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 عإدال ةعالقسوووها عالتقونر  اووو عقتهالسوووامعالقه نت وووعفووو تقوووالعالقات وووامعالقااقووو عالقر هاووو ع ووو   ع وووالع
القوى ععالقحقاقو  أسعالقهالعع  قناتاها عبشكلعخاص،عفاقسها عالقطيب عبشكلععالع القهالسامعال

عتي ووا،عفووو   عع القهحافظوو القا وواعالقحا وورعإقوواعالقااووالعق وواععفوو تسووااعالقهالسووامعالقه نت وو ع
القسوواوع قوو عتسوونطاقعتحقيوو عالقهيوويةعالقنلافسووا ،عقووىق ععفوو القسووها عالقطيبوو عقوو عتحنوولعقكا وو ع اقوو ع

إدال ةعلووهان اعبشووكلععفوو ات ووامعالقااقوو عالقر هاوو عأاووبحاعقاظوومعالقهالسووامعالقه نت وو عت وونمعباق
عووالع فوواعالقهالسووامعالقناتاهاوو ع القشاقاووامعبشووكلعخوواصعينوواعتسوونطاقعتوووا  عاووا ةع  لاوو ع

 فع،عت وإيشا ا عع عالقهالس عالقناتاها ع لهان اع تحقي عالقن ا معالقهنبادلع يل اع بوي عمه ا  وا
 عفوووو عإدال ةعلووووها عالقشاقاووووامع ووووىدعالق  اللوووو عإقوووواعالقناوووورفععتوووواعد  عالقات ووووامعالقااقوووو عالقر هاوووو

الق اا عالقهصر  عق عختلعد الل عقي ال او ععتواععيلو ععشواالعا ععه يو عقو عجوتععالقشاقاوامع
ق وووووردة،ع العنهووووو معالق  اللووووو ععتووووواعالقهووووول  عالقهسوووووح ع أدالةعع450الق ااووووو عالقهصووووور  ع االق ووووواع

عالاللنواا .
ع
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 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 
  عدباقشاقاووامعالق ااوو ،ع أ هاوو ععالتقونر  اوو امعالقااقوو عأكوو معالقلنوواع عأ هاوو عت ايوولعالقات ووع-

علوووها عالقشاقاووو ،ع القلشووورع القشاقاووو ،ع ردال ةالقات وووامعالقااقووو عفووو عإدال ةعالقات ووو ع وووي عالقشه وووا ع
 التعتل.الق ا يع الآل  عبشهاقع لاعلع

أ  ووحاعالقلنوواع عال ت ووا عد موو عقناباوو عالقهبحوواإلي عقتها ووقعالتقونر  وو عأ عاوو حامعالقناالاوولعع-
 ع عالق اا عباقشاقا .الالمنها

قسوووونا عالعنهووووادعالقهبحوووواإلي ععتوووواعالقها ووووقعالتقونر  وووو عأ عاوووو حامعالقناالاوووولعالالمنهوووواع عع-
عالق اا عباقشاقا عقنالط .

الق ااووووووو ع اوووووو حامعالقناالاووووووولعالالمنهوووووواع ععالتقونر  اووووووو القهاتاقاتاووووووو عقتهاال ووووووقععالأل هاوووووو ع-
علعالقثق ع  ا.باقشاقاامع العنهاد معالق العمععتي اع ظرالعقسرع عتح يث ا،ع ال ت ا عقا 

تلاعووواعألوووباععقناباووو عالقهبحووواإلي عقتها وووقعالتقونر  ووو عأ عاووو حامعالقناالاووولعالالمنهووواع عع-
الق ااوو عباقشاقاوو عقشهووقعقاتاقووامععوو عالقهقوور المع قاالعيوو عالالقنحا ووامع القناوورفععتوواعالقلظووالع

ع قارفوو عت ااوويلعالقشاقاوو ،الألخبووا عالقااقوو ععوو ععالالقنحا ووامع قارفوو الق  اللوو ،ع قارفوو ع نوواع ع
الالمنهاعاوووو ععالقهنايوووو ع قناباوووو عالأل شووووط القن   واوووو عع قارفوووو عالقوووو   المعالتقونر  اوووو المعالقهحا وووورع

ع. القثقافا ع القر ا ا 
 عأك معالقلناع عأ عد م عتأإليرعالقها وقعالتقونر  و عأ عاو حامعالقناالاولعالالمنهواع عقتشاقاوع-

 د  عغير اعقنالط .عالقهبحاإلي عقتشاقا ف عت ضيلع
ونر  وو عأ عاوو حامعالقناالاوولعالالمنهوواع عقتشاقاوو عفوو عأ  ووحاعالقلنوواع عأ هاوو عالقها ووقعالتقع-

تاي وويعلووهان اعقوو  عالقشه ووا عقوو عخووتلعالقسوورع ع القهصوو البا عفوو عتقوو يمعالألخبووا ع القهاتاقووامع
ع.القن عت معالقطتع

ع
ع
ع
ع
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Abstract 
Digital public relations play an important role in managing the 

electronic reputation of various institutions in general and 

educational institutions in particular. Competitive advantage, so 

most of the various institutions are interested in digital public 

relations in managing their reputation in general and in 

educational institutions and universities in particular so that they 

can form a positive mental image of the educational institution 

and its reputation and achieve mutual understanding between it 

and its audience, This study aims to identify the role of digital 

public relations in managing the reputation of Egyptian private 

universities through a field study on a random sample of 450 

students from Egyptian private universities. The study relied on 

the survey method and the questionnaire tool. 

The most important findings of the study: 

- The results confirmed the importance of activating electronic 

public relations in private universities, the importance of the role 

of public relations in managing the relationship between the 
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public and the university, managing the university's reputation, 

and immediate and immediate publication in all media. 

- The results showed a high degree of respondents' follow-up to 

the university's website or social networking pages. 

- The level of respondents' accreditation on the university's 

website or social networking pages is medium. 

- The informational importance of universities’ websites and 

social networking pages and their constant dependence on them 

due to the speed of their updating and the high level of trust in 

them. 

- The reasons for respondents’ follow-up to the university’s 

website or social networking pages varied to gather information 

about courses and exam dates, learn about the academic system, 

know the results of exams, know general news about the 

university, know the details of electronic lectures, know the 

available training courses, and follow up on social, cultural and 

sports activities. 

- The results confirmed that the degree of influence of the 

university's website or social networking pages in the 

respondents' preference for the university over others is medium. 

- The results showed the importance of the university's website or 

social networking pages in enhancing its reputation with the 

public through speed and credibility in providing news and 

information of interest to students. 
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 المقدمة:
 شووووووواسعالقهالسوووووووامعع القووووووولظمعالتدال  ووووووو عالقح يثووووووو ععفووووووو  اقوووووووا ععالقات وووووووامعالقااقووووووو عد  ال عتتاووووووو ع

بشووووووكلععووووووال،ع فوووووواعالقهالسووووووامعالقناتاهاوووووو ع القشاقاووووووامعبشووووووكلعخوووووواص،ع ققوووووو عأإلوووووورمعإلووووووا ةع
القسووووا  ععف وووو عالالتصووووالق لوووو عالقات ووووامعالقااقوووو عخااوووو ع  ير وووواعقوووو عق وووو ععفوووو القهاتاقووووامع

عفوووووو عكا وووووواعالقات ووووووامعالقااقوووووو عتر وووووويععتوووووواعالقصووووووحاف عالقهطواعوووووو عأل  وووووواع المعتووووووأإليرع ويوووووور
ي يثووووو عقهووووواعيوووووافردععالتصوووووالالأل عأاوووووبحاعتر ووووويععتووووواعالت نر ووووواع الووووويت ععأقووووواالقهشنهاوووووامع

 القهسوووووووها ع القناووووووورفععالقهرعووووووو قووووووو عخووووووو قامع قهيووووووويالمع قل ووووووواعإقكا اووووووو ععووووووور عالقهحنوووووووا ع
عتوووووواع د دعأفاووووووالعالقشهووووووا يرص مقعالقصوووووو  اعقووووووىق عأاووووووبحاعقاظوووووومعالقهالسووووووامععالق ووووووا يع

عالقه نت  عتسن  لعالقات امعالقااق عالقر ها .
عتووووواعع لوووواعلعالتعوووووتلعالقه نت وووو عاللوووون  الل ووووامعالقااقوووو عالتقونر  اووووو عأ عالقر هاوووو عتالووووواعفاقات

الت نر ووووووواعقصووووووولقع قشوووووووا   عقحنوووووووا ععووووووو عالقهالسووووووو عأ عالقشووووووو  ،ع القااوووووووالعقتشه وووووووا ع
أ  ووووواع لوووووامع ردال ةعلوووووها ععأي،عالتقونر  ووووو القهسووووون  فع القناالاووووولعقاووووو ععووووو عجر ووووو عالتعوووووتلع
عقووووولعالقلووووواسعيانوووووورعأقووووورععفووووو هالسووووو عالقهالسووووو ،ع  وووووىالعأل عتشوووووكيلعالقصوووووا ةعالقصوووووحاح عقت

عالعيهكوووووووو تااوووووووويلعالقها  وووووووو عأ عالقهالسوووووووو عق ا وووووووو عقهيوووووووويةع  العوووووووو ةعقووووووووىق ععفوووووووو  ووووووووالعموووووووو ال ع
القهالسووووووامعالقه نت وووووو عبشووووووكلععووووووالع فوووووواععفوووووو عوووووو عالقات ووووووامعالقااقوووووو عالقر هاوووووو ععالاللوووووون لام

تحقوووو عالقن اعوووولعالقهبا وووورععف وووو القهالسووووامعالقناتاهاوووو عبشووووكلعخوووواصعقهوووواعتووووافردعقوووو عقهيوووويالمع
ق ووووووواعع الاللوووووونها   م وووووووامع ظوووووور مععآ الع وووووومق وووووومعقاوووووور ععالق راووووووو عايوووووو  رتقووووووقعالقشه ووووووا ع

 القاهوووووولععتوووووواعتل يووووووى اع تنووووووامعلوووووورع عالقن اعوووووولع القناالاوووووولعقووووووقعالتدال ةعالقهالاوووووو عباقهالسوووووو ع
عهتاوووووووو عالقنقيووووووووامع باوووووووواسعالألدالمعقوووووووو عخووووووووتلعتاالاووووووووت اعقووووووووقع اعوووووووو ت اععفوووووووو قهوووووووواعيسوووووووواع ع

عالقشها ير  .
ع ع    ع ال عالقر ها  عالقات امعالقااق  ععف  تقال عقتهالسامعالقه نت  عإدال ة عالتقونر  ا  القسها 

