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  تقـديرالشـكر وال  
  

الحمد هللا الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الفضل كله، له الحمد وله الـشكر               
 علي توفيقه  لنا بإنجاز هذه الرسالة ، فالفضل أوالً وأخيراً لـه سـبحانه وتعـالى،                
والصالة والسالم على نبيه محمد المشتق اسمه من اسِمِه المحمـود، وعلـى آلـه               

  .الطاهرين، ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين
الجامعيـة    في الحياةاألولىبد لنا ونحن نخطو خطواتنا أما بــعــد،،، فال

موا قد من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين
 ..يـد ناء جيل الغد لتبعـث األمـة مـن جد   لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في ب      

واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين  وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر      
 صوالمعرفة، وأخ إلى الذين مهدوا لنا طريق العلمة  ، حملوا أقدس رسالة في الحيا

أستاذ الصحافة   أميمة محمد عمران/  الدكتورة لفاضلة  ايوالشكر أستاذتبالتقدير 
المساعد ورئيس قسم اإلعالم بجامعة أسيوط، تعبيراً عن عظـيم شـرفي لتفـضلها           

 وتوجيه،   باإلشراف على هذه الرسالة، وعرفاناً مني بما شملتني به من حسن تعليم           
، وما لمـسه    وما اقتطعته  من وقت  وما بذلته من جهد وما قدمته من عون للباحث              

  .الباحث من إخالصها ونبل أخالقها الكريمة، أفادنا اهللا من علمها ووسع أجرها 

  سـماح /        كما يسعدني أن  أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للدكتورة 
  مدرس الصحافة بقسم اإلعالم جامعة أسيوط والمشرف المشارك على جمال محمد

تها واضحة على القلب وعلى الصفحات ، فلم تبخـل  هذه الرسالة، التي تركت بصما    
  .بالمعرفة ولم تتأخر ببذل النصيحة، فلها مني كل الشكر وكل التبجيل 

 واالحترام لألستاذين   ر           وبامتنان ليس له حدود أتقدم بخالص الشكر والتقدي       
عـالم   أسـتاذ اإل  محمد منير حجـاب الكبيرين والعالمين الجليلين األستاذ الدكتور  
 أبـو اليزيـد     نشعبا / األستاذ الدكتور  ووعميد كلية اآلداب سابقا جامعة سوهاج       

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه      أكتوبر   6 أستاذ وعميد كلية اإلعالم جامعة       شمس  



 

 

الرسالة، وتحملهما عناء السفر في سبيل ذلك ، راجياً اهللا أن انتفع بغزيـر علمهمـا             
ـ        وبمالحظاتهما القيمة، والتي أ     إثـراء هـذه   يثق بإذن اهللا أن تكون لها أبلغ األثر ف

  .الرسالة، فلهم منى كل الشكر والتقدير، وجزاهم اهللا عني خير الجزاء 
كما يقدم الباحث كل الشكر والتقدير ألساتذته وزمالئه بالقسم على كل ما قدموه من              

كافـة  دعم وتوجيه وتشجيع على إتمامها وعدم التواني في تقـديم المـساعدة فـي               
  .مراحلها

       وال يسعني إال أن أنحنى إجالالً وإكباراً لوالدتي الحبيبة الغالية ووالدي العزيز        
اعترافاً بفضلهما الذي ال ينقطع علي ،  ودعائهما الـذي ينيـر طريقـي ويلهمنـي      

  .الصواب والخير 
 اعترافاً         وال يسعني أيضا إال أن أتقدم بكل الشكر واالمتنان والعرفان إلخوتي          

  .بفضلهم ومساندتهم لي 
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  :أساتذتي األجالء 
عه بين أيديكم ، وقد بذلت فيه جهدي واستطاعتي بعد توفيق        هذا عملي المتواضع أض   

  .اهللا وعونه
وإني على يقين أني لو أعدت النظر فيه مرة أخرى ألضفت وعدلت ، وأي عمـل                 

  .يظل مقروناً بالنقص ، فالكمال من خصوصيات اهللا وحده 
خر دعوانا  وآ) ( ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا      ( )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا      (

  )أن الحمد هللا رب العالمين 
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  المقدمة  
منـذ أكثـر مـن    نمت العالقات العامة كمفهوم إداري وعمـل مؤسـسي سـريعا                
والقـوة    وذلـك نتيجـة حتميـة للتطـورات الحاصـلة فـي المجتمـع الحـديث                نصف قرن، 

 أحـد أهـم مقومـات       الـشركات  وأصبحت العالقات بين األفـراد فـي         ،المتزايدة للرأي العام  
  .موهاون تطورها

 مهنة العالقات العامة تطـورات عـدة ومتالحقـة، بـدأت فـي الـستينيات                تطورتو
من القرن الماضي، واسـتمرت فـي النمـو خاصـة فـي العـشرين عامـاً األخيـرة، وقـد                   
صاحب ذلك حدوث تغيرات سريعة في مجـال تكنولوجيـا االتـصال، والتأكـد علـى أهميـة             

  .)1(ف االتصال المتعدد االتجاهات بالجمهور المستهد

حيث  تحتل العالقات العامة أهمية بالغة في الـنظم اإلداريـة الحديثـة، وتـسند إليهـا           
أدواراً حيوية تتعلق بإبراز الصورة المشرقة للشركة ومـا تقدمـه مـن خـدمات لمجتمعهـا،                 
وهي بذلك تشكل حلقـة وصـل وأداة تفاعـل نـشطة داخـل الـشركة وخارجهـا، فنجـاح                    

 أهلية ال يتوقف على مـا تحققـه مـن إنجـاز إذا لـم تـتمكن        الشركة سواء أكانت حكومية أو    
من إبراز هذا اإلنجاز إلى الفئات المستهدفة مـن جمهورهـا والمتعـاملين معهـا مـن خـالل          
عرض الخدمات المقدمة وبرامج التطوير، وهذه المهمـة يتحملهـا رجـال العالقـات العامـة                

  .بما لديهم من خبرات متميزة وما توفره لهم من إمكانات

وللعالقات العامة دور رئيسي للمساعدة في تبـصير كـل مـن لـه صـلة بهـا عـن                
طريق تقديم المعلومات بطريقة سهلة، حيث إن الجهـل بالـشركة أو الخدمـة يمكـن التغلـب                  

  .عليه عن طريق المعرفة والفهم

وإذا كانت العالقات العامة في الجمهورية اليمنيـة قـد حظيـت باهتمـام بـالغ مـن                  
والمنشآت على اختالف أنواعهـا، فإنهـا تكتـسب أيـضاً أهميـة خاصـة فـي               قبل الشركات   

تلك الشركات والمنشآت، حيث تمارس هذه الـشركات مـسئوليات مهمامـاً كبيـرة ومتعـددة                
تجاه أفراد المجتمع مما يتطلب أن يكون لوظيفـة العالقـات العامـة دور مهـم فـي توثيـق                    

  . المنظمة وجمهورهاوخلق مناخ أكبر للتفاهم والثقة المتبادلة بين

العالقات العامة إلى ربـط الجمهـور بالـشركة بعالقـة مـستديمة بإشـراكه                وتسعى 
األول ضـمان تفهـم الجمهـور       : الفعلي فيما يـدور فيهـا، وهـذه العالقـة تحقـق هـدفين               

                                                
دراسة میدانیة تقویمیة على برامج "ة كریمان محمد فرید، سلوى العوادلي، تقییم واقع التأھیل والتدریب في مجال العالقات العام )1(

كلیة اإلعالم، العدد الثالث، : جامعة القاھرة  ( المجلة المصریة لبحوث اإلعالم" التأھیل والتدریب بقسم العالقات العامة لكلیة اإلعالم 

 .27ص ) 1998سبتمبر
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لضرورة اتخاذ القرارات وإثبـات الحجـة التخاذهـا، والهـدف الثـاني التعـرف باسـتمرار                 
   .)1( في االحتجاجات واالعتراض على القراراتةوبخاصعلى رد فعل الجمهور 

 بوجود عدد من الـشركات الحكوميـة والخاصـة والمختلطـة، و تتميـز               نتتميز اليم 
أيضا باتساع خدمة االتصاالت فيها بصورة واضحة، وكإضـافة جديـدة لهـذا التميـز يـأتي                 

خـدمات إلـى الجمهـور    اهتمام الدولة بزيادة عدد شركات االتصال المنافـسة لتقـديم كافـة ال      
  .بشكل أوسع وأسهل

ونظراً ألهمية استخدام التقنيات الحديثة في مجـال العالقـات،  اتجـه الباحـث إلـى                 
دراسة واقع استخدام تلك التقنيات في العالقات العامـة  فـي ثـالث شـركات اتـصال فـي                     

وذلـك بهـدف التعـرف علـى مـستوى        ) حكوميـة، مخـتلط، خـاص     (الجمهورية اليمنيـة    
م التقنيات الحديثة في العالقـات العامـة، ومجـاالت توظيفهـا وانعكاسـها علـى أداء                 استخدا

ممارسي العالقات العامة، وذلك من خـالل مـدى اسـتخدامهم لهـا ودرجـة إجـادتهم لهـا،               
ومدى وجود مشكالت أثناء التعامل معها، وعن مـستوى وطبيعـة تـأثير التقنيـات الحديثـة                 

باإلضـافة إلـى أهـم انعكاسـها علـى األداء فـي هـذا           على األداء في العالقـات العامـة،        
  .المجال

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 .109ص) 2004لعلمية،دار الكتب ا: القاهرة (1، طالعالقات العامة أساليب وممارساتخالد الصوفي،  )1(
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  -:لدراسات السابقة ا
يوفر مسح التراث العلمي للباحث خلفية علمية تمكنـه مـن اسـتنباط أهـم               

تـي أسـفرت عنهـا     المتغيرات التي يمكن إخضاعها للدراسـة، وأهـم النتـائج ال          
  .هذه الدراسات لعمل مقارنة معها بالنتائج التي سيتوصل إليها

قام الباحث بـاالطالع علـى عـدد مـن الدراسـات والبحـوث الـسابقة                
 المرتبطـة بموضـوع   – التـي اسـتطاع الوصـول إليهـا        –العربية واألجنبيـة    

  .بحثه
  يـرتبط كـل محـور فيهـا        محـورين، تم تقسيم الدراسات السابقة إلى       و  

  -:بأحد إبعاد مشكلة الدراسة 
          .التقنیات الحدیثة والعالقات العامةدراسات تناولت  : المحور األول 

  .العوامل المؤثرة على األداء في العالقات العامةدراسات تناولت  :  المحور الثاني
  

  -:التقنیات الحدیثة والعالقات العامة الدراسات التي تناولت : المحور األول 

  )1995 ()1  (Randy Bobbittاسة در )1(

تهدف الدراسـة إلـى بحـث العالقـة بـين اإلنترنـت والعالقـات العامـة لتفعيـل                   
  .استخدامها في التكنولوجيا الجديدة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

 كانت البداية الفعلية لالسـتفادة بإمكانيـات االنترنـت فـي مجـال اإلعـالن والعالقـات                  -1
م ، أما اآلن فكثير مـن الـشركات الخاصـة بـاإلعالن والعالقـات العامـة       1990عام العامة  

  .تسعى إلى جذب المتخصصين في وسائل اإلعالم التفاعلية

 -: أن البريد اإللكتروني له عدة استخدامات في العالقات العامة، من أهمها -2

  . توجيه االتصاالت داخل الشركة أو اإلدارة-أ

  .كاالت وعمالئها االتصال بين الو-ب

                                                
(1) Randy Bobbitt : an internet primer for public relations , public relations Quarterly (vol.40 ,No.3 

,1995 , pp. 27-32). 
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  .  االتصال بين المتخصصين في العالقات العامة والعاملين في وسائل اإلعالم-ج

  . االتصال مع مسئولي منظمات األعمال والعالقات العامة-د

  -:للشبكات العنكبوتية عدة استخدامات في مجال العالقات العامة، من أهمها -3

  . جذب العميل-أ

  . العميل تدريب العاملين على خدمة-ب

  . توثيق الصحف والمجالت واستخدامها في البحوث التحليلية-ج

  . بحوث الجمهور-د
 )1996( )1(  Gustafson- Robert L – Tomosen –Stevenدراسة )2(

تهدف هذه الدراسة إلى ضرورة مواكبـة منـاهج العالقـات العامـة للتطـورات فـي         
نترنـت والخـدمات المتـصلة بهـا فـي          هذه التكنولوجيا الجديدة، كما تهدف إلى فوائد دمج اال        

  .تدريس الحمالت الدعائية

  :أهمها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

إن الهيئة األمريكيـة للتعلـيم العـام تهـتم بكيفيـة إسـهام الكمبيـوتر وتكنولوجيـا                  
  .اإلنترنت في العملية التعليمية

اإلنترنـت فـي   حيث ترى الهيئة أن توضع طرق لألساتذة في الجامعات إلدماج خـدمات      
  مناهجهم، دون االضطرار إلى إعادة التفكير في اتجاهاتهم نحو التدريس 

   )2() 1996   (د عبد الموجوددراسة جابر محم) 3 (
تهدف الدراسة إلى إلقاء الـضوء علـى التقنيـات الحديثـة فـي االتـصاالت ومـدى         

ـ            ا، والمزايـا التـي   استخدامها في مجال العالقات العامة، واألغراض التي تـستخدم مـن أجله
يمكن أن تحققها، ومدى وجود رغبة في اسـتخدام تقنيـات جديـدة لـم تـستخدمها العالقـات                   

  . العامة في المؤسسة

                                                
(1) Gustafson – Robert  L – T homosen  : Merging the Teaching of Public Relations and Advertising onto 

the Information Superhighway, Public Relations Quarterly ( Vol. 41 NO 1,1996, pp38-42 ).  

ة،   : جامعة األزھر( مجلة البحوث اإلعالمیةالتقنیات الحدیثة في مجال العالقات العامة،  ،استخدامد جابر عبد الموجو  )2( كلیة اللغة العربی

 .82 -49ص ص) 1996العدد الخامس عشر، یولیو، 
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وتنتمي الدراسة إلى الدراسـات الوصـفية، و قامـت علـى مـنهج المـسح، حيـث                  
يتمثل مجتمع البحث مـن إدارات العالقـات العامـة، وتـم اختيـار العينـة بأسـلوب العينـة          

 غيـر متجانـسة، و أسـفرت عمليـة          تطبقية نظراً الحتواء مجتمع الدراسـة علـى وحـدا         ال
شـركات وبنـوك، جهـات      ( اختيار العينة على اختيار ثمان وعـشرين جهـة تمثلـت فـي              

  ).حكومية، هيئات عامة،أجهزة محلي 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

مـواجهى والمكتبـات ووسـائل اإلعـالم        إن القنوات التقليدية كالتليفون واالتـصال ال       -1
  .المختلفة أهم الوسائل التي تعتمد عليها العالقات العامة في االتصال بجمهورها

من القـائمين علـى العالقـات العامـة يـشعرون       % 75,2إن الغالبية العظمى وبنسبة      -2
 إلى تقنيات حديثة في مجال العمـل، وتمثلـت أهمهـا فـي الفـاكس                تبحاجة هذه اإلدارا  

ــسب ــسبة  %69,8ة بن ــوتر بن ــزة كمبي ــروفيل%65,1، وأجه ــام للميك ــسبة م، ونظ  بن
، وجهـاز لمعالجـة الكلمـات بنـسبة         %48,8، وأجهزة تليفـون حديثـة بنـسبة         58,1%
20,9 .% 

   )1997( )1 ( Johnson.M دراسة ) 4(
سعت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أسـباب اسـتخدام التكنولوجيـا الجديـدة                  

ات العامة، وأجريت الدراسة على عينـة قوامهـا مـن سـبعة عـشر               بواسطة ممارسي العالق  
  . مقابلة شخصية مع ممارسي العالقات العامة في عدة مؤسسات إعالمية

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

إن ممارسي العالقات العامة اسـتخدموا الكمبيـوتر فـي معالجـة الكلمـات وعمـل                 -1
إلعالمية، باإلضـافة إلـى اسـتخدامه فـي عمليـة تقـويم           ميزانية وإدارة قواعد البيانات ا    

  .نشاطات العالقات العامة واالتصال بالزمالء في المهنة

أكدت العينة أن الكمبيوتر قد ساعد على التـدفق المعلومـاتي الكبيـر، وأنـه طـور                  -2
االبتكارات في عالم االتصاالت مثل عقـد المـؤتمرات عـن بعـد، وخطـوط التلفونـات                 

 .الساخنة

  

                                                
(1) Melissa A, Johnson : Public Relations and Technology: Practitioner Perspectives,  journal of public 

relations research (vol.9 ,No.3 , 1997 , pp. 213- 236). 
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  )1() 1997(دراسة سامي طایع ) 5(

تهدف هذه الدراسـة إلـى مـدى اسـتخدام الـشركات لإلنترنـت كوسـيلة اتـصال                  
مفـردة مـن رجـال األعمـال والـشركات التـي لهـا        ) 500(وترويج، على عينة مقـدارها    

  .مواقع وعناوين معروفة على االنترنت

 المـسح   وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصـفية التـي اعتمـدت علـى مـنهج              
  .التحليلي

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

من الشركات األمريكيـة تـستخدم البريـد اإللكترونـي فـي            % 73.3إن نسبة كبيرة     -1
حين يقتصر استخدام البريد اإللكترونـي فـي الـشركات األوربيـة علـى العـاملين فـي           

  %.34إدارة نظم المعلومات بنسبة 

د على درجة كبيرة مـن األهميـة فـي نـشر وتوزيـع            إن االنترنت كوسيلة اتصال تع     -2
المعلومات الخاصة بالشركة ومنتجاتها وخدماتها، وفـي الحـصول علـى معلومـات عـن       

 .المنافسين

اعتمدت المؤسسات في التعرف على فاعلية اإلنترنـت وتـأثيره مـن خـالل حـصر                 -3
 .عدد الرسائل التي تتلقاها وتحليلها

  )1999 ()2 (White C & Roman  Nدراسة ) 6(

أوضحت هذه الدراسة تأكيد أهمية البحث والتخطـيط والتقيـيم المـستمر لموقـع أيـة                
  . شركة على شبكة اإلنترنت، ودور ممارسي العالقات العامة في تطويره

وشملت العينة نحو اثنين وعـشرين مـن صـناع القـرار علـى مواقـع اإلنترنـت،                  
وا مهـام مـديري وفنـي االتـصال، حيـث           باإلضافة إلى ممارسي العالقات العامة الذين تقلد      

  .اعتمد الباحث في جمع المعلومات على المقابلة الشخصية

  

  
                                                

كلیة : جامعة القاھرة  (  المجلة المصریة لبحوث اإلعالمفي الحمالت اإلعالمیة،) اإلنترنت ( شبكات المعلومات سامي طایع، استخدام  )1(

 .12 -1ص ص ) 1997اإلعالم، العدد الثاني، إبریل، مایو، یونیو، 

(2) White c.& Roman N :" the world wide web as a public relations medium the use of research , 

planning. and evaluation in web site Development" public relations Review ( vol. 25 ,No.4 ,1999 , pp. 

405 – 419). 
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  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

إن قيام الشركات بتخطـيط مواقعهـا علـى اإلنترنـت، كـان مـن خـالل التجربـة              -1
 .  الرسميوالخطأ المستندين إلى الخبرة الشخصية، مما يعني غياب البحث والتقييم

إن مواقع الشركات على اإلنترنت، جاءت نتيجـة لقيـام الـشركات المنافـسة بإنـشاء                 -2
مواقع لها على اإلنترنت، األمر الذي أدى إلى عـدم االسـتفادة مـن تلـك الخدمـة أثنـاء        

 .تفاعلهم معها

  )2000 ()1 (Laura Newland & Candace Whiteدراسة ) 7 (

التي ينظر بهـا ممارسـو العالقـات العامـة إلـى            تسعى الدراسة إلى توضيح الكيفية      
  .مواقع اإلنترنت كأداة لالتصال، ومدى مالءمتها إلستراتيجية االتصال الشاملة لهم

  .حيث أجريت مقابالت متعمقة مع ثالثة عشر من ممارسي العالقات العامة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

 البنـود ذات األولويـة المتـأخرة سـواء بالنـسبة لهـم        إن موقع المنظمة كان غالباً أحـد     -1
  .كممارسين أو بالنسبة لإلدارة العليا في المنظمة

 إن موقع المنظمة يتمتـع بالقـدرة علـى تـوفير المعلومـات لوسـائل اإلعـالم، وبنـاء                    -2
عالقات مع جماهير المنظمة الحاليين والجدد، إلـى جانـب قـدرة هـذه الوسـيلة االتـصالية                  

  .المهارات الشخصية لهمفي تحسين 

 أكد المشاركون وجـود بعـض الـصعوبات والمخـاوف مـن موقـع المنظمـة، مثـل                   -3
الشكوك حول قيمة الموقع، وعدم كفايـة أسـاليب التقـويم، وعـدم القـدرة علـى التحـديث                   

  . المستمر للموقع، إضافة إلى التوقعات الخاصة بالرقابة على الجودة
   )2() 2001   (دجو عبد الموددراسة جابر محم) 8 ( 

تهدف الدراسـة إلـى تحقيـق هـدف رئيـسي وأساسـي، هـو توصـيف وتحليـل                   
األوضـاع الراهنـة لنــشاطات العالقـات العامــة فـي المؤسـسات الفلــسطينية فـي ظــل       

 والمعلومـات، والتعـرف علـى أوجـه التمـايز           لالتطورات الـسريعة لتكنولوجيـا االتـصا      
                                                

(1) Laura new land & Candace whit : Public relations practitioners’ perception of the world wide web as a 

communications tool , public relations review ( vol. 26 ,No.1. 2000 ,pp. 31- 51). 

ة    ،نشاطات العالقات العامة في ظل المتغیرات االتصالیة الحدیثة   ،د جابر عبد الموجو   )2( ة البحوث اإلعالمی ر  ( مجل ة األزھ ة  : جامع كلی

 .177 -121ص ص ) 2001اللغة العربیة،  العدد الخامس عشر، ینایر، 
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ـ            ك فـي وضـع تـصورات للتـأثيرات         ونواحي القصور، حتـى يمكـن االسـتفادة مـن ذل
  .المستقبلية المحتملة لتكنولوجيا االتصال والمعلومات على نشاطات العالقات العامة

وتعد هذه الدراسة من الدراسات االسـتطالعية، كمـا قامـت الدراسـة علـى مـنهج                 
المسح، و اعتمدت على منهج دراسة الحالة، واعتمـد الباحـث فـي جمـع بيانـات الدراسـة                   

بلة المقننة مـن اسـتمارة استقـصاء أعـدت لـذلك، كمـا اعتمـدت أيـضاً علـى                    على المقا 
، وتمثل مجتمـع الدراسـة فـي عينـة مـن الـوزارات، والجامعـات، والبنـوك،                  ةالمالحظ

وبعض الجهات الخاصة، وتم اختيار العينة بأسلوب العينة الطبقيـة التـي تمثلـت فـي تـسعة                  
  .  رئيسةةعشر مسئوالً موزعين على اثنتي عشرة جه

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

أثرت تكنولوجيا االتصال على مـسئول العالقـات العامـة، فبفـضلها أصـبح أكثـر                 -1
تخصصاً بعد أن كان يمـارس عملـة فـي أي مجـال، وأصـبح يجمـع بـين الدراسـة                     

  .النظرية والتدريب المهني

ـ               -2 ة وأسـاليبه،   أدت التكنولوجيا إلى تطـور وسـائل االتـصال فـي العالقـات العام
ــة،   ــصحيفة اإللكتروني ــصناعية، وال ــر تنوعــاً، فاســتخدمت األقمــار ال ــا أكث وجعلته

 .والفيديو، كاسيت، والتلفزيون الكابلي، واإلنترنت، وعقد المؤتمرات عن بعد

كما بينت النتائج أن التأثيرات التـي تركتهـا تكنولوجيـا علـى نـشاطات العالقـات                  -3
مرونة في أداء العمـل والـسرعة فـي إنجـازه والدقـة             ، وكان من أهمها ال    ةالعامة متعدد 

 .والتفاعل في تنفيذ المهام والنشاطات المختلفة

  )2002 ()1 (Shear lean Dukeدراسة ) 9(

تهدف هذه الدراسة إلى إلقـاء الـضوء علـى اسـتخدام الـشبكة العنكبوتيـة الدوليـة           
  .والبريد اإللكتروني، في مجال العالقات العامة

 على التقنيـات التـي يـستخدمها أصـحاب مهنـة العالقـات العامـة              وتركز الدراسة 
  .وعالقتها باإلنترنت

                                                
(1) Shear lean Duke: use of World Wide Web and e-mail in science public relations. public relations 

review ( vol. 28 , No.3- 2002 ,pp. 311- 324 ). 



 

 - 10 -

عـضواً مـن أصـحاب مهنـة العالقـات العامـة،            ) 244(حيث شملت عينة الدراسة     
واستخدمت الدراسة منهج المـسح اإلعالمـي، واعتمـدت علـى أداة االسـتبيان فـي جمـع                  

  .البيانات

  :همهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أ

 إن أصحاب مهنة العالقات العامة يعتمدون بشكل منـتظم علـى البريـد اإللكترونـي فـي               -1
أن البريـد اإللكترونـي وسـيلة مهمـة فـي           % 66االتصال بالـصحفيين، حيـث ذكـر أن         

العالقة بوسائل اإلعالم، وأشارت الدراسة إلى أن الـبعض يـستخدم البريـد اإللكترونـي فـي             
  .للصحفيينإرسال التصريحات الصحفية 

% 66 إن البريد اإللكتروني أداة مـساعدة فـي زيـادة التغطيـة اإلعالميـة، حيـث ذكـر          -2
منهم أن البريد اإللكتروني قد ساعد علـى زيـادة التغطيـة اإلعالميـة لدرجـة معينـة، فـي           

  .أن البريد اإللكتروني قد زاد بشكل كبير من تغطية وسائل اإلعالم% 20حين قال 

% 75المهنـة لــديهم موقــع إلكترونـي لمنظمــاتهم، كمــا أن   مـن أصــحاب  % 97 إن -3
يـستخدمونها لمعرفـة المنافـسين، وأن       % 38يستخدمون الشبكة للبحث عـن القـضايا، وان         

يـستخدمونها للتعلـيم وأن   % 70يستخدمون الـشبكة لالتـصال وقـت األزمـات، وأن           % 23
  .يستخدمونها للسيطرة على اإلشاعات% 8
  )2002 ()1 (Jun – Min – ehulدراسة ) 10(

هدفت الدراسة إلى توضيح استخدامات ممارسـي العالقـات العامـة لإلنترنـت فـي               
عضواً من المنظمـة الكوريـة للعالقـات العامـة، و تـم             ) 1200(كوريا، حيث شملت العينة     

  .استخدام منهج المسح عن طريق الشبكة الدولية

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

اإلنترنت علـى العالقـات العامـة كـان قويـاً وإيجابيـاً فـي كوريـا، وإن                   إن تأثيرات    -1
  .اإلنترنت عزز االتصاالت المزدوجة وحسن من حالة العالقات العامة المتحدة

 إن معظم من يمارس العالقات العامة في كوريا لـديهم الخبـرة باإلنترنـت ال تقـل عـن                    -2
  .ت والعملثالث سنوات، وأنهم يدخلون إلى اإلنترنت من البي

                                                
(1) Jun – Min – ehul : Internet usage in Korea : asurvey of public relations practitioners , University of 

South Alabama, Dissertation abstract international. pp.1- 54. 
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 إن معظم الشركات لديها مواقع على اإلنترنـت، ودائمـاً مـا تظهـر أهـداف العالقـات                   -3
  .العامة في مضمون هذه المواقع

   )1() 2003   (ثدراسة أشرف أحمد عبد المغی) 11(

تــسعى الدراســة إلــى محاولــة التعــرف علــى تــأثير التغيــرات الحادثــة علــى 
مة، وأثر دخول اسـتخدم شـبكة اإلنترنـت كأحـد آليـات             الممارسات األخالقية للعالقات العا   

ممارسات العالقات العامـة، حيـث أحـدثت هـذه اآلليـة تغيـرات علـى مـستوى العمـل                    
  .اإلداري وعلى مستوى العمل االتصالي

وتعتمد هذه الدراسة على مـدخل الـنظم فـي شـرح هـذه الظـاهرة، حيـث يـرى                  
ـ            شغيله يتبعـه بالـضرورة تغيـرات    المدخل أن أي تغير فـي مـدخالت النظـام وأسـاليب ت

أخرى في مخرجات النظام، ولما كانت آليات ممارسـات العالقـات تـشكل مـدخالت لنظـام                 
الممارسات األخالقية للمهنة، فإن الدراسة اعتماداً علـى المـدخل تفتـرض حـدوث تغيـرات                

  .على مخرجات الممارسة األخالقية للعالقات العامة
  :من أهمها وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 حدوث تغيـر كمـي وكيفـي إلشـكال االنحرافـات األخالقيـة فـي ممارسـات مهنـة                    -1
  .العالقات العامة

 . أخذت االنحرافات األخالقية بعد معلوماتي أو تقني أعلى من البعد اإلعالمي-2

 األخالقيـة،  ت لم يعد رجل العالقات العامـة هـو محـور االرتكـاز المنـشط للممارسـا                -3
 . نترنت أدوار الجمهور والمجتمع فعلت معها الجانب األخالقيفكما فعلت اال

حدوث تغيرات على مستوى العمل اإلداري حيث حـل البريـد اإللكترونـي وشـبكة التفاعـل                 
  .الداخلية والخارجية محل المراسالت التقليدية من البريد والفاكس

  )2003 ()2 ( Sharif Ahmad Aliدراسة ) 12(

ــا ــى اختب ــة إل ــدف الدراس ــته ــمات لر العوام ــن س ــضالً ع ــة، ف  الديموجرافي
المستحدثات وخصائصها، والتي تؤثر على تبنـي اسـتخدام اإلنترنـت مـن قبـل ممارسـي                 

                                                
ین  أخالقیات ممارسات العالقات العامة على شبكة اإلنترنت،  ،ث أشرف أحمد عبد المغی )1( المؤتمر العلمي السنوي، أخالقیات اإلعالم ب

 .1087 -1041ص ص ) 2003كلیة اإلعالم،  مایو،  : ةجامعة القاھر(  الجزء الثالث النظریة والتطبیق،

 
(2) Sharif Ahmad Ali : factors affecting the adoption of the internet by public relations practitioners in 

Kuwait A comparison of tow social systems. PhD , Southern Illinois university Carbondale, of                   

( Dissertation abstract international ) 2003  p.164.   
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العالقات العامة في الكويت، فضالً عن ذلـك قامـت الدراسـة باختبـار المتغيـرات المتعلقـة        
لقطـاع  بالنظام االجتماعي، والذي يعمـل فـي ظـل هـؤالء الممارسـين، وذلـك مقارنـة ا                 

الحكومي بالقطاع الخاص فيما يتعلق بمتغير توافر المـصادر، وأنـواع الـدعم الـذي يقدمـه                 
  .كل قطاع لتبني اإلنترنت

مفـردة  ) 440(واعتمدت الدراسـة علـى المـسح الميـداني،  و بلـغ حجـم العينـة                
  .  والذين يعملون قطاع العالقات العامة سواء كانت حكومية أو خاصة

  : عدة نتائج، من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى

من ممارسي العالقات العامة فـي القطـاع الخـاص قـد تبنـوا بالفعـل                % 97.5أن   -1
  .من نظرائهم في القطاع الحكومي% 82.8فكرة استخدام اإلنترنت مقارنة بـ 

أما بالنسبة للعوامل الديموجرافية، فقـد كـان العمـر ومـستوى التعلـيم المؤشـرات                 -2
خدام اإلنترنـت، أمـا بالنـسبة للمتغيـرات االجتماعيـة فقـد             الوحيدة الدالة على تبنى است    

كان التدريب على اإلنترنت، وتـوافر أجهـزة الحاسـب الشخـصي المؤشـرات الوحيـدة        
 .الدالة على استخدام اإلنترنت

   )2003  ()1 (David & Kirkدراسة ) 13(

تهدف هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدركات الـصحفيين العـاملين بمجـال                  
يوتر وطرق استخدامهم لمواقع العالقـات العامـة بالـشبكة العنكبوتيـة العالميـة، كـأداة                الكمب

لجمع األخبار والمعلومات، كذلك مـدركاتهم عـن طـرق االسـتخدام، مـن حيـث التكلفـة                  
والوقت المستغرق الستخدام هذه المواقع، كذلك التعـرف علـى مـدى اسـتخدام الـصحفيين                

ــع واعتمــادهم كمــصدر لل ــة  لهــذه المواق صــحفي، ) 400(معلومات،حيــث بلغــت العين
  .واستخدمت الدراسة منهج المسح

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

إن الصحفيين يقضون في المتوسـط ثـالث سـاعات وتـسعاً وثالثـين دقيقـة فـي                   -1
اليوم الستخدام المواقع في عملهم الروتيني لجمع األخبـار، فـي حـين يقـضون سـاعة                 

  .ن دقيقة في اليوم الستخدام اإلنترنت في غير عملهموسبعاً وثالثي

                                                
(1) David  & Kirk : perceptions of public relations web sites by computer industry journalists , public 

relations review ( vol.29.2003 ,pp.43-62 ). 
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ذكر الصحفيون أن مواقع الـشبكة تـوفر كثيـراً مـن الوقـت فـي عمليـة جمـع                     -2
، وان العمــل علــى %5.58، وأنهــا مواقــع ســريعة بنــسبة %5.35 ةاألخبــار بنــسب

أن مواقـع الـشبكة ال   % 4.47، فـي حـين ذكـر     %5.13المواقع يوفر التكلفـة بنـسبة       
 . كلفة خاصة في عملية البحث عن القصص واألخبارتوفر الت

  )2003 ()1 ( Kent & Taylor & Whiteدراسة ) 14 (
تهدف هذه الدراسة إلى اختبـار العالقـة بـين تـصميم مواقـع الـشبكة العنكبوتيـة                  
الدولية، وبين حاجة رجال األعمال وحملـة األسـهم إلـى المعلومـات، كـذلك تـسعى إلـى                   

 تساعد بـه التكنولوجيـا الحديثـة المنظمـات فـي بنـاء عالقاتهـا                التعرف على المدى الذي   
بالجماهير في ظل أدوات العالقـات العامـة للمنظمـات الهادفـة للـربح والمنظمـات غيـر                  

  .الهادفة

موقعـاً لـبعض المنظمـات، واعتمـدت علـى         ) 150(وتمثلت عينة الدراسـة علـى       
  .منهج المسح، وأداة تحليل المضمون في جمع البيانات

  :صلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمهاوتو

إن اإلنترنت يسمح للمنظمات النشيطة في ظـل مـستويات مختلفـة، باالعتمـاد علـى         -1
المصادر للوصول إلى فئات جديدة وحاليـة مـن الجمهـور، و بينـت هـذه الدراسـة أن                   
االعتماد على جمهور رجال األعمال لتحقيـق األهـداف الخاصـة بالمنظمـات يمكـن أن                

 .ستخدام الشبكة العنكبوتية من قبل معظم المنظمات النشيطةيفسر ا

من المنظمـات اسـتجابت لمطالـب البريـد اإللكترونـي      % 36 أوضحت الدراسة أن     -2
مـن المنظمـات التـي تبحـث عـن المعلومـات            % 16لمزيد من المعلومات، في حـين       

 .استجابت لمواد أخرى في مواقع الشبكة

  )2() 2004(دراسة أمل فوزي ) 15(

هدف الدراسة إلى وصف الكيفية التـي تـستخدم بهـا منظمـات األعمـال مواقعهـا                 ت
على الويب لالتصال بجماهيرها الرئيسية، كما تـستهدف توصـيف مواقـع المنظمـات علـى                

  . الويب وتحليلها وتقديم استخدام منظمات األعمال للويب كوسيلة اتصال حديثة

                                                
(1) Kent & Taylor & White : the Relationship between web site design and organizational responsiveness 

to stakeholders, public relations review( vol.29. 2003, pp.63-77 ). 

صالیة،             )2( شطة االت ي األن ت ف ة اإلنترن ات الدولی االت استخدام شبكة المعلوم شورة     أمل فوزي، مج ر من ستیر غی ة  ( رسالة ماج جامع

 ). 2004كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : القاھرة 
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ت علـى مـنهج تحليـل المـضمون         تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، و اعتمـد       
لدراسة مواقع عينة من كبرى منظمات األعمـال فـي العـالم بـشكل مـنظم، وموضـوعي،                  

  .وكمي، وتم اختيار عينة عمدية مكونة من خمسين موقعاً لخمسين منظمة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

امـة بالدرجـة   إن مواقع منظمات األعمال موضـوع الدراسـة مواقـع للعالقـات الع          -1
األولى، حيث ظهرت أهـداف العالقـات العامـة فـي المـضمون بنـسبة كبيـرة فـي                    

  .المواقع، سواء كان ذلك بصورة رئيسة أو بصورة ثانوية

إن كبرى منظمات األعمال فـي العـالم توظـف مواقعهـا الرسـمية علـى الويـب                   -2
ـ          ةلخدمة جهودها االتصالي   ي تـسعى إلـى      الرامية إلى رسم وتدعيم الـصورة الذهنيـة الت

 .ترسيخها

 إن المواقع تميل عادة إلى االستعانة بتـشكيلة مـن القوالـب االتـصالية فـي تقـديم                   -3
المضمون، وجـاءت أدوات العالقـات العامـة وتحديـداً البيانـات الـصحفية والتقـارير                
السنوية في مقدمة هذه األدوات، مما يؤكـد أن هـذه المواقـع مواقـع للعالقـات العامـة                   

 .بصورة أساسية

   )1() 2005(دراسة عبد اللطیف العوفي   ) 16(

تهدف الدراسة إلى التعرف على نـشاطات عالقـات الوسـائل اإلعالميـة للعالقـات               
العامة في أهم الهيئات والـوزارات والمنـشات الخاصـة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية،              

يـات االتـصالية   وما مقدرتها على التعامل اإلعالمـي واالتـصالي، وماهيـة اسـتخدامها للتقن          
  .المحلية والدولية في ظل توجهات العولمة، واستخدام التوجهات الحديثة

وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصـفي، ويتكـون مجتمـع البحـث مـن مـديري                
ومشرفي العالقات العامة إضـافة إلـى مـسئولي ومـوظفي عالقـات الوسـائل اإلعالميـة                 

  .ام والخاصبأجهزة العالقات العامة في القطاعين الع

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

                                                
ة              عبد اللطیف العوفي،   )1( ات العولم ي ظل توجھ صالیة ف ات االت ة استخدام التقنی ة وكیفی ات العام ي العالق " عالقة الوسائل اإلعالمیة ف

سعودیة       ة ال الم    "   دراسة میدانیة على القطاعین العام والخاص في المملكة العربی ة المصریة لبحوث اإلع اھرة   ( المجل ة الق ة  : جامع كلی

  .453 -411ص ص) 2005 یونیو، -لد السادس، العدد األول، ینایراإلعالم، المج
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توضح النتائج أن التعامل اإلعالمـي مـع دول العـالم مـازال يعتمـد بـشكل أكبـر           -1
على التقنيات والوسائل اإلعالميـة التقليديـة مـن صـحف، وتليفـون، وفـاكس، إذ تـم                  

دام على التوالي، فـي حـين لـم يتجـاوز اسـتخ           %  84،  %83،  %74استخدامها بنسب   
، وتؤكــد الدراســة أن القطــاع الخــاص أكثــر %58اإلنترنــت والبريــد االلكترونــي 

 .استخداماً للتقنيات الحديثة من إنترنت وبريد الكتروني

حازت وسائل اإلعالم التقليدية علـى المراكـز األولـى فـي مجـال تعـامالت إدارة               -2
األول، ثـم   العالقات العامة مع الجماهير عامـة، إذ حـصلت الـصحافة علـى المركـز                

الفاكس، ثم التلفون، ثم االنترنت، ثـم المطبوعـات األخـرى، أمـا البريـد االلكترونـي                 
 .ورسائل الجوال والقنوات الفضائية فجاءت في مراكز متأخرة

   )1() 2006(دراسة خیرت معوض عیاد    ) 17(

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليـل اتجاهـات ممارسـي العالقـات العامـة فـي            
 الخدمية واإلنتاجيـة فـي مملكـة البحـرين نحـو اسـتخدام االنترنـت كوسـيلة                  المؤسسات

اتصال، وتسعى الدراسة إلى التعرف على كيفية اسـتخدام ممارسـي العالقـات العامـة فـي                 
هذه المؤسسات لالنترنت فـي تحقيـق االتـصال التفـاعلي مـع الجمـاهير األساسـية التـي           

  .يتعاملون معها

هج المسح، ويتمثـل مجتمـع الدراسـة مـن ممارسـي            واعتمدت هذه الدراسة على من    
العالقات العامة في عينة من المؤسسات اإلنتاجية والخدميـة بمملكـة البحـرين سـواء كانـت           
هذه المؤسسات حكومية أو غير حكوميـة، وسـواء كانـت عامـة أو خاصـة، وبلـغ حجـم                    

  %.90مفردة بمعدل استجابة ) 112(العينة 

  :، من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج

وجود اتجاهات قوية لديهم نحو استخدام مواقـع المؤسـسات عبـر شـبكة اإلنترنـت                 -1
في تقديم معلومات عـن منتجـات المؤسـسة وخـدماتها ومهمتهـا ورسـالتها وبـرامج                 
المسئولية االجتماعية بهـا، فقـد نالـت هـذه الموضـوعات أعلـى درجـة قبـول بـين           

وضـعها علـى موقـع المؤسـسات عبـر      ممارسي العالقات العامة كأهم مضامين يجـب     
  .شبكة االنترنت

                                                
صال     ياتجاھات ممارس  خیرت معوض عیاد،   )1( ة     " العالقات العامة نحو استخدام االنترنت كوسیلة ات ى المؤسسات الخدمی ة عل دراس

ام    ،"واإلنتاجیة بمملكة البحرین     رأي الع اھرة   ( المجلة المصریة لبحوث ال ة الق ة  : جامع ایر    كلی دد األول، ین سابع،  الع د ال  -اإلعالم،المجل

 .40 -1ص ص ) 2006یونیو، 
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إنه يوجد اتجاه إيجابي لدى ممارسي العالقـات العامـة فـي المؤسـسات البحرينيـة                 -2
نحو تطبيق نماذج جرونج األربعة في ممارسة العالقـات العامـة وفـي اسـتخدام مواقـع            

 .هذه المؤسسات عبر شبكة اإلنترنت كوسائل اتصال

   )1() 2007 (دراسة مي الخاجة   ) 18(

تهدف الدراسة إلـى التعـرف علـى اسـتخدامات شـبكة المعلومـات فـي أجهـزة                  
 مـن خـالل اسـتطالع آراء مـديري ومـسئولي       تالعالقات العامة في مؤسسات دولة اإلمارا     

  .االعالقات العامة بهدف تسجيل وتوصيف تلك االستخدامات وتحليلها وتقويمه

ية الوصـفية التـي تـستهدف رصـد      وتنتمي هذا الدراسـة إلـى الدراسـات المـسح         
ووصف االستخدامات الحاليـة لإلنترنـت فـي مجـال العالقـات العامـة فـي المؤسـسات                  

ـ              . ةاإلماراتي  ةويتخذ البحث من أجهزة العالقات العامـة المتفرغـة فـي المؤسـسات اإلماراتي
 مجتمعاً له، وكذلك أجهزة العالقات العامة التي تمارس أنـشطة العالقـات العامـة فـي ظـل                 
إدارات وأقسام أخرى كالتسويق واإلعالن واإلعـالم وغيرهـا، وذلـك فـي القطـاع العـام                  

مفـردة موزعـة علـى القطاعـات        ) 100(والخاص والمشترك، حيث بلغت عينـة الدراسـة         
  . الثالثة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

عالقات العامة باإليجابية   تتميز اتجاهات الغالبية العظمى من المبحوثين من العاملين في ال          -1
  %.90نحو استخدام االنترنت في المؤسسات إذ بلغت نسبة مستخدميه 

وتـستخدمه المؤسـسات    % 78تملك معظم المؤسسات اإلماراتية بريداً إليكترونياً بنسبة         -2
وللتواصل مـع  % 44 واالقتراحات منهم بنسبة لللرد على استفسارات الجماهير وتلقي الرسائ  

مـن  % 85في الوقت نفـسه فـأن       % 29سسات وتزويدهم بالمعلومات بنسبة     العمالء والمؤ 
مسئولي العالقات العامة يملكون بريدا إلكترونيا خاصاً ويستخدمونه في مجال العمل ولألمور            

 .الخاصة

  

  
 

                                                
ة   "في مجال العالقات العامة " االنترنت"استخدام شبكات المعلومات     مي الخاجة،  )1(  ،"دراسة تطبیقیة على بعض المؤسسات اإلماراتی

  .393 -317ص ص ) 2007 سبتمبر، -لسابع والعشرون، یولیوكلیة اإلعالم،  العدد ا: جامعة القاھرة ( المجلة المصریة لبحوث اإلعالم

 



 

 - 17 -

   )1() 2007(دراسة السید بخیت محمد   ) 19 (

 تهدف الدراسة إلـى وصـف وتحليـل اتجاهـات كـل مـن الـصحفيين وممارسـي                 
العالقات العامة في دولة اإلمارات إزاء استخدام الوسـائل اإللكترونيـة فـي التواصـل فيمـا                 
بينهم، والتعرف على كيفية اسـتخدامهم لهـذه الوسـائل، ورؤيـة كـل مـنهم لمـدى فائـدة،            
ومهنة، وتأثير، ومصداقية، وأخالقية هذه الوسـائل اإللكترونيـة، مقارنـة بوسـائل التواصـل               

عى الدراسة للتعرف على العوامل التـي تـؤثر فـي إمكانيـة اسـتخدام هـذه             التقليدية، كما تس  
  .الوسائل، والفوائد التي يمكن أن تعود عليهم من استخدامها

حيث تعتمد هذه الدراسة على مـنهج المـسح، والتـي اعتمـدت فـي جمـع بياناتهـا            
  .على صحيفة االستقصاء

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

تجاهات إيجابيـة لـدى كـل مـن الـصحفيين وممارسـي العالقـات تجـاه                  وجود ا  -1
استخدام بعض وسائل التواصل اإللكترونيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام المواقـع               

 .والموبايل والبريد اإللكتروني

 وجود اتفاق بين كـل مـن ممارسـي العالقـات العامـة والـصحفيين علـى أهميـة           -2
  .ابالت المباشرة والمؤتمرات الصحفيةاالتصال التلفوني والفاكس والمق

 وجود عدة فوائد يراها كـل مـن اإلعالميـين وممارسـي العالقـات مـن اسـتخدام                  -3
وسائل التواصل اإللكتروني فيمـا بيـنهم، وعلـى رأسـها تـساعد فـي التغلـب علـى                   

  . مشكالت استخدام الوسائل التقليدية
   )2() 2008( دراسة ھنیھ محمد محمود ) 20(  

 التعرف على مستوى اسـتخدام تكنولوجيـا االتـصال فـي مجـال              ىدراسة إل تهدف ال 
  .العالقات العامة، ومجاالت توظيفها، وانعكاساتها على أداء الممارسين لهذه المهنة

 تنتمي هـذه الدراسـة إلـى الدراسـات الوصـفية، وتعتمـد علـى مـنهج المـسح،            
  .باإلضافة إلى أسلوب المقارنة

                                                
مجلة اتجاھات الصحفیین وممارسي العالقات العامة في دولة اإلمارات نحو استخدام وسائل التواصل االلكتروني،   السید بخیت محمد،)1(

 .ص ص) 2007، كلیة اللغة العربیة،  العدد السابع والعشرون، ینایر: جامعة األزھر(  البحوث اإلعالمیة

املین،               ) 2( ى أداء الع اتھ عل ة وانعكاس ات العام ال العالق ي مج صال ف ا االت ود، استخدام تكنولوجی ستیر  ھنیھ محمد محم ر   رسالة ماج غی

شورة ر  ( من ة األزھ ة    : جامع ات العام سم العالق الم، ق صحافة واإلع عبة ال اھرة، ش ات بالق ة بن المیة والعربی ات اإلس ة الدراس كلی

 ).2008واإلعالن،
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 عينـة قوامهـا سـتون مؤسـسة مـن القطـاعين             حيث طبقت هذه الدراسـة علـى      
  . الحكومي والخاص، بواقع ثالثين مؤسسة من كل قطاع

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

من المبحوثين على أهمية اسـتخدام تكنولوجيـا االتـصال فـي مجـال              % 95.6أكد   -1
  .العالقات العامة

ـ  % 78,8أكد   -2 ميـة قـدراتهم فـي تكنولوجيـا      لتنةمن المبحوثين تلقيهم لدورات تدريبي
 .بعدم تلقيهم لدورات تدريبية% 21.2االتصال، في حين  أجاب 

القطاع الخاص أكثر استخداماً  لتطبيقات تكنولوجيـا االتـصال الحديثـة فـي إجـراء               -3
االتصاالت الداخلية والخارجية، فـي حـين يعتمـد القطـاع الحكـومي علـى الوسـائل                 

 .  الداخلية والخارجيةالتقليدية بشكل أكبر في االتصاالت

  )2009 ()1 ( Elsayed Bekhitدراسة ) 21(

  ، العربيـة الحكوميـة     المواقـع    تبحث هذه الدراسة في أنماط استخدام اإلنترنـت فـي         
 واتباعـه   المواقـع العربيـة الحكوميـة     كما تسعى إلى تحديد أي نموذج للعالقات العامة  فـي            

  .في بناء العالقات على اإلنترنت مع جمهورها 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

اإلنترنـت كـأداة     عتمد بشدة علـى اسـتخدام     ت العربية لم    ةالمنظمات غير الحكومي  ن  إ -1
  . ولم تستفد االستفادة الكاملة من قدرات حوارية لإلنترنتللعالقات العامة

نشرت معظم المواقع المحتوى نفسه بلغتـين، علـى الـرغم مـن أن اللغـة العربيـة                   -2
 . لغتهم الرئيسية، على أمل الوصول إلى جماهير مختلفةهي

  )2() 2010(دراسة حاتم محمد عاطف    ) 22(

علـى  ) المتغيـر المـستقل   ( تهدف الدراسة إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام اإلنترنـت             
، والتـي تعـد مجـاالً خـصباً للبحـث           )المتغير التـابع    ( أخالقيات ممارسة العالقات العامة     

  .همن المهم التعرض ل

                                                
(1) Elsayed Bekhit : Online Public Relations in the Arab Governmental Websites , Journal of Arab and 

Muslim Media Research ( Vol, 2 Numbers 1 and 2 , 2009, pp , 53- 80 ). 

  رسالة ماجستیر غیر منشورة " دراسة تطبیقیة"حاتم محمد عاطف، أثر استخدام اإلنترنت على أخالقیات ممارسة العالقات العامة  )2(

  ).2010كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : جامعة القاھرة ( 
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  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

مدى استخدام اإلنترنت في عمـل العالقـات العامـة بالمؤسـسات عينـة الدراسـة،                 -1
  %.52والتي أوضحت النتائج أنها تستخدم بدرجة كبيرة جداً وبنسبة 

حول من يقوم بأداء وظيفة العالقات العامة في كـل مؤسـسة مـن مؤسـسات عينـة                   -2
 مفـردة بنـسبة   169ئيو العالقـات العامـة فـي المقدمـة بعـدد          الدراسة، جاء أخصا  

  .من إجمالي إجابات أفراد العينة% 84

  

اني ور الث ت : المح ي تناول ات الت ات  الدراس ي العالق ى األداء ف ؤثرة عل ل الم العوام
  -:العامة

  )1() 1995(دراسة حنان محمد جنید ) 1(

لمـسئوليات وأنـشطة    تهدف إلـى دراسـة طبيعـة المفهـوم االجتمـاعي المتكامـل              
وأهداف العالقات العامة، والدور التأثيري الذي يمكن أن تقـوم بـه فـي المجـال التنظيمـي                  
لدعم األنشطة والجهود االتصالية التي تقـوم بهـا اإلدارات الوظيفيـة فـي المنظمـة، وذلـك             
عن طريق دراسة ميدانية من خالل التطبيق علـى عينـة مـن شـركات قطـاعي األعمـال                   

  .ستثماري في مصرالعام واال

واستخدم الباحث فـي دراسـته مـنهج المـسح باسـتخدامه أسـلوب مـسح أسـاليب          
  .الممارسة ومنهج دراسة العالقات المتبادلة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها

 زيادة نسبة المنشآت التي تعاني فيها أجهـزة العالقـات العامـة مـن وجـود صـعوبات                   -1
 . المختلفةفي ممارستها ألنشطتها

 تحتل وسائل االتصال الشخـصي الترتيـب األول مـن حيـث األهميـة فـي االتـصال                   -2
  .بفئات الجمهور الداخلي للمنشأة من وجهة نظر المسئولين عن إدارات العالقات العامة

  

  

  
                                                

حنان محمد جنيد، تأثير العالقات العامة على فاعلية الوظائف اإلدارية للمنشأة، دراسة ميدانية على عينة من شركات القطـاعين                    )1(
 ).1995كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،: جامعة القاهرة(، ه غير منشورةرسالة دكتوراالعام والخاص، 
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  )1( )1998(سلوى العوادلي /دراسة كریمان محمد فرید) 2(

عف فـي بـرامج التأهيـل والتـدريب         تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نقاط القوة والـض        
األكاديمي في مجال العالقات العامـة بكليـة اإلعـالم جامعـة القـاهرة، وانعكاسـها علـى                   

  .مستوى األداء المهني

حيث تعد هذه الدراسة مـن الدراسـات الوصـفية، إذ اعتمـدت علـى مـنهج مـسح              
  .الرأي العام، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل

  -:دة نتائج، أهمها وتوصلت الدراسة إلى ع

 إن مديري العالقات العامة في الشركات محـل الدراسـة يـرون أن هنـاك نقـصاً فـي                    -1
  .مهارات الممارسة العملية لخريجي العالقات العامة، وذلك لعدم وجود التدريب الكاف

 يرى مديرو العالقات العامة أهمية إضافة بعـض الموضـوعات فـي منـاهج الدراسـة،                 -2
، والمراسـلة والبروتوكـول بنـسبة       %94.3ادثة اإلنجليزية و بلغـت نـسبتها        وذلك مثل المح  

، حيث إن كل ذلـك يـسهم فـي رفـع كفـاءة              %75.7، والمعارض والمؤتمرات بنسبة     80%
  .أداء الممارسين

  )2() 1998( الخاجة ددراسة مي عبد الواح) 3(

فـي مجـال   تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى كفـاءة أداء العـاملين وفاعليتـه          
العالقات العامة، و استخدمت الباحثة هـذه الدراسـة علـى العـاملين فـي العالقـات العامـة         

  .ببلدية دبي مستخدمة منهج دراسة الحالة

  -:وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

 غالبية العاملين بالعالقات العامة يفهمون العالقات العامـة فهمـا جزئيـا، إذ لـم يـشيروا                   -1
ا عملية توصـيل للمعلومـات، إلـى أنهـا عمليـة مدروسـة ومخططـة تـستهدف                  باعتباره

  .بأسلوب علمي منظم إيجاد حالة من الرضا المتبادل بين المنظمة وجماهيرها

 كشفت الدراسة أن أكثر من نصف العاملين فـي القـسم مـن الحاصـلين علـى درجـات              -2
  .علمية جامعية

                                                
  .79-27، ص ص مرجع سابقكريمان محمد فريد، سلوى العوادلي  )1(
حـوث  المجلة المصرية لب دراسة حالة بلدية دبي،     :  الخاجة، تقويم فاعلية أداء العاملين في مجال العالقات العامة           دمي عبدا لواح   )2(

 .128 -65ص ص )1998كلية اإلعالم، العدد الرابع، ديسمبر: جامعة القاهرة  (اإلعالم
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بيـة، حيـث إن كـل العـاملين فـي العالقـات             هناك اهتمام من المؤسسة بالدورات التدري      -3
العامة تقريبا التحقوا بدورات، إال أنها ليست جميعاً  فـي مجـال العالقـات العامـة بـل فـي                  

  . اإلدارية وغيرهانالشئو
ة ) 4(  Gabriel M.Vasques and Maureen Taylorدراس
)1999()1(  

ـ             ات نـشاط العالقـات           تهدف الدراسة إلى تطـوير المـدخل الثقـافي ألبحـاث وممارس
العامة من خالل مد جسر للتواصل بـين نمـاذج جـرونج للعالقـات العامـة وبـين األبعـاد                  
الثقافية لنموذج هوفستيد، وتسعى أيضاً الختبـار الوسـائل واألسـاليب الكميـة التـي تـربط                 

واتـصاالت العالقـات لـدى    ) ثقافـة المؤسـسة أو الـشركة        (بين كل من الثقافة المجتمعيـة       
  .اممارسيه

حيث تشير الدراسة إلـى أن الثقافـة تتـصل بممارسـات ونـشاط العالقـات العامـة         
على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما يمثل تـأثيراً مباشـراً علـى ممارسـات العالقـات                 

  .العامة في المؤسسة

 ممارساً نشطاً مـن ممارسـي العالقـات العامـة فـي             143وتمثلت عينة الدراسة في     
  .لمنظمات الربحية وغير الربحيةمختلف المؤسسات وا

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 إن الثقافة تعد متغيراً أساسياً لممارسي العالقـات العامـة، كـذلك وجـود ارتبـاط                 -
   .قوي وذو داللة بين ممارسة العالقات العامة وبين الثقافة المجتمعية للبلد المعني

  )2( Ming Yi Wu and others(2001)  دراسة ) 5(

تقدم هذه الدراسة تحلـيالً وصـفياً لنمـو نـشاط العالقـات العامـة وتطويرهـا فـي            
تايوان، حيث سعت لتقديم الـشرح والتفـسير فيمـا يتعلـق بنـشاط العالقـات العامـة فـي                    

  .تايوان

  -:وسعت الدراسة إلى اإلجابة على ثالثة تساؤالت وهي 

  ت العامة في تايوان ؟ما العوامل االجتماعية المؤثرة على نشاط العالقا -1

                                                
)1(  Gabriel M.Vasques and Maureen Taylor : what Cultural Values Influence American public relations 

practitioners : public relations Review ( Vol. 25 ,No. 4 , 1999 ,pp.433-449 ). 

