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ملخص البحث:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى مراجعــة بحــوث العالقــات العامــة الرقميــة منــذ بدايــة األلفيــة
الثالثــة ،وفــق أســس علميــة ومنهجيــة ،وتســعى إلــى تحديــد أهــم االتجاهــات البحثيــة والقضايــا
التــي تناولتهــا هــذه الدراســات ،وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا ،واألســس المعرفيــة والنظريــات
والنمــاذج التــي تبنتهــا ،والمناهــج والطــرق البحثــة التــي اعتمــدت عليهــا ،وتأتــي هــذه الدراســة
منهجيــاً فــي إطــار دراســات المســتوى الثانــي  ،meta-reviewأو مــا يعــرف بالمراجعــة المنظمــة
( )systematic reviewلمجموعــة مــن البحــوث العلميــة فــي موضــوع محــدد ،وقــد تــم مراجعــة
وتحليــل  115بحثــا فــي العالقــات العامــة الرقميــة خــال الفتــرة مــن  2000إلــى .2017
وقــد أوضحــت نتائــج البحــوث التــي تــم مراجعتهــا فعاليــة اســتخدام العالقــات العامــة الرقميــة
فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة .ويالحــظ أن نســبة كبيــرة مــن البحــوث التــي تــم
مراجعتهــا اعتمــدت علــى تبنــي نظريــات ونمــاذج تؤكــد علــى أن فعاليــة العالقــات العامــة تتوقــف
علــى بنــاء وإدارة عالقــات متوازنــة بيــن المنظمــة وجمهورهــا ،ومــن أهــم هــذه النظريــات
والنمــاذج نظريــة االمتيــاز ،ونظريــة الحــوار ،والنمــوذج المتماثــل فــي االتصــال ،ونظريــة إدارة
العالقــات .وخلصــت الدراســة إلــى أن المناهــج الكميــة كانــت أكثــر المناهــج اســتخداما فــي بحــوث
العالقــات العامــة الرقميــة ،وأهمهمــا منهجــي المســح وتحليــل المضمــون.
الكلمــات الدالــة :وســائل االتصــال الرقمــي ،العالقــات العامــة الرقميــة ،شــبكات التواصــل
االجتماعــي ،الموقــع االلكترونــي ،ويــب  ،2المدونــات ،تطبيقــات الهاتــف المحمــول ،دراســات
المســتوى الثانــي.
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
مقدمة:
تأثــرت العالقــات العامــة كفــرع معرفــي يجمــع بيــن العلــوم اإلداريــة وعلــوم االتصــال
بالتطــورات الحادثــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات خــال العقديــن الماضييــن .فالتعامــل مــع
وســائل االتصــال المحمولــة والرقميــة واالجتماعيــة أضحــى أحــد المتطلبــات األساســية للعالقــات
العامــة علــى مســتوى التأهيــل األكاديمــي أو العمــل التطبيقــي ،بــل أن المهــارات المرتبطــة بهــذه
الوســائل ســتكون أحــد المتطلبــات األساســية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حتــى عــام .2022
فقــد أدت التطــورات المتالحقــة فــي التكنولوجيــا الرقميــة ،ومــن أهمهــا اإلنترنــت ،إلــى تغييــر
مــا يمكــن أن يطلــق عليــه طبيعــة المجــال العــام الــذي يعيــش فيــه األفــراد ،فوفقــا لتقديــرات هيئــة
االتصــاالت الدوليــة ارتفــع عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي العالــم مــن  260مليــون مســتخدم فــي
عــام  2000إلــى  2.4مليــار فــي ديســمبر  ،2012وهــو مــا يمثــل مــا نســبته  34.0%مــن عــدد
ســكان العالــم ،وفــي ديســمبر  2017ارتفــع هــذا العــدد إلــى  4.2مليــار مســتخدم بمــا يعــادل حوالــي
 54.4%مــن عــدد الســكان ،وتشــير اإلحصــاءات إلــى ارتفــاع عــدد المواقــع اإللكترونيــة النشــطة
علــى اإلنترنــت مــن  8مليــون موقــع فــي  2000إلــى حوالــي  1.875مليــار موقــع فــي ديســمبر
.2017
وبالنســبة للــدول العربيــة مجتمعــة ارتفــع عــدد مســتخدمي اإلنترنــت مــن حوالــي  2مليــون
مســتخدم فــي عــام  2000إلــى  42.7مليــون بنهايــة  2012بنســبة  % 31.0مــن عــدد الســكان،
وبلــغ هــذا العــدد بنهايــة عــام  2017أكثــر مــن  208مليــون مســتخدم بمــا يمثــل  51.7%مــن عــدد
الســكان البالــغ  410مليــون نســمة ،كمــا بلــغ عــدد الحســابات النشــطة علــى الفيســبوك بمفــرده
بنهايــة العــام  2017أكثــر مــن  147مليــون شــخص بمــا يعــادل  36.2%مــن عــدد الســكان
(.)World Internet Users Statistics, 2018
وقــد انعكســت هــذه التطــورات المتناميــة لشــبكة اإلنترنــت علــى مجــال ممارســة العالقــات
العامــة كوظيفــة إداريــة واتصاليــة للمؤسســات والمنظمــات المختلفــة والتــي أصبــح لهــا مواقــع
إلكترونيــة علــى هــذه الشــبكة .وأصبــح لزامــا علــى ممارســي العالقــات العامــة إعــادة التفكيــر فــي
اســتراتيجياتهم االتصاليــة فــي ضــوء هــذه التطــورات ( .)Sallot et al, 2004وأشــارت دراســات
عديــدة إلــى أن وظيفــة العالقــات العامــة كانــت مــن أكثــر الوظائــف اإلداريــة تأثــرا باإلنترنــت
كوســيلة اتصــال ،ولــم يتوقــف تأثيــر اإلنترنــت علــى ممارســة هــذه الوظيفــة فــي إطــار الوظائــف
اإلداريــة والتســويقية ،وإنمــا امتــد ليشــمل مجــال الدراســات والبحــوث األكاديميــة للعالقــات العامــة
(.)Hiebert, 2005
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
مفهوم العالقات العامة الرقمية:
مفهــوم العالقــات العامــة الرقميــة مــن المفاهيــم التــي مــرت بعــدة مراحــل وأخــذت عــدة
مســميات حتــى اســتقر هــذا المفهــوم .فقــد ارتبــط هــذا المفهــوم بمصطلحــات مثــل اإلنترنــت،
ووسـ�ائل اإلعـلام الجديـ�دة ،ووسـ�ائل التواصـ�ل االجتماعـ�ي .ووفقـ�ا ل سـ�ومرفيلدت( (�Summer
 )feld et al, 2012تــم اســتخدام ثالثــة مصطلحــات لتوصيــف البحــوث التــي تــدرس الممارســات
الرقميــة للعالقــات العامــة ،وهــي :العالقــات العامــة عبــر المواقــع اإللكترونيــة (web-based
 ،)PRوبحــوث العالقــات العامــة اإللكترونيــة ( ،)online PRوالبحــوث التــي تعتبــر أن توظيــف
اإلنترنــت هــو محــور ممارســة العالقــات العامــة المعاصــرة (Internet-related/focused
.)PR
ويعــرف الباحثــون العالقــات العامــة الرقميــة بأنهــا إدارة االتصــال بيــن المنظمــة وجمهورهــا
مــن خــال اســتخدام تطبيقــات اإلنترنــت بمــا تتضمنــه هــذه التطبيقــات مــن الموقــع اإللكترونــي،
واأللعــاب اإللكترونيــة ،وخدمــات الرســائل النصيــة التــي تقــدم المعلومــات عبــر اإلنترنــت ودمــج
النصــوص والجرافيــك والصــور ومقاطــع الفيديــو ،وبالتالــي يمكــن تصنيــف العالقــات العامــة
الرقميــة فــي فئتيــن توضحــان تطورهــا ومجــاالت توظيفهــا ،وهاتــان الفئتــان همــا:
•العالقــات العامــة التــي تســتخدم التطبيقــات ( )Web 01وتســمى ( :)PR-1وهنــا تعتمــد
العالقــات العامــة الرقميــة علــى توظيــف الموقــع اإللكترونــي والبريــد اإللكترونــي.
•العالقــات العامــة التــي تســتخدم تطبيقــات ( ،)Web 02وتســمى ( :)PR-2وتعتمــد علــى
توظيــف التطبيقــات التــي تدعــم االتصــال التفاعلــي والحــوار بيــن المنظمــة وجمهورهــا،
مثــل المدونــات ،وتويتــر ،وفيســبوك ،واليوتيــوب ،وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة
المختلفــة .وهــي مــا تعــرف بوســائل التواصــل االجتماعــي (.)Huang et al, 2017

