
 5.565 5.89855 ماجستير
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تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: السادسةالفرضية 
  سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزارات الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

 

 (05)جدول 

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق اختبار فرضية وجود 
 سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزارات لعالقات العامةالجديد على نوع اإلتصال في ا

 العوامل الديموغرفية

 في نوع االتصال تطبيقات اإلعالم الجديد وتأثير
 الداللة االحصائية معامل ف االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 العمر

22-27 2.6275 0.50927 

12.536 0.000 28-33 2.0486 0.44635 
34-39 2.0185 0.45693 
40- 1.9474 0.46166 

      

 الجنس
 0.57592 2.2407 ذكر

0.114 0.737 
 0.49658 2.1957 أنثى

      

 المستوى األكاديمي

 0.47463 2.0714 ثانوي

1.299 0.276 
 0.57315 2.2500 دبلوم
 0.58059 2.3163 بكالوريوس
 0.35635 1.9524 ماجستير
 0.00000 1.6667 دكتوراه

      

 الوظيفة

 0.39087 1.6667 مدير

2.916 0.026 
 0.59598 2.0917 قسم رئيس
 0.51743 2.3750 اخصائي
 0.53563 2.1905 كاتب
 0.00000 1.6667 خبير

      

 الخبرة
 0.56383 2.1296 سنة من اقل

 0.56949 2.5286 سنوات 1-3 0.000 9.589
 0.45685 2.0425 سنوات 3 من اكثر
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صحة الفرضية مع العوامل الديموغرافية، باستثناء الجنس  (95)يتبين من الجدول  

إذ جاءت  ،(95-99)في عامل العمر لصالح الفئة العمرية وكانت الفروق  والمستوى األكاديمي ،

وبداللة ( 19.586( )ف)ومعامل ( 5.55995)وانحراف معياري ( 9.6955)بمتوسط حسابي 

 (.5.555)إحصائية 

بمتوسط حسابي ( أخصائي)أما ضمن عامل الوظيفة فقد كانت الفروق لصالح فئة  

وبداللة أحصائية ( 9.916( )ف)، وقد كان معامل (5.51548)وانحراف معياري ( 9.8555)

(5.596.) 

حسابي  وبمتوسط( سنوات 8-1)وكانت الفروق اإلحصائية في عامل الخبرة لصالح فئة  

 (.5.555)وبداللة إحصائية ( 5.56949)وبانحراف معياري ( 9.5986)
 

كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام اختبار  العمريةولبيان لصالح من من الفئات  

تأثير استخدام مستوى في للكشف عن مصدر الفروق  Sheffee Testالمقارنات البعدية 

باختالف  سلطنة عمان وزارات ل في العالقات العامةتطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصا

 (96)المستوى األكاديمي انظر الجدول 
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 ( 16)الجدول 

تأثير مستوى للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار 
سلطنة عمان  وزارات استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

 العمرباختالف 

 

فهي ( 95-99)أن الداللة اإلحصائية كانت لصالح الفئة العمرية ( 96)يتضح من الجدول 
تأثير استخدام تطبيقات مستوى مستوى ائمين باإلتصال في بالنسبة للقمصدر الفروقات بهذا 

سلطنة عمان وزارات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة


 

كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام اختبار  الوظيفيةولبيان لصالح من من الفئات  

تأثير استخدام توى مسمصدر الفروق في للكشف عن  Sheffee Testالمقارنات البعدية 

باختالف سلطنة عمان  وزارات تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

 (95)المستوى األكاديمي انظر الجدول 

 الفرق بين متوسطات (j) العمر (i) العمر 
(i-j) 

القيمة 
 اإلحصائية

 اختبار
Scheffe 

 للمقارنات البعدية

99-95  
98-88  0.57884 5.555 
84-89 0.60893 5.551 
45- 0.68008 5.555 

98-88  
99-95  0.57884- 5.555 
84-89 0.03009 5.998 
45 -0.10124 5.998 

84-89  
99-95  0.60893- 5.551 
98-88 0.03009- 5.998 
45 -0.07115 5.956 

45-  
99-95  0.68008- 5.555 
98-88 0.10124- 5.998 
84-89 0.07115- 5.956 
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 ( 17)الجدول 

تأثير مستوى للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار 
 وزارات على نوع اإلتصال في العالقات العامةاستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 

 المسمى الوظيفيباختالف  سلطنة عمان

 

هي بهذا و  ،(مدير)وظيفة الفئة بأن الداللة اإلحصائية كانت لصالح ( 95)يتضح من الجدول 

 (j) الوظيفة (i) الوظيفة 
الفرق بين 
 متوسطات

(i-j) 

القيمة 
 اإلحصائية

 اختبار
Scheffe  

 للمقارنات البعدية

 مدير

 5.699 0.40351 رئيس قسم
 5.155 0.70833 اخصائي
 5.481 0.52381 كاتب
 5.999 -0.41667 يرخب

 رئيس قسم

 5.699 0.40351 مدير
 5.681 -0.30482 اخصائي
 5.958 -0.12030 كاتب
 1.555 -0.01316 خبير

 اخصائي

 5.155 0.70833 مدير
 5.861 0.30482 رئيس قسم
 5.585 0.18452 كاتب
 5.966 0.29167 خبير

 كاتب

 5.481 0.52381 مدير
 5.958 0.12030 رئيس قسم
 5.585 -0.18452 اخصائي
 5.999 0.10714 خبير

 خبير

 5.999 0.41667 مدير
 5.861 0.30482 رئيس قسم
 5.966 -0.29167 اخصائي
 5.999 -0.10714 كاتب
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تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد مستوى بالنسبة للقائمين باإلتصال في ت مصدر الفروقا

سلطنة عمان وزارات على نوع اإلتصال في العالقات العامة



كانت الفروق اإلحصائية، تم استخدام اختبار المقارنات  الخبرةفئات ولبيان لصالح من من  

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم مستوى في للكشف عن مصدر الفروق  Sheffee Testالبعدية 

المستوى األكاديمي باختالف  سلطنة عمان وزارات الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

 (98)انظر الجدول 

 ( 18)الجدول 

تأثير مستوى للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   LSD Testاختبار 
 وزارات ى نوع اإلتصال في العالقات العامةاستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد عل

 سنوات الخبرةباختالف  سلطنة عمان

هي و  (سنوات8-1)فئة الخبرة أن الداللة اإلحصائية كانت لصالح ( 98)يتضح من الجدول 

ر استخدام تطبيقات اإلعالم تأثيمستوى بالنسبة للقائمين باإلتصال في مصدر الفروقات بهذا 

سلطنة عمان وزارات الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

 (j) الخرة (i) الخبرة 
الفرق بين 
 متوسطات

(i-j) 
 القيمة اإلحصائية

 اختبار
LSD 

 للمقارنات البعدية

 5.589 -0.39894 سنوات 8-1 اقل من سنة
 5.688 0.08715 سنوات 8اكثر من 

 سنوات 1-8
 5.589 0.39894 اقل من سنة
 5.555 0.4869 سنوات 8اكثر من 

 سنوات 8اكثر من 
 5.688 -0.08715 اقل من سنة

 5.555 -0.48609 سنوات 1-8
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تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها إحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة: السابعةالفرضية 
 .القائم باإلتصال ومستوى تأهيله

 ( 19)جدول 

تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها ة بين إحصائي ذات داللة عالقة وجوداختبار فرضية 
 القائم باإلتصال ومستوى تأهيله

 معامل ارتباط سبيرمان
 Spearman's rho 

تأهيل القائم باإلتصال في  مستوى
سلطنة عمان  وزاراتالعالقات العامة في 

 الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

اإلعالم الجديد التي يستخدمها  تطبيقات
اإلتصال في العالقات العامة في القائم ب
سلطنة عمان وزارات  

 0.011 معامل االرتباط

 0.912 القيمة اإلحصائية

 95 العدد

تطبيقات اإلعالم ذات داللة إحصائية بين عدم وجود عالقة  (99)يتبين من الجدول  

منخفضًا جدًا إذ الجديد التي يستخدمها القائم باإلتصال ومستوى تأهيله، حيث كان معامل االرتباط 

وهي أعلى من مستوى الداللة اإلحصائية ( 5.919)القيمة اإلحصائية  توكان (5.511)بلغ 

وتشير هذه النتيجة إلى أنه اليوجد ترابط بين مستوى . وبالتالي تقبل الفرضية العدمية( 5.55)

س مستوى استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد ومستوى تأهيل القائم باالتصال، بكلمة أخرى لي

التأهيل هو الذي حدد استخدام تطبيقات معينة من قبل القائم باالتصال في العالقات العامة في 

 .وزارات سلطنة عمان
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تأهيل القائم باإلتصال في  مستوى إحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة: الثامنةالفرضية 
القائم باإلتصال  تي يوظف فيهاواألنشطة ال العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتتطبيقات اإلعالم الجديد 

 (30)جدول 

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات  مستوى إحصائية بين  ذات داللة عالقةاختبار فرضية وجود 
ئم باإلتصال تطبيقات القا واألنشطة التي يوظف فيها العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتاإلعالم الجديد 

 معامل ارتباط سبيرمان
 Spearman's rho 

القائم باإلتصال  األنشطة التي يوظف فيها
في العالقات تطبيقات اإلعالم الجديد 
سلطنة عمان العامة في وزارات  

تأهيل القائم باإلتصال في  مستوى
سلطنة عمان  وزاراتالعامة في العالقات 

 الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 **0.344 معامل االرتباط

 0.001 القيمة اإلحصائية

 95 العدد
تأهيل القائم  مستوىذات داللة إحصائية بين وجود عالقة  (85)يتبين من الجدول  

قات اإلعالم الجديد سلطنة عمان الستخدام تطبي وزاراتباإلتصال في العالقات العامة في 

في العالقات العامة في القائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد  واألنشطة التي يوظف فيها

القيمة  توكان (**5.844)إذ بلغ  مؤثراً سلطنة عمان، حيث كان معامل االرتباط  وزارات

صائية، ، أي ذات داللة إح(5.55)مستوى الداللة اإلحصائية ضمن وهي ( 5.551)اإلحصائية 

تأهيل القائم  مستوىترابط بين  وجود وتشير هذه النتيجة إلى. الفرضية العدمية ترفضوبالتالي 

في العالقات تطبيقات اإلعالم الجديد  واألنشطة التي يوظف فيهاباإلتصال في العالقات العامة 

بيعة ومستوى بمعنى أن مستوى تأهيل القائم باالتصال يؤثر في طسلطنة عمان،  العامة في وزارات

 .عمان األنشطة التي بوظفها في العالقات العامة في وزارات سلطنة
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تأهيل القائم باإلتصال في  مستوىإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :التاسعةالفرضية 
في تحقيق وظائف ومدى استفادته منها  العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .سلطنة عمان زاراتفي و  العالقات العامة

 (32)جدول رقم 

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات  مستوى إحصائية بين  ذات داللة عالقة وجوداختبار فرضية 
ومدى استفادته منها في تحقيق وظائف العالقات  العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان العامة في وزارات

 معامل ارتباط سبيرمان
 Spearman's rho 

استفادة القائم باإلتصال من تطبيقات 
اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف 
سلطنة عمان العالقات العامة في وزارات  

تأهيل القائم باإلتصال في  مستوى
سلطنة عمان  وزاراتالعالقات العامة في 

 الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 -5.053 معامل االرتباط

 0.612 القيمة اإلحصائية

 95 العدد
تأهيل القائم  مستوىذات داللة إحصائية بين وجود عالقة عدم  (81)يتبين من الجدول  

ومدى سلطنة عمان الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد  وزاراتباإلتصال في العالقات العامة في 

امل سلطنة عمان، حيث كان مع العالقات العامة في وزاراتتحقيق وظائف في  استفادته منها

مستوى الداللة  أعلىوهي ( 5.619)القيمة اإلحصائية  توكان (5.558)إذ بلغ  منخفضاً االرتباط 

وتشير هذه . الفرضية العدمية تقبلوبالتالي ، أي ليست ذات داللة إحصائية، (5.55)اإلحصائية 

دى ومتأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  مستوىترابط بين  وجود عدم النتيجة إلى

بمعنى عدم استفادة  .سلطنة عمان العالقات العامة في وزاراتتحقيق وظائف في  استفادته منها

 .القائم باالتصال من التأهيل في تحقيق وظائف العالقات العامة
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تأهيل القائم باإلتصال في  مستوىإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :العاشرةالفرضية 
الجديد على اإلعالم تأثير استخدام تطبيقات و  يقات اإلعالم الجديدالعالقات العامة الستخدام تطب

 .سلطنة عمان وزارات في العالقات العامةاإلتصال نوع 

 (31)جدول رقم 

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات  مستوى إحصائية بين  ذات داللة عالقةوجود اختبار فرضية 
ر استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع تأثيو  العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان وزارات اإلتصال في العالقات العامة

 معامل ارتباط سبيرمان
 Spearman's rho 

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 
 على نوع اإلتصال في العالقات العامة

سلطنة عمان وزارات  

تأهيل القائم باإلتصال في  مستوى
سلطنة عمان  وزاراتعامة في العالقات ال

 الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 **0.947 معامل االرتباط

 0.000 القيمة اإلحصائية

 95 العدد
تأهيل القائم  مستوىذات داللة إحصائية بين وجود عالقة إلى  (89)يتبين من الجدول  

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم و باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 

سلطنة عمان، حيث كان معامل االرتباط  وزارات الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

مستوى الداللة من أقل وهي ( 5.555)القيمة اإلحصائية  توكان (5.945)إذ بلغ  مرتفعًا جداً 

وتشير هذه . رضية العدميةالف ترفضوبالتالي ، أي ذات داللة إحصائية، (5.55)اإلحصائية 

تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة تأثير استخدام  مستوىبين قوي ترابط  وجود النتيجة إلى

  .سلطنة عمان وزارات تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة
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القائم  ة التي يوظف فيهااألنشطإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :الحادية عشرالفرضية 
في اإلتصال على نوع  هاتأثير استخدامفي العالقات العامة و الجديد اإلعالم تطبيقات اإلتصال ب

 .سلطنة عمان وزاراتفي  العالقات العامة

 (33)جدول رقم 

القائم باإلتصال  األنشطة التي يوظف فيهاإحصائية بين  ذات داللة عالقةاختبار فرضية وجود 
على  هاتأثير استخدامو  سلطنة عمان  في العالقات العامة في وزاراتاإلعالم الجديد تطبيقات 

 سلطنة عمان وزارات نوع اإلتصال في العالقات العامة

 معامل ارتباط سبيرمان
 Spearman's rho 

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 
 على نوع اإلتصال في العالقات العامة

سلطنة عمان وزارات  

القائم  نشطة التي يوظف فيهااأل
في باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد 
 سلطنة عمان العالقات العامة في وزارات

 **0.322 معامل االرتباط

 0.001 القيمة اإلحصائية

 95 العدد
األنشطة التي يوظف ذات داللة إحصائية بين وجود عالقة إلى  (88)يتبين من الجدول  

تأثير و سلطنة عمان  في العالقات العامة في وزاراتل تطبيقات اإلعالم الجديد القائم باإلتصا فيها

سلطنة عمان،  وزارات استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة

وهي ( 5.551)القيمة اإلحصائية  توكان (**5.899)إذ بلغ  مؤثراً حيث كان معامل االرتباط 

الفرضية  ترفضوبالتالي ، أي ذات داللة إحصائية، (5.55)لة اإلحصائية مستوى الدالمن أقل 

القائم باإلتصال  األنشطة التي يوظف فيهابين قوي ترابط  وجود وتشير هذه النتيجة إلى. العدمية

تأثير استخدام تطبيقات و سلطنة عمان  في العالقات العامة في وزاراتتطبيقات اإلعالم الجديد 

  .سلطنة عمان وزارات على نوع اإلتصال في العالقات العامةاإلعالم الجديد 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 :تم تخصيص هذا الفصل لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وكاآتي

اإلتصال عالم الجديد التي يستخدمها القائم بأكثر تطبيقات اإلما : األولالسؤال مناقشة نتائج 
 ؟وزارات سلطنة ُعمانمقرات في عمله الرسمي في مجال العالقات العامة في 

 

محور الدراسة المتمثل أن  من الفصل الرابع (1)الجدول رقم  تبين من خالل

في عمله اإلتصال أكثر تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها القائم ببالسؤال عن 

حاز  قد، وزارات سلطنة عمانالمقرات الرئيسة ل الرسمي في مجال العالقات العامة في

يقات اإلعالم بمعنى أن مستوى استخدام العينة المبحوثة لتطب متوسط،المستوى على ال

تقليدية بمستوى مقبولالجديد كان  ، لكن اإلستخدام تمثل في عدد محدود من التطبيقات ال

على أعلى قد حازت ، (Emailاستخدام الـ )نّصت على  التي ةالفقر والسهلة بدليل أن 

تاليالمستوى المرتفع،  ضمنمتوسط حسابي  فهو التطبيق األكثر استخداما من قبل  وبال

 Email، ويلي الـ في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعماناإلتصال القائم ب

بالمستوى  Outlookستخدام الـ ا ، ثمWhatsappاستخدام الـ ضمن المستوى المرتفع، 

 .نفسه

وهذا يشير إلى فعالية هذه التطبيقات الثالث أكثر من غيرها كونها من التطبيقات 

، outlookالتقليدية أو أنها سهلة اإلستخدام مع تمتعها بنوع من األمان، وخصوصا الـ 
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ات دون أضف إلى ذلك االستخدام الذي جرى عليه العمل، واعتادت عليه مقرات الوزار 

االلتفات إلى المستحدثات التكنولوجية واالتصالية الجديدة، بدليل أن الـ فيس بوك وهو من 

المستوى وضمن  الخامسةجاء في المرتبة أشهر تطبيقات اإلعالم الجديد في العالم قد 

ية، التي جاءت بالمرتبة الرابعة ضمن المستوى اإللكترونبعد فقرة الصحافة المتوسط 

 .المتوسط

في جاء  Viberأكدت أن استخدام الـ ( 1)ا أن نتائج الدراسة في الجدول كم

استخدام  المستوى المنخفضتاله في المستوى المنخفض، ضمن المرتبة قبل األخيرة 

اإلتصال األقل استخداما من قبل القائم ب اتالتطبيق، بمعنى أنهما من Telegramتطبيق الـ 

 .في سلطنة ُعمان الوزارات مقر في العالقات العامة في

في العالقات العامة في اإلتصال القائم بالتطبيقات األكثر استخداما من قبل وهذا يفسر أن  

وكانت ذات  outlookوالـ  What'sappثم   Emailقد تركزت في  الوزارات في سلطنة ُعمان

ان على ، مما يؤكد اقتصار العالقات العامة في مقرات الوزارات في سلطنة ُعممستوى مرتفع

 Emailنمطية اتصال معينة تلتزم التبليغات والتوجيهات وحسب، إذ أن التطبيقات أعاله السيما الـ 

اليتتعدى الحاجة لهما في ارسال الرسائل والمرفقات، والتتضمن في الغالب تغذية  Outlookوالـ 

 . راجعة إال بصورة محدودة، ومحددة فيما تم ارساله فقط
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عالم الجديد وجود المتخصصين في مجال اإل قلة سبب ذلك إلى (*)وتعزو ريا البوسعيدي 

معظم المؤسسات الحكومية تدير وسائل التواصل  كما أنعالم، واإلالعامة عالقات في دوائر ال

 .االجتماعي عن طريق دائرة نظم المعلومات وليس العالقات العامة 

ا مبمفردهلم يعودا  Outlookوالـ  Whatsappبأن الـ  (*)ويؤكد األستاذ خالد بامخالف 

بما يعرف بالحكومة اإلتصال مع توسع خدمة االنترنت والشروع في إيجاد بديل اإلتصال وسائل 

ية حيث دخلت كثير من الوسائل مثل التويتر والفيس بوك هذا النشاط والبريد  اإللكترون

لة أو الخدمة التي يراد أو التواصل يرجع لطبيعة الرسااإلتصال ن ما يحدد وسيلة ، وأياإللكترون

 .نقلها أو تقديمها للجمهور، سواء كان خبر أو صورة أو تقرير أو إنهاء معامالت حكومية

اإلعالم الجديد وتطبيقات  حول Gillin(2008)وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة  

، العامة العالقات معرفة دور اإلعالم اإلجتماعي وتطبيقاته في ، والتي هدفت إلىالعالقات العامة

ي أصبحت الوسيلة المحورية في استحصال اإلجتماعأكدت الدراسة أن مواقع التواصل حيث 

اإلعالم على استراتيجية  امستقبله تبني اأنهت أكدقد وكانت نسبة من المبحوثين  ،المعلومات

يد هي الجدأدوات اإلعالم أكثر  أكدت أن Gillin(2008)، وعلى الرغم من أن دراسة الجديد

، وبالفعل فقد جاءت وسع من التطبيقاتأة تستخدم نطاق ، لكن العالقات العام-سابقا-المدونات

الدراسة لتؤكد أن ممارسي العالقات العامة يستخدمون التطبيقات بشكل أوسع من أن يحصر في 
                                                                 

أخصائي  -حميد البوسعيدي مع السيدة ريا بنت عبدال 1119-11-3مقابلة أجراها الباحث بتأريخ  (*)

 .عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان

خالد بامخالف المكلف بأعمال دائرة العالقات مع األستاذ  9515-15-95مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  (*)
 .في سلطنة ُعمان وزارة الخارجية في الدولية
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مارسي العالقات العامة في وزارات سلطنة ُعمان لم متطبيق واحد، لذلك أظهرت الدراسة أن 