)2(  Ming-Yi- Wu and Others: Exploring Societal and Cultural Influences on Taiwanese ,  public 

relations Review ( Vol. 27,2001.pp.317-330 ). 
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 ما نماذج العالقات العامة المطبقة في تايوان ؟ -2

  ما القيم المؤثرة على ممارسي العالقات في تايوان ؟ -3

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 إن ممارسي العالقات العامـة فـي تـايوان يمارسـون نوعـاً متوسـطاً بـشكل                  -1
  .مرتفع من االتجاه نحو العمل الجماعي

سعي ممارسي العالقات العامة إلى إقامة عالقـات شخـصية جيـدة مـع األفـراد           -2
  .داخل وخارج المنظمة

 أثرت العوامل المجتمعيـة مثـل الموقـف الـسياسي والجغرافـي فـضالً عـن                 -3
السياق االقتصادي واإلعالمـي علـى نـشاط العالقـات العامـة وقـيم الممارسـة المتاحـة                  

  .أمامها
  )1() 2002(ة دراسة إیمان محمد زھر) 6(

 تهدف هذه الدراسة إلى التعـرف علـى مـدى التـزام فـروع الـشركات المتعـددة                  
الجنسية العاملة في مصر في ممارسـتها للعالقـات العامـة بالنمـاذج المعياريـة للعالقـات                 
العامة، ومدى ممارسة هذه النمـاذج فـي تعامالتهـا مـع جمهـور العمـالء، و تعـد هـذه                     

ية حيـث أجـرت الباحثـة هـذه الدراسـة مـستخدمة مـنهج               الدراسة من الدراسات الوصـف    
شـركة  )118(المسح على عينة من فروع الشركات المتعـددة الجنـسية فـي مـصر بلغـت                 

  .تقريباً من إجمالي الشركات المتعددة الجنسية العاملة في مصر%) 71(بنسبة 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

ء علـى الترتيـب األول بـين مجموعـة الجمـاهير             حصول جمهور المستهلكين أو العمال     -1
وذلك بوصـفها الجمـاهير األساسـية التـي تتـصل           . التي توجه لها العالقات العامة برامجها     

بها أجهزة العالقات العامة، يليها المجتمع المحلـي، يليهـا وسـائل اإلعـالم، ثـم الحكومـة،                  
  .ثم حملة األسهم، ثم المنافسون في المرتبة األخيرة

تخصص ثلث الشركات محل الدراسـة إدارة أو قـسماً مـستقالً للعالقـات العامـة،بل                 ال   -2
تضاف وظيفة العالقات العامة على وظيفـة قـسم  أو إدارة أخـرى يقـوم بمهامهـا بجانـب                    

                                                
ـ     دراسة مسحية،   : إيمان محمد زهرة، العالقات العامة في الشركات المتعددة الجنسية العاملة في مصر            )1( ر رسـالة ماجـستير غي

 ).2002كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،: جامعة القاهرة (منشورة
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مهامه المعتادة وهو ما ال يعطي الفرصة الكافيـة للعالقـات العامـة للقيـام بوظائفهـا بـشكل             
  .فعال

  )1() 2002(دراسة حنان ھارون) 7(

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى العوامـل المـؤثرة علـى أداء العنـصر البـشري                 
بالعالقات العامة لوظائفه وتقيـيم أداء العـاملين فـي المنظمـات اإلنتاجيـة والخدميـة فـي                  
مــصر، والتعــرف علــى مــستويات هــذا األداء وفقــاً لألهــداف والخطــط الموضــوعية 

وما هو قائم بالفعـل، واعتمـدت الدراسـة علـى مـنهج             واالنحرافات بين ما ينبغي أن يكون       
المسح والمنهج المقارن ومنهج تحليل الـنظم، وذلـك علـى عينـة مـن شـركات القطـاعين           
العام والخاص في المنظمات الخدميـة واإلنتاجيـة، و بلـغ عـدد المبحـوثين مـن العـاملين                

  .مفردة) 182(بالعالقات العامة في تلك الجهات 

  :ى عدة نتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة إل

 عدم وجود خطة واضـحة ألنـشطة العالقـات العامـة فـي معظـم المنظمـات محـل                    -1
  . الدراسة

 انخفاض قيام وحدات العالقات العامـة بـوظيفتي البحـوث والتقـويم، أمـا فيمـا يتعلـق             -2
بوظيفة االتصال، أشارت نتائج الدراسـة إلـى أن أهـم أهـداف االتـصال فـي المنظمـات                   

  .اسة ينصب على كسب ثقة الجمهور الداخلي والخارجيمحل الدر
  )2() 2003(دراسة ریم أحمد عادل طھ ) 8(

هدفت إلى دراسة تـأثير اخـتالف نمـط بيئـة المنظمـة علـى الـسلوك االتـصالي              
لجهاز العالقات العامة، وتعد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصـفية، حيـث اسـتخدمت                  

ـ        نهج العالقـات المتبادلـة بـين المتغيـرات المختلفـة           الباحثة منهج المسح باإلضافة إلـى م
شـركة مـن شـركات القطـاعين العـام      ) 90(للظاهرة، وتم تطبيقها على عينة مكونـة مـن     

  .والخاص بالقاهرة الكبرى تم اختيارها بطريقة العينة العمدية
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

                                                
دراسة تطبيقية على عينة من المنظمات اإلنتاجية       : ، العوامل المؤثرة على العاملين في العالقات العامة         محنان هارون عبد السال    ) 1(

 ).2002كلية اآلداب،: جامعة المنيا ( رسالة دكتوراه غير منشورةوالخدمية في مصر، 

رسالة ماجـستير  دراسة ميدانية تحليلية، : ريم احمد عادل طه، تأثير بيئة المنظمة على السلوك االتصالي لجهاز العالقات العامة   )2(
 ).2003كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،: جامعة القاهرة  ( غير منشورة
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لعامة التـي تقـوم بـإجراء البحـوث بـشكل            االنخفاض الشديد في نسبة أجهزة العالقات ا       -1
، وفي المقابل ارتفـاع نـسبة األجهـزة التـي تقـوم بـإجراء              %)2,2(دائم حيث بلغت نسبتها     

  %).44,4(أية بحوث 
 تمثلت أهـداف العالقـات العامـة فـي دعـم الـصلة بـين إدارة الـشركة وجماهيرهـا           -2

  %).47,1(الداخلية والخارجية بنسبة 
 بالشركات ذات البيئـة البـسيطة والمعقـدة ال تهـتم بتحـسين مـستوى                 إن اإلدارة العليا   -3

اإلدراك السلبي لمـديري العالقـات العامـة لـألدوار االتـصالية المنوطـة بهـم، حيـث إن             
مضامين الدورات التدريبية التي تعقـد لهـم انحـصرت فـي الموضـوعات الخاصـة بـأداء          

ور االستـشاري للعـاملين فـي    دور فني االتصال، ولم تهـتم بعقـد دورات تقـوى بهـا الـد        
  .العالقات العامة

  )1() 2004( دراسة أنجى محمد أبو سریع ) 9(

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة مالمـح الـصورة الذهنيـة لمهنـة العالقـات                
العامة لدى ممارسيها وتحديد المتغيرات المـؤثرة علـى هـذه الـصورة، ومحاولـة التعـرف                

قات العامة والمتغيرات المـؤثرة عليهـا، وذلـك مـن خـالل             على مستوى أداء ممارسي العال    
دراسة ميدانية على العاملين بالعالقـات العامـة فـي عينـة المؤسـسات التابعـة لقطاعـات                  

والعاملـة  ) القطاع الحكومي، وقطـاع األعمـال العـام، والقطـاع الخـاص      ( الملكية المختلفة   
وصـفية والتـي اعتمـدت علـى        في نطاق القاهرة، حيث تعتبر الدراسـة مـن الدراسـات ال           

  .منهج المسح الوصفي، وأسلوب مسح أساليب الممارسة
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها

 ال توجد فروق كبيرة بين اتجاهات ممارسي العالقات العامـة فـي المؤسـسات الحكوميـة              -1
  .والخاصة والتابعة لقطاع األعمال العام نحو السمات العامة لصورة المهنة

 يزداد معدل وجود ميزانية مستقلة ألنشطة العالقات في القطاع الحكومي، ثـم فـي قطـاع                 -2
  .األعمال العام، وأخيراً في القطاع الخاص

 جاءت أكبر نسبة وجود مشكالت تواجه الممارسين فـي العمـل لـدى العـاملين بالقطـاع             -3
وجـود مـشكالت لـدى      الحكومي، ويليهم الممارسون في قطاع األعمال، في حين تقل نـسبة            

  .المبحوثين في القطاع الخاص

                                                
رسالة ماجستير الذهنية لمهنة العالقات العامة لدى ممارسيها وعالقتها بمستوى أدائهم لها،      انجي محمد أبو سريع خليل، الصورة        )1(

  ).2004كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،: جامعة القاهرة(، غير منشورة
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  )1( )2006(دراسة أبو بكر الغزالي ) 10(

هدفت الدراسة إلى تحديد األهميـة النـسبية للعوامـل المـؤثرة علـى أداء العالقـات                 
العامة في ليبيا، وتأثيرات العوامل السلبية واإليجابيـة علـى أداء العالقـات العامـة، ومـدى                 

  .يارية الفعالة في ممارسة العالقات العامة في الشركات الليبيةتطبيق النماذج المع

 مـنهج المــسح،  تتعـد الدراسـة مـن الدراسـات الوصــفية التحليليـة، واسـتخدم      
ويتكون مجتمع الدراسة من الشركات الليبية من القطاع العـام و بلـغ عينـة الـشركات التـي                

  .شركة) 27(تم تطبيق الدراسة عليها 

  : عدة نتائج، من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى

 ارتفاع نسبة الـشركات التـي تـضع وظيفـة العالقـات العامـة ضـمن وظيفـة إدارة                    -1
  .الشئون اإلدارية

من المـسئولين عـن أجهـزة العالقـات العامـة بالـشركات محـل               %) 28,6( إن نسبة    -2
الدراسة هم من الحاصلين على تخصـصات فـي مجـال العالقـات، وهـي نـسبة ضـعيفة                   

  .ى أهمية التخصص في مجال العالقات العامةبالقياس إل
  )2() 2007(دراسة شیماء السید سالم ) 11(

تسعى الدراسة إلى معرفـة تقيـيم طـالب العالقـات العامـة للدراسـة التخصـصية                      
  . بكلياتهم وانعكاسه على اتجاهاتهم نحو مستقبل المهنة بعد التخرج) النظرية والعملية ( 

 الدراسات الوصفية، والتـي اسـتخدمت فيهـا مـنهج المـسح،             وتعد هذه الدراسة من   
ويشمل مجتمع الدراسة طالب قسم العالقات العامة بالفرقـة الرابعـة بكليـة اإلعـالم جامعـة              

 192 مفردة، وطالب قسم اإلعـالم بجامعـة عـين شـمس وعـددهم               187القاهرة، وعددهم     
  . مفردة55مفردة، وطالب قسم اإلعالم بجامعة حلوان وعددهم 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها

شـعب العالقـات    /  وجود عالقة طردية بين تقييم الطـالب للدراسـة النظريـة بأقـسام               -1
  . العامة واتجاهاتهم نحو مستقبل ممارسة المهنة بعد التخرج

                                                
، الة دكتـوراه غيـر منـشورة   رسأبو بكر مبروك الغزالي، العوامل المؤثرة على ممارسة العالقات العامة في الشركات الليبية،    )1(
  ).2006كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : جامعة القاهرة (
صیة        شیماء السید سالم،   )2( ة التخص ة للدراس ات العام ة   ( تقییم طالب العالق ة والعملی اتھم نحو      ) النظری ى اتجاھ ھ عل اتھم وانعكاس بكلی

) 2007كلیة اللغة العربیة،  العدد الثامن والعشرون، : جامعة األزھرجامعة األزهر (، المیةمجلة البحوث اإلعمستقبل المھنة بعد التخرج 
 .ص ص
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شـعب العالقـات    /  توجد عالقة طردية بين تقيـيم الطـالب للدراسـة العمليـة بأقـسام                -2
  .اتجاهاتهم نحو مستقبل ممارسة المهنة بعد التخرجالعامة و

  )1() 2008(دراسة ھباس بن رجاء الحربي ) 12(

تسعى الدراسة إلى التعرف على مفهوم العالقـات العامـة لـدى العـاملين،  وعلـى                  
عالقة إدارة العالقات العامة مع اإلدارة العليا بالمؤسـسات الحكوميـة فـي المملكـة العربيـة                 

ك من خالل التعرف على مدى وضـوح مفهـوم العالقـات العامـة ووظائفهـا                السعودية، وذل 
وأهدافها لدى المسئولين عنها، كذلك على درجـة ارتباطهـا بـاإلدارة العليـا، ومـدى تـأثير                  

  . هذه االرتباط على أنشطة العالقات العامة

حيث تم استخدام األسـلوبين الكيفـي والكمـي، واعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج                 
 ت واقتـصرت الدراسـة علـى العـاملين فـي إدارة العالقـات العامـة بالمؤسـسا                 الوصفي،

  .الحكومية في المملكة العربية السعودية

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

 أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك اختالفاً ذا داللـة إحـصائية فـي عـدد مـن العناصـر                    -1
 العالقـات العامـة يولـون أهميـة كبيـرة للميزانيـة          المؤثرة على األداء، فقد تبين أن أفـراد       

كعامل حاسم، ويمثل جزءاً من مجموعة عوامل أخرى تحـدد وتـنظم هـذا األداء، بـل إنهـم                 
  .يرون بأن العامل الحاسم في هذه المسألة هو محتوى وسائل اإلعالم المتعلق بالجهاز

  : على الدراسات السابقة لتعلیقا

 ،فكـري مـن أهـم األنـشطة التـي يمارسـها البـاحثون             يعد التعامل مع النتـاج ال     
وعادة ما يهدف هذا التعامل إلى التعرف علـى الجديـد مـن المعلومـات، والوقـوف علـى                   
النتائج التي توصل إليها الباحثون السابقون، ومن ثم اإلفـادة مـن هـذه النتـائج فـي إجـراء                    

  -:بحوث جديدة وبناء على ذلك 

تفاقها على أهمية اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي           الحظ الباحث من هذه الدراسات ا      -1
  .مجال العالقات العامة

قلة الدراسات التي تناولت المحور الثاني والخـاص بالعوامـل المـؤثرة علـى األداء                -2
 .في العالقات العامة

                                                
، المجلة المصرية لبحوث اإلعـالم ھباس بن رجاء الحربي، دور العالقات العامة في األجھزة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة،    )1(
  .521-481ص ص ).2008 يونيه -ن، ابريل كلية اإلعالم، العدد الثالثو: جامعة القاهرة (
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ركزت معظم الدراسات السابقة في دراسة التقنيـات الحديثـة علـى اإلنترنـت كـأهم               -3
 .وسائل االتصال الحديثة

ركيز أغلب الدراسات علـى طبيعـة اسـتخدامها فـي قطاعـات محـددة، وإهمـال                ت -4
 .جوانب أخرى تتمثل في أنماط الملكية

  :حدود االستفادة من الدراسات السابقة 

تحديد إشكالية الدراسة تحديداً دقيقاً، بحيث تصاغ األهداف والتساؤالت، وفقاً لهذه المشكلة،             -1
  .نت األهداف والتساؤالت دقيقة أيضافكلما كانت المشكلة محددة بدقة، كا

أسهمت في اختيار مجموعة المناهج واألدوات البحثية المناسبة للبحث والتـي تـدفع إلـى               -2
 .الوصول إلى نتائج علمية سليمة

 االسترشاد إلى المراجع والمصادر التي استعانت بها الدراسات، والبحث عنها، ومـن ثـم          -3
 . اإلفادة منها قدر اإلمكان

  :دراسة مشكلة ال

 فـي الكـشف عـن مـستوى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي         ةتتحد مشكلة الدراس  
العالقات العامة في شركات االتصاالت اليمنيـة، ومجـاالت توظيفهـا وانعكاسـها علـى أداء                
ممارسي العالقات العامة وذلك من خـالل مـدى اسـتخدامهم لهـا ودرجـة إجـادتهم لهـا،                   

معهـا، وعـن مـستوى تـأثير التقنيـات الحديثـة علـى              ومدى وجود مشكالت أثناء التعامل      
األداء في العالقات العامة وطبيعتها، باإلضافة إلـى أهـم انعكاسـها علـى األداء فـي هـذا                   

  .المجال

حيث يقوم الباحث بالمقارنة بـين شـركات القطـاع الحكـومي و القطـاع المخـتلط                 
 العالقـات العامـة فـي    توالخاص، وذلك من أجل معرفة التقنيـات الحديثـة المتاحـة إلدارا          

  .كل شركة، ومستوى استخدامها ومجاالت توظيفها في مجال العالقات العامة
  -:أھمـــیة الدراســــة 

  :تتحدد أھمیة الدراسة في

 تعد من المجاالت القليلة في اليمن والتـي تقـوم علـى دراسـة اسـتخدام التقنيـات                   -1
 .  األخرىالحديثة والعالقات العامة مقارنة بالمهن االتصالية

استخدام تقنيات االتصال على أداء العالقـات العامـة ومـدى أهميـة انعكاسـات       مدى   -2
 . تلك االستخدامات أثناء التطبيق وبعده في هذا المجال الحساس والحيوي
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النظر إلى ما يحدث مـن تطـورات سـريعة للتقنيـات الحديثـة، والتـي أدت إلـى                    -3
 .ة تغيرات جذرية في أداء ممارس العالقات العام

  -:أھــداف الدراســــة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى
التعرف على أهمية استخدام التقنيات الحديثة من وجهة نظر ممارسي العالقات العامـة،              -1

  .ودرجة إ جادتهم لها

 العالقات العامة داخليـاً وخارجيـاً عينـة         تالكشف عن التقنيات الحديثة المتاحة إلدارا      -2
 .مقارنة بالوسائل األخرىالدراسة، ومستوى اعتمادهم لها 

 .التعرف عن اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو التقنيات الحديثة -3

التعرف درجة استخدام ممارسي العالقات العامة للتقنيات الحديثة، ومجاالت توظيفهـا،            -4
 .وأهداف استخدامها

 .التعرف على المشكالت التي تواجههم أثناء التعامل مع التقنيات الحديثة -5

رف على مدى قيام الشركة بمنح ممارسي العالقات العامة الفرصة لالشتراك فـي              التع -6
 .دورات تدريبية في التقنيات الحديثة

الكشف على مستوى تأثير التقنيات الحديثة على األداء في العالقات العامة والمتمثل فـي     -7
 .البحث والتخطيط واالتصال والتقويم

ف بين شركات القطاع الحكومي وشركات القطـاع     التعرف على أوجه التشابه واالختال      -8
  .المختلط وشركات القطاع الخاص في ممارستها للتقنيات الحديثة

  -:تساؤالت الدراســــة 

على ضوء المشكلة البحثية ومن خالل االطالع علـى الدراسـات الـسابقة فـي هـذا                 
علـى عـدد    المجال، والتي أجريت في دول أخرى فإن هذه الدراسة سـوف تـسعى لإلجابـة                

   -:من التساؤالت وهي 

ما أهمية استخدام التقنيات الحديثة مـن وجهـة نظـر ممارسـي العالقـات العامـة،                  -1
  ودرجة إ جادتهم لها ؟

  العالقات العامة ؟تما التقنيات الحديثة المتاحة إلدارا -2
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 العالقـات العامــة علـى التقنيــات الحديثـة مقارنــة    تمـا مـستوى اعتمــاد إدارا   -3
  ؟بالوسائل األخرى

  ؟ما التقنيات الحديثة المستخدمة داخلياً وخارجياً عينة الدراسة  -4

  ؟ما اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو التقنيات الحديثة -5

 ما المشكالت التي تواجههم أثناء التعامل مع التقنيات الحديثة ؟ -6

مـا درجــة اســتخدام ممارسـي العالقــات العامــة للتقنيـات الحديثــة، ومجــاالت     -7
  ؟، وأهداف استخدامهاتوظيفها

ما مدى قيام الشركة بمـنح ممارسـي العالقـات العامـة الفرصـة لالشـتراك فـي                   -8
  ؟دورات تدريبية في التقنيات الحديثة

  ؟ما مستوى تأثير التقنيات الحديثة على األداء في العالقات العامة -9

ـ                -10 ه ما أهم انعكاسات التقنيات الحديثة على ممارسـي العالقـات العامـة وعلـى أدائ
  ؟)  التقويم – االتصال – التخطيط –البحث ( لوظائف 

ما أوجه التشابه واالختالف بـين شـركات القطـاع الحكـومي وشـركات القطـاع           -11
  ؟المختلط وشركات القطاع الخاص في ممارستها للتقنيات الحديثة

  -:اإلجراءات المنھجیة 

  -:نوع الدراســــة 

هـا ركـزت علـى اكتـشاف الظـواهر       ألن الوصـفية، تعد هذه الدراسة من الدراسات      
واسـتناداُ  .  التقنيات الحديثة في شـركات االتـصاالت بالجمهوريـة اليمنيـة           مالمتعلقة باستخدا 

التعـرف علـى مـستوى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي               إلى ذلك فإن الدراسة تسعى إلى       
  .عامة العالقات العامة، ومجاالت توظيفها وانعكاسها على أداء ممارسي العالقات ال

  -:منھج الدراســــة 

 منهج المسح، والـذي يعـد جهـداً علميـا منظمـاً للحـصول          تعتمد هذه الدراسة على   
على بيانات ومعلومات وأوصـاف عـن الظـاهرة أو مجموعـة مـن الظـاهرات موضـوع                  

لممارسـي العالقـات العامـة لجمـع بيانـات           لبحـصر شـام   لذا قـام الباحـث      ،  )1(البحث
  .تقنيات الحديثة في العالقات العامة ومعلومات عن استخدام ال

                                                
  .147ص )  2006عالم الكتب، : القاهرة  (  وبحوث اإلعالم–مناهج البحث العلمي سمير محمد حسين،  )1(
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هذا باإلضـافة إلـى أسـلوب المقارنـة والـذي يـستخدم للمقارنـة أو الموازنـة أو                   
المضاهاة بين حالتين مختلفتين جوهرياً أو أكثـر، وتـم االعتمـاد علـى المـدخل للمـساعدة                  
 في إجراءات مقارنات كمية بين مجتمـع الدراسـة، حيـث تناولـت الدراسـة مقارنـة بـين                  
مجتمع البحث فـي شـركات االتـصال التابعـة للقطـاع الحكـومي والمخـتلط والخـاص،                  

  .  لمعرفة أوجه االتفاق واالختالف 
  -:مجتمع الدراســـة 

يتمثل مجتمع الدراسة فـي شـركات االتـصاالت اليمنيـة علـى اخـتالف ملكيتهـا،                
 ويمثـل     وشـركات خاصـة     )مخـتلط (والتي تتكون من شركات حكومية وشركات اسـتثمارية       

هذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر المجتمع المـستهدف، والـذي يهـدف الباحـث دراسـته                
  .ويتم تعميم نتائج الدراسة على كل مفرداته

  

و حدد الباحث اإلطار المكاني إلجراء الدراسـة فـي المراكـز الرئيـسية بمحافظـة                
  . ءصنعا

  :تتمثل في النحو التالي و

  

  .، وتمثل القطاع الحكوميالمؤسسة العامة لالتصاالت -1

 .شركة يمن موبايل، وتمثل القطاع المختلط -2

 .، وتمثل القطاع الخاصMTNشركة  -3

 

  -:حجم العینة وتوزیعھا 

 مفـردة، موزعـة علـى القطاعـات الـثالث علـى النحـو          90بلغ إجمالي مجتمع الدراسـة      
.  الخـاص  للقطـاع ) 18(للقطـاع المخـتلط و    ) 30(مفردة للقطاع الحكـومي و    ) 39: (التالي  

 حجم المبحوثين بعد استبعاد االسـتمارات غيـر المـستوفاة مـع عـدد مـن المبحـوثين            غوبل
  . استمارة) 75(والذي قد تم سفرهم إلى الخارج لغرض دورات تدريبية 
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  -:أدوات جمع البیانات 

  

 وهو أسلوب جمع البيانـات الـذي يـستهدف اسـتثارة األفـراد المبحـوثين            االستبيان
ة ومقننة لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينـة فـي إطـار البيانـات المرتبطـة                  بطريقة منهجي 

بموضوع الدراسة وأهدافها دون تدخل من الباحث في التقريـر الـذاتي للمبحـوثين فـي هـذه            
البيانات، ويعد االستبيان من أكثر وسائل أو أدوات جمـع البيانـات شـيوعا واسـتخداما فـي                  

  .)1(منهج المسح 
 الباحث في هذه الدراسـة علـى صـحيفة االسـتبيان كـأداة لجمـع المعلومـات              وبذلك اعتمد 

 المقابلة الشخصية مع أغلب المبحـوثين لـضمان أكبـر قـدر مـن                وذلك من خالل   ،والبيانات
 م وتـم جمـع      2010دقة اإلجابات، و تمت عملية جمع البيانات شـهري يوليـو وأغـسطس              

امة فـي القطاعـات التـي تـم سـحبها فـي             هذه البيانات  من مديري وممارسي العالقات الع       
  .العينة

  
أسـئلة مفتوحـة،    ( وقد شملت استمارة االستبيان على أنـواع مختلفـة مـن األسـئلة              

  .أسئلة مغلقة، أسئلة مغلقة مفتوحة
  

  :الصدق والثبات
صدق - ھ،     Validity  :ال ع لقیاس ا وض اس م ى قی اس عل درة المقی دى ق و م ا ھ صود ھن  والمق

  .)2( عدم وجود خطأ في القیاسویتطلب الصدق التام
وبعد صياغة استمارة االستبيان في صورتها األولية قـام الباحـث بعرضـها علـى مجموعـة            
من المختصين في مجال اإلعـالم والعالقـات العامـة لمعرفـة مـدى صـالحيتها لتحقيـق                  

                                                
 .353ص )2004عالم الكتب،:القاھرة(  2ط،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، دمحمد عبد الحمي )1(
) 2009الدار المصریة اللبنانیة،: القاھرة"( البحث واالستخدامات اإلحصائیة في الدراسات اإلعالمیةمناھج " غیب ز شیماء ذو الفقار )2(

 . 80ص 
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 تـم الوصـول باسـتمارة االسـتبيان إلـى           م وبناء على آرائهم وتوجيهـاته     ،*أهداف الدراسة   
  .رتها النهائيةصو

ات  - يقصد باختبار ثبات أداة جمع المعلومـات والبيانـات للتأكـد مـن درجـة                : الثب
االتساق العالية لها بما يتيح قياس ما تقيسه مـن ظـاهرات ومتغيـرات بدرجـة عاليـة مـن                    

 أو فـي     نفـسها  الدقة، أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة فـي جمـع  المعلومـات               
  .)1( نفسهات أو المتغيراتقياس الظاهرا

مـن أفـراد عينـة الدراسـة، ثـم أعيـد            %) 5(وقد قام الباحث باختيار عينة قوامها       
للتأكـد مـن    ) عـشرون يومـاً     ( تطبيق االستمارة على العينة نفسها بعد فترة زمنيـة مـدتها            

ثبات أسئلة االستمارة، وأنه تم التوصـل إلـى النتـائج نفـسها أم ال ؟ وقـد حـصل الباحـث                  
  .مما يؤكد صالحية القياس للتطبيق%) 95(ى معدل ثابت يقدر بحوالي عل

  -:منھاجیھ التحلیل اإلحصائي للبیانات 

استخدم الباحث مجموعة من المعـامالت اإلحـصائية فـي تحليـل بيانـات الدراسـة                
  :وهي كالتالي 

  .التكرارات البسيطة والنسب المئوية -1
                                                

  -:عرض الباحث االستمارة على المحكمین التالیة أسماؤھم مرتبًھ ترتیبًا أبجدیًا  *
  .عین شمس جامعة – باآلدابكلیة  ورئیس قسم اإلعالم      أستاذ                    السید بھنسي  د.أ -1
  .  جامعة القاھرة–اإلذاعة والتلفیزیون بكلیة اإلعالم    أستاذ                  زبركات عبد العزید . أ-2
  . جامعة القاھرة– عمید كلیة اإلعالم                      زسامي عبد العزید . أ-3
  .م وفنون االتصال، جامعة السادس من أكتوبرد شعبان شمس                         عمید كلیة اإلعال. أ-4
  .د عزت حجاب                           عمید كلیة اإلعالم، جامعة الیرموك، إربد، عمان. أ-5
  . جامعة القاھرة–د على عجوة                            أستاذ العالقات العامة بكلیة اإلعالم . أ-6
  . جامعة صنعاء–          أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم  سالم    رد محمد عبد الجبا. أ-7
  . جامعة القاھرة–  أستاذ ورئیس قسم الصحافة بكلیة اإلعالم         د محمود علم الدین           . أ-8
  . جامعة القاھرة–  أستاذ ورئیس قسم العالقات العامة بكلیة اإلعالم        د محمود یوسف               . أ-9

  . جامعة القاھرة– اإلعالن  بكلیة اإلعالم أستاذ                 يم  سلوى العواد ل/  أ --10
  . جامعة حلوان–م فؤاده البكري                     األستاذ المساعد، قسم العالقات العامة بكلیة اآلداب /  أ --11
  المعار في جامعة الشارقة_  جامعة حلوان –قسم العالقات العامة بكلیة اآلداب                 األستاذ المساعد،          أحمد فاروق د --12
  .األستاذ المساعد، قسم العالقات العامة، جامعة مصر الدولیة                             د  رزق سعد  -13
  . جامعة صنعاء–لیة اإلعالم  د فؤاد سعدان                           األستاذ المساعد، قسم العالقات العامة بك-14
  . جامعة صنعاء– بكلیة اإلعالم ، قسم الصحافةاألستاذ المساعد د محمد القعاري                        -15
  .  جامعة القاھرة– د محمد عتران                              األستاذ المساعد،قسم العالقات العامة  بكلیة اإلعالم -16
  . جامعة القاھرة–بكلیة اإلعالم مدرس العالقات العامة                     مد زھرة د إیمان مح -17
 . أ عالء نصیر                            خبیر العالقات العامة بالمجلس األعلى للثقافة--18

 .309، ص )1999عالم الكتب، : القاھرة" (بحوث اإلعالم"  سمیر محمد حسین )1(
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 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية -2

الباحث هذه األساليب بهدف عـرض البيانـات بـصورة مبـسطة، وإعطـاء داللـة                واستخدم  
  . عامة عند إجراء التحليل ومناقشة النتائج

  -:المفاھیم اإلجرائیة للدراسة 

تحتاج بعض مفاهيم الدراسة إلى توضـيح لمعانيهـا وداللتهـا، وذلـك وفقـا لطبيعـة         
 التعريفـات   إنالمعرفيـة، حيـث     استخدامها في إطار الدراسة بمـا يبـين حـدوده العلميـة و            

  : وسوف نقوم بتعريف المفاهيم التالية ،)1(.تكون إما تصورية أو علمية
   -: التقنیات الحدیثة -

إلـى األدوات والوسـائل والتجهيـزات التـي          )) التقنيـات الحديثـة   (( تشير عبارة   
 توظف مـن أجـل إنتـاج المعلومـات ونقلهـا وإيـصالها للفـروع والمراكـز والمـساهمة                  

ـ        الـشمول والدقـة والـسرعة للمهمـة المتوخـاه        قبتصنيفها وتحليلها واسترجاعها، بمـا يحق
  : وذلك بما يحقق اآلتي 

خفض نفقة إنتاج سلعة موجودة باستخدام وحـدات أقـل مـن رأس المـال أو العمـل                   -1
  .أو كالهما في العملية اإلنتاجية

 .إنتاج سلعة أو خدمة جديدة -2

 .)2(ائل أسرع أو أساليب أحسنتحسين طريقة العمل باستخدام وس -3

ويقصد الباحث بهذا المصطلح بأنه عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائل واألدوات                 -4
التي تسهم وتساعد ممارسي العالقات العامة فـي أدائهـم ألنـشطتهم علـى أعلـى قيـام                  

  .من الدقة والسرعة
  -: األداء -

ذا فهو يعكس كال مـن  يقصد بمفهوم األداء األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها، ل 
األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي انه مفهوم يربط بين أوجه النشاط واألهداف            

  .)3(التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة 

                                                
 .23ص ) 1986مكتبة االنجلو المصریة،: القاھرة  " (مناھج البحث االجتماعیة واإلعالمیة" مر نوال محمد ع  (1)

 .53 -52 ص ص مرجع سابق،جابر محمد عبد الموجود،  )2( 

 .  45ص ) 2007دار ومكتبة الھالل، : بیروت  ( الكفایة اإلنتاجیة للمدرسمحمد مصطفى زیدان،  )3(
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ويقصد الباحث باألداء بأنها المهام من قبـل ممارسـي العالقـات العامـة والمتمثلـة                
  ). والتقويم – واالتصال – والتخطيط –البحث ( في 
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  الفصل الثاني

  العالقات العامة في الشركات الخدمیة

  
  
  
  
  



 

 - 36 -

  :مقدمة
يحاول الباحث في هذا الفصل استجالء الغموض بين مفهوم العالقات العامـة فـي الـشركات                 

  .الخدمية والدور الذي تقوم به 
  .هذه الشركات  في  وأهدافها ووظائفها كما سيركز الفصل علي أهمية العالقات العامة

ومن ثم تأتي مرحلة التعرف على نشأة االتصاالت السلكية والالسلكية فـي الـيمن وتطورهـا،                 
وعلى الشركات التي تناولتها الدراسة ، وعلى الدور التي تقوم به أجهزة العالقات العامة في هذه                

    .الشركات 
  :وتم تقسيم الفصل كما يأتي 

  
  امة في الشركات الخدمیة العتدور العالقا: المبحث األول

  العالقات العامة في شركات االتصاالت الیمنیة   : المبحث الثاني
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 العامة تدور العالقا.. المبحث األول

  في الشركات الخدمیة
  

  -:وسيتناول ما يلي 
  

 مفھوم وأھمیة العالقات العامة في الشركات الخدمیة 

 خدمیةأھداف العالقات العامة في الشركات ال

 وظائف العالقات العامة في الشركات الخدمیة

  تنظیم إدارة العالقات العامة في الشركات الخدمیة
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  :تمهيد
العالقات العامة نشاط قديم مارسه اإلنسان منـذ أقـدم العـصور، فالبـشر منـذ بـدء                  

فأصـبحت  . )1(الخليقة يبذلون جهودهم في محاولة للتكيـف والتوافـق مـع بعـضهم الـبعض              
القات العامة من أهـم مكونـات العمليـة اإلداريـة أليـة شـركة أو منـشأة حكوميـة أو                     الع

خاصة، وتطورت بشكل يتعاظم بمـا يتفـق مـع التطـورات الـسائدة عالميـاً فـي مختلـف                 
المجاالت خاصة التكنولوجية منها في مجاالت االتـصال وتقنيـة المعلومـات وبالـذات فـي                

ـ      عصرنا الراهن الذي ال غنى ألية منـشأة         باتـت تـؤدي   ي فيـه عـن العالقـات العامـة الت
أدواراً مهمة من خالل جهود منظمة تعتمـد علـى البحـث والتخطـيط واالتـصال والتقـويم                  

ـ           ، وتحـسين الـصورة الذهنيـة بـين         ةوقياسات الرأي العام وكيفيـة التعامـل معـه بإيجابي
مـستغالً التقـدم    ، والزال هـذا المفهـوم يتطـور         )2(مصالح الشركة والجماهير المتعاملة معها    

  .التكنولوجي السريع في وسائل وأساليب االتصال على نطاق واسع

وقد فطنت معظـم المؤسـسات والـشركات إلـى أهميـة العالقـات العامـة، لـذلك                  
أنشأت لها إدارات أو أقساماً متخصـصة فـي العالقـات العامـة ويـستخدم فيهـا الخبـراء                   

 مـن اإلمكانيـات واألدوات للقيـام        المتخصصون في العالقات العامـة ومـن يتـوفر لـديهم          
  .)3(بوظيفتها وأداء دورها بكفاءة ونجاح كبير

ـ                     يوتشير اإلحصاءات الحديثة إلى أن نجاح أيـة شـركة سـواء فـي أي قطـاع  ف
الوقت الحاضر مرهون بقدرتها على تكييف نفـسها مـع الظـروف المحيطـة، سـواء كانـت        

الظـروف تفـرض ضـغوطا مختلفـة علـى      سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تقنية فهـذه         
المؤسسات بكافة أشـكالها، لـذلك أصـبحت إدارات العالقـات العامـة ترافـق مولـد كـل                   
مشروع، وصار واضعو السياسات العليا واالسـتراتيجيات فـي كـل المنظمـات والـشركات               
على اختالف أنواعها يستهدون في عملهم بـآراء المـشتغلين بالعالقـات العامـة فـي جميـع                 

  .)4(دين والمرافق الحكومية بجميع أنواعهاالميا

                                                
 .13ص) 2008الدار العربیة للنشر والتوزیع، : القاھرة ( 1، طقات العامةمقدمة في العالمحمود یوسف،  )1(

 .5 صمرجع سابق،خالد الصوفي، )2(

 .8ص) 2003المكتب الجامعي الحدیث،: اإلسكندریة (  العالقات العامة والخدمة االجتماعیةمحمد بھجت كشك،  )3(

  .136ص ) 1997مكتبة عین شمس، : القاھرة  "( م وفن االتصاالتعلم اإلعال" العالقات العامة محمد كامل مصطفى الكردي،  )4(
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وفي هذا المبحث سوف يتنـاول الباحـث مفهـوم العالقـات العامـة وأهميتهـا فـي                  
الشركات الخدمية والدور الذي تقوم به، كما سـيتناول الباحـث أهـداف ووظـائف العالقـات                 

 هـذه   العامة في تلك الشركات مع دراسـة أسـاليب وتنظـيم إدارات العالقـات العامـة فـي                 
  .الشركات

  :المفهوم
العالقـات العامـة وممارســتها تعـد ظـاهرة أمريكيــة ألن أول ظهـور لمــصطلح      
العالقات العامة كان فيها وتعد النظرية القائمة للعالقات العامـة أمريكيـة أيـضاً حيـث تبنـى              

  .)1(بشكل دائم على الدراسات والبحوث القائمة في الواليات المتحدة

القـات العامـة بـاحتراف وألول مـرة فـي النـشرة التـي          ولقد استخدم مصطلح الع   
، والتـي أبـرزت مـن خاللهـا        ))العالقـات العامـة     (( أصدرها أيفي لي ورفاقه تحت عنوان     

أفكار ومبادئ أيفي لي، وصاغ عبرها فلسفة للعالقات العامـة التـي ارتكـزت علـى مقولـة                  
س مـا يفعلـه مـن هـذا        إن اإلنسان ال يكفي فقط أن يفعل الخير، بـل يجـب أن يعلـم النـا                

الخير، كما أن الصورة اإلنسانية للفرد تتجلى مـن خـالل مـشاركته االجتماعيـة مـع مـن                   
 . )2(حوله

ويختلط على البعض فهـم المقـصود بالعالقـات العامـة، فيعتقـدون بأنهـا مجـرد                 
إعداد نـشرات وإصـدار كتيبـات واللقـاء خطـب واسـتعمال كلمـات منمقـة وعبـارات                   

ر ذلـك فهـي ليـست دعايـة أو تزييفـاً، وأن النـشر الـذي تـستعمله                   معسولة، والواقع غي  
العالقات العامة ال يعدو أن يكون جانباً من جوانبهـا يعتمـد علـى النقـل الـصادق والتعبيـر         
الدقيق واإلبالغ األمين، في حين الجانب األخر مـن العالقـات العامـة يتمثـل فـي دراسـة                   

جاهاتها نحـو الـشركة حتـى تـستعين بهـا فـي         الجماهير والتعرف على آرائها وأفكارها وات     
  .)3(تعديل سياستها وبرامجها بما يتناسب مع اتجاهات هذه الجماهير

ويختلف تعريـف العالقـات العامـة حـسب المهمـة الوظيفيـة للعالقـات العامـة                 
  .وحسب رأي القائم بالتعريف ونظرته لمهمة العالقات العامة الوظيفية

                                                
 )1( Sairamesh Krishnamurthy.The Impact of Social Culture on public Relations : An Ethnographic Study 

of South lndian Organizations (PHD. University of Maryland ,1992) of Dissertation Abstracts 

international (Vol, 53. P.2462). 

       ) 2005دار صفاء للنشر والتوزیع، :عمان  ( 1،طاالتصال والعالقات العامةربحي مصطفى علیان، عدنان محمود الطوباسي،  )2(

 .229ص 

 .7، صمرجع سابقمحمد بھجت كشك،  )3(
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ى الجانب االتـصالي، فـي حـين يركـز بعـضها             العالقات عل  ففتركز بعض تعاري  
  .)1(على الجانب اإلداري، وبعضها يركز على الجانبين

وعلى الرغم من وجود بعض الخالف علـى تعريـف العالقـات العامـة إال أن هـذا                  
ـ               طريـق  نالخالف أخذ في االضمحالل يوماً بعـد يـوم بفـضل تبـادل وجهـات النظـر ع

  .الهيئات المهنية والمؤشرات العلمية

وال يزال هناك اختالف كبير بـين تعريـف العالقـات العامـة المتفـق عليـه بـين                   
  .النشاط الذي يطل عليه العالقات العامة في الحياة العملية

وعدم الدقة في تحديد معنى العالقات العامة يؤدي إلـى كثيـر مـن عـدم الوضـوح                  
ـ             ق عليـه مـن كافـة     والتيقن، ومن ناحية أخرى فإن وضع تعريف دقيق للعالقات العامـة متف

  :)2(المتخصصين في العالقات العامة يعد أمراً صعباً، وذلك لألسباب عديدة

 التطور السريع الذي يطرأ على العالقات العامـة يجعـل مـن الـصعب وضـع تعريـف                -1
  .محدد لها يشملها في كافة مراحل تطورها

 .لتحديد مراعاة االختصار في التعبير قد ينجم عنة عدم الشمول والوضوح وا-2

 يعبر التعريف في الواقع عن وجهـة نظـر صـاحبه سـواء كـان فـرداً أو جماعـة أو                      -3
 .هيئة أو تنظيماً معيناً، وبالتالي ال يعبر عن وجهة نظر المتخصصين

 صعوبة وضع التعريف بـصفة عامـة، إذ أن أي تعريـف لظـاهرة أو حادثـة أو مهنـة                     -4
 .فرد وإيجازعملية من الصعب تحديدها بدقة وشمول ووضوح وت

كما أن وضع تعريف للعالقات العامـة كـذلك يكتنفـه عـدد مـن الـصعاب وذلـك                   
  :)3(لألسباب اآلتية

  . إن العالقات العامة علم وفن حديث التكوين-1

 عدم القدرة على تحديد مضمون األلفاظ، حيث يـشير مـصطلح العالقـات العامـة إلـى                  -2
، وهـذه المعـاني هـي  اإلعـالم واالتـصاالت       ثالثة معاني مختلفة، كما قد يستخدم كبديل لها       

 .واألمور العامة

 : هما إن مصطلح العالقات العامة يتضمن ركنين أساسيين-3
                                                

 .13ص) 2009توزیع، دار الفجر للنشر وال: اإلسكندریة ( العالقات العامةمحمد عبده حافظ،  )1(

ي،      )2( د وھب اب، سحر محم ر حج د منی ة  محم ات العام داخل األساسیة للعالق اھرة   ( 1، طالم ع،  : الق شر والتوزی ر للن ) 1995دار الفج

 .30ص

 .14 -13، ص ص مرجع سابقمحمد عبده حافظ،  )3(
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 .وهو كون العالقات العامة فلسفة لإلدارة:  المفهوم النظري -أ

 .أي الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الفلسفة:  المفهوم التطبيقي -ب

  :ات العامة يتضمن أكثر من معنى  إن المفهوم التطبيقي للعالق-4

 فهو قد يعنى السياسات واإلجراءات التـي تحـافظ عـن طريقهـا المنظمـة علـى رضـا                -أ
 .وتأييد جماهيرها

النشاط اإلعالمي الموجه إلـى كـسب تأييـد جمـاهير المنظمـة لهـا               :  وقد يعني أيضاً     -ب
 .عن طريق شرح وتوضيح أعمالها

مقبـول للعالقـات العامـة وذلـك        حيث من الـضروري وجـود تعريـف محـدد و          
  :)1(لألسباب التالية

 اإلسهام في الحد مـن تـداخل االختـصاصات وتـضاربها بـين إدارة العالقـات العامـة         -1
  . الوظيفة األخرىتواإلدارا

 إمكانية تحديـد أهـداف ومـسئوليات اإلدارة بوضـوح وبالتـالي وضـع تنظـيم إداري                  -2
 .عملي جيد لها

 .لبرامج التي يسير وفقاً لها نشاط اإلدارة إمكانية وضع الخطط وا-3

 هذا وقد تناول عـدد مـن البـاحثين والكتـاب تعريـف مفهـوم العالقـات العامـة،          
وتباينت تعريفـات هـؤالء الكتـاب والبـاحثين فمـنهم مـن اهـتم بالناحيـة االقتـصادية أو             

عنـى مفهـوم    اإلدارية ومنهم من اهتم بالنواحي االجتماعية والقانونيـة، وهكـذا تعـدد لنـا م              
  .العالقات العامة توضح مفهومها

ننتقل بعد ذلك إلى عدد مـن التعـاريف المحـددة التـى توضـح مفهـوم العالقـات                   
  .)2(والذي تعد أساساً في عملية التقنين العلمي للعالقات العامة

وقام الباحث بتتبع لعينة من تعريفات العالقـات العامـة، ألن التعريفـات كمـا يقـول                 
  .)3(لترتيب زمنيالخبراء تخضع 

حيث من الممكن أن نعرف العالقـات العامـة علـى أنهـا النـشاط المخطـط الـذي               
يهدف إلى تحقيق الرضا والتفـاهم المتبـادل بـين المنظمـة وجماهيرهـا سـواء داخليـاً  أو                  

                                                
 .18ص ) 2003 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة  ( العالقات العامة المبادئ والتطبیقمحمد فرید الصحن،  )1(

 .21، ص مرجع سابقمحمود یوسف،  )2(

 .23، صمرجع سابقخالد الصوفي،  )3(
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ـ           ة تنفيـذها علـى األخـذ بمبـدأ المـسؤولي          يخارجياً من خالل سياسات وبـرامج تـستند ف
 .)1(االجتماعية

يفي لـي  رائـد حركـة العالقـات العامـة بأمريكـا إن العالقـات العامـة                   ويقول إ 
 كبرى تتطلب دراسة األحوال السائدة والعمـل علـى اإلصـالح ثـم إعـالم النـاس                  ةمسؤولي

باألمر، وبهذا فإن مهمتها مزدوجة تبدأ بدراسـة اتجاهـات الـرأي العـام ونـصح الـشركة                  
ـ         ام، ثـم إعـالم النـاس بمـا تقـوم بـه             بتغيير خططها وتعديل سياستها لخدمة الـصالح الع

  .)2(الشركة من أعمال تهتم وتخدم مصالحهم

  :)3(أما القاموس العالمي الجديد لوبستر يعرف العالقات العامة على النحو التالي

 ترويج االتـصال والثقـة بـين شـخص أو مـشروع أو هيئـة وأشـخاص آخـرين أو                     -1
يـع المعلومـات التـي تـشرح        جمهور خاص أو المجتمع بأكملـه، وذلـك مـن خـالل توز            

  .وتفسر وتوضح، وإنشاء نوع من العالقة المتبادلة وتقييم رد الفعل

 . بين فرد أو منظمة أو هيئة والجمهورقدرجة الفهم التى تتحق) أ ( -1

  .تطبيق األساليب والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه العالقة) ب( 

  .دل والثقةالفن أو العلم الذي يخلق الفهم المتبا) أ ( -2

  .األفراد االستشاريين المحترفين الذين توكل إليهم هذه المهنة) ب ( 

وظيفـة اإلدارة   (لكن جمعية العالقات العامة الدولية عرفـت العالقـات العامـة بأنهـا            
المستمرة والمخططة، والتي تسعى بهـا المؤسـسات والمنظمـات الخاصـة والعامـة لكـسب              

ـ        ي تهمهـا، والحفـاظ علـى اسـتمرار هـذا التفـاهم             تفاهم وتعاطف وتأييـد الجمـاهير الت
والتعاطف والتأييد، وذلك من خالل قياس اتجاه الرأي العـام لـضمان توافقـه قـدر اإلمكـان                  
مع سياستها وأنـشطتها وتحقيـق المزيـد مـن التعـاون الخـالق واألداء الفعـال للمـصالح                   

  .)4()المشتركة باستخدام اإلعالم الشامل المخطط

وظيفـة اإلدارة التـي   "  تعريفـاً للعالقـات العامـة يراهـا        فنـو وقدم باسـكن وأرو   
تساعد على تحديـد فلـسفة المنظمـة وتحقيـق أهـدافها واقتـراح التغييـر فـي سياسـتها،                    

                                                
 .21ص ) 2009دار الیازوري للنشر والتوزیع،: عمان ( تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالقات العامة بشیر العمالق،  )1(

 .36ص ) 2005دار حریر للنشر والتوزیع، : عمان  ( 1،طالعالقات العامة في التطبیق محمد الدلیمي، قعبد الرزا )2(

 .32ص ) 2007،عدار الفجر للنشر والتوزی: القاھرة  ( العالقات العامة في المؤسسات الحدیثةمحمد منیر حجاب،  )3(

 .16ص ) 2000،مكتبة القرآن: القاھرة  ( العالقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج اإلسالميیحیى محمد عبد المجید،  )4(
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ومزاولة االتصال بالجماهير الداخلية والخارجية وتأكيد علـى إحـداث الـتالؤم بـين أهـداف                
  .)1("المنظمة والتوقعات االجتماعية

ثين تعريفـاً للعالقـات العامـة فـي أمريكـا بأنهـا بنـاء عالقـات                 ويضع أحد الباح  
وإدارة اتصاالت بين المؤسسات واألفراد، وفهم القوى المختلفـة التـي تـؤثر علـى المنـشأة،               

 البشر فـي الواليـات المتحـدة وحـول العـالم، وكيـف تـؤثر هـذه         كوفهم كيف يتغير سلو 
  .)2(كومية والمؤسساتالتغيرات على عالقاتهم مع األعمال التجارية والح

 عرفـت الحكومـة الفرنـسية العالقـات العامـة ونـشر             1964وفي نـوفمبر عـام      
تتمثـل واجبـات    " التعريف في الجريدة الرسمية للحكومـة الفرنـسية ويـنص علـى التـالي               

ممارس العالقات سواء كان مـن العـاملين بالمنـشأة أو مستـشاراً أو مـستقالً فـي إسـداء                    
منشأة وتوظيف خدماته لخلـق عالقـات طيبـة قائمـة علـى أسـاس               النصح والمشورة إلى ال   

الثقــة المتبادلــة مــع الجمــاهير واســتمرارها، وتزويــد الجمهــور بالمعلومــات الخاصــة 
بإنجازات المنشأة وبكل المتغيـرات المـؤثرة فـي أنـشطتها، كمـا يمكـن أن تـشمل هـذه                    

مـسئوالً عـن تنفيـذ      الواجبات أيضا عالقة المنـشأة بالعـاملين ويعـد ممـارس العالقـات              
  .)3("السياسات المقترحة وقياس النتائج 

الجهـود  " أما معهد العالقات العامـة البريطانيـة فيعـرف العالقـات العامـة بأنهـا                
  .)4(اإلدارية المرسومة التى تهدف إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها

  :)5(كما يعرفها بيرنيز بأنها

  .ر إعالم يعطي الجمهو-1

 . إقناع يوجه إلى الجمهور ليعدل اتجاهاته وسلوكه-2

 مجهـود لخلــق تكامــل بــين اتجاهـات وتــصرفات المنظمــة واتجاهــات وتــصرفات   -3
اإلعـالم  : جمهورها، ذلك يعني أنة يحدد ثالث وظـائف رئيـسية للعالقـات العامـة وهـى                 

 .واإلقناع والمواءمة

                                                
 .17ص ) 2004الدار العربیة للنشر والتوزیع، : القاھرة  ( المدخل في العالقات العامةمحمود یوسف،  )1(

 )2( Steven R Thomsen.Public Relations in the Millennium:Understanding the forces that are reshaping 

the  profession. in : public relations Quarterly ( Vol.42,No.1,spring 1997, P15 ). 