القى ععالقحقاق  أسعالقهالعع  بشكلععالع القهالسامعالقناتاها عبشكلعخاص،عفاقسها عالقطيب ع
ع ععف تسااعالقهالسامعالقه نت   عإقاعالقااالعق ا عفو   عع القهحافظ القا اعالقحا ر عتي ا،

عالقنلافسا ،عقىق عالقساوع ق عتسنطاقعتحقي عالقهعف القسها عالقطيب عق عتحنلعقكا  ع اق ع يية
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عباقات امعالقااق عالقر ها ع عت نم عالقهالسامعالقه نت   عبشكلععف أابحاعقاظم إدال ةعلهان ا
ع  لا ع عتوا  عاا ة ع القشاقاامعبشكلعخاصعيناعتسنطاق ع فاعالقهالسامعالقناتاها  عال

عإيشا ا عع عالقهالس عالقناتاها ع لهان اع تحقي عالقن ا معالقهنبادلع يل اع بي عمه ا  ا.
ةع القهسوووووونهرةع القهناالاووووووت عالقهبا وووووورععالقهلظهوووووو  افوووووو عالقش ووووووادعالالتصوووووواقا عع وووووو ردال ةعالقسووووووها ع ع

عالقوووووو الخت دعوووووومع تطووووووا رععت ن وووووواعبشه ا  وووووواععفوووووو تنبا وووووواعالقهلظهوووووو ععالقنوووووو  غيوووووورعالقهبا وووووورةع
،ع فووووواع وووووىالع الق وووووا م عالقووووو الخت يووووو ع  المع إلقووووو ع   ووووواعمه ا  ووووواععالكنسووووواع،ع الق وووووا م 

اعالالتصوووووووواقا ععوووووووو عجر وووووووو عتا اوووووووو عالتجووووووووا عتاهوووووووولعالقهلظهووووووووامععتوووووووواعتوثاوووووووو عم اد وووووووو
ع القنوناكووووووامعالالتصوووووواقا عت وووووورال علووووووهان اعبشووووووكلعميوووووو ،ع تشووووووهلعم ووووووادعإدال ةعالاللوووووونرالتاشاام

تناووووور عق ووووواعأ ععالقنووووو القسوووووها عأيضوووووا ع ووووو  ةعالقهلظهووووو ععتووووواعقاالم ووووو عالقه ووووواجرع الأل قوووووامع
عالقهحنهلعأ عتنار عق ا.

 وووووامعالقااقووووو ع القهالسوووووامعالقناتاهاووووو عبشوووووكلععوووووالع القشاقاوووووامعبشوووووكلعخووووواصعتسووووون  لعالقات
إدال ةعلووووهان اعقوووو عأموووولعتوووووا  علووووها عجيبوووو ععوووو عالقشاقاووووامعقوووو  عمه ا  وووواععفوووو القر هاوووو ع

 التعووووووتلععوووووو عأ وووووو الفعالقشاقاوووووو ع القنار وووووو ع لشوووووواجات اعالقه نت وووووو ع بوووووو عالقهاتاقووووووامععوووووو ع
القشاقاوووووووامع الق ي وووووووامعع بوووووووا  تتووووووو عالأل ووووووو الفعقتشه وووووووا ،ع تاجيووووووو عالقصوووووووت ع وووووووي عالقشاقاووووووو ع

عالقنوووووووو  المع القهقنريووووووووامع ،ع  قوووووووولعالألفوووووووووا ع الآل القهالسووووووووامعالقاتهاوووووووو عالقحكاقاوووووووو ع الق ااوووووووو
قتشاقاوووووووو عإقوووووووواعالتدال ةعالقاتاوووووووواعب وووووووور عد اللووووووووات اعع الق ووووووووا م عالقوووووووو الخت يكا  وووووووواعالقشه ووووووووا ع

 توووووو عامعع الق ووووووا م القهشنهووووووقعالقهحتوووووواععفوووووو  القناوووووورفععتي ووووووا،ع تحسووووووي عاووووووا ةعالقشاقاوووووو ع
عالقات  ع ي عالقطتعع الأللاتىة.

ع
 :الدراسات السابقة

 عفوووو عالقهشووووكت عالقبحثاوووو عتوووومعالقرمووووا عإقوووواعد اللووووامعلووووابق عيراووووا عقوووو عالقبايوووو ععتوووواعالقناهوووو
ع يووووووو ةعلووووووواالمععرباووووووو عأ عأملواووووووو عفووووووو عقشوووووووالعالقات وووووووامعالقااقووووووو عالقر هاووووووو ع ردال ةعالقسوووووووها ع
قتهلظهووووامعالق  قاوووو عقتلوووون ادةعقل وووواعفوووو عإموووورالمالمع ووووىدعالق  اللوووو ع فاهوووواعيتوووو ععوووور عق ووووىدع

عالق  اللام.
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عامةةةةةةة الرقميةةةةةةة فةةةةةةي العالقةةةةةةات الدور عبعنةةةةةةوان: (1)(2022دراسةةةةةةة وسةةةةةةام حسةةةةةةين )-1
 تطوير الوظيفة االتصالية للمؤسسات الحكومية األردنية.

ت وووووو فع ووووووىدعالق  اللوووووو عإقوووووواعقارفوووووو عالتشا ووووووامعالقشه ووووووا ع حوووووواعاللوووووون  اللعتقلاووووووامعالالتصووووووالع
قتهالسوووووووامعالقحكاقاووووووو عالأل د اووووووو ع باووووووواسعقووووووو  ع وووووووواق معق وووووووا،ع العنهووووووو معالق  اللووووووو ععتووووووواع

ق  اللوووووو ع  وووووو ععيلوووووو ععشوووووواالعا عالقهوووووول  عالقهسووووووح ع أدالةعالاللوووووونواا عبوووووواقنطوي ععتوووووواععيلوووووو عال
 ق ردة.ع415 االق اع

 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 
اع معالقات وووووامعالقااقووووو عالقر هاووووو عفووووو عالقناووووورفععتووووواعد مووووو عإد ال عالقشه وووووا ع تحقيووووو علوووووع-

عالقن اعلعإللاع عقا م.
موووووووادععت ووووووو عإيشا اووووووو ع وووووووي علووووووو اق عاللووووووون  اللع لووووووواعلعالالتصوووووووالعالقح يثووووووو عالق ااووووووو ع عع-

عالأل د اووووو ع بوووووي عالتشوووووادعالقهسووووون  قي ع حووووواعالقن اعووووولعالتقونر  ووووو عقوووووقعباقهالسوووووامعالقحكاقاووووو 
ع لاعلعالالتصالعالقح يث .

دور العالقةةةةةةات العامةةةةةةة الرقميةةةةةةة فةةةةةةي بعنةةةةةةوان:  (2)(2021دراسةةةةةةة إرمةةةةةةان مرسةةةةةةي )-2
 .الجامعات السعودرة خالل أزمة كورونا

ت ووووووو فع وووووووىدعالق  اللووووووو عإقووووووواعالقناووووووورفععتووووووواعد  عالقات وووووووامعالقااقووووووو عالقر هاووووووو عفووووووو عتاي ووووووويع
تصووووووووالع القناالاوووووووولعفوووووووو عالقشاقاووووووووامعالقسوووووووواادي عخووووووووتلعأ قوووووووو ع ا   وووووووواع أ وووووووومعالقالوووووووواعلعالال

قاوووووو ،عالتقونر  اوووووو ع اللوووووونرالتاشاامعالالتصووووووالعالقنوووووو عاللوووووون  قن اعإدال ةعالقات ووووووامعالقااقوووووو عباقشا
 العنهوووووو معالق  اللوووووو ععتوووووواعالقهوووووول  عالقهسووووووح عبالوووووون  اللعألووووووتاععالقهسوووووومعباقايلوووووو عبوووووواقنطوي ع

 هاوووووو عفوووووو عالقشاقاووووووامعالقسوووووواادي ع القبوووووواق ععتوووووواععيلوووووو عقوووووو عقها لوووووو عالقات ووووووامعالقااقوووووو عالقرع
عقبحاث.ع66ع د اع

                                                 
( "دور العالقات العامة 2022وسام حسين علي الزعبي، أسماء عبد الشافي، سلوى سليمان )( (1

مجلة اتحاد الجامعات العربية الرقمية في تطوير الوظيفة االتصالية للمؤسسات الحكومية األردنية"، 

 .117، ص8علبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، 
دور العالقات العامة الرقمية في الجامعات السعودية خالل أزمة كورونا" ( "2021إيمان مرسي )( (2

: جامعة القاهرة ، المجلة المصرية لبحوث اإلعالمدراسة ميدانية على ممارسي العالقات العامة، 

 .371-337، ص75كلية اإلعالم، ع
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 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج ع
قور ووووو عالتقونر  ووووو ع يسوووووابامعالقشاقاووووو ععتووووواع لووووواعلعالقناالاووووولعالالمنهووووواع عمووووواممعفووووو عالع-

 عفووووووالقهر وووووويعالأل لع ووووووأ معالقالوووووواعلعالتقونر  اوووووو عالقنوووووو عاللوووووون  قن اعإدال ةعالقات ووووووامعالقااقوووووو ع
ع  ا.القنااقلعققعأ ق ع ا ع

كووووو مع نووووواع عالق  اللوووووو ععتووووواعأ هاوووووو عأد المعالقات وووووامعالقااقووووو عالقر هاوووووو عفووووو عتبووووووادلعالآل المعأع-
ع القناتاهامعف عالقشاقا ع تحسي ع ي  عالالتصالع ي عالتدال المعالقه نت  عباقشاقا .

لووووووووونرالتاشا عالتعوووووووووتلعتوووووووووافرعقتات وووووووووامعالقااقووووووووو عالقر هاووووووووو ع ووووووووولعالققووووووووورال المع التمووووووووورالمالمعالع-
ع اعالقشاقا عقتنااقلعققعأ ق ع ا   ا.عالالينرال   عالقت ق عقو عتن ى

بعنةةةةوان: أسةةةةر اسةةةةتخدام ممارسةةةةي العالقةةةةات العامةةةةة  (1)(2021دراسةةةةة نيفةةةةين أحمةةةةد )-3
 لمواقع التواصل االجتماعي في كفاءة إداراتهم لسمعة المنظمة.

 وووو فاع ووووىدعالق  اللوووو عإقوووواعالقناوووورفععتوووواعأإلوووورعاللوووون  اللعقها لوووو عالقات ووووامعالقااقوووو عقهاال ووووقع
 عفووووو ع  وووووامةعإدال ت ووووومعقسوووووها عالقهلظهووووو ،ع تانهووووو ع وووووىدعالق  اللووووو ععتووووواعالقناالاووووولعالالمنهووووواع

ق ووووووردةعع125قوووووول  عالقهسوووووومع أدالةعالاللوووووونواا عبوووووواقنطوي ععتوووووواععيلوووووو عالق  اللوووووو ع القنوووووو عتهثوووووولع
عق عقها ل عالقات امعالقااق عباقهلظهامعالقه نت  .

