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This research aims to identify the efforts of digital public relations in managing the mental image 

of the tourism sector and its reflection on the cultural and knowledge awareness of the Jordanian 

public, the study community included the Ministry of Tourism and Antiquities and Jordan Tourism 

Promotion Authority. The sample consisted of (100) respondents from the staff of the Department 

of Public Relations in the Ministry of Tourism and Antiquities and the Jordanian Tourism 

Promotion Authority. The study found that there are implications for the efforts of digital public 

relations in managing the mental image of the tourism sector on the cultural and cognitive 

awareness of the Jordanian public. Employees at the information and communication offices have 

a vision of digital public relations efforts in managing the mental image of the tourism sector in 

Jordan. In addition, it was found that there is a correlation between the factors determining the 

formation of knowledge among the segments and members of the Jordanian society and their 

actual orientation towards digital public relations efforts. 

Key words: digital public relations, mental image management, tourism sector, cultural and 

cognitive awareness, Jordanian public. 

 

 امللخص : 

يهدف البحث إىل التعرف على جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصووووووورة الللقية لللساا الووووووويا    ا ع ا وووووو  

مشل جمتمع الدرا وووووووووووة  ةارة الوووووووووووويا ة  اة ر  لي ة  ق وووووووووووي  الوووووووووووويا ة ، على الوع  الثلايف  املعريف للجمهور األردين

يف  ةارة الووووووووووويا ة  اة ر العاملني يف إدارة العالقات العامة وووووووووووتجي  من ( م100. أما العيقة فت و ت من )األرد ية

رة  وجد ا ع ا ووووات  هود العالقات العامة الرقمية يف إدا  وصوووولت الدرا ووووة إىل أ   األرد ية.  لي ة  ق ووووي  الووووويا ة 

يف م ا   اإلعالم  العاملو  الصووووورة الللقية لللساا الووووويا   على الوع  الثلايف  املعريف للجمهور األردين،   بني أ 

 .رد للساا الوووووووووووويا ة يف األإدارة الصوووووووووووورة الللقية جهود العالقات العامة الرقمية يف  اال صووووووووووواي  تل و  ر ية  وي 

ابإلضوووووووافة  جود عالقة ار بااية اني العوامل اشددة لت ووووووو يل املعرفة لد  جملووووووورا و  أفراد امتمع األردين  اني ا الا   

 الفعلية. 
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العالقات العامة الرقمية، إدارة الصوووووووورة الللقية، اللساا الوووووووويا  ، الوع  الثلايف  املعريف، ا مهور  اح الكلمات:مفت

 .األردين

 املقدمة:

حتتل  ظيفة العالقات العامة الرقمية أمهية كبرية يف األ ظمة اإلدارية املعاصرة،  يوقد إىل لله الوظيفة الد ر 

رة املؤ وة امل رقة  ما  لدم  من خدمات للمجتمع،  ل  اللك    ل  للة من  للات احليوي املتعلق يف إظهار صو 

 لع على عا ق رجاي العالقات العامة مبا  تل و  من إم اانت  خربات متميزة   اال صاي داخل  خارج املؤ وة،  ل

(1) 

لفرد عن جملووووو ا اليت ي وهنا االصوووووورة الللقية مبثااة املرجملووووود لفه   إدرات األجملوووووياا   فووووووريلا، فه  الف رة  عد 

خالهلا  وووووووووولوكات األفراد،   عد  تاجا  ابيعيا    ت وووووووووو ل من ,معني  ما يرت   على ذلك من أفعاي إجيااية أ   وووووووووولبية 

 (2مموعة من اخلربات املباجملرة  غري املباجملرة اليت يتللالا األفراد عرب  فاعال   اال صالية املختلفة.)

ريف    وين الرأي العام  اإلعداد ا مالريي من املزااي املتعددة لو ا ل اإلعالم أصبو الوع  الثلايف  املعكما 

يؤدي د ر إعالم  خسري عن اريق  وجي  ف رل  حنو قضية اعيقها، فهو  تاة ا ديدة  مقها العالقات العامة الرقمية،

 .(3 ت)ا مة على ا تخدام اال رت ا ديدة الل جبلب ا تباه اإل وا  من خالي التف ري  التحليل يف   ا ل اإلعالم

ي  ل قساا الويا ة يف األرد  أل  اللو  الدافعة يف حتليق التقمية االقتصادية  االجتماعية من  يث حتوني 

ميزا  املدفوعات ابلعملة الصعبة،  ةايدة  ج  العمالة  م افحة البسالة،  ةايدة الدخل اللوم    و يع اللاعدة 

كز على  وخري اللي ير العالقات العامة الرقمية ويا ة من اللساعات الرا دة يف اعتقاق مفهوم اإل تاجية،  يُعد قساا ال
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  وظيف ققوات اإلعالم الرقم    لقيات اال صاي احلديثة يف  قفيل لي ة  ق ي  الويا ة األرد ية أل  ستها املختلفة 

  حتليلها أللدافها. 

