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Abstract 

 Given the importance of electronic public relations in government institutions and 
to keep pace with the development in the means of communication, the idea of the 
research emerged, where the research aimed to identify “how to employ electronic 
public relations in the Martyrs Foundation.”  , from the intentional sample repre-
sented by the external audience of (250) respondents, and the research resulted in 
a number of results, the most prominent of which were that there is a role for elec-
tronic public relations in the Martyrs Foundation, and that the institution’s audience 
depends on the Facebook page to learn about its services, and that the Martyrs Foun-
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dation in most cases  A sufficient financial budget is not allocated for the practice of 
public relations activities and functions, and the absence of a specialized cadre, be-
cause most of the public relations workers are not media specialists, and the scarcity 
of experts specialized in conducting scientific studies and research to know the nature 
of the institution among the public.

Keywords:  electronic public, relations, the Martyrs Foundation, communication
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

)توظيف العالقات العامة االلكترونية  في مؤسســة الشــهداء وما الوســائل االتصالية 
االلكترونية المســتخدمة في نشــاطها عبر شــبكة االنترنت(

 دراسة مسحية لعينة من  الجمهور العراقي
بحث مستل من رسالة ماجستير 

 محمد عباس حسين شبر
أ.د. ناهض فاضل زيدان

مستخلص
التطــور  ولمواكبــة  الحكوميــة  المؤسســات  فــي  االلكترونيــة  العامــة  العالقــات  ألهميــة  نظــرًا 
الحاصــل فــي وســائل االتصــال، انبثقــت فكــرة البحــث حيــث هــدف البحــث إلــى التعــرف  علــى   كيفيــة 
توظيــف  العالقــات  العامــة  االلكترونيــة فــي  مؤسســة الشــهداء ، ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل، اســتخدم 
الباحــث المنهــج المســحي، معتمــدا علــى أداة المقيــاس لجمــع البيانــات، مــن العينــة القصديــة المتمثلــة 
بالجمهــور الخارجــي والبالــغ عددهــا)250( مبحوثــًا،  وأســفر البحــث عــن جملــة مــن النتائــج وكانــت 
من ابرزها أن هناك دور للعالقات العامة اإللكترونية في مؤسســة الشــهداء، وأّن جمهور المؤسســة 
يعتمــد علــى صفحــة الفيســبوك للتعــرف علــى خدماتهــا، وأن مؤسســة الشــهداء فــي أغلــب األحيــان 
ال تخصــص ميزانيــة ماليــة كافيــة لممارســة أنشــطة ووظائــف العالقــات العامــة، وعــدم وجــود كادر 
متخصــص، ألن اغلــب العامليــن فــي العالقــات العامــة مــن غيــر مختصيــن باإلعــالم، ونــدرة الخبــراء 
المتخصصيــن فــي إجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة لمعرفــة طبيعــة المؤسســة لــدى الجمهــور.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العالقات العامة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم العالقات العامة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 

اإللكترونــي( االتصــال  وســائل   ; الشــهداء  مؤسســة   ; العامــة  )العالقــات  المفتاحيــة:  الكلمــات 
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مقدمة

تمثل العالقات العامة اإللكترونية إحدى األنشطة االتصالية التي  وظفت تكنلوجيا االتصال 
الحديثــة فــي خدمــة نشــاط المؤسســة وعالقتهــا مــع جماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة، بهــدف بنــاء الصــورة 
الذهنيــة للمؤسســة وتقديــم انطباعــات جيــدة عــن مســتوى األداء الخدمــي واالداري المتحقــق فــي هــذا 
االتجــاه؛ لــذا فقــد ســعت العديــد مــن المؤسســات عامــة ومؤسســة الشــهداء خاصــة بوصفهــا مؤسســات 
خدميــة تمــارس دورًا فــي إيصــال خدماتهــا الــى فئــة كبيــرة مــن المجتمــع والمتمثلــة بــذوي الشــهداء. 
وانبثقــت مشــكلة البحــث التــي تمثلــت بالتســاؤل الرئيســي عــن )توظيــف العالقــات العامــة 
االلكترونيــة فــي مؤسســة الشــهداء(، وبنــاًء علــى هــذا التســاؤل تمثلــت أهــداف البحــث فــي معرفــة 
األســاليب والوســائل االتصاليــة التــي تســتخدمها العالقــات العامــة االلكترونيــة فــي تلــك المؤسســة، 

واألهــداف التــي تــروم تحقيقهــا، والمشــكالت والمعوقــات التــي تعتــرض عملهــا. 
وتحقيقــًا ألهــداف البحــث، اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي الــذي يعــد أنســب المناهــج لمثــل 
هذا البحث معتمدا على أداة المقياس للجمهور الخارجي )المتمثل بذوي الشهداء( لجمع البيانات، من 
عينة البحث القصدية التي تمثلت في الجمهور الخارجي للمؤسسة والبالغ عددهم )250( مبحوث.