 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 
 عتسوووووون  ق اعالقات ووووووامعالقااقوووووو عتدال ةعقح يثوووووو عالقنووووووتناوووووو دعأ هووووووااعتولاقاماوووووواعالالتصووووووالعالع-

علها عالقهلظه ع  أت عف عقق قن اعالقور  عالتقونر   ع قا قعالقهلظه ععتاعالت نر ا.
عووووولعالالمنهووووواع عقتن االقنووووو عتافر ووووواعقاال وووووقعالقناالاووووولعالألقاوووووامعععت ووووو عال تبوووووااع وووووي تامووووو عع-

ع. دعه اعالقهلظه  لامعلها ععتاالقق  ةععع ه ا عالق ا م ع بيشققعالق
العالقةةةةات العامةةةةة الرقميةةةةة فةةةةي بعنةةةةوان:  lva ArwidsonY (2020)(1)دراسةةةةة -4

 .القطاع الثقافي السويدي
                                                 

ممارسي العالقات العامة لمواقع التواصل ( "أثر استخدام 2021نيفين أحمد غباشي أبو النجا ) )1(

االجتماعي في كفاءة إداراتهم لسمعة المنظمة: دراسة ميدانية على ممارسي العالقات العامة في 

جامعة القاهرة، كلية  المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن،المنظمات المختلفة"، 

 .410-341ص، 21اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، ع
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 وووووووو فاع ووووووووىدعالق  اللوووووووو عإقوووووووواعالقناوووووووورفععتوووووووواعجوااوووووووو ععهوووووووولعالقات ووووووووامعالقااقوووووووو عالقر هاوووووووو ع
قتهالسوووووامعالقثقافاووووو عالقسوووووا  ي عقووووو عأمووووولعقارفووووو عالقه وووووا المعالأللالوووووا عفووووو ععهت ووووومع  ا اووووو ع

 العنهوووووووو معالق  اللوووووووو ععتوووووووواعمععووووووووورعالت نر وووووووا،عتار ووووووو ع تل يووووووووىعالقناالاوووووووولعالق اوووووووالع القلووووووووام
فوووووو عمهووووووقعالقواا ووووووامعقوووووو ععيلوووووو ع القهقا توووووو عالقهوووووول  عالقهسووووووح ،ع اللوووووون  قاعأدالةعالاللوووووونواا ع

قوووو عالقه ليووووي عالقاووووواقتي عفوووو عقشوووواالمعالالتصووووواالمععق ووووردةع250الق  اللوووو عالقنوووو ع توووو ععووووو د اع
عف عالقهالسامعالقثقافا عالقسا  ي .

 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 
عا. امعالقااق عالقر ها عأتاياعديهقرالجا عالالتصالع ي عالقهالس ع مه ا  القاتع-
قات وووووووووامعالقااقووووووووو عالقر هاووووووووو علووووووووواع مععتووووووووواعالقووووووووو يلاقاكااع وووووووووي عالقهالسووووووووو ع القشه وووووووووا عالع-

ع القناالالعف عالالتشا ي .عع
بعنةةةةةوان: توظيةةةةةا المواقةةةةةع اإللكترونيةةةةةة  (2)(2019سةةةةةليمان حمةةةةةادة جةةةةةا ر ) دراسةةةةةة-5

ع.للعالقات العامة تطوير األنشطة االتصالية في
قع وووو فاع ووووىدعالق  اللوووو عإقوووواعقارفوووو عالقا ا وووو عالالتصوووواقا عقتات ووووامعالقااقوووو عقوووو عخووووتلعالقهاال وووو

عالقنوووووو التقونر  اوووووو عباقشاقاووووووامعالقسووووووادال ا عالقحكاقاوووووو ،ع القناوووووورفععتوووووواعالقرلوووووواق عالالتصوووووواقا ع
تقوووووو ق اعإقوووووواعالقشه ووووووا عالقهسوووووون  فعقوووووو عالقطووووووتعع القهشنهووووووق،ع القهارفوووووو عالقاتهاوووووو عالق باقوووووو ع

عفوووووو خ قوووووو عالقهشنهووووووقع القشاقاووووووامعالقسووووووادال ا عقهاال ا وووووواعالتقونر  اوووووو ععفوووووو قل وووووواع الاللوووووون ادةع
عم العنهوووووو معالق  اللووووووو ععتوووووواعقوووووول  عتحتيوووووولعالقهضوووووووها ع أد العتطووووووا رعالأل شووووووط عالالتصوووووواقا 

ع.ق ردةع400القهقا ت ع القهتيظ عف عمهقعالقواا امعق ععيل ع ت عع د اع
 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 

                                                                                                                            
(1) Ylva Arwidson, (2020), "Digital Public Relations in the Swedish Cultural 

Sector: A Study of Effective PR & Two-Way Communication", Theses 

Master's Degree, Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities 

and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM, p.35. 
من  دراسة تطبيقية على عينة :توظيف المواقع اإللكترونية في تطوير األنشطة االتصالية للعالقات العامة" (2019)سليمان حمادة جابر( 2)

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية رسالة دكتوراه ،مواقع الجامعات السودانية الحكومية "

 .286صصال، قسم العالقات العامة واإلعالن، علوم االت



 الباحث /أحمد خالد أحمد الشربيني 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

12 

لعالقهاال وووووقعالتقونر  اووووو عالق  اللووووو عأ عالقات وووووامعالقااقووووو عتسووووون  عتااووووولعالقبايووووو عقووووو عخوووووتلع-
عتاايلعالقرلاق عالالتصاقا .عف بصا ةع ويرةع

القناالاوووووولعالق اوووووالعقوووووواع ووووووي عالقهرلوووووولععفوووووو  اوووووا ع ويوووووورال عأيووووو إلاعالقات ووووووامعالقااقوووووو عأإلوووووورعإيشاع-
قهوووواعأتوووواسعفراوووو عالقناوووورفععالتقونر  وووو  القهسوووونقولعقوووو عخووووتلع لوووواةعالالتصووووالععووووورعالقها ووووقع

علعأ ع مقعالقص  .عتاع دعالق ا
 لعالال نظوووووووالعفووووووو عالالتصوووووووالعبات نر ووووووواع تووووووافردعبصوووووووا ةعقسووووووونهرةعيووووووواإلرعلوووووووتبا ععتووووووواععووووووع-

ععهتا عالالتصالعققعالقشه ا .
ااوووووووتاعالق  اللووووووو عإقوووووووواعأ عقاظووووووومعالقهسوووووووا قي ععوووووووو عإدال ةعالقهاال وووووووقعالتقونر  اووووووو عقووووووووا عتع-

ععقوووو ي مععت وووو عبه لوووو عالقات ووووامعالقااقوووو ع أ  وووومعفقووووسعقوووو عالقه نصووووي عفوووو عد اللووووامعالقحالوووواع
عقهاعيشات معيش تا عأ ها ع  ا  عالقات امعالقااق عف ع ثيرعق عالألياا .

بعنةةةةوان: التسةةةةويا بالعالقةةةةات  )Steinhoff and other (2019)(1 دراسةةةةة-6
 عبر اإلنترنت.

إقوووووواعتقوووووو يمعتحتيوووووولع وووووواقلعقنسووووووا  عالقات ووووووامععووووووورعالت نر وووووواعقوووووو ععالق ال لوووووو ع ووووووىد وووووو فاع
 اللوووووووون  قاعأدالةعع  عد اللوووووووو عالقحاقوووووووو ييوووووووو عألسوووووووو اعالقنار  اوووووووو ،ع اللوووووووون  قاعالق  اللوووووووو عقوووووووول

ق ووووووردةعقناوووووورفععتوووووواعد  عع250الاللوووووونواا عفوووووو عمهووووووقعالقواا ووووووامعقوووووو ععيلوووووو ع توووووو ععوووووو د اع
عالقات امعالقااق ععورعالت نر ا.

ع
 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 

عاعتا ع أ ها عالقات امعالقااق عالقنسا قا ععل عاللن  اللعالت نر ا.ف  ادةعع-

                                                 
(1) Lena Steinhoff & Denni Arli  & Scott Weaven & Irina V. Kozlenkova. 

(2019). "Online relationship marketing", Journal of the Academy of 

Marketing. Science. vol. 47. pp. 369-393. 
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لعالت نر ووووواعفر ووووو عقووووو ع عالقنسوووووا  عباقات وووووامعالقااقووووو عقووووو عخوووووتتااووووولعالقبوووووايثا عإقووووواعأع-
 اعوووووو ،ع ر ع لووووووا ععوووووو دعقوووووو عالقااالقوووووولعتوووووواإلرععتوووووواعاللوووووون  اللعالت نر وووووواع الوووووويت عقتنسووووووا  ع

عباقات امعالقااق .
السةةةةمعة مةةةةدخل  إدارةبعنةةةةوان:  (1)(2019مةةةةروة محمةةةةد أنةةةةور عبةةةةد العزيةةةةز ) دراسةةةةة-7

 بمصر. عيالجاملتحقيا الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم 
القسوووووها ،ع تاووووورفععإدال ة ووووو فاع وووووىدعالق  اللووووو عإقووووواعالقناووووورفععتووووواعالألقاوووووامعالقت قووووو عقنطويووووو ع

القهاااووووووورع باوووووووا ععالتدال يعالق وووووووورععفووووووو عتووووووواعالأللووووووو عالق ور ووووووو ع الق تسووووووو ا عتدال ةعالقسوووووووها ع
عفوووووووووو قتهيوووووووووويةعالقنلافسووووووووووا عباقشاقاووووووووووام،ع د  عإدال ةعالقسووووووووووها عع الق تسوووووووووو  عالق وووووووووووريعالتجووووووووووا ع
ا عالقهووووول  عالقااووووو  عالقنحتيتووووو ع تووووومعاللووووون  اللعأدالةعالاللووووونواع،عالعنهووووو معالق  اللووووو ععتووووواتحقاق وووووا

عق ردد.ع350ف عمهقعالقواا امعق ععيل عالق  الل ع القن عتهثلع
 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 

،عالقشاقعاووووو القهالسوووووامعع فوووووعفاعتاووووو عكثووووورالألعالتدال  ووووو تاووووو عإدال ةعالقسوووووها عإيووووو  عالأل هوووووااعع-
عالقاووووواقتي ع لعلوووووتاعكيخووووو قات ا،ع تشوووووعقووووو ع القهسووووون ي ي موووووىععالقطوووووتععععتوووووا عتاهووووولعيوووووي

عأ شطن م.ع ت عام
ع لامعلها عالقشاقا .ع فعألالا ع  ييةعتهثلعمادةعالق  ق ع-
عالقهسووووون ي ي عيقتشاقاووووو عقووووو ع لاووووو القىالقصوووووا ةععييووووور ت عقناووووو يلتاووووو عإدال ةعالقسوووووها عقصووووو  ال عع-

عالقنوووووو ق رمووووووامعالقشاقاوووووو ع الق وووووو قامعع القثقوووووو عفووووووع  ووووووادةعاتاهوووووولععتووووووع قوووووو عخوووووو قات اعف وووووو
عتق ق ا.

