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 الرقمية العامة العالقات دراسات في المعاصرة والعربية العالمية االتجاهات
 8032 نهاية إلى 8002 بداية  من الفترة في مقارنة دراسة

 العال أبو الصيفي نيازي حسن
 مقدمة

 وستيمة اإلنترنتت جعلو  االتصال عممية غير مما ؛باإلنترنت وبحثا ممارسة العامة العالقات تأثرت
 إن وحيتتتث االتصتتتال، وظتتترو  وتكتيكتتتات استتتتراتيجيات رغي تتتو  ،المصتتتمحة أصتتتحاب متتت  الرئيستتتة االتصتتتال
نيتتتتا  عمتتتت  والحفتتتتاظ بتتتت   فتتتتي أساستتتتي ا أمتتتتر ا االتصتتتتال يعتتتت  االتصتتتتال؛ ختتتتالل متتتتن إال تنشتتتتأ ال العالقتتتتات  وا 
 ؛والجميور تالمنظما بين والحواري التفاعمي االتصال من تمكن يتال اإلنترنت، عبر خصوصا ،العالقات

 العالقتتتات ممتقتتت  مثتتتل ة،كثيتتتر  متتتؤتمرات فعقتتت ت العامتتتة، العالقتتتات بتتتاحثي اإلنترنتتتت تطبيقتتتات تجتتت ب ولتتت ا
  راستاتال متن كثيترال وأجتري ،5102 عتام بالريتاض واإلعتالن العامة العالقات جمعية نظمتو ال ي الرقمية
 المتغيتر الرقمتي المشتي  فيتم محاولتةو  ،العامتة العالقتات ممارستة عمت  اإلنترنتت تت اعيات عمت  ركزت التي

 وجماىيرىا. المنظمات بين االتصالية العالقات في وتأثيراتو

 اإلنترنت تطبيقات استخ ام تبنوا ق  العامة العالقات ممارسي من متزاي  ا ع   ا أن إل  ال الئل وتشير
 ،(Guillory & Sundar 2014) (،5102 طو) ،(5102 )نيازي المصمحة أصحاب م  لمتواصل

(Lock 2019)  استخ اما العالم  ول أعم  من العربية فالمنطقة العربي، أو األجنبي السياق في سوا 
 تال راسا نتائج وتشير لإلنترنت، األول المقام في تعو  ومجتمعية وأمنية سياسية تغيرات شي ت وق  لإلنترنت،

ا  إضافية وسيمة فقط توفر ال االجتماعية والوسائط اإللكترونية المواق  مثل اإلنترنت تطبيقات أن إل  أيض 
، بل (Kent 2003) ،(5102 )محسن المصمحة أصحاب إل  المعمومات لتق يم العامة العالقات لممارسي

ا تسيلإنيا   ،(Rybalko & Seltzer 2010) بينيما العالقة عم  الحفاظ في وتسيم ،المباشر التفاعل أيض 
(L'Etang et al. 2012).  العالم في أمثل استغالال ةمستغم غير زالت ال ابتطبيقاتي اإلنترنت فإن  لك، وم 

 كيفية عم  ت ريبيم يتم الممارسين من القميل ألن ؛المنصات ى ه عم  حقيقي حوار يح ث ما نا را  ف ،العربي
 األ وات ى ه ستخ مي المنظمات من كثيرالو  ،اصوخا امتطور  اتصال نمط يتضمن افتراضي مكان في التواصل

                                                 
  جامعة الممك فيصل -واإلعالمتصال اال وقسم األزىر، جامعة -اإلعالم بكمية المشارك مواإلعال العامة العالقات أستا. 
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 عن البحث فإن ل لك، ؛العالم أنحا  جمي  في اشعبيتي م  يتناقض ما وىو ،(5102 )نيازي أحا ية بطريقة
 .ال راسة يستحق والعالمي العربي ينالسياق في الرقمية العالقات في البحث اتجاىات

 نظريتتتات فتتتي النظتتتر إعتتتا ة عمتتت  العممتتتا  الرقميتتتة الوستتتائط متتتن ج يتتت ة أشتتتكال ظيتتتور شتتتج  لقتتت 
 بتتين والتفاعتتل االتصتتال أشتتكال العامتتة  العالقتتات لممارستتة يتتةتاآل الجوانتتب فتتي وتأثيرىتتا الج يتت  اإلعتتالم
 المصتتمحة أصتحاب بتتين العالقتة قتتوةو  الج يت ، اإلعتالم لوستتائل المحت  ة الخصتتائص والجميتور، المنظمتة

(Guillory & Sundar 2014). 

 توجيو في يؤثر االجتماعية، الوسائل سيما ال الرقمية، الوسائط استخ ام أن تبين  لك، عم  عالوة
 .(Parveen et al. 2015) المنظمة أ ا  عن فضال   ،(Jiang et al. 2016) الممارسين

 المجتال ىت ا فتي الج يت  اإلعتالم لوستائل الرئيستة االتصتالية الخصتائص متن كثيرال رص  تم وق 
 اتجتاىين في االتصالو  المساواة، الحوار، العولمة، ،التخصيص التفاعل، التزامن، ع م التزامن،  الناشئ
 المتميتتزة االتصتتالية الخصتتائص ليتت ه ونظتتر ا (Huang 2012)) ؛(5102 عيتت ) المثتتال  ستتبيل )عمتت 

 تطبيقتات تتأثير كتان ىتل نستأل  أن الضتروري متنإنتو ف تنقميتا، التتي الرقميتة لممنصتات الكبيتر واالنتشار
 العامتتة العالقتتات  راستتاتل فرعي تتا مجتتاال   الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات تجعتتل ل رجتتة كبيتترا اإلنترنتتت
 يمكتتن التقمي يتتة العامتتة العالقتتات  راستتة فتتي طتترحت التتتينفستتيا  األستتئمة وىتتل التقمي يتتة   راستتاتمل ممتتاثال
 البحتث نمتو ج اإلنترنتت تطبيقتات غيترت ىتل آخر  بمعن  الرقمية  العامة العالقات  راسات في طرحيا

 .العامة  العالقات في

 نتتوع ويختمتت  "،والجميتتور المنظمتة بتتين االتصتتال "إ ارة حتتول األستاس فتتي العامتتة العالقتتات وتت ور
 متعت  ة أو وطنيتة خ ميتة، أو ربحيتة خاصتة، أو حكومية منظمة أو تجارية شركة كونيا حيث من المنظمة

 المنظمتتات. بيتت هوفعاليتيتتا  العامتتة العالقتتات أ ا   راستتة مت اخل تعتت   إلتت  يشتتير ممتتا ؛أجنبيتتة أو الجنستيات
 فتتي نوعيتة نقمتة أحت ثت قتت  الرقميتة التقنيتات كانتت إ ا متتا استكشتا  يتؤ   أن المتوقت  متتنفإنتو  لت لك، وفق تا

 فتتتي العامتتتة العالقتتتات ممارستتتات اختتتتال  كيفيتتتة إبتتتراز إلتتت  ؛العالميتتتةو  العربيتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات
 ال راستة ى ه نتائج فإن وبالتالي ؛المستخ مة الرقمية التطبيقات باختال  القطاعات، مختم  في المنظمات

 وعالميا. عربيا الممارسات لتطور األكا يمي الفيم في بعمق تسيم ق 
 السابقة الدراسات

 حمتتتل حيتتتث ؛العامتتتة العالقتتتات  راستتتات فتتتي اإلنترنتتتت لتتتتأثير خريطتتتة لرستتتم محتتتاوالت عتتت ة بتتت لت
Huang (2012) 22 العامتتة العالقتتات ممارستتة خصتتائص لتح يتت  كيفيتتا تحمتتيال (5112-0222) بحثتتا 

-0225 متن المجتالت فتي ُنشترت بحثتا 002 لمحتتو  كمي تا تحمتيال   Ye & Ki (2012) أجتر و  الرقميتة.
 بحثتا Duhé (2015) 250 استتعرض كمتا العامتة. العالقتات ممارستة فتي اإلنترنت تأثير تناولت ،5112
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 مصتتتتتر فتتتتتي العامتتتتتة والعالقتتتتتات اإلعتتتتتالن  راستتتتتات (5102) عتتتتتا ل وحمتتتتتل ،5102-0220 متتتتتن نشتتتتترت
 العالقتتتات مجتتتال فتتتي البحثيتتتة االتجاىتتتات (5102) فتتتوزي وتنتتتاول لتطويرىتتتا، مستتتتقبمية رؤيتتتة الستتتتخالص

 تناولتت عمميتا بحثتا Yi-Hui (2017 020) و رس ،5102 وحتت  5111 متن الفتترة فتي الرقميتة العامتة
 لمعرفة (5102) سع   راسة وسعت .5102-5112 عامي بين نشرت العامة، بالعالقات اإلنترنت عالقة
 العامتة العالقتات قستم فتي اإلعالميتة ال راسات اتجاىات عن فضال الرقمية، العامة العالقات  راسات موق 
 ،5102  يستمبر وحتت  5112 ينتاير من الفترة في (والبنات البنين) بفرعييا األزىر جامعة اإلعالم، بكمية

 ختتالل متتن 5102-5101 أعتتوام بتتين العامتتة العالقتتات  راستتات تطتتور Eyun (2019)  راستتة وتتبعتتت
 وتطبيقات وسائل وؤ يت ال ي ال ور وتفسير تحميلل (5102) وأحم  فوزي  راسة سعتو  مجالت، 2 تحميل

 مجاالتيتا اختتال  عمت  المنظمات،  ل  العامة العالقات وظائ  وأنماط شكل تغيير في الح يثة االتصال
 والخ مية. اإلنتاجية

 ق مت إنياف ؛العامة العالقات  راساتل خريطة رسم إل  سعت السابقة العربية ال راسات أن ورغم
 ال راسات تتضمن لم كما ،(5102) سع   راسة باستثنا  اإلحصائي، التحميل من تخمو سر ية مراجعات
 خاصة عمييا، طرأ ال ي التطور وم   ،األخيرة السنوات في المنشورة  راساتلم المعرفية السمات العربية

 المرجعية ال راسات بعض أن كما ،التطور من مراحل بثالث مرت العالمية الرقمية العالقات  راسات أن
 موضتتوعا أو األزىتتر، بجامعتتة الرقميتتة العالقتتات  راستتات مثتتل ،واحتت ة جامعتتة عمتت  مقتصتترا جتتا  العربيتتة
 كانتتت أو العامتتة، العالقتتات وظتتائ  أنمتتاط عمتت  ركتتزت التتتي (5102) وأحمتت  فتتوزي  راستتة مثتتل خاصتتا
 فقط، مصر وفي واإلعالن، العامة العالقات  راسات اتجاىات تناولت التي عا ل ريم  راسة مثل ،عامة
  راستتة 02 عمتت  اعتمتت ت التتتي (5102) فتتوزي  راستتة مثتتل ال راستتات متتن قميتتل عتت   عمتت  اعتمتت ت أو

 العالميتة الرقميتة العامتة العالقتات  راسات تغطي موسعةف ال راسة ى ه أما مصرية،  راسات وكميا عربية
ل  5112 عام من  أجريت التي والعربية  ؛وتطورىتا  راستاتال ليت ه المعرفيتة الستمات الستكشتا  اليوم وا 
 نوعيتة نقمتة أحت ثت قت  اإلنترنتت تطبيقتات كانتت إ ا متا تح يت  تحاول ،مقارنة شاممة  راسة فيي وبالتالي

 اإلنترنتت تطبيقتات بتصتني  اىتمامتا أولت ق  السابقة ال راسات وألن ال، أم العامة العالقات  راسات في
 فتتتي ظيتتترت التتتتي اإلنترنتتتت تطبيقتتتات تصتتتني  ال راستتتة تحتتتاول ،العامتتتة العالقتتتات  راستتتات فتتتي الناشتتتئة
 األخيرة. السنوات
 الدراسة مشكمة

 ؛والعربيتتتة العالميتتتة الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتاتل العتتتام لممشتتتي  تصتتتور لتقتتت يم ال راستتتة ستتتعت
 ال، أم العامتة العالقتات  راستات نمتو ج فتي نوعيتة نقمة أح ثت ق  الرقمية التقنيات كانت إ ا ما الستكشا 

 والمنظتور توظيفيتا تتم التتي والمنتاىج والنظريتات الم روستة اإلنترنتت تطبيقتات أنتواع رصت  خالل من و لك
 ،العتالمي البحتث خريطتة في وموقعيا السائ ، لمتطور العربية  راساتال مواكبة م   وتح ي  السائ ، البحثي
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 متتن العامتتة، العالقتات فتتي البحتتث مجتاالت متتن الحت يث الحيتتوي المجتتال ىت ا فتتي امتتبيني فجتوة وجتتو  ومت  
 .5102 إل  5112 عام من المنشورة الصمة  ات  راساتال تحميل خالل

 وفروضها الدراسة تساؤالت

   5102 إل  5112 من العالميةو  العربية الرقمية العامة العالقات  راسات أع ا  تطور م   ما -

  5102 إل  5112 من تحميميا تم التي اإلنترنت تطبيقات أنواع ما -

  5102 حت  5112 عام من توظيفيا تم التي والمفاىيم والنظريات المناىج ما -

 عتام متن العالميتةو  العربيتة الرقميتة العامتة العالقتات  راستات عمت  ىتيمن الت ي البحثتي المنظتور ما -
 الجميور   راسة أم المنظمة  راسة نحو موجية  راساتال كانت ىل  5102 إل  5112

 إال بواكيرىتا تظيتر لتم حيتث ؛الرقميتة العامتة العالقتات بمجتال العربيتة  راستاتال عي  لح اثة نظراو 
 عتتتام التقتتت م مرحمتتتة فتتتي و خمتتتت ،0225 عتتتام الرقميتتتة العالميتتتة  راستتتاتال نشتتتأت بينمتتتا م،5112 عتتتام فتتتي

  يأتي ما يفترض الباحث فإن ؛الرقمية العامة العالقات تطور مراحل من األخيرة المرحمة وىي 5112

 حيث  من ،العالميةو  العربية الرقمية العامة العالقات  راسات بين قو فر  توج 

 المستخ مة النظرية األطر. 