 .22-21ص ص) 1994الدار العربیة للنشر والتوزیع، : بیروت ( محاضرات في العالقات العامةعبد السالم أبو قحف،  )3(

 .34، ص مرجع سابقمحمد منیر حجاب،  )4(

 .24ص) 1992لشركة العربیة للنشر والتوزیع، ا: القاھرة  ( العالقات العامة عبد الرحیم، مدحت مصطفى راغب، محمد عبد اهللا )5(
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العامـة نـشاط اتـصالي هدفـه        ويرى الدكتور عبد الـرزاق الـدليمي أن العالقـات           
تحقيق التوافق واالنـسجام بـين الـشركة والجمهـور وبـالعكس باسـتخدام كـل الوسـائل                  

  .)1(والفنون االتصالية المتاحة

كما يـرى الـدكتور علـى عجـوة أن مفهـوم العالقـات العامـة ثابـت ال يختلـف           
 العالقـات العامـة   باختالف األنظمة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعيـة، كمـا أن طبيعـة          

كعملية مستمرة تتكون من أربع مراحل أساسـية هـي البحـوث والتخطـيط وتنفيـذ البـرامج              
  .)2(والتقويم  ال تحتمل االختالف باختالف األنظمة والمؤسسات

ويرى الباحث بعد عرضه لعدد من تعريفـات العالقـات العامـة صـعوبة الوصـول                
لك لتطورهـا وتوسـع مجاالتهـا وتواكبهـا مـع           إلى تعريف شامل لمفهوم العالقات العامة وذ      
فـإن الباحـث يتبنـى التعريـف الحـديث          ولـذلك   التطور التقني والمتغيرات المرتبطة بهـا،       

للباحث الدكتور حمدي شعبان، والذي توصل بعد تحليلـه لعـدد كبيـر مـن التعـاريف إلـى                   
  :التعريف التالي 

لتخطـيط، وتعمـل بـين      العالقات العامة وظيفـة إداريـة مـستمرة تعتمـد علـى ا            " 
طرفين هما المنظمة وجماهيرها عن طريق االسـتخدام المالئـم لالتـصال ووسـائل اإلعـالم         

  .)3("بهدف تحقيق أهداف الطرفين بكفاءة فاعلية 
  :أهمية العالقات العامة  

تنبثق أهمية العالقات العامة مـن مـضمون العالقـات العامـة الـذي يـدور حـول                  
وي عليه إقامة عالقـات حـسنة مـع الجمـاهير بـصدق تعزيزهـا               كونها نشاطاً مستمراً ينط   

باستمرار وصيانتها، ويتفرغ عن هذا الهدف أهميـة وقائيـة وأخـرى عالجيـة، إذ أن الـدور            
الوقائي يمنع حدوث المشاكل والتوترات مع الجمهور، فـي حـين أن العالجـي يعمـل علـى                  

تـوازن فـي العالقـات إلـى        تصحيح األوضاع والمواقف المشهورة حال ظهورها وإعـادة ال        
  .)4(الوضع الطبيعي

واتضحت الحاجة إلى برامج العالقات العامة على أثـر التغيـر الكبيـر الـذي حـدث                 
  .)5(في المجتمعات الحديثة

                                                
 .33ص) 2005دار حریر للنشر والتوزیع،: عمان  ( 1، ط العالقات العامة والعولمة محمد الدلیمي،قعبد الرزا )1(

 .14ص ) 2000عالم الكتب، : القاھرة  ( العالقات العامة بین النظریة والتطبیقعلى عجوة،  )2(

  .15 ص ،مرجع سابقحمدي شعبان،  )3(

 .197ص ) 2008إثراء للنشر والتوزیع، : الشارقة  ( 1، ط"مفاھیم ومبادئ وسیاسات "إدارة العالقات العامة طارق شریف یونس،  )4(

 .26، ص مرجع سابقمحمد بھجت كشك،  )5(



 

 - 45 -

ولما كانت العالقات العامـة وظيفـة إداريـة جديـدة ومهمـة، فإنهـا تـشمل جميـع          
تطيع اإلدارة بواسـطتها أن      الشركة، وهى باإلضافة إلى ذلـك وظيفـة تنظـيم تـس            تمسئوليا

تحدد المسئولية ألوجه النشاط، وتحـافظ علـى التعـاون بـين الجمهـور الـذي لـه عالقـة                    
بالشركة، وكذا فإن االتجاه السائد حالياً يؤمن بـأن العالقـات العامـة لهـا دور مهـم وفعـال                 

  .)1(في اإلدارة ال يمكن إغفاله وإهماله أو اعتباره نشاطاً ثانوياً لها

جـع أسـباب االهتمـام بالعالقـات العامـة إلـى مجموعـة مـن العوامـل                  حيث ير 
  :)2(الرئيسية التالية

  . التوسع الصناعي والتقدم التكنولوجي-1

 . دور الحكومة في اإلنتاج-2

 . دور نقابات العمال-3

 . دور الرأي العام وأهميته-4

 . تقدم وتطور وسائل االتصاالت-5

  .اني العالقات العامة والسلوك اإلنس-6

  :أهمية العالقات العامة في الشركات الخدمية
أصبحت العالقات في السنوات األخيـرة أحـد الوظـائف األساسـية فـي الـشركات                
المختلفة، والتي تساعد الـشركة فـي التعـرف علـى آراء واتجاهـات الجمـاهير المتعاملـة                  

حـال تختلـف درجـة      معها نحوها، وذلك لتحقيق التفاهم والثقة المتبادلة بينهمـا، وبطبيعـة ال           
أهمية العالقات العامة في الشركات على طبيعـة نـشاطها ونـوع الـسلعة أو الخدمـة التـي                   

  .)3(تقدمها للمتعاملين معها

فإذا كانت العالقات العامة في المنـشآت الـصناعية أهميـة خاصـة، فـإن العالقـات            
تـسوء فيـه   العامة في الشركات الخدمية أكثر أهمية، وذلـك ألنـه فـي الوقـت الـذي قـد           

العالقة بين المنشأة الصناعية والمـستهلكين فـإنهم يمكـن أن يـستمرا فـي شـراء الـسلعة                   
ألنهم مضطرون لها، لعدم وجود غيرها فـي الـسوق، أو ألن مزاياهـا تفـوق غيرهـا مـن                    
السلع المنافسة، ولكن في حالـة الـشركات الخدميـة قـد تكـون الخدمـة غيـر ضـرورية                    

                                                
 .40ص ) 2001دار الیازوري للنشر، : عمان  ( 1، طالعالقات العامة المبادئ واألسس العلمیةلبنان ھاتف الشامي،  )1(

 .46 -43، ص ص المرجع نفسھلبنان ھاتف الشامي،  )2(

 .24ص ) 1993الدار الجامعیة، : بیروت (  العالقات العامة أبو قحف،م، عبد الساليصالح الدین عبد الباق )3(
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ئل عديدة عنها يـسهل علـى المتعامـل معـاً أن يـستبدلها، وهـذا                بالنسبة للفرد، أو توجد بدا    
  .)1(يصعب من دور العالقات العامة ويفرض عليها دور أكثر صعوبة

في شركة اتصاالت معينة ، إذا لم تهـتم الـشركة  بعمالئهـا، وال تقـدم لهـا                   : فمثالً  
، فمـا علـى   خدمات على الوجه المرضي في خفض أسعار مكالماتها أو تقـديم مزايـا معينـة             

الجمهور إال أن يتجه إلى الـشركة األخـرى التـي تقـدم لـه تلـك المميـزات والتـسهيالت            
  .وبأسعار مغرية

ويمكن أن يحدث ذلك في مجاالت خدمية أخرى مثـل المنـشآت التـي تقـدم خدمـة                  
  .)2(النقل براً أو بحراً أو جواً

كـن أن   ويمكن كذلك أن نوضح أهمية العالقـات العامـة فـي بيـان بعـض مـا يم                 
  :)3(تحققه لإلنسان وللمجتمع والمنظمات والهيئات والشركات على النحو التالي

 تهيئة الرأي العام لتقبل أفكار وآراء جديدة وإيجـاد جمهـور يؤيـد الهيئـات والتنظيمـات                  -1
والشركات والمؤسسات ويساندها، بما يقوى الـروابط بينهـا وبـين هـذه الجمـاهير ويـساعد         

  .على تماسك المجتمع

 توضــيح بحــوث العالقــات العامــة للهيئــات والمنظمــات والــشركات والمؤســسات، -2
 .واالتجاهات الحقيقية للجماهير

 تحقق العالقـات العامـة التكييـف اإلنـساني الـالزم بـين األجهـزة والهيئـات وبـين                    -3
 .الجماهير

ـ                 -4 ود علـيهم    تحقق العالقات العامة لجمهور الهيئات الـداخلي خـدمات إنـسانية متنوعـة بمـا يع
 .بالنفع يومياً يكفل لهم تحقيق الرعاية االجتماعية والعدالة النامية

 تعمل العالقات العامة على غـرس المـسئولية االجتماعيـة ودعمهـا، وهـذا يعـاون المجتمـع                   -5
والتنظيمات على تغلب العقبات التى تواجههـا، الن المـشاركة الجماهيريـة ال تجعـل هـذه الهيئـات         

 .اهيرفي عزلة عن الجم

فالعالقات العامة إحدى الوسائل الفعالة التـي يمكـن عـن طريقهـا تنميـة الـشعور                 
بالمسئولية لدى الجمهـور،  وبالتـالي تحويلـه إلـى جمهـور إيجـابي متعـاون، ذلـك ألن                    

                                                
    ماجستیر غیر منشورةرسالةتقییم دور العالقات العامة في شركات البترول العاملة في مصر، ، معالء محمد السید عبد الرحی )1(

 .86ص ) 2008جامعة المنیا، كلیة اآلداب، قسم اإلعالم، ( 

 .25، ص مرجع سابق أبو قحف، مصالح الدین عبد الباقي، عبد السال )2(

 -65ص ص ) 2000المكتب الجامعي الحدیث، : اإلسكندریة  ( العالقات العامة في الدول النامیة البخشونجي، سحمدي عبد الحار )3(

66. 
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العالقات العامة نشاط مهنـي متخـصص مـن مهامـه دراسـة الجمـاهير وتحليـل آرائهـا                   
ها بالنـسبة لألنـشطة والبـرامج التـي تقـوم بهـا             والوقوف على وجهات نظرها وردود أفعال     

الشركة، من خالل استخدام كل فنون االتصال واإلقنـاع المـستندة علـى األسـاليب العلميـة                 
  .)1(وبحوث الرأي العام

  :أهداف العالقات العامة في الشركات الخدمية 
لقد نمت العالقات العامـة كمفهـوم ووظيفـة وممارسـة إداريـة داخـل عـدد مـن                  

مات والكيانات االجتماعية والدول والحكومـات علـى اختالفهـا، كمـا دعـت عوامـل                المنظ
التوسع في حجم المنظمات وامتداد أنشطتها المختلفة إلـى ممارسـة العالقـات العامـة علـى                 
نحو واسع وفي إطار المفاهيم واألسـس المنهجيـة والعلميـة الـسليمة، حتـى أنـشئت لهـذا                 

يـة مهمتهـا ممارسـة العالقـات العامـة وهـدفها            الغرض مؤسسات ومعاهد ومفـردات علم     
إقامة الصالت والعالقات مع مختلف الشرائح سـواء علـى مـستوى المنظمـات أو المجتمـع                 

  .)2(أو الجمهور

ولكي تستطيع المنظمـة أن تحقـق أهـدافها اإلسـتراتيجية، فـإن جهـاز العالقـات                 
لمتبـادل وهـذا بـدوره يـسهل     العامة التابع لها يجب أن يبني عالقته على الثقـة واالحتـرام ا    

  .)3(من قدرتها على تحقيق هذه األهداف

وتختلف أهداف العالقات العامة من وزارة إلى أخـرى، ومـن شـركة إلـى شـركة                 
  .)4(أخرى، وذلك تبعاً الختالف الهدف التي تمارسها كل وزارة أو شركة

  :)5(ومع ذلك نجد أنه من الضروري تحديد تلك األهداف لألسباب التالية

  . أن األهداف تعكس الفلسفة التي تقوم عليها اإلدارة-1

تعد األهداف مقياساً للتقويم والرقابة،  فهي تحدد المطلـوب عملـه، وتـؤدي أيـضا إلـى                  -2
 .تعديل استراتيجيات المنظمة

 . تحدد األهداف االتجاه العام للمجهودات الجماعية-3

                                                
 .48، ص مرجع سابقلبنان ھاتف الشامي،  )1(

  .200-199، ص ص مرجع سابقطارق شریف یونس،  )2(

 )3( Dean Kruckeberg ,Future Re Canciliation of Multicultural Perspectives in public Relations Ethics, 

Public Relations Quarterly ( vol.43,No.1.1998, P.46 ). 

 .152ص ) 1999شركة الوراق، : عمان ( 1، طالعالقات العامة وإدارتھا وھبي فھد، كنجو عبود كنجو، إبراھیم )4(

 .26، ص مرجع سابقمحمد عبده حافظ،  )5(
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 .لتخطيط تزود األهداف المنظمة باألساس الذي يقوم عليه ا-4

 . تعد األهداف بمثابة دافع لكل فرد في المجموعة للقيام بالعمل-5

  . تسهل األهداف من التنسيق بين مجهودات األفراد-6

ويراعى عند تحديد أهداف العالقات العامة مجموعـة مـن العوامـل والتـي يتمثـل أهمهـا                   
  :)1(في

ربطهـا ببعـضها بعـضا بمـا         التفرقة بين األهداف الطويلة أو المتوسطة أو القـصيرة، و          -1
  .يتيح تنفيذ كل أنواع األهداف في المدة الزمنية المحددة

 . يجب أن تكون األهداف محددة بما يتيح إمكانية قياس النتائج-2

 . ضرورة أن تكون األهداف واقعية وعملية-3

 . من األمور الحيوية أن ترتبط أهداف العالقات العامة بأهداف المنشأة ككل-4

ب االهتمام بوظيفة العالقـات العامـة أن تتـضح أهـدافها ووظائفهـا لمـا               ولقد صاح 
ذلك من دور فعال في نجاح أية شركة أو منـشأة سـواء كانـت إنتاجيـة أو خدميـة، لـذلك                      
كان على كل منظمة أن تحدد أهـدافها، وأن تـنظم مواردهـا لكـي تحقـق تلـك األهـداف                     

  .وتقوم بهذه الوظائف التي أخذتها على عاتقها

س هناك شك في أن أهداف أية منظمة من المنظمـات تـشكل أهـداف كـل مـن                   ولي
ــة   ــي احتياجــات تنظيمي ــذه اإلدارات وجــدت لتلب ــضمها وتحــددها، فه ــي ت اإلدارات الت

  .)2(محددة

وترتيباً على ما سبق، يمكـن أن نحـدد أهـداف العالقـات العامـة فـي المنظمـات                   
 رلـى تحقيقهـا، حيـث يـشير الـدكتو     المختلفة في إطار عدد من األهداف المحـددة تـسعى إ   

تحقيـق االنـسجام    " حمدي شعبان بداية إلى أن الهدف األسمى للعالقات العامـة يتمثـل فـي               
  .)3("والتوافق بين منظمة وجماهيرها 

  :)4(حيث تسعى العالقات العامة إلى تحقيق بعض المهام منها

                                                
 .98ص ) 1995عالم الكتب، : القاھرة  ( 2، طالعالقات العامةسمیر محمد حسین،  )1(

 .78-77، ص ص مرجع سابق، معالء محمد السید عبد الرحی )2(

 .33 -32، ص مرجع سابقحمدي شعبان،  )3(

شر،      : صنعاء   ( العالقات العامة وبرامجھا واإلعالن وصناعتھ سالم،  رجبار العبیدي، محمد عبد الجبا     )4( ات والن ادي للدراس ز عب مرك

 .26ص ) 1995
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مـاهير وضـمان التفـاهم       رعاية العالقات اإلنسانية السليمة في المجتمـع وكـسب ود الج           -1
  .بين المؤسسات االقتصادية واالجتماعية من جهة وبين الجماهير من جهة ثانية

 معرفة اتجاهات الرأي العـام الحقيقيـة تجـاه نـشاط المنظمـة وعرضـها علـى قيـادة                 -2
المنظمة لكي تبحثها وتبحث مـدى أهميتهـا وفائـدتها بالنـسبة ألهـداف المنظمـة وأسـلوب            

 .فتحقيق تلك األهدا

 إعالم الرأي العام بنشاط المنظمـة وبرامجهـا وأهـدافها للوصـول إلـى إقنـاع الـرأي                   -3
 .العام بذلك وكسب ثقته وتعاونه

 خلق نوع من الفهم للـسياسات واإلجـراءات واألنـشطة الحكوميـة بـإطالع الجمـاهير                 -4
 .)1(بقدر المستطاع على ما تم إجازة

عـن كـل مـا يهمهـا مـن الـسياسات الحكوميـة         تقديم النصح واإلرشاد لكافة اإلدارات   -5
 .)2(التى يمكن أن تؤثر على نشاطها

ويــرى بــذلك الباحــث أن تحقيــق تلــك األهــداف يــؤدي إلــى تحقيــق التعــاون 
والتضامن بين الجماهير والشركات ويـزداد التماسـك الـذي ال غنـى عنـه لتحقيـق تلـك                   

  .األهداف االجتماعية للمجتمع

  :الشركات الخدمية وظائف العالقات العامة في 
 الحديثـة، وبالتـالي هـي       تالعالقات العامة إحدى الوظائف المستخدمة فـي المنـشآ        

  .)3(تدعم الوظائف األخرى للمنشأة

وال بد من التحديد الـدقيق لوظـائف العالقـات العامـة وذلـك حتـى يتـسنى إلدارة         
 عـن عـدم     العالقات العامة تحقيقها من جهة ومـساعدتها علـى تجنـب المخـاطر الناتجـة              

تحديد الوظائف األخرى، لذا سوف نتناول فيما يلي المخـاطر المترتبـة علـى عـدم التحديـد                  
  :)4(الدقيق لوظائف العالقات العامة وهى

 النظر لهذا النشاط كنشاط فرعي وغير مهم فـي اإلسـتراتيجيات العامـة للمنظمـة، كمـا                 -1
متعلقــة باالســتقباالت يــؤدي إلــى اقتــصار المنــشأ ة علــى تأديــة األنــشطة الفرعيــة ال

                                                
)1( Sam Black ,The Practice of Public Relations ,4th ed (oxford:Butterr worth –Heinemann  ltd.,1995) 

P.75. 

 .18ص ) 2000دار صفاء للنشر والتوزیع، : عمان  ( 1، طمبادئ العالقات العامة، م عبد السالرزیاد محمد الشرمان، عبد الغفو )2(

 .19 ص) 2001دار نھضة الشرق للطبع والنشر والتوزیع، : القاھرة  ( 1، طالعالقات العامة بین التخطیط واالتصالفؤاده البكري،  )3(

 .82 -81، ص ص مرجع سابق، معالء محمد السید عبد الرحی )4(
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والتسهيالت وإقامة الحفالت دون الوصول إلـى جـوهر نـشاط العالقـات العامـة وإسـهامه                 
  .في تحقيق أهداف المنظمة

 النظر إلى نشاط العالقات العامة على أنه عمل كل فـرد فـي المنظمـة وال يحتـاج إلـى                     -2
 .أفراد متخصصين ألداء هذه الوظيفة

 للمجال العلمي للوظيفـة يـؤدي إلـى التـداخل واالخـتالف              عدم وجود الحدود الواضحة    -3
بين العالقات العامة وبين غيرها من الوظائف في المنشأة، ممـا يترتـب عليـه الكثيـر مـن                   

 .الخالفات التنظيمية وتضارب وتشتت جهود المنظمة وعدم التنسيق بين أنشطتها

نـشطة األخـرى مثـل     يؤدي أيضاً عدم التحديد إلى الخلـط بينهـا وبـين عـدد مـن األ           -4
الدعاية واإلعالن، مما يترتب عليـه زيـادة الـصراعات بـين إدارة التـسويق حـول مـدى                   

 .أحقية كل إدارة في ممارسة النفوذ والرقابة على هذه األنشطة

وعادة تتحدد وظائف العالقـات العامـة فـي المنـشآت تبعـاً لفهـم القـائمين علـى                   
ا من الـضروري توضـيح وظـائف العالقـات العامـة            اإلدارة في المنشأة للعالقات العامة، لذ     

في أي قطاع، حيث يجمع الباحثون على أن وظائف العالقـات العامـة تـدور حـول النقـاط                   
  :)1(التالية

 تعريف الجمهور بالشركة وشرح أهمية الـسلعة أو الخدمـة التـي تنتجهـا بلغـة سـهلة                   -1
  . وبسيطة

 . شرح سياسة الشركة إلى الجمهور-2

لجمهور على تكوين رأيه، وذلك بمـده بكافـة المعلومـات ليكـون رأيـه مبنيـاً                 مساعدة ا  -3
 .على أساس من الواقع ومن الحقائق

 تنشر علـى الجمهـور صـحيحة وسـليمة مـن حيـث              ي التأكد من أن جميع األخبار الت      -4
 .الشكل والموضوع

 . مد الشركة بكافة التطورات التي تحدث في الرأي العام-5

 .ضد أي هجوم قد يقع عليها نتيجة أخبار كاذبة حماية الشركة -6

 . تهيئة جو صالح بين الشركة واألفراد، وبين األفراد بعضهم البعض داخل الشركة-7

 . بحث وتحليل وتلخيص جميع المسائل التي تهم اإلدارة العليا ورفعها إليها-8

                                                
 .36ص ) 2004عالم الكتب، : القاھرة  ( 1، ط، العالقات العامة في المنشآت السیاحیة البكريمفؤاده عبد المنع )1(
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 .ة إخبار اإلدارة العليا برد فعل سياساتها بين فئات الجمهور المختلف-9

 تعمل كمنسق بين اإلدارات المختلفة لتحقيق االنـسجام بـين بعـضها الـبعض، وبينهـا                 -10
 .وبين الجمهور الداخلي والخارجي

 تعمل كمستشار شخصي ألعـضاء مجلـس اإلدارة ولجميـع اإلفـراد فـي المـستويات                 -11
 .اإلدارية العليا

موعـة  ويرى كل من كاتليـب وسـنتر وبـروم  أن العالقـات العامـة تـنهض بمج                 
  :)1(وظائف، وهى

الجمهـور والمنظمـة، وذلـك بهـدف     :  تسهيل وتأمين انتقال اآلراء بـين طـرفين همـا          -1
  .خلق التوازن بين سياسات المنظمة من جانب واحتياجات الجمهور من جانب أخر

 اطالع المسئولين في المنظمة على السبل المناسـبة لتنفيـذ البـرامج العلميـة واالتـصالية         -2
 .فة درجة القبول نحو المنظمةبهدف مضاع

 تقديم المشورة وتنفيذ البرامج المعـدة بهـدف توسـيع دائـرة التفاعـل بـين الـسياسات                   -3
  .والعمليات التنفيذية من جهة وزيادة العالقات اإليجابية من جهة أخرى

  :تنظيم إدارة العالقات العامة في الشركات الخدمية 

ـ         شاط إتـصالى إداري علمـي، وهـذا يفـرض          بات األمر جلياً أن العالقات العامـة ن
أن يكون الجهاز القائم على العالقات العامة جهازاً قـادراً علـى تحقيـق األهـداف المطلوبـة                  

  .)2(منه، ومن خالل األنشطة الثالثة االتصالية واإلدارية والعملية

حيث يعد التنظيم من الجوانـب المهمـة واألساسـية فـي العمليـة اإلداريـة، فهـو                  
لفقري للمنظمات بغض  النظر عن طبيعة عمـل هـذه المنظمـات، فـالتنظيم يـسهم                 العمود ا 

في تحقيق خطط المنظمة وأهـدافها ويـضمن كفـاءة أداء األعمـال المختلفـة، كمـا يحقـق                   
نوعاً من التعاون بين أعـضاء المنظمـة ويـساعد علـى المـساهمة فـي إنجـاز األعمـال                    

  .)3(والمسئوليات بنجاح

                                                
 .8ص ) 2005عالم الكتب،: القاھرة ( 1، طإدارة العالقات العامة بین اإلدارة اإلستراتیجیة وإدارة األزماتعلى عجوة، كریمان فرید،  )1(

 .109ص ) 1998دار الشروق للنشر والتوزیع، : عمان  ( 1، طالعالقات العامة واالتصال اإلنسانيصالح خلیل أبو إصبع،  )2(

 .200ص ) 2000مكتبة عین شمس،: القاھرة  ( مقدمة في مبادئ اإلدارةخیري علي الجزیري،  )3(
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امة دورها بفاعليـة يجـب أن تكـون إدارة العالقـات العامـة        وكي تحقق العالقات الع   
ذات تنظيم فعال قادٍر على إنجـاز مهماتهـا، وأن أي نمـط تنظـيم إلدارة العالقـات العامـة                    

  :يجب أن يراعي ما يلي ) إدارة أو قسم أو جهازاً أو غير ذلك ( مهما كانت تسميته

  . الشركة العالقات العامة جهازاً يتبع اإلدارة العليا في-1

 العالقات العامة نشاط اتصالي يجب أن تسمح لـه مرونـة التنظـيم بالحركـة واالتـصال                  -2
 .المباشر بجمهوره الداخلي والخارجي

، وإلـى كـوادر   ة إن طبيعة أنشطته االتـصالية مختلفـة وتحتـاج إلـى مهـارات متعـدد        -3
 .ماهرة في االتصال والعالقات اإلنسانية لتنفيذها

 فـي التنبـؤ والتخطـيط والتعـرف علـى طبيعـة الجمهـور، وسـمعة                  طبيعة أنشطتها  -4
  .)1(الشركة تحتاج إلى قسم للبحوث والتخطيط

 ضــرورة وجــود تنظــيم إلدارة العالقــات Ronald Lovellحيــث يــرى لوفيــل 
العامة يكفل لها النجاح في تحقيق أهدافها، وبموجـب هـذا التنظـيم توضـع إدارة العالقـات                  

 لـه مـساعدون يرأسـون وحـدات أو أقـساما معينـة، و يـرى أن        العامة تحت قيادة مـدير   
  .)2(األهداف الجيدة تحتاج إلى تنظيم جيد لتحقيقها

والتنظيم يعنى في أبسط معانيه توزيـع أعبـاء ومـسئوليات العمـل علـى مجموعـة                
من األفراد والعاملين في المنظمة، أو توزيع النـشاطات التـي تـنهض بهـا المنظمـة إلـى                    

تحدد كل وحدة األعمال المنوطة بها مع بيـان الـروابط بـين القـائمين بهـذه                 وحدات، بحيث   
  .)3(ماألعمال تبعاً لواجباتهم ومسئولياته

  :أهمية التنظيم 
  :)4(تتمثل أهمية التنظيم في العالقات العامة في مجموعة عوامل، أهمها

لـى أقـصى    تجنب اإلسراف، وذلك باالستغالل الجيد لإلمكانيـات المتاحـة والحـصول ع            -1
 .طاقة إنتاجية منها

  

                                                
 .109، ص جع سابقمرصالح خلیل أبو إصبع،  )1(

 )2( Ronald p.lovell ,Inside public relations , Boston : Ally and Balon ,1982 , P.74. 

 .27ص ) 2008الدار العربیة للنشر والتوزیع، : القاھرة  ( 1، طأدارة وتخطیط العالقات العامة، فمحمود یوس )3(

 .302 -301ص ، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، محمود الطوباسي،  )4(
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 . الوصول إلى الهدف بأقصر طريق ممكن دون إخالل بالمبادئ اإلنسانية والقيم األخالقية-2

 يهدف إلى إيجاد روح التعـاون ووحـدة الهـدف بـين العـاملين فـي ميـدان العالقـات          -3
اتهم، العامة، وتحقيق االنسجام والتنسيق والتكامل مـا بـين تخصـصاتهم وخبـراتهم ومهـار              

 .بما يزيد من احتمال الوصول إلى األهداف المحددة بقدر كبير من الفعالية

 المتعددة ذات الطبيعـة الواحـدة فـي إدارة واحـدة متناسـقة النـشاط،                ت جميع المسئوليا  -4
 .بحيث يسهل الربط بين أجزائها بما يحقق انتظام العمل وانسيابه بسهولة ويسر

 بحيـث يعـرف كـل فـرد واجباتـه،           ت والمـسؤوليا   تحديد االختصاصات والصالحيات   -5
  .فتسير العالقات الوظيفية واالجتماعية بأقل قدر من التنافر واالحتكاك

  :العوامل المؤثرة على تنظيم إدارة العالقات العامة 
هناك مجموعة من العوامل تؤثر على حجم إدارة العالقات العامة في الشركات، وبالتـالي تحـدد              

  : ومنها ل التنظيميمكانتها في الهيك

 .)1( حجم المنظمة، وهو من أهم العوامل التي تحدد اختيار الشكل التنظيمي المناسب-1

 إزاء المجتمـع وجمهورهـا      ا مدى قناعة اإلدارة العليـا بأهميـة العالقـات العامـة ومـسئولياته             -2
بصورة عامة، وإدراكها بأهمية رسالة العالقـات العامـة وضـرورة توطيـد العالقـة               

فإذا كان رجال اإلدارة مـن النـوع التقليـدي الـذي            . )2(سليمة بين الشركة وجمهورها   ال
ينـصب علـى اإلنتـاج والبيـع فقـط، فإننـا ال نتوقـع أي                األساسي يجب أن    يرى أن االهتمام    

، أما في حالـة نظـرة اإلدارة العليـا فـي الـشركة إلـى العالقـات                  )3(اهتمام بجهود العالقات العامة   
فـي رسـم صـورة    رام وتقدير أساسها وجود القناعة بأن نجـاح العالقـات العامـة     العامة نظرة احت  

له مـردوده االيجـابي، حيـث يتوقـع أن تقـوم الـشركة              طيبة عن الشركة في المجتمع فسيكون       
 المجتمـع، فـإن هـذه النظـرة سـتقوم إلـى إعطـاء االهتمـام          يبتسويق معظم منتجاتها وخدماتها ف    

ـ      للعالقـات العامـة    ، وشـعور اإلدارة العليـا بوجـود إدارة          ةالكافي إلدارة العالقـات العام
 بالقرب من مستوى اإلدارة العليا وتمنح لها تسهيالت واألخذ

                                                
)1(  Norman stone , The management and practice of public relations , (London : Mac Millan press 

LTD,1995 )P.183. 

 .27ص ) 1994دار حنین، : عمان  ( 1،طالعالقات العامة النظریة واألسالیبمھدي حسن زویلف، احمد القطامین،  )2(

 .46، ص ابقمرجع سمحفوظ أحمد جودة،  )3(
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ـ               ، وتعيـين   ا باستشاراتها، واالهتمام بها مما يساعد علـى تخـصيص الميزانيـة الالزمـة له
      .)1(جهالموظفين وشراء األجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء أعمالها على أكمل و

 حيـث إن القيـام بـالبحوث والدراسـات واختيـار واسـتخدام              ،)2( المركز المالي للمنظمة   -3
وسائل االتصال المستخدمة في بـرامج العالقـات العامـة، إلـى جانـب احتمـال االسـتعانة                  
بمستشار خارجي للعالقات العامة يتطلب أمواالً كافية لإلنفـاق علـى هـذا الجوانـب، ومـن                 

ية وجود ميزانية كافية لجهاز العالقـات العامـة فـي الـشركة لتغطيـة أوجـه             هنا تتضح أهم  
اإلنفاق المختلفة ليتمكن من تنفيذ البرامج واألنشطة التي يقـوم بهـا جهـاز العالقـات العامـة                 

  .)3(في سبيل تحقيق أهدافه

 حجم ونوعية الجمهور الـذي تتعامـل معـه المنظمـة فكلمـا تعـددت وتنوعـت فئـات               -4
الذين يتم التعامل معهـم صـار مـن المتوقـع أن تتـسع إدارات العالقـات العامـة          الجماهير  

 .)4(وتتنوع أقسامها بما يتفق مع رسالتها وأهدافها مع الجمهور بمختلف فئاته

 فلسفة القائمين على إدارتها ووجهة نظرهم ومـدى إدراكهـم ألهميـة وظيفـة العالقـات                 -5
 .)5(زمالعامة ورغبتهم في إعطائها االهتمام الال

  :أساليب تنظيم إدارة العالقات العامة 
مازالت وظيفة العالقـات العامـة مـن الوظـائف الحديثـة بالقيـاس إلـى وظـائف                  
اإلدارة األخرى، ومن ثم فإن مالمح أسلوب تنظـيم أنـشطتها فـي المنظمـات المختلفـة مـا                   

بيقيـة  زالت غير مستقرة وغير محددة، فضالً على أنهـا مازالـت تعـاني مـن معوقـات تط                 
  .نتيجة لسوء فهم دورها األساسي في المنظمات والسيما في منطقتنا العربية

ومع ذلك يتفق أساتذة العالقات العامة وخبراؤها فـي أن أسـلوب تنظـيم العمـل فـي            
 .)6(إدارة العالقات العامة يختلف من شركة إلى أخرى ليالئم أهداف كل شركة

 

  

                                                
  .39 -38ص ص ) 2003ن، .د.القاھرة( محاضرات في فن العالقات العامةمحمود یوسف،  )1(

 .156ص ) 2003 الجامعة، بشركة شبا: اإلسكندریة  ( االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر، عغریب عبد السمی )2(

: جامعة القاھرة  (  منشورةررسالة ماجستیر غیسات الصحفیة في مصر، ممدوح بسیوني، الھدف ووظائف العالقات العامة في المؤس )3(

 .281ص ) 1991كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 

 .55ص ) 2004دار الحامد للنشر والتوزیع،: عمان ( ، أسس العالقات العامةعبد المعطي محمد عساف، محمد فالح صالح،  )4(

 .91ص ) 1998دار صفاء، : عمان ( 1، طلعامة في منشآت القطاع الخاص مفاھیم وواقعالعالقات ازیاد رمضان،  )5(

 .95، ص مرجع سابقحمدي شعبان،  )6(
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  :)1( بها تنظيم عمل العالقات العامة وهىويمكن القول إن هناك طرقاً رئيسية يمكن

  -:  التنظيم االتصالي -1

وهو مبني على أساس االتصاالت والعالقات بفئات الجمهـور المختلفـة حيـث يختلـف كـل                 
جمهور اختالفـا تامـاً عـن النـوع الثـاني، مثـل العالقـات الداخليـة وقـسم المنظمـات                     

  .خإل....الدولية،وعالقات الصحافة، وعالقة الحرفيين

  -: التنظيم الوظيفي -2

وهو مبني على تقسيم أنشطة العالقات حـسب أنواعهـا، فأعمـال الـصحافة واإلذاعـة فـي                  
وحدة إدارية، والبحوث فـي وحـدة إداريـة أخـرى، والخدمـة العامـة فـي وحـدة ثالثـة،           

  .واإلنتاج في وحدة أخرى وهكذا

 الكامـل علـى كـل نـوع         ومن مزايا هذا التقسيم التخصص في المعرفة والخبرة واإلشـراف         
  .من العمليات

  -: التنظيم الوظيفي االتصالي -3

وهو الذي يجمع بين األسلوبين االتـصالي والـوظيفي، حيـث يـوزع العمـل علـى أقـسام                   
  .تختص بالوظائف وأقسام أخرى تتفرع وتتنوع حسب فئات الجمهور

  -: األسلوب المركزي والالمركزي -4

ي فـي إدارة العالقـات العامـة حيـث يتركـز جميـع              تتبع بعض الشركات األسلوب المركز    
العاملين باإلدارة فـي المقـر الرئيـسي، وعنـه تـصدر األنـشطة ومنـه يتحـرك بعـض                    
األخصائيين لممارسة وظيفته في فروع الـشركات طبقـاً للخطـة الموضـوعة، وقـد يلجـأ                  
البعض األخر إلى األسلوب الالمركزي حيث يصبح لكـل فـرع مـن فـروع الـشركة إدارة                  
العالقات العامة الخاصة به والتي تمـارس نـشاطها مـن خـالل طبقـا لظروفهـا المتغيـرة                   

  .وفي حدود اإلمكانيات المتاحة

حيث إنه من الممكن الجمع بين النظامين حتـى ال تهمـل اإلدارات اإلقليميـة، وفـي الوقـت                   
ة وضـعف   نفسه تتشتت المسئوليات تشتتاً انفصاليا يؤدي إلـى انعـدام التنـسيق وسـوء اإلدار              

  .السيطرة على الجهاز بأكمله

                                                
 .165 -164، ص ص مرجع سابق، عغریب عبد السمی )1(
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واألسلوب األمثل هـو الـذي يتفـق مـع احتياجـات الـشركة وطبيعـة نـشاطها وأهـدافها                  
  .)1(وإمكاناتها البشرية والمادية والفنية التي تستعين بها في تحقيق هذه األهداف

  :ومن خالل العرض السابق لهذا المبحث يمكن استخالص مايلي 

م العالقات العامة ، واتضح من خـالل عـرض ذلـك أنـه حتـى اآلن                  مفهو تناول الباحث  -
لم يتم وضـع تعريـف جـامع لمـصطلح العالقـات العامـة ، إال أن هنـاك اتفاقـاً علـى                       

  -:المكونات األساسية للعالقات العامة وهما

  .عمل عالقة بين الشركة والجماهير  -1

 .التحليل والتقويم من خالل البحوث  -2

 .تنفيذ البرامج  -3

 .عة طبية للشركة عمل سم -4

 أهمية العالقات العامـة فـي الـشركات الخدميـة ووظائفهـا، واتـضح               كما تناول الباحث  _  
من خالل ذلك أن العالقات العامة عملية تتـضمن نقطـة بدايـة ولـيس لهـا نهايـة ، فهـي                      

  . مستمرة ومتواصلة ال تنتهي من مرحلة إال وتبدأ مرحلة أخرى 

ير على أداء جهاز العالقـات العامـة لمهامـه فـي الـشركات       عدة عوامل لها تأث    كما تناول  -
تنوعت مـابين عوامـل بالمنـاخ التنظيمـي ، ومـدى تـوفر الميزانيـة الالزمـة ، وحجـم                 

 العوامل على مستويات وأسـاليب ممارسـة مهنـة العالقـات العامـة              هالشركة، حيث تؤثر هذ   
   .  في الشركة

                                                
 .309، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، عدنان محمد الطوباسي،  )1(
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العالقات العامة في .. المبحث الثاني 

  ات االتصاالت الیمنیةشرك
    

    -:وسيتناول ما يلي 
 

 لمحة تاریخیة عن نشأة وتطور االتصاالت السلكیة والالسلكیة في الیمن

 المؤسسة العامة لالتصاالت والعالقات العامة بھا 

 شركة یمن موبایل والعالقات العامة بھا

   والعالقات العامة بھاMTNشركة 
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  :تمهيد 
عرف علـى نـشأة  االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية  فـي               سيتم في هذا المبحث الت    

 وعلى الشركات الثالثة التي تناولتهـا الدراسـة، وذلـك مـن أجـل التعـرف                  وتطورها اليمن
على تلك الشركات عن كيفية تأسيسها وبدايتها وموقعهـا الجغرافـي، كـذلك التعـرف علـى                 

هـا للجمهـور، و التعـرف       العالقات العامة بها، كذلك التعرف على الخـدمات التـي تقـوم ب            
  .على أهدافها ونشاطاتها المختلفة

ومن هذا المنطلق سوف يقوم الباحـث بـالتعرف علـى الـدور التـي تقـوم أجهـزة               
 التـي   تالعالقات العامة في تلـك الـشركات، وعـن مـدى أهميتهـا، والمهـام والمـسئوليا                

  :م هذا المبحث إلى توكلها هذه الشركات ألجهزة العالقات العامة، لذا قام الباحث بتقسي

   نشأة وتطور االتصاالت السلكية والالسلكية في اليمن -

  -: شركات االتصاالت محل الدراسة وهى -

  ).وتمثل القطاع الحكومي (  المؤسسة العامة لالتصاالت :أوالً 

  ).وتمثل القطاع المختلط (  شركة يمن موبايل :ثانياً 

   ).وتمثل القطاع الخاص ( MTN شركة :ثالثاً 
وذلك حتى يمكن التعرف علـى األوضـاع الـسائدة بهـا، والتعـرف علـى كيفيـة                  

  .العمل بها وعلى المكانة التي تحظى بها أجهزة العالقات العامة بداخلها

  :نشأة وتطور االتصاالت السلكية والالسلكية في اليمن 
م  لـم يكـن هنـاك وجـود بـالمعنى الـصحيح              1962قبل قيام الثورة اليمنية لعـام       

خدمات االتصاالت الهاتفية التي لم تكن تتوفر في اليمن ألبنـاء الـشعب، حيـث كانـت هـذه                ل
الخدمات حتى ذلك التاريخ عالمـاً مجهـوالً بالنـسبة للمـواطنين فـي المحافظـات الـشمالية           
والغربية،وهو الواقع الذي كان ينطبق أيـضاً علـى المحافظـات الجنوبيـة، وكـل مـا كـان               

  .هو عبارة عن أشياء بسيطة ومحدودةمتوفراً في هذا الجانب 

فإذا ما أخذنا خدمات االتصاالت الهاتفية، سنجد أنه علـى الـرغم مـن كـون أولـى                  
لبنات االتصاالت في اليمن بدأت أثناء الوجود العثماني فـي الـشطر الـشمالي سـابقاً،  مـن                   

انـت  ، التـي ك   )فرديـة الـسلك     ( خالل ظهور خدمات التلغراف بواسطة الخطوط المحمولـة         
للربط بين صنعاء وبعض المـدن والمراكـز المحـدودة التـي كانـت           ) مورس(تستخدم إشارة   
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وكانـت تمثـل اتـصاالت      ) بيـت الـسلك   (تتواجد بها مكاتب صغيرة كانت تدعى حينها بــ          
  .)1(برقية بدائية 

م،  أي بعـد قيـام الثـورة فـي المـدن             1962وتم توسعة اليمن لهذه الخدمة في عام        
 100 خط فـي ثالثـة سـنتراالت صـغيرة بإضـافة             800لحديدة، تعز،  من     الثالث صنعاء، ا  

خط لكل سنترال مع إنشاء خمسة سـنتراالت فـي مـدن أخـرى مثـل ذمـار ويـريم، وإب،          
 خطاً لكل منهما، وتوسعة شـبكة الكـابالت األرضـية مـع إدخـال               80وزبيد، وباجل، بسعة    

ـ            ة اتـصاالت السـلكية بقـدرة    حزمة التلغراف بين المدن الرئيسية مع إنـشاء عـشرين محط
100W        1000 وثالث محطات أخـرى بقـدرةW           إضـافة إلـى إنـشاء وتركيـب أجهـزة ،

قنـاة اتـصال هـاتفي      " 112"حوامل ذبذبات لالتصاالت عبر المدن بواسطة أسـالك هوائيـة           
  .وتلغرافي مع تجهيز مدرسة المواصالت الثانوية الفنية بصنعاء

االتـصاالت هنـاك بعـض التطـوير     وبعد استقالل الجنـوب مـن الـوطن شـهدت           
والنمو وامتدت الخدمات الهاتفية إلى خارج عدن حيـث شـملت الحوطـة، لحـج، زنجبـار،                 
أبين، المكال وسيئون، بسعة ال تزيد عن مائة خط هـاتفي لكـل منهـا عـدا سـنترال المكـال                    

م تمـت توسـعة طاقـة       1980 -1976 خـط، وفـي الفتـرة مـن          1000الذي كان بـسعة     
 رقـم هـاتفي وإدخـال أجهـزة اتـصاالت السـلكية ذات              3000عاملـة إلـى     السنتراالت ال 

وبسعة قناتين للربط بـين عـدن والمـدن المجـاورة ، وقبـل       " قناة واحدة "موجات عالية بسعة    
م لم تكن خدمـة الهـاتف اآللـي متـوفرة بـين المـدن الرئيـسية، فيمـا كانـت                     1978عام  

كاتـب اتـصاالت عموميـة، وذلـك     االتصاالت الدولية وخدمة الـتلكس محـصورة بثالثـة م       
التـي كانـت تتـسع لبـضع مئـات          " ب"بفضل المحطة األرضية لالتصاالت الفضائية معيار       

 رقـم لالتـصال الهـاتفي    400من القنوات الهاتفية والتكلسية، وفي نفـس العـام تـم تجهيـز      
  . في تعز100 في الحديدة، و100 في صنعاء، و200اآللي بين المدن الرئيسة الثالث 

 تم تجهيز أنظمة ريفيـة السـلكية تعمـل بالطاقـة الشمـسية غطـت           1978 عام   وفي
م تـم ربـط أعـداد كبيـرة مـن      1982عشرات المواقع النائية في أعماق البالد، وفـي عـام        

خطوط المشتركين الجدد بعد أن تم تـشغيل االتـصال اآللـي بـين المـدن، وعلـى صـعيد                    
ـ  1982االتصاالت الدولية فقـد تـم فـي سـبتمبر            اح سـنترال دولـي آلـي ومحطـة         م افتت

                                                
) 2004مطابع دائرة التوجیھ المعنوي، : صنعاء ( االتصاالت وتقنیة المعلومات في الیمنیة، تقریر صادر عن وزارة االتصاالت الیمن )1(
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تتسع لمئات مـن خطـوط االتـصاالت الدوليـة وتحولـت            " أ"اتصاالت أرضية فضائية معيار     
  .)1( األقصى قلالتصال بالشر" ب"المحطة السابقة معيار 

م دخلـت  1990 مـن مـايو  22وبعد تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية فـي الــ        
والتحـوالت االقتـصادية والتنمويـة والثقافيـة        اليمن مرحلـة جديـدة مـن مـسيرة البنـاء            

واالجتماعية،  وبالتالي فقد كان لقطاع االتـصاالت والمعلومـات اهتمـام متزايـد فـي ظـل                  
  .دولة الوحدة

 مـن المـشاريع     دم تنفيـذ عـد    1990ونتيجة لذلك فقد شهدت الفترة التي أعقبت عـام          
االتـصاالت الهاتفيـة    في قطاع االتصاالت، والتي هـدفت إلـى تطـوير وتوسـيع خـدمات               

والمعلومات، واعتماد أنظمة وتجهيزات حديثة ومتطـورة فـي هـذا اإلطـار، وبالتـالي أدت                
تلك المشروعات إلى زيادة سعة الشبكة الوطنية الثابتـة مـن خطـوط االتـصاالت الهاتفيـة،                 

ألفـاً  153م نحـو    1990حيث بلغ حجم السعات المجهزة فـي الـشبكة الوطنيـة فـي العـام                
ألفـاً  123، أما الخطوط العاملـة فقـد وصـل عـددها خـالل العـام نفـسه إلـى          خطا866ًو
وقـد أخـذت أعـداد خطـوط الهـاتف فـي            .خطوط في عموم محافظات الجمهوريـة     587و

الشبكة تتـضاعف مـع تنفيـذ مـشروعات التوسـعة فـي الـسنتراالت وإقامـة سـنتراالت                   
  .)2(جديدة

ــام   ــي ع ــة المعل2000وف ــصاالت وتقني ــت وزارة االت ــصاُ م منح ــات  ترخي وم
ـ       )MTNسـبأ فـون ، و     (لشركتين من القطاع الخـاص        وبـذلك   GSM لتقـديم خدمـة الـ

تحول الترخيص إلى رقمي، وقد بدأت الشركتان بتقـديم هـذه الخدمـة إلـى الجمهـور فـي                   
م، وصـار بـاب المنافـسة فـي تلـك الـشركات وشـركات أخـرى تـم                   2001أوائل العام   

ذلـك للتـسابق علـى الجمهـور وكـل منهمـا تقـدم        الترخيص لها مفتوحاً على مصراعيه، و 
خدمات ومزايا لتحـوز برضـا المـستهلك وصـارت كـل واحـدة تفـتح لهـا آفاقـاً فـي                      

  .المحافظات اليمنية من خالل توسع مجالها الخدمي، وترك الباب مفتوحاً للمنافسة

  

  

  

                                                
 .98) 2001الجھاز المركزي،: صنعاء ( 2000كتاب اإلحصاء السنوي لعام  )1(

 .20-19 ص ص مرجع سابق،تقریر صادر عن وزارة االتصاالت الیمنیة،  )2(
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  شركات االتصاالت محل الدراسة
  المؤسسة العامة لالتصاالت : أوالً 

ة العامة لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية مؤسـسة عامـة ذات طـابع                المؤسس    
م، وتتمتـع بشخـصية     1981اقتصادي مملوكة ملكيـة كاملـة للدولـة، تـم إنـشاؤها سـنة               

لـسنة  ) 20(اعتباريـة مـستقلة اسـتقالل مـالي وإداري، وتخـضع ألحكـام القـانون رقـم         
القــانون األساســي م بــشأن 1991لــسنة ) 38(م الخــاص بإنــشائها والقــانون رقــم 1981

ــة   ــصاالت وتقني ــراف وزارة االت ــل تحــت إش ــلكية، وتعم ــسلكية والالس ــصاالت ال لالت
  .المعلومات

 المؤســسة العامـة لالتــصاالت الــسلكية والالسـلكية بــالقرار الجمهــوري   أنـشئت 
م، بحيـث تـسعى لتحقيـق األهـداف العامـة إلنـشائها،             1981لـسنة   ) 20(بالقانون رقـم    

 القيام بتنفيذ المهـام واالختـصاصات المحـددة لهـا بموجـب أحكـام       وتتولى من أجل تحقيقها  
  .م1982قانون إنشائها والقانون األساسي لالتصاالت وذلك اعتباراً من بداية عام 

م تـم دمـج المؤسـسة العامـة         1990مـايو   22 بعد قيـام الوحـدة اليمنيـة فـي           و 
لكية والالسـلكية بعـدن      وهيئـة االتـصاالت الـس      ،مواصالت السلكية والالسلكية في صنعاء    لل

بمكوناتهما المادية والبشرية فـي مؤسـسة واحـدة سـميت بالمؤسـسة العامـة لالتـصاالت                 
السلكية والالسلكية، بحيث تتولى اإلشراف علـى إدارة وتنفيـذ وإقامـة خـدمات االتـصاالت                

  .)1( بأنواعها وجميع أعمال المشاريع والتوسعات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية

   :اط المؤسسة العامة لالتصاالت  نش
تقدم المؤسسة العامة لالتـصاالت وبـشكل أساسـي خـدمات االتـصاالت وتقنياتهـا               
المختلفة إلى كافة شرائح المجتمع في مختلـف التجمعـات الـسكانية فـي الريـف والحـضر                  

 فـي  ، أفـراداً أو جماعـات أو قطاعـات    ،على حد سواء، وبمـا يكفـل حـق كـل مـواطن            
 وبمـا يتوافـق ويتماشـى مـع     ،ات اتصاالت وتكنولوجيـا بجـودة عاليـة    الحصول على خدم  

المتغيــرات العالميــة والتطــور التكنولــوجي والمعرفــي فــي مجــال االتــصاالت وتقنيــة 
المعلومات، حيث وضعت المؤسسة العامـة لالتـصاالت علـى عاتقهـا منـذ إنـشائها تلبيـة                  

ياجـات عمالئهـا، واضـعة    تلك المتطلبـات، ومواكبـة تلـك التطـورات، واالسـتجابة الحت          
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نصب أعينها أن تحقيق ذلك هو هدفها الرئيسي الذي مـن خاللـه ترسـخ مكانتهـا وهويتهـا،               
وخاصة في عالم يتعاظم فيـه دور االتـصاالت واسـتخداماتها وذلـك مـن خـالل حزمـة                   

  : متكاملة من األنشطة والخدمات ومنها ما يلي

  ).لهاتف الثابتا(خدمات االتصاالت الهاتفية السلكية     -     

  .خدمات االتصاالت الهاتفية الريفية الالسلكية   -      

  .خدمات االتصاالت الدولية     -      

  .CDMAخدمات الهاتف النقال بتقنية     -      

  .خدمات االنترنت بتقنياتها المختلفة    -      

  .خدمات الربط الشبكي وتراسل المعطيات     -      

  .خدمات التدريب والتأهيل التخصصي، ونشر الوعي التكنولوجي      -     

  .)1( خدمات ومشاريع نظم وتقنية المعلومات     -   

 :أهداف المؤسسة العامة لالتصاالت 

توفير خدمات االتصاالت للمواطن اليمني وطالبي الخدمـة عمومـاً أينمـا كـانوا وفـي أي       - 
  .وقت بالوسائل الحديثة وبكلفة ميسرة

مساهمة في دعم عجلة التنميـة، وفـتح آفـاق جديـدة لألنـشطة واألعمـال والخـدمات                   ال -
واالســتثمار المتجــدد واألمثــل للتكنولوجيــا الحديثــة، وتوظيفهــا لزيــادة حجــم النــشاط 

  .االقتصادي وتحقيق العائد والفائدة المتبادلة

ألنـشطة  العمل على إنشاء وتطـوير مجموعـة متكاملـة لالتـصاالت اليمنيـة، متعـددة ا                -
والخدمات، وقـادرة علـى البقـاء والنجـاح، تـضم جميـع مكونـات ومـزودي خـدمات                   
االتصاالت وتقنية المعلومات في إطار المؤسسة العامـة لالتـصاالت، وتعمـل علـى تـوفير                
أجود الخدمات المميزة وتلبية احتياجات المواطن اليمني أينمـا كـان وبأسـعار مناسـبة فـي                 

  . متناول الجميع

ى زيادة انتشار خدمات االتصاالت وتقنيـة المعلومـات واسـتخدامها فـي عمـوم               العمل عل  -
الوطن لجميع أفراد المجتمـع بـشرائحه المختلفـة، وتحقيـق مؤشـرات إيجابيـة ومتناميـة                 

  .لمجتمع المعلومات والمعرفة
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االستعداد والقدرة على المنافسة في تقديم الخدمات وكـسب رضـا الجمهـور مـن خـالل                  -
في الهيكـل والعمليـات وتنظـيم العمـل والرقابـة والتقيـيم واإلشـراف                حديثالتطوير والت 

  .المستمر ودعم صنع القرار وتطبيق الجودة الشاملة

التحديث والتطوير المستمر للبنية الفنية والتنظيميـة والبـشرية والقانونيـة للمؤسـسة علـى             -
  .ضوء المتغيرات المتسارعة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

 تحقيق إنجازات في أنشطة ومشاريع االتـصاالت وتقنيـة المعلومـات بمـا يكفـل نجـاح                   -
هذا القطاع وخدماته المختلفة في اليمن، وتأكيـد التـزام المؤسـسة بتنميـة المجتمـع اليمنـي                  

  .اقتصادياً واجتماعياً

 تحقيق الجودة الشاملة في تقديم الخدمات، وتـوفير خـدمات نوعيـة للجمهـور، والعمـل                  -
  . من رضاهمعلى تحقيق مستوى عاٍل

العمل على تحسين مـستوى األداء العـام للمؤسـسة وخـدماتها والعـاملين فيهـا ورفـع                   -
   .الكفاءة الفنية واإلدارية والخدمية

فـي مجـاالت االتـصاالت وتقنيـة المعلومـات وخـدماتها         تهيئة مناخ استثماري مناسب       -
يح المجال للمنافـسة ويـوفر بيئـة محفـزة ومـشجعة            المختلفة، يتسم بالشفافية واالستقرار ويت    

  .لالستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات

تطوير وتبسيط إجراءات العمـل وتطبيـق أسـاليب اإلدارة الحديثـة، وتطبيـق التقنيـات                  -
واألساليب الحديثة والتجارب الناجحة في مجـاالت نظـم وتقنيـات المعلومـات واالتـصاالت               

ا المختلفة فـي تـسيير األعمـال وتنظيمهـا، وتـوفير البنيـة األساسـية المتكاملـة              وتطبيقاته
واألطر الالزمة لتنفيذ وإنجـاح مـشاريعها لتنميـة األعمـال والتجـارة االلكترونيـة وكـذلك         

  .)1( تطبيقات الحكومة االلكترونية
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  :إدارة العالقات العامة بالمؤسسة العامة لالتصاالت 
العامة بالمؤسـسة النافـذة التـي يطـل مـن خاللهـا الزائـر أو                تعد إدارة العالقات    

الضيف على الشركة، وذلك إلبراز اسم المؤسـسة فـي المجتمـع وتحـسين صـورتها فـي                  
أذهان الجماهير حتى يسهم بشكل غير مباشـر فـي اجتـذاب العمـالء وتمـسكهم بالـشركة                  

  .)1(وهو ما تقوم به إدارة العالقات العامة داخل المؤسسة 

  :)2( ن إدارة العالقات العامة من إدارة واحدة وقسمين وهى كالتاليوتتكو

  :إدارة العالقات العامة والمتابعة وتتكون من اثنى عشر موظفاً تم تقسيمهم كالتالي -

  .  مدير عام العالقات العامة-

 . مدير إدارة العالقات العامة والمتابعة- 

 . رئيس قسم العالقات العامة-

  .عة رئيس قسم المتاب-

 . ثمانية أخصائيين موزعين على تلك األقسام-

  : )3(مهام ووظائف إدارة العالقات العامة واإلعالم 
  :في مجال العالقات العامة تقوم اإلدارة بتنفيذ المهام التالية  : أوالً

 إيجاد جسور من التواصل البنـاء مـا بـين اإلدارات الـدنيا واإلدارة العليـا وذلـك مـن                     -
  :هام التالية خالل تنفيذ الم

إعداد وتنفيذ برامج العالقات العامة الخاصـة بـالجمهور الـداخلي، ومـن أهمهـا إعـداد                 * 
وتنفيذ بـرامج الـرحالت الترفيهيـة الخاصـة بـالموظفين، وذلـك بالتنـسيق مـع اإلدارات                

 .المعنية في المؤسسة

ـ            *  دأ المشاركة بفاعليـة فـي المناسـبات الخاصـة بـالموظفين، والعمـل علـى إرسـاء مب
 .العالقات اإلنسانية في التعامل مابين الموظفين

                                                
 .513ص ) 2003مكتبة عین شمس، : القاھرة ( 9، ط تسویق البترولصدیق محمد عفیفي، )1(

ة واإلعالم بالمؤسسة العامة لالتصاالت بمكتبة یوم السبت الموافق  مقابلة شخصیة مع اإلستاد یحیى المطري مدیر عام العالقات العام )2(

 .م       17/10/2009

ق        )3( سبت المواف مقابلة شخصیة مع األستاذ منصور الرداعي مدیر إدارة العالقات العامة بالمؤسسة العامة لالتصاالت في مكتبة یوم  ال

  .م 25/10/2009
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تلمس هموم المـوظفين ومـشاكلهم الخاصـة مـن خـالل إجـراء المقـابالت الشخـصية               * 
 تمعهم، ومحاولة المساعدة فـي حـل الممكـن منهـا بالتنـسيق مـع اإلدارة العليـا واإلدارا               

 .التي يعملون بها

دارة الواحـدة واإلدارات فيمـا بينهمـا       دراسة الوضع االتصالي مـابين المـوظفين فـي اإل          -
البين والعمل على إرساء مبدأ االتصال الفعال فيمـا يخـدم سـرعة إنجـاز األعمـال وذلـك                   

  :من خالل تنفيذ المهام التالية 

 المعنية فـي المؤسـسة فـي إعـداد وتنفيـذ األبحـاث واالسـتبيانات             تالتنسيق مع اإلدارا  * 
ـ      ة الرضـا عـن العمـل، وقيـاس نـسبة الـوالء             الخاصة بدراسة الوضع االتصالي، ودرج

 .الوظيفي ورفع تقارير لإلدارة العليا عنها

 المعنية فـي إعـداد وتنفيـذ البـرامج الهادفـة إلـى زيـادة الـوعي                  تالتنسيق مع اإلدارا  * 
باالتصال الفعال في محـيط العمـل، وتطـوير العمـل، وتنميـة روح المـشاركة والتعـاون                  

 .البناء

في األداء الـوظيفي، مـن خـالل إجـراء المقـابالت الشخـصية مـع                تحديد مكان الخلل    * 
 .الموظفين بهذا الخصوص ورفع تقارير عنها لإلدارة العليا

استيعاب شكاوى الموظفين المتعلقـة بـاألداء الـوظيفي، ومحاولـة حلهـا بالتنـسيق مـع                 * 
 .اإلدارة العليا قدر اإلمكان

 .تنفيذ ما يكلف به المدير العام* 

  :فيذ برامج العالقات العامة والخاصة بالجمهور الخارجي، ومن أهمها  إعداد وتن-

إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بقياس الـرأي العـام وتوجهاتـه حـول خـدمات                * 
 .المؤسسة وأنشطتها المختلفة ورفع تقارير عن نتائج الدراسة لإلدارة العليا

اجههـا المؤسـسة، خاصـة مـا يتعلـق مـع            المشاركة الفاعلة في إدارة األزمات التـي تو       * 
 .وسائل اإلعالم

المشاركة الفاعلة وبالتنسيق مـع اإلدارات المعنيـة بإعـداد وتنفيـذ الحمـالت الترويجيـة                * 
  .الخاصة بخدمات المؤسسة
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  :في الجانب اإلعالمي تقوم اإلدارة بتنفيذ المهام التالية : ثانياً 

مـن خـالل متابعـة مـا ينـشر فـي وسـائل               رسم السياسات اإلعالمية للمؤسسة وذلـك        -
  .اإلعالم عن المؤسسة وأنشطتها ورفع تقارير عن نتائج المتابعة اإلعالمية للمدير العام

 العامة والمحافظات والفروع في الرد علـى مـا ينـشر فـي وسـائل                ت التنسيق مع اإلدارا   -
ل اإلعالم مـن نقـد كـل بحـسب اختـصاصه وارتباطـه بالموضـوع المنـشور، واسـتقبا                  

التوضــيحات والتأكــد مــن صــحتها، وإعــداد ردود بخــصوصها وإرســالها إلــى الجهــة 
 .اإلعالمية التي قامت بالنشر

 تزويد وسائل اإلعالم بالبيانات التي توضح الجوانـب اإليجابيـة فـي نـشاطات المؤسـسة                 -
ـ                 ات وكل البيانات التي تطلبها وسائل اإلعالم، وذلـك بالتنـسيق مـع اإلدارات المعنيـة بالبيان

والعمل على إرساء مبدأ التعامل بمصداقية من خالل تحـري الدقـة والـصحة فـي البيانـات                  
 .المسلمة لوسائل اإلعالم وعدم تعدد مصادر المعلومات المسلمة لوسائل اإلعالم

 إدارة العالقات العامة هي المخولة بدرجـة أساسـية فـي التعامـل مـع ممثلـي الوسـائل                    -
جهيـز متطلبـاتهم مـن المعلومـات والبيانـات، وتنـسيق            اإلعالمية ورجـال الـصحافة، وت     