اوالً: مشكلة البحث

تكمــن مشــكلة البحــث فــي كيفيــة توظيــف العالقــات العامــة االلكترونيــة فــي مؤسســة 
الشــهداء ومــا الوســائل االتصاليــة المســتخدمة عبــر شــبكة االنترنــت؟

وانبثقت منها عدد من التساؤالت الفرعية وهي:
 ما هو دور العالقات العامة اإللكترونية في مؤسسة الشهداء؟

 هــل يعتمــد جمهــور مؤسســة الشــهداء علــى الموقــع االلكترونيــة الخــاص بالمؤسســة للتعــرف علــى 
خدماتها؟

 هل الوسائل االلكترونية التي تستخدمها مؤسسة الشهداء تحقق اهدافها؟

ثانيا ـ أهمية الدراسة

تنطلــق اهميــة هـــذ البحــث مـــن اهميـــة العالقـــات العامــة االلكترونيــة فــي المؤسســة، اذ تتجلــى 
اهميتها بما تقوم به من دور حيوي وفعـال يسـهم فـي تكـوين آراء الجمـاهير واتخـاذ قـراراتهم، وتشـكيل 

سـلوكياتهم ومـواقفهم واتجاهـاتهم وإحكـامهم إزاء المؤسسة ومـا تقدمـه مـن معلومات وخـدمات.
وألن العالقــات العامــة تعــد مــن اهــم الركائــز األساســية فــي تلــك المؤسســات، انبثقــت فكــرة 

هــذا البحــث الــذي تكمــن اهميتــه فــي جوانــب متعــددة منهــا:



27  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  توظيف العالقات العامة االلكترونية في مؤسسة الشهداء

27

أ . االهميــة العلميــة
يعــد هــذا البحــث إضافــة علميــة بســيطة للبحــوث االتصاليــة واإلعالميــة عامــة والبحــوث فــي 
مجــال العالقــات العامــة االلكترونيــة بشــكل خــاص، ويتمثــل فــي ســد الفجــوة البحثيــة للدراســات الســابقة 
حيــث الحــظ الباحــث قلــة الدراســات واالبحــاث التــي تناولــت توظيــف العالقــات العامــة االلكترونيــة 
فــي المؤسســة، ويفتــح بــاب جديــدة للباحثيــن عــن موضــوع العالقــات العامــة االلكترونيــة المؤسســات 

الحكوميــة والتــي ســتكون مرجــع علمــي لهــم فــي الدراســات المســتقبلية.

ب . األهميــة العمليــة 
إن هــذا البحــث يمكــن ان يكــون مفيــد إلدارة المؤسســة واقســام دائــرة العالقــات العامــة فيهــا، 
لمــا يمكــن أن يقدمــه لهــم مــن رؤى واضحــة عــن واقــع العالقــات العامــة فــي تلــك المؤسســة ومســتوى 
أدائهــا، كمــا يقــدم لهــم معلومــات مهمــة تســهم فــي تنظيــم جهودهــم وتطويــر برامجهــم وخططهــم فــي 
مجــال بنــاء الصــورة الذهنيــة لمؤسســتهم ولتحقيــق أهدافهــا ولنيــل ثقــة الجماهيــر وكســب تأييدهــا، 

ومحاولــة تغييــر اتجاهاتهــم وســلوكياتهم نحــو تلــك المؤسســة ومــا تقدمــه مــن معلومــات وخدمــات.

ثالثا: أهداف الدراسة

ســعى البحــث لتحقيــق الهــدف الرئيســي المتمثــل بالتعــرف علــى توظيــف العالقــات العامــة 
االلكترونيــة فــي مؤسســة الشــهداء وقــد تفــرع مــن هــذا الهــدف عــدة اهــداف فرعيــة وهــي:

 التعــرف علــى فاعليــة توظيــف العالقــات العامــة االلكترونيــة فــي التعريــف بوظائــف المؤسســة 
وأعمالهــا وشــخصيتها والقيــم األساســية التــي تتبناهــا.

 التقصــي عــن مــدى اســتفادة دائــرة العالقــات العامــة فــي المؤسســة مــن زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة الحديثة.

 معرفة التســهيالت والتغيرات التي أضافتها تقنية العالقات العامة االلكترونية في تفعيل األداء 
االتصالي.