الدراسات السابقة:
خــال العقديــن الماضييــن تزايــد عــدد البحــوث التــي تناولــت اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة
ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي ممارســات العالقــات العامــة فــي المؤسســات المختلفــة .وقــد
اتخــذت هــذه البحــوث اتجاهــات عديــدة :منهــا مــا ركــز علــى تحليــل مضمــون المواقــع اإللكترونيــة
للمنظمــات المختلفــة بهــدف تحديــد أهــم خصائصهــا وســماتها وتقييــم مصداقيــة مضامينهــا؛ ومنهــا
مــا اتجــه لدراســة هــذه المواقــع فــي ســياق عــدد مــن النظريــات والنمــاذج الخاصــة بالتــراث العلمــي
فــي العالقــات العامــة ،وركــز جانــب مــن هــذه البحــوث علــى اســتخدامات اإلنترنــت فــي مجــاالت
التســويق السياســي والحمــات االنتخابيــة وتســويق القضايــا السياســية للمنظمــات والــدول.
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
ومــن الناحيــة المنهجيــة اعتمــدت هــذه البحــوث علــى مجموعــة مــن المناهــج :منهــا تحليــل
مضمــون المواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات المختلفــة لتحديــد أهــم ســماتها وخصائصهــا وصــوال
ألهــم أســس تصميــم هــذه المواقــع ،ومنهــا مــا اعتمــد علــى مســح آراء واتجاهــات مســتخدمي هــذه
المواقــع مــن الجمهــور لتحديــد أســباب ودوافــع تعرضهــم لهــا واتجاهاتهــم نحــو مضمــون الموقــع
وعــادات الدخــول إليــه ،ومنهــا مــا اعتمــد علــى مســح آراء واتجاهــات ممارســي العالقــات العامــة
نحــو اإلنترنــت كوســيلة اتصــال وأهــم المعوقــات التــي تحــول دون اســتفادتهم منهــا.
وحيــث أن هــذه الدراســة تســعى إلــى رصــد وتحليــل بحــوث ودراســات العالقــات العامــة
الرقميــة فــي العقديــن الماضييــن وفقــا ألســس موضوعيــة ومنهجيــة محــددة ،والتــي ســيتم عرضهــا
تفصيــا ،إال أن هنــاك دراســات يمكــن اعتبارهــا مــن أهــم الدراســات الســابقة والتــي تــم االســتفادة
منهــا فــي تحديــد معاييــر التحليــل وآليتــه ،وهــذه الدراســات هــي:
•دراســة فيرســك وزمالئــه ( ،)Vercic et al, 2015والتــي تناولــت مراجعــة منظمــة
للدراســات التــي تناولــت العالقــات العامــة الرقميــة علــى مــدار  25عامــا خــال الفتــرة
مــن  1990وحتــى  ،2014وقامــوا بمراجعــة  155دراســة تناقــش العالقــة بيــن ممارســة
العالقــات العامــة وتقنيــات االتصــال الحديثــة ،وســعت الدراســة إلــى تحديــد أهــم القضايــا
التــي تناولتهــا هــذه الدراســات ،ووســائل االتصــال الحديثــة التــي تــم تطبيقهــا ،وأهــم
الجماهيــر التــي تناولتهــا ســواء كانــت متعلقــة بالممارســين أو الجماهيــر األساســية.
•دراســة هوانــج وزمالئــه ( ،)Huang et al, 2017والتــي تناولــت مراجعــة بحــوث
العالقــات العامــة الرقميــة ( )meta-reviewالتــي نشــرت خــال ســبعة أعــوام مــن
 2008وحتــى  ،2014وكان عددهــا  114بحثــا .واســتخدمت الدراســة أســلوب تحليــل
المضمــون ،وســعت الدراســة إلــى تحديــد أهــم القضايــا التــي تناولتهــا هــذه البحــوث،
وأهــم التطبيقــات الرقميــة التــي تناولتهــا ،والنظريــات التــي تبنتهــا ،وكذلــك أهــم المناهــج
والطــرق البحثيــة التــي اعتمــدت عليهــا .وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم النظريــات
والنمــاذج التــي تبنتهــا هــذه البحــوث هــي نظريــة الحــوار ونظريــة االســتجابة لألزمــة
ونظريــة بنــاء العالقــات .أمــا المناهــج والطــرق البحثيــة فجمعــت بيــن الطــرق الكميــة
والكيفيــة ،واشــتملت علــى تحليــل المضمــون ،والمســح ،والمجموعــات المركــزة.
•دراســة فالنتايــن ( )Valentini, 2015والتــي ركــزت علــى مراجعــة وتقييــم  55بجثــا
تناولــت العالقــة بيــن وســائل التواصــل االجتماعــي ومهنــة العالقــات العامــة ،خــال
الفتــرة مــن عــام  2002إلــى عــام  ،2012واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل مزايــا
اســتخدام العالقــات العامــة لوســائل التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة نظــر كل مــن
الباحثيــن األكاديمييــن والممارســين .واشــتملت الدراســة علــى عــدة محــاور هــي« :أهميــة
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
وســائل التواصــل االجتماعــي للعالقــات العامــة ،وهــل يمكــن اعتبــار هــذه االســتخدام
شــيئا جيــدا ،وتأثيــر اســتخدام التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل االجتماعــي علــى
الجمهــور ،واســتخدام المنظمــات لوســائل التواصــل االجتماعــي ودور العالقــات العامــة
فــي ذلــك ،وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فجــوة بيــن مــا تضمنــه الدراســات مــن اعتبــار
وســائل التواصــل االجتماعــي مهمــة جــدا للعالقــات العامــة ،والممارســة الفعلية الســتخدام
هــذه الوســائل.

اإلطار النظري للدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى مدخليــن نظرييــن يحــددان األســس النظريــة التــي يتــم بموجبهــا
مراجعــة الدراســات والبحــوث التــي تناولــت فــرع معرفــي محــدد ،وكذلــك آليــة ومحــاور هــذه
المراجعــة ،وهــذان المدخــان همــا:
•المدخــل النظــري الــذي تبنــاه بينــر ودينــر ( )Briner & Denyer, 2012فــي المراجعــة
المنظمــة للدراســات فــي مجــال محــدد ،والــذي يقــوم علــى تحديــد الموضوعــات الــذي
تركــز عليهــا هــذه الدراســات ،ثــم تحديــد أهــم القضايــا التــي تناولتهــا.
•المدخــل المتكامــل الــذي قدمتــه ليــز فيكتــور ( )Victor, 2008والــذي يعتمــد مجموعــة
مــن الخطــوات فــي مراجعــة الدراســات المختلفــة فــي موضــوع محــدد ،وهــذه الخطــوات
هــي تحديــد المصطلحــات األساســية فــي هــذه الدراســات ،واختيــار الدراســات التــي
تتضمــن هــذه المصطلحــات ،وتحديــد جــودة هــذه الدراســات وكونهــا منشــورة فــي
دوريــات علميــة رصينــة وتتضمــن جانبــا نظريــا وآخــر تحليليــا ،ثــم تحديــد أهــم تكتيــكات
البحــث التــي اعتمــدت عليــه هــذه الدراســات ،وصــوال إلــى تحديــد أهــم النتائــج التــي
توصلــت لهــا ،وأخيــرا مراجعــة نقديــة لهــذه الدراســات لتحديــد أهــم المجــاالت التــي
يمكــن للباحثيــن التصــدي لهــا فــي البحــوث المســتقبلية فــي هــذه المجــال.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعتبــر العالقــات العامــة الرقميــة أحــد الفــروع العلميــة لمجــال العالقــات العامــة فــي الجانبيــن
األكاديمــي والعملــي .وشــهدت الفتــرة الســابقة منــذ األلفيــة الجديــدة اهتمــام متزايــد مــن الباحثيــن
والممارســين بهــذا المجــال المعرفــي الــذي يهــم قطاعــات واســعة فــي المجــاالت االقتصاديــة
واالجتماعيــة والنفســية والتكنولوجيــة والثقافيــة .وفــي هــذا الســياق تأتــي هــذه الدراســة التــي تســعى
إلــى مراجعــة بحــوث العالقــات العامــة الرقميــة منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة ،وفــق أســس علميــة
ومنهجيــة ســليمة ،وتســعى إلــى اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
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•ما أهم االتجاهات البحثية والقضايا التي تناولتها هذه الدراسات؟
•ما أهم النتائج التي توصلت إليها؟
•ما األسس المعرفية والنظريات والنماذج التي تبنتها؟
•ما أهم المناهج والطرق البحثة التي اعتمدت عليها؟