 

 مشكلة الدراسة

جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصوووووووووووووورة الللقية لللساا ف على  تمثل م ووووووووووووو لة الدرا وووووووووووووة يف التعر 

عالم ، حتديدا  يف ظل الرتاجع امللحوظ لد ر اإلالووووووووووووووويا    ا ع ا ووووووووووووووو  على الوع  الثلايف  املعريف للجمهور األردين

 على ا مهور املوتهدف. العالقات العامة الرقمية التلليدي ،  ذلك  ظرا للوة أتثري 

مضووووووووومو  الر وووووووووالة اإلعالمية اللي  توجم  ا  العالقات العامة الرقمية من خالي ا وووووووووتخدام الر وووووووووا ل   مبا أ 

اإلخبارية أ  الثلافية أ  الرتفيهية أ  غريلا، يوووووووووووووووه  ابلتلكيد يف الرت ية للساا الووووووووووووووويا ة يف األرد  فه  األداة اليت 

ا ي الدرا ووووووة حتلى عا لها الرت ية للساا الووووووويا  . للا يوووووووتسيع للا ا مهور ااا اااةات الوةارة  اهلي ة اليت يلع ع

 اإلجااة عن التوا الت اة ية: 

ما مووووتو  جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصوووورة الللقية لللساا الوووويا    ا ع ا ووو  على الوع  الثلايف -1

 ؟ للجمهور 

دارة إجهود العالقات العامة الرقمية يف ية  وي لل  تلك العاملو  يف م ا   اإلعالم يف اللساا الووووووووووووووويا   ر   -2

 ؟للساا الويا ة الصورة الللقية 

ما العالقة االر بااية اني العوامل اشددة لت وووووووو يل املعرفة لد  جملوووووووورا و  أفراد امتمع األردين  ا الا   الفعلية حنو -3

 ة ؟للساا الويا  إدارة الصورة الللقيةيف  جهود العالقات العامة الرقمية
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 أمهية الدراسة

 جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصورة الللقية لللساا الويا    ا ع ا    من أمهية الدرا ة يف  قا هلا 

ليها ،  اليت  وتدع   ضافر جهود الدار ني لدرا تها  حتليلها، هبدف التعرف ععلى الوع  الثلايف للجمهور األردين

ارة الصورة الللقية إداللي   ن ل  اال تفادة من  تا ة لله الدرا ة يف  األردينويا ة قساا الا  ل أفضل  خاصة يف 

 .لللساا الويا  

 أهداف الدراسة

جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصورة الللقية لللساا الويا    ا ع ا   على الوع  الثلايف التعرف على -1

 .للجمهور

مية يف جهود العالقات العامة الرقعاملني يف اإلعالم يف اللساا الووووووووووويا   ر ية  وي امتالت ال التعرف على مد  -2

 .للساا الويا ةإدارة الصورة الللقية 

ايا  العالقة االر بااية اني العوامل اشددة لت وو يل املعرفة لد  جملوورا و امتمع األردين  ا الا   الفعلية حنو جهود -3

 .للساا الويا ة دارة الصورة الللقيةإيف  العالقات العامة الرقمية

 املصطلحات اإلجرائية

ل   وظيف   ووووووخري  لقيات اال صووووواي  ا وووووتخدام ارق اإلعالم املتسورة  اإلعالم احلديث العالقات العامة الرقمية: 

 لتقفيل اللساا الويا   األردين لأل  سة اليت  ومو ابعث الصور  ال تااة   لدمي اةراا  املعلومات.

العمليات املعرفية القفووووووية  عود إىل األصووووووي الثلافية مبقية على إدراكات الفرد االختيارية للوووووومات ة الذهنية: الصووووور 

  .اللساا الويا   اخلصا ص اليت يتمتع هبا 
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 ا    عي  لسبيعة  يا   االجتماعية  ما يرافلها من  سور يف املمار وووووووة األةلية لق ووووووواافه  الفرد  إدراك  الوعي الثقايف: 

العلمية  اإلاداعية،  اليت  ع س د ره يف احلفاظ على الرتاث الثلايف  العمل على محايت  ليبلى اعيدة عن أي أتثريات 

 غريبة.

جمموعة من العمليات القا ة عن قيام القاس ابحلركة من امل ا  اللي يتواجد   ا  إىل أماكن  جهات السوووووووووووياحة: 

  سة  التوهيالت  متقح  اخلربات. ملاصد  يا ية  وفر للوا و  ساق من األ 

 حدود الدراسة

 .األرد ية ةارة الويا ة  اة ر  لي ة  ق ي  الويا ة  احلدود املكانية:-1

 .2019اىل جملباط  2018: من كا و  األ ي احلدود الزمانية-2

 .ا ة  الوييف  ةارة الويا ة  اة ر  لي ة  ق يالعاملني يف إدارة العالقات العامة  احلدود البشرية:-3

 اإلسناد النظري 

اليت   وووووورمي كيف   ن ا ووووووتخدام العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصووووووورة   ظرية الغرساعتمد البا ث على 

الللقية للتلثري على أفراد امتمع   بين اللضووووووووووووووااي  اال الات  األف ار اليت يريدلا اللا   اعملية اال صوووووووووووووواي لتعزيز د ر 

مية يف إدارة الصووووووورة الللقية،  يث  عترب  ظرية الغرس  صووووووويرا  سبيليا لألف ار اخلاصووووووة اعمليات العالقات العامة الرق

اقاا املعىن    وووووووووووووو يل احللا ق االجتماعية  التعل  من خالي املال ظة  الد ر اللي  لوم ا    ووووووووووووووا ل اإلعالم يف لله 

 (4اماالت )

 والعينة الدراسةجمتمع 

ختيار   دة ، إذ قام البا ث اباألرد يةالويا ة  اة ر  لي ة  ق ي  الويا ة   ةارةمن  جمتمع الدراسةيت و  

فقظرا  ينة الدراسةعيف الوةارة  اهلي ة. أما  الد ا ر املعقية ابإلعالم العاملني يف إدارة العالقات العامة املعايقة  التحليل من 
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أي مت  تمع كامال،مت  وةيع اال تباانت على اممتمع،   فل   مت الليام اعملية املوو ال امل هللا الصغر  ج  امتمع 

  مت ا رتدادلا  اعتمادلا يف التحليل اإل صا  .  ( ا تبا ة100 وةيع )

 : مت  صمي  ا تبا ة خصيصا  للدرا ة احلالية من اجل حتليق ألدافها،  مت  عب تها من أفراد العيقة.الدراسةأداة 

لي ة حم مني من أ ووا لة ا امعات األرد ية صتصووني ادرا ووات اإلعالم  ة على اال ووتباعرض مت  األداة: صوودق ابات

الغ    مت إجراا التعووديالت امللرت ووة مقه ،  مت إجراا اختبووار الثبووات معوواموول الثبووات كر  بووا   لفووا ، عل  اإل صوووووووووووووووواا  

(81% .) 