رابعاً: فروض البحث 

الفرضية الرئيسية الثانية: )وجود دور للعالقات العامة اإللكترونية في مؤسسة الشهداء(

الفرضيــات الفرعية:
 يعتمد جمهور مؤسســة الشــهداء على الموقع االلكترونية )صفحة الفيســبوك واالتصال الهاتفي 

والموقــع االلكترونــي للمؤسســة للتعــرف علــى خدماتها(.
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 يعتمد جمهور مؤسسة الشهداء على الموقع االلكترونية الخاص بالمؤسسة للتعرف على خدماتها.

خامسا: الصدق والثبات.

إلــى  أشــاروا  بعــرض االســتمارات علــى )7( محكميــن، وقــد  الباحــث  قــام    1. الصــدق: 
صالحيتهــن، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت، وبعــد عــرض االســتمارات لعــدة مــرات علــى الدكتــور 
المشــرف لالســتنارة برأيــه، فيمــا يخــص التعديــالت المقترحــة، اســتقرت االســتمارات علــى شــكلها 
النهائــي وقــد بلغــت نســبة اتفــاق المحكميــن فــي احتســاب الصــدق الظاهــري ألســئلة االســتمارات 
)84.5%( وقــد تحقــق صــدق المقيــاس ظاهريــًا، وكمــا مبيــن فــي الجــدول )1( وتعــد هــذه النســبة 

مقبولــة وقــد اســتعان الباحــث بالمعادلــة االتيــة الحتســاب الصــدق الظاهــري.
الصدق الظاهري

  احتساب درجة الصدق= 100
ثــم بعــد ذلــك تــم اســتخدام قانــون التناســب الســتخراج الدرجــة الكليــة للصــدق علــى وفــق 

قانــون االتــي:

)مجموع النسب المئوية (

 )عدد المحكمين(

قانون التناسب= 

جدول )1( يوضح أسماء الخبراء وعدد الفقرات التي تم تعديلها او حذفها او الموافقة عليها

األسئلة التي طلب اسم الخبيرت
تعديلها

أسئلة التي طلب 
النسبة المئويةحذفها

82,5%43أ.د باقر موسى جاسم1

82,5%52أ.د سالم العزاوي2

85%42أ.د فاطمة الربيعي3

87,5%32أ.م.د كريم الموسوي4

85%42أ.م.د جاسم العقابي5
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87,5%32أ.م.د ريا قحطان6

82,5%43أ.م.د علي الطالبي7
84,6%2716المجموع

      2: الثبات 

اعتمد الباحث على طريقتي الثبات الستمارة الجمهور الخارجي وهما: 
أ . الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة: تقــوم فكــرة التجزئــة النصفيــة علــى اســاس قســمة فقــرات 
المقيــاس الــى نصفيــن متجانســين ولغــرض حســاب الثبــات علــى وفــق هــذه الطريقــة تــم اســتخدام جميــع 
اســتمارات افــراد العينــة والبالــغ عددهــا )250(، وتــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات 
النصفيــن فبلــغ )0.71%( وباســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون التصحيحيــة بلــغ معامــل الثبــات بهــذه 

الطريقــة )0.78( وهــو معامــل ثبــات مقبــول.
ب . معامــل ) ألفــا ( لالتســاق الداخلــي: ان معامــل ألفــا يزودنــا بتقديــر جيــد فــي اغلــب المواقــف 
وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة الى أخرى والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة 
تــم اســتخدام جميــع اســتمارات البحــث ثــم اســتخدمت معادلــة )ألفــا( وقــد بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس 
)0.73( ويعــد المقيــاس متســقًا داخليــًا، الن هــذه المعادلــة تعكــس مــدى اتســاق الفقــرات داخليــًا.
تــم توزيــع االســتمارات، علــى عينــة قصديــة مــن جمهــور مؤسســة الشــهداء الخارجــي والبالــغ 
عددهــا )250( فــرد، وتمــت مراجعــة هــذه االســتمارات بشــكل دقيــق للتأكــد مــن صالحيتهــا العلميــة ثــم 
جــرى اســتخالص البيانــات والمعلومــات مــن االســتمارات وتحويلهــا إلــى أرقــام وعرضهــا علــى شــكل 

جــداول ثــم تحليلهــا وتفســيرها.