المقابالت الصحفية، وإعداد التقـارير اإلعالميـة والـصحفية، وكـذا الـرد علـى األسـئلة                  
 .الموجهة للمدير العام من ممثلي وسائل اإلعالم والصحافة

 . من الصحف وإبرام عقود االشتراك معهات تحديد احتياجات اإلدارا-

القة طيبة مع وسائل اإلعالم، وكـسب والئهـم مـن خـالل اإلشـراف                العمل على خلق ع    -
 .  نشر التهاني الخاصة بالمدير العام والتواصل المستمر مع وسائل اإلعالمىالمباشر عل

 اإلشراف على نشر اإلعالنات الخاصـة بالمؤسـسة وخـدماتها والمـشاركة الفاعلـة فـي                 -
 .تنفيذها

صحف الحزبيــة واألهليــة والرســمية الخاصــة  القيــام باألرشــفة اإللكترونيــة لكــل الــ-
 .بمواضيع قطاع االتصاالت

  :في مجال المراسيم والبرتوكوالت تقوم اإلدارة بتنفيذ المهام التالية : ثالثاً

 المشاركة الفاعلة في اإلعداد والتجهيـز لالحتفـاالت والنـدوات وورش العمـل واللقـاءات                -
  .ية التي توجه اإلدارة العليا للدعوة إليهاالموسعة وكافة الفعاليات الداخلية والخارج
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 تنفيذ وتجهيـز اإلجـراءات الخاصـة بـسفر المـدير العـام والوفـود الزائـرة والوفـود                    -
 .المشاركة من المؤسسة في الفعاليات الخارجية والتي يترأسها المدير العام للمؤسسة

نهـا والشخـصية     إعداد وتنفيذ ونشر التهاني المرفوعـة مـن المـدير العـام الـصحفية م               -
 .وإعداد الردود على التهاني الموجهة إليه وذلك بالتنسيق مع المكتب

 . اإلشراف المباشر على إعداد وتجهيز وتوفير الهدايا-

 والنـدوات اإلقليميـة أو الدوليـة        ت المشاركة الفاعلة فـي اإلعـداد والتجهيـز لالحتفـاال          -
 بـرامج االسـتقبال والـرحالت       والتي ستقام في المؤسسة من خالل اإلشـراف علـى إعـداد           

 .والزيارات الخاصة بالمشاركين

 المشاركة الفاعلة في الندوات والفعاليات الدولية الهادفـة إلـى إبـراز نـشاطات المؤسـسة                 -
  .والخدمات التي تقدمها

في مجال المتابعة تهتم اإلدارة في هذا الجانب بشكل أساسي بمراقبة وتقييم : رابعاً 
  :فيذ األعمال وإنجازها، من خالل مستوى األداء في تن

 متابعة تنفيذ وإنجاز األعمال التي يتم تحويلها مـن قبـل مـدير عـام المؤسـسة بمتابعتهـا                    -
  .واطالع المدير العام بنتائج المتابعة أوالً بأول

 . متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اإلدارة العليا ورفع تقارير عنها للمدير العام-

ت تشكيل لجـان األعمـال ومطالبتهـا بالتقـارير الخاصـة بنتـائج أعمالهـا                 متابعة قرارا  -
 .خالل المدة المحددة ورفعها للمدير العام

 . متابعة التقارير اليومية وإعداد تقارير إحصائية عنها-

 إعداد تقارير دوريـة عـن مـستوى أداء اإلدارات والمحافظـات والفـروع مـن خـالل                   -
 .ة ورفع تقارير دورية للمدير العامنتائج متابعة التقارير اليومي

 التنسيق مـع اإلدارات األخـرى فـي تفعيـل دور المتابعـة ومتابعـة القـضايا المتعثـرة                    -
  .والمشاركة في إيجاد حلول لها
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  شركة يمن موبايل : ثانياً
 فـي الـيمن وبـدأت هـذه الخدمـة عـام             CDMAيمن موبايل هو مـزود خدمـة        

 بافتتــاح HUAWEIت اليمنيــة لـشركة هــواوي   عنـدما أجــازت وزارة االتـصاال  2004
  ، خدمـة حديثـة لهـا جـذور عميقـة         CDMA حيث يعد نظام     ،)1( في اليمن    CDMAنظام  

،    خدمة تنطلق بسرعة الـصوت متـصدرة جميـع وسـائل االتـصاالت الالسـلكية التقليديـة                
 فــي حــين spread-spectrum علــى تقنيــة الطيــف المنتــشر CDMAيعتمــد نظــام و

 علـى تقنيـة الطيـف      GSM والــ    TDMAواتف الخلوية األقدم المعتمدة علـى       تستخدم اله 
 ولزيـادة الـسعة فـإن هـذه         ،المنتشر من خالل تقسيم طيف الراديو إلى حزم ترددية ضـيقة          

 ولكـن هنـاك حـد        نفـسها،  الشبكات تقوم بدمج عدة مكالمات هاتفية علـى القنـاة التردديـة           
ن تحـدث تـشوشات وتقطعـات فـي اإلشـارة            قبـل أ   للقناة نفـسها  أقصى لعدد المستخدمين    

 ،محـدد لكـل مكالمـة هاتفيـة    ) شـفرة ( فهو يخصص كـود  CDMA أما نظام الـ     ،المنقولة
وبالتالي فإنه يمكن لمجموعة من اإلشارات الراديوية أن تتقاسـم مـدى واسـع مـن تـرددات                  

  .)2(هبحيث يلتقط كل مستقبل المكالمة التي تخصه بناء على الكود الذي تحمل، الراديو

) 22(وتأســست هــذه الــشركة طبقــاً ألحكــام قــانون الــشركات التجاريــة رقــم 
م وتعديالته وقـانون االسـتثمار النافـذ وهـذا النظـام وطبقـاً لقـراري مجلـس                  1997لسنة

م بـشأن الموافقـة علـى تحويـل يمـن موبايـل        2006لسنة  ) 287(ورقم  ) 97(الوزراء رقم   
عـديل المـساهمة ورأس المـال فـي يمـن موبايـل       للهاتف النقال إلى شركة مساهمة يمنية وت      

   .)3( بين مالكي األسهم

في فترة زمنية قياسية تم إنجاز وتنفيذ عـدد كبيـر مـن المحطـات بهـدف تحقيـق               و
 وأدت يمـن موبايـل دوراً متميـزاً فـي خدمـة             ،التغطية الشاملة لمعظم التجمعات الـسكانية     

فـي  ) رمـاه، ثمـود   (نائيـة جـداً    وأوصلت التغطيـة إلـى منـاطق    ،مواطني الريف اليمني 
 لـربط هـذه المحطـات       تراسـليه محافظة حضرموت واستخدمت األقمار الصناعية كوسـيلة        

 وعـدد مـن الجـزر اليمنيـة         ىبباقي الشبكة كما أوصـلت التغطيـة إلـى جزيـرة سـقطر            
  .)4(األخرى
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131=id?php.page/ye.com.yemenmobile.www:// http) 2( 

 
pdf.mobaile_yemen/File/userimages/ye.com.yemenmobile.www://http )3(  

  
  .14ص ) 2007یمن موبایل، السنة األولى ( تقریر لمجلس اإلدارة )4(
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 :)1( أهداف يمن موبايل

عـصر ومواكبـة كـل مـا هـو       تمكين المواطن اليمني من االستفادة من أحدث تقنيـات ال          -1
  .جديد في عالم االتصاالت

مراعاة القوة الشرائية لدى كل فئات المجتمـع وتقـديم الخدمـة بطابعهـا التنمـوي بمـا                   -2
 .يكفل استفادة أكبر عدد ممكن من الجمهور من خدمة الهاتف النقال

رفـد   وذلـك ب ،دعم المشاريع التنمويـة والخدميـة األساسـية التـي يحتاجهـا المـواطن              -3
تعـود أرباحـه لبنـاء المـدارس         تمثـل اسـتثماراً حكوميـاً     " يمن موبايل "خزينة الدولة كون    

 .والمستشفيات والسدود وشق الطرق وغيرها من الخدمات العامة

من إمكانات المؤسسة العامة لالتصاالت بمـا يـضمن تغطيـة عمـوم منـاطق                االستفادة -4 
 .الجمهورية بالخدمة

أليـدي العاملـة وخلـق فـرص عمـل للـشباب وخريجـي              تشغيل عـدد كبيـر مـن ا        -5
  .الجامعات

   :نظام یمن موبایل مزایا

:)2(ھناك عدد من المزایا التي تستخدمھا یمن موبایل، وھى 

 مـن تقنيـات االتـصاالت        يمثـل الجيـل الثالـث      153.6kbps الـسرعة :  تقنيـة     مزايا -ا
 . الالسلكية

ـ     أ :  مزايا صحية  -ب   فـي   بحيـث يـستقبل جهـاز المـستخدم         يقل استخداما للموج الطيف
ــام ــوة النظ ــدرها  بق ــاmW 200ق ـــ  بينم ــاز ال ــستقبل جه ــدر     )GSM(ي ــوة تق بق

 .األنظمة األخرى من صحي أكثر يدل على أن نظام يمن موبايل مما mW)2000(بـ

ــة- ج   ــا اجتماعي ــود  :   مزاي ــشفرة أو الك ــى ال ــام عل ــد النظ ــ يعتم ــث يعط ي حي
عبـر   مـن سـرية المكالمـات التـي تمـر           وهذا يزيد  ،فرة خاصة ش كل مكالمة  الطيفي الموج
حيـث   األسـرية والعمليـة    في الحفاظ علـى أسـرارهم      وهذا يعطي خصوصية لألفراد    النظام
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122=id?php.page/ye.com.yemenmobile.www://tpht )2(  
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يمـن  (نظـام    المـارة عبـر شـبكة      أو تقنية التصنت علـى المكالمـات       ال يمكن ألي شخص   
 .)موبايل 

  :)1(قسم العالقات العامة بشركة يمن موبايل 

م العالقات العامة داخل الشركة من األقسام المهمـة والتـي تعمـل علـى نقـل          يعد قس 
وتحسين سمعة الشركة وإلى جذب عمالئهـا، كـذلك القيـام بـربط وتوطيـد الـصالت بـين           

  .الشركة وغيرها من الشركات األخرى وذلك أجل التعاون بين تلك الشركات المتنافسة

ثـة أفـراد، حيـث يـتم التعـاون مـع            ويتكون قسم العالقات العامة، بالشركة من ثال      
قسم العالقات العامة في أداء أنـشطتها إدارة التـسويق، حيـث تقـوم هـذه اإلدارة بعمـل أو                    

  .أكثر من األعمال المنوطة بالعالقات العامة وذلك مع جمهورها الداخلي والخارجي

  :مهام قسم العالقات العامة 

مهـا بمـسئوليتها حيـث تقـوم      قيايقوم قسم العالقات العامة بعدد المهـام فـي إطـار       
  :بالتالي

 إقامة الندوات، حيث يقوم قسم العالقـات العامـة بتنظـيم النـدوات العلميـة فـي جميـع                    -
  .تخصصاتها

 المشاركة بفاعليـة فـي المناسـبات الخاصـة بـالموظفين والعمـل علـى إرسـاء مبـدأ                    -
 .العالقات اإلنسانية في التعامل مابين الموظفين

ر في وسائل اإلعالم عـن الـشركة وأنـشطتها ورفـع تقـارير عـن نتـائج                  متابعة ما ينش   -
 .المتابعة اإلعالمية للمدير التنفيذي

 القيام بتزويد وسائل اإلعالم بالبيانات التـي توضـح الجوانـب اإليجابيـة فـي نـشاطات                  - 
 .الشركة  وكل البيانات التي تطلبها وسائل اإلعالم وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية

 . التنسيق مع اإلدارات األخرى بتحديد احتياجاتها من الصحف-

 اإلشراف على نشر اإلعالنـات الخاصـة بالـشركة وخـدماتها والمـشاركة الفاعلـة فـي                  -
 .تنفيذهـا

                                                
 الزیادي رئیس شعبة العالقات العامة بشركة یمن موبایل في مكتبھ بالشركة یوم األحد الموافق نمقابلة شخصیة مع األستاذ عبد الرحم) 1(

  .م18/10/2009
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 تنفيذ وتجهيز اإلجـراءات الخاصـة بـسفر المـدير التنفيـذي واألخـوة مـديري عمـوم                   -
  . اإلدارات

 .فعيل دور المتابعة التنسيق مع اإلدارات األخرى في ت-

 متابعة تنفيذ وإنجاز األعمال التي يتم تحويلها من قبـل المـدير العـام التنفيـذي  بمتابعتهـا                 -
 .واطالع المدير العام بنتائجها

 MTNشركة : ثالثاً 

 كـشركة مـساهمة محليـة ودوليـة لتـصبح      2001 يمن في نـوفمبر  MTNتأسست  
ــار ــزودة لخد  الخي ــركة م ــا ش ــع كونه ــاألول للمجتم ــة ال ــم GSMـم ــت االس  تح
 التي أصبحت جزءاً مـن مجموعـة إنفيـستكوم ومـن ثـم تـم       Yemen Spacetelالتجاري

ــدماج ــستكوم و االن ــين مجموعــة إنف ــي ســبتمبر MTN ب ــة ف ــول 2006 العالمي م لتتح
Spacetel Yemen  إلى MTN Yemen.  

/  خدمـة المحمـول المحليـة فـي شـباط      MTN YEMENاطلقت 2001وفي عام 
 مـستندةً   GSM، وتمتعت بسمعة عالمية فـي تقـديم خـدمات الهـاتف النقـال               2001فبراير  

  . والتحسين المتواصل لنوعية التغطيةاالنتشارلشبكة سريعة 

ــدمجت ــة ان ــع  MTN مجموع ــدودة م ــي Investcom LLC المح ــو ف  يولي
 األسـواق الناشـئة فـي       فـي  مشغالً بـارزاً للهـاتف النقـال         االندماجحيث أوجد هذا    2006
 بلـداً،  21والشرق األوسـط، إذ تقـوم المجموعـة بتـشغيل الـشبكات المتنقلـة فـي              أفريقيا  

 مليـون نـسمة، ويعمـل       488 لحـوالي وتغطية السكان بموجب ترخيص على أساس موحـد         
  . مليون مشترك64فيها أكثر من 

  :  في أقاليم رئيسية هي MTNوتتواجد 
  :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  : وتتكون المنطقة من 
  . سوريا– السودان - قبرص - أفغانستان - إيران -اليمن 

  : منطقة جنوب وشرق أفريقيا
  : وتتكون المنطقة من 

  .  راوندا- أوغندا - سوازيالند - بيتسوانا - زامبيا -جنوب أفريقيا 
  .وتشكل هذه الدول منطقة الجنوب األفريقي
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  : منطقة غرب ووسط أفريقيا 
  : وتتكون المنطقة من 

 - ساحل العاج - غينيا بيساو - غانا - بنين - الكونغو الديمقراطية - الكاميرون -ريا نيجي
  . ليبيريا–جمهورية غينيا 

 لتزويد المستخدم اليمنـي بخدمـة الهـاتف النقـال فـي جميـع       MTNتأسست شركة   
ــة ــة اليمني ــاء الجمهوري ــدم . أنح ــدمات MTN YEMENوتق ــات والخ ــدث المنتج  أح

 المـزودة مـن شـركة      االتـصاالت  سبيل ذلك أحدث طراز من أجهـزة         المتنقلة، وتستخدم في  
نظـام الفـوترة الـشهرية،    :  وهذه الخدمة تقدمها في نـوعين مـن المنتجـات         ،الكاتل العالمية 

ـ        إظهـار الـرقم،    :  بالقيمـة المـضافة مثـل      GSM ـوالدفع المسبق، مع أحدث خـدمات ال
سـوبر كاشـف،    ، بريـد الموحـد   ال،الفـاكس والبيانـات   ،الرسائل القـصيرة،البريد الـصوتي    

  .الخ..النغمات

كما تقـدم الـشركة خدمـة التجـوال الـدولي لمـشتركيها ليتمكنـوا مـن التجـوال                   
 و معظـم    MTNبأرقامهم في معظم بلدان العـالم، وتتـسارع عمليـة الـربط بـين شـبكة                 

  .)1( شبكات النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة بشكل يومي

    MTNالعالقات العامة في شركة 

  -:الشركةأهداف العالقات العامة في 

 بــل يمتــد ،دور العالقــات العامــة ال يقتــصر علــى التعريــف بأنــشطه الــشركة
الستقبال المعلومات من الجمهور ليعمل من خالل هـذه المعلومـات علـى تطـوير الـشركة،                 

 في تلبية رغبات وحاجات الجمهور الـداخلي مـن نـواحي مختلفـة وخلـق            اًوكما أن لها دور   
ورة ذهنية ايجابية للـشركة لـدى الجمهـور الخـارجي فإنهـا تعمـل لتحقيـق األهـداف                   ص

 -:التالية

وسيلة في التعريف الـصحيح المقنـع بنـشاط الـشركة وكـسب       :التعريف بنشاط الشركة   - 
 .تأييد الجمهور والرضي عنه

 إجـراء بحـوث الـرأي واالسـتطالع وجمـع معلومـات عـن         :البحث وجمع المعلومات - 
 .ركات المنافسة وخدماتها وجماهيرها وكذلك معلومات عن الشركة وخدماتهالش

                                                
5html.AboutUS/ar/ye.com.mtn.www:// http)1( 
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توفير قنوات االتصال المناسـبة فـي االتجـاهين مـن الـشركة إلـى الجمـاهير         :االتصال - 
 ومن الجماهير إلى الـشركة عـن طريـق االتـصال الشخـصي أو االتـصال الجمـاهيري                  

 و عالجيـة لتحـسين   ياسـية ع خطـط ق تـض  :تخطيط برامج العالقات العامـة وتنفيـذها    - 
  .الصورة الذهنية للشركة لدى الجماهير

 .بعدييم يوتق أثناء التنفيذ م مرحليي تقيم قبلي وتقي،تقوم بتقييم برامجها وخططها  :التقييم- 

 أداة تنسيق بين إدارات الشركة المختلفة، وكذلك التنسيق بين الشركة دتع  :التنسيق - 
  .وجماهيرها
   :)1( للشركةةعالقات العامأهمية ال

تبرز أهمية العالقـات العامـة فـي الـشركة  العتبـار أن الـشركة تقـدم خـدمات                    
 من المـشتركين، فإنهـا تبنـي عالقـة جيـدة بـين الـشركة وكافـة                  عددمتنوعة تصل إلى    

المنشآت األخرى، كذلك لديها جمهورهـا الـداخلي الـذي يتمثـل فـي المـوظفين والعمـال                  
ن يربطهم بالمؤسـسة و أهـدافها و يحبـبهم فيهـا ويزيـد مـن والئهـم                  وهؤالء يحتاجون لم  

 .ذا دور لـــه أهميتـــه مـــن ادوار العالقـــات العامـــةهـــوإخالصـــهم لهـــا، و

وبهذه النوعيات المختلفة من الجمـاهير يتـضح مـدى أهميـة العالقـات العامـة للمنـشآت                  
ـ    اآلراءالصناعية فهي دائما تحتاج إلى تنمية االتـصاالت وتكـوين            لعها وخـدماتها،    نحـو س

لـم تكـن إدارة العالقـات العامـة فـي هـذه        لى ضمان وجود والء بـين أفرادهـا، ومـا    إو
 ،المؤسسات على مستوى عادل من الكفاءة والخبرة، فـسوف تتـأثر عالقـات هـذه المنـشآت                

وقد يحدث أن تواجه مواقف صعبة تحتـاج إلـى القـدرة واللياقـة والحكمـة فـي المعالجـة                    
ن فـي مجـال     أ رأي مضاد أو كراهيـة للمنـشاة ومنتجاتهـا خاصـة و            حتى ال يترتب عليها   

  .المنافسة قد يلجا المنافسون إلى التشويش وإقامة الشائعات ضد المنشاة
 MTNوظائف العالقات العامة لشركة 

  التي تقـوم بهـا الـشركة   األساسية الوظائف   MTN العالقات العامة بشركة مسئولكما حدد 
  .شركةلتحقيق نجاحات أنشطة ال

والبيانات الصحفية و الكتيبات، والخطـب ومقـاالت المجـالت والـصحف     : كتابة التقارير  -أ
  .التجارية وإنتاج المواد اإلعالمية والفنية

   

                                                
 .م19/10/2009 في مكتبة یوم  االثنین الموافق  MTNعلى الشاحذي مدیر العالقات العامة بشركة مقابلة شخصیة مع األستاذ  )1( 
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الصحفية وتقـارير المـساهمين، وسـائل المخاطبـات      :تحرير النشرات الخاصة بالشركة  -ب
ــراد المؤســسة و  ــرد مــن أف ــى كــل ف ــةالموجهــة مــن اإلدارة إل  .الجمــاهير الخارجي

ومحرري  .بالصحافة والراديو، والتلفزيون، وكذلك المجالت والمالحق األسبوعية :االتصال  -ج
  .بالشركةاألقسام التجارية بهدف إثارة اهتمامهم لنشر األخبار والموضوعات التي تتعلق 

 لزيـارات من خالل األحداث الخاصة كالحفالت والمعارض وتنظيم ا:تحسين صورة الشركة  -د

وتقديم التسهيالت الخدمية ، وإقامة االحتفاالت فـي المناسـبات العامـة أو الخاصـة وتنظـيم                 
المسابقات، ورعاية العالقات مع الضيوف، وتقديم الهدايا التذكارية وإنتاج أفـالم عـن الـشركة        
 .باإلضافة إلـى غيرهـا مـن الوسـائل البـصرية األخـرى كالـشرائح وشـرائط الفيـديو                  

والتحدث إليها من خالل لقاءات طبيعية وإعداد خطب للغيـر،  :ة الجماعات المختلفة  مواجه -هـ
 .وتخصيص متحدث باسم الشركة، وتقـديم المتحـدثين فـي الحفـالت واالجتماعـات العامـة          

والكتيبات والتقارير الخاصة ومواد االتصال المـصورة ودوريـات الـشركة     :النشراتإنتاج  -
  .ع الذوق العام وإخراجها على نحو فن يتفق م

والخطوات الالزمة لتنفيذ المشروع، وهذا يحتاج إلى خبـرة   :تحديد االحتياجات واألهداف  - ي
 .رفيعة في العالقات العامة، ومقدرة خاصة في توجيه النصح والمـشورة إلـى رجـال اإلدارة               

م اإلعـالن  في إعالء اسم الشركة والتنسيق المستمر مع قـس : استخدام اإلعالنات اإلعالمية –ز 
  .مزدوجةولية ئولية قسمي اإلعالن و العالقات العامة بالشركة مسئبالشركة وغالبا ما تكون مس
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  الفصل الثالث

تكنولوجیا االتصال وأثرھا على األداء 
  في العالقات العامة
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  :مقدمة
طـور هـذا    يستعرض هذا الفصل في مبحثه األول مفهوم تكنولوجيا االتصال والمعلومات مع ت           

  .التكنولوجيا 
  .كما سيركز هذا المبحث السمات والخصائص التي تتميز بها تكنولوجيا االتصال والمعلومات 

ويتناول المبحث الثاني على أهم التقنيات المستخدمة في العالقات العامة وتأثير تلك التقنيات علي              
  .ممارسة العالقات العامة 

  :وتم تقسيم الفصل كما يأتي 
  

  تكنولوجیا االتصال المفھوم والتطور:  األولالمبحث

  تأثیر تكنولوجیا االتصال والمعلومات على العالقات العامة: المبحث الثاني
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تكنولوجیا االتصال .. المبحث األول
  المفھوم والتطور

  
  -:وسيتناول ما يلي 

 
  والمعلوماتلمفھوم تكنولوجیا االتصا

 تصال والمعلوماتالعالقة بین تكنولوجیا اال

  سمات وخصائص تكنولوجیا االتصال والمعلومات
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  :تمهيد

 تكنولوجيا االتصاالت وتقنيـة المعلومـات أكثـر الوسـائل التـي أحـدثت نقلـة                 دتع
 .نوعية في العديد من مجاالت الحياة المختلفة

ولقد أصبح التطـور التكنولـوجي عنـصراً مـن العناصـر الرئيـسية الداخلـة فـي          
وبـصفة خاصـة مـن خـالل الوسـائل المـسموعة            ( ية االتـصال الجمـاهيري      تطوير عمل 
بين المصدر من جانـب والجمهـور المتلقـي للمـضمون اإلعالمـي الـذي تبثـه         ) والمرئية  

  .)1(الوسائل الحديثة لإلعالم واالتصال من جانب آخر

حيث يعيش العالم اآلن ثورة ضخمة في تكنولوجيـا االتـصال هـي جـزء ال يتجـزأ                  
ورة التكنولوجية المعاصرة والراهنة وإحدى ثمارهـا، والبيئـة األساسـية لهـذه الثـورة             من الث 

الراهنة في تكنولوجيا االتـصال هـي الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة المعاصـرة، أو ذلـك                  
التقدم المتسارع على محاور تكنولوجيـا المعلومـات والتقنيـات الحيويـة، وإحـالل المـوارد            

ـ        وتطبيقات ذلك في مجاالت     والطاقـات الجديـدة     ة الفـضاء والتـسلح واالليكترونيـات الدقيق
والمتجددة، وتخليق مواد جديـدة واالتـصال البـشري، والـتحكم باإلنتـاج المـادي واإلدارة                

  .)2( العلمية

ولقد أحدثت هذه التطورات التكنولوجية الحديثة طفـرة كبيـرة فـي نوعيـة اإلنتـاج                
بخاصـة مـع ظهـور وانتـشار الحاسـب اآللـي            اإلعالمي وشكله في العالقـات العامـة، و       

المتحدث أو الشفهي حيث وفر لرجل العالقات العامـة القـائم باإلنتـاج القـدرة علـى جمـع                   
  .)3(وإنتاج وتوزيع الناتج اإلعالمي بنفسه وتزيد بالتالي من إنتاجيته

وتعد العالقات العامة إحدى المجاالت اإلداريـة التـي شـملتها تكنولوجيـا االتـصال               
معلومات وأثرت فيها ، وإضافة خدمة اإلنترنت إلـى العالقـات العامـة ،باعتبارهـا اكثـر                 وال

أشكال االتصال الحديثة تأثيراً على اإلفـراد والـشركات ، ممـا جعلهـا وسـيلة يمكـن مـن                 

                                                
 .1ص) 2008 ،دار الكتاب الجامعي: صنعاء  ( 1ط،تكنولوجیا االتصال وتطبیقاتھا ،بعبد الباسط محمد عبد الوھا) 1(

  )2005،دار السحاب للنشر والتوزیع: القاھرة  ( 1ط،الصحافة تكنولوجیا المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة ،محمود علم الدین) 2(

 .133ص 

 .44ص ) 1995 ،مكتبة  مصباح: جدة  ( إنتاج المواد اإلعالمیة في العالقات العامة،راسم محمد الجمال وآخرون )3(
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خاللها تحويل األشكال القديمة ألسـاليب ممارسـة العالقـات العامـة إلـى أسـاليب جديـدة                  
  . )1(ورها الداخلي والخارجي ومتطورة تخدم الشركة وجمه

ومن هذا المنطلق قام الباحث بتقـسيم هـذا المبحـث إلـى مفهـوم تكنولوجيـا االتـصاالت                    
ـ        التكنولوجيـا، كمـا سـيتناول الباحـث فـي هـذا  المبحـث            كوالمعلومات مـع تطـور تل

  .الخصائص والسمات التي تتميز بها تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

  :مفهوم التكنولوجيا  

ــا  ــا   Technologyتكنولوجي ــين هم ــن كلمت ــشتقة م ــة م ــة قديم ــة إغريقي  كلم
)Techno (     وتعني مهارة فنية، وكلمـة )Logos (       وتعنـى علمـاً أو دراسـة، وبـذلك فـإن

 ويـشير مفهـوم التكنولوجيـا إلـى         ،)2(مصطلح تكنولوجيـا يعنـي تنظـيم المهـارة الفنيـة            
 ولقـد وردت تعريفـات كثيـرة لهـذا          ،)3( األساليب الفنية البشرية في صناعة وعمل األشـياء       

 -:المصطلح وكل ما يركز حول مفهـوم محـدد أو معنـى محـدد، فعرفهـا الـبعض بأنهـا                   
الثقافة المتضمنة المعرفة واألدوات التي يؤثر بها اإلنـسان فـي العـالم الخـارجي ويـسيطر                 

ـ          ،)4(على المادة لتحقيق النتائج المرغوبة فيها        ين اإلنـسان    ويـرى آخـرون أنهـا العالقـة ب
والمواد واألدوات كعناصر للتكنولوجيا وأن التطبيـق التكنولـوجي يبـدأ لحظـة تفاعـل هـذه        

 على أنها جهـد وفكـر إنـساني، وتطبيـق المعلومـات             )كوثركوجك(العناصر معا، وتعرفها    
ويــرى . )5( والمهــارات لحــل مــشكالت اإلنــسان، وتــوفير احتياجاتــه وزيــادة قدراتــه

لوجيا طريقة نظامية تسير وفقـاً للمعـارف المنظمـة، وتـستخدم جميـع              أن التكنو ) الهاشمي(
اإلمكانيات المتاحة مادية كانت أو غير مادية بأسلوب فعـال إلنجـاز العمـل المرغـوب فيـه                  

  .إلى درجة عالية من اإلتقان

 يمكن القول إن للتكنولوجيا عدة مجـاالت  يـرتبط كـل منهـا بنـوع                 ومن خالل ذلك  
 تعني جهاز بعينه، وإنما تنظـيم المعرفـة العلميـة،  لتحقيـق شـيء                من الممارسات، فهي ال   

  .علمي،  بأدوات وأنشطة فعالة في تحقيق األغراض العلمية المستهدفة 

                                                
سات الحكومی     شریفة رحمة اهللا سلیمان ،     )1( ة للمؤس شكیل الصورة الذھنی ة    دور العالقات العامة في ت ن منظور الخدمة اإللكترونی  " ة م

اھرة   (  منشورة ررسالة ماجستیر غی" دراسة حالة على إمارة دبي     ة الق ة واإلعالن ،       : جامع ات العام سم العالق ة اإلعالم ، ق )     2006كلی

  . 59ص 

%9D/%630425/com.maktoobblog.waelbrayek://http )2(  
وظ )3( د محف صال ،محم ا االت ة  "تكنولوجی صال   دراس ا االت ة لتكنولوجی ة والعملی اد النظری ي األبع كندریة " ( ف ة : اإلس دار المعرف

 .9ص ) 2005،الجامعیة
 .17ص ) 1990،العربي للنشر والتوزیع: القاھرة  ( 1 ط،تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماھیري ،محمود علم الدین )4(

439496=t?php.showthread/com.arabsgate.vb://http )5 ( 
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  :)1(وبذلك فللتكنولوجيا ثالثة معان، هي 
  .وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية: التكنولوجيا كعمليات 

ات واألجهـزة الناتجـة مـن تطبيـق المعرفـة           وتعنـى األدو  : التكنولوجيا كنـواتج    
  . العلمية

وتستعمل بهذا المعنـى عنـدما يـشير الـنص إلـى            : التكنولوجيا كعملية ونواتج معاً     
  .العمليات ونواتجها معاً مثل تقنيات الحاسوب

  :العالقة بين لفظي التقنية والتكنولوجيا 
 فالتكنولوجيـا عنـدهم     يرى البعض أن هناك فرقاً بـين لفـظ التكنولوجيـا والتقنيـة،            

تتمثل في المعرفة الفنية وترتبط بالعمليـات ذات العالقـة بالتعامـل مـع التقنيـة مـن أجـل                    
اإلنتاج وتحسينه، والمهارات ذات العالقة، في حين تتمثـل التقنيـة فـي المكـائن والمعـدات                 

 وجهـان   الالزمة إلنتاج سلعة معينة، ولكن الغالبية العظمـى تـرى أن التقنيـة والتكنولوجيـا              
لعملة واحدة، فدائماً ما يقرن لفظ التكنولوجيا بالتقنية عنـد اسـتخدام احـدهما فيـدل علـى أن                   
لفظ التكنولوجيا الذي كثر استخدامه يصعب أن تجد له كلمـة تـدل عليـه داللـة كاملـة فـي                 

  أي أن لفظ التقنيـة مـا هـو إال تعريـب لكلمـة التكنولوجيـا                ،)2(اللغة العربية إال لفظ التقنية      
الذي كثر استخدامه في اللغة العربيـة، وهـو يعنـى الطـرق التـي يـستخدمها النـاس فـي            
اختراعاتهم واكتشافاتهم، لتلبية حاجـاتهم وإشـباع رغبـاتهم ويـسميها الـبعض التكنولوجيـا،        
فالتقنية تعنـى اسـتخدام األدوات واآلالت والمـواد ومـصادر الطاقـة لكـي تجعـل العمـل              

  .)3(ميسوراً وأكثر إنتاجية 

  :أهمية التكنولوجيا 
أصبح استخدام التكنولوجيا في الحصول على المعلومـة ونقلهـا مـن أهـم الركـائز                
التي تمكننا من مواكبة التطور والتقدم فـي المجـاالت كافـة، إضـافة إلـى أثـر ذلـك فـي              
توفير الوقت والجهد والمال، سواء أكـان ذلـك فـي مجـال الحـصول علـى المعلومـات أم           

                                                
مي   )1( م الھاش د ھاش اھیري     ،مج صال الجم ائل االت ا وس ھ  "تكنولوجی صال وتقنیات ى االت دخل إل ان (   "م شر : عم امة للن  دار أس

 .46 -45ص ص  ) 2004،عوالتوزی
  .94ص ، مرجع سابق،ھنیھ محمد محمود سالم )2(
ى  )3( د موس صطفى محم ا    ،م ة ماھیتھ ة الرقمی ة بالتقنی الیب إجرامی ا مكاف–أس ة "– حتھ ة مقارن اھرة  ( 1ط" دراس        )2003 ،ن.د: الق

 .33ص 
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أصـبح العـالم يـشبه القريـة        تكنولوجيـا   ال وبفضل تطور مفهوم واستعماالت      نقلها أم حفظها،  
  .)1(الكونية الصغيرة 

  :)2(حيث إن هناك أسباب تبين لنا أهمية العلم والتكنولوجيا، وتتمثل فيما يلي 

  . إن النظام العالمي الجديد هو االبن الشرعي للثورة العلمية والتكنولوجية-

عتمد على المعرفـة الجديـدة والـدول المتقدمـة والتـي اسـتطاعت               إن االقتصاد العالمي ي    -
 .إتقان واستخدام العلم والتكنولوجيا

 .من مصادر العالم تخصص للبحث والتطوير% 2 إن نسبة -

 -: إن االقتصادية ألية دولة ستعتمد على ستة عوامل رئيسية هي -

  . العلم والتكنولوجيا-

 . السياسة االقتصادية-

 .دارية القدرة اإل-

 . التنظيم االجتماعي-

 . التعليم-

 . الدبلوماسية على المستوى الكوني-

إن تصنيف الدول إلى بلد متقدم وبلـد نـاٍم، يعتمـد فـي المقـام األول علـى القـدرة         
  .على الخلق واالبتكار العلمي والتكنولوجي

حيث يعمل العلـم والتكنولوجيـا علـى بنـاء وتنفيـذ تـصور للرقـى االجتمـاعي                   
 .تصادي، كما يسهما في وضع تصور علمي للمستقبلواالق

وإذا كانت التكنولوجيا بصفة عامة تـؤدي دوراً مهمـاً وحيويـاً فـي المجتمـع فـإن                  
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصال لها أهمية خاصية

فلم تعد تقاس قوة الـدول بالقـدرات الـصناعية والنوويـة فحـسب، بـل أصـبحت                  
ت الحديثـة ونظـم المعلومـات المتقدمـة، فوسـائل االتـصال             تقاس بامتالك واستخدام التقنيا   

تزود الجماهير بأحدث المعلومات فـي مختلـف الميـادين، ذلـك ألن المعلومـات الـصحيحة         
 الـصائبة والبحـوث العلميـة       تاألساس الذي تقوم علية الخطط الناجحـة والقـرارا         أصبحت

                                                
htm.3-thak/waha/palstud/com.khayma.www://http )1 ( 
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 عنـه فـي أي نـشاط        كما تعمل على توسيع آفاق الفكر اإلنـساني، فهـي عنـصر ال غنـى              
  .)1(إنساني 

فالمعلومات أصبحت تحتل المكانة األولى بـين مرتكـزات اإلنتـاج القـومي، حيـث               
يرتبط نمو االقتصاد القومي ارتباطاً ضـرورياً بكميـة المعلومـات التـي بحـوزة الدولـة أو                  
المؤسسة المنتجة وتوظيفها فـي كـل عناصـر اإلنتـاج، كمـا تؤكـد دراسـات كثيـرة  أن                     

لبائس القتصاديات معظم الدول الناميـة وتخلفهـا فـي مجـاالت كثيـرة نـابع مـن                  الوضع ا 
  .)2(تخلفها في مجال المعلومات وتكنولوجيا االتصال 

وقد أجمع كثير على أن استخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصال سـوف يـسرع                
قـل  من معدالت التنمية البشرية ليس في الـدول المتقدمـة فقـط بـل أيـضاً فـي الـدول األ               

تقدما، وذلك بفضل المد المعلوماتي الجارف القـادر علـى رفـع مـستوى الجميـع متقـدمين                  
ومتأخرين، نظراً لما توفره هـذه التكنولوجيـا مـن إمكانيـات هائلـة فـي التنميـة العلميـة                    

  .)3(والتكنولوجية وزيادة اإلنتاج وتنمية روح المشاركة 

  :مفهوم تكنولوجيا االتصال 
تصاالت بتزويـدنا بعـدد مـن المعـارف اإلنـسانية مـن خـالل            تسمح تكنولوجيا اال  

إمكانيات غير محددة في التعامل مع المعلومـات، وتوظيـف إمكانيـات التكنولوجيـا لخدمـة                
البشر باعتبارهم منتجين ومستهلكين لهذه التكنولوجيـا، وباعتبارهـا تـشكل جـزءاً ال غنـى                

ـ         ا االتـصاالت فـي كـل أبعـاد الحيـاة           عنه في تسيير الحياة اليومية، حيث تستخدم تكنولوجي
  .)4(االجتماعية، وعلى جميع المستويات 

فتكنولوجيا االتـصال تعنـي مجموعـة التقنيـات أو الوسـائل أو األدوات أو الـنظم                 
المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الـذي يـراد توصـيله مـن خـالل                  

والتـي يـتم بواسـطتها جمـع     ) مـاهيري   الشخـصي أو الجمعـي أو الج      ( عملية االتـصال    
المعلومات والبيانات المسموعة والمكتوبة أو المطبوعـة أو الرقميـة مـن خـالل الحاسـبات                
اإللكترونية، ثم تخزين هذه البيانـات والمعلومـات وإرجاعهـا فـي الوقـت المناسـب، ثـم                  

 مطبوعـة   عملية نشر هذه المواد االتصالية أو الرسـائل أو المـضامين مـسموعة مرئيـة أو               

                                                
 .9 ص)2006 ،مكتبة االنجلو المصریة: القاھرة  ( 1 ط،فنون اإلعالم وتكنولوجیا االتصال ،ممحي الدین عبد الحلی) 1(
 .63ص  ) 2002 ،مكتبة مدبولي: القاھرة  ( 1 ط،العرب والعولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل ،محمد على حوات )2(
 .98 ص ،مرجع سابق ،ھنیھ محمد محمود سالم )3(
  .181ص) ن .د: ة القاھر( ط   " الشخصیة واإلداریة ونظم المعلومات"تكنولوجیا االتصاالت المعاصرة  ،منى محمد إبراھیم البطل )4(
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رقمية، ونقلها من مكان إلى آخر وتبادلهـا، وقـد تكـون تلـك التقنيـات يدويـة أو آليـة أو                      
   .)1( لوسائل االتصال يالكترونية حسب مرحلة التطور التاريخ

مجمـل المعـارف والخبـرات المتراكمـة        " ويمكن تعريف تكنولوجيا االتصال بأنهـا       
يميــة المــستخدمة فــي جمــع المعلومــات، والمتاحــة، واألدوات والوســائل الماديــة والتنظ

" ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلهـا وتوصـيلها إلـى األفـراد والمجتمعـات               
)2(.  

ومع تعدد التعريفات لمفهوم تكنولوجيا االتـصال إال أن فهمنـا ألهميـة دراسـة هـذه               
مـات بمختلـف   التكنولوجيا في نقل المعلومات بـين بنـي البـشر  وتـأثير ذلـك بـين المنظ              

" األنشطة والخدمات، يرى الباحث أن مفهوم تكنولوجيا االتـصال يمكـن  تعريفـه فـي أنـه                   
عبارة عن وسيط يتم بموجبه نقـل البيانـات والمعلومـات بـين األفـراد والمؤسـسات فـي                   

  ".المجتمع 

  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات 
ت اآلليـة   نعيش اليـوم عـصر المعلومـات وعـصر ثـورة المعلومـات، فالحاسـبا              

وأجهزة الكمبيوتر المختلفة وأجهـزة االتـصال المتعـددة هـي باألسـاس جـزء مـن عـالم               
المعلومات الهائل والمتطور، والـذي يتطلـب تطـوره اسـتخدام الحاسـبات للـسيطرة علـى           

  .)3(المعلومات ومعالجتها واستثمارها بالشكل المطلوب والمناسب 

مـستقلة بواسـطة مـزيج تكنولوجيـا        وقد برزت تكنولوجيا المعلومـات كتكنولوجيـا        
معالجة البيانات واالتصاالت الـسلكية والالسـلكية، فـاألولى تـزود بمقـدرة علـى معالجـة                 

  .وتخزين المعلومات، واألخرى هي الحامل لتوصيلها

ــا    ــدة تكنولوجي ــة المتح ــصناعة بالمملك ــوزارة ال ــمي ل ــوع رس ــرف مطب و يع
 المعلومـات، المـصورة، والرقميـة،     حيـازة، معالجـة، تخـزين، وبـث       " المعلومات بأنهـا    

بواسطة االليكترونيات الدقيقة المبنية علـى مـزيج مـن تكنولوجيـا الحاسـبات واالتـصاالت         
  .)4(" السلكية والالسلكية 

                                                
 .66 ص ،مرجع سابق ،شریفة رحمة سلیمان )1(
 .11ص ) 2005 ،المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  ( ،تطویر تكنولوجیا االتصال وعولمة المعلومات ، ردمان الدنانيكعبد المل )2(
صریة   تكنولوجیا االتصال التفاعلي  اإلنترنت وعالقتھ بدرجة الوعي السیاسي ،حنان جنید  )3( ات الم ة   "   لدى طالب الجامع ة میدانی دراس

اھرة    (المجلة المصریة لبحوث اإلعالم" على طالب الجامعات المصریة   ة الق ة اإلعالم  : جامع امن عشر   ،كلی دد الث ایر  ، الع ارس /  ین  ،م

 .1ص ) 2003
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كما يعرفها البعض على أنها هي البحـث عـن أفـضل الوسـائل لتـسهيل الحـصول             
  .وفاعليةعلى المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة بصورة واضحة وبسرعة 

أن تكنولوجيا المعلومـات هـي العلـم الجديـد لجمـع وتخـزين              ) توم فوستر (ويرى  
  .)1(واسترجاع المعلومات 

وتقدم معظـم الدراسـات تعريفـاً لتكنولوجيـا االتـصال متزاوجـاً مـع تكنولوجيـا                 
المعلومات على اعتبار أن الفصل بينهما غير جـائز ألنهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، علـى                   

رة تكنولوجيـا االتـصال قـد سـارت علـى التـوازي مـع ثـورة تكنولوجيـا                   أساس أن ثو  
المعلومات التي كانت نتيجة لتفجـر المعلومـات وتـضاعف اإلنتـاج الفكـري فـي مختلـف               

  .المجاالت

  -:والواقع أن تعريف تكنولوجيا المعلومات ينطوي على هذا التزاوج إذ ينص على أنه 

ـ       "  ي مختلـف صـورها وأوعيـة حفظهـا         اقتناء واختزان المعلومـات وتجهيزهـا ف
سواء كانت مطبوعة أو مـصورة أو مـسموعة أو مرئيـة أو ممغنطـة أو معاجلـة بـالليزر                    
وبثها باستخدام توليفة من المعلومات االلكترونيـة، ووسـائل وأجهـزة االتـصال عـن بعـد                 

)2(.  
ومن خـالل العـرض الـسابق لهـذه التعريفـات يـرى الباحـث إمكانيـة تعريـف                

منظومة متكاملـة مـن الحاسـبات والبـرامج تـستخدم           (معلومات بأنها عبارة عن   تكنولوجيا ال 
  ).في معالجة البيانات

  :تطور تكنولوجيا االتصال والمعلومات 
تعد تكنولوجيا االتـصاالت والمعلومـات اآلليـة الفريـدة لتجميـع وتـراكم البيانـات            

ـ                 ر، وكانـت   والمعارف، وكذلك وسيلة التـداول واالتـصال بـين فـرد وأخـر وجيـل وأخ
اإلضافة كبيرة بظهور تكنولوجيا المعلومات المعتمـدة علـى الحاسـوب اآللـي بعـد تطـور                 
الحواسيب وانـدماج وسـائل االتـصاالت ومنظومـات المعلومـات المـستخدمة للحواسـيب               

واستخدامه للـصمامات، وقـد انطلقـت عبـر ظهـور أجيـال             " فون نيومان "التي ظهرت منذ    
المتكاملـة إلـى االعتمـاد علـى الحاسـوب الشخـصي ثـم              أشباه المواصالت ثم الـدارات      

الحاسوب المنمنم، وتم تطور أيضاً في أسـلوب االتـصاالت مـن االتـصاالت بـالنظير إلـى           
االتصاالت بالرقم ثـم إلـى شـبكة االتـصاالت الرقميـة وعمليـة النـداء اآللـي، وتغييـر                    

                                                
 .123 ص ،مرجع سابق ،مصطفى رجب )1(
 .48ص )2010القاھرة دار العالم العربي، (تكنولوجیا االتصال الحدیثة ودورھا في تطویر األداء الصحفي ،بأمل محمد خطا )2(
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رات التكنولوجيـة   إذ أن التطـو .)1(المحتوى من مجرد بيانات فقط إلـى فـاكس إلـى صـور         
الحديثة قد عملت علـى إزالـة الفـوارق بـين األدوات االتـصالية، إذ نـشأت عالقـات لـم             
يتوقعها أو يتصورها أحـد وهـي عالقـة باتـت تـربط بـين األدوات الـسمعية والبـصرية              

  .واالتصاالت البعيدة المدى والمعلوماتية والتداخل المتزايد بين أجهزة اإلعالم

لتقدم فـي تكنولوجيـا االتـصاالت بكافـة إشـكالها إلـى نتـائج               ولقد أدى التطور وا   
ايجابية مهمة في مجال زيادة إنتاجية وفاعليـة المؤسـسات العامـة والخاصـة سـواء كانـت                 
تعمل في المجال االقتصادي أو االجتمـاعي أو الثقـافي أو الـسياسي، وكـان لهـذا التطـور                   

ياته، ولقـد أدت التطـورات الجديـدة    األثر الواضح في تطوير التعليم بكافـة أنواعـه ومـستو    
  .)2(في تكنولوجيا االتصاالت دوراً واضحاً  في جعل الحياة أكثر سهولة وأكثر إقناعاً 

وأدت التطورات الجديدة في تكنولوجيـا االتـصال والمعلومـات إلـى تغييـر كبيـر                
ئل في مصفوفة وسائل التواصل المستخدمة بين ممارسـي العالقـات العامـة،إذ بـدأت الوسـا               

اإللكترونية تحتل مكانة مهمة فـي هـذه المـصفوفة، و حتـى أن الـبعض يتوقـع أن تحتـل              
    .)3(محل الوسائل التقليدية المستخدمة في تحقيق التواصل 

ويعد التبادل االتصالي جزئية مهمة بالنـسبة لوسـائل االتـصال الحديثـة، فاالتـصال               
ـ            راف التـي تتواصـل فيمـا بينهـا،         يتميز قبل كل شي بسعيه إلى تحقيق المساواة بـين األط

ولكي تصل ظاهرة عالقات اتصالية تبادلية إلـى مـستوى اتـصال حقيقـي يجـب أن تتميـز                   
  : )4(هذه الظاهرة بعدة خصائص وهى 

  . أن تمتلك شكالً مفتوحاً للتبادل ثنائي االتجاه، أو تعددي االتجاه-

 . أن تتمتع بإمكانية قلب األدوار بين المرسل والمتلقي-

 .ن تثمن النشاط التشاركي للمتلقي حتى في قيامة بدور استقبالي بسيط أ-

 الميل إلى االستعداد العتبار العالقة االتـصالية كنـشاط تبـادلي نـدي متـساٍو، وبالتـالي                  -
  .فهي تعد شكالً من أشكال المحادثة التي يمكن أن تتحقق

  

  

                                                
  .35 ،مرجع سابق،مجد ھاشم  الھاشمي )1(
 .109 ص ،مرجع سابق ، عدنان محمود الطوباسي،ربحي مصطفى علیان )2(
 .306-305 ص  ص ،مرجع سابق ،السید بخیت )3(
 .416-415ص ص  ) 2002 ،دار الفكر: دمشق  ( 1 ط،علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة ،یال مھنافر )4(
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  :وجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات العالقة بين تكنول
 الثورة التكنولوجية إلى ثـورة مماثلـة فـي جمـع المعلومـات ووسـائل نقلهـا،            أدت

فالتطور فـي تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصال يعتمـد أكثـر مـا يعتمـد علـى تطـوير                  
تكنولوجي في مجاالت الكمبيوتر من جانب، والتطـور فـي تكنولوجيـا االتـصاالت الـسلكية                

تخزينهـا تعتمـد علـى التطـور العلمـي          من جانب آخر، فمراكز وشبكات جمع المعلومات و       
  .)1(والتكنولوجي في مجاالت االتصاالت السلكية وتكنولوجيا الكمبيوتر 

ففي الوقت الذي دوى فيه انفجـار المعلومـات مؤذنـاً ببـدء عـصر جديـد يعيـشه                   
العالم اليوم على إشاعة هو عصر المعلومات، كانـت ثـورة تكنولوجيـا االتـصاالت تحـرز                 

تسجل طفـرات قياسـية جامعـة أطـراف العـالم داخـل قريـة صـغيرة،                 انجازات هائلة و  
ومحدثة تفاعالت اجتماعات عميقة في اتجاه تالقي الثقافـات والحـضارات وفـي فـتح آفـاق                 
جديدة للتنوير والمعرفة، فضالُ عن آثارهـا البـارزة فـي دفـع عجلـة التنميـة االقتـصادية                   

  .)2(واالجتماعية على مختلف المستويات واألصعدة 

هذا ما يؤكده الدكتور سـعد لبيـب، حيـث يـرى أن تكنولوجيـا االتـصال سـارت                   
بالتوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، التي كانـت نتيجـة لتفجـر المعلومـات وتـضاعف                
اإلنتاج الفكري في مختلف المجاالت وظهور الحاجة إلـى تحقيـق أقـصى سـيطرة محكمـة                 

ثين والمهتمـين ومتخـذي القـرارات فـي         على فيض المعلومات المتدفقـة، وإتاحتـه للبـاح        
أسرع وقت وبأقل جهد عن طريق استحداث أساليب جديـدة فـي تنظـيم المعلومـات تعتمـد                  
بالدرجة األولـى علـى الكمبيـوتر واسـتخدام التكنولوجيـا االتـصالية لمـساندة مؤسـسات                 

  .)3(المعلومات ودفع خدماتها لتصل عبر القارات 

لوجيـا االتـصال رافـد لتكنولوجيـا المعلومـات،           نبيل علـي ، أن تكنو      ريرى الدكتو 
على أساس أن المادة الخام لتكنولوجيـا المعلومـات هـي البيانـات والمعلومـات والمعـارف                 
وأداتها األساسية بال منازع هي الكمبيوتر وبرمجياتـه التـي تـستهلك طاقتـه الحـسابية فـي                 

زيـع فيـتم مـن خـالل التفاعـل      تحويل هذه المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتية، أما التو        
بين اإلنسان واآللة أومن خالل أساليب البث المباشر وغيـر المباشـر كمـا هـو الحـال فـي                  

                                                
 .101 ص ،مرجع سابق ،ھنیھ محمد محمود سالم )1(
صحفیة  اأثر تكنولوجی ،يسمیرة محي الدین شیخا ن    )2( صحافة     "  االتصال والمعلومات على تطویر فنون الكتابة ال ى ال ة عل ة تطبیقی دراس

 .70 ص ،)1999كلیة اإلعالم، قسم الصحافة، : جامعة القاھرة  ( رسالة دكتوراه غیر منشورة" یة والسوریة الیومیة المصر
ة  ، عالمیة االتصاالت والوطن العربي،سعد لبیب  )3( د البحوث   (الوطن العربي والمتغیرات العالمی ة،  معھ ات العربی ص ) 1991  والدراس

195. 
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أجهزة اإلعالم أو من خالل شبكات البيانـات التـي تـصل بـين الكمبيـوتر وآخـر أو بينـه                  
  .)1(وبين وحداته الطرفية أو بينه وبين وحدات العرض والتقديم 

إنـه ال يمكـن الفـصل اآلن بـين تكنولوجيـا المعلومـات              وبناء علـى مـا سـبق ف       
وتكنولوجيا االتصال، فقد جمع بينهما النظام الرقمـي الـذي تطـورت آليـة نظـم االتـصال،             
فترابطت شبكات االتصال مع شبكات المعلومـات، وهـو مـا نلمـسه واضـحاً فـي حياتنـا                   

ـ             ان مـروراً بـشبكات     اليومية من التواصل بالفاكس عبر شبكات التلفون، وفـي بعـض األحي
أقمار االتصال وما نتابعه على شاشات التلفزيون مـن معلومـات تـأتي مـن الـداخل، وقـد                   
تأتي من أي مكان في العالم أيضاً، وبذلك انتهى عهد اسـتقالل نظـم المعلومـات عـن نظـم                    
االتصال وتطور كل منهما في طريق كما كـان فـي الماضـي، ودخلنـا فـي عهـد جديـد                     

ــص ــات واالت ــسمونه أالن للمعلوم  Com Computer Communication  - Comال ي
)2(.  