ن كان التركيز أكثر على الـ  ، إال أن  Whatsappأو الـ  outlookيقتصروا على تطبيق معين، وا 

 .ذلك يشير إلى تعدد التطبيقات المتاحة أمام ممارس العالقات العامة

 استخدام اإلعالم التفاعلي كاستراتيجية عالميةحول  (9511)دراسة كيم وموليداكما أن  

إلى معرفة أهمية اإلعالم التفاعلي أو اإلعالم الجديد في العالقات  والتي هدفت للعالقات العامة

لى تقييم تأثير التغيرات السياسية واالقتصادية واإلجتماعية على استخدام اإلعالم و العامة،  ا 

أن المؤسسات الحكومية يمكن أن  ، فقد جاءت لتبينيةنالتفاعلي في المؤسسات الحكومية واألم

 .في إشارة إلى استفادة حالية دون الطموحفاعلي بشكل افضل، التاإلعالم  تستفيد من

لـى  ختيــار بــين لدراسـة اإل اســتخدامهاشـارت نظريــة ثــراء وسـائل اإلعــالم مـن خــالل ذلــك أ وا 

تعتمـد اإلتصـال ن فعاليـة فهـي تؤكـد أية التكنولوجية وفقًا لدرجة ثرائهـا المعلومـاتي، اإلعالمالوسائل 

تصــال فــي اتجــاهين بــين علــى األشــكال التفاعليـة لإل مركــزةوســيلة، بـه العلـى القــدر الــذي تســتخدم 

ــائم ب ــال القــ ــًا اإلتصــ ــ ــالة، وطبقـ ــتقبل للرســ ــــور المســ ــذلك،والجمهـ ــائل  لــ ــ ــإن الوسـ ــا  - يــــةاإلعالمفــ ــ ومنهـ

الغمـوض كلمـا كـان  التـي تـوفر رجـع صـدى تكـون أكثـر ثـراء، فكلمـا قـل  و  -تطبيقـات اإلعـالم الجديـد

، وهــذا مـا تمتــع بــه التطبيقــات التــي اشــارت إليهــا (9559، موســى) .اً الفعــال أكثــر حــدوثاإلتصـال 

 .نتائج الدراسة، فهي سمة مالزمة لإلعالم الجديد
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الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد اإلتصال تأهيل القائم بما مدى : الثانيالسؤال مناقشة نتائج 
 ؟في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان

 

مستوى تأهيل القائم المحور المتمثل بسؤال الدراسة عن أن ( 1)جدول رقم يتضح من ال  

 ،الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعماناإلتصال ب

في الندوات اإلتصال ، حيث تبين قلة أو ندرة مشاركة القائم بالمستوى المنخفض جاء ضمن قد

وهي من الفعاليات  ،ساليب استخدام تطبيقات اإلعالم الجديدألعاملين بطرق و التي تعقد لتزويد ا

لها، كما قد يؤكد ذلك تباين تحقيق هذه الفعاليات من وزارة إلى اإلتصال القائم ب يقل تعرضالتي 

المحدودة في تطبيقين أو ثالثة، وعدم اإلتصال أخرى، وهذا يشير أيضا إلى إمكانيات القائم ب

ورات تطوير أو تأهيل تتيح له استخدام التطبيقات بصورة أكثر فاعلية، وتزوده تعرضه إلى د

بإمكانات تمنحه المقدرة على استخدام تطبيقات جديدة أخرى، ومن الجدير بالذكر فإن أغلب 

لإلعالم اإلتصال الوزارات تقوم اآن بتكثيف الجهد التأهيلي لالرتقاء بمستوى استخدام القائم ب

ية بمستوى عال ومقبول، مما اإللكترونرة تواكب توجه الدولة إلى استخدام الحكومة الجديد في مسي

والتواصل إلى أعلى درجاته بين قطاعات الدولة ومؤسساتها، وحتى بين اإلتصال يدفع بعجلة 

 .العاملين فيها والعالم الخارجي

ورش في الاإلتصال ة القائم بفقرة مشارك جاءتمن المستوى المنخفض أيضا، وض  

، لتؤكد قلة ساليب استخدام تطبيقات اإلعالم الجديدأالمتخصصة التي تعقد لتزويد العاملين بطرق و 

في دوائر اإلتصال المشاركة في مثل هكذا ورش وفعاليات التي يمكن أن تزيد في معارف القائم ب

 .وأقسام العالقات العامة في وزارات سلطنة ُعمان
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كراسات وكتب تعريفية وتدريبية ئج الدراسة إلى أن توفير بل وأكثر من ذلك فقد أشارت نتا 

في استتثمار اإلتصال القائم ب لتنمية معارفة العالقات العامة في مقرات الوزارات من قبل إدار 

لم يبلغ مستوى مقبواًل، بل جاء في  تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة

 .العامةآخر اهتمامات دوائر العالقات 

دوائر العالقات العامة جميع فقرات هذا المحور التحظى باهتمام كبير لدى وهذا يفسر أن  

في تطوير قدرات القائم باالتصال، وقد أكد أفراد العينة قلة تعرضهم للدورات التطويرية  في الوزارات

عامة في سلطنة وفعاليات تنمية مهارات التعامل مع االعالم الجديد واستخدامه في العالقات ال

، ولعل ذلك يعزى إلى قلة اهتمام دوائر العالفات ُعمان، وكانت جميعها ذات مستوى منخفض

العامة باإلعالم الجديد لوجود رتابة في تواصلها مع الجهات األخرى الداخلية أو الخارجية، أو لعدم 

علق بتطوير وجود مساحة مخصصة أصال لدوائر العالقات العامة ضمن خطط المؤسسة فيما يت

قدرات التواصل وتشكيل الصورة الذهنية للوزارة، وبالتالي الزهد في استثمار تطبيقات اإلعالم الجديد 

 .بما يتناسب والثورة اإلتصالية والحاجة الفعلية القائمة اآن

أستاذ االعالم في جامعة عين شمس  (*)وقد أكد االستاذ الدكتور وائل إسماعيل عبدالباري 

استخدام منصات اإلعالم الجديد التحظى باهتمام كبير بين العاملين في العالقات في مصر أن 

العامة عموما، وأن كثيرا ممن يستخدم هذه التطبيقات يستخدمها بعيدا عن أهداف ووظائف 

 .Whatsappالعالقات العامة، مثل مجموعات الـ 

 

                                                                 

عالم في ستاذ اإلأوائل اسماعيل عبدالباري،  ستاذ الدكتوراأل مع 9515-8-1مقابلة أجراها الباحث بتاريخ ( )*
 جامعة عين شمس، مصر
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لإلعالم اإلتصال بضعف مستوى استخدام القائم  *()(9515)ويفسر الدكتور الدليمي  

وعدم  ،هيلهم العلمي والتدريبيأسباب عدة في مقدمتها ضعف تألالجديد في العالقات العامة 

  . عالم الجديدام المؤسسة باإلاهتم

ويرى الباحث أنه قد يكون السبب وراء ذلك هو عدم تركيز المسؤولين في المؤسسات على  

 .تصال في دوائر العالقات العامة بالشكل الوافياستخدام اإلعالم الجديد من قبل القائمين باال

Benjamin Petersالدكتور يؤكدبينما  
عـالم فـي اسـتخدام اإلاإلتصال ح القائم بن نجاأ (**)

 .ثرهملى تجارب الناجحين واقتفاء أطالع عاإل فيفي الوزارات يتمثل الجديد 

نقطة جوهرية في تطوير أن أهم  (***)ومن جهة أخرى يؤكد الدكتور علي بن دبكل العنزي 

تبدأ من اقتناع اإلدارة العليا بأهمية استخدام اإلعالم الجديد كوسيلة من اإلتصال مهارات القائم ب

على استخدام هذه الوسيلة اإلتصال وسائل العالقات العامة، ومن ثم تأهيل وتدريب القائمين ب

وقبل ذلك وضع آلية الستخدام بالشكل الفعال والمطلوب، وذلك من خالل الدورات وورش العمل، 

وقد . هذه الوسائل من قبل ممارسي العالقات العامة سواء في الشركات أو المؤسسات الحكومية

                                                                 

مقابلة أجراها الباحث مع األستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي المشرف األكاديمي على الدراسات العليا في جامعة البترا )*( 
 35/8/9515عمان بتاريخ  -

والمتخصص في علم  Benjamin Petersمع االستاذ الدكتور  1021-9-11مقابلة أجراها الباحث بتاريخ *( *)
 ...في الواليات المتحدة األمريكية Tulsaوتاريخ االعالم الجديد، األستاذ في جامعة اإلتصال 

علي بن دبكل العنزي المتخصص في اإلعالم والعالقات مع الدكتور  9515-15-19مقابلة أجراها الباحث بتاريخ * ( **)
 . .جامعة الملك سعودالعامة في 
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تكون تلك إحدى األسباب التي تقف وراء ضعف اهتمام المؤسسات بتأهيل ممارسي العالقات 

 .ذلكالعامة أو القائم باالتصال، وذلك من خالل عدم اقتناع اإلدارة بأهمية 

في العالقات العامة والقائمين على اإلتصال أن القائمين ب على (*)وقد أكدت ريا البوسعيدي 

أهمية اعطاء دورات العالقات العامة لم يولوا الدورات التدريبة والتطويرية أهمية كافية، عليه يجب 

ن هو المجال آباعتباره ا -مجال اإلعالم الجديد في العالقات العامة -ة في هذا المجالتدريبي

 .ول في أي مؤسسة تحاول النهوض والتفعيل في المجتمعاأل

 

لتطبيقات اإلعالم الجديد بأنشطة اإلتصال توظيف القائم بما مدى : الثالثالسؤال مناقشة نتائج 

 ؟سلطنة ُعمان في وزاراتالعالقات العامة 

لتطبيقات ال اإلتصتوظيف القائم بمحور الدراسة حول أن ( 3)يتضح من الجدول رقم 

المستوى  ضمن قد جاء في سلطنة ُعماناإلعالم الجديد بأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة 

الجهد والوقت والكلفة في التواصل مع  أن تطبيقات اإلعالم الجديد توفرفقرة  جاءتالمتوسط، وقد 

على كون القائم  التي نّصتالمرتبة الثانية الفقرة في أعلى مرتبة ضمن المستوى، تليها ب الجمهور

، يعتمد على تطبيقات اإلعالم الجديد بشكل كبير في التواصل مع الجمهور الخارجياإلتصال ب

في في استخدام اإلعالم الجديد اإلتصال فائدة أكبر يحصل عليها القائم ب باعتبار ذلك يحقق

أليام في وحتى الخارجي، فهي تختصر جهد الساعات وا العالقات العامة في التواصل الداخلي
                                                                 

أخصائي  -مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي  9515-15-8مقابلة أجراها الباحث بتأريخ  )*(

 .عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة ُعمان
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دقائق معدودة، وتوفر تكاليف كبيرة فيما لو كان التواصل بغيرها، وهذا أمر واضح لمستخدمي 

تطبيقات اإلعالم الجديد، السيما وأن المؤسسات الرسمية ومنها الوزارات تحتاج إلى توفير الجهد 

لحديثة، باإلضافة والكلفة والوقت كذلك، لسرعة انجاز الواجبات، ومواكبة أنشطة العالقات العامة ا

 .إلى توفير التكاليف المادية التي تترتب على التواصل التقليدي

اإلتصال التي تنص على كون القائم بأن الفقرة ( 3)كما بينت نتائج الدراسة في الجدول 

 العالقات العامة باستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد نشاطاتيشعر بالتفاعل الكبير في تحقيق 

وهذا يعزى إلى طبيعة اإلعالم الجديد والذي  لثالثة ضمن المستوى المتوسط ايضًا،مرتبة احازت ال

ذي التفاعلي اآني والمباشر الاإلتصال يتصف بالتفاعلية كصفة مالزمة له، من حيث طبيعة 

وهذا ما أكدته نظرية الحوار في العالقات العامة من خالل تأكيدها  تؤديه تطبيقات اإلعالم الجديد،

لية القائم باإلتصال في العالقات العامة عن طريق شبكات التواصل االجتماعي والتي على فاع

تتيح لطرفي اإلتصال التفاعل التبادلي واالستجابات االنية المباشرة، مما يعزز ارتباط الجمهور 

 .بالمؤسسة أو الوزارة، وكذلك ثقة القائم باإلتصال في تحقيق وظائف العالقات العامة

في العالقات العامة اليتاح له توظيف اإلعالم اإلتصال القائم ب نتائج إلى أنالتشير  كما

لعدم وجود ما يسو  استخدام التطبيقات الحديثة بالشكل الكبير، وهذا يعود  الجديد بشكل مناسب

 .إلى سياسة المؤسسة أو الخطة المقرة لها سنوياً 
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هناك هوة قائمة بين المعرفة  أن (*)اإلعالميويؤكد الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير  

العلمية المتخصصة لموظفي العالقات العامة وبين االعالم الجديد وتطبيقاته، وبذلك فاستخدام 

 . مة يتباين من موظف آخراإلعالم الجديد في تحقيق أنشطة العالقات العا

لقائم كما يتبين أن المستوى المتوسط للمحور أعاله قد جاء نتيجة المستوى التأهيلي ل 

التطبيقات التي يستخدمها في تنفيذ النشاطات الخاصة بإدارة  -كما ذكرنا -، ومحدودية باالتصال

وواجبات ومهام العالقات العامة اليومية، هذا فيما عدا وظائف العالقات العامة الرئيسة، فاألنشطة 

 .عالقات العامةهي تلك اإلجراءات اليومية والروتينية واإلدارية التي تقوم عليها إدارة ال

إن االستفادة من تطبيقات : ذلك بقولهاإلعالمي الخبير  ويفسر الدكتور دمحم رياض حمزة 

صل عالم الجديد تعتمد على مدى إلمام الموظفين في العالقات العامة باستخدام وسائل التوااإل

تبادل  كما يبدو أن تلك الوسائل تستخدم بما يقتصر علىجتماعي لخدمة وتطوير العمل، اإل

 .الرسائل وذلك هو أدنى استغالل لتلك الوسائل

والشك أن اإلعالم الجديد وهو يتسم بالتفاعلية وسهولة الدخول واالستخدام، يسهل تنفيذ  

بعد جهد اإلتصال أنشطة العالقات العامة في مقرات وزارات سلطنة ُعمان، ويبقى جهد القائم ب

اإلتصال ل كفوء وسريع، يحقق للمؤسسة والقائم بتصال بشكضع منهجية تفعيل لإلالوزارة في و 

توفيرًا للوقت والجهد على حد سواء، فضال عن تكاليف تنفيذ تلك النشاطات عن طريق الوسائل 

 .التقليدية فيما لو استخدمت، أو تم اغفال تطبيقات اإلعالم الجديد فيها

                                                                 

في وزارة اإلعالمي الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير مع  9515-8-5مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  (*)
 .ى العاملة في سلطنة ُعمانالقو 
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عليا من تطبيقات اإلعالم فاإلتصال ما مدى استفادة القائم ب: الرابعالسؤال مناقشة نتائج 

 سلطنة ُعمان؟ مقرات وزاراتفي  الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة

فعليا من اإلتصال مدى استفادة القائم ب محورأن ( 4)يتضح من الجدول رقم 

في المؤسسات الحكومية في  تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة

جراء التسهيالت العامة مثل ، إذ جاءت فقرة إالمستوى المنخفض ضمنكان  قد سلطنة ُعمان

العامة في الخدمات والشؤون  الخدمة األبرز ضمن وظيفة العالقات بصفتها التأشيرات والحجز

سلطنة ُعمان بحسب  وزاراتفي العالقات العامة في اإلتصال فيد منها القائم بالتي ي (*)العامة

كون هذه الخدمات من الوظائف التقليدية التي تؤديها العالقات العامة ، وهذا يعزى إلى المبحوثين

في جميع مؤسساتها، السيما أنها تكون بصورة أكبر في المؤسسات ذات الطبيعة الرسمية والتي 

لوفود الرسمية والزيارات العملية والتي تتطلب من دوائر العالقات العامة بالمقابل القيام اتقصدها 

في جانب الخدمات والشؤون العامة، مما يعطي انطباعًا إيجابيًا عن المؤسسة أو ببعض الواجبات 

ن كان قد جاء ضمن المستوى المنخفض إال أن فقرة التسهيالت العامة  الوزارة، وهذا المحور وا 

 .جاءت في قمة هذا المحور لضرورتها وارتباطها بمكانة المؤسسة وقيامها بحق الضيافة

اطالع الجمهور الداخلي على الخطط الخاصة للمؤسسة واالستفادة  أما فيما يتعلق بفقرة

 وضمن ،المرتبة الثانية والتي جاءت فيمن مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة وسياساتها 

فإن ذلك يفسر أهمية فحوى ما تضمنته هذه الفقرة، والتي تشير إلى مدى إيالء المستوى المتوسط، 

                                                                 

ضافة الى خدمتها األصلية أو والتي تتمثل بالمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، باإل )*(
 .منتجها الرئيس
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لى خطط المؤسسة أهمية لضمان والء العاملين وحماستهم وجديتهم اطالع العاملين في المؤسسة ع

في انجاز وظائف المؤسسة، وهذا يفسر حيازة هذه الفقرة على المرتبة الثانية وضمن المستوى 

المتوسط، إال أن مجيئها بالمرتبة الثانية قد يوحي بأن هناك بعض دوائر العالقات العامة التولي 

 .فقرة، لكن تبقى هناك نسبة جيدة من دوائر العالقات العامة تفعل ذلكاالهتمام المناسب لهذه ال

اطالع الجمهور الخارجي أو المستفيدين من المؤسسة على الخطط المقترحة أما فقرة  

ضمن مهام  والتي تقعللمؤسسة واالستفادة من مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة وسياساتها، 

فقد جاءت بالمرتبة الثالثة ضمن المستوى المتوسط، وهذا ، ضمن العالقات العامة (*)التخطيط

يفسر وجهة نظر أغلب المؤسسات أو الوزارات في أن هناك مساحة محدودة يمكن إطالع 

الجمهور الخارجي عليها، والترى ضرورة إطالع الجمهور على كل شيء، السيما الوزارات غير 

 .الخدمية

إعداد النشرات الدعائية للمؤسسة خيرة مثل؛ أما الفقرات التي جاءت في المراتب األ 

، والتي جاءت في آخر مراتب المستوى المتوسط لتؤكد أن هذا النشاط يلقى ونشرها وتوزيعها

اهتمامًا بسيطًا في بعض دوائر العالقات العامة، وبعضها اليعيره اي اهتمام، أو أن طبيعة عمل 

 .ارضها ووظيفتهابعض الوزارات تحول دون القيام بهذا النشاط لتع

وعية العاملين وزيادة معلوماتهم حول المؤسسة، وهي ضمن مهام وظيفة أما فقرات ت 

وهي ضمن  ،ا عداد األفالم التسجيلية الدعائية للمؤسسة ونشرها، و في العالقات العامة (**)اإلنتاج
                                                                 

 والذي يعني رسم السياسة المناسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج الدعاية واإلعالم وذلك (*)

والتي تعنى بتوعية الجمهور الداخلي  وتعريف الجمهور  -كاألفالم مثالً  -والذي يعني انتاج المواد اإلعالمية المنوعة  (**)
 الخارجي بخدمات المؤسسة
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شير لت.. قد جاءت ضمن المستوى المنخفضففي العالقات العامة،  (*)مهام وظيفة التنسيق

وعدم استثمار تطبيقات  الداخلي والترويج الخارجي، نتائجها الى ضعف التواصل اإلعالمي

، وهذا كذلك يعزى إما إلى طبيعة عمل الوزارة، أو ضعف تأهيل واهتمام دائرة عالم الجديد فيهااإل

العالقات العامة في تطوير قدرات القائم باالتصال، واالقتصار على بعض التطبيقات أو 

حدثات اإلعالم الجديد دون التوسع في ذلك، ويفسر ذلك لكون بعض أقسام ودوائر العالقات مست

العامة الترى حاجة لذلك، باعتبار أن خدمات الوزارة بحد ذاتها تقع ضمن سياقات خدمة المجتمع 

المقننة فالتحتاج إلى ترويج أو تسويق، بل أن العالقة بين الوزارة والمواطن هي عالقة واجبات 

 .وحقوق وهي واضحة

صدار الصحف والمجالت الخاصة بالمؤسسة وتوزيعهاو إعداد فقرة أما  فقد كانت بنسبة  ا 

اإلتصال ، باعتبارها أقل الوظائف التي يستخدم فيها القائم بمنخفضة وضمن المستوى المنخفض

تطبيقات اإلعالم اإلتصال محدودية وقلة استخدام القائم ببيفسر ربما وهذا ، االعالم الجديد لتحقيقها

صدار الصحف والمجالت الخاصة و إعداد ، ومنها وظائف العالقات العامةبعض الجديد في  ا 

، السيما أن الدراسة بينت أن عدد التطبيقات التي يستخدمها القائم باالتصال محدودة، بالمؤسسة

 .مع كثافة استخدام هذا العدد المحدود

 هنا وتأتي Jordon(0202دراسة تأث( ممارسيحول على اإلجتماعي اإلعالم ير

ظائف العالقات العامة و تحقيق  لتؤكد مستوى تأثير تطبيقات اإلعالم الجديد في العالقاتالعامة

أن اإلعالم الجديد وتطبيقاته يعد إعالما فعاال ومهما للتواصل مبينة ، المؤسسات والوزاراتفي 

                                                                 

بالمنظمات والجماهير في الخارج، اإلتصال مع المسؤولين في الداخل، و اإلتصال والذي يعني ( االتصالية واإلعالمية)(*)
معلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالعالقات العامة، وخاصة ما يؤثر على سمعة المنظمة وتزويدهم بال
 .وشهرتها
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 اً محدود اً دراسة لتبين أن هناك استخداموعلى هذا جاءت نتائج ال، بالنسبة للمؤسسة وجمهورها