التصميم المنهجي للدراسة:
تقــع هــذه الدراســة منهجيــاً فــي إطــار دراســات المســتوى الثانــي  ،meta-reviewأو مــا
يعــرف بالمراجعــة المنظمــة ( )systematic reviewلمجموعــة مــن البحــوث العلميــة فــي
موضــوع محــدد ،وهــو أســلوب منهجــي يقــوم علــى المســح التحليلــي الشــامل للبحــوث العلميــة
المنشــورة فــي موضــوع معيــن ( ،)Lyons, 1998وتفيــد عمليــة تحليــل الدراســات فــي تحديــد
أوجــه القــوة والضعــف فــي الدراســات المجمعــة وتقديــم أســاس علمــي لمراجعتهــا وتعديلهــا وكذلــك
التعــرف علــى الجوانــب المهمــة فيهــا.
والهــدف الرئيســي مــن اســتخدام هــذا التحليــل هــو توفيــر المالحظــة الموضوعيــة الدقيقــة
كبديــل عــن االنطباعــات الذاتيــة للباحثيــن فــي تقديرهــم لمــدى تكــرار الظواهــر ،ويفيــد أيضــاً
فــي إعــادة اســتقراء البيانــات والظواهــر المختلفــة بهــدف رصــد العوامــل اتــى تحكمهــا وتحليلهــا
بغــرض تقويمهــا مــن خــال تدعيــم جوانــب القــوة فيهــا وتالفــي نقــاط الضعــف (& Crombie
.)Davis, 2009
ويحــدد بينــر ودينــر ( )Briner & Denyer, 2012مجموعــة مــن الخطــوات التــي يمكــن
اتباعهــا فــي هــذه الدراســات وهــي:
•تحديد المجال العام للدراسة والفرع المعرفي الذي تتناوله.
•تحديد الفترة الزمنية التي تتم فيها مراجعة البحوث.
•تحديد المصطلحات المرتبطة بمجال الدراسة.
•تحديد معيار اختيار هذه الدراسات وفق جودتها.
•تحدي الفئات والمحاور المناسبة لتحليل هذه الدراسات.
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
وبنــاء علــى الدراســات الســابقة وآليــة مراجعتهــا ،يتــم اتبــاع الخطــوات التاليــة فــي منهجيــة
هــذه الدراســة:
1 .1تحديد المجال العام للدراسة:
وهــو العالقــات العامــة الرقميــة باعتبــاره أحــد المجــاالت الجديــد التــي تربــط العالقــات العامــة
بتكنولوجيــا االتصــال الحديثــة وكافــة تطبيقاتهــا ،ومــا يمثلــه هــذا المجــال مــن انعكاســات علــى
تطــور العالقــات العامــة علــى المســتويين األكاديمــي والعملــي.
2 .2تحديد الفترة الزمنية للدراسة:
منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة ارتبــط تطــور ممارســة العالقــات العامــة بالتطــورات المتناميــة فــي
تكنولوجيــا اإلنترنــت ،وكان ظهــور اليوتيــوب والفيســبوك فــي  2004و ،2006وتويتر في ،2007
والمدونــات الصغيــرة فــي  ،2009أحــد العوامــل التــي أدت لتزايــد اهتمــام الممارســين والباحثيــن
بهــذا المجــال فــي هــذه الفتــرة ،وتــم عقــد عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة لمناقشــة العالقــات العامــة
الرقميــة مثــل مؤتمــر مجتمــع العالقــات العامــة األمريكــي (.)Huang et al., 2017
وتــم تحديــد الفتــرة الزمنيــة لهــذه الدراســة مــن عــام  2000إلى عــام  ،2017لتغطــي التطورات
التكنولوجيــة التــي شــهدت مرحلــة ( )web-01و ( ،)web-02وانتشــار اســتخدام وســائل التواصل
االجتماعــي ،والمنصــات الرقميــة التــي جعلــت المتلقــي هــو المرســل في نفــس الوقت.
3 .3تحديــد المصطلحــات المرتبطــة بموضــوع الدراســة لتســهيل حصــر الدراســات المرتبطــة
بمجــال الدراســة ،وهــي هنــا مصطلحــات مثــل:
digital media, e-service, Facebook, Internet, mobile public relations,
mobile websites, new media, online, podcasts, social media, blogs, micro)blogs, social networking sites, tweet, Twitter, Web 2.0, websites, etc.
4 .4تحديد جودة الدراسات ( )qualityفي مجال العالقات العامة الرقمية،
تــم اختيــار الدراســات فــي مجــال العالقــات العامــة الرقميــة وفــق نشــرها فــي دوريــات علميــة
محكمــة فــي هــذا المجــال ،وأن تكــون الدراســة منضبطــة نظريــا ومنهجيــا وتتضمــن جانبــا تطبيقيــا
(.)Victor, 2008
وفــي ضــوء ذلــك تــم تحديــد عــدد ( )115دراســة مــن العــام  2000إلــى العــام  ،2017إلجــراء
المراجعــة عليهــا وفــق األهــداف المحــددة فــي هــذه الدراســة .ويوضــح الجــدول التالــي ( )1توزيــع
هــذه الدراســات خــال فتــرة الدراســة ،وقــد تــم توزيعهــا فــي  4فئــات علــى النحــو التالــي:
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
جدول ( )1توزيع العينة وفقا لسنة النشر
م

السنة

العدد

مبررات تحديد فئة الفترة الزمنية

1

2004 - 2000

)14.8%( 17

شهدت هذه الفترة تزايد بحوث العالقات العامة
واإلنترنت ()Web-01

2

2008 - 2005

)20.0%( 23

شهدت هذه الفترة ظهور وسائل التواصل
االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ،وظهرت معها
تطبيقات ()Web-02

3

2012 - 2009

)45.2%( 52

شهدت هذه الفترة انتشار وسائل التواصل
االجتماعي ،وظهور المدونات الصغير
Micro-blogs

4

2017 - 2013

%)20.0( 23

في هذه الفترة انتشرت التطبيقات الرقمية،
وازداد تبني المنظمات لتوظيف وسائل التواصل
االجتماعي في الممارسة

االجمالي

115
()100.0%

5 .5تحديــد المحــاور األساســية لمراجعــة الدراســات ،ويتــم تنــاول دراســات العالقــات
العامــة الرقميــة فــي هــذه الدراســة وفــق مجوعــة مــن المحــاور التــي ترتبــط بتســاؤالت
الدراســة ،وهــي:
•اتجاهات القضايا البحثة التي تناولتها في فترة الدراسة.
•أهم النتائج التي توصلت إليها.
•أهم النظريات والنماذج العلمية التي تبنتها.
•أهم المناهج والطرق البحثية التي اعتمدت عليها.
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
نتائج الدراسة:
يتم عرض نتائج الدراسة وفق تساؤالتها ومحاورها التي تم تحديدها:
أوال :القضايا واالتجاهات البحثية التي تناولتها بحوث العالقات العامة الرقمية ،وأهم النتائج
الي توصلت إليها:
وهــذا الجــزء يجيــب علــى الســؤالين األول والمتعلــق بأهــم االتجاهــات البحثيــة والقضايــا التــي
تناولتهــا هــذه الدراســات ،والســؤال الثانــي المتعلــق بأهــم النتائــج التــي رصدتهــا الدراســة فــي هــذه
االتجاهات.
وفــي مراجعــة بحــوث العالقــات العامــة الرقميــة ،تــم رصــد خمســة اتجاهــات بحثيــة فــي
مجــال العالقــات العامــة الرقميــة وفــق خصائصهــا وآليــة توظيفهــا فــي مجــال العالقــات العامــة،
ويوضــح الجــدول التالــي ( )2عــدد البحــوث والدراســات وفــق كل اتجــاه بحثــي:
جدول ( )2توزيع البحوث وفق االتجاه البحثي
م

االتجاه البحثي

عدد

نسبة

1

خصائص الموقع اإللكتروني وكيفية توظيفه كوسيلة اتصال

21

18.3

2

توظيــف العالقــات العامــة الرقميــة فــي تحقيــق أهــداف العالقــات
العامة

28

24.3

3

توظيــف الموقــع اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي
التســويق السياســي

23

20.0

4

اتجاهــات ممارســي العالقــات العامــة نحــو اإلنترنــت ووســائل
التواصــل االجتماعــي

24

20.9

5

توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي فــي تحقيــق مبــادئ
االتصــال التفاعلــي والحــور

