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 الملخص:

تتمثل مشكلة البحث في معرفة استخدام ممارسي العالقات العامة  لوسائل االتصال بقطاع البترول واالشباعات 

منها، معرفة مهام هذه اإلدارات وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة، كيفية تطوير قدراتها في التعامل المتحققة 

مع األنشطة المختلفة، وتسعى إلى معرفة شكل العالقة التي أحدثتها وسائل االتصال الحديثة بين العاملين في 

داخلية والخارجية، وكيف تطورت أساليب التخطيط في العالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  في البيئة ال

العالقات العامة، وكيف استفادت من الطرق الحديثة كأساليب تحليل شبكات األعمال لتحقيق األهداف المرجوة في 

أقل وقت ممكن وبأدنى حد من النفقات وبأقصى كفاءة ممكنة في نفس الوقت، وكيفية االستفادة من هذه 

ر العمل في قطاع البترول لتحقيق أهداف اقتصادية من شأنها اإلسهام في تقدم ورخاء الدولة التكنولوجيا لتطوي

االستخدامات المختلفة  تناولت التي العلمي البحث أدبيات إلى النظري إطارها في الدراسة واستندت ككل.

تكنولوجيا االتصال في ممارسة لتكنولوجيا االتصال واإلشباعات المتحققة منها وتناولت تأثير استخدام وسائل 

 العالقات العامة بقطاعات مختلفة. كما استندت إلى نظرية االستخدامات واالشباعات.

تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل خصائص ظاهرة معينة أو مجموعة من 

ة على منهج المسح الذي يعتبر أحد األشكال تعتمد هذه الدراس .الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

 . الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم
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يتمثل مجتمع الدراسة في السادة العاملين بإدارة العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص، قامت الباحثة  

شركة من  05االستقصاء كأداة لجمع البيانات وتم إجراء الدراسة على  بإجراء دراسة ميدانية باستخدام صحيفة

 ( مفردة.05العينة ) شركة قطاع خاص وبلغ عدد 05شركة قطاع عام و 05شركات البترول العام والخاص 

وخلصت الدراسة الميدانية إلى ارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال البترول بأنشطة 

العالقات العامة. ويتفق ذلك مع أهمية هذه االنشطة وحيوية وخطورة األدوار التي تقوم بها وتمارسها ادارات 

 العالقات العامة داخل مؤسسات وشركات البترول.

اتفاق القطاعين العام والخاص معا في استخدام مسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى أخر وعدم دمج  -

لوظيفية في إدارات عامة إالفي حدود ضيقة للغاية اذ تبين أن عدد قليل من الشركات موضع االختصاصات ا

 الدراسة يربط بين اختصاص العالقات العامة وغيره في مسمى ادارى واحد.

مواكبة شركات البترول العام والخاص لتكنولوجيا االتصال الحديثة واستخدامها في مجاالت متعددة بصرف  -

 وظيف هذه التكنولوجيا.النظر عن مدى ت

شركات القطاع الخاص هي االكثر اعتمادا على االنترنت في مجال عمل العالقات العامة مقارنة بشركات  -

مجال البترول هم  فيسبقت االشارة اليها من أن العاملين بالقطاع الخاص  القطاع العام وتتفق هذه النتيجة مع ما

االكثر تفاعل مع تكنولوجيا االتصال الحديثة، مقارنة بالعاملين في مجال العالقات العامة بشركات البترول 

 كما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة وطبيعة العاملين بها العامة.

ذات داللة إحصائية بين مدي توظيف تكنولوجيا  بالنسبة لفروض الدراسة ثبت وجود عالقة ارتباطية ايجابية -

 االتصال داخل إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوي النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

تبين صحة الفرض تتأثر العالقة بين مدي توظيف تكنولوجيا االتصال داخل إدارات العالقات العامة بشركات  -

لتكنولوجية بالمتغيرات اط االتصالي للعالقات العامة بها مدي التفاعل مع التقنيات االبترول، ومستوي النش

 التالية: 

 كثافة استخدام االنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 مدي االعتماد على االنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 المستوي التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. الخبرة

 

 العالقات العامة، استخدام االنترنت، قطاع البترول.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The research problem is to know the use of practitioners of public relations for the 

communications sector, oil and Acbaat achieved them, to know the functions of the 

departments and how it would deal with modern technology, how to develop their 

capacity in dealing with the various activities, and seek to know the shape of the 

relationship brought about by modern means of communication between employees in 

relationsthe general public around them represented in the internal and external 

environment, and how they have evolved methods of planning in public relations, and 

how they have benefited from modern methods as methods analysis of business 

networks to achieve the desired goals in the shortest time possible and with the 

minimum of expenditure and as efficiently as possible at the same time, and how to 

take advantage of this technologyto develop work in the petroleum sector to achieve 

economic goals that will contribute to the progress and prosperity of the state as a 

whole.  

The study was based on a theoretical framework to scientific research literature that 

dealt with the various uses of communication and Alachaabaat technology achieved 

Menhautenolt the impact of the use of communication technology in the practice of 

public relations to different sectors. 
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 As based on the theory of uses and Acbaat. The study belong to descriptive studies 

that target imaging and analysis of the properties of a particular phenomenon or set of 

phenomena or a particular position is dominated by prescription renewal 

This study  based on the methodology of the survey, which is a way to collect 

information on the status of individuals and their behavior and perceptions, feelings 

and attitudes. 

The population of the study in the gentlemen workers manage public relations oil 

companies and public sectors, the researcher conducted a field study using a 

newspaper survey as a tool for data collection study was carried out on 50 companies 

from oil companies, public and private 20 companies public sector and 30 private 

sector company and the number of the sample ( 50) Single The field study concluded 

attention to the high level of public and private companies operating in the oil field of 

public relations activities. This is in line with the importance of these activities and 

the vital and dangerous roles played by and practiced public relations departments 

within the institutions and oil companies. 

Agreement public and private sectors together in the use of the name of public 

relations and not be replaced by any another name and do not integrate competencies 

career in public administrations إ limits too narrow it is found that a small number of 

companies under study linking the jurisdiction of the Public Relations and others in 

the name of administrative one. 

Private sector companies are the most dependent on the Internet in the field of 

business public relations compared to companies of the public sector and are 

consistent result with Masbguet referred to that employed in the private sector in the 

field of petroleum are the most interaction with the modern communication 

technology , compared to those in the field of public relations oil companies public. 

also consistent with the nature of each type of public or private companies and the 

nature of its staff. For the study, hypotheses proved the existence of a positive 

correlation with statistical significance between the bezel IT recruitment 

communication within the public relations departments of oil companies, and the level 

of communication activity of public relations. 
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 Affected by the imposition of health shows the relationship between the extent of IT 

recruitment communication within the public relations departments of oil companies, 

and activity level public relations communication by the extent of the interaction with 

technological techniques to the following variables: 

- Intensity of use of the Internet in the field of public relations work. 

- The extent of reliance on the Internet in the field of public relations work. 

- The educational level of workers in the public relations company. 

- Professional experience of workers in the public relations company. 

Keywords: Public Relations, Internet Use, Petroleum Sector.  

 

 مقدمة 

تزايد اهتمام المؤسسات المعاصرة بممارسة وظيفة العالقات العامة خالل السنوات األخيرة، ولم يعد من 

الممكن إغفال هذه الوظيفةة فةي الهيكةل اإلداري أليةة مؤسسةة رغةم اخةتالف درجةة االهتمةام بهةا، وإدرا  مفهوهةا 

 .(1) وأخرىالحقيقي بين مؤسسة وأخرى أو بين دولة 

وقةةد انعكةةس اإلدرا  المتزايةةد ألهميةةة العالقةةات العامةةة فةةي شةةكل اإلدارات المتخصصةةة فةةي الهيئةةات 

والمنظمات والتي تقوم بأداء مهام العالقات العامة، وأصةبحت العالقةات العامةة اليةوم تمةد يةد المسةاعدة للعديةد مةن 

بالغةةة للمؤسسةةات المعاصةةرة، فهةةي المؤسسةةات فةةي المجتمةةع المعاصةةر، حيةةث تمثةةل العالقةةات العامةةة اليةةوم أهميةةة 

تستهدف تحقيق التوافق والتكيف لتوفر للمؤسسات المعاصرة مناخ أكثر مالءمةة لتطورهةا تطةورال سةليمال ومسةتقرال 

 .(0) أفضلبينما يتوفر للجماهير المتعاملة معها حياة اجتماعية مشتركة 

تها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأثةرت فيهةا، وتُعد العالقات العامة إحدى المجاالت اإلدارية التي شمل      

العالقات العامةة تةأثيرال علةى األفةراد  إلى-الحديثةباعتبارها إحدى أكبر أشكال االتصال  –خدمة اإلنترنت  وإضافة

 والمنظمات،

                                                           

 .10(، ص0551، )القاهرة: عالم الكتب، 0طالعالقات العامة بين النظرية والتطبيق، ( علي عجوة، 1)

 .9(، ص0550، )القاهرة: دار اإليمان للطباعة، إدارة وتخطيط العالقات العامة( محمود يوسف، 0)
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ما جعلهةا فقد مكنت ممارسي العالقات العامة من تقوية العالقات واالتصاالت وتنمية صورة المنظمة وتعزيزها، م 

وسيلة يمكن من خاللها تحويةل األشةكال القديمةة ألسةاليب ممارسةة العالقةات العامةة إلةى أسةاليب جديةدة ومتطةورة 

 .(0) والخارجيتخدم المنظمة وجمهورها الداخلي 

لقد أسهم التطور التكنولوجي في وسائل االتصال في تطوير وظيفة العالقات العامة، وتميزت بالسةرعة، 

االنتشار، ومن أمثلة تطبيق خدمات العالقات العامة للتكنولوجيا ما نشهده اليةوم مةن اسةتخدام كبيةر للرسةائل وسعة 

اإللكترونية حول العالم بسرعة فائقة، وبروز قةدرة هائلةة للحواسةيب الشخصةية علةى خةزن وتشةغيل وإنتةا  ونقةل 

جيةا للعالقةات العامةة إمةداد المنظمةة بأسةماء المعلومات، ومن الخدمات المتخصصة التي يمكن أن توفرها التكنولو

الصةةحف والمجةةالت التةةي وردت بهةةا موضةةوعات عةةن المنظمةةة وطبيعةةة هةةذه الرسةةائل ومحتواهةةا، وقةةد تسةةتخدم 

 .(4)المنظمة اإلنترنت مثالل للبحث عن عمالء جدد لها، أو في الحصول على نتائج أبحاث خاصة بالرأي العام

لحدود تسمح بتبادل المعلومات واالتصال من خالل مجموعة من أجهزة فاإلنترنت وسيلة اتصال عابرة ل

الحاسب اآللي المتصلة ببعضها البعض. ويستخدم اإلنترنةت فئتةين أساسةيتين مةن الجمهةور، األولةى: جمهةور عةام 

يبحةةث عةةن المعلومةةات أو يرغةةب فةةي االتصةةال بةة خرين، أو يرغةةب فةةي التسةةلية، وجمهةةور متخصةةص يسةةتخدمها 

ف معينة مثل الشراء أو البحث العلمي. كما تستخدمها المنظمات الربحيةة وغيةر الربحيةة، والمنظمةات لتحقيق أهدا

 .(0) لألعمالالحكومية بهدف نشر معلومات عن أنشطتها وأداءها 

لقةةد فرضةةت تكنولوجيةةا االتصةةاالت والمعلومةةات الحديثةةة مجةةال جديةةد التصةةاالت المنظمةةة يظهةةر مةةدى 

 إدارة االتصاالت. فيهذا المجال وإثبات جدارتها  فيقادرة على التعامل  احتياجها إلى عالقات عامة

وبالنظر إلى قطاع هام وحيوي في دعم االقتصاد الوطني المصري، وهو قطاع البترول، نجد أن وزارة 

البترول تسعى الستكمال البناء المنظم للدخول إلى عصةر تكنولوجيةا المعلومةات، وتعتمةد علةى الرليةة التصةورية 

لومات الجديدة، مع البدء في إنشاء قاعةدة للهيكل التنظيمي المقترح لنظم المعلومات واالتصاالت المالئم لثورة المع

ةن مةن متابعةة يوميةة لةألداء  بيانات متقدمة تغطى أنشةطة اإلنتةا  والعمليةات للزيةت الخةام علةى مسةتوى مصةر تمكا

 .(6) واإلنتا مقارنة بالخطة، ووضع قياسات دقيقة لمؤشرات األداء 

                                                           

ن منظةور ( شريفة رحمة هللا سليمان، "دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكوميةة مة0)

، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، رسالة ماجستير غير منشورةالخدمة اإللكترونية: دراسة حالة على إمارة دبي"، 

 .09(، ص0556قسم العالقات العامة واإلعالن، 

، )القةاهرة: دار الفجةر للنشةر والتوزيةع، 1، طالوظيفةة اععالميةة لشةبكة اعنترنةت( عبد الملك ردمان الةدناني، 4)

 .111(، ص0550

(5) George E. Belch & Micheal A. Belch, Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing Communication, 6th. Ed., (USA: McGrow Hill, 2004), p. 

488. 