سادساً: الدراسات السابقة

1. دراســة ) يوســف عثمــان محمــد( )فاعليــة مواقــع األنترنيــت فــي العالقــات العامــة،2013 
دراســة وصفيــة تحليليــة لعــدد مــن المواقــع االلكترونيــة الســودانية(

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف، علــى نــوع التســهيالت التــي تقدمهــا التقنيــة الحديثــة للقائميــن 
علــى ممارســة العالقــات العامــة فــي تنفيــذ وظائفهــا وأنشــطتها فضــاًل عــن التعــرف علــى مــدى احتــواء 
المواقــع االلكترونيــة علــى متطلبــات الجمهــور واحتياجاتــه؛ إذ اســتعمل البحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي عــن طريــق االعتمــاد علــى المســح بالعينــة للمواقــع الكترونيــة مختــارة لتحليلهــا وتفســيرها 
أســلوًبا علمًيــا لعــدد مــن المؤسســات الســودانية، فــي العاصمــة الخرطــوم واســتعمل الباحــث طريقــة 
تحليــل مضمــون المواقــع االلكترونيــة لدراســة فعاليــة توظيفهــا لبنــاء عالقــات عامــة حســنة؛ وتوصلــت 
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هــذه الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا:
 عــدم اهتمــام القائمــون علــى المواقــع االلكترونيــة برجــع الصــدى للجمهــور وال بإتاحــة حريــة 

التعبيــر لهــم وأغلــب المواقــع ال تهتــم بالتحديــث بصــورة منتظمــة فــي مواقعهــا.
 المواقع االلكترونية في السودان ال تفي بالمتطلبات االتصالية وال احتياجات الجمهور.

 ال يتــم تشــجيع الجمهــور علــى الزيــادة والتكــرار لزيــارة الموقــع وال توجــد فيــه أي قيــم مضافــة 
ُتشــجع علــى زيــارة الموقــع مــراٍت عــدة.

2. امــا شــريفه ســليمان )2006( فتناولــت فــي دراســتها دور العالقــات العامــة فــي تشــكيل، 
الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الحكوميــة مــن منظــور الخدمــة اإللكترونيــة:

 دراســة حالــة أمــارة دبــي، وقامــت بتحليــل أراء واتجاهــات اإلدارات اإللكترونيــة فــي عــددًا 
مــن المؤسســات والدوائــر الحكوميــة بإمــارة دبــي كذلــك التعــرف علــى المزايــا التــي يحققهــا االتصــال 
اإللكتروني لجمهور الشركات المسجلة على موقعها على الشبكة، ومنهج الدراسة المسح واستعملت 
الباحثة، تحليل لمضمون للدوائر اإللكترونية والروابط التفاعلية على موقع البلدية بشــبكة اإلنترنت 
وشــملت العينــة المســتخدمة علــى ) 204  ( شــركة مــن الشــركات المســجلة علــى موقــع بلديــة دبــي 
مــن خــالل اســتخدام اســتمارة اســتقصاء واســتمارة تحليــل لمضمــون وأســلوب المقابــالت المقننــة.

 ودلــت نتائــج الدراســة علــى: اهتمــام حكومــة دبــى بتطويــر التفاعــل بينهــا وبيــن الجمهــور مــن 
توافــر  المضمــون  تحليــل  مــن خــالل  الباحثــة  كمــا وجــدت  اإللكترونيــة،  الحكومــة  مفهــوم  خــالل 

مؤشــرات التفاعــل بيــن الجمهــور والبلديــة.
 الشعور بالرضا من الشركات تجاه خدمة الروابط االتصالية بالموقع.

 الشــركات عينــة الدراســة لــم تســتخدم الروابــط التفاعليــة بشــكل جيــد بعــد ولــم تحقــق الروابــط 
الصفــة االتصاليــة حتــى اآلن.

 تحقيق بلدية دبى بين االتصال التقليدي واإللكتروني.

تعريف العالقات العامة االلكترونية 

تعــرف العالقــات العامــة اإللكترونيــة: »بانهــا عبــارة عــن جهــد منظــم مخطــط ومقصــود 
تمارســه اغلــب المؤسســات الحديثــة والناجحــة اذ تعنــي االتصــاالت الفعالــة التــي تؤديهــا اجهــزة 
ووحــدات العالقــات العامــة فــي االنترنــت تســتقر فــي ذهنيــة الجمهــور الــذي تعــرض عليهــم الرســائل 
االتصاليــة للعالقــات العامــة فضــال عــن ان العالقــات العامــة اإللكترونيــة فتحــت لممارســي العالقــات 
العامــة فرصــا جديــدة للنهــوض بالمؤسســة وتحســين صورتهــا لــدى الجمهــور حيــث اســهمت ادوات 
وتطبيقــات االنترنــت فــي تغييــر برامــج واســتراتيجيات وطــورت مــن نمــط التواصــل مــع الجمهــور 
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وفتحــت لممارســي العالقــات العامــة طرقــا كثيــرة ومتنوعــة للتفاعــل مــع الجمهــور ومشــاركتهم اهتمامهــا 
وآرائهــم ومقترحاتهــم ». )عائشــة، 2018، صفحــة 37( 