بعنةةةةوان: تةةةةمسير نظةةةةام  Diana Zrakova and other (2017)(2) دراسةةةةة-8
 المعلومات واالتصال على إدارة سمعة الشركة.

                                                 
المجلة التربوية لتعليم ( "إدارة السمعة مدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم الجامعي بمصر"، 2019( مروة محمد أنور عبد العزيز )1)

 .383-350، جامعة أسيوط، كلية التربية، ص4، ع1مجالكبار، 

( 2)Diana Zrakova and other, (2017), “Influence of information-

communication system to reputation management of a company” Faculty of 

Management Science and Informatics, University of Zilina, Univerzitna 

8215/1, 010 26 Zilina, Slovaki, pp. 1001-1005.   
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 ت ووووو فع وووووىدعالق  اللووووو عإقووووواعقارفووووو عأ هاووووو عتوووووأإليرعأ ظهووووو عالتصووووواالمعالقهاتاقوووووامععتووووواعإدال ةع
 العنهوووووو معالق  اللوووووو ععتوووووواعالقهوووووول  عالقهسووووووح ع توووووومعاللوووووون  اللعأدالةعالاللوووووونواا ععلووووووها عالقشوووووور  

عق ردد.ع450القواا امعق ععيل عالق  الل ع القن عتهثلعف عمهقع
 الدراسة:توصلت لها  التيأهم النتائج 

ع عق ه عم ال عباقلسب عقتشر  عأ عالقهالس .تانورعإدال ةعالقسهاع-
عاللن  الفعإدال ت ا.عضر  يعالق ر  ،عفه ععألي ظرال عأل عإدال ةعالقسها عق ه عع-
لوووووو ت ع تنطتووووووو ع  نووووووا ع تر يووووووويال ععوووووووورعالت نر وووووواعقاسووووووواعهتاوووووو عالقسوووووووها ع ردال ةعالقسووووووها ععع-

عتاادععتاعالقهالس عقل اع ويرةعم ال .عالقن   ي ،ع قو عالق االع ع
عالسابقة:التعليا على الدراسات 

إدال ةععفووووو قر هاووووو عالالق  اللوووووامعالقارباووووو ع الألملواووووو عأ هاووووو عد  عالقات وووووامعالقااقووووو ععأ  ووووورم-1
عالقسها .

القنسووووووا قا عع ووووووامعالقااقوووووو الق  اللووووووامعالألملواوووووو ععتوووووواع  ووووووادةعفاعتاوووووو ع أ هاوووووو عالقاتعأكوووووو م-2
ععل عاللن  اللعالت نر ا.

هناتقوووووووو عالقعالقنووووووو قاظووووووومعالق  اللوووووووامععفووووووو الألدالةعالأللالوووووووا عالقهسووووووون  ق ععالاللووووووونواا عياووووووو -3
عبإدال ةعالقسها ،ع يلهاعاللن  قاعباضعالق  اللامعألتاععالقهقا ت عقشهقعالقواا ام.

ع .القسهاعتاإلرععتاعالقن باضعالق  اللامعالقنارفععتاعالأللباعع الق  الفقععيا قا-4
ألووووو اعالت نر ووووواع عالق  اللوووووامعالقسوووووابق عإقووووواعأ عالقنسوووووا  ععوووووورعالقنولاقاماووووواع عتووووواععأ وووووا م-5

علاع مععتاعت  اضعالقنواقا ع تحق ع ناع عأفضل.
ععكش ا-6 عالقااالقل عق  عالقا ي  ع لا  عأ  عإدعالقن الق  اللام ععتا عتاإلر عأ  علها عيهك  ال ة

عالقهالسام.
 السابقة:من الدراسات  االستفادة أوجه

عطواقا ع  ا ا عتلا لع ىدالقشاال  عالقلظر  ع القنعف اي عق عالق ال لامعالقسابق عالقبعاللن ادة-1
عالق  اللامع قارف عق  عالالت ا ع  ىق عق عإيشا اامع لتواامع ىد وعالق  اللامعألاقي عبحث ا

ع تا ةعقشكت عالق  الل .ععف عالقسابق  الالخنتفعقا ا،ع هاعاللن ادعق عالق  اللامع
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ع.العنه مععتي اعالق  الل عالقن القلظر  عتح ي ععف الق  اللامعالقسابق ععلاع -2
ععالالجت علاع -3 عالقسابق  عالق  اللام عالقعف عتا ع اااغ  عالقبح  عقشكت  ع ر  تح ي 

ع تساؤالمعالق  الل .
خناا عقل  عالقبح عالقنارفععتاع ا ا عتح ي عيشمعالقايل ع العف الق  اللامعالقسابق ععلاع م-4

ع .ق  اللةعقل اع تا ا  اعق  ق ع ىدعالالقهلال ع القنارفععتاعالألد المعالقبحثا ع  ا ا عالاللن اد
 الدراسة:مشكلة 

ع عق ه  ع  ا   عالقهالسامعالقناتاهاعف القات امعالقااق  علاها ع ال عالقهالسامعالقح يث   ،ع اف 
ع الالقشاقاامعبشكلع ويرعيي عأ  اعأابحاع ر  ةععف   ور عد  عالقات امعالقااق عالقر ها ع

ع خ قعالاللن لامعيهك  عقهييالم عق  عتق ق  عقها ععل ا ع ال عد   عتتا  عيي   قلععف ام
ع عيساع  عقها عبشكلععف القهاتاقامععورع بكامعالت نر ا، عالقهالسامعالقناتاها  علها  إدال ة

  اععالقهناتق عباقاهتا عالقناتاها ،عالققرال الميي عأ  اعتاهلععتاع رسع ت سيرعمهاقععإيشا  
عالقهن عالقن ا م ع تحق  ع مه ا  ا عالقناتاها  عالقهالس  ع ي  ع ال عيتق  عتهثل ع يل مع ىق  بادل

ععتاع د دعأفاالعالقشه ا عالتشادعالقهالس عالقناتاها ع  رال ت ا.عالق ا يع القنارفع
عألخيرةالالق نرةععف إدال ةعلها عالقهالسامعالقناتاها ععف    ع ر عد  عالقات امعالقااق عالقر ها ع

عتحسي علها عالقهالسامعالقناتاها .عف عإيشا  بشكلع ويرعقهاعق اعق عأإلرع
عالق  الل  عقشكت  ععف ع تنح د عالقر ها  عالقااق  عالقات ام عد   ععتا علها ععف القنارف إدال ة

عبحي  عالقهصر  ، عالق اا  ععالقشاقاام ع تقيتحا ل ع تحتيل ع ا  عالقات امعاالق  الل  عق    م
ظر  عقىق عالعنه معالق  الل ععتاع عإدال ةعلها عالقشاقاامعالق اا عالقهصر  عف القااق عالقر ها ع

  ي عالتشا ي عقناالعيش عأ عتانه ععتاعمعالقااق القات اعالالقناا عالقن عتشيرعفر   اعإقاعأ 
ظه عف عالالتصالعبحي عتسااعالتصاالمعالقات امعالقااق عقنحقي عالقهل ا عالقهنبادق ع ي عالقهل

ع ق عإلمعتوا  علها عإيشا ا عف ع   عالقشه ا .ع مه ا  ا
 الدراسة:أهمية 
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تاها عبشكلعخاصعاالقااقمعبشكلععالع القهالسامعالقنعف القات امعالقااق عالقر ها ععأ ها -1
ع عالقساالا  ع القظر ف عالقنولاقاماا عقتن يرالم ععالقن ع الالمنهاعا ع الال نصادي  ناش  ع في إلا

عالقااقم.
ععتق يم-2 عالقر ها  عالقااق  عالقات ام عد   عتطوي  ع ال ق عع  عالق اا عالقشاقااعف اا ة م

عالقهصر  عق عأملعتوا  علها عجيب عق  عالقشه ا .
إقاععالقسا ق عختلععالقهالسامعالقناتاها عالق اا عف  عد  عالقات امعالقااق عالقر هاعتقيام-3

 عقاتهاتت عالعف قارف ع ال قععهلعالقات امعالقااق عالقر ها ع ق  عقها لن اعق    اعالقهلااع  اع
عالق اق .

شكلععال،ع ردال ةعلها عقشالعالقات امعالقااق عالقر ها عبعف عالقلظريعإإلرالمعالقنرالثععقحا ق -4
عي عبشكلعخاص، عالقهالسامعالقناتاها  عالق  اللامعالقاربا  تلا قاععالقن ي عاليظعالقباي ع ت 

عإدال ةعلها عالقهالسامعالقناتاها .عف د  عالقات امعالقااق عالقر ها ع
 الدراسة:أهداف 

ععالقنارف-1 عالقر ها  عالقات امعالقااق  ع د   عأ ها  ععف عتا علها  قشاقاامعالق اا عالإدال ة
 القهصر  .

