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  :المقدمة

م�ا ، إل�ي تغيي�ر ا�نترن�تأدت التطورات المت�حق�ة ف�ي التكنولوجي�ا الرقمي�ة، وم�ن أھمھ�ا 

ال��ذي يع�يش في��ه ا+ف�راد، حي��ث ) Public sphere(يمك�ن أن يطل�ق علي��ه طبيع�ة المج��ال الع�ام 

مؤس�سات أصبح لديھم القدرة علي التعبير عن أرائھ�م ف�ي ق�ضايا ال�سياسة العام�ة، وأص�بح ل�دي 

المجتمع المدني القدرة علي تجميع مصالح ا+عضاء دون قيود، وھو ما يعتبره كثير من الباحثين 

وقد انعك�ست ھ�ذه التط�ورات عل�ي ). Hiebert, 2005(يا لتدعيم الممارسة الديمقراطية ضرور

. مج��ال ممارس��ة الع�ق��ات العام��ة كوظيف��ة إداري��ة وات��صالية للمؤس��سات والمنظم��ات المختلف��ة

وأصبح لزاما علي ممارسي الع�قات العامة إعادة التفكير في استراتيجياتھم ا<تصالية في ضوء 

  ).Sallot et al, 2004 (ا�نترنتمن أھمھا  في التكنولوجيا الرقمية، والتطور الحادث

 من تلك التطورات السريعة التي تشھدھا سواء في خصائصھا ا�نترنتشبكة وتأتي أھمية 

 فق�ط ا موقع�50 م�ن ا�نترن�تفقد زاد عدد مواق�ع . الفنية كوسيلة اتصال، أو في عدد مستخدميھا

 مليون موقع وصفحة ويب علي 200 وبلغ ھذا العدد، 1994م  ألف موقع عا74 إلي 1991عام 

ف�ي  هأن�بول�ذلك يق�در الب�احثون . )Dykehouse, 2000 (1997محركات البحث المختلف�ة ع�ام 

 ش�بكة المعلوم�ات الدولي�ة، أو م�ا فإن ش�ھرا،11 ك�ل ا�نترن�تش�بكة الوق�ت ال�ذي تت�ضاعف في�ه 

 ,Ashcroft & Hoey(فق��ط  يوم��ا 53تت��ضاعف ك��ل ، WWWن��سيجية ي��سمى بال��شبكة ال

، وعن��دما ي��تم مقارنتھ��ا بوس��ائل ا<ت��صال ا�نترن��تأم��ا فيم��ا يتعل��ق بع��دد م��ستخدمي ). 2001

 مليون�ا، 50 عاما ليبلغ عدد م�ستمعيه 50 إلي 40ا+خرى، ي�حظ أنه بينما أخذ الراديو وقتا من 

 كوس��يلة نترن��تا�، نج��د أن رقمال��ھ��ذا  س��نوات لي��صل ع��دد م��شاھديه ل��نفس 10وأخ��ذ التلفزي��ون 

 س�نوات من�ذ ظھورھ�ا، 4 عدد مستخدميھا رقم الخمسين مليونا في مدة لم تتج�اوز تجاوز اتصال
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 2001 ملي��ون م��ستخدم ف��ي جمي��ع أنح��اء الع��الم م��ع بداي��ة ع��ام 707ب��ل إن ھ��ذا ال��رقم تج��اوز 

)Hurme, 2001.(  

 ف��ي ظ��روق��د أدي ھ��ذا التط��ور ال��سريع لJنترن��ت كوس��يلة ات��صال إل��ي ض��رورة إع��ادة الن

كافة المؤس�سات والمنظم�ات س�واء كان�ت حكومي�ة ا<ستراتيجيات ا<تصالية للع�قات العامة في 

أن  )Hiebert, 2005( وي�ري ھيرب�رت . )Galloway, 2005 (أو خاصة، إنتاجي�ة أو خدمي�ة

ول�م .  كوس�يلة ات�صالا�نترن�توظيفة الع�قات العامة كانت من أكث�ر الوظ�ائف ا�داري�ة ت�أثرا ب

 عل���ي مج���ال الدراس���ات ا+كاديمي���ة للع�ق���ات العام���ة كوظيف���ة إداري���ة ا�نترن���تف ت���أثير يتوق���

وات��صالية، وإنم��ا امت��د لي��شمل ممارس��ة ھ��ذه الوظيف��ة ف��ي إط��ار الوظ��ائف ا�داري��ة والت��سويقية 

