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 الملخص
إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع اتجاهات هدفت الدراسة إلى التعرف على 

إستخدام أسلوب بعينة ال . تحقيقا ألهداف الدراسة واستكمااًل لمراحلها اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وتم اختيارالجمهور
( من العاملين في 26قد بلغت عينة البحث النهائية التي تم تحليلها )، و تم توزيع االستبانات عليهم بطريقة عشوائية، و الحصر الشامل

اتفاق المشاركين على مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام بلدية الفحيص.وتوصلت الدراسة إلى 
اتفاق و  .م األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهورموقع البلدية على شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار نحو استخدا

المشاركين على مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام موقع البلدية على شبكة اإلنترنت؛ إلقامة 
تفاق المشاركين على أهمية اكما توصلت الدراسة إلى  .االتصال التفاعلي والحوار نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور

تحديد عدد من المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت ومن أهم هذه 
 رلومات عن مهمة البلدية ورسالتها، معلومات عن برامج البلدية لخدمة المجتمع، وأن يتوفمعالمضامين )معلومات عن خدمات البلدية، 

في موقع البلدية لقطات فيديو عن الخدمات ( وذلك من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 
وجود عدد من العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي وأخيرًا توصلت الدراسة إلى  .الجمهور

قد أوصت و  هم لموقع بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية.تحول دون استخدام
 تعزيز قدرات العاملين في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.الدراسة بضرورة 

 االنترنت، الجمهور. ، بلدية الفحيص،إدارة العالقات العامة الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 
 »ساهمت التطورات المتالحقة في التكنولوجيا الرقمية، ومن أهمها اإلنترنت ،إلىحدوث تغيير في طبيعة المجال العام

Public sphere»  الذي يعيش فيه األفراد، إذ أصبح لديهم القدرة على التعبير عن آرائهم في في مختلف القضايا، كما وأصبح لدى
مؤسسات المجتمع المدني القدرة على تجميع مصالح األعضاء دون قيود، وقد انعكست هذه التطورات على إدارة العالقات العامة 

كوظيفة إدارية وإتصالية للمؤسسات بمختلف أشكالها بشكل عام والمؤسسات الخدمية بشكل خاص. وعليه فقد أصبح من الضروري 
التفكير في استراتيجياتهم االتصالية في ضوء التطور الحاصل في التكنولوجيا الرقمية، ومن أهمها على ممارسي العالقات العامة إعادة 

 .اإلنترنت

كم  مكما وأحدثت ثورة التكنولوجيا الرقمية تأثيرًا كبيرًا على مختلف المجاالت اإلعالمية بكافة وسائلها ومحتواها، وقد كانت أقسام األعال
الكبير واالستجابة لنتائجه ولكن العالقات العامة كمهنة اتصالية متخصصة كانت أقل استجابة وأقل تأثرًا نظرًا أكثر األقسام لهذا التأثير 

 .لطبيعة هذه المهنة والتي ترتبط ارتباطًا عضويًا ووظيفيًا بالجماهير التي تخدمها وبالمجتمعات التي تنتمي إليها

لمتزايدة وآثارها المتوالية تشكل تحديًا اجتماعيًا وحضاريًا في مواجهة مهنة العالقات كما وكانت ثورة تكنولوجيا الرقمية بكل نتائجها ا
العامة التي عليها أن تستجيب لها فإن هذه االستجابة ال بد من أن تكون داخل إطار طبيعتها الخاصة وظروف منظماتها وجماهيرها 

 .ابة من ناحية وبين البيئة التي تتعامل مع متطلبات من ناحية أخرى ومجتمعاتها وعالمها حتى يحدث هناك توافق بين التحدي واالستج
وعليه فإذا كانت استجابة العالقات العامة وممارسيها لهذا التحدي طبيعية وضرورية، فإن طبيعة هذه االستجابة ونوعيتها وكيفيتها 
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 االستجابة وتطبيقاتها، حتى تأتى هذه االستجابة تشكل تساؤالت مهمة، ال بد من إيجاد إجابات محددة واضحة قبل االندفاع مع تيار
 .(2019بشكل علمي وواقعي وتكون هذه االستجابة خالية تمامًا من السلبيات التي قد تضرها وال تنفعها)حسن،

معات تومن ناحية أخرى فقد شهد مجال عمل العالقات العامة تطورًا ملحوظًا ؛ ويعزى السبب في ذلك إلى التعقيد المتزايد في المج
 الحديثة وقوة الرأي العام المتنامية، إذ أصبح كسب تعاون وتأييد وثقة األخرين جزًء ال يتجزأ من العمل اليومي إلدارة كافة المؤسسات،

وتعد عملية العالقات العامة داخل المؤسسة وخارجها إحدى أهم األساليب التي تساهم في كسب الجماهير والحصول على تأيدهم، مما 
و نفسي لخلق العالقات الودية القائمة على الفهم والمشاركة واالحترام المتبادل بين المؤسسة واألفراد من جهة وبين األفراد يتطلب ج

فيما بينهم من جهة ُأخرى لخلق جو من التوافق االجتماعي بين المؤسسة والجمهور، مما يتطلب إمتالك العديد من المهارات كمهارات 
تماعي عبر وسائل األعالم للتعامل مع األخرين ومحاورتهم من قبل العاملين في العالقات العامة )الفارس، التفاعل والتواصل االج

2015.) 

كما وُتعتبر دائـرة العالقـات العامـة فـي كافة المؤسسات الخدمية بمثابة حلقـة الوصـل التـي تهدف بشكل أساسي إلى ـربط هذه 
ها تعد بمثابة حجر األساس في عملية اتصال قسم العالقات العامة مع الجمهور، كما ويهدف هذا المؤسسات الخدمية بجماهيرهـا، إذ أن

 إلى خلق أفضل صورة للمؤسسة.

ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ بأن العالقـات العامـة تعد بمثابة نظامـاّ  يهدف إلى اإلجابة عن طبيعة أنشطة وبرامح المؤسسات  
قات العامة يؤدي إلى إحــداث عملية التغييــر المطلوبة داخل المؤسسات الخدمية من أجل ضمان أفضل الخدمية، كما أن قسم العال

 (. Wilcox et al.,2006تواصل مع الجمهور )

وبناًء على ما سبق ذكره ونظرًا ألهمية ودور إدارة العالقات العامة في المؤسسات الخدمية بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص 
سعى المسـئولين فـي المؤسسات الخدمية إللقاء الضوء على قسم العالقـات العامـة داخل هذه المؤسسات ومنحهم الصالحيات فقد 

 & Alhadid) الالزمة من أجل تمكنيهم مـن القيـام بمختلف البرامج واألنشطة؛ من أجل التواصل مع جماهيرها الداخلين والخارجين
Qaddomi, 2016).  

ءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على اتجاهات إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام وعليه فقد جا
 األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة كاستخدام شبكة اإلنترنت ثورة حقيقية في عالم االتصال والمعلومات، وباتت عصب المؤسسات 
بشكل عام والمؤسسات الخدمية بشكل خاص وذلك من أجل خدمة أهداف هذه المؤسسات، والمساهمة في نجاحها وتقدمها، فتوظيف 

التواصل بين أفراد المجتمع وتبادل المعلومات بصورة غير مسبوقة، وفرصة للمؤسسات الخدمية  هذه التكنولوجيا تساهم في تسهيل
لتحقيق عالقة أكثر متانة بينها وبين الجمهور وذلك من خالل التفاعل والمشاركة والتعليق على مدى أهمية شبكة اإلنترنت في تحقيق 

جاهات إدارة العالقات العامة  في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت ذلك. وعليه فأن مشكلة هذه الدراسة تتبلور في معرفة ات
كوسيلة تواصل مع الجمهور، وذلك نظرًا ألن شبكة اإلنترنت تعتبر من أهم التطورات لتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تزايد استخدامها 
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العالقات العامة ، وذلك نظرًا ألن مفهوم العالقات من قبل الجماهير التي أصبحت أداة رئيسية من األدوات المستخدمة في وظائف 
اإلجابة عن ستقوم هذه الدراسة بالعامة يعتبر من المفاهيم الهامة لدى العديد من العاملين بالمؤسسات الخدمية بمختلف أشكالها، وعليه 

 التساؤل الرئيسي التالي: 

 تخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور؟ ماهي إتجاهات إدارات العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو إس -
 وسينبثق عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية: 

  ما مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛ إلقامة
 صل مع الجمهور ؟االتصال التفاعلي والحوار نحو استخدام األنترنت كوسيلة توا

  ما هي أهم المزايا االتصالية التي يرى ممارسو العالقات العامة أن موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت يحققها لوظيفة إدارات
 العالقات العامة وأنشطتها نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور ؟

 ه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت ؟ وهل تدعم هذه ما هي أهم المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة أن
 المضامين االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور ؟

  ما هي أهم العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع بلدية
 حيص إستخدام األنترنت نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية؟الف

 أهداف الدراسة
بشكل رئيسي إلى التعرف على اتجاهات إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت  تهدف هذه الورقة البحثية 

 كوسيلة تواصل مع الجمهور، وأنبثق عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية: 

  مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛التعرف على مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام مواقع 
 إلقامة االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور.

  التعرف على أهم المزايا االتصالية التي يرى ممارسو العالقات العامة أن موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت يحققها لوظيفة إدارات
 العالقات العامة وأنشطتها.

 لتي يري ممارسو العالقات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت ؟ وهل التعرف على أهم المضامين ا
 تدعم هذه المضامين االتصال التفاعلي؟

  التعرف على أهم العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع
 دام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية؟بلدية الفحيص إستخ
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 أهمية الدراسة 
اتجاهات إدارة العالقات العامة  في بلدية الفحيص  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله أال وهو "

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور"، 

 أواًل: األهمية العلمية 

  ،جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة اتجاهات إدارة العالقات العامة  نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور
 ولذلك تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

 القات العامة  في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور سيساهم في كما وأن تناول اتجاهات إدارة الع
تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة تعزيز إدارة العالقات العامة  نحو استخدام األنترنت كوسيلة 

 يص بشكل خاص.تواصل مع الجمهور في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية الفح
 ثانيًا: األهمية العملية 

 القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن اتجاهات إدارة العالقات العامة  في  لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
لقرارات في ا بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع

البلدية  للتعرف على أتجاهات إدارة العالقات العامة  في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور ، 
 في تعزيز استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور. المناسبة اإلجراءات اتخاذ في وبالتالي تساعدهم

 الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه
أبعاد مختلفة ، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين أتجاهات إدارة العالقات العامة  في بلدية الفحيص نحو 

 استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.
 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 أواًل: اإلطار النظري 
نامية، تَشهَد عمل العالقات العامة تطورًا ملحوظًا في السنوات األخيرة؛ نظرًا للتعقيد المتزايد في المجتمعات الحديثة وقوة الرأي العام الم

ية لمؤسسات والمنظمات، وُتعتبر عملحيُث أصبح كسب تعاون وتأييد وثقة األخرين جزًء ال يتجزأ من العمل اليومي إلدارة مختلف ا
رعاية العالقات العامة االنسانية داخل المؤسسة وخارجها ِمْن أهم أساليب كسب الجماهير والتأثير في رأيهم العام والحصول على 

راد من جهة واألف تأيدهم، مما يتطلب جو نفسي لخلق العالقات الودية القائمة على الفهم والمشاركة واالحترام المتبادل بين المؤسسة
وبين األفراد فيما بينهم من جهة ُأخرى لخلق جو من التوافق االجتماعي بين المؤسسة والجمهور، وهذا يتطلب إمتالك مهارات متعددة 
 مثل مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي عبر وسائل األعالم للتعامل مع األخرين ومحاورتهم من قبل العاملين في العالقات العامة

 (.2015)الفارس، 

كما وتعد العالقات العامة ظاهرة اجتماعية ظهرت إلى حيز الوجود منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض. ومما الشك فيه أن 
التجمعات البشرية أينما وجدت تحدث بينهم  العالقات واالتصاالت والمعامالت حتى تستطيع هذه التجمعات أن تواجه متطلبات 

 الحياة.
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من دور وأهمية العالقات العامة تعقد الحياة اإلنسانية إذ ال يستطيع اإلنسان في المجتمع أن يجد وقتًا لإلطالع واإلحاطة ومما يزيد 
بالمعلومات التي تخرج عن مجال تخصصه، وحياة مجتمعه إال القليل، مع أنه يعيش في مجتمع يتوجب عليه المشاركة فيه من أجل 

قات العامة ليست مجرد إعالم الناس بالحقائق، وال مجرد الدعاية إلعالن فكرة معينة، أوالترويج، ولكنها صنع الحياة العامة. إذ أن العال
عبارة عن نوع من السياسة أو السلوك التي ال بد من أن يحقق األنسان من خاللها المنفعة الذاتية، مع ضرورة مراعاة مصالح الغير، 