 (منظمة-)جميور البحثي المنظور. 

  عا ي( وض  –)أزمة الموق. 

 (كيفية-)كمية المستخ مة البحث أساليب. 

 ال راسة عو موض اإلنترنت تطبيقات. 

 (5ويب – 0)ويب. 

 السنوي. التطور 

 العالقتات  راستات تتولي أن يفتترض ؛المختمفة االجتماعي التواصل لوسائل السري  لالنتشار ونظرا
 بشتكل المنظمات تميل حيث ؛0 ويب من أكثر 5 ويب تطبيقات ب راسة االىتمام من المزي  الرقمية العامة
 متت  لمتواصتتل اتجتتاىين فتتي االتصتتال بقتت رات تتمتتت  التتتي االجتمتتاعي التواصتتل وستتائل استتتخ ام إلتت  متزايتت 

  ي تاآل الفرض سأطرح ل لك ؛(Go & You 2016) الجميور

 تطبيقتاتال متن أكثتر التفاعميتة اإلنترنتت تطبيقتات  راستة عمت  الرقميتة العامتة العالقتات  راسات تركز
  قتة أكثتر وصتارت تطتورت يتاأن إلت  ةالثالثت الرقميتة العامتة العالقتات  راستات تطتور مراحتل تشتيرو  التقمي ية.
 التفاعتل تعزيتز ىتي اإلنترنت طبيعة إن وحيث الوقت، مرور م  لمنظرية وتوظيفا ،المنيجية حيث من وتنوعا
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 ستيتم اإلنترنتت، تطبيقتات لتنتوع نظتر ا وبالمثتل، الحتوار. عمت  التركيتز إل  االنتقال Huang (2012) فترضي
 تركتتز التتتي النظريتتة األطتتر تبنتتي وستتيتم الرقميتتة، العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي متعتت  ة بحثيتتة منتتاىج استتتخ ام

 الرقميتة. العامتة العالقات  راسات خالل تواترا أكثر نحو عم  والجميور المنظمات بين والحوار التفاعل عم 
 ي تاآل الفرض سأطرح وبالتالي

تتا. أكثتتر الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي المستتتخ مة البحتتث منتتاىج  تطبيقتتات ألن نظتتر اف تنوع 
 غيتر بالعصتر مقارنتة   ىائمة اتصالية ق رة الجماىير منحت االجتماعي، التواصل وسائل وخاصة   اإلنترنت،
 نحتتو توجيتتا أكثتتر الرقميتتة العامتتة لمعالقتتات البحثتتي االتجتتاه يكتتون أن المتوقتت  متتنإنتتو ف 0ويتتب أو الرقمتتي
 فتي العامتة العالقتات ممارستة لتحستين الفترص متن مزيت  ا تتوفر اإلنترنتت تطبيقتات أن كمتا الجميور.  راسة

 ين تياآل الفرضين اختبار الحالية ال راسة تحاول ال و  ؛(Waters 2015) الربحية غير القطاعات

 الرقمية. العامة العالقات  راسات في المنظمات من أكثر اىتمام عم  الجميور ستحو ي 

  العامتتتة العالقتتتات  راستتتات فتتتي الربحيتتتة متتتن أكثتتتر اىتمتتتام عمتتت  الربحيتتتة، غيتتتر المنظمتتتات تستتتتحو 
 الرقمية.

 الدراسة أهمية

 فتتتي أجريتتتت التتتتي الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات يتضتتتمن كونتتتو متتتن البحتتتث ىتتت ا قيمتتتة تستتتتم 
 وتطبيقتتتتات ،المنظمتتتتات مختمتتتت  وفتتتتي ،ونوعيتتتتة كميتتتتة كانتتتتت ستتتتوا  مختمفتتتتة منيجيتتتتة تصتتتتميماتو  ستتتتياقات
  راستتتات لجميتتت  شتتتاممة  راستتتة فيتتتي الرقميتتتة، العربيتتتة  راستتتاتال عمتتتر ىتتتي عامتتتا 05 متتت   عمتتت  اإلنترنتتتت
 االختتتتال  ومنتتتاطق الفجتتتوات عتتتن الكشتتت  فتتتي يستتتيم ممتتتا ؛عتتتالميال ستتتياقال إطتتتار فتتتي العربيتتتة، العالقتتتات
 .العامة العالقات  راسات تطوير في تسيم ق  رؤية ويوفر ،البحثي

 الدراسة أهداف

 الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي الح يثتتة االتجاىتتات وتحميتتل رصتت  إلتت  ال راستتة ىتت ه تيتت  
 متا الستكشتا  ؛المجتال ىت ا في البحثي التراث وتأصيل 5102-5112 من أجريت التي والعربية العالمية

 تحتت وينت رج ،ال أم العامتة العالقتات  راستات فتي نوعيتة نقمتة أحت ثت ق  الرقمية العامة العالقات كانت إ ا
 وىي  ،تحقيقيا إل  ال راسة تسع  الفرعية األى ا  من ع   الرئيس الي   ى ا

 تعميتتق فتتي ماستتياإل أجتتل متتن ؛والعربيتتة العالميتتة الستتياقات إطتتار فتتي الصتتمة  ات ال راستتات مقارنتتة 
 العالمية. العممي البحث خريطة في العربية الرقمية العامة العالقات مجال لموق  األكا يمي الفيم

  العالميةو  العربية الرقمية العامة لعالقاتا  راسات في  رست التي البحثية التطبيقات نوع تح ي. 

 العالميةو  العربية  راساتال في الح يثة والمنيجية النظرية االتجاىات أبرز تحميل. 

  العالميةو  العربية  راساتال في المنظمات وأنواع البحث اتجاىات أبرز رص. 
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 النظري اإلطار

 المتماثتل جترونج نمتو ج أن إل  وخمصا ،العامة العالقات  راسات Botan & Taylor (2004) حمل
 إلت  أشتارا كمتا العشترين. القترن أوائتل إلت  الثمانينيتات أواخر من  السائ  النظري النمو ج بمثابة كان اتجاىين في
تتا العشترين متت ار عمت  العامتتة العالقتات  راستتات فتي بتتروز ا األكثتر االتجتاه أن  االنتقتتال ىتو ال راستتتيم الستابقة عام 
 بوصتتفيا العامتتة العالقتتات إلتت  التتوظيفي المنظتتور ينظتتر المشتتترك. االبتكتتار منظتتور إلتت  التتوظيفي المنظتتور متتن

 عمميتتةالعامتة بوصتفيا  العالقتتات إلت  المشتترك اإلبتت اع منظتور ينظتر حتتين فتي المنظمتة، أىتت ا  لتحقيتق وستيمة
 عالقتة عمت  لمتركيتز التحتول المشتترك اإلبت اع  راستات أمثمة منو  واالتصال. المعن  مشاركة عم  تقوم إب اعية
 الستتتائ  النمتتتو ج رتغي تتت الرقميتتتة التقنيتتتة انتشتتتار وزيتتتا ة ظيتتتور فتتتإن ولتتت ا ؛الحتتتوار ونظريتتتة بتتتالجميور، المنظمتتتة

 العامة. العالقات  راساتل

 السائ ة النما ج المتزاي ة الج ي ة الحقائق اكتشافات فييا تتح   عمميات بمثابة النما ج تغير ع يو 
 المعقتول متن يبت وفإنتو  لت لك، تبعتاو  القت يم. محتل الج يت  النمتو ج بتإحالل النيايتة في وتنتيي ما مجال في

 لنظريتتتات يثوتحتتت  مراجعتتتة تتتت ريجيا معتتتو تتتتم قتتت  اإلنترنتتتت تطبيقتتتات مختمتتت  وشتتتيوع ظيتتتور بتتتأن التتتتكين
 العالقتات كانتت بت اياتيا، ومنت  .(Jelen 2017) ستائ ة كانتت التتي العامتة العالقتات فتي البحتث ومجاالت
تتا العامتتة  وخاصتتة المعياريتتة، والنظريتتات اإل ارة منظتتور عمييتتا ستتيطر قريتتب وقتتت وحتتت  وظيفي تتا، تخصص 
 اإل ارة نحتتو موجيتتة اتصتتالية "ممارستتةبوصتتفيا  العامتتة العالقتتات فيتتم عمتت   لتتك شتتج  وقتت  ،التميتتز نظريتتة
 ومنيجيتتة نظريتتة أطتتر ظيتترت الج يتت ة، األلفيتتة ب ايتتة فتتيو  .وتقييميتتا وتنفيتت ىا استتتراتيجي ا تخطيطيتتا يمكتتن
 اجتماعي تا تحتوال   Edwards & Hodges (2012) عميتو أطمتق ،والعالقتات لاتصتاال تعق  تستكش  ب يمة
 .(Edwards 2016) العامة العالقات في وثقافي ا

 إلتت  المنظمتتات  راستتة متتن االنتبتتاه تحتتول عمتت  األ لتتة متتن القميتتل ىنتتاكفتتإن  التطتتورات، ىتت ه رغتتمو 
 غيتر المشاركة أن Pasadeos (2010) الحظ وق  العامة. العالقات نظام في العامة والمشاركة الجماىير
ا البحتتث موضتتوعات أكثتتر بتتين موجتتو ة  وأبحتتاث الج يتت ة والتقنيتتات ال وليتتة ال راستتات تشتتمل والتتتي ،شتتيوع 
 (.Meadows & Meadows 2014) االجتماعية والمسؤولية واألخالقيات ةاألزم اتصاالت
 الرقمي العصر في السائدة العامة العالقات نظريات

 فتي بالفعل ح ث ما وىو الق يمة، والنظريات النما ج محل تحل الج ي ة النما ج أن قبل من  كرنا
 التتزمن، عمييتتا عفتتا العامتتة لمعالقتتات األربعتتة وىانتتت جتترونج فنمتتا ج الرقمتتي، العصتتر فتتي العامتتة العالقتتات

 النمتو ج عمت  ارتكتزت التتي Excellence Theory in Public Relations التميتز نظريتة محميتا وحتل
 بعتت ما أنتو إال الرقميتة، العامتتة العالقتات قبتل متتا عصتر فتي الستتائ ة النظريتة وكانتت ،جتترونج لنمتو ج الرابت 
 كينت الخمسة مبا ئيا ق م التي الحواري االتصال نظرية التميز نظرية محل حل اإلنترنت تطبيقات ظيرت
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 رغتم أيضتا، العربتي العتالم وفتي العتالم، حول استخ اما األكثر النظرية أصبحت حيث ؛0222 عام وتايمور
 تبتتين كمتتا ،اإلنترنتتت عبتتر الحقيقتتي الحتتوار متتن تخمتتو العربيتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات ممارستتة طبيعتتة أن

 . راساتال ونتائج المشاى ات

 كثيترال ختالل متن واست  نطتاق عمت  الثمانينتات  من العامة لمعالقات األربعة النما ج اختبار تم فق 
 مؤلفتو قت مو  ،فييتا ضتع  نقتاط بعتض عتن لمنما ج الواسعة االختبارات ى ه كشفتو  البحثية، المشاري  من

 ثم ةصممت أبعا  أربعة إل  وتحويميا النما ج تصميم إعا ة تمو  التح ي ، وجو عم  ييا،عم تع يالت النما ج
 قت رتيا لعت م ؛الماضتي القترن ستتينات فتي ظيترت التتي التميتز نظريتة انتقت ت وبالمثل ،منفصمة أبعا  سبعة
 نظريتتة تجتاوز إلت  بحاجتة والمينيتين األكتا يميين أن إلتت باإلضتافة  اليائمتة، الحاليتة التطتورات مواكبتة عمت 
 الرقمية. العامة العالقات لصناعة والمستقبمية الحالية اإلمكانات لتحقيق التميز

 الثالثتتة األلفيتتة فتتي العامتتة العالقتتات فتتي  راستتتيا تتمتت نظريتتة أكثتتر الحتتواري االتصتتال نظريتتة أن رغتتمو 
 Kent & Taylor وضت  فقت  ،الحتوار نظريتة مثتل وتطبيقيتا فيميتا ي أست نظريتة توجت  ال إنتوف وعربيا، عالميا

 النظريتتتتة قتتتت ما ،5115 وعتتتتام .والجميتتتتور المنظمتتتتات بتتتتين الحواريتتتتة العالقتتتتات لتعزيتتتتز األول اإلطتتتتار (1998)
نمتتتا الخطتتتوات، متتتن سمستتتمة أو عمميتتتة لتتتيس"  بأنتتتو الحتتتوار ن  ي  معتتترف   ،الكاممتتتة  "مستتتتمرة وعالقتتتات اتصتتتال نتتتتاج وا 

(p.24). 