19

16.5

115

100.0

االجمالي
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
وفيمــا يلــي عــرض ألهــم القضايــا والموضوعــات التــي تــم رصدهــا فــي هــذه االتجاهــات
البحثيــة.
االتجــاه األول :خصائــص الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة وكيفيــة توظيفــه كوســيلة اتصــال مــن
قبــل المنظمــات المختلفــة كوســيلة اتصــال :بلغــت البحــوث التــي تــم مراجعتهــا فــي هــذا االتجــاه
 21بحثــا وتضمنــت هــذه الدراســات مجموعــة مــن الموضوعــات والقضايــا مــن أهمهــا،
•كيفــة توظيــف اإلنترنــت كوســيلة اتصــال فــي المنظمــات الخدميــة (،)Ayish, 2005
والربحيــة ( ،)Duke, 2002والمنظمــات الدوليــة ))Maynard & Tian 2004
والجامعــات ( ،)Jo, 2008والمكتبــات (& Kang. & Norton, 2006) (Will
 ،)Callison, 2006وفــي إبــراز االســتراتيجيات اإلداريــة واالتصاليــة لها Connolly-
 ،))Ahern & Broadway, 2007وتحديــد أهــم مزايــا الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة
( ،)Galloway, 2005). (Jun, 2011وفــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة
( )Kang& & Norton ,2004وتطويــر مهــارات ممارســي العالقــات العامــة
( )Cernicova & Palea, 2012لتنبنــي هــذه التقنيــات الجديــدة (& Kitchen
 )Panopoulos, 2010لمخاطبــة الجمهــور المتنــوع (،)Esrock & Leichty, 2000
وكذلــك فــي تحقيــق االتصــال االســتراتيجي فــي كافــة المنظمــات ))Kent et al, 2011
.)(Pan & Xu, 2009
•كمــا تناولــت هــذه الدراســات فعاليــة وتأثيــر العالقــات العامــة اإللكترونيــة فــي الحمــات
اإلعالميــة مــن خــال توظيــف وســائل االتصــال االجتماعــي (،)Petrovici, 2014
واســتخدام المنصــات اإللكترونيــة فــي المنظمــة إلشــراك العامليــن فــي عمليــة صنــع
القــرار ( ،)Maiorescu, 2017وتقييــم فعاليــة االتصــال الحــواري عبــر المواقــع
اإللكترونيــة ( .)Capriotti & Kuklinski, 2012وأهميــة االســتفادة مــن المواقــع
اإللكترونيــة كوســيلة اتصــال فــي جمــع األمــوال فــي المنظمــات الخيريــة غيــر الربحيــة
(.)Ingenhoff & Koelling, 2009
•وكذلــك أهميــة تطويــر الموقــع إلكترونــي للمنظمــة بمــا يســهل مــن إمكانيــة اســتخدامه
( ،)Hallahan, 2001والعالقــة بيــن تصميــم الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة ومــدى
اســتجابتها للجمهــور ( ،)Kent et al, 2003وأهــم المبــادئ األساســية لزيــادة فعاليــة
اإلنترنــت كوســيلة اتصــال (.)Murgolo-Poore et al, 2002
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تضمنها االتجاه البحثي األول:
•تــدرك معظــم المؤسســات أهميــة اســتخدام مواقعهــا علــى اإلنترنــت ،وكانــت المؤسســات
256
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
الخاصــة أكثــر اهتمامــا بتطبيــق النمــوذج المتماثــل فــي إطــار االتصــال التســويقي
المتكامــل .ولكــن الزالــت المواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات بعيــدة عــن تطبيــق مبــادئ
االتصــال التفاعلــي مــع جمهورهــا وتركــز علــى االتصــال فــي اتجــاه واحــد.
•عــادة مــا يتــم توظيــف المواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات فــي تقديــم معلومات عــن المنظمة،
ويوجــد ضعــف فــي الجوانــب الفنيــة للموقــع مثــل الفتــرة الزمنيــة الــذي يأخذهــا الموقــع
لكــي يتــم الولــوج إليــه أو وجــود صــور عــن أنشــطة المنظمــة.
•اهتمــام هــذه المواقــع بنشــر بعــض أدوات االتصــال التفاعلــي مثــل عنــوان البريــد
اإللكترونــي للتعــرف مــن خاللــه علــى ردود أفعــال المســتخدمين وتلقــى استفســاراتهم
وأســئلتهم ،أو اســتبانات الســتطالع رأى المســتخدمين فــي قضايــا وأمــور خاصــة
بقــرارات المنظمــة أو ألخــذ رأيهــم حــول قضيــة مــا.
•أهميــة تصميــم الصفحــة الرئيســة للموقــع بحيــث تحقــق ســهولة االســتخدام والبحــث عــن
المعلومــات مثــل تحديــد فئــات الجمهــور المســتهدف مــن إعالمييــن ومســتهلكين لتســهيل
وصولهــم للمعلومــات .كمــا أن فعاليــة الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة تتوقــف علــى
تصميمــه وفقــا لرؤيــة ممارســي العالقــات العامــة وليــس الفنييــن فقــط ،ولذلــك يفضــل
أن تكــون إدارتــه مشــتركة بيــن القســم الفنــي وقســم االتصــال المؤسســي فــي المنظمــة.
•أهميــة تضميــن الموقــع اإللكترونــي لمجموعــات مــن الصــور الفوتوغرافيــة عــن المنظمة
وأنشــطتها وفعالياتهــا المختلفــة ،وتحديــث هــذه المجموعات باســتمرار.
•عــادة مــا يتضمــن الموقــع اإللكترونــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة روابــط للجماهيــر
المتنوعــة مثــل وســائل اإلعــام والمجتمــع المحلــي والمتبرعيــن ماليــا ،وروابط لحســابات
التواصــل االجتماعــي للمنظمــة .وأن لهــذه المواقــع دورا مهمــا فــي تحقيــق أهــداف
المنظمــة .وتمثــل المواقــع اإللكترونيــة للجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي وســيلة
اتصــال فاعلــة فــي تقديــم المعلومــات عــن البرامــج األكاديميــة والســتقطاب طــاب جــدد.
•اســتجابة المؤسســة لجماهيرهــا عبــر موقعهــا اإللكترونــي يتوقــف علــى رؤيتهــا ألهميــة
الحــوار مــع هــذه الجماهيــر .وهــذه الرؤيــة تنعكــس فــي تصميــم موقعهــا علــى شــبكة
اإلنترنــت ،بحيــث يشــتمل علــى مجموعــة مــن الروابــط التــي تســهل عمليــة التواصــل
بيــن المؤسســة وجماهيرهــا.
•تركــز المواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات غيــر الربحيــة علــي نشــر المعلومــات واألخبــار
عــن المؤسســة وأنشــطتها أكثــر مــن تركيزهــا علــى تحقيــق االتصــال التفاعلــي مــع
الجماهيــر األساســية.
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
االتجاه البحثي الثاني :توظيف العالقات العامة الرقمية في تحقيق األهداف االستراتيجية في
العالقات العامة مثل :بناء العالقات مع الجماهير ،وبرامج المسئولية االجتماعية ،وإدارة
األزمات ،وإدارة سمعة المنظمة :وبلغت البحوث التي تم مراجعتها في هذا االتجاه  28بحثا
وتضمنت الموضوعات التالية:
•توظيــف العالقــات العامــة الرقميــة فــي بنــاء العالقــة بيــن المنظمــة وجماهيرهــا
األساســية ،مثــل إدمــاج الجمهــور عبــر حســابات التواصــل الجتماعــي مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي ( ،)Smith & Gallicano, 2015وتوظيــف غرفــة االخبــار فــي تدعيــم
العالقــة مــع الجمهــور ( ،)Alfonso & Miguel, 2006وفــي بنــاء العالقــة مــع وســائل
اإلعــام ( ،)Callison, 2003) (Kirat, 2007وبنــاء العالقــة مــع الجمهــور العــام
عبــر الموقــع اإللكترونــي ( ،)Vorvoreanu, 2006ووســائل التواصــل االجتماعــي
(. )Men & Tsai, 2012
•توظيــف الموقــع اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي إدارة ســمعة المنظمــة
(،)Park & Lee, 2007) (Ozdora-Aksaka & Atakan-Dumanb, 2015
ودعــم هويتهــا ( ،)Aula, 2011وبنــاء صورتهــا (& Hung et al, 2012)، (Taylor
( ،)Kent, 2010فــاروق.)2010 ،
•توظيــف الموقــع اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي إدارة األزمــات إعالميــا
(.)DiNardo, 2002)، (Freberg et al, 2012)،( Taylor & Perry, 2005
(فـ�اروق  2012 ،أ) .ومنهــا أزمــة الطائــرة الماليزيــة المفقــودة فــي العــام Hu�( 2014
 .)sain et al, 2014وفــي أزمــة انتشــار فيــروس إتــش 1إنFreberg et al,( 1
 .)2013وفــي أزمــة المفاعــل النــووي فــي اليابــان ( .)Utz et al, 2013وفــي اســتعادة
المنظمــات لصورتهــا الذهنيــة بعــد األزمــات ( .)Muralidharan et al, 2011وفــي
مــدى اعتمــاد وســائل اإلعــام والمدونــات علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــات كمصــدر
للمعلومــات أثنــاء األزمــات ( .)Liu, 2010وكذلــك مــدى اســتجابة الجمهــور للمعلومــات
المتوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة أثنــاء األزمــات (.)Zhao et al, 2013
•توظيــف الموقــع اإللكترونــي فــي تدعيــم المســئولية االجتماعيــة للمنظمــة (Capriotti
 .)& Moreno, 2007)، (Gomez & Chalmeta, 2011وتأثيــر اســتخدام برامــج
المســئولية االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت علــى بنــاء ســمعة المنظمــة (العوادلــي،)2009 ،
وتأثيــر اســتخدام الجمهــور للموقــع اإللكترونــي للمنظمــة ومصداقيــة المعلومــات المتوفرة
فيــه علــى مســئوليتها االجتماعيــة ( ،)Hong & Rim, 2010واســتخدام الموقــع
اإللكترونــي للمنظمــة فــي دعــم اتصــاالت المســئولية االجتماعيــة (فــاروق 2012 ،ب).
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تضمنها االتجاه البحثي الثاني:
•توظيــف المنظمــات لمواقعهــا اإللكترونيــة كمراكــز إعالميــة تســاهم فــي تحقيــق أهــداف
الحمــات االتصاليــة علــى المســتوى الدولــي وفــى تلبيــة احتياجــات اإلعالمييــن .ويجــب
علــى المنظمــات القيــام بتحديــث محتويــات المركــز اإلعالمــي اإللكترونــي باســتمرار
والعمــل علــى ســهولة اســتخدامه وتنويــع محتــواه بمــواد مرئيــة ،وقــد ســاعدت المواقــع
اإللكترونيــة ألكبــر  500شــركة أمريكيــة الصحفييــن فــي الحصــول علــى المعلومــات
ومثلــت هــذه المواقــع مصــدرا مهمــا مــن مصــادر التغطيــة الصحفيــة للصحــف األمريكيــة
بالنســبة لألخبــار المحليــة ،فــي حيــن أشــارت دراســات أخــري فــي بيئــات مختلفــة فــي
العالــم الثالــث إلــى أن أقســام العالقــات العامــة ال تســتخدم إمكانــات اإلنترنــت فــي بنــاء
عالقــات اســتراتيجية مــع وســائل اإلعــام.
•يســاهم الموقــع اإللكترونــي فــي إبــراز المســئولية االجتماعيــة للمنظمــة مــن خــال
التعريــف بخططهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتأكيــد علــى التزامهــا القانونــي
واألخالقــي .وقــد ســاهمت هــذه المواقــع مــن خــال مــا توفــره مــن معلومــات عــن برامــج
المســئولية االجتماعيــة للمؤسســات المختلفــة مــن تدعيــم صــورة هــذه المؤسســات لــدي
المجتمــع وتمكينهــا مــن إدارة ســمعتها وبنــاء جســور ثقافيــة مــع محيطهــا.
•يســاهم الموقــع اإللكترونــي فــي مســاعدة المنظمــة فــي إدارة اتصــاالت األزمــة مــن
خــال تقديمــه معلومــات فوريــة عــن رد فعــل المنظمــة وجوانــب معالجتهــا لألزمــة
ويمثــل توثيقــا للبيانــات الصحفيــة وتغطيــة وســائل اإلعــام لهــذه األزمــة .كمــا تعــد
وســائل التواصــل االجتماعــي فاعلــة فــي إدارة األزمــات بالنســبة للمؤسســات والهيئــات
الحكوميــة خاصــة فــي المجــال الصحــي والبيئــي علــى المســتوى الوطنــي مثــل انتشــار
الفيروســات واألمــراض.
•وهنـاك عالقـة بيـن رضـاء المسـتخدم للموقـع والمعلومـات التـي يقدمها من جانـب وتقيمه
اإليجابـي للمنظمـة وأنشـطتها المختلفـة وكذلـك ثقتـه فيمـا تقدمه مـن جانب آخر.
•يعــد الموقــع اإللكترونــي أحــد الوســائل االتصاليــة المهمــة فــي بنــاء العالقــة مــع الجمهور.
ولكــن يوجــد نســبة يعتــد بهــا مــن المنظمــات ال تســتخدم مواقعهــا اإللكترونيــة فــي بنــاء
عالقتهــا مــع الجمهــور ،وال تســتخدم إمكانــات اإلنترنــت بفاعليــة فــي تطبيــق مبــادئ
الحــوار علــى الرغــم مــن اقتنــاع القائميــن علــى هــذه المواقــع بأهميــة ذلــك.
•المدونــات أكثــر تأثيــرا فــي تأطيــر التغطيــة اإلعالميــة لألزمــات السياســية مــن الصحــف.
وهــذا مــا يجعــل المدونــات مهمــة للمؤسســات السياســية وقــت األزمــات.
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
•تســاهم المواقــع اإللكترونيــة حــال توظيفهــا بفاعليــة فــي تحســين الصــورة الذهنيــة
للمنظمــات اإلنتاجيــة بعــد األزمــات.
•علــى الرغــم مــن تطبيــق المنظمــات للتكتيــكات االتصاليــة التقليديــة فــي اســتخدامها
لإلنترنــت فــي إدارة األزمــات ،إال أن هنــاك تحــوال فــي تطبيــق تكتيــكات جديــدة مثــل
االتصــال التفاعلــي والروابــط النشــطة والوســائط المتعــددة.
•اســتطاع ممارســو العالقــات العامــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التأثيــر فــي تأطيــر
المضاميــن المنشــورة فــي الصحافــة األمريكيــة بنســبة تتجــاوز  44%مــن مضاميــن
األخبــار المحليــة.
االتجاه البحثي الثالث :توظيف الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي في التسويق
السياسي مثل :الحمالت االنتخابية وتسويق المنظمات النشطة وغير الحكومية :بلغت البحوث
التي تم مراجعتها في هذا االتجاه  23بحثا وتضمنت الموضوعات التالية:
•توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل اســتخدام «تويتــر» فــي الدبلوماســية العامــة
( ،)Dodda & Collins, 2017وإدارة العالقــة مــع الجمهــور إلكترونيــا (Storie,
 ،)20155وتوظيــف اإلنترنــت فــي انتخابــات الرئاســة األمريكيــة عــام Farns�( 2000
 ،)worth. & Owen, 2004ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي انتخابــات عــام 2012
( ،)Hong & Nadler, 2012)، (Hsu & Park, 2012وفــي كســب مؤيديــن جــدد
( .)Dadas, 2008والعالقــة بيــن المواقــع اإللكترونيــة ونوايــا التصويــت للناخبيــن (�Pa
.)pagiannidis, et al, 2012
•وتأثيــر اســتخدام األفــراد لإلنترنــت علــى اتجاهاتهــم السياســية (& Al-Kandari
 ،)Hasanen, 2012وتوظيــف الجماعــات النشــطة لإلنترنــت فــي تحقيــق اســتراتيجياتها
( ، )Knudsen & Stage, 2012ودور اإلنترنــت فــي زيــادة الفعاليــة السياســية
للمجتمــع المدنــي ( ، )Cullen & Sommer, 2011وتوظيــف اإلنترنــت مــن قبــل
الجماعــات النشــطة التأثيــر ( ،.)Nam, 2012وفــي بنــاء عالقتهــا مــع جماهيرهــا
األساســية ( ،)Taylor et. al, 2001وتوظيــف هــذه الجماعــات للمواقــع اإللكترونيــة
فــي بنــاء عالقتهــا مــع وســائل اإلعــام ( ، )Reber & Kim, 2006وتعبئــة المــوارد
وجمــع التبرعــات ( ،)Sommerfeldt, 2011واتجاهــات الجماعــات النشــطة نحــو
فعاليــة العالقــات العامــة اإللكترونيــة فــي بنــاء مبــادئ الحــوار مــع الجماهيــر األساســية
(.)Sommerfeldt, 2012
•وكذلــك العالقــة بيــن مصداقيــة المواقــع اإللكترونيــة لــدي الجمهــور علــى اســتخدامهم لهــا
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
كمصــدر للمعلومــات السياســية ( ،)Johnson & Kaye, 2000ومصداقيــة مضاميــن
المواقــع اإللكترونيــة للمســتخدمين المهتميــن بالقضايــا السياســية (Johnson & Kaye,