. كما وتزايدت أهمية العالقات العامة على النظام العالمي، إذ  ـل أواًل وفي معاملة النـاس ثانياً ومن أجل ذلك يسلك سلوكًا معينًا في العم
ظهرت المؤسسات العلمية المتخصصة في العالقات العامة، كذلك زاد االهتمام بها في المجتمعات العربية، حيث أنشأت العديد من 

 . (2015ي،المؤسسات والهيئات أقسامًا للعالقات العامة )الشمر 

ي فكما وتعد العالقات العامة من العلوم اإلنسانية الحديثة نسبيًا في وقتنا الحالي، إذ أنها ظاهرة اجتماعية تسعى إلى مساندة العاملين 
حل مشكالتهم وإصالح العيوب وذلك من خالل فهم وتفسير السلوك اإلنساني لمجتمع المؤسسة. أي أن العالقات العامة هي عبارة 

اط اتصالي يهدف بشكل أساسي إلى توثيق الصلة بالمجتمع وإبراز الصورة المشرقة للمؤسسة وذلك عبر خدمة المجتمع عن نش
 (.2015وصيانة مصالحه)األمين، 

وعليه نستنتج بأن األنشطة التي تمارسها العالقات العامة لم تعد من األنشطة الهامشية في المؤسسة وذلك نظرًا ألن أهمية هذه  
ة قد تعاظمت بشكل كبير بحيث ال تكاد تستطيع أي مؤسسة االستغناء عن قسم العالقات العامة في تسيير أعمالها ودعم ثقة األنشط

 المجتمع في المؤسسة وتحقيق قدر من التفاهم المتبادل بين المؤسسة وجمهورها. 

والتي تتمثل بشكل أساسي فيما يلي  ومن ناحية أخرى فقد سعت العديد من الدراسات إلى تحديد وظائف العالقات العامة
 (: 2015)الشمري،

 إذ تقوم العالقات العامة بجمع وتحليل وبحث ودراسة اتجاهات الرأي العام لجماهير المؤسسة ومعرفة آرائهم واتجاهاتهم،  : البحـث
ة األوضاع االقتصادي من أجل الحصول على حقائق صحيحة ، كما وتدرس العالقات العامة التطورات المستمرة التي تحدث في

 واالجتماعية والسياسية، وتقوم أيضًا ببحث وتحليل وتلخيص جميع المسائل التي تهم اإلدارة العليا ورفعها إليها. 
 يقوم جهاز العالقات العامة بعملية رسم السياسة العامة للمؤسسة، ورسم السياسة والبرامج الخاصة بالعالقات العامة  : التخطيـط

ياسة العامة للمؤسسة وخططها من أجل تحديد األهداف والجماهير المستهدفة، وتصميم البرامج اإلعالمية، من ضمن إطار الس
حيث التوقيت وتوزيع االختصاصات على الخبراء وتحديد الميزانية بشكل دقيق، كما وأنها  تقوم على شرح سياسات المنشأة 

 التعاون معها.للجمهور، أو أي تعديل أو تغيير بغية قبوله إياها، و 
 تسعى العالقات العامة إلى إقامة عالقات طيبة مع قادة الرأي في المجتمع من خالل وضع الحقائق أمامهم، كما  : االتصــال

ويعمل هه القسم على إقامة عالقات طيبة مع معاهد التدريب، من أجل تدريب موظفيها وعمالها في هذه المعاهد، كما يعمل قسم 
لى إحداث تغيير في اتجاهات الرأي العام وتحويله إلى صالح المؤسسة، كما وأنه يزود المؤسسة بكافة العالقات العامة ع

 التطورات التي تحدث في الرأي العام.
 يعمل قسم العالقات العامة على التنسيق بين اإلدارات المختلفة من أجل تحقيق التفاهم بينها، كما تعمل كحلقة اتصال : التنســيق

ويقصد به قياس النتائج : ق بين الموظفين والشخصيات المختلفة، وبين المستويات الدنيا والمستويات للعليا. التقويــموأداة تنسي
 الفعلية لبرامج العالقات العامة، والقيام باإلجراءات الصحيحة لضمان فعالية البرامج وتحقيقها ألهدافها .
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المؤسسات الحكومية بمثابة حلقـة الوصـل التـي تقوم على ـربط المؤسسة بجماهيرهـا، فهـي النافـذة كما وُتعتبر دائـرة العالقـات العامـة فـي 
التي تطل من خاللها العالقات العامة على جماهيرها، وتهدف إلى إطالعهم علـى كافة األنشطة والبرامج وذلَك ِمْن خالل وسائل 

ؤسسة. كما وتشكل العالقات العامة للمؤسسة النافذة التي تطل منها الجماهير اإلعالم المختلفة؛ حتى تتمكن من خلق أفضل صورة للم
 (.2011على المؤسسة في حال رغبتها في الحصول على أي معلومـة )دراغمة، 

ن ع ومن ناحية ُأخرى فأن األعالم ُيعّد من الوسائل الفعالة للتواصل مع الجمهور، كما وُيعّد وسيلة فعالة في التأثير على الجمهور
طريق تغيير اآلراء واألفكار، وُيعّد األعالم من الوسائل التي تهدف لرسم صورة واضحة عن الحقيقة وإعطاء توجه صادق نحو االفكار 

بدون تضليل أو زيف، وعليه تلعب العالقات العامة دورًا هامًا في الجمع بين الدعاية واإلعالم من خالل إخبار الجمهور بالسياسة 
في المؤسسة لتحقيق منفعة للناس والمجتمع، ولذلك تسعى إدارة العالقات العامة في المؤسسات والمنظمات إلى إعداد  والنمط المتبع

كوادرها والعاملين بها بشكل فعال إلستخدام مختلف وسائل األعالم وتكنولوجيا األتصاالت الحديثة إليصال األفكار واالتجاهات 
ن خاللها، وخصوصًا التقنيات الحديثة كاالنترنت لنشر أفكارها عبر وسائل التواصل االجتماعي واستقطاب أعداد كبيرة من الجماهير م

 (.2015)الفارس، 

ومن ناحية أخرى فأن مفهوم اإلنترنت إلى شبكة تتألف من العديد من الحاسبات اآللية التي ترتبط ببعضها البعض، من خالل خطوط 
لعالم حتى تشكل في النهاية شبكة ضخمة تقوم على نقل المعلومات بحيث يستطيع المستخدم الهاتف، واألقمار الصناعية، وتمتد عبر ا

من خاللها الدخول إلى أي منها في أي وقت ومن أي مكان يتواجد فيه حتى ولو كان في الفضاء. كما ويعتبر اإلنترنت كوسيط 
 ي في التواصل وتحسين العالقات االجتماعية للفرد، وهياتصالي أداة لالتصال باآلخرين، وتكنولوجيا وسيطة  يكمن هدفها األساس