وقــد أدى تطــور التقنيــات الجديــدة إلــى تحمــل ممارســي العالقــات العامــة قــدًرا كبيــًرا مــن 
المسؤولية، مما يجبرهم على استخدامها كمصدر للمعلومات ووسيلة لالتصال والتواصل واالستفادة 
المثلــى مــن جميــع مزايــا التطبيــق لتحقيــق أهــداف المنظمــة مــن خــالل األنشــطة المشــتركة ويحقــق 
التفاعــل النشــط لجميــع األطــراف مــن خــالل عقــد العالقــات العامــة لتحقيــق المصالــح المشــتركة. 

)العقابــي، 2016، الصفحــات 23-22(
العالقــات العامــة الرقميــة : مصطلــح يــدل علــى توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي الرســائل 
التصاليــة عــن  طريــق  اســتخدام  تقنيــات النــص الرقمــي  والصــورة  والصــوت  والفيديــو والنصــوص 
الفائقــة فــي هــذه الرســائل والدمــج بينهــا بطريقــة مبتكــرة فــي الموقــع االلكترونــي لتحقيــق اهــداف 

المؤسســات. )االســدي و العــزاوي، 2021، صفحــة 173(

أهداف العالقات العامة االلكترونية في المؤسسات.

تقــدم العالقــات العامــة اإللكترونيــة دور مؤثــر وبــارز فــي تحقيــق عمليــة االتصــال والتواصــل 
فــي المؤسســات الخدميــة حيــث تقــوم بإدامــة قنــوات اتصــال مســتمرة فضــاًل عــن االهتمــام الزائــد 
بالعمــل الــذي تقــوم بــه العالقــات العامــة اإللكترونيــة فــي مجــال بنــاء الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن 
المؤسســة والعمــل علــى بنــاء ســمعة طيبــة لغــرض كســب رأي عــام مؤثــر وإنشــاء صــورة ايجابيــة. 

)العوادلــي، 2006، صفحــة 56(
وتعمــل العالقــات العامــة االلكترونيــة مــن اجــل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف علــى وفــق 

مــا يأتــي: )الدليمــي، 2011، الصفحــات 44-43(
 توعيــة الجمهــور بأهميــة دور المؤسســة الخدمــي واالداري واطالعهــم علــى جميــع المعلومــات 

المطلوبــة وتوضيحهــا. 
 العمل على توضيح اهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 

 تحسين صورة المؤسسة وتعزيزها داخليًا وخارجيًا.  
 االتصــال والتواصــل المنتظــم والمســتمر بوســائل االتصــال واإلعــالم المختلفــة وتزويــد الجمهــور 
بأهــم الفعاليــات واإلجــراءات والنشــاطات عــن طريــق إيجــاد قنــوات اتصاليــة بيــن المؤسســة وجمهورهــا. 

ادوات العالقات العامة االلكترونية 

 الفيســبوك : ان موقــع الفيســبوك تــم إنشــائه فــي فبرايــر 2004 م بواســطة »مــارك زوكربيــرغ » 
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ابــن التاســع عشــر مــن العمــر وكان ذلــك فــي جامعــة هارفــارد فــي غرفتــه وتــم فتحــه لطلبــة الجامعــات، 
وبعدهــا لطلبــة الثانويــات وكان العــدد محــدود مــن قبــل الشــركات حيــث تــم أخيــرا فتحــه ألي شــخص 
يرغــب فــي فتــح حســابه، وأصبــح واآلن يملــك الموقــع حوالــي 880 مليــون مســتخدم، أي بمعنــى أخــر 
فــان مــن بيــن كل 13 شــخص علــى األرض هنــاك شــخصا واحــد لديــه حســاب علــى موقــع الفيســبوك 
بحوالــي 75 لغــة، ويقضــي هــؤالء المســتخدمون جميعــا أكثــر مــن 700 بليــون دقيقــة علــى الموقــع 

شــهريا. )عــزام و اخــرون، 2015، صفحــة 29( 
 اليوتيوب: تأسس موقع اليوتيوب بواسطة 3 موظفين في شركة paypal وهم اتش ذ ميرلي، 
ســتفين تشــن، وجــارد كريــم. ثحــي فكــروا فــي ســنة 2005 فــي إنشــاء موقــع لمشــاركة الفيديوهــات، 
وفــي ســنة 2006 اشــترت شــركة » غوغــل« هــذا الموقــع بحوالــي مليــار وســتمائة وخمســون مليــون 