 ،.)2009واســتخدام اإلنترنــت فــي إشــباع دوافــع األفــراد للمعلومــات السياســية
( ،.)Johnson & Kaye, 2002ودور المدونــات فــي زيــادة النقــاش العــام والتحــول
الديموقراطــي ( ،)Mummery & Rodan, 2013وتأثيــر «تويتــر» علــى مشــاركة
األفــراد فــي الحيــاة السياســية ( .)Park, 2013وأيضــاً التشــريعات المرتبطــة بشــفافية
اســتخدام والعالقــات العامــة الرقميــة محليــا ( ،)Searson & Johnson, 2010ودوليــا
(.)Seo, et al, 2009
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تضمنها االتجاه البحثي الثالث:
•تؤثــر المواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات النشــطة والفاعليــن السياســيين فــي االتجاهــات
السياســية للمواطنيــن .كمــا اســتطاعت الجماعــات النشــطة أن تســتخدم بعــض
اســتراتيجيات االتصــال التفاعلــي عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة ،وقامــت بإجــراء البحــوث
اإللكترونيــة عبــر الموقــع .وفــي تدعيــم عالقاتهــا بوســائل اإلعــام .كمــا يوجــد عالقــة بين
االنخــراط فــي الجماعــات النشــطة عيــر اإلنترنــت واتجاهــات األفــراد اإليجابيــة نحــو
العمليــة الديمقراطيــة.
•الموقــع اإللكترونــي للمرشــحين فــي االنتخابــات لــم يعــد يســتخدم فقــط فــي جمــع
التبرعــات والوصــول للناخــب المســتهدف ،وإنمــا فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمرشــح
نفســه وبرنامجــه االنتخابــي ،بــل ويعــد الموقــع بمثابــة مكانــا لاللتقــاء مــع الناخبيــن الذيــن
يمكنهــم المشــاركة فــي الحملــة .كمــا يوجــد عالقــة بيــن كثافــة اســتخدام المرشــح لإلنترنت
وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن جانــب وقدرتــه علــى أن يكــون مجــاال للنقــاش العــام
بيــن الجمهــور مــن جانــب آخــر.
•ويمكــن توظيــف اإلنترنــت بفاعليــة فــي تعبئــة المشــاركة السياســية للمواطنيــن ،حيــث
أشــارت الدراســات إلــى وجــود عالقــة بيــن كثافــة تعــرض األفــراد لألخبــار السياســية
عبــر اإلنترنــت مــن جانــب وكثافــة مشــاركتهم فــي النقــاش السياســي عبــر شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن جانــب آخــر.
•يبــدو أن اإلنترنــت تدعــم مــا توصلــت إليــه البحــوث الخاصــة بالوســائل التقليديــة حيــث
تشــير نتائــج الدراســات أن الناخبيــن عــادة مــا يثقــون فــي مضاميــن المواقــع اإللكترونيــة
للمرشــحين الذيــن يؤيدونهــم أكثــر مــن ثقتهــم فــي مضاميــن مواقــع المنافســين لهــم.
•الوظيفتــان المهمتــان للمواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى المســتوى
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
الدولــي همــا المســاعدة فــي تحســين ســمعة المنظمــة وجمــع المســاعدات الماليــة ،وأن مــن
أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي توظيــف الموقــع اإللكترونــي بفاعليــة هــي أهــداف المنظمــة
وقدراتهــا التقنيــة علــى االســتفادة مــن التكنولوجيــا الجديــدة.
•كان اســتخدام المنظمــات غيــر الحكوميــة لمبــادئ االتصــال التفاعلــي عبــر مواقعهــا
اإللكترونيــة ال يرقــى إلمكانــات اإلنترنــت فــي هــذا المجــال.
•قــدرة اإلنترنــت علــى توفيــر المعلومــات لإلعالمييــن عــن المرشــح وتاريخــه وسياســاته
ورؤاه وتطلعاتــه ،وهــو مــا يســاعد علــى ظهــوره المســتمر فــي وســائل اإلعــام المختلفة،
كمــا مكنــت اإلنترنــت مــن التعــرف علــى ردود أفعــال الناخبيــن وآراءهــم فــي الحملــة
واســتراتيجياتها فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة مــن خــال إجــراء البحــوث الكميــة
والكيفيــة عبــر الموقــع اإللكترونــي للمرشــح.
•مكنــت اإلنترنــت المرشــحين مــن تجنيــد أكبــر عــدد مــن المتطوعيــن الذيــن يمكنهــم بنــاء
تجمعــات محليــة عبــر وصــات فرعيــة لموقــع المرشــح علــى الشــبكة الدوليــة ،كمــا
مكنــت اإلنترنــت المرشــحين مــن جمــع التبرعــات عبــر مواقعهــم اإللكترونيــة ســواء
ببطاقــات االئتمــان أو الحســابات البنكيــة.
االتجاه البحثي الرابع :اتجاهات الجمهور وممارسي العالقات العامة نحو توظيف اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي :بلغت البحوث التي تم مراجعتها في هذا االتجاه  24بحثا
وتضمنت الموضوعات التالية:
•التعــرف علــى اتجاهــات ممارســي العالقــات العامــة نحــو أخالقيــات اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي فــي العالقــات العامــة ، )Sebastião, S. et al. (2017 ،وأهــم
أخالقيــات ممارســة العالقــات العامــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي في بيئــات ثقافية
مختلفــة ،Toledanoa, M. & R. Avidar (2016 .واتجاهــات ممارســي العالقــات
العامــة نحــو تطبيــق اســتراتيجيات االتصــال التفاعلــي عبــر وســائط االتصــال الحديثــة
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ( ، )Aragon & Domingo, 2014واتجاهــات
كل مــن ممارســي العالقــات العامــة والمدونيــن نحــو طبيعــة العالقــة بينهــم ،ورؤيــة كل
طــرف ألســس بنــاء هــذه العالقــة ( ،)Walden et al, 2015ومــدى تبنــي ممارســي
العالقـ�ات العامـ�ة لوسـ�ائل التواصـ�ل االجتماعـ�ي فـ�ي انجـ�از مهامهـ�م( (�Alikilic & Ata
.)bek, 2012)، (Eyrich et al, 2008
•تقويــم الحســابات الشــخصية لممارســي العالقــات العامــة عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وعالقتهــا بالقيــود التنظيميــة ( ،)Walden & Parcha, 2017ومــدى
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
إدراك مديــري العالقــات لتأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وفعاليتهــا لمنظماتهــم
( ،)DiStaso et al, 2011ومــدى إدراكهــم لشــبكة اإلنترنــت كوســيلة اتصــال (& Hill
( ،White, 2000) ( (Kitchen & Panopoulos, 2010عيــاد )2006 ،وللمعوقــات
التنظيميــة لتوظيــف تكنولوجيــا االتصــال الحدبثــة ( .)Ryan, 2003ومــدى إدراك
ممارســين لتأثيــرات) ،اإلنترنــت علــى عمليــة اتخاذهــم للقــرار (Porter & Sallot,
 .)2005ومــدى اســتخدامهم للمصــادر اإللكترونيــة ليكونــوا أعضــاء فــي فريــق اتخــاذ
القــرار (.)Porter, 2001
•وكذلــك مــدى إدراك الجمهــور واتجاهاتــه نحــو فعاليــة المواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات
الماليــة ( .)AbuGhazaleh et al, 2012وتأثيــر ســهولة اســتخدام الموقــع وجاذبيتــه
علــى انطباعــات الجمهــور عــن المنظمــة والعمــل فيهــا (.)Braddy et al, 2008
وفهــم فعاليــة المواقــع اإللكترونيــة ( ،)Chakraborty et al, 2006ووســائل التواصــل
االجتماعــي والتكنولوجيــا الجديــدة فــي مؤسســات األعمــال ( .) Eyrich et al, 2008
•وتحديــد اتجاهــات الصحفييــن وآرائهــم نحــو العناصــر المرتبطــة بتســهيل الحــوار
عبــر الوقــع اإللكترونــي للمنظمــات ( .)Pettigrew & Reber, 2011ومــدى إدراك
ممارســي العالقــات العامــة لمهامهــم وســلطتهم فــي وجــود اإلنترنــت (Sallot et al,
 .)20044ودوافــع اســتخدامهم لوســائل التواصــل االجتماعــي (�Sweetser & Kelle
 ، )her, 2011ووســائل االتصــال الرقميــة (.)Verhoeven, 2012ن ومــدى اســتعداد
الجمهــور الســتقبال الرســائل اإلعالميــة القادمــة مــن إدارات العالقــات العامــة عبــر
الهواتــف المتحركــة (.)Weberling & Waters, 2012
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تضمنها االتجاه البحثي الرابع:
•يوجــد تبايــن واضــح بيــن رؤيــة ممارســي العالقــات العامــة لوســائل التواصــل االجتماعي
وآليــة توظيفهــا ،وتوقعــات الجمهــور لمــا يجــب أن تتضمنــه الرســائل االتصاليــة لهــذه
الوســائل ،كمــا يوجــد فجــوة بيــن مــا خلصــت إليه الدراســات مــن اعتبــار وســائل التواصل
االجتماعــي مهمــة جــدا للعالقــات العامــة مــن جانــب ،والممارســة الفعليــة لتوظيــف هــذه
الوســائل مــن جانــب آخــر.
•يوجـد بعـض التباينـات فـي اتجاهات ممارسـي العالقات العامـة نحو الممارسـات المقبولة
أخالقيـا بتبايـن السـياق الثقافـي واالجتماعـي الـذي يعملون فيـه .ففي المجتمعـات المتقدمة
يوجـد اتجاهـات سـلبية أقـوى لـدى الممارسـين نحـو ممارسـات مثل تقديـم هدايـا أو هبات
لمدونيـن مشـهورين أو نشـطاء معروفيـن على شـبكات التواصل االجتماعـي ،في حين أن
هـذه الممارسـات لديهـا قبول فـي الدول األقـل تقدما.
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االتجاهات البحثية املعارصة يف دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة تحليلية ( ) 282-247
•يوجــد تحديــات تواجــه ممارســي العالقــات العامــة فــي التكويــن األكاديمــي والمعرفــي
تمكنهــم مــن إدارة العالقــة مــع وســائل التواصــل االجتماعــي .كمــا يــري الممارســون
أيضــا أنــه فــي حالــة توفيــر الوقــت والمــوارد الكافيــة لهــم ،فــإن موقــع المؤسســة يمكــن
أن يحقــق أهدافــه.
•يــدرك الممارســون عــددا مــن المزايــا والمنافــع لمواقــع مؤسســاتهم عبــر شــبكة اإلنترنــت
مثــل تدعيــم التواصــل بيــن المؤسســة وجماهيرهــا المختلفــة ،وبنــاء عالقــات جيــدة مــع
وســائل اإلعــام والقائميــن عليهــا والحصــول علــى نســبة تغطيــة أكبــر فــي هــذه الوســائل
والمســاعدة فــي قيــام العالقــات العامــة بــأداء وظائفهــا التقليديــة بفاعليــة أكبــر.
•يــدرك ممارســو العالقــات العامــة أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الممارســة
الحديثــة للعالقــات العامــة وأن أهميتهــا قــد تزيــد مســتقبال عــن أهميــة الموقــع اإللكترونــي
للمنظمــة.
•ال يعتمــد اإلعالميــون بدرجــة كبيــرة علــى المواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات كمصــدر
لألخبــار بقــدر اعتمادهــم علــى االتصــاالت التلفونيــة والمقابــات الشــخصية والبيانــات
الصحفيــة .أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الروتينيــة فــإن هــذه المواقــع تمثــل المصــدر
األول للصحفييــن.
االتجاه البحثي الخامس :توظيف وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق مبادئ االتصال
التفاعلي والحور مع الجماهير األساسية :بلغت البحوث التي تم مراجعتها في هذا المحور
خالل فترة الدراسة  19بحثا وتضمنت الموضوعات التالية:
•اســتخدام ممارســي العالقــات العامــة لوســائل التواصــل االجتماعــي فــي تحقيــق أهــداف
المنظمــة  ،)Bashir & (Aldaihani, 2017وتوقعــات كل مــن مارســي العالقــات
العامــة والجمهــور لفاعليــة وســائل التواصــل االجتماعــي المســتخدمة فــي المؤسســات
المختلفــة ( ،)Navarroa et al, 2017وتوظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
الترويــج لألحــداث العامــة وتعبئــة الجمهــور للمشــاركة فــي هــذه األحــداث (Dong
 ،)et al, 2017وفــي تنفيــذ الحمــات اإلعالميــة (Triantafillidou & Yannasb,
 ،)2014وتغييــر الثقافــة المجتمعيــة ( ،.)Avidar, 2009وتفعيــل االتصــال التفاعلــي
فــي المنظمــات ( .)Brian & Smith. 2010وفــي تدعيــم قدرتــة العالقــات العامــة فــي
عمليــة اتخــاذ القــرار ( .)Diga & Kelleher, 2009وفــي بنــاء حــوار مــع الجمهــور
( .)Rybalko & Seltzer, 2010وفــي بنــاء العالقــات مــع المتبرعيــن (Smitko,
.)2012
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خريت معوض عياد ( ) 282-247
•كمــا تناولــت تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى التحــول السياســي (Attia et
 ،.)al, 2011وتأثيــر اســتخدام هــذه الشــبكات علــى إدارة العالقــات مــع وســائل اإلعــام
( ،)Bajkiewicz, et al, 2011)، (Briones, 2011ومــدى تبنــي إدارات العالقــات
العامــة فــي المنظمــات غيــر الربحيــة لوســائل التواصــل االجتماعــي (.)Curtis, 2010
•وكذلــك تحليــل نقــدي للمدونــات كوســيلة اتصــال فــي العالقــات العامــة (Kent, 2008)،
 ،)(Xifra & Huertas, 2008واســتراتيجيات اســتخدام هــذه المدونــات فــي أكبــر 500
شــركة أمريكيــة ( ،)Lee et al, 2006وتحليــل اســتخدام المنظمــات غيــر الربحيــة ل
«تـــويتر» وتحديــث مضمونــه على مــدار الســاعة ( ،)Waters & Jamal, 2011ومدى
اســتخدام المنظمــات غيــر الربحيــة للفيســبوك (.)Waters et al, 2009
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تضمنها االتجاه البحثي الخامس:
•تمثــل وســائل التواصــل االجتماعــي منصــات حيويــة فــي تنفيــذ الحمــات اإلعالميــة
وتســاعد المنظمــات فــي إجــراء البحــوث ،وإدارة ســمعة الشــركات ،وتجميــع مصالــح
العمــاء ،وتأتــي فعاليــة وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الحمــات اإلعالميــة مــن
قدرتهــا علــى تحقيــق االتصــال التفاعلــي مــع الفئــات المســتهدفة خاصــة فئــة الشــباب،
•وســائل التواصــل االجتماعــي ذات تأثيــر فاعــل فــي بنــاء العالقــة بيــن المنظمــة
وجمهورهــا.
•وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر للمعلومــات ليــس لديهــا القــدرة فقــط علــى التعبئــة
االجتماعيــة ،ولكــن أيضــا يمكنهــا فتــح مجــاال حــرا للنقــاش حــول األحــداث العامــة فــي
مجتمــع معيــن ويمكنهــا تعبئــة الجمهــور نحــو أهــداف التحــول أثنــاء التقلبــات السياســية.
•أهميــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لزيــادة التفاعــل مــع الجمهــور وإتاحــة
الفرصــة لــه للتعبيــر عــن آرائــه وتدعيــم الــدور االجتماعــي للعالقــات العامــة وزيــادة الثقة
فيمــا تنشــره العالقــات العامــة مــن معلومــات .وبالتالــي يمكنهــا تطويــر االســتراتيجيات
االتصاليــة للمنظمــة.
•ويمكــن للمنظمــة توظيــف هــذه المدونــات بفاعليــة فــي تدعيــم عالقتهــا بهــذه الجماهيــر،
وفــي عمليــة اتخــاذ القــرار  ،وتدعيــم مكانــة ممارســي العالقــات العامــة فــي أن يكونــوا
ضمــن فريــق اإلدارة العليــا.
•اســتطاعت أقســام العالقــات العامــة فــي المنظمــات األمريكيــة مــن اســتخدام «تويتــر»
فــي زيــادة االتصــال التفاعلــي مــع فئــات الجمهــور المختلفــة ،كمــا اســتطاعت توجيــه
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اإلدارة العليــا فــي هــذه المنظمــات مــن إحــداث بعــض التغييــرات التنظيميــة للتكيــف مــع
احتياجــات الجمهــور.
•مكــن «تويتــر» المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن زيــادة التفاعــل مــع جمهــور المتبرعيــن،
ممــا مكــن هــذه المنظمــات مــن زيــادة حجــم التبرعــات الماليــة وزيــادة عــدد المتطوعيــن
للمشــاركة فــي القضايــا التــي تتوالهــا هــذه المنظمــات.