  :سمات تكنولوجيا االتصال والمعلومات وخصائصها 

يعد االنتشار الواسع لتكنولوجيا االتـصاالت الحديثـة وتبـادل المعلومـات مـن أهـم             
سمات المجتمعات المعاصرة، والذي أدى إلى إجماع بـين خبـراء المعلومـات أن مثـل هـذا                  

سيؤدي إلى ألفية ثالثة تعتمد بصورة كلية علـى إنتـاج وعـرض منتجـات وخـدمات                 االتجاه  
  .)3(معلوماتية 

حيث إن هناك مجموعة مـن الـسمات والخـصائص التـي تتميـز بهـا تكنولوجيـا                  
  .االتصاالت والمعلومات، وسنتناول كالً منهما على حدة

  :سمات تكنولوجيا االتصال وخصائصها : أوالً 
  -:زة لتكنولوجيا االتصال بأشكالها الراهنة تتمثل فيما يلي هناك عدة سمات ممي

وهى تعنـي أن البيئـة االتـصالية الجديـدة تـوفر الفـرص لالتـصال فـي                  :  التفاعلية   -1
اتجاهين، فالفرد لن يصبح متلقيـا سـلبيا للمعلومـات، ولكنـة يمكـن الـدخول إلـى قواعـد                 

ة، وأن يـستخدم هـذه      المعلومات ليحصل على مـا يـشاء مـن معلومـات حـول أي قـضي               
المعلومات ويرسلها، كما أن األخبار المفاجئة سـتكون متاحـة حـسب اختيـار الفـرد الـذي                  

                                                
 .71 ص ،مرجع سابق ،يسمیرة محي الدین شیخا ن )1(
 .77 ص ،المرجع نفسھ ،يسمیرة محي الدین شیخا ن) 2(
 .68 ص ،مرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )3(
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لن يكون مضطرا حتى الوقت المحـدد ليـشاهد نـشرة األخبـار، حيـث إن تـدفق األخبـار                    
  .)1( سيكون متاحاً بشكل دائم

وقـت المناسـب للفـرد    وتعنى إمكانية إرسـال الرسـائل واسـتقبالها فـي ال        :  الالتزامنية   -2
المستخدم لالتصال، ففي حالة البريـد اإللكترونـي يمكـن توجيـه الرسـائل فـي أي وقـت،                 

 .بغض النظر عن تواجد المتلقي للرسالة في وقت معين

: حيـث يمكـن تحريـك الوسـائل الجديـدة إلـى أي مكـان مثـل                  :  الحركة والمرونة    -3
 .)2(ديو المحمولة الحاسب الشخصي، والهاتف المحمول، وكاميرات الفي

وتعني أن الرسالة االتصالية مـن الممكـن أن تتوجـه إلـى فـرد واحـد                 :  الالجماهيرية   -4
أو جماعة معينة، وليس إلى جماهير ضخمة، كما كان فـي الماضـي، وتعنـي أيـضاً درجـة                

 .)3(التحكم في نظام االتصال، بحيث تصل الرسالة مباشرة من المرسل إلى المستقبل 

وتعني زوال الحدود التقليدية بـين أنـواع التكنولوجيـا االتـصالية كمـا              : لتحويل   قابلية ا  -5
نعرفها اآلن  حيث يتـيح االتـصال الرقمـي إمكانيـة تحويـل اإلشـارات المـسموعة إلـى                    

 .رسائل مطبوعة، أو مصورة، والعكس

ونعني به انتشار وسائل االتصال حـول العـالم وداخـل كـل طبقـة               :  الشيوع واالنتشار    -6
ن طبقات المجتمع، وتحولها من ترف إلى ضرورة، نالحـظ ذلـك فـي التليفـون المحمـول                  م

 .الذي انتشر على نطاق واسع

وتعني إمكانية دمج األجهزة ذات الـنظم المختلفـة بغـض النظـر عـن               :  قابلية التوصيل    -7
 .الشركة الصانعة

ـ             :  التدويل أو الكونية     -8 ى حـواجز   حيـث أصـبحت بيئـة االتـصال بيئـة عالميـة تتخط
  .)4(الزمان والمكان والرقابة 

  

  

  

                                                
كلیة : جامعة القاھرة  (المجلة المصریة لبحوث اإلعالم ، االتصالا مستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجی،سلیمان صالح )1(

  .62ص )2001دیسمبر،/ أكتوبر، عشر العدد الثالث،اإلعالم
  .107ص ) 2004 ،الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  ( 5ط،االتصال ونظریاتھ المعاصرة ،لیلى حسین السید ، حسن عماد مكاوي) 2(
 .86 ص ،مرجع سابق ،يسمیرة محي الدین شیخا ن )3(
 .107 ،مرجع سابق ، لیلى حسین السید،حسن عماد مكاوي )4(
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  :سمات تكنولوجيا المعلومات وخصائصها: ثانياً

 التطورات الراهنة في تكنولوجيا المعلومات قـد غيـرت مـن شـكل وسـائل االتـصال                  -1
والنشر، والوسائل المطبوعـة الخاصـة، حتـى تالشـت الحـدود مـن وسـائل االتـصال،                  

  .)1( وسرعة وسهولة،وأقل تكلفة وجعلت عملية النشر أكثر دقة وجودة

 مـن عمليتـين مـرتبطتين معـاً بـشكل           ء االتساع الدولي لألنـشطة المعلوماتيـة كجـز        -2
عاٍل،وهما عملية التخطي التجـاري للحـدود القوميـة، ومحورهـا فـي أنـشطة الـشركات                 

ـ                ي العابرة للقارات أو المتعددة الجنسية، وعملية التخطـي ألمعلومـاتي للحـدود القـومي، والت
تتضمن تغيرات جذريـة فـي وسـائل تخـزين ومعالجـة واسـترجاع المعلومـات، والنمـو                

 .)2(السريع لتجهيزات االتصاالت السلكية والالسلكية، والبرامج، والتلفزيون 

 أصبح قطاع تـأثيرات تكنولوجيـا المعلومـات هـو القطـاع األساسـي فـي المجتمـع                   -3
تكنولوجيـا مجتمعـات المعلومـات،      المعاصر، وأصبح يطلق علـى المجتمعـات المتطـورة          

فقد شكلت االتصاالت والمعلومـات سـمة مجتمعـات مـا بعـد الـصناعة، إذ شـكل ذلـك                    
القطاع المرتبط بإنتاج المعلومـات، وإدارتهـا، وبثهـا، وتوزيعهـا فـي أشـكالها المتعـددة،                 

 .واحداً من أكثر القطاعات حيوية في تلك المجتمعات

ت أبـرز سـمات تكنولوجيـا المعلومـات، ويقـصد بـه              يمثل الطريق السريع للمعلومـا     -4
وضع جميع التقنيـات المتـوافرة علـى صـعيدي االتـصاالت والمعلومـات مثـل الهـاتف                  

وقـد ظهـرت   . والتليفزيون والكابالت واألقمـار الـصناعية فـي منظومـة مدمجـة واحـدة       
 طرق المعلومات السريعة نتيجـة اكتـشاف خاصـية النقـل الالتزامنـي التـي تـسمح بنقـل         
الرسائل بسرعة شديدة وخاصة الـصور المتحركـة، باإلضـافة إلـى التقـدم الـذي حققتـه                  
األقمار االصطناعية، وهكذا يمكن الوصول إلى المعلومـات بـسهولة وأمـان فـي أي وقـت                 

 .بتكلفة بسيطة

 شيوع استخدام تكنولوجيا المعلومات سـاعد علـى حريـة تنـاول المعلومـات ومـشاركة        -5
   .)3( السياسية وزيادة فاعلية الرأي العام الجماهير في األنشطة

                                                
 .11 ص ،مرجع سابق ، علم الدینمحمود )1(
سمات       ،محمود علم الدین  )2( ات والتطورات وال ل  ،وسائل اإلعالم واالتصال في عصر المعلوم ة النی ة   ، وزارة اإلعالم ، مجل ة العام  الھیئ

 .72، ص 70،1998 العدد ، القاھرة،لالستعالمات
 .70، صمرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )3(
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 القــول إن العــالم يــشهد اآلن ثــورة هائلــة فــي مجــال تكنولوجيــا االتــصال إذاً يمكــن
والمعلومات، والتي أدخلت تغيرات جذرية في مجـال الحيـاة اإلنـسانية، والتـي قـد تكـون                  

وعمومـا   في بعض جوانبها أو تتحول لتعطـي وجهـا سـلبيا فـي نـواحي أخـرى،                   ةإيجابي
يجب تأكيد أن أية تقنية تكنولوجية يبتكرهـا الفـرد بنفـسه ولنفـسه ينبغـي أن تنطـوي فـي                
داخلها على كل ما هو إيجابي وسلبي، وفقـاً الخـتالف الـرؤى مـن فـرد ألخـر وطبيعـة                     

  .تالي تنعكس على أسلوب تطبيقهابال التي تغير مجرى استخدام الوسيلة ذاتها وفالتوظي
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تأثیر تكنولوجیا .. المبحث الثاني

االتصال والمعلومات على العالقات 

  العامة
  -:وسيتناول ما يلي 

 
  تقنیات االتصال المستخدمة في العالقات العامة -

  الحاسب اآللي                                          : أوًال 

  اإلنترنت: ثانیا 

  الوسائط المتعددة: ثالثا 

  التلیتكس : رابعًا 

  سلفیدیو تكا: خامسًا 

  عقد المؤتمرات عن بعد : سادسًا 

  األقمار الصناعیة : سابعًا 

  الفاكس : ثامنًا 

  الفیدیو: تاسعًا 

   أثر تكنولوجیا االتصال والمعلومات على العالقات العامة-
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  :تمهيد

يتناول هذا المبحث أهم وسائل االتصال المـستخدمة فـي العالقـات العامـة وتـأثير                
ـ         الوسائل على    كتل  المعلومـات بـسرعة     اممارسة مهنة العالقات العامـة، وتتغيـر تكنولوجي

ليس فقط في مجال الكمبيوتر وإنما في مجال االتصاالت بـشكل عـام، حيـث توجـد مفـاهيم                
جديدة لها تأثير كبير على عمل العالقات العامة من حيـث المـساهمة فـي توسـيع خـدمات                   

كات باالعتمـاد بدرجـة كبيـرة علـى          بـدأت الـشر    2000ومنتجات الشركات، وبحلول عام     
ـ               الحديثـة  اهذه التكنولوجيـا فـي كـل مـن المنتجـات والخـدمات، فقـد زودت التكنولوجي

ممارسي العالقات العامة بـالكثير مـن الرقابـة وسـمحت لهـم بإضـافة وتعـديل المـواد                   
المكتوبة وعمل الرسومات في المنزل إلـى جانـب قواعـد البيانـات المـستخدمة لالتـصال                 

ث، ومكنهم أيضاً من التغطية الصحفية للوكالء والعمـالء والبحـث عـن عمـالء جـدد                 والبح
  .فضالً عن مراقبة المنافسين

ــصاالت    ــا االت ــف تكنولوجي ــة توظي ــات العام ــو العالق ــستطيع ممارس ــث ي حي
والمعلومات إلدارة أعمالهم بطريقة أفضل وأسـرع وأكثـر فاعليـة وتوجـد فرصـة لهـؤالء        

  :)1(هم المتخصصة كالتاليالممارسين لترتيب أجندت

  . التحسين في قدرات البحث-1

 . استخدام الوسائل الحديثة واإللكترونية للوصول إلى الموظفين في مواقعهم-2

 . القدرة على توصيل الرسائل المحدودة للجمهور-3

 . تزايد الفرص لقياس فاعلية أعمالهم-4

 .ستخدام التكنولوجيا الحديثة الرغبة األكيدة من قبل ممارسي العالقات العامة ال-5

  
  :تقنيات االتصال المستخدمة في العالقات العامة

تعد وسائل االتصال واإلعالم الركيـزة األسـاس فـي نـشاطات العالقـات العامـة،                
فبدون هذه الوسائل ال يمكن أن يكون هناك نـشاط للعالقـات العامـة ألن هـذا النـشاط هـو                

                                                
 .139 ص ،مرجع سابق ،لغزاليأبو بكر مبروك ا )1(
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هير وتبـادل المعلومـات واآلراء معهـا بهـدف         أصالً عبارة عن عملية اتـصال مـع الجمـا         
  .)2(توثيق العالقات الطيبة وخلق سمعة جيدة للشركة من خالل الوسائل المتاحة 

ويمكن أن تستخدم العالقـات العامـة كـل األدوات التـي تجـدها تـالءم أنـشطتها                  
  :وتتوفر في المجتمع ويمكن عرض أهم هذه الوسائل فيما يلي 

  الحاسب اآللي : أوالً 
الحاسب اآللي عبارة عن آلة إلكترونية مـصممة بطريقـة تـسمح باسـتقبال البيانـات              
واختزالها ومعالجتها، بحيث يمكـن إجـراء العمليـات البـسيطة والمعقـدة بـسرعة ودقـة،                 
ويتم الحصول على نتائج هذه العمليـات بطريقـة آليـة، حيـث تحـول البيانـات إلـى لغـة                     

حاسب اآللـي بالوظـائف التـي ترسـم لـه مـسبقاً مـن        يتعامل معها الحاسب اآللي، ويقوم ال 
قبل مصمم البرنامج، بمعنى أنه ال يقوم بتنفيذ العمليات من تلقـاء نفـسه، فهـو آلـة فـي يـد                
اإلنسان، كما يستطيع الحاسب اآللي تحقيق أمن وسـالمة البيانـات والـضمان الكامـل ضـد                 

ت األخيـرة اسـتخدام الحاسـب    فقدها أو تلفها من خالل المستفيدين، وقد انتـشر فـي الـسنوا         
، وبهـذا فـإن الحاسـب اآللـي         )1(اآللي صغير الحجم ذو االرتباط الوثيق بالعمل اإلعالمـي          

يخدم ممارسي العالقات العامة في عدد مـن األغـراض، حيـث يقـضى علـى اإلجـراءات                  
، ويـستعين أخـصائيو   )2(الروتينية وتؤدي العمل بـسرعة فائقـة خالفـاً للنظريـات القديمـة         

عالقات العامة بهذا القدر الهائل من المعلومات التي يوفرهـا الحاسـب اآللـي فـي تخطـيط                  ال
برنامج العالقات العامة على أساس دقيـق، حيـث إن اإلمكانيـات الهائلـة للحاسـب اآللـي                  
تتيح لهم الفرصة للتحليل الدقيق والسريع للمعلومـات والبيانـات عـن الـشركة وجماهيرهـا                

  .)3( ترشيد عملية التخطيط في مجال العالقات العامة المتعددة بما يمكن معه

  اإلنترنت :ثانياً
، جديـدة نـسبيا   وجود شبكة اإلنترنت كجزء من الحياة اليوميـة فـي العـالم العربـي         

ارتفـع عـدد مـستخدمي      من سكان العـالم ومـع ذلـك         % 4بحيث يشكل العالم العربي نسبة      

                                                
 .86 ص ،مرجع سابق ،لبنان ھاتف الشامي )2(
 .89ص ) 2003 ،دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان  ( تقنیات االتصال بین زمنین ،إیاد شاكر البكري )1(

(2) Wilcox Dennis  L. and others ,public Relations : Stragies and tactics , seventh edition ( USA: Allyn 

and bacon partment , 2005)P.266.  
) 1996 ،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع: الكویت  ( 3 ط " المفاھیم واألسس العلمیة" العالقات العامة  ،زكي محمود ھاشم   )3(

  .324ص 
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ـ      25مـن    اإلنترنت في العالم العربـي      مليـون   50إلـى نحـو     ) 2005(ي   مليـون نـسمة ف
 .)4(2008شخص بحلول نهاية عام 

الحواسـب    مجموعة متصلة مـن شـبكات الحاسـوب التـي تـضم      وهو عبارة عن 
 باتبـاع تبـديل الحـزم     و التي تقوم بتبادل البيانات فيما بينهـا بواسـطة  ،المرتبطة حول العالم

  .)1( بروتوكول اإلنترنت الموحد

لرائدة واألكثر شيوعاً فيمـا يطلـق عليـه ثـورة االتـصاالت             وتمثل اإلنترنت الميزة ا   
 وفيمـا بينهمـا     تالكبرى، فقد أدى العالم الرقمي إلى تغيير شـكل االتـصال داخـل المنظمـا              

إلـى وسـيلة أساسـية       االنترنـت تحـول   إذ أن    ،)2( وبين جماهيرها على اخـتالف أنواعهـا      
 التـي   قكفـاءة الطـر   ديـدة وأكثـر     لتداول رسائل العالقات العامة من خالل تقديم أعمـال ج         

 من خـالل عـرض وتخـزين التكنولوجيـات الرقميـة علـى              يمكن أن تنتج رسائل االتصال    
  .)3(أساس تغيير ممارسات العالقات من كل زاوية 

ويرى كثير من الباحثين والممارسـين فـي مجـال العالقـات العامـة أن اإلنترنـت                 
 أعمـال ومـسئوليات العالقـات العامـة     تمثل أكثر األدوات اسـتخداماً اليـوم فـي ممارسـة        

وأهمها على اإلطالق، فقد استطاعت أن تغير فـي كيفيـة التعامـل والتفاعـل بـين المنـشأة                   
  .)4(وجماهيرها المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية 

ويمكن رصد عدد من المزايا التـي وفرتهـا اإلنترنـت لممارسـة وظيفـة العالقـات              
  :)5( العامة في الشركات المختلفة

  . تدعيم قدرة الشركة على تقديم المعلومات لجماهيرها المختلفة-1

 تدعيم قدرة ممارسي العالقـات العامـة علـى التـأثير فـي تـأطير مـضامين وسـائل                    -2
 .اإلعالم للقضايا التي تهم الشركة

                                                
(4) Essayed Bekhit . op .cit . 

 

31104=t?php.showthread/vb/com.omaniyat.www://http )1(  

(2) Scott M.Cutlip, Allen H.Center and Glen M.Broom,Effective Public Relations,8th ed (New Jersey: 

Prentice Hall International, Inc,2000)P.285.. 

(3) Hoggatt. Christina, The Diffusion of Technology in Public Relations,( Communication & 

Mass Media Complete,2008)P.2. 
  .419 ص ،مرجع سابق ، العوفيفعبد اللطی )4(
  .4 -2ص ص مرجع سابق،  ،خیرت معوض محمد عیاد )5(
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  . زيادة قدرة ممارسي العالقات العامة على بناء عالقات مع جماهير الشركة-3

فثمـة اتفـاق بـين      : الشركة على تحقيق االتـصال المتماثـل فـي اتجـاهين             زيادة قدرة    -4
الباحثين على أن اإلنترنت مكنت الشركات مـن إنـشاء نـوٍع مـن االتـصال المتماثـل فـي               

 .اتجاهين من الشركة للجمهور، ومن الجماهير المختلفة للشركة

 فعالـة ومـؤثرة      لـصناعة قـرارات    ن توفر اإلنترنت ومنها الويب فرصاً عدة للممارسـي        -5
داخـل المنظمـات، فهــي تـساعد فــي التعـرف علــى القـضايا بــشكل مبكـر وتطــوير       

 . )1(استراتيجيات ذات فعالية 

  :أهمية اإلنترنت في مجال العالقات العامة 
إن استخدام اإلنترنت في مجـال العالقـات العامـة يتطلـب فهمـاً عميقـاً وتـصوراً          

واإلدارة العليـا للـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه            واضحاً من قبل مسئولي العالقـات العامـة         
شبكة اإلنترنت في تـدعيم العالقـات العامـة مثـل توجيـه الـرأي العـام وزيـادة الرقعـة                 

  . )2(الجغرافية لنشر األخبار واألحداث الخاصة بالشركات وتحسين الصورة أو بنائها 

  :)3( يما يليويمكن إجمال أهم استخدامات اإلنترنت في إدارات العالقات العامة ف

  . استخدام قواعد البيانات على الشبكة للحصول على المعلومات-1

 . استخدام البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال شخصي داخلياً وخارجياً-2

 . الحضور الدائم على اإلنترنت من خالل إنشاء المواقع الخاصة بالشركات-3

 . إجراء البحوث عن طريق المقابالت عبر الشبكة-4

 .لتعرف على صورة الشركة من خالل ما ينشر على اإلنترنت ا-5

 . إنشاء المواقع الخاصة أثناء األزمات-6

 أن ممارسي العالقات العامـة يحتـاجون إلـى تنميـة مهـارتهم              Custersonو يرى   
  :)4(في مجال اإلنترنت، وذلك ألن اإلنترنت تمكن الشركة من

  .On Line هجوم  صياغة استراتيجيات دفاعية في مواجه حاالت-1

  
                                                

 .312 -309 ص ،مرجع سابق ،السید بخیت محمد )1(
 .345ص ، مرجع سابق ،مي الخاجة )2(
 .420 -419 ص ص ، مرجع سابق، العوفيفعبد اللطی )3(
 .363ص ) 2004 ،دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  ( 1ط،  أحمد الخزاميم ترجمة عبد الحكی،لعامة دلیل العالقات ا،ألیسون فیكر )4(
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 . العمل المبكر الحتواء األزمات-2

 . مراقبة آراء أصحاب المصلحة-3

 . جمع المعلومات عن المنافسين-4

وأتاحت شبكة اإلنترنت الكثير من قنوات االتـصال، ونمـت هـذه القنـوات بمـرور                
 األيام، ومما الشك فيه أن هذه األمور مهمـة للغايـة لمـسئول العالقـات العامـة فـي أيـة                    
شركة، وتتطلب الديناميكية التي يعمل بهـا اإلنترنـت أن يأخـذ ممـارس العالقـات العامـة                  
دائماً بزمام المبادرة، واالسـتفادة مـن أبـرز الخـدمات المتـوافرة علـى الـشبكة لخدمـة                   

  .)1(جمهور الشركة 

  -:ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي

  :البريد اإللكتروني
االتـصال الموجهـة بالحاسـوب واألكثـر انتـشاراً        يعد البريد اإللكتروني أبعد وسائل      

ففي بعض الشركات يعـد البريـد اإللكترونـي فـي سـبيله إلـى أن يحـل محـل الرسـائل               
 عامـا  والبريــد  20 ال يقــل عـن   وفيمـا  ،)2(اإلخباريـة والمجـالت والبيانــات الداخليـة    

ـ لاإللكتروني كان موضوع عدد كبير من األبحاث، بما في ذلـك مجموعـة مـن الع                 مـن   اءم
Sproull و Kiesler                الذين تكهنوا بأن االتـصاالت االلكترونيـة سـيكون لهـا عمـق تـأثير 

) Electronic Mail(حيـث يعـد البريـد اإللكترونـي      ،)3( المنظمـات  هيكلةعلى كيفية كانت
، وهـو مـن أهـم مجـاالت         )4(من أقدم التطبيقات في شـبكة اإلنترنـت وأوسـعها انتـشارا             

، )5( يتيح استقبال الرسـائل وإرسـالها مـن مختلـف أرجـاء العـالم                استخدام اإلنترنت، حيث  
ويعد من الوسائل المهمة للعالقات العامـة، فهـو يـوفر الـسرعة والتبـادل مـع اآلخـرين                   
باإلضافة للقدرة على إرسال المعلومات التي تهدف إلـى توصـيلها إلـى الجمهـور بـسرعة                 

  .وسهولة

                                                
 .86 ص ،مرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )1(
  .297ص ) 2007 ، دار الكتاب الجامعي،فلسطین ( 1 ط،ترجمة سعد الحسني ،ممارسة العالقات العامة ،فریزر بي سیتل )2(

(3) Shear lean  Duke: use of World Wide Web and e-mail in science public relations. public relations 

review  ( vol.28,No.3 Augusts 2002 ) p315. 
  .135 ص ،مرجع سابق ، عدنان محمود الطوباسي،ربحي مصطفى علیان )4(
  رسالة دكتوراه غیر منشورة ،بتقنیات المعلومات الحدیثة دور التلفزیون في تعریف الجمھور المصري ،ندى محي الدین الساعي )5(

 .5ص ) 2009 ، قسم اإلذاعة والتلفزیون،كلیة اإلعالم: جامعة القاھرة  ( 
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ـ          ي معظـم عمليـات تبـادل المعلومـات         ويتم استخدام البريـد اإللكترونـي اليـوم ف
الشخصية والتجارية والدعاية وعمليات البيع الكاملة باإلضـافة إلـى تـوفير خدمـة العمـالت           
ودعمها، وتعد كل عمليـة اتـصال تجاريـة تقـوم بهـا الـشركة أو المنظمـة، تعزيـزاً أو                     

مـنظم،  إضعاف لعالقتها وسمعتها، فهو وسيلة قوية لخلـق المحافظـة علـى اسـم المنـتج وال      
  .)1(فكل رسالة بريدية إلكترونية لها تأثير على اسم المنظمة 

ويسمح البريد اإللكترونـي أيـضا ألعـضاء فـرق العمـل حـول العـالم بالكتابـة                  
والقراءة في أوقات تناسب ظـروفهم وتحقيـق التواصـل المعرفـي، وتوصـلهم إلـى فهـم                  

يـتم تحميلهـا عبـر البريـد        مشترك للمواضيع المطروحة من خالل الملفات والتقارير التـي          
،حيث يوفر البريد اإللكترونـي للعالقـات العامـة أيـضاً خدمـة اسـتطالعات               )2(اإللكتروني  

الرأي العام حيث تمثل هذه الخدمة خياراً مهماً لممارسـي العالقـات العامـة لجمـع البيانـات                  
ألنـه ال   من الشرائح السكنية المستهدفة، ويعد هـذا النـوع مـن االسـتطالعات اقتـصادياً،                

يحتاج إلى طوابع بريدية أو تليفون، وال إلـى اإلدخـال اليـدوي للبيانـات، وبالتـالي زيـادة                   
معدالت الحصول على بيانات أكثـر اكتمـاالً، األمـر الـذي يـساعد علـى تعمـيم النتـائج                    
ــد اإللكترونــي يكــون فــي نمــوذج   ــرأي بالبري ــادة االعتماديــة، وألن اســتطالع ال وزي

خاصية تسهل مـن عمليـة إدخـال التعـديالت علـى االسـتطالع دون               إلكتروني، فإن هذه ال   
  .)3(الحاجة إلى إعادة الطابعة وهذا في حد ذاته يقلل التكاليف 

ويمكن لممارس العالقـات العامـة فـي كـل الـشركات بكافـة أنواعهـا وأشـكالها                  
  :)4(ونشاطها االستفادة من خدمات البريد اإللكتروني الذي يمتاز بما يلي 

  .فغالباً ما يكون البريد أرخص من المكالمات الهاتفية والبريد العادي: التكاليف  قلة -1

 .إذ ال يحتاج البريد اإللكتروني إال ثواني معدودة فقط لتوصيل الرسائل:  السرعة -2

إذ ال يحتاج أيضا ألن يكون المستلم موجـوداً لكـي يـستلم الرسـالة، ذلـك أن                  :  الراحة   -3
 . ال حقاًة الرسالالمستلم يمكن أن يقرأ

 . تسهيل المراسالت الدولية، حيث يمكن التغلب على كل العوائق بسهولة ويسر-4

                                                
 .270ص ) 2009 ،دار فكر وفن: القاھرة  ( ،اإلعالم التفاعلي ،حسنین شفیق )1(
  .87 ص ،مرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )2(
 العالقات العامة في دراسة میدانیة لعینة من إدارات"العالقات العامة في المنشآت الصناعیة بمحافظة أسیوط  ،للعاحنان موسى عبد ا )3(

  .  200ص )2008كلیة اآلداب ، قسم اإلعالم ، : جامعة أسیوط ( رسالة ماجستیر غیر منشورة " القطاعین العام والخاص بمدینة أسیوط
 .138ص ) 1999،دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان  ( 1 ط،وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ، محمد عبد الدبس،ربحي مصطفى )4(
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إذ بإمكان المستخدم إنشاء قوائم بريديـة يمكنـه عـن طريقهـا إرسـال               :  القوائم البريدية    -5
  .الرسالة نفسها بصور أوتوماتيكية في وقت واحد إلى مجموعة من األشخاص

  

  :ية المجموعات اإلخبار

هي عبارة عن مجموعات المناقـشة التـي يمكـن فيهـا تبـادل المعلومـات واآلراء                 
مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، يتم الوصول إليهم مـن خـالل برنـامج لقـراءة األخبـار                

ويـتم تنظـيم المجموعـات اإلخباريـة     . )Internet Explorer ( )1( علـى اإلنترنـت مثـل    
وع، وتـشير الحـروف األولـى مـن اسـم المجموعـة إلـى               وفقاً لهياكل هرمية تبعاً للموض    

  .)2(الفئة األساسية للموضوع، أما الفئة الفرعية فيتم تمثيلها بعنوان فرعي 

حيث يـستطيع ممـارس العالقـات العامـة االسـتفادة مـن خاصـية المجموعـات                 
اإلخبارية في توزيع المعلومات للجمهور عـن أنـشطة الـشركة وخـدماتها، وقـد يـستخدم                 

ت إعالنية على موقع الشركة لغـرض تعلـيقهم علـى الرسـائل واألخبـار، والحـصول           لوحا
  .)3(على تغذية عكسية من الجمهور الذي يزور الموقع 

  
  :منتدى العالقات العامة 

تـتلخص فكــرة المنتــدى فـي كونــه موقعــاً لتبـادل الرســائل والحــوارات بــين    
يات إلـى أقـسام بهـدف تـصنيف         المشتركين في هذا المنتدى، وعادة ما تقـسم هـذه المنتـد           

  .المجاالت التي يدور فيها الحوار

حيث يستطيع البـاحثون طلـب المعلومـات التـي يريـدونها ، ويقـوم األشـخاص                 
الذين لديهم معرفة بالموضـوعات بإرسـال رسـالة بالبريـد اإللكترونـي للباحـث ، فعلـى                  

يفيـة وضـع    سبيل المثال قام أحـد ممارسـي العالقـات العامـة بطلـب معلومـات عـن ك                 
إستراتيجية اتصال طلبها أحد العمالء ، وخالل يوم واحد أرسـلت لـه عـدد مـن اإلجابـات                   
والتي شكلت قيمة للعميل ، مثـل ربـط إسـتراتيجية االتـصال بأهـداف المنـشأة وتجزئـة                   

                                                
 .47ص ) 2007 ،رحمة برس للطباعة والنشر: القاھرة  ( اإلعالم اإللكتروني بین التفاعلیة والرقمیة ،حسنین شفیق )1(
ع  : القاھرة  ( 2 ط،م االقتصادیة واإلداریة ترجمة شعبة العلو،العالقات العامة عبر اإلنترنت ،دیفید فیلیبس  )2( شر والتوزی  ،دار الفاروق للن

 .101ص ) 2006
 .90 ،صمرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )3(
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الجماهير لشرائح ، كل قطـاع منهـا يخـتص بأسـاليب معينـة فـي التعامـل إلـى جانـب                 
  .  )4(ور معرفته والسؤال عنهضرورة فهم ماالذي يود الجمه

بأنه من الرسـائل االتـصالية اإللكترونيـة التـي تـتم بـين              (ويمكن تعريف المنتدى    
،وقـد  )1() أفراد ومجموعات من خالل وسيلة اتصال عالمية متاحـة وهـى شـبكة اإلنترنـت              

  .تضم هذه المنتديات ممارسي العالقات العامة والموظفين العاملين بالشركة

  :الدردشة 
ي من أنواع االتصال المتـزامن، حيـث يمكـن أن تكتـب وتقـرأ وتـسمع فـي                   وه

بعض البرامج والرسائل في الوقت نفسه، ويمكن من خـالل بعـض البـرامج التحـدث إلـى                  
عدد كثير من األفراد في وقت واحد، وتسمح برامج أخـرى التحـدث إلـى عـدد كبيـر مـن          

وعـة مـن األفـراد أو فـرد          أخـرى التحـدث لمجم     جاألفراد في وقت واحد، وتسمح بـرام      
  .)2(واحد 

  :الرسائل الفورية 
تعد الرسائل الفورية من التطبيقات اآلخذة في التطـور حيـث يجـب علـى موظـف                 
العالقات العامة أن يبقى هذا البرنامج نـشطاً دائمـاً، وأن يعطـي عنوانـه للـصحفيين الـذين        

  .كتب عن مؤسستهميمكنهم االستفسار والتحقق من بعض الحقائق من الموظف حينما ي

وتعد الرسائل الفورية مـن أسـاليب االتـصال الجيـدة لمـوظفي العالقـات العامـة                 
  .حيث تسمح له باالتصال المباشر مع الطرف اآلخر في اللحظة نفسها

  :لوحات اإلعالنات أو الشريط اإلعالني 

تلجأ كثير من الشركات والمؤسسات والمنظمات بالـدفع لـصاحب موقـع مـا علـى                
لكي يضع  لوحات إعالنيـة خاصـة بهـذه المنظمـة علـى موقعـه أو مـا يـسمى                     الشبكة  

بالشريط اإلعالني المتحرك داخل الموقع، وهـذه اإلعالنـات تـساعد علـى تعزيـز العالقـة               
  .بين المنظمة التي يعمل بها موظف العالقات العامة وبين الموقع الذي ترعاه

  :    شبكة الويب 
                                                

 . 201،ص مرجع سابق ، لحنان موسى عبد العا )4(
جامعة  ( رسالة ماجستیر غیر منشورة ،ربي المنتدیات اإللكترونیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول الخلیج الع،حمد عبد المحسنأعفراء ) 1(

 .92ص ) 2008 ، قسم العلوم السیاسیة،كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة: القاھرة 
دد  ،كلیة اإلعالم: جامعة القاھرة  (المجلة المصریة لبحوث األعالم ، دور شبكة اإلنترنت في دعم الحوار األسري  ن،منال أبو الحس   )2(  الع

 .456ص ) 2007 ،سبتمبر/یولیو ،السابع والعشرون
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ت التـي حـدثت فـي شـبكة اإلنترنـت، ويعـرف             تعد شبكة الويب من أهم التطورا     
ــصاراً  ــب اخت ــرامج عارضــات ،WWW (World wide web(الوي ــم اســتخدام ب  وت

وهـو برنـامج لمعالجـة النـصوص،      ) hyper text( الويب كمرجع لباليين األرقـام مـن   
ويتيح هذا األسلوب البحث فـي وسـائط متعـددة داخـل الـشبكة، وتـساعد روابـط الـنص           

 إلـى صـفحة أخـرى،    web page األفكار والموضوعات فـي صـفحة وب   الفائق في تتبع
بغض النظر عن ماذا كانت هذه الـصفحة مخزنـة فـي الحاسـب نفـسه والمـسمى بخـادم                    

 وموزعة على خادمـات أخـرى منتـشرة فـي أنحـاء العـالم، وبهـذا        web servesالوب 
لـضغط علـى    يسمح للمستخدمين بالقفز وبسرعة من مصدر للمعلومات إلـى آخـر بمجـرد ا             

م ثـم أتـيح     1990واستخدمت شـبكة الويـب العالميـة للمـرة األولـى عـام              . )1(زر الفأرة   
م، ومنـذ هـذا التـاريخ أخـذت ممارسـات العالقـات             1992استخدامها لعامة النـاس عـام       

  :)2(العامة تتغير وظهر ذلك في عدة أبعاد 

ـ                  -1 ر الجديـدة    أدت إلى انخفـاض عـدد العـاملين واقتـضى ذلـك زيـادة كفـاءة العناص
  .المطلوبة للعمل داخل اإلدارة لمواجهة متطلبات العمل وإدارة الموقع على الشبكة

 أدت إلى السرعة فـي اتخـاذ القـرار، ووصـوله إلـى العـاملين، حيـث حـل البريـد                    -2
 .اإللكتروني محل الوسائل التقليدية

 .حيث وفرت مبدأ يمكن لجميع الموظفين الدخول إليه:  التنسيق-3

 من قدرة المديرين على التوجيه واإلشراف مـن خـالل شـبكة التعامـل الداخليـة                  زادت -4
 .والخارجية عبر صفحة الشركة وشبكتها الداخلية كبديل لالجتماعات السريعة

 . أدت إلى تقليل تكلفة إجراء مهام العمل في إدارة العالقات العامة-5

 .ين في وضع الخطة وفرت مفهوم العلنية للتخطيط وإمكانية مشاركة العامل-6

البحـوث،  (  أدت إلى اختفاء الحيز الزمنـي بـين عمليـات العالقـات العامـة األربعـة                  -7
  ).التخطيط، االتصال، التقويم 

  الوسائط المتعددة: ثالثاً 

                                                
 .22ص ) 2009 ،دار العالم العربي: القاھرة  ( 1 ط،صحافة األطفال اإللكترونیة ،يمحمد سعد الدین الشربین )1(
 .1053-1051، ص ص مرجع سابق ،ثحمد عبد المغیأشرف أ )2(
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أو ) Soft ware(إن مفهـوم الوسـائط المتعـددة مـصطلح يـشتمل علـى البـرامج        
تطيع الفـرد االسـتفادة ممـا تتـضمنه     ومن خالل هذه الوسـائط يـس  ) Hard ware(األجهزة 

  .هذه الوسائط من نصوص وصور وصوت وحروف

وقد عرفت الوسائط المتعددة من قبـل البـاحثين علـى أنهـا طائفـة مـن تطبيقـات                   
الحاسب اآللـي التـي يمكنهـا تخـزين المعلومـات بأشـكال متنوعـة تتـضمن النـصوص             

 ثـم عرضـها بطريقـة       والصور الـساكنة والمتحركـة والرسـوم المتحركـة واألصـوات،          
  .)1(تفاعلية وفقاً لمسارات المستخدم 

وبصفة عامة فإن الحاسب اآللي المستعمل فـي الوسـائط المتعـددة يجـب أن يكـون                 
مزوداً بمعالج سريع، وقدرة تخزين عاليـة، ونظـام عـرض قـوي، فـضالً عـن كـروت                   

  .ألوان متعددة والكروت اإلضافية للجهاز، مثل كرت الصوت والصورة

م تتضح أهمية الوسـائط المتعـددة فـي مجـال عـرض النـصوص مدعمـة                 ومن ث 
بالمؤثرات الخاصة، مما يزيد من قوة العـرض ويـوفر كثيـراً مـن وقـت المتلقـي وبأقـل                    

  .)2(تكلفة 

وتعتبر الوسائط المتعددة ذات أهمية أساسـية فـي العالقـات العامـة، فهـي تـساعد                 
دمها المـستهلكون للـشراء، والـشركات       العمالء في البقاء على اتصال مع أسـواقهم، ويـستخ         

 تلتسويق المنتجات والخدمات ومعرفـة كـل مـا يتعلـق بالمنتجـات والمنافـسين واتجاهـا                
األسعار،وهى بالنسبة للشركة تعتبـر تغذيـة راجعـة للمعلومـات فيمـا يتعلـق بالمنتجـات                 
الجديدة التي يطورها الـسوق، وهـى تـستخدم المتخصـصين فـي تقـديم الـدعم للوسـائل                   

متعددة، وترك الخدمات التقليدية في العالقـات العامـة مـع اسـتخدام البريـد اإللكترونـي                 ال
والفيديو، إن استيعاب هذه الوسائل الحديثة يعطـي المزيـد مـن التكامـل والفاعليـة إلتمـام                  
البرامج التي تستخدمها العالقات العامـة فـي سـرعة الـرد والمناقـشة فـي الموضـوعات                  

  .)3(المهمه 

  :)4( الخدمات التي تقدمها الوسائط المتعددة للعالقات العامة فيما يليويمكن حصر 

                                                
 .47 -46ص ص ) 2009 ، الكتاب الحدیثدار: القاھرة  ( استخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي ،حسین حسن موسى )1(
اھرة   ( 1 ط،تكنولوجیا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء اإللكتروني ألمعلوماتي والرقمي     ،،أسماء حسن حافظ   )2( دار  : الق ال

 .87 -86ص ص ) 2005 ،العربیة للنشر والتوزیع
 .149 -148 ص ص ،مرجع سابق ،أبو بكر مبروك الغزالي )3(
ارات   ( 1 ط،الوسائط المتعددة وتطبیقاتھا في اإلعالم والثقافة والتربیة ،الصادق رابع،  ترجمة نصر الدین العیاض ،یشال إنوال م )4( اإلم

  .103ص ) 2004 ،دار الكتاب الجامعي: العربیة 
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 تخزين كميات كبيرة من المعلومات على األقراص المدمجـة مـع إمكانيـة تحـديث هـذه               -1
المعلومات بـسهولة وإمكانيـة تحميلهـا علـى أداة ثابتـة ومعاينتهـا وتوفيرهـا باسـتخدام                  

  .الشبكة

ومـات بـسرعة كمـا أنهـا قليلـة التكلفـة فـي إدارتهـا                 يمكن من خاللها توصيل المعل     -2
 .ونـسخها

 توفر الوسائط المتعددة عدة طـرق لإلطـالع علـى المعلومـات حـسب فئـة الجمهـور                 -3
 .المستهدف

 من خالل الوسائط المتعددة يمكـن الجمـع بـين الـصور والنـصوص والـصوت علـى          -4
 .خبار ويفعل من عملية الجذب واإلقناع واإلدحامل واحد مما يزي

  . إن استخدام الوسائط المتعددة يمثل واجهة تكنولوجية للشركات-5

  التليتكس: رابعاً 
يعد التليتكس نقالً للنص إلـى المـشاهدين فـي اتجـاه واحـد، وذلـك عبـر إشـارة                 
تليفزيونية لخطوط المسح غير المـستخدمة، وتقـوم آلـة بفـك الـشفرات موجـودة بجهـاز                  

تظهر هذه البيانات في شـكل صـفحات مـن الـنص يـستطيع              التلفزيون بفك شفرة البيانات، ل    
 ت، ويقوم ممـارس العالقـات العامـة باختيـار البيانـا           )1(المشاهد أن يتخير من بينها ما يشاء        

التي يريد مـشاهدتها علـى شاشـة التليفزيـون ، وال يقـوم فـي أي وقـت مـن األوقـات                       
  .   )2(باالتصال مباشرة من الكمبيوتر المركزي

  سفيديو تكال: خامساً 
 نظاماً تفاعلياً يعتمد أساسـاً علـى أجهـزة الكمبيـوتر، ويتـيح هـذا                سيعد الفيديو تك  

 يحـوي معلومـات ضـخمة،    data bankالنظام للمـشاهدين الوصـول لبنـك المعلومـات      
ويوجد تطبيق عملي متزايد لهذا النظام بشكل أكبر من التليـتكس، ألنـه يمكـن مـن خاللـه                   

  .)3( تخزين مزيد من المعلومات

                                                
ع     " الصحافة االلكترونیة    ،شریف درویش اللبان   )1( ة وتصمیم المواق ي التفاعلی ا  ( 1، ط "دراسات ف ة   : ھرة الق صریة اللبنانی دار الم  ،ال

 .22ص ) 2005
 .102ص ) 2003، الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  ( تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات ،حسن عماد مكاوي )2(
 .22 ص ، المرجع نفسھ،شریف درویش اللبان )3(
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 من تكنولوجيا االتـصال الحديثـة المـستخدمة فـي نقـل الرسـائل           سويعد الفيديو تك  
والمعلومات بين األفراد والشركات، وهى حالة متطـور السـتخدام جهـاز التلفـون العـادي                

  .)4(وانتشاره عن طريق إضافة محطات وقنوات جديدة إلى جانب قنواته العادية 

  

  :)1( العالقات العامة من خالل  في مجالسكما يستخدم الفيديو تك

  . استرجاع بيانات معينة من قواعد البيانات العالمية والمحلية-1

 الوصول إلى الجمهور المستهدف مـن اإلعـالن، عنـد بيـع سـلعة أو خدمـة معينـة،                    -2
فيمكن استخدام هذا النظام في وصف المنتجـات وتفـضيالت الجمهـور وتـوفير المعلومـات                

 .ركةعن سلع أو خدمات الش

  . طرح بعض األسئلة أو جمع المعلومات من الجمهور حول سؤال معين-3

  عقد المؤتمرات عن بعد : سادساً 
ينظم ممارس العالقات العامة هذا النـوع مـن المـؤتمرات عنـدما يتعـذر وصـول                 
المحررين والصحفيين إلـى مكـان االجتمـاع المخـصص للمـؤتمر اإلخبـاري، لـذا يـتم                  

 بواسـطة التلفزيـون، وبالتنـاوب يـستطيع المحـررون توجيـه             توصيلهم بغرفـة المـؤتمر    
 فـي مواجهتـه شخـصياً، ويـستطيع سـماع           ااألسئلة للمدير المسئول تماماً كمـا لـو كـانو         

، إلى جانـب ذلـك هنـاك العديـد مـن مميـزات عقـد                )2(اإلجابات من المشاركين اآلخرين     
  :)3(المؤتمرات عن بعد في مجال العالقات العامة 

مارس العالقات العامة أن يشارك إلكترونيـاً فـي أحـد المـؤتمرات حـين يجـد                  يمكن لم  -1
  .الوقت لذلك

 يمكن لمدير العالقـات العامـة أن يـنظم عـرض وجهـة نظـره وأسـئلته أكثـر مـن                      -2
من الوقـت ممـا يقـود إلـى سـرعة           % 30إلى  % 25المقابالت العادية، وبالتالي توفير من      

 .تبني القرار أو التغلب على األزمات

                                                
  .111 ص ،مرجع سابق ، محمد عبد الدبس،ربحي مصطفى علیان )4(
رب   "  دور التكنولوجیا الجدیدة في العالقات العامة ، خالد فؤاد عیاد بشارة    )1( اولون الع ستیر   " دراسة تطبیقھ على شركة المق رسالة ماج

   .294ص ) 1990 ، قسم العالقات العامة واإلعالن،كلیة اإلعالم: جامعة القاھرة  ( غیر منشورة
 .79 ص ،مرجع سابق ،شریفة رحمة اهللا سلیمان )2(
 .297 ،مرجع سابق ،خالد فؤاد عیاد بشارة )3(
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 يسهم نظام عقد المؤتمرات عن بعد إدارة العالقات العامـة فـي االقتـصاد فيمـا يتعلـق                   -3
بتكاليف السفر وحجز الفنادق، كما يسمح لمـدير إدارة العالقـات العامـة بـالرغم مـن ذلـك              

  .االشتراك في عدة مؤتمرات بعيدة جغرافياً دون الحاجة للسفر

ة العالقـات العامـة االسـتفادة مـن خبـرة       تتيح تكنولوجيا المـؤتمرات عـن بعـد إلدار      -4
استشاري العالقات العامة دون حاجتـه إلـى الـسفر، كمـا تتـيح للـشركة الوصـول إلـى                    

 .عمالئها إلبالغهم بخطط جديدة أو خدمات جديدة أو منتجات جديدة

 تــستطيع إدارة العالقــات العامــة عقــد النــدوات والمــؤتمرات والــدورات التدريبيــة -5
 .رع البعيدة عن الشركة دون حاجتهم لالنتقال أو السفرللعاملين باألف

  األقمار الصناعية : سابعاً 
القمر الصناعي عبارة عن جهاز اسـتقبال وإرسـال يـسير فـي مـدار الفـضاء الخـارجي،                  
ويسير مع دوران األرض، وهو قادر على إعادة نقـل اإلشـارات إلـى نقطـة أخـرى علـى              

ناعية وتطويرهـا فـي ميـدان االتــصاالت    سـطح األرض، ويعـد اختـراع األقمـار الــص    
وهـذه  . المختلفة من اإلنجازات التقنية المهمة التـي أحـدثت ثـورة فـي مجـال االتـصاالت       

األقمار سهلت عملية االتصال بالصوت والـصورة، إلـى جانـب سـرعة وصـول الحـدث،                 
فقد وفرت هـذه األقمـار خدمـة نقـل الـصورة والـصوت، المـادة المتلفـة، االتـصاالت                    

حيـث  . )1(فية، الفاكس، والمعلومات من مراكز المعلومـات وشـبكتها إلـى كـل مكـان                الهات
يمكن لهذه األقمار الصناعية أن تزودنـا بـشبكة اتـصاالت تغطـي العـالم كلـه وتـربط أي           

  .)2(محطتين أرضيتين الواحدة باألخرى 

  التلفون: ثامناً 
م أداة  1876عـام   تعد الخطوط التليفونية التـي اخترعهـا الكـسندرجرهام بيـل فـي              

ضرورية لنقل البيانات والمعلومات، وتعـد مـن أحـسن وسـائل االتـصال المتـوافرة فـي                  
توصيل المعلومات، كما تستخدم في إرسـال الـصور والمعلومـات المقـروءة آليـاً بواسـطة          

  .)3( الخط ذاتهىأجهزة الكمبيوتر عل

                                                
 .210 ص ،مرجع سابق، حسن عماد مكاوي )1(
 .143ص ) 2002 ،مؤسسة األھرام: القاھرة  (  المعلومات وتكنولوجیا االتصال، محمد تیمور عبد الحسیب،محمود علم الدین )2(
ار  )3( ي النج د الح ال عب اھیري والتكنولوج  ،جم صال الجم ي االت ذكرات ف ةم ا الحدیث اھرة  ( ی صحافة  : الق سم ال ر، ق ة األزھ جامع

 .125ص ) 2001،واإلعالم
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 العامـة، فمـن      العالقـات  تويعد التليفون مـن الوسـائل االتـصالية المهمـة إلدارا          
خالله يمكن االتصال بمختلف اإلدارات والجماهير سـواء الداخليـة والخارجيـة، كمـا يعـد                

  .)4(وسيلة لالتصال غير المباشر بالجمهور تنم عن االحترام والتقدير 

باإلضافة إلى االسـتخدامات المألوفـة للتليفـون يمكـن لممـارس العالقـات العامـة               
ة بمهنتـه، مثـل تلقـي الـشكاوي ومقترحـات الجمهـور             استخدامه في مجاالت مهمة مرتبط    

وتقديم بيانات عن الشركة بمجرد طلبها، واالتـصال بقـادة الـرأي العـام وأفـراد المجتمـع                  
  .)1( المحلي في المناسبات الخاصة

  الفاكس : تاسعاً 
هو أداة قيمة لممارسة العالقات العامـة، وهـو كـأي وسـيلة أخـرى تـستخدم فـي                  

لخاصة بالعالقات العامة، وباسـتخدام هـذه الوسـيلة يمكـن للـشخص أن              إجراء االتصاالت ا  
يرسل ورقة واحدة إلى مئات المـستقبلين، فعلـى سـبيل المثـال يمكـن للـشركة أن تـوزع                    

: حيـث توجـد خدمـة أخـرى وهـى           .تصريحاتها الصحفية على الكثير من وسائل اإلعـالم       
 اآلن اسـتخدام البريـد      الربط بـين خطـي الفـاكس والبريـد اإللكترونـي، فمـن الممكـن              

  .)2(اإللكتروني وتحويله على الفاكس بواسطة هذه اآللة ذات االستخدام الشائع 

  الفيديو: عاشراً 
تعد المرئيات من أكثر أدوات العالقـات العامـة فاعليـة بـسبب طبيعتهـا فـي نقـل         

ـ              ـ    ةاألفكار والمعلومات، وتشير الدراسات إلى أن أكثـر مـن ثمـانين بالمائ ات  مـن المعلوم
  .)3(المكتسبة تعود لحالة الرؤية 

ونظراً لمرونة أشرطة الفيديو وتكلفتهـا المنخفـضة نـسبياً، فقـد شـاع اسـتخدامها                
  .)4(لنقل رسائل الشركة بصرياً إلى الجماهير الداخلية والخارجية 

ويتضح من خالل هذا المبحث أن ممـارس العالقـات العامـة يـستطيع الـدمج بـين          
لتكنولوجيا واالتصال في ممارسة عمله، بمـا يحقـق لـه الفاعليـة فـي               التطور الذي أحدثته ا   

 اتصاله مع الجمهور، إلى جانب تأثيرها على مسئول العالقات العامة من خالل إكسابه 

                                                
 .237ص ) 2003،دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  ( 2 ط،اإلعالم السیاحي ،محمد منیر حجاب )4(
 .151 ص ،مرجع سابق ،سحر محمد وھبي، محمد منیر حجاب )1(
  .149 ص ،مرجع سابق ،أبو بكر مبروك الغزالي )2(
 .152ص ) 2001 ،مكتبة الرائد العلمیة: عمان  ( العالقات العامة األسس والمبادئ ،محمد نجیب الصرایرة )3(
 .326 ص ،مرجع سابق ،زكي محمود ھاشم )4(
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الكثير من المهارات التقنية والمهنيـة، ومالحقـة آخـر المـستجدات التقنيـة الحديثـة         
ميـة االتـصال القـائم علـى الحـوار          في خدمة الجمهور، مع التأكد علـى عـدم إهمـال أه           

  .والمحادثة مع الجمهور

  :أثر تكنولوجيا االتصال والمعلومات على العالقات العامة 
تعد التكنولوجيا عامالً بالغ األهمية بالنـسبة للتغيـرات فـي الهيكـل التنظيمـي أليـة              

 وهياكـل   شركة، فينظر إلى التكنولوجيا على أنها اآللية التي تغيـر هيكـل صـناعة القـرار                 
اإلدارة في الشركة، وأيضاً هي الوسيلة التي تقوم بتغيير الطريقـة التـي يـؤدي بهـا العمـل                   

، حيث تعد العالقات العامة جزءاً من الـشركات والمؤسـسات التـي هـي بـدورها جـزء                   )1(
  .)2(من نظام أكبر هو المجتمع الذي تعمل فيه وتتأثر بما يتأثر به 

والمعلومـات وسـائل وأسـاليب جديـدة بحيـث          ولقد وفـرت تكنولوجيـا االتـصال        
أصبحت الشركات تمتلك من خاللها عـدداً أكبـر ، وتنـوع أوسـع فـي وسـائل االتـصال                    
الجماهيرية والشخصية التي تتعامل من خاللها مـع الجمـاهير ، ووفـرت األسـاليب الفنيـة                 

ار أبعـد ،   التقنيـة بـسرعة أكبـر، وانتـش       لالتي توفر الرسائل التي تبثها الشركة عبر وسـائ        
ـ                بـين الوسـائل     نوفعالية أعلى ، وتأثير أعمق ، وفسحت المجال للشركة حريـة االختيـار م

التي تستخدمها في تعاملها مع الجمهور ، فمن شـأن ظهـور وسـائل إعـالم جديـدة وأكثـر                    
  .  )3(فعالية أن يزيد من قيمة العالقات العامة كمجال يعتمد على االتصال

 شـكل محـدد لتحديـد القـوى المـؤثرة فـي المجتمـع               وكما هو معروف فال يوجد    
المعاصر وتوصيفها، إال أن تطور تكنولوجيـا االتـصال المـذهل يعـد مـن أكثـر العوامـل            

، وذلـك مـن     )4(التي تسهم بشكل كبير في التأثير على نشاطات العالقـات العامـة وأسـاليبها               
  :)5(خالل عدة نواٍح أهمها 

ركة أن تحدد هويتهـا كوحـدة مـستقلة قائمـة بـذاتها              أن تكنولوجيا االتصال سمحت للش     -1
بفعل العالقات الراسخة والقائمة بين أعـضائها، حيـث يعـرف كـل فـرد بعمـق ووضـوح         

، يعملون كفريق واحـد مكتمـل مـن أجـل تطـوير الـشركة واالرتقـاء        ردور كل عضو آخ 

                                                
 .186 ص ،مرجع سابق ،لحنان موسى عبد العا )1(
 .170ص ) 2005 ، المكتبة العالمیة للنشر والتوزیع:القاھرة  ( العالقات العامة وتطبیقاتھا العملیة ،دجابر محمد عبد الموجو )2(
 .93 ،ص مرجع سابقشریفة رحمة اهللا سلیمان ،  )3(
 .139ص ،مرجع سابق ،أبو بكر مبروك الغزالي )4(
 .123 -121 ص ص ،مرجع سابق ،دجابر محمد عبد الموجو )5(
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 الـذي يـنظم     بأدائها من خالل التقيد بأنظمة اإلنترنت ومراسيمه والتواصـل بـالخط المباشـر            
  .عالقات عمل المجموعات المختلفة

 كتابة الرسائل والنـشرات والتقـارير وإخـراج اإلعالنـات وإنتـاج المـواد اإلعالميـة                 -2
 .إلكترونياً

 تخزين البيانات واسـترجاعها وحفـظ الملفـات المهمـة، األمـر الـذي يـسمح لخبيـر                   -3
  قـوائم البريـد الخاصـة    العالقات العامة ضمن مـا تـسمح بـه هـذه التكنولوجيـا بكتابـة              

، كمـا تمكـن هـذه       يبعناوين األفراد أو المنظمات أو الصحف وتجديـدها بـشكل أوتومـاتيك           
 .التكنولوجيا من طباعة العناوين بأنماط مختلفة

 تسهيل مهمـة االتـصال داخـل الـشركة وخارجهـا، األمـر الـذي يـسمح لممـارس                    -4
  : اهيري لعل من أهمها العالقات العامة بعدة مزايا في مجال االتصال الجم

 إمكانية الوصول إلى نوعية أو شرائح معينة مـن الجمهـور لتـرويج الـسلع أو األفكـار                    -أ
أو الخدمات التي يمكـن للـشركة أن تؤديهـا لجمهورهـا الـداخلي أو الخـارجي، وكـذلك                    

  .التعرف على آراء الجمهور ورغباته ونقلها إلى الشركة، وذلك من خالل نظام تفاعلي

مساهمة في توزيع الرسائل الصادرة مـن الـشركة، وذلـك عـن طريـق الخـدمات                  ال - ب
 .التي يتيحها البريد اإللكتروني

 المساهمة في نقل المعلومات وتبادلها وحريـة تـداولها بـين الـشركة الواحـدة أو بـين                   -5
الشركة وفروعها المختلفة، ثم إن هذه الحرية فـي تبـادل المعلومـات غيـر قاصـرة علـى                   

  .، بل إنها تمتد إلى جماهير عديدة ترتبط مصالحها أساساً بهذه المنظماتالعاملين

  :)1( العامة تأثر تكنولوجيا االتصال على جمهور العالقا

  -:يتمثل أثر تكنولوجيا االتصال على جمهور العالقات العامة فيما يلي

  . للمعلومات التي تالئمه رالحرية في اختيار الجمهو -1

 .حاحاً في طلب المعلومات الصحيحة  جعلت الجمهور أكثر إل -2

 .جعلت الجمهور أكثر انقساماً إلى جماعات صغيرة  -3

 .مطالبة الجمهور بالمشاركة في وضع السياسات والقرارات  -4

 .جعلت الجمهور أكثر عزلة وانفصاالً عن بعضه البعض  -5

                                                
  ، ص مرجع سابق ، لحنان موسى عبد العا )1(
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 .ضخامة الجمهور وانتشاره  -6

 .زيادة وعى الجمهور بحقوقه ومعرفة اهتمامه  -7

 .جمهورتنوع ال -8

 .دعمت الفردية في السلوك االتصالي للجمهور -9

 أورد الدكتور محمد البادي مجموعـة مـن االحتمـاالت المـستقبلية التـي قـد تنـتج                   حيث  
جراء استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المتطـورة علـى العالقـات العامـة سـواء               

  :)1(في أنشطتها أو وسائلها وهي 

قادمـة فـي المنظمـات المعاصـرة الناتجـة عـن التطـورات               سوف تؤكد التغيـرات ال     -1
التكنولوجية الهائلة في اإلنتاج والخـدمات، علـى أهميـة االتـصال ذي الطريـق المـزدوج                 
بين اإلدارة العليا والجماهير، وسـوف تكـون مهمـة العالقـات تـوفير المعلومـات الكافيـة                 

دام الوسـائل التـي اسـتحدثتها       لهما لبناء جسر الثقة بين هذه المنظمات وجماهيرهـا، باسـتخ          
وطورتها ثورة تكنولوجيا االتـصاالت،وبخاصة مـا يتـصل منهـا باألقمـار االصـطناعية،               

  .والصحفية اإللكترونية والفيديو وغيرها

 سوف تؤدي التكنولوجيا إلى حرية تبادل المعلومات وما كان منها قاصـراً علـى مـداوالت                 -2
 إلى زيادة   يف يكون في متناول كل العاملين، مما يؤد        أو اللجان المتخصصة سو    تمجالس اإلدارا 

مساهمتهم في إدارة منظماتهم، ثم إن هذه الحرية في تبادل المعلومات سوف تمتـد إلـى جمـاهير         
عديدة ترتبط مصالحها أساساً بهذه المنظمات كالمستثمرين والمستهلكين، وقادة الـرأي وغيـرهم،             

ناداة بأن تكون منظمات المستقبل مفتوحة داخليـاً وخارجيـاً علـى    وهذا ما دعا بعض الباحثين للم    
 .جماهيرها

 مــا يؤكــد حريــة تبــادل المعلومــات مــن خــالل تــأثيرات تكنولوجيــا االتــصاالت -3
والمعلومات، إن هذه الثورة سوف تؤدي إلى تعـدد  المعلومـات وتنوعهـا ومـا كـان منهـا                    

 يكـون مـشاعا للماليـين، وبالتـالي        حكراً على منظمات معينة، أو منـاطق معينـة، سـوف          
  .سوف تتيح تطبيق االتصال بالطريق المزدوج في وسائل االتصال الجماهيرية

وإذا أضفنا إلى هذه األساليب السابق ذكرها ما سيحدث لشركات المستقبل من تطورات وتغيـرات           
 ألمكن القول بأن العالقات العامة في الدول النامية تقف أمام تحديات لها 