المكان الذي تنشأ منه عالقات اجتماعية جديدة، كما ويشكل اإلنترنت شكاًل جديًدا من أشكال العالقات التي تنشأ بين األفراد وتتخطى 
 ة المكتوبة بين شخصين أو أكثر، إذالحدود المكانية والزمانية وتسمح بتحقيق تفاعل وتواصل اجتماعي من خالل استخدام الرسال

 (:2015تصبح من خالله الكلمة المكتوبة هي أساس التواصل بين األفراد، وعليه تكتسب شبكة اإلنترنت أهميتها من أنها)عبد الرزاق، 

 تحتوي على خزينا كبيرًا من المعلومات، وسهولة الوصول إلى هذه المعلومات. 
 علوماتتنوع التخصصات والفروع العلمية للم. 
 مجانية أو شبه مجانية الحصول على هذه المعلومات. 
 .سهولة تنظيم وتصنيف وحفظ هذه البيانات والمعلومات 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 وسيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على بعض الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة.

معرفة مدى توظيف ممارسي العالقات العامة في القطاع التجاري األردني لشبكات التواصل ( إلى 2018هدفت دراسة )المزاهرة،
االجتماعي وذلَك بدف التعرف على العوامل المؤثرة في توظيفهم لهذه الشبكات. ولتحقيق أهداف الدراسة قاَم الباحث على إتباع المنهج 

( ِمْن عينة الدراسة تقوم بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في مجال %48الوصفي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنَّ )
عملهم، وأن شبكة الفيسبوك هًي بين الممارسين بين شبكات التواصل االجتماعي األخرى، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين 

 إلى وجود عالقة بين كل من األداء المتوقع والجهد المتوقع الشبكة األكثر استخدامًا األداء المتوقع والنية السلوكية، كما أشارت الدراسة
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 والتأثير المجتمعي،ً  كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين التأثير المجتمعي والتسهيالت ووجود عالقة بين الجهد والتأثير
 المجتمعي والتسهيالت المتاحة.

على اتجاهات العاملين في مجال العالقات العامة ضمن وسائل اإلعالم الرسمية ( فقد هدفت إلى التعرف 2015أما دراسة )الفارس،
والخاصة في مدينة دمشق. ولتحقيق أهداف الدراسة قاَم الباحث على إتباع المنهج الوصفي التحليلي. وِمْن أهم النتائج التي توصلت 

التواصل االجتماعي اإللكترونية، كما توصلت الدراسة إلى عدم لها الدراسة وجود اتجاهًا إيجابيًا لدى أفراد عينة البحث نحو مواقع 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين اتجاهات الجنسين )الذكور واإلناث( من العاملين في مجال العالقات العامة نحو مواقع التواصل 

دد ن في العالقات العامة تبعًا لمتغير عاالجتماعي. وأخيرًا توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات العاملي
 .سنوات العمل، وذلك لصالح الذين لم يمضوا الخمس سنوات

( إلى توضيح دور العالقات العامة في صورة الجامعة ومعرفة الدور الوسيط Alhadid & Qaddomi, 2016وقد هدفت دراسة )
حيث تم تطبيق الدراسة على موظفي جامعة العلوم التطبيقية  لوسائل التواصل االجتماعي بين العالقات العامة وصورة الجامعة،

الخاصة. وقد أظهرت النتائج أنه كان هناك تأثير للعالقات العامة على صورة الجامعة، وتأثير وسائل التواصل االجتماعي كمتغير 
 وسيط بين العالقات العامة وصورة الجامعة.

على اتجاهات العاملين في مجال العالقات العامة ضمن وسائل اإلعالم الرسمية ( فقد هدفت إلى التعرف 2015أما دراسة )الفارس،
والخاصة في مدينة دمشق. ولتحقيق أهداف الدراسة قاَم الباحث على إتباع المنهج الوصفي التحليلي. وِمْن أهم النتائج التي توصلت 

التواصل االجتماعي اإللكترونية، كما توصلت الدراسة إلى عدم لها الدراسة وجود اتجاهًا إيجابيًا لدى أفراد عينة البحث نحو مواقع 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين اتجاهات الجنسين )الذكور واإلناث( من العاملين في مجال العالقات العامة نحو مواقع التواصل 

دد ن في العالقات العامة تبعًا لمتغير عاالجتماعي. وأخيرًا توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات العاملي
 .سنوات العمل، وذلك لصالح الذين لم يمضوا الخمس سنوات

( إلى الكشف عن استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي من أجل Kent & Taylor, 2014وفيما هدفت دراسة )
ين المنظمات والجمهور ويطبق هذا االعتبار على االجتماعية التواصل وأغراض بناء العالقات وذلَك نظرًا ألهمية العالقات ب

والسياسية. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي تقدم فرًصا رائعة للمنظمات التواصل مع 
أداة إذ أنَّ وسائل التواصل  الجماهير. كما توصلت الدراسة على وجود عالقة بين العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي

 االجتماعي تساعد قسم العالقات العامة في اإلعالن والتسويق، كما وتوفر وسائل التواصل االجتماعي رابًطا مباشًرا للمستهلكين.

ي أ( إلى التعرف على دور العالقات العامة في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في صحفتي الر 2013وقد هدفت دراسة )السعيدي، 
والكويت تايمز ومعرفة أهم العوامل التي تؤثر في الرضا. ولتحقيق أهداف الدراسة قاَم الباحث على إتباع المنهج الوصفي التحليلي. 

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن طبيعة العالقات العامة داخل المؤسسات قد تتغير من مؤسسة إلى ُأخرى، كما وأظهرت 
أن دراسة أولوية العاملين من قبل اإلدارات ومن ِقبل العالقات العامة على وجه الخصوص للعمل على أجندة حسب نتائج الدراسة 

 االلويات في كل مؤسسة على حدة.
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( إلى وصف وتحليل اتجاهات ممارسي العالقات العامة في المؤسسات البحرينية نحو استخدام 2013دراسة عياد )بينما هدفت 
اتصال ومدى إدراكهم لهذه الوسيلة في تحقيق االتصال التفاعلي. وقد اعتمدت هذه الدراسة نماذج جرونج ، ونظرية اإلنترنت كوسيلة 

الحوار كإطار نظري لها، واستخدمت منهج المسح كمنهج للدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي لدي ممارسي 
كانية استخدام مواقع مؤسساتهم  عبر شبكة اإلنترنت بفاعلية في زيادة كفاءة االتصال العالقات العامة في المؤسسات البحرينية نحو إم