ثانيا :أهم النظريات والنماذج العلمية التي تبنتها البحوث التي تم مراجعتها:
يشــير الباحثــون إلــى أن األطــر النظريــة للعالقــات العامــة مــرت بعــدة مراحــل ترتبــط بتطــور
أســاليب الممارســة وطبيعــة وســائل االتصــال المتاحــة وخصائصهــا ،وأيضــا تطــور نمــاذج
ونظريــات االتصــال .وقــد كانــت جهــود الباحثيــن واألكاديمييــن فــي مجــال العالقــات العامــة عــادة
مــا تتقــدم علــى أســاليب الممارســة العمليــة لهــذه الوظيفــة.
ومنــذ االلفيــة الثالثــة ،ومــع ظهــور وانتشــار وســائل االتصــال الحديثــة مثــل اإلنترنــت
ووســائل التواصــل االجتماعــي والتطبيقــات الرقميــة ،وجــد هــؤالء الباحثــون أنفســهم غيــر قادريــن
علــى مواكبــة هــذه التطــورات الســريعة نظريــا ،ووضــع األطــر والنمــاذج النظريــة التــي تؤســس
الســتخدام هــذه الوســائل .ولذلــك لجــأت العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت العالقــات العامــة
الرقميــة إلــى تبنــي نمــاذج ونظريــات ظهــرت قبــل األلفيــة الثالثــة .ويحــدد الباحثــون ثــاث مراحــل
فــي تطــور نظريــات ونمــاذج العالقــات العامــة:
•المرحلــة األولــى امتــدت مــن  1975وحتــى  1985مــن القــرن العشــرين .وفــي هــذه
المرحلــة كانــت نظريــة النظــم هــي أكثــر النظريــات شــيوعا فــي بحــوث العالقــات العامة،
وهــذه النظريــة تعتبــر أن العالقــات العامــة نظــام فرعــي لنظــم أعلــى منــه ،ويشــتمل علــى
عــدة نظــم فرعيــة ،وهــذا النظــام لــه مدخــات تتمثــل فــي مســح البيئــة التــي يعمــل فيهــا،
ولــه مخرجــات تتمثــل فــي برامــج اتصــال تخــدم المنظمــة (.)Huang et al, 2017
وشــهدت هــذه المرحلــة أيضــا نظريــة «إدارة العالقــات االســتراتيجية» ،ويتضمــن
مفهــوم «اإلدارة» التخطيــط والرقابــة وقيــاس األداء؛ ومفهــوم «االســتراتيجي» يتضمــن
التخطيــط ووضــع األولويــات ،والخطــة التشــغيلية ،التركيــز علــى العالقــات التــي تحقــق
مصلحــة المنظمــة؛ ومفهــوم «العالقــات» يتضمــن االتصــال الفعــال ،والتفاهــم المتبــادل،
والقيــم المشــتركة ،والثقــة وااللتــزام (.)Botan & Taylor, 2004
•المرحلــة الثانيــة امتــدت مــن نهايــة الثمانينيــات وحتــى بدايــات األلفيــة الثالثــة .وكان
النمــاذج النظريــة الســائدة فــي هــذه المرحلــة هــي نمــاذج جيمــس جرونــج ورؤيتــه
لالتصــال المتماثــل .ومثلــت هــذه المرحلــة تحــول فــي ممارســة العالقــات العامــة مــن
266