 .، قطاع البترول المصري0559، المجلد السادس واألربعون، العدد الثاني عشر، ديسمبر مجلة البترول( 6)
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عةن الخطةط واالسةتراتيجيات االتصةالية  وتحتا  هذه المهام الضرورية إلى التنشيط والتةرويج واإلعةالم 

لمخاطبة الجمهور المستهدف وإحاطته بكل مةا يةدور داخةل قطاعةات البتةرول، خاصةة بعةد أن أصةبحت العالقةات 

العامة ضرورة من ضرورات العصر الذي يتميز بالتغيرات السريعة واألحداث المتالحقة، وحتى ال تتر  األمور 

 المعقدة التي تحتا  إلى دراسة مستمرة وبحث دقيق.  للصدف في ظل المواقف االجتماعية

لذلك تلجأ المنظمات العامة والخاصة في قطاع البترول إلى القيام باألنشطة االتصالية من خالل وسةائلها 

 المتعددة مع االستعانة بالوسائل الجماهيرية لتكوين الصورة الذهنية الجيدة عن المؤسسة.

وقوف بدقةة علةى عناصةرها، تةم إجةراء دراسةة اسةتطالعية علةى عينةة مةن ولبلورة المشكلة البحثية، وال

، حيةةث اسةةتطاعت الباحثةةة الخةةرو  "جماعةةات النقةةام المر ةة ة"شةةركات البتةةرول مةةن خةةالل اسةةتخدام أسةةلوب 

 بمجموعة من المؤشرات البحثية لعل أهمها:

 شركات البترول المصرية.العالقات العامة كوظيفة اتصالية لها أهميتها ومكانتها ودورها البارز في  -

فةةي بعةةض الشةةركات مةةن العديةةد مةةن  تعةةانيبةةالرغم مةةن األهميةةة الكبيةةرة للعالقةةات العامةةة، إال أنهةةا مازالةةت  -

 المشكالت.

اتجهةةت بعةةض الشةةركات السةةتخدام التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي إدارات العالقةةات العامةةة لتطةةوير العمةةل داخةةل  -

نولوجيةةة الجديةدة ولةةم تسةةتخدمها إال بشةكل محةةدود، بةةالرغم مةةن المنشةأة، وشةةركات أخةةرى لةديها الوسةةائل التك

 حاجة العمل لها.

بعةةض الشةةركات ال يوجةةد لةةديها برنةةامج لقيةةاس درجةةة كفةةاءة العةةاملين، ومعرفةةة إمكانيةةات كةةل فةةرد لتوظيفهةةا  -

 التوظيف الصحيح.

 ارات الشركة.بعض الشركات لديها مواقع على اإلنترنت ولكن الموقع ال يتوفر به معلومات عن كل إد -

بعض الشركات ما زالت ال تستخدم اإلنترنت في المراسالت مع الشةركات األخةرى، وتعتمةد علةى المقةابالت  -

 الشخصية أو الفاكس.

 يوجد إدارة مركزية لإلعالم في وزارة البترول هي المتحدث الرسمي للوزارة. -

ن خةالل اإلدارة المركزيةة للعالقةات يتم التنسيق بين شركات البترول للمشاركة في المعارض والمؤتمرات مة -

 الحكومية لمكتب الوزير في وزارة البترول.

 ضعف مشاركة العاملين في إدارات العالقات العامة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. -

المشةكلة  تبلةورهوبناء علةى تلةك المؤشةرات التةي استخلصةتها الباحثةة مةن الدراسةة االسةتطالعية، أمكةن 

 سة. البحثية للدرا
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 مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة فةي رصةد اسةتخدام ممارسةي العالقةات العامةة بشةركات قطةاع البتةرول المصةري 

العةةام والخةةاص للوسةةائل التكنولوجيةةة الحديثةةة واإلشةةباعات المتحققةةة مةةن هةةذا االسةةتخدام، ومعرفةةة مهةةام إدارات 

،  والسعى إلى معرفةة شةكل العالقةة العالقات العامة بشركات قطاع البترول وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة

البيئةة  فيالعالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  فيأحدثتها الوسائل التكنولوجية الحديثة بين العاملين  التي

الداخليةةة والخارجيةةة، وكيةةف تطةةورت أسةةاليب التخطةةيط فةةي العالقةةات العامةةة، وكيفيةةة االسةةتفادة مةةن تكنولوجيةةا 

تطوير العمل فةي قطةاع البتةرول لتحقيةق أهةداف تنمويةة مةن شةأنها اإلسةهام فةي تقةدم ورخةاء  االتصال الحديثة في

 الدولة ككل.

 أهمية الدراسة

 يُعد قطاع البترول من القطاعات الهامة بالنسبة لالقتصاد المصري. -

 البترول المصري.هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت الواقع التطبيقي لتكنولوجيا االتصال بقطاع  -

أهمية دراسة تكنولوجيا االتصال لما لها من آثار على طبيعة أداء العاملين في مختلف القطاعات بصفة عامةة  -

 وقطاع البترول بصفة خاصة.

 أهداف الدراسة

 رصد مدى اهتمام الدولة بقطاع البترول كقطاع داعم لالقتصاد المصرى. -

 واالتصالية لوظيفة العالقات العامة.التعرف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية  -

 يستخدمها جهاز العالقات العامة بشركات البترول العامة والخاصة لالتصال بالجماهير. التيتحديد الوسائل  -

 ظل ثورة التكنولوجيا. فيالعالقات العامة  فيالتعرف على الوظائف المستحدثة  -

 إدارات العالقات العامة. تتعرض لها التيالتعرف على أساليب الممارسة والمشكالت  -

 معرفة أهمية التكنولوجيا في إدارات العالقات العامة ومدى استخدامها بقطاع البترول. -

 معرفة تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على ممارسي مهنة العالقات العامة بقطاع البترول. -

 التقليدية بقطاع البترول.التعرف على أسباب االعتماد على التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالوسائل  -

 قطاع البترول. فيمجال العالقات العامة  فياستخدام اإلنترنت  فيالتعرف على العوامل المؤثرة  -

 معرفة المزايا واإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال العالقات العامة بقطاع البترول. -

تواجةةة ممارسةةى مهنةةة العالقةةات العامةةة أثنةةاء التعامةةل مةةع وسةةائل التكنولوجيةةا  التةةيالتعةةرف علةةى المشةةكالت  -

 قطاع البترول. فيالحديثة 
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 الدراسات السابقة 

 تنقسم الدراسات السابقة إلى محورين هما:

 األول: دراسات تناولت االستخدامات المختلفة لتكنولوجيا االتصال واإلشباعات المتحققة منها.

القطاعةات  العامةة بةبعضالثاني: دراسات تناولت تأثير استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال فةي ممارسةة العالقةات 

 المختلفة.

 تناولت االستخدامات المختلفة لتكنولوجيا االتصال واعشباعات المتحققة منها. التيالمحور األول: الدراسات 

، بعنةةوا : بعنةةوا  اسةةتخدام الشةةباا لشةةبكة اعنترنةةت وعالقتهةةا (1) (2112دراسةةة: والء ابةةراهيم ) -1

 بمستوى تقدير الذات لديهم.

التعرف على مدى استخدام الشباب المصري لشبكة اإلنترنت ومدى تأثير ذلك  فيتتحدد مشكلة الدراسة 

تحديةد مجةاالت اسةتخدام الشةباب عينةة الدراسةة لشةبكة اإلنترنةت، وأهةم المواقةع و .على مستوى تقدير الذات لديهم

دمين لإلنترنةت، لدى الشةباب أفةراد العينةة المسةتخ الذاتاإللكترونية التي يستخدمونها، كذلك معرفة مستوى تقدير 

وتحديد العالقة بين كل من )كثافة استخدام اإلنترنت ودوافع االستخدام ومجةاالت االسةتخدام والمواقةع اإللكترونيةة 

 .وإشباعات استخدام اإلنترنت( ومستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة

 ومن أهم نتائج الدراسة:

، %1037االسةتخدام المتوسةط لإلنترنةت بنسةبة توصلت الدراسة إلةى تركةز أغلةب أفةراد العينةة فةي فئةة  -

 .%1131، وأخيرال فئة منخفض االستخدام بنسبة %1430يليها فئة االستخدام الكثيف بنسبة 

التواصل مع األهل واألصدقاء عن طريق المواقةع  فيتمثلت أهم مجاالت استخدام أفراد العينة لإلنترنت  -

، يليهةا تحميةل %7130، يليها البريد اإللكترونةي بنسةبة %7137تويتر( بنسبة  -االجتماعية )الفيس بو  

 .%1530، ثم استخدام محر  البحث بنسبة %1437الدروس والبرامج بنسبة 

، يليهةا مةن يتمتةع %60تبين أن أغلب عينة الدراسة تقع في مستوى تقدير الذات المتوسط، وذلك بنسةبة   -

ه مستوى مةنخفض مةن تقةدير الةذات فةال تتعةدى ، أما من لدي%04بمستوى مرتفع من تقدير الذات بنسبة 

 .%1نسبتهم 

توصةةلت النتةةائج فيمةةا يتعلةةق بالعالقةةة االفتراضةةية بةةين كثافةةة اسةةتخدام الشةةباب لإلنترنةةت ومسةةتوى تقةةدير  -

الذات لديهم، إلى عدم صةحة الفةرض األول، فةال توجةد عالقةة بةين زيةادة أو نقصةان المةدة التةي يقضةيها 

توى تقدير الذات لديهم، فهنا  كثيةر مةن العوامةل التةي تةؤثر فةي تقةدير الةذات الشباب أمام اإلنترنت ومس

 ليس من بينها كثافة االستخدام.

                                                           

رسالة ماجسةتير غيةر ( والء ابراهيم، "استخدام الشباب لشبكة اإلنترنت وعالقتها بمستوى تقدير الذات لديهم"، 1)

 (.0510: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، ، )جامعة المنصورةمنشورة
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، بعنةةوا : العالقةةة بةةين اسةةتخدام الشةةباا المصةةري لمواقةة  (7) (2111دراسةةة: عمةةرو محمةةد أسةةعد ) -2 

 الشبكات االجتماعية وقيمهم المجتمعية. 

هدفت هةذه الدراسةة إلةى الكشةف عةن طبيعةة العالقةة بةين اسةتخدام طةالب الجامعةات المصةرية لمةوقعي 

"يوتيوب" و"فيس بو " وقيمهم المجتمعية، واشتملت عينة الدراسة التحليليةة علةى مقةاطع الفيةديو األكثةر مشةاهدة 

لطةةالب الجامعةةات  Profileصةةفحة شخصةةية  050مةةن الشةةباب المصةةري فةةي موقةةع "يوتيةةوب"، كمةةا تةةم تحليةةل 

المصرية في موقع "فيس بو ". اعتمدت الدراسة على منهج المسح، وأجرى الباحث دراسته الميدانية علةى عينةة 

 طالب.  455قوامها عمدية من مستخدمي موقعي "يوتيوب" و"فيس بو " من طالب أربع جامعات مصرية 

"يوتيوب" هي من أكثةر مقةاطع الفيةديو التةي أظهرت نتائج الدراسة أن مقاطع الفيديو الترفيهية في موقع  -

 يستخدمها الشباب في مصر.

احتلت مجموعات النقاش الترفيهية مقدمة مجموعات النقاش التةي انضةم إليهةا طةالب الجامعةة فةي موقةع  -

 "فيس بو "، يليها مجموعات النقاش الدينية. 

رهم فةي العديةد مةن القضةايا النقةاش السياسةية متنفسةا للطةالب للتعبيةر عةن وجهةات نظة مجموعةاتمثلت  -

 السياسية بحرية كبيرة.

وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة إحصةةائيا بةةين اسةةتخدام طةةالب الجامعةةة لمةةوقعي "يوتيةةوب" و"فةةيس بةةو "  -

 وقيمهم المجتمعية.

، بعنةوا : اسةتخدام  ةالا الجامعةات المصةرية لمواقة  الشةبكات (9) (2111دراسة: آمةال  مةال  ة  ) -3

 برأس المال االجتماعي بالتطبيق على موق  فيس بوك.االجتماعية وعالقت  

دراسة العالقة بين استخدام الشباب الجامعي المصةري لموقةع الفةيس بةو  ورأس استهدفت هذه الدراسة 

المال االجتماعي الذي يحوزه الشباب مةن خةالل الموقةع بمةا يتضةمنه مةن أنةواع مختلفةة مةن العالقةات االجتماعيةة 

لروابط القوية الثابتة مع أفةراد األسةرة واألصةدقاء المقةربين، الحفةاظ علةى اسةتمرار العالقةات )العالقات العابرة، ا

القديمة مع األصدقاء القدامى(، فضال عةن دراسةة العالقةة بةين اسةتخدام الشةباب الجةامعي المصةري لموقةع الفةيس 

 بو  ومتغيرات تقدير الذات لدى الفرد،

                                                           

العالقة بةين اسةتخدام الشةباب المصةري لمواقةع الشةبكات االجتماعيةة وقةيمهم المجتمعيةة: عمرو محمد أسعد، " )7(

)جامعة القةاهرة: كليةة اإلعةالم، قسةم رسالة د توراه غير منشورة، "يوتيوب" و"فيس بو "، دراسة علي موقعي 

 (.0511اإلذاعة والتليفزيون، 

قةةع الشةةبكات االجتماعيةةة وعالقتةةه بةةرأس المةةال "اسةةتخدام طةةالب الجامعةةات المصةةرية لموا آمةةال كمةةال طةةه، )9(

كليةة اإلعةالم، جامعةة القةاهرة، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، "، االجتماعي بالتطبيق على موقع فيس بو 

 . 141-150، ص0511ديسمبر  -المجلد العاشر، العدد الرابع، يوليو
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. أجريت الدراسة علةى عينةة متاحةة مةن مسةتخدمي الفةيس بةو  مةن طةالل والرضا عن الحياة، والثقة االجتماعية  

 عاما. 04-17مفردة من سن  055الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بلغت 

 و ا  من أهم نتائجها:

مةةن أفةةراد العينةةة الموقةةع بكثافةةة يوميةةال ألكثةةر مةةن  %47، ويسةةتخدمه %1034يةدخل علةةى الموقةةع يوميةةا  -

 ساعتين.