دوالر. )البيانــي و بــاس، 2014، صفحــة 339( 
 المواقع االلكترونية: إنها مواقع الويب التي تزود المستخدمين بالعديد من الخدمات، وتسمح 
لألشــخاص ببنــاء المحتــوى مــن خــالل الصفحــات الشــخصية، ولديهــم أنظمــة متعــددة للعالقــات 
االجتماعية، والتواصل عن ُبعد مع اآلخرين دون قيود، وتقدم بناء وتشــكيل المحتوى في مجموعة 
 )Fardoun. 2012( .مــن عمليــات التعــاون والتفاعــل مــن خــالل الروابــط ومشــترك االهتمامــات
كمــا وتعــرف الموقـــع اإللكترونيــة: مجموعـــة مـــن الروابـــط والنصـــوص والصـــور والمقاطـــع 
الفيديويـــة المترابطـــة علـــى وفـــق هيـــكل متفاعـــل يتـــم عـــن طريقهـــا وصـــف وتقديـــم معلومـــات تفصيليــــة 
عــــن النشــاطات المختلفــــة لموظفــي العالقــات العامــة فــي المؤسســة الذيــــن يســــتخدمون الموقــــع 

اإللكترونــي لهــا. )عبــد و عبــد الرحمــن، 2022، صفحــة 157(

 هنــاك العديــد مــن اإليجابيــات للعالقــات العامــة االلكترونيــة وهــي:
 الســرعة: ان ســرعة انتشــار المعلومــات تســاعد فــي وصولهــا إلــى اكبــر عــدد مــن الشــرائح 

الممكنــة محليــا ودوليــا فــي اقــل وقــت وبأقــل تكلفــة.
 اســتطالعات الرأي: ان احتواء مجالت العالقات العامة على اســتطالعات الرأي واســتفتاءات 
قد تعطي مســاحة كبيرة للقراء إلبداء آرائهم وتمكن المؤسســة من التعرف عليها بســهولة. ) يوســف 

واخرون، 2004، صفحة 189(

ثانياً: معوقات العالقات العامة االلكترونية

كما ان هناك العديد من المعوقات للعالقات العامة االلكترونية وهي:
 نظرا لكثرة معلومات المؤسسة فيكون من الصعب االطالع عليها كامله.

 الحقائق المغلوطة التي تقدمها بعض المؤسسات. ) عمر و الدين عماد، 2013، صفحة 184( 
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الميداني

المحــور الثالــث: العالقــات العامــة اإللكترونية
من خالل المحور الثالث في البحث نالحظ:

 بلغ مقدار ناتج الوسط الحسابي للفقرة )المعلومات التي تقدمها المؤسسة عبر المواقع االلكترونية 
صحيحة وصادقة وواقعية( )2.60( وهو اكبر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة 
كانت باتجاه الـ دائمًا بنسبة )61.1%( وقد بلغت نسبة الـ احيانًا )38.1%( ونسبة الـ ابدًا )%0.8(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تعمــل المؤسســة علــى التغييــر والتعديــل فــي مجــال 
تصميــم الصفحــة والشــعارات الخاصــة بالمؤسســة بشــكل دوري( )2.23( وهــو اكبــر مــن مقــدار 
الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )35.2%( وقــد بلغــت نســبة 

الـــ احيانــًا )52.6%( ونســبة الـــ ابــدًا )12.1 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )يمــارس العاملــون فــي العالقــات العامــة للمؤسســة 
نشــاطها اإلعالنــي مــن خــالل تصميــم وبــث اإلعالنــات بشــكل دوري وفعــال علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي( )2.37( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت 
باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )43.7 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )49.8 %( ونســبة الـــ ابــدًا )6.5 %(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تحــرص العالقــات العامــة فــي المؤسســة علــى ضــخ 
المعلومــات للمواقــع االلكترونيــة الخاصــة بمؤسســة الشــهداء لتوضيــح مســؤوليتها اتجــاه الجمهــور 
المتعامــل معهــا( )2.38( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت 
باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )42.1 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )53.4 %( ونســبة الـــ ابــدًا )4.5 %(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تتفاعــل إدارة المواقــع االلكترونيــة للمؤسســة مــع 
تعليقات الجمهور( )2.13( وهو اكبر من مقدار الوســط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت 
باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )22.3 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )68.4 %( ونســبة الـــ ابــدًا )9.3 %(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ترصــد العالقــات العامــة آراء الجمهــور بشــكل دوي 
بشــأن الخدمــات االتصاليــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســة( )1.94( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابدًا بنســبة )24.3%( وقد بلغت نســبة الـ احيانًا 

)57.1%( ونســبة الـــ دائمــًا )18.6 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تمتــع العامليــن بالعالقــات العامــة بالكفــاءة العاليــة 
فــي الــرد علــى االستفســارات وادالء المعلومــات( )1.96( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، 
و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت متجــه نحــو الـــ ابــدًا بنســبة )29.6 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا 

)44.5%( ونســبة الـــ دائمــًا )25.9 %(.
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وتراوحــت قيــم االنحــراف المعيــاري بيــن )0.51-0.75( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 
العينــة متجانســة.