 نتوع نتتاج ىو الحوار" المشاركة مب أ تأكي  عم  األخيرة، اآلونة في Kent & Taylor (2014) وركز
 أي لتتتيس الحتتتوار أن وتتتتايمور كنتتتت تأكيتتت  ورغتتتم .اتصتتتالي تفاعتتتل أي فقتتتط ولتتتيس العالئقتتتي، التفاعتتتل متتتن معتتتين
 ؛النظريتة  راستة فتي الظيتور في آخ  الباحثين بين االنشقاقف .وتطبيقيا النظرية فيم ي أسفإنو  تفاعمي، اتصال
 (Lane & Bartlett 2016)، (Kent & Taylor 2002) مثتتل النظريتتة لواضتت  الموالتتون يتتر  حيتتث

Theunissen et al. 2011)) اإليجتتابي التوجتتو يحتت  ه ،االتصتتال أشتتكال متتن اجتت  معتتين شتتكل الحتتوار أن 
 الحتوار، خصتائص فتي واضتحة التوجيتات ىت ه فيتو. يشتاركون الت ي واالتصتال التبعض بعضيم نحو لممشاركين

 متن كثيترال ىنتاكفتإن  اآلختر، الجانتب عمت و  (.Kent & Taylor 2002) آختره إلت  والتعتاط  التبا ليتة، مثتل
 لتوحظ كمتا اتجتاىين فتي التواصتل أشتكال متن شتكل أي ىتو الحتوار أن يترون الت ين اآلخترين والممارسين العمما 
 (Paquette 2015)، (Lane & Bartlett 2019)، (Kent & Lane 2017)، (Kent 2013) فتي
 كنتت ه يعت متا وىتو ،متنيم ر  ا مقت توت المصتمحة أصتحاب م  منظمةال واصلتت عن ما ح ثي نظرىم في الحوارف

 لمحوار. الب اية نقطة أو فقط االسم في حوارا وتايمور

 ثنتتائي المتماثتتل باالتصتتال تمحتتيص  ون ربطتتو تتتم قتت  "الحتتوار أن Theunissen (2011) ويتتر 
 في الحوار لنظرية الممموس التطور خنق إل  فعال بشكل وأ   الحوار، طبيعة ينص  لم ما وىو االتجاه،
 شتكل" (Lane & Bartlett 2019) لين عرفو كما العامة العالقات في الحقيقي فالحوار" العامة العالقات
 التتبعض، بعضتيم تجتاه لممشتتاركين المتبتا ل اإليجتابي بالتوجتتو يتستم ،االتجتاه ثنائيتتة االتصتاالت متن ختاص
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 التفاعتل فتي الرغبتة المشتاركين ل   يكون عن ما الحوار يح ث باختصار،و  ."فيو يشاركون ال ي واالتصال
 متتن ممكتن التفاعتل ىت ا أن واعتقتا  الستطحية؛ يتجتاوز مستتو  عمت  التبعض بعضتيم عمت  وانفتتاح بتاحترام
 .(222 )ص ومقبولة لمطرفين مفي ة نتائج إل  سيؤ ي ال ي األمر ؛االتصال خالل

 أصتتحاب متتن ممكتتن عتت   أكبتتر إشتتراك يتطمتتب الحتتوار إجتترا  أن Theunissen (2011) يتت كرو 
 والتركيتز المصتال،، مجموعتات عتن ممثمتين بوصتفيم فقتط ولتيس ابشر بوصفيم  يممع والمشاركة المصمحة،

 تتطمتب إنيتا وتشتجعيم. القمتب متن بالتحت ث لممشتاركين تستم، التي المواق  وبنا  والتح ث االستماع عم 
 مسبقة. نتيجة عم  التركيز من ب ال   الحوار بعممية االلتزام

 عمييتتا يقتتوم التتتي والصتتريحة الضتتمنية االفتراضتتات تشتتمل ئمبتتا  خمستتة وتتتايمور كينتتت وضتت  وقتت 
 يعتتر  نوعتو، متن فريت  مفيتوم كتل أن ورغتم وااللتتزام( والمختاطرة والتعتاط  والقرب التبا ل) الحوار مفيوم
 .القواع  من مجموعة إل  يستن  ال الحوار ألن ؛مت اخمة المفاىيم بعض بأن وتايمور كينت

 اإلنترنت عبر الحواري االتصال مؤشرات

 عبتر الحواريتة العامتة العالقتات مبا ئ  مج في النجاح م   يح   إرشا يا  ليال الخمسة المبا ئ تع 
 ولربمتا أعتاله، السابقة الخمسة الحوار مبا ئ تحقيق تؤ ي إل  إمكانات تي،ت اإلنترنت أن  لك ويعني الويب،
 ستمما Lane (2019) قت م ثتم .الحتوار نظريتة مبتا ئ ىتي المؤشترات ى ه أن خطأ العرب الباحثين بعض فيم

  رجتات أعمت  فتي إال إليتو الوصتول يتتم الو  واقعيتا، يكتون الت ي ىتو صتحي،ال حوارفال الحوار،  رجات يوض،
 متن الحتواري، الستمم تق م م   تح ي  يتمو  ،جميعيا الخمسة المبا ئ من عالية مستويات تح ث عن ما ،سممال

 ال رجة. متطمبات تحقيق خالل

 
 الحوار سمم درجات (3) شكل
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 الرقمية العالقات تعريف

 البحتث ومحركتات اإلنترنتت عبتر الوستائط تستخ م أنشطة أنيا عم  الرقمية العامة العالقات تعر  كما
 . (Doğan & Öze 2018) وتفاعل وتواصل اتصال قنوات بوصفيا تعمل التي االجتماعية والمواق 

 العالمية الرقمية العامة العالقات دراسات تطور مراحل

 متترت العالميتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات أن (Wimmer & Dominick 2006) يتتر 
 تطويرية  مراحل بثالث

 Ye & Ki) 0225 عتام الرقميتة العامتة العالقتات  راستات بت أت: (8001 -3228) النشأة مرحمة

 المواقتتتت  كانتتتتتو  ،عتتتتام بشتتتتكل اإلنترنتتتتت عمتتتت  العالميتتتتة  راستتتتاتال غالبيتتتتة ركتتتتزت المرحمتتتتة ىتتتت ه وفتتتتي ،(2012
 يتتربط الت ي الجستر بمثابتة عت ت حيتث ؛ راستتيا تتمتت التتي الوستائط أشتكال أكثتر اإللكترونتي والبريت  اإللكترونيتة
 النظريتة األطترو  م قتةل ومفتقترا نستبي ا ضتعيف ا المرحمتة ىت ه فتي البحتث كتانو  ،اإلنترنتت عم  بالجميور المنظمات

 عربيتتة عامتتة عالقتتات  راستتة ةأيتت تظيتتر ولتتم ،التجريبيتتة واإلحصتتا ات المتنوعتتة البحثيتتة والمنتتاىج واالفتراضتتات
نما ،5112 قبل باإلنترنت تيتم  والتقنية. االتصالي التطور عم  ركزت وا 

 وستتتتيمة بوصتتتتفيا اإلنترنتتتتت  راستتتتة تمتتتتت المرحمتتتتة، ىتتتت ه فتتتتي: (8003-8003) التنويةةةة  مرحمةةةةة
 ستتائ ة وأصتتبحت االجتمتتاعي التواصتتل وستتائل متتن مختمفتتة أنتتواع وظيتترت ،العالميتتة ال راستتات فتتي اتصتتالية
 ونظتر ا .5112 وتويتر 5112 ويوتيوب 5112 بوك وفيس 5112 في الم ونات مثل ،المرحمة ى ه خالل
 وختت مات المنظمتتات مواقتت  مثتتل منصتات اتختتا  فتتي البتتاحثون بتت أ الخصتب، الج يتت  اإلعالمتتي المشتتي  ليت ا

 االجتمتاعي التواصتل وستائل استتخ ام وآثار أنماط وص  واوحاول بحثية. اتعو موض االجتماعية الشبكات
 منت  ابحثت األكثتر صتارت حتت  لمنظمتات،ا مواقت  ال راستات ىت ه أغمب حملو  العامة. العالقات ممارسة في
 المرحمتتة، ىتت ه ختتالل البحثيتتة األستتئمة طتترح تتتم ، راستتاتال ليتت ه االستكشتتافية لمطبيعتتة ونظتتر ا .5112 عتتام

 إلتت  تفتقتتر تتتزال ال كانتتت لكنيتتا المرحمتتة، ىتت ه فتتي أكا يميتتة  قتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات واز ا ت
 ىت ا وفتي ،المتوستطة المرحمتة ىت ه فتي ال راستات عمت  الكميتة األستاليب ستيطرت وأخير ا، ،قوية نظرية أطر

 .ق  ظيرت بع  ةالعربي الرقمية العامة العالقات  راسات تكن لم التوقيت
 شتبكة تطتور المرحمة ى ه في األجانب الباحثون  رس: الحاضر( الوقت إلى 8002) التقدم مرحمة

 انتشتترت 5112 متتن فابتتت ا    العامتتة. العالقتتات  راستتات فتتي االجتمتتاعي، التواصتتل وستتائل وخاصتتة اإلنترنتتت،
 التواصتتل وستتائل أصتتبحتنفستتو  العتتام وفتتي ،(LePage 2013) كبيتتر بشتتكل االجتمتتاعي التواصتتل وستتائل

 عتتتت   بمتتتت  ،5112 نيايتتتتة فتتتتيو  (Smith 2009) األمريكيتتتتة الرئاستتتتية الحممتتتتة فتتتتي مفيتتتت ة أ اة االجتمتتتتاعي
 التواصتتتتل وستتتتائل تبنتتتتي فتتتتي األختتتتر  والقطاعتتتتات الشتتتتركات وبتتتت أت ،امميونتتتت Facebook 221 مستتتتتخ مي
 ألن ؛االجتماعيتة الوستائط منصتات متن كثيترال فتي رستمية حستابات المؤسسات من كثيرال وأنشأ ،االجتماعي
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 (لتنن 5112 )متن التقت م مرحمتة وشتي ت .(Lee 2016) التطبيقتات يستتخ مون كتانوا ومنافستييا مستيمكييا
 االجتمتاعي، التواصتل وستائلل المتزايت ة شتعبيةالو  لألىمية نظر ا ؛العامة العالقات وممارسات  راسات في طفرة
 ،م5112 فتي النشتأة( )مرحمتة بت أت فقت  الرقميتة العامتة العالقتات  راستات أمتا ،العالميتة  راساتلم بالنسبة ى ا
 عمتت  مركتتزة 5102 حتتت  العربيتتة  راستتاتال واستتتمرت ،التقتت م مرحمتتة العالميتتة  راستتاتال فيتتو بتت أت التت ي العتتام

 وفييتا ،5102 عتام جزئيتا فييتا الت خول العربيتة  راستاتال فبت أت التنويت  مرحمتة أما .0ويب تطبيقات استخ ام
ن ،التقمي ية ق االمو و  االجتماعي التواصل شبكات  راسة تتم  فتوزي،) العالميتة  راستاتال تنتوع بقت ر يكتن لم وا 

 .اآلن إل  العربية  راساتال في التق م مرحمة بظيور القول يمكن وال (5102

 الدراسة ومنهج نوع

 أو معينتة ظتاىرة خصتائص تقريتر تستتي   التتي الوصتفية، ال راستات مجموعتة إلت  ال راستة ى ه تنتمي
 أحت  يعت  الت ي analysis-Meta التجميعي لتحميلا منيج ال راسة واستخ مت التح ي ، صفة عميو تغمب موق 

 موضتوع حتول الستابقة ال راستات تحميتل أو الفكتري، اإلنتتاج مراجعتة عم  تعتم  التي الح يثة المنيجية األساليب
 مشتتركة عالقتة إليجتا  أو النتتائج تمتك توجتو تعيتينو  لم راستات  قيتق تقيتيم تقت يم بي   ؛معين منظور من معين
 وتمخيصتيا اإلحصتائية بتالطرق النتتائج ىت ه  ميتتجيتتم  بحيتث ،(Rothman et al. 2008) بينيتا فيمتا ممكنتة

 التقمي يتة العمميتة المراجعتات عتن يختم  ما وىو منيا، كمية نتيجة استنتاج محاولة ثم البعض ببعضيا ومقارنتيا
 عينتتة واختيتتار متغيتترات وقيتتاس اوفروضتت وتستتاؤالت مشتتكمة يتضتتمن ألنتتو نظتترا ؛متكتتامال منيجتتا ويعتت  الستتر ية،
 ال راستتتات إلتتت  أقتتترب متكامتتتل متتتنيج فيتتتو وبالتتتتالي ؛وتفستتتيرىا النتتتتائج واستتتتخالص إحصتتتائيا البيانتتتات وتحميتتتل
 السابقة. ال راسات عم  مبني ألنو ؛التحميمية الوصفية
 الدراسة عينة

 العشتتوائية بالعينتتة وتحميتتل العربيتتة  راستتاتلم شتتامل تحميتتل إلجتترا  التجميعتتي التحميتتل استتتخ ام تتتم
 نيايتتة إلتت  5112 عتتام متتن ب ايتتة المنشتتورة الصتتمة  ات  راستتاتال محتتتو  تحميتتل تتتمو  .العالميتتة  راستتاتلم

 العربية. الرقمية العامة العالقات  راسات ظيور ب اية 5112 لكون ؛5102

 العالمية دراساتلم بالنسبة

 العامتتتة، العالقتتتات مجتتتالت متتتن عشتتتوائية عينتتتة اختيتتتار تتتتم األجنبتتتي العممتتتي اإلنتتتتاج لغتتتزارة انظتتتر  ف
 Public Relations Review /Journal of Public ىمتا Clarivate & Scopus فتي ومصتنفة