 املعاجلة اإلحصائية

مثل الو ووووو   SPSS)للعلوم االجتماعية )الربانمة اإل صوووووا    ابأل وووووالي  اإل صوووووا ية ضووووومنمت اال وووووتعا ة 

للملارانت  t-test: (One sample t- test)احلووواو  الت رارات  القووو  امل وية  االحنراف املعياري،  اختبار 

 الثقا ية مت ا تخدام  يف اختبار فرضيات الدرا ة.

 أساليب مجع البياانت واملعلومات

ة مت احلصوووووووووي عليها من املصووووووووادر امل تبية  امالت  الد رايت املتخصووووووووصوووووووو: ل  البياانت اليت أوال: البياانت الثانوية

 . الق رات العلمية مثل كت  اإلعالم  املواد العلمية

 ل   لك البياانت اليت مت مجعها من خالي الدرا ووووة امليدا ية  اب ووووتخدام اال ووووتبا ة املصووووممة اثنيا: البياانت األولية: 

 لغرض الدرا ة.

 الدراسات السابقة

قيات اال صاي  ل(درا ة ايقت  تا جها أ  الوقت اللي يلضي  ال باب يوميا  يف 5جر  املس االعلى للو ا )أ

  أ   وجهات ال باب حنو العالقات العامة الرقمية كا ت مر فعة  وبيا . من  اعة إىل  اعتني، الرقم  احلديثة 
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 وجيا اال صاالت يف   اط العالقات العامة، فاق ا تخدام   قول (، إىل التعرف على6اللاض )  لدفت درا ة

  وصلت إىل أ  موتلبل العالقات العامة الرقمية،  ت هد  غريات جلرية يف املفهوم  اهلي ل  البقية التحتية،  ا  

 التلقيات احلديثة يف جماي اإلعالم  وف   هد اةدلار  راوي  اجتماع .

صووووووووووورة الللقية يف العالقات العامة الرقمية،  ايقت أ  مفهوم ال (إىل التعرف على7لدفت درا ووووووووووة ا بوري )  

 يقاي  ضور كبري يف صتلف احللوي املعرفية مما جعل مق  مفهوم متعدد اخلساابت. مفهوم الصورة الللقية

( جود عالقة إجيااية قوية اني إ رتا يجية العالقات العامة  إدارة األةمة الويا ية  قد  8 ايقت درا ة العبيدي)

قة كل من مر  ز البحث  التخسي   اال صوووووووووووووواي  التلومي كل على  ده عالقة إجيااية حدارة األةمة مبرا لها  كا ت عال

 كافة.

 مفهوم العالقات العامة الرقمية

 تجلى أمهية العالقات العامة مع مجهور املؤ وووووووووووووووووة اخلارج  من خالي ما  ؤدي  لتحوووووووووني اعتها  صووووووووور ا 

من احللا ق  املعلومات الصووووووووادقة،  ابلتاة فحت  قوة  حتوووووووووني األداا يعتمد على  الللقية لد  ا مالري ، على أ وووووووواس

درجة الوع   احلماس اللي يتمتع ا  رجل العالقات العامة،  مد  قدر   على إظهار صوووورة املؤ وووووووة امل ووورقة  الرتكيز 

 (.9على ر الة فعمالة لعملها )

يثة د ات اال صاي الت قولوج     ا ل   أ اليب  احلد  العالقات العامة الرقمية ل    اط ا صاة يوتخدم أ

 (.10من خالي ا تخدام اال رت ت لتحليق ألداف املؤ وة )

 يركز مفهوم العالقات العامة الرقمية على ا تخدام اال رت ت   لقيات اال صاي احلديثة إلقامة التفال  املتبادي 

اليت  د ر العالقات العامة الرقمية يلوم يف التعريف ابأل  ووسةاني املؤ وووووة  اني مجهورلا اخلارج   الداخل ،  يث أ  

متار ها املؤ وة  ا تلباي املعلومات من ا مهور ليعمل من خالي لله املعلومات على  سوير عمل املؤ وة، إضافة 
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ا عرف كم  (. 11إىل د رلا يف  لبية  اجات  رغبات ا مهور ،  خلق صووووورة ذلقية اجيااية للمؤ وووووووووة لد  ا مهور )

(Jones, 2017, p:2 :العالقات العامة الرقمية أبهنا ) وصيل   ظيفة    اط مقظ   وعى املؤ وة من خالل  إىل

 . و  ثلة ا مهورتاألخر  اليت يت  مجعها من مصادر متعددة من اال رت ت ل األف ار خبار املعلومات  األ

ادفة إىل حتليق األ  سة اال صالية اهلاي ملمار ة  وظيف   وخري اال رت ت   لقيات اال ص  عرف أيضا  أبهنا: 

 الة من اال وووووووووووجام  التوافق اني املؤ وووووووووووووووووووووة من جهة  اني مجهورلا من جهة أخر ،  ذلك عن اريق الليام اتبادي 

صتلف أ واا الر ووا ل اال صووالية االل رت  ية من املؤ وووووة إىل ا مهور املوووتهدف،  اب ووتخدام كافة الو ووا ل املتا ة يف 

 (.12ؤ وة على جملب ة اال رت ت   )امل

 وووووتخدام ابأ  العالقات العامة  ظيفة    ووووواط متار ووووو   ةارة الوووووويا ة  لي ة  ق وووووي  الوووووويا ة  ير  البا ث 

لقيل  كوووو  ثلة مجهورلا، من خالي التواصووول مع للا ا مهور عرب  لقيات اال صووواي احلديث  ارق اإلعالم املتسورة 

ا دة رت ت( يف  ساق من التفال   الثلة خللق صووورة ذلقية اجيااية،  مبا يوووه  يف  عزيز موووجملووب ة املعلومات العاملية )اال 

 مؤاةرة للا ا مهور للمؤ وووووووووووة،  للا التواصووووول يتحلق حجياد الربامة  الق وووووااات املخسسة  املووووووتمرة  اللا مة على 

 األ س العلمية يف مراقبة  معرفة ا الات ا مهور   لوك .