عقهصر  .القشاقاامعالق اا عالعف ها عقا لعتار عالقشه ا عقتات امعالقااق عالقر ع ا -2
 ا ع حاعلها عتشكيلعالتشا امعالقشهعف ق  عقسا ه عالقات امعالقااق عالقر ها ععإ  ا -3

عالقشاقاامعالق اا عالقهصر  .
ع-4 عع عالقوشف عالقر ها  عالقااق  عقتات ام عالقشه ا  عقنابا  عالق اا عالقشاعف د الفق قاام

عالقهصر  .
عاامعالق اا عالقهصر  .إدال ةعلها عالقشاقعف  ها ععتاعتأإليرعالقات امعالقااق عالقرععالقنارف-5

 للدراسة: النظري اإلطار 
 Excellence Theory inالعالقات العامة:  في االمتيازاعتمدت هذه الدراسة على نظرية 

Public Relation: ع
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عالقااق ع عالقات ام عتشال ع ا  عتح د عالقااق  عقتات ام ععاق  ع ظر   ع   عالالقناا   ظر  
عبشكلع ويرعف عالق ااالقهلظهامعأكثرعفاع عتسا م ععل قا ع ردال ت ا عتلظاه ا ع  ا عينم قا عتا ،

هك عالقنلظاها ،ع القظر فعف عالقهلظهامع بي ات اعالقن عتشالعالقهلظهامعأكثرعفااقا ،ع  ا عي
ععالقااق .تح ي عالققاه عالقلق ي عقتات امع

عالال ع عتدال ة عألتاع عبأ  ا عالقااق  عالقات ام عف  عالالقناا  ع ظر   ع صف عأ  تصالع هكللا
ع قنلاعوو  عقنواف   ع اللنرالتاشا  عإدال    ععت ام ع ا  ا عيي  عق  عالقهنوافئ، عالاللنرالتاش 

ع أختبا .ع
 ع ي عقناال عال  رتبسعد  عالقات امعالقااق عالقههنا ةعباققامعالقن عتاك عالالقنياللعالألخت  عقنحقي ع

عقا ، عتنااقل عالقىي عقتشه ا  عالقااق  ع القهصاقم عالقهالس  عقها قصاقم عتوا   ل ع عل قا
المععنبا عالقات امعالقااق ع اعه ععتاعالققامعالقهنواف  عفإ ع ق عياد عإقاع مادعقلظا عقنلا ع الع

عأختبا عف ع رال المع لتا اامعالقهالس .
عماه عمر    عأي ثعالقااقم عالقاشر   عالققر  عقلنصفعالقسبايلامعق  عف ع ف   ع ويرال  تطا ال 

ع ععال عالقااق  عالقات ام عتصفع1976قشال ع ها ج عال نرس ععل قا عقها ل ع، ع لتا  ألاقي 
عالقات امع القات امعالقااق ،ع   فعمر   عق عجري عقتلها جع رسعالقوا ا عالقن عتها سع  ا

ع  )1(القااق ،ع لو عتت عالقهها ل ،ع القنارفععتاعالقهن يرالمعالقن عتاإلرعف عالقستا .

أ با ع(Managing Public Relations) ف ع نا  ها لع  لعمر   ع  ا ا1984 ف ععالع
عق ع  ها جع ها ج عالقصح ا ، عالقا اق  ع ها ج ع  : عالقااق  عالقات ام عقها ل  عألاقي  ااف

عا2صقناال  عإللاع عالالتشاد،ع القلها جعالقهناال  عإللاع عالالتشاد.تالقهاتاقامعالقااق ،ع القلها جعالق

 الدراسة:تساؤالت 
 قهصر  ؟الإدال ةعلها عالقشاقاامعالق اا ععف أ ها ع د  عالقات امعالقااق عالقر ها ععقا-1

                                                 
)1( Grunig, J.A. et al. (1995), "Models of Public Relations in an International 
 .186-Vol.7, No.3, pp.163c Relations research, Journal of PubliSetting",  

( "نظرية االمتياز ونماذج العالقات 2017الريسا، جرونج وآخرون، ترجمة: العنزي، مفوض ) )2(

 .279-277: ص4، العددمجلة العالقات العامة واإلعالنالعامة"، 
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عق-2 عقسا ه  ع   عالقر ها  عالقااق  علها ععف القات ام ع حا عالقشه ا  عالتشا ام تشكيل
عالقهصر  ؟القشاقاامعالق اا ع

عا عتساع عالقات امعالقااق عالقر ها عف عإدال ةعلها عالقشاقاامعالق اا عالقهصر  ؟ك-3
عصر  ؟القهالقشاقاامعالق اا ععف قا لعتار عالقشه ا عقتات امعالقااق عالقر ها عقاع-4
عهصر  ؟القالقشاقاامعالق اا ععف ابا عالقشه ا عقتات امعالقااق عالقر ها عد الفقعقنعقا-5
عالقهصر  ؟قشاقاامعالق اا عإدال ةعلها عالعف تأإليرعالقات امعالقااق عالقر ها ع-6

 الدراسة:فروض 
تاععتام ععت  عال تباجا ع المعدالق عإيصاعا ع ي عقسنا عالعنهادعالقهبحاإلي عع:الأل لالق ر ع

عا ح عالتقونر   عأ  ع قسنا عت ضيت معالقها ق عباقشاقا ، عالالمنهاع عالق اا  امعالقناالال
عقتشاقا عع عغير اعف عقسنا عالتصاق معالتقونر   .

ع عقتها قتام ععت  عال تبااعإيشا  عدالق عإيصاعاا ع ي عد م عقنابا عالقهبحاإليع:القثا  الق ر عع
اإلي عع عالتقونر   عأ عا حامعالقناالالعالالمنهاع عالق اا عباقشاقا ع قسنا ع  اعالقهبح

عالق اا ع عالالمنهاع  عالقناالال عا حام عأ  عالتقونر    عالقها ق عف  عتلشر عالقن  القهاتاقام
عباقشاقا .

عالقهبحاإلي ععع:ق الق ر عالقثا ع ي عقسنا ع  ا  عتام ععت  عال تبااعإيشا  عدالق عإيصاعاا 
ع ا.ألتاععالقناالالعالتقونر   ع قسنا عاللنشاب عالقشاقا عقن اعلعالقهبحاإلي عالتقونر   عقا

ع
 للدراسة:المنهجية  اإلجراءات

 نوع الدراسة:
ع. ىدعالق  الل عإقاعالق  اللامعالقاا ا عتلنه 

 الدراسة:منهج 
ع عالقهسم عقل   عالق  الل  عع القىياللن  قا عق  عالقهاتاقام عمهق عقحا ق  عبأ   عق ردالميارف

ه عقشنهقعالق  الل عق عأملعالقنارفععتاعالقا قعالقرال  ع  ا عق عأ س عالقهلا  عالقاتها عقتع
ع.امعالقاا ا ع  ق عق ر عمهقعالقواا امع القهاتاقامعع عقا ا عالق  الل قت  الل
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 الدراسة:مجتمع 
عجتععالقشاقاامعالق اا عالقهصر  عالقىي عينااقتا عققعالقات امعف ينهثلعقشنهقعالق  الل ع

ع ىدعالقشاقاام.عف القااق عالقر ها ع
ع

 الدراسة:عينة 
عدةعق عجتععالقشاقاامعالق اا ق رعع450 االق اعععه ي ععشاالعا  العالقباي عباخناا ععيل ع

ع ىدعالقشاقاام.عف تنااقلعققعالقات امعالقااق عالقر ها ععالقن القهصر  ع
  يانات الدراسة:جمع  واتأد

ي عأللاقالعأي اللن  لعالقباي عاللنها ةعالاللنواا ع أدالةعقشهقعالقواا ام،عباعنبا عأ عالاللنواا ع
ع  ق عع عجر  عتاما عقشهاع عالقن عتسن  لعف عمهقع اا امعقبا رةعق عالقايل عالقه نا ة،

عالقهبحاإلي ع ع م امع ظر عأ  ع  ق ع   فعالقنارفععتاعيقاع عقايل  عالقهح دة، ق عالألل ت 
ع التشا ات معأ عالق  الفقع القهاإلرالمعالقن عت فا معإقاعتصرفامعلتا ا عقايل .

ع
ع
ع
ع
ع

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم للدراسة:
 العالقات العامة الرقمية:
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عالأل شط  ع اللن  اللعع  عقها ل  عالتقونر   ، عق عختلعالق ضام عقتات امعالقااق  الالتصاقا 
ع بك عالت نر اعقولامعالتصالعفاالع إللاع عالالتشادعققعق نتفعالقشها يرعالقن عتسن  لعالت نر ا

 .ا1ص
 مفهوم السمعة:

ع الألفاوع عالقهلظه  عالقن ع اقاع  ا عتهثيلعإد الك عقإلمرالمالمع الق طاالمعالقسابق   عرفاعبأ  ا
عالقرعاسا ع  ق عباقهقا   عققعالقهسنقو عالقااق عقشهاقعقكا ات ا عالقهالس  عالقن عتحق عما  ا  تا 

 عا2صعالقهلافسي عالقرعاسيي عالألخر  .
 مفهوم إدارة السمعة:

عالقنواقا عالقحاقا ع عتقيام عقإلدال ة ع تنضه  عقتهلظه  عأفضل عقنحقي علها  عالقهوى ل عالقش     
 عا3صعالقهسنقول.القن عتسنطاقعق عختق اعتشكيلعلها عإيشا ا عف ع

 مفهوم إدارة سمعة الجامعات:
عب ع عالقن عتقال ع القهسنهرة عالقهلظه  عالقش اد ع  ع اف  عالقشاقاامععتاعأ  ا علها  عرفاعإدال ة
القشاقا عق عختلعتا ا عالاللنرالتاشاامع القنوناكامعالالتصاقا عالقه نت  ع   فعدعمع تطا رع

 عدعمع إلق ع  المعالقشه ا عق ععت ن اعققعالقشه ا عالق الخت ع القشه ا عالق ا م ع  ق عقوس
عب عالقشاقا عف عخ ق عالقهشنهقعالقهحتاع القهسا ه عف ع ختلعالقنأكي ععتاعالق   عالقىيعتقال

عا4صعتطا ردعباعنبا  اعميمال عقل .
                                                 

(1) Herbert, E. Gregory (2005) "Digital Public Relations: A new Strategy 

Corporate Management", Nsukka Journal of the Humanities, No.15, 

p136. 
(2) Christian Eckert (2017) "Corporate reputation and reputation risk: 

Definition and measurement from a (risk) management perspective", The 

Journal of Risk Finance, Vol. 18 Issue: 2, p147. 

(3) Eilidh Alison Cage (2015), Mechanisms of social influence: Reputation 

management in typical and autistic individuals, PhD thesis, UCL Institute 

of Education, University of London, p.22. 