                                                
 - 232ص ص ) 2005 ،دار المھندس للطباعة: دمیاط الجدیدة  ( خل االتصالي إلى العالقات العامة واإلعالن المد، الباديدمحمد محم )1(

233. 
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ثيرها على مستقبلها ومستقبل الممارسين لها ، حيث تحتم مهنياً أن يصبح ممارس العالقات تقنياً               تأ

قادراً على التعامل مع الوسائل التكنولوجية المتطورة مما يتطلب منه تنمية قدراته علـى التنبـؤ                
يـز علـى    وزيادة اتجاهه ، وهذه المتطلبات انعكست على فلسفة تعليم العالقات العامة فـي الترك             

إعداد أفراد مهنيين مؤهلين يجمعون بين التدريب المهني والخبـرة المهنيـة ، ومـا لـم تـدرك            
المؤسسات التعليمية ذلك سوف تتخلف عن مالحقة التطورات وتخـرج أجيـال منفـصلين عـن            

 .     )1(مجتمعهم ال يمكنهم القيام بمهامهم الوظيفية 

 التي تتأثر بتكنولوجيا االتصال وأهمهـا مـن عـدة    حيث يعد مسئول العالقات العامة أحد الفئات  
  :)2(اتجاهات أهمها 

  -: االتجاه نحو التخصص الدقيق لمسئول العالقات العامة -1

بعد أن كان من الممكن لمسئول العالقات العامـة أن يمـارس مهنتـه فـي أي شـركة وفـي                     
ثـر تخصـصاً فـي      أي مجال، أصبح مسئول العالقات العامة بفضل التكنولوجيـا الجديـدة أك           

المجاالت التطبيقية للعالقات العامة، مما أكسبه مهـارة فـي التعامـل مـع المـشكالت التـي                  
يمكن أن تتعرض لها الشركة وزاد من خبرته في الوصـول إلـى جمـاهير معينـة ومحـددة                   
والتعرف على المشكالت التـي تواجههـا هـذه الجمـاهير، وأهـم القـضايا التـي يعيـشها                   

  .للشركة أن تقوم بدورها االجتماعي واإلنسانيالمجتمع حتى يمكن 

  -: اكتساب رجل العالقات لعدة مهارات تقنية ومهنية وإبداعية -2

إن مسئول العالقات العامة يحتـاج إلـى معرفـة كيفيـة التجـول عبـر شـبكة اإلنترنـت وإنـشاء                      

مـل البحـوث    مكتبات للمصادرة التي يمكن االعتماد عليها والتفاعل مـع الواقـع علـى الـشبكة وتع               

التي يتم إجراؤها بشكل جيد علـى وضـع موظـف العالقـات العامـة فـي الواقـع وهـى مركـز                       

  .المعلومات األساسية في المنظمة

 أهمية تكنولوجيا االتصال الحديثة فـي مجـال العالقـات العامـة، وتـأثير               ث من هذا المبح   ويتلخص

سـترجاعها، وكتابـة الرسـائل ،    ذلك على العالقات العامة ، وذلك مـن خـالل تخـزين البيانـات وا        
، إلـى جانـب تـأثير ذلـك         والنشرات ، والتقارير، وأيضاً المساهمة في نقل المعلومـات وتبادلهـا          

                                                
 .188، ص مرجع سابق، لحنان موسى عبد العا )1(
 .171-170 ص ص ،مرجع سابق ،جابر محمد عبد الموجود )2(
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ومهنيـه، وتأثيرهـا علـى       وإكسابهم مهارات تقنيـه وإبداعيـة        على ممارسي العالقات العامة   
  .على إعطائه المعلومات الصحيحةالجمهور من خالل معرفته والحرص 
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراســة المیدانیـــة
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  الخصائص العامة لممارسي العالقات العامة عینة الدراسة 
  

  )1(جدول 
  نوع ممارسي العالقات العامة

 

  :یستخلص من البیانات الواردة في الجدول السابق ما یلي 
مفـردة بنـسبة     62بلغ عدد أفـراد مـن يمـارس العالقـات العامـة مـن الـذكور                 

 حيـث جـاء القطـاع المخـتلط فـي الترتيـب األول       من إجمالي عينـة الدراسـة ،     % 82.3
  %.81.3، فالقطاع الحكومي بنسبة % 83.3الخاص بنسبة ، يليها %84بنسبة 

 وكانـت أكثـر القطاعـات هـي         ،% 17.3مفردة بنـسبة    13في حين بلغ عدد اإلناث      
، ثـم يـأتي القطـاع المخـتط بنـسبة           % 16.7، يليها الخاص بنسبة     % 18.7الحكومي بنسبة   

   -:هاترسخ أو ترجع إلى عدة عوامل من حيث يرى الباحث أن هذه النسبة ،% 16

طبيعة العادات والتقاليد المتوارثـة فـي المجتمـع اليمنـي  التـي ال تـسمح للنـساء                    -1
  .اليمنيات باالختالط وبالذات في مجال العمل 

 التـي ال تتناسـب مـع طبيعـة المـرأة             ومهامها  العالقات العامة   وجود كثير من أعمال    -2
م وترتيـب أعمـال خارجيـة     كاسـتقبال الوفـود ومـرافقته    بهـا اليمنية والقيم التي تتمسك   
  .مثل موائد الطعام وغيرها 

  )2(جدول 
 الفئات العمریة لممارسي العالقات العامة

  
  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  82.7  62  83.3  15  84  21  81.3  26  ذكر  1
  17.3  13  16.7  3  16  4  18.7  6  أنثى  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي

  نوع الجھاز
  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  م
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  48  36  55.6  10  60  15  34.4  11                                                                           30ألقل من 20  1
  48  36  44.4  8  40  10  56.2  18                                                                          40 ألقل من 30  2
  2.7  2  -  -  -  -  6.3  2                                                                          50 ألقل من 40  3
  1.3  1  0  -  -  -  3.1  1                                                                          60 من  ألقل50  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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 مثلـت أكبـر نـسبة بـين عينـة           30 إلـى أقـل مـن        20أن الفئة العمرية التي من      
، %60 و تمثلت أكبـر نـسببه فـي القطـاع المخـتلط بنـسبة                ،%  48ث بلغت   الدراسة  حي  

 وبـنفس النـسبة أيـضاً  التـي مثلـت الفئـة العمريـة        يليها القطاع الخاص ثم الحكـومي ،       
حيث بلغت اكبر نسبة فـي القطـاع الحكـومي تمثلـت بــ               ، 40 إلى أقل من     30الواقعة بين   

 وأخيـراً مثلـت فئـة       ،%40ط بنـسبة    ، ثـم المخـتل    %44.4، يليها الخاص بنـسبة      56.2%
 تمثلـت هـذه النـسبة لعـدد     حيـث    %  1.3 أقل نسبة بـــ      60ن  قل م أ إلى   50العمر من   

  .مبحوث واحد في القطاع الحكومي 

 هنـاك داللـة واضـحة علـى أن النـسبة             نجـد  ومن خالل بيانات الجدول الـسابق     
ـ              ةالغالب ب هـذا العمـل إجـادة        من ممارسي العالقات العامة هم مـن الـشباب ، حيـث يتطل

  . العمل والتعامل مع التقنيات الحديثة  والقدرة على النشاط الذي يتطلبه هذا المجال 
  )3(جدول 

 المستوى التعلیمي لممارسي العالقات العامة

 
  : بقراءة البیانات الواردة في الجدول أعاله نستخلص اآلتي 

مـن  % 89.3 القائمين باالتـصال فـي مجـال العالقـات العامـة وبنـسبة               أن غالبية 
لـى نـسبة    الحاصلين على درجات علمية جامعية ،في حين حصل نسبة أقـل مـن جـامعي ع               

من إجمالي العينة وهى نسبة ضئيلة ، وذلـك ممـا يـدل علـى اهتمـام القطاعـات                   % 10.7
  .نحو االهتمام بارتفاع المستوى التعليمي لمن يمارس أنشطة العالقات العامة 

ـ    التـي    .)2( وهبـاس بـن رجـاء الحربـي      )1(. الموجـود  دوهذا يتفق مع دراسة جابر عب
علـى  ال العالقات العامـة هـم مـن الحاصـلين          تصال في مج  أوضحت أن غالبية القائمين باال    

  .ةمؤهالت علمية جامعي

إلى الجدول السابق يالحظ الباحث التفوق الواضح لممارسي العالقات العامة في وبالرجوع 
، %92، يليها المختلط بـ %94.4القطاعات الثالثة، و تمثلت أكبر نسبة في القطاع الخاص بـ 

                                                
 . مرجع سابق، جابر عبد الموجود  )1(
  .مرجع سابقھباس بن رجاء الحربي ،  )2(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  89.3  67  94.4  17  92  23  84.4  27  جامعي  1
  10.7  8  5.6  1  8  2  15.6  5  امعياقل من ج  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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، حيث إن هذه النتيجة تتفق مع ما يجب أن يكون عليه ممارسي %84,4ثم الحكومي بنسبة 
العالقات العامة من تأهيل مرتفع عال، وذلك نظراً لدقة األعمال والمهام التي توكل إلى ممارس 

  . العالقات العامة
  

  )4(جدول 
  العالقات العامةيممارسالمسمى الوظیفي ل

 

 
  :یانات الجدول السابق ما یلي یتضح من ب

  
،  حيـث  % 54.7 بنـسبة    موظـف عالقـات عامـة     أن الغالبية العظمى يحمل مسمى      

، يليهـا القطـاع المخـتلط       % 72.2جاءت نسبة القطاع الخاص فـي الترتيـب األول بنـسبة            
  % .46.9، يليها الحكومي تمثلت بـ %52بنسبة 

س عالقـات عامـة كانـت    كما أوضحت نتائج الدراسة أن من يحمـل مـسمى ممـار        
 العامـة ورئـيس قـسم تمثلـت         ت، يليها مـدير للعالقـا     %29.3في المرتبة الثانية تمثلت بـ      

، يليهـا  %25، حيث تمثلت هذه النسبة األكبـر فـي القطـاع الحكـومي بنـسبة                % 13.3بـ  
  .، كما أنه لم يحصل القطاع الخاص على أي نسبة % 8القطاع الخاص بـ 

ـ       دول الـسابق نالحـظ أن مـن يحمـل مـسمى أخـصائي           وبالنظر إلـى نتـائج الج
  %.2.7عالقات عامة حصل على أقل نسبة تمثلت في القطاع الحكومي بـ 

 والتـي توصـلت إلـى       .)1(  وهذه النتيجة تختلف مع دراسة حاتم محمـد عـاطف          -
ء من يقوم بأداء وظيفة العالقات العامة في كـل مؤسـسة عينـة الدراسـة ، جـا                 % 84.5أن  

   . مفردة169بعدد و العالقات العامة فيها أخصائي
  )5(جدول 

  نجلیزیة من ممارسي العالقات العامةعدد من یجید اللغة اإل
  

                                                
  .مرجع سابقحاتم محمد عاطف ،  )1(

  نوع الجھاز
  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  م
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  54.7  41  72.2  13  52  13  46.9  15  موظف عالقات عامة  1
  29.3  22  27.8  5  40  10  21.9  7  ممارس عالقات عامة  2
  13.3  10  -  -  8  2  25  8  رئیس قسم–مدیر عالقات عامة   3
  2.7  2  -  -  -  -  6.2  2  أخصائي عالقات عامة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  خاص  مختلط  حكومي
  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

  اللغة  المجموع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  75  2.6  2  21.3  16  6.7  5  26.7  20  12  9  30.7  23  اللغة اإلنجلیزیة

  
  : الجدول السابق ما یلي  خالل منیتضح

إلى أن اللغة اإلنجليزيـة هـي اللغـة األجنبيـة الوحيـدة التـي يجيـدها ممارسـي                   
 حيـث  بلغـت النـسبة األكبـر فـي            العالقات العامة في شركات االتصال محل الدراسـة ،          

، يليهـا القطـاع الخـاص       %26.7، يليها القطاع المخـتلط بــ        %30.7القطاع الحكومي بـ    
  %.21.3 بـ تمثلت

 نجد أن هذه النتيجة تـأتي كنتيجـة طبيعيـة، ألن النـسبة الغالبـة مـن العـاملين                    -
بإدارات العالقات العامة بـشركات االتـصال يحملـون مـؤهالت جامعيـة، ولـذلك فـإنهم                 

  .يجيدون اللغة اإلنجليزية

 ويمكن أن يرجع إلى عدم وجود أي لغة أخـرى سـوى اإلنجليزيـة، وذلـك لعـدم                  -
  . راسة لغات أخرى داخل المدارس اليمنية انتشار د

  )6(جدول 
  عدد سنوات الخبرة لدى ممارسي العالقات العامة 

  
  نوع الجھاز

  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  56  42  88.9  16  56  14  37.5  12  من سنة إلى أقل من سبع سنوات  1
  32  24  11.1  2  40  10  37.5  12  من سبع إلى عشر سنوات  2
  12  9  -  -  4  1  25  8  أكثر من عشر سنوات  3

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي

  
  :ونخرج من الجدول السابق بعدة مؤشرات أھمھا 

 الغالبيـة العظمـى تمثلـت    مضوا من سنة إلى أقل من سـبع سـنوات       أمثلت نسبة من    
يهـا القطـاع    ، يل %88.9، ويأتي القطـاع الخـاص فـي الترتيـب األول بنـسبة              % 56بـ  

    %.37.5، فالقطاع الحكومي بـ %56المختلط بـ 

 نجد أن هذه النتيجة تـأتي كنتيجـة طبيعيـة ألنـه تـم إنـشاء شـركات القطـاع                     -
 ، ولـذلك فـإن سـنوات الخبـرة         ةالخاص والمختلط من فترة ال تزيد عن إحدى عـشرة سـن           

  .  بالتأكيد كانت قليلة 
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بع إلـى عـشر سـنوات فـي المرتبـة           جاءت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم من س       
، %40، حيث جاء في المرتبة األولـى القطـاع المخـتلط تمثـل بــ                %32الثانية تمثلت بـ    

  .يليها القطاع الحكومي ثم الخاص 

بينما جاءت نسبة من تتمثل سنوات خبرتهم أكثر مـن عـشر سـنوات النـسبة األقـل                  
، حيـث جـاء القطـاع       ، تمثلت فـي القطـاع الحكـومي والمخـتلط فقـط             %12تمثلت بـ   

  %.4، يليها المختلط بـ %25الحكومي النسبة األكبر تمثلت بـ 

نجـد أن الفئـة العمريـة       ) 2( وذلك يعد نتيجة طبيعة ألنه إذا نظرنا إلـى الجـدول             -
 سـنة ، ولـذلك   29 فأكثر تحتل في القطاع الحكومي والذي قد تـم إنـشاؤه منـذ حـوالي           50

  .األكثر من عشر سنوات فإن عدد سنوات الخبرة لديهم تفوق 

وطبقاً لمقياس الخبرة الذي حدده جـرونج والـذي يعطـي لكـل عـدد مـن سـنوات             
  :)1(الخبرة مسمى محدداً على النحو التالي 

  .وهو الذي يعمل من سنتين فأقل: مستوى المبتدئ  -1

 .وهو الذي يعمل من ثالث إلى سبع سنوات: مستوى المحترف  -2

عمل من ثمان سـنوات وحتـى سـبع عـشرة           والذي ي : مستوى المدير المحترف     -3
 . سنة

من إجمالي عينـة الدراسـة يقـع بـين المـستوى          % 56وبناء على ذلك فإن من بلغت نسبتهم        
  .األول والثاني أي بين المبتدئ والمحترف 

والـذي يوضـح الفئـة      ) 2(وتأتي هذه النتيجة متوقعة ألنه بالنظر إلى الجـدول رقـم             -
القات العامة ، نجد أن الفئـة الغالبـة هـي فئـة مـابين               العمرية للعاملين بإدارات الع   

 .40 ألقل من 30 ومن 30 ألقل من 20

  

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصـلت إليهـا العديـد مـن الدراسـات العربيـة                   -
 توالتي أشارت إلى أن أعلى تكرار في عـدد سـنوات الخبـرة للعـاملين بـإدارا          . )1(

  . قل من سبع سنواتأة العالقات العامة تركز في الفئ
                                                

   .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(
  - :أھم ھذه الدراسات )1(

ة  : الریاض  ( إدارة العالقات العامة في األجھزة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة سمیر محمد حسین وآخرون ،     - معھد اإلدارة العام

،1991(  
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  )7(جدول 

 وجود جھاز متخصص لممارسة أنشطة العالقات العامة

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  89.3  67  94.4  17  72  18  100  32  نعم  1
  10.7  8  5.6  1  28  7  -  -  ال  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي

  :بق یتضح ما یلي من خالل الجدول السا

، فـي   %89.3 أجهزه متخصـصة لممارسـة أنـشطة العالقـات العامـة فـي               وجود
ال تخـصص جهـازاً متفرغـاً لممارسـة أنـشطة      %  10.7القطاعات الثالثـة، فـي مقابـل     

  .العالقات العامة 

والتـي توصـلت إلــى أن   .)2(وتتفـق هـذه الدراسـة مـع دراســة فـؤاد سـعدان       
ي الــيمن تخــصص إدارات متخصــصة للعالقــات مــن األجهــزة الحكوميــة فــ% 87.75
ال تخـصص إدارت متفرغـة لممارسـة أنـشطة العالقـات            % 25.21 فـي مقابـل      ،العامة
  . العامة 

حيث يأتي القطاع الحكومي علـى النـسبة األكبـر فـي وجـود جهـاز متخـصص                  
 .%72يها القطاع المختلط تمثلت بـ ، يل%94.4، يليها الخاص بـ %100تمثلت بـ 

                                                                                                                                          
رسالة ماجستیر غیر منشورة " دراسة میدانیة  " تنظیم وإدارة العالقات العامة بدولة اإلمارات العربیة  المتحدةة ،  الخاجد  مي عبد الواح-

 ) 1985كلیة اإلعالم ، قسم العالقات العامة واإلعالن ، : جامعة القاھرة ( 
ة     فؤاد سعدان ،     )2( ة الیمنی ي الجمھوری ة ف سح  "أدوار ونماذج العالقات العام ة م ة من أجھزة     دراس ى عین یة عل

ام والخاص       ر منشورة    " العالقات العامة في القطاعین الع وراه غی الة دكت ة اإلعالم،     ( رس اھرة، كلی ة الق جامع

 ).2009قسم العالقات العامة واإلعالن، 
. 
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  )8(جدول 
 مسمى الجھاز المتخصص بنشاط العالقات العامة

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  49.3  37  61.1  11  92  23  9.4  3  العالقات العامة  1
  38.7  29  -  -  8  2  84.4  27  العالقات العامة واإلعالم  2
  6.7  5  16.7  3  -  -  6.3  2  العالقات العامة واإلعالن  3
  4  3  16.7  3  -  -  -  -  القات العامة واالتصالالع  4
  1.3  1  5.6  1  -  -  -  -  العالقات العامة والتسویق  5

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي

  
 :في ضوء البیانات الواردة في الجدول السابق یتبین ما یلي 

 
ت اتجاه الغالبية من القطاعات الثالثة عينـة الدراسـة إلـى إطـالق مـسمى العالقـا                

، حيـث كـان     %49.3العامة على إدارات العالقات العامة بها حيـث وصـلت نـسبتها إلـى               
، يليهـا القطـاع   %92أكثر القطاعات اتجاهاً إلطالق هذه التـسمية القطـاع المخـتلط بنـسبة       

  %.9.4، فأجهزة القطاع الحكومي بنسبة %61.1الخاص تمثلت بـ 

الترتيـب الثـاني حيـث وصـلت        بينما جاءت تسمية العالقات العامة واإلعـالم فـي          
، تمثلت في القطاع الحكـومي والمخـتلط فقـط ، حيـث حـصل القطـاع                 %38.7نستها إلى   

،يليهـا المخـتلط بــ    %84.4الحكومي األكثر اتجاهاً إلطـالق هـذه التـسمية تمثلـت بــ            
8.%  

جــاءت تــسمية العالقــات العامــة واإلعــالن ، والعالقــات العامــة واالتــصال ، 
  %.6.7والتسويق في الترتيب األخير وبنسب ضعيفة لم تتجاوز والعالقات العامة 

ونالحظ مما سبق أن الغالبية من القطاعات تطلـق تـسمية العالقـات العامـة وهـى                 
التسمية الصحيحة على إدارت العالقات العامة ، وذلك مما يـدل علـى وجـود وعـى نـسبي                   

 فهـي تعـد مـن ضـمن         لمفهوم العالقات العامة ، ألن من يقوم بتـسميات أخـرى إضـافية            
أعمال العالقات العامة وأنشطتها مثل التسويق واإلعـالم والـذي يعـد مـن مهـام العالقـات                

  .العامة

  



 

 - 119 -

  )9(جدول 
  المستوى اإلداري لجھاز العالقات العامة

  
 

  :بالرجوع إلى البیانات الواردة في الجدول أعاله یتضح ما یلي 
نسبة كبيرة من القطاعات الثالثة فـي الـيمن إلـى وضـع العالقـات العامـة                 ارتفاع  
وهـذه  ، تمثلـت فـي القطـاع الحكـومي والمخـتلط ،           %44دارة عامة بنـسبة     عند مستوى إ  

مـن  % 68.3والتـي توصـلت إلـى ميـل        .)1(النتيجة تتفق مـع نتـائج دراسـة الـدكتوراه           
  .المنشآت إلى تحديد المستوى اإلداري لجهاز العالقـات العامـة عنـد مـستوى إدارة عامـة                

، يليهـا القطـاع المخـتلط       %100 حيث يأتي القطاع الحكـومي فـي الترتيـب األول بنـسبة           
. )2(و تختلف مع نتائج الدراسة التـي أجريـت فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة              ،%4بنسبة  

حيث توصلت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من األجهزة تميـل إلـى وضـع العالقـات العامـة                   
  %.39عند مستوى قسم بنسبة 

تمثلـت فـي القطـاع      %  26.7كما جاء مسمى شعبة فـي الترتيـب الثـاني بنـسبة             
  %.80المختلط فقط بنسبة 

كما تضع نسبة ضئيلة من القطاعين المخـتلط والخـاص عنـد مـستوى قـسم وإدارة                 
  % .17.3بنسبة ال تزيد عن 

ومن البيانات السابقة يتضح أن هنـاك اهتمامـاً بجهـاز العالقـات العامـة ، حيـث                   
إدارة عامـة فـي القطـاع       يرتفع المستوى اإلداري لجهاز العالقـات العامـة إلـى مـستوى             

الحكومي، حيث يفسر الباحـث ذلـك بتوسـع الحجـم اإلداري والهيكـل التنظيمـي والـذي                  
يؤدي إلى اسـتيعاب عـدد أكبـر مـن المـوظفين فـي المؤسـسات الحكوميـة أكثـر مـن             

  .المؤسسات المختلطة والخاصة 

                                                
  .مرجع سابق حنان فاروق جنید ،  )1(
  .مرجع سابقمي الخاجة ،  )2(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  44  33  -  -  4  1  100  32  إدارة عامة  1
  26.7  20  -  -  80  20  -  -  شعبة  2
  17.3  13  50  9  16  4  -  -  قسم  3
  12  9  50  9  -  -  -  -  إدارة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  )10(جدول 
 الجھة التي یتبعھا جھاز العالقات العامة

 

  
  :ابق ما یلي یتضح من الجدول الس

 إلـى  تتجه النسبة العظمى مـن القطاعـات الثالثـة الحكـومي والمخـتلط والخـاص          
، وقـد وصـلت هـذه       %81.3إلحاق العالقات العامة بالمـدير العـام حيـث بلغـت نـسبتها              

، يليهـا القطـاع المخـتلط       %100النسبة في القطاع الحكومي النـسبة األكبـر تمثلـت بــ             
  %.38.9، يلها الخاص بـ %88بنسبة 

مـن األجهـزة المختلفـة      % 81.3ومن هذه النتيجة يتضح تبعيـة مـا يقـرب مـن             
بنشاط العالقات العامة إلى المدير العام ، وهذا يعكـس االتجـاه الـصحيح فمـن الـضروري                  
أن يكون جهاز العالقات العامة بجانب المدير العـام لكـي يـستطيع مباشـرة أعمالـه بـدون                   

  .  القرارات أية معوقات ويكون له دور في صناعة 

بينما جاءت تبعية جهاز العالقـات العامـة لنائـب المـدير العـام ورئـيس مجلـس                  
  %.6.75اإلدارة وأخرى تمثلت في المدير التنفيذي بنسبة لم تصل إلى 

وتختلف هذه النتيجة إلى حـد كبيـر مـع نتـائج رسـالة الماجـستير التـي أجرتهـا             
، مـن القطـاعين الحكـومي       %59.1أن  والتـي توصـلت إلـى       . )1(الباحثة هنيه محمد سالم     

 عنـد الباحـث علـى       حـصلت والخاص تلحق العالقات العامة برئيس مجلـس اإلدارة ، بينما         
  .النسبة األقل 

  
  
  

                                                
  .مرجع سابق محمد سالم ، ھنیھ )1(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  وميحك

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  81.3  61  38.9  7  88  22  100  32  مالمدیر العا  1
  6.7  5  27.8  5  -  -  -  -  نائب المدیر العام  2
  6.7  5  16.7  3  8  2  -  -  أخرى   3
  5.3  4  16.7  3  4  1  -  -  رئیس مجلس اإلدارة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  )11(جدول 
 مدى أھمیة دور العالقات العامة بالنسبة للقطاع

  

  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 
 أن الـدور الـذي   ، من المبحوثين فـي القطاعـات الثالثـة أكـدوا علـى         %49.3أن  

تقوم به العالقات العامة  مهم جداً ، حيث جاء القطـاع الخـاص فـي الترتيـب األول بنـسبة                     
، فالقطـاع المخـتلط بنـسبة       %50، يليهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة          %72.2تمثلت بــ    

32.%  

، من المبحـوثين فـي القطاعـات الثالثـة بأنهـا مهمـة ،تمثلـت                %32بينما أجاب   
، يليهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة         %40القطـاع المخـتلط بنـسبة       الغالبية العظمـى فـي      

  %.27.8، يليها القطاع الخاص تمثلت بـ 28.1%

بينما تساوت النسب في اختيار المبحوثين على أنهـا مهمـة إلـى حـد مـا، وليـست                   
 %.5.3مهمة بنسبة تمثلت بـ 

  )12(جدول 
  عالقات العامةمدى وجود إدارات تمارس أعماال قریبة الصلة بأعمال إدارة ال

  
 

 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 

 
القطاعـات الثالثـة تـشير إلـى أن هنـاك إدارات        يتضح لنا أن نـسبة كبيـرة مـن          

تمارس أعماالً قريبة الصلة بأعمـال العالقـات العامـة، حيـث وصـلت هـذه النـسبة إلـى            

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  49.3  37  72.2  13  32  8  50  16  مھمة جدًا  1
  32  24  27.8  5  40  10  28.1  9  مھمة  2
  5.3  10  -  -  12  3  21.9  7  مھمة إلى حد ما  3
  5.3  4  -  -  16  4  -  -  لیست مھمة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  78.7  59  72.2  13  80  20  81.3  26  نعم  1
  21.3  16  27.8  5  20  5  18.8  6  ال  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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، وكان القطاع الحكومي أكثـر القطاعـات التـي توجـد بهـا مثـل هـذه اإلدارات                   78.7%
  %.72.2، فالقطاع الخاص بنسبة %80، يليها القطاع المختلط بنسبة %81.3بنسبة 

، من القطاعـات ال يوجـد بهـا إدارات تمـارس أعمـاال              %21.3وبالمقابل فإن نسبة    
فـي  % 27.8قريبة الصلة بأعمـال إدارة العالقـات العامـة حيـث وصـلت نـسبتها إلـى                  

، يليهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة         %20القطاع الخاص ، يليهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة            
18.8 .%  

  )13(جدول 
  )1(ةارس أعماًال قریبة الصلة بأعمال إدارة العالقات العام التي تمتدارا نوع اإل

  

  
  :تدل بیانات الجدول على عدة مؤشرات أھمھا 

 األخـرى   تالتجاريـة والتـسويق فـي الترتيـب األول بـين اإلدارا            نوجاءت الـشئ  
، حيـث جـاء     %46بة  التي تمارس أعماالً قريبـة الـصلة بأعمـال العالقـات العامـة بنـس              

، يليهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة         %54.8القطاع الحكـومي بـذلك الترتيـب األول بنـسبة           
وهذه النتيجـة تختلـف عـن مـا توصـلت إليـه             %. 33.3، فالقطاع الخاص بنسبة     42.5%

والتي جاء فيها التـسويق فـي القطـاع الخـاص علـى الترتيـب               . )2(دراسة أنجى أبو سريع     
  .     إجابات المبحوثينمن% 66.7األول بنسبة 

، وقـد وصـلت هـذه النـسبة         %33 اإلداريـة بنـسبة      نجاء في الترتيب الثاني الشئو    
، يليهـا القطـاع المخـتلط بفـارق         %33.3بالتساوي في القطاع الحكومي والخـاص بنـسبة         

  %.32.5بسيط بنسبة 

يأتي بعد ذلك خدمة العمـالء وخـدمات المـشتركين والتـي لـم تتجـاوز نـسبتهما                  
11 .%  

                                                
 .  لیس مجموع العینة بل ما تم اختیارهتیحق للمبحوث اختیار أكثر من بدیل ، فمجموع التكرارا )1(
  .مرجع سابق أنجى أبو سریع ،  )2(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  46  46  33.3  6  42.5  17  54.8  23  الشئون التجاریة والتسویق  1
  33  33  33.3  6  32.5  13  33.3  14  الشئون اإلداریة   2
  11  11  16.7  3  17.5  7  2.4  1  خدمة العمالء  3
  10  10  16.7  3  7.5  3  9.5  4  خدمات المشتركین  4

  100  100  100  18  100  40  100  42  اإلجمالي



 

 - 123 -

  :ومن خالل نتائج الجدول يتضح لنا ما يلي 

أن هناك إدارات عديدة تدخل اختـصاصاتها ووظائفهـا مـع اختـصاصات العالقـات             
العامة ،وقد يرجع ذلك لعدم توصيف وفهـم دقيـق لمهـام واختـصاصات العالقـات العامـة                  

كل واإلدارات في المنشآت التي تعاني من هـذا التـداخل ،حيـث يعـد ذلـك انعكاسـاً للمـشا             
  .التي تعاني منها اإلدارة في اليمن 

ويجب التنويه إلى أن مشكلة تـداخل المهـام واالختـصاصات بـين إدارة العالقـات                
 األخرى  ليست مقتـصرة علـى أجهـزة العالقـات العامـة فـي الـيمن أو          تالعامة واإلدارا 

 الوطن العربي فقط بل هي إحدى المشكالت التي تعيـق عمـل العالقـات العامـة حتـى فـي             
إلـى أن مـوظفي العالقـات العامـة      ) Scott M .Cutlip(الـدول المتقدمـة حيـث أشـار     
) المـوارد البـشرية والقـسم القـانوني       التسويق والماليـة و   ( يرتبطون بشكل وثيق مع إدارات      

حيث تلتقي جميع هذه الوظائف مع العالقات العامة بدرجات متفاوتـة وهـذا قـد يـؤدي فـي                   
  . )1(لحتمي بشأن االختصاصات التي يضطلع بها كل قسم بعض األحيان إلى التداخل ا

  )14(جدول 
 بمدى قیام جھاز العالقات العامة بأعمال لیست من اختصاصھ

 
 

 :من خالل الجدول السابق یتضح ما یلي 
من القطاعات يوجد بها تداخل بـين أنـشطة ووظـائف العالقـات العامـة               %9.3أن  

، %15.6مع اإلدارات األخرى حيث جـاء القطـاع الحكـومي فـي الترتيـب األول بنـسبة                  
  %.4، فالقطاع المختلط بنسبة %5.6يليها القطاع الخاص بنسبة 

ا يتضح أيضا أن النسبة الغالبة مـن القطاعـات الثالثـة عينـة الدراسـة ال                 كم
  تعاني من وجود أي تداخل بين أنشطة العالقـات العامـة واإلدارات األخـرى بنـسبة                

  

                                                
)1(  Cutlip, Scott M, Center, Allen H. and broom, Glen, Effective public Relations , 8th ed(New Jersey : 

prentice Hall International , Inc, 2000) p 75. 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  9.3  7  5.6  1  4  1  15.6  5  نعم  1
  90.7  68  94.4  17  96  24  84.4  27  ال  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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، في القطاع المخـتلط يليهـا القطـاع الخـاص           %96،حيث بلغت هذه النسبة     % 90.7
  %.84.4، فالقطاع الحكومي بنسبة %94.4بنسبة 

  )15(جدول 
 یوضح بإعمال العالقات العامة التي لیست من اختصاصھ

 

 
  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

 ال تعـد مـن اختـصاصاتها، حيـث جـاءت            بأعمال أن إدارات العالقات العامة تقوم    
، وفـي   %57.1 فـي المرتبـة األولـى بنـسبة          متابعة بعض المعامالت لدى الجهات األخرى     

، ثـم جـاء فـي       %28.6 بنـسبة    لقيـام بأعمـال المـشتريات     االترتيب التالي جاءت مهمـة      
  %.14.3 بنسبة اإلشراف على النظام والنظافةالترتيب األخير مهمة 

 أن كل هـذه األعمـال ال تمـت بـصلة إلدارات العالقـات العامـة               وفي حقيقة األمر  
بل تختص بها إدارات أخرى فـي المنـشأة ، حيـث يتبـين لنـا عـدم فهـم اإلدارة العليـا                        

اعات باختصاصات العالقـات العامـة ومهامهـا فيـتم تكليفهـا بأعمـال ليـست مـن                   بالقط
اختصاصها بل أن هناك أعمال توكل على إدارات العالقات العامـة تقلـل مـن أهميـة هـذه                   

  .اإلدارات مثل اإلشراف على مواقف السيارات والنظافة وغيرها
  )16(جدول 

 مدى أھمیة استخدام وسائل التقنیات الحدیثة في العالقات العامة
 

  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
متابعة بعض المعامالت لدى   1

  الجھات األخرى
2  40  1  100  1  100  4  57.1  

  28.6  2  -  -  -  -  40  2  القیام بأعمال المشتریات  2
اإلشراف على النظام   3

  والنظافة
1  20  -  -  -  -  1  14.3  

  100  7  100  1  100  1  100  5  اإلجمالي

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  64  48  72.2  13  52  13  68.7  22  مھمة جدًا  1
  29.3  22  27.8  5  40  10  21.9  7  مھمة  2
  5.3  4  -  -  4  1  9.4  3  مھمة إلى حد ما  3
  1.3  1  -  -  4  1  -  -  لیست مھمة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
من المبحـوثين فـي القطاعـات الثالثـة أكـدوا علـى أهميـة اسـتخدام                 % 64أن  

علـى أهميتهـا  حيـث    % 29.3التقنيات الحديثة في العالقات العامة بدرجـة كبيـرة ، وأكـد        
مي بنـسبة  ، يليهـا القطـاع الحكـو   %72.2جاء في الترتيب األول القطـاع الخـاص بنـسبة       

، حيث  ذلـك مـن األمـر الطبيعـي ، ألن التقنيـات               %52، فالقطاع المختلط بنسبة     68.7%
الحديثة تعد تحدياً للعالقات العامة والتـي يجـب توظيفهـا إلنجـاز مهـام العالقـات العامـة                

  .بدقة وفاعلية 

فقط من المبحوثين على أنهـا مهمـة إلـى حـد مـا تمثلـت فـي                % 5.3بينما أجاب   
  .كومي والمختلط فقط القطاع الح

بينما لم يشر إلى عدم أهمية التقنيات الحديثـة فـي العالقـات العامـة سـوى نـسبة                   
  %. 1.3ضئيلة للغاية تمثلت بـ 

  )17(جدول 
 درجة إجادة استخدام ممارسي العالقات العامة للتقنیات الحدیثة

 

  
 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
هم للتقنيـات الحديثـة علـى أنهـا         فـي إجـادت   اتجاه غالبية القطاعات عينة الدراسـة       

، حيث كانت أكثر القطاعـات فـي هـذا االتجـاه الحكـومي بنـسبة                %53.3جيدة تمثلت بـ    
  %.44.4، فالقطاع الخاص بنسبة %48، يليها القطاع المختلط بنسبة 62.5%

من المبحـوثين فـي القطاعـات علـى أنهـا ممتـازة ، حـصل القطـاع                  % 32بينما أجاب   
، يليهـا فـي المرتبـة الثانيـة القطـاع           %55.6تبـة األولـى بنـسبة       الخاص منها على المر   

  %.21.9، يليها أخيراً القطاع الحكومي بنسبة % 28المختلط بنسبة 

بينما أجاب عدد من المبحوثين في القطاعـات الثالثـة علـى أنهـا متوسـطة بنـسبة                  
ولـى  ،تمثلت في القطاعين الحكومي والمختلط فقط حـصل عليهـا فـي المرتبـة األ              % 13.4

  %.15.6، يليها القطاع الحكومي بنسبة %20القطاع المختلط بنسبة 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  32  24  55.6  10  28  7  21.9  7  ةممتاز  1
  53.3  40  44.4  8  48  12  62.5  20  جیدة  2
  13.4  10  -  -  20  5  15.6  5  متوسطة  3
  1.3  1  -  -  4  1  -  -  ضعیفة  4

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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، وذلـك فـي     %1.3بينما أجاب مبحوث واحد على أنها ضعيفة تمثلـت نـسبته بــ              
القطاع المختلط ، وهذا يتفق مع ما سبق من مدى أهميـة اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، ممـا                    

يتكيـف مـع تكنولوجيـا االتـصال        يجعل من الضروري على ممارس العالقـات العامـة أن           
  .هذه ، ويستوعب إمكانياتها لالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن 

  )18(جدول 
 التقنیات الحدیثة المستعان بھا في إدارات العالقات العامة

 
  

  :تدل بیانات الجدول على عدة مؤشرات أھمھا 
ـ ،  %15.4حصول الكمبيوتر علـى المرتبـة األولـى بنـسبة            ذا يتفـق مـع مـا       وه

 فيهـا الكمبيـوتر علـى النـسبة     والـذي حـصل  .)1( بشارة  عياد دراسة خالد فؤادتوصلت إليه 
، يليهـا   %16.4 وكان أكثر القطاعات اتجاها نحو ذلـك القطـاع الحكـومي بنـسبة               . األعلى  

، ويرجـع الباحـث ذلـك       %13.8، يليها القطاع المختلط تمثلـت بــ         %15.9الخاص بنسبة   
يوتر على المرتبة األولى ألن له اسـتخدامات عديـدة ، فمـن خاللـه يمكـن                في حصول الكمب  

  .أرشفة المعلومات ، وإنتاج األخبار الصحفية ، وحفظها واسترجاعها

، حيـث حـصل القطـاع الحكـومي       %14.9يأتي اإلنترنت في الترتيب الثاني بنـسبة        
علـى  ، فـي حـين حـصل القطـاع الخـاص         %15.3في ذلك على الترتيـب األول بنـسبة         

 ،%14.4، يليه القطاع المختلط بنسبة %15.1الترتيب الثاني بنسبة 

 
 

                                                
  .مرجع سابقخالد فؤاد عیاد بشارة ،  )1(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  15.4  71  15.9  18  13.8  22  16.4  31  الكمبیوتر  1
  14.9  69  15.1  17  14.4  23  15.3  29  اإلنترنت  2
  13.2  61  12.4  14  13  21  13.8  26  المحمول  3
  13.2  61  14.3  16  13.8  22  12.3  23  البرید اإللكتروني  4
  12.1  56  10.6  12  13.8  22  11.6  22  الموقع اإللكتروني للشركة  5
  11.7  54  8.8  10  11.9  19  13.2  25  فاكس  6
  11.7  54  11.5  13  13  21  10.6  20  ثةالتلیفونات الحدی  7
  4.5  21  7.9  9  2.5  4  4.2  8  فیدیو  8
  3.3  15  3.5  4  3.8  6  2.6  5   المغلقةةالدوائر التلفزیونی  9

  100  462  100  113  100  160  100  189  اإلجمالي
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 ويفسر الباحث ذلك بإن اإلنترنت له مجاالت عديـدة مثـل التـصفح علـى المواقـع                 
  .العالمية لمعرفة ما الجديد في مجال العالقات العامة 

ها وهـي  بينما يأتي المحمول والبريد اإللكتروني فـي الترتيـب الثالـث بالنـسبة نفـس       
، بحيث حصل القطـاع الحكـومي فـي المحمـول علـى المرتبـة األولـى بنـسبة                    13.2%
، فـي   %12.4، يليـه القطـاع الخـاص بنـسبة          %13، يليه القطاع المختلط بنـسبة       13.8%

،يليـه  %14.3حين حصل القطاع الخاص على الترتيـب األول للبريـد اإللكترونـي وبنـسبة               
  %.12.3قطاع الحكومي تمثلت بـ ، يليه ال%13.8القطاع المختلط بنسبة

ويفسر الباحث ذلك بأن المحمول يعمل علـي تـوفير أحـدث المعلومـات والبيانـات                
والتي تهم ممارسي العالقـات العامـة علـى مـدار اليـوم مـن خـالل اتـصاله المباشـر                     
والمستمر، في حين يفسر الباحث حصول البريد اإللكترونـي علـى الترتيـب الثالـث أيـضا                 

وأنه يعد وسـيلة ال تزامنيـة ال يـستدعي تواجـد الفـرد             ،  الفائقة وقلة تكلفته ،       وذلك لسرعته 
  .الستالم الرسالة 

، حـصل فيهـا     %12.1بينما يأتي الموقع اإللكتروني فـي الترتيـب الرابـع بنـسبة             
، فـي حـين حـصل القطـاع الحكـومي           %13.8القطاع المختلط على الترتيب األول بنـسبة        

، ويفـسر  %10.6، يليـه القطـاع الخـاص بنـسبة     %11.6 علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة    
الباحث ذلك بأنه يمكن من خـالل الموقـع اإللكترونـي تقـديم معلومـات عـن الـشركة أو                    

  .المنشأة وخدماتها للجمهور 

، حيـث   %11.7يأتي بعد ذلك الفاكس والتلفونات الحديثـة بالنـسبة نفـسها وهـي                  
يلغـي الحـديث منهـا القـديم، ألن الفـاكس           مازالت معظم الشركات تتعامل بهمـا وأنـه ال          

  .والتلفونات الحديثة  يعدا أكثر رسمية من البريد اإللكتروني

ـ           ، يليهـا الـدوائر   % 4.5بينما يـأتي بعـد ذلـك بنـسبة قليلـة الفيـديو تمثلـت بـ
  %.3.3التليفزيونية المغلقة بنسبة 
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  )19(جدول 
  العامة التقنیات الحدیثة في مجال  العالقاتأوجھ استخدام

 
  

  
 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 

المعلومـات وكتابـة     أن استخدام قواعـد البيانـات علـى الـشبكة للحـصول علـى             
، واسـتخدام البريـد اإللكترونـي كوسـيلة اتـصال داخليـة وخارجيـة مـن أهـم                   التقارير

لحديثة في مجال العالقات العامة، وذلـك بنـسب متـساوية تمثلـت بــ                استخدامات التقنيات ا  
 التـي أثبتـت أن    Shearlean Dukeوهذا يتفق مع مـا توصـلت إليـة دراسـة     ، 21.5%

أصحاب مهنة العالقات العامـة يعتمـدون بـشكل منـتظم علـى البريـد اإللكترونـي فـي                    
 بالنـسبة السـتخدام      حيث  حصل القطـاع الحكـومي علـى المرتبـة األولـى             ،)1(االتصال  

، وكـذلك حـصوله علـى المرتبـة     %23قواعد البيانات للحصول علـى المعلومـات بنـسبة       
األولى بالنسبة الستخدامه البريـد اإللكترونـي كوسـيلة اتـصال داخليـة وخارجيـة وذلـك                 

، في حـين حـصل القطـاع المخـتلط علـى المرتبـة الثانيـة تمثلـت بــ                    %24.1بنسبة  
يه القطاع الخـاص تمثلـت كالهمـا بنـسب متـساوية تمثلـت              ، يل %20.8، وبنسبة   22.2%
  %.18بـ 

                                                
)1(  Shear lean Duke : op .cit . 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
استخدام قواعد البیانات على الشبكة للحصول   1

  21.5  45  18  9  22.2  16  23  20   وكتابة التقاریرعلى المعلومات

استخدام البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال   2
  داخلية وخارجية

21  24.1  15  20.8  9  18  45  21.5  

التعرف على صور المنشأة من خالل ما ينشر   3
  من قبل وسائل اإلعالم والمنافسين والجمهور

15  17.2  17  23.6  10  20  42  20  

  18.7  39  22  11  19.5  14  16.1  14  المشاركة في المؤتمرات  4

  9.6  20  12  6  4.2  3  12.7  11  إجراء البحوث عن طريق الشبكة  5

  8.7  18  10  5  9.7  7  6.9  6  تنظيم وإدارة الوقت  6

  100  209  100  50  100  72  100  87  اإلجمالي
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ثم يأتي التعرف على صور المنشأة من خالل ما ينـشر مـن قبـل وسـائل اإلعـالم                   
، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول        %20والمنافسين والجمهور بنـسبة     

كـومي تمثلـت    ، يليهـا القطـاع الح     %20، يليهـا القطـاع الخـاص بنـسبة          %23.6بنسبة  
  %.17.2بـ

، حـصل   %18.7ثم تأتي المشاركة في المـؤتمرات علـى الترتيـب الثالـث بنـسبة               
، يليهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة     %22فيها القطاع الخـاص علـى الترتيـب األول بنـسبة            

  %.16.1، فالقطاع الحكومي بنسبة 19.5%

نظـيم  وفي المقابل نالحظ انخفاض نسبة إجـراء البحـوث عـن طريـق الـشبكة وت               
  %.9.6الوقت وإدارته بنسبة ال تزيد عن 

  )20(جدول 
  أثر استخدام التقنیات الحدیثة على فاعلیة أنشطة العالقات العامة

  

  
 تعدد التأثیرات التي تركتھا التقنیات الحدیثة على فاعلیة أنشطة تشیر بیانات الجدول السابق إلى

  :العالقات العامة والتي من أھمھا 

، حيـث يـأتي     %22يـأتي فـي الترتيـب األول بنـسبة          الدقة في إنجاز العمل والذي      
، يليهــا القطــاع الحكــومي بنــسبة %23.2خــاص فــي الترتيــب األول بنــسبة القطــاع ال

  %.20.8، يليها القطاع المختلط بنسبة تمثلت بـ 22.4%

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  22  42  23.2  10  20.8  15  22.4  17  الدقة في إنجاز العمل  1

  20.9  40  16.3  7  19.5  14  25  19  التفاعل في أداء العمل  2

  17.3  33  16.3  7  20.8  15  14.5  11  التفاعل مع جمهور المنشأة  3

  15.7  30  18.6  8  13.9  10  15.8  12  لسرعة واإلتقانا  4

 االتصال بجميع عمالء وسعة  5
  الشركة بسهولة ويسر

11  14.5  11  15.3  7  16.3  29  15.2  

  8.9  17  9.3  4  9.7  7  7.8  6  تطوير قدرات الشركة بصفة دائمة  6

  100  191  100  43  100  72  100  76  اإلجمالي
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، وكـان   %20.9يأتي بعدها في الترتيـب الثـاني التفاعـل فـي أداء العمـل بنـسبة                 
، يليـه فـي ذلـك القطـاع المخـتلط      %25أكثر القطاعات في ذلك القطاع الحكـومي بنـسبة    

  %.16.3، يليه القطاع الخاص بنسبة %19.5سبة بن

، حـصل فيهـا     %17.3جاء التفاعل مع جمهور المنشأة في الترتيـب الثالـث بنـسبة             
  .القطاع المختلط على الترتيب األول ، يليها القطاع الخاص ثم القطاع الحكومي

، حـصل فيهـا   %15.7بينما جاءت السرعة واإلتقان علـى الترتيـب الرابـع بنـسبة       
ـ  ،يليهــا القطـاع الحكــومي بنــسبة  %18.6اع الخــاص علــى الترتيـب األول بنــسبة  القط
  %.13.9، يليها القطاع المختلط بنسبة 15.8%

، فـي  %15.2يليها في ذلك وسعة االتصال بجميع عمـالء الـشركة بـسهولة ويـسر بنـسبة           
حين تضع نسبة ضئيلة من القطاعات الثالثة عنـد تطـوير قـدرات الـشركة بـصفة دائمـة                   

  %.8.9 وصلت هذه النسبة إلى حيث
  )21(جدول 

  مدى وجود التأثیرات المستقبلیة للتقنیات الحدیثة التي تفید في أعمال العالقات العامة
  

  
 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 

نحو وجود تـأثيرات مـستقبلية للتقنيـات الحديثـة والتـي تفيـد        الغالبية العظمى  اتجاه
، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى        %92في أعمال العالقـات العامـة وذلـك بنـسبة           

ـ     %96الترتيب األول بنسبة     ، يليهـا الخـاص تمثلـت    %90.6ومي بنـسبة ، يليه القطـاع الحك
  %.88.9بـ 

بينما أجاب عدد من المبحوثين بأنه ال توجد تـأثيرات مـستقبلية يمكـن أن تفيـد فـي                   
، حـصل فيهـا القطـاع    %8أعمال العالقات العامـة وذلـك بنـسبة ضـئيلة وصـلت إلـى             

، فـي حـين جـاء القطـاع الحكـومي علـى             %11.1الخاص على الترتيـب األول بنـسبة        
  %.4، يليه القطاع المختلط بنسبة %9.4رتيب الثاني بنسبة الت

  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  92  69  88.9  16  96  24  90.6  29  نعم  1
  8  6  11.1  2  4  1  9.4  3  ال  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  )22(جدول 
  ةالتأثیرات المستقبلیة للتقنیات الحدیثة في مجال العالقات العام

  
  

  :بالرجوع إلى البیانات الواردة في الجدول أعاله یتضح ما یلي 
 على الخدمات التـي تقـدمها المؤسـسات بـصفة دائمـة             احتل تأثير إطالع الجمهور   

ويـأتي القطـاع المخـتلط فـي مقدمـة القطاعـات فـي              ،%23.1على الترتيب األول بنسبة     
، يليهـا القطـاع الخـاص بنـسبة         %26.8إطالع الجمهور علـى الخـدمات لـديها بنـسبة           

بنـسبة  ، وبالتقارب النسبي الكبير حصل القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب الثالـث                21.5%
21.2.%  

بينما جاء التعرف على رغبات الجمهور بشكل أكثـر سـهولة ويـسر فـي الترتيـب                 
،حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول       %19.9الثاني وصلت نـسبتها إلـى    

، يليـه   %22، في حين حصل القطاع المختلط علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة               %23.1بنسبة  
  %.16.4القطاع الحكومي بنسبة 

ي الترتيب الثاني أيضاً  زيادة مهـارة العـاملين فـي مجـال العالقـات العامـة             جاء ف 
، يليـه   %24،حصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول بنـسبة             %19.9بنسبة    

  %.16.9، يليه القطاع الخاص بنسبة %17.1القطاع المختلط بنسبة 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 الخدمات التي تقدمها ىإطالع الجمهور عل  1

                المؤسسات بصفة دائمة          
22  21.2  22  26.8  14  21.5  58  23.1  

التعرف على رغبات الجمهور بشكل أكثر   2
سهولة ويسر                                    

17  16.4  18  22  15  23.1  50  19.9  

زيادة مهارة العاملين  في مجال العالقات   3
العامة                                            

25  24  14  17.1  11  16.9  50  19.9  

إتاحة حرية تبادل المعلومات واالتصاالت   4
بكافة الجهات عبر اإلنترنت                      

15  14.4  16  19.5  10  15.4  41  16.3  

زيادة تبادل الخبرات واكتساب المهارات   5
على المستوى اإلقليمي والعالمي                   
15  14.4  6  7.3  7  10.8  28  11.2  

  9.6  24  12.3  8  7.3  6  9.6  10                                                  جمتابعة أحدث المستجدات في مجال اإلنتا  6

  100  251  100  65  100  82  100  104  اإلجمالي
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تيـب األخيـر   بينما حصلت متابعة أحدث المستجدات فـي مجـال اإلنتـاج علـى التر          
، يليـه   %12.3، حصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول بنـسبة                %9.6بنسبة  

  %.7.3، فالقطاع المختلط بنسبة %9.6القطاع الحكومي بنسبة 
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  )23(جدول  
  الوسائل المستخدمة في االتصال بالجمھور الداخلي ودرجة استخدامھا في القطاعات الثالثة

  

  

  م

  
  االستخدام       

  
  الوسیلة  

  مطلقًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا
ط 

وس
مت

ال
بي

سا
لح

ا
ف   

حرا
الن

ا
ري

عیا
الم

بي  
نس

 ال
زن

لو
ا

  

        %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  وسائل االتصال المباشر
  58.2  0.96  2.91  5.3  4  28  21  44  33  16  12  6.7  5  االجتماعات  1

  57.8  1.12  2.89  9.3  7  30.7  23  30.7  23  20  15  9.3  7  المقابالت الشخصیة  2

  53.8  1.02  2.69  13.3  10  26.7  20  42.7  32  12  9  5.3  4  الندوات والمحاضرات  3
                            الوسائل المطبوعة

  75.4  1.15  3.77  2.7  2  16  12  16  12  32  24  33.3  25  مجلة الشركة  1

  70.6  1.14  3.53  5.3  4  12  9  30.7  23  28  21  24  18  الملصقات والالفتات  2

  69.8  1.13  3.49  2.7  2  17.3  13  33.3  25  21.4  16  25.3  19  النشرات  3

  69.0  1.14  3.45  5.3  4  17.3  13  22.7  17  36  27  18.7  14  لوحة إعالنات الشركة  4

  59.2  1.33  2.96  10.7  8  34.7  26  25.3  19  6.7  5  22.6  17  التقریر السنوي  5

  51.8  1.14  2.59  12  9  48  36  18.7  14  12  9  9.3  7  الخطابات  6

  46.4  1.15  2.32  26.7  20  38.7  29  14.6  11  16  12  4  3  الكتب  7
                            الوسائل المسموعة والمرئیة

  32.6  0.99  1.63  58.7  44  30.7  23  5.3  4  -  -  5.3  4  شرائط الفیدیو  1

  29.0  1.06  1.45  80  60  8  6  4  3  2.7  2  5.3  4  ةالدوائر التلفزیونیة المغلق  2
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   الوسائل المستخدمة في االتصال بالجمھور الداخلي ودرجة استخدامھا في القطاعات الثالثة)23( تابع جدول
  
  
  

  
  
  
  
  

  مطلقًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

  

  ل التكنولوجیةالوسائ
  

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  83.2  1.12  4.16  4  3  5.3  4  16  12  20  15  54.7  41  المحمول  1

  81.6  0.88  4.08  1.4  1  2.7  2  18.6  14  41.3  31  36  27  الموقع اإللكتروني للشركة  2
  81.4  1.09  4.07  4  3  5.3  4  16  12  29.3  22  45.4  34  البرید اإللكتروني  3

  78.6  1.20  3.93  6.7  5  6.7  5  14.7  11  30.6  23  41.3  31  التلفونات الحدیثة  4

  78.4  1.13  3.92  6.7  5  2.7  2  20  15  33.3  25  37.3  28  اإلنترانت  5

  76.6  1.27  3.83  8  6  9.3  7  14.7  11  28  21  40  30  الفاكس  6

  25.0  0.73  1.25  86.6  65  5.3  4  5.3  4  1.4  1  1.4  1  تكسیالتل  7

  25.0  0.73  1.25  86.6  65  5.3  4  5.3  4  1.4  1  1.4  1  سالفیدیو تك  8
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  :جدول السابق ما یلي تعكس البیانات الواردة في ال
تتصدر االجتماعات من بـين وسـائل االتـصال المباشـرة الترتيـب األول ، حيـث                 

 ، فـي حـين      2.91 في حين بلـغ متوسـطها الحـسابي          58.2بلغ الوزن النسبي لهذه العبارة      
 ، ومتوسـط حـسابي      57.8 الترتيـب الثـاني بـوزن نـسبي          فـي حلت المقابالت الشخصية    

بالنـدوات والمحاضـرات فقـد احتلـت الترتيـب األخيـر مـن بـين          ، أما فيما يتعلق      2.89
 ، ومتوسـط حـسابي      53.8وسائل االتصال المباشر ، حيث حصلت علـى وزن نـسبي بلـغ              

2.69.   