 العامة الرقمية أمهية العالقات

لمهية فأصبحت جملب ة اال رت ت أداة ضر رية  قافس   ا ل اإلعالم التلليدية يف املعلومات  التثليف  التولية، 

 تمثل ابعتمادلا على جملوووووب ة اال رت ت ذات اخلصووووووصوووووية من  يث  سوير   قولوجيا   لقيات  العالقات العامة الرقمية

ل د أ و  الر يوية، مما يعس  ا سباعات إضافية عن كيفية ا تخدام لله للا الق اط اللي على م اركة املوتخدم ك

 (.13الت قولوجيا     يلها  و   اجات ا مالري )
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 وات اتلقيا   احلديثة يتلدم اليوم ا  ل  ريع اار ا للمؤ   اط أب   العالقات العامة الرقمية    من أمهية 

لوي الت متعددة، مثل اللكاا االصسقاع   اال صاالت  حنولا،    ن أ   أمنااا  كثرية، متثل حتداي   ليليا  هلا يف جما

 (.14قد  اعدت على  غيري   بديل قي  املؤ وة ا  ل كبري، ) العالقات العامة الرقميةا ل ثلة أ  

، دمةيف كوهنا  عتمد ا  ل أ ا   على املعرفة الب رية  العلمية املتلالعالقات العامة الرقمية   تمثل أمهية 

 اال تخدام األمثل للمعلومات املتدفلة او رية  ريعة،  كللك يف خصوصيتها  إ فرادلا عن الثورات التلقية الواالة، 

فه  ال  عتمد على املواد األ لية أ  الساقة أ  غريلا من عوامل اإل تاج؛ ال أ  عمادلا الر يس  حمركها األ ا   لو 

ها يف  قتقا احلاضر فمن خالهلا  تفاعل املؤ وة مع حميسالعامة الرقمية  العالقاتاةدادت أمهية  العلل الب ري. كما

 اي تها  مجهورلا،  من خالل   ت  ل اللقاعات  املفالي   الولوكيات  يلدم أدلة  مؤجملرات على ما  صلت إلي  املؤ وة 

 (.15من  لدم )

التلقية  ى ا تخدام   وخري اإلم اانت  من يف كوهنا  لوم علالعالقات العامة الرقمية  ير  البا ث أ  أمهية 

ر،  يث أ  يف اال صاي مع ا مهو   ةارة الويا ة  لي ة  ق ي  الويا ةاحلديثة لتقفيل أ  ستها  حتليق ألداف 

ج  لو لتحليق مزيد من ال فااة الفعالية،  على   لعالقات العامة الرقمية ا تخدام إم اانت التلقيات املوتخدمة اب

   لقية املعلومات  احلا بات اةلية فتحت  فاقا  غري حمد دة إذا أ وقت إدار ا.قات العامة الرقمية العالاخلصوص فحت  

 مفهوم الصورة الذهنية

أ ي من أالق مفهوم الصوووووووورة الللقية ) الرت ليبما ( ابأل ووووووواس لتفووووووووري ا وا   املتعللة اعمليات التلثري اليت 

 هدف ا ووو ل ر يوووو  ذلن اإل ووووا ،  يث ي وووري معىن الصوووورة الللقية إىلحتدثها   وووا ل اإلعالم املختلفة  اليت  ووووت

التصوووووور العلل  ال وووووا ع اني أفراد مجاعة معيقة حنو جملووووو ا معني،  لله الصوووووورة الفعلية اليت  ت و  يف أذلا  القاس عن 
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 رجملووووويدة  أ ياان ري، قد   و  من التجراة املباجملووووورة  قد   و  علال ية أ  غاليت  لدمها املؤ وووووووووووات املختلفةاملقتجات 

 (.16) عتمد على األدلة 

متثل الصورة    ،املقتة اللي  لدم  املؤ وات مفهوم الصورة الللقية يعين أ ي ما خيسر اباي العميل عقد ذكر 

الللقية ا د الد افع الصوووووووادقة  اشركة ا ووووووو ل قوي لألفراد يقظر   من خالل  إىل ما هي  هب   يفهمو   على أ ووووووواس 

 اليت  عترب مبثااة القا ة القها   لال سباا اللايت اللي يت ووو ل يف أذلا  أفراد امتمع حنو جملووو  معني،  قدلله الصوووورة، 

 ت ووووووووو ل  لك اال سباعات من خالي التعامل  التجراة املباجملووووووووورة  الغري مباجملووووووووورة،  اليت غالبا ما  ر ب   لك التعامالت 

 (.17)جملياا  املقتجات اليت  لدمها املؤ وات  التجارب اعوااف لؤالا األفراد  ا الا   حنو  لك األ

  عرف الصوووووووورة الللقية أبهنا عملية معرفية  فووووووووية  ووووووووبية  عود إىل أصووووووووي ثلافية،  ل  مبقية على إدراكات 

األفراد االختيارية املباجملوور  غري املباجملووور لوووومات  خصوووا ص جملووو  ما ) مقتة، مؤ وووووووةظ فردظ مجاعةظ جمتمعظ  ظام  غري 