 وأنإلمكانات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة، مع قدرتها على تحقيقها، 

زال ما سيها جهزة العالقات العامة وممار أن أو  لم يندمج بالكامل بالعالقات العامة، الجديداإلعالم 

 .جل تحقيق ذلكأمامهم خطوات وجهود أل

 تطبيقات أثرحول ( 9514)دراسة منصور ومنصورما جاء في هذه النتيجة  دتأككما  

، حيث بينت أن األردني الصحي القطاع في العامة العالقات وظائف علىاإلتصال  تكنولوجيا

مع تباين في مستوى  بمستوى مرتفع،اإلتصال  تكنولوجيا تستخدم العامة العالقاتإدارات 

 تكنولوجيا الستخدام أثر وجود تأكيدها علىو قات العامة، استخدامها في تحقيق وظائف العال

بمستوى منخفض ودون إال أنها جاءت في الدراسة ، العامة العالقات وظائف علىاإلتصال 

 .الطموح

أن هناك تنوعًا في استخدام األدوات االتصالية، كما  لتؤكد( 9515)وجاءت دراسة المقبالي 

ئل االتصالية بشكل أكثر من القطاع الحكومي، السيما في بينت أن القطاع الخاص يستخدم الوسا

للقطاع الخاص في استخدامها  اً واضح اً استخدام شبكات التواصل االجتماعي والذي يظهر تفوق

 .عن القطاع الحكومي

أكثر األنماط كانت إلى أن األخبار اليومية ( 9515)كما جاءت نتائج دراسة القمشوعية  

الوجاهي هو األكثر استخداما لدى اإلتصال واصل مع الجمهور، وتبين أن االتصالية استخداما للت

ية اإللكتروني أكثر األنماط االتصالية اإللكترونمع الجمهور، فيما احتل البريد اإلتصال القائم ب

 .تخداما من قبل القائمين باالتصالاس
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من تطبيقات صال اإلتالسبب وراء تباين استفادة القائم ب (*)ريا البوسعيدي أوضحتوقد  

الحديثة بما فيها اإلتصال أن وسائل  مبينةتحقيق وظائف العالقات العامة  فياإلعالم الجديد 

الوسيلة األولى اآن في نشر وتوصيل المعلومة، بينما  أضحتوسائل التواصل اإلجتماعي قد 

، عليه خرشخص آمؤسسة  إلى أخرى، ومن يختلف من هذا ، و بموازاة ذلكاهتمام واضح  اليوجد

العاملين في العالقات العامة استخدام هذه الوسائل وتطبيقها في مجال عملهم ينبغي للمؤسسات و 

 .ومجاراة التحديثات أواًل بأول

في أجهزة اإلتصال أنه ال يزال  (**)الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير اإلعالمي وقد أكد 

والسبب هو أن الموارد البشرية في أقسام العالقات العامة لإلعالم الجديد دون مستوى الطموح، 

العالقات العامة في المؤسسات الحكومية أقل تأهيال في الخبرة والتعامل مع أجهزة العالقات العامة 

ذ أن بالتطبيقات التقنية في االتصال، إ لإلعالم الجديد الذي يتطلب مستوى متقدم من االحاطة

يتطابق تأهيلهم الدراسي، أو حتى مستوى تحصيلهم هناك العديد من موظفي العالقات العامة ال 

هناك هوة قائمة بين المعرفة العلمية المتخصصة ، كما أّن الدراسي مع متطلبات الموقع الوظيفي

عالم الجديد وتطبيقاته، والسبب هو وظائف العالقات العامة في ة وبين اإللموظفي العالقات العام

 .ين عليهااالعالم الجديد غير معرفة لدى القائم
 

                                                                 

أخصائي  -مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي  1119-11-3مقابلة أجراها الباحث بتأريخ  (*)

 .عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان

في وزارة اإلعالمي الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير مع  9515-8-5أجراها الباحث بتاريخ  مقابلة *(*)
 .القوى العاملة في سلطنة ُعمان
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الفعلــي لتطبيقــات اإلتصــال مســتوى تــأثير اســتخدام القــائم بمــا   :الخامسالسؤال مناقشة نتائج 

 في الوزارات في سلطنة ُعمان؟ في العالقات العامةاإلتصال اإلعالم الجديد على نوع 

مستوى تأثير استخدام ب المتعلق أن المحور (9)بحسب الجدول رقم  أظهرت نتائج الدراسة

في الوزارات  في العالقات العامةاإلتصال فعليا لتطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال ئم بالقا

بيقات ، وهذا يعزى إلى ضعف استثمار تطالمستوى المنخفض قد جاء ضمن ،في سلطنة ُعمان

 اإلتصالقسام العالقات العامة في وزارات السلطنة من قبل القائمين باإلعالم الجديد في دوائر وأ

تطبيقات اإلعالم الجديد  فقرات المحور ضمن المستوى المنخفض مثل فقرة كون  حيث جاءتفيها، 

مساحة اتصالية حوارية مناسبة مع الجمهور او أحد افراده بصورة مباشرة، اإلتصال للقائم بتتيح 

ن  ئم صفة مميزة لإلعالم الجديد، إال أن محدودية التطبيقات التي يستخدمها القاكانت فهذه وا 

في دوائر وأقسام العالقات العامة، وعدم التوسع في استثمار الخصائص األخرى التي اإلتصال ب

مقيدة بما تتيحه التطبيقات األكثر يتيحها اإلعالم الجديد، جعل المساحات الحوارية اإلتصالية 

ائج التي ، والكالم نفسه ينطبق على النتاستخدامًا من قبل القائم باالتصال في العالقات العامة

بصورة فردية لعدد كبير من اإلتصال توفر  تطبيقات اإلعالم الجديدحصلت عليها فقرة كون 

 .، إذ جاءت ايضا بمستوى منخفض لألسباب ذاتهاالجمهور في الوقت نفسه

الشخصي اإلتصال استخدام اإلتصال للقائم بتطبيقات اإلعالم الجديد تتيح  كون فقرة في 

لدراسة لتسجل ضعفا واضحا في ذلك، وهذا يمكن تفسيره بأن هناك ثقافة جاءت نتائج ا بأمان كبير

في دوائر وأقسام العالقات العامة بأن التطبيقات التي يستخدمونها اإلتصال عامة بين القائمين ب

في العالقات العامة اإلتصال أن القائم باليوثق فيها إلى درجة كبيرة، وأن إمكانية اختراقها واردة، و 

، ولعل هذا ت سلطنة ُعمان يعتبر إن استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد غير آمنة تمامافي وزارا

التفسير يضاف إلى العناصر المهمة التي تحول دون التوسع في استخدام تطبيقات اإلعالم 
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في تشفير أو زيادة نسبة األمان اإلتصال الجديد، كما يفسر ذلك بضعف تأهيل إمكانات القائم ب

 .عالم الجديد ضمن الحدود المتاحةلتطبيقات اإل

اإلتصال الفقرة التي نّصت على كون تطبيقات االعالم الجديد تساعد القائم بب فيما يتعلقو 

في استخدام امكاناتها لتحديد آلية االتصال؛ مرئية أو مسموعة او مكتوبة أو مسجلة أو بشكل 

من خالل جملة األسباب التي يمكن تفسيرها  ضمن المستوى المنخفض،التي جاءت مرفق معين و 

اإلتصال اليستثمر إمكانات اإلعالم الجديد والخيارات التي تتيح له اإلتصال تجتمع لتجعل القائم ب

المصحوب بالمشاهدة الفورية المرئية للطرف المستقبل مثال لكون دوائر العالقات العامة في وزارات 

مستوى العمل العام، إال بحدود ضيقة،  السلطنة الترى حاجة في استخدام هذه االمتيازات على

وذلك لخصوصية عمل الوزارات والجمهور الذي تتعامل معه، حيث أنها تتعامل مع جمهور عام 

وليس نوعي أو خاص، باإلضافة إلى أن الوزارات تقدم خدماتها لجماهير واسعة جدًا، فاليمكن أن 

لك تعمد أغلب دوائر وأقسام العالقات الشخصي المرئي إال بحدود ضيقة، لذاإلتصال يستخدم مثال 

بمعنى ارسال المعلومة من قبل  one wayالجماهيري أو الجمعي أو أسلوب اإلتصال العامة إلى 

العالقات العامة إلى االف األفراد أو عشرات االلوف في وقت واحد، كما أن مخرجات دوائر 

 .جتمع الُعماني كلهالعالقات العامة هي ليس خدمة محدودة، بل هي خدمة عامة للم

وهذا المحور بشكل جاء ضمن المستوى المنخفض ليشير إلى محدودية تأثير استخدام 

محدودية استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد من ب مفسراً تصال، تطبيقات اإلعالم الجديد في نوع اإل

ارة هنا إلى أنه ، كما يمكن اإلشسلطنة ُعمان وزاراتفي العالقات العامة في اإلتصال قبل القائم ب

ية واستثمار شبكة اإللكترونوبالرغم من الجهود الرسمية في التوسع في استخدام التطبيقات 

في اختصار الجهد والوقت والتكاليف، إال أن نتائج الدراسة أظهرت  (نترنيتاإل)االتصال العالمية 
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المهمة التي تسعى  ية والتي بالشك تعد من الخطواتاإللكترونضعفًا في تهيئة أجواء الحكومة 

 .الدولة إلى تطبيقها والعمل بها في وزارات السلطنة

اإلستراتيجيات اإلتصالية للعالقات حول ( 9519)اليةالزدجوفي السياق ذاته جاءت دراسة  

الوحدات الحكومية بسلطنة ُعمان للكشف عن مستوى تأثير  ية فياإللكترونالعامة عبر المواقع 

مع الجمهور، وأن هذا مرتبط بنوع المضامين التي اإلتصال على حجم  مواقع التواصل االجتماعي

كما تقول دراسة  -ية اإللكترونايصالها الى الجمهور، إذ أن أغلب المواقع اإلتصال يروم القائم ب

مضامينها على الخدمات  وقد ركزت في تتضمن معلومات استراتيجية وتفاعلية -(9519)الزدجالية

 .والوسيلة المناسبة لذلكاإلتصال لتالي يتم تحديد نوع وبا، المقدمة للجمهور

 ممارسيأن والتي أشارت إلى  (9556)اديع جاءت نتائج دراسة هوفي السياق ذات 

كمنصة  المؤسسات يدركون أهمية استخدام مؤسساتهم لشبكة اإلنترنت فيالعالقات العامة 

الفعال مع القائمين اإلتصال قيق وسيلة اتصال يمكن من خاللها تحلتطبيقات اإلعالم الجديد و 

بجماهير المؤسسة، وتقديم مزيج من الرسائل لهم عن اإلتصال على وسائل اإلعالم، فضال عن 

المعوقات التي يعاني منها المشكالت الفنية واإلدارية أكثر  وكانت ،األنشطة، المنتجات، والخدمات

 .حرينيةالمؤسسات الب في في العالقات العامةاإلتصال القائمون ب

 

في اإلتصال مستوى استخدام القائم بأن ضعف  (*)الدكتور علي دبكل العنزي بينما يؤكد 

، كون أن اإلتصالنوع  يؤثر في تحديد ،لإلعالم الجديدأجهزة العالقات العامة في العالم العربي 
                                                                 

علي بن دبكل العنزي المتخصص في اإلعالم مع الدكتور  9515-15-19مقابلة أجراها الباحث بتاريخ ( )*
 . والعالقات العامة في جامعة الملك سعود
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يركز على  لم يزلاإلتصال القائم ب ذلك أنجدًا،  مستوى اإلستخدام ما زال دون المطلوب بل ومتدن

اإلعالم التقليدي في إيصال رسائله للجمهور، ولذلك هناك العديد من المؤسسات العربية والشركات 

ات اإلعالم الجديد أو التواصل التي ال زالت حساباتها غير مفعلة أو التملك حتى حسابات في شبك

 .قليديةعالم التمقصورا على ماتتيحه وسائل اإلاإلتصال يكون نوع ، عليه جتماعياإل



-153-

 الفرضيات اختبارمناقشة 

في اإلتصال استخدام القاِئم بمستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية في  :الفرضية األولمناقشة 

ـــات الحكومية في سلطنة ُعمان ـ ـــات العامة لإلعالم الجديد في المؤسسـ تعزى للعوامل  العالقــ

 (.لمؤهل العلمي، الحالة اإلجتماعيةالنوع اإلجتماعي، العمر، المهنة، ا)الديموغرافية 

 النوع اإلجتماعي -2

للتعرف  Independent Sample T-testمن خالل اجراء اختبار العينة  المستقلة  

ــــات العامة لإلعالم الجديد في المقرات الرئيسة اإلتصال استخدام القاِئم بعلى الفروق في  في العالقـ

وجود فروق دالة إحصائياً عدم ( 6)جتماعي تبين من الجدول تعزى للنوع اإل لوزارات سلطنة ُعمان

استخدام اإلعالم الجديد في  فيلديهم مستويات متقاربة جدا اإلتصال أن القائمين بيشير إلى وهذا 

يلحظ  العالقات العامة في مقر الوزرارات في سلطنة ُعمان باختالف نوعهم اإلجتماعي ولم

يشير ذلك إلى تماثل الظروف التي يتعرض لها الذكور ، كما فروقات لصالح فئة على أخرى

واإلناث دون تمييز، سواء كان ذلك بالتعرض إلى دورات تأهيلية أو عدمه، باإلضافة إلى محدودية 

 .استخدام اإلعالم الجديد من قبل قسم العالقات العامة بغض النظر عن جنس العاملين فيه

فسرت  ذكور جاء قلياًل بحسب عينة الدراسة فقدوبناء على كون عدد اإلناث قياسًا إلى ال 

، سبب قلة اإلناث في مجال العالقات العامة (*)(9515)السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي

مجرد تخليص معامالت،  هوما زال مفهوم العالقات العامة لدى شريحة كبيرة من الناس : بقولها

                                                                 

أخصائي  -مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي  1119-11-3راها الباحث بتأريخ مقابلة أج (*)

 .عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان
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ع كثير من العادات والتقاليد لدينا بالنسبة لإلناث بدوره اليتناسب م وهذاواستقبال وتوديع الضيوف 

 .ولهذا السبب ال يقبل الكثير من اإلناث للعمل في هذا المجال

كما بينت هذه  أسباب كون عدد الذكور أكثر من اإلناث (*)خالد بامخالفاألستاذ ويعزو  

ويلة في طبيعة العمل التي تتطلب أن يكون شخص ذكرا كأن يعمل لساعات طالدراسة إلى 

كن والمواقع المحددة وهذا املى المطار أو األا  اصطحاب الضيوف من و ، و المكتب أو خارجه

، نثىمر ال يناسب طبيعة األتب وهذا األلى منتصف الليل خارج المكإالعمل ، و اً بالطبع يتطلب ذكر 

بطبيعة الحال ل والخارج و مع زمالء المهنة في الداخ اً مستمر  عالمية تواصالً تتطلب التغطية اإلكما 

، باإلضافة سهولة السفر في حالة تطلب العمل ذلك، و ىثناأل على ممامر أسهل للذكر يكون األ

والد وبالتالي طبيعة العمل تفرض عليها سرة والبقاء مع األير متطلبات األنثى بتوفإرتباط األإلى 

بالنسبة لهذه ، من تعولهمالمكوث خارج المنزل لفترات طويلة قد تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه 

عالم في السلطنة، فقد يطرأ الفرضية التي تقول بزيادة عدد الذكور في وظيفة  العالقات العامة واإل

ناث عليها تغيير في السنوات القادمة إلعتماد وزارة الخدمة المدنية طريقة التنافسية بين الذكور واإل

تلفة، إذ أشارت بعض االحصاءات بأن عند التوظيف في وحدات جهاز الخدمة المدنية المخ

إضافة ، ناث أكثر تفوق من الذكور في الحصول على الوظائف بالتالي قد تتغير هذه الفرضيةاإل

الى أن اإلناث أصبحت تطالب بحقوق أكثر من ذي قبل فبمقدار إرتفاع المؤهل الجامعي واالنفتاح 

عمل المرأة وستكون منافس قوي للرجل بالعالم الخارجي سيكون له تأثير على مجاالت اإلتصال و 

 .حتى في الوظائف التي تتطلب رجال

                                                                 

 في خالد بامخالف المكلف بأعمال دائرة العالقات الدوليةمع األستاذ  9515-15-95مقابلة أجراها الباحث بتاريخ ( *)
 .ة ُعمانفي سلطن وزارة الخارجية
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 العمر -2

المتوسطات الحسابية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( 5)من الجدول كما قد اتضح 

لإلعالم الجديد في العالقات العامة القائم باإلتصال استخدام الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

أن أفراد عينة الدراسة في  يدل علىوهذا ، تعزى للعمرسلطنة ُعمان رئيسة لوزارات المقرات الفي 

سلطنة المقرات الرئيسة لوزارات لإلعالم الجديد في العالقات العامة في اإلتصال استخدام القائم ب

 سةالمقرات الرئياستخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في لديهم مستويات متفاوتة من  ُعمان

، بمعنى على اختالف أعمارهم، والفروق قد بلغت مستوى الداللة اإلحصائيةسلطنة ُعمان  لوزارات

أن بعض الفئات العمرية السيما الشباب منهم هم أكثر مرونة واستجابة لمستجدات تطبيقات 

ية وبرامجها في التواصل حتى على المستوى اإللكتروناإلعالم الجديد، واستخدام األجهزة 

 . صيالشخ

للمقارنات البعدية للكشف   Scheffe Testاختبار شيفيه نتائج من خالل ثبت وهذا   

لإلعالم الجديد في العالقات العامة في اإلتصال القائم باستخدام في عن مصدر الفروق في 

أن الداللة ( 9)من الجدول حيث تبين  باختالف العمر سلطنة ُعمان المقرات الرئيسة لوزارات

فهي بهذا مصدر ( سنة 95-99)لصالح الفئة العمرية  5.55كانت أقل من  االحصائية

م الجديد في العالقات العامة في استخدامهم لإلعالفي اإلتصال الفروقات بالنسبة للقائمين ب

أكثر حضورًا ضمن تأثير ( 95-99)، بمعنى أن فئة سلطنة ُعمان المقرات الرئيسة لوزارات

 .تخدام تطبيقات اإلعالم الجديدالقائم باالتصال في مستوى اس
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 المؤهل األكاديمي -3

أن ( 15)من الجدول أما فيما يتعلق بالفروق الفردية الخاصة بالمؤهل األكاديمي فقد تبين 

استخدام اإلعالم الجديد في العالقات المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

، كانت متفاوتة إلى حد ما، تعزى للمؤهل العلميسلطنة ُعمان  راتالمقرات الرئيسة لوزاالعامة في 

وتبين من خالل اختبار تحليل التباين األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات، 

أن جميع أفراد مما يشير إلى  ،(11)الجدول  ينظردالة إحصائيًا، غير فروق ال أن هذهاألحادي 

سلطنة ُعمان  المقرات الرئيسة لوزاراتباإلتصال في العالقات العامة في  عينة الدراسة القائمين

ن لم تكن متماثلة لديهم مستويات متقاربة  من استخدام اإلعالم الجديد في العالقات العامة في وا 

، وهذا يشير أيضًا إلى أن سلطنة ُعمان على اختالف مؤهالتهم العلمية المقرات الرئيسة لوزارات

لتي يستخدمونها محدودة وسهلة االستخدام حيث تركز استخدام عينة الدراسة على التطبيقات ا

بحسب ما أثبتته نتائج الدراسة من حيث أن  What'sappوالـ  Outlookتطبيقين أو أكثر هما الـ 

القائم باالتصال في العالقات العامة في مقرات وزارات سلطنة ُعمان يستخدم أكثر ما يستخدم 

 .نهذين التطبيقي

 

  طبيعة العمل -9

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن أشارت نتائج الدراسة إلى 

سلطنة  المقرات الرئيسة لوزاراتاستخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة في 

استخدام  خالل ، ومن( 19)الجدول  كما فياربة إلى حد ما، ق، كانت متُعمان تعزى للمهنة
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، كما في عدم وجود فروق دالة إحصائياً  تبين، One Way ANOVAاختبار التباين األحادي 

أن جميع أفراد عينة الدراسة القائمين باإلتصال في العالقات  علىهذا دل حيث  ،(18)جدول 

قات العامة العامة  لديهم مستويات متقاربة من استخدام القائم باإلتصال لالعالم الجديد في العال

يعزى ذلك إلى األسباب ذاتها التي ذكرت آنفاً و ، مواقعهمفي الوزارات في سلطنة ُعمان باختالف 

في العوامل الديموغرافية أعاله، من محدودية التطبيقات المستخدمة وسهولة استخدامها وقلة المهام 

 .لعامةالتي تتطلب تطبيقات وتقنيات أخرى لإلعالم الجديد في دوائر العالقات ا

  سنوات الخبرة -6

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ( 14)الجدول اظهرت نتائج الدراسة وبحسب 

المقرات الرئيسة  استخدام القائم باإلتصال لإلعالم الجديد في العالقات العامة فيعينة الدراسة عن 

، ين المتوسطات الحسابيةتشير إلى وجود فروق ب، سلطنة ُعمان تعزى إلى سنوات الخبرة لوزارات

للتأكد من كون هذه الفروق تشكل  One Way ANOVAتم استخدام اختبار التباين األحادي و 

عزى إلى سنوات الخبرة، توجود فروق دالة إحصائيًا ( 15)جدول فتبين وبحسب ال ،فارقًا احصائياً 

العامة لديهم مستويات أن أفراد عينة الدراسة القائمين باإلتصال في العالقات  يشير إلىوهذا 