ة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات ( "استخدام العالقات العام2021رشا عبدالحكيم عامر )  )4(

: الجمعية المصرية للعالقات مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطالجامعية الخاصة"، 

 .70، ص32العامة، ع
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 -وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج تتلخص فيما يلي:
 (1جدول رقم )

صة صل االجتماعي الخاأسباب متابعة المبحوسين للموقع اإللكتروني أو صفحات التوا
 بالجامعة

 كرارالت                                                       
 البدائل

 ت % ك

 2 42.9 193 القنارفععتاعالقلظالعالق  الل ع-
 1 68.4 308 هقر المع قاالعي عالالقنحا اممهقعقاتاقامعع عالقع-
 6 19.8 89 قارف عالق   المعالقن   وا عالقهناي عع-
 7 17.6 79 ع القثقافا ع القر ا ا عا عالأل شط عالالمنهاعا عقنابع-
 4 34.0 153 قارف عالألخبا عالقااق عع عالقشاقا عع-
 5 25.3 114 ت اايلعالقهحا رالمعالتقونر  ا ع-
 3 40.4 182عقارف ع ناع عالالقنحا امع-

صفحات أسباب متابعة المبحوسين للموقع اإللكتروني أو تشيرع اا امعالقش  لعالقسا  عإقاع
ععالتواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة،  ع عالأل ل عالقنرتي  عف  جمع معلومات عن  مام

ععالمقررات ومواعيد االمتحانات عقولع68.4 لسب  عالالقنحا ام عقاالعي  ع شر عينم عيي  ع، %
ع عالالتصال ع لاعل ععتا عد الل  عالقنطواقامعالتقونر  ا فصل عق  عالقا ي  عاللن  الل ع  نم ،

عفيعالتقونر  ا  عيشنر  ع القن  عقثل عالقاته ، عالقنحصيل ععتا عقنساع د عالقطاق   Google ا
Class Roomع عع، %،عق عختلعالقنارفع42.9 لسب ععالتعرف على النظام الدراسييتي ا

ا،ع قاالعي ععتاعالقش  لعالقيقل عقت صلعالق  الل ،ع قاالعي ع  الي عالقهحا رالمعالقاتها ع ال ن اع 
عالقنرتي عالقثاق ع ع ف  ع  ا، عالال نرال  عالقطتعع  ا ا  عقول ع القهناي  عالقه نت   جاء القن   بام

عمعرفة نتائج االمتحانات عع ع ت ا ععتاع40.4 لسب  عالقهاالد عقواف  عالقلناع  ع فق ع  نم ،%
ع عالتعالتقونر  ا القهلصام ع عور علر  عقتشاقا ، عف  عتنم عينا عباقطاق  عالق اص يهيل
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 لسب ع ت اعمعرفة األخبار العامة عن الجامعة ع ف عالقنرتي عالقرالبقعمامع خصااا عتاق ،ع
%،ععيي عينمعت ال لع اف عالقهاتاقامعبأ شط عالقشاقا عف عخ ق عالقهشنهق،ع أ شط عع34.0

القرعاي عالقن عتقالع  ا،ع أعهاق اعالق ير  ع القهشنهعا عالقن عتق ق اعقتهشنهقعالقهحاس،ع خطط اع
ع ع ف  عالقهسنقوتا ، عالقناتاها  عمام عالق اق  عاإللكترونيةمعرفة تفاصيل المحاضرات القنرتي 

 لسب عععمعرفة الدورات التدريبية المتاحة%،ع ف عالقنرتي عالقسادسعمامع25.3 لسب ع ت اع
ع عالأل%19.8 ت ا عالقنرتي  ع ف  عمام، ععخير األنشطة االجتماعية و الثقافية و قنابا 

ععالرياضية عالت17.6 لسب  عالقهاال ق ع  ر عالقباي عأ  ععتاع%، ع ا حات ا عقتشاقا  قونر  ا 
 بكامعالقناالالعالالمنهاع عتافرعالقهاتاقامعبشكٍلعقشا  عقه نتفعالأل  اص،عق عختلع
عيي ع ع القهاا ف، عالقاتال عق  عقايل  عبأ اال  عالقهن صص  ع القهاال ق عالتقونر  ا ، القهالاعام
عالقحصالععتاع عُيهك  ع ها عير   ا، عالقن  عأيع   عالقحصالععتاعالقهارف  عبهق    أابم

،ع  رمقع ق عإقاعأ عالقطاق عالقشاقا عيكا ع  ف عالقرعاس عقهاتاقامعف عأيع  اعبس اق ال
عالقلشااعالقر ا  ع الالمنهاع ع القثقاف ع عف  ع   ور ع ق عي نم عبا  عالق  الل عإلم عالقنحصيل  ا
عقنابا ع عإقا عدالعها  عالقطاق عيساا عتشال عالق  الل  عأإللام عالقاهل ع ا رة عال نشا  عأيضا  قتشاقا 

عال القنحا امعق عختلعالقها قعالتقونر   ع ا حامعالقناالالعالالمنهاع عالقهقر المع قاالعي 
عتافيرال عقتا ا.عع

ع
ع
ع
ع
ع

 (2جدول رقم )
 لكترونيا  إمعايير اهتمام الجامعة بسمعتها لدى الطالب 

 لتكرارا                                                         

 البدائل

 ت % ك
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 1 49.6 233 الدراسية ات تقديم معلومات عن المقرر -

 4 37.5 169 قديم معلومات عن األنشطة الطالبية وأنشطة رعاية الشبابت -

 2 40.0 180 أخبار عن الجامعة وعن التعليم العالي ككل تقديم -

سهيل عملية التواصل اإللكتروني بين الطالب وأعضاء ت -

 هيئة التدريس 
177 39.3 3 

 7 14.0 63 ة متقدمة ترونيتوفير دورات تدريبة إلك -

 5 18.0 81 المجتمع  تعرض أنشطتها في خدمة -

 6 14.7 66 ئل التكنولوجيا التي تستخدمهاعرضها للوسا -

ي جاء فمعايير اهتمام الجامعة بسمعتها لدى الطالب،  و عتشيرع اا امعالقش  لعالقسا  ععإقا
م أخبار تقدر%ع،عيتي اععع49.6 لسب عالترتيب األول تقدرم معلومات عن المقررات الدراسية 

 تسهيل%ع،ع ف عالقنرتي عالقثاق عمامع40.0 لسب ععععن الجامعة وعن التعليم العالي ككل
عععملية التواصل اإللكتروني  ين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  ع ع39.3 لسب  ف ع%ع،

ع  علسب جاء تقدرم معلومات عن األنشطة الطال ية وأنشطة رعارة الشباب القنرتي عالقرالبق
عالقنرتي عالق اق عمام37.5 ت اع ع ف  عتعرض أنشطتها في خدمة المجتمعع%،  لسب عع
عععرضها للوسائل التكنولوجيا التي تستخدمها%ع،ع ف عالقنرتي عالقسادسعمامع18.0 ت اع

ع ت اع عالأل14.7 لسب  عالقنرتي  ع ف  ع، عة جاءت توفير دورات تدريبة إلكترونية متقدمخير
لعع عإق عأ ها عال نهالعالقشاقا عبسهان اعق عختلعالقناالا ىدعالقلناع%،ع تشير14.0 لسب ع

عققعالقطتععإقونر  ااع تق يمعالقهاتاقامعق م.
ع
ع
ع
ع

 (3جدول رقم )
 مدى مساهمة الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي للجامعة في تعزيز

 سمعتها لدى الجمهور
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 التكرار                                        
 ئلالبدا

  المجموع

 ت % ك 
 1 53.8 242عويرع ي ععإقايسا معف عتاي يعالقسها عع-
 2 37.3 168 نالسعقي ععإقايسا معف عتاي يعالقسها عع-
 3 8.9 40عتيلع ي ععإقايسا معف عتاي يعالقسها عع-

  100.0 450 المجموع
لتواصل مدى مساهمة الموقع اإللكتروني أو صفحات اعالقسا  عإقاالقش  لععتا مع اا ام

 فييسا معع مامعف عالقنرتي عالأل لعاالجتماعي للجامعة في تعزيز سمعتها لدى الجمهور
ععحد كبير إلىتعزيز السمعة  عيسا مع%،ع53.8 لسب  حد  إلىفي تعزيز السمعة  يتي ا

عحد قليل إلىرساهم في تعزيز السمعة %،ع ف عالقنرتي عالقثاق عمامع37.3 لسب ععمتوسط
معي لععتاعالق   عالقوويرعالقىيعيتعب عالقها قعالتقونر   ع ا حاع  ق ع%،ع8.9 لسب ع ت اع

عالتقونر   ع عالقها ق عأابم عفق  عالقشاقا  علها  ع تشكيل عتوا   عف  عالالمنهاع  القناالال
عأ شط ع ععر ع اف  عختق م عق  عينم عقتشاقا  ع الم  عبهثاب  عالالمنهاع  عالقناالال  ا حام

عالقناالالع عققعتا امع ا ا  عالقناتاها  ع القورالق  عالقطالقشاقا  عفاسنطاق عالقشاقا  عإدال ة اق عقق
عقارف عقاعير  دعق عقاتاقامعع عالقشاقا ع أ شطن اعق عختلعالقها قعالتقونر   ع ا حام

عالقناالالعالالمنهاع عباقشاقا .
ع
ع
ع

ع:فروض الدراسة اختبار نتائجسانيا : 



 ة الجامعات الخاصة المصرية إدارة سمع فيدور العالقات العامة الرقمية                                

                      
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

25 

تاعععتام ععت  عال تباجا ع المعدالق عإيصاعا ع ي عقسنا عالعنهادعالقهبحاإلي الفرض األول: 
ع قسنا عت ضيت مع عباقشاقا ، عالالمنهاع عالق اا  عا حامعالقناالال عأ  عالتقونر    القها ق

ع.التقونر   ف عقسنا عالتصاق معغير اعقتشاقا عع ع
 (4جدول رقم )

مستوى اعتماد المبحوسين على الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي 

 الخاصة بالجامعة.
عإقاعقسنا عالعنه ع اا امعالقش  لعالقسا  ع عالقهبحاإلي ععتاعالقها قعالتقونر   عأتا مع  عاد

ع لسب ع عالعنه  عالأل ل عالقنرتي  عف  ع مام ع عباقشاقا ، عالق اا  عالالمنهاع  عالقناالال ا حام
 ع%ع،ع ف عالقنرتي عالقثاقع43.3%ع،عيتي اععالعنه ع لسب ع ويرع لسب ع47.8قنالط ع لسب عع

ع ت اع ع لسب  ع ع عا   ع لسب  عالعنه  عالقهاال 8.9مام عأ  عالقباي  ع  ر  ع، عالتقونر  ا ع% ق
 ا حامع بكامعالقناالالعالالمنهاع عالق اا عباقشاقا عع  علا هاعف عيلعقشكت ع ق ع

عيي عيهك عالقاهلعالقر تيل ، عالقناشيلعبإ شا  عق عختل عالقواف ، عالقهال عتّافر ع ع ل  عالقا ا،
عتل يىعقاظمعالألعهالعالقياقا عبكلعل اق ع لرع عق عختلعقاال قعالت نر اعالقهن صص عقها

ععنهادعالقهبحاإلي ععتي ا.لاع ععتاعالع
ع عدالق  ع الم عفر   ع ماد عالقسا  ، عالقش  ل ع اا ام عالعنهادععإيصاعا تا م عقسنا   ي 

ع عالق اا  عالالمنهاع  عالقناالال عا حام عأ  عالتقونر    عالقها ق ععتا باقشاقا عالقهبحاإلي 

               