في اتجاهين بين المؤسسة وجماهيرها، وأن هذه المواقع يمكن أن تسهم في دعم التواصل بين المؤسسة وجماهيرها المختلفة، وفي بناء 
سبة تغطية أكبر في هذه الوسائل. كما أن هذه المواقع تسهم في قيام عالقات جيدة مع وسائل اإلعالم والقائمين عليها والحصول علي ن

 العالقات العامة بأداء وظائفها التقليدية بفاعلية أكبر. كما يمكن من خالل هذه المواقع تقديم مزيج من الرسائل االتصالية عن المؤسسة
امة في المؤسسات البحرينية أن هناك بعض الصعوبات ومخرجاتها لجماهيرها األساسية. وفي الوقت نفسه يري ممارس العالقات الع

 اإلدارية والتنظيمية والفنية والمادية تحول دون االستخدام األمثل لموقع مؤسساتهم  عبر شبكة اإلنترنت.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
 خدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور، أثر هذهتناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق إتجاهات إدارات العالقات العامة نحو إست

لى دور عالمتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، وتناولت بعض تلك الدراسات 
ة في بلدية إدارات العالقات العام. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها إتجاهات العالقات العامة في تحقيق الرضا

 الفحيص نحو إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور اللذين يحتاجون إلى الخدمات من البلدية.

 منهجية الدراسة
 تحقيقا ألهداف الدراسة واستكمااًل لمراحلها اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة وهي"

 ثرأات إدارات العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور " من خالل البحث في إتجاه
عبير عنها ر وتحليل بياناتها والتإتجاهات إدارات العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهو 

تعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا يوضح حجم الظاهرة كميًا وكيفيًا، حيث أن ال
 ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة.

ويعرف المنهج الوصفي على أنه: إحدى أساليب التحليل التي تقوم بشكٍل أساسي على معلومات كافية ودقيقة عن موضوٍع أو ظاهرٍة 
ترة أو فترات زمنية معروفة ومحددة، للحصول على نتائج عملية ثم تحليلها وتفسيرها بكيفية تتفق فيها مع المعطيات الفعلية معينة في ف

 (.2011للظاهرة )الجديلي، 

 مجتمع البحث
 تكون مجتمع البحث من العاملين في بلدية الفحيص.
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 عينة البحث
، وتم توزيع االستبانات عليهم بطريقة عشوائية، وقد بلغت عينة البحث الشامل إستخدام أسلوب الحصرقام الباحث باختيار العينة ب

 ( يوضح خصائص أفراد عينة البحث تبعا.1( من العاملين في بلدية الفحيص. والجدول رقم )26النهائية التي تم تحليلها )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %61.5 16 ذكر
 38.5 10 أنثى

 %100 26 المجموع

 المؤهل التعليمي 2

 %19.2 5 دبلوم
 %69.2 18 بكالوريس
 %11.6 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %100 26 المجموع
 %7.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 3

 %23.1 6 سنوات 10 -5
 %19.2 5 سنة 15 -11

 %50 13 سنة 15أكثر من 
 %100 26 المجموع

 (: خصائص أفراد عينة البحث1الجدول )
في الدائرة والمحاسبية في بلدية الفحيص ، حيث اشتملت  ( من العاملين26( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )
عينة (. وكان معظم أفراد 38.5أي بنسبة )%10(، ومن العامالت من األناث 61.5( من الذكور وبنسبة )16عينة الدراسة على )

( مستجيب من حملة درجة 5( كما وكان هناك )69.2( وبنسبة  )%18الدراسة  من حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغ عددهم )
( 11.6( أي بنسبة ) %3(، أما حملة درجة الماجستير من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )%19.2الدبلوم والذين شكلوا ما نسبته  )
( أما األفراد اللذين %50وبنسبة ) 13سنة بواقع مشارك  15أغلب أفراد العينة في العمل أكثر من  من عينة الدراسة. وكانت خبرة

( من عينة الدراسة، وبلغ عدد األفراد من ذوي %23.1مشاركا ومشاركة، وبنسبة ) 6( سنوات بلغ عددهم 10-5تتراوح خبرتهم بين )
سنة فقد بلغ عددهم 15-11( من أفراد عينة الدراسة، أما ذوي الخبرة %7.7( مشاركا ومشاركة وبنسبة )2سنوات ) 5الخبرة أقل من 

 ( من عينة الدراسة.%19.2( مشاركا ومشاركة أي بنسبة )5)

 : اعتمد البحث نوعين من الطرق لجمع البيانات هي:طرق جمع البيانات
والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير واألبحاث الطريقة الثانوية: وتشمل جمع البيانات والمعلومات من خالل الكتب والمقاالت  -

 المنشورة والمتعلقة بموضوع البحث.
الطريقة األساسية: وتشمل االستبانة التي أُعدت خصيصًا لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات البحث، وتم إعدداها وتصميمها  -

 باالعتماد على الدراسات السابقة واألدب  النظري.
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 أداة البحث
فادة من األدب النظري السابق والدراسات المتعلقة بموضوع البحث تم إعداد استبانة مكونة من قسمين، قسم يوضح معلومات باالست

عامة، أما القسم الثاني فقد احتوى على عدد من العبارات التي توضح استخدام اإلنترنت في تحقيق االتصال التفاعلي في بلدية 
 ( فقرة.27الفحيص، بواقع )

 المعالجة اإلحصائية أساليب
( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول على SPSSلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج ال )

اختبار كرونباخ ألفا حيث تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي: النتائج 
(Cronbach’s Alpha( لقياس درجة االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات البحث وقد بلغت )0.83 )

اتجاهات إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة لقياس وهي بذلك تعكس 
اس النسب المئوية لقيفي أداة البحث وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، وتم حساب  األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور

التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة، والوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين 
 لمعرفة اتجاهات إدارة العالقاتتشتت اإلجابات عن قيم وسطها الحسابي على فقرات االستبانة، واالنحراف المعياري لقياس مدى 

 العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.

 نتائج الدراسة وتوصياتها 
(، وفيما SPSSبعد عملية جمع البيانات تمت معالجتها إحصائيًا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 يلي عرض للنتائج التي توصل إليها الدراسة.

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن اسئلة الدراسة 
َواستخدم الباحث المتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، َولتقدير إستجابات المبحَوثين 

 المعيار اآلتي:عن كل فقرة من فقرات الدراسة إذ تم إستخدام 

اتجاهات إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة  (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على2جدَول)
 تواصل مع الجمهور

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5
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أسئلة اإلستبيان لتحليل اتجاهات إدارة العالقات العامة في بلدية الفحيص نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع  لقد تم إعداد
 .ة الفحيصبلدي الجمهور، ولتحقيق ذلك تم استخدام  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقدير استجابات العاملين في

إلمكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛  بلدية الفحيصإدراك ممارسي العالقات العامة في  ىالفرع األول: مد
 إلقامة االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور

مدى لقياس  صالفحي بلدية( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير العاملين في 3الجدول رقم )
إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي 

 والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور.