Relations Research، فتترة خالل فييما نشرت التي الرقمية العامة العالقات  راسات جمي  حصر وتم 
 األعتت ا ، جميتت  حصتتر تتتمو  .5102 إلتت  5112 متتن الفتتترة فتتي نشتترت بحثتتا 022 بمغتتت والتتتي التحميتتل،
 التتي العامتة العالقتات  راستات جميت  حصر تم فق  ؛العالمية بال راسات مقارنة العربية ال راسات لقمة ونظرا
 المجتتتالت فتتي نشتتترت  راستتة 022 بمغتتتت وقتت  شتتامال، حصتتترا اإلنترنتتت عبتتتر إلييتتا الوصتتتول لمباحتتث أتتتي،
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 العمميتتة لممجتتالت اإللكترونيتتة الجزائريتتة بالبوابتتة المنشتتورة  راستتاتال حصتتر ختتالل متتن العربيتتة، اإلعالميتتة
ASJP، والتتتت كتوراه الماجستتتتتير ورستتتتائل الوطنيتتتتة، فيتتتت  الممتتتتك مكتبتتتتة فتتتتي المستتتتجمة والرستتتتائل  راستتتتاتوال 
 المبينتة المجتالت ومواقت  والفنتون، اإلعتالم كميتة ومجمة المصرية، الجامعات مكتبات اتحا  بموق  المنشورة

 إلتت  التتورقي، ألصتتميا الباحتتث رجتت  التتتي القتتاىرة جامعتتة اإلعتتالم كميتتة مجتتالت باستتتثنا  أ نتتاه، الجتت ول فتتي
 العالقتتات" كممتتات باستتتخ ام اإلنترنتتت شتتبكة عمتت  المتاحتتة العمميتتة والرستتائل  راستتاتال عتتن البحتتث جانتتب
 "العالقتتتات ،"االجتمتتتاعي واإلعتتتالم العامتتتة "العالقتتتات اإلنترنتتتت"، عبتتتر العامتتتة "العالقتتتات رقميتتتة"،ال العامتتتة
 .االجتماعي" التواصل وسائل /وشبكات العامة "العالقات الج ي "، واإلعالم العامة

 الدراسة عينة دراساتال نشر وعاء يوضح (3) جدول
 % ك النشر وعاء

Public Relations Review 052 22 
Journal of Public Relations Research 22 00.22 

 52.22 22 )العربية )ال ول و كتوراه ماجستير
 2.22 02 )مصر( األوسط الشرق العامة العالقات  راسات مجمة

 2.22 02 )الجزائر( اإللكترونية لممجالت الجزائرية المنصة
 0.22 2 )مصر( واالتصال اإلعالم  راساتل العربية المجمة
 0.22 2 )مصر( اإلعالمية  راساتال مجمة
 0 2 )السعو ية( واالتصال لإلعالم العربية المجمة
 0 2 )مصر( واإلعالن العامة العالقات لقسم العممية المجمة
 1.22 5 مؤتمر
 1.22 0 )مصر( الصحافة  راساتل العممية المجمة
 1.22 0 )مصر( اإلعالم  راساتل المصرية المجمة
 1.22 0 )اإلمارات( واإلنسانية االجتماعية لمعموم الشارقة جامعة مجمة

 300 100 المجموع

  راسة. 055 العربية  راساتال لتصير النظرية، السر ية  راساتال استبعا  تم الفحص وبع 
 ال راسة ى ه في فئات خمس استخ مت: التحميل فئات

 وجامعتاتيم، المتؤلفين، وع   النشر، وسنة المجمة، اسم وتشمل األساسية، المعمومات األول   الفئة
 ونتوع جميتور(؛ أو باالتصتال" "موق /قتائم )منظمة ال راسة اتجاه/منظور فشممت الثانية  الفئة أما وبم انيم.
 متتن متتزيج أو حكوميتتة مؤسستتات أو لمتترب، ىا فتتة غيتتر أو ربحيتتة )منظمتتات  راستتتيا تمتتت التتتي المنظمتتات
 والمستتتتيمكون والعمتتتال  اإلنترنتتتت )مستتتتخ مو  راستتتتو تتمتتت التتت ي الجميتتتور ونتتتوع الربحيتتتة(؛ وغيتتتر الربحيتتتة

 أو أزمتتة )حالتتة الموقتت  ونتتوع غيتترىم(؛ أو والمستتيمون والموظفتتون والنشتتطا  اإلعتتالم وستتائل فتتي والعتتاممون
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 )تطبيقتتات  راستتتيا تمتتت التتتي البحثيتتة بالتطبيقتتات الثالثتتة الفئتتة وتختتتص بأزمتتة(. متعمتتق غيتتر عتتا ي وضتت 
 والبريتتت  واإلنترانتتتت اإللكترونيتتتة المواقتتت   لتتتك فتتتي بمتتتا االجتمتتتاعي(، التواصتتتل وستتتائل أو التقمي يتتتة اإلنترنتتتت

 .وغيرىا وتويتر بوك فيسو  اإللكتروني

 والخصتتتتائص ، راستتتتاتال فتتتتي توصتتتتيفيا تتتتتم التتتتتي النظريتتتتة األطتتتتر فتضتتتتمنت الرابعتتتتة الفئتتتتة أمتتتتا
 لإلعالم الثمانية االتصالية الخصائص بمقاييس االستعانة توتم بحث. كل في نوقشت التي االتصالية 

 العولمتة،و  ،التخصتيصو  التفاعتل،و  التتزامن، عت مو  التتزامن، فتي Huang (2012) لخصتيا التتي الج يت 
 كميتة  راستات) المنيجتي التصتميم الخامستة الفئتة وتضتمنت .اتجاىين في االتصالو  المساواة،و  الحوار،و 
 )المستتت، الكميتتتة  راستتتاتال فتتتي المستتتتخ مة البحثيتتتة األستتتاليب عتتتن والكشتتت  وكيفيتتتة( كميتتتة أو كيفيتتتة أو

 المحتتتتتتو  تحميتتتتتل -التركيتتتتتز )مجموعتتتتتات الكيفيتتتتتة  راستتتتتاتوال التجربتتتتتة( -المضتتتتتمون تحميتتتتتل -الميتتتتت اني
 المتعمقة(. المقابمة -والخطاب

 الثبات اختبار

 اختيار تم حيث ؛عشوائية عينة لتحميل الخبرة  وي من (*)بزميمين الباحث استعان الثبات الختبار 
 0.1 الثبتات نستبة بمغتت ىولستي، طريقة وباستخ ام .تقريبا %01 تمثل أجنبيا( 02و عربيا05) بحثا 52

 1.20و المؤسستية(؛ وانتمتا اتيم المتؤلفين، وعت   النشتر، وستنة المجمتة، )استم األساسية لممعمومات بالنسبة
 الخصتتتائصو  والنظريتتتة المنيتتتاجو  اإلنترنتتتت تطبيقتتتاتل 1.22و والموقتتت ؛ المنظمتتتة ونتتتوع البحثتتتي لممنظتتتور
 .1.22 العام االتفاق نسبة وبمغت  راسة. كل في االتصالية

 المستخدمة اإلحصائية األساليب

 تتب  ال أنيا وتبين ،Kolmogorov & Shapiro باستخ ام لمبيانات العشوائي التوزي  اختبار تم
 معامل استخ ام تم ول ا ؛1.11 معنوية مستو  عن   الة المتغيرات جمي  كانت حيث ؛الطبيعي التوزي 

Mann Whitney مرب  استخ ام تم كما الزوجية، ال راسة متغيرات بين الفروق  اللة الختبار الالمعممي 
 واح ة. لعينة الفئات متوسطات بين الفروق عن لمكش  كاي

 الدراسة نتائج

 الرقمية العامة العالقات دراسات تطور

 بمغت ،العالمية الرقمية العامة العالقات  راسات في ممحوظة زيا ة إل  (5) الشكل يشير
 .5101و 5105 عام يميو ،5102 عام في  روتيا  راساتال

                                                 
 فيصل. الممك بجامعة اإلعالم قسم اأستا  البطل، ىاني  . النمر، أميرة  . *



Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020)  

 31 االتجاهات العالمية والعربية المعاصرة في دراسات العالقات العامة الرقمية

 
 سنويا المنشورة البحوث أعداد يوضح (8) شكل

 عتتام فتتيو  ،5102حتتت  بتتبط  وزا ت قميمتتةوىتتي  5112 عتتام ظيورىتتا منتت ف العربيتتة  راستتاتال أمتتا
 ورغتم (50)العت    5102 عتام ثتم بحثتا، 20 إلت  ال راسات ع   ووصل ،كبيرة قفزةو  طفرة شي ت 5102
 ؛كبيتر تنتوع  ات كانتت المنشتورة ال راسات مواضي  إنف ،5102 عام من  العالمية  راساتال ع   انخفاض

 تتأثير  راستة عمت  األكتا يمي التركيتز أن أي ،العالقتات وا  ارة الماركة،و  األزمة اتصاالت  راسة تتم حيث
 ىتت ا فتتي أختتر  فرعيتتة اتعو موضتت إلتت  تتت ريجيا تحتتول ؛5101 منتت  العامتتة العالقتتات فتتي الج يتت  اإلعتتالم
 العامتة العالقات توظي  لضع  نظرا ؛ضعيفة العربية الرقمية العامة العالقات  راسات ب أت وق  المجال،
 قاعتت ة كونتتت بعتت ما العالميتتة  راستتاتال يىتت  عمتت  ستتارت أنيتتا كمتتا ظيورىتتا، ب ايتتة فتتي اإلنترنتتت لتطبيقتتات
 ممارستة،مل العممية والقاع ة الباحثين لتوافر ؛ راسة العالمية ال ول أكثر المتح ة الواليات كانت وق  ،معرفية

 . راسة األكثر الجزائرف السعو ية ثم مصر كانت فق  العربية  راساتال أما
 الرقمية العامة العالقات دراسات في تس  ر  د   التي اإلنترنت تطبيقات

 أظيتترت الرقميتتة، العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي  راستتتيا تتمتت التتتي اإلنترنتتت تطبيقتتات لنتتوع بالنستتبة
  راستتاتال عكتتس عمتت  %22.2 بنستتبة االجتمتتاعي التواصتتل شتتبكات عمتت  ركتتزت العالميتتة غالبيتتة أن النتتتائج
 فتي واألجانب العرب الباحثون قام حيث %22.2 التقمي ية اإلنترنت تطبيقات عم  معظميا ركز التي العربية
 .(2 ،5 الج ولين )انظر (22 مقابل في 22 )الع    لممنظمات الرسمية المواق  بفحص األحيان أغمب

 الرقمية العامة العالقات دراسات في المستخدمة اإلنترنت تطبيقات نوع (8) جدول

 دراساتال
 شبكات

 االجتماعي التواصل
 تطبيقات

 التقميدية اإلنترنت
 التقميدية التطبيقات

 المجموع محدد غير االجتماعي التواصل ووسائل

 % ك % ك % ك % ك % ك
 011 022 2.2 00 52.2 25 51.2 22 22.2 22 العالمية
 011 055 2.2 2 00.2 02 22.2 22 52.2 22 العربية
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 الرقمية العامة العالقات دراسات في المستخدمة الفرعية اإلنترنت تطبيقات (1) جدول

 دراساتال المتغير
 العالمية

 دراساتال
 العربية

 دراساتال العالمية دراساتال
 العربية

 % ك % ك الجتماعيا التواصل شبكات % ك % ك التقميدية اإلنترنت تطبيقات
 5 5 2.2 02 شات سناب 01.0 2 02.2 02 اإللكتروني البري 
 2.0 2 50.5 20 الم ونات 22.2 22 22.2 22 الرسمي الموق 
 52.2 52 52 22 تويتر 0.0 0 2.5 2  البوابات
 22.2 22 51.0 22 فيس بوك 1 1 2.2 7 اإلنترانت
 1 1 2.5 02 ويكي 00.5 01 2.5 2 أخر 

 52.5 52 01.2 20 يوتيوب 300 28 300 23 المجموع
 2.0 2 05.2 22 أخر  

 300 22 300 802 المجموع

 فتتتي  راستتتة االجتمتتاعي التواصتتتل شتتبكات أكثتتتر فيوتيتتوب بتتتوك فتتيس ثتتتم المتت وناتف تتتتويتر وكتتان
 العربيتة،  راستاتال فتي  راستة األكثتر المنصتات ويوتيوب تويترف بوك فيس كان بينما ،العالمية  راساتال

 العربتي الت ول وفتي عالميا األول لكونو ؛العالميةو  العربية  راساتال في الشبكات أول بوك فيس جا  وق 
 الخمتيج،  ول في استخ امو لشيوع عربيا الثاني المركز في تويتر وجا  مصر، مثل سكانية كثافة األكثر
 العربيتة  راستاتال تت رس لتم بينمتا االجتمتاعي، التواصتل شتبكات لكافتة العالميتة ال راسات شمول ويالحظ
 .ياشيوع رغم شات سناب مثل ،األخر  والمنصات بالم ونات عناية تول لم كما ،الويكي مثل منصات

ا، مكون تتتا يتتتزال ال لممنظمتتتات الرستتتمية اإللكترونيتتتة المواقتتت  تحميتتتل أن فتتترغم تتت  ال راستتتات إنفتتت ميم 
 حظيتتت  لتتك، عمتت  عتتالوة ،5112 عتتام منتت  از ا ت بتتوك وفتتيس المتت ونات عمتت  أجريتتت التتتي العالميتتة
 العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي متزايتت  باىتمتتام والمتت ونات Facebook مثتتل االجتمتتاعي التواصتتل مواقتت 
 .5112 عام من  الرقمية

 النظرية األطر

 نظريتتة عمتت % 22.2 العالميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات نصتت  متتن أكثتتر اعتمتتا  النتتتائج بينتتت
 لتتم حيتتث ؛النظريتتة عمتت  العربيتتة  راستتاتال اعتمتتا  ضتتع  بينمتتا ،القائمتتة النظريتتات متتن أكثتتر أو واحتت ة