المقرات الرئيسة متفاوتة من استخدام القائم باإلتصال لالعالم الجديد في العالقات العامة في 

لبعدية لتحديد الفروق ختبارات ااإل، وتبين من خالل سنوات الخبرةتعزى لسلطنة ُعمان  لوزارات

سنوات ( 8-1)ة الخبرة لصالح فئ -(16)كما ظهرت في الجدول  -أن الفروق كانت االحصائية 

المقرات الرئيسة استخدامهم لإلعالم الجديد في العالقات العامة في من القائمين باإلتصال في 

 3-1))الخبرة وهذا يشير بحسب نتائج الدراسة إلى أن أغلب أفراد فئة . سلطنة ُعمان لوزارات

 والذينالعالقات العامة، سنوات هم من حملة شهادة البكالوريوس بمعنى أنهم من األخصائيين في 
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مكانات عديدة في التعامل مع تلقوا تعليمًا أكاديميًا لفترة أ ربعة سنوات زودتهم بمعارف كثيرة وا 

فمن الطبيعي أن يكون صاحب شهادة البكالوريوس أكثر مرونة في . التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها

قد أمضت أكثر من سنة في العمل في  استخدام التطبيقات مقارنة بغيره، السيما وأن هذه الفئة

 .مجال العالقات العامة واستخدام اإلعالم الجديد مضافًا إلى تحصيلها العلمي

ــيما فـــي إحـــدى مراحــــل  ــه نظريـــة المســـتحدثات، الســ ــا ذهبـــت إليــ ــة مـ ــذا النتيجــ ــا تؤكـــد هـ  وهنـ

تعتبــر نظريـــة والتــي  مرحلــة التبنـــياســتخدام تطبيقــات اإلعـــالم الجديــد والتكنولوجيــا الحديثـــة، وهــي 

انتشـار المســتحدثات أن تبنــى األفــراد للجديــد مــن األفكــار والتكنولوجيــا يــتم فــي ضــوء مجموعــة مــن 

ية وتشمل نوع المجتمع وتأثير جماعـات األصـدقاء والعضـوية فـي اإلجتماعالعوامل، أهمها العوامل 

يم والنــوع والمســتوى المنظمـات، والعوامــل الديموغرافيـة وتشــمل تـأثير الســن والتعلـأو  إحـدى الهيئــات

االقتصـادي، والعوامــل الثقافيـة وتشــمل تـأثير القــيم واالتجاهـات علــى عمليـة التبنــي، وعوامـل اخــرى 

قتصـادية للمسـتحدث، وسـماته مـن حيـث ل التكلفـة اإلالمسـتحدث وتشـمأو  تتصل بخصائص الفكـرة

ــتحدث للتجريــــب ــ ــة المسـ ــد، وقابليــ ــاطة والتعقيــ ــدان) .البســ ــاو )و (65، ص9551،مريــ ــيد، مكــ ــ ي، والسـ

ــائج الدراســـة أعـــاله إذ ظهـــر (956، ص9558 ــا تبـــين مـــن خـــالل نتـ أن هنـــاك اختالفـــات ، وهـــذا مـ

 غير ذلك من العوامل الديموغرافيةوفروقات ذات داللة إحصائية تعزى إلى العمر والجنس والخبرة و 
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ال استخدام القائم باالتص في إحصائية داللة ذات فروق  توجد :الفرضية الثانيةمناقشة 

سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  وزاراتاإلعالم الجديد في العالقات العامة في  تطبيقاتل

 الديموغرافية

 أظهرتنتائجاختبارهذهالفرضية 07)وبحسبالجدولرقم أي عدم صحة الفرضية (

اإلعالم الجديد في  تطبيقاتاستخدام القائم باالتصال ل في إحصائية داللة ذات فروق  وجودعدم 

، حيث كانت قيمة الداللة سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية وزاراتلعالقات العامة في ا

بمعنى أنه العالقة بين العوامل . ( 5.55)اإلحصائية لجميع العوامل أكثر من مستوى الداللة 

ياره الديموغرافية والتطبيقات التي يستخدمها القائم باالتصال في العالقات العامة، أي أن اخت

أو عدم ( Whatsapp)أو ( Outlook)أو ( Facebook)لتطبيق معين سواء كان تطبيق 

يعود إلى أسباب أخرى التتعلق بالعوامل الديموغرافية، بينته الدراسة في استخدامه لتطبيق معين، 

 . الفرضية األولىمناقشة 

ل القائم باإلتصال في مستوى تأهي في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الفرضية الثالثةمناقشة 
في وزارات سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .الديموغرافية

 

 وبحسبالجدولرقم الفرضية مع عدم صحة الفرضية  (08)أظهرتنتائجاختبارهذه

خبرة، وكانت الفروق مع العمر والوظيفة وال صحتعامل الجنس والمستوى األكاديمي، بينما 

اختبار المقارنات البعدية ، هذا بحسب (95-99)اإلحصائية ضمن العمر لصالح الفئة العمرية 

Sheffee Test  في استخدامالقائم باإلتصال  مستوى تأهيلللكشف عن مصدر الفروق في 

تالف باخسلطنة عمان  تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات
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التوجد فروق ذات داللة  -عموماً  -وهذا يعني أنه  (.19)، ينظر الجدول رقمالفئات العمرية

إحصائية تشكلها العوامل الديموغرافية للقائم باالتصال في مستوى تأهيله واستخدامه لتطبيقات 

-99)ا فئة اإلعالم الجديد، باستثناء الفئة العمرية والمستوى الوظيفي والخبرة، ففي العمر وتحديد

شكلت أثرا إحصائيًا للقائم باالتصال واستخدامه لتطبيقات اإلعالم الجديد، بكلمة أخرى أن ( 95

 .العمر كان له تأثير في نوع التطبيق الذي يستخدمه القائم باالتصال في العالقات العامة

، فةضمن فئة الوظي( مدير)كانت لصالح وظيفة  الفروق اإلحصائية كما بينت النتائج أن 

مستوى للكشف عن مصدر الفروق في  LSD Testاستخدام اختبار المقارنات البعدية  من خالل

 في وزارات سلطنة عمان تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

في وهذا يشير إلى تأثير المستوى الوظي (.95)، ينظر الجدول رقمالمسمى الوظيفيباختالف 

 .وطبيعة الدور الذي يشغله صاحب الوظيفة في تحديد نوع التطبيق الذي يستخدمه



، (سنوات 8-1)لصالح فئة سنوات الخبرة  كانت الفروق اإلحصائيةفقد  فئات الخبرة أما 

مستوى تأهيل القائم للكشف عن مصدر الفروق في  LSD Testاختبار المقارنات البعدية  بحسب

باختالف  في وزارات سلطنة عمان ت العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديدباإلتصال في العالقا

، وهذا أيضًا يؤكد أن للخبرة دورُا كبيرًا في تحديد نوع (95)، ينظر الجدول رقمسنوات الخبرة

التطبيق الذي يستخدمه القائم باالتصال، وتبين أن ذوي الخبرة التي تتجاوز السنة الواحدة إلى 

 .هم أكثر معرفة بالتطبيقات واستخدامها في العالقات العامةثالث سنوات 
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القائم  األنشطة التي يوظف فيها في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الرابعةالفرضية مناقشة 

تعزى لمتغيراتهم  سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتباإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد 

 الديموغرافية

ا أظهرتنتائج وبحسبالجدولرقم الفرضية مع العوامل عدم صحة الفرضية  (00)ختبارهذه

 (.5.55)الديموغرافية، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية لها أكثر من مستوى الداللة 

تشير نتيجة اختبار هذه الفرضية إلى عدم وجود تأثير لنوع األنشطة التي يقوم بها القائم  

مة ومتغيراته الديموغرافية، اي أن أنشطة العالقات العامة التتأثر بعمر باالتصال في العالقات العا

أو مستوى القائم باالتصال، فهي مهام وتكاليف أكثر منها نشاطا، فيقوم بها القائم باالتصال بغض 

 .النظر عن العوامل األخرى

 

إلتصال من استفادة القائم با في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: الخامسةالفرضية مناقشة 

سلطنة عمان تعزى  تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات

 لمتغيراتهم الديموغرافية



 وبحسبالجدولرقم الفرضية مع عدم صحة الفرضية  (03)أظهرتنتائجاختبارهذه

( 5.55)توى الداللة العوامل الديموغرافية، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية لها أكثر من مس

اللة اإلحصائية له متباينا تبعًا لذلك، باستثناء المستوى األكاديمي فقد جاءت الد( ف)وكان معامل 

أن  Sheffee Testاستخدام اختبار المقارنات البعدية من خالل  ، حيث تبين(5.55)أقل من 

لفروقات ًا لمصدر  تبارهاباع( الثانوي)فئة الداللة اإلحصائية كانت لصالح المستوى األكاديمي 
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من تطبيقات اإلعالم الجديد في تحقيق وظائف استفادته مستوى في اإلتصال ببالنسبة للقائمين 

وانحراف ( 9.4118)إذ جاءت بمتوسط حسابي ،مانسلطنة عُ  مقرات وزاراتفي العالقات العامة 

 (.94)، ينظر الجدول رقم(5.99589)معياري 

في تحقيق وظائفها ستفادة القائم باالتصال في العالقات العامة تشير هذه النتيجة إلى أن ا 

، وهذا (الثانوي)التتاثر بالعوامل الديموغرافية للقائم باالتصال، إال بالمستوى األكاديمي وتحديدا فئة 

يعني أن مستوى استفادة القائم باالتصال تتأثر بالمستوى األكاديمي والعلمي له، وبالتالي تؤثر في 

ظائف العالقات العامة، حيث يزود المستوى األكاديمي القائم باالتصال خبرة ومعرفة وقدرة تحقيق و 

 .أكثر على القيام بوظائف العالقات العامة

 
تأثير استخدام تطبيقات مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد: السادسةالفرضية مناقشة 

سلطنة عمان تعزى لمتغيراتهم  وزارات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة
  الديموغرافية

 

صحة الفرضية مع العوامل  (05)أظهرتنتائجاختبارهذهالفرضيةوبحسبالجدولرقم 

باستثناء ( 5.55)الديموغرافية، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية لها أقل من مستوى الداللة 

 .(5.55)اإلحصائية له أكثر من لة الجنس والمستوى األكاديمي فقد جاءت الدال

لهم تأثير في ( العمر والوظيفة والخبرة)وقد دلت هذه النتيجة على أن العوامل الديموغرافية  

مستوى تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامة، فنوع 

الم الجديد تتأثر بعمر القائم االتصال الشخصي أو الجمعي أو المباشر من خالل تطبيقات اإلع

بحسب الدراسة هي األكثر تاثيرًا في تحديد نوع االتصال، ( 95-99)باالتصال وحيويته، ففئة الـ 

وكذلك طبيعة وظيفة القائم باالتصال فالمدير غير األخصائي، واألخصائي غير الكاتب، كما تتأثر 
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يد نوع االتصال المناسب مع الجمهور أو أيضا بالخبرة، فخبرة السنين تتيح للقائم باالتصال تحد

 .المستفيد بيسر وسهولة أكثر من ذوي الخبرات البسيطة التي التتجاوز األشهر أو السنة الواحدة

كانت الفروق  أثبت أن، Sheffee Testاستخدام اختبار المقارنات البعدية ومن خالل  

قد كانت فضمن عامل الوظيفة  أما، (96)ينظر الجدول رقم، ( 95-99)الفئة العمرية لصالح 

جاءت الفروق ، عامل الخبرة ضمن و ، (95)ينظر الجدول رقم، (مدير)الفروق لصالح فئة 

 (.98)، ينظر الجدول رقم(سنوات 8-1)لصالح فئة اإلحصائية 

 

تطبيقات اإلعالم الجديد التي إحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :السابعةالفرضية مناقشة 
 ائم باإلتصال ومستوى تأهيلهيستخدمها الق

  رقم وبحسبالجدول الفرضية هذه اختبار ذات عدم وجود عالقة  (09)أظهرتنتائج

تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها القائم باإلتصال ومستوى تأهيله، داللة إحصائية بين 

م الجديد ومستوى وتشير هذه النتيجة إلى أنه اليوجد ترابط بين مستوى استخدام تطبيقات اإلعال

تأهيل القائم باالتصال، بكلمة أخرى ليس مستوى التأهيل هو الذي حدد استخدام تطبيقات معينة 

 .من قبل القائم باالتصال في العالقات العامة في وزارات سلطنة عمان
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تأهيل القائم باإلتصال  مستوى إحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :الثامنةالفرضية مناقشة 
القائم  واألنشطة التي يوظف فيها ي العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديدف

 سلطنة عمان في العالقات العامة في وزاراتباإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد 

  وبحسبالجدولرقم الفرضية ذات داللة وجود عالقة  (32)أظهرتنتائجاختبارهذه

سلطنة عمان  وزاراتئم باإلتصال في العالقات العامة في تأهيل القا مستوىإحصائية بين 

في تطبيقات اإلعالم الجديد  وظف فيهاواألنشطة التي تالستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 

تأهيل  مستوىترابط بين  وجود سلطنة عمان، وتشير هذه النتيجة إلى العالقات العامة في وزارات

في تطبيقات اإلعالم الجديد  واألنشطة التي يوظف فيهاالقائم باإلتصال في العالقات العامة 

بمعنى أن مستوى تأهيل القائم باالتصال يؤثر في سلطنة عمان،  العالقات العامة في وزارات

 .عمان وظفها في العالقات العامة في وزارات سلطنةمستوى األنشطة التي يطبيعة و 

 

 

تأهيل القائم باإلتصال  مستوى صائية بين إح ذات داللة توجد عالقة: التاسعةالفرضية مناقشة 
ومدى استفادته منها في تحقيق وظائف  في العالقات العامة الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 سلطنة عمان العالقات العامة في وزارات

  رقم وبحسبالجدول الفرضية هذه اختبار ذات عالقة عدم وجود  (30)أظهرتنتائج

سلطنة عمان  وزاراتتأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة في  مستوىداللة إحصائية بين 

العالقات العامة في تحقيق وظائف في  ومدى استفادته منهاالستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد 

تأهيل القائم باإلتصال  مستوىترابط بين  وجود عدم سلطنة عمان، وتشير هذه النتيجة إلى وزارات

سلطنة  العالقات العامة في وزاراتتحقيق وظائف في  مدى استفادته منهاو في العالقات العامة 

 .بمعنى عدم استفادة القائم باالتصال من التأهيل في تحقيق وظائف العالقات العامة .عمان
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تأهيل القائم باإلتصال  مستوى إحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة :العاشرةالفرضية مناقشة 
تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد و  خدام تطبيقات اإلعالم الجديدفي العالقات العامة الست

 سلطنة عمان وزارات على نوع اإلتصال في العالقات العامة

  وبحسبالجدولرقم الفرضية ذات داللة وجود عالقة  (30)أظهرتنتائجاختبارهذه

تخدام تطبيقات اإلعالم تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة الس مستوىإحصائية بين 

 وزارات تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامةو الجديد 

تأهيل القائم باإلتصال في  مستوىبين قوي ترابط  وجود سلطنة عمان، وتشير هذه النتيجة إلى

 إلتصال في العالقات العامةتأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع او العالقات العامة 

  .سلطنة عمان وزارات

 

 األنشطة التي يوظف فيهاإحصائية بين  ذات داللة توجد عالقة: الحادية عشرالفرضية مناقشة 
على نوع اإلتصال  هاتأثير استخدامفي العالقات العامة و القائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد 

 عمان سلطنة في وزارات في العالقات العامة

  وبحسبالجدولرقم الفرضية ذات داللة وجود عالقة  (33)أظهرتنتائجاختبارهذه

في العالقات القائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد  األنشطة التي يوظف فيهاإحصائية بين 

تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في و سلطنة عمان  العامة في وزارات

األنشطة التي بين قوي ترابط  وجود سلطنة عمان، وتشير هذه النتيجة إلى وزارات قات العامةالعال

سلطنة عمان  في العالقات العامة في وزاراتالقائم باإلتصال تطبيقات اإلعالم الجديد  يوظف فيها

طنة سل وزارات تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على نوع اإلتصال في العالقات العامةو 

  .عمان
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 االستنتاجات

 :ومن أهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة بعد مناقشة النتائج مايلي

من الذكور واإلناث دون تمييز، سواء اإلتصال تماثل الظروف التي يتعرض لها القائمون ب .1

كان ذلك بالتعرض إلى دورات تأهيلية أو عدمه، باإلضافة إلى محدودية استخدام اإلعالم 

 .لجديد من قبل قسم العالقات العامة بغض النظر عن جنس العاملين فيها
 

المقرات لإلعالم الجديد في العالقات العامة في اإلتصال استخدام القائم بتفاوت مستويات  .9

باختالف أعمارهم، وأن بعض الفئات العمرية السيما الشباب  سلطنة ُعمانالرئيسة لوزارات 

ة لمستجدات تطبيقات اإلعالم الجديد، واستخدام األجهزة منهم هم أكثر مرونة واستجاب

 . ية وبرامجها في التواصل حتى على المستوى الشخصياإللكترون
 

في العالقات العامة  لديهم مستويات متقاربة من استخدام اإلعالم اإلتصال إن القائمين ب .8

 .تهمالجديد في العالقات العامة في الوزارات في سلطنة ُعمان باختالف مهن
 

لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المقرات اإلتصال إن مستوى استخدام القائمين ب .4

لكونهم من  سنوات كان أكثر( 8-1)الفئة ممن لهم الخبرة  الرئيسة لوزارات سلطنة ُعمان

األخصائيين في العالقات العامة، والذين تلقوا تعليمًا أكاديميًا لفترة اربعة سنوات زودتهم 

مكانات عديدة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتهابمع  .ارف كثيرة وا 
 

في العالقات العامة في الوزارات في اإلتصال القائم بالتطبيقات األكثر استخداما من قبل إن  .5

، وهذا يؤكد اقتصارها outlookوالـ  What'sappثم   Emailقد تركزت في  سلطنة ُعمان
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تلتزم التبليغات والتوجيهات وحسب، إذ أن التطبيقات أعاله السيما  على نمطية اتصال معينة

اليتتعدى الحاجة لهما سوى في ارسال الرسائل والمرفقات،  Outlookوالـ  Emailالـ 

 . والتتضمن في الغالب تغذية راجعة إال بصورة محدودة، ومحددة فيما تم ارساله فقط
 

ئرة نظم المعلومات في مقرات الوزارات في السلطنة، اختالط مهام دائرة العالقات العامة مع دا .6

أو قيام دائرة نظم المعلومات ببعض مهام دائرة العالقات العامة، مثل إدارة شبكات التواصل 

 .والموقع الخاص بالوزارة والمواقع التابعة األخرى
 

م، وقلة عدم وجود المتخصصين في مجال اإلعالم الجديد في دوائر العالقات العامة واإلعال .1

في الندوات التي تعقد لتزويد العاملين بطرق وأساليب استخدام اإلتصال مشاركة القائم ب

، باإلضافة إلى تطبيقات اإلعالم الجديد، مع تباين تحقيق هذه الفعاليات من وزارة إلى أخرى

اإلتصال قلة المشاركة في مثل هكذا ورش وفعاليات التي يمكن أن تزيد في معارف القائم ب

 .ي دوائر وأقسام العالقات العامة في وزارات سلطنة ُعمانف
 

بتحديثات اإلتصال حرص أغلب الوزارات على توفير مستلزمات تطوير وتعريف القائمين ب .8

اإلعالم الجديد من خالل توفير كراسات وكتب تعريفية وتدريبية لتنمية معارف القائم 

 .تحقيق وظائف العالقات العامة في استتثمار تطبيقات اإلعالم الجديد فياإلتصال ب
 

عدم وجود مساحة مخصصة في بعض دوائر العالقات العامة ضمن خطط المؤسسة فيما  .9

يتعلق بتطوير قدرات التواصل وتشكيل الصورة الذهنية للوزارة، وبالتالي الزهد في استثمار 

 .قائمة اآنتطبيقات اإلعالم الجديد بما يتناسب والثورة اإلتصالية والحاجة الفعلية ال
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ضعف تأهيلهم العلمي والتدريبي، وعدم اهتمام المؤسسة باإلعالم الجديد، وربما ضعف  .15

إمكانات المؤسسة ذاتها قد تكون عائقًا في ذلك، وفي بعض األحيان فإن القائمين على 

 .العالقات العامة لم يولوا الدورات التدريبة والتطويرية أهمية كافية
 

في العالقات العامة توظيف اإلعالم الجديد بشكل مناسب لعدم وجود  اإلتصالاليتاح للقائم ب .11

ما يسو  استخدام التطبيقات الحديثة بالشكل الكبير، وهذا يعود إلى سياسة المؤسسة أو 

 .الخطة المقرة لها سنوياً 
 

إن هناك العديد من موظفي العالقات العامة ال يتطابق تأهيلهم الدراسي، أو حتى مستوى  .19

الدراسي مع متطلبات الموقع الوظيفي، كما أّن هناك هوة قائمة بين المعرفة العلمية تحصيلهم 

المتخصصة لموظفي العالقات العامة وبين اإلعالم الجديد وتطبيقاته، والسبب هو وظائف 

 .العالقات العامة في اإلعالم الجديد غير معرفة لدى القائمين عليها
 

م الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة، مع هناك استخدام محدود إلمكانات اإلعال .18

قدرتها على تحقيقها، وأن اإلعالم الجديد لم يندمج بالكامل بالعالقات العامة، وأن أجهزة 

 .العالقات العامة وممارسيها ما زال أمامهم خطوات وجهود ألجل تحقيق ذلك
 

العامة في وزارات  ضعف استثمار تطبيقات اإلعالم الجديد في دوائر وأقسام العالقات .14