ممارسي العالقات العامة في بلدية مدى إدراك  للعبارات المتعلقة لقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 3جدول)
ي ف الفحيص إلمكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور

 بلدية الفحيص

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

 ورجمهال تمكن في موقع البلدية روابطأن أستخدام  1
ساهم ي بلدية الفحيصتقديم أفكار تجاه أنشطة  من

في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل 
 .مع الجمهور 

  

3.96 0.994 

هور الجم تمكن في موقع البلدية روابط أن أستخدام  2
يساهم في تحقيق  تقديم شكاوي ومقترحات من 

االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع 
 .الجمهور

4 0.921 

هور الجم تمكن في موقع البلدية روابط أن أستخدام  3
االتصال  بقسم العالقات العامة مباشر يساهم من 

في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل 
 .مع الجمهور

3.83 1.215 

سي تتيح لممار  في موقع البلدية روابط أن أستخدام  4
اهم يس األعالمالعالقات العامة التعرف علي رد فعل 

في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل 
 مع الجمهور

4.02 1.015 
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هور تتيح للجم في موقع البلدية روابط أن أستخدام  5
 تقديم معلومات

يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة 
 الجمهور.تواصل مع 

3.97 1.201 

جمهور للتتيح  في موقع البلدية روابط أن أستخدام  6
االتصال بالخبراء داخل المؤسسة مباشرة يساهم في 
تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع 

 الجمهور.

4.08 0.895 

هور تتيح للجم في موقع البلدية روابط أن أستخدام  7
االتصال بقيادات المؤسسة مباشرة يساهم في تحقيق 
االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع 

 الجمهور.

3.9 0.905 

 1.02 3.96 الدرجة الكلية
بلدية د مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في  ( أن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات لقياس3يتضح من خالل الجدول رقم )

ي ف الفحيص إلمكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور
دور مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في لفراد عينة الدراسة أبين  قوية( وهي تدل على درجة اتفاق 3.96قد بلغ ) بلدية الفحيص

مكانية استخدام مواقع مؤسساتهم علي شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور بلدية الفحيص إل
فراد عينة أ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات 1.02ما قيمة االنحراف المعياري العام فقد بلغت )أ ،في بلدية الفحيص

 الدراسة.

في  روابط أن أستخدام والتي تنص على: "  6( لصالح الفقرة رقم 4.08)بلغ كما ويتضح من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي 
للجمهور االتصال بالخبراء داخل المؤسسة مباشرة يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع تتيح  موقع البلدية

ل للجمهور االتصال بالخبراء داختتيح  في موقع البلدية روابط أستخدام مما يدل على أن اتفاق قوية،  " ويعكس هذا درجةالجمهور.
 .المؤسسة مباشرة يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور

بط  في موقع البلدية تمكن الجمهور من والتي تنص على: أن أستخدام روا 3( لصالح الفقرة رقم 3.83بينما بلغ أدنى متوسط حسابي )
االتصال  بقسم العالقات العامة مباشر يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي والحوار كوسيلة تواصل مع الجمهور " وعلى الرغم من 

تفاق المشاركين ك اذلك فهذه القيمة تعكس درجة اتفاق قوية. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذل
 شبكة اإلنترنت؛ إلقامة االتصال موقع البلدية علىعلى مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام 

 .التفاعلي والحوار نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور
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 اإلنترنت لوظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتهاعلى  البلديةالمزايا االتصالية التي يحققها موقع  أهمالفرع الثاني: 

أهم المزايا  حوبلدية الفحيص ن( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير العاملين في 4الجدول رقم )ويبين 
 .ات العامة وأنشطتهااالتصالية التي يحققها موقع البلدية على اإلنترنت لوظيفة إدارات العالق

على  ية الفحيصبلدللعبارات المتعلقة أهم المزايا االتصالية التي يحققها موقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4جدول)
 اإلنترنت لوظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتها

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

سهل يأن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية  1
واصل كوسيلة تلجهات األعالمية تقديم المعلومات الفورية 

 .واألعالم مع الجمهور

3.98 1.18 

زيد من يأن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية  2
 تغطية وسائل اإلعالم  كوسيلة تواصل مع الجمهور

 .واألعالم

3.82 1.149 

هل سأن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية ي 3
  في بلدية الفحيص بالجمهور لالتصالعالقات العامة ال

 كوسيلة تواصل مع الجمهور .

3.71 1.192 

هل سأن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية ي 4
 ة في بلدية الفحيصللجمهور االتصال بالعالقات العام

 كوسيلة تواصل مع الجمهور.

3.04 1.286 

يصاعد  أن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية 5
 كوسيلة تواصل مع  بلدية الفحيص صياغة أهداف ىعل

 الجمهور.

4.08 1.041 

يمكن   أن المعلومات التي يتم تقديمها عبر موقع البلدية 6
ة الفحيص في بلدي العاملين من القيام بعملهم بفاعلية أكثر

 .كوسيلة تواصل مع الجمهور 

4.12 0.924 

علي دعم أهداف العالقات بلدية الفحيص يساعد موقع  7
 كوسيلة تواصل مع الجمهور. .العامة

3.57 1.183 

االتصال على تسهيل  بلدية الفحيصيساعد موقع  8
 كوسيلة تواصل. بالجهات الحكومية

3.87 1.178 

 1.14 3.77 الدرجة الكلية
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أهم المزايا االتصالية التي يحققها موقع البلدية على  ( أن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات لقياس4يتضح من خالل الجدول رقم )
أهم حول فراد عينة الدراسة أبين  قوية( وهي تدل على درجة اتفاق 3.77قد بلغ ) اإلنترنت لوظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتها

معياري العام ما قيمة االنحراف الأ ،االتصالية التي يحققها موقع البلدية على اإلنترنت لوظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتها. المزايا
 فراد عينة الدراسة.أ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات 1.14فقد بلغت )

والتي تنص على: " أن المعلومات التي يتم  6( لصالح الفقرة رقم 4.12)بلغ كما ويتضح من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي 
تقديمها عبر موقع البلدية  يمكن العاملين من القيام بعملهم بفاعلية أكثر في بلدية الفحيص كوسيلة تواصل مع الجمهور " ويعكس هذا 