 التكرار

 البدائل   

 22أكثر من  سنة 22 سنة 21 سنة 20 سنة 19 سنة 18

 سنة 

  المجموع

 ت % ك         % ك % ك 

عتمد ا -

 بنسبة كبير

26 48.1 54 45.8 50 49.0 29 37.7 27 40.9 9 27.3 195 43.3 2 

عتمد ا -

بنسبة 

 متوسطة

23 42.6 60 50.8 46 45.1 36 46.8 30 45.5 20 60.6 215 47.8 1 

عتمد ا -

بنسبة 

 ضعيفة

5 9.3 4 3.4 6 5.9 12 15.6 9 13.6 4 12.1 40 8.9 3 

  100.0 450 100.0 33 100.0 66 100.0 77 100.0 102 100.0 118 100.0 54 المجموع

 .   دالة04مستوى الداللة= 10. درجة الحرية= 250معامل التوافق=  16.759= 2كا
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ع ا ع عباه  ع ت ا عيي  ع2القس ، عع،16.759= عالقناالف = ع250قااقل عالقحر  = عد م  ،ع10.،
 قصاقمعالالعنهادعالقهنالسع القهريت عالقاهر  ععإيصاعا .،ع   عباه عدالق ع04عقسنا عالق الق =

ع.لل ع19
ع(5جدول رقم )

 درجة تمسير الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي للجامعة في تفضيل
 دون غيرها المبحوسين للجامعة

 التكرار                                                         
 البدائل

 

 ت % ك 
 2 29.3 132عقاإلرعم ال عع-
 1 57.8 260عقاإلرعإقاعي عقاع-
 3 12.9 58عغيرعقاإلرعع-

  100.0 450 المجموع
عإقا ع اا امعالقش  لعالقسا  ع عتأإليرعالقها قعالتقونر   عأ عا حامعالقناالالععتا مع د م 

لعع عالقنرتي عالأل عالالمنهاع عقتشاقا عف عت ضيلعالقهبحاإلي ععقتشاقا عد  عغير ا،عع مامعف
%،ع ف عالقنرتي عالقثاق عع29.3%،عيتي اعقاإلرعم العع لسب عع57.8قاإلرعإقاعي عقاع لسب ع

عالقعالتقونر    تشيرعالقلناع عإقاعأ عالقها قع%،ع12.9غيرعقاإلرععمامع ن عقتشاقا ع القوتا 
ع قا عالقالصر عقتشاقا ، عالقهبحاإلي  عقن ضيل عالق العه  عالقالاار عق  عالقهبحاإلي  عإقي ا عيلنه 

ي عأأ عا حن اععتاع بكامعالالمنهاع ععالتقونر   ق العمعالقايي عق ا،ع  ا عتح ي عالقها قعال
معن عينأ ر عالقالاارعالقهاإلرةععتاعفاعتا عتت عالقالاعل،ع  ىق عقص البا عالألخبا ع الألي الثعالق

عتلا ق ا.
 (6جدول رقم )
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 لموقعمعامل ارتباط سبيرمان إلسبات العالقة  ين مستوى اعتماد المبحوسين على ا
ة جامعاإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة، ومستوى تفضيلهم لل

 اإللكترونيفي مستوى اتصالهم  غيرها عن
ع اةعالقات  عالتشادعالقات  عقسنا عالق الق عقااقلعلويرقا 

عقنالسعجرديع.000ع.**419
ع

ع ير   عق الق عالقات  ع ي عقنتشيرع اا امعالقش  لعالقسا  ع بالن  اللعقااقلعال تبااعلويرقا
تاعينضمعقلاعأ ع لا ععت  عال تبااعجردي عقنالط ع ي عقسنا عالعنهادعالقهبحاإلي ععع  تويي

ع قسنا عت ضيت مع عباقشاقا ، عالالمنهاع عالق اا  عا حامعالقناالال عأ  عالتقونر    القها ق
ع عالتصاق م عقسنا  عف  عع  علوعالتقونر   ،قتشاقا  عال تباا عقااقل عباه  ع ت ا يرقا عيي 

عباه عدالق عإيصاعا .ع   .ع000**،ع عل عقسنا عدالق ع.ع419
وى مستعوبذلك سبت صحة الفرض القائل  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  ين

 اعتماد المبحوسين على الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاصة
 .اإللكترونيتوى اتصالهم في مس غيرها بالجامعة، ومستوى تفضيلهم للجامعة عن

 قع عقتهاعتام ععت  عال تبااعإيشا  عدالق عإيصاعاا ع ي عد م عقنابا عالقهبحاإليالفرض الثاني: 
التقونر   عأ عا حامعالقناالالعالالمنهاع عالق اا عباقشاقا ع قسنا ع  اعالقهبحاإلي عع ع

ع عالالمنهاع  عالقناالال عا حام عأ  عالتقونر    عالقها ق عف  عتلشر عالقن  الق اا عالقهاتاقام
 باقشاقا .

 
 
 
 
 

 (7جدول رقم )
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ة درجة متابعة المبحوسين للموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاص
 بالجامعة

 التكرار       

 البدائل        

 22أكثر من  سنة 22 سنة 21 سنة 20 سنة 19 سنة 18

 سنة 

  المجموع

 ت % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 1 58.0 261 42.4 14 51.5 34 57.1 44 62.7 64 60.2 71 63.0 34 دائما  

 2 36.4 164 48.5 16 37.9 25 36.4 28 34.3 35 36.4 43 31.5 17 أحيانا  

 3 5.6 25 9.1 3 10.6 7 6.5 5 2.9 3 3.4 4 5.6 3 نادرا  

  100.0 450 100.0 33 100.0 66 100.0 77 100.0 102 100.0 118 100.0 54 المجموع

امع اا امعالقش  لعالقسا  ععإقاعد م عقنابا عالقهبحاإلي عقتها قعالتقونر   عأ عا حعتا مع
ععدائماالالمنهاع عالق اا عباقشاقا ،ع مامعف عالقنرتي عالأل لععالقناالال %ع،ع58.0 لسب ع

تشيرع%ع،ع ع5.6%،ع ف عالقنرتي عالقثاق ععمامع اد العع لسب ع ت اع36.4 لسب عيليها أحيانا  
عد عال ت ا  عإقا عالقناالالعالقلناع  عا حام عأ  عالتقونر    عقتها ق عالقهبحاإلي  عقنابا   م 

عالقهسنهرعق ع عقنح يث م ع ظرال عباقشاقا ، ع تلعإدال ةالالمنهاع عالق اا  عباقشاقا ، ا ق اعالقوتا 
ععتاع بكامعالقناالالع عقها قعالقشاقا ع ا حن ا ع قطاقان م عقتهبحاإلي ع، قا اعامع اق 

عالقشاق عقا ق ع  نلا ل ع، عقسنهر عبشكل عالقناالالعالالمنهاع  ع بكام ععتا ع ا حن ا ا 
ي عقثلعقاع عال طتوعالق  الل ع الالقنحا امعالق صتا ع القنحا امع  اعالالمنهاع عأي الثع اق 

اا عمعخيهيترالقاال،ع الق   المعالقن   وا عالقهناي عقتطتب ع ألاا  اع،ع  ا ا عالال نرال ع  ا،ع ع
عتتا ا امعال ع  ىق عأ  ال عالقه نت  ، عالقنقشكا  عالقطتعع اللن سا الت م ع الق اكل علظاه قشاقا ،

عقا ،قولع تا ،ع   علا هاعالقهاال قعالتقونر  ا ع نالاقع طاوعإقكا ا عتحقي عالقا ي عق عالأل
عأ حام عمهاق عالقلاسعف  عيااة عأ هاا عغّيرم ع ها عقألفرالد، عالق رصع الألفوا  عقتيي  ع أتايا

لع االت  معالقااقم،عيي عأابمعبإقكا عالقلاسعالالتصالع القن اعلعققعباض معالقباضعق عخت
ع عهتاا عالقنشا    عالألعهال ع    عف  عغّير عقها ع ا اال، عأيلها عالقهحهاق  عالقوهوياتر ت ا،ع أم ية

ع.بات اف عإقاعتطا رععهتا عالقناتام
ع

 (8جدول رقم )



 ة الجامعات الخاصة المصرية إدارة سمع فيدور العالقات العامة الرقمية                                

                      
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

29 

 مستوى رضا المبحوسين عن المعلومات التي تنشر في الموقع اإللكتروني أو صفحات
 التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة

 التكرار                  
 البدائل

  المجموع أنثى ذكر

 ت % ك     
 2 30.9 139 25.9 77 40.5 62ع ال  عقت اي ع-
 1 58.2 262 65.0 193 45.1 69ع ال  عإقاعي عقاع-
 3 10.9 49 9.1 27 14.4 22عغيرع ال  عع-

  100.0 450 100.0 297 100.0 153 المجموع
 .  دالة000الداللة= مستوى  2درجة الحرية=.  188معامل التوافا=  16.417= 2كا

 مستوى رضا المبحوسين عن المعلومات التي تنشر فيعالقسا  عإقاالقش  لععتا مع اا ام
رتي عف عالقنع مامعبالجامعة،الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

ع ف عالقنرتي ع%،30.9 لسب ععللغارة يتي اع ال  ع%،58.2 لسب ععماراضي إلى حد الأل لع
ع عمام ععغير راضيالقثاق  ع ت ا ع  اعع%،10.9 لسب  عقسنا  عت ا م عإقا عالقلناع   تشير

ع عالقها ق ععتا ع شر ا عينم عالقن  عالقهاتاقام عع  ع بكامععالتقونر   القهبحاإلي  عا حام أ 
عالقناالالعالالمنهاع عالق اا عباقشاقا .

ع عدالق  ع الم عفر   ع ماد عالقسا  ، عالقش  ل ع اا ام ععإيصاعا تا م ع  اع ي  قسنا 
ع عالقهبحاإلي عع عالقهاتاقامعالقن عتلشرعف عالقها قعالتقونر   عأ عا حامعالقناالالعالالمنها

ع ا عيي ع ت اعباه  عالقلا ، ع  عباقشاقا  ع2الق اا  ع16.417= ع عالقناالف =عع ع.،188قااقل
ع.إيصاعا .،ع   عباه عدالق ع000،عقسنا عالق الق =ع2د م عالقحر  =ع

ع
ع

 (9جدول رقم )
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وني أو لكتر رمان إلسبات العالقة  ين درجة متابعة المبحوسين للموقع اإل معامل ارتباط سبي
ت صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة ومستوى رضا المبحوسين عن المعلوما
 ةالتي تنشر في الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالجامع

ع اةعالقات  عالتشادعالقات  عقسنا عالق الق عقااقلعلويرقا 
ع عا  عجرديع.000ع.**269

ع ير  تشيرع اا امعالقش  لعالقسا  ع بالن  اللعقااقلعال تبااعلويرقا عق الق عالقات  ع ي عقن
ها قع تويي عينضمعقلاعأ ع لا ععت  عال تبااعجردي عقنالط ع ي عد م عقنابا عالقهبحاإلي عقت

ا ع قسنا ع  اعالقهبحاإلي عع عالتقونر   عأ عا حامعالقناالالعالالمنهاع عالق اا عباقشاق
عالق اا ع عالالمنهاع  عالقناالال عا حام عأ  عالتقونر    عالقها ق عف  عتلشر عالقن  القهاتاقام

عقااقلعال تبااعلويرقا  عيي ع ت اعباه  ع269باقشاقا ، ع. عقسنا عدالق  ع عل  .ع000**،
عباه عدالق عإيصاعا .ع   

جة ة إحصائية  ين در وبذلك سبت صحة الفرض القائل  وجود عالقة ارتباطية ذات دالل
ة جامعمتابعة المبحوسين للموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بال

ت ومستوى رضا المبحوسين عن المعلومات التي تنشر في الموقع اإللكتروني أو صفحا
 التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة.