سباعات  ا الات عاافية حنو للا ال وووووووووووووول )اجيااية أ   وووووووووووووولبية(،  يقتة عن لله اال الات ذلك(    وووووووووووووو يل ا 

 اال سبوواعووات  وجهووات  وووووووووووووولوكيووة )اباقووة أ  ظووالرة( يف إاووار جمتمع معني،  قوود أتخوول لووله اإلدراكووات  اال ووالووات 

  .(18)  التوجهات أجمل اال  اتة أ  غري  اتةظ دقيلة أ  غري دقيلة

صووورة الللقية  عين التلدمي العلل   الللين للمقتة الووويا    اللي ال   ن أ  يت   لد    ير  البا ث أ  ال

اوا ووووسة احلواس اخلموووووة )الر ية أ  ال وووو  أ  الووووومع أ  اللمس أ  التل ق( ا وووو ل مباجملوووور، فه  اللك   و  حماكاة 

جاا الللين ملا عمليات اال ووورت  لتجارب   و   ووووية مر بسة ابلعوااف املعيقة حنو فلووووفة معيقة أ  جملوووخصوووية ما، فه 

ة  لي ة  ق وووووووووووي   ةارة الوووووووووووويا خيتز   الفرد الاكر   أ  التخيل ملا  درك  احلواس اخلمووووووووووووة  وي املقتجات اليت  لدمها 

 . الويا ة

 الصورة الذهنية للمؤسسات
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 وات ؤ املقتجات اليت  لدمها امل( على األمهية البالغة اليت جي  أ   تميز Smith, 2013, p:52يؤكد )

عن غريلا يف ظل الظر ف العاملية اليت  عي وووووها   ووووويادة العوملةظ  يث أ  الصوووووورة الللقية اليت  ت ووووو ل من ا سباعات 

اعات  سب  وووووووووووووو ل  لك اال،  يث املقتجات اليت  لدمها املؤ وووووووووووووووووووووووووووووات ادراكات هملها ا مهور عن صتلف أ واا 

على ليس جمرد جملوووو  عادي ملار ة ابألجملووووياا العادية، فه  جزاا  لاما  من  وووووية  ياة املؤ وووووووووة فوجودلا  االدراكات 

 اهلوية اللا ية ذات الليمة اخلاصة ا   اليت  رقى هبا إىل  يز جديد   وامي متعددة.

  عترب قيمة املؤ وووووووووووووووووووة  صوووووووووور ا الللقية مبثااة امتياة هلا  تيجة  جود ا سباعات  أف ار معيقة عن املقتجات 

 ؤثر الصووووووووووووووورة الللقية هلا على قيمتها  م ا تها عقد ا مهور من خالي عدة أاعاد  امللدمة يف أذلا  ا مهور،  يث

 ( 19 تمثل يف ما يل : )

 إضافة   لدمي معلومات جديدة إىل التصور احلاة املوجود عن املقتجات.-1

 إهنا  دع  التصورات احلالية عن املقتجات اليت  لدمها املؤ وات.-2

 لى التصورات اخلاصة  وي املقتجات اليت  لدمها املؤ وات.إهنا حتدث مراجعات افيفة ع-3

 إ   يقتة عقها إعادة اقاا كامل للتصورات اخلاصة ابملقتجات اليت  لدمها املؤ وات.-4

  (20)عقاصر الصورة الللقية فحتهنا  ت و  من ثالثة عقاصر متداخلة يف العالقة ايقهما،  لله العقاصر ل : أما 

عرف عقصوووووووووور الصووووووووووورة اإلدراكية أب    ليي  املميزات املعر فة عن املقتة أ  فه  املقتة اسريلة ي العنصوووووووور اإلدراكي:-1

 عللية أي أ  العقصر اإلدراك  لو جمموعة من املعتلدات )املعرفة امل توبة( عن ال ل اللي يؤدي إىل صورة ملبولة.

ا مهور حنو  العوااف  امل ووووواعر املت و ة لد ير ب  للا العقصووووور املؤثر للصوووووورة الللقية ابحلوافز    عنصوووور الت اري:-2

 املقتة  للا يعترب ا زا املؤثر يف ا الا   حنوه، أي )التليي  ال ل  حنو املقتة(.
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إ  عقصر الرغبة للصورة الللقية ي ب  الولوت فبعد معا ة احلوافز الداخلية  اخلارجية ملقتة معني  عنصر السلوك:-3

 ع  أ  عدم التعامل.يت  اختاذ اللرار ابلتعامل م

 ير  البا ث أ  ال يفية اليت يتصوووووورف هبا األفراد  اه املقتة الووووووويا   يف األرد   عتمد على الصووووووورة الللقية 

املوجودة لديه ،  أ  أي  غيري قد يصي  لله الصورة  وف يتبع   غريات يف  لوت ا مهور،  لللك فحت  ابيعة لله 

غ  أ   ت  لتغيريات اللي قد حتدث عليها  عترب من ا وا    األمور اهلامة اليت يقبالصورة  ال يفية اليت  ت  ل فيها  ا

 إذا أرادت التلثري يف رأي ا مهور أ  قياس ا الا  .  ةارة الويا ة  لي ة  ق ي  الويا ةا  

 مفهوم الوعي الثقايف واملعريف

املعتلدات  األاعاد افظة على اللي   التلاليد   ارة مفهوم الوع  الثلايف  املعريف يف امتمعات لي ري إىل اش

 التلقيات  األخالق اليت  صف جمتمع عن غريه من امتمعات،  للا الوع    ن أ    و  مصدر قوة للمجتمع،  يف 

 فس الوقت   ن أ  ي و  عا ق أ ا   ضد التغيري  اعتمادا  على قوة لله الثلافة   ن أ  ي و  هلا أتثري يف 