 .فيهااإلتصال السلطنة من قبل القائمين ب
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ن استخدام تطبيقات أمة في وزارات سلطنة ُعمان يعتبر في العالقات العااإلتصال إن القائم ب .15

في تشفير أو زيادة اإلتصال اإلعالم الجديد غير آمنة تماما، مع عدم تأهيل إمكانات القائم ب

 .م الجديد ضمن الحدود المتاحةنسبة األمان لتطبيقات اإلعال
 

مزايا اإلعالم  لم يستخدموا القائمين باالتصالن بعض يظهر من خالل التحليل الكيفي أ .16

على مستوى العمل العام، إال بحدود ضيقة، وذلك لخصوصية عمل الجديد وتطبيقاته 

ا، مع جمهور عام وليس خاص يتعاملون  ملجمهور الذي تتعامل معه، حيث أنهالوزارات وا

باإلضافة إلى أن الوزارات تقدم خدماتها لجماهير واسعة جدًا، فاليمكن أن يستخدم مثال 

الشخصي المرئي إال بحدود ضيقة، كما أن مخرجات دوائر العالقات العامة هي اإلتصال 

 .ليس خدمة محدودة، بل هي خدمة عامة للمجتمع الُعماني كله
 

ية واستثمار شبكة اإللكترونستخدام التطبيقات بالرغم من الجهود الرسمية في التوسع في ا .15

االنترنيت في اختصار الجهد والوقت والتكاليف، إال أن نتائج الدراسة أظهرت ضعفًا في 

ية والتي بالشك تعد من الخطوات المهمة التي تسعى الدولة اإللكترونتهيئة أجواء الحكومة 

 .إلى تطبيقها والعمل بها في وزارات السلطنة
 

ى اإلستخدام في بعض أقسام العالقات العامة ما زال دون المطلوب بحيث أن القائم ن مستو إ .18

في بعض الدوائر لم يزل يركز على اإلعالم التقليدي في إيصال رسائله للجمهور، اإلتصال ب

 .على ماتتيحه وسائل اإلعالم التقليديةاإلتصال ويقتصر نوع 



-111-

 استنتاجات الفرضيات

  اإلعالم الجديد  استخدام القائم باالتصال لتطبيقات في حصائيةإ داللة ذات فروق التوجد

 الديموغرافية سلطنة عمان تعزى لمتغيراته في العالقات العامة في وزارات

 مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد

الديموغرافية؛  تعزى لمتغيراته زارات سلطنة عمانفي و  الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد

 .العمر والوظيفة والخبرة

 األنشطة التي يوظف فيها القائم باإلتصال تطبيقات  في إحصائية داللة ذات فروق  توجدال

 .الديموغرافية تعزى لمتغيراتهاإلعالم الجديد في العالقات العامة في وزارات سلطنة عمان 

 دة القائم باإلتصال من تطبيقات اإلعالم الجديد استفا في إحصائية داللة ذات فروق  التوجد

الديموغرافية  سلطنة عمان تعزى لمتغيراته في تحقيق وظائف العالقات العامة في وزارات

 .باستثناء المستوى األكاديمي

 مستوى تأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد

 الديموغرافية سلطنة عمان تعزى لمتغيراته لعامة وزاراتنوع اإلتصال في العالقات ا

 .ليس لهم فروق ذات داللة الجنس والمستوى األكاديميباستثناء 

 تطبيقات اإلعالم الجديد التي يستخدمها القائم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال

 .باإلتصال ومستوى تأهيله

  ل القائم باإلتصال في العالقات العامة مستوى تأهيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد واألنشطة التي يوظف فيها القائم باإلتصال تطبيقات 

 .اإلعالم الجديد في العالقات العامة في وزارات سلطنة عمان
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  مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

ستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد ومدى استفادته منها في تحقيق وظائف العالقات العامة ال

 .في وزارات سلطنة عمان

  مستوى تأهيل القائم باإلتصال في العالقات العامة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

نوع  الستخدام تطبيقات اإلعالم الجديد وتأثير استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد على

 .اإلتصال في العالقات العامة وزارات سلطنة عمان

  األنشطة التي يوظف فيها القائم باإلتصال تطبيقات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

اإلعالم الجديد في العالقات العامة وتأثير استخدامها على نوع اإلتصال في العالقات 

 .العامة في وزارات سلطنة عمان
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 التوصيات

قدرات العالقات العامة بموارد بشرية متخصصة باإلعالم الجديد ومن ذوي الخبرة فيه، تعزيز  .8

في مهام العالقات العامة خاصة على اإلتصال جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرات القائم ب

 .مستوى مقرات وزارات السلطنة
 

عالقات العامة في في أقسام ودوائر الاإلتصال تهيئة األجواء التطويرية والتأهيلية للقائمين ب .4

عقد دورات وورش متخصصة لتطبيقات اإلعالم مقرات وزارات سلطنة ُعمان، من خالل 

 .الجديد والقدرات التي يمكن استثمارها في تحقيق وظائف العالقات العامة بإجادة وحرفية
 

العمل على استثمار تطبيقات اإلعالم الجديد األخرى مثل الفيس بوك والتويتر واالنستغرام  .5

ية في إبراز نشاطات وزارات سلطنة ُعمان للجمهور الخارجي ضمن اإللكترونوالصحافة 

 .الحدود المتاحة مع األخذ باالعتبار طبيعة عمل كل وزارة
 

إيكال مهمة إدارة مواقع التواصل اإلجتماعي للوزارة إلى دائرة العالقات العامة كونها هي  .6

 .تبار تهيئة القدرات الفنية واألكاديمية لذلكالدائرة المتخصصة بذلك، مع االخذ بعين االع
 

في العالقات العامة على تطوير قدراتهم التقنية اإلتصال الحرص على تحفيز القائمين ب .5

 .والفنية ووضع جدول زمني لتقييمهم ومكافأة المتميز منهم ماديا ومعنويا
 

صل وتشكيل تخصيص مساحة معينة ضمن خطط المؤسسة فيما يتعلق بتطوير قدرات التوا .8

الصورة الذهنية للوزارة، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والفنية لها، وتأهيل كادر 

 .متخصص لذلك
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في تشفير أو زيادة نسبة األمان لتطبيقات اإلعالم الجديد اإلتصال تأهيل إمكانات القائم ب .9

لعالقات واستثمار تطبيقات اإلعالم الجديد تحقيق أهداف ا ضمن الحدود المتاحة لغرض

 .العامة في وزارات السلطنة بأقل التكاليف
 

ية والتي بالشك تعد من اإللكترونالعمل على زيادة الجهود المقرة لتهيئة أجواء الحكومة  .15

 .الخطوات المهمة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها والعمل بها في وزارات السلطنة

ية كبيرة من خالل دعم متطلبات وأخيرًا يوصي الباحث بإيالء قسم العالقات العامة أهم 

من هنا و تحقيق وظائفه باستخدام أدواته الالزمة من إعالم وا عالم جديد ووسائل اتصال مختلفة، 

يرى الباحث أن اإلعالم هو أحد أدوات العالقات العامة وبالتالي فإن البنية اإلدارية والفنية التي 

عامة هو أن يكون هناك قسم أو دائرة واحدة يجدها الباحث تناسب وظيفة اإلعالم في العالقات ال

وهذا حاصل في بعض  .للعالقات العامة واإلعالم، وعدم التفريق بينهما في األمور اإلعتيادية

المقرات والدوائر، وغير حاصل في أخرى لكن النتيجة هي تناسق المهام والوظائف واندماج 

أخصائية العالقات  ذاتها إلى الفكرةكذلك ذهبت قد و . العاملين وترابط جهودهم الفنية واإلدارية

بينما ذهب إلى إبقائهما منفصلين خبير . (*)العامة في وزارة التراث الثقافة السيدة ريا بوسعيدي

 .(**)دمحم رياض حمزة. اإلعالم بوزارة القوى العامة د

 

                                                                 

أخصائي عالقات  -مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي  9515-15-8مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  (*)
 .عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة ُعمان

مع الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير االعالمي في وزارة  1021-10-1أجراها الباحث بتاريخ  ثانية مقابلة( **)

 .لعاملة في سلطنة ُعمانالقوى ا
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 قائمة المراجع

 رآن الكريمــــالق

 يةالمراجع العرب. أوال

 دار  :عمان .عالمية في الوطن العربيدارة المؤسسات اإلإ (.1551)صالح خليل ،بو اصبعأ

 .رام للدراسات والنشرآ

 ممارسيها  لدى العامة العالقات لنهضة نيةهالذ الصورة، (2004)محمود أنجي سريع، أبو

 .عالماإلكلية  :رةهالقا جامعة ،(منشور غير ماجستير رسالة) أدائهم، بمستوي وعالقاتها

 .القاهرة

 سلســـة ابحــاث ودراســات مركــز تطـــوير : دمشــق. العالقـــات العامــة (.1553)عــدنان ،ابوعمشــة

 .االدارة واالنتاجية

 شبكة على يوتيوب لموقع الجامعي الشباب استخدامات(. 2009)الواجد عبد أمين، رضا 

 9 - 7 جديد،  الملع ..جديدة تكنولوجيا  :اإلعالم الجديد) الدولي المؤتمر أبحاث ،"اإلنترنت

 .البحرين المملكة، ابريل، جامعة

 دار الفجر للنشر والتوزيع: ، القاهرة1الطبعة. الجديداإلعالم (. 9515)أمين، رضا. 

 دار قبـاء للطباعـة : القـاهرة. 4ط. والدعاية الدوليـةاإلتصال دراسات في (. 1998)بدر، احمـد

 . والنشر والتوزيع

 ،دار: الرياض. 1ط. اتهاوتطبيق العامة العالقات أسس(. 1999) العزيز عبد بن حمود البدر 

 .والنشر للطباعة العلوم
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 اإلعــالممكتبــة  .نظريــة ومفــاهيم عصــرية أســسالعالقــات العامــة (. 9555)برغـوث، علــي، 

 .جامعة االقصى: القدس

 دار : عجمان .1ط. اإلعالم الجديد الدولة اإلفتراضية الجديدة(. 9514)البياتي، ياس خضير

 .اية ناشرون وموزعون البد

 ترجمة ،البديلاإلعالم  فهم ،(9559)نيكو ،وكاربنتيير ،كاميرتس، بيلي ،جوديس بيلي، أولجا: 

 .العربية النيل مجموعة  :القاهرة إصالح، أحمد عال 

 بغداد .العالقات العامة في البلدان النامية (.1551)الداقوقي ابراهيمو مختار،  ،التهامي: 

 .طباعة والنشرمؤسسة دار الكتب لل

 دراسة "استخدام التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة . )1996)جابر دمحم الموجود

 .جامعة األزهر ،، العدد الخامسيةاإلعالممجلة البحوث ميدانية، 

 ــام عبـــدالرحمن ــامة : ، عمـــان1الطبعـــة . إدارة العالقـــات العامـــة(. 9518)الجرايـــدة، بسـ دار اســ

 .للنشر والتوزيع

 دار الهالل :القاهرة .1ط.مفاهيم وممارسات ،العالقات العامة (.1556)محفوظ احمد ،جودة  

 دار زهـران : عّمـان. 9ط. العالقـات العامـة، مفـاهيم وممارسـات(. 1999)محفوظ أحمـد ،جودة

 . للطباعة والنشر

 1بعة الط. العالقات العامة المباديء والتطبيقات رؤية معاصرة(. 9554)الجوهر، دمحم ناجي ،

 .دار القلم: دبي

 عالم الكتب :القاهرة .أساسيات البحوث اإلعالمية واإلجتماعية (.9558)حجاب، منير.  
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 الفجـر للنشـر  دار :القـاهرة .العالقـات العامـة فـي المؤسسـات الحديثـة (.9555)حجـاب، منيـر

 .والتوزيع

 دار  :وصــلالم. العالقــات العامــة المفــاهيم والتطبيقــات (.1551)واخــرون  ،دمحم حربــي ،حســن

 .الحكمة للطباعة والنشر

 على حالة دراسة. العامة العالقات مجال في العاملين أداء فاعلية تقويم (.9555)الخاجة، مي 

، القاهرة جامعة ،2005 ديسمبر،  الرابع، العدد (.اإلسالم بحوث المصرية المجلة. )دبي بلدية

 .اإلعالم كلية

 القاهرة .امة من الناحيتين النظرية والتطبيقيةالعالقات الع (.1511)حسن دمحم ،الدين خير :

 .دار النشر للجامعات

 الخليل، المركز : فلسطين. 1ط. المرشد العام في العالقات العامة (.9511)الدرباشي، جميل

 .الفلسطيني لالتصال والسياسات التنموية

 عمان1ط .يةالرقم والتكنولوجيا يةاإللكترون الصحافة. (2011)دمحم الرازق  الدليمي، عبد ،: 

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار

  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ دار : انعم. 1ط. المدخل إلى العالقات العامة(. 9511)ـ

 .الثقافة للنشر والتوزيع

  في المواقع اإلتصال باإلتصال القائم ب (.9556)، واشتيوي، عماد دمحممصطفىدوله، زهير

الجامعة دراسة ميدانية، ، اإلخبارية اإلخبارية الفلسطينيةية اإللكترونية اإللكترونالمواقع 

 .اإلعالمكليـة اآداب قسم الصحافة و  :اإلسالمية بغزة
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 فــي منظــور علــم االجتمــاع العالقــات العامــة واالعــالم (.1553)حسـين عبــد الحميـد ،رشـوان. 

 .المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية

 اســتخدام تكنولوجيــا الحاســبات اآلليــة فــي الصــحافة العربيــة، (9559)الرفـاعي، دمحم خليــل: 

رســالة )، دراسـة تطبيقيــة علــى المؤسســات الصــحفية المصــرية والســورية خــالل التســعينات

 .إلعالما، جامعة القاهرة، كلية (دكتوراة غير منشورة

 اإلستراتيجيات اإلتصالية للعالقات العامة عبر المواقع (9519)، منى بنت سليمانالزدجالية ،

، كلية (رسالة ماجستير غير منشورة. )ية في الوحدات الحكومية بسلطنة ُعماناإللكترون

 .اآداب والعلوم اإلجتماعية، قسم اإلعالم، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

  ،مطبعة :الخرطوم ،السوداني الواقعاإلتصال ب القائم(. 9554)عباس دمحم شامهزكريا 

 .الجمهورية

 دار حنين  :عمان .1ط .العالقات العامة (.1554)حمدأ ،القطامينو مهدي حسن،  ،زويلف

 .للنشر

 للنشر الرضا دار :دمشق .العامة العالقات تقنية (.9551)سلوم، الياس 

 دار ومكتبة الحامد للنشر : عّمان. 1ط. وطرق قياسهالرأي العام (. 9559)سميسم، حميدة

 .والتوزيع

 لدى السياسية الثقافة تشكيل في التفاعلي اإلعالم دور(. 2012)الشرافي، رامي حسين حسني 

 .، كلية االداب، جامعة االزهر، غزةرسالة ماجستير غير منشورةالفلسطيني،  الشباب

 دار النهضة : القاهرة. 1ط. وفن ومهارة العالقات العامة علم(. 9559)الشربيني، عبير

 .العربية للنشر والتوزيع
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 دار نبالء، ودار أسامة: عّمان. 1ط. اإلعالم الجديد(. 9514)شقرة، علي خليل. 

 عمان .المفاهيم والوسائل والتطبيقات: اإلعالم الجديد(. 9558)عباس مصطفى ،صادق: 

 دار الشروق 

 1ط، يةاإلعالمقاموس المصطلحات  .(1998)سامي ، عزيزو  الصاوي، أحمد حسين ،

 يةاإلعالمالمركز العربي للدراسات : القاهرة

 الــدار الجامعيـــة للطباعــة والنشـــر : االســـكندرية .العالقـــات العامـــة (.1559)دمحم فريــد ،الصــحن

 والتوزيع

 في الصحف المصرية في ظل اإلتصال إعداد القائم ب، (9551)الصفتي، نوال عبد العزيز

، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة ،يةاإلعالمالمجلة المصرية لبحوث  ،الحديثةتصال اإلتكنولوجيا 

 .سبتمبر –د الثاني عشر، يوليو العد

 العربية النهضة دار :القاهرة .1 ط .اإلعالم بحوث(. 9551)طايع، سامي. 

  انمطبعة العبيك :الرياض .1ط .المعاصراإلتصال علم  (.1551)عبد هللا ،يرقيالطو 

 التأليف دار مطبعة :القاهرة  .1 ط .العامة العالقات (.1989) دمحم حيم،الر  عبد 

 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع: القاهرة. 1ط .عالم الجديداإل(. 1111)عبدالحميد، صالح. 

 تجااإلعالم  نظريات(. 9554)عبدالحميد، دمحم  .الكتب عالم :رةهالقا ،3 ط .التأثير اتھوا 

 البحـــث العلمـــي مفهومـــه (. 9519)عبـــدالرحمن، عـــدسو  ،يــدكا ،عبـــدالحق، و عبيــدات، ذوقـــان

 .دار الفكر ناشرون وموزعون : عمان .19، طوأدواته وأساليبه

 الكتب عالم :القاهرة ،4ط .العامة للعالقات العلمية سساأل(. 9555)علي ،عجوة 

 دار أسامة :عمان. 1ط. فاهيم جديدة في العالقات العامةم (.9511)العدوي، فهمي دمحم. 
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 والعالقــات العامـــةاإلتصــال (. 9555)ان، ربحــي مصــطفى، والطوباســي، عــدنان محمـــودعليــ .

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان ،5الطبعة 

 ،قنــوات فـي العلمـي الخيـال بـرامج انتـاج فـي المعاصـرة التقنيـات اسـتخدام ،(2005)وليـد عمشـة 

 جامعــة ،(منشــورة غيــر اةدكتــور  رســالة) ،للطفــل الثقـافي نمــاءاإل فــي ودورهـا العربيــة األطفـال

 .اإلعالم كلية ،القاهرة

  دار :بيـروت. 1ط. االجتمـاعي والتغيـراإلتصـال  أسـاليب(. 1988)عـودة، محمـود، وآخـرون 

 .العربية النهضة

 المجلة ، اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام االنترنت، (9556)عياد، خيرت

 ، جامعة القاهرةاإلعالملية ، العدد األول، كالمصرية لبحوث الرأي العام

 العوامـــل المـــؤثرة فـــي تشـــكيل الصـــورة الذهنيـــة للحـــزب السياســـي فـــي (. 9515)العيســاوي، نجـــم

. جامعـة الشـرق األوسـط. كليـة اإلعـالم. قسم اإلعالم (.رسالة ماجستير غير منشورة). العراق

 .عّمان

 دائـرة الثقافــة : لشــارقةا.1ط .هميتهــاأالقــات العامــة و الع(. 9555)الفارسـي، صـالح بــن سـليمان

 .واالعالم

 القوميـة يـةاإلجتماع المجلـة .اإلتصـالب القـائم دراسـات فـي ، قـراءة(1995)نجـوى ،الفـوال، 

 .، القاهرة1995 سبتمبر ، 8العدد والثالثون، الثاني المجلد

 في مجال العالقات العامة واإلعالم بالوزارات في اإلتصال القائم ب(. 9515)القمشوعية، مريم

رسالة ماجستير غير ). دراسة وصفية لألبعاد االتصالية والوظيفية والتدريبية: نة عمانسلط

 . قسم اإلعالم. كلية االداب والعلوم واالجتماعية. جامعة السلطان قابوس. (منشورة
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 دار : ، القاهرةتصميمها واجراؤها وتحليلها: والرأي العاماإلعالم بحوث (. 9551)الكامل، فرج

 .تالنشر للجامعا

 االختبارات والمقاييس في العلوم (.9519)مراد، صالح أحمد، وسليمان، أمين علي دمحم

 .دار الكتاب الحديث: القاهرة. 9ط. النفسية والتربوية خطوات اعدادها وخصائصها

 ــالتطبيق علــــى اإلجتمـــاعتخطـــيط حمـــالت التســـويق (. 9551)مريـــدن، بـــوران برهـــان الـــدين ي بـ

كليـــة  ،، جامعــة القـــاهرة(رســـالة دكتـــوراة غيـــر منشـــورة) ،حمــالت الصـــحة العامــة فـــي مصـــر

 .قسم العالقات العامة واالعالن اإلعالم،

 دار وائـل  :عّمـان. السياسي، مقترب نظري تطبيقـياإلتصال  (.1556)دمحم حمدان ،المصالحة

 .للنشر

 نة دراسة مقار . الوظيفة االتصالية في مجال العالقات العامة(. 9515)المقبالي، أحمد بن علي

رسالة ماجستير غير )، على عينة من المؤسسات الحكومية والخاصة بسلطنة ُعمان

 .، جامعة السلطان قابوس، كلية اآداب والعلوم االجتماعية، قسم اإلعالم(منشورة

 وظـائف علـىاإلتصـال  تكنولوجيـا تطبيقـات أثـر ،(9514)، هيـاومنصـور ، تحسـين،منصـور 

 ،41 المجّلـد ،واالجتماعيـة اإلنسـانية العلـوم ردنـي،األ الصـحي القطـاع فـي العامـة العالقـات

 .األردن والتعليم، التربية رةاز و  اليرموك؛ جامعة اإلعالم، كلية، ملحق

 دار إثراء للنشر : ، عمان6ط . الجماهيري اإلتصال في المدخل (. 9559)الموسى، عصام

 .والتوزيع

 الجديـد اإلعـالم عبـر وسـائل التفـاعلي اإلتصـال ، انعكاسـات (9559)موسى، عيسى عبـدالباقي

دراســة حالــة التحـول الــديمقراطي فــي  –علـى تنميــة وعــي الشـباب الجــامعي بالقضــايا السياسـية 
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، ياإلجتمـاعوالتغيـر اإلتصـال مـؤتمر تقنيـات إلـى  ورقة علميـة غيـر منشـورة مقدمـةمصر، 

 .جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

 مكتبة الفالح: العين. اإلنترنت واإلعالم (.9558)نصر، حسني دمحم. 