حيـث جـاءت االجتماعـات      . )1(وهذه النتيجة تختلف مع دراسة هنيـه محمـد سـالم          
 الترتيـب  فـي   ، بينمـا جـاءت فـي هـذه الدراسـة       1.60 الترتيب األخير بوزن نـسبي       في

    .األول 

تتصدر االجتماعات من بـين وسـائل االتـصال المباشـرة الترتيـب األول ، حيـث                 
أمـا   ،   2.91 فـي حـين بلـغ متوسـطها الحـسابي            58.2بلغ الوزن النسبي لهـذه العبـارة        

 الترتيب الثاني من بـين الوسـائل المطبوعـة وذلـك بـوزن              فيجاءت  فالملصقات والالفتات   
 ، تلتها فـي الترتيـب الثالـث النـشرات بـوزن نـسبي       3.53ط حسابي  ، ومتوس70.6نسبي  
 الترتيـب  فـي  جـاءت لوحـة إعالنـات الـشركة     في حين ، 3.49 ، وبمتوسط حسابي   69.8

 مـا    عـن  وهذه النتيجـة تختلـف أيـضاً       ،   3.45 ، ومتوسط حسابي     69.0الرابع بوزن نسبي    
ـ       .)2(جاء  في دراسة هنيه محمد سالم          والتـي توصـلت     ،)3(وهرودراسـة محمـد نـاجي الج

 أن لوحة إعالنات الشركة حصلت علـى الترتيـب األول مـن بـين الوسـائل المطبوعـة           إلى
  .والتي تؤكد وتعتبر أن لوحة اإلعالنات األكثر استخداما في إدارات العالقات العامة 

 ، تلتهـا    2.96 ، ومتوسـط حـسابي       59.2يلي ذلك التقرير الـسنوي بـوزن نـسبي          
 ، وأخيـراً حـصلت الكتـب    2.59 ، ومتوسـط حـسابي       51.8وزن نـسبي    الخطابات وذلك ب  

   .2.32 ، وبمتوسط حسابي 46.4على الترتيب األخير وذلك بوزن نسبي 

تتصدر االجتماعات مـن بـين وسـائل االتـصال المباشـرة فـي الترتيـب األول ،                  
 ،  2.91 فـي حـين بلـغ متوسـطها الحـسابي            58.2حيث بلغ الوزن النسبي لهـذه العبـارة         

 ، في حين حصلت الدوائر التلفزيونية المغلقة علـى الترتيـب الثـاني واألخيـر وذلـك                  1.63
  .1.45 ، ومتوسط حسابي 29.0بوزن نسبي 

                                                
  .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(
  .المرجع نفسھھنیھ محمد سالم ،  )2(
  .مرجع سابق ، محمد ناجي الجوھر )3(
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جاء المحمول في الترتيـب األول مـن بـين الوسـائل التكنولوجيـة  وذلـك بـوزن                   
 ، فـي حـين حـصل الموقـع اإللكترونـي للـشركة       4.16 ، وبمتوسط حـسابي    83.2نسبي  
 ، تالهـا بفـارق بـسيط         4.08 ، ومتوسـط حـسابي       81.6لترتيب الثاني بوزن نـسبي      على ا 

ــوزن نــسبي  ــد اإللكترونــي ب ــات 4.07 ، ومتوســط حــسابي 81.4البري  ، تلتهــا التلفون
 ، بينمـا جـاء اإلنترانـت وفـارق          3.93 ، ومتوسـط حـسابي       78.6الحديثة بوزن نـسبي     

 3.92 ، وبمتوسـط حـسابي       78.4نسبي بسيط  على الترتيب الخامس وذلـك بـوزن نـسبي             
 ، تالهـا التليـتكس بـوزن    3.83 ، ومتوسـط حـسابي      76.6، تالها الفاكس بـوزن نـسبي        

 ، في حين جـاء الفيـديو تكـس علـى النـسبة نفـسها                1.25 ، ومتوسط حسابي     25.0نسبي  
   .1.25 ، ومتوسط حسابي 25.0وذلك بوزن نسبي 

نولوجيـة فـي االتـصال بـالجمهور         من البيانات السابقة يتضح تقدم الوسـائل التك        -
الداخلي ثم وسائل االتصال المباشر، تلتها الوسـائل المطبوعـة ، تلتهـا الوسـائل المـسموعة                 
والمرئية ، وهذا يبـين غلبـة الوسـائل االتـصالية الحديثـة علـى الوسـائل التقليديـة فـي                    

  .االتصال بالجمهور الداخلي 
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  )24(جدول 

  في االتصال بالجمھور الخارجي ودرجة استخدامھا في القطاعات الثالثةالوسائل المستخدمة 
  
  

  م
  

  االستخدام       
  
  الوسیلة  

  مطلقًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

  

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  وسائل االتصال المباشر
  65.4  0.97  3.27  4  3  14.7  11  42.7  32  28  21  10.6  8   المعارض  1

  62.4  1.02  3.12  6.7  5  17.3  13  42.7  32  24  18  9.3  7   الندوات    2

  62.2  1.14  3.11  6.7  5  26.7  20  29.3  22  24  18  13.3  10   زیارة الجمھور الخارجي للشركة   3

  57.8  0.93  2.89  2.7  2  36  27  36  27  20  15  5.3  4  المؤتمرات  4
                            الوسائل المطبوعة

  78.2  1.01  3.91  1.3  1  8  6  24  18  32  24  34.7  26   الصحافة  1

  76.6  0,92  3.83  2.7  2  4  3  24  18  46.7  35  22.6  17   اإلعالن المؤسسي  2

  74.4  1.00  3.72  1.3  1  12  9  24  18  38.7  29  24  18   الملصقات والالفتات  3

  72.8  1.14  3.64  4  3  13.4  10  25.3  19  29.3  22  28  21   مجلة الشركة   4

  68.2  1.18  3.41  5.3  4  18.7  14  28  21  25.3  19  22.7  17   النشرات  5

  57.0  1.27  2.85  12  9  37.3  28  18.7  14  17.3  13  14.7  11   التقریر السنوي  6

  51.2  1.18  2.56  18.7  14  38.6  29  17.3  13  18.7  14  6.7  5   الكتب  7
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  الجمھور الخارجي ودرجة استخدامھا في القطاعات الثالثةالوسائل المستخدمة في االتصال ب) 24(تابع جدول 

  الوسائل المسموعة والمرئية  مطلقًا  نادرًا  أحیانًا  غالبًا  دائمًا
  

ط   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
  

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

  

  75.2  1.02  3.76  5.3  4  5.3  4  18.7  14  49.3  37  21.4  16   التلفزیون   1

  70.6  1.10  3.53  8  6  8  6  22.7  17  45.3  34  16  12   اإلذاعة  2

  40.0  1.05  2.00  38.7  29  36  27  14.7  11  8  6  2.6  2   شرائط الفیدیو   3
                            الوسائل التكنولوجیة

  82.6  0.89  4.13  -  -  2.7  2  25.3  19  28  21  44  33   الموقع اإللكتروني للشركة   1

  81.8  1.12  4.09  5.3  4  5.3  4  10.7  8  32  24  46.7  35   التلفونات الحدیثة   2

  81.0  1.30  4.05  9.3  7  5.3  4  9.3  7  22.7  17  53.4  40   المحمول   3

  79.2  1.01  3.96  2.7  2  8  6  13.3  10  42.7  32  33.3  25   االنترنت  4

  76.2  1.19  3.81  6.7  5  8  6  17.3  13  33.3  25  34.7  26   البرید اإللكتروني  5
  75.2  1.21  3.76  5.3  4  12  9  20  15  26.7  20  36  27   الفاكس   6

  28.0  0.94  1.40  80  60  9.3  7  4  3  4  3  2.7  2  س الفیدیو تك  7

  26.6  0.85  1.33  81.3  61  12  9  1.3  1  2.7  2  2.7  2   التلیتكس  8
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  :یالحظ من بیانات الجدول السابق ما یلي 
 ، 65.4جاءت المعـارض فـي مقدمـة وسـائل االتـصال المباشـر بـوزن نـسبي            

 ، 62.4 ، تلتهــا النــدوات بفــارق نــسبي بــسيط وذلــك بــوزن 3.27ومتوســط حــسابي 
 ، فـي حـين حـصلت زيـارة الجمهـور الخـارجي للـشركة علـى           3.12ومتوسط حسابي   

وتختلـف هـذه النتيجـة مـع         ،   3.11 ، ومتوسط حـسابي      62.2الترتيب الثالث بوزن نسبي     
 زيـارة الجمهـور الخـارجي        أن والتـي أشـارت إلـى     . )1(نتائج دراسة هنيه محمـد سـالم      

 حـصلت المـؤتمرات علـى الترتيـب األخيـر           في حين . للمؤسسة جاءت في الترتيب األول      
 ، وهذه النتيجة تتفـق تمامـاً مـع مـا توصـلت              2.89 ، ومتوسط حسابي     57.8بوزن نسبي   

إلية دراسة هنيه محمد سالم والتي حصل فيها المؤتمرات علـى الترتيـب األخيـر مـن بـين                   
  .االتصال المباشروسائل 

 ، وبمتوسـط  78.2 تصدرت الـصحافة قائمـة الوسـائل المطبوعـة بـوزن نـسبي        
والتـي  . )2(وهذا ما أتفق أيضاً مـع نتـائج دراسـة عبـد اللطيـف العـوفي                 ،   3.91حسابي  

 ، و يفسر الباحـث ذلـك بأنهـا وسـيلة مطبوعـة              حصلت فيها الصحافة على الترتيب األول     
ارجي بسهولة ويسر،  فـي حـين حـصل اإلعـالن المؤسـسي              يومية تصل إلى الجمهور الخ    

 ، تلتهـا الملـصقات      3.83 ، ومتوسـط حـسابي       76.6على الترتيب الثـاني بـوزن نـسبي         
 ، تلتهـا مجلـة الـشركة بـوزن          3.72 ، ومتوسـط حـسابي       74.4والالفتات بوزن نـسبي     

 ، فـي حـين حـصلت النـشرات علـى الترتيـب              3.64 ، ومتوسـط حـسابي       72.8نسبي  
 ، تالهـا التقريـر الـسنوي بـوزن          3.41 ، وبمتوسـط حـسابي       68.2س بوزن نسبي    الخام

، في حـين حـصلت الكتـب علـى الترتيـب األخيـر              2.85 ، ومتوسط حسابي     57.0نسبي  
  .2.56 ، ومتوسط حسابي 51.2من بين الوسائل المطبوعة وذلك بوزن نسبي 

المرئيـة  حصل التلفزيـون علـى الترتيـب األول مـن بـين الوسـائل المـسموعة و          
 ، فـي حـين حـصلت اإلذاعـة علـى الترتيـب              3.76، ومتوسط حسابي    75.2بوزن نسبي   

 ، تلتهـا شـرائط الفيـديو فـي الترتيـب      3.53 ، وبمتوسط حـسابي   70.6الثاني بوزن نسبي    
 ، حيـث يفـسر الباحـث حـصول     2.00 ، ومتوسـط حـسابي     40.0األخير بـوزن نـسبي      

 ى الترتيب الثاني ألنهما من أوسع التلفزيون على الترتيب األول واإلذاعة عل

 

                                                
  .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(
  .ابقمرجع سعبد اللطیف العوفي ،  )2(
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وسائل االتصال انتشاراً وأسهلهما تخاطبـاً مـع  فئـات عمريـة مختلفـة وقـدرتهما                 
  .أيضاً على مخاطبة األميين 

حــصل الموقــع اإللكترونــي للــشركة علــى الترتيــب األول مــن بــين الوســائل 
ـ  فـي حـين    ،   4.13 ، ومتوسـط حـسابي       82.6التكنولوجية وذلك بـوزن نـسبي        صلت  ح

 ، ومتوسـط    81.8التلفونات الحديثة وبفارق بـسيط علـى الترتيـب الثـاني بـوزن نـسبي                
 والتـي  ،)1( ، وهذه النتيجة تتفـق مـع نتـائج دراسـة جـابر عبـد الموجـود                 4,09حسابي  

حصلت التلفونات على الترتيب الثاني، في حـين حـصل المحمـول علـى الترتيـب الثالـث                  
 ،  79.2 ، تالهـا اإلنترنـت بـوزن نـسبي           4.05 ، ومتوسـط حـسابي       81.0بوزن نـسبي    

 ، وبمتوســط 76.2 ، تالهــا البريــد اإللكترونــي بــوزن نــسبي 3.96ومتوســط حــسابي 
 ، 75.2 ، بينمــا حــصل الفــاكس علــى الترتيــب الــسادس بــوزن نــسبي 3.81حــسابي 

 ، ومتوسـط حـسابي      28.0 ، تالهـا الفيـديو تكـس بـوزن نـسبي             3.76ومتوسط حسابي   
 ، ومتوسـط  26.6صل التليـتكس علـى الترتيـب األخيـر بـوزن نـسبي         ، وأخيراً ح   1.40

   .1.33حسابي 

ويستخلص الباحث ممـا سـبق تقـدم الوسـائل التكنولوجيـة سـواء كـان اتـصالها                
بالجمهور الداخلي أو الخارجي ، ويرجع ذلك إلـى تقـدم هـذه الوسـائل وإمكانيـة التعامـل                   

  .جع ذلك إلى انخفاض التكلفة أيضاًمعها بشكل سريع وحفظ للمعلومات وتخزينها ، وير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .مرجع سابقجابر عبد الموجود ،  )1(
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  )25(جدول  
   العالقات العامة عینة الدراسة للتقنیات الحدیثةتدرجة استخدام إدارا

  
  

  

  

  ال تستخدم  ضعیفة  متوسطة  عالیة  عالیة جدًا

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
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بي

نس
 ال
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  م

               
  مدرجة االستخدا               

  
  الوسیلة    

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  85.4  0.84  4.27  -  -  5.3  4  9.3  7  38.7  29  46.7  35  الكمبیوتر  1
  82.2  0.98  4.11  2.6  2  6.7  5  6.7  5  45.3  34  38.7  29  المحمول  2
  80.6  0.95  4.03  1.3  1  5.3  4  20  15  36  27  37.4  28  البرید اإللكتروني  3
  77.8  0.96  3.89  -  -  10.6  8  20  15  38.7  29  30.7  23  اإلنترنت  4
  77.6  0.98  3.88  1.3  1  8  6  22.6  17  37.4  28  30.7  23  الموقع اإللكتروني  5
  76.2  1.04  3.81  2.6  2  10.6  8  17.4  13  41.4  31  28  21  الفاكس  6
  68.6  1.14  3.43  8  6  9.3  7  33.3  25  30.7  23  18.7  14  اإلنترانت  7
  28.0  0.90  1.40  77.4  58  13.4  10  4  3  2.6  2  2.6  2  الدوائر التلفزیونیة المغلقة  8
  26.2  0.73  1.31  80  60  13.4  10  4  3  1.3  1  1.3  1  سالفیدیو تك  9
  24.8  0.69  1.24  85.4  64  9.4  7  2.6  2  1.3  1  1.3  1  التلیتكس  10
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  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 
رة العالقـات العامـة      حصل الكمبيوتر على الترتيـب األول مـن ناحيـة اعتمـاد إدا            

 ، وهـذا يعكـس دور الكمبيـوتر     4.27 ، ومتوسـط حـسابي       85.4عليه وذلك بوزن نـسبي      
في هذا المجال ، ألن الكمبيوتر يخدم ممارس العالقات العامـة فـي العديـد مـن األغـراض                   
حيث يتيح لممارس العالقات العامة فـي التحليـل الـدقيق والـسريع للمعلومـات والبيانـات                 

  .واستخدامه في الكتابة والطباعة وحفظ الملفاتعن الشركة 

 والتـي حـصل   )1(. وهذه النتيجة تتفق تماماً مع نتـائج دراسـة هنيـه محمـد سـالم        
   .3.64فيها الكمبيوتر على الترتيب األول في هذا المجال بوزن نسبي 

 ، ومتوسـط حـسابي      82.2بينما جاء المحمول في الترتيـب الثـاني بـوزن نـسبي             
ساعد المحمول على تبـادل المعلومـات وإرسـالها بـشكل سـريع وفـي أي                 ، حيث ي   4.11

  .مكان ، كما تتميز بالتكلفة المنخفضة ويمكن الدخول عبرها لإلنترنت وبسرعة فائقة 

 ، ومتوسـط    80.6جاء البريـد اإللكترونـي فـي الترتيـب الثالـث بـوزن نـسبي                
 مـن مختلـف أرجـاء        ،وذلك لما يتميز به مـن اسـتقبال وإرسـال الرسـائل            4.03حسابي  

فهـو يـوفر الـسرعة والتبـادل مـع           العالم ، ويعد من الوسائل المهمة للعالقـات العامـة ،          
  .اآلخرين 

 ، ومتوسـط    77.8بينما جاء االنترنت فـي الترتيـب الرابـع وذلـك بـوزن نـسبي                
 ، حيث يؤدي ذلك إلى زيـادة قـدرة ممارسـي العالقـات العامـة علـى بنـاء             3.89حسابي  

وبفـارق بـسيط الموقـع اإللكترونـي بـوزن نـسبي             هير الـشركة ،تالهـا    عالقات مع جما  
 ، والتي من المفـروض أن يكـون الموقـع اإللكترونـي مـن               3.88، ومتوسط حسابي    77.6

أوائل الترتيبات لما له مـن أهميـة فـي تقـديم المعلومـات والتعـرف علـى آراء العمـالء                    
  .والمستهلكين بشأن تحسين الخدمة 

 ، ومتوسـط    76.2لـى الترتيـب الـسادس بـوزن نـسبي           بينما حـصل الفـاكس ع     
 ، والذي من المفروض تقدمـه علـى بعـض الوسـائل لمـا لـه مـن التميـز                    3.81حسابي  

والقدرة على إرسال المعلومات والصور من مكان إلـى آخـر بـصورة سـريعة واقتـصادية                 
ــسبي  .  ــوزن ن ــت ب ــا اإلنتران ــسابي 68.6تاله ــط ح ــدوائر 3.43 ، ومتوس ــا ال  ، تلته
ـ   1.40 ، ومتوسـط حـسابي   28.0لفزيونية المغلقة بـوزن نـسبي       الت  س ، تالهـا الفيـديو تك

 ، بينمـا حـصل التليـتكس علـى الترتيـب      1.31 ، ومتوسـط حـسابي      26.2بوزن نـسبي    
  . 1.24 ، ومتوسط حسابي 24.8األخير بوزن نسبي 

                                                
  .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(
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ومن خالل استعراض النتائج السابقة يتـضح اتجـاه إدارات العالقـات العامـة إلـى                
عطاء الكمبيوتر والمحمول مكان الصدارة من بـين وسـائل التقنيـات الحديثـة والمـستخدمة                إ

 ،  58.4في مجال العالقات العامة ، حيث وصلت نـسبة اسـتخدام الكمبيـوتر بـوزن نـسبي                  
  .  ، في استخدام هذه اإلدارات للمحمول82.2في حين وصلت النسبة 
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  )26(جدول   
  التقنیات الحدیثة في أداء المھام المنوطة بإدارات العالقات العامة عینة الدراسة مستوى توظیف 

  ال تستخدم  ضعیفة  متوسطة  عالیة  عالیة جدًا

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
بي  

نس
 ال

زن
لو

ا
  

  م

               
  مدرجة االستخدا                               

  
  الوسیلة    

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  77.6  0.91  3.88  -  -  9.3  7  20  15  44  33  26.7  20  البحث عن المعلومات  1
  74.4  0.93  3.72  1.3  1  18.7  14  24  18  33.3  25  22.7  17  ينشر ويذاع عن الشركة جمع ما  2
  73.8  1.05  3.69  2.6  2  10.7  8  26.7  20  34.7  26  25.3  19  التنسيق بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى  3
  72.6  0.98  3.63  -  -  13.4  10  21.3  16  45.3  34  20  15  إرسال النشرات إلى وسائل اإلعالم  4
  71.4  1.08  3.57  1.3  1  26.7  20  32  24  26.7  20  13.3  10  التعرف على أنشطة المنافسين  5
  69.6  0.93  3.48  1.3  1  12  9  37.4  28  29.3  22  20  15  إنتاج المواد اإلعالمية واألخبار الصحفية  6
  65.8  0.96  3.29  -  -  17.3  13  30.7  23  38.7  29  13.3  10  إجراء االتصاالت مع الجمهور الداخلي والخارجي  7
  64.8  1.03  3.24  9.4  7  44  33  29.3  22  12  9  5.3  4  إجراء بحوث الرأي العام وتحليل نتائجها  8
  52.0  1.00  2.60  1.3  1  21.4  16  34.7  26  32  24  10.6  8  المشاركة في المؤتمرات  9
التقويم القبلي للبرامج لمعرفة رأي الجمهور قبل   10

  تنفيذ البرامج
4  5.3  7  9.4  24  32  34  45.3  6  8  2.59  0.96  51.8  

التقويم المرحلي أثناء إجراء البرنامج لمعرفة مواطن   11
  القصور أثناء تنفيذ البرامج

4  5.3  6  8  23  30.7  36  48  6  8  2.55  0.94  51.0  
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  :نات الجدول السابق ما یلي یتضح من بیا
  

 الترتيـب   فـي جاء مستوى استخدام التقنيات الحديثة فـي البحـث عـن المعلومـات              
 اسـتخدام    مـستوى   حـصل  فـي حـين    ،   3.88 ، وبمتوسط حسابي     77.6األول بوزن نسبي    

التقنيات الحديثة في جمع ما ينشر ويذاع عن الـشركة علـى الترتيـب الثـاني بـوزن نـسبي              
، فـي حـين حـصلت المـشاركة فـي المـؤتمرات علـى         3.72حـسابي    ، ومتوسط    74.4

 ، تالهـا التقـويم القبلـي        2.60 ، ومتوسـط حـسابي       52.0الترتيب التاسع وبـوزن نـسبي       
 ، ومتوسـط حـسابي      51.8للبرامج لمعرفة رأي الجمهور قبل تنفيذ البـرامج بـوزن نـسبي             

 ،  51.0 حـسابي     ، بينما حـصل التقـويم المرحلـي علـى الترتيـب األخيـر بـوزن                2.59
   .2.55ومتوسط حسابي 

وهذه النتيجة تعبر عن مدى القصور في فهـم وظيفـة العالقـات العامـة حتـى مـن             
القائمين عليها، حيث ينظرون إلى أن عملية التقـويم والتـي تعـد إحـدى ركـائز العالقـات                   

  .العامة على أنها وظيفة غير ذات أهمية ويمكن االستغناء عنها 

 الـسابقة نالحـظ أن مـستوى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي                ومن خالل البيانات  
مهمة البحث قد حصلت على الترتيب األول وذلك لما يتميز بـه البحـث مـن جهـد وتـوفير                    
للوقت واستخالص للنتائج ، تالها بعد ذلك التخطيط ألنه يعمـل علـى تحقيـق عامـل الدقـة                   

يـأتي فـي    تالهـا االتـصال ثـم       .والذي يؤدي إلى سالمة األسس التي يبنى عليها التخطـيط           
  .المرحلة األخيرة التقويم
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  )27(جدول 
  أھداف استخدام التقنیات الحدیثة في إدارة العالقات العامة عینة الدراسة

  
  :الجدول السابق ما یلي یتضح من 

وذلـك بنـسبة   حصل تحسين آليات االتـصال داخـل الجهـاز علـى الترتيـب األول       
، فـي حـين حـصل       % 18.6، يأتي القطاع المختلط في مقدمة القطاعـات بنـسبة           % 17.8

% 16.9، فالقطـاع الخـاص بنـسبة        % 17.8القطاع الحكومي على الترتيب الثـاني بنـسبة         
 والتـي أشـارت إلـى أن    )1( نتـائج دراسـة هنيـه محمـد سـالم            وتختلف هذه النتيجة مع   . 

  .) الترتيب الخامس(تحسين آليات االتصال داخل الجهاز جاءت في ترتيب متأخر 

، 16.9%جاء تحسين آليات االتصال خـارج الجهـاز فـي الترتيـب الثـاني بنـسبة               
 بنـسبة   حصل فيها القطاع المختلط أيـضاً علـى الترتيـب األول ، تالهـا القطـاع الخـاص                 

  % .14.7، فالقطاع الحكومي بنسبة18%

بينما حصلت الرغبـة فـي تحـسين وتطـوير أداء مهـام العالقـات العامـة علـى                   
 ، وذلك لما في التطوير من تقدم ناجح في تحديد الدقة % 16الترتيب الثالث بنسبة 

                                                
  .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  17.8  58  16.9  15  18.6  20  17.8  23  تحسين آليات االتصال داخل الجهاز  1

  16.9  55  18  16  18.6  20  14.7  19  تحسين آليات االتصال خارج الجهاز  2

3  
الرغبة في تحسين وتطوير أداء مهام 

  العالقات العامة
24  18.6  17  15.7  11  12.3  52  16  

4  
الرغبة في تحسين صورة الجهاز أمام 

  الجمهور
18  14  19  17.6  12  13.5  49  15  

5  
 في إجراء تقليل التكلفة وتوفير الوقت

  المهام
15  11.6  11  10.1  12  13.5  38  11.7  

  11.3  37  14.6  13  9.3  10  10.9  14  سهولة تحديث البيانات باستمرار  6

7  
سرعة الحصول على المعلومات في 

  الوقت المناسب التخاذ القرار
16  12.4  11  10.1  10  11.2  37  11.3  

  100  326  100  89  100  108  100  129  اإلجمالي
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والسرعة والكفاءة في أداء المهـام ، كمـا حـصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى                   
، وأخيـراً حـصل القطـاع       15.7، فالقطـاع المخـتلط بنـسبة        % 18.6ألول بنسبة   الترتيب ا 

   .12.3الخاص على الترتيب األخير بنسبة 

بينما حصلت الرغبة في تحـسين صـورة الجهـاز أمـام الجمهـور علـى الترتيـب                  
، وذلـك لمـا يجـب أن تعكـسه الـشركة لجـذب عمالئهـا فـي                  % 15الرابع وذلك بنسبة    
، حيث حصل في ذلـك القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة                 خدماتها وتسهيالتها   

  % .13.5، فالقطاع الخاص بنسبة % 14، تالها القطاع الحكومي بنسبة % 17.6

جاء هدف تقليل التكلفة وتوفير الوقـت فـي إجـراء المهـام فـي المرتبـة الخامـسة           
، بينمـا   %13.5، حصل فيها القطاع الخـاص علـى الترتيـب األول بنـسبة              % 11.7بنسبة  

، تالهـا فـي الترتيـب األخيـر         % 11.6حصل القطاع الحكومي على الترتيب الثاني بنـسبة         
  % .10.1القطاع المختلط بنسبة 

حيث علل المبحوثون هذا بأن استخدام تكنولوجيـا االتـصال فـي مجـال العالقـات                 
ـ                ستخدم العامة ، ال يعنى االستغناء عن العنصر البـشري ، فالعنـصر البـشري هـو الـذي ي

التقنيات الحديثـة ويوظفهـا ، وإنمـا تعمـل التقنيـات علـى تهيئـة ظـروف أفـضل ألداء                     
  . الممارس لعمله 

بينما حـصلت سـهولة تحـديث البيانـات باسـتمرار ، وسـرعة الحـصول علـى                  
، حـصل   % 11.3المعلومات في الوقت المناسب التخاذ القرار علـى النـسبة نفـسها وهـي               

ستخدام التقنيات لـسهولة تحـديث البيانـات باسـتمرار علـى            فيها القطاع الخاص في هدف ا     
ــسبة  ــب األول بن ــسبة  % 14.6الترتي ــومي بن ــاع الحك ــا القط ــاع %10.9، تاله ، فالقط

، بينمـا حـصل القطـاع الحكـومي فـي هـدف اسـتخدام التقنيـات                 % 9.3المختلط بنسبة   
طـاع  ، بينمـا حـصل الق   %12.4لسرعة الحصول علـى المعلومـات علـى الترتيـب األول            

  % .10.1، فالقطاع المختلط بنسبة %11.2الخاص على الترتيب الثاني بنسبة 

ومن هنا يتضح لنـا أن اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي مجـال العالقـات العامـة           
ضرورة حتمية لتوفير السرعة في نقـل البيانـات واالتـصال بجمـاهير الـشركة ، كمـا أن                   

  . في تكوين الصورة الذهنية للشركةلها دوراً
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  )28(جدول 
  الممیزات التي توفرھا التقنیات الحدیثة لممارسي العالقات العامة

  
  :من خالل الجدول السابق یتضح ما یلي 

احتلت ميزة رصيد غني بمصادر المعلومـات علـى الترتيـب األول فـي القطاعـات                
، % 28.9عـات فـي ذلـك بنـسبة         ، كان القطاع الحكومي أكثـر القطا      % 27.2الثالثة بنسبة   

  % .24.6، فالقطاع الخاص بنسبة % 27يليه القطاع المختلط بنسبة 

وحصلت ميزة تـوفير المعلومـات بـشكل فـوري علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة                  
، يـأتي بعـد     % 24.3، حصل فيها القطاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة              % 21.5

  % .16.4ها القطاع الخاص بنسبة ، تال% 22.7ذلك القطاع الحكومي بنسبة 

بينما حصلت ميزة االتـصال بـالزمالء وتبـادل الخبـرات علـى الترتيـب الثالـث                 
، بينمـا   % 19.7، حصل فيها القطاع الخـاص علـى الترتيـب األول بنـسبة              %17.7بنسبة  

، وأخيـراً القطـاع الحكـومي       % 18.9حصل القطاع المختلط على الترتيـب الثـاني بنـسبة           
   .%15.4بنسبة 

جاءت ميزة توفير المعلومـات بالوسـائط المتعـددة علـى الترتيـب الرابـع بنـسبة                 
 ، في حين حصل % 12.4، كان القطاع الحكومي األكثر تقدماً بنسبة % 12.1

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  27.2  63  24.6  15  27  20  28.9  28  رصيد غنى بمصادر المعلومات  1

  21.5  50  16.4  10  24.3  18  22.7  22  توفير المعلومات بشكل فوري  2

3  
تتيح االتصال بالزمالء في المهنة 

  وتبادل الخبرات
15  15.4  14  18.9  12  19.7  41  17.7  

  12.1  28  11.5  7  12.2  9  12.4  12  توفير المعلومات بالوسائط المتعددة  4

5  
تتيح ممارسة العالقات العامة على 

  المستوى العالمي
10  10.3  8  10.8  9  14.7  27  11.6  

6  
تساعد في االتصال بعدد النهائي من 

  الجمهور في نفس الوقت
10  10.3  5  6.8  8  13.1  23  9.9  

  100  232  100  61  100  74  100  97  اإلجمالي
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، تالهـا فـي الترتيـب األخيـر     %12.2القطاع المختلط على الترتيب الثـاني بنـسبة    
  % .11.5القطاع الخاص بنسبة 

حة ممارسـة العالقـات العامـة علـى المـستوى العـالمي فـي               بينما جاءت ميزة إتا   
، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول           % 11.6الترتيب الخـامس بنـسبة      

  %.  10.3 ، فالقطاع الحكومي بنسبة 10.8، فالقطاع المختلط بنسبة % 14.7بنسبة 

ـ  الوقـت نفـسه   بينما حصلت ميزة االتصال بعدد النهائي مـن الجمهـور فـي              ى  عل
حيث حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول              ،  % 9.9الترتيب األخير بنسبة    

، تالهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة         %10.3، تالها القطاع الحكـومي بنـسبة        % 13.1بنسبة  
ــائج دراســة  % 6.8    )White& Taylor &Kent )1وتختلــف هــذه الدراســة مــع نت

  . تيب متقدم بحصولهما على تر)2(ودراسة هنيه محمد سالم 

  
  )29(جدول 

  مدى قیام الشركة بتدریب الممارسین على استخدام التقنیات الحدیثة
  

  
  :ح من بیانات الجدول السابق ما یلي یتض

أن غالبية ممارسي العالقـات العامـة قـد حـصلوا علـى دورات تدريبيـة بنـسبة                  
، وهى نسبة متوسطة ، حيـث تـسعى القطاعـات إلـى االهتمـام بالتـدريب لرفـع          % 58.7

كفاءة العاملين وتحـسينها ، حيـث حـصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة                
، تالهـا فـي     % 61.1ن حصل القطاع الخاص على الترتيـب الثـاني بنـسبة            ، في حي  % 64

وهـذه النتيجـة تختلـف مـع نتيجـة          % . 53.1الترتيب األخير القطـاع الحكـومي بنـسبة         
الدراسة التي أجريت حول تأثير بيئة المنظمـة علـى الـسلوك االتـصالي لجهـاز العالقـات                  

  .ين لم يتلقوا أية مهارات تدريبيةحيث أوضحت ارتفاع نسبة العاملين الذ. )3(العامة 

                                                
)1(  Kent & Taylor & White : op .cit . 

   .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )2(
  .مرجع سابقریم أحمد عادل ،  )3(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  58.7  44  61.1  11  64  16  53.1  17  نعم  1

  41.3  31  38.9  7  36  9  46.9  15  ال  
  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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، مـن ممارسـي العالقـات العامـة لـم           % 41.3في حين جاء في المقابـل بنـسبة         
يحصلوا على دورات تدريبية ، وهـذه النـسبة يجـب أن تمحـى أو علـى األقـل تـنخفض                     
أكثر وذلك نظراً ألهميـة التـدريب الـشديد فـي مجـال اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي                     

، تالهـا   % 46.9ة ، كان فيها القطاع الحكـومي األغلـب فـي ذلـك بنـسبة                العالقات العام 
وهـذا يـدل علـى    % .  36، تالها القطـاع المخـتلط بنـسبة    % 38.9القطاع الخاص بنسبة   

أن الشركات التابعة للقطاع الخاص والمخـتلط تهـتم بتـدريب العـاملين بـأجهزة العالقـات                 
  .كوميالعامة أكثر من  الشركات التابعة للقطاع الح

حيث يفسر الباحث قلة التدريب في القطاع الحكـومي ، وذلـك لكبـر حجـم الـشركة             
  .،وبعدم وجود ميزانية كافية ولعدم وضع برامج مسبقة ومخططة

  )30(جدول 
  تخصص الدورات التي حصل علیھا ممارسو العالقات العامة

  
  :من بیانات الجدول السابق یتضح ما یلي 

امـة  ارتفاع النسبة األعلى في االشتراك فـي الـدورات التـي تتعلـق بالعالقـات الع               
، تالها بفارق بـسيط اشـتراكهم فـي دورات الحاسـب اآللـي بنـسبة                % 56.8وذلك بنسبة   

، بينمــا جــاء اشــتراكهم فــي دورات األرشــفة اإللكترونيــة وبفــارق كبيــر علــى % 50
، تالها وبنـسبة ضـعيفة جـداً اشـتراكهم فـي دورات اللغـة               % 15.9الترتيب الثالث بنسبة    

  % .2.3اإلنجليزية بنسبة 

 تفـسير اهتمـام القطاعـات الثالثـة بتـدريب العـاملين علـى دورات                حيث يمكـن  
، هم ، وتحقيـق دقـة العمـل فـي األداء          العالقات العامة وذلك لرفع مستوى العاملين وكفـاءت       

كذلك تطوير العمل واستحداث أنماط حديثـة ، وأمـا مـا يتعلـق بالحاسـب اآللـي فـيمكن                    
مميزات عديـدة يمكـن ربطـه بالعديـد مـن           تفسير ذلك أيضاً لما يتميز به الحاسب اآللي من          

  .  التكنولوجيا والتقنيات مثل اإلنترنت واستخدامه بمهام عديدة في مجال العالقات العامة
  
 
 

  تخصص الدورة  المجموع  لم یختر البدیل  اختار البدیل
  %  ك  %  ك  %  ك

  100  44  43.2  19  56.8  25  القات عامة ع
  100  44  50  22  50  22  الحاسب اآللي

  100  44  85  37  15.9  7  األرشفة اإللكترونیة
  100  44  97.7  43  2.3  1  اللغة اإلنجلیزیة
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  )31(جدول 
   درجة استفادة الممارسین من الدورات التي حصلوا علیھا

  

  
  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 

  
، اسـتفادوا مـن الـدورات       % 64.8أن غالبية ممارسي العالقـات العامـة وبنـسبة          

التدريبية بدرجة متوسطة ، وذلـك يرجـع إلـى كفـاءة المـدربين وطـريقتهم فـي إيـصال                    
سـتفادة   لم تكـن كافيـة،  فـي حـين حـصلت درجـة اال               ةالمعلومة، ومدة الدورات التدريبي   

، تالهـا فـي المركـز األخيـر وبنـسبة           % 31.5بدرجة عالية على الترتيب الثـاني بنـسبة         
، ويرجـع ذلـك إلـى أن المـنهج المقـدم لـم              % 3.7ضعيفة على درجة ضـعيفة وبنـسبة        

  . يتضمن معلومات جديدة للمتدربين 
  )32(جدول 

  أسباب عدم االشتراك في الدورات التدریبیة

  
  

 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
  

قـات علـى دورات تدريبيـة فـي مجـال      جاء أهم سبب عدم حصول ممارسـي العال      
% 32.3يرجع إلـى أن القطاعـات ال تـنظم دورات تدريبيـة وذلـك بنـسبة       التقنيات الحديثة  

  %  ك  درجة االستفادة
  64.8  28  متوسطة
  31.5  14  عالیة
  3.7  2  ضعیفة

  100  44  المجموع

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  ختلطم  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  32.3  10  37.5  3  16.7  1  35.3  6  ةالجهاز ال ينظم دورات تدريبي  1

عدم اهتمام اإلدارة العليا بالتقنيات   2
الحديثة                                                  

5  29.4  2  33.3  2  25  9  29  

  25.8  8  25  2  33.3  2  23.5  4  أرى أنه ال جدوى من التدريب  3

فترة العمل قصيرة لم تنظم خاللها   4
                                          ةدورات تدريبي

2  11.8  1  16.7  1  12.5  4  12.9  

  100  31  100  8  100  6  100  17  اإلجمالي
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، تالهـا القطــاع  % 37.5، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علــى الترتيـب األول بنـسبة       
  % .16.6، فالقطاع المختلط % 35.3الحكومي بنسبة 

لعليا بالتقنيـات الحديثـة علـى الترتيـب الثـاني           بينما جاء سبب عدم اهتمام اإلدارة ا      
، تالهـا فـي   % 33.3، جاء فيها القطاع المختلط فـي المرتبـة األولـى بنـسبة     % 29بنسبة  

  % .25، فالقطاع الخاص بنسبة % 29.4الترتيب الثاني القطاع الحكومي بنسبة 

 ،%25.8جاء سبب أنه ال جدوى من التدريب فـي الترتيـب الثالـث وذلـك بنـسبة                  
، تالهـا فـي الترتيـب الثـاني         % 33.3حصل القطاع المختلط على الترتيب األول وبنـسبة         

، تالها فـي الترتيـب األخيـر القطـاع الحكـومي بنـسبة              % 25القطاع الخاص وذلك بنسبة     
23.5. %  

بينما جاء سبب إلى أن فترة العمل قصيرة ولـم تـنظم خاللهـا دورات تدريبيـة فـي                   
، جـاء فيهـا القطـاع المخـتلط فـي الترتيـب األول              % 12.9 الترتيب األخير وذلك بنـسبة    

، تالهـا فـي الترتيـب األخيـر القطـاع           % 12.5، فالقطاع الخاص بنـسبة      % 16.7بنسبة  
  %.11.8الحكومي بنسبة 

  
  )33(جدول 

  مدى وجود مشكالت في التعامل مع التقنیات الحدیثة لدى ممارسي العالقات العامة
  
  

 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
مـل   مـشكالت فـي التعا  وجـود  الغالبية العظمى من ممارسي العالقات العامـة     يؤكد 

، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى النـسبة             % 62.7 وذلك بنـسبة     مع التقنيات الحديثة  
، تالهـا القطـاع الخـاص       % 65.6تالهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة          ،% 72األعلى بـ   

  %.44.4بنسبة 

، من ممارسي العالقات العامـة بأنـة ال توجـد مـشكالت فـي               % 37.3بينما أجاب   
 .التعامل مع التقنيات الحديثة 

  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  62.7  47  44.4  8  72  18  65.6  21  نعم  1

  37.3  28  55.6  10  28  7  34.4  11  ال  
  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي
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  )34(جدول 
  نوع المشكالت التي تواجھ الممارسین أثناء التعامل مع التقنیات الحدیثة

  
  :تضح ما یلي من خالل الجدول السابق ی

احتلت مشكلة التدريب أولـى نـوع المـشكالت التـي تواجـه ممارسـي العالقـات                 
، ممـا يعنـي احتيـاج       % 27.4 وذلـك بنـسبة      العامة في التعامـل مـع التقنيـات الحديثـة         

حيـث  .  الممارسين لدورات أكثر في كيفية استخدام هـذه التقنيـات فـي العالقـات العامـة                 
، تالهـا القطـاع المخـتلط       % 60لترتيـب األول بنـسبة      حصل فيها القطاع الخاص علـى ا      

  % .21.9الحكومي بنسبة  ، تالها القطاع% 22.6بنسبة 

، والتـي  % 21.9بينما جاءت المـشكالت الشخـصية فـي الترتيـب الثـاني بنـسبة            
تتمثل في وجود حواجز نفسية بين الممارسين ، حصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى النـسبة             

هى النسبة نفسها التـي حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط فـي مـشكلة              ،و% 22.6األعلى بـ   
، وهـى   % 21.9التدريب ، بينما حصل القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة                 

النسبة نفسها أيضاً التي حصل فيها القطاع الحكومي فـي مـشكلة التـدريب ، بينمـا حـصل                   
  % .20القطاع الخاص على الترتيب األخير بنسبة 

، والتـي تمثلـت فـي    % 19.2ت في العمل في الترتيب الثالـث بنـسبة          جاءت مشكال 
عدم اهتمام اإلدارة العليا في التعامل مـع تلـك التقنيـات وذلـك فـي القطـاعين الحكـومي                    

، تالهـا   % 32.3والمختلط فقط ،حصل فيها القطاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة               
  %.12.4القطاع الحكومي بنسبة 

، % 16.4ة القصور فـي البـرامج علـى الترتيـب الرابـع بنـسبة        بينما جاءت مشكل  
والتي تمثلت في عدم تـوافر بعـض األجهـزة مثـل الطابعـات وبعـض بـرامج التـصميم                    

، بينمـا  % 21.9وغيرها ، حـصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول بنـسبة          

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  27.4  20  60  6  22.6  7  21.9  7  مشكالت في التدريب  1
  21.9  16  20  2  22.6  7  21.9  7  مشكالت شخصية  2
  19.2  14  -  -  32.3  10  12.4  4   مشكالت في العمل  3
  16.4  12  20  2  9.6  3  21.9  7  قصور في البرامج المستخدمة  4
  15.1  11  -  -  12.9  4  21.9  7مشكالت في األجهزة                                                                        5

  100  73  100  10  100  31  100  32  اإلجمالي 
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 األخيـر   ، تالهـا فـي المركـز      % 20حصل القطاع الخاص على الترتيـب الثـاني بنـسبة           
  % .9.6القطاع المختلط بنسبة 

،والتـي  % 15.1 الترتيـب األخيـر بنـسبة        فـي بينما جاءت مشكالت في األجهـزة       
تمثلت في القطاع الحكومي والمختلط فقط ، وهذه النتيجة تختلـف تمامـاً مـع نتـائج دراسـة                   

 والتي أشارت إلى أن المشكالت فـي األجهـزة حـصلت علـى الترتيـب                )1(هنيه محمد سالم  
  % .52.2األول بنسبة 

، فـي حـين     % 21.9حصل فيها القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول بنـسبة              
  % .12.9حصل القطاع المختلط على الترتيب الثاني بنسبة 

  
  )35(جدول 

  مدى تأثیر التقنیات الحدیثة على تقلیل عدد العاملین بالعالقات العامة
  

  
  

 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
من المبحوثين أجابوا بأن اسـتخدام التقنيـات الحديثـة أدت إلـى تقليـل               %  58.7أن  
 الدور الذي تقوم به التقنيـات الحديثـة والمتمثلـة فـي الـسرعة               ين ، مما يدل على    عدد العامل 

حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب         ، والحفظ ، وخزن البيانات وغيـر ذلـك ،         
، %68، بينما حصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة        % 72.2األول بنسبة   

  % .43.8تالها القطاع الحكومي بنسبة 

ـ         ، من المبحوثين ب   % 41.3ما أجاب   بين ؤثر فـي   أن اسـتخدام التقنيـات الحديثـة ال ي
، % 56.2حصل فيها القطـاع الحكـومي علـى النـسبة األعلـى بــ               تقليل عدد العاملين ،     

  %.27.8، تالها القطاع الخاص بنسبة % 32تالها القطاع المختلط بنسبة 

  

                                                
  .مرجع سابقھنیھ محمد سالم ،  )1(

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  58.7  44  72.2  13  68  17  43.8  14  نعم  1

  41.3  31  27.8  5  32  8  56.2  18  ال  
  100  75  100  18  100  25  100  32  اإلجمالي



 

 155

  )36(جدول 
  داء ممارسي العالقات العامةمستوى تأثیر التقنیات الحدیثة على أ    

  

  
  :ق ما یلي یتضح من الجدول الساب

، قـد أشـاروا     % 53.3أن الغالبية العظمى من ممارسي العالقـات العامـة وبنـسبة            
إلى أن مستوى التأثير يكون أحيانـاً علـى أداء ممارسـي العالقـات العامـة ، حـصل فيهـا           

، بينمـا حـصل القطـاع الخـاص علـى           % 56القطاع المختلط على النـسبة األعلـى بــ          
  % .50في الترتيب األخير القطاع الحكومي بنسبة ، تالها % 55.6الترتيب الثاني 

، من المبحـوثين بـأن اسـتخدام التقنيـات الحديثـة لـه تـأثير                % 26.7بينما أجاب   
بشكل دائم على أدائهم لمهـامهم ، حـصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول                     

، % 27.8، بينما حـصل القطـاع الخـاص علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة                 % 31.3بنسبة  
  % .20بينما حصل القطاع المختلط على الترتيب األخير بنسبة 

، حـصل فيهـا     % 20جاء هذا التأثير بشكل نـادر علـى الترتيـب األخيـر بنـسبة               
، فـي حـين حـصل القطـاع الحكـومي علـى             % 24القطاع المختلط على الترتيـب األول       

ص بنـسبة   ، تالهـا فـي المركـز األخيـر القطـاع الخـا            % 18.7الترتيب الثـاني بنـسبة      
16.6.%  

   
  
  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  53.3  40  55.6  10  56  14  50  16  أحیانًا  1
  26.7  20  27.8  5  20  5  31.3  10  دائمًا  2
  20  15  16.6  3  24  6  18.7  6  نادرًا  3

  100  75  100  18  100  25  100  32  المجموع
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  )37(جدول 
  طبیعة تأثیر التقنیات الحدیثة على أداء ممارسي العالقات العامة

  

  : یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 
حصل تأثير التقنيات الحديثة على أداء ممارسـي العالقـات العامـة  بـشكل إيجـابي                 

، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول              % 61.3على الترتيب األول بنسبة     
ـ % 62.5، تالها القطاع الحكـومي بنـسبة        % 72.2بنسبة   ا القطـاع المخـتلط بنـسبة    ، تاله

52. %  

، علـى أن طبيعـة التـأثير إيجـابي          % 38.7بينما أجاب عدد من المبحوثين بنـسبة        
، بينمـا   % 48إلى حد ما ، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة                    

، تالهـا القطـاع الخـاص       % 37.5حصل القطاع الحكومي علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة            
  % .27.8بنسبة 

بينما قام الباحث باستبعاد التأثير السلبي بحيث لـم يجـب أحـد علـى هـذا التـأثير ،                 
وذلك مما يدلل على أن طبيعة التأثير في انعكاسـات اسـتخدام التقنيـات الحديثـة علـى أداء                   
ممارسي العالقات العامة كانت إيجابية بشكل عـام ، بحيـث كـان لهـا األثـر فـي تحقيـق                     

  .عمل الدقة والسرعة في إنجاز ال

  

  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  61.3  46  72.2  13  52  13  62.5  20  إیجابي  1
  38.7  29  27.8  5  48  12  37.5  12  إیجابي إلى حد ما  2

  100  75  100  18  100  25  100  32  المجموع
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  )38( جدول 
  مستوى تأثیر التقنیات الحدیثة على تحسین أداء العمل في العالقات العامة

  

  ال تأثر  ضعیف  متوسط  مرتفع  مرتفع جدًا

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم
بي  

نس
 ال

زن
لو

ا
  

  م

               
  مدرجة االستخدا               

  
  الوسیلة    

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  91.8  0.61  4.59  -  -  1.3  1  2.7  2  32  24  64  48  الكمبيوتر  1

  87.4  0.71  4.37  -  -  1.3  1  9.3  7  40  30  49.4  37  اإلنترنت  2

  84.2  0.93  4.21  4  3  -  -  10.7  8  41.3  31  44  33  التلفونات الحديثة  3

  76.2  0.95  3.81  2.7  2  4  3  28  21  40  30  25.3  19  الفاكس  4

  50.4  1.21  2.52  25.3  19  24  18  32  24  10.7  8  8  6  الفيديو  5

  29.4  0.97  1.47  74.7  56  13.3  10  6.7  5  1.3  1  4  3  الفيديو تكس  6

  28.2  0.96  1.41  78.7  59  10.7  8  5.3  4  1.3  1  4  3  التليتكس  7
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 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 
القـات العامـة فـي      جاء مستوى تأثير الكمبيوتر على تحـسين أداء العمـل فـي الع            

، وذلــك لمــا يتميــز بــه 4.59 ، ومتوســط حــسابي 91.8الترتيــب األول بــوزن نــسبي 
الكمبيوتر من مميزات عديدة ، والتي تتمثل في الـسرعة والدقـة ، بينمـا حـصل اإلنترنـت                   

 ، وذلـك لمـا يـسهم        4.37، ومتوسـط حـسابي      87.4على الترتيب الثاني وذلك بوزن نسبي       
  .صل مع الشركات ونشر الوعي الثقافي واالجتماعي به اإلنترنت في التوا

 ، ومتوسـط    84.2 تلتها فـي الترتيـب الثالـث التلفونـات الحديثـة بـوزن نـسبي                
 ، وذلك لما تتميـز بـه التلفونـات الحديثـة مـن كاشـف للـرقم ، وتخـزين                     4.21حسابي  

لألرقام ، إعادة طلب الرقم مـرة أخـرى وغيرهـا   ، فـي حـين حـصل الفـاكس علـى                        
 ، تالهــا فــي المركــز 3.81 ، ومتوســط حــسابي 76.2رتيــب الرابــع بــوزن نــسبي الت

 ،  بينمـا جـاءت   2.52 ، ومتوسـط حـسابي   50.4الخامس الفيـديو وذلـك بـوزن نـسبي          
ـ        ، ومتوسـط حـسابي      29.4 وذلـك بـوزن نـسبي        سوبنسب ضعيفة على التوالي الفيديو تك

   .1.41 ، وبمتوسط حسابي 28.2 ، ثم التليتكس بوزن نسبي 1.47
  )39(جدول 

  أھم انعكاسات استخدام التقنیات الحدیثة على ممارسي العالقات العامة
  

 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 إلى التخصص أدت إلى زيادة االتجاه  1

الدقيق بالنسبة لممارس العالقات العامة               
18  20.7  21  24.7  15  24.6  54  23.2  

زادت من قدرة ممارس العالقات العامة   2
على التعامل مع التكنولوجيا المتطورة              

20  23  18  21.2  12  19.7  50  21.5  

3  
  20.1  47  21.3  13  18.8  16  20.7  18  حققت له التميز في العمل

جعلت عالقات العمل أكثر فاعلية وكفاءة   4
             من ذي قبل                          

15  17.2  9  10.6  8  13.1  32  13.7  

جعلت ممارس العالقات أكثر دراية   5
بجمهوره والتصاقاً بمشاكله                             

8  9.2  14  16.5  5  8.2  27  11.6  

زادت من قدرته على تبادل الخبرات   6
واكتساب المهارات على المستوى الدولي              

8  9.2  7  8.2  8  13.1  23  9.9  

  100  233  100  61  100  85  100  87  اإلجمالي 
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  : یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 
أن التقنيات الحديثـة تركـت تـأثيرات متعـددة علـى ممارسـي العالقـات العامـة                  

، حـصل فيهـا   % 23.2وزادت أوالً نحو الزيـادة إلـى التخـصص الـدقيق وذلـك بنـسبة          
، تالهـا بفـارق بـسيط القطـاع         % 24.7رتيب األول وذلـك بنـسبة       القطاع المختلط على الت   

، بينمـا حـصل القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األخيـر               % 24.6الخاص وذلك بنسبة    
 والتـي أشـارت     )1(الموجـود  وذلك يتفق مع نتائج دراسة جابر محمـد عبـد            ،% 20.7بنسبة  

 األول وذلـك بنـسبة   إلى أن زيادة االتجاه نحو التخصص الدقيق قـد حـصل علـى الترتيـب       
73 .%  

بينما جاء انعكاس اسـتخدام التقنيـات الحديثـة علـى ممارسـي العالقـات العامـة                 
والتي تمثلت في زيادة قدرة مع التعامل مـع التكنولوجيـا المتطـورة علـى الترتيـب الثـاني                   

، %23، حصل فيها القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول بنـسبة               % 21.5وذلك بنسبة   
  %.19.7، تالها القطاع الخاص بنسبة % 21.2ع المختلط بنسبة تالها القطا

، % 20.1بينما حققت له التميـز فـي العمـل فـي الترتيـب الثالـث وذلـك بنـسبة          
الدقـة ، والمرونـة ، والـسرعة فـي أداء  العمـل              : وذلك من خالل تحقيق عدة عوامل مثل        

 ، فـي حـين حـصل        %21.3، حصل فيها القطاع الخاص على النسبة األعلى تمثلـت بــ             
، تالهـا فـي المركـز األخيـر القطـاع           % 20.7القطاع الحكومي على الترتيب الثاني بنسبة       

  % .18.8المختلط بنسبة 

بينما جاء انعكاس اسـتخدام التقنيـات الحديثـة علـى ممارسـي العالقـات العامـة                 
والتي تمثلت في جعل عالقات العمل أكثـر فاعليـة وكفـاءة مـن ذي قبـل علـى الترتيـب                     

، حــصل فيهــا القطــاع الحكــومي علــى الترتيــب األول بنــسبة % 13.7الرابــع بنــسبة 
ــسبة % 17.2 ــاص بن ــاع الخ ــا القط ــسبة  % 13.1، تاله ــتلط بن ــاع المخ ــا القط ، تاله
10.6.%  

) جعلت ممارس العالقات أكثـر درايـة بجمهـوره والتـصاقا بمـشاكله            ( بينما حصل 
إمكانيـة الوصـول لهـذه الجمـاهير        ،حيث سهلت مـن     % 11.6على الترتيب الخامس بنسبة     

ومعرفة مشاكلهم ومحاولة التغلب عليها ، وذلك مـن خـالل الـشبكات االجتماعيـة ، حـصل            
، تالهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة         % 16.5فيها القطاع المختلط على الترتيب األول بنـسبة         

  % .8.2، فالقطاع الخاص بنسبة % 9.2

                                                
  .مرجع سابق، د عبد الموجود جابر محم )1(
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دل الخبـرات واكتـساب المهـارات علـى             بينما زادت من قـدرة الممـارس علـى تبـا          
، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص         % 9.9المستوى الدولي ، في الترتيب األخير وذلك بنـسبة          

تالهــا ، % 9.2، تالهــا القطـاع الحكـومي بنـسبة    % 13.1علـى الترتيـب األول بنـسبة    
  .%8.2القطاع المختلط بنسبة 

  

  )40(جدول 
  لى وظیفة البحثأھم انعكاسات استخدام التقنیات الحدیثة ع

  

  نوع الجھاز

  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  33.1  59  32.5  14  30.8  20  35.7  25سهلت االنتقال السريع ألراء الجمهور                                                        1

  30.3  54  30.2  13  27.7  18  32.9  23وفرت الكثير من الجهد والوقت في تحليل البيانات             2

زادت من قدرة الممارس على الخلق واالبتكار في   3
  تحليل البيانات                           

11  15.7  14  21.5  10  23.3  35  19.7  

  16.9  30  14  6  20  13  15.7  11أدت إلى انخفاض تكلفة استطالع الرأي العام                              4

  100  178  100  43  100  65  100  70  اإلجمالي

  
  :تدل بیانات الجدول على عدة مؤشرات أھمھا 

راء الجمهور هو أهـم انعكـاس اسـتخدام التقنيـات الحديثـة        سهلت االنتقال السريع آل   
ي فـي الترتيـب األول     ، يـأتي القطـاع الحكـوم      % 33.1 وذلـك بنـسبة      على وظيفة البحث  

، فــي حــين حــصل القطــاع % 32.5، تالهــا القطــاع الخــاص بنــسبة % 35.7بنــسبة 
  % .30.8المختلط على الترتيب ألخير بنسبة 

بينما وفرت الكثير من الجهد والوقـت فـي تحليـل البيانـات كانـت فـي الترتيـب                   
سبة ، حــصل فيهــا القطــاع الحكــومي علــى الترتيــب األول بنــ%30.3الثــاني بنــسبة 

  % .27.7، فالقطاع المختلط بنسبة % 30.2، تالها القطاع الخاص بنسبة32.9%

بينما زادت من قدرة الممارس على الخلـق واالبتكـار فـي تحليـل البيانـات كانـت                  
، فمن خـالل الكمبيـوتر يمكـن إعـداد قـدر كبيـر مـن                % 19.7في الترتيب الثالث بنسبة     
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يـدة تـساعد علـى اسـتخراج نتـائج يحتـاج            المعلومات وتصنيفها بسرعة وفق متغيرات عد     
الوصول إليها بالطرق التقليدية إلى وقـت وجهـد كبيـرين، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص                   

الهـا القطـاع     ، ت  21.5، تالها القطـاع المخـتلط بنـسبة         % 23.3على الترتيب األول بنسبة     
  .%15.7الحكومي بنسبة 

نـت فـي الترتيـب األخيـر        بينما أدت إلى انخفاض تكلفة استطالع الـرأي العـام كا          
، تالهـا   % 20،حصل فيها القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة              % 16.9بنسبة  

  % .14،تالها القطاع الخاص بنسبة % 15.7القطاع الحكومي بنسبة 
  
  )41(جدول 

  یفة التخطیطظانعكاسات استخدام التقنیات الحدیثة على و
  

  
 :من خالل بیانات الجدول السابق یتضح لنا ما یلي 

 الحديثـة   سـتخدام التقنيـات   الأدت إلى السرعة في اتخاذ القرار هـو أهـم انعكـاس             
 وذلـك لمـا تتميـز بـه التقنيـات فـي التحليـل            ،% 26.4على وظيفة التخطيط وذلك بنسبة      

السريع للبيانات والتقارير والذي يؤدي إلـى سـرعة اتخـاذ القـرار، حـصل فيهـا القطـاع                   
، فـي حـين حـصل القطـاع المخـتلط علـى             % 31.4الخاص على الترتيب األول بنـسبة       