 (.21اال الات  أتثري يف  لوكيات أفراد امتمع )

، ايفالوع  الثلايف  املعريف إىل املد  اللي يع  في  الفرد  يدرت د ره يف اشافظة على الرتاث الثل ي ري مفهوم 

 قد ارة للا املفهوم يف جماالت األ ثراولوجيا  عل  االجتماا،  يث ركزت من  جهة  ظر عل  اإل وا  على مفالي  

السلوس األ سورية،  الرمز داخل امتمع،   و  املدر ة األ ثر اولوجية،  صور الثلافة على أهنا  ظام من املدركات 

 (.22)امل رتكة، أ   ظام من الرموة  املعاين امل رتكة 

املؤ وات اإلعالمية مصدرا  من املصادر اهلامة اليت متد األفراد ابلوع  الثلايف  املعريف، فه   يل هل    عترب 

 خس   ارامة لرفع املوتو  الثلايف  ذلك لتوفري الفرص لتثليفه   خلق الر ية التثليفية لديه  ل   يتعاملوا مع  لك

ية يت  من ع،  ذلك يعترب مهمة صعبة أل     يل  لك الر    وي ا وا   االجتماعاملؤثرات الثلافية  املعرفية يف امتم
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خالي ال ثري من املؤثرات اليت  واجهها معوقات قد حتد من د ر املؤ وات اإلعالمية يف    يل  صورات  أف ار 

اللي يت و   ايفظ على الرتاث الثلاحلفا  ير  البا ث أ  الوع  الثلايف  املعريف يتمثل مبد   (.22ثلافية ألفراد امتمع)

من خلي  من اللي   املعتلدات امل رتكة  احللا ق الفقية  االفرتاضات  املمار ات اليت   يع اني أعضاا امتمع.  حتدد 

الثلافة  وا الولوت اللي  ارس من قبل األفراد  اللي يتلثر ابللي   املعتلدات الوا دة  املبادئ اليت حت    صرفات 

 د امتمع.أفرا

 نتائج الدراسة امليدانية

  النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:

ما موووووووووتو  جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصووووووووورة الللقية لللساا الووووووووويا    ا ع ا وووووووو  على   يقص على:

 ؟ الوع  الثلايف  املعريف للجمهور األردين 

 عيارية والرتبة والدرجة لفقرات السؤال األولاملتوسطات احلسابية واالحنرافات امل(: 1اجلدول )

مستوى 

 األمهية

االحنراف  الدرجة

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب
 الفقرات

 

 ت

 5 متو سة 
.8151 3.660 

عية لتو  العالقات العامة الرقميةيت  ا تثمار جهود 

   ثليف امتمع حنو صورة ذلقية أفضل لللساا الويا   

1 

 1 مر فعة

.7459 3.913 

قات  وجهات لد  لي ة  ق ووي  الووويا ة لوضووع ارامة ل

الوع  الثلوووووايف  املعريف  ووووودع   عالقوووووات عووووواموووووة رقميوووووة

 للجمهور األردين

2 
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 3 مر فعة

.8002 3.749 

  وفريعلى   وووووووووووووووووواعووود جهود العالقوووات العووواموووة الرقميوووة

 لي ة  ق ووووووووووووي  الووووووووووووويا ةاامي خس  معلومات كافية إل

 لتحوني الصورة الللقية لللساا

3 

 2 عةمر ف

.7570 3.857 

عن جوا وو      ووووووووووووووف جهود العالقووات العووامووة الرقميووة

لووووايف الوع  الثاللوة  الضووووووووووووووعف يف الربامة اليت  وووودع  

  املعريف للجمهور األردين

4 

 6 متو سة

.7746 3.634 

 إىل التلليووول من  ؤدي جهود العالقوووات العووواموووة الرقميوووة

ة دركوووالصووووووووووووووورة الووللقيووة املوو  ر املتغريات اليت  ؤثر على 

 لللساا الويا  

5 

 4 مر فعة

.7625 3.702 

  وووووووووووووووا ول اإلعالم  جهود العالقوات العواموة الرقميوة ز د  

ابملعلوموات اليت  وووووووووووووووه  يف ةايدة الوع  الثلوايف  املعريف 

 للجمهور األردين

6 

 املتوسط احلسايب العام 3.752 مرتفعة

 

الغ د قأ  املتو ووووووو  احلوووووووواو إذ  بني  ،على فلرات اال وووووووتبا ة( ا وووووووتجاابت عيقة الدرا وووووووة 1يبني ا د ي )

موووووتو  جهود العالقات العامة الرقمية يف إدارة الصووووورة الللقية  للا املتو وووو  يعرب عن  (،  ادرجة مر فعة.3.752)

 را  ووت د  قوو .من  جهووة  ظر العيقووةلللسوواا الووووووووووووووويووا    ا ع ووا وووووووووووووووو  على الوع  الثلووايف  املعريف للجمهور األردين 

(  أ  الفلرة اليت  قص على أ    لقات 3.634 –3.913املتعللة هبلا الوووووووووووووووؤاي ما اني ) املتو ووووووووووووووسات احلوووووووووووووووااية
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"  ور األردينالوع  الثلايف  املعريف للجمه دع    وجهات لد  لي ة  ق ي  الويا ة لوضع ارامة عالقات عامة رقمية

ة اليت  قص على أ    (. يف  ني أ  الفلر  3.913ل  األعلى اني متو وووووووووووووسات اإلجاابت،  يث الغ متو وووووووووووووسها )

دركووة لللسوواا الصووووووووووووووورة الووللقيووة املووإىل التلليوول من   ر املتغريات اليت  ؤثر على   ؤدي جهود العالقووات العووامووة الرقميووة