 عتامي شتي و  ،واحت ة نظرية  راساتال من% 20.0 ووظفت نظرية، عم   راساتال ثمثي من أكثر عتم ي
 التحميتتل فتتي نقصتتا نجتت  المقابتتل فتتيو  ،عمييتتا العالميتتة  راستتاتلا اعتمتتا  فتتي كبيتترة زيتتا ة 5105-5102
 ختتالل أنتتو إلتت  ال راستتة نتتتائج وتشتتير العربيتتة، الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي نظريتتة عمتت  المبنتتي
 النظريات. إل  الوص  من العربية  راساتال في جزئي تحول ىناك كان 5102-5102 من الفترة
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 سنويا العامة العالقات بحوث في النظرية األطر استخدام تطور يوضح (1) شكل

 الرقمية العالقات دراسات في المستخدمة النظرية األطر (3) جدول

 النظرية
 العالمية دراساتال

 النظرية
 دراساتال

 العربية
 % ك % ك

 02.2 2 الحوار نظرية Dialogic Theory 02 02.2 الحوار نظرية
 2.2 2 واالشباعات االستخ امات Excellence Theory 02 02.2 التميز نظرية
 العالقات إ ارة نظرية

Relationship Management Theory 
 2.2 2 الوسيمة ثرا  2.2 2

 لمجماىير الموقفية النظرية
Situational Theory of Publics 

 2.2 5 األزمة التصاالت الموقفية النظرية 2.2 2

 2.2 5 ىوفست  نمو ج Contingency Theory 2 2.2 ئالطوار  نظرية
 االتصالي العمل نظرية

Communicative Action Theory 
 2.2 5 المعمومات التماس 2.2 2

 المصمحة أصحاب نظرية
Stakeholder Theory 

 2.2 0 النظم تحميل 2.2 2

 2.2 0 اإلعالم عم  االعتما  Rhetorical Theory 2 2.5 البالغية النظرية
 5.5 0 وىانت جرونج نما ج Systems Theory  2 2.5 النظم نظرية
 5.5 0 اإلطار ونظرية Absolutist Theory 2 2.5 المطمقة النظرية
 األفكار سوق نظرية

Marketplace of Ideas Theory 
 5.5 0 االجتماعية المسؤولية 2.0 2

 21.2 02 أخر  2.2 2 أخر 
 2292 12 المجموع 300 23 المجموع
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 نظريتتة أن نجتت  ،5102 عتتام إلتت  5112 عتتام متن  راستتاتال فتتي المستتتخ مة لمنظريتتات وبتالنظر
 كنتت قت ميا التتي النظريتة وىت ، %05.0 العالميتةو  العربيتة  راستاتال فتي اتطبيق ت  النظريتات أكثر الحوار
 التتي التواصتل شتبكات ظيتور إلت  األول المقام في استخ اميا ويعو  ،0222 في عاما 50 قبل وتايمور
 تتراع   لتم أنيتا فتي العالميتة  راستاتال عتن اختمفتت العربيتة  راساتال أن إال الحوار، إمكانيات بتوفر تتمت 

 نظريتتتتات توظتتت  العربيتتتة  راستتتاتال ظمتتتتت كمتتتا ،5102 عتتتام فتتتي النظريتتتتة عمتتت  طتتترأت التتتتي التغيتتترات
 نظريتات العالمية  راساتال وظفت فبينما ،العالمية  راساتال تجاوزتيا التي التقمي ية الجماىيري االتصال

 جا تتا تتينمال العامتة العالقتات إ ارة ونظريتة التميتز نظريتة مثتل العامتة العالقتات أو باإلنترنتت صمة  ات
 فتي واستتمرت النظريتات ىت ه العربيتة ال راستات متن أي توظت  لتم الحوار، نظرية بع  نظرية وثالث ثاني

 العالقتتات تفستتر ال قتت  والتتتي اإلنترنتتت عبتتر العامتتة العالقتتات عمتت  الجمتتاىيري االتصتتال نظريتتات تطبيتتق
 نظريتتة أكثتتر ثتتاني كانتتت التتتي واالشتتباعات االستتخ امات مثتتل األمثتتل، بالشتتكل ةالرقميتت بيئتتةال فتتي العامتة

 لروجترز الواحت  البعت  يتة تاآل النمتا ج عمت  واحت ة عربيتة  راستة اعتمت ت وقت  الوسيمة، ثرا  ثم مستخ مة
 لكيوستيس، التفاعميتة أبعتا  لمتفاعمية، لوريل برن ا نمو ج التفاعمية، مستويات عم  االتصال تقنية لتوزي 
  العربيتتتة ال راستتتات بقيتتتة وظفتتتت كمتتتا ،لفيربتتتر لمتفاعميتتتة الس استتتي لنمتتتو جا لمتتتاكميالن، التفاعميتتتة نمتتتو ج
 اتصتاالت ونمتو ج ،األزمتات فتي االجتماعي التواصل وسائل الستخ ام المتميزة الممارسة معايير نمو ج
 التستتويق متت خل ىوفالنتت ، نمتتو ج لالقنتتاع، متتاكجوير نمتتو ج االجتمتتاعي، التواصتتل وستتائل عبتتر األزمتتة

 ستمعة وا  ارة االجتمتاعي التواصتل شتبكات بتين العالقتات نمتو جو  التقنيتة، قبتول ،ATAUT بالعالقات،
 المنظمة.

 استتتتخ ام إلتتت  يتتتاواتجاى التنظيتتتر، إلتتت  الوصتتت  متتتن العالميتتتة ال راستتتات غالبيتتتة انتقتتتال يبتتتين وىتتت ا
 فتي العربيتة  راستاتال غالبيتة تتزال ال بينمتا الج يت ، الرقمتي وسيطوال العامة لمعالقات مة مال أكثر نظريات
 التتينفسيا  الق يمة والم اخل النظريات استخ ام النظرية وظفت التي ال راسات وواصمت التوصي ، مرحمة
 نظتتري تركيتتب إلتت  تحتتتاجفإنيتتا  العربيتتة العامتتة العالقتتات  راستتات تنضتتج لكتتي ولتت لك ؛التتزمن عمييتتا عفتتا

 العامة. ولمعالقات الج ي  لموسيط (Nothhaft 2016) ومالئم متماسك

  مبتتا ئ خمستتة اقترحتتا قتت  وتتتايمور كينتتت أن نجتت  ،استتتخ اما األكثتتر الحتتوار لنظريتتة وبتتالرجوع
 التفتاعمي، الحتوار فترص تتوافر اإلنترنتت  عصتر فتي والمؤسستات الجميتور بتين الحوارية العالقة تح  
 الموقتت  بتتزوار واالحتفتتاظ الواجيتتة، وستتيولة الموقتت ، زيتتارة معتتاو ة وتشتتجي  المفيتت ة، المعمومتتات وتقتت يم

(Kent & Taylor 1998) راسة كشفت  Wirtz & Zimbres (2018) ق  سابقة  راسات سب  أن 
 المنظمات. أو المنصات مثل معينة، حاالت في الحوار مبا ئ تح يث إل   عت

 اقتتتتترح المثتتتتال، ستتتتبيل عمتتتت  ،الحتتتتوار مبتتتتا ئ عمتتتت  تنقيحتتتتات بالفعتتتتل العممتتتتا  بعتتتتض اقتتتتترح وقتتتت 
Rybalko & Seltzer (2010) التواصتتل وستتائط منصتتات عمتت  الواجيتتة ستتيولة مبتت أ  راستتة عتت م 
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 ؛والحتوار بالتفاعتل صتمة  ات العامتة العالقتات إ ارة ونظريتات ،ميتامعظ فتي بالفعتل مق م ألنو ؛جتماعياال
 النتتتتتتتتاس" وعامتتتتتتتتة المنظمتتتتتتتتة بتتتتتتتتين بطار تتتتتتتتتوال والتبتتتتتتتتا ل والتعامتتتتتتتتل التفاعتتتتتتتتل "أنمتتتتتتتتاط بأنيتتتتتتتتا تعتتتتتتتتر  فيتتتتتتتتي

(Coombs & Holladay 2015) العالقتات سموك لوص  جرونج نما ج من نبعت التي التميز وك لك 
 النظتترة فتتي جتت ور ليتتا العامتتة العالقتتات وا  ارة والتميتتز الحتتوار اتنظريتت أن االعتبتتار فتتي أختت نا ولتتو العامتتة،
 األكثر النظريات إل  الكالسيكية العامة العالقات نظريات من التحول إل  ى ا يشير فق  المشترك، لإلب اع
 بحتث ختالل متن فقتط التميتز نظريتة تبنتي تتم ،5102 عتام فتي ،الرقميتة العامتة العالقتات لتفستيرات مال مة
 ستتت واستتتخ مت ا،نظريتت اإطتتار  بوصتتفيا الحتتوار نظريتتة المختتتارة النظريتتات متتن أي تستتتخ م لتتم بينمتتا واحتت ،

 مثل ،5102-5102 بين نشرت التي ال راسات في الحوار، نظرية أو التميز بنظرية تتعمق أخر  نظريات
 ،الشتتركات عمتت  تركتتز الكالستتيكي، شتتكميا فتتي كانتتت التتتي المصتتمحة، أصتتحاب ونظريتتة الموقفيتتة النظريتتة

 متتا نتتائجال ىتت ه وتؤكت  ،(Griffin 2017) العالئقتتي التنيج نحتو صتتراحة فقتط األخيترة اآلونتتة فتي تحولتتو 
 وتأكيتت  ،العالميتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي النظريتتة تطتتور متتن Ye & Ki (2012) رصتت ه
 .المشترك اإلب اع منظور

 األساسية المفاهيم

 ؛باإلنترنتت المتصتل غيتر التفاعتل عتن تختمت  محت  ة بخصتائص رقميتة بيئة في االتصال تميز
 تتم وق  ،الرقمية العامة العالقات اتصاالت أنماط وصي تل المفاىيم من مجموعة ال راسة ى ه ح  ت ل ا

 ،االجتمتتتاعي التواصتتتل وستتائل عمتتت  تركتتز التتتتي ال راستتات ختتتالل متتن وتعزيزىتتتا التصتتنيفات ىتتت ه تعريتت 
 المفتاىيم كانتت ،المفتاىيم استتخ ام فتي العالميتةو  العربيتة ال راستات بين تقارب وجو  ةال راس نتائج تبينو 

ا األكثتتر  (%22.0) التفاعتتل ىتتي العالميتتةو  العربيتتة  راستتاتال فتتي الرقميتتة العالقتتات تميتتز التتتي استتتخ ام 
 مثتتتل ،قريبتتتة مفتتتر ات تستتتتخ م وكانتتتت (.%52.5) الحتتتوار يمييمتتتا (،%21.2) اتجتتتاىين فتتتي واالتصتتتال
 أن إلتت  النتتتائج تشتتيرو  والجميتتور، المنظمتتات بتتين العالقتتة توضتت، مفتتاىيمبوصتتفيا  والمشتتاركة التبا ليتتة
 ،0.1 ويتب تطبيقتات عن االتجاىين في واالتصال والحوار بالتفاعمية تتميز االجتماعي التواصل وسائل

 التواصتتتتل بشتتتتبكات كبيتتتتر بشتتتتكل متتتترتبطين كانتتتتا والحتتتتوار اتجتتتتاىين فتتتتي االتصتتتتال أن النتتتتتائج وأظيتتتترت
 مح  ة بأنواع كبير بشكل التفاعل العالمية  راساتال طبتر  لم حين في ،العالمية  راساتال في االجتماعي

 فإ ا ثم ومن ؛التطبيقات كل م  الثالثة المفاىيم فاستخ مت العربية ال راسات أما اإلنترنت. تطبيقات من
 االىتمتام زيتا ة مت  ،الرقميتة العامة العالقات  راسات في السائ  النظري اإلطار ىي الحوار نظرية كانت

 فتتتي االتصتتتال أنمتتتاط لتوصتتتي  المفتتتاىيم متتتن مجموعتتتة تطتتتوير تتتتم نتتتوإف االجتمتتتاعي، التواصتتتل بوستتتائل
 المنظمتتتات بتتتين التفاعتتتل عمتتت  تركتتتز التتتتي النظريتتتة األطتتتر اعتمتتتا  تتتتم لتتت لك، ؛الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات
 متكرر. بشكل والجميور
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  الرقمية العامة العالقات دراسات في المستخدمة المفاهيم عدد( 3) جدول

 األساسية المفاهيم
 المجموع العالمية العربية دراساتال
 % ك % ك % ك

 22.0 022 22.2 22 22.0 22 التفاعل
 21.2 011 20.0 20 21 22 اتجاىين في االتصال
 52.5 25 52 22 52.2 22 الحوار

 300 183 300 323 300 310 المجموع

 البحث طرق

  راستاتال عمييتا تاعتمت  فقت  ،الرقميتة العامتة العالقتات  راستات فتي الكميتة البحتث طترق سا ت
تتت تُ  ولتتتم %21.2 بنستتتبة االستتتتبيان عمتتت  ىتتتااعتما  وغمتتتب %22.2 بنستتتبة العربيتتتة ص   تجريبيتتتة  راستتتة ر 
 العتتاطي عبت   راستتة والكيفيتة الكميتة األستتاليب عمت   تمتاعت التتتي القميمتة العربيتة ال راستتات ومتن عربيتة،

 تحميتتتتل وكتتتتان ،%22.2 بنستتتتبة الكميتتتتة األستتتتاليب عمتتتت  العالميتتتتة  راستتتتاتال اعتمتتتت ت بينمتتتتا ،(5102)
  راستة 51 ُرص ت ت كمتا ،االستقصتائية ال راستاتثتم  ،انتاتالبي جمت  فتي الغالبتة تيتاطريق الكمتي المحتو 
-2 الج ولين  )انظر .العالمية  راساتال في استخ اما الكيفية األساليب أكثر المقابالت توكان ،تجريبية