 طـرق ومنــاهج (. 9559)يمـي، دمحم عبـدالعال، والبيـاتي، عبـدالجبار، وخليفـة، غــازي جمـالالنع

 .دار الوراق للنشر والتوزيع: ، عمان1ط. البحث العلمي

 شــــركة ذات : الكويــــت. ســــسالعالقــــات العامــــة المفــــاهيم واأل(. 1995)هاشـــم، زكــــي محمـــود

 . طباعة والتوزيعالسالسل لل

 الكويــت. 1ط .المفــاهيم واالســس العلميــة: العالقــات العامــة (.1551)زكــي محمــود ،هاشــم: 

 .اصدارات ذات السالسل

 1الطبعــة. ياإلجتمــاعالعالقــات العامــة وشـبكات التواصــل (. 9515)هتيمـي، حسـين محمــود ،

 .دار اسامة للنشر والتوزيع: عمان

 مكتبة عين شمس :القاهرة، 1ط .سسول واألص، األاالدارة (.1554)سيد ،الهواري. 

 دار الكتب : ، الموصل1ط .العالقات العامة (.1554)خرون آو  ،رضا عبدالرزاق ،وهيب

 .للطباعة والنشر

 التاريخ االجتماعي للوسائط، من غتنبرنغ إلى االنترنت(. 9555)يغنر، آسابر و بورك، بتير .

 .لمعرفةسلسلة عالم ا: الكويت. ترجمة مصطفى دمحم قاسم

 رةهالقا جامعة :رةهالقا ،االتصال علم في محاضرات (.9559)يوسف، محمود. 

 القاهرة مطبعة: القاهرة. 1ط. مدخل العالقات العامة(. 9558)يوسف، محمود. 
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 المقابالت. خامسا

ي على المشرف االكاديم ستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليميأالباحث مع المقابلة أجراها  .2
 2015-8-30عمان بتاريخ   -الدراسات العليا في جامعة البترا 

مدير مركز بحوث العالمة التجارية   Neal M. Burnsمقابلة مع األستاذ الدكتور  .9
ــاس في اوســلمدارس ستان ريتشارد للدعاية والعالقات العامة في جامعة تكس بتاريخ  تنــ

 (نيتمت عن طريق البريد االلكترو ) .4-9-9515

 Benjamin Petersمع االستاذ الدكتور  9515-9-95مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .8
في  Tulsaوتاريخ االعالم الجديد، األستاذ في جامعة اإلتصال والمتخصص في علم 
 (تمت عن طريق البريد االلكتروني) .الواليات المتحدة األمريكية

تاذ خالد بامخالف المكلف بأعمال مع األس 9515-15-95مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .4
 دائرة العالقات الدولية في وزارة الخارجية في سلطنة ُعمان 
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علي بن دبكل العنزي مع الدكتور  9515-15-19مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .5
  المتخصص في اإلعالم والعالقات العامة في جامعة الملك سعود

دكتور دمحم رياض حمزة الخبير االعالمي المع  9515-8-5مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .6
 .في وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان

الدكتور دمحم رياض حمزة الخبير مع  9515-10-1أجراها الباحث بتاريخ  ثانية مقابلة .5
 االعالمي في وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان

وائل اسماعيل عبدالباري ،  االستاذ الدكتورمع  9515-8-1مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .8
 (تمت عن طريق البريد االلكتروني) .استاذ االعالم في جامعة عين شمس، مصر

 -مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي  9515-15-8مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  .9
 أخصائي عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة ُعمان
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مالحق الدراسة
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 (0)حق رقم المل

 االستبانة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 
 استبانة/ م

 
 األخت الكريمة.. االخ الكريم

 
 ...تحية طيبة وبعد

 
في العالقات في العالقات اإلتصال اإلتصال م بم باستخدام القائ  استخدام القائ  مستوى مستوى )جراء دراسة علمية بعنوان إيقوم الباحث ب

الحكومية في سلطنة الحكومية في سلطنة   المؤسساتالمؤسساتدراسة مسحية على دراسة مسحية على   --  العامة لإلعالم الجديدالعامة لإلعالم الجديد

ستبانة المرفقة طيًا والتي تتضمن اسئلة حول باإلجابة عن فقرات اإل تفضلكم راجين، (مانمانعع

علمًا أن  الدراسةباستجابتكم الكريمة النجاز متطلبات  واني على ثقةالموضوع أعاله، 

 .ألغراض البحث العلميتوظف حصرًا جاباتكم إ

 مع التقدير
 

 
                                                    

 
 الباحث

ــمي ــ ــ  سلطــان القاسـ
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 اســــتبانة
 

 السمات العامة للمبحوثين محور

 

 فأكثر 41)   (     35-34)    (   33-15)    (       11-11: )    (  العمر .1

 
 

                                  :    االجتماعي النـــوع .1

 
 

 :المؤهل األكاديمي .3

 

 

 :الوظيفة في جهاز العالقات العامة .4

 
 
 

  :عدد سنوات العمل في العالقات العامة .9

  أنثى   ذكر

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  ثانوي

  خبير  كاتب  أخصائي  رئيس قسم   مدير

  سنوات 3أكثر من   سنوات 3-1  أقل من سنة 
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 ئلة اإلستبانةأس
 محور تطبيقات اإلستخدام( 2)

 عملـي الرسـمي فـي مجــال فـي اسـتخدمهاالجديـد التـي اإلعـالم و اإلتصـال  تطبيقـاتأكثـر  إن مـن
 :هي الحكومية في سلطنة عمان العالقات العامة في المؤسسات

 اإلستخدام التطبيق ت
ا   غالبا   دائما    ال أبدا نادرا   أحيان

1 Face book      

9 Twitter      

8 Instagram      

4 E-mail      

5 LinkedIn      

6 Outlook      

5 Viper      

8 Telegram      

9 Whats app      

      راديو االنترنيت 15

      ية اإللكترونالصحافة  11

19 Google+      
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 محور تأهيل القائم باإلتصال( 1)

في العالقات العامة فعليا تم من خالل  الجديداإلعالم ام تطبيقات الستخدي أهيلت مستوى  إن
 :اآلتي

 الفقــــــرة ت
أوافق 
 الأوافق محايد أوافق بشدة

الأوافق 
 بشدة

1 
على استخدام خضوعي لدورات تطويرية داخلية باستمرار 

الجديد في المؤسسات الحكومية في اإلعالم تطبيقات 
 سلطنة عمان

     

9 
استخدام عن ورات تطويرية خارجية باستمرار دالتحاقي ب
الجديد في المؤسسات الحكومية في اإلعالم تطبيقات 
 سلطنة عمان

     

الندوات التي تعقد لتزويد العاملين بطرق مشاركتي في  8
 الجديداإلعالم واساليب استخدام تطبيقات 

     

4 
المؤتمرات التي تعقد لتزويد العاملين بطرق مشاركتي في 

      الجديداإلعالم اساليب استخدام تطبيقات و 

5 
التي تعقد لتزويد مشاركتي في الورش المتخصصة 

اإلعالم العاملين بطرق واساليب استخدام تطبيقات 
 الجديد

     

6 
ة مستوى استخدامي العملي لتطبيقات اإلعالم متابع

      مؤسستي وجهاز العالقات العامةدارة الجديد من قبل إ

يم مستوى استخدامي العملي لتطبيقات اإلعالم الجديد تقي 5
 مؤسستي وجهاز العالقات العامةدارة من قبل إ

     

8 
ت وكتب تعريفية وتدريبية من قبل إدارتي بكراساتزويدي 

الجديد في اإلعالم في استتثمار تطبيقات  لتنمية معارفي
 تحقيق وظائف العالقات العامة

     

 



-116-

 قات اإلعالم الجديدمحور توظيف تطبي( 3)
التي استخدمها فعليا بأنشطة العالقات العامة بالمؤسسة  الجديداإلعالم تطبيقات ل إن توظيفي

 :التي اعمل فيها يكمن في

 الفقــــــرة ت
أوافق 
 الأوافق محايد أوافق بشدة

الأوافق 
 بشدة

بشكل كبير في التواصل مع الجمهور  عليها ياعتماد 1
 الداخلي

     

9 
بشكل كبير في التواصل مع الجمهور  عليها يماداعت

      الخارجي

8 
الراجعة التي تتيحها تطبيقات اإلعالم  التغذيةتساعدني 
      في الرسائل االتصالية معالجة الخللالجديد في 

حفظ الملفات الجديد اإلعالم تطبيقات  تضمن لي 4
      الرسمية

تواصل مع الجهد والوقت والكلفة في ال توفر لي 5
      الجمهور 

      الملفات والمحادثات  تسهل لي استدعاء 6
      أعمالي إنجاز تسهم في سرعة 5

8 
شعوري بالتفاعل الكبير في تحقيق وظائف العالقات 

      العامة

9 
في إدخال البيانات والمعلومات الواردة إلى  استخدامها

لصادرة جهاز العالقات العامة من أقسام المؤسسة وا
 منها

     

15 
في إدخال البيانات والمعلومات الواردة إلى  استخدامها

جهاز العالقات العامة من جمهور المؤسسة الخارجي 
 وزبائنها والصادرة منها

     

استخدام أحدث البرامج الحاسوبية في التعامل مع  11
      البيانات المعلومات 

19 
جدولة وأرشفة الجديد لاإلعالم استخدام تطبيقات 

      لعالقات العامة لالمعلومات والبيانات الواردة والصادرة 
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مدى االستفادة الواقعية من تطبيقـات اإلعـالم الجديـد فـي تحقيـق وظـائف محور ( 4)
 العالقات العامة
وظائف في التي استخدمها  إلعالم الجديدمن تطبيقات افعليا  استفيداإلتصال إني بصفتي قائما ب

 :من خالل في المؤسسة الحكومية التي اعمل فيها في سلطنة ُعمان ات العامةالعالق

ـــــــــــالفق ت أوافق  رةـــــــ
 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق
 بشدة

      :من خالل (1)البحثوظيفة  

تعميم االستبانات الخاصة بقياس اتجاهات الرأي العام  1
 .بين جماهير المنظمة الداخلية

     

9 
تعميم االستبانات الخاصة بقياس اتجاهات الرأي العام 

      بين جماهير المنظمة الخارجية

8 
استخالص النتائج المتحصلة من االستبانات وتقديمها 

      لالدارة العامة

      :من خالل (2)وظيفة التقويم 

استطالع الرأي العام قبل تنفيذ برامج العالقات العامة  4
      ى مناسبته مع حاجات الجماهيرلمعرفة مد

      إجراء بحوث التقويم عند تنفيذ البرامج وبعدها لتعديلها 5
      :من خالل (3)التخطيطوظيفة  

6 
 للمؤسسة الخاصةاطالع الجمهور الداخلي على الخطط 

واالستفادة من مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة 
 وسياساتها

     

7 
الخارجي أو المستفيدين من المؤسسة اطالع الجمهور 

على الخطط المقترحة للمؤسسة واالستفادة من 
 مالحظاتهم في تحديد أهداف المؤسسة وسياساتها

     

                                                                 

 والذي يعني الدراسة الخاصة بقياس اتجاهات الرأي العام بين جماهير المنظمة الداخلية والخارجية (1)
 قياس مدى نجاح برامج المؤسسة وانشطتها المختلفةوالذي يعني  (2)
 لدعاية واإلعالم وذلكوالذي يعني رسم السياسة المناسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج ا (3)
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8 
رسم السياسات النهائية وتحديد أهداف المؤسسة وتقديمها 

      لإلدارة العامة

      استقطاب الكفاءات للعمل في المؤسسة 9

      :من خالل( االتصالية واإلعالمية) (1)التنسيقوظيفة  

10 
التواصل مع المسؤولين في داخل المؤسسة وتزويدهم 
بأهم األخبار والمستجدات واالحصاءات خاصة فيما 

 يتعلق بصورة المؤسسة في الخارج
     

11 
التواصل مع المنظمات والمؤسسات في الخارج 
 وتزويدهم بأهم األخبار والمستجدات واالحصاءات

 خاصة فيما يتعلق بخدمات المؤسسة وانجازاتها
     

      إعداد إعالنات المؤسسة والخطب والمقاالت 12

      تنظيم اللقاءات بين االدارة العليا والجمهور الداخلي 13

      تنظيم اللقاءات بين االدارة والجمهور الخارجي 14

      تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الخاصة بالمؤسسة 15

      إعداد النشرات الدعائية للمؤسسة ونشرها وتوزيعها  16

      إعداد األفالم التسجيلية الدعائية للمؤسسة ونشرها 17

      إصدار الصحف والمجالت الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها 18

      إعداد النشرات والكراسات التوعوية للعاملين في المؤسسة 19

95 
ى صفحات شبكات التواصل لجذب وضع الدعايات عل
      المستفيدين

                                                                 

بالمنظمات والجماهير في الخارج، اإلتصال مع المسؤولين في الداخل، و اإلتصال والذي يعني ( االتصالية واإلعالمية) (1)
وتزويدهم بالمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالعالقات العامة، وخاصة ما يؤثر على سمعة المنظمة 

 وشهرتها
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      :من خالل (1)االدارةوظيفة  

تقديم المقترحات االدارية المناسبة في تطوير مهام وأداء  91
      العاملين في المؤسسة

ايجاد افضل السبل اإلدارية لتسهيل مهمة انجاز  99
      المعامالت للجمهور الخارجي بأقل الجهود والتكاليف

عقد الندوات التثقيفية في التعامل مع الجمهور الداخلي  98
      والخارجي لإلدارات االخرى

      :من خالل (2)اإلنتاجوظيفة  

      توعية العاملين وزيادة معلوماتهم حول المؤسسة 94

95 
تعريف الجمهور الخارجي وزيادة معلوماتهم بخدمات 

      المؤسسة ومنتجاتها

      يب الجمهور الخارجي بخدمات المؤسسة ومنتجاتهاترغ 96

      (3)وظيفة الخدمات والشؤون العامة 

      ترتيب مواعيد الضيوف واستقبالهم 95

      اجراء التسهيالت العامة مثل التأشيرات والحجز  98

      جدولة يوميات ومواعيد الضيوف ومرافقيهم 99

       

 

                                                                 

 تعني تقديم الخدمات لبقية اإلدارات االخرى، ومساعدتها على إدارة وظائفها المتصلة بالجماهير والتي (1)
التي تعنى بتوعية الجمهور الداخلي  وتعريف الجمهور و  -كاألفالم مثالً  - والذي يعني انتاج المواد اإلعالمية المنوعة (2)

 الخارجي بخدمات المؤسسة
تي تقع على عاتق المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، باالضافة الى خدمتها األصلية أو تتمثل بالمسؤوليات الي توال (3)

 .منتجها الرئيس
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 تصالمحور نوع اإل ( 1)

نـوع  في العالقات العامة تسهم في تحديـد التي استخدمها في عملي الجديداإلعالم تطبيقات  إن
 :حيث أنها( المتلقي)بيني وبين الطرف اآلخر اإلتصال 

 الفقــــــرة ت
أوافق 
 الأوافق محايد أوافق بشدة

الأوافق 
 بشدة

      بأمان كبيرالشخصي اإلتصال استخدام  لي تتيح 1

      بصورة آنيةاإلتصال لي  توفر 9

8 
لعدد كبير من الجمهور  بصورة مباشرةاإلتصال لي  توفر

      في الوقت نفسه

4 
فردية لعدد كبير من الجمهور بصورة اإلتصال لي  توفر

      في الوقت نفسه

5 
لية االتصال؛ لتحديد آامكاناتها تساعدني في استخدام 

لة أو بشكل مرفق مرئية أو مسموعة او مكتوبة أو مسج
 معين

     

مع الجمهور او مناسبة مساحة اتصالية حوارية  تتيح لي 6
      أحد افراده بصورة مباشرة
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(0)الملحق رقم   

 أسماء المحكمين

 مــــاألس ت
الرتبة 

 العلمية
 مكان العمل التخصص

 MEU مناهجبحثاستاذعبدالجبارالبياتي.د.أ 0

 MEUتحريرإعالميستاذاأديبخضور.د.أ0

جامعةالبترا دعايةورأيعامأستاذعبدالرزاقالدليمي.د.أ3

جامعةالبتراصحافةأستاذتيسيرأبوعرجة.د.أ4

جامعةاليرموكعالقاتعامة استاذتحسينمنصور.د.أ5

Tulsaجامعةإعالمجديدأستاذبنيامينبيترز.د.أ6

 Stan R. Schoolدعايةوعالقاتعامةأستاذبيرنز.دنيالأم.أ7

MEUإعالموصحافةمشاركاستاذكاملخورشيدمراد.د8

جامعةاليرموكعالقاتعامةمساعداستاذمحمودالسماسيري.د9

 جامعةاليرموكعالقاتعامة استاذمساعد عبدالباسطشاهين.د02

 جامعةالبتراوصحافةأعالماستاذمساعدعبدالكريمالدبيسي.د00

 جامعةاليرموكصحافة استاذمساعدعالءالديناحمدخليفة.د00

جامعةالزرقاعالقاتعامة استاذمساعددمحمنورالعدوان.د03
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(3)الملحق رقم   

 القسم االول 

 اسئلة المقابالت القبلية

 جامعة الشرق األوسط
ــالم ــ ـ ــة اإلعـ ــ ـ ــ  كليــ

  المحترم.............................................. اذ الفاضل األست

 استبـــانة دراسية/ الموضوع 

 تحية طيبة ، وبعد

فبالنظر إلى المكانة التي تتمتعون بها، والدور الذي تشغلونه، نرجو تفضلكم بإبداء الرأي،  
وهي خاصة بموضوع رسالة واإلجابة على األسئلة التي تتضمنها استبانة الدراسة المرفقة، 

 -في العالقات العامة لإلعالم الجديد اإلتصال مستوى استخدام القاِئم ب: )الماجستير الموسومة
وهي جزء من متطلبات نيل درجة (. دراسة مسحية على المؤسسات الحكومية في سلطنة ُعمان

 الماجستير في اإلعالم، في جامعة الشرق األوسط

 مع جزيل الشكر والتقدير

 الباحث         
 سلطان القاسمي         

 

  بيانات خاصة

ــم ــ ـ ــ  :االسـ
 :المؤهل العلمي
 : المسمى الوظيفي

 :صالتخص
 :لالعممكان 

 : وسيلة اتصال
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 ..مفتوحةاإلجابة : مالحظة

في العالقات العامة في هذه الدراسة المقصود به الممارس لمهنة العالقات العامة اإلتصال القائم ب
 سلطنة ُعمان مقرات وزاراتيعمل في إطار إدارات أو أقسام العالقات العامة في والذي 

--------------------------------------------------------- 

في أجهزة العالقات العامة اإلتصال كيف ترى مستوى استخدام القائم ب: من وجهة نظركم  (1)
 لإلعالم الجديد؟

 

لى أي مًدى يمكن أن (2)  من اإلعالم الجديد وتطبيقاته اإلتصال تحدد مستوى استفادة القائم ب وا 
 في تحقيق وظائف العالقات العامة؟

 

في استخدامه لإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات اإلتصال كيف تقيِّمون أداء القائم ب (3)
 العامة؟، وهل هو أداء مرضيٌّ أم دون المستوى؟، ولماذا؟

 

في العالقات العامة لغرض رفع اإلتصال جنابكم لتأهيل وتطوير قدرات القائم ب ماذا تقترحون  (4)
 مستوى استخدامه اإلعالم الجديد؟
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 القسم الثاني

  البعدية تأسئلة المقابال

 المحترم............................................ حضرة الســـيد 

 

لنيل شهادة الماجستير عن استكماالً قد قمت بدراسة علمية  سلطان القاسمياني الباحث 

لإلعالم الجديد في العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في اإلتصال استخدام القائم ب

في العالقات العامة في تلك اإلتصال القائمون ب)وبعد استجابة عينة الدراسة .. السلطنة

 :توصلت الدراسة الى النتائج االتية( المؤسسات

 

بعدد  مقارنة كبيرا ارتفاعا واالعالم العامة العالقات مجال في العاملين ذكورال نسبة ارتفاع -1

.... هل تفسرون ذلك عدم اهتمام بتوظيف االناث أم هناك اقبال اكبر من قبل الذكور. .االناث

 ما رأيكم؟

 

 عمان سلطنة وزارات ال تعمد لماذا..  لوك أب واالوت الواتس علىاإلتصال ب القائم اعتماد -1

 الواتس على االقتصار وعدم وسعة كثافة اكثر بصورة الجديد االعالم تطبيقات استخدام الى

 أب واالوت لوك ؟

 

     

 العالقات وظائف تحقيق اجل من الجديد االعالم تطبيقات مناإلتصال ب القائم استفادة تتباين -3

 ما تفسير جنابكم لذلك؟ ...العامة في التخطيط واالنتاج واالدارة واالتصال

 

بحسب  -يتلقوا لماإلتصال ب القائمين معظم وان المتوسط، دون التأهيل والتدريب مستوى -4

 كيف ترون ذلك؟؟ لذلك، الوافية الدورات -الدراسة

 

 قسم االعالم دمج أهمية ترون مدى أي والى العامة العالقات بقدرات للنهوض تقترحون ماذا -9

 ان مع.. منفصلين بقاءهما تفضلون انكم ام (كما هو في بعض المؤسسات)مع قسم العالقات 

 وكالهما يخدم االخر؟؟.. مشتركة المهام بعض
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 (4) الملحق رقم