(. أما االحنرافات املعيارية فا  3.634كا ت األقل اني متو ووووووووسات اإلجاابت،  يث الغ متو ووووووووسها )"  الووووووووويا  

 ليها   ري إىل أ  إجاابت عيقة الدرا ة متلاراة  مت اهبة إىل  د ما.اللي  املقخفضة اليت مت احلصوي ع

  النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:

قات العامة جهود العاللل  تلك العاملو  يف م ا   اإلعالم  اال صوواي يف اللساا الووويا   ر ية  وي   يقص على:

 ؟  للساا الويا ة يف األرد إدارة الصورة الللقية الرقمية يف 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات السؤال الثاين(: 2اجلدول )

مستوى 

 األمهية

االحنراف  الدرجة

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب
 الفقرات

 

 ت

 متو سة 6

.7813 3.529 

العالقات العامة الرقمية د را  مهما  ختسي  ارامة  يؤدي

ة ي  الوووووويا ة يف إدارة الصوووووور يف اامي جهود لي ة  ق ووووو

 الللقية للساا الويا ة

1 

 مر فعة 3

.6961 3.773 

يوووووووووووووووه  العوواملو  يف العالقووات العووامووة الرقميووة يف اووامي 

اللوا ني  األ ظمة اشفزة إلدارة الصووووووووووووووورة الللقية للساا 

 الويا ة يف األرد 

2 
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 مر فعة 2

.6717 3.796 

ة الرقمية العام العالقاتيدرت العاملو  على  قفيل ارامة 

ورة إدارة الصوووووأمهية   ووووود الساقات   عب ة املوارد لقجامي 

 الللقية لللساا الويا  

3 

 متو سة 5

.7566 3.641 

 العالقوووات العووواموووة الرقميوووة دافعووواالتخسي  لربامة  ثووول 

للعاملني ألداا  اجبا   املهقية  اه إدارة الصوورة الللقية 

 للساا الويا ة 

4 

 مر فعة 1

.6610 3.811 

يصوووووواي أمهية إالعالقات العامة الرقمية يدرت العاملو  يف 

لساا ل املعلومة املسلواة للرأي العام  وي الصورة الللقية

 الويا ة

5 

 مر فعة 4

.7785 3.767 

دراية اتمة  موظفو  على لي ة  ق ووي  الووويا ةيتوافر يف 

ورة  وي الصووووووووووو  جيدة يف ارامة العالقات العامة الرقمية

 لساا الويا ةل الللقية

6 

 املتوسط احلسايب العام 3.719 مرتفعة

 

الغ د قأ  املتو ووووووو  احلوووووووواو إذ  بني  على فلرات اال وووووووتبا ة،( ا وووووووتجاابت عيقة الدرا وووووووة 2يبني ا د ي )

مد  امتالت العاملو  يف م ا   اإلعالم  اال صووووواي يف اللساا  للا املتو ووووو  يعرب عن  (،  ادرجة مر فعة.3.719)

و ووووووسات  را  ت املت   .للساا الووووووويا ةإدارة الصووووووورة الللقية جهود العالقات العامة الرقمية يف  ية  وي الووووووويا   ر 

يدرت العاملو  يف (  أ  الفلرة اليت  قص على أ     3.529 –3.811احلووووووووووووووووااية املتعللة هبلا الوووووووووووووووؤاي ما اني )
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ل  األعلى  " للساا الووووويا ة ام  وي الصووووورة الللقيةأمهية إيصوووواي املعلومة املسلواة للرأي العالعالقات العامة الرقمية 

ختسي   (. يف  ني أ  الفلرة اليت  قص على أ    يؤدي3.811اني متو ووووووووووسات اإلجاابت،  يث الغ متو ووووووووووسها )

 العالقات العامة الرقمية د را  مهما  يف اامي جهود لي ة  ق وي  الوويا ة يف إدارة الصوورة الللقية للساا الوويا ةارامة 

(. أما االحنرافات املعيارية فا  اللي  املقخفضوووووووووووووووة اليت مت 3.529ا ت األقل اني متو ووووووووووووووسات اإلجاابت،  الغ )ك" 

 احلصوي عليها   ري إىل أ  إجاابت عيقة الدرا ة متلاراة  مت اهبة.

  النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:

ا الا   عرفة لد  جملووووووووووووورا و  أفراد امتمع األردين   ما العالقة االر بااية اني العوامل اشددة لت ووووووووووووو يل امل  يقص على:

  ؟ للساا الويا ة يف األرد  إدارة الصورة الللقيةيف  الفعلية حنو جهود العالقات العامة الرقمية

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات السؤال الثالث(: 3اجلدول )

مستوى 

 األمهية

حنراف اال الدرجة

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب
 الفقرات

 

 ت

 3 مر فعة

.7611 3.758 

ورة دارة الصووووووووووووو وي إ ارامة العالقات العامة الرقميةمتتاة 

الللقية للساا الوووووووووووويا ة اعقصووووووووووور اإلققاا  اللبوي لد  

 ا مهور

1 

 4 مر فعة

.7512 3.724 

دارة  وي إ مضوووووووووووووومو  ارامة العالقوووات العووواموووة الرقميوووة

ة للساا الووويا ة ي ووبع  اجات ا مهور الصووورة الللقي

  رغبا  

2 
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 1 مر فعة

.7320 3.827 

رأي  على   وو يل  ووواعد ارامة العالقات العامة الرقمية

ورة الصوووووووووووووو ا مهور  وي صتلف اللضوووووووووووووووااي اليت  عا ها

 الللقية للساا الويا ة

3 

 5 متو سة

.7708 3.643 

ة دارة الصووووووووورة الللقي وي إ املوضوووووووووعات املسر  ة تفق 

ع م ارامة العالقات العامة الرقميةيف  للساا الووووووووووووووويا ة

 التمامات ا مهور

4 

 6 متو سة
.7788 3.540 

يات على من   ووووووووولوك  ؤثر ارامة العالقات العامة الرقمية

 ا مهور املوتهدف من اللساا الويا  

5 

 2 مر فعة

.7810 3.794 

امللودموة  وي  ارامة العالقوات العواموة الرقميوة قوا ووووووووووووووو  

الصووووووووووووووورة الللقية للساا الووووووووووووووويا ة صتلف ف ات  دارةإ

 امتمع

6 

 املتوسط احلسايب العام 3.714 مرتفعة

 