 (.2-2 والشكمين 2

 
 العربية البحوث في سنويا المستخدمة البحثية األساليب (3) شكل
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 العالمية البحوث في سنويا المستخدمة البحثية األساليب (3) شكل

 الرقمية العامة العالقات دراسات في المستخدمة البحث أساليب (3) جدول

 المستخدمة البحث أساليب
 العربية دراساتال العالمية دراساتال
 % ك % ك

 22.2 012 22.2 012 كمية  راسات
 2 00 55.2 22 كيفية  راسات
 5.2 2 00.2 02 وكيفية كمية  راسات

 300 388 300 331 المجموع

 الرقمية العامة العالقات دراسات في المستخدمة البحث أدوات (3) جدول

 األدوات الكمية
 الدراسات العربية الدراسات العالمية

 األدوات الكيفية
 الدراسات العربية العالمية الدراسات

 % ك % ك % ك % ك
 22.2 2 22.2 55 المقابمة 22.2 22 22.5 22 تحميل المحتو 

 22.0 2 52.2 02 تحميل المحتو  21.2 22 25.2 22 ال راسة االستقصائية
 2.2 0 05.2 2 مجموعة التركيز 1 1 02.5 51 التجريبية

 00.2 5 02.2 00 تحميل الخطاب 300 312 300 333 المجموع
 300 33 300 33 المجموع 

 تجريبيتتتة  راستتتة توجتتت  وال ،المي انيتتتة الكميتتتة  راستتتاتال عمتتت  تركتتتز العربيتتتة  راستتتاتال غالبيتتتة تتتتزال ال
 ونظتر ا البحثيتة، األستاليب كافتة وتوظيت  استتخ ام حيتث من التنوع من ق ر فبيا العالمية ال راسات أما واح ة،
 منتت  االجتماعيتة الوستائط إلتت  0.1 ويتب إلت  المستتن ة اإلنترنتتت تطبيقتات متن تتت ريجيا   تحتول قت  التركيتز ألن
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 البيانتتات جمتت  طتترق نصتت  متتن أكثتتر تمثتتل تتتزال ال واالستتتبانات الكمتتي المحتتتو  تحميتتل فتتإن ،5112 عتتام
 يحتتتتتاج ولتتتت ا ؛العربيتتتتة  راستتتتاتال فتتتتي العظمتتتت  والغالبيتتتتة العالميتتتتة الرقميتتتتة العامتتتتة العالقتتتتات  راستتتتاتل شتتتتيوع ا
 اكتستابو  المتنوعتة الرقميتة العالقتات موضتوعات تحميتل عمت  قا رة ج ي ة طرق استخ ام إل  العرب الباحثون
 النصتي والتحميتل Network Analysis الشتبكات تحميتل مثتل تقت ما   األكثتر البحث أساليبف ،ج ي ة ميارات

 الوستتتائط فتتتي المستتتتخ مون ينشتتتئو التتت ي لممحتتتتو  Computerized Textual Analysis المحوستتتب
 الشتتتبكات تحميتتتل مثتتتل اطرقتتت أن رغتتتم  ،الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات مجتمتتت  فتتتي تنتشتتتر لتتتم االجتماعيتتتة
 إلتت  بالضتترورة نبتتاحثو ال يحتتاج الو  ،العالقتتات شتتبكة فتي المتتؤثرة الفاعمتتة العناصتر تح يتت ل مناستتبة االجتماعيتة

 البيانتات متخصصتي مت  تعتاونال يميمكتن حيتث ؛الضخمة البيانات تحميل من يتمكنوا حت  المعموماتية  راسة
 مثتتتل التجاريتتتة، لمستتتياقات ةالمصتتتمم التحميتتتل بتتترامج متتتن االستتتتفا ة لمبتتتاحثين يمكتتتن كمتتتا ،المعمومتتتات أنظمتتتةو 

Google‟s language API  أو  Microsoft Machine Vision. 

 البحث منظور

 حيتتتث ؛البحثتتي المنظتتور فتتي العالميتتةو  العربيتتة ال راستتات بتتين تقتتارب وجتتو  إلتت  ال راستتة توصتتمت
 المستتتي   الجميتتور ل راستتات اتجيتتت التتتي العربيتتة ال راستات فقتتر وظيتتر المنظمتتات،  راستتة عمييمتتا ىتيمن
 اتجيتتت العربيتتة  راستتاتفال كتتا ، بشتتكل الم روستتة غيتتر البحثيتتة المنتتاطق متتن فيتتي المنظمتتات، ىتت ه متتن
 ال راستتات غالبيتتة ركتتزت وقتت  ،%22.2 بنستتبة العالميتتةو  ،%22.2 بنستتبة المنظمتتات،  راستتة إلتت  يتتاتغالبي

 المنظمتتتات مواقتتت  وتحميتتتل ب راستتتة العالميتتتة  راستتتاتال اىتمتتتت بينمتتتا باالتصتتتال، القتتتائم  راستتتة عمتتت  العربيتتتة
 أو العمتتتال  كتتتان ستتوا  الجميتتتور ل راستتتة العربيتتة ال راستتتات متتن فقتتتط %2.5 اتجتتتو وقتت  باالتصتتتال، والقتتائم

 %،52.2 بنستتبة بتتالجميور العالميتتة ال راستتات اىتمتتام زا  بينمتتا اإلنترنتتت، مستتتخ مو أو التت اخمي الجميتتور
 أو موضتتتوع عمتتت  العالميتتتة ال راستتتات لتركيتتتز ؛معتتتا والمنظمتتتة الجميتتتور تتتت رس أجنبيتتتة  راستتتات وجتتتو  وقتتتل

 ل ارستتةمنيتتا  %05.2 ستتع  التتتي العربيتتة ال راستتات عكتتس عمتت  ل راستتتيا، مباشتترة والتوجتتو واحتت ة قضتتية
 جامعية. رسائل الغالب في وكانت والجميور، المنظمة

 الرقمية العالقات في البحث منظور يوضح (2) جدول

 المنظور
 العربية دراساتال العالمية دراساتال
 % ك % ك

 22.2 22 22.2 055  المنظمة
 2.5 01 52.2 21 الجميور
 05.2 02 1.2 0 معا االثنين

 300 388 300 331 المجموع
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 العالمية البحوث منظور تطور 3 شكل

 
 العربية البحوث منظور تطور (3) شكل

 الربيتت  أن رغمفتت تيتتا،ببيئ المرتبطتتة الرقميتتة الظتتواىر استتة ر  فتتي فشتتمتقتت   العربيتتة  راستتاتال ولعتتل
 العالقتتات منظتتور متتن لمستتألةا ىتت ه  رستتت قميمتتة أبحاث تتا ىنتتاك إنفتت متعتت  ة، عربيتتة بمتت ان ا متتزق قتت  العربتتي
 التتي الظتاىرة وىتي العامتة، العالقتات منظتور متن يت رس لتم اإلنترنتت عبتر اإلرىتاب انتشتار وكت لك ،العامة
 الموجيتة العالميتة ال راستات عت   زا  وقت  ،الثالثتة األلفيتة متن الثتاني العقت  فتي العربيتة الت ول بنيرانيا اكتوت

  راسات ب أت؛ حيث 5102 عام في االنخفاض قبل 5102و 5105 عامي خالل كبير بشكل لممنظمات
 االىتمتتام فتتي استتتمرت التتتي العربيتتة ال راستتات عكتتس عمتت  المنظمتتة،  راستتات متتن االقتتتراب فتتي الجميتتور
 ،ب اياتتتو فتتي يتتزال ال الرقميتتة العربيتتة العالقتتات  راستتات تطتتور ألن و لتتك ؛الجميتتور  ون المنظمتتات ب راستتة
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 موجتو بمنظتور تتميتز الرقمية العامة العالقات  راسات أنمن  Huang (2012)  كره ما م  يتفق ما ووى
 .البحثية النظر وجيات في كبير تحول ح وث في لإلنترنت السري  التطور يتسبب لمو  ،المنظمة نحو

 المنظمة نوع

 عم  %22.2 العينة نص  حوالي ركز ،العالمية الرقمية بالمنظمات خاصة  راسة 052 بين من
 المؤسستتتات عمتتت  ركتتتزت %02.2و ،الربحيتتتة المنظمتتتات عمتتت  %52.2و ،لمتتترب، اليا فتتتة غيتتتر المنظمتتتات
 عينتتتة ثمتتتث متتتن أكثتتتر ركتتتز النقتتتيض عمتتت و  ،الربحيتتتة وغيتتتر الربحيتتتة المنظمتتتات عمتتت  %2.2 و ،الحكوميتتتة

 معتا، لمترب، اليا فتة وغير واليا فة لمرب،، اليا فة المنظمات ثم الحكومية المؤسسات عم  العربية  راساتال
فتتتي  إال الغالتتتب فتتتي توجتتت  ال العربيتتتة العامتتتة العالقتتتات ألن و لتتتك ؛لمتتترب، اليا فتتتة غيتتتر المنظمتتتات وأخيتتترا

 .ل راستيما العربية ال راسات أغمب اتجو ول ا ؛لمرب، اليا فة العالمية والمنظمات الحكومية المنظمات
 المدروسة المنظمات نوع (2) جدول

 المنظمة نوع
 العربية دراساتال العالمية دراساتال
 % ك % ك

 22.2 20 02.2 02 حكومية
 55.2 52 52.2 22 ربحية
 02.2 50 22.2 20 ربحية غير
 55.2 52 2.2 2 ربحية وغير ربحية

 300 338 300 381 المجموع

 الفروض صحة اختبار

 حيتث  متن العالميتةو  العربيتة  راستاتال بتين  اللة  ات فرق وجو  يتبين (01) الج ول نتائج بقرا ة
 عتت ا أل الستتنوي والتطتتور المستتتخ مة، البحتتث ومنتتاىج المتت روس، الموقتت  ونتتوع النظريتتة، األطتتر توظيتت 

 . راساتلا

 مراحميتتا فتتي العربيتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات أن متتن الباحتتث وتوقعتتمتتا  متت  يتفتتق متتا وىتتو
 األخيتترة توظيتت  حيتتث متتن ،العالميتتة  راستتاتال لتتو وصتتمت التت ي التطتتور مرحمتتة إلتت  بعتت  تصتتل ولتتم األولتت 

 الكميتتتتة البحتتتث منتتتاىج وتوظيتتتت  عا يتتتة، ومواقتتت  أزمتتتتة  راستتتات بتتتين ال راستتتتات وتنتتتوع ،الح يثتتتة لمنظريتتتات
 العالميتةو  العربيتة  راستاتال بتين  اللتة  ات فترق توج  ال بينما ،وزيا تيا  راساتال ى ه أع ا  وتطور والكيفية،

 و راستة التقمي يتة اإلنترنتت تطبيقات تزال ال حيث ؛البحثي والمنظور المستخ مة اإلنترنت تطبيقات حيث  من
 الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات تتتول   ولتتم ،العالميتتةو  العربيتتة الم رستتتين فتتي شتتيوعا األكثتتر ىمتتا المنظمتتات
 االىتمتتام أو ،0ويتتب متتن أكثتتر 5 ويتتب إلتت  المستتتن ة اإلنترنتتت تطبيقتتات ب راستتة االىتمتتام متتن المزيتت  العالميتتة
   العربية. الرقمية العامة العالقات  راسات وبين بينيا فرقا ثح   يُ  ال ي بالشكل الجميور ب راسة
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 ويتني مان معامل باستخدام الفروض اختبار (30) جدول

 متوسط العدد دراساتال المتغير
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 معامل قيمة
Z 

 قيمة
Mann-Whitney 

 مستوى
 المعنوية

 النظرية األطر
 02222.11 051.22 055 العربية

2022.11 -2.222 1.111 
 52122.11 022.22 022 اإلنجميزية

 المنظور
 البحثي

 02522.21 020.25 055 العربية
2222.211 -1.222 1.222 

 52222.21 022.12 022 اإلنجميزية

 الموق 
 02225.11 022.22 055 العربية

2122.111 -5.211 1.112 
 52512.11 022.22 022 اإلنجميزية

 البحث مناىج
 02055.11 052.22 055 العربية

2202.111 -2.222 1.111 
 52222.11 022.52 022 اإلنجميزية

 تطبيقات
 اإلنترنت

 02222.11 022.52 055 العربية
2222.111 -1.205 1.220 

 55205.11 021.22 022 اإلنجميزية

 السنوي التطور
 55222.21 022.22 055 العربية

2222.211 -2.212 1.111 
 02222.21 001.02 022 اإلنجميزية

 التواصتتل )وستتائل التفاعميتتة اإلنترنتت تطبيقتتات  راستتة عمتت  الرقميتة العامتتة العالقتتات  راستتات تركتز -
 كانتتت حيتتث ؛جزئيتتا الفتترض ةصتتح قبتتول تتتمو  ،التقمي يتتة اإلنترنتتت تطبيقتتات متتن أكثتتر االجتمتتاعي(

 ولت ا ؛(20.2) ليتا المتوقعتة القيمتة متن أكبتر (000) المالحظتة االجتماعي التواصل شبكات قيمة
 االجتماعي، التواصل شبكات لصال، اإلنترنت تطبيقات فئات متوسطات بين معنوية فروق وج ت
 المقتتام فتتي التواصتتل شتتبكات عمتت  ركتتزت مجتمعتتة العالميتتةو  العربيتتة  راستتاتال غالبيتتة أن يعنتت  بمتتا