 لممارس�ة وظيف�ة الع�ق�ات العام�ة ا�نترن�تويمكن رصد عدد من المزايا التي وفرتھ�ا . ا+خرى

  :مختلفةفي المؤسسات ال

 إدارات ا�نترن�تفقد مكنت :  المختلفةھا المؤسسة علي تقديم المعلومات لجماھيرة قدرتدعيم .1

 ومنتجاتھ��ا وأن��شطتھا وقياداتھ��ا إل��ي المؤس��سةم��ات ع��ن والع�ق��ات العام��ة م��ن تق��ديم معل

 وغيرھم من الجماھير جماھيرھا من عم�ء ومستھلكين ومستثمرين ورجال إع�م وعاملين

 لممارس��ي الع�ق��ات العام��ة الق��درة عل��ي الوص��ول لھ��ذه ا�نترن��توق��د وف��رت . ا+ساس��ية

ھ��ذه تع��ديل ئمين با<ت��صال ف��ي وس��ائل ا�ع���م م��ن  ودون ت��دخل م��ن الق��االجم��اھير ب��سرعة

وبعد أن كان ا�ع��ن ھ�و ال�شكل ا<ت�صالي الوحي�د . )Hill & White, 2000 (المضامين

الجمھ�ور عب�ر وس�ائل ا<ت�صال الجم�اھيري الذي يمكن للمؤسسات من خ�له الوص�ول إل�ي 

ي الع�ق�ات العام�ة وس�يلة ات�صال كامل�ة س� لممارا�نترن�تدون التدخل في مضمونه، قدمت 

 Ranchhod et (يمكنھم السيطرة علي مضمونھا دون تدخل ممن يعرفون بحراس البواب�ة

al, 2002(. 

للقضايا وسائل ا�ع�م امين مض قدرة ممارسي الع�قات العامة علي التأثير في تأطير تدعيم .2

 علي تدعيم الع�قة مع ا�نترنتقدرة   إلي)Ryan, 2003( فيشير ريان . التي تھم المؤسسة

معظ�م مواق�ع  ول�ذلك ت�ستھدف. باعتبارھ�ا ع�ق�ة اعتم�اد متب�ادلالصحفيين ورج�ال ا�ع��م 

مل ھ��ذه  وت��شتم مثلم�ا ت��ستھدف الجم��اھير ا+خ�رى وس��ائل ا�ع���ا�نترن�تالمؤس�سات عل��ي 

 وعدي��د م��ن قياداتھ��ا وت��صريحات ق��ع عل��ي معلوم��ات ع��ن ت��اريخ المؤس��سة ومنتجاتھ��االموا

 وفي ھذا ا�طار تشير الدراس�ات إل�ي ،ابط المھمة التي يمكن أن يستفيد منھا الصحفيونوالر

لوسائل لOخبار المحلية من التغطية ا�خبارية % 55 الع�قات العامة تسھم بنسبة تتجاوز أن

م��صادر ال أح��د ا�نترن��تأص��بحت مواق��ع المؤس��سات المختلف��ة عل��ي فق��د .  العام��ةا<ت��صال
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 ق�د < تت�اح لھ�م م�ن خ��ل م�صادر أخ�رى ذين لJع�مي�ين ال�ا+ساسية للمعلوم�ات وا+خب�ار

)Baskin, 1997.( ،خب�ارOالق�درة  ومن ث�م أص�بح لممارس�ي الع�ق�ات العام�ة، كم�صادر ل

 عل�ي إب�راز ھمي�ساعد الجماھيري، وھو ما  ا<تصال المضمون المقدم في وسائلعلي تأطير

وق�د أش�ارت . ية وتفسير الجمھور لتلك القضايا، ومن ثم توجه رؤالمؤسسةالقضايا التي تھم 

إحدى الدراسات إلي أن ممارسي الع�ق�ات العام�ة ف�ي الو<ي�ات المتح�دة ا+مريكي�ة ي�ؤثرون 

 ,.Esrock et al% (44  تتج�اوزفي ت�أطير الم�ضامين المقدم�ة ف�ي وس�ائل ا�ع��م بن�سبة

2002.( 

ف�التحول م�ن . زيادة قدرة ممارسي الع�قات العامة علي بناء ع�قات م�ع جم�اھير المؤس�سة .3

إدارة ا<تصال إلي إدارة الع�قات يعتبر من التحو<ت الجديدة ف�ي مج�ال ممارس�ة الع�ق�ات 