11/19/19 10:14 AM

ديسمرب 2019م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )A( 2

������ 16-2 A .indd 266

خريت معوض عياد ( ) 282-247
مجــرد الســعي إلــى تحقيــق أهــداف المنظمــة ،إلــى النظــر إلــى الجماهيــر األساســية علــى
أنهــا شــريك فــي تصميــم المضاميــن االتصاليــة لبرامــج العالقــات العامــة.
ولذلــك شــهدت هــذه المرحلــة ظهــور نظريــات تؤكــد علــى أهميــة وفعاليــة الجمهــور
كشــريك للمنظمــة ،مثــل النظريــة الموقفيــة ونظريــة التوجــه المشــترك او التنســيق،
ونمــوذج التأطيــر ،ونظريــة الحــوار ،ولكــن أكثــر النظريــات شــيوعا فــي هــذه المرحلــة
هــي نظريــة االمتيــاز التــي قدمهــا جرونــج ( )Grunig, 2001وتضمنــت تســعة مبــادئ
أساســية ( )Grunig, 1992تحــدد أســس ممارســة العالقــات العامــة فــي المنظمــات
المختلفــة.
•المرحلــة الثالثــة تمتــد مــن منتصــف العقــد األول فــي هــذه األلفيــة وحتــى األن .وشــهدت
هــذه المرحلــة تطــورات متســارعة فــي تطبيقــا اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي،
وبــدأت المنظمــات المختلفــة فــي إنشــاء حســابات لهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعي،
وكذلــك تطبيقــات رقميــة ترتبــط بمجــال عملهــا للتواصــل مــع عمالئهــا .وكان أكثــر
النمــاذج النظريــة اســتخداما وتطبيقــا فــي بحــوث هــذه المرحلــة هــو مبــدأ «التفاعليــة»
( ،)Interactivityوكذلــك نظريــة «الحــوار» التــي كانــت ســائدة فــي المرحلــة الســابقة
فــي بدايــة األلفيــة ( .)Huang et al, 2017والنمــوذج الموقفــي الســتراتيجيات
االتصــال ،والــذي يتكــون مــن أربــع اســتراتيجيات هــي اإلعــام ،واالقنــاع ،وبنــاء
اإلجمــاع ،والحــوار ( .)Ruler, 2004ومــع اآلثــار الســلبية مــن االســتخدام المتزايــد
لوســائل التواصــل االجتماعــي ظهــر نمــوذج معاييــر الممارســة األخالقيــة (Ethical
 )Practiceلتوظيــف وســائل التواصــل فــي العالقــات العامــة ،والــذي يتضمــن معاييــر
الشــفافية ،والمصداقيــة ،وهويــة مصــدر المعلومــات ،وعــدم التضليــل ،والتــوازن بيــن
مصالــح المنظمــة واهتمامــات المتعامليــن (.)Sebastião, et al., 2017
وبمراجعــة دراســات العالقــات العامــة الرقميــة فــي هــذه الدراســة ،لوحــظ أن  42دراســة
( )36.5%مــن هــذ الدراســات ال تتبنــى إطــارا نظريــا ،وإنمــا تقــدم وصفــا لخصائــص اإلنترنــت
والمواقــع اإللكترونيــة وكيفيــة تطبيــق وســائل التواصــل االجتماعــي فــي القضايــا والمنظمــات
المختلفــة .أمــا بقيــة الدراســات وعددهــا  73دراســة ( ،)63.5%فتعتمــد علــى نظريــات ونمــاذج
مختلفــة يوضحهــا فــي الجــدول التالــي (:)3
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جدول ( )3النماذج والنظريات المستخدمة