االتصةةال باألصةدقاء فةةي مقدمةةة دوافةةع عينةة الدراسةةة السةةتخدام موقةةع الفةيس بةةو ، يليةةه دافةةع جةاء دافةةع  -

 االشترا  في مجموعات مختلفة عبر الموقع، ثم مشاهدة الصور على الصفحات الشخصية لألصدقاء.

أظهةةرت الدراسةةة وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة إيجابيةةة بةةين كثافةةة اسةةتخدام موقةةع الفةةيس بةةو  ورأس المةةال  -

 تماعي الذي يتشكل لدى الطالب عينة البحث عبر هذا الموقع.االج

أظهةةةرت الدراسةةةة وجةةةود عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين كثافةةةة اسةةةتخدام موقةةةع الفةةةيس بةةةو  والثقةةةة  -

 االجتماعية.

للمواقةة  االاباريةةة  المصةةرياسةةتخدامات الشةةباا ، بعنةةوا  (11) (2112دراسةةة: هبةة  ربيةة  رجةة  ) -4

 العربية على شبكة اعنترنت.

اإلخباريةةةة العربيةةةة  للمواقةةةع المصةةةريهةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى رصةةةد وتحليةةةل أنمةةةاط تعةةةرض الشةةةباب 

واستخداماته لها واإلشباعات التي تتحقق من خالل تعرضهم للمواقع اإللكترونية اإلخبارية العربية، ورصةد تةأثير 

علةى أنمةاط التعةرض، ودوافةع االسةتخدامات والتفصةيالت لمسةتخدمي المواقةع اإللكترونيةة  الديموغرافيةةالعوامل 

اإلخباريةةة العربيةةة مةةن الشةةباب واإلشةةباعات المتحققةةة. أجريةةت الدراسةةة علةةى عينةةة متاحةةة مةةن الشةةباب المصةةري 

نترنةةت سةةواء عامةةا، كمةةا تمةت دراسةةة للمواقةةع اإلخباريةة العربيةةة علةةى شةبكة اإل 00-17مفةةردة مةن  055قوامهةا 

 الفورية أو التي لها طبعة ورقية.

 ومن أهم نتائج الدراسة:

 من الشباب عينة الدراسة يستخدمون المواقع االخبارية بكثافة. %69،7أن  -

يةةةود مسةةةتخدم المواقةةةع اإلخباريةةةة تحقيقهةةةا  التةةةيوجةةةدت الدراسةةةة عالقةةةة ارتبةةةاط إيجابيةةةة بةةةين الفوائةةةد  -

 ام.واإلشباعات المتوقعة من ذلك االستخد

الةةذكور أكثةةر اسةةتخداما للمواقةةع اإلخباريةةة مةةن اإلنةةاث، وأن نسةةبة اإلقبةةال علةةى اإلنترنةةت لكةةال الجنسةةين  -

 ترتفع بارتفاع مستوى الدخل الشهري بالنسبة للعائلة.

                                                           

للمواقةع اإلخباريةة علةى شةبكة اإلنترنةت: دراسةة مسةحية"،  المصةري( هبة ربيع رجب، "استخدامات الشباب 15)

 (.0559، )جامعة عين شمس: كلية اآلداب، قسم علوم االتصال واإلعالم، رسالة ماجستير غير منشورة
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جاءت الدوافع النفعية في المرتبة األولى الستخدام الشباب للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت، حيث حةدد  

هةةذه الةةدوافع فةي: "زيةةادة الثقافةةة الشخصةةية"، "الوصةول إلةةى األخبةةار غيةر المتاحةةة فةةي الوسةةائل  المبحوثةون

التقليدية"، "التعرف على أحدث تطورات األخبار"، "التحكم في مسةتوى المعلومةات التةي يحصةلون عليهةا"، 

 والتعارف"."التفاعلية من خالل فرصة إبداء الرأي"، "التسلية"، "قضاء وقت الفراغ"، "الصداقات 

التعةةرل للصةةحافة المطبوعةةة واعنترنةةت  بعنةةوا : عالقةةة، (11) (2112دراسةةة: محمةةد ربةةا حبيةة  ) -0

 .المصريبمستوى المعرفة السياسية للشباا 

اسةةتهدفت الدراسةةة التعةةرف علةةى عالقةةة التعةةرض للصةةحافة المطبوعةةة واإلنترنةةت بمسةةتوى المعرفةةة 

مفردة مةن الشةباب الجةامعى  401، وذلك من خالل إجراء دراسة على عينة مكونة من المصريالسياسية للشباب 

 باستخدام االستبيان لجمع البيانات. 

 ومن أهم نتائج الدراسة:

جاء دافع الحصول على المعلومات عن القضايا واألحداث الجارية في مقدمة دوافع تعرض أفراد العينةة  -

مقدمةة المواقةع  فةي. وجةاءت المواقةع الترفيهيةة %00،0، يليه دافع التسلية بنسةبة %06لإلنترنت بنسبة 

 .%40،0ربية بنسبة ، يليها المواقع اإلخبارية الع%47،6يحرص المبحوثون على متابعتها بنسبة  التي

يستخدم شباب األقاليم اإلنترنت بمعدالت أقل من شباب القاهرة العتبارات الدخل والمسةتوى االقتصةادي  -

 واالجتماعي.

تشةةكيت العالقةةات  فةةي، بعنةةوا : دور وسةةائت االتصةةال الحديثةةة (12) (2112) سةةاميدراسةةة: عليةةاء  -6

 االجتماعية للشباا الجامعي.

تشةكيل العالقةات االجتماعيةة للشةباب  فةيتسعى الدراسة إلى التعرف على دور وسائل االتصال الحديثةة 

 الجامعي من خالل المقارنة بين مستخدمي وسائل االتصال التقليدية واإلنترنت.

 ومن أهم نتائج الدراسة: 

لإلنترنةت وإشةباعاتها  الجةامعيتؤثر على استخدامات الشةباب  المصريأثبتت الدراسة أن ثقافة المجتمع  -

 وتأثيراتها االجتماعية خاصة فيما يتعلق بطبيعة نظرة المجتمع لإلناث والذكور والعالقة بينهم.

                                                           

( محمةةد رضةةا حبيةةب، "عالقةةة التعةةرض للصةةحافة المطبوعةةة واإلنترنةةت بمسةةتوى المعرفةةة السياسةةية للشةةباب 11)

)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصةحافة،  رسالة ماجستير غير منشورة،يدانية، المصرى: دراسة تحليلية وم

0551.) 

( علياء سامي، "دور وسائل االتصال الحديثة فى تشكيل العالقات االجتماعية للشباب الجامعى: دراسة مقارنةة 10)

)جامعةةة القةةاهرة، كليةةة  ة،رسةةالة د تةةوراه غيةةر منشةةوربةةين مسةةتخدمي وسةةائل االتصةةال التقليديةةة واإلنترنةةت"، 

 (.0551اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 
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للمبحةوثين ومعةةدل  واالجتمةاعي االقتصةاديلةم تجةد الدراسةة فروقةا ذات داللةة إحصةةائية بةين المسةتوى   - 

 رنت من اإلناث.استخدامهم لإلنترنت، وأن الذكور أكثر استخداما لإلنت

 ثم دافع التسلية. دافع التواصل مع االخرين، يليهالمرتبة األولى،  في معلوماتجاء الحصول على  -

معةدالت اسةتخدام اعنترنةت  فةي، بعنوا : المتغيةرات المةؤةرة (13) (2116دراسة: جمال عبد العظيم ) -2

 مملكة البحرين. في

إطةةار نظريةةة  فةةيتهةةدف هةةذه الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى العوامةةل المةةؤثرة علةةى اسةةتخدام اإلنترنةةت 

االستخدامات واإلشباعات، وهي من الدراسات المهتمة بالعالقات السببية، واعتمدت علةى مةنهج المسةح لعينةة مةن 

 مفردة من مستخدمي اإلنترنت بمحافظات البحرين الخمس مستخدمة استبيان لجمع البيانات.  455

 ومن أهم نتائج الدراسة:

 إلنترنت ومعدالت استخدام المبحوثين لها.وجود عالقة ارتباط بين درجة مصداقية ا  -

تحققهةا لهةم،  التةيعدم وجود داللةة إحصةائية بةين دوافةع اسةتخدام المبحةوثين لإلنترنةت ودرجةة اإلشةباع  -

 وبين معدالت استخدامهم لها.

 

 العامة العالقات ممارسة في االتصال تكنولوجيا وسائت استخدام تأةير تناولت دراسات: الثاني المحور

 .مختلفة بقطاعات

تكنولوجيةةةةا االتصةةةةال الحديثةةةةة علةةةةى  تةةةةأةير، بعنةةةةوا : (14) (2112دراسةةةةة: سةةةةلما  فيحةةةةا  فيصةةةةت ) -1

 المؤسسات السعودية. فياالستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة 

المملكةة  فةيالعالقةات العامةة  فةيتهدف الدراسة إلةى تحديةد أهةم التقنيةات االتصةالية الجديةدة المسةتخدمة 

المحلةى  اإلعالمةيالسعودية وطبيعة استخداماتها والتعرف على انعكاسات التقنيات االتصالية الجديةدة علةى الةدور 

المملكة السةعودية. دراسةة وصةفية تعتمةد علةى مةنهج المسةح مجتمةع الدراسةة  فيلوسائل للعالقات العامة  والدولي

السةعودية  فةيالمؤسسات االنتاجيةة والخدميةة العاملةة  فياقسام العالقات العامة  فيمفردة  055القائمين باالتصال 

المجةاالت االنتاجيةة  فةيتعمةل  التيومجتمع الدراسة التحليلية ويشمل مواقع اإلنترنت الخاصة بكل من المؤسسات 

 مؤسسة. أدوات جمع البيانات صحيفة استقصاء. 700والخدمية وعددها 

                                                           

مملكة البحرين: دراسة ميدانية فةي  فيمعدالت استخدام اإلنترنت  في( جمال عبد العظيم، "المتغيرات المؤثرة 10)

القةاهرة، العةدد  ، كليةة اإلعةالم، جامعةةالمجلةة المصةرية لبحةوث اععةالمإطار نموذ  االستخدامات واإلشباعات، 

 .61، ص0556 مارس-ينايرالسادس والعشرون، 

( سلمان فيحان بن لبدة، "تأثير استخدام تكنولوجيةا االتصةال الحديثةة علةى االسةتراتيجيات االتصةالية للعالقةات 14)

يةة جامعةة القةاهرة: كلرسةالة د تةوراه غيةر منشةورة، )العامة فى المؤسسات السعودية: دراسة ميدانية وتحليلية"، 

  (.0510اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 
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 ة: ومن أهم نتائج الدراس 

اتصاالتها مع الجماهير ووسةائل  فيأكدت نتائج الدراسة على اعتماد المؤسسات السعودية محل الدراسة  -

اسةةتخدام التقنيةةات االتصةةالية الحديثةةة وان كةةان  مةةع محدوديةةة التقليديةةةاإلعةةالم علةةى الوسةةائل اإلعالميةةة 

 أكثر استخداما لها. الخدميالقطاع 

معظةم متغيةرات  فةي والخةدمي اإلنتةاجيد اختالف بين القطاعين كما أكدت الدراسة بشكل عام على وجو -

 .الخدميالدراسة لصالح القطاع 

السةةوق والرليةةة  فةةيتهةةتم المواقةةع اإللكترونيةةة للمنظمةةات بتقةةديم معلومةةات عةةن مجةةال عمةةل المنظمةةة وتاريخهةةا 

 السوق. فيتحكم سياسات عملها بما يحقق تكوين صورة ذهنية جيدة عنها تدعم سمعتها  التيوالمهمة 

، حةةول: استكشةةاف مفهةةوم الحةةوار فةةي ممارسةةة Theunissen & Noordin (2012) (15)دراسةةة:  -2

 العالقات العامة.

اسةةةةتهدفت الدراسةةةةة استكشةةةةاف مفهةةةةوم الحةةةةوار فةةةةي ممارسةةةةة العالقةةةةات العامةةةةة وأثةةةةر الحةةةةوار فةةةةي 

تصةةةال المتماثةةةل فةةةي اتجةةةاهين. وقةةةد اعتمةةةدت الدراسةةةة علةةةى مةةةنهج المسةةةح لعينةةةة مةةةن المنظمةةةات تحقيةةةق اال

 الربحية.

 و ا  من أهم نتائجها:

توصةةلت الدراسةةة إلةةى أن االتصةةال التفةةاعلي أدى إلةةى زيةةادة فاعليةةة االتصةةال الحةةواري فةةي ممارسةةة  -

 العالقات العامة الحوارية وهو ما يطلق عليه نظرية االتصال الحواري في العالقات العامة. 

ئ كما توصةلت الدراسةة إلةى أن الحةوار هةو عمليةة التواصةل المسةتمر فةي العالقةات العامةة ويةدعم مبةاد -

 االتصال في االتجاهين ويتمثل ذلك في قدرات البريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت. 

حةةول: "الكيفيةةة التةةي يةةتم فيهةةا الةةدمج بةةين  ، AlPiet Verhoevena, et.  (2012) (16)دراسةةة:  -3

 الوسائت الرقمية ووسائت اععالم االجتماعية وأةر ذلك على ممارسة العالقات العامة".