 .العالمية البحث أجن ة في االجتماعي التواصل شبكات تأثير يؤك  وى ا األول،

 كاي مرب  باستخدام الفروض اختبار (33) جدول
 المعنوية مستوى Chi-Square df المتبقي المتوق  المالحظ الفئة المتغير

 البحثي المنظور
 052.1 22.1 502 المنظمة

 22.1- 22.1 21 الجميور 1.111 5 522.222
 22.1- 22.1 02 كالىما

 البحث مناهج
 051.1 22.1 502 كمية

 22.1- 22.1 22 كيفية 1.111 5 521.252
 22.1- 22.1 55 وكيفية كمية

 اإلنترنت تطبيقات

 22.2 20.2 000 التواصل شبكات

22.022 2 1.111 
 52.2 20.2 010 الويب موق 

 02.2- 20.2 22 كالىما
 22.2- 20.2 02 مح   غير
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 المعنوية مستوى Chi-Square df المتبقي المتوق  المالحظ الفئة المتغير

 المنظمة نوع

 0.2 22.2 21 حكومية

50.222 2 1.111 
 5.2 22.2 20 ربحية

 52.2 22.2 25 ربحية غير
 52.2- 22.2 25 ربحية وغير ربحية

تتتا أكثتتتر الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات فتتتي المستتتتخ مة البحتتتث منتتتاىج -  صتتتحة رفتتتض تتتتم  تنوع 
 المالحظتتة )القيمتتة جتت ا كبيتترة بنستبة الكميتتة األستتاليب عمتت   راستاتال غالبيتتة ركتتزت حيتتث ؛الفترض

 وبالتتالي ؛لصتالحيا الفئتات متوستطات بين معنوية فروق لوجو  أ   مما ؛(22المتوقعة  ،502 
 الكيفية. لممناىج توظيفيا قل التي العربية  راساتال خصوصا ،وتنوعا  قة أكثر المناىج تكن لم

وقت  تتتم   الرقميتتة العامتة العالقتات  راستتات فتي المنظمتات متتن أكثتر اىتمتام عمتت  الجميتور يستتحو  -
 أكثتر الرقميتة العامتة لمعالقتات البحثتي االتجتاه يكتون بأن لممتوق  فخالفا الفرض، صحة قبول ع م
 ،االجتمتاعي التواصتل وستائل عبتر المنظمتات مت  يتفاعل أصب، ال ي الجميور  راسة نحو توجيا

 الجميتور  راستات قيمتة تزيت  أن يتوق  كان وبينما المنظمات،  راسة عم   راساتال غالبية ركزتو 
 وجت ت ثتم ومن ؛فقط (21) الجميور  راساتل المالحظة القيمة بمغت المتوقعة( القيمة  22) عن

 الجميور. من أكثر المنظمات ل راسة  راساتال اتجاه تبين المتوسطات بين معنوية فروق

 صتتتحة قبتتتول تتتتمو   الربحيتتتة المنظمتتتات متتتن أكثتتتر اىتمتتتام عمتتت  الربحيتتتة غيتتتر المنظمتتتات تستتتتحو  -
 (25المالحظتتتة  )القيمتتة الربحيتتتة المنظمتتات  راستتتة عمتت   راستتتاتال غالبيتتة ركتتتزت حيتتث ؛الفتترض
 لصتتتال، المنظمتتتات فئتتتات متوستتتطات بتتتين فرقتتتا أوجتتت  ممتتتا ؛(22.2) المتوقعتتتة القيمتتتة يفتتتوق بشتتتكل

 ممارستتة لتحستتين الفتترص متتن مزيتت  ا اإلنترنتتت تطبيقتتات وفتترت وبالتتتالي ؛الربحيتتة غيتتر المنظمتتات
 .Waters 2015)) إليو توصل ما م  يتفق ما وىو ،الربحية غير القطاعات في العامة العالقات

 االستنتاجات وأبرز النتائج ناقشةم

 ال راستتة، محتتل 05تتتتال الستتنوات متت ار عمتت ف  ج يتت  بحتتث موضتتوع االجتمتتاعي التواصتتل وستتائلتشتتكل 
تتتتا العالميتتتتة الرقميتتتتة العامتتتتة العالقتتتتات  راستتتتات أظيتتتترت  مقارنتتتتة   ،االجتمتتتتاعي التواصتتتتل بوستتتتائل متزايتتتت  ا اىتمام 
 عتامي بتين الفتترة فتي العترب البتاحثين النتبتاه االجتمتاعي التواصل وسائل ج ب قمة تبين التي العربية بال راسات
 األختتر  5.1 ويتتب وتطبيقتتات االجتمتتاعي التواصتتل وستتائل از ىتتار أن النتتتائج أظيتترت حيتتث ؛5102و 5112

 أن النتيجتة وكشتفت ،العربيتة  راستاتال يفتوق بشتكل العالميتة العامة العالقات  راسات أجن ة في ت ريجيا   أثرت ق 
 فتتتتي جانتتتباأل البتتتتاحثين قبتتتل متتتتن متكتتترر بشتتتكل  راستتتتتيا تتمتتت 5.1 الويتتتتب إلتتت  المستتتتتن ة اإلنترنتتتت تطبيقتتتات
 عتالوة الماضتية. 05تتتت ال الستنوات في 0.1 الويب إل  المستن ة اإلنترنت تطبيقات يقارب بشكل العامة العالقات

 العالقتتات بتتاحثي لتت   متزايتت  بشتتكل مفضتتال بحتتث موضتتوع االجتمتتاعي التواصتتل وستتائل أصتتبحت  لتتك، عمتت 
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 متتتتن مجموعتتتتة الرقميتتتتة العامتتتتة العالقتتتتات  راستتتتاتل التقنتتتتي التطتتتتور أعطتتتت  آختتتتر، بمعنتتتت و  ،األجانتتتتب العامتتتتة
 تتت ريجيا   وستتيل االجتمتتاعي، التواصتتل وستتائل استتتخ ام تزايتت  ظتتل فتتي ستتيما ال والمركتتزة، المفضتتمة الموضتتوعات

 العربيتتة  راستتاتال تصتتل ولتتم ،(Ao & Huang 2019) متت  يتفتتق متتا وىتتو ،يا راستتاتل ج يتت  نمتتو ج تشتتكيل
 .نموالو  التطور ب ايات في لكونيا ؛االجتماعي التواصل بشبكات الكافي االىتمام لمرحمة الرقمية

 (Azuma et al. 2001)الواق  المعزز  مثل ح اثة، أكثر تقنيات المتزاي ة الرقمنة أ خمت وق 
 في ال اللي الويب  ور  راسة تمت المثال، سبيل عم ف .(Berners-Lee et al. 2001) ال اللية الشبكةو 

 البحري الشحن سوق عمميات  عموفي  (García-Crespo et al. 2009)السياحة اإللكترونية 
(Lambrou et al. 2008)  المعمومات تصب، حيث ؛الويب عالم في ج ي ة ثورة ال اللي الويبو 

 إل  والبيانات المعمومات تمك تتحول بحيث ؛الحاسوب برامج ق بل من منطقيا لممعالجة قابمة والبيانات
 البيانات. ى ه تعني ما ا تعر  أن الخاصة الحاسوبية لمبرامج يمكن أنو أي معن ،  ات بيانات شبكة

 خت مات تطتوير في Augmented Reality المعزز الواق   ور بتوضي، العمما  قام  لك، جانب إل 
 (Feijóo et al. 2006) الجتوال بيانتات خت مات وستوق (Ongena et al. 2012) الثقتافي التتراث أرشتي 
 صتور متن تفاعميتة رقميتة معمومتات عمت  يحتتوي افتراضي واق  م  الحقيقي لمواق   مج عن ةعبار  المعزز الواق 

 تحستن ثرائيتة،ا بمعمومتات المحيطتة البيئتة لتعزيتز "Marker" عالمات باستخ ام األبعا ، ثالثية أجسامو  وفي يو،
 فتتي األخيتتر التطتتور مواكبتتة فتتي البحتتث عينتتة ال راستتات فشتتمت  لتتك، ومتت  الحقيقتتي. الواقتت  متت  التفاعتتل عمميتتة

 الويتتتب مثتتتل ،الج يتتت ة التقنيتتتة وآثتتتار بإمكانتتتات اىتمامتتتا يولتتتون العامتتتة العالقتتتات يبتتتاحث ولعتتتل ،الرقميتتتة التقنيتتتات
 الرقميتتتة التقنيتتات  متتج يتتوفر أن يتوقتتت  وعنتت ىا ،مستتتقبال العامتتة العالقتتات ممارستتتة فتتي المعتتزز والواقتت  التت اللي
 العالقتتات مجتتاالت نمتتو ج فتتي التفكيتتر إلعتتا ة تتتؤ ي ج يتت ة رؤ  العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي حتت يث ا المطتتورة
 العامة.
 المشتركة النظرية واألطر المفاهيم عمى التركيز

 إلتتت  الوصتتت  متتتن الماضتتتي العقتتت  متتت   عمتتت  العالميتتتة الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات تحولتتتت
 العالقتتتات فتتتي البحتتتث متتتن األولتتت  المراحتتتل تعتتتيش تتتتزال ال التتتتي العربيتتتة  راستتتاتال عكتتتس عمتتت  ،النظريتتتة
 الجمتتتاىيري االتصتتتال وستتتائل نظريتتتات عمتتت  واالعتمتتتا  النظريتتتة األطتتتر بتتتنقص تميتتتزت ثتتتم ومتتتن ؛الرقميتتتة
 التفاعتل، مثتل ،اإلنترنتت تطبيقتات ميتزات من المستم ة الصمة  ات المفاىيم وتمق  الحوار، نظرية باستثنا 
 فتي بت أت قت  الحتوار نظريتة فإن  لك، عم  عالوة االىتمام. من كبيرا ق را اتجاىين في واالتصال والحوار،
 فتي العالمية الرقمية العالقات  راسات في التميز نظرية تجاوزت ولكن التميز، نظرية م  بالتوازي الماضي
 أي الباحتتث يرصتت  لتم حتتين فتتي ،Wu & Huang (2017)  راستتة مت  يتفتتق متتا وىتو األخيتترة. الستنوات
 العالقتتات  راستتات فتي والتميتتز الحتوار نظريتتتي توظيت  إلتت  وباإلضتتافة العربيتة، ال راستتات فتي ليتتا توظيت 
 ،العالميتة الرقميتة العامتة العالقتات  راستات فتي المستتخ مة األختر  النظريتات فتإن ،العالميتة الرقميتة العامة
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 استتتتب ال وتتتم ،لإلبتت اع المشتتتتركة النظتترة فتتي متجتتت رة المصتتمحة، أصتتحاب ونظريتتتة الموقفيتتة، النظريتتة مثتتل
 أن القائمتتتة بتتتالفكرة المنظمتتتة؛ أىتتت ا  لتحقيتتتق وستتتيمة االتصتتتال ممارستتتات أن يتتتر  التتت ي التتتوظيفي المنظتتتور
جانب تا  تعت  والتتي ،(Botan & Taylor 2004) االتصتال وعمميتة لممعن  مشاركون مب عون ىم الجميور
 التتوظيفي المنظتتور متتن التحتتول أن أي العامتتة، العالقتتات  راستتات فتتي اإلبتت اعي المنظتتور لنظريتتات محوري تتا

 بشتكل العالميتة الرقميتة العامتة العالقتات مجتال فتي األبترز االتجتاه عتام بشكل وافق المشترك، المنظور إل 
 االتصتتال نظريتتات توظتت  تتتزال ال التتتي العربيتتة لم راستتات خالفتتا الماضتتية، ستتنوات العشتتر متت ار عمتت  عتتام

 والتمتتتتاس اإلعتتتتالم وستتتتائل عمتتتت  واالعتمتتتتا  شتتتتباعاتواإل االستتتتتخ امات مثتتتتلنفستتتتيا،  التقمي يتتتتة الجمتتتتاىيري
  األساس. في عامة عالقات نظريات ليست النظريات ى ه أن رغم المعمومات،

 عمت  العالميتةو  العربيتة الرقميتة العامتة العالقتات  راستات فتي الحوار لنظرية كبير تفصيل ىناك كانو 
 متن الحتوار لنظريتة األوليتة المصتطمحات Kent & Taylor (1998) حت  و  ،بمستحيا قمنتا التتي ستوا  حت 

 وتقت يم التفتاعمي، الحتوار فترص تتوافر والمؤسستات  الجميتور بتين الحوار لعالقات مبا ئ خمسة اقتراح خالل
 بتتتتتتتتتتتتزوار واالحتفتتتتتتتتتتتتاظ الواجيتتتتتتتتتتتتة، وستتتتتتتتتتتيولة الموقتتتتتتتتتتتت ، زيتتتتتتتتتتتتارة معتتتتتتتتتتتاو ة وتشتتتتتتتتتتتتجي  المفيتتتتتتتتتتتت ة، المعمومتتتتتتتتتتتات

 الحتتتتتتتتوار نظريتتتتتتتتة فتتتتتتتتي التتتتتتتتزمن متتتتتتتتن عقتتتتتتتت  ا استتتتتتتتتمر التتتتتتتت ي التطتتتتتتتتور أختتتتتتتتر   راستتتتتتتتات ولخصتتتتتتتتت الموقتتتتتتتت ،
(McAllister-Spooner 2009) ،(Theunissen & Wan Noordin 2012). راستتات وركتتزت  