عالقهبحاإلي عتام ععت  عال تبااعإيشا  عدالق عإيصاعاالفرض الثالث:  ع ي عقسنا ع  ا  ععا 
 . األتاععالقناالالعالتقونر   ع قسنا عاللنشاب عالقشاقا عقن اعلعالقهبحاإلي عالتقونر   عقا

 
 
 
 

 (10جدول رقم )
 مستوى رضا المبحوسين عن أسلوب التواصل اإللكتروني بالجامعة وفقا للنوع
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 التكرار                   
 البدائل

  المجموع أنثى ذكر

 ت % ك % ك % ك 
 2 24.7 111 21.5 64 30.7 47ع ال  عقت اي ع-
 1 58.7 264 60.6 180 54.9 84ع ال  عإقاعي عقاعع-
 3 16.7 75 17.8 53 14.4 22عغيرع ال  ع-

  100.0 450 100.0 297 100.0 153 المجموع
 ةغير دال .09مستوى الداللة=   2. درجة الحرية= 102معامل التوافا=  4.730= 2كا
ني رضا المبحوسين عن أسلوب التواصل اإللكترو  القسا  عإقاعقسنا عالقش  لععا مع اا امت

عالقنرتي عبالجامعة وفقا للنوع عف  ع مام ع ال  ، ععإلى حد ما الأل ل عيتي 58.7 لسب  اع%،
 تشيرع%،ع16.7 لسب ععغير راضي%،ع ف عالقنرتي عالقثاق عمامعع24.7 لسب ععراضي للغارة

تلا عالقهبحاإلي عع عألتاععالقناالالعالتقونر   عباقشاقا ع فقاعقالقلناع عإقاعأ عقسنا ع  اع
ع.قنالط 

ع عفر  ع المعدالق  ع ماد عع ل عالقسا  ،  ي عقسنا ع  اععإيصاعا تا مع اا امعالقش  ل
ع ا عباه  ع ت ا عيي  عقتلا ، ع فقا عباقشاقا  عالتقونر    عالقناالال عألتاع عع  =ع2القهبحاإلي 

.ع،ع   عباه عع09،عقسنا عالق الق =ع2  =ع.،عد م عالقحرع102،عععقااقلعالقناالف =ع4.730
ع.إيصاعا غيرعدالق ع

ع
ع
ع

 (11جدول رقم )
 لتفاعل المبحوسين اإللكتروني معها استجابة الجامعةمستوى 

  المجموع حضر ريا التكرار     
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 البدائل
 ت % ك % ك % ك 
 3 17.3 78 17.8 74 11.4 4عدالعها ععع-
 1 55.8 251 55.2 229 62.9 22عأياا ا عع-
 2 26.9 121 27.0 112 25.7 9ع اد ال عع-

  100.0 450 100.0 415 100.0 35 المجموع
 ة.  غير دال570مستوى الداللة=  2.درجة الحرية= 050معامل التوافا=  1.124=2كا

روني لتفاعل المبحوسين اإللكت استجابة الجامعةمستوى عالقسا  عإقاالقش  لععتا مع اا ام
ع ماممعها عالقنرتيع، عف  ععأحيانا عالأل ل عع%،55.8 لسب  ع  نادرا  يتي ا  ف عع%،26.9لسب 

قا عالقشاعإدال ة  ر عالقباي عأ ها عت اعلعع%،ع17.3 لسب ع ت اع دائما  القنرتي عالقثاق عمامع
 بشكلعقسنهرعققع لاعلعالقطتعع أ قاامعالألقا ،

شاب ع ي عقسنا عاللنعإيصاعا تا مع اا امعالقش  لعالقسا  ،عع لع مادعفر  ع المعدالق ع
ع عقهحل ع فقا عقا ا عالتقونر    عالقهبحاإلي  عقن اعل ع االت اق القشاقا  عباه  ع ت ا عيي  =ع2،

عالقحر  =050قااقلعالقناالف =عع1.124 عد م  عقسنا عالق الق =عع2.، ع   عباه ع570، ع، .
عإيصاعا .غيرعدالق ع

ع
ع
ع
ع

 (12جدول رقم )
 اصلأسلوب التو  معامل ارتباط سبيرمان إلسبات العالقة  ين مستوى رضا المبحوسين عن

 لتفاعل المبحوسين اإللكتروني معها ومستوى استجابة الجامعةاإللكتروني 
ع اةعالقات  عالتشادعالقات  عقسنا عالق الق عقااقلعلويرقا 
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عقنالسعجرديع.000ع.**470
ع ير  تشيرع اا امعالقش  لعالقسا  ع بالن  اللعقااقلعال تبااعلويرقا عق الق عالقات  ع ي عقن

عالقهبحاإلي عع عع تويي عينضم عأ ع لا ععت  عال تبااعجردي عقنالط ع ي عقسنا ع  ا قلا
عا،قا قن اعلعالقهبحاإلي عالتقونر   عع قسنا عاللنشاب عالقشاقا ألتاععالقناالالعالتقونر   ع

عقسنا عدالق ع.ع470يي ع ت اعباه عقااقلعال تبااعلويرقا  باه عع   .ع000**،ع عل 
عدالق عإيصاعا .

وى مستعالقائل  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  ينوبذلك سبت صحة الفرض 
لتفاعل  ومستوى استجابة الجامعةرضا المبحوسين عن أسلوب التواصل اإللكتروني 

 المبحوسين اإللكتروني معها.
 الدراسة:توصيات 

 حقي  ت يناالف  القهصر  عبهاعباقشاقاام التقونر  ا  القهاال ق القنيالل بضر  ة الق  الل  تاا  .1
 ا ةبص  الق  قام القهاتاقام تق يم ق  القهاال ق  ىد ُيهك  ،ع بهاالتقونر   الالتصالع اارعل

 إ ،عاللن سا الت م عتا  القنارف أ الم م   ا  قتن اعلعقا م أد الم  تافير ،قتهنااقتي  فااق 
 ىق    ،  اع   أدالم    ت  يي  ق  تقيامعالقها ق ف  لتب ا ياإلر القالاار  ىد أي  غااع أ 

عق   ت ضيل ،القهنااقتي  إلق  الكنساع اعت    ت   خ قام عتا القحصال ف  اللن  الق م
ع.أعهاق ا عتا أ عالقنارف القهلظه 

اع قها ل عالقات امعالقااق عقه نتفعالقهالسامععتع تاعا  عقه يريعد  المعت   وا ععإ اق  .2
ع جروعت ايت ا.عالتقونر  ا قبادئعالقات امعالقااق ع

ع .3 عتاا  عإللاع عالالتشاد رالقهسنه القنقيام أ ها الق  الل   القولام يي  ق  باقها ق قتتصال
 قامالقهاتاع تق يم ق ععلاار قول القها ق تحقي  أ ها  باقحسبا   الألخى ، القهحنا ع  القنصهام
 .الق  قام عتا القحصال إقكا ا   رتاي   القهشا   

عمصادر ومراجع الدراسة:
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ق عمعالقساادي عختلعأ عد  عالقات امعالقااق عالقر ها عف عالقشاقاااع"2021إيها عقرل عص.ع1
ع عالقااق ، عالقات ام عقها ل  ععتا عقي ال ا  عد الل  :عمالمجلة المصرية لبحوث اإلعالكا   ا"

 .371-337،عص75ماقا عالققا رة،ع تا عالتعتل،ع 
عاع"اللن  اللعالقات امعالقااق عقت ا ع ا عف عإدال ةعلها 2021  اععو عالقحكامععاقرعص.ع2

ع عالقهالسامعالقشاقعا  عع عالقشهعاة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطمجلالق اا "،  ع:
 .70،عص32القهصر  عقتات امعالقااق ،ع 

عما ر.ع3 ا ععتاعد الل عتطواقع:تا ا عالقهاال قعالتقونر  ا عف عتطا رعالأل شط عالالتصاقا عقتات امعالقااق "عا2019صلتاها عيهادة

ع"ععيل  عالقحكاقا  عالقسادال ا  عالقشاقاام عقاال ق عرسالة دكتوراهع،ق  عقتاتاع، عالقسادال  لعماقا 
 .286ص القنولاقاماا،ع تا ععتالعالالتصال،ع سمعالقات امعالقااق ع التعت ،ع

ع4 عق ا عص. عالقاليي، عترمه : ع آخر  ، عمر    ع  ها جع2017ال  سا، عالالقناا  ع" ظر   ا
 .279-277:عص4،عالقا دمجلة العالقات العامة واإلعالنالقات امعالقااق "،ع

ع5 عالق. ععو  عأ ا  عقحه  عصقر ة عالقنلافسا 2019اي ي عالقهيية عقنحقي  عق خل عالقسها  ع"إدال ة عا
ع عبهصر"، عالقشاقا  عالقناتام ع 1ق المجلة التربوية لتعليم الكبار، قهالسام عماقا4،  ع،

 .383-350ألياا،ع تا عالقنربا ،عص
عص.ع6 عالقلشا ع"أإلرعاللن  اللعقها ل عالقات امعالقااق عقهاال 2021 ا ي عأيه عغبا  عأ ا قعا

عالالمن عقها ل عالقناالال ععتا عقي ال ا  عد الل  عالقهلظه : عقسها  عإدال الت م ع  امة عف  هاع 
عن،اإلعال و المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة القات امعالقااق عف عالقهلظهامعالقه نت  "،ع

 .410-341،عص21ماقا عالققا رة،ع تا عالتعتل،ع سمعالقات امعالقااق ع التعت ،ع 
اع"د  عالقات امع2022 عالقشاف ،علتا علتاها عص لالعيسي ععت عالقيعو ،عألهامععو.ع7

ع عالأل د ا "، عالقحكاقا  عقتهالسام عالالتصاقا  عالقا ا   عتطا ر عف  عالقر ها  د مجلة اتحاالقااق 
 .117،عص8 الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، 

8. Christian Eckert (2017) "Corporate reputation and reputation risk: 

Definition and measurement from a (risk) management perspective", 
.Vol. 18 Issue: 2, p147The Journal of Risk Finance,  
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