بر موقع البلدية  يمكن العاملين من القيام بعملهم المعلومات التي يتم تقديمها عمما يؤكد على أن ميزة استخدام درجة اتفاق قوية، 
 نظرًا ألن ذلك قد يخفف عنهم العمل التقليدي. بفاعلية 

دعم أهداف  ىوالتي تنص على: " يساعد موقع بلدية الفحيص عل 7( لصالح الفقرة رقم 3.57بينما بلغ أدنى متوسط حسابي )
دعم أهداف العالقات العامة كوسيلة  جيدة، وهذا يدل على أن ميزة تعكس درجة اتفاق و العالقات العامة كوسيلة تواصل مع الجمهور " 

دام وظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتها نحو استخ يساهم في تحقيقموقع بلدية الفحيص على اإلنترنت  في  تواصل مع الجمهور
 بشكل جيد.األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور 

ة التي يرى المزايا االتصاليوجود عدد من موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين وبشكل عام، فقد كان 
ممارسو العالقات العامة أن موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت يحققها لوظيفة إدارات العالقات العامة وأنشطتها نحو استخدام 

 األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.

 المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنتأهم : الثالثرع الف
 ية الفحيصبلد( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير العاملين في 5الجدول رقم ) 

 مانمن أجل ضات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت أهم المضامين التي يري ممارسو العالقلقياس 
 االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.
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نه أ أهم المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة للعبارات المتعلقة لقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5جدول)
يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 

 .الجمهور

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

 خدمات البلديةمعلومات عن  يتوفر في موقع البلدية 1

يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي كوسيلة  مما 
 تواصل مع الجمهور. 

3.69 1.3 

 البلديةمعلومات عن مهمة  يتوفر في موقع البلدية 2
يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي  مما  ورسالتها

 .كوسيلة تواصل مع الجمهور

3.95 1.123 

 البلديةمعلومات عن برامج  يتوفر في موقع البلدية 3
يساهم في تحقيق االتصال  مما  لخدمة المجتمع

 .التفاعلي كوسيلة تواصل مع الجمهور

3.96 0.984 

عن الخدمات لقطات فيديو  يتوفر في موقع البلدية 4
ل يساهم في تحقيق االتصا التي تقدمها البلدية مما 

 .التفاعلي كوسيلة تواصل مع الجمهور

3.94 1.205 

 1.15 3.88 الدرجة الكلية
م المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة أنه   ( أن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات لقياس5يتضح من خالل الجدول رقم )

يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 
المضامين التي يري ممارسو العالقات  لمعرفة أهمفراد عينة الدراسة أبين  قويةل على درجة اتفاق ( وهي تد3.88الجمهور قد بلغ )

العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل 
 فراد عينة الدراسة.أ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات 1.14بلغت )ما قيمة االنحراف المعياري العام فقد أ ،مع الجمهور

والتي تنص على: " يتوفر في موقع البلدية  3( لصالح الفقرة رقم 3.96)بلغ كما ويتضح من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي 
معلومات عن برامج البلدية لخدمة المجتمع مما  يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي كوسيلة تواصل مع الجمهور " ويعكس هذا درجة 

مضامين التي أهم المن  تعتبرعن برامج البلدية لخدمة المجتمع التي توفرها بلدية الفحيص معلومات مما يدل على أنه ال اتفاق قوية،
يري ممارسو العالقات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو استخدام 

 .األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور
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لبلدية معلومات عن خدمات البلدية والتي تنص على: " يتوفر في موقع ا 1( لصالح الفقرة رقم 3.69بينما بلغ أدنى متوسط حسابي )
العينة  . وبشكل عام، فقد كان موقفقويةالجمهور " وتعكس درجة اتفاق  مما  يساهم في تحقيق االتصال التفاعلي كوسيلة تواصل مع
ت العامة أنه االمضامين التي يري ممارسو العالقأهمية تحديد عدد من نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على 

 بلديةاللومات عن مهمة  ،معلومات عن خدمات البلديةومن أهم هذه المضامين )يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص على اإلنترنت 
من أجل ضمان عن الخدمات ( وذلك لقطات فيديو  ، وأن يتوفر في موقع البلديةلخدمة المجتمع البلديةلومات عن برامج ، معورسالتها

 فاعلي نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.االتصال الت

: أهم العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع الرابعالفرع 
 بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية

أهم لمعرفة  بلدية الفحيص( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير العاملين في 6الجدول رقم )
العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع بلدية الفحيص إستخدام 

 نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية. األنترنت

للعبارات المتعلقة العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6جدول)
 بلدية الفحيص فيالعالقات العامة 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

املين للع قصور في التدريب العلمينالحظ أن هناك  1
دون  مما يحول قع الستفادة من المو ا من أجل

إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور 
 . بفاعلية 

3.69 1.3 

صور في التدريب الفني لالستفادة نالحظ أن هناك ق 2
دون إستخدام األنترنت كوسيلة  مما يحول من الموقع

 .تواصل مع الجمهور بفاعلية 

3.95 1.123 

قصور في الموظفين القادرين علي نالحظ أن هناك   3
مما يحول إستخدام األنترنت  ع االستفادة من الموق

 . كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية 

3.96 0.984 

قصور في اهتمام العالقات العامة نالحظ أن هناك  4
بالموقع مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة 

 . تواصل مع الجمهور بفاعلية 

4.33 0.943 
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قصور في أجهزة الكمبيوتر والبرامج نالحظ أن هناك  5
مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 

 .الجمهور بفاعلية

3.9 0.905 

ما م البلديةقصور الدعم الفني من نالحظ أن هناك  6
يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 

 .الجمهور بفاعلية

3.82 1.149 

ما م البلديةمن  الماديقصور الدعم نالحظ أن هناك  7
يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع 

 .الجمهور بفاعلية

4 0.921 

 البلدية حولضعف التشجيع من نالحظ أن هناك    8
مما يحول دون إستخدام األنترنت  الموقع االلكتروني

 ..كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية

3.83 1.215 

 1.06 3.93 الدرجة الكلية
( أن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات لمعرفة أهم العقبات التنظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها 6يتضح من خالل الجدول رقم )

ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل 
العقبات التنظيمية  حول وجود عدد منفراد عينة الدراسة أبين  قوية( وهي تدل على درجة اتفاق 3.93مع الجمهور بفاعلية قد بلغ )

لتي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو واإلدارية والفنية ا
( وهو أمر طبيعي يعكس 1.07ما قيمة االنحراف المعياري العام فقد بلغت )أاستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية. 