العدد

النسبة

م
7

نظرية االمتياز Excellence theory

18

24.7

8

نظرية الحوار Dialogic Theory

14

19.2

11

15.1

2

نظرية إدارة العالقاتRelationship Management Theory

7

9.6

11

نمـ�وذج اسـ�تراتيجيات االتصـ�ا ل �Communication Strate
gies Model

6

8.2

3

النظرية الموقفية Situational Theory

5

6.8

4

نموذج التأطير Framing

3

4.1

5

نظرية التوجه المشترك Co-Orientation

3

4.1

نموذج االستخدامات واالشباعاتUses & Gratifications

3

4.1

6

معايير الممارسة األخالقية Ethical Practice

2

2.7

9

نموذج الفائدة المدركة Perceiver Usefulness

1

1.4

73

100.0

1

10

النظرية أو النموذج

االتصــال

المتماثل/التفاعليــةSymmetrical/Interactivity

Communication

اإلجمالي

تشــير بيانــات جــدول ( )3إلــى أن هنــاك ثــاث نظريــات كانــت هــي الســائدة فــي البحــوث
التــي تــم مراجعتهــا ،وهــذه النظريــات هــي «االمتيــاز» و «الحــوار» و «االتصــال المتماثــل».
فقــد مثلــت هــذه النظريــات نســبة  59.0%مــن البحــوث التــي تــم اســتخدام اطــر نظريــة فيهــا.
ولعــل هــذه يوضــح أن الباحثيــن تبنــوا نظريــات تناســب الخصائــص الفنيــة والوظيفيــة لوســائل
االتصــال الحديثــة والتطبيقــات الرقميــة .واهــم هــذه الخصائــص الفوريــة وإمكانيــة الســيطرة علــى
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المضمــون ،ورجــع األثــر الفــوري.
فنظريــة االمتيــاز ( )24.7%تتضمــن تســعة مبــادئ أهمهــا تطبيــق النمــوذج المتماثــل فــي
االتصــال وأهميــة التأهيــل التقنــي للممارســين وفصــل وظيفــة العالقــات العامــة عــن التســويق
وتطبيــق مبــدأ الفاعليــة والمبــادرة فــي التواصــل مــع الجماهيــر األساســية ،وكل هــذه المبــادئ
يمكــن اختبارهــا مــن خــال وســائل العالقــات العامــة الرقميــة.
كمــا أن نظريــة الحــوار ( )19.2%تتضمــن خمســة مبــادئ توكــد جميعهــا علــى أهميــة
التواصــل والحــوار المســتمر مــع الجمهــور باعتبــاره شــريكا للمنظمــة ،وهــذه المبــادئ هــي:
التبادليــة ،والتواصــل ،والتقمــص ،والمخاطــرة ،وااللتــزام ( .)Kent & Taylor, 2002وكذلــك
يركــز نمــوذج االتصــال المتماثــل ( )15.1%علــى أهميــة وجــود اســتعداد متبــادل بيــن المنظمــة
والجمهــور للتكييــف مــع األخــر ،ويؤكــد النمــوذج علــى أهميــة بنــاء عالقــات اســتراتيجية مــع
الجمهــور تعتمــد علــى الفهــم المتبــادل واالتصــال الفعــال فــي اتجاهيــن بـ ً
ـدال مــن االعتمــاد علــى
اســتراتيجيات اإلقنــاع فــي اتجــاه واحــد.
ثالثا :أهم المناهج والطرق البحثية التي اعتمدت عليهاالدراسات:
مــن خــال مراجعــة البحــوث التــي تمثــل عينــة الدراســة ،تبيــن أن النســبة األكبــر منهــا
اعتمــدت مناهــج كميــة وكان عددهــا  76بحثــا ( ،)66.1%والبحــوث التــي اعتمــدت مناهــج كيفيــة
كان عددهــا  35بحثــا ( ،)30.4%والبحــوث التــي اعتمــدت علــى مناهــج كميــة وكيفيــة معــا كان
عددهــا  4بحــوث ( )3.5%ويوضــح الجــدول التالــي ( )4توزيــع البحــوث وفــق المناهــج الكميــة
والكيفيــة.
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جدول ( )4توزيع البحوث وفق المناهج الكمية والكيفية.
المنهج

كمي

كيفي

العدد

النسبة

المسح

41

35.7

تحليل المضمون

32

27.8

التجريب

3

2.6

اإلجمالي

76

66.1

تحليل مضمون كيفي

13

11.3

دراسة الحالة

9

7.8

المقابلة

8

7.0

المجموعات المركزة

5

4.3

اإلجمالي

35

30.4

مشترك

4

3.5

اإلجمالي

115

100.0

ويالحــظ مــن جــدول ( )4أن مــا يقتــرب مــن ثلثــي البحــوث التــي تــم مراجعتهــا اعتمــدت علــى
مناهــج كميــة ،وكان النســبة األكبــر منهــا –  41بحثــا مــن  76بنســبة  54.0%-تســتخدم منهــج
المسـ�ح مـ�ن خـلال تصميـ�م اسـ�تمارة اسـ�تبيان ،وقـ�د تـ�م تنفيـ�ذ معظـ�م االسـ�تبيانات إلكترونيـ�ا( (�on
 .)line surveyويالحــظ أيضــا أن تحليــل المضمــون جــاء فــي المرتبــة الثانيــة فــي الطــرق الكميــة
–  32بحثــا مــن  76بنســبة  ،42.1%وقــد جــاء تحليــل مضمــون وســائل التواصــل االجتماعــي
مثــل تويتــر وفيســبوك فــي المرتبــة األولــى بنســبة  ،59.4%وفــي المرتبــة الثانيــة تحليــل المواقــع
اإللكترونيــة للمنظمــات والهيئــات بنســبة 40.6%
وبالنســبة للمناهــج والطــرق الكيفيــة يالحــظ أن التحليــل الكيفــي لمضمــون المواقــع اإللكترونية
وحســابات وســائل التواصــل االجتماعــي جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة  .37.1%كمــا تــم أيضــا
اســتخدام منهــج دراســات الحالــة ( )25.7%والمقابلــة المقننــة ( )22.9%وأســلوب المجموعــات
المركــزة (.)14.3%
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الخالصة:
يوجــد ثمــة اتفــاق بيــن باحثــي وممارســي العالقــات العامــة علــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا
الرقميــة ومــن أهمهــا اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي تدعيــم قــدرات إدارات
العالقــات العامــة فــي تحقيــق أهــداف المنظمــات .فقــد أوضحــت نتائــج البحــوث التــي تــم مراجعتهــا
فعاليــة اســتخدام العالقــات العامــة الرقميــة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة مثــل تدعيــم
قدرتهــا علــى إدارة اتصــاالت األزمــة وإدارة عالقــة المنظمــة بجماهيرهــا األساســية ،وأكــدت
نتائــج هــذه الدراســات علــى أن فعاليــة وســائل االتصــال الحديثــة يتوقــف علــى قــدرة ممارســي
العالقــات العامــة علــى توظيــف امكاناتهــا ،وعلــى إدراك وتبنــي المنظمــة للتكنولوجيــا الرقميــة،
وعلــى وجــود بنيــة تكنولوجيــة مناســبة فــي المجتمــع تســمح لألفــراد الدخــول لإلنترنــت بتكلفــة
مقبولــة.
ولطبيعــة اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي التفاعليــة ،يالحــظ أن نســبة كبيــرة مــن
البحــوث التــي تــم مراجعتهــا اعتمــدت علــى تبنــي نظريــات ونمــاذج تؤكــد علــى أن فعاليــة العالقات
العامــة يتوقــف علــى بنــاء وإدارة عالقــات متوازنــة بيــن المنظمــة وجمهورهــا ،وأن إدارة هــذه
العالقــة يتطلــب تواصــا مســتمرا وحــوارا موضوعيــا مــع فئــات الجماهيــر األساســية للمنظمــة.
ومــن أهــم هــذه النظريــات والنمــاذج نظريــة االمتيــاز ،ونظريــة الحــوار ،والنمــوذج المتماثــل فــي
االتصــال ،ونظريــة إدارة العالقــات.
وفيمــا يتعلــق بالمناهــج والطــرق البحثيــة خلصــت الدراســة إلــى أن المناهــج الكميــة كانــت
أكثــر المناهــج اســتخداما فــي بحــوث العالقــات العامــة الرقميــة التــي تــم مراجعتهــا ،وكان منهجــي
المســح وتحليــل المضمــون همــا األكثــر شــيوعا فــي هــذه البحــوث .وكان التحليــل الكيفــي والمقابلــة
ودراســات الحالــة هــي أكثــر المناهــج والطــرق البحثيــة اســتخداما فــي دراســات العالقــات العامــة
الرقميــة خــال فتــرة الدراســة.
وأخيــرا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الدراســة محــدودة بالفتــرة الزمنيــة التــي تمــت فيهــا
مراجعــة بحــوث العالقــات العامــة الرقميــة ،وباآلليــة التــي تــم اتبعاهــا منهجيــا ،وبالمحــاور واألبعاد
التــي تناولتهــا .وتقتــرح الدراســة متابعــة إجــراء مزيــدا مــن البحــوث فــي هــذه النوعية من دراســات
المراجعــة للبحــوث المنشــورة فــي هــذا المجــال وفــق محــاور جديــدة وآليــات مختلفــة تأخــذ بعيــن
االعتبــار فئــات الجمهــور المســتهدف مــن هــذه الدراســات ،والمضاميــن التــي يتــم تحليلهــا.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المراجع العربية:
1 .1العوادلـي ،سـلوى ( ،)2009تأثيـر اسـتخدام برامـج المسـئولية االجتماعيـة عبـر اإلنترنـت علـى بنـاء سـمعة
المنظمـة ،كتـاب المؤتمـر الدولـي الخامـس عشـر لكليـة اإلعلام ،ص.957-1011 :
2 .2عيـاد ،خيـرت ،)2006( ،اتجاهـات ممارسـي العالقـات العامـة نحـو اسـتخدام اإلنترنت كوسـيلة اتصال :دراسـة
علـى المؤسسـات اإلنتاجيـة والخدميـة بمملكـة البحريـن ،المجلة المصرية لبحـوث الرأي العـام ،2006 ،مجلد ،7
عـدد  ،1جامعة القاهـرة ،ص.1-39 :
3 .3فـاروق ،أحمـد ،)2012( ،اسـتخدام الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة فـي إدارة اتصـاالت األزمـة ،المجلـة العربيـة
لإلعلام واالتصـال ،2012 ،عـدد  ،8جامعـة االهـرام الكنديـة ،ص.159-214 :
2012( ______4 .4ب) ،اسـتخدام الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة فـي دعـم اتصاالت المسـئولية االجتماعية :دراسـة
تطبيقيـة علـى عينـة مـن المنظمـات بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،مجلـة رؤى اسـتراتيجية ،مجلـد  ،1مركز
اإلمـارات للدراسـات والبحوث االسـتراتيجية ،ص.46-74 :
 ،)2010( ______5 .5دور االتصـال عبـر الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة فـي بنـاء السـمعة الجيـدة ،دراسـة علـى
الجمهـور والوسـيلة لمنظمـات تجاريـة فـي مصـر واإلمـارات ،المجلـة المصريـة لبحـوث اإلعلام ،مجلـد ،36
يوليـو ديسـمبر ،جامعـة القاهـرة ،ص.41-87 :
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Contemporary Research Trends in Digital Public
Relations: an Analytical Study

Khayrat Moawed Ayyad
College of Communication - University of Sharjah
Sharjah - United Arab Emirates
Abstract:
The study investigates recent research trends in digital public relations
(DPR). It aims at identifying main research issues in DPR, main findings of
these researches, main theoretical frameworks utilized and methodologies
applied. The study reviews DPR researches carried out during the first two
decades of the third millennium. The results of the study show that the main
issues covered are using DPR to achieve the strategic goals of different
organizations. The main theories used are excellence theory, dialogue
theory and symmetrical approaches of communication. The main methods
applied in DPR researches are surveys and content analysis.
Keywords: Digital media, Facebook, Internet, Digital public relations,
Mobile websites, Social media, blogs, micro-blogs, Social networking
sites, Twitter, Web 2.0, Websites.
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