  % .22.1 فالقطاع الحكومي بنسبة ،% 27.4الترتيب الثاني بنسبة 

بينما ساعدت على إنجـاز األعمـال بمرونـة وسـهولة فـي أي وقـت كانـت فـي                    
   ، حـصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول             % 23.9الترتيب الثـاني بنـسبة      

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  26.4  53  31.4  16  27.4  20  22.1  17أدت إلى السرعة في اتخاذ القرار                                                            1

عمال بمرونة وسهولة ساعدت على إنجاز األ  2
  في أي وقت                                   

18  23.4  17  23.3  13  13.7  48  23.9  

  19.9  40  11.8  6  21.9  16  23.4  18أدت إلى تنظيم وبرمجة أنشطة العالقات العامة                                               3

 عامل الدقة وسالمة األسس فيرأدت إلى تو  4
  التي يبنى عليها التخطيط                        

14  18.2  13  17.8  9  17.6  36  17.9  

 تطوير وتنويع برامج العالقات العامة أدت إلى  5
  على المستوى الداخلي والخارجي            

10  12.9  7  9.6  7  13.7  24  11.9  

  100  201  100  51  100  73  100  77  اإلجمالي
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، تالهـا القطـاع   % 23.3، تالها وبفـارق بـسيط القطـاع المخـتلط بنـسبة       % 23.4بنسبة  
  .%13.7الخاص بنسبة 

بينمــا أدت إلــى تطــوير بــرامج العالقــات العامــة وتنويعهــا علــى المــستوى الــداخلي 
، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى           % 11.9والخارجي كانت في الترتيب األخير بنسبة       

، تالهـا القطـاع   % 12.9، تالهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة        % 13.7الترتيب األول بنسبة    
الحديثـة تعتبـر قـرن االستـشعار الـذي ينقـل            فتقنيـات االتـصال     % 9.6المختلط بنسبة   

إلدارات العالقات العامة تقلبـات الـسوق وتوجهاتـه ، كمـا تنقـل لهـا اتجاهـات العمـالء                  
  .وآرائها ، مما يساعد في تعديل الخطط والبرامج مع ما يستجد من أحداث 

  
  )42(جدول 

  أھم انعكاسات استخدام التقنیات الحدیثة على وظیفة االتصال
  

  
  
  
  

  لجھازنوع ا
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
ساهمت في تفعيل قنوات االتصال داخلياً   1

وخارجياً                                          
20  18.7  19  23.8  10  15.6  49  19.5  

2  
  16.4  41  15.6  10  17.5  14  15.9  17  يسرت االتصال بالجماهير

لعالقات زادت من جودة مطبوعات ا  3
العامة                                                 

17  15.9  13  16.3  9  14.1  39  15.5  

زادت من توزيع الرسائل على عدد أكبر   4
من الجمهور                                      
15  14  9  11.2  13  20.4  37  14.7  

5  
  13.5  34  10.9  7  15  12  14  15                                                  أدت إلى إنتاج المواد اإلعالمية إلكترونياً 

طورت قدرة الوسائل وزادت عددها   6
وجعلتها أكثر تنوعاً                                   

12  11.2  8  10  8  12.5  28  11.2  

قللت تكلفة االتصاالت التي يجريها   7
                              العاملون                  

11  10.3  5  6.2  7  10.9  23  9.2  

  100  251  100  64  100  80  100  107  اإلجمالي
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  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 
أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى تفعيل قنـوات االتـصال داخليـاً  وخارجيـاً بنـسبة             

يـات الحديثـة علـى وظيفـة االتـصال حيـث            ، وهو أولى انعكـاس اسـتخدام التقن       19.5%
، بينمـا حـصل القطـاع       % 23.8حصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة               

، %15.6 تالهـا القطـاع الخـاص بنـسبة          ،% 18.7الحكومي على الترتيب الثـاني بنـسبة        
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة هنيـه محمـد سـالم والتـي أشـارت إلـى أن تفعيـل قنـوات                    

 داخلياً وخارجياً هي أولى انعكاسات اسـتخدام تكنولوجيـا االتـصال علـى وظيفيـة                االتصال
  %.41.4االتصال بنسبة 

، % 16.4بينما يسرت االتـصال بالجمـاهير كـان فـي الترتيـب الثـاني وبنـسبة                 
، تالهـا القطـاع الحكـومي       % 17.5حصل فيها القطاع المختلط على النـسبة األعلـى بــ            

  % .15.6طاع الخاص بنسبة ، تالها الق% 15.9بنسبة 

في حين زادت من جودة المطبوعات كان ثالـث أهـم انعكاسـات اسـتخدام التقنيـات                
، حصل فيهـا القطـاع المخـتلط أيـضاً علـى            % 15.5الحديثة على وظيفة االتصال وبنسبة      

، في حين حصل القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب الثـاني              % 16.3الترتيب األول وبنسبة    
  % .14.1تالها القطاع الخاص بنسبة ، % 15.9بنسبة 

، حـصل   % 14.7زادت من توزيع الرسائل على عدد أكبـر مـن الجمهـور بنـسبة               
، فـي حـين حـصل القطـاع الحكـومي           % 20.4القطاع الخاص على الترتيب األول بنسبة       

، تالهـا فـي الترتيـب األخيـر القطـاع المخـتلط وبنـسبة        % 14على الترتيب الثاني بنسبة   
خالل البريد اإللكتروني يمكن إرسـال الرسـائل إلـى عـدة أمـاكن وجهـات                فمن  %. 11.2

  .في آن واحد 

بينما أدت إلى إنتاج المـواد اإلعالميـة إلكترونيـاً كـان خـامس انعكـاس التقنيـات                 
، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى           % 13.5الحديثة على وظيفـة االتـصال وبنـسبة         

، فالقطـاع الخـاص   % 14 الحكـومي بنـسبة      ، تالهـا القطـاع    % 15الترتيب األول وبنسبة    
  %.10.9بنسبة 

طورت قدرة الوسائل وزادت عـددها وجعلتهـا أكثـر تنوعـا كانـت فـي الترتيـب                  
السادس في أهـم انعكاسـات اسـتخدام التقنيـات الحديثـة علـى وظيفـة االتـصال بنـسبة                    

، تالهـا   % 12.5، حصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى الترتيـب األول وبنـسبة                % 11.2
، حيـث إن هـذا      % 10، تالهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة          % 11.2قطاع الحكومي بنسبة    ال
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التطور أدى إلى دمج العديد من الوسـائل مـع بعـضها الـبعض مثـل الفـاكس بـالكمبيوتر                    
  .وغيره 

قللت تكلفة االتصاالت التي يجريهـا العـاملون كـان آخـر أهـم انعكـاس اسـتخدام             
، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص علـى           % 9.2التقنيات الحديثة على وظيفة االتصال وبنسبة       

، تالهـا القطـاع   % 10.3، تالهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة        % 10.9ل بنسبة   الترتيب األو 
  % .6.2المختلط بنسبة 

  
  )43(جدول 

    أھم انعكاسات استخدام التقنیات الحدیثة على وظیفة التقویم في العالقات العامة

  
  

  :من خالل الجدول السابق یتضح ما یلي 
قـويم نـشاط العالقـات ومتابعـة        أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى تـسهيل عمليـة ت         

، %35.4حـصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بنـسبة              ،  % 34.1نتائجها بنسبة   
، تالهـا القطـاع الحكـومي    % 34.4في حين حصل القطاع الخاص علـى الترتيـب الثـاني         

  % .32.8بنسبة 

بينما يـسرت جمـع المعلومـات عـن اآلراء واالتجاهـات الـسائدة بـين جمـاهير                  
 كان ثاني أهم انعكاس السـتخدام التقنيـات الحديثـة علـى وظيفـة التقـويم وبنـسبة                   الشركة
، تالهـا القطـاع     % 37.5، حصل القطاع الخـاص علـى الترتيـب األول بنـسبة             % 33.3

  .%31.3الها القطاع المختلط بنسبة ، ت% 32.8الحكومي بنسبة 

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
سهلت من عملية تقويم نشاط العالقات   1

تائجها                                      ومتابعة ن
19  32.8  17  35.4  11  34.4  47  34.1  

يسرت جمع المعلومات عن اآلراء   2
                 ةواالتجاهات السائدة بين جماهير الشرك

19  32.8  15  31.3  12  37.5  46  33.3  

أدت إلى تحقيق عنصر الدقة في تقويم   3
                            أنشطة العالقات العامة   

20  34.4  16  33.3  9  28.1  45  32.6  

  100  138  100  32  100  48  100  58  اإلجمالي
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ـ              ي تقـويم أنـشطة     بينما أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى تحقيـق عنـصر الدقـة ف
، حـصل فيهـا القطـاع الحكـومي علـى الترتيـب األول              % 32.6العالقات العامة بنـسبة     

، % 33.3، بينما حـصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة                 % 34.4بنسبة  
  % .28.1تالها القطاع الخاص بنسبة 

  )44(جدول 
  ة العالقات العامةنوع المقترحات التي قدمھا الممارسون لتطویر األداء في مھن

  

    
  :یتضح من بیانات الجدول السابق ما یلي 

أن من أهم المقترحـات لتطـوير األداء فـي مهنـة العالقـات العامـة تمثلـت فـي                    
، حـصل فيهـا القطـاع الخـاص         % 74.2تكثيف الدورات الخاصة بالعالقات العامة بنـسبة        

، بينما حـصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب الثـاني              % 100على الترتيب األول بنسبة     
  % .69.7، تالها القطاع الحكومي بنسبة % 80بنسبة 

بينما جاء ثاني مقتـرح لتطـوير مهنـة العالقـات العامـة تـوفير ميزانيـة مناسـبة             
، حـصل   %12.9خاصة بالعالقات العامة تمثلت فـي القطـاع الحكـومي والمخـتلط بنـسبة               

، بينمـا حـصل القطـاع الحكـومي         % 20لط على الترتيـب األول بنـسبة        فيها القطاع المخت  
  % .13على نسبة تمثلت بـ 

بينما جاءت زيادة الحوافز المادية والعينية في الترتيـب الثالـث تمثلـت فـي القطـاع                 
  %.17.3قطاع على نسبة تمثلت بـ حصل فيها ال% . 12.9الحكومي فقط بنسبة 

  

  نوع الجھاز
  م  المجموع  خاص  مختلط  حكومي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  74.2  23  100  3  80  4  69.7  16  تكثيف الدورات الخاصة بالعالقات العامة  1

  12.9  4  0  0  20  1  13  3  توفير ميزانية مناسبة خاصة بالعالقات العامة  2

  12.9  4  0  0  0  0  17.3  4  زيادة الحوافز المادية والعينية   3

  100  31  100  3  100  5  100  23  اإلجمالي 
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  الخاتمة
  

  .ةتائج  العامة للدراسالن : أوًال
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  خاتمة الدراسة
 الخاتمة ملخص الدراسة، وأهم النتائج التـي خلـصت إليهـا ، إضـافة إلـى                 تتضمن

  . أهم توصيات الدراسة ومقترحاتها 

  :ملخص الدراسة : أوًال

تناولت هذه الدراسة واقع استخدام التقنيـات الحديثـة فـي مجـال العالقـات العامـة                 
أداء العاملين وذلك في ثالث شـركات اتـصال بالجمهوريـة اليمنيـة والتـي               وانعكاسها على   

تمثلت في قطاع حكـومي و مخـتلط وقطـاع خـاص، واتجاهـات القـائمين علـى أنـشطة                 
  .العالقات العامة نحو استخدامهم للتقنيات الحديثة، ومدى إحساسهم بالحاجة إليها

يم صـحيفة استقـصاء، وتـم       واعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفي من خـالل تـصم          
وباسـتخدام  )  حكوميـة ، مختلطـة ، خاصـة         ( تطبيقها على عدد ثـالث شـركات اتـصال        

  .مفردة من ممارسي العالقات العامة) 75(أسلوب الحصر الشامل مكونة من 

وقد أظهرت الدراسة عدة دالالت ومؤشرات مـن خـالل اإلجابـة علـى التـساؤالت                
لقد توصـلت الدراسـة إلـى نتـائج لهـا أهميتهـا فـي               التي تضمنتها صحيفة االستقصاء، و    

التعرف على واقـع اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي مجـال العالقـات العامـة بـشركات                    
  . االتصاالت اليمنية وانعكاسها على أداء العاملين

  :وبإمكاننا إيجاز هذه النتائج على النحو التالي 

مـن الـذكور وذلـك بنـسبة         هناك تفوق واضح فـي مـن يمـارس العالقـات العامـة               -1
  .لإلناث % 17.3مقابل % 82.3

 مثلـت أكبـر نـسبة بـين عينـة الدراسـة           30 إلى أقل من     20أن الفئة العمرية التي من       -2
ه فـي القطـاع     ، حيث وقد تمثلـت أكبـر نـسب        %48 العالقات العامة حيث بلغت      امن يمارسو 

 .، يليها القطاع الخاص ثم الحكومي%60المختلط بنسبة 

ل الحاصلون على مؤهالت جامعية أعلـى نـسبة مـن العـاملين بـإدارات العالقـات                 يمث -3
العامة وذلك مما يدل على اتجاه القطاعات نحو االهتمـام بارتفـاع المـستوى التعليمـي لمـن                  

   .يمارس أنشطة العالقات العامة 

،  %2.7 عالقـات عامـة بنـسبة        أخـصائي  مـسمى    ونيحمل والذين   نتدني نسبة المبحوثي   -4
  .ثلت في القطاع الحكوميتم
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اللغة اإلنجليزية هي اللغـة الوحيـدة التـي يجيـدها ممارسـو العالقـات العامـة محـل                    -5
الدراسة ، وذلك يأتي كنتيجة طبيعية ألن العاملين فـي العالقـات العامـة يحملـون مـؤهالت                  

  .جامعية

ت  وجود عالقة عكـسية بـين عـدد سـنوات الخبـرة ، ونـسبة العـاملين ، فكلمـا زاد                     -6
  .سنوات الخبرة انخفضت نسبة ممارسي العالقات العامة

ارتفاع نـسبة األجهـزة المتخصـصة التـي تمـارس أنـشطة العالقـات العامـة فـي                    -7
  .القطاعات الثالثة 

 اتجاه الغالبية من القطاعات الثالثة عينة الدراسة إلـى إطـالق مـسمى العالقـات العامـة               -8
 ممـا يـدلل علـى وجـود وعـى لمفهـوم العالقـات         وذلك ،على إدارات العالقات العامة بها    

  .العامة 

 ارتفاع نسبة كبيرة من القطاعات الثالثة في الـيمن إلـى وضـع العالقـات العامـة عنـد                -9
 ، وذلك لكبـر حجـم الـشركة والـذي ينـدرج تحتهـا بتوسـع الحجـم                   مستوى إدارة عامة  

  .اإلداري والهيكل التنظيمي 

عامة للمـدير العـام ، وهـذا يعكـس االتجـاه الـصحيح              ارتفاع تبعية جهاز العالقات ال     -10
،فمن الضروري أن يكون الجهاز بجانب المدير العـام لكـي يـستطيع مباشـرة أعمالـه دون                  

  .أي مشاكل ومعوقات

، من المبحوثين في القطاعات الثالثـة علـى أن الـدور الـذي تقـوم بـه                   %49.3 أكد -11
لخـاص فـي الترتيـب األول بنـسبة تمثلـت           العالقات العامة  مهم جداً، حيث جاء القطـاع ا         

  %.32، فالقطاع المختلط بنسبة %50، يليها القطاع الحكومي بنسبة %72.2بـ 

 أن هناك إدارات عديدة تـدخل اختـصاصاتها ووظائفهـا مـع اختـصاصات العالقـات                 -12
العامة،وقد يرجع ذلك لعدم توصيف وفهـم دقيـق لمهـام واختـصاصات العالقـات العامـة                 

 في المنشآت التي تعاني من هذا التداخل،حيث يعـد ذلـك انعكاسـاً للمـشاكل التـي              واإلدارات
  .تعاني منها اإلدارة في اليمن

من المبحوثين في القطاعات الثالثة أكـدوا علـى أهميـة اسـتخدام التقنيـات               % 64 أن   -13
الحديثة في العالقـات العامـة حيـث جـاء فـي الترتيـب األول القطـاع الخـاص بنـسبة                     

  %.52، فالقطاع المختلط بنسبة %68.7يليها القطاع الحكومي بنسبة ، 72.2%
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 حصول الكمبيوتر على المرتبة األولى مـن بـين التقنيـات المـستعان بهـا فـي إدارة                   -14
، وذلك يتفق مع ما سـبق مـن مـدى أهميـة اسـتخدام التقنيـات الحديثـة ،         العالقات العامة   

لعامـة أن يتكيـف مـع تلـك التقنيـات ،      ومما يجعل من الضروري على ممارس العالقـات ا    
  . ويستوعبها استيعابا جيدا 

 أن اســتخدام قواعــد البيانــات علــى الــشبكة للحــصول علــى المعلومــات وكتابــة -15
التقارير، واسـتخدام البريـد اإللكترونـي كوسـيلة اتـصال داخليـة وخارجيـة مـن أهـم                   

 بنـسب متـساوية تمثلـت بــ      استخدامات التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامـة وذلـك    
21.5.%  

ـ               -16 تي الدقـة   أأما أثر استخدام التقنيات الحديثة على فاعليـة أنـشطة العالقـات العامـة فت
فـي  ، حيـث يـأتي القطـاع الخـاص          %22 الترتيـب األول بنـسبة       فـي في إنجاز العمـل     

، يليهـا القطـاع     %22.4، يليهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة          %23.2الترتيب األول بنـسبة     
  %.20.8مختلط بنسبة تمثلت بـ ال

 اتجاه الغالبية العظمى نحو وجود تأثيرات مستقبلية للتقنيـات الحديثـة والتـي تفيـد فـي                  -17
، حـصل فيهـا القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب             %92أعمال العالقات العامة وذلك بنسبة      

، يليهـا الخـاص تمثلـت بــ     %90.6، يليهـا القطـاع الحكـومي بنـسبة    %96األول بنسبة   
88.9.%  

 ارتفاع نسبة كبيرة نحو وجود تأثيرات مـستقبلية للتقنيـات الحديثـة والتـي تفيـد فـي                   -18
  . أعمال العالقات العامة 

 تتصدر االجتماعات من بـين وسـائل االتـصال المباشـرة وذلـك بالنـسبة للجمهـور                  -19
لـغ   فـي حـين ب    58.2الداخلي في الترتيب األول، حيث بلغ الـوزن النـسبي لهـذه العبـارة               

 حـصل المحمـول علـى الترتيـب األول مـن بـين              فـي حـين   ،  2.91متوسطها الحسابي   
  .4.16، وبمتوسط حسابي83.2الوسائل التكنولوجية  وذلك بوزن نسبي 

، 65.4 جــاءت المعــارض فــي مقدمــة وســائل االتــصال المباشــر بــوزن نــسبي -20
 قائمـة  ، وتـصدرت الـصحافة    ي وذلـك بالنـسبة للجمهـور الخـارج        3.27ومتوسط حسابي   

 حـصل   فـي حـين   ،  3.91، وبمتوسـط حـسابي      78.2الوسائل المطبوعـة بـوزن نـسبي        
، 75.2التلفزيون على الترتيب األول من بين الوسـائل المـسموعة والمرئيـة بـوزن نـسبي                 
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، بينما حصل الموقع اإللكترونـي للـشركة علـى الترتيـب األول مـن          3.76ومتوسط حسابي   
  .4.13، ومتوسط حسابي 82.6 نسبي بين الوسائل التكنولوجية وذلك بوزن

 الكمبيوتر علـى الترتيـب األول مـن ناحيـة اعتمـاد إدارة العالقـات العامـة                 ول حص -21
  . ، وذلك لما يتصف به الكمبيوتر من مميزات عديدة علية

جاء مستوى توظيف التقنيات الحديثـة فـي أداء المهـام المنوطـة بـإدارات العالقـات                 -22
، وبمتوسـط  77.6الترتيـب األول بـوزن نـسبي    فـي   علومـات   العامة في البحـث عـن الم      

  .3.88حسابي 

 هـدف اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي إدارة العالقـات فـي تحـسين آليـات                  ارتفاع-23
، يأتي القطـاع المخـتلط فـي مقدمـة القطاعـات            %17.8االتصال داخل الجهاز وذلك بنسبة      

ـ           %18.6بنسبة   ، %17.8ب الثـاني بنـسبة      ، بينما حـصل القطـاع الحكـومي علـى الترتي
  %.16.9فالقطاع الخاص بنسبة 

 أن غالبيـة ممارسـي العالقــات العامـة قــد حـصلوا علــى دورات تدريبيـة بنــسبة      -24
، وهى نسبة متوسـطة، حيـث تـسعى القطاعـات إلـى االهتمـام بالتـدريب لرفـع          58.7%

ـ                وتحـسينها  كفاءة العاملين  سبة ، حيـث حـصل القطـاع المخـتلط علـى الترتيـب األول بن
، تالهـا فـي   %61.1، بينما حصل القطـاع الخـاص علـى الترتيـب الثـاني بنـسبة               64%

  %.53.1الترتيب األخير القطاع الحكومي بنسبة 

 جاء أهم سبب عدم حـصول ممارسـي العالقـات علـى دورات تدريبيـة فـي مجـال                   -25
، %32.3التقنيات الحديثة يرجع إلى أن القطاعـات ال تـنظم دورات تدريبيـة وذلـك بنـسبة                  

، تالهـا القطـاع الحكـومي       %37.5حصل فيها القطاع الخاص على الترتيـب األول بنـسبة           
  %.16.6، فالقطاع المختلط %35.3بنسبة 

 الغالبية العظمى من ممارسي العالقات العامـة تـواجههم مـشكالت فـي التعامـل مـع                  -26
  %.62.7التقنيات الحديثة وذلك بنسبة 

ع المشكالت التـي تواجـه ممارسـي العالقـات العامـة             احتلت مشكلة التدريب أولى نو     -27
،، حيـث حـصل فيهـا القطـاع     %27.4في التعامل مـع التقنيـات الحديثـة وذلـك بنـسبة           

، تالهـا   %22.6، تالهـا القطـاع المخـتلط بنـسبة          %60الخاص على الترتيب األول بنسبة      
  %.21.9القطاع الحكومي بنسبة 
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ام التقنيـات الحديثـة أدت إلـى تقليـل عـدد             بـأن اسـتخد     من المبحوثين  ،%58.7  أقر -28
  .العاملين، مما يدل على أهمية التقنيات الحديثة  في مجال العالقات العامة

 أن الغالبية العظمى من ممارسـي العالقـات العامـة، قـد أشـاروا إلـى أن مـستوى                    -29
ـ                   تلط التأثير يكون أحياناً على أداء ممارسـي العالقـات العامـة، حـصل فيهـا القطـاع المخ

 تالهـا فـي الترتيـب     القطاع الخاص على الترتيـب الثـاني        ، بينما حصل    الترتيب األول على  
  .األخير القطاع الحكومي بنسبة

 وعلـى أدائـه لوظـائف       ،ديثـة علـى ممارسـي العالقـات العامـة          التقنيات الح  تأثير -30
  .، والتقويم، والتخطيط، واالتصالالبحث
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 :المراجع العربیة : أوال
 :البحوث والدراسات غیر المنشورة  - 1

 
ة،        -1 شركات اللیبی ي ال ة ف ات العام ة العالق ى ممارس ؤثرة عل ل الم ي، العوام روك الغزال ر مب و بك  أب

شورة  ر من وراه غی الة دكت اھرة ( ، رس ة الق الن،   : جامع ة واإلع ات العام سم العالق الم، ق ة اإلع كلی

2006.(  

صالیة،         أمل فوزي، مجاال   -2 شطة االت ي األن ت ف ة اإلنترن ات الدولی الة  ت استخدام شبكة المعلوم  رس

  ).2004كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : جامعة القاھرة ( ماجستیر غیر منشورة 

ا   -3 یھا وعالقتھ دى ممارس ة ل ات العام ة العالق ة لمھن صورة الذھنی ل، ال ریع خلی و س د أب ي محم  انج

ا،   بمستوى أدائ  م لھ شورة  ھ ر من الة ماجستیر غی اھرة  (، رس ة الق ات   : جامع سم العالق ة اإلعالم، ق كلی

  ).2004العامة واإلعالن،

ي مصر ،       -4 ة ف سیة العامل ددة الجن شركات المتع ي ال ة ف ات العام رة، العالق د زھ ان محم الة  إیم  رس

  ).2002واإلعالن،كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة : جامعة القاھرة(،ماجستیر غیر منشورة

ة ،   -5 ات العام ة العالق ات ممارس ى أخالقی ت عل تخدام اإلنترن ر اس اطف ، أث د ع اتم محم الة  ح  رس

  ).2004كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : جامعة القاھرة ( ماجستیر غیر منشورة

ة              -6 ة الوظائف اإلداری ى فاعلی ة عل ات العام أثیر العالق د، ت ة     حنان محمد جنی شأة، دراسة میدانی  للمن

ام والخاص،               ن شركات القطاعین الع شورة    على عینة م ر من وراه غی الة دكت اھرة  ( ، رس ة الق : جامع

  ).1995كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،

صناعیة بمحافظة أسیوط      ل حنان موسى عبد العا    -7 ة   "، العالقات العامة في المنشآت ال دراسة میدانی

ة أسیوط       لعینة من    ر    " إدارات العالقات العامة في القطاعین العام والخاص بمدین الة ماجستیر غی رس

  ).2008كلیة اآلداب ، قسم اإلعالم ، : جامعة أسیوط ( منشورة 

دراسة تطبیقیة على : ، العوامل المؤثرة على العاملین في العالقات العامة م حنان ھارون عبد السال  -8

شورة یة والخدمیة في مصر، عینة من المنظمات اإلنتاج   ا   ( رسالة دكتوراه غیر من ة المنی ة  : جامع كلی

  ).2002اآلداب ،

ة       -9 ات العام ي العالق ى شركة     "  خالد فؤاد عیاد بشارة، دور التكنولوجیا الجدیدة ف ھ عل دراسة تطبیق

اولون العرب    شورة  " المق ر من الة ماجستیر غی اھرة   ( رس ة الق سم العال  : جامع الم، ق ة اإلع ات كلی ق

  ). 1990العامة واإلعالن، 
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ة ،        -10 ات العام از العالق الة   ریم احمد عادل طھ، تأثیر بیئة المنظمة على السلوك االتصالي لجھ  رس

  ).2003كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،: جامعة القاھرة (  ،ماجستیر غیر منشورة

یخا ن -11 دین ش ي ال میرة مح ر تكنولوجیي س ة   االتا، أث ون الكتاب ویر فن ى تط ات عل صال والمعلوم

صحفیة  ة        "  ال سوریة الیومی صریة وال صحافة الم ى ال ة عل ة تطبیقی ر   " دراس وراه غی الة دكت رس

  ).1999كلیة اإلعالم، قسم الصحافة، : جامعة القاھرة  ( منشورة

ة   شریفة رحمة اهللا سلیمان ، دور العالقات العامة في تشكیل الصورة الذھنیة للم -12 ؤسسات الحكومی

ة   ة اإللكترونی ور الخدم ن منظ ي " م ارة دب ى إم ة عل ة حال ستیر غی" دراس الة ماج شورة ررس (  من

  ).2006كلیة اإلعالم ، قسم العالقات العامة واإلعالن ، : جامعة القاھرة 

ي،   عفراء احمد عبد المحسن، المنتدیات اإللكترونیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول الخلیج العر  -13 ب

شورة    ر من ستیر غی الة ماج اھرة   ( رس ة الق وم      : جامع سم العل سیاسیة، ق وم ال صاد والعل ة االقت كلی

  ).2008السیاسیة، 

رحی  -14  د ال سید عب د ال الء محم ي    م ع ة ف رول العامل ركات البت ي ش ة ف ات العام یم دور العالق ، تقی

  ).2008اإلعالم، جامعة المنیا، كلیة اآلداب، قسم ( رسالة ماجستیر غیر منشورةمصر، 

ي مصر،                 -15 ي المؤسسات الصحفیة ف ة ف ات العام الة   ممدوح بسیوني، الھدف ووظائف العالق رس

  ). 1991كلیة اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، : جامعة القاھرة  (  منشورةرماجستیر غی

دراسة "  العربیة  المتحدة  الخاجة ، تنظیم وإدارة العالقات العامة بدولة اإلماراتد مي عبد الواح   -16

ة  شورة  " میدانی ر من ستیر غی الة ماج اھرة   ( رس ة الق ة    : جامع ات العام سم العالق الم ، ق ة اإلع كلی

  ).1985واإلعالن ، 

ات     -17 ات المعلوم صري بتقنی ور الم ف الجمھ ي تعری ون ف ساعي، دور التلفزی دین ال ي ال دى مح  ن

ة،  شورة الحدیث ر من وراه غی الة دكت ة ا( رس اھرة جامع ون،   : لق ة والتلفزی سم اإلذاع الم، ق ة اإلع كلی

2009 .(  

ى أداء        -18  ھنیھ محمد محمود، استخدام تكنولوجیا االتصال في مجال العالقات العامة وانعكاساتھ عل

ات      : جامعة األزھر   ( رسالة ماجستیر غیر منشورة   العاملین،   ة بن ة الدراسات اإلسالمیة والعربی كلی

  ).2008فة واإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن،بالقاھرة، شعبة الصحا
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  :البحوث والمؤتمرات العلمیة )  2(

ت،          ،ث أشرف أحمد عبد المغی    -1 ى شبكة اإلنترن ة عل ات العام ات ممارسات العالق المؤتمر  أخالقی

ق            ة والتطبی ین النظری ات اإلعالم ب ث   العلمي السنوي، أخالقی اھر  ( ، الجزء الثال ة الق ة   :ةجامع  كلی

 ).2003اإلعالم،  مایو، 

د،  -2 ت محم سید بخی و         ال ارات نح ة اإلم ي دول ة ف ات العام ي العالق صحفیین وممارس ات ال اتجاھ

ة    استخدام وسائل التواصل االلكتروني،      ة األزھر   ( مجلة البحوث اإلعالمی ة،     : جامع ة العربی ة اللغ كلی

 ).2007العدد السابع والعشرون، ینایر، 

مجلة البحوث نشاطات العالقات العامة في ظل المتغیرات االتصالیة الحدیثة،     ،دجو جابر عبد المو   -3

 ).2001كلیة اللغة العربیة،  العدد الخامس عشر، ینایر، : جامعة األزھر( اإلعالمیة

ة التقنیات الحدیثة في مجال العالقات العامة،     ـــــــــــــــــــــــــــ،استخدام -4 (  مجلة البحوث اإلعالمی

 ).1996كلیة اللغة العربیة،  العدد الخامس عشر، یولیو، : جامعة األزھر

دى طالب          -5 سیاسي ل وعي ال ھ بدرجة ال اعلي  اإلنترنت وعالقت  حنان جنید، تكنولوجیا االتصال التف

صریة  ات الم صریة  " الجامع ات الم الب الجامع ى ط ة عل ة میدانی وث " دراس صریة لبح ة الم المجل

 ).2003مارس، / كلیة اإلعالم، العدد الثامن عشر، ینایر : قاھرة جامعة ال(اإلعالم 

یلة اتصال           ياتجاھات ممارس    خیرت معوض عیاد،   -6 ت كوس ة نحو استخدام االنترن ات العام  العالق

 ( المجلة المصریة لبحوث الرأي العام" دراسة على المؤسسات الخدمیة واإلنتاجیة بمملكة البحرین       "

 ).2006 یونیو، -ة اإلعالم،المجلد السابع،  العدد األول، ینایركلی: جامعة القاھرة

ة،   ) اإلنترنت  (  سامي طایع، استخدام شبكات المعلومات       -7 ي الحمالت اإلعالمی ة المصریة   ف  المجل

 ).1997كلیة اإلعالم، العدد الثاني، إبریل، مایو، یونیو، : جامعة القاھرة ( لبحوث اإلعالم 

المجلة المصریة  االتصال، ال الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجی   سلیمان صالح، مستقب   -8

  ).2001دیسمبر،/كلیة اإلعالم، العدد الثالث عشر، أكتوبر: جامعة القاھرة  (لبحوث اإلعالم

ة،     : جامعة األزھر جامعة األزھر (، مجلة البحوث اإلعالمیة   شیماء السید سالم،       -9 ة العربی ة اللغ كلی

 ).2007والعشرون، العدد الثامن 

وفي،-10 ف الع د اللطی ات     عب تخدام التقنی ة اس ة وكیفی ات العام ي العالق ة ف ائل اإلعالمی ة الوس عالق

دراسة میدانیة على القطاعین العام والخاص في المملكة العربیة " االتصالیة في ظل توجھات العولمة    
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اھرة   ( المجلة المصریة لبحوث اإلعالم  " السعودیة   ة الق دد      : جامع سادس، الع د ال ة اإلعالم، المجل كلی

  ).2005 یونیو، -األول، ینایر

ات   علي برغوث، دور العالقات العامة في إدارة األزمات،   -11  المؤتمر السنوي السابع إلدارة األزم

  ).جامعة عین شمس،كلیة التجارة، بدون تاریخ  ( والكوارث

ة     ، تقییم واقعي كریمان محمد فرید ، سلوى العواد ل     -12 ات العام  التأھیل والتدریب في مجال  العالق

ة اإلعالم                " ة لكلی ات العام سم العالق دریب بق ل والت ة  " دراسة میدانیة تقویمیة على برامج التأھی المجل

  )1998كلیة اإلعالم ، العدد الثالث ، سبتمبر: جامعة القاھرة  ( المصریة لبحوث اإلعالم

 المجلة المصریة لبحوث األعالم  في دعم الحوار األسري،  منال أبو الحس، دور شبكة اإلنترنت     -13

 ).2007سبتمبر، /كلیة اإلعالم، العدد السابع والعشرون، یولیو: جامعة القاھرة (

ات      الخاجة، د مي عبد الواح   -14 ت "استخدام شبكات المعلوم ة       " االنترن ات العام ي مجال العالق " ف

اھرة  ( المجلة المصریة لبحوث اإلعالم  " دراسة تطبیقیة على بعض المؤسسات اإلماراتیة      : جامعة الق

  ).2007 سبتمبر، -كلیة اإلعالم،  العدد السابع والعشرون، یولیو

ة      -15 ات العام ي،     :  ــــــــــــــــــــــ، تقویم فاعلیة أداء العاملین في مجال العالق ة دب ة بلدی دراسة حال

 ).1998كلیة اإلعالم، العدد الرابع، دیسمبر: جامعة القاھرة  (المجلة المصریة لبحوث اإلعالم

سعودیة،     -16  ھباس بن رجاء الحربي، دور العالقات العامة في األجھزة الحكومیة بالمملكة العربیة ال

الم   وث اإلع صریة لبح ة الم اھرة   (المجل ة الق ل    : جامع ون، ابری دد الثالث الم، الع ة اإلع ھ -كلی  یونی

2008.(  

  

  :عربیة الالكتب ) 3(
  

ا راھیم وھبي فھد، كنجو عبود كنجو،    إب - 1 ان  ( 1، طالعالقات العامة وإدارتھ وراق،   : عم شركة ال

1999.(  

افظ،،   - 2 سن ح ماء ح ي    أس ضاء اإللكترون صر الف ي ع اعلي ف ي التف صال اإلعالم ا االت تكنولوجی

 ).2005الدار العربیة للنشر والتوزیع، : القاھرة  ( 1، طألمعلوماتي والرقمي

ر،  - 3 سون فیك لألی ةدلی ات العام ی العالق د الحك ة عب ي،طم، ترجم د الخزام اھرة  ( 1 أحم دار : الق

  ).2004الفجر للنشر والتوزیع، 
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القاھرة دار  (تكنولوجیا االتصال الحدیثة ودورھا في تطویر األداء الصحفي  ،  بأمل محمد خطا   - 4

  ).2010العالم العربي،

ري،    - 5 اكر البك اد ش ین  إی ین زمن صال ب ات االت ان  ( تقنی ع،  دار: عم شر والتوزی شروق للن  ال

2003.(  

ة       بشیر العمالق،    - 6 ات العام ان  ( تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالق شر   : عم ازوري للن دار الی

  ).2009والتوزیع،

المكتبة العالمیة للنشر : القاھرة  ( العالقات العامة وتطبیقاتھا العملیة،  دجابر محمد عبد الموجو    - 7

  ).2005والتوزیع، 

 لعالقات العامة وبرامجھا واإلعالن وصناعتھ سالم ، ارحمد عبد الجباجبار العبیدي ، م - 8

  ).1995مركز عبادي للدراسات والنشر،  : صنعاء     ( 

ي النجار،     - 9 د الح ال عب ة   جم ا الحدیث اھیري والتكنولوجی صال الجم ي االت ذكرات ف اھرة  ( م : الق

  ).2001جامعة األزھر، قسم الصحافة واإلعالم،

اوي،   - 10 اد مك سن عم ات  تح صر المعلوم ي ع ة ف صال الحدیث ا االت اھرة  ( كنولوجی دار : الق ال

  ).2003المصریة اللبنانیة، 

سید،   - 11 سین ال ى ح اوي، لیل اد مك سن عم رة ح ھ المعاص صال ونظریات اھرة  ( 5،طاالت دار : الق ال

  ).2004المصریة اللبنانیة، 

فیق،  - 12 سنین ش ة ح ة والرقمی ین التفاعلی ي ب الم اإللكترون اھرة  ( اإلع ة : الق رس للطباع ة ب رحم
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  ...  أخي المبحوث 
  ،.. تحية طيبة وبعد 

  
ة هذا االستقصاء هو أداة لجمع البيانات الخاصة ببحث مقدم للحصول على درج

استخدام                    "  العالقات العامة وهو بعنوان يالماجستير ف
التقنيات الحديثة في العالقات العامة بشركات االتصاالت بالجمهورية اليمنية 

  "وانعكاسها على أداء العاملين
  

 سلفاً على تعاونكم معي في جمـع البيانـات   – كل الشكر –وأقدم لكم الشكر    
 على سرية هذه المعلومات ، واستخدامها في أغـراض البحـث            ونؤكد لكم حرصنا  

  .العلمي فقط 
  

  ولكم خالص الشكر والتقدير
  
  

 البـاحـث
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  هل يوجد لديكم جهاز متخصص لممارسة أنشطة العالقات العامة ؟: 1س
  (      ) نعم     -1
  (      ) ال      -2

  العامة لديكم ؟ لجهاز العالقات ة الوظيفيةالتسمي ما: 2س
                                                        (      )ة                      العالقات العام -1
                             (      )                       العالقات العامة واإلعالن                -2

                       (      )                          العالقات العامة واالستعالمات               -3

                                (      )                       العالقات العامة واالتصال             -4

                                            (      )                        العالقات العامة واإلعالم     -5
 .........................................................................أخرى تذكر -6

  المستوى اإلداري لجهاز العالقات العامة لديكم ؟ ما: 3س
                                                                    (      )ارة عامة              إد -1
                                                                           (      )  إدارة           -2

                                                                                       (      )  قسم  -3

                   (      )                                                      شعبة               -4

 .....................................................                                   أخرى تذكر -5

  الجهة التي يتبعها جهاز العالقات العامة لديكم؟ ما: 4س
            (      )                                                     رئيس مجلس اإلدارة         -1
                                                  (      )اإلدارة                نائب رئيس مجلس  -2

                                                            (      )ام                     المدير الع -3

                                                    (      )                      نائب المدير العام  -4

                         .....................................................           أخرى تذكر -5

  ما أهمية دور العالقات العامة بالنسبة لجهازكم ؟: 5س
                                            (      )                                                                                                                         مهمة جداً             -1
                                                         (      )                       مهمة        -2

                                                                  (      )حد ما          همة إلى م -3
                                                                            (      )ليست مهمة      -4

  العالقات العامة ؟هل هناك إدارات أخرى لديكم تمارس أعماالً قريبة الصلة بأعمال إدارة : 6س
  (      )نعم        -1
  )8( انتقل إلى السؤال (      ) ال         -2

  هذه اإلدارات ؟ ما: 7س
1- .................................................  
2- ................................................. 

3- ................................................. 

  



 

 190

  أعمال ليست من اختصاصه ؟ب لديكم  العامة هل يقوم جهاز العالقات :8س
        (      )نعم           -1
 )                                                                     10( انتقل إلى السؤال            (      )            ال      -2

  هذه األعمال ؟ ما : 9س
1- ..................................................2-............................................   
3- ..................................................4-............................................  

  مدى أهمية استخدام وسائل التقنيات الحديثة في العالقات العامة ؟ ما : 10س
                                                     (      )                       ة جداً        مهم -1
                                                             (      )                        مهمة    -2
                               (      )                                        مهمة إلى حد ما       -3

                                                                                (      )ليست مهمة  -4

  درجة إجادة استخدامك للتقنيات الحديثة ؟ ما : 11س
                       (      )                                            ممتازة                     -1
                                                    (      )                       جيدة              -2

                                                             (      )                       متوسطة -3

                    (      )                                                  ضعيفة                -4

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن(  التقنيات الحديثة التي تستعينون بها ؟ ما : 12س
   )    (                                                               أجهزة كمبيوتر               -1
                                                 (      )                                   نترنتاال -2

 (      )التلفونات الحديثة                                                                            -3

                       (      )المحمول                                                              -4

                                                           (      )لكتروني                البريد اإل -5

                                    (      )الموقع اإللكتروني للشركة                               -6

                                                                 (      )             فيديو          -7

  .                                                             (      ))1(الدوائر التلفزيونية المغلقة  -8

  (      )                                                                      فاكس                -9
 .......................................................أخرى تذكر -10

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( ؟ ما أهم المجاالت التي تستخدم فيها التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة : 13س

  (      ) التقارير               استخدام قواعد البيانات على الشبكة للحصول على المعلومات وكتابة  -1
               (      )                                        ارجية                  استخدام البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال داخلية وخ -2
    )                                                           (                        إجراء البحوث عن طريق الشبكة            -3
 (      ) م والمنافسين والجمهورينشر من قبل وسائل اإلعال التعرف على صور المنشأة من خالل ما -4

 (      )المشاركة في المؤتمرات                                                                    -5

                                                
ھي وسیلة یتم فیھا اإلرسال عن طریق شبكة خاصة بالمؤسسة إلى المكان المقصود ، وتتصل الكامیرا : الدوائر التلیفزیونیة المغلقة  )1(

 .مباشرة بأجھزة االستقبال بواسطة كابالت خاصة ، وتكون مرتبطة بدائرة اإلرسال الرئیسة
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                                                                      (      )تنظيم وإدارة الوقت             -6

 .................................................................أخرى تذكر  -7
 

  )ل  اختيار اكثرمن بديكيمكن( ما أثر استخدام هذه التقنيات الحديثة على فاعلية أنشطة العالقات العامة ؟ : 14س
                                                                      (      )                                                              التفاعل مع جمهور المنشأة    -1
               (      )                              التفاعل في أداء العمل                                       -2

                                                                                                                                  (      )الدقة في إنجاز العمل            -3
                                                                                   (      )                                                                          السرعة واإلتقان  -4
                                           (      )                                     وسعت االتصال بجميع عمالء الشركة بسهولة ويسر  -5
                                                           (      )                                                   تطوير قدرات الشركة بصفة دائمة       -6
 .........................................................................أخرى تذكر  -7
 

   لهذه التقنيات يمكن أن تفيد في أعمال العالقات العامة ؟ةناك تأثيرات مستقبليهل ه : 15س
  (      )نعم      -1
  )17( انتقل إلى السؤال (      ) ال       -2
 

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( التأثيرات المستقبلية التي يمكن أن تفيد في أعمال العالقات العامة ؟ ما : 16س
    )                             (     دائمة                 لخدمات التي تقدمها المؤسسات بصفة اىإطالع الجمهور عل -1
                  (      )                            الجهات عبر اإلنترنت    إتاحة حرية تبادل المعلومات واالتصاالت بكافة  -2
                           (      )                                                                               جمتابعة أحدث المستجدات في مجال اإلنتا -3
              (      )اإلقليمي والعالمي      زيادة تبادل الخبرات واكتساب المهارات على المستوى  -4

                       (      )        هولة ويسر      التعرف على رغبات الجمهور بشكل أكثر س -5

                                 (      )قات العامة            زيادة مهارة العاملين  في مجال العال -6
 

( من فضلك ضع  عالمة (  الوسائل التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في االتصال بالجمهور الداخلي ؟ما  :17س
  )نة التي تمثل إجابتك أمام الخا) صح 

  
  

  الوسائل
  وسائل االتصال المباشر

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائما

             الندوات والمحاضرات -1
             المقابالت الشخصية -2
             االجتماعات -3

            الوسائل المطبوعة
             مجلة الشركة -1
             لوحة إعالنات الشركة -2
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  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائما  وسائلتابع ال
             الكتب -3
             النشرات -4
             التقرير السنوي -5
             الخطابات -6
             الملصقات والالفتات-7

            الوسائل المسموعة والمرئية
             الدوائر التلفزيونية المغلقة -1
             شرائط الفيديو -2

            لوجيةالوسائل التكنو
             ات الحديثة التلفون-1
             المحمول -2
             الموقع اإللكتروني للشركة -3
             البريد اإللكتروني-4
            .)1( االنترانت -5
            .)2( س الفيديو تك-6
            .)3(  التليتكس-7
             الفاكس -8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . رة عن شبكة اتصال داخلیة ھي عبا: االنترانت  )1(
 نظامًا تفاعلیًا یعتمد أساسًا على أجھزة الكمبیوتر ، ویتیح ھذا النظام للمشاھدین الوصول بنك المعلومات  سیعد الفیدیو تك : سالفیدیو تك )2(

data bankیمكن من خاللھ تخزین  یحوي معلومات ضخمة ، ویوجد تطبیق عملي متزاید لھذا النظام بشكل أكبر من التلیتكست ، ألنة 
 .مزید من المعلومات

یعد التلیتكست نقًال للنص إلى المشاھدین في اتجاه واحد ، وذلك عبر إشارة تلیفزیونیة لخطوط المسح غیر المستخدمة ، وتقوم : التلیتكس  )3(
فحات من النص یستطیع المشاھد یتخیر من آلة بفك الشفرات موجودة بجھاز التلفزیون بفك شفرة البیانات ، لتظھر ھذه البیانات في شكل ص

 .یشاء بینھما ما



 

 193

  
  

( من فضلك ضع  عالمة ( رة العالقات العامة في االتصال بالجمهور الخارجي ؟الوسائل التي تستخدمها إدا ما: 18س
  )أمام الخانة التي تمثل إجابتك ) صح 

  

  
  

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائما  الوسائل
            وسائل االتصال المباشر

             الندوات  -1
             المعارض-2
             زيارة الجمهور الخارجي للشركة -3
            لمؤتمرات ا-4

            الوسائل المطبوعة
             مجلة الشركة -1
             الكتب-2
             النشرات-3
             التقرير السنوي-4
             الصحافة-5
             الملصقات والالفتات-6
             اإلعالن المؤسسي-7

            الوسائل المسموعة والمرئية
             التلفزيون -1
              شرائط الفيديو-2
             اإلذاعة-3

            الوسائل التكنولوجية
             ات الحديثة التلفون-1
             المحمول -2
             الموقع اإللكتروني للشركة -3
             البريد اإللكتروني-4
            س الفيديو تك-5
             التليتكس-6
             الفاكس -7
             االنترنت-8
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من فضلك ضع  (  العالقات العامة في جهازكم للوسائل التالية في أداء المهام المنوطه بها ؟ما درجة استخدام : 19س
  )أمام الخانة التي تمثل إجابتك ) صح ( عالمة 

انة أمام الخ) صح ( من فضلك ضع  عالمة ( مدى استخدام التقنيات الحديثة في أداء مهام العمل التالية لديكم ؟ ما : 20س
  )التي تمثل إجابتك 

  
  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( أهداف استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العالقات العامة ؟  ما : 21س

           (      )                                               تحسين آليات االتصال داخل الجهاز -1
    (      )                                           تحسين آليات االتصال خارج الجهاز -2

      (      )       سرعة الحصول على المعلومات في الوقت المناسب التخاذ القرار -3

  التستخدم  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً  درجة االستخدام/ الوسيلة   م
            اإلنترنت  1
            االنترانت  2
            المحمول  3
            ترالكمبيو  4
            البريد اإللكتروني  5
            الموقع اإللكتروني  6
            سالفيديو تك  7
            الدوائرالتفلزيونية المغلقة  8
            التليتكس  9
            الفاكس  10

  الستخدم  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً  درجة االستخدام/ الوسيلة 
            البحث عن المعلومات

            التنسيق بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى
            ألخبار الصحفيةاإنتاج المواد اإلعالمية و

            جيإجراء االتصاالت مع الجمهور الداخلي والخار
            إرسال النشرات إلى وسائل اإلعالم

            المشاركة في المؤتمرات
            إجراء بحوث الرأي العام وتحليل نتائجها

            ينشر ويذاع عن الشركة  جمع ما
            التعرف على أنشطة المنافسين

            التقويم القبلي للبرامج لمعرفة رأي الجمهور قبل تنفيذ البرامج 
تقويم المرحلي أثناء إجراء البرنامج لمعرفة مواطن القصور ال

  أثناء تنفيذ البرامج
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       (      )         الرغبة في تحسين صورة الجهاز أمام الجمهور -4

        (      )                  ر باستمراسهولة تحديث البيانات -5

        (      )              ير أداء مهام العالقات العامةالرغبة في تحسين وتطو -6

        (      )                وفير الوقت في إجراء المهام تقليل التكلفة وت -7

 ........................................................................أخرى تذكر  -8

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( المميزات التي توفرها لك التقنيات الحديثة ؟ ما : 22س
       (      )                        رصيد غنى بمصادر المعلومات  -1
        (      )                  فير المعلومات بشكل فوري   تو -2

    (      )                             الء في المهنة وتبادل الخبراتتتيح االتصال بالزم -3
     (      )                  ات العامة على المستوى العالميتتيح ممارسة العالق -4

       (      )                             لمعلومات بالوسائط المتعددةتوفير ا -5

    (      )                        نهائي من الجمهور في نفس الوقت  تساعد في االتصال بعدد ال -6

 .........................................................................أخرى تذكر  -7

هل يقوم الجهاز بمنحك الفرصة لالشتراك في دورات تدريبية لتنمية قدراتك على استخدام التقنيات  : 23س
  الحديثة ؟

  (      )نعم      -1
  )25( ل انتقل إلى السؤا  (      )  ال    -2

  الدورات التي التحقت بها ومدى استفادتك منها ؟ ما : 24س
 

  تخصص الدورات  درجة االستفادة
  ضعيفة  متوسطة  عالية

        
        
        
        

  
إذا لم يقوم الجهاز بمنحك الفرصة لالشتراك في دورات تدريبية لتنمية قدراتك على استخدام التقنيات  : 25س 

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( ب من وجهة نظرك ؟الحديثة فما هي األسبا
      (      )                                   ةينظم دورات تدريبي  الجهاز ال-1
                 (      )                           ة فترة العمل قصيرة لم تنظم خاللها دورات تدريبي-2
          (      )                                             جدوى من التدريب          أرى أنه ال-3
                                    (      )لحديثة                 عدم اهتمام اإلدارة العليا بالتقنيات ا-4
  ......................................................................... أخرى تذكر-5
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  هل تواجهك مشكالت أثناء تعاملك مع التقنيات الحديثة ؟ : 26 س
  (      )   نعم-1
   )28( انتقل إلى السؤال (      )    ال-2

  ) اختيار اكثرمن بديل كيمكن( هذه المشكالت ؟ ما : 27س 
  (      )                                                                    مشكالت في األجهزة   -1
       (      )                                مشكالت في العمل-2
        (      )               مشكالت في التدريب -3
        ) (                                    مشكالت شخصية -4
   (      )                                       قصور في البرامج المستخدمة-5
  ................................................................................. أخرى تذكر -6

  هل ترى أن استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العالقات العامة أدى إلى تقليل عدد العاملين بها ؟ :28س 
   (      )   نعم-1
   (      )   ال-2

  في إدارة العالقات العامة ؟هل تؤثر التقنيات الحديثة على أدائك لعملك  : 29س
  (      )  دائماً  -1
 (      )أحياناً      -2

 (      )نادراً      -3
  طبيعة تأثير التقنيات الحديثة على أدائك لعملك في إدارة العالقات العامة ؟ ما : 30س

  (      )إيجابي                   -1
 (      )إيجابي إلى حد ما        -2

  )37( انتقل إلى السؤال      ) ( سلبي                    -3

  
من فضلك ( في رأيك ما مستوى تأثير الوسائل اآلتية على تحسين أدائك لعملك في إدارة العالقات العامة ؟ : 31س 

  )أمام الخانة التي تمثل إجابتك ) صح ( ضع  عالمة 

  
  

  التأثر  ضعيف  متوسط  مرتفع  مرتفع جداً  معدل التأثير/ الوسيلة   م
            الكمبيوتر  1
            اإلنترنت  2
            التلفونات الحديثة  3
            الفيديو  4
            الفيديو تكس  5
            التليتكس  6
            الفاكس  7
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  )يمكن اختيار أكثر من بديل(  ما أهم انعكاسات استخدام التقنيات الحديثة على ممارس العالقات العامة ؟ : 32س 

        (      )         خصص الدقيق بالنسبة لممارس العالقات العامة أدت إلى زيادة اإلتجاة إلى الت-1
   (      )             زادت من قدرة ممارس العالقات العامة على التعامل مع التكنولوجيا المتطورة -2
  )           (                         جعلت ممارس العالقات أكثر دراية بجمهوره والتصاقاً بمشاكله-3
        (      )        زادت من قدرته على تبادل الخبرات واكتساب المهارات على المستوى الدولى -4
                       (      )                       حققت له التميز في العمل                       -5
                   (      )                       جعلت عالقات العمل أكثر فاعلية وكفاءة من ذي قبل-6
  ....................................................................... أخرى تذكر-8

ضع عالمة  (ما أهم انعكاسات استخدام التقنيات الحديثة على وظيفة البحث في مجال العالقات العامة ؟ : 33س 
  )ختيار أكثر من بديليمكن ا ( )صح أمام العبارة المناسبة 

           (      )                              سهلت االنتقال السريع ألراء الجمهور                - 1     
                                  (      )          وفرت الكثير من الجهد والوقت في تحليل البيانات -2
                                           (      )     الرأي العام  أدت إلى انخفاض تكلفة استطالع -3
    (      )                   من قدرة الممارس على الخلق واالبتكار في تحليل البيانات       زادت -4
  .......................................................................... أخرى تذكر-5

ضع عالمة (ما أهم انعكاسات استخدام التقنيات الحديثة على وظيفة التخطيط في مجال العالقات العامة ؟:  34س 
  )صح أمام العبارة المناسبة 

                          (      )                                           أدت إلى السرعة في اتخاذ القرار                        -1
               (      )                                         أدت إلى توافر عامل الدقة وسالمة األسس التي يبنى عليها التخطيط -2
               (      )                                                                  العامة أدت إلى تنظيم وبرمجة أنشطة العالقات-3
       (      )                           أدت إلى تطوير وتنويع برامج العالقات العامة على المستوى الداخلي والخارجي -4
              (      )                                        ساعدت على إنجاز اإلعمال بمرونة وسهولة في أي وقت              -5
  ............................................................................. أخرى تذكر -6

ضع عالمة (التأثيرات المحققة بين استخدام التقنيات الحديثة على وظيفة االتصال في العالقات العامة ؟ ما : 35س
  )صح أمام العبارة المناسبة 

                (      ) االتصال داخلياً وخارجياً                            ساهمت في تفعيل قنوات -1
                         (      )   زادت من جودة مطبوعات العالقات العامة                       -2

            (      )                                     أدت إلى إنتاج المواد اإلعالمية إلكترونياً    -3

                                            (      )                     يسرت االتصال بالجماهير  -4

                           (      )         اًطورت قدرة الوسائل وزادت عددها وجعلتها أكثر تنوع -5

                                     (      )زادت من توزيع الرسائل على عدد أكبر من الجمهور   -6
                        (      )                       قللت تكلفة االتصاالت التي يجريها العاملون    -7

 ...........................................................................أخرى تذكر -8
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ضع عالمة صح أمام (ام الوسائل الحديثة على وظيفة التقويم في مجال العالقات العامة ؟ما أهم نتائج استخد :  36س 
  )   العبارة المناسبة 

          (      )   أدت إلى تحقيق عنصر الدقة في تقويم أنشطة العالقات العامة                     -1
                   (      )                    سهلت من عملية تقويم نشاط العالقات ومتابعة نتائجها -2

        (      )           ةيسرت جمع المعلومات عن اآلراء واالتجاهات السائدة بين جماهير الشرك -4

  ............................................................................أخرى تذكر -5
  نيات الحديثة على أداء العمل في إدارة العالقات العامة ؟ ما مظاهر التأثير السلبي للتق : 37س 

1-.............................................................................................   
2-.............................................................................................   
3-... .........................................................................................  
4-............................................................................................   

  ما أهم المقترحات لتطوير مهنة العالقات العامة ؟ : 38س 
1-............. ..................................................................................  
2 -.............................................................................................   
3-........................................................................ .....................  
4-.............................................................................................   

  
  البيانات الشخصية 

  النوع  : 39س
                                                                              (      )ذكر            -
                                                             (      )                         أنثى   -

  السن  : 40س
            (      )                                                                 30ألقل من 20 -
            (      )                                                               40من  ألقل 30 -

             (      )                                                              50 ألقل من 40 -

              (      )                                                             60 ألقل من 50 -

  ..................................................................: .المؤهل العلمي : 41س
  : ......................................................................................الوظيفة  : 42س
  ...............: ...........................................................اللغات التي تجيدها  : 43س
  : ..........................................................................عدد سنوات الخبرة  : 44س
  نوع الجهاز : 45س

  (      )قطاع حكومي                                                                               -
                                                                (      )قطاع مختلط                 -

  (      )قطاع خاص                                                                                -
  