اسةةةتهدفت الدراسةةةة رصةةةد الكيفيةةةة التةةةي يةةةتم فيهةةةا الةةةدمج بةةةين الوسةةةائل الرقميةةةة ووسةةةائل اإلعةةةالم 

، وأثةةةر ذلةةةك الةةةدمج علةةةى ممارسةةةة العالقةةةات العامةةةة. واعتمةةةدت الدراسةةةة علةةةى Social Mediaاالجتماعيةةةة 

 جامعةةةة باسةةةتخدام صةةةحيفة استقصةةةاء عبةةةر شةةةبكة 0540مةةةنهج المسةةةح لعةةةدد مةةةن الجامعةةةات األوروبيةةةة بلغةةةت 

 اإلنترنت.

                                                           

(15) Petra Theunissen, Wan Norbani Wan Noordin, "Revisiting the Concept 

"dialogue" in Public Relations", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 5-13.  

(16) Piet Verhoevena, et. al, "How European PR practitioners handle digital and Social 

Media", Public Relations Review, Vol. 38, 2012, pp. 162-164.  
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 و ا  من أهم نتائجها: 

وظيفة وسائل اإلعالم االجتماعية ال تقتصر على المةزيج الترويجةي للمنظمةة ولكةن البحةث فةي اسةتخدام  -

وإدارة وسةةائل اإلعةةالم االجتماعيةةة مةةن خةةالل ممارسةةي العالقةةات العامةةة وأن مةةن أهةةم وسةةائل اإلعةةالم 

 ة، والمدونات، إضافة إلى العوالم االفتراضية. االجتماعية البريد اإللكتروني، والشبكات الداخلي

، حةةول: "توظيةةو أدوات اععةةالم االجتمةةاعي لخدمةةة Alikilic & Atabek (2012) (12)دراسةةة:  -4

 ممارسي العالقات العامة".

 Socialاسةةةتهدفت هةةةذه الدراسةةةة رصةةةد وتحليةةةل عمليةةةة توظيةةةف وسةةةائل التواصةةةل االجتمةةةاعي 

Media  .لخدمةةةةة ممارسةةةةي العالقةةةةات العامةةةةة سةةةةواء علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةداخلي أم علةةةةى المسةةةةتوى الخةةةةارجي

مةةةةن أعضةةةةاء  106واعتمةةةةدت الدراسةةةةة علةةةةى مةةةةنهج المسةةةةح لعينةةةةة مةةةةن ممارسةةةةي العالقةةةةات العامةةةةة قوامهةةةةا 

 جمعية العالقات العامة التركية باستخدام صحيفة االستقصاء.

 و ا  من أهم نتائجها:

عالقات العامة التركية للمهنيين تقدر بدرجة عالية أهميةة وسةائل اإلعةالم االجتماعيةة كشف الدراسة أن ال -

في ممارسة العالقات العامة ووضعتها في الترتيب األول، يليها البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونيةة، 

 وجاء الهاتف المحمول على الترتيب الثالث. 

"الجهةود التةي تقةوم بهةا العالقةات العامةة عبةر اعنترنةت ، حةول: Jungmi Jun (2011) (18)دراسةة:  -5

 لبناء وصيانة العالقات م  أصحاا المصلحة".

استهدفت الدراسة وصف وتحليل الجهود والنشاطات التي يقوم بها العاملون في إدارات العالقات العامةة 

هور الخارجي للمنظمة. حيث تةم من أجل بناء صورة جيدة لمنظامتهم تساعد على إقامة وصيانة العالقات مع الجم

 شركة. 65تحليل محتوى مواقع 

 و ا  من أهم نتائجها:

أكدت الدراسة أن المواقع اإللكترونية للمنظمةات تقةوم بةدور أساسةي فةي التواصةل مةع العمةالء أصةحاب  -

 المصلحة الرئيسيين.

                                                           

(17) Ozlem Alikilic & Umit Atabek, "Social Media adaption among Turkish Public 

Relations Professionals: A Survey of Practitioners", Public Relations Review, Vol. 

38, 2012, pp. 56-63.  

(18) Jungmi Jun, "How Climate Change Organization Utilize Websites for Public 

Relations", Public Relations Review, Vol. 37, 2011, pp. 245-249.  
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تصةةال التفةاعلي مةةع كمةا أشةارت الدراسةةة إلةى أنةةه يمكةن لشةبكة اإلنترنةةت أن تةوفر فوائةةد مثةل وظيفةة اال - 

 الجماهير، وجمع األموال والمتطوعين. 

، حةول: "واقة  اسةتخدام ممارسةي العالقةات العامةة Lindley Curtis, et. al (2010)(12)دراسةة:  -6

 للتكنولوجيا الحديثة".

اسةةتهدفت هةةذه الدراسةةة رصةةد واقةةع اسةةتخدام ممارسةةي العالقةةات العامةةة فةةي عةةدد مةةن المؤسسةةات غيةةر 

من ممارسي العالقات  459اعتمدت الدراسة على منهج المسح، وأجريت الدراسة على عينة قوامها الربحية. وقد 

 العامة، حيث تم جمع البيانات عن طريق صحيفة استقصاء عبر اإلنترنت.

 و ا  من أهم نتائجها:

 من ممارسي العالقات العامة في المؤسسات عينة الدراسة يستخدمون %9137توصلت الدراسة إلى أن  -

يستخدمون الفيديو، في  %0131يستخدمون الشبكات االجتماعية، وأن  %0430البريد اإللكتروني، وأن 

 المدونات وأشكال أخرى من وسائل اإلعالم االجتماعية.  %4734حين يستخدم 

 ، بعنوا : أةر استخدام اعنترنت على ممارسة العالقات العامة.(21) (2111دراسة: حاتم محمد عا و ) -2

الدراسة معرفة أثر استخدام اإلنترنت على أخالقيات ممارسة العالقات العامةة كهةدف رئيسةي.  استهدفت

حيث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عمديةة مةن المؤسسةات الحكوميةة والخاصةة والدوليةة العاملةة فةي مصةر، 

لتحريةةر، والنشةةر، مفةةردة مةةن ممارسةةي العالقةةات العامةةة، واإلعةةالم، وا 055والتةةي مةةن خاللهةةا تةةم مسةةح عةةدد 

والدعاية، بالمؤسسات عينة الدراسةة بكةل مةن )وزارة الصةحة، وزارة البيئةة، الهيئةة العامةة لالسةتعالمات، مكتةب 

منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الشركة المصرية لالتصاالت، شركة موبينيل، شركة فودافون، شركة اتصةاالت 

سةمية للمؤسسةات عينةة الدراسةة علةى اإلنترنةت، لدراسةة وتحليةل مصر(، وتم اختيار عينة عمدية مةن المواقةع الر

مضةةمون رسةةائلها اإلعالميةةة الموجهةةة للجمهةةور، بهةةدف تحديةةد مةةدى التةةزام القةةائم باالتصةةال بأخالقيةةات ممارسةةة 

 المهنة. استخدمت الدراسة أدوات: االستبيان، وتحليل المضمون، والمقابالت المتعمقة كأدوات للدراسة.

 ئج الدراسة:ومن أهم نتا

 من أفراد العينة أن أخالقيات ممارسة العالقات العامة تأثرت إيجابال باستخدام اإلنترنت. %90يرى  -

وعن المظاهر السلبية الستخدام اإلنترنت على أخالقيات ممارسة العالقات العامة، جاء االنفةراد بعةرض  -

 ، %030وجهة نظر المؤسسة دون أخذ رأي الجمهور في االعتبار بموافقة 

                                                           

(19) Lindley Curtis, et. al, "Adaption of Social Media for Public Relations by 

Nonprofit Organizations", Public Relations Review, Vol. 36, 2010, pp. 90-92.  

رسةالة ماجسةتير ة العالقات العامةة: دراسةة تطبيقيةة، ( حاتم محمد عاطف، أثر استخدام اإلنترنت على ممارس05)

 (.0515)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، غير منشورة، 
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من المؤيدين للتأثير السلبي لإلنترنت علةى أن الممارسةين يتحيةزون مةع المؤسسةة ضةد الجمهةور  %4ووافق  

 ور المدافع عن نشاطها بغض النظر عن التأثير السلبي له على المجتمع.وتبني د

لم يتضح للدراسة من تحليل المواقع عينة الدراسة وجود روابط عن أخالقيةات الممارسةة المهنيةة، حيةث  -

 اقتصر مفهوم أخالقيات الممارسة المهنية على ذكر قوانين استخدام الموقع ومسئولية االستخدام.

 الة إحصائيال بين نوع التعليم لممارس العالقات العامة والتزامه بأخالقيات المهنة.وجود عالقة د -

 أوج  االستفادة من الدراسات السابقة

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة المشكلة البحثية. -

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة أهداف وتسالالت وفروض الدراسة. -

استفادت الباحثة من نتائج الدراسات السابقة في معرفة ما يمكن أن تضةيفه الدراسةة الراهنةة مةن جديةد مةن خةالل  -

 مالحظة الجوانب التي لم تغطها الدراسات السابقة، ويمكن أن تغطها الدراسة الراهنة.

 

 تساؤالت الدراسة

 بتكنولوجيا االتصال الحديثة؟ما مدى استعانة إدارات العالقات العامة بقطاع البترول 

 ما أهمية التكنولوجيا الحديثة لألقسام المختلفة من وجهة نظر مسئول العالقات العامة؟  -1

 ما أهم انعكاسات تكنولوجيا االتصال على ممارسي العالقات العامة ؟ -0

 العالقات العامة لوسائل التكنولوجيا الحديثة للقيام بمهام العمل بقطاع البترول؟ فيما مدى استخدام العاملين  -0

مةةا هةةى الوسةةائل الجديةةدة التةةي مةةن الممكةةن أن تسةةتخدمها العالقةةات العامةةة فةةي عملهةةا لتطةةوير العمةةل بقطةةاع  -4

 البترول؟

 العالقات العامة؟ ما النتائج التي تعود على قطاع البترول من استخدام التكنولوجيا الحديثة بإدارات -0

 هل يتم تدريب األفراد وإعدادهم وتأهيلهم الستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؟ -6

 هل يتم االستعانة بالمتخصصين والخبراء في تدريب العاملين على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ؟ -1

املين داخةل الشةركة والشةركات ماأهم وسائل االتصةال التةي تسةتخدمها العالقةات العامةة حاليةا لالتصةال بالعة -7

 األخرى؟

 ما المعوقات التي تواجه ممارسي العالقات العامة بقطاع البترول؟ -9

 

 فرول الدراسة 

توجةةد عالقةة ارتباطيةةة ذات داللةة إحصةةائية بةةين مةدي توظيةةف تكنولوجيةا االتصةةال داخةةل إدارات الفةرل األول: 

 االتصالي للعالقات العامة بهاالعالقات العامة بشركات البترول، ومستوي النشاط 
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تتةةأثر العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إدارات العالقةةات العامةةة بشةةركات الفةةرل الثةةاني:  

البتةةرول، ومسةةتوي النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةاو مةةدي التفاعةةل مةةع التقنيةةات التكنولوجيةةة بةةالمتغيرات 

 التالية: 

 في مجال عمل العالقات العامة. كثافة استخدام اإلنترنت -

 مدى االعتماد علي اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 المستوى التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 سن العاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 

 

 اع ار النظري: 

 نظرية االستخدامات واعشباعات  .1

تناولةت جمهةور الوسةيلة اإلعالميةة وهةذه  التةيتُعد نظرية االستخدامات واإلشباعات من أهةم النظريةات 

تعاملةت مةع جمهةور  التةيبحةوث االتصةال حيةث انهةا أولةى النظريةات  فةيحدوث تطور هائل  فيالنظرية تسببت 

تعاملةه مةع الرسةاله اإلعالميةة وهةذا علةى عكةس النظريةات  فةي الوسيلة اإلعالمية على أنه جمهور ايجةابى ونشةط

نظرت إلى جمهور الوسيلة اإلعالمية على انه جمهةور سةلبى ومةن السةهل أن يخضةع لتةأثير لوسةيلة  التياالخرى 

اهتمت كثير من النظريات بسؤال كيف تتعامل الوسةيلة اإلعالميةة مةع  التيالوقت  فياإلعالمية باالضافة إلى ذلك 

هةذا االطةةار بكيفيةة تعامةةل الجمهةةور مةع الوسةةيلة،أى انهةةا  فةةيالجمهور،اهتمةت نظريةةة االسةتخدامات واإلشةةباعات 

 . (01)اهتمت بالجمهور أكثر من الوسيلة نفسها 

إلعالم منذ االربعينيات مةن القةرن العشةرين بدأ االهتمام بمدخل االستخدامات واإلشباعات عبر وسائل ا 

حةاول  berlsonعن دوافع االستماع إلى الراديو ودراسات بيرلسون  Lazarsfeldمن خالل دراسات الزرسفيلد 

 وزمالئةه katzالسةبعنيات عنةدما اهةتم البةاحثون كةاتز  فةيأسباب قراءة الصحف ثم تطورت دراسات هذا المدخل 

عةةن محتةةوى  Blumlerوبلملةةر  Mcqueilوالنفسةةية وجةةاءت دراسةةات ماكويةةل  بحاجةةات الجمهةةور االجتماعيةةة

 للمشاهد. التليفزيون لتؤكد على الربط بين استعمال محتوى برامج التليفزيون والظروف االجتماعية 

                                                           

(21) Bernice Agyekwena, "The Uses and gratification Theory in relation to televion, 

faculty of social sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

licentiate in social sciences with specialization in social communication pontifical 

gregorain university, p. 19, Available at: http://www.scribd.com/doc/ 
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علةةى ضةةةرورة تطبيةةق نظريةةة االسةةةتخدامات  & Rafaeli  Newhagenدراسةةات اإلنترنةةت فأكةةةد  وجةةاءت 

 .(00)واإلشباعات على اإلنترنت

( فةروض نظريةة االسةتخدامات واإلشةباعات Katz, Blumler & Gurevitechيحدد كاتز وزمالئةه )

 اآلتى: في

 أن الجمهور نشط ويستخدم وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف محددة. -

الم وهو من يمتلةك القةدرة علةى تحديةد االحتياجةات أن الجمهور واعى بالحاجات المرتبطة بوسائل اإلع -

 تشبعها الوسيلة االتصالية. التي

 إشباع احتياجات الجمهور  فيتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى  -

باسةةتخدامهم لوسةةائل اإلعةةالم واهتمامةةاتهم ودوافعهةةم وبامكةةانهم تقةةديم  فيأن االفةةراد لةةديهم الةةوعى الكةةا -

 صورة دقيقة عنها للباحثين.