 وا  ارة الرئاستتتية االنتخابتتتات فتتتي االجتمتتتاعي التواصتتتل لوستتتائل الحواريتتتة والوظتتتائ  الخصتتتائص عمتتت  أختتتر 
 العالقات أنشطة ممارسة وفي .(McAllister 2012)، (Adams & McCorkindale 2013) الجامعة
 وجيتات استتخ ام وفتر باختصتار، (5102 محمت  )ستماح والخ ميتة اإلنتاجيتة المؤسسات في ووظائفيا العامة
 الجوىريتتتة التفستتتيرات متتتن مجموعتتتة الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتاتل النظريتتتة األطتتتر فتتتي اإلب اعيتتتة النظتتتر

 العامة. العالقات ممارسة في اإلنترنت تأثير لتحميل الصمة  ات والمفاىيم
 تنوعا قلأ منهجية

 التتي العربيتة وصتاخص الرقميتة العامتة العالقتات  راستات عمت  تيتيمن الكميتة البحتث طرق تزال ال
 األستيل،و  المعروفتة ألنيتا و لتك ؛(5102 فتوزي ؛5102 )ستع ، إليتو توصتل ما م  يتفق ما وىو ،تسو ىا

 متا وىتو ،معروفتة رغيت ولكنيتا ،أستيل تقنيتة أستاليب فيناك السببية، تفسر التي التجريبية  راساتال اختفتو 
 الكميتتة اإلحصتتائية بتتالتحميالت العتترب البتتاحثين ىتتوس متتن (Creedon 2019) إليتتو توصتتل متتا متت  يتفتتق

  راستاتال أخت ت؛ حيث العالمية ال راسات سياق عن يختم ؛ األمر ال ي المفسرة النوعية  راساتال ونقص
 .المنيج إشكالية تتخط  وأخ ت ،5102 عام من  التراج  في الكمية

 أن يجتب البحتث منيجيتة  نعت فإننا النمو ج، في محتمل تحول عم  ينطوي ال ي بالسؤال يتعمق فيما
تتا مختمتت  أو ج يتت  موضتتوع استكشتتا  عنتت  تتغيتر  الكمتتي البحتتث أستتاليب غمبتتة رغتتم أنتتو النتتتائج تظيتترو  ،تمام 
تتا الماضتتية الستتب  الستتنوات شتتي ت فقتت  ،5102 إلتت  5112 متتن الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي  تنوع 
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 أستاليب ال راستات متن متزايت ة أعت ا  اعتمت ت حيتث ؛الرقميتة العامتة العالقتات فتي البحتث منيجيتات فتي عام ا
 المنتاىج أمتا ،العامتة العالقتات ممارستات فتي اإلنترنتت تتأثير الستكشتا  ؛المختمطتة واألساليب الكيفي البحث
 بواستتتطة إنشتتتاؤه تتتتم التتت ي المحتتتتو  ل راستتتة المحوستتتب النصتتتي والتحميتتتل الشتتتبكات تحميتتتل مثتتتل تقتتت ما   األكثتتتر

 تطبيقتتتتات أن نستتتتتنتج، أن المنطقتتتتي متتتتنو  ،المستتتتتقبمية  راستتتتاتال فتتتتي توظيفيتتتتا متوقع تتتتا يكتتتتون فقتتتت  المستتتتتخ م
 الرقميتتة العامتتة العالقتتات فتتي البحتتث أستتاليب مالمتت، بعتتض فتتي التغييتترات بعتتض أحتت ثت أنيتتا يبتت و اإلنترنتتت
 واح ة. تجريبية  راسة ترص  لم حيث ؛الكمية المناىج في تنوعا حت  تشي  ال التي العربية  ون العالمية
 المنظمة نحو الموجه المنظور هيمنة

 باتجتتاه يتعمتق فيمتا األجنبتي المنظتور مت  متا حتت  إلت  العربتي المنظتور تشتابو إلت  ال راستة توصتمت
 العربية الحالية البحث أجن ة تع  اإلنترنت تطبيقات ميزات إل  بالنظرو  ،المنظمات سة رال الباحثين غالبية

 وستتتائل بتفتيتتتت اإلنترنتتتت عجمتتتتو  ،البحثيتتتة النظتتتر وجيتتتات تتتتوازن إلتتت  افتقارىتتتا بستتتبب ؛محتتت و ة العالميتتتةو 
 وقتتت  االستتتتراتيجي، واالتصتتتال العامتتتة العالقتتتات فتتتي المصتتتمحة أصتتتحاب  ور وتغيتتتر .الجمتتتاىيري اإلعتتتالم
 ؛الحتتوار تستتي ل اإلنترنتتت لكتتن العتتام، الجميتتور  ور العامتتة العالقتتات لممارستتات التقمي يتتة األستتاليب استتثنت

 في لممنظمات ينبغي ل لك، ؛المنظمة م  المساواة ق م عم  االتصال وض  إل  الجميور مستو  يرف  مما
 العامتة العالقتات  راستات توست  أنو  ،العامتة العالقتات جيتو  فتي مشتاركة أكثتر نيتج ينتتب اإلنترنتت عصر
 التتي الرقميتة العامتة العالقتات  راستات غالبيتة أجريتت فقت   لتك، وم  ،شمولية أكثر بشكل منظورىا الرقمية
 متتن عقتت ين بعتت  أنتتو أي ،مشتتترك منظتتور متتن أو الجميتتور متتن بتت ال   بالمنظمتتة ييتتتم منظتتور متتن  رستتناىا
 التتي  راستاتال متن المزيت  إلجترا  الت عوات تجاىتلي السائ  البحثي االتجاه يزال ال المجال، ى ا في التطور
 في المطموب التحولو  (Holtzhausen 2000) تنوع ا وأكثر االتجاه وثنائية متوازنة بحثية أجن ة في تسيم

. أكثر وأجن ة توازنا   أكثر بحثية نظر وجيات يتطمب الرقمية العالقات  راسات  تماثال 

 والمقترحات النتائج أبرز

تتتا الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات تشتتتكل  المعتتتار  متتتن فريتتت ة مجموعتتتة لتتتو مستتتتقال   عممي تتتا نظام 
 إلت  الضتمنية االفتراضتات متن واالنتقتال ،النظريتة والمفتاىيم ي المبتا  متن ومجموعتة ،البحتث وموضوعات
 أن إال ،0225 عتتتام بتتت أت التطتتتور متتتن مراحتتتل بتتتثالث  راستتتاتال ىتتت ه متتترت وقتتت  تنوعتتتا، أكثتتتر منيجيتتتات
 توظيتتت  بتتتتأخر يتتترتبط متتتا وىتتتو ،5112 عتتتام فتتتي إال تظيتتتر لتتتم العربيتتتة الرقميتتتة العامتتتة العالقتتتات  راستتتات
 وجتو  وعت م ،العربتي العتالم فتي العممتي البحتث عأوضتاو  العربتي، العتالم فتي العالقات ممارسة في اإلنترنت
 فيتتو ظيتترت التت ينفستتو  الوقتتت وفتتي ،ظيورىتتا فتتور العربتتي العتتالم فتتي ميتتةالرق العالقتتات لممارستتة المتتؤىمين
 ب ايتتة وىتتي ،التقتت م مرحمتتة إلتت  العالميتتة ال راستتات انتقمتتت استتتحيا ، عمتت  العربيتتة الرقميتتة العامتتة العالقتتات
 ال العربيتتة  راستتاتال أن أي العالميتتة، الرقميتتة العامتتة العالقتتات  راستتات تطتتور مراحتتل متتن الراىنتتة المرحمتتة

  بينيما. المقارنة عن  برزت التي الفجوة سبب يوض، ما وىو ؛الرقمي البحثي النمو ج ب ايات في تزال
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 ،أساستتي بشتتكل المصتتمحة وأصتتحاب المنظمتتات بتتين العالقتتات لمامعتت تغيتترت الرقمتتي، التحتتول متت ف
 نظتتريال التوظيتت  إلتت  العربيتتة الرقميتتة العالقتتات تحتتتاج ، لتتك ضتتو  فتتيو  ،الضتتخمة" البيانتتات عصتتر" وبتت أ

 صغيرة. أو كبيرة بيانات مجموعات في ةرقميال العالقات ل راسة ج ي ة طرقو  مناىجو  المالئم

 مالمتتت، بعتتض فتتي تغييتترات أحتت ث اإلنترنتتت تطبيقتتات تطتتوير أن إلتت  ال راستتة ىتت ه نتتتائج تشتتيرو 
 ويتتب إلتت  المستتتن ة اإلنترنتتت تطبيقتتات أصتتبحت حيتتث؛ العالميتتة العامتتة العالقتتات  راستتاتل الستتائ ة النمتتا ج
 تتزال ال التتي العربيتة  راساتلم خالفا رئيسة، بحثية اتعو موض االجتماعي التواصل وسائل وخاصة ،5.1
 بعتت  تنتقتتل ولتتم المنظمتتات، ىتت ه فتتي العامتتة العالقتتات ممارستتي وخصوصتتا ،المنظمتتات  راستتة عمتت  تركتتز

 عمتت  عتتالوة االجتمتتاعي. التواصتتل شتتبكات عبتتر المنظمتتات ىتت ه متت  يتفاعتتل التت ي الجميتتور عمتت  لمتركيتتز
 ،معينتتة بمبتتررات مع تتا اتجتتاىين فتتي واالتصتتال والحتتوار التفاعتتل مثتتل المفتتاىيم متتن مجموعتتة ربتتط تتتم  لتتك،

 المرتبطتة المفتاىيم من مجموعة الرقمية العامة العالقات  راسات التقني التطور أعط  التح ي ، وجو عم و 
 جوىرية. نظرية أطر تطوير إل  أ   مما ؛لإلب اع المشترك المنظور عم  بالتركيز

 العامتة العالقتات  راستات الح يثتة النظريتة األطتر فتي لإلبت اع المشتترك المنظتور استخ ام زو  وق 
 ممارسة في اإلنترنت تأثير لتحميل الصمة  ات والمفاىيم الجوىرية التفسيرات من بمجموعة العالمية الرقمية

ن العربيتة  راستاتال أن إال ،العالميتة البيئات في العامة العالقات  تفستير فتي الحتوار نظريتة وظفتت كانتت وا 
 وتحتتاول ،التقمي يتتة الجمتتاىيري االتصتتال نظريتتات توظيتت  حبيستتة تتتزال ال إنيتتاف اإلنترنتتت، عبتتر االتصتتال
 الج ي . الوسيط م  تكييفيا

تتا اتجاى تتا الماضتتية 05تتتت ال الستتنوات شتتي توقتت    العامتتة لعالقتتاتا  راستتات فتتي المنيجتتي لمتنويتت  عام 
 وشترح وتوقت  لوصت  تطويرىتا يتعين التي المتنوعة البحث أساليب من المزي  ىناك يزال الو  ،العالمية الرقمية
  راستاتو غالبيتة زالتت ال الت ي العربتي العتالم فتي خصوصتا وممارستتيا وتنظيميتا العامتة العالقتات تنظتيم كيفية
 المنتاىجو  األستاليب أمتا ،الكيفيتة ال راستات ونت رت التجريبيتة، ال راستات وغابتت ،مستحيال المتنيج عمت  ةقاصر 

 .العالميةو  العربية الم رستين في استخ اميا يتم فمم المحوسب النصي والتحميل الشبكات تحميل مثل الح يثة

 القتتت يم النمتتتو ج أن إلتتت  المنظمتتتات  راستتتة عمتتت  واألجنبتتتي العربتتتي البحثتتتي االتجتتتاه تركيتتتز يشتتتير
 كبيتر، ح  إل  الجميور نتمك   لإلنترنت الحوارية الطبيعةف ؛كبير بشكل يتغير لم العامة العالقات  راساتل

 وظيفتتي منظتتور متتن إجراؤىتتا تتتم التتتي العامتتة العالقتتات  راستتات فتتي المنظمتتة حتتول المتمحتتورة واالفتراضتتات
 االجتماعية. بالشبكات مرتبط جميورال ألن ؛صمة  ات ليست

 البحثية المقترحات

  ائترة متن والخروج الرقمية العامة العالقات  راسات في النظري بالتطوير االىتمام من المزي  إيال  -
 متة مال األكثتر الح يثة النظريات واختبار الج ي ة، البيئة م  تكييفيا ومحاوالت التقمي ية النظريات
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 بشتتكل اإلنترنتتت تطبيقتتات ائصخصتت فيتتم أجتتل متتن و لتتك ؛العربيتتة البيئتتة قبتتل متتن تتت رس لتتم التتتي
  العامة. العالقات ممارسة في تأثيراتيا ومعرفة ،أفضل

 ةالكيفيت ستاليباأل توظيت و  قبتل، متن يختبتر لتم الت ي التجريبتي المنيجتي واستخ ام المنيجي التنوع -
 منيجيتتات لتطتتوير مستتتقبمية  راستتات إجتترا  إلتت  ال راستتة ىتت ه تتت عو ثتتم ومتتن ؛استتتخ اميا قتتل التتتي
 متكترر وبشتكل معينتة متغيرات تأثير  راسة أجل من ؛الطولية  راساتال مثل ،مة ومال تنوعا أكثر
فتتإن   لتتك، عمتت  عتتالوة ،تطورىتتا أثنتتا  المتعتت  ة العالقتتات وفحتتص نستتبيا، طويمتتة زمنيتتة فتتترة ختتالل
ا أكثر بحثية أجن ة إل  حاجة ىناك  العربية. الفرعية لمثقافات مة   وموا المنيجية الناحية من تنوع 

 التوجتو العربيتة  راستاتال عمت  غمتب فقت  ،فئاتتو بكافتة الجميتور ب راستات االىتمام من المزي  إيال  -
 الجميور.  راسات في نقصا أوج  مما ؛العامة العالقات ممارسي ل راسة
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