الغ د قأ  املتو ووووووو  احلوووووووواو إذ  بني  على فلرات اال وووووووتبا ة،( ا وووووووتجاابت عيقة الدرا وووووووة 3يبني ا د ي )

عرفة لد  جملرا و ل اشددة لت  يل امل للا املتو   يعرب عن العالقة االر بااية اني العوام (،  ادرجة مر فعة.3.714)

لساا الووووويا ة يف ل إدارة الصووووورة الللقيةيف   أفراد امتمع األردين  ا الا   الفعلية حنو جهود العالقات العامة الرقمية

(  أ  الفلرة اليت  قص  3.540 – 3.827 را  ت املتو وووسات احلووووااية املتعللة هبلا الووووؤاي ما اني ) قد  .األرد 

لصووورة ا على   وو يل رأي ا مهور  وي صتلف اللضووااي اليت  عا ها ى أ     ووواعد ارامة العالقات العامة الرقميةعل
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(. يف  ني أ  الفلرة 3.827ل  األعلى اني متو ووسات اإلجاابت،  يث الغ متو ووسها )"  الللقية للساا الووويا ة

 ا  ى من   وولوكيات ا مهور املوووتهدف من اللساا الووويعل اليت  قص على أ     ؤثر ارامة العالقات العامة الرقمية

(. أما االحنرافات املعيارية فا  اللي  املقخفضوووووووووووووووة اليت مت 3.540كا ت األقل اني متو ووووووووووووووسات اإلجاابت،  الغ )" 

 احلصوي عليها   ري إىل أ  إجاابت عيقة الدرا ة متلاراة  مت اهبة.

 النتائج

امة الرقمية يف إدارة الصووووووووورة الللقية لللساا الووووووووويا   على الوع  الثلايف  وجد ا ع ا ووووووووات  هود العالقات الع -1

 لقات  وجهات لد  لي ة  ق ووووووي  الووووووويا ة لوضووووووع ارامة عالقات عامة رقميةللجمهور األردين  ادرجة مر فعة،  ا  

 الووووووووووووووويا ة لي ة  ق ووووووووووووووي اامي خس   وفري معلومات كافية إلعلى  ووووووووووووووواعد الوع  الثلايف للجمهور. كما أهنا  دع  

 لتحوني الصورة الللقية لللساا.

إدارة  جهود العالقات العامة الرقمية يفإ  العاملو  يف م ا   اإلعالم يف اللساا الووووووووووووويا    تل و  ر ية  وي  -2

  يدركو  أمهية إيصوووووووواي املعلومة املسلواة للرأي العام  وي الصووووووووورة   ادرجة مر فعة.للساا الووووووووويا ة الصووووووووورة الللقية 

 .للساا الويا ة ةالللقي

 جود عالقة ار بااية اني العوامل اشددة لت وووو يل املعرفة لد  جملوووورا و  أفراد امتمع األردين  اني ا الا   الفعلية  -3

 للساا الويا ة يف األرد . إدارة الصورة الللقيةيف  حنو جهود العالقات العامة الرقمية

 التوصيات :

لعامة الرقمية يف الرت ية لللساا الوووووووووووويا   ل وهنا  للل من   ر املتغريات اليت التلكيد على ا وووووووووووتخدام العالقات ا-1

  ؤثر على الصورة الللقية املدركة هللا اللساا.
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لتوعية   ثليف أفراد امتمع األردين حنو صووووووووووووووورة ذلقية أفضوووووووووووووول لللساا  العالقات العامة الرقميةا ووووووووووووووتثمار جهود -2

 الويا  .

لايف   وووا ل اإلعالم ابملعلومات اليت  ووووه  يف ةايدة الوع  الثلتز يد  قات العامة الرقميةضووور رة اال وووتفادة من العال-3

 . املعريف للجمهور األردين

العالقووات العووامووة الرقميووة لوود رلووا اهلووام يف اووامي جهود يف إدارة الصووووووووووووووورة الووللقيووة لللسوواا ابلتخسي  لربامة الليووام -4

 الويا  .

 لصووووووووووووووورة الللقية وي ا و  على دراية اتمة  جيدة يف ارامة العالقات العامة الرقمية وفري موظف أمهيةالتلكيد على -5

 للساا الويا ة

ع دارة الصووووووورة الللقية لللساا الووووووويا   ل وهنا   ووووووب وي إ  لدمي مضوووووومو  اجياو لربامة العالقات العامة الرقمية-6

  اجات ا مهور  رغبا  

ة العالقات اراميف  دارة الصوووووورة الللقية للساا الوووووويا ة وي إ سر  ةاملوضووووووعات املالتلكيد على أمهية أ    و  -7

 مع التمامات ا مهور األردين.متفلة  العامة الرقمية

ر  ااالعه  على  خ، العاملني يف إدارة العالقات العامةد رات متخصووووووووووووووصوووووووووووووووة يف جماي اقاا قدرات علد  قظي    -8

 .العالقات العامة الرقميةاملوتجدات يف جماي 

 وام  اهل

 استاذ مساعد/كلية االعالم/ اذاعة وتلفزيون جامعة الشرق االوسط 

 Assistant professor /faculty of media/radio&tv/middle east 

university   
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