 

 التصميم المنهجي للدراسة 

 نوع الدراسة:

تنتمةةي الدراسةةة إلةةى الدراسةةات الوصةةفية التةةي تسةةتهدف تصةةوير وتحليةةل خصةةائص ظةةاهرة معينةةة أو 

  .(00) مجموعة من الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

 منهج الدراسة:

تعتمةد هةذه الدراسةة علةى مةةنهج المسةح الةذي يعتبةر أحةد األشةةكال الخاصةة بجمةع المعلومةات عةن حالةةة  

ويُعةد هةذا المةنهج مةن أكثةر المنةاهج اسةتخداما فةي بحةوث  .(04) األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم

 .(00) استكشافيةية أو اإلعالم حيث يمكن استخدامه في تحقيق أهداف عديدة قد تكون وصفية أو تفسير

 مجتم  الدراسة:

جميةع الوحةدات التةي يرغةب الباحةث فةي دراسةتها فقةد يكةون مجموعةة مةن  بانةةيعرف مجتمع الدراسةة 

البشر إذا كان موضوع البحث عن أشخاص أو قد يكون جميع األعداد من صحيفة أو جميةع البةرامج أو األفةالم إن 

 العالقات العامة بشركات البترول. بإدارةكان تحليال للمضمون يتمثل مجتمع الدراسة في السادة العاملين 

 

                                                           

( شيرين محمد كدواني، "مصداقية اإلنترنت وعالقتها باسةتخدام الجمهةور المصةرى لوسةائل اإلعةالم التقليديةة 00)

 (.0515ط: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، )جامعة أسيورسالة ماجستير غير منشورة، والحديثة"، 

 .170(، ص0555، )القاهرة: عالم الكتب، البحث العلمي في الدراسات اععالمية( محمد عبد الحميد، 00)

 .161(، ص0551، )القاهرة: دار النهضة العربية، بحوث اععالم( سامي طايع، 04)

، )القةاهرة: دار 0، طث الرأي العةام واععةالماألسلوا اعحصائي واستخدامات  في بحو( عاطف عدلي العبد، 00)

 .106(، ص1990الفكر العربي، 
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 عينة الدراسة:

إن عملية المعاينة تعنى اختيار مفردات البحث سواء كانت أشخاصا أو أشةياء عةن طريةق تحديةد مجتمةع  

 . (06) منهبحثي يستطيع الباحث اختيار عينة البحث 

اختيةار مفةردات  فيتعتمد الباحثة في دراستها الحالية على العينة العمدية وتستخدم عندما يرغب الباحث 

إدارات العالقةات  فةيإجةراء الدراسةة مةن خةالل عمةل مسةح شةامل لكةل العةاملين  محددة. وتةمالعينة حسب سمات 

 ( مفردة.05العينة ) ( موضوع الدراسة وبلغ عدد05العامة بشركات البترول )

 أدوات جم  البيانات: 

مع ممارسي العالقةات العامةة فةي شةركات تعتمد هذه الدراسة على استخدام صحيفة االستقصاء بالمقابلة 

 قطاع البترول عينة الدراسة فتعد استمارة االستبيان والمقابلة الشخصية أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة.

 عدد الشر ات نوع الشر ة

 05 قطاع عام

 05 قطاع خاص

 05 االجمالى

شركة من شركات البترول،  واالجتماعية لكلولقد اختارت الباحثة عينة الدراسة الختالف الظروف االقتصادية 

 شركات بترول خاصة وشركات بترول عامة 

 نتائج الدراسة والتوصيات

شركات القطاعين العام والخاص للبترول. اعتمدت  فينتائج الدراسة الميدانية على القائمين باالتصال 

شركة قطاع  05، بواقع شركة 05مجال البترول بمصر على دراسة  فيالدراسة الميدانية لعينة الشركات العاملة 

هذا اإلطار قامت  في. و05/4/0510إلى  1/1/0510شركة قطاع خاص، وذلك خالل الفترة من  05عام و

كل شركة من شركات الدراسة. وبلغ عددهم  فيي لمسئولي العالقات العامة واالتصال الباحثة بإجراء استبيان رأ

 مسئول تنوعت مستوياتهم الوظيفية ما بين مدير وموظف. 05

 :وفيما يلي استعرال ألهم النتائج

تنوعت شركات القطاعين العام والخاص العاملة  مدى وجود جهاز للعالقات العامة بشر ات البترول: (1

، إال أن الغالبية العظمى عدمهمجال البترول فيما بينها من حيث وجود جهاز للعالقات العامة بها من  في

شركة من  09كال القطاعين العام والخاص تبين وجود جهاز للعالقات العامة بها ) فيمن هذه الشركات 

 (.%17شركة، بنسبة  05 إجمالي

                                                           

، )القاهرة: دار النشر 1، طبحوث اععالم والرأي العام: تصميمها، وإجراؤها، وتحليلها( فر  الكامل، 06)

 (. 0551للجامعات، 
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مجال البترول بأنشطة العالقات  فيلخاصة العاملة وتبين ارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة وا 

تقوم بها وتمارسها إدارات  التيالعامة. ويتفق ذلك مع أهمية هذه األنشطة وحيوية وخطورة األدوار 

 العالقات العامة داخل مؤسسات وشركات البترول.

مدى وجود جهاز المقارنة بين شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص من حيث  اختباراتنتائج 

بين شركات القطاع  إحصائيال  دالة فروق عدم وجود عن االختبار نتائج أسفرت للعالقات العامة بالشركة

قيمة ت=  وجاءت بالشركة،العام، وشركات القطاع الخاص في مدى وجود جهاز للعالقات العامة 

 (.53510غير دالة احصائيا ) وهي 13701

تشير النتائج العامة للدراسة  شر ات البترول العام والخاص: فيمسميات أجه ة العالقات العامة  (0

الميدانية على شركات البترول العامة والخاصة إلى تنوع مسمى جهاز العالقات العامة بها، فهنا  

شركات يحمل بها جهاز العالقات العامة مسمى "الشئون العامة"، وهنا  شركات أخرى يسمى بها 

واالستعالمات، وأخرى تطلق عليه مسمى العالقات العامة واإلعالم، أو الجهاز بالعالقات العامة 

النسبة األكبر من  فيالعالقات العامة واالتصال. وبوجه عام جاء مسمى هذا الجهاز بالعالقات العامة 

( من شركات القطاع العام يطلق على %05( أن النسبة األكبر )%44شركات البترول عينة الدراسة )

جهاز العالقات العامة بها مسمى "العالقات العامة"، بينما النسبة األقل من هذه الشركات يسمى بها هذا 

 فيالخاص، ولم يختلف األمر كثيرا  (، وكذلك القطاع%0الجهاز بـ "العالقات العامة واالتصال" )

النسبة األكبر من شركات القطاع الخاص عينة  فيالقطاع الخاص إذ يسمى جهاز العالقات العامة 

النسبة األقل من هذه الشركات بـ  في( يسمى بـ "العالقات العامة"، ويسمى هذا الجهاز %45الدراسة )

استخدام  فياق القطاعين العام والخاص معا (. وتبين مما سبق اتف%15"عالقات عامة واتصال" )

ذلك إشارة ضمنية إلى اتباع أساليب إدارة  فيمسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى آخر، و

مركزية تستند إلى تخصيص وظائف أساسية إلدارات وأجهزة منفردة ذات مسميات تخصصية مثل 

إدارات  فيص وعدم دمج االختصاصات الوظيفية العالقات العامة. فهذه الشركات تقوم على التخص

عامة إال في حدود ضيقة للغاية إذ تبين أن عدد قليل من الشركات موضع الدراسة يربط بين اختصاص 

 واحد. إداريمسمى  فيالعالقات العامة وغيره 

هاز يتبعها ج التيتنوعت الجهات  شر ات البترول العام والخاص: فيتبعية جهاز العالقات العامة  (0

شركات البترول العامة والخاصة ما بين رئيس مجلس اإلدارة أو أحد نوابه أو  فيالعالقات العامة 

المدير العام أو مدير الشئون اإلدارية وقد ال يتبع هذا الجهاز جهة معينة، وتشير النتائج أن النسبة األكبر 

بها مدير الشئون اإلدارية بينما  ( من شركات القطاع العام يتبع جهاز العالقات العامة الموجود00%)

(، %15النسبة األقل من هذه الشركات يتبع جهاز العالقات العامة الخاص بها رئيس مجلس اإلدارة )

النسبة األكبر من  فيالقطاع الخاص إذ يتبع أيضال جهاز العالقات العامة  فيولم يختلف األمر كثيرال 

(، بينما النسبة األقل من هذه %0631ون اإلدارية )شركات القطاع الخاص عينة الدراسة مدير الشئ

 (. %1030الشركات يتبع جهاز العالقات العامة بها رئيس مجلس اإلدارة )
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جانب كبير من  فيوتتفق هذه النتيجة مع طبيعة عمل أجهزة العالقات العامة اذ تختص هذه األجهزة  

بشكل مباشر او  ما يربطهاوهو  الخارجيالمؤسسة الى جانب جمهورها  في الداخلينشاطها بالجمهور 

 غير مباشر بالشئون اإلدارية داخل المؤسسة.

تم قياس مستوى نشاط أجهزة  مستوى نشا  أجه ة العالقات العامة بشر ات البترول العامة والخاصة: (4

شركات البترول العامة والخاصة من خالل مقياس يحدد مدى ممارسة كل نشاط من  فيالعالقات العامة 

يبدأ  ثالثينشطة العالقات العامة داخل الشركة، وقامت الباحثة بتحديد مدى الممارسة من خالل تدر  أ

بعدم ممارسة النشاط ويمر بممارسة النشاط أحيانا وينتهى بممارسة النشاط دائما، ومن واقع ممارسة 

رة العالقات العامة جهاز العالقات العامة بالشركة لكل نشاط حددت الباحثة احصائيا مستوى نشاط ادا

 بالشركة.

المرتبة األولى من بين بقية  فيويتضح أن نشاط استخرا  جوازات سفر، وتأشيرات، وحجز فنادق 

بينما جاء  %76األنشطة التي تضمنها المقياس بالنسبة لشركات القطاع العام إذ حصل على وزن نسبي 

ألخيرة إذ حصل على أقل وزن نسبى المرتبة ا فيالصحف عن الشركة  فينشاط الرد على ما ينشر 

063661%. 

المرتبة األولى إذ حصل على  فيأما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء تنظيم الحمالت اإلعالمية 

تهم العالقات العامة وقياس  التي، بينما جاء نشاطي القيام بإجراء البحوث %903000وزن نسبى 

 لكل نشاط. %073761على أقل وزن نسبي  المرتبة األخيرة إذ حصل فيالرأي العام 

شركات  فيمن أجهزة العالقات العامة  %05وبصفة عامة جاء مستوى النشاط االتصالى للنسبة األكبر 

من هذه الشركات  %05نسبة  فيالقطاع العام عينة الدراسة جاء متوسطال، بينما جاء منخفضا ومرتفعا 

النسبة  فيلكل مستوى، وعلى العكس إذ جاء مستوى نشاط جهاز العالقات العامة مرتفعال  %00بواقع 

 %631النسبة األقل  في، بينما جاء منخفضال %0631األكبر من شركات القطاع الخاص عينة الدراسة 

أن  الطبيعية الدراسة ومجال عملها فمن من هذه الشركات. وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة الشركات عين

شركات البترول متوسط أو مرتفع النشاط دائما نتيجة لتنوع مجال  فييكون جهاز العالقات العامة 

 (T-Test)وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة باستخدام اختبار "ت"عملها. 