بع��د الو ن�يالمھبع��د ال :ھ�ي، ث�ث�ة إبع��ادل تخ��ضعجماھيرھ�ا و المؤس��سة فالع�ق��ة ب�ين. العام�ة

 وجماھيرھا المؤسسةن بينية ھويقصد بالبعد المھني الع�قات الم. مجتمعيالبعد ال ويشخصال

.   س��واء كان��ت إنتاجي��ة أو خدمي��ة أو منظم��ة غي��ر ربحي��ةالمؤس��سة عم��ل ض��وء طبيع��ةف��ي 

ق�ات ويق�صد بالع� . وم�صالحةاحتياجاتهيا يتمشي مع نھمفالجمھور يريد من المنظمات أداء 

، ول���يس ي م���ع جمھورھ���ا عل���ى أس���اس شخ���صالمؤس���سةالشخ���صية الع�ق���ات الت���ي تبنيھ���ا 

ويق�صد . باعتبارھم إفرادا مجھولين، أي أنھا عليھا إن تسعى لكسب احترامھم وثقتھم كإفراد

 ف��ي ع�قاتھ��ا بجماھيرھ��ا باحتياج��ات واھتمام��ات وق��يم المؤس��سةبالبع��د المجتمع��ي الت��زام 

وق�د وف�رت .  (Burning & Lindingham, 1999) تع�يش في�ه وأخ�قيات المجتمع الذي

 كوسيلة اتصال لممارسي الع�قات العامة القدرة علي بناء ھذه الع�قات م�ن خ��ل ا�نترنت

فف�ي الوق�ت ال�ذي .  ع�قات شخصية وع�قات ح�وار ب�ين المم�ارس وجمھ�ورهتسھيلھا لبناء

ول عل�ي المعلوم�ات الت�ي يري�دھا، وفرت ھذه الوسيلة لكل فرد من الجمھور الفرص�ة للح�ص

خلقت في الوقت نفسه لديه الرغبة للتعامل مع ھذه المعلومات من خ�ل ما توفه من مصادر 

وقد تطلب ذلك من ممارسي ). Murgolo-Poore et al, 2002(متنوعة لنفس المعلومات 

ئ�صھم التع�رف عل�ي اھتمام�ات الجم�اھير المختلف�ة، وتحدي�د خصاض�رورة الع�قات العام�ة 

 ھ�ذه المعلوم�ات م�ن ا�نترن�ت وق�د وف�رت .وأسلوب تفكيرھم، والدوافع الت�ي تف�سر س�لوكھم

خ����ل تحلي���ل ردود أفع���ال الجم���اھير وتعليق���اتھم، وأرائھ���م الت���ي تتعل���ق بأن���شطة المؤس���سة 

 ).Jo & Jung, 2005(وسلوكياتھا 

اق ب�ين الب�احثين فثم�ة اتف�: تحقي�ق ا<ت�صال المتماث�ل ف�ي اتج�اھينقدرة المؤسسة علي زيادة  .4

 مكنت المؤسسات من إنشاء نوعا من ا<ت�صال المتماث�ل ف�ي اتج�اھين م�ن ا�نترنتعلي أن 
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وق�د س��اھم ذل��ك ف��ي قي��ام عدي��د م��ن . المؤس�سة للجمھ��ور، وم��ن الجم��اھير المختلف��ة للمؤس��سة

بن��اء عل��ي ردود أفع��ال  ت��صميم برامجھ��ا ا<ت��صالية، وبل��ورة سياس��اتھاالمؤس��سات بإع��ادة 

، قام��ت ھ��ذه ا�نترن��تفم��ن خ���ل مواق��ع المؤس��سات عل��ي ). Eisend, 2002 (الجم��اھير

المؤس��سات بتط��وير قن��وات ات��صال شخ��صية م��ع الجم��اھير، وعق��د لق��اءات وم��ؤتمرات ع��ن 

 وتحقي�ق التواص�ل ب�ين المجموع�ات المختلف�ة م�ن ،Video Conferencesطري�ق الفي�ديو 

 واعتبر الب�احثون أن ).Ashcroft & Hoey, 2001(الجماھير من خ�ل المناقشات الحية 

 يعن�ي ال�سماح لھ�ذه الجم�اھير ا�نترن�تالحوار بين المؤسسة وجماھيرھا عبر موقعھ�ا عل�ي 

بطرح ا+سئلة، وإبداء الم�حظات والتعليقات حول مخرجاتھا، وا�شادة بالمؤسسة أو توجيه 

اح����د وب����دون ذل����ك ي����صبح الموق����ع مج����رد نم����ط ات����صالي ف����ي اتج����اه و. النق����د ل����سياساتھا

Monologue أو تقنية تسويقية جديدة ،)Ryan, 2003.( 

 كوسيلة اتصالية في الع�قات العامة ل�م يع�د ا�نترنتولعل النقاط السابقة تشير إلي أھمية 

موق�ع  بل أن عديد من المؤسسات باتت تح�رص عل�ي إن�شاء بإمكان أية مؤسسة ا<ستغناء عنھا،

موقعھا ا+صلي الذي تستخدمه في التعريف بنف�سھا ، إضافة إلي خاص لھا للحوار مع جماھيرھا

 أصبحت تمثل خي�ارا اس�تراتيجيا ا�نترنتوثمة اتفاق بين الباحثين علي أن . وبأنشطتھا المختلفة

 فم��ضمون موق��ع .)Murgolo-Poore et al, 2002(لعملي��ة ا<ت��صال ف��ي الع�ق��ات العام��ة 

جية لب��رامج ا<ت��صال ف��ي الع�ق��ات  يج��ب أن يعب��ر ع��ن رؤي��ة إس��تراتيا�نترن��تالمؤس��سة عل��ي 

  .العامة، ويجب أن يتم استخدامه في سياق التكامل مع وسائل ا<تصال ا+خرى

  :الدراسات السابقة

للبح��وث والدراس��ات الت��ي تناول��ت الع�ق��ة ب��ين أساس��يين بع��دين أو يمك��ن رص��د اتج��اھين 

وث والدراسات التي رك�زت  البح:ا+ول. السنوات الست الماضية والع�قات العامة في ا�نترنت

 ا�نترن�تعلي دراسة وتحليل اتجاھات ممارسي الع�ق�ات العام�ة ف�ي المؤس�سات المختلف�ة نح�و 

لمشك�ت التنظيمية وا�دارية والمالية والتقنية لأيضا  ھذه الدراسات طرقتوقد ت. كوسيلة اتصال

 الث��اني فھ��و الدراس��ات أم��ا. ا�نترن��ت تع��املھم م��ع الت��ي يواجھ��ا ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي

 ف��ي ض��وء مجموع��ة م��ن ا�نترن��توالبح��وث الت��ي رك��زت عل��ي تحلي��ل مواق��ع المؤس��سات عل��ي 

وق�د ح�ددت . تسعي لتحقيق أفضل استفادة ممكنة م�ن ھ�ذه المواق�عالمعايير وا+طر النظرية التي 

ما يل�ي وفي. ھذه الدراسات أسس تصميم الموقع المناسب، والمضامين التي يجب أن يشتمل عليھا

  -:راسات في ك� ا<تجاھين السابقينعرض لعدد من الد
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، ق�ام ك�ل ا�نترن�تفي إطار الدراسات التي ركزت علي تحليل اتجاھات الممارس�ين نح�و 

بدراسة اتجاھات العاملين في الع�قات العام�ة ) Hill & White, 2000" (وايت"و " ھيل"من 

اعتم�دت ھ�ذه الدراس�ة عل�ي المقابل�ة المتعمق�ة  و. وشبكة الويب في عملھ�ما�نترنتنحو استخدام 

من مديري برامج ا<تصال في مجموعة من المؤسسات ا+مريكية التي لھا مواق�ع مديرا  13مع 

وأشارت الدراسة إلي أن ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ي�دركون قيم�ة وأھمي�ة . ا�نترنتعلي شبكة 

وفي الوصول إلي الجم�اھير الجدي�دة وبن�اء موقع المؤسسة في تدعيم الع�قة مع وسائل ا�ع�م، 

وف�ي الوق�ت نف�سه توص�لت الدراس�ة إل�ي أن الممارس�ين يعتب�رون أن . ع�قات إستراتيجية معھم

سئوليتھم ع�ن مسئوليتھم عن موقع المؤسسة يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لھم، ومن ث�م تب�دو م�

ي��ضا أن��ه ف��ي حال��ة ت��وفير الوق��ت وي��ري الممارس��ون أ.  أف��ضل تق��ديرھ��ذا الموق��ع ض��عيفة عل��ى

  .هوالموارد الكافية لھم، فإن موقع المؤسسة يمكن أن يحقق أھداف

بدراس��ة ) Hachigian & Hallahan, 2003" (ھلھ��ان"و " ھاش��يجان"وق��ام ك��ل م��ن 

اتجاھات الصحفيين المھتمين بصناعة الكمبيوتر نحو استخدامھم لمواقع شركات الكمبيوتر عل�ي 

وص��لت الدراس��ة إل��ي أن��ه فيم��ا يتعل��ق با+خب��ار، ف��إن ال��صحفيين < يعتم��دون وت. ا�نترن��تش��بكة 

كل بدرجة كبيرة علي مواقع شركات الكمبيوتر كمصدر للمعلومات، وأنھم ما زالوا يعتم�دون ب�ش

أم��ا فيم��ا يتعل��ق .  والبيان��ات ال��صحفيةأكب��ر عل��ي ا<ت��صا<ت التلفوني��ة والمق��اب�ت الشخ��صية

تمث��ل الم��صدر ا+ول عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت  مواق��ع ھ��ذه ال��شركات بالمعلوم��ات الروتيني��ة، ف��إن

جرافي��ة عل��ي اس��تخدام ووأش��ارت الدراس��ة أي��ضا إل��ي وج��ود ت��أثير للعوام��ل الديم. لل��صحفيين

 اس�تخدام ال�صحفيين  مع�دلفبينم�ا ك�ان. الصحفيين لمواقع شركات الكمبيوتر كمصدر للمعلومات

. المع��دل بدرج��ة كبي��رة ب��ين ال��صحفيين ال��شبابكب��ار ال��سن لھ��ذه المواق��ع منخف��ضا، ارتف��ع ھ��ذا 

 س�تكون ھ�ي الم�صدر ا+ول لل�صحفيين ا�نترنتواعتبرت الدراسة أن ھذه النتيجة تدل علي أن 

  .في المستقبل القريب

، فق�د ا�نترن�توبالنسبة للدراسات التي ركزت علي تحلي�ل مواق�ع المؤس�سات عل�ي ش�بكة 

وم�ن ھ�ذه . ات مختلفة للمضامين التي تشتمل عليھاتناولت أسس تصميم ھذه المواقع، وحددت فئ

 مؤس�سة عام�ة 20عل�ي مواق�ع ) Ayish, 2005(الدراسات الدراسة التي ق�ام بھ�ا محم�د ع�ايش 

صة في ا�مارات العربية المتحدة، حيث قام الباحث بتحليل مواقع ھذه المؤسسات في ض�وء وخا

 جسات ت��درك أھمي��ة تطبي��ق النم��وذوتوص��لت الدراس��ة إل��ي أن معظ��م المؤس��ا<ت��صال التف��اعلي، 

، وأن المؤس�سات الخاص�ة كان�ت أكث�ر اھتمام�ا ا�نترن�تالمتماثل في ا<تصال في مواقعھا عل�ي 

  .بتطبيق ھذا النموذج في إطار ا<تصال التسويقي المتكامل
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بدراس�ة الع�ق�ة ب�ين موق�ع ) Kent et al, 2003(ومجموع�ة م�ن الب�احثين " كن�ت"وق�ام 

واعتم�دت ھ�ذه الدراس�ة عل�ي .  عل�ي ا<س�تجابة لمطال�ب جماھيرھ�ا ا+ساس�يةالمؤسسة، وقدرتھا

وتوصلت الدراس�ة إل�ي أن اس�تجابة .  لمنظمات المجتمع المدنيا�نترنت موقعا علي 150تحليل 

وھذه الرؤي�ة ت�نعكس .  لجماھيرھا يتوقف علي رؤيتھا +ھمية الحوار مع ھذه الجماھيرالمؤسسة

، بحي�ث ي�شتمل عل�ي مجموع�ة م�ن ال�روابط الت�ي ت�سھل ا�نترنت في تصميم موقعھا علي شبكة

 المؤس�سة بقي�ادات لومن ھذه الروابط إمكانية ا<تصا.  وجماھيرھاالمؤسسةعملية التواصل بين 

   .المؤسسةوالعاملين فيھا، وإمكانية طرح أفكار ورؤى حول أنشطة ھذه 

ع�شرة مؤس�سات غي�ر  بتحلي�ل مواق�ع) Naude et al, 2004(وف�ي ال�سياق نف�سه، ق