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 الملخص 
الة : حالمقدمة للمجتمع المحلي أعمال البلدياتجودة خدمة على  االجتماعي تأثير وسائل األعالمهدفت الدراسة إلى التعرف على 

درجة رضا المراجعين عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع . كما وهدفت إلى التعرف بلدية السلط الكبرى في دراسية 
 أعمال البلدياتجودة خدمة  بتقديم معلومات عن االجتماعي وسائل األعالمالتعرف على دور و  رى.بلدية السلط الكبالمحلي في 

يعزى تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة و  المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى. ولتحقيق أهداف الدراسة
جودة ابع )( على المتغير التوسائل األعالم االجتماعيأثر المتغير المستقل ) السبب في ذلك إلى طبيعة موضوع الدراسة والتي تدرس

تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من متلقي الخدمة من المجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى. ومن أهم النتائج و  (،الخدمة
جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في متلقي الخدمة من الجتمع المحلي على أن اتفاق التي توصلت لها الدراسة 

اتفاق متلقي الخدمة من الجتمع المحلي على دور وسائل األعالم االجتماعي بجودة المعلومات كانت جيدة. و  بلدية السلط الكبرى 
إحصائية بين تأثير  داللة ذات فروق كما وتوصلت الدراسة إلى وجود  المقدمة عن خدمة أعمال البلديات في بلدية السلط الكبرى.

، وأن وسائل األعالم بلدية السلط الكبرى  في وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي
في بلدية السلط الكبرى.  جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحليمن  %62.2االجتماعي مسؤول عن تعزيز ما نسبته 

ضرورة أن تقوم بلدية السلط الكبرى بتقديم حوافز لمتلقي الخدمة الملتزمين بدفع مستحقات البلدية عليهم، وذلك من وقد أوصت الدراسة ب
أجل تشجيعهم على االستمرار بدفع المستحقات، وكذلك تشجيع المتخلفين على االنضمام للملتزمين ودفع مستحقات البلدية لالستفادة 

 .من هذه الحوافز

 وسائل االعالم، وسائط التواصل االجتماعي، خدمات البلدية، خدمات المجتمع.الكلمات المفتاحية: 

  المقدمة

نظرًا  للتطور الهائل لوسائل اإلتصاالت وظهور الثورة التكنولوجيا في الفترة الماضية؛ فأّن وسائل األعالم على اختالف أشكالها قد 
كما وَتشهد وسائل اإلعالم المختلفة تحواًل جذريًا يتزايد يومًا بعد يوم خاصة مع تزايد إستخدام شبكة تأثرت بهذه الثورة التكنولوجية، 

 اإلنترنت وسط قطاعات مختلفة من الجمهور.

وعليه فقد فرض هذا التطور المتسارع الذي تشهده وسائل اإلعالم و االتصال تغيرًا واضحًا في أساليب العمل اإلعالمي إذ تعددت 
 . ل اإلعالم التي تخاطب الجمهور في عصر تكنولوجيا االتصال وقد أصبحت أكثر حداثة وتطورًا خاصة على المستوى التقنيوسائ

وفي خضم التحوالت التكنولوجية التي طرأت على وسائل اإلعالم المختلفة فقد دخلت مواقع التواصل االجتماعي إلى اهتمام العديد من 
 (. 2019االتصال و اإلعالم عبر االنترنت في دائرة التأثير على قطاع واسع من أفراد المجتمع )مرواني، أفراد المجتمع، وأخر تقنيات 

وعليه فقد نجحت وسائل االعالم االجتماعي خالل فترة قليلة في جذب اهتمام كافة أفراد المجتمعات ومكوناتها، انطالقا من وسائل 
 الدول ، وذلك إدراكًا للقوة التي أصبحت تمتلكها هذه الوسائط الجديدة. اإلعالم التقليدية وصوال إلى المشاهير وقادة
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وتأتي وسائل اإلعالم االجتماعي بأشكال وأنواع متعددة  وتعتبر هذه الوسائل بمثابة ثمرة دخول العالم إلى عصر المعلومات إذ أصبح 
وفي أقل وقت ممكن. كما وساعدت الثورة التقنية على تقريب باإلمكان اليوم إرسال وإستقبال المعلومات والبيانات في كل زمان ومكان 

 (.2013أجهزة التواصل إلى متناول الفرد العادي في المجتمع، الذي يستطيع الدخول إلى هذه الشبكات والمشاركة فيها )حلوة، 

 البلديات المقدمة للمجتمع المحليوعليه فقد جاءت فكرة هذا البحث لمعرفة تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال 
 حالة دراسية في بلدية السلط الكبرى.

 مشكلة البحث وتساؤالته

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة كاستخدام وسائل اإلعالم االجتماعي ثورة حقيقية في عالم االتصال والمعلومات، وباتت تشكل 
الخدمية بشكل خاص وذلك من أجل خدمة أهداف هذه المؤسسات، والمساهمة  العامود الفقري لكافة المؤسسات بشكل عام والمؤسسات

في نجاحها وتقدمها، وعليه فأن توظيف وسائل اإلعالم االجتماعي يساهم في سهولة التواصل بين أفراد المجتمع وتبادل المعلومات 
من  ن متلقي الخدمة في المجتمع المحلي وذلكبصورة غير مسبوقة، وفرصة للمؤسسات الخدمية لتحقيق عالقة أكثر متانة بينها وبي

خالل التفاعل والمشاركة في وسائل اإلعالم االجتماعي. وعليه فأن مشكلة هذه الدراسة تتبلور في معرفة تأثير وسائل األعالم 
ي تعتبر من أهم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي ، وذلك نظرًا ألن وسائل اإلعلم االجتماع

التطورات لتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تزايد استخدامها من قبل أفراد المجتمع المحلي والتي أصبحت أداة رئيسية من األدوات 
المستخدمة للبحث عن مدى جودة الخدمات التي يتم تقديمها من المؤسسات الخدمية، وذلك نظرًا ألن مفهوم جودة الخدمات المقدمة 

المواضيع الهامة والحساسة والتي تسعى كافة المؤسسات إلى تحقيقه من أجل الحصول على رضا متلقي هذه الخدمة من  يعتبر من
 ستقوم هذه الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: أفراد المجتمع المحلي، وعليه 

تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية  ما هوالسؤال الرئيسي األول: 
 السلط الكبرى؟ وينبع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: 

  السلط الكبرى؟التعرف ما هي درجة رضا المراجعين عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية 
  ما هو دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديم معلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط

 الكبرى؟
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 فرضيات البحث 

( بين تأثير وسائل األعالم االجتماعي α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:
 على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى. 

 أهداف البحث 

التعرف على تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة من أهم األهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها مايلي:  
دمة للمجتمع المحلي: حالة دراسية في بلدية السلط الكبرى. وينبع من عن هذا الهدف الرئيسي األهداف خدمة أعمال البلديات المق

 الفرعية التالية: 

 .التعرف درجة رضا المراجعين عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 
 معلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية  التعرف على دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديم

 السلط الكبرى.

 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال 
 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:سلط الكبرى، البلديات المقدمة للمجتمع المحلي: حالة دراسية بلدية ال

 أواًل: األهمية العلمية 

  جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع
تبحث في  من لندرة الدراسات التي بهذا الموضوع، نظراً المحلي، ولذلك تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات التي تتعلق 

 تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي على حد علم الباحث.
 يم ي تقدكما وأن تناول تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي سيساهم ف

العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى 
 بشكل خاص.

 ثانيًا: األهمية العملية 

 م االجتماعي على تأثير وسائل األعال القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة ع لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع القرارات وقسم األعالم في 

تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي، وبالتالي  البلدية  للتعرف على
في البلدية من أجل تحسين جودة األعمال التي تقدمها البلديات بشكل عام وبلدية السلط  المناسبة اإلجراءات اتخاذ يف تساعدهم

 بشكل خاص.
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  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في
أن نتائج هذه الدراسة سوف تساعد في الخروج بتوصيات تبّين تأثير وسائل األعالم االجتماعي على أبعاد وأماكن مختلفة ، و 

 جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 

وسائل اإلعالم كمصطلح واسع النطاق في القرن العشرين إذ أنه أصبح يحتوي على عملية دمج وسائل اإلعالم ظهرت 
تر و التقليدية مثل األفالم والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة والمكتوبة، مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت والكمبي

أجهزة اإلنترنت. وهي تطبيقات الثورة العلمية التي شهدتها مجاالت االتصاالت واإلعالم منذ  من أجل تمكين المستهلك واألهم من
اإلنترنت(. إذ ساهمت الثورة التي شهدها العالم في وسائل المواصالت  -ثمانينات القرن العشرين )شبكة المعلومات العالمية العنقودية

لحدود السياسية بين الدول والمجتمعات الذي كان بمثابة المعوق الرئيسي واالتصاالت في التغلب على عقبة الحيز الجغرافي وا
للوصول إلى المعلومات وفي نشرها وتداولها، وهذا بدوره ساهم  في إحداث تغيير في نوعية )في الكم والكيف( لوسائل اإلعالم 

استحدثتها  جد بها. إذ أنه وبفضل هذه التقنيات التيواالتصال العالمي. وبالتالي في نوعية تأثيرها وتفاعلها مع المجتمعات التي تتوا
وسائل اإلعالم الجديد يمكن ألي فرد يمتلك جهاز كمبيوتر أو لديه فرصة للوصول إلى شبكة المعلومات )اإلنترنت( من أجل الحصول 

تقداته عبر به ونشر أفكاره ومع على العديد من الخدمات التي توفرها هذه الوسائل في أي وقت وفي أي مكان، وتشكيل البيئة المحيطة
 (.2011)المعيني وأبو زيد،  امتداد البسيطة

وخالل العقد الماضي ، كان هناك زيادة في مواقع وسائط التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك، واالنستغرام، وتويتر التي كانت في 
م ا أصبحت ُتستخدم تدريجيًا كأدوات للشركات، واألهاألصل أماكن افتراضية غير رسمية تتيح لألصدقاء االتصال من خاللها، ولكنه

من ذلك فانها تستخدم من قبل الحكومة للتواصل مع المواطنين، وتعتبر المشاركة العامة هي شكل من أشكال الواجب المدني المطلوب 
  وتكون المجموعة المشاركةفي جميع مراحل التخطيط هناك عدد قليل من األشخاص في األردن يشاركون في عملية المشاركة العامة 

عاما، وغالًبا ما تستغرق الخطط، مثل الخطط المحددة أو  40في االجتماعات أو ورش العمل غالبًا من كبار السن أي أكثر من 
 ,Qutieshat)الخطط العامة في األردن سنوات لتنفيذها وتتطلب من جميع األجيال تقديم مالحظات حول ما هو مطلوب للمستقبل

2017 .) 

وتتوافر عدة خصائص ومزايا تجعل من وسائل األعالم اإلجتماعي أكثر جاذبية للجمهور إذ ما تمت مقارنتها بوسائل اإلعالم التقليدي. 
ومن أهم ما يميز هذه الخصائص أنها تعتبر وسائل متاحة لكافة أفراد المجتمع المحلي وأن إستخدامها ال يتطلب أي خبرة تقنية، إذ أنه 

خص الدخول لها وإرسال وإستقبال ما يناسبه من الرسائل المكتوبة والمسموعة والمصورة. ومن خصائص وسائل األعالم بأمكان أي ش
اإلجتماعي أيضًا أنها ال تفرق بين المستخدمين. فكل شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو المستوى التعليمي. 

من مكان تواجده إلى أنحاء العالم بكل يسر وسهولة. وعليه فأن العديد من المؤسسات يستطيع أن يبث أفكاره ومشاعره وإهتماماته 
الحكومية والبلديات تنظر لوسائل اإلعالم اإلجتماعي على أنها وسائل جديدة ال غنى عنها في التواصل مع جمهورها وللتأثير في 

 .(2013المجتمع المحلي )حلوة، 
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مفهوم الخدمة يرتبط بوجود اإلنسان، أي أن للخدمة طرفين طالب الخدمة، ومقدم الخدمة، ما يعني وجود حاجة   ومن ناحية أخرى فأن
لطرف أو جهة معينة لمنفعة متوافرة لدى طرف أو جهة أخرى، وبناء على ما سبق فهناك عدد من التعريفات التي تبحث في توضيح 

 معنى الخدمة. 

إلجراءات والمعامالت التي تقع بين صاحب العمل )مقدم الخدمة( ببين متلقي الخدمة )العميل( الخدمة هي عبارة عن مجموعة من ا
 (.2015)هلسة  وعبد القادر، وذلك إلنتاج مخرجات تعمل على إرضاء العميل

و غير ( إلى أن الخدمة هي عبارة عن نشاط أو مجموعة من األنشطة التي تتمتع بطبيعة غير ملموسة أ2019وقد أشارت العزب)
مادية سواء بقدر قليل أم كبير، والتي من العادة يتم من خاللها تفاعل بين العميل وبين الموظف المسؤول عن تأدية الخدمة، أو 

مجموعة من األنظمة التابعة لمقدم الخدمة، والتي ينتج عنه: )التفاعل بين العميل ومقدم الخدمة ( حلول المشكالت العميل أو تلبية 
  ." الحتياجاته

لعمالئها من خالل عملية التبادل التي تتم  -مقدمة الخدمة  –تعني الخدمة أيضا بأنها "المنافع غير الملموسة التي تقدمها المنظمة 
بين مقدم الخدمة وطالبها". المقصود بعملية التبادل تلك العالقة بين مقدمي الخدمة باعتبار أن ذلك أحد المسئوليات األساسية الملقاة 

تقهم، وطالبي الخدمة باعتبار أن تحقيق اإلشباع إليهم يعذ معيارا لنجاح مقدمي الخدمة في أداء مهمتهم. وللخدمة مفهوم على عا
خاص من وجهة نظر العميل طالب الخدمة، فهي تمثل لحظات يعيشها ويحسها بكيانه ووجدانه، ويحكم على مستوى جودتها من 

عاته، وعلى مقدم الخدمة أن يحرص على أن يقدم للعميل ما يرغبه ويتوقعه، وأن يزوده خالل مدى إشباعها وتلبيتها لحاجاته وتوق
 (.2012بالمنفعة التي ينشدها للحصول على رضاه) الرحاحله والعربي، 

وعليه نستنتج بأن الخدمة هي عبارة عن نشاط أو عمل يتم انجازه من أجل هدف معين، وقد يكون هذا النشاط استشارة طبية أو 
ضرة أو حل مشكلة فنية في اإلنتاج أو عمال محاسبيا أو صيانة لآلالت، أي أن الخدمة هي نشاط معنوي أو سلعة متغايرة وغير محا

نمطية في الغالب، وألنها تنتج وتستهلك في نفس الوقت وتتطلب وجود تفاعل واتصال بمتلقي الخدمة، وأن ملكيتها ال تتغير وال تنقل، 
 .ال تخزن، ولكن نظام تقديم الخدمة ينقل أو يصدروال يمكن إعادة بيعها و 

وأن الخدمة تمثل تلك الجهود التي تقدمها المؤسسة من أجل تحقيق احتياجات خاصة للعمالء، وال تهدف المؤسسة بالضرورة إلى تقديم 
من  عمالء من أجل توفير قدرتلك الخدمة إلى العمالء تحقيق منفعة مادية أو ربح اقتصادي فقط، بقدر ما تهدف إلى السعي لجذب ال

القبول لها، مما يتيح لها بناء موقعها الخاص في عالم المنافسة مع المنظمات األخرى التي تقدم الخدمة نفسها، ويرتبط المستوى الذي 
 .تقدم به الخدمة بالتطور الثقافي واالجتماعي لطالبي ومقدمي الخدمة

 (:2015ائص كما يلي )هلسة وعبد القادر،وتتميز الخدمات المقدمة للعمالء بعدد من الخص

 الخدمة غير ملموسة وغير محسوسة، وال يمكن إدراكها ماديا. 
  تمتاز الخدمة بعدم التجانس، أي أنه يصعب على مقدمي الخدمة تنميط مستوى أدائها أو توجيهه، في كل مرة يقدمون فيها تلك

 .الخدمة لمتلقيها
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 وفقًا لرغبات العميل وتوقعاته وتفضيالته، وعليه فإن العميل يساهم بشكل فعلي في إنتاج  إن مقدم الخدمة يصنع والخدمة ويقومها
الخدمة، فالبيانات التي يقدمها طالب الخدمة عن نوع الخدمة التي يحتاجها وشكلها تساهم بشكل كبير في نجاح مقدم الخدمة في 

 .تأدية الخدمة بالكفاءة المطلوبة
 الشخصي بمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي عند تقديم الخدمة، وذلك ألن الخدمة تعتبر  على مقدمي الخدمات االهتمام

شخصية وعامة في الوقت نفسه، أي أنها قد تقدم للشخص بشكل منفرد، وقد تقدم لمجموعة من األشخاص يشتركون في الخدمة 
 نفسها في آن واحد.

 قدم الخدمة ومتلقيها في حينها، ولذا فإن على مقدم الخدمة يحرص على يعتمد تقديم الخدمة على التفاعل البشري المباشر بين م
 .خلق انطباع إيجابي لمتلقي الخدمة من خالل حرصه على جودة تقديم الخدمة في لحظتها

  ألن رغباتنا كبشر غير محدودة وغير ثابتة، فإن عملية تقديم وعرض الخدمات عملية مرنة تمكن من تطوير الخدمات الحالية
 .ينها، وكذلك ابتكار خدمات وطرق جديدة، تؤدي إلى الحصول على أقصى درجات رضا العميل بما يحقق توقعاتهوتحس

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 تسيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة التي تناول
 الدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم كل متغير على حدة. متغيرات

( والتي هدفت إلى أبرز اإلشكاليات النظرية والمنهجية التي تواجه بحوث وسائل التواصل االجتماعي وذلك من 2014دراسة البخيت )
ديم وسائل التواصل االجتماعي, مع تق خالل طرح عدد من المسائل النظرية ومنهجية التي تتعلق بواقع التعامل المنهجي والنظري مع

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة  .بعض التصورات والرؤى حول كيفية التعاطي المنهجي والنظري مع بحوث وسائل التواصل االجتماعي
ل التواصل ومتوصلت الدراسة إلى ضرورة التعامل مع وسائ .تم تطبيق المنهج االستقرائي من خالل مراجعة عدد من الدراسات السابقة

االجتماعي واإلعالم الجديد كعلوم جديدة، مستقلة عما سبقها من علوم، والسعي الستخدام عدد من المناهج مع إمكانية االعتماد على 
أكثر من أداة وإمكانية أن يتم البحث على عدد من المراحل، والعمل على توظيف أكثر من أداة منهجية لدراسة ظواهر وسائل التواصل 

عي, وتطوير أدوات بحث متقدمة في دراسة الشبكات االجتماعية تحاول أن تستفيد من ذات تقنيات هذه الوسائل لدراستها. االجتما
والعمل على إعادة ومراجعة النظر في المقوالت النظرية السابقة، واللجوء إلى مستوى التنظير الجزئي في ظل عدم تناسب نظريات 

 هرة اإلعالمية في بيئة التواصل االجتماعي.اإلعالم التقليدية مع تغيرات الظا

( إلى التعرف إلى مدى رضا متلقي الخدمة في مراكز خدمات الجمهور في البلديات 2015بينما هدفت دراسة هلسة وبعد القادر )
لدراسة، لطبيعة ا الفلسطينية عن جودة الخدمات المقدمة لهم، واستخدم المنهج الوصفي وأسلوب المسح الميداني، لمالءمة هذا المنهج

وتوصلت الدراسة إلى أن متلقي الخدمة راضون عن معاملة الموظفين لهم حيث تتسم هذه المعاملة باالحترام والتقدير. واأن وسائل 
الراحة متوافرة في أثناء انتظار متلقي الخدمة في مراكز خدمات الجمهور في البلديات. كما يوجد عدم التزام بتواجد بعض موظفي 

خدمات الجمهور في أماكن عملهم أثناء الدوام الرسمي، وتبين وجود معوقات في وسائل االتصال والتواصل بين إدارة هذه  مراكز
 المراكز موظفيها والموظفين المتخصصين في أقسام البلدية المختلفة. 
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إلى توجيه اهتمام نحو فهم تأثير وسائل التواصل االجتماعي واالعالم في القطاع العام، ال سيما  (Karakiza, 2015)وهدفت دراسة
في المنظمات الحكومية المحلية، فعلى الرغم من أن وسائل التواصل االجتماعي واالعالم تقدم مزايا وفرًصا كبيرة للحكومة المحلية، إال 

ال يزال ضئياًل، ولمعالجة هذه الفجوة ، اعتمدت هذه الدراسة على إطار التكنولوجيا  أن البحث في تأثير وسائل التواصل االجتماعي
 والتنظيم والبيئة ، كما وقامت بتقديم نموذًجا لمحددات تأثير وسائل التواصل االجتماعي في القطاع العام ومواقع الحكومة المحلية، وتم

منظمة حكومية محلية أسترالية تستخدم وسائل التواصل  173ع مع اختبار النموذج مع البيانات التي تم جمعها عبر استطال
االجتماعي في القطاع العام. وأظهرت نتائج تحليل البيانات باستخدام تقنية النمذجة الجزئية للمعادلة الهيكلية للمربعات الصغرى 

(PLS- SEM  إلى أن عوامل )TOE  بما في ذلك الفوائد المتصورة ، والمخاطر األمنية المتصورة، والتوافق، ودرجة الشكل الرسمي
 هي عوامل تنبؤية مهمة لتأثير وسائل التواصل االجتماعي واالعالم  في الحكومة المحلية.

ى منصات التواصل التعرف على مميزات الخطاب الذي يدور عل (Lev-On& Steinfeld, 2016)بينما كان الهدف من دراسة
االجتماعي بين صفحات البلدية ومعجبيها، باالضافة الى التعرف على االختالفات بين طبيعة األنشطة على منصات التواصل 

االجتماعي في الفترات السابقة أو التي تلي االنتخابات البلدية مقارنة بالفترات غير االنتخابية، كما وبحثت الدراسة في نطاق وطبيعة 
فيسبوك على صفحات البلدية اإلسرائيلية قبل وبعد االنتخابات البلدية مقارنة بالفترات غير االنتخابية. وقامت الدراسة أنشطة 

( مدينة، وتحليل عالقاته بالمؤشرات االجتماعية والديموغرافية 75من خالل صفحات ) Facebookباستعراض حضور البلديات على 
عدد اإلعجابات ت المشاركة المختلفة لصفحات البلدية من حيث )عدد المعجبين، ومتوسط والجغرافية، وتم عرض توزيعات مؤشرا

والتعليقات ومشاركات المنشورات(، وتم مقارنة المحتويات التي تم تحميلها بواسطة مديري الصفحة والمعجبين، كما وقامت بمراجعة 
في فترات ما قبل  Facebookحديد التغييرات في صفحات والمشاركة مع مرور الوقت، بهدف ت Facebookنشاط البلديات على 

االنتخابات وما بعدها. وأظهرت النتائج أن البلديات في إسرائيل تستخدم فيسبوك على نطاق واسع كمنصة إلشراك المواطنين في 
يد ت تجذب بشكل متزاأنشطة وقضايا كل مدينة، وتشير الزيادة المطردة في عدد المعجبين لجميع الصفحات إلى أن هذه المساحا

ساحات للتواصل المباشر بين  Facebookالمستخدمين والمواطنين الذين يجدونها ذات صلة وربما فعالة، وتعد صفحات البلدية على 
ع المواطنين ومدنهم، كما وإنها تسمح للمواطنين بإثارة القضايا المتعلقة بالمدينة، والمشاركة في األحداث والرسائل والبقاء على اطال
عليها  والتأثير على اآلخرين من خالل جذب االنتباه وإشراك المواطنين اآلخرين، والمشاركة في السياسة المحلية، وأن فهم طرق 
 استخدامها من قبل البلديات والمواطنين يمكن أن يلقي الضوء على هذه الظاهرة الجديدة المتزايدة للمشاركة اإللكترونية للمواطنين.

فقد هدفت إلى الوقوف على طبيعة العالقة بين أقسام وإدارات العالقات العامة واالتصال المؤسسي من جانب  (2016)أما دراسة عايد
ووسائل اإلعالم من جانب آخر من وجهة نظر الممارسين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة دبي، وفي هذا السياق تسعى 

التي يعتمد عليها ممارس العالقات العامة في هذه الدوائر والهيئات الحكومية والكيفية  الدراسة إلى التعرف على أهم وسائل اإلعالم
التي ينظر بها ممارس العالقات العامة في هذه الدوائر والهيئات الحكومية لوسائل اإلعالم، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اتباع 

م ممارسي العالقات العامة واالتصال المؤسسي في الدوائر والهيئات المنهج الوصفي التحليلي. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى فه
الحكومية محل الدراسة إلى أن العالقة مع وسائل اإلعالم يجب أن تحقق المصالح المتبادلة للطرفين، كما يدركون أن وسائل اإلعالم 

القات العامة واالتصال المؤسسي في الدوائر كمؤسسات يجب التعامل معها كجمهور قائم بذاته. تشير النتائج إلى أن ممارسي الع
والهيئات الحكومية في امارة دبي لديهم الوعى بأهمية بناء عالقات متميزة مع وسائل االعالم، وأن هذا االدراك يستجيب لبعض مبادئ 

 .نماذج بناء العالقات مع وسائل االعالم
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إلى البحث في العالقة بين المشاركة العامة وظهور وسائط التواصل االجتماعي كأداة للمشاركة،  (Qutieshat, 2017)وهدفت دراسة
مما يوضح كيف تستخدم المدن األردنية الفيسبوك، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي النوعي الكمي. وتوصلت الدراسة الى عدد من 

ائي االتجاه للتواصل بين المجتمع والحكومة المحلية، مما يساعد في تعزيز النتائج أهمها أن وسائل التواصل االجتماعي توفر شكاًل ثن
المشاركة الحقيقية، باإلضافة إلى ذلك تسمح وسائل التواصل االجتماعي بالتواصل الفعال ومالحظة االجتماعات أو ورش العمل 

للحكومات المحلية باستهداف جمهور معين  وكالعامة، على عكس مالحظة الصحيفة أو موقع الويب ، تسمح مواقع الويب مثل الفيسب
كما وأشارت النتائج إلى أنه على الرغم من أن العديد من المدن طورت صفحة فيسبوك   .حسب الموقع أو العمر أو االهتمامات

قيقية لم نات الحإلشراك "جيل الشباب" ، إال أنها تجذب جميع األعمار ليصبحوا معجبين باإلضافة إلى ذلك  تظهر النتائج أن اإلمكا
يتم اكتشاف فيسبوك كأداة تشاركية، وتقوم المدن بتطوير طرقها الخاصة الستخدامها كأداة حيث ال يوجد دليل رسمي ألفضل 

الممارسات إلدارات تخطيط المدن، كما وقدمت نتائج هذه الدراسة المعلومات الالزمة لتطوير دليل أفضل الممارسات لممارسي 
 فيسبوك باإلضافة إلى اآلثار المترتبة على التكنولوجيا. منه، ويوفر الدليل معلومات حول تطوير صفحةالتخطيط لالستفادة 

إلى معرفة أهمية وسائل التواصل االجتماعي في ممارسات العالقات العامة في  (PortakalcI, 2020)وأخيرًا: فقد هدفت دراسة
الحكومات المحلية، واتبعت الدراسة المنهج االستقرائي ومن خالل مراجعة الحكومة المحلية التي تعتبر وظيفة إدارية مهمة في 

الدراسات السابقة واالدب النظري، تم التوصل إلى أنه بفضل ممارسات العالقات العامة ، يمكن للحكومات المحلية معرفة مشاكل 
مختلفة لمواصلة أنشطة العالقات العامة، الجمهور في وقت قصير وإيجاد حلول، وقد استخدمت الحكومات المحلية قنوات اتصال 

وبالتوازي مع التطورات التكنولوجية لوحظ أن الحكومات المحلية بدأت تستفيد من أدوات اإلعالم الجديدة في عملية العالقات العامة، 
ي عالم الجديدة التوتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي قد احتلت في السنوات األخيرة مكانة مهمة في وسائل اإل

استخدمتها الحكومات المحلية لمواصلة أنشطة العالقات العامة، وبالنظر إلى أن جزًءا كبيًرا من المجتمع يستخدم وسائل التواصل 
االجتماعي، ُيرى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي هو أداة مهمة في الوصول إلى الجمهور في عملية العالقات العامة، وقد 

هذا الطريق إلظهار زيادة في األبحاث التي أجريت حول أهمية وسائل التواصل االجتماعي في إدارة أنشطة العالقات العامة في  مهد
الحكومات المحلية في السنوات األخيرة، وأخيرا أكدت الدراسة على مكان وأهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في أنشطة 

 المحلية. العالقات العامة في الحكومات

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة 

تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي، أثر 
دراسات ختلف الدراسة الحالية عن الهذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، وت

السابقة في تناولها تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في عينة الدراسة والتي 
تبحث في ا ة في أنهتكونت من المجتمع المحلي متلقي الخدمةفي بلدية السلط الكبرى. كما وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابق

تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى على حد علم 
 الباحث.
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 منهجية البحث واجراءاته 

تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ويعزى السبب في ذلك إلى طبيعة موضوع الدراسة والتي تدرس أثر 
المتغير المستقل )وسائل األعالم االجتماعي( على المتغير التابع )جودة الخدمة(، ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج: أنه يقوم بشكل 

 انتشار من التعرف درجة الباحثون  حتى يتسنى وكيفي؛ كميبشكل والتي يتم التعبير عنها  ددة،ظاهرة محأساسي على دراسة ووصف 
 (.2011وتطويره )الجديلي، الذي يحيط بالظاهرة   لفهم الواقع ستنتاجاتعدد من اال  مما يساعدهم إلى التوصل إلى الظاهرة

 استخدمت هذه الدراسة مصدرين للمعلومات وهما:و 

 من خالل مراجعة الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة. الثانوية:المصادر  -

 :وهي المصادر التي تم من خاللها معالجة الجوانب التحليلية للدراسة، إذ تم جمع البيانات األولية للدراسة من  المصادر األولية
القسم األول: المتغيرات : راسة من ثالثة أقسام هماخالل استبانة الدراسة، وقد تكونت االستبانة التي اُعدَّت أداًة رئيسًة لهذه الد

ن درجة رضا المراجعين عالقسم الثاني: يمثل مجموعة العوامل المتعلقة بمعرفة ، و الديموغرافية، وهي: الجنس، المؤهل العلمي
باالعتماد  وتم تصميمهما، أما القسم الثالث فيتضمن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

 على الدراسات السابقة.

 أواًل: مجتمع الدراسة  وعينه
 مجتمع الدراسة

يشمل مجتمع الدراسة على المجتمع المحلي الذي يتلقى الخدمة من بلدية السلط الكبرى ويعزى السبب في ذلك إلى طبيعة عمل الباحث 
 في البلدية.

 عينة الدراسة
تتكون عينة الدراسة من عينة عشوائية من متلقي الخدمة من المجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى وذلك نظرًا لصعوبة 

( استبيان على متلقي الخدمة من المجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى عند 120حصر المجتمع كاماًل. إذ قام الباحث بتوزيع )
( استبيان، وبعد فحص االستبانات ومدى صالحيتها للتحليل بلغت عينة الدراسة القابلة للتحليل 100مراجعتهم للبلدية، وتم استعادة )

( استبيان من متلقي الخدمة من المجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى. وقد بلغت عينة الدراسة النهائية التي تم تحليلها 100)
 وضح خصائص أفراد عينة الدراسة.( ي1( من المستجيبين لالستبانة. والجدول رقم )100)
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 أفراد عينة الدراسة : خصائص(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %85 85 ذكر
 %15 15 أنثى

 %100 100 المجموع

 التعليمي المؤهل 2

 %20 20 دبلوم
 %60 60 بكالوريس
 %15 15 ماجستير
 %5 5 دكتوراه

 %100 100 المجموع
متلقي الخدمة من المجتمع المحلي في بلدية السلط ( من 100من ) تشكلتأن عينة الدراسة ب خالل بيانات الجدول أعاله  نالحظمن و 

وكان (. 15أي بنسبة )%15(، ومن المراجعين من األناث %85من الذكور وبنسبة )( 85على )اشتملت عينة الدراسة  إذ،  الكبرى 
من  مستجيب( 20كما وكان هناك ) (60%( وبنسبة  )60) م، حيث بلغ عددهالبكالوريوسمعظم أفراد عينة الدراسة  من حملة درجة 

( أي بنسبة ) 15من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم ) الماجستيرما حملة درجة أ، (%20والذين شكلوا ما نسبته  ) الدبلومحملة درجة 
 . من عينة الدراسة (%15

 أساليب المعالجة اإلحصائيةثانيًا 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول على ( SPSSال )لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج 

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

عمال أ جودة خدمة على  االجتماعي أث تأثير وسائل األعالملقياس بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة وهي بذلك تعكس 
لنسب حساب ا وتم وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، البحثفي أداة  بلدية السلط الكبرى  في المقدمة للمجتمع المحلي البلديات
االنحراف ، و لحسابيالوسط ا، و التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة من أجل قياسالمئوية 

متغير الالختبار تأثير  (Regressionلمتعدد )ا معامل االنحدار، و وسطها الحسابيالمعياري لقياس مدى تشتت اإلجابات عن قيم 
تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة ) ككل المتغير التابع ودراسة العالقة بينهماالمستقل على 

 (.بلدية السلط الكبرى. في للمجتمع المحلي
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 ياتها نتائج الدراسة وتوص
الدراسة  ما  لها توصلتالتي  ومن أهم النتائج (،SPSS)من خالل برنامج إحصائيًا  معالجتها والتي تم عملية جمع البياناتبعد 

 يلي: 

 الدراسة  أسئلة عنالنتائج المتعلقة باإلجابة  
البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال سؤال الدراسة الرئيسي: ما هو 

 ؟السلط الكبرى 

قد تم فستجابات المبحَوثين إَولتقدير  ،من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسةالمتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيارية تم استخدام 
 المعيار اآلتي: إستخدام

التدقيق الداخلي على تحسين األداء المالي في الدائره المالية في بلدية أثر  (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على2جدَول)
 السلط الكبرى 

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 كما يلي: النتائج جاءت، اسئلة الدراسة عنوفي إطار اإلجابة 

 عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى درجة رضا المراجعين أواًل:  

تم حساااب المتوسااطات الحسااابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات درجة درجة رضااا المراجعين عن  ذلك لمعرفة
 .تلك النتائج يبين( 3)رقم  جدول، والجودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 
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درجة رضا المراجعين عن جودة خدمة بالمتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة (: 3الجدول )
 أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة التسلسل

البلدية لمتلقي باالستجابة لالتصال الهاتفي بالمركز تحرص بلدية السلط على  1
  الخدمة من المجتمع المحلي

3.71 

 

1.04 

 

متلقي ل وسائل الراحة أثناء انتظار تقديم الخدمة توفر بلدية السلط الكبرى  2
 الخدمة من المجتمع المحلي

4.17 

 

0.76 

 

 لمعاملةإنجاز امن أجل بالمواعيد  في بلدية السلط الكبرى  يتقيد الموظفون  3
 لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي.

3.54 

 

1.25 

 

لدية من الب يحتاجها متلقي الخدمة من المجتمع المحليجميع الخدمات التي  4
 بسهولة. يمكن الحصول عليها

3.67 

 

1.40 

 

في بلدية السلط الكبرى لمتلقي الخدمة من المجتمع تتسم معاملة الموظفين  5
 .باالحترام ودون تمييز المحلي

3.25 

 

1.29 

قي الخدمة لمتل صندوق لالقتراحات والشكاوي  بلدية السلط الكبرى يوجد في  6
 .من المجتمع المحلي

4.21 

 

1.06 

متمكنون من عملهم ما يؤدي إلى تقديم في بلدية السلط الكبرى الموظفين  7
 لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي. الخدمة دون أخطاء جوهرية

3.67  

 

1.01 

ن مفي بلدية السلط الكبرى  يتمكن متلقي الخدمة من المجتمع المحلي 8
 .الوصول إلى المسؤول بسهولة

3.71 

 

1.27 

على المعلومات والوثائق التي أحصل متلقي الخدمة من المجتمع المحلي ك 9
 للبلدية.احتاجها من الزيارة األولى 

3.42 

 

1.14 

 3.71 للمجتمع المحلي. يوجد مبادرة عند البلدية لتحسين خدماتها 10

 

1.23 

الخدمة  لمتلقي يتواجد الموظف المعني بمتابعة المعاملة دائما على رأس عمله 11
 من المجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

3.38 

 

1.41 
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بواسطة  لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي تقديم طلب الخدمة يتم 12
 في بلدية السلط الكبرى. الحاسوب

3.96 

 

0.95 

خدمة من المجتمع للمتلقي كتم مراعاة وصول ذوي االحتياجات الخاصة  13
 .بسهولة بلدية السلط الكبرى المحلي لمنطقة الخدمة في 

3.92 

 

1.02 

 ى بلدية السلط الكبر اطلع على خدمات  كمتلقي للخدمة من المجتمع المحلي 14
 .والوثائق المطلوبة لكل معاملة عبر االنترنت

3.88 

 

0.95 

شكل مكتوبة على لوحات تعريفية بفي بلدية السلط الكبرى أسماء الموظفين  15
 .واضح

2.83 

 

1.37 

 النماذج المطلوبة لتقديم طلب الخدمة بلدية السلط الكبرى تتوفر لدى  16
 يمتلقي الخدمة من المجتمع المحلببأمكانني استخدامها بسهولة ك

3.13 

 

1.45 

ر للحفاظ على النظام ودو في بلدية السلط الكبرى توجد أرقام للمراجعين  17
 .المراجع لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي

3.58 

 

1.41 

قي الخدمة لمتلتقوم البلدية باستطالع رأي المواطنين حول جودة تقديم الخدمة  18
 من المجتمع المحلي

3.42 

 

1.35 

متلقي ل في بلدية السلط الكبرى  يتصف سير إجراءات المعامالت بالوضوح 19
 . الخدمة من المجتمع المحلي

3.56 1.22 

مة من متلقي الخدبلدية السلط الكبرى كراض عن طريقة تقديم الخدمة في  20
 المجتمع المحلي

3.13 

 

1.45 

الخدمات في مركز واحد في البلدية خطوة إيجابية لتحسين تقديم تجميع  21
 لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي الخدمة

3.58 

 

1.41 

أحقق هدفي من خالل زيارتى لبلدية السلط الكبرى كمتلقي الخدمة من  22
 .المجتمع المحلي

4.00 1.00 

ية  لدرجة الكل يعت العقدعة رضااااااااع العراجوية خة ج دع ادعة  خعع  لا لد الب
 للعجتعع العحلي في بلدية السلط الكبرى

3.56 1.22 

دمة رضا المراجعين عن جودة خ بدرجة  التي تتعلقالفقرات  لكافةأن المتوسط الحسابي العام ب أعاله نرى الجدول بيانات من خالل و 
درجة ليدل على مستوى اتفاق جيد بين أفراد العينة  مما(، 3.56) كانَ  أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

وعالوة على ذلك، فإن قيمة  .رضا المراجعين عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 
كان موقف العينة نحو ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة. وبشكل عام، فقد 1.22االنحراف المعياري بلغت )
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عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية هم رضاعينة الدراسة على األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق 
الكبرى يوجد في بلدية السلط  "َوالتي تنص على  6رقم  للفقرة( 4.21أعلى متَوسط حسابي ) بلغ. وَ كانت جيدة جداً  السلط الكبرى 

ط حسابي تَوسأدنى مُ  َبلغَ ، بينما هذا درجة اتفاق قَويةيعكس وَ ." صندوق لالقتراحات والشكاوي لمتلقي الخدمة من المجتمع المحلي
" .مكتوبة على لوحات تعريفية بشكل واضحفي بلدية السلط الكبرى أسماء الموظفين  "َوالتي تنص على  15( لصالح الفقرة 2.83)

ي الخدمة من متلقذلك اتفاق  منبشكل عام، فقد كان مَوقف العينة نحَو األسئلة إيجابيًا، َونستنتج وَ . جيدةاتفاق  درجةيعكس  َوهذا
 كانت جيدة. جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى الجتمع المحلي على أن 

معلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديم ثانيًا: 
 الكبرى 

دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديم معلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط  ولمعرفة
م رجة التقدير لكل فقرة من فقرات دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديتم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ود الكبرى 

 .( يوضح تلك النتائج4جدول)، والمعلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

عي بتقديم معلومات عن جودة خدمة أعمال دور وسائل األعالم االجتمال(: المتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيارية 4جدَول)
 البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتَوسط الفقرة
 المعياري 

معلومات إيجابية عن جودة خدمة أعمال البلديات  االجتماعي وسائل األعالمتقدم  1
 المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى.

3.82 .936 

معلومات صحيحة عن جودة خدمة أعمال البلديات  االجتماعي وسائل األعالمتقدم  2
 .المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

4.12 .805 

االجتماعي األخبار الالزمة لجمهور حول الخدمات التي  وسائل األعالمتقدم  3
 تقدمها بلدية السلط الكبرى للمجتمع المحلي

3.92 .833 

حول الخدمات التي  في أجراء حوارات فعالةوسائل األعالم االجتماعي تساعد  4
 تقدمها بلدية السلط الكبرى للمجتمع المحلي

3.79 .873 

تساعد وسائل األعالم االجتماعي في تقديم شكاوي ومقترحات  حول الخدمات  5
 التي تقدمها بلدية السلط الكبرى للمجتمع المحلي

3.96 .883 

ى من مع بلدية السلط الكبر تسهيل االتصال في وسائل األعالم االجتماعي تساعد  6
 الخدمات التي تقدمها بلدية السلط الكبرى للمجتمع المحليأجل االستفسار عن 

 

3.66 .965 
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تقدم وسائل األعالم االجتماعي معلومات عن مهمة البلدية ورسالتها حول جودة  7
 .المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى خدمة أعمال البلديات 

4.04 .776 

تقدم وسائل األعالم االجتماعي معلومات عن برامج البلدية حول جودة خدمة  8
 أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى.

3.81 .896 

أعمال البلديات الدرجة الكلية لدور وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة 
 المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

3.89 0.870 

ي بتقديم دور وسائل األعالم االجتماع التي تتعلقالفقرات  لكافةالمتَوسط الحسابي العام  أنَ ومن خالل بيانات الجدول أعاله نستنتج ب
(، 3.89)بلغ قد  المشاركينَوجهة نظر  منمعلومات عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

عمال عن جودة خدمة أ دور وسائل األعالم االجتماعي بتقديم معلومات لبين أفراد العينة  قَوي ومرتفعَوهذا يدل على مستَوى اتفاق 
( َوهَو أمر 0.870البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى. َوعالَوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت )

عالم تقدم وسائل األ "َوالتي تنص على  2رقم  للفقرة( 4.12أعلى متَوسط حسابي ) بلغالعينة، وَ  اتطبيعي يعكس التقارب في استجاب
رجة هذا ديعكس وَ " االجتماعي معلومات صحيحة عن جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى 

تساعد وسائل األعالم االجتماعي في تسهيل  "َوالتي تنص على  6( لصالح الفقرة 3.66تَوسط حسابي )أدنى مُ  َبلغَ ، بينما اتفاق قَوية
يعكس  هذاوَ "  ية السلط الكبرى من أجل االستفسار عن الخدمات التي تقدمها بلدية السلط الكبرى للمجتمع المحلياالتصال مع بلد

بشكل عام، فقد كان مَوقف العينة نحَو األسئلة إيجابيًا، َونستنتج ِمْن ذلك اتفاق متلقي الخدمة من الجتمع المحلي وَ . جيدةاتفاق درجة 
 في بلدية السلط الكبرى.خدمة أعمال البلديات  المعلومات المقدمة عن جودةبتماعي ور وسائل األعالم االجدعلى 

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  
( بين تأثير وسائل α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق : الفرضية الرئيسيةحاولت الدراسة اختبار 

 بلدية السلط الكبرى.  في أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي األعالم االجتماعي على جودة خدمة

ما و  ،اختبار معامل االرتباط بيرسون الذي يساعد على اختبار الفرضية والحكم النهائي عليهاوللتحقق من الفرضية الرئيسة تم استخدام 
المتغير على  ()وسائل األعالم االجتماعيالمستقل  متغيرالبين سيتم قبولها أو رفضها، حيث يظهر الجدول التالي معامل االرتباط  إذا

 (.جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي) التابع

 تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحليبين (: معامل االرتباط 5الجدول رقم )

 معامل االرتباط

 القرار
مستوى 

 الداللة
 االرتباط

االنحراف 

 المعياري
 المجال N المتوسط

 0.788 0.000 دالة

 وسائل األعالم االجتماعي 120 4.064 0.341

0.338 4.127 120 
جودة خدمة أعمال البلديات 

 المقدمة

على جودة خدمة أعمال وسائل األعالم االجتماعي ( نالحظ وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين 5ومن خالل الجدول رقم )  
 .بلدية السلط الكبرى  في البلديات المقدمة للمجتمع المحلي
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( جتماعي)وسائل األعالم االالمستقل المتغير  أثرلقياس  االنحدار الخطي المتعددوللتحقق من الفرضية الرئيسة تم استخدام اختبار 
دول وجاءت النتائج كما في الج (،بلدية السلط الكبرى  في المحليجودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع ) التابعالمتغير على 

(6.) 

 في وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي( تحليل االنحدار المتعدد ألثر 6جدول )
 بلدية السلط الكبرى 

 (β) قيمة المتغير

قيمة 

(t) 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 الثابت 
0.952 4.158 0.229 

 

 

 

193.86

5 

0.000 

 
 
 

0.788 0.788a 0.622 0.618        وسائل األعالم      
 0.781 االجتماعي

13.92

4 
0.056 

جودة خدمة أعمال وبين  وسائل األعالم االجتماعي( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أثر 6من خالل الجدول )
( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة 0.000) Sig، حيث بلغت قيمة سيجما بلدية السلط الكبرى  في البلديات المقدمة للمجتمع المحلي

األعالم االجتماعي   ( فإن نوع هذه العالقة طردية؛ مما يعني أن وسائل0.788) Beta(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05اإلحصائية )
( وهي دالة 193.865) بلغت Fقيمة اختبار  كما ويبين الجدول أن ،جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحليتعزز 

ع والمتغير التابوسائل األعالم االجتماعي وتدل على جودة نموذج العالقة بين المتغير المستقل  0.05 إحصائيًا عند مستوى المعنوية
 أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية: جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي

1Y = 0.952 + 0.781. x 

أن وسائل األعالم االجتماعي  وهذا يعنيR2 (0.622 )( وهو ارتباط متوسط، وبلغ معامل تحديد0.788) Rوبلغ معامل االرتباط 
في بلدية السلط الكبرى، وبذلك ترفض  جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحليمن  %62.2زيز ما نسبته مسؤول عن تع

 ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد فروق الفرضية الصفرية وتستبدل بالفرضية الرئيسية التاي تنص على أنه" 
α بلدية السلط الكبرى  في على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي( بين تأثير وسائل األعالم االجتماعي.." 
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 نتائج الدراسة ملخص
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

  انت ك جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع المحلي في بلدية السلط الكبرى متلقي الخدمة من الجتمع المحلي على أن اتفاق
 جيدة.

  اتفاق متلقي الخدمة من الجتمع المحلي على دور وسائل األعالم االجتماعي بجودة المعلومات المقدمة عن خدمة أعمال البلديات
 في بلدية السلط الكبرى.

  يالمحل إحصائية بين تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع داللة ذات فروق هناك 
جودة خدمة أعمال البلديات من  %62.2، وأن وسائل األعالم االجتماعي مسؤول عن تعزيز ما نسبته بلدية السلط الكبرى  في

 في بلدية السلط الكبرى. المقدمة للمجتمع المحلي

 التوصيات
 يلي: وصي بمايمن نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث  تم التوصل إليهفي ضوء ما 

 تأثير وسائل األعالم االجتماعي على جودة خدمة أعمال البلديات المقدمة للمجتمع  من الدراسات التي تهدف إلى دراسة إجراء المزيد
 في بلدية السلط وفي بلديات أخرى. المحلي

  ة.لديببين فترة وأخرى بعمل استطالع رأي للمواطنين عن جودة تقديم الخدمة في هذه ال بلدية السلط الكبرى ضرورة أن تقوم 
  ن أجل تشجيعهممتقديم حوافز لمتلقي الخدمة الملتزمين بدفع مستحقات البلدية عليهم، وذلك ب ضرورة أن تقوم بلدية السلط الكبرى 

على االستمرار بدفع المستحقات، وكذلك تشجيع المتخلفين على االنضمام للملتزمين ودفع مستحقات البلدية لالستفادة من هذه 
 .الحوافز

 وظفي خدمات الجمهور أماكن عملهم في أثناء الدوام الرسمي، أو إيجاد بديل لهم حال خروجهم، أو تكليفهم يجب عدم ترك م
 بلدية السلط الكبرى.بمهمات خارج المركز، وذلك من أجل عدم تعطيل معامالت متلقي الخدمات في 
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 الملخص باللغة االنجليزية
The study aimed to identify the impact of social media on the quality of municipal business service provided to the local 

ity: a case study in the Greater Salt Municipality. It also aimed at identifying the degree of customer satisfaction commun

with the quality of municipal business service provided to the local community in the Greater Salt Municipality. And learn 

f social media by providing information about the quality of municipal business service provided to the about the role o

local community in the Greater Salt Municipality. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive and 

n this study. The reason for this is due to the nature of the subject of the study, which analytical approach was applied i

studies the effect of the independent variable (social media) on the dependent variable (service quality). The study sample 

cipients from the local community in Greater Salt Municipality. One of the most consisted of a random sample of service re

important findings of the study is the agreement of service recipients from the local community that the quality of 

n the Greater Salt Municipality was good. And the recipient municipal business service provided to the local community i

of the service from the local community agreed on the role of social media with the quality of the information provided on 

y also found that there are statistically significant the municipal business service in the Greater Salt Municipality. The stud

differences between the impact of social media on the quality of municipal business service provided to the local 

ncing 62.2% of the quality of community in the Greater Salt Municipality and that social media is responsible for enha

municipal business service provided to the local community in the Greater Salt Municipality. The study recommended that 

icipality dues the Greater Salt Municipality should provide incentives to service recipients who are obligated to pay mun

from them, in order to encourage them to continue to pay the dues, as well as to encourage the defaulters to join the 

obligated and pay the municipality's dues to benefit from these incentives. 

ommunity servicesCunicipality services, Mocial media, Sedia, M Keywords: 
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