وشركات  للكشف عن معنوية االختالف بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي شركات القطاع العام، 

في مستوى نشاط جهاز للعالقات العامة بالشركة، وتم التعرف علي اتجاه العالقة بين القطاع الخاص 

، لخاصوشركات القطاع ا المتغيرين من واقع دراسة المتوسطين الحسابيين لشركات القطاع العام،

شركات القطاع العام، وشركات القطاع  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج وأسفرت

 ذات وهي  03077=   قيمة ت وجاءت  الخاص في مستوى نشاط جهاز للعالقات العامة بالشركة،

 (.53510مرتفعة ) إحصائية داللة

 العامة بشر ات البترول العامة والخاصة:نشا  أجه ة العالقات  في األلىمجاالت استخدام الحاس   (0

نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العامة  في األلىتنوعت مجاالت استخدام الحاسب 

وبصفة عامة  األلىأشارت الشركة الواحدة إلى أكثر من مجال واحد الستخدام الحاسب  والخاصة إذا
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مقدمتها مجال  فيأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربعة مجاالت الستخدام الحاسب االلى جاء  

 .%70تكرار بنسبة  41تخزين البيانات واسترجاعها وحفظ الملفات 

المرتبة األولى من بين مجاالت استخدام شركات القطاع  فيإن مجال حفظ الملفات واسترجاعها جاء 

، بينما جاءت مجاالت كتابة الرسائل والنشرات %0030لبترول للحاسب اآللي مجال ا فيالعام العاملة 

ترتيب تالي  فيوإنتا  المواد اإلعالمية، واالتصاالت الداخلية للشركة، واالتصاالت الخارجية للشركة 

لكل مجال، وكذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص  %0136للمجال السابق اإلشارة إليه وبنفس النسبة 

من  %0737المرتبة األولى بنسبة  فياء أيضا مجال تخزين البيانات واسترجاعها وحفظ الملفات إذ ج

بين مجاالت استخدام هذه الشركات للحاسب اآللي، بينما جاء مجال كتابة الرسائل وإنتا  المواد 

وجيا . ويتضح مما سبق مواكبة شركات البترول لتكنول%0130المرتبة األخيرة بنسبة  فياإلعالمية 

 مجاالت متعددة بصرف النظر عن مدى توظيف هذه التكنولوجيا.  فياالتصال الحديثة واستخدامها 

 تستعين بها ادارات العالقات العامة بشر ات البترول العامة والخاصة: التيالوسائت االتصالية الحديثة  (6

احدة إلى نوع أو أكثر تنوعت وسائل االتصال بشركات البترول العامة والخاصة إذ اشارت الشركة الو

من الوسائل االتصالية. وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى خمس وسائل اتصالية تستعين 

 .%17بنسبة  09مقدمتها أجهزة الكمبيوتر تكرار  فيبها جاء 

م شركات القطاع العا فيالمرتبة األولى من بين الوسائل المستخدمة  فيإن جهاز معالجة البيانات جاء 

، %0630ترتيب تالي بنسبة  في، بينما جاءت أجهزة الكمبيوتر %0037مجال البترول  فيالعاملة 

لكل جهاز، أما  %1130المرتبة األخيرة بنسبة  فيوجاءت أجهزة تليفون حديثة وجهاز فاكسيميلي 

جاء ، و%0630المرتبة األولى بنسبة  فيبالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء جهاز الكمبيوتر 

، وجاءت أجهزة تليفون حديثة وجهاز فاكسيميلي %0131المرتبة التالية بنسبة  فياإلنترنت واإلنترانت 

 .%030المرتبة األخيرة جهاز معالجة البيانات بنسبة  في، وجاء %1430المرتبة التالية بنسبة  في

 جهاز العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص: فيمجاالت استخدام اعنترنت واالنترانت  (1

نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العام  فياختلفت مجاالت استخدام اإلنترنت واإلنترانت 

والخاص وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى سبعة مجاالت الستخدام اإلنترنت 

 .%06تكرار بنسبة  07ريد إلكتروني مقدمتها إرسال ب فيواإلنترانت جاء 

المرتبة األولى من بين مجاالت استخدام شركات القطاع العام  فيإن مجال إرسال بريد الكترونى جاء 

المرتبة  فيلإلنترنت بينما جاء االطالع على مواقع الشركات  %0630مجال البترول بنسبة  فيالعاملة 

. وكذلك بالنسبة %039المرتبة األخيرة بنسبة  يف، وجاءت برامج الشات %0030التالية بنسبة 

المرتبة األولى من بين مجاالت  فيلشركات القطاع الخاص إذ جاء أيضال مجال إرسال بريد إلكتروني 

المرتبة األخيرة  فياستخدام هذه الشركات لإلنترنت واإلنترانت، بينما جاء التعرف على أنشطة الشركة 

639%. 
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شركات القطاعين العام والخاص لإلنترنت واإلنترانت يركز بشكل كبير  ويتضح مما سبق أن توظيف 

اختصار الوقت كما يتضح  فيمجال تبادل الرسائل اإللكترونية بما يفيد  فيمجال العمل وبالتحديد  في

 أيضا تنوع مجاالت استفادة شركات البترول من اإلنترنت.

 العامة بشر ات البترول العام والخاص: مجال عمت العالقات فيمدى توظيو تكنولوجيا االتصال  (7

أشارت نتائج الدراسة الميدانية على عينة الشركات موضع الدراسة إلى وجود ثالثة مستويات لتوظيف 

توظيف محدود ومتوسط وواضح أن النسبة  وهيمجال عمل العالقات العامة  فيتكنولوجيا االتصال 

العاملين بها على كل سؤال من أسئلة مقياس  من شركات القطاع العام عكست إجابات %65األكبر 

مجال عمل العالقات العامة محدودية توظيف بينما النسبة األقل من  فيمدى توظيف تكنولوجيا االتصال 

. أما بالنسبة للقطاع الخاص النسبة األكبر %15هذه الشركات عكست إجاباتها وجود توظيف متوسط 

بها توظيف محدود. وقد يتفق ذلك مع طبيعة كال  %15ل لتوظيف واضح، بينما النسبة األق 0030%

االختيار ويسعى  فيالقطاعين العام والخاص فغالبال ما يستند القطاع الخاص إلى الكفاءات األعلى ويتفق 

المقام االول، ومن ثم فيقوم بتوظيف كافة اإلمكانيات المتاحة لذلك، ومنها  فيإلى تحقيق الربح 

اإلمكانيات التكنولوجية، لذا يرتفع مستوى توظيف هذه الشركات لتكنولوجيا االتصال عكس القطاع 

إلمكانيات  توظيفهالعام، والذي يهدف إلى الربح أيضال ولكن ليس بنفس درجة الخاص، ومن ثم ينخفض 

 لربح مقارنة بالقطاع الخاص.تحقيق ا

للكشف   (T.Test)وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة باستخدام اختبار ت

عن معنوية االختالف بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي شركات القطاع العام، وشركات القطاع 

قات العامة بالشركة، وتم التعرف مجال عمل العال فيالخاص في مدى توظيف تكنولوجيا االتصال 

علي اتجاه العالقة بين المتغيرين من واقع دراسة المتوسطين الحسابيين لشركات القطاع العام، 

شركات القطاع  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج وأسفرتوشركات القطاع الخاص، 

مجال عمل العالقات العامة  فيالتصال العام، وشركات القطاع الخاص في مدى توظيف تكنولوجيا ا

 (.53550مرتفعة ) إحصائية داللة ذات وهي  3.237قيمة ت = وجاءت بالشركة،

تنوعت وسائل االتصال بين ( وسيلة التواصت بين الجمهور الداالي بشر ات البترول العام والخاص: 2

الجمهور الداخلي بشركات البترول العامة والخاصة، وبصفة عامة أشارت الشركات عينة الدراسة إلى 

، وأخيرال االتصال المباشر %64مقدمتها االتصال بالتليفون بنسبة  فيأربع وسائل لالتصال جاء 

األولى من بين وسائل التواصل بين المرتبة  في. وأن االتصال بالتليفون جاء %05بالرئيس بنسبة 

في المرتبة  SMS، بينما جاءت رسائل %6130شركات القطاع العام بنسبة  فيالجمهور الداخلي 

رسائل . أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاءت في المرتبة األولى %037بنسبة األخيرة 

SMS 131المرتبة األخيرة االتصال المباشر بالذهاب إليه بنسبة  في، و%4630بنسبة%. 

أشارت نتائج الدراسة مجال البترول:  في( وسيلة التعرف على أابار الشر ات العامة والخاصة العاملة 11

الميدانية إلى تنوع الوسائل التي يتعرف من خاللها العاملين بالعالقات العامة داخل الشركة على 
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شار مسئولو العالقات العامة في كل شركة عن وسيلة واحدة أو أكثر للتعرف على أخبار أخبارها، إذ أ 

مقدمتها بالنسبة  فيهذا اإلطار تبين وجود ست وسائل للتعرف على أخبار الشركة، جاء  فيالشركة، و

ريق ، يليها في المرتبة الثانية مجلة الشركة وعن ط%45لشركات القطاع العام لوحة اإلعالنات بنسبة 

المرتبة  في، و%1030المرتبة الثالثة جاءت اإلنترانت بنسبة  فيلكل منهما، و %1131الزمالء بنسبة 

أما شركات . %434المرتبة األخيرة جاءت اإلنترنت بنسبة  في، و%1131الرابعة النشرات بنسبة 

حة اإلعالنات ، في حين جاءت لو%0030المرتبة األولى بنسبة  فيالقطاع الخاص فقد جاءت اإلنترنت 

، وفي المرتبة %1931المرتبة الثالثة جاءت اإلنترانت بنسبة  في، و%0031في المرتبة الثانية بنسبة 

المرتبة  في، و%1431المرتبة الخامسة مجلة الشركة بنسبة  في، و%1630الرابعة النشرات بنسبة 

المرتبة األولى من بين  في. بوجة عام جاءت لوحة اإلعالنات %434األخيرة عن طريق الزمالء بنسبة 

، %66التعرف على أخبار الشركة من جانب العاملين بالعالقات العامة بنسبة  فيالوسائل المستخدمة 

. وتشير هذه النتيجة إلى وعي ثقافة %05المرتبة األخيرة بنسبة  فيبينما جاء عن طريق الزمالء 

التعرف على أخبار الشركة داخل القطاعين العام والخاص، فلوحة  فياالستناد إلى مصادر موثوق فيها 

اإلعالنات هي بمثابة الواجهة الرسمية للشركة، أما االستعانة بالزمالء فيفتح الطريق أمام ظهور 

 الشائعات غير الموثوق فيها.

انية إلى تنوع أشارت نتائج الدراسة الميد(  يفية التواصت م  إدارات شر ة البترول العام والخاص: 11

يتم من خاللها تواصل العاملين بالعالقات العامة باإلدارات داخل الشركة، إذ أشار  التيوسائل االتصال 

كل شركة من شركات الدراسة عن وسيلة واحدة أو أكثر للتواصل داخل  فيمسئولو العالقات العامة 

ارات داخل الشركة، جاء في مقدمتها هذا اإلطار تبين وجود أربع وسائل لالتصال مع اإلد فيالشركة، و

. وبالنسبة للقطاع %131المرتبة األخيرة اإلنترانت بنسبة  فيالقطاع العام، و في %41التليفون بنسبة 

المرتبة األخيرة من خالل المكاتبات  في، و%4531الخاص جاء أيضال التليفون في المرتبة األولى بنسبة 

المرتبة األولى  فيدة منهما. وبصفة عامة جاء التليفون لكل واح %1631واالتصال الشخصي بنسبة 

 فيالتواصل مع اإلدارات المختلفة بالشركة، بينما جاءت المكاتبات  فيكأكثر وسيلة تم االستعانة بها 

شركات  فيالمرتبة األخيرة. وتشير هذه النتائج بوجه عام إلى تقدير واحترام الوقت بشكل كبير 

مجال البترول، فاالتصال الهاتفي يختصر الوقت، كما أنه يؤدي إلى  فيلعاملة القطاعين العام والخاص ا

نفس نتيجة االتصال من خالل المكاتبات، كما تشير النتائج السابقة أيضال إلى ابتعاد الشركات العامة 

 مجال البترول إلى حد ما من قيود الروتين. فيوالخاصة العاملة 

تنوعت وسائل ن أةناء العمت داات شر ات البترول العامة والخاصة: (  يفية اتصال الرؤساء بالعاملي12

اتصال الرلساء بالعاملين أثناء العمل، وأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربع وسائل لالتصال جاء 

. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء %41شركات القطاع العام التليفون بنسبة  فيمقدمتها  في

 %0031سائل اتصال الرلساء بالعاملين أثناء العمل التليفون، وكذلك يطلب حضوري بنسبة مقدمة و في

 لكل واحدة منهما.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  388 

ISSN: 2706-6495 

وتتفق هذه النتيجة مع ما سبق اإلشارة إليه من ارتفاع تقدير قيمة الوقت داخل شركات البترول والتحرر   

النسبي من قيود الروتين داخل هذه الشركات، فهنا  أعمال تتطلب استخدام المكاتبات الرسمية، وهنا  

 فيمن استخدام الهاتف  أعمال أخرى يمكن إنجازها من خالل الهاتف أو االتصال الشخصي. وعلى الرغم

إنجاز هذه األعمال إال أن ذلك ال يعني التوظيف التام لتكنولوجيا االتصال، فهنا  وسائل أكثر حداثة مثل 

احتلت المرتبة الثالثة، ويعني ذلك أن استخدام شركات البترول لتكنولوجيا االتصال مازال  التياإلنترانت و

رغم وضوحه فهو استخدام قشري وظاهري فقط يحتا  إلى المزيد  يحتا  إلى مزيد من التعميق ليتسع مجاله

 من التعمق.