 ة.فراد عينة الدراسأالتقارب في استجابات 

والتي تنص على: " نالحظ أن هناك قصور  4( لصالح الفقرة رقم 4.33)بلغ كما ويتضح من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي 
في اهتمام العالقات العامة بالموقع مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية " ويعكس هذا درجة اتفاق 

والتي تنص على: " نالحظ أن هناك قصور في التدريب العلمي  1لصالح الفقرة رقم  (3.69وسط حسابي )قوية، بينما بلغ أدنى مت
للعاملين من أجل االستفادة من الموقع  مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية  " وتعكس درجة اتفاق 

ة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين وجود عدد من العقبات التنظيمية . وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلقوية
واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون استخدامهم لموقع بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو 

 ت التي تواجهها البلدية ما يلي:ومن أهم العقبا استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية

  قصور في التدريب العلمي للعاملين من أجل االستفادة من الموقع  مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور
 بفاعلية .

  ة .بفاعليقصور في التدريب الفني لالستفادة من الموقع مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور 
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 االستفادة من الموقع  مما يحول إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور  ىالموظفين القادرين عل وجود عدد قليل من
 بفاعلية  .

 .  قصور في اهتمام العالقات العامة بالموقع مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية 
  الكمبيوتر والبرامج مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية.قصور في أجهزة 
 .قصور الدعم الفني من البلدية مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية 
  بفاعلية.قصور الدعم المادي من البلدية مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور 
 .ضعف التشجيع من البلدية حول الموقع االلكتروني مما يحول دون إستخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية 

 نتائج الدراسة ملخص
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 كة شب موقع البلدية على اتفاق المشاركين على مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام
 .اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور

  كة شب موقع البلدية علىاتفاق المشاركين على مدى إدراك ممارسي العالقات العامة في بلدية الفحيص إلمكانية استخدام
 .اإلنترنت؛ إلقامة االتصال التفاعلي والحوار نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور

  المضامين التي يري ممارسو العالقات العامة أنه يجب تضمينها موقع بلدية الفحيص أهمية تحديد عدد من اتفاق المشاركين على
لومات عن برامج ، معورسالتها البلديةلومات عن مهمة  ،مات البلديةمعلومات عن خدومن أهم هذه المضامين )على اإلنترنت 

من أجل ضمان االتصال التفاعلي نحو عن الخدمات ( وذلك لقطات فيديو  ، وأن يتوفر في موقع البلديةلخدمة المجتمع البلدية
 استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور.

 ظيمية واإلدارية والفنية التي يواجهها ممارسو العالقات العامة، والتي تحول دون اتفاق المشاركين وجود عدد من العقبات التن
 .استخدامهم لموقع بلدية الفحيص إستخدام األنترنت نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بفاعلية

 التوصيات
 يلي: وصي بماتفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث 

  نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع الجمهور بلدية الفحيصتعزيز قدرات العاملين في. 
  اصل تحسين استخدام األنترنت كوسيلة تو  في بلدية الفحيص من أجل ضمان اإدارة العالقات العامةرفـع مستوى التنسيق ما بين

 مع الجمهور.
  نحو استخدام األنترنت كوسيلة تواصل مع  إلدارة العالقات العامة الصحيحعلى االهتمام بالتطبيق في األردن حث البلديات

 تحقيق األهداف المرجوة داخل البلديات بشكل عام وداخل بلدية الفحيص بشكل خاص. ن أجل ضمانم الجمهور
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 المراجع 

 المراجع العربية
العامة في جامعة وادي النيل: دراسة ميدانية على عينة من أعضاء (. المسئولية اإلجتماعية لدى العاملين بالعالقات 2015األمين، مرتضى. )

 .166 – 157،  18, ع6أماراباك: األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مج .هيئة التدريس بجامعة وادي النيل

متوفر على وثيقة إلكترونية بموقع شذرات،  ،مناهج البحث العلمي(. 2011الجديلي، ربحي عبد القادر )
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1060( 22/11/2020، تم الدخول بـ.) 

 في إطار نموذج التسويق (. االتصال التفاعلي لممارسي العالقات العامة عبر اإلنترنت: دراسة حالة على قطاع االتصاالت2019حسن، رضا. )
  .326 - 289،  51كلية اإلعالم بالقاهرة، ع -مجلة البحوث اإلعالمية: جامعة األزهر  .بالعالقات االجتماعية

(. آلية مقترحة لتطوير أداء عمل إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية الكويتية فى ضوء االتجاهات 2015الشمري، محمد مرضي مناور. )
 .35 – 1،  52, ع16عالم التربية: المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، س .ة المعاصرةالعالمي

 219،  53(. اإلنترنت: الفوائد والمخاطر. مجلة الخدمة اإلجتماعية: الجمعية المصرية لألخصائيين اإلجتماعيين، ع2015عبدالرازق، أسماء. )
- 237. 

(. اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنت: دراسة على المؤسسات البحرينية. مجلة العلوم اإلنسانية: 2012عياد، خيرت. )
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Abstract 

The study aimed to identify the trends of the Public Relations Department in the municipality of Fuheis towards using the 

Internet as a means of communicating with the public. In order to achieve the objectives of the study and to complete its 

stages, the research relied on the descriptive and analytical approach, and the sample was selected using the comprehensive 

inventory method, and the questionnaires were distributed to them randomly, and the final research sample that was 

analysed reached (26) of workers in the municipality of Fuheis. Awareness of public relations practitioners in Fuheis 

municipality of the possibility of using the municipality's website; To establish interactive communication and dialogue 

towards using the Internet as a means of communication with the public. And the participants' agreement on the extent to 

which public relations practitioners in Fuheis municipality are aware of the possibility of using the municipality's website; 

To establish interactive communication and dialogue towards using the Internet as a means of communication with the 

public. The study also reached an agreement among the participants on the importance of defining a number of contents 

that public relations practitioners believe should be included on the Fuheis municipality's website, and the most important 

of these contents are (information about municipality services, information about the municipality’s mission and mission, 

information about municipality programs for community service, and availability The municipality website contains video 

clips about services) in order to ensure interactive communication towards using the Internet as a means of communication 

with the public. Finally, the study found that there are a number of organizational, administrative and technical obstacles 

that public relations practitioners face, which prevent them from using the Fuheis municipality website from using the 

Internet towards using the Internet as an effective means of communicating with the public. The study recommended the 

necessity of enhancing the capabilities of workers in the municipality of Fuheis towards using the Internet as a means of 

communication with the public. 

Keywords: Public Relations Department, Al Fuheis Municipality, Internet, the public. 
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