 مقابلة مع األستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي

 عمان -المشرف االكاديمي على الدراسات العليا في جامعة البترا 

 2015-8-30بتاريخ  اجراها الباحث 

في أجهزة العالقات العامة اإلتصال توى استخدام القائم بكيف ترى مس: من وجهة نظركم  (1)
 لإلعالم الجديد؟

، لقد نجح االعالم الجديد في تحويل عدة قضايا هامة بعد تبنيها من قبل رّواده إلى قضايا رأي عام
أو ، فال يستطيع أحد اليوم أن يدعي بأنه مهتم بالشأن العام، الفتًا إنتباه المجتمع والمسؤولين إليها

لقنوات  -مباشر أو غير مباشر  -ويشعر بهموم الشعب دون استخدام ، قريب من نبض الشارع
ولن تنجح أي جهه تخدم المواطنين في المستقبل القريب وهي التملك خطة . .االعالم الجديد

اإلتصال على القائمين ب وهذا ما ينطبق بشكل اساسي.الجديدواضحة لالنخراط في حراك االعالم 
 العالقات العامةفي اجهزة 

لى أي مًدى يمكن أن تحدد مستوى استفادة القائم ب (2)  من اإلعالم الجديد وتطبيقاته اإلتصال وا 
 في تحقيق وظائف العالقات العامة؟

مهما انعزل الفرد عن االنترنت إال أنه من شبة المستحيل أن يخلو يومه من متابعة حول  .
فعندما انطلقت الشبكات (. غيرها، يوتيوب، تويتر، وكفيس ب)مايجري في صفحات االعالم الجديد 

اجتذبت في البداية اهتمام فئة  9556-9554مابين ( تويتر، يوتيوب، فيس بوك)االجتماعية تواليا 
لقد ادى االعالم ، وباألخص من لهم ميوالت تخصصية بالبرمجة والتقنية، محدودة من الناس

د أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أن يرسل فق،الجديد الى ظهور منابر جديدة للحوار 
وهذا ما حاولت اجهزة . ويستقبل ويتفاعل ويعقب ويستفسر ويعلق بكل حرية، وبسرعة فائقة

العالقات العامة استثمارة حيث تدلل تطبيقات االعالم الجديد على ظهور اعالم الجمهور إلى 
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وبروز ظاهرة .ركة في وضع االجندةوالمشا.وظهور مضامين ثقافية واعالمية جديدة.الجمهور 
 .المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية

 

في استخدامه لإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات اإلتصال كيف تقيِّمون أداء القائم ب (3)
 العامة؟، وهل هو أداء مرضيٌّ أم دون المستوى؟، ولماذا؟

إختيار في العالقات العامة في اإلتصال لقائم بإن التطبيق األكثر فورية وعمق والخاص بأداء ا
يجب أن يختار وسيلة ذات ثراء مناسب لنقل الرسالة اإلتصال القائم بيعنى أن . وسيلة اإلتصال
ذلك إن وسائل اإلعالم األكثر ثراًء تكون أكثر مالئمة للرسائل اغير الروتينية وهذا ما . المطلوبة

كون وسائل اإلعالم التقليدية اقل ثراًء في الواقع، كثيرًا ما ينطبق على االعالم الجديد، في حين ت
من اإلتصال ويجب على القائمين ب. على إستخدام طرق أقل ثراًء لإلتصالاإلتصال يجبر القائم ب

الذين يستخدموا وسائل إعالم إتصالية أقل ثراًء أن يتفهموا القيود المفروضة على تلك الوسيلة في 
وبشكل عام اليزال أداء القائم . شارات المتعددة وصناعة الرسالة واإلنفعاالتأبعاد رجع الصدى واإل

في استخدامه لإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة دون المستوى اإلتصال ب
المطلوب وذلك يعود السباب عدة في مقدمتها ضعف تاهيلهم العلمي والتدريبي وعدم اهتمام 

 .وربما ضعف امكانيات المؤسسة ذاتها قد تكون عائق في ذلكالمؤسسة باالعالم الجديد 

 

في العالقات العامة لغرض رفع اإلتصال ماذا تقترحون جنابكم لتأهيل وتطوير قدرات القائم ب (4)
 مستوى استخدامه اإلعالم الجديد؟

 : وأهم هذه المهارات التي يجب الحرص على االهتمام بها

في المؤسسة على اإلتصال ويقصد بها قدرة القائم على : رير مهارات اللغة والكتابة والتح /1
توظيف لغته بشكل علمي صحيح وقويم وممارسته لعملية الكتابة الهادفة التي تتوفر فيها عناصر 

أما التحرير ، البساطة والوضوح والقوة معا من أجل تقديم مضمون جيد بعيدا عن التشويش 
معلومات في متناول الجميع بطريقة واضحة ومشوقة اإلعالمي فيعني هنا جعل األحداث وال
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ومهمة التحرير تقع ليس على كاهل المؤسسة األهلية إنما المحرر . ودرامية في بعض األحيان
الصحفي الذي ترسل له المعلومات والبيانات من أجل إخراجها وتقديمها بصورتها النهائية المنقحة 

 . لغويا وأسلوبيا

 :مةمهارة العالقات العا /2

ويقصد بها حسن التعامل والتصرف مع الجماهير على اختالف شرائحها وممارسة فن االستماع 
والقدرة على الوصول إلى عقل وقلب الجمهور المستهدف إضافة إلى ، الفعال باهتمام وتقدير 

المستديمة مع وسائل اإلعالم ومع الجمهور من خالل وسائل اإلعالم اإلتصال إيجاد قنوات 
 .ل اإلتصاو 

 : مهارات فنية وتقنية /3

صدار المطبوعات بأشكال مختلفة  وتتنوع المهارات الفنية والتقنية ما بين القدرة على التصميم وا 
إلى القدرة على ( فن اإلخراج الصحفي ) تتناسب وطبيعة الرسالة والجمهور والوسيلة اإلعالمية 

نشاء مواقع إلكترونية وغيرها والمعلومات من أجهزة كمبيوتراإلتصال التعامل مع وسائل   . وا 

 : مهارات إدارية /4

كافة العاملين في المجال اإلعالمي يحتاجون إلى مهارات إدارية لتمكينهم من اتخاذ القرارات 
المناسبة ولتحديد سمات اإلتصال الالزمة والخاصة بمعرفة أسس التخطيط المبدئي الختيار وسيلة 

وللتعرف على الميزانية التقديرية الالزمة إلنتاج بعض الجمهور ومدى مالءمة الرسالة له 
 .ومتابعة عملية التنفيذ والتوزيع لضمان نجاح الهدف المراد تحقيقه، المطبوعات

 الدورات التدريبية المستمرة /5

 االحدثاإلتصال توفير االجهزة المتطورة واساليب  /6
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 (5)الملحق رقم 

Benjamin Peters' مقابلة األستاذ  

Middle East University 

Faculty of Media 

Amman- Jordan 

 

Subject/ Study Questionnaire 

25/9/2015 

Sir/ PeterGiven your scientific training and position, we ask you to kindly answer 

this questionnaire that is part of a thesis titled “The level of Using Communicator of 

Public Relations for New Media Survey Study on Public Establishments in Sultanate of 

Oman”. This thesis will be written in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Master in Media in Middle East University in Amman, Jordan.  

With best regards, 

         

        Researcher 

        Sultan Al Qassemi 

 

Personal Data of Respondent 

Name: Benjamin Peters 

Scientific Degree: PhD 

Job: Assistant Professor, Communication 

Specialization: New media history and theory 

Place of Job: University of Tulsa 

Means of communication:  

Tel : 001-347-426-8236 

 Mail: bjpeters@gmail.com 
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Note(1): The answers are open to your viewpoint (please attach additional pages for 

longer responses, if needed) 

 (1) From your point of view, how do you assess the level of using new media by a 

communicator of Public Relations? Please explain with as much detail as possible. 

.Public relations specialists are responsible, in my view, to communicate the message 

of an organization to its clients or desired audience. If one wants to assess how well a 

public relations communicator communicates the message of the organization to its 

audience using new media, then, the basic question should be the same as for a 

communicator using other non-new media: what is the message that is needed to be 

communicated? How well is that message being received? What could be done to 

improve the message transmission and reception? These are the same key questions for 

all public relations organizations, reagardless of whether or not new media is involved. 

But as for new media in particular, one may also ask questions such as, what particular 

features do these new media make possible for audience interactivity and response? 

How can new media hope develop individual and mass relations with the audience in 

ways that other media cannot? (See the next question for more.)  

(2) What benefits may a communicator of Public Relations get in using new 

media and its applications? 

Here are a few: A heightened sense of interactivity with the audience to an 

organization; a transformation of the audience to an organization into integrated 

contributors and community members with the organization; a transformation in the 

relations and identities that the audience members ascribes to the organization and 

even, in some way, to his or herself; a sense of community engagement; a heightened 

sense of awareness of others’interests in the new media community.; help let the public 

be responsible and let the public be empowered to express its will; to magnify and 

enhance popular will on whatever the public relations question at hand is.   

(3) What is your assessment to the performance of using new media by the 

communicator in achieving the functions of Public Relations? Is it satisfying or 

not? Why so? Please respond with as much detail as possible. 

I do not regularly assess new media use in public relations, so I cannot answer this 

question in specific details.  

............................................................................................................................................ 

 (4) From your point of view, what suggestions may support developing the skills 

and abilities of communicators of Public Relations to enhance the level of using 

new media? 

Imitate others who are successful at it already!  
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:ملخصالمقابلة

القائم بإن ين إلىاإلتصال الوزارة أو المؤسسة أو المنظمة ايصالرسالة مسؤولونعن هم فيالعالقاتالعامة

ب القائم كان لو ماذا هو المهم السؤال وأن ومنتجاتها، خدماتها من المستفيدين أو جمهورها اليستخدماإلتصال

مناس بسرعة المؤسسة رسالة ايصال يمكنه كيف الجديد، االعالم يستمتطبيقات الجديد االعالم فان عموما بة،

كمايتيحاالعالمالجديد.بالتفاعليةوسرعةاالستجابةفيحينأناالعالماالخراليمكنهذلكاالبشكلمحدود؟

جعلالجمهورجزءامساهمافيالمؤسسةمنخاللتفاعلهوإدراكهلفوائداالعالمالجديدودورهفيتعزيزسمعة

 .المؤسسة

فياستخداماالعالمالجديدفيالوزاراتيتمثلمنخاللاالطالععلىتجاربالناجحيناإلتصالحالقائمبإننجا

 .واقتفاءاثرهم

 

Name: Benjamin Peters 

Scientific Degree: PhD 

Job: Assistant Professor, Communication 

Specialization: New media history and theory 

Place of Job: University of Tulsa 

Means of communication:  

Tel : 001-347-426-8236 

 Mail: bjpeters@gmail.com 

facebook: Yes. 

25/9/2015 
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(6)الملحق رقم  

 Neal M. Burns األستاذمع  مقابلة

 مدير مركز بحوث العالمة التجارية  لمدارس ستان ريتشارد للدعاية والعالقات العامة

 تكساس في اوستن في جامعة

 1021-9-4أجراها الباحث بتاريخ 

 

Personal Data of Respondent 

Name: Neal M. Burns 

Scientific Degree: B.S., M.Sc., Ph.D. 

Job: Tenured Full Professor, Director Center for Brand Research 

Professor Specialization: Advertising and Public Relations Theory and Practice 

Place of Job: Belo Center for New Media, Stan Richards School of Advertising and 

Public Relations, Austin, Texas, 78703 U.S.A.  

Means of communication: e-mail <nburns@austin.utexas.edu 

Tel :512.799.6605 

Mail: facebook: 

With best regards, 

Researcher Sultan Al Qassemi 

 

<alqasmi84612@gmail.com 

 

Note(1): The answers are open to your viewpoint (please attach additional pages for 

longer responses, if needed) 

Note (2): Communicator of Public Relations in this study is defined as a person who 

practices tasks of Public Relations or who works in an office of Public Relations in 
public establishments in the Sultanate of Oman.  

Note(3): The researcher hopes to get your answers to put them in his study and 

compares between the use of communicator of public relations for new media in the 
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Sultanate of Oman with ones in the Western World.  

(1) From your point of view, how do you assess the level of using new media by a 

communicator of Public Relations? Please explain with as much detail as 
possible. 

............................................................................................................The Internet and the 

access and use of mobile and hand-held devices by your populations and world-wide 
makes using new media – and fully understanding its position  - critical for anyone 

accepting the responsibility of being a Communicator of Public Relations. The 
challenge is more complicated because of the emphasis that exists on trust and 
transparency among the public and the presence of 24 hour a day news access. 

االعالمالجديدضروريالكلواحد انوجوداالنترنيتواجهزةالموبايلوالمحمولمنقبلالناسيجعلاستخدام
فيالعالقاتالعامة،وتأتيأهميةذلكايضامنكونتواجدالناسعلىالنتاإلتصالقبلمسؤوليةانيكونقائماب

.ساعةتقريبا04واجهزتهالمدة

...............................................................................................  

(2) What benefits may a communicator of Public Relations get in using new media and 

its applications? 

The use of new media will also be seen as an indication of the contemporary and 

realistic role of the organizations and individuals the Communicator is representing. 
Reliance on the more dated and “older” media may be viewed as an indication of 
resistance to accept the multi-media and interactive nature of the world of 

communication as it currently exists. New media (digital technology) also has the 
ability to respond to events and alternative points of view quickly as opposed to the 

time constraints that publishing typically involves.  

لدورالواقعيوالمعاصرللقائمللمؤسساتواالفراد،وانالقائماناستخداماالعالمالجديدسيكوندليالعلىا
قدتجداناعتمادالبعضعلىوسائلاالعالمالتقليديةفهونوعمنمقاومة.سيكونهومنيمثلذلكاإلتصالب

الى-اضافةالىالتفاعلية-التغييروطبيعةالتفاعلعلىمستوىالتواصلالعالمي،االعالمالجديدلهالقدرة
االستجابةلالحداثبسرعةفائقةخالفاًلماينطويمنمحدداتفياالعالمالتقليدي

...........................................................................................................................  

(3) What is your assessment to the performance of using new media by the 
communicator in achieving the functions of Public Relations? Is it satisfying or not? 

Why so? Please respond with as much detail as possible.  

...............................................................................................................First, I assume 

that those reading my response accept the PRSA definition of the purpose of public 
relations; 

 Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial 

relationships between organizations and their publics0” ................................. . 
..............................................................................................................Given that sense of 

purpose – and yet speaking as one who understands that the job of professional 
communicators is to maintain, preserve and enhance the image of their clients – I 
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would suggest that using all the media channels available, with content that is likely to 
be considered relevant for the audiences using those channels, is what the job demands.  

Thus in addition to media, the content and context of out-of-home media (e.g., outdoor) 
, direct mail, website, email, newspaper, special interest publications, educational 

media, etc are part of the tools of today’s Professional Communicator. 
..............................................  

إنالعالقاتالعامةعمليةاتصاليةستراتيجيةتشيدعالقاتالمنفعةالمتبادلةبينالمنظمةوجمهورها،وأنواجب

.هوصيانةصورةالمنظمةورعايتهاوتعزيزهالدىالجمهوراإلتصالالقائمب

 

(4) From your point of view, what suggestions may support developing the skills and 
abilities of communicators of Public Relations to enhance the level of using new 
media? 

.............................................................................................................There is a constant 
series of professional meetings, many of them international, some focusing on 
particular geographies that the leaders and staffs of PR organizations must attend.   At 

some point the Sultanate of Oman may elect to sponsor such a meeting. In a similar 
fashion, attending some classes at major educational institutions or working internships 
with a major international PR firm – Edelman comes to mind – would be helpful.   

 

اطقجغرافيةمعينةهناكسلسسلةمنالمؤتمراتالمتخصصةومنهاماهوعلىمستوىالعالميركزبعضهاعلىمن

ب القائمون والتييجبأنيحضرها أناإلتصال لها فيمكن عمان يتعلقبسلطنة وفيما العالقاتالعامة، ومديرو
العامة، للعالقات الرئيسة العلمية المعاهد في تشارك أن يمكنها ذاتها الوقت وفي المؤتمرات هذه أحد ترعى

.خداماالعالمالجديدفيالعالقاتالعامةفيسلطنةعمانوسيكونذلكعنصرامهمافيتأهيلمستوىاست

A quick look on line provides the following information about 
schools:................................... . . Another top school to study Public Relations for international 
students is in the heart of another major city: Los Angeles. The University of Southern 
California’s Annenberg School for Communication and Journalism is one of the best schools 
for public relations. This program offers both a Bachelor of Arts in Public Relations and a 
Master of Arts in Strategic Public Relations. The school boasts its location, located in the 
media capital of the world and also in the most diverse city in America. The schools 
networking ties and placement in some of Los Angeles’ most highly regarded media 
organizations make the University of Southern California a top pick in both undergraduate and 
graduate admissions. The University also houses the USC Annenberg Strategic Communication 
and Public Relations Center (SCPRC), a research center with the goal of advancing the practice 
of public relations.  

Another top ranked school is the University of Texas at Austin. UT at Austin has one of the 
oldest and top ranked programs in public relations. The university offers both Bachelor and 
Master programs in Public Relations and employs some of the best research and practical 
faculty in the industry. UT at Austin allows students to gain practical experience through 
internships. The school is partnered with over 100 Public Relations offices including top firms 
Fleishman-Hilliard Inc. and Spitzer & Associates Inc. The university has consistently been 
ranked among the top 3 programs in the country and is located in one of the fastest growing 

http://www.internationalstudent.com/school-search/141/usa/california/university-of-southern-california/
http://www.internationalstudent.com/school-search/141/usa/california/university-of-southern-california/
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advertising and public relations hotspots in the nation. This certainly helps out new graduates 
who will have a strong alumni network in the city’s firms. 

I hope you find my answers helpful.  

بايل والمحمول من قبل الناس يجعل استخدام االعالم الجديد ضروريا لكل واحد قبل ان وجود االنترنيت واجهزة المو 
في العالقات العامة، وتأتي أهمية ذلك ايضا من كون تواجد الناس على النت اإلتصال مسؤولية ان يكون قائما ب

 .ساعة تقريبا 94واجهزتها لمدة 

اقعي والمعاصر للقائم للمؤسسات واالفراد، وان القائم ان استخدام االعالم الجديد سيكون دليال على الدور الو 
قد تجد ان اعتماد البعض على وسائل االعالم التقليدية فهو نوع من مقاومة . سيكون هو من يمثل ذلكاإلتصال ب

الى  -اضافة الى التفاعلية -التغيير وطبيعة التفاعل على مستوى التواصل العالمي، االعالم الجديد له القدرة 
 ستجابة لالحداث بسرعة فائقة خالفًا لما ينطوي من محددات في االعالم التقليدياال

إن العالقات العامة عملية اتصالية ستراتيجية تشيد عالقات المنفعة المتبادلة بين المنظمة وجمهورها، وأن واجب 
 . هو صيانة صورة المنظمة ورعايتها وتعزيزها لدى الجمهوراإلتصال القائم ب

سلة من المؤتمرات المتخصصة ومنها ماهو على مستوى العالم يركز بعضها على مناطق جغرافية معينة هناك سلس
ومديرو العالقات العامة، وفيما يتعلق بسلطنة عمان فيمكن لها أن اإلتصال والتي يجب أن يحضرها القائمون ب

علمية الرئيسة للعالقات العامة، وسيكون ترعى أحد هذه المؤتمرات وفي الوقت ذاتها يمكنها أن تشارك في المعاهد ال
 . ذلك عنصرا مهما في تأهيل مستوى استخدام االعالم الجديد في العالقات العامة في سلطنة عمان
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 (7)الملحق رقم 

 االستاذ وائل اسماعيل عبدالباري مقابلة 
 مصر -مساستاذ االعالم في جامعة عين ش

وائل اسماعيل عبدالباري ،  االستاذ الدكتورمع  1021-8-2مقابلة أجراها الباحث بتاريخ 
 استاذ االعالم في جامعة عين شمس، مصر

 
 

 ؟لتطبيقات االعالم الجديد في العالقات العامةاإلتصال كيف تقيمون استخدام القائم ب
 

العامه عندي بالقسم فلألسف ليس لدينا  بالنسبة الستخدام منصات االعالم الجديد في العالقات
نشاط يذكر بالعالقات العامة وحدود التواصل عادة بالهاتف المحمول، اما بعض االدارات بالكلية 

طبعا االيميل موجود بالكلية و الجامعة ولكن الكثير من االساتذة ، فلها صفحة على الفيس بوك
ولكنها ليست لها عالقة بالعالقات العامه لوحظ مجموعات على الواتس اب  كسالى في استخدامه
  ، حقيقة ال توجد عندنا ادارة للعالقات العامة داخل الكلية

 
 كيف يمكن استثمار تطبيقات االعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات العامة؟

ى ، فبطبيعة الحال هذه كائنة وتستخدم عل اما رؤيتي لتوظيف االعالم الجديد في العالقات العامه
أن استخدام منصات اإلعالم الجديد بمعنى   .نطاق واسع مثال في التسويق واالنتاج التلفيزيوني

التحظى باهتمام كبير بين العاملين في العالقات العامة عموما، وأن كثيرا ممن يستخدم هذه 
 Whatsappالتطبيقات يستخدمها بعيدا عن أهداف ووظائف العالقات العامة، مثل مجموعات الـ 
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 (1)الملحق رقم

 مقابلة مع السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدي

 أخصائي عالقات عامة بوزارة التراث والثقافة في سلطنة ُعمان

 1021-20-3أجراها الباحث بتاريخ 

 .السؤال االول 

هل .. ارتفاع نسبة الذكور العاملين في مجال العالقات العامة ارتفاعا كبيرا مقارنة بعدد االناث
 ما رأيكم؟؟.. تفسرون ذلك عدم اهتمام بتوظيف االناث أم هناك اقبال اكبر من قبل الذكور

ما زال مفهوم العالقات العامة لدى شريحة كبيرة من الناس أنه مجرد تخليص معامالت، واستقبال 
هذا وتوديع الضيوف والذي بدوره اليتناسب مع كثير من العادات والتقاليد لدينا بالنسبة لإلناث ول

 .السبب ال يقبل الكثير من اإلناث للعمل في هذا المجال

 .السؤال الثاني

لماذا ال تعمد وزارات سلطنة عمان الى .. على الواتس  اب واألوت لوكاإلتصال اعتماد القائم ب
استخدام تطبيقات االعالم الجديد بصورة اكثر كثافة وسعة وعدم االقتصار على الواتس أب 

 واالوت لوك؟

ب ذلك إلى عدم وجود المتخصصين في مجال االعالم الجديد في دوائر العالقات واالعالم، ان سب
كذلك معظم المؤسسات الحكومية تدير وسائل التواصل االجتماعي عن طريق دائرة نظم 

 .المعلومات وليس العالقات العامة 
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 .السؤال الثالث

الجديد من اجل تحقيق وظائف العالقات من تطبيقات االعالم اإلتصال تتباين استفادة القائم ب
 ما تفسير جنابكم لذلك؟... العامة في التخطيط واالنتاج واالدارة واالتصال

من تطبيقات اإلعالم الجديد من أجل تحقيق وظائف اإلتصال ان السبب وراء تباين استفادة القائم ب
تواصل اإلجتماعي قد غدت الحديثة بما فيها وسائل الاإلتصال العالقات العامة كون أن وسائل 

الوسيلة األولى اآن في نشر وتوصيل المعلومة، بينما هناك عدم اهتمام واضح بذلك، ويختلف 
هو يجد ويجتهد بشكل شخصي، عليه اإلتصال ذلك من شخص آخر، إذ تجد بعض القائمين ب

هم ومجاراة فعلى العاملين في العالقات العامة استخدام هذه الوسائل وتطبيقها في مجال عمل
 ..التحديثات أواًل بأول

 .السؤال الرابع

بحسب _ لم يتلقوااإلتصال مستوى التأهيل والتدريب دون المتوسط وأن معظم القائمين ب
 الدورات الوافية لذلك ، كيف ترون ذلك؟_ الدراسة

رات التدريبة في العالقات العامة والقائمين على العالقات العامة لم يولوا الدو اإلتصال أن القائمين ب
مجال اإلعالم -والتطويرية أهمية كافية، عليه يجب أهمية اعطاء دورات تدريبية في هذا المجال

باعتباره اآن هو المجال األول في أي مؤسسة تحاول النهوض  -الجديد في العالقات العامة
 .والتفعيل في المجتمع

 .السؤال الخامس

امة والى أي مدى ترون أهمية دمج قسم االعالم مع ماذا تقترحون للنهوض بقدرات العالقات الع
مع ان .. ام انكم تفضلون بقاءهما منفصلين ( كما هو في بعض المؤسسات)قسم العالقات 

 وكالهما يخدم االخر؟؟... بعض المهام مشتركة

االعالم والعالقات العامة توأمان ال ينفصالن ال يمكن ألحدهما أن يقوم بعمله دون االخر فكل 
 .ما يكمل االخرمنه
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 (9)ملحق رقم 

 خالد بامخالف المكلفمع األستاذ  مقابلة

 في سلطنة ُعمان  وزارة الخارجية في بأعمال دائرة العالقات الدولية

 1021-20-17أجراها الباحث بتاريخ 

 1إجابة السؤال 

سباب يرجع  إرتفاع نسبة الذكور في مجال العالقات العامة واالعالم خاصة في سلطنة عمان ال -
 -:منها 

o طبيعة العمل التي تتطلب أن يكون شخص ذكرا كأن يعمل لساعات طويلة في المكتب أو خارجه ،
العمل ، و اصطحاب الضيوف من والى المطار أو االمكان والمواقع المحددة وهذا بالطبع يتطلب ذكرو 

التغطية االعالمية تتطلب ، كما الى منتصف الليل خارج المكتب وهذا االمر ال يناسب طبيعة االنثى
تواصل مستمر مع زمالء المهنة في الداخل والخارج وبطبيعة الحال يكون االمر أسهل للذكر عنه 

إرتباط االنثى بتوفير متطلبات ، باالضافة إلى سهولة السفر في حالة تطلب العمل ذلك، و لدى االثنى
كوث خارج المنزل لفترات طويلة قد االسرة والبقاء مع االوالد وبالتالي طبيعة العمل تفرض عليها الم

بالنسبة لهذه الفرضية التي تقول بزيادة عدد الذكور في ، تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه من تعولهم
وظيفة  العالقات العامة واالعالم في السلطنة، فقد يطرأ عليها تغيير في السنوات القادمة إلعتماد 

بين الذكور واالناث عند التوظيف في وحدات جهاز الخدمة  وزارة الخدمة المدنية طريقة التنافسية
المدنية المختلفة، إذ أشارت بعض االحصاءات بأن االناث أكثر تفوق من الذكور في الحصول على 

فة الى أن اإلناث أصبحت تطالب بحقوق أكثر من ذي ، الوظائف بالتالي قد تتغير هذه الفرضية إضا
بالعالم الخارجي سيكون له تأثير على اإلتصال معي واالنفتاح و قبل فبمقدار إرتفاع المؤهل الجا

 .مجاالت عمل المرأة وستكون منافس قوي للرجل حتى في الوظائف التي تتطلب رجال
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 9إجابة السؤال 

مع توسع خدمة االنترنت والشروع في اإلتصال لم يعد الوتس أب واالوت لوك وسائل بمفردها في  -
ية حيث دخلت كثير من الوسائل مثل التويتر اإللكترونيعرف بالحكومة بما اإلتصال إيجاد بديل 

أو التواصل يرجع اإلتصال ن ما يحدد وسيلة ، وأياإللكترونوالفيس بوك هذا النشاط والبريد  
لطبيعة الرسالة أو الخدمة التي يراد نقلها أو تقديمها للجمهور، سواء كان خبر أو صورة أو تقرير 

 .حكوميةأو إنهاء معامالت 

  8إجابة السؤال 

على أداء االعمال اإلتصال يساعد بشكل جيد وملموس القائم باإلتصال أن التطور في وسائل  -
المكلف بها بسرعة أكبر وفاعلية أكثر، إذا أن التطبيقات الحديثة لوسائل التواصل االجتماعي، 

ى االطالع عليها أوال جعلته متابع بشكل مستمر العماله في أي وقت وأي مكان مما ساعدته عل
 .بأول وأتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فأصبح يدير وقته وعمله بكل يسر

 

 4إجابة السؤال 

أن يكون على قدر مناسب من التعليم، وليس اإلتصال يفترض في كل من يتولى مهام القائم ب -
منطق أن يتساوى مؤهل بالضرورة أن يكونوا جميعهم في نفس المستوى  التعليمي، فليس من ال

منصب الوظائف العليا في االدارة مع بقية الموظفين، فهذا االمر يتم تحديده وفق طبيعة العمل 
الذي يقوم به القائم باالتصال، على العموم ضرورة توفر الحد االدني في التعليم مستوى دبلوم 

حاجة العمل وطبيعته، أما  التعليم العام، مع أهمية الحاقهم بالدورات المناسبة لكل موظف حسب
الدورات الوافية، فربما يرجع االمر الى الميزانية المخصصة لمثل اإلتصال لما لم يتلق القائمين ب

هذه الدورات فبعض وقد يتم االستفادة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض الدارات أكثر إلحاحا 
ظرتهم الى طبيعة موظف العالقات وحاجة، وهذا يرجع الى تقييم االدارة العليا في المؤسسة ون

العامة في كون موظف العالقات العامة واالعالم يعتمد على خبرته وحسن تعامله مع اآخرين 
هي المعيار الذي يتم تحديد موظف العالقات العامة واالعالم وهذا االمر أعتقد يتطلب مراجعة 

 .من قبل االدارات العليا في المؤسسة
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 5إجابة السؤال 

 -:علق بالمقترحات للنهوض بقدرات العالقات العامة وفي فيما يت -
o  تحديد طبيعة عمل كل موظف والمؤهل الدارسي والخبرة المطلوب توافرها في موظف

 .العالقات العامة
o  تحديد الدورات والبرامج  التدريبية المناسبة لكل موظف حسب طبيعة عمله، وربط ترقيته

إجبار المؤسسة على توفير هذه الدورات للموظف بأهمية إجتياز هذه الدورات وبالتالي 
 .بشكل إلزامي من المؤسسة للموظف، وأن ال يترك االمر لتقدير االدارة العليا

o  توزيع الموظفون حسب الجنس على طبيعة العمل، بحيث يضع الشخص المناسب في
مكانياته  .الوظيفة المناسبة بما يتالئم مع قدراته وا 

o ة، تفاديا لالزدواجية والتضارب في مهام الموظفينوضع توصيف واضح لكل وظيف. 
o في عالقاته وطريقة تواصلة مع اآخرين، بإعتباره الواجهه اإلتصال مراقبة وتقييم القائم ب

 .االمامية للمؤسسة
o االهتمام بالمظهر العام للقائم باالتصال. 
o أن يكون متابع جيد لالحداث. 

 ...أنتهى<< 
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 (02)الملحق رقم 

 علي بن دبكل العنزي المتخصص في اإلعالم والعالقات العامة الدكتور مقابلة مع 

 في جامعة الملك سعود

 1021-20-21أجراها الباحث بتاريخ 
 

 اإلجابة مفتوحة، من وجهة نظركم: مالحظة

الذي و الممارس لمهنة العالقات العامة  في هذه الدراسة المقصود بهفي العالقات العامة اإلتصال القائم ب
 مانفي إطار إدارات أو أقسام العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في سلطنة عُ  يعمل

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

في أجهزة العالقات اإلتصال كيف ترى مستوى استخدام القائم ب: من وجهة نظركم( 2)
 عامة لإلعالم الجديد؟ال

في أجهزة العالقات العامة في العالم العربي ال زال دون المطلوب اإلتصال مستوى استخدام القائم ب
يركز على اإلعالم التقليدي في إيصال رسائله للجمهور، ولذلك اإلتصال ومتدني جدا ، فال زال القائم ب

الت حساباتها غير مفعلة أو ال تملك حتى هناك العديد من المؤسسات العربية والشركات التي ال ز 
 .حسابات في شبكات اإلعالم الجديد أو التواصل االجتماعي

ى يمكن أن تحدد مستوى استفادة القائم ب( 1)  لى أي مد  من اإلعالم الجديد اإلتصال وا 
 وتطبيقاته في تحقيق وظائف العالقات العامة؟

ى من اإلعالم الجديد إذا قام باعتمادها كوسيلة، ألن االستفادة القصو اإلتصال اعتقد بإمكان القائم ب
مميزاتها جميعها تصب في صالحة، من حيث السرعة واآلنية واالنتشار، ألن المجتمع اليوم في العالم 
العربي يمتلك الوصول إلى الشبكة العنكبوتية واألجهزة النقالة، ومستخدم كثيف لإلعالم الجديد، لذلك 

اإلعالم الجديد في العالقات العامة، وكل ممارس عليه أن يعد نفسه ليكون المستقبل هو الستخدام 
 .مستخدم ومؤمن بها كوسيلة اتصال فعالة، وعدم الخشية منها
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في استخدامه لإلعالم الجديد في تحقيق وظائف اإلتصال كيف تقي  مون أداء القائم ب( 3) 
 ، ولماذا؟العالقات العامة؟، وهل هو أداء مرضيٌّ أم دون المستوى؟

لإلعالك الجديد ال يزال دون المتوقع في الوطن العربي، وهو نتيجة اإلتصال بالنسبة الستخدام القائم ب
خوف وتردد وعدم إدارك ألهمية هذه الوسائل الجديدة في إيصال الرسالة اإلعالمية لمتلقيها، بينما نرى 

لى استخدام وسائل اإلعالم الجديد بكافة في الدول المتقدمة يعتمد اعتماد شبه كلي عاإلتصال القائم ب
 .أشكالها

 

في العالقات العامة اإلتصال ماذا تقترحون جنابكم لتأهيل وتطوير قدرات القائم ب( 4)
 ؟لغرض رفع مستوى استخدامه اإلعالم الجديد

 

كوسيلة  اعتقد في البداية يجب أن يكون هناك اقتناع من اإلدارة العليا بأهمية استخدام اإلعالم الجديد
على استخدام هذه الوسيلة اإلتصال من وسائل العالقات العامة، ومن ثم تأهيل وتدريب القائمين ب

بالشكل الفعال والمطلوب، وذلك من خالل الدورات وورش العمل، وقبل ذلك وضع آلية ال ستخدام هذه 
 .ميةالوسائل من قبل ممارسي العالقات العامة سواء في الشركات أو المؤسسات الحكو 

 

 بيانات خاصة
 د علي بن دبكل العنزي  االســــــــم

 دكتوراة المؤهل العلمي

 عضو هيئة التدريس المسمى الوظيفي

 عالقات عامة –إعالم  التخصص

 جامعة الملك سعود مكان العمل

 ياإللكترونالبريد  وسيلة اتصال 
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 (00)الملحق رقم

 في االعالمي بيرالدكتور دمحم رياض حمزة الخمع أولى مقابلة 

 وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان

 1021-8-7أجراها الباحث بتاريخ 

 اإلجابة مفتوحة، من وجهة نظركم: مالحظة

الذي و الممارس لمهنة العالقات العامة  في هذه الدراسة المقصود بهفي العالقات العامة اإلتصال القائم ب
 مانعامة في المؤسسات الحكومية في سلطنة عُ يعمل في إطار إدارات أو أقسام العالقات ال

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

في أجهزة العالقات اإلتصال كيف ترى مستوى استخدام القائم ب: من وجهة نظركم( 2)
 العامة لإلعالم الجديد؟

في أجهزة العالقات العامة لإلعالم الجديد دون مستوى الطموح، والسبب هو أن الموارد  اإلتصالال يزال 
البشرية في أقسام العالقات العامة في المؤسسات الحكومية أقل تأهيال في الخبرة والتعامل مع أجهزة 

في االتصال،  العالقات العامة لإلعالم الجديد الذي يتطلب مستوى متقدم من االحاطة بالتطبيقات التقنية
إذ أن هناك العديد من موظفي العالقات العامة ال يتطابق تأهيلهم الدراسي، أو حتى مستوى تحصيلهم 
الدراسي مع متطلبات الموقع الوظيفي، كما أّن هناك هوة قائمة بين المعرفة العلمية المتخصصة لموظفي 

ظائف العالقات العامة في االعالم الجديد العالقات العامة وبين اإلعالم الجديد وتطبيقاته، والسبب هو و 
 .غير معرفة لدى القائمين عليها

ى يمكن أن تحدد مستوى استفادة القائم ب( 1) لى أي مد  من اإلعالم الجديد وتطبيقاته في اإلتصال وا 
 تحقيق وظائف العالقات العامة؟

وبين االعالم الجديد هناك هوة قائمة بين المعرفة العلمية المتخصصة لموظفي العالقات العامة 
 . وتطبيقاته، والسبب هو وظائف العالقات العامة في االعالم الجديد غير معرفة لدى القائمين عليها 

في استخدامه لإلعالم الجديد في تحقيق وظائف العالقات اإلتصال كيف تقي  مون أداء القائم ب( 3) 
 العامة؟، وهل هو أداء مرضيٌّ أم دون المستوى؟، ولماذا؟
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هم مدراء اإلتصال ال أتمكن من االجابة بدقة على هذا السؤال إذ أن افضل من يقيم أداء القائم ب
 .العالقات العامة

في العالقات العامة لغرض رفع مستوى اإلتصال ماذا تقترحون جنابكم لتأهيل وتطوير قدرات القائم ب( 4)
 ؟استخدامه اإلعالم الجديد

نما للتأهيل اإلتصال ان تطوير قدرات القائم ب في العالقات العامة يحتاج ليس فقط لدورات تدريبية وا 
 .األكاديمي المتخصص

 

 

 بيانات خاصة
 دمحم رياض حمزة االســــــــم

 دكتوراة المؤهل العلمي

 خبير المسمى الوظيفي

 اقتصاد -عالقات عامة –إعالم  التخصص

 وزارة القوى العاملة مكان العمل

  وسيلة اتصال 
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 (00)ملحق رقمال

 في االعالمي الدكتور دمحم رياض حمزة الخبيرمع ثانية مقابلة 

 وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان

 1021-20-2أجراها الباحث بتاريخ 

 .السؤال االول 

هل .. ارتفاع نسبة الذكور العاملين في مجال العالقات العامة ارتفاعا كبيرا مقارنة بعدد االناث
 ما رأيكم؟؟.. اهتمام بتوظيف االناث أم هناك اقبال اكبر من قبل الذكور تفسرون ذلك عدم

هناك عددا من العوائل المؤثرة في ارتفاع عدد الذكور في مجال العالقات العامة في المجتمع 
العماني ، ولعل أهمها طبيعة أداء وظيفة العالقات العامة والتي تتطلب سعة المعرفة في التواصل 

كذلك فإن العالقات العامة تحتاج حضور الشخصية . زام بواجبات هذا المجالالمباشر وااللت
وقد يكون للعامل االجتماعي . أو التحرير أو الكتابة اإلتصال المتمكنة من متطلبات ( الكاريزما)

كما أن بعض المؤسسات . األسري سبب في منع االناث من قبول وظيفة العالقات العامة 
 .ظيف الذكور األكثر إلتزاما وانتاجية واحتراما للوقتاالعالمية دأبت على تو 

 .السؤال الثاني

لماذا ال تعمد وزارات سلطنة عمان الى .. على الواتس  اب واالوت لوكاإلتصال اعتماد القائم ب
استخدام تطبيقات االعالم الجديد بصورة اكثر كثافة وسعة وعدم االقتصار على الواتس أب 

 واالوت لوك؟

أن معظم المؤسسات الحكومية في السلطنة اليوم تستخدم وسائل التواصل االجتماعي  يمكن القول
بل أن عددا منها اقام لكل منها مواقع خاصة في تلك (. 9)كافة وال تقتصر عما ذكر في 

 .التطبيقات
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 .السؤال الثالث

العالقات  من تطبيقات االعالم الجديد من اجل تحقيق وظائفاإلتصال تتباين استفادة القائم ب
 ما تفسير جنابكم لذلك؟... العامة في التخطيط واالنتاج واالدارة واالتصال

إن االستفادة من تطبيقات االعالم الجديد تعتمد على مدى إلمام الموظفين في العالقات العامة 
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لخدمة وتطوير العمل ، وكما يبدو أن تلك الوسائل تستخدم 

 .يقتصر على تبادل الرسائل وذلك هو أدنى استغالل لتلك الوسائل بما

كما أن االعالم الجديد ووظائف العالقات واالعالم تختلف في تفاصيل أداء أعمالها عن قطاعات 
أخرى حيث يكون فيها التخطيط واالنتاج واالدارة أمور ال غنى عنها أو أنها ال يمكن أن تعمل من 

 .دونها

 .السؤال الرابع

بحسب _ لم يتلقوااإلتصال مستوى التأهيل والتدريب دون المتوسط وأن معظم القائمين ب
 الدورات الوافية لذلك ، كيف ترون ذلك؟_ الدراسة

صحيحا في القطاع الحكومي الذي يعتبر اإلتصال ربما يمكن أن يكون هذا الحكم على القائمين ب
منة بين أهم وظائفه اإلتصال العالقات العامة و  أما القطاع الخاص فإن. أقل اهتماما بهذا المجال 
 .التي تعزز األرباح

 .السؤال الخامس

ماذا تقترحون للنهوض بقدرات العالقات العامة والى أي مدى ترون أهمية دمج قسم االعالم مع 
مع ان .. ام انكم تفضلون بقاءهما منفصلين ( كما هو في بعض المؤسسات ) قسم العالقات 
 وكالهما يخدم االخر؟؟... شتركةبعض المهام م

البد أن نعرف أن واجبات وظائف العالقات العامة تختلف عن واجبات االعالم في الوصف 
 .لذلك يجب فصلها وتعزيز كل منها بالتدريب المكثف. الوظيفي لكل منها 
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 (03)الملحق رقم 

 إلى الملحقية الثقافية العمانية كتاب تأييد
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 (14)ملحق رقم 

 تاييد من الملحقيةكتاب 
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 (19)ملحق 

 الموظفون العمانيون 

 بوظائف العالقات العامة في مقرات وزارات السلطنة

  

 عدد الموظفين الوظيفة/ الجهة 
 8 وزارة االسكان
 20 وزارة اإلعالم

 3 وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
 4 وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه 

 2 والشؤون المناخيةوزارة البيئة 
 1 وزارة التجارة والصناعة
 1 وزارة التراث والثقافة
 6 وزارة التربية و التعليم
 3 وزارة التعليم العالي

 6 وزارة التنمية اإلجتماعية 
 2 وزارة الخارجية 

 3 وزارة الخدمة المدنية
 4 وزارة الداخلية

 6 وزارة الزراعة والثروة السمكية
 1 حةوزارة السيا

 1 وزارة الشؤون الرياضية
 3 وزارة الشؤون القانونية

 21 وزارة الصحة
 1 وزارة العدل

 1 وزارة القوى العاملة
 7 وزارة المالية

 1 وزارة النفط والغاز
 6 وزارة النقل واالتصاالت

 112 اإلجمالي الكلي
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(06)الملحق رقم   

 تأييد المدقق اللغوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