تنوعت وسائل (  يفية اتصال العاملين بالرؤساء أةناء العمت داات شر ات البترول العام والخاص: 13

اتصال العاملين بالرلساء أثناء العمل داخل شركات البترول، وأشارت الشركات عينة الدراسة إلى أربع 

المرتبة  في، بينما جاءت االجتماعات الدورية %4537مقدمتها اإلنترانت بنسبة  فيوسائل، جاء 

المقدمة بنسبة  فيلعام جاء شركات القطاع ا في. وأن االتصال من خالل اإلنترانت %0األخيرة بنسبة 

. أما بالنسبة لشركات القطاع %0المرتبة األخيرة بنسبة  في، بينما جاءت االجتماعات الدورية 4537%

المرتبة األخيرة  في، بينما جاء %0039مقدمتها طلب عقد لقاء معه بنسبة  فيالخاص فقد جاء 

 .%1530االجتماعات الدورية بنسبة 

ين بالعالقات العامة داات شر ات البترول العام والخاص م  تكنولوجيا االتصال: ( مستوى تفاعت العامل14

أشارت استجابات أفراد العينة من مسئولي العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص أمام كل 

سؤال من أسئلة مقياس مستوى التفاعل مع تكنولوجيا االتصال داخل الشركة إلى وجود من يرتفع 

فاعلهم ومن يتفاعلون بدرجة متوسطة ومن ينخفض مستوى تفاعلهم مع هذه التكنولوجيا. مستوى ت

وبصفة عامة تبين من واقع استبيان الرأي وتحليل إجابات المبحوثين أن النسبة األكبر من شركات 

وأن شركات مصر يتفاعل العاملين بها بدرجة متوسطة مع تكنولوجيا االتصال الحديثة.  فيالبترول 

مجال البترول ينحصر مستوى تفاعل العاملين بها مع التكنولوجية االتصالية  فيطاع العام العاملة الق

، أما شركات %06مستويين هما المنخفض والمتوسط لصالح المستوى المتوسط بنسبة  فيالحديثة 

. %05سبة القطاع الخاص فيظهر بها ارتفاع مستوى التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وان كان محدود بن

 فيعدم شيوع ثقافة تكنولوجيا االتصال الحديثة لدى غالبية العاملين  فيهذه النتيجة  ويمكن تفسير

ظل ضعف  فيمصر، فضالل عن ضعف مستويات تعامل الكثير منهم مع الحاسب واإلنترنت، وخاصة 

ين شركات البترول وتم دراسة داللة الفروق بوقلة أو عدم كفاية ما يحصلون عليه من دورات تدريبية. 

شركات القطاع العام،  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج العامة والخاصة وأسفرت

 وجاءت االتصال،وشركات القطاع الخاص في مستوى تفاعل العاملين بالعالقات العامة مع تكنولوجيا 

 (.53544متوسطة ) إحصائية داللة ذات وهي 03560قيمة ت= 
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أشارت شر ات البترول العام والخاص بالجمهور الخارجي:  في( وسائت اتصال أجه ة العالقات العامة 15 

يتم من خاللها  التيمجال البترول إلى العديد من الوسائل  فيإجابات شركات القطاعين العام والخاص 

التواصل بالجمهور الخارجي، وتنوع استخدام كل وسيلة ما بين االستخدام النادر أو الدائم أو المحدود. 

القطاع العام  فيمقدمتها بالنسبة لالستخدام الدائم  فيوسيلة جاء  19وبصفة عامة أظهرت النتائج وجود 

جاءت وسائل التليفزيون والمطبوعات  لكل منهما، بينما %1531كل من الجرائد والراديو بنسبة 

ضوء تكلفة كل وسيلة من  فيلكل منهما. وتشير هذه النتيجة  %130 بنسبةالمرتبة األخيرة  فيالخارجية 

الوسائل المشار إليها إلى ضعف اهتمام أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص 

من الراديو والجرائد بتكلفة التليفزيون والمطبوعات  واالتصال بالجمهور الخارجي، فمقارنة تكلفة كل

يبن عدم االهتمام بالوسائل المستخدمة لالتصال بالجمهور الخارجي والبحث عما هو أقل تكلفة. أما 

 فيبالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تبين أن وسائل الجرائد واإلنترنت والندوات والمؤتمرات جاءت 

، بينما جاءت %1131ئل يتم من خاللها االتصال بالجمهور الخارجي بنسبة المرتبة األولى كأكثر وسا

. ويمكن %139المراتب األخيرة بنسبة  فيوسائل المجالت المتخصصة والهدايا والمقابالت الشخصية 

 ضوء طبيعة عمل هذه الشركات واتجاهها أيضال إلى تقليل اإلنفاق وتحقيق أعلى استفادة. فيتفسير ذلك 

أشارت نتائج أعمال العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص:  فيعلى اعنترنت  العتمادا( مدى 16

مجال البترول إلى تباين كال القطاعين  فيالدراسة الميدانية على عينة الشركات العامة والخاصة العاملة 

مجال  فيكل قطاع على اإلنترنت  فيالعام والخاص من حيث مدى اعتماد العاملين بالعالقات العامة 

، أما %00العمل إذ تبين أن شركات القطاع العام يتم االعتماد بها على اإلنترنت أحيانال فقط بنسبة 

، وقد يكون %4030شركات القطاع الخاص فقد تبين أن االعتماد على اإلنترنت بها غالبال ما يكون دائمال 

كان ذلك في حدود ضيقة للغاية. ويتبين من النتائج السابقة أن ، وإن %0030اعتماد محدود أحيانال بنسبة 

شركات القطاع الخاص هى األكثر اعتمادال على اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة مقارنة 

 فيبشركات القطاع العام. وتتفق هذه النتيجة مع ما سبق اإلشارة إليه من أن العاملين بالقطاع الخاص 

مجال العالقات  فيكثر تفاعالل مع تكنولوجيا االتصال الحديثة، مقارنة بالعاملين مجال البترول هم األ

العامة بشركات البترول العامة. كما يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة 

 نتائج وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرتوطبيعة العاملين بها. 

شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في مدى  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار

 إحصائية داللة ذات وهي 03015قيمة ت=  وجاءت العامة،أعمال العالقات  فياالعتماد على اإلنترنت 

 (. 53510مرتفعة )

أفصحت شر ات البترول العام والخاص:  فيمجال عمت العالقات العامة  في( استخدامات اعنترنت 12

نتائج الدراسة الميدانية عن استخدام شركات البترول العام والخاص لإلنترنت في مجال عمل العالقات 

 فيمجال عمل العالقات العامة  فيهذا اإلطار تبين وجود تسعة استخدامات لإلنترنت  فيالعامة بها و

 شركات البترول، وتنوعت هذه االستخدامات بين البحث واالطالع والتوثيق واألعمال الخدمية.
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يتبين من الجدول السابق أن النسبة األكبر من شركات القطاع العام يستخدم العاملين بمجال العالقات العامة   

تخدام في تبادل الرسائل المرتبة الثانية االس في، يليه %1030 بنسبةمجال الترفيه  فيبها اإلنترنت 

تبادل  في. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تبين أن استخدم اإلنترنت %1036 بنسبةاإللكترونية 

 بنسبةمجال عمل العالقات العامة  فيالمرتبة األولى كأكثر استخدام لإلنترنت  فيالرسائل اإللكترونية جاء 

المعلومات والحصول على الوثائق الحكومية والدولية بنسبة المرتبة الثانية البحث عن  في، يليه 1036%

. ويتضح %639المرتبة األخيرة بنسبة  فيلكل منهما، بينما جاء استخدام اإلنترنت من أجل الترفيه  1030%

مجال البترول من حيث مجاالت  فيمما سبق التباين الكبير بين شركات القطاع العام والخاص العاملة 

 كل قطاع وطبيعة ومستوى نشاط كل قطاع. فيت وقد يرجع ذلك إلى طبيعة العاملين استخدام اإلنترن

أظهرت شر ات البترول العام والخاص:  فيمجال عمت العالقات العام  في(  ثافة استخدام اعنترنت 18

مجال عمل  فيشركات البترول العام والخاص  فينتائج الدراسة الميدانية عن كثافة استخدام اإلنترنت 

هذا اإلطار تبين وجود أربعة مستويات لالستخدام، وتنوعت هذه المستويات  فيالعالقات العامة بها، و

وتبين أن النسبة األكبر من  بين ال يستخدم، وقليل االستخدام، ومتوسط االستخدام، وكثيف االستخدام.

از أعمال العالقات العامة، أما إنج في %40 بنسبةشركات القطاع العام ال يستخدمون اإلنترنت وذلك 

. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء %05النسبة األقل منها يرتفع بها كثافة استخدام اإلنترنت 

المرتبة  في، وجاء االستخدام المتوسط %0631االستخدام المرتفع لإلنترنت في المرتبة األولى بنسبة 

 نتائج لفروق بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرتوتم دراسة داللة ا .%1030األخيرة بنسبة 

شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في كثافة  بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار

 إحصائيال  غير دالة وهي 13060قيمة ت=  وجاءت مجال عمل العالقات العامة، فياستخدام اإلنترنت 

(53119.) 

مجال عمت العالقات العامة بشر ات البترول  في( مستوى اعشباع المتحقق من استخدام اعنترنت 12

 فيأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود إشباع يتحقق من استخدام اإلنترنت العامة والخاصة: 

وجود أربعة  هذا اإلطار تبين فيمجال عمل العالقات العامة بشركات البترول العام والخاص بها، و

شركات  فيمستويات لإلشباع، وهي: منعدم، ومنخفض، ومتوسط، ومرتفع. وتبين أن النسبة األكبر 

. أما بالنسبة لشركات القطاع %40القطاع العام ال يتحقق فيها أي إشباع من استخدام اإلنترنت بنسبة 

ما توصلت إليه الدراسة  وتتفق هذه النتيجة مع .%05الخاص فيرتفع مستوى اإلشباع المتحقق بنسبة 

مجال عمل  فيالقطاعين العام والخاص لإلنترنت  فيفيما يتعلق بكثافة استخدام شركات البترول 

العالقات العامة، إذ أن االستخدام الكثيف يتبعه تحقيق مستوى مرتفع من اإلشباع، أما االستخدام 

لذلك ظهر المستوى المرتفع من اإلشباع الضعيف والقليل فال يمكن أن يتبعه مستوى مرتفع من اإلشباع، 

وتم دراسة داللة الفروق بين شركات البترول العامة لدى غالبية الشركات الخاصة وليس العامة. 

 شركات القطاع العام، بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج والخاصة وأسفرت
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مجال عمل العالقات  فيوشركات القطاع الخاص في مستوى اإلشباع المتحقق من استخدام اإلنترنت   

 (.53564) إحصائيال  غير دالة وهي 13796قيمة ت=  وجاءت العامة،

تنوعت مجال عمت العالقات العامة بشر ات البترول العام والخاص:  فيعدم استخدام اعنترنت  أسباا( 21

عمل العالقات العامة، إذ أشارت الشركات عينة الدراسة إلى  مجال فيأسباب عدم استخدام اإلنترنت 

شركات القطاع العام مجال المؤسسة ال يتطلب ذلك وصعوبة التعامل مع  فيمقدمتها  فيستة أسباب جاء 

المقدمة بنسبة  فيكر لكل منهم، بينما القطاع الخاص جاء أخرى تذ %0030اللغة اإلنجليزية بنسبة 

كما قامت الباحثة بدراسة داللة الفروق  .%0536، يليها اإلدارة العليا ال ترى أهمية لذلك بنسبة 0934%

 بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج بين شركات البترول العامة والخاصة وأسفرت

قيمة ت =  وجاءت عليمي للعاملين بها،المستوى التشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في 

 بين إحصائيال  دالة فروق وجود عن االختبار نتائج (. وأسفرت53500) إحصائيال  دالة وهي 03169

-قيمة ت= ) شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص في سنوات الخبرة للعاملين بها، وجاءت

 (.53500) إحصائيال  دالة ( وهي03059

 الدراسة نتائج فرول

  عالقة ارتباطيةة ذات داللةة إحصةائية بةين مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل  توجد األول:الفرل

 إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

(، 53451= )+وتم اختبار هذا الفرض باسةتخدام معامةل "بيرسةون" لالرتبةاط، وجةاءت قيمةة االرتبةاط 

 (.53554وهو ارتباط إيجابي متوسط القوة ودال إحصائيال )مستوى المعنوية = 

قيمة االرتباط بةين متغيةري مةدي توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة بشةركات 

 البترول، ومستوي النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

ثبةت وجةةود عالقةة ارتباطيةةة ايجابيةةة ذات داللةة إحصةةائية بةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةا االتصةةال داخةةل 

 إدارات العالقات العامة بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها. 

