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 : الملخص

من وجهة نظر العاملين  فاعلية العالقات الرقمية في تحسين صورة البلديات األردنية  هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى  
الموقرو فيها،   بلدية  لتحسين صورة  الرقمية  العامة  العالقات  بها  تقوم  التي  لدى و   ،األنشطة  المتكونة  الذهنية  الصورة 

ة على االستبانة أداة لها، وتم تطبيقها  ، واستخدمت المنهج المسحي، واعتمدت الدراسالمبحوثين حول البلديات األردنية
 ( مفردة من موظفي بلدية الموقر. 80على عينة الدارسة البالغة )

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 

في تحسين الّصورة الذهنّية للبلدية لدى  مستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية الموقر  بينت أن   -
في تسهيل التواصل  ُيساعد وجود صفحات التواصل االجتماعي المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، وجاءت عبارة "

 وبدرجة متوّسطة.  ،بين البلدية والجمهور" في مقّدمة العبارات 

 أوضحت أن اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة لدى المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، حيث تمثلت أبرز هذه -
 ."أثق بعمل البلديات األردنية " بدرجة منخفضةاالتجاهات في 

لدى لبلدية الموقر  فروق ذات داللة إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية    وجود  -
 زى لمتغّير المؤّهل العلمّي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية ُتع، و المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير الّنوع االجتماعّي، والُعُمر

؛ ُتعزى  بلدية الموقرفروق ذات داللة إحصائّية في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول  وجود  -
  ".لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع االجتماعّي، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(

  البلديات، العالقات العامة الرقمية، الصورة الذهنية.فاعلية، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 

واالتصاالت شهدت العالقات العامة في السنوات الماضية القليلة تحواًل كبيرًا، وذلك عقب تطور تكنولوجيا المعلومات  

ها  توظهور االنترنت، الذي قدم للعالم الكثير من المزايا وإضاف العديد من التغيرات للحياة، ومن أكثر المزايا التي قدم

مواقع التواصل االجتماعي التي من خاللها تسعى العالقات العامة لتحقيق أهدافها لما توفره من تفاعل حوار وتفاهم  

 . امشترك بين البلديات وجماهيره

العالقات العامة في مجال المنظمات الحكومية، بأنها تقوم بدور مهم في تحسين العالقات بين الحكومة أهمية  وتتضح  

بالمسئولية لدى المواطنين، وبالتالي تحويلهمأو   جمهور ايجابي  إلى      الوزارة والجمهور، فعن طريقها ينمو الشعور 

عامة في أنها تؤدى وظيفة مهمة وحيوية لإلدارة العامة، إذ أصبح من  العالقات الأهمية  متعاون مع الحكومة، وتظهر  

أن  يخبروا الجماهير بسياستهم، ويجّسوا نبض الرأي العام قبل هذه السياسات، ومن حقهم أيضا  أن  واجب اإلداريين  

 .يرّدوا على النقاد ويبرروا تصرفاتهم التي تشغل الرأي العام

بارزة حيث تمارس الحكومة أعباء ضخمة ومسؤوليات عديدة أهمية  ت الحكومية لها  والعالقات العامة في مجال المنظما

العالقات الطيبة بين  أهمية  توسع حجم الجهاز الحكومي. ومن هنا كانت  إلى      تجاه أفراد المجتمع، وهذا ما أدى

ات سواء عن أهداف  المنظمة وجمهورها بما يكفل دعم ثقة الجمهور فيها عن طريق اطالعه على الحقائق والمعلوم

الجهود التي تبذلها المنظمة لخدمة أهمية  المنظمة وسياساتها وبرامجها وخططها وإنجازاتها، وكذلك إقناع الجمهور ب

المواطنين والدور الهام الذي يقوم به الموظفون العاملون في هذا المجال، ويجب إعالم الجمهور بصراحة بالمشكالت 

ها برسالتها، وشرح ما يصدر من تشريعات وقوانين وقرارات، وزيادة وعي الجمهور في التي تواجهها المنظمة في نهوض

المجال المالي واالقتصادي من خالل تبسيط المعلومات المالية واالقتصادية، وتشجيع الجمهور على االهتمام بأمور  
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فات والسياسات الحكومية من أجل اإلدارة العامة وتتبع أعمالها والوقوف على تقديمها، وحشد الدعم والمسائلة للتصر 

 .جعل الجمهور يدرك ويفهم هذه التصرفات والسياسات 

  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها

بعد االطالع على العديد من الدراسات اتضح استمرارية وجود مشكلة تهميش دور العالقات العامة وعدم االهتمام بها  

كإدارة مستقلة في مؤسسات دول العالم النامية، وعدم وجود ممارسي عالقات عامة ممن يمتلكون شهادات علمية وخبرات 

بتطوير قدرات الممارسين  أو  االهتمام من قبل اإلدارة العليا بها    اإلعالم وتدنيأو  عملية في مجال العالقات العامة  

داخل شركاتها، وانخفاض نسبة االعتماد عليهم في إدارة األزمات التي تتعرض لها ووجود العديد من التحديات التي 

بالمنظمة   الخاصة  الذهنية  الصورة  بناء  في  سواء  دورها  لتحقيق  العامة  العالقات  مواجهتها  أو  ا  تحسينهأو  تواجهها 

 لألزمات التي تتعرض لها، بل وتداخل عمل العالقات العامة مع عمل بعض اإلدارات في المؤسسات. 

النامية تواجه تحديات جمة والتي تحد من تواصلها مع جمهورها، لذا    البلدانالمؤسسات الخدماتية في العديد من  أن  و 

حسين الصورة الذهنية للبلديات كبلدية الموقر من خالل موقعها رغب الباحث في الوقوف على دور العالقات العامة في ت 

أهمية  على موقعها اإللكتروني، وصفحة الفيس بوك، وما مدى اهتمام اإلدارة العليا بالعالقات العامة ومدى إيمانها ب

 استخدام المنصات الحديثة وخاصة الفيس بوك لتحسين صورتها وإدارة أزماتها. 

فاعلية العالقات الرقمية في تحسين صورة  ما   في السؤال الرئيسي التالي:هي  كلة الدراسة  مشأن  وبناء على ذلك ف

 البلديات األردنية؟ ويتفرع منه عدد من األسئلة الفرعية، هي: 

 ما مستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية الموقر؟ -1
 بلدية الموقر من وجهة نظرك؟  ين صورة ما األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة الرقمية لتحس -2
 وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية لبلدية الموقر لديك؟  كيف تسهم -3
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 ما الصورة الذهنية المتكونة لديك حول البلديات األردنية؟  -4
 فرضيات الدراسة: 

لدى لبلدية الموقر  وجود فروق ذات داللة إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية   -

 ".لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع االجتماعّي، الُعُمر، المؤّهل العلمّي( المبحوثين؛ ُتعزى 

؛ ُتعزى  بلدية الموقروجود فروق ذات داللة إحصائّية في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول   -

 ". لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع االجتماعّي، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(

 أهداف الدراسة:

 . قرمستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية المو  -1
  .بلدية الموقر من وجهة نظركاألنشطة التي تقوم بها العالقات العامة الرقمية لتحسين صورة   -2
 .وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية لبلدية الموقر لديك مساهمة -3
 . الصورة الذهنية المتكونة لديك حول البلديات األردنية -4

 الدراسة: أهمية 

البلديات، العتبار الخدمات المقدمة  أعمال هذه الدراسة في أنها تتناول موضوع إداري يمس جوهر أهمية تكمن   -1
 من البلديات عصب الحياة للمجتمع المحلي.  

 هذه الدراسة من الناحية األكاديمية كونها متخصصة في العالقات العامة. أهمية كما تتضح   -2

ها في ادوار العالقات العامة وخاصة عبر مواقع التواصل تنمية قدراتها في النقد والتحليل، وزيادة معرفت -3
 االجتماعي. 

لقرارات في دائرة ا  الخروج بنتائج عملية وتوصيات تسهم في إيجاد حلول لمشكلة البحث وتسهم في مساعدة متخذي -4
 ة للبلدية. العالقات العامة في البلدية على تطوير برامج وسياسات أكثر تطورا وواقعية تتوافق مع البيئة المحيط 
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

وتعرف  (.  21، ص 2005العمل على بلوغ أعلى درجات اإلنجاز وتحقيق أفضل النتائج )الكيالني،    هيالفاعلية:  

: الدرجة التي عندها تحقق العالقات العامة الرقمية صورة جيدة عن بلدية الموقر لدى الجمهور عبر قيامها  إجرائيا  بأنها

 بالمهام المطلوبة باحترافية. 

مؤسسة وذلك عن طريق أو  حركة  أو  قضية  أو  هي محاول كسب تأييد الرأي العام بالنسبة لنشاط  العالقات العامة:  

 (. 160، ص 2020)أحمد، . اإلعالم واالقتناع والتكيف

ة بين المنظمة وجمهورها" هي عملية اتصال استراتيجي رقمي تبني عالقات منفعة متبادلالعالقات العامة الرقمية:  

 (.12، ص 2022، )الصيفي

علم وفن يقوم على التواصل باتجاهين بين البلدية وجمهورها من أجل بناء عالقات سليمة وتحقيق    وتعرف إجرائيا  بأنها:

 تفاهم مشترك ومتبادل بينهما لتشكيل الصورة الذهنية اإليجابية لدى الجمهور عن البلدية.

سيد ما هو غير واقعي هي تعبير يمثل أفكار وتصورات القائم بالمادة اإلعالمية حيث يعتمد على تج  الصورة الذهنية:

(.  236، ص . 2010)طوالبية،  الثقافية،  إعادة تركيب عناصر الواقع في بناءات خاضعة لعقيدته وأيديولوجيته وخلفيته أو  

أو  وخبرات الجمهور بصرف النظر عن مدى دقة  أذهان هي الصورة الذهنية المتخيلة للبلدية في وتعرف إجرائيا  بأنها: 

 . صحة هذه الصورة المتخيلة

هيئات أهلية مستقلة ماليا تمارس صالحياتها بموجب تفويض من الحكومة ضمن إطار تشريعي، وتمنح  البلديات:  

البلدية حكومـة محليـة أن  صالحيات للقيام بمهامها، وتعمـل تحـت إشـراف ورقابـة وزارة اإلدارة المحلية، وهناك من يرى  

ولها سلطة  يذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي محدد،تتوالها هيئـات محليـة منتخبـة، تتمتع بصالحيات إدارية وتنف

 (2007إصدار قرارات ولوائح. )شطناوي، 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

نها حلقة الوصل بينها وبين الجمهور الداخلي أدائرة العالقات العامة من أهم الدوائر التي تعمل في البلديات، حيث  أن  

يتم االعتماد عليها في كافة االنشطة االتصالية التي تقوم بها البلدية، وتمتُد مهاُمها للقيام بترتيب وتنظيم  ، و والخارجي

جود دائرة عالقات عامة في البلدية على  ، وو خارجي يخص الجمهورأو  اي حدث داخلي يخص موظفي البلدية انفسهم  

المرجوة منها ويجعلها المنبر الرئيسي الذي َيصدر منه هداف  األمستوى عاٍل من الكفاءة والِمهنية يساعدها على تحقيق  

يضا على انشاء عالقات ذات فائدة ومنفعة متبادلة للبلدية أكل ما ترغب البلدية بنشره للجمهور، وتعمل العالقات العامة  

 (.Win-Win Relationshipوللجمهور ايضا )

العامة التي يقوم بها االشخاص الذين ُيشكلون حكومة عمال  العامة واأل وتتضمن العالقات العامة البلدية التصريحات  

عمال  ردود االفعال على هذه التصريحات واأل   -وتتضمن ايضا- المدينة وهم كبار المسؤولين وطواقم العمل والموظفين،  

 ( Wheeler, 1958من ِقبل االشخاص الذين ُيشكلون الجمهور. )

ين البلديات والمواطنين يساعد في تحقيق الرضا العام واشباع حاجاتهم من الخدمات االتصال الفعال بأن    يرى الباحث و 

تعمل دائما على مواكبة كافة اشكال التقدم والتطور في أن  العامة، ولذلك فانه على دوائر العالقات العامة في البلديات 

امة هي المسؤولة عن خلق االتصال بين  العالقات العأن  يتم تطبيقها في عملها،  أن  وسائل واساليب االتصال من اجل  

تقوم بتحسينها  أن  تقوم بالحفاظ على قنوات االتصال الحالية بينها وبين المواطنين و أن  البلدية والجمهور فيجب عليها  

 . بشكل مستمر بالتعاون مع وسائل االعالم المحلية
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 بناء السمعة للبلديات 

التحدي الُملح للعديد منها يتمثل في أن  القطاع العام، ومع ذلك، فيجابية على مؤسسات  إالسمعة القوية لها اثار  أن  

السمعة القوية والجذابة ُتفيدها جدا اال انها ُتعاني بشكل متفاوت من أن  التناقض الكبير بين التوقعات والواقع، في حين  

الع القطاع  تصوير مؤسسات  يتم  ما  وغالبا  السلبية.  بالسمات  تتصف  التي  الفئة  بطيئة  وجودها ضمن  انها  ام على 

كبيرة جدا )اي عدد موظفين اكثر من الالزم(، غير مرنة، وشفافيتها غير  و االنجاز، ُمسرفه في استغالل ما لديها،  

 ( Wæraas, 2014) كافية، وفعاليتها قليلة.

سمعة البلديات من مدى فعاليتها في القيام بالمهام المنوطة اليها، وجودة تقديمها للخدمات العامة للمواطنين،    وتتأثر

ما تقدمه البلديات من خدمات يكون ُمتكامال مع ما يتم تقديمه من خدمات من قبل الجهات إلى أن  وهنا َتجُدر االشارة

 الحكومية والعامة االخرى. 

وجي دورا في تطوير جميع مناحي الحياة، وقد تم ادخال التكنولوجيا في القطاع العام في عدة لعب التطور التكنولو 

وقد تم ،  صبح تقديم العديد من الخدمات الكترونياأالبلديات حيث  أعمال  مجاالت، وقد تم ادخال التكنولوجيا في تسيير  

يات يتم من خاللها تقديم الخدمات العامة للمواطنين  استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات الحديثة في تطوير برامج وتقن

البلدية اال حين الحاجة لذلك، وقد تم وضع برامج وتقنيات لتقديم الخدمات إلى      دون وجود داٍع لحضورهم شخصيا

 ( 2018زويد، )عبد اللطيف و  الخاصة بكل فئة من فئات المجتمع كما يلي:

 الحكومية االلكترونية للمواطنين عبر شبكة االنترنت.   . خدمات المواطنين وتهتم بتقديم الخدمات 1

القطاع  2 وتهتم. خدمات  والمراسالت   الحكومي  المعلومات  تبادل  ويتم  االخرى  الحكومية  للجهات  الخدمات  بتقديم 
 الكترونيا. 

 . خدمات الموظفين وتهتم بالمعامالت بين اإلدارات المختلفة وبين موظفيها المتعددين. 3
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   طاع التجاري وتهتم بالمعامالت الحكومية الخاصة بقطاع الشركات والتجارة.. خدمات الق4

تعمل البلديات االلكترونية على زيادة فعالية العمل وسرعة االنجاز، وتساعد على توفير الوقت والجهد للطرفين من  و 

يساعد البلدية على اعادة  التوفير المالي فوجود نظام خدمات الكتروني أضافة  إلى   اجل الحصول على خدمة معينة،  

وجود نظام خدمات الكتروني  باإلضافة إلى أن  توزيع عدد من العاملين لديها ليتم وضعهم في اماكن لهم فيها فائدة اكبر،  

ويساعد وجود البلدية االلكترونية المجلس البلدي في زيادة ،  يساعد المواطنين على تقليل التكاليف المالية لتلك الخدمات 

كل شيء يتم انجازه بما يتناسب مع القوانين العامة ومع اجراءات العمل مما يعطي أن  من    والتأكد ى العمل  الرقابة عل

درجة عالية من الشفافية والوضوح في النتائج السنوية للبلدية، وتفرغ المجلس البلدي لالهتمام بمشاكل اخرى قد تواجهها 

 البلدية.

 االتصال بين البلدية والجمهور

االتصال ُيمثل العالقة التي تربط البلدية بالمجتمع، فوجود عالقة اتصال قوية بين البلدية والمجتمع يساعدها على  أن  

االتصال الفعال يساعد ايضا على حل جميع الخالفات أن  تعزيز سمعتها وخلق التفاهم المتبادل معه، وليس ذلك فقط بل  

 روف العامة.التي قد تحدث في المجتمع ويساعد على تحسين الظ

على خلق قنوات االتصال مع المجتمع والحفاظ عليها وخلق قنوات اتصال    باألساسوتعمل دائرة العالقات العامة  

جديدة من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل واالزمات التي قد تواجه المجتمع مع االخذ بعين االعتبار الحفاظ على  

ايجاد تفاهم ُمستدام مع الجمهور وذلك من اجل   إلى  الهيئات الحكوميةتسعى جميع  ، و سمعة البلدية وعدم المس بها

وتسعى العام،  الرضا  حالة  المشاكل  إلى      ابقاء  بتطور  السماح  وعدم  الدبلوماسية  بالطرق  المشاكل  جميع  أو حل 

 تصعيدها.
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وانين الحكومية في المواطنون يعتمدون على السياسات والقأن  ( حيث اشار  Killingsworth, 2009وهذا ما اكده ) 

  - الفيدرالية، الريفية، المحلية  –ادارة والحفاظ على مجتمعاتنا المدنية الديموقراطية، من ضمن مستويات الحكومة الثالثة  

على حياتنا اليومية. فالطريقة التي تتواصل بها الهيئات المحلية مع المواطنين    تأثيرالهيئات المحلية لديها اكبر  أن  ف

 ر في قدرتها على الحفاظ على السالم، والنظام، والُحكم الجيد. تؤثر بشكل مباش

 وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في البلديات

 والعامة، كبيرا من قبل جميع القطاعات الخاصة  االهتمام بها الكبيرة لوسائل التواصل االجتماعي اصبح همية نظرا لأل 

حقق مصالحه واهدافه منها، اما على صعيد القطاع العام فقد اصبحت  واصبح كل قطاع يستخدمها في السبيل الذي ي

وسائل التواصل االجتماعي هي المنصة التي يتم عليها نشر كل ما تسعى الجهات الحكومية إيصاله للمواطنين وتحصل 

 منهم على تغذية راجعة عن طريق التعليقات التي يتم كتباتها على منشوراتها العامة. 

هم المؤسسات العامة التي لها تعامل مباشر مع المواطنين هي البلديات، فهي الواجهة الحكومية التي تتعامل مع أ ومن  

يكون هنالك صفحات رسمية على المنصات االلكترونية للبلديات أن فئات المجتمع المختلفة وبذلك فانه من الضروري 

يتم استخدام هذه الوسائل في ن  القطاع العام، يجب ايالء االهتمام أل   المجتمع. ففيمما ُيسهل التواصل بينها وبين  

تحديد التدابير الالزمة لتنمية المنطقة    باإلضافة إلىتحقيق اتصال فعال، وفي تشكيل السمعة وسلوك التعاون الفعال.  

 ( Wyszomirski, 2014) وتطويرها.

مالحظة ذلك من تعليقات المواطنون وطريقة الرد عليها  ويمكن    االهتمام بذلك يحقق الرضا العام لدى الجمهور،أن  

التقييم العام لصفحة البلدية له دور مهم في اعطاء صورة عامة أن  من ِقبل دائرة العالقات العامة في البلدية، حيث  

ي  يتم استغالل قوة وسائل االتصال مع تقليل مخاطرها فأن  من المهم  و   ادائها،عنها وعن مدى رضا المواطنين عن  
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يتم تحقيق ذلك من خالل وضع وتنفيذ سياسة لوسائل التواصل االجتماعي تتناسب مع الثالثة  أن  نفس الوقت. ويمكن  

 قواعد الذهبية:

 االلكتروني.   إيصال توقعات ومعايير واضحة ومنطقية ومفهومة للعاملين والمتطوعين للسلوك -1
 ر سلبي متوقع على البلدية.اثأو تسهيل مراقبة اي اتصال الكتروني قد يكون له اي خطر  -2
 تطبيق السياسة بشكل مستمر. -3

 الدراسات السابقة 

االسكندنافية    التعرف على عملية نقل السياسات في البلديات في الدولإلى   (Åshild et al 2019دراسة )هدفت  

  شخصا   1600سكانها  تم اختيار بلدية صغيرة في النرويج عدد  المسحي، و   المنهجواستخدمت    ،وخاصة في النرويج

توصلت و   ،مقابالت متكررة شبه منتظمة مع رئيس البلدية، والمدراء العامين، واصحاب المصلحة  إلجراءكدراسة حالة  

ايجاد سياسة للبلدية  إلى دت أ عملية نقل سياسات القطاع الخاص للعالمة التجارية وادارة السمعةأن   إلى نتائج الدراسة

والخبراء تشترك في   والسكانادارات البلديات باالشتراك مع اصحاب المصلحة  أن    إلىافة  أضمتماسكة وفريدة وُمتسقة.  

 تحديد القيم المتميزة. 

صحاب المصلحة مع الهيئات  أالمتزايدة لعالقات  همية  دراسة األإلى  هدفت  ف  (Barbara Ryan, 2007دراسة )أما  

يضا فائدة ادارة السمعة أالمحلية وستقدم نموذجا الدارة السمعة من اجل تحسين هذه العالقات والحفاظ عليها. ودرست  

وناقشت الدراسة الفرق بين نماذج ادارة   الفعالة في مساعدة المجالس على تحسين قدراتها على العمل مع المجتمع.

نموذج الهيئات المحلية )البلديات( اكثر ِدقة وفعالية  أن  الشركات الخاصة، وقد كشفت الدراسة    السمعة في البلديات وفي

يتم استخدام اساليب أن  على دعم فكرة    التأكيد   إلى  وقد توصلت الباحثة في دراستها  من المستخدم في الشركات الخاصة.

 ادارة السمعة للشركات الخاصة في القطاع العام. 
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الكبيرة لوجود خطة اتصاالت همية  التعرف على األ إلى    (Kunguma and Terblanche, 2013دراسة )وهدفت  

االزمات والتي يتم استخدامها خالل ازمة معينة ُتواجه الشركات، وقد تم استخدام هذه الفكرة في القطاع العام في دولة 

لبلدية مقاطعة فرانسيس    2010ثها عام  ا، وركزت هذه الدراسة على خطة اتصاالت االزمات التي تم استحدايفريقأجنوب  

 ، تم تحديد ِفَرق االتصال والرد خالل فترة االزمة من ضمن خطة اتصاالت االزمةإلى أنه  نتائج الدراسة:  توصلت  باارد. و 

ثار االزمة والوقاية  آ التواصل الفعال هو المفتاح الرئيسي لتخفيف  أن  و   الِفرق،وتم تحديد ادوار ومسؤوليات كل عضو في  

الماسة لوجود ادارة فعالة في البلديات تستطيع القيام باتصال   والحاجة  ،احداث كارثيةإلى      ن المخاطر التي قد تتحولم

 فعال خالل االزمات.

الدور الذي يلعبه مدراء المجالس البلدية في تعزيز سياسات السمعة ن  ا بي  إلى  (Hilde Bjørnå, 2016راسة )وهدفت د 

في البلديات، وقد تم تقديم هذه السياسات الُمتخصصة بالسمعة من منظور القطاع العام، وقد بينت الدراسة ايضا الكيفية  

سمعة في البلديات، والى يكون فيها القائد السياسي والقائد االدراي ايضا "ُوكالء" في وضع سياسات الأن  التي يمكن  

لها   يتبعون  التي  واالئتالفات  المختلفة  لمصالحهم  يمكن  البلديات. أن  اي حد  في  والسلوك  التفكير  انماط  تؤثر على 

رئيس  أو  وتوصلت الباحثة في دراستها للنتائج االتية: يكون "ُوكالء" وضع سياسات السمعة اما المدير التنفيذي للبلدية  

عمال ويهتم رئيس البلدية بشكل اكبر في ريادة األ   ،شبكات العالقات الخاصة به ومصالحُه الخاصةالبلدية ولكل منهما  

ويسعى المدير التنفيذي للحماية من الهجمات السياسية، وفي الحفاظ على الموظفين   ،السياسية وفي المنافسة السياسية

فالنتيجة ستكون إحداث تغييرات في القيم السياسية   الُمهمين, وعندما يكون "وكيل" سياسات السمعة هو القائد السياسي،

 االساسية وعندما يكون "وكيل" سياسات السمعة هو القائد االداري، فالنتيجة ستكون زيادة وعي الناس. 

( في دولة Emfuleniكيفية ادارة السمعة في بلدية )ن  ا بيإلى  هدفت    التي  (Sibongile et al, 2017دراسة )وفي  

افريقيا. وقد اظهرت الدراسة االلية التي يتم العمل بها من اجل ادارة سمعة البلدية وما هي االستراتيجيات التي  جنوب  
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البلدية تواجه  التي  المشاكل  حل  في  ُتساهم  وكيف  المحلية  الهيئات  مستوى  على  السمعة  لتعزيز  استخدامها   . يمكن 

ة بناء على تقييٍم لألداء المالي واالجتماعي والتنظيمي واألثر البيئي  النتائج االتية: يتم تقييم السمعإلى    وتوصلت الدراسة

وُينظر للسمعة ايضا على انها من االصول   والخارجي،من قبل أصحاب المصلحة الُمتعددين، على الصعيدين الداخلي  

امل الُمحددة الستدامة قوى العو أالسمعة من  أن  و ،  تتميز عن غيرهاأن  ذات القيمة العالية للمؤسسة والتي تساعدها على  

 اإلدارة الفعالة لسمعة المؤسسة استراتيجيًة أساسية إلنتاج أداء متفوق.  واصبحت  مؤسسة،أي 

جوانب عدة،   في  الباحث  السابقة  الدراسات  العام  وساعدت  الدراسة، ووضع اإلطار  لمشكلة  الدقيق  التحديد  وهي: 

 للدراسة بصياغة أسئلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها، كما تم االستعانة بالدراسات السابقة في صياغة أسئلة االستبانة.  

الدراسات الوصفية التي تعمل على دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة  إلى      تنتمي هذه الدراسةنوع الدراسة ومنهجها:  

الظاهرة وتفسيرها وتحليلها، وتسمى هذه الدراسات بالمسوح االجتماعية، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي الذي  

سلوب واحد في يعد من أنسب المناهج العلمية مناسبة للدراسات الوصفية، وال يقتصر منهج المسح على استخدام أ

المالحظة    باإلضافة إلى عملية جمع المعلومات والبيانات وإنما يستخدم أساليب عديدة كاالستقصاءات واالستبانات،  

(Hussein, 1995, p.147.) 

مجتمع الدراسة ن  تكون مجتمع الدراسة من موظفي بلدية الموقر التابعة للعاصمة، ونظرًا ألمجتمع الدراسة وعينتها:   

ولمناسبة نوع العينة مع طبيعة الدراسة، وفيما    ،( مفردة80دد فقد تم اتباع أسلوب العينة المتاحة وبلغ قوامها )كبير الع

 (1يأتي الوصف التفصيلي للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم )
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 .الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة :(1جدول رقم )

اعتمدت الدراسة على االستبانة اإللكترونية كأداة بحثية لجمع المعلومات والبيانات من أفراد العينة، التي أداة الدراسة:  

 google“تعد من أكثر األدوات المستخدمة بجمع المعلومات في البحوث المسحية، وتم تصميمها من خالل تطبيق  

forms”  حاور. وقد وضعت في شكل فقرات على مقياس  باالعتماد على األدب النظري السابق، وتكونت من خمسة م

 ليكرت لجميع المحاور. 

البرنامج  إلى      لجأ الباحث من أجل معالجة البيانات وتحليلها إحصائياً األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  

أسئلة الدراسة والمتوافرة ( للعلوم االجتماعية الستخدام األساليب والمؤشرات اإلحصائية التي تناسب  SPSSاإلحصائي )

 في البرنامج المذكور. 

 

 

 النسبة التكرارات  الفئات  المتغيرات 
 المئوية %

 نوع ال
 % 70 56 ذكر 
 % 30 24 أنثى

 العمر

18-28 21 26.25 % 
29- 39 34 42.5 % 
40- 50 20 25 % 

 % 6.2 5 سنة وأكثر 51

 التعليمي لمؤهلا

 %5 4 دون  فما عامة ثانوية
 % 10 8 دبلوم متوسط 

 % 52.5 42 بكالوريس 
 % 32.5 26 ماجستير 

 100 80 المجموع
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 الدراسة: مناقشة نتائج

 في تحسين الّصورة الذهنّية للبلدية   مستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية الموقر -

مستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية الموقر في تحسين الّصورة الذهنّية للبلدية (: 2)رقم جدول 

 . لدى المبحوثين

الوسط  درجة فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الدرجة المعياري 

 متوّسطة  6890. 1.82 في تسهيل التواصل بين البلدية والجمهور. ُيساعد وجود صفحات التواصل االجتماعي
يوجد لدى بلدية الموقر صفحات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي وموقع خاص بها 

 ُتساعد على توفير معلومات حول البلدية. 
 متوّسطة  6560. 1.76

 متوّسطة  6390. 1.72 الخدمات العامة. ُيساعد وجود موقع خاص بالبلدية في سرعة وسهولة تقديم بعض 
يتم تطبيق األفكار اإلبداعية من قبل موظفي العالقات العامة في البلدية في المحتوى الذي 

 متوّسطة  6790. 1.67 يتم نشره على صفحات مواقع التواصل االجتماعي.

االجتماعي حول القضايا  تهتم البلدية بآراء المواطنين وتعليقاتهم على مواقع التواصل  
 العامة.

 متوّسطة  6850. 1.67

يتم النشر بشكل مستمر لتوضيح ما يتم القيام به، وما يتم وضعه من حلول للمشاكل 
 العامة.

 منخفضة 6570. 1.64

 منخفضة 6820. 1.63 تقوم البلدية بنشر تقاريرها المالية السنوية وتقارير المشاريع الُمنجزة على هذه المواقع. 
 منخفضة 6550. 1.61 ُتساعد وسائل التواصل االجتماعي في نقل الحقائق بشفافية حول مشاريع بلدية الموقر.

 منخفضة 6560. 1.57 تعمل بلدية الموقر على نشر جميع مشاريعها وإنجازاتها على مواقع التواصل االجتماعي. 
 منخفضة 6480. 1.53 التواصل االجتماعي. تعتبر بلدية الموقر ناشطة بشكل فعال على مواقع  

 منخفضة 0.665 1.66 المتوسط العام

 ( منخفضة. 1( متوّسطة )2( مرتفعة )3* تم استخدام مقياس ثالثي لقياس هذا السؤال كما يأتي )

الجدول رقم ) بيانات  الموقر  ( أن  2يظهر من  لبلدية  التابعة  التواصل االجتماعي  فاعلية مواقع  في تحسين  مستوى 

ُيساعد وجود صفحات التواصل   لدى المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، وجاءت عبارة "الّصورة الذهنّية للبلدية  
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(، وبدرجة 1.82بمتوسط حسابي )" في مقّدمة العبارات للمبحوثين  في تسهيل التواصل بين البلدية والجمهور  االجتماعي

يوجد لدى بلدية الموقر صفحات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي وموقع خاص بها    متوّسطة، يليها عبارة "

ُيساعد وجود موقع   (، وبدرجة متوّسطة، ثم عبارة "1.76" بمتوسط حسابي )ُتساعد على توفير معلومات حول البلدية

( وبدرجة متوّسطة، في حين  1.72" بمتوسط حسابي ) ة تقديم بعض الخدمات العامة.خاص بالبلدية في سرعة وسهول

" بمتوسط حسابي  تعتبر بلدية الموقر ناشطة بشكل فعال على مواقع التواصل االجتماعي.  تمثلت أقل العبارات في "

 . (، وبدرجة منخفضة1.63)

  المبحوثين األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة الرقمية لتحسين صورة بلدية الموقر من وجهة نظر -
 . (: األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة الرقمية لتحسين صورة بلدية الموقر لدى المبحوثين3) رقم جدول

 الوسط الحسابي  أنشطة إدارة العالقات العاّمة 
االنحراف  

 المعياري 
 الدرجة 

 متوّسطة 7190. 1.80 .تحديث الموقع اإللكتروني للبلدية باستمرار 
 متوّسطة 6740. 1.76 .التعرف إلى حاجات الجمهور ورغباته

 متوّسطة 7290. 1.74 .تعزيز االنتماء والوالء للوطن عن طريق أنِشطة البلدية
 متوّسطة 7230. 1.74 الحرص على حقوق المواطن وكرامته 

 متوّسطة 7250. 1.70 .االهتمام بالتطوير وإجراء البحوث والّدراسات
 متوّسطة 7200. 1.68 .التأكد من دقة جميع المعلومات قبل التصريح بها

 منخفضة 7000. 1.61 .استخدام لغة الحوار اإليجابي مع الجمهور
 منخفضة 6830. 1.60 .الجمهوراالهتمام بالشكاوى واالقتراحات المقّدمة من قبل  

 منخفضة 6730. 1.55 .الشفافية في نشر المعلومات للجمهور
 منخفضة 7170. 1.54 .تمتاز بالمصداقية في التعامل مع الجمهور

 متوّسطة 0.706 1.67 المتوسط العام 

 منخفضة.( 1( متوّسطة )2( مرتفعة )3* تم استخدام مقياس ثالثي لقياس هذا السؤال كما يلي )
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( إلى أن األنشطة التي تقوم بها إدارة العالقات العاّمة لتحسين الّصورة الذهنّية لبلدية  3تشير بيانات الجدول رقم )

للبلدية   اإللكتروني  الموقع  "تحديث  في  الَمهاّم  هذه  أبرز  وتمثلت  متوّسطة،  بدرجة  جاءت  قد  المبحوثين  لدى  الموقر 

درجة متوّسطة، يليه "التعرف إلى حاجات الجمهور ورغباته" بمتوسط حسابي  (، وب1.80باستمرار" بمتوسط حسابي ) 

بمتوسط حسابي )1.76) البلدية"  أنِشطة  للوطن عن طريق  والوالء  االنتماء  "تعزيز  ثم  متوّسطة،  وبدرجة   ،)1.74  )

من قبل الجمهور" بمتوسط    االهتمام بالشكاوى واالقتراحات المقّدمةوبدرجة متوّسطة، في حين تمثلت أقل هذه الَمهاّم في "

وبدرجة   K(1.55وبدرجة منخفضة، يليه "الشفافية في نشر المعلومات للجمهور" بمتوسط حسابي )  K(1.60حسابي ) 

 ( وبدرجة منخفضة. 1.54منخفضة، ثم "تمتاز بالمصداقية في التعامل مع الجمهور" بمتوسط حسابي ) 

 لبلدية الموقر كيفّية مساهمة وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  -
(: كيفّية مساهمة وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  4)رقم جدول 

 .لبلدية الموقر لدى المبحوثين 

 المساهمةكيفّية  
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 متوّسطة 6260. 1.85  تقدم معلومات واضحة عن البلدية. 
 متوّسطة 6830. 1.81 تشكيل صورة حسنة عن بلدية الموقر. 

 متوّسطة 6900. 1.70 نشر الخدمات واألنشطة التي تقدمها البلدية للجمهور.
 متوّسطة 7060. 1.67 وبناء جسور للتفاهم معه.العمل على كسب ثقة الجمهور 

 منخفضة 7230. 1.59 تحفز الجمهور على مراجعة بلدية الموقر. 
تنظم برامج اجتماعية بمشاركة الناس لتعزيز العالقة بين المسؤولين  

 والجمهور
 منخفضة 6870. 1.54

 متوّسطة 0.686 1.69 المتوسط العام 

 ( منخفضة.1( متوّسطة )2( مرتفعة )3لقياس هذا السؤال كما يلي )* تم استخدام مقياس ثالثي 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1608 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

( أن مساهمة وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  4يبين الجدول رقم )

الذهنّية في "تقدم    لدى المبحوثين جاءت بدرجة متوّسطة، حيث تمثلت أبرز مساهماتها في تشكيل الّصورة  لبلدية الموقر

" البلدية(، وبدرجة متوّسطة، وكذلك "تشكيل صورة حسنة عن  1.85" بمتوسط حسابي )البلديةمعلومات واضحة عن  

(، وبدرجة متوّسطة، في حين تمثلت أقل هذه المساهمات في "تحفز الجمهور على مراجعة 1.81بمتوسط حسابي ) 

نخفضة، وكذلك "تنظم برامج اجتماعّية بمشاركة األفراد لتعزيز العالقة (، وبدرجة م1.59" بمتوسط حسابي )بلدية الموقر

 (، وبدرجة منخفضة. 1.54بين المسؤولين والجمهور" بمتوسط حسابي )

وُتعزى هذه النتائج إلى أن العالقات العاّمة تدرك أهمّية استخدام الوسائل االتصالّية؛ لتشكيل الّصورة الذهنّية؛ نظًرا 

الوسائل للتواصل مع الجمهور سواء بشكل شخصي أم بشكل عام، حيث تلجأ العالقات العاّمة في    لالعتماد على هذه

، والتعريف بأهدافها وِخْدماتها وأنشطتها  البلديةإلى استخدام هذه الوسائل بهدف نشر المعلومات الواضحة عن    البلدية

لتعاون معه، األمر الذي ينعكس على تشكيل  وسياساتها، والتواصل مع الجمهور لكسب ثقته وبناء جسور التفاهم وا

 .هاالّصورة الذهنّية الحسنة لدى الجمهور عن

   البلديات األردنيةاتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة حول  -

 . حول البلديات األردنيةاتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة لدى المبحوثين  :(5)رقم جدول 

 الذهنّية لدى المبحوثين اتجاهات الّصورة  
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 منخفضة 5100. 1.52 أثق بعمل البلديات األردنية 
 منخفضة 5150. 1.48 تقدم خدماتها للمراجعين خالل وقت مناسب. 

 منخفضة 5070. 1.46 الخدمات المقدمة منها ترقى لمستوى جيد. 
 منخفضة 5070. 1.45 بطريقة ممتازة. البلديات تقوم بعملها 

 منخفضة 5020. 1.44 قادرة على التعامل بمهنية وحرفية مع األحداث واألزمات. 
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 منخفضة 5050. 1.42 تسهل جميع اإلجراءات والوسائل المستخدمة في االتصال مع الجمهور.
 منخفضة 4920. 1.41 تتفاعل بشكل سريع مع المستجدات. 

 منخفضة  0.505 1.45 المتوسط العام 

 ( غير موافق.1( محايد )2( موافق )3* تم استخدام مقياس ثالثي لقياس هذا السؤال كما يأتي )

إلى أن اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة لدى المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، (  5تشير بيانات الجدول رقم )

( وبدرجة منخفضة، وكذلك  1.52"أثق بعمل البلديات األردنية " بمتوسط حسابي ) حيث تمثلت أبرز هذه االتجاهات في  

  قل اتجاهات الّصورة الذهنّية فيفي حين تمثلت أ(،  1.48"تقدم ِخْدماتها للمراجعين في وقت مناسب" بمتوسط حسابي )

(، وبدرجة منخفضة،  1.42"تسهيل اإلجراءات والوسائل المستخدمة جميعها في االتصال مع الجمهور" بمتوسط حسابي ) 

 (، وبدرجة منخفضة. 1.41وكذلك "تتفاعل بشكل سريع مع المستجدات" بمتوسط حسابي ) 

دى المبحوثين حول البلديات جاءت بدرجة منخفضة، إال أن العديد  وقد ُيعزى أن اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة ل

من البلديات ال تراعي أهمّية الوقت إلنجاز الُمعامالت وتقديم الِخْدمات، ما يدفعها إلى تأجيل ُمعامالت وطلبات المواطنين  

استكمال الُمعاملة في    الذين يحتاجون إلى إنهائها بأسرع وقت ممكن، أو إلى تعقيد اإلجراءات ما يجعل من الصعب 

وقت قصير، وبأقل جهد ممكن، كما أن جودة الِخْدمات التي تقدمها البلديات قد ال ترقى لمستوى جّيد، أو ال تلبي  

البلديات  حول  الجمهور  لدى  المتكّونة  الذهنّية  الّصورة  على  سلًبا  يؤثر  الذي  األمر  ورغباتهم،  المواطنين  احتياجات 

 األردنية. 
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: توجد فروق ذات داللة إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  ولىالفرضّية األ 

 لدى المبحوثين؛ ُتعزى لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(.لبلدية الموقر 

 الّنوع  (1

 لبلدية الموقر،لدراسة الفرق في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  T(: اختبار 6) رقم جدول
 . لدى المبحوثين تبًعا لمتغّير الّنوع

 مستوى الداللة ( Tقيمة ) ( SDاالنحراف المعياري ) (Mالوسط الحسابي ) (Nالعدد ) الّنوع 
 537420. 1.7325 246 ذكر

3.914 0.000 
 404580. 1.5474 154 أنثى

(؛ وجود فروقات دالة إحصائّيا في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في 6( في الجدول رقم )T-Testأظهر اختبار )

( عند مستوى  3.914)  T، لدى المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير الّنوع، حيث بلغت قيمة  لبلدية الموقرتشكيل الّصورة الذهنّية  

(، ويظهر عن طريق المتوسطات الحسابية؛ أن المبحوثين  0.05(؛ وهي دالة إحصائّيا عند مستوى )0.000الداللة )

 أكثر من المبحوثات. لبلدية الموقريرون أن أنِشطة العالقات العاّمة ذات فاعلّية في تشكيل الّصورة الذهنّية 

 الُعُمر (2

لبلدية  ( لدراسة الفرق في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية Anova(: اختبار )7) رقم جدول
 . لدى المبحوثين تبًعا لمتغّير الُعُمرالموقر 

 مستوى الداللة  ( Fقيمة )  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصادر التباين 
 1.233 3.699 المجموعات بين  

 2410. 95.350 داخل المجموعات 0020. 5.121
  99.049 المجموع 

في (؛ وجود فروقات دالة إحصائّيا 7( في الجدول رقم )One-way Anovaأظهر استخدام تحليل التباين األحادي )

لدى المبحوثين؛ تبًعا لمتغّير الُعُمر، حيث بلغت لبلدية الموقر  فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  
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(، ولمعرفة مصادر هذه 0.05(؛ وهي دالة إحصائّيا عند مستوى )0.002( عند مستوى الداللة ) 5.121)   Fقيمة  

 (. 8دي كما يوضح الجدول رقم )الفروقات؛ تم إجراء تحليل التباين الَبع

( لدراسة الفرق في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية للوزارات LSD(: اختبار )8)رقم جدول 
 . العراقّية، لدى المبحوثين؛ تبًعا لمتغّير الُعُمر

 مستوى الداللة  المتوسطين الفرق بين   ( Nالعدد )  المقارنة مع الفئات األخرى  فئة الُعُمر 

 سنة  28 –  18من 
 0.016 0*20370. 135 سنة   50 –سنة   40من 
 0.002 0*29806. 72 سنة فأكثر  51

 0.002 0*21783. 72 سنة فأكثر  51 سنة  39 –  29من 

بيانات الجدول رقم )  سنة" قد جاءوا في المرتبة األولى بين    28  –  18( إلى أن من تتراوح أعمارهم بين "8تشير 

المبحوثين الذين يرون أن أنِشطة العالقات العاّمة ذات فاعلّية في تشكيل الّصورة الذهنّية للوزارات العراقّية، يليهم من  

" تبلغ    50  –  40سنة"، ثم من تتراوح أعمارهم بين "   39  –   29تتراوح أعمارهم بين  سنة"، وفي المرتبة األخيرة من 

سنة فأكثر"، ويشير ذلك إلى أنه كلما زاد عمر المبحوثين، زاد اعتقادهم أن أنِشطة العالقات العاّمة تسهم   51أعمارهم "

 .لبلدية الموقربفعالّية في تشكيل الّصورة الذهنّية 

 المؤّهل العلميّ  (3

الفرق في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  ( لدراسة Anova(: اختبار )9)رقم جدول 
 .للوزارات العراقّية، لدى المبحوثين؛ تبًعا لمتغّير المؤّهل العلميّ 

 مستوى الداللة  ( Fقيمة )  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصادر التباين 
 5800. 2.319 بين المجموعات 

 2450. 96.731 المجموعاتداخل  0520. 2.367
  99.049 المجموع 
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(؛ عدم وجود فروقات دالة إحصائّيا  9( في الجدول رقم )One-way Anovaأظهر استخدام تحليل التباين األحادي )

في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية للوزارات العراقّية؛ لدى المبحوثين؛ تبًعا لمتغّير المؤّهل 

 (. 0.05(؛ وهي غير دالة إحصائّيا عند مستوى ) 0.052( عند مستوى الداللة )2.367) Fالعلمّي، حيث بلغت قيمة 

التي تنّص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائّية في ألولى  لك، يتضح الثبوت الجزئي لصحة الفرضّية اومن ذ

لدى المبحوثين ُتعزى لعواملهم الديموغرافية"،    لبلدية الموقرفاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  

 وعليه تم التأكد مما يلي: 

لدى لبلدية الموقر  إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  توجد فروق ذات داللة   -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات ، و المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير الّنوع االجتماعّي، والُعُمر

 لدى المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير المؤّهل العلمّي.  لبلدية الموقر العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية 

 

بلدية  : توجد فروق ذات داللة إحصائّية في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة لدى المبحوثين حول  نيةالفرضّية الثا

 ؛ ُتعزى لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(.الموقر

 الّنوع  (1
؛ تبًعا بلدية الموقرلدراسة الفرق في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول  T(: اختبار 1جدول )

 لمتغّير الّنوع 

 ( Tقيمة )  ( SDاالنحراف المعياري ) ( Mالوسط الحسابي ) ( Nالعدد )  الّنوع 
مستوى  

 الداللة 
 344990. 1.4530 246 ذكر

0.120 0.905 
 309220. 1.4490 154 أنثى 
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( اختبار  )T-Testأظهر  رقم  الجدول  في  الذهنّية  10(  الّصورة  اتجاهات  في  إحصائّيا  دالة  فروقات  وجود  عدم  (؛ 

( عند مستوى الداللة 0.120)  T؛ ُتعزى لمتغّير الّنوع، حيث بلغت قيمة  بلدية الموقرالمتكّونة، لدى المبحوثين حول  

 (.0.05(؛ وهي غير دالة إحصائّيا عند مستوى )0.905)

 الُعُمر (2

بلدية ( لدراسة الفرق في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول  Anova(: اختبار ) 11) رقم جدول
 . ؛ تبًعا لمتغّير الُعُمرالموقر

 مستوى الداللة  ( Fقيمة )  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصادر التباين 
 0850. 2550. بين المجموعات 

 1100. 43.536 داخل المجموعات 5090. 7740.
  43.791 المجموع 

 

(؛ عدم وجود فروقات دالة إحصائّيا  11( في الجدول رقم )One-way Anovaأظهر استخدام تحليل التباين األحادي )

المتكّونة، لدى المبحوثين حول   الذهنّية  الُعُمر، حيث بلغت قيمة  بلدية الموقرفي اتجاهات الّصورة  تبًعا لمتغّير    F؛ 

 (.0.05(؛ وهي غير دالة إحصائّيا عند مستوى )0.509( عند مستوى الداللة )0.774)

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1614 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المؤّهل العلميّ  (3

بلدية ( لدراسة الفرق في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول Anova(: اختبار )12جدول )
 ؛ تبًعا لمتغّير المؤّهل العلميّ الموقر

 مستوى الداللة  ( Fقيمة )  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصادر التباين 
 1230. 4940. بين المجموعات 

 1100. 43.297 داخل المجموعات 3430. 1.127
  43.791 المجموع 

(؛ عدم وجود فروقات دالة إحصائّيا  12( في الجدول رقم )One-way Anovaأظهر استخدام تحليل التباين األحادي )

؛ تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي، حيث بلغت قيمة  بلدية الموقرفي اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول  

F (1.127( عند مستوى الداللة )0.05(؛ وهي غير دالة إحصائّيا عند مستوى ) 0.343.) 

ثبوت صحة   يتضح عدم  ذلك،  الثاومن  "  نيةالفرضّية  أنه  تنّص على  في  التي  داللة إحصائّية  ذات  توجد فروق 

؛ ُتعزى لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع بلدية الموقراتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول  

 ".االجتماعّي، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(
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 برز نتائج الّدراسةأ

   إلى العديد من النتائج أبرزها: توصلت الّدراسة

في تحسين الّصورة الذهنّية للبلدية لدى  مستوى فاعلية مواقع التواصل االجتماعي التابعة لبلدية الموقر  أن  بينت   -

في تسهيل التواصل  ُيساعد وجود صفحات التواصل االجتماعي المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، وجاءت عبارة "

   .(، وبدرجة متوّسطة1.82بين البلدية والجمهور" في مقّدمة العبارات للمبحوثين بمتوسط حسابي )

لدى المبحوثين  لبلدية الموقر  التي تقوم بها إدارة العالقات العاّمة لتشكيل الّصورة الذهنّية  ألنشطة  خلصت إلى أن ا -

أبرزها في   بدرجة متوّسطة، وتمثلت  للجاءت  الموقع اإللكتروني  إلى حاجات بلدية  "تحديث  "التعرف  يليه  باستمرار"، 

 ".بلديةالجمهور ورغباته"، ثم "تعزيز االنتماء والوالء للوطن عن طريق أنِشطة ال

، لبلدية الموقرأوضحت أن مساهمة وسائل االتصال التي تستخدمها إدارة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية   -

لمبحوثين جاءت بدرجة متوّسطة، وتمثلت أبرز مساهماتها في تشكيل الّصورة الذهنّية في "تقديم معلومات واضحة  لدى ا

 ". البلدية"، وكذلك "تشكيل صورة حسنة عن بلدية الموقرعن  

أوضحت أن اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة لدى المبحوثين قد جاءت بدرجة منخفضة، حيث تمثلت أبرز هذه  -

"أثق بعمل البلديات األردنية " بدرجة منخفضة، وكذلك "تقدم ِخْدماتها للمراجعين في وقت مناسب" بدرجة تجاهات في  اال

"تسهيل اإلجراءات والوسائل المستخدمة جميعها في االتصال مع    تمثلت أقل اتجاهات الّصورة الذهنّية فيمنخفضة، و 

 الجمهور".

لدى لبلدية الموقر  لّية أنِشطة العالقات العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية  فروق ذات داللة إحصائّية في فاع  وجود  -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية في فاعلّية أنِشطة العالقات ، و المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير الّنوع االجتماعّي، والُعُمر

 لدى المبحوثين؛ ُتعزى لمتغّير المؤّهل العلمّي. لبلدية الموقر العاّمة في تشكيل الّصورة الذهنّية 
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عزى  ؛ تُ بلدية الموقرفروق ذات داللة إحصائّية في اتجاهات الّصورة الذهنّية المتكّونة، لدى المبحوثين حول    وجود  -

 ".لعواملهم الديموغرافّية اآلتية )الّنوع االجتماعّي، الُعُمر، المؤّهل العلمّي(

 التوصيات:

 بناء على النتائج التي توصل اليها الباحث في دراسته فقد قام بتقديم مجموعة من التوصيات: 

وزارة  1 تقوم  ان  يجب  المحلية  .  على جميع  اإلدارة  تفرض  التي  القوانين  )البلديات بوضع  بشقيها  المحلية  الهيئات 

  والمجالس القروية( ان تقوم باستحداث دوائر عالقات عامة.

 . يجب على البلديات التي لديها دوائر عالقات عامة ان تقوم بتطويرها وتحديثها بشكل مستمر.2

ن على مستوى  . يجب على البلديات ان تقوم بتوظيف موظفي عالقات عامة من ذوي االختصاص النهم سيكونو 3

 عالي من المهنية والخبرة والِعلم بُأسس مجال العالقات العامة.

ضرورة اهتمام البلدية بوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، وان يتم استخدامها بالشكل الذي ُيعزز سمعتها،  .  4

 المحتوى قبل النشر فهي كسيف ذو حدين.  اختياروإتباع الدقة عند 

 المسؤولية االجتماعية وبدعم االعمال الخيرية.  بأنشطةدية ان تلتزم بالقيام  . يجب على البل5

 . ضرورة اهتمام الموظفين في البلدية بالقواعد السلوكية وقيام البلدية بالرقابة على ذلك عن كثب. 6
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“THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL RELATIONSHIPS IN IMPROVING 

THE IMAGE OF JORDANIAN MUNICIPALITIES: AL-MUWAQQAR 

MUNICIPALITY AS A MODEL” 

 

ENGINEER: SAIF AL-DIN HASSAN JOHER AL-KHRAISHA 

 

Abstract: 

The study aimed to know the level of effectiveness of digital relations in improving the image of the 

Jordanian municipalities from the point of view of its employees, and the activities carried out by 

digital public relations to improve the image of the municipality of Al-Muwaqqar, and the mental 

image formed by the respondents about the Jordanian municipalities. And it was applied to the study 

sample of (80) individuals from the Al-Muwaqqar Municipality employees. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

- It showed that the level of effectiveness of the social networking sites affiliated with the municipality 

of Al-Muwaqqar in improving the mental image of the municipality among the respondents came to a 

low degree, and the phrase "the presence of social networking pages helps facilitate communication 

between the municipality and the public" came at the forefront of the phrases, and to a moderate 

degree. 

- It explained that the attitudes of the mental image formed by the respondents came to a low degree, 

as the most prominent of these trends was "I trust the work of the Jordanian municipalities" with a low 

degree. 

- There are statistically significant differences in the effectiveness of public relations activities in 

shaping the mental image of the municipality of Al-Muwaqqar among the respondents; It is attributed 

to the variables of gender and age, and there are no statistically significant differences due to the 

educational qualification variable. 

- There are statistically significant differences in the trends of the formed mental image of the 

respondents about the municipality of Al-Muwaqqar; attributed to the following demographic factors 

(gender, age, educational qualification). 

Keywords: Effectiveness, Municipalities, Digital public relations, Mental image. 
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