علــى  خاللهــا  مــن  تحصــل  التــي  االلكترونيــة  االتصاليــة  الوســيلة  هــي  مــا  الرابــع:  المحــور 
الشــهداء. بمؤسســة  الخاصــة  واالنشــطة  والخدمــات  المعلومــات 

من خالل المحور الرابع في البحث نالحظ:
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )صفحــة الفيســبوك للمؤسســة( )2.57( وهــو اكبــر 
مــن قيمــة الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )66.4 %( وقــد 

بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )24.7 %( ونســبة الـــ ابــدًا )8.9 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )التلغــرام( )1.55( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــدًا بنســبة )53%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا 

)39.3%( ونســبة الـــ دائمــًا )7.7 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الواتســاب( )1.30( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابدًا بنســبة )76.5%( وقد بلغت نســبة الـ احيانًا 

)17%( ونســبة الـ دائمًا )6.5 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الفايبــر( )1.11( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابدًا بنســبة )89.9%( وقد بلغت نســبة الـ احيانًا 

)9.7%( ونســبة الـــ دائمــًا )0.4 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تويتــر( )1.12( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابدًا بنســبة )89.5%( وقد بلغت نســبة الـ احيانًا 

)9.3%( ونســبة الـــ دائمــًا )1.2 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المحاضــرات والنــدوات والمؤتمــرات االلكترونيــة( 
)1.38( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــدًا 

ــًا )26.3 %( ونســبة الـــ دائمــًا )5.7 %(. بنســبة )68%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيان
 بلغ مقدار ناتج الوســط الحســابي للفقرة )النشــرات والكتيبات االلكترونية( )1.46( وهو اصغر 
مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــدًا بنســبة )62.8 %( وقــد 

بلغت نســبة الـ احيانًا )28.3 %( ونســبة الـ دائمًا )8.9 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )اإلعالنــات علــى مواقعهــا االلكترونيــة( )1.81( وهــو 
اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــدًا بنســبة )38.9 

%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )41.7%( ونســبة الـــ دائمــًا )%19.4(.
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 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )االتصــال الهاتفــي( )2.25( وهــو اكبــر مــن مقــدار 
الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )36.4 %( وقــد بلغــت 

نســبة الـــ احيانــًا )51.8 %( ونســبة الـــ ابــدًا )11.7 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الموقــع االلكترونــي للمؤسســة( )2.77( وهــو اكبــر 
مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــًا بنســبة )79.8 %( وقــد 

بلغــت نســبة الـــ احيانــًا )17.8 %( ونســبة الـــ ابــدًا )2.4 %(.
وتراوحــت قيــم االنحــراف المعيــاري بيــن )0.32-0.74( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 

العينــة متجانســة.
من خالل المحور الخامس في البحث نالحظ:

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ازور مواقــع التوصــل االجتماعــي الخاصــة بمؤسســة 
الشهداء بشكل دائم( )2.45( وهو اكبر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت 
باتجاه االتفق بنسبة )55.9%( وقد بلغت نسبة المحايد )33.6%( ونسبة عدم االتفاق )%10.5(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تــرددي علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بمؤسســة 
الشــهداء اســهم فــي خلــق الــوالء اتجاههــا( )2.31( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه االتفق بنســبة )49 %( وقد بلغت نســبة المحايد )32.8 %( ونســبة 

عــدم االتفــاق )18.2 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )نــادرا مــا ازور مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة 
بمؤسسة الشهداء( )1.75( وهو اصغر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجاة العينة كانت 
باتجاه عدم االتفاق بنسبة )44.5%( وقد بلغت نسبة المحايد )35.6%( ونسبة االتفق )%19.8(.

 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ســاهمت المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بمؤسســة فــي 
تعريفــك علــى جديــد خدمــات المؤسســة( )2.30( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، وان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )41.7 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )47 %( ونســبة عــدم 

االتفــاق )11.3 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المواقــع االلكترونيــة ال تقــدم توضيحــا لخدماتهــا 
ومعلوماتهــا ومشــاريعها المســتقبلية( )2.20( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )40.1%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )40.1%( ونســبة 

عــدم االتفــاق )%19.8(.
المواقــع  عــن طريــق  إليــك  الــواردة  )المعلومــات  للفقــرة  الحســابي  الوســط  ناتــج  مقــدار  بلــغ   
االلكترونيــة لمؤسســة الشــهداء واضحــة ومفيــدة( )2.22( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و 
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ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )40.9 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%40.5( 
ونســبة عــدم االتفــاق )18.6 %(.

 بلغ مقدار ناتج الوســط الحســابي للفقرة )يســمح لك بإبداء رأيك حول خدمات المؤسســة بحرية 
عبــر المواقــع االلكترونيــة للمؤسســة( )2.07( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )37.2 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )32.4 %( ونســبة 

عــدم االتفــاق )30.4 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )اهتــم بالمعلومــات عــن خدمــات مؤسســة الشــهداء التــي 
تنشــر علــى المواقــع االلكترونيــة للمؤسســة( )2.60( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )62.8 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )34.4 %( 

ونســبة عــدم االتفــاق )2.8 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )اســتخدم المواقــع االلكترونيــة الخاصــة بمؤسســة 
الشــهداء الختصــار الوقــت والجهــد والتكلفــة( )2.35( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق بنســبة )53.8 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )27.1 %( 

ونســبة عــدم االتفــاق )19 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المواقــع االلكترونيــة الخاصــة بمؤسســة الشــهداء غيــر 
فعالــة وال تلبــي احتياجــات الجمهــور فــي التواصــل معــه( )1.91( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه عــدم االتفــاق بنســبة )33.6%( وقــد بلغــت نســبة 

المحايــد )41.7%( ونســبة االتفــق )24.7 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تســعى مؤسســة الشــهداء لتحقيــق رضــا جمهورهــا( 
)2.48( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه االتفــق 

بنســبة )61.9%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )24.3 %( ونســبة عــدم االتفــاق )13.8 %(.
 بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )نــادرا مــا اتفاعــل مــع منشــورات مؤسســة الشــهداء عبــر 
مواقعهــا االلكترونيــة( )2.21( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه العينــة كانــت 
باتجاه االتفق بنسبة )42.9%( وقد بلغت نسبة المحايد )35.2%( ونسبة عدم االتفاق )%21.9(.

وتراوحــت قيــم االنحــراف المعيــاري بيــن )0.55-0.82( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 
العينــة متجانســة.
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االستنتاجات

 ان اقســام العالقــات العامــة واالعــالم فــي مؤسســة الشــهداء، تعانــي مــن قلــة وجــود الخبــراء 
والمتخصصيــن فــي اجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة لتطويــر عملهــا، ولمعرفــة طبيعــة الصــورة 
الذهنيــة لــدى الجمهــور، مــع عــدم اســتعانتها بخبــراء ومستشــارين مــن خــارج المؤسســة للغــرض نفســه.

 ان اقســام العالقــات العامــة فــي مؤسســة الشــهداء، تعتمــد بشــكل اساســي علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ) صفحــة الفيســبوك والمواقــع االلكترونيــة( فــي ايصــال الرســائل االتصاليــة للجمهــور. 

والمواقــع  الفيســبوك  )صفحــة  االلكترونيــة  الموقــع  علــى  الشــهداء  مؤسســة  جمهــور  يعتمــد   
خدماتهــا. علــى  للتعــرف  للمؤسســة(  اإللكترونيــة 

 ان اقســام العالقــات العامــة واالعــالم فــي مؤسســة الشــهداء، تعانــي مــن قلــة التخصيصــات 
الماليــة، وهــذا ينعكــس علــى انشــطة ووظائــف العالقــات العامــة فــي تلــك المؤسســة.

التوصيات

ضــرورة رفــد اقســام وشــعب العالقــات العامــة فــي مؤسســة الشــهداء بمختصيــن فــي اإلعــالم   
والعالقات العامة، كونهم أكثر قدرة على النهوض بواقع العالقات العامة، وتحقيق االهداف المرجوة. 
مراعــات ضــرورة أن يكــون العاملــون فــي العالقــات العامــة مــن خريجــي كليــات اإلعــالم   

عملهــم. مجــال  فــي  متخصصــة  بــدورات  تأهيلهــم  يجــب  كمــا  العامــة،  العالقــات  وأقســام 
ضرورة  سرعة االجابة من قبل موظفي العالقات العامة على  أسئلة  واستفسارات الجمهور   

مــن خــالل صفحــة الفيســبوك. 
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