  مةةة العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إدارات العالقةةات العا تتةةأثر الثةةاني:الفةةرل

بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها مدى التفاعل مةع التقنيةات التكنولوجيةة 

 بالمتغيرات التالية: 

 كثافة استخدام اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 مدى االعتماد على اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. -

 لعالقات العامة بالشركة.المستوى التعليمي للعاملين في ا -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 سن العاملين في العالقات العامة بالشركة. -
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السةةتخرا  قيمةةة  (Partial Correlation)والختبةةار هةةذا الفةةرض تةةم اسةةتخدام معامةةل االرتبةةاط الجزئةةي  

العالقةةات العامةةة بشةةركات البتةةرول،  مةةدى توظيةةف تكنولوجيةةا االتصةةال داخةةل إداراتاالرتبةةاط بةةين 

متغيةرات: كثافةة اسةتخدام اإلنترنةت ؛ وذلك باستبعاد تةأثير ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

فةةي مجةةال عمةةل العالقةةات العامةةة بالشةةركة، ومةةدى االعتمةةاد عليةةه، والمسةةتوى التعليمةةي للعةةاملين فةةي 

 لهم، وسنهم. العالقات العامة بالشركة، والخبرة المهنية

 وفيما يلي أهم النتائج التي تم التوصت إليها في هذا الفرل: 

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)كثافة اسةتخدام  باستبعاد تأثير متغير بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط بينهمةا 5306= )+اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة بالشةركة( 

 ( مما يشير إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+ دون

  :إدارات العالقةات العامةة مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)مدى االعتمةاد باستبعاد تأثير متغير  بشركات البترول، ومستوى النشاط االتصالي للعالقات العامة بها

(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط 5309= )+على اإلنترنت في مجةال عمةل العالقةات العامةة بالشةركة( 

 إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين. (، مما يشير5345استبعاد تأثير هذا األخير )+ دونبينهما 

  :مةدي توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)المسةةتوى  باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر بشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةا

 دون(، وهي أكبر من قيمة االرتبةاط بينهمةا 5340= )+شركة( التعليمي للعاملين بالعالقات العامة في ال

 ( مما يشير إلى إضعافه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)الخبةةرة باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر  صةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةابشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االت

 دون(، وهةي أقةل مةن قيمةة االرتبةاط بينهمةا 5305= )+المهنية للعاملين بالعالقات العامة فةي الشةركة( 

 (، مما يشير إلى تدعيمه للعالقة بين هذين المتغيرين.5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

  :مةدى توظيةف تكنولوجيةا االتصةال داخةل إدارات العالقةات العامةة جاءت قيمةة االرتبةاط بةين متغيةري

)الخبةةرة باسةةتبعاد تةةأثير متغيةةر  بشةةركات البتةةرول، ومسةةتوى النشةةاط االتصةةالي للعالقةةات العامةةة بهةةا

 دوننهمةةا (، وهةي تسةاوي قيمةةة االرتبةاط بي5345= )+المهنيةة للعةاملين بالعالقةةات العامةة فةي الشةةركة 

(، مما يشير إلى عدم تةأثر العالقةة بةين هةذين المتغيةرين بةذلك المشةار 5345استبعاد تأثير هذا األخير )+

 إليه.

تتةةأةر العالقةةة بةةين مةةدي توظيةةو فةةرول الدراسةةة ج ئيةةا، إذ تبةةين  مةةنتبةةين صةةحة الفةةرل الثةةاني 

توي النشةةا  االتصةةالي تكنولوجيةةا االتصةةال دااةةت إدارات العالقةةات العامةةة بشةةر ات البتةةرول، ومسةة

 للعالقات العامة بها مدي التفاعت م  التقنيات التكنولوجية بالمتغيرات التالية: 
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 كثافة استخدام اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. - 

 اإلنترنت في مجال عمل العالقات العامة. علىمدى االعتماد  -

 .المستوى التعليمي للعاملين في العالقات العامة بالشركة -

 الخبرة المهنية للعاملين في العالقات العامة بالشركة. -

 

 الخاتمة: 

تتمثل مشكلة البحث في معرفة استخدام ممارسي العالقات العامة لوسائل االتصال بقطاع البترول واالشباعات 

المتحققة منها، معرفة مهام هذه اإلدارات وكيفية تعاملها مع التكنولوجيا الحديثة،كيفية تطوير قدراتها في التعامل 

 فيلتى أحدثتها وسائل االتصال الحديثة بين العاملين مع األنشطة المختلفة، وتسعى إلى معرفة شكل العالقة ا

البيئة الداخلية والخارجية،  وكيف تطورت أساليب التخطيط  فيالعالقات العامة والجمهور المحيط بهم متمثلة  

في العالقات العامة، وكيف استفادت من الطرق الحديثة كأساليب تحليل شبكات األعمال لتحقيق األهداف المرجوة 

قل وقت ممكن وبأدنى حد من النفقات وبأقصى كفاءة ممكنة في نفس الوقت، وكيفية االستفادة من هذه في أ

التكنولوجيا لتطوير العمل في قطاع البترول لتحقيق أهداف اقتصادية من شأنها اإلسهام في تقدم ورخاء الدولة 

 ككل.

 أهمية الدراسة

  لالقتصاد المصري.إن قطاع البترول من القطاعات الهامة بالنسبة 

  تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت الواقع التطبيقي لتكنولوجيا االتصال بقطاع

 البترول.

  أهمية دراسة تكنولوجيا االتصال لما لها من آثار على طبيعة أداء العاملين في مختلف

 القطاعات بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة.

 أهداف الدراسة

 ة مدى اهتمام الدولة بقطاع البترول كقطاع داعم لالقتصاد المصري.معرف 

 .التعرف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية واالتصالية لوظيفة العالقات العامة 

 .التعرف على الوسائل التي يستخدمها جهاز العالقات العامة لالتصال بالجماهير 

  ظل ثورة التكنولوجيا. في العالقات العامة فيالتعرف على الوظائف المستحدثة 

 .التعرف على أساليب ممارستها والمشكالت التي تتعرض لها إدارات العالقات العامة 

 .التعرف على أهمية التكنولوجيا في إدارات العالقات العامة ومدى استخدامها بقطاع البترول 

  بقطاع البترول.معرفة تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على ممارسي مهنة العالقات العامة 

  التعرف على أسباب االعتماد على التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالوسائل التقليدية بقطاع

 البترول.
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   قطاع  فيمجال العالقات العامة  فياستخدام االنترنت  فيالتعرف على العوامل المؤثرة

 البترول.

  مجال العالقات العامة بقطاع معرفة المزايا واإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في

 البترول.

  التعرف على المشكالت التي تواجه ممارسي مهنة العالقات العامة أثناء التعامل مع وسائل

 التكنولوجيا الحديثة في قطاع البترول.

المختلفة لتكنولوجيا  االستخدامات تناولت التي العلمي البحث أدبيات إلى النظري إطارها في الدراسة واستندت

وتناولت تأثير استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال في ممارسة العالقات  االتصال واإلشباعات المتحققة منها

 العامة بقطاعات مختلفة. كما استندت إلى نظرية االستخدامات واالشباعات.

ة من تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل خصائص ظاهرة معينة أو مجموع    

 الظواهر أو موقف معين يغلب علية صفة التجديد

الدراسة على منهج المسح الذي يعتبر أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد  هذهتعتمد 

 وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم

العام والخاص ، قامت الباحثة الدراسة في السادة العاملين بإدارة العالقات العامة بشركات البترول  مجتمعيتمثل 

شركة من  05بإجراء دراسة ميدانية باستخدام صحيفة  االستقصاء كأداة لجمع البيانات  وتم إجراء الدراسة  على 

 ( مفردة05العينة ) شركة قطاع خاص وبلغ عدد 05شركة قطاع عام و 05شركات البترول العام والخاص 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وتعرل الباحثة أهم هذه النتائج فيما  الميدانيةوبعد إجراء الدراسة 

 يلي:

مجال البترول بأنشطة العالقات العامة. ويتفق  فيارتفاع مستوى اهتمام الشركات العامة والخاصة العاملة  -

ذلك مع أهمية هذه االنشطة وحيوية وخطورة األدوار التي تقوم بها وتمارسها ادارات العالقات العامة داخل 

 مؤسسات وشركات البترول.

وعدم استخدام مسمى العالقات العامة وعدم استبداله بأي مسمى أخر  فياتفاق القطاعين العام والخاص معا  -

حدود ضيقة للغاية اذ تبين أن عدد قليل من الشركات  فيإدارات عامة إال فيدمج االختصاصات الوظيفية 

 مسمى ادارى واحد. فيموضع الدراسة يربط بين اختصاص العالقات العامة وغيره 

ة مجاالت متعدد فيمواكبة شركات البترول العام والخاص لتكنولوجيا االتصال الحديثة واستخدامها  -

 بصرف النظر عن مدى توظيف هذه التكنولوجيا.

بالنسبة للنشاط االتصالى ألجهزة العالقات العامة يتضح أن نشاط استخرا  جوازات سفر، تأشيرات، حجز  -

االنشطة التي تضمها المقياس بالنسبة لشركات القطاع العام إذ حصل  بقيةالمرتبة االولى من بين  فيفنادق 

المرتبة االخيرة إذ  فيالصحف عن الشركة  فيبينما جاء نشاط الرد على ما ينشر  %76على وزن نسبى 

 %063661حصل على أقل وزن نسبى 
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المرتبة االولى إذ حصل على  فيأما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد جاء تنظيم الحمالت االعالمية   - 

 الرأيهم العالقات العامة وقياس ت التيالبحوث  بأجراءالقيام  نشاطيبينما جاء  %903000وزن نسبى 

 لكل نشاط %073761المرتبة االخيرة إذ حصل على أقل وزن نسبى  فيالعام 

والخاصة نشاط أجهزة العالقات العامة بشركات البترول العامة  في األلىتنوعت مجاالت استخدام الحاسب  -

وبصفة عامة أشارت  لىاألأشارت الشركة الواحدة إلى أكثر من مجال واحد الستخدام الحاسب  إذا

مقدمتها مجال تخزين البيانات  فيجاء  األلىالشركات عينة الدراسة إلى أربعة مجاالت الستخدام الحاسب 

 (%70تكرار بنسبة  41واسترجاعها وحفظ الملفات )

كل قطاع على  فيتباين كال القطاعين العام والخاص من حيث مدى اعتماد العاملين بالعالقات العامة  -

مجال العمل إذ تبين أن شركات القطاع العام يتم االعتماد بها على االنترنت أحيانا فقط بنسبة  فيترنت االن

 %4030دائما  ما يكونأما شركات القطاع الخاص فقد تبين أن االعتماد على االنترنت بها غالبا  ،00%

 غايةحدود ضيقة لل فيوان كان ذلك  %0030وقد يكون اعتماد محدود أحيانا بنسبة 

مجال  فيان النسبة االكبر من شركات القطاع العام يستخدم العاملين بمجال العالقات العامة بها االنترنت  -

أما بالنسبة  %1036تبادل الرسائل االلكترونية  فيالمرتبة الثانية االستخدام  في يليه %1030 الترفيه

المرتبة االولى  فيتبادل الرسائل االلكترونية جاء  فيلشركات القطاع الخاص فقد تبين ان استخدم االنترنت 

المرتبة الثانية البحث عن  في يليه %1036مجال عمل العالقات العامة  في لألنترنتاستخدام  كأكثر

استخدام االنترنت  بينما جاءلكل منهما  1030المعلومات والحصول على الوثائق الحكومية والدولية بنسبة 

 .%639رتبة االخيرة بنسبة الم فيمن أجل الترفيه 

مجال عمل العالقات العامة مقارنة  فياالكثر اعتمادا على االنترنت  هيلذلك شركات القطاع الخاص  -

 فياالشارة اليها من أن العاملين بالقطاع الخاص  ما سبقتالنتيجة مع  هذهبشركات القطاع العام وتتفق 

مجال العالقات العامة  فيصال الحديثة، مقارنة بالعاملين مجال البترول هم االكثر تفاعل مع تكنولوجيا االت

يتفق مع طبيعة كل نوع من أنواع الشركات العامة أو الخاصة وطبيعة  العامة. كمابشركات البترول 

 العاملين بها

 

 المراج : 

 .10(، ص0551، )القاهرة: عالم الكتب، 0( علي عجوة، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق، ط1)

 .9(، ص0550( محمود يوسف، إدارة وتخطيط العالقات العامة، )القاهرة: دار اإليمان للطباعة، 1)

( شريفة رحمة هللا سليمان، "دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية من منظور 1)

شورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، الخدمة اإللكترونية: دراسة حالة على إمارة دبي"، رسالة ماجستير غير من

 .09(، ص0556قسم العالقات العامة واإلعالن، 

، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1( عبد الملك ردمان الدناني، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، ط1)

 .111(، ص0550
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 ion: An Integrated ) George E. Belch & Micheal A. Belch, Advertising and Promot1(

. Ed., (USA: McGrow Hill, 2004), p. 488.thMarketing Communication, 6 

 ، قطاع البترول المصري.0559( مجلة البترول، المجلد السادس واألربعون، العدد الثاني عشر، ديسمبر 1)

ذات لديهم"، رسالة ماجستير غير ( والء ابراهيم، "استخدام الشباب لشبكة اإلنترنت وعالقتها بمستوى تقدير ال1)

 (.0510: كلية اآلداب، قسم اإلعالم، منشورة، )جامعة المنصورة

العالقة بين استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم المجتمعية: عمرو محمد أسعد، " )1(

القاهرة: كلية اإلعالم، قسم  دراسة علي موقعي "يوتيوب" و"فيس بو "، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة

 (.0511اإلذاعة والتليفزيون، 

"استخدام طالب الجامعات المصرية لمواقع الشبكات االجتماعية وعالقته برأس المال  آمال كمال طه، )1(

االجتماعي بالتطبيق على موقع فيس بو "، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 . 141-150، ص0511ديسمبر  -د العاشر، العدد الرابع، يوليوالمجل

( هبة ربيع رجب، "استخدامات الشباب المصرى للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت: دراسة مسحية"، 1)

 (.0559رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة عين شمس: كلية اآلداب، قسم علوم االتصال واإلعالم، 

"عالقة التعرض للصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعرفة السياسية للشباب  ( محمد رضا حبيب،1)

المصرى: دراسة تحليلية وميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة، 

0551.) 

باب الجامعى: دراسة مقارنة ( علياء سامي، "دور وسائل االتصال الحديثة فى تشكيل العالقات االجتماعية للش1)

بين مستخدمي وسائل االتصال التقليدية واإلنترنت"، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 

 (.0551قسم العالقات العامة واإلعالن، 

دراسة ميدانية في ( جمال عبد العظيم، "المتغيرات المؤثرة فى معدالت استخدام اإلنترنت فى مملكة البحرين: 1)

إطار نموذ  االستخدامات واإلشباعات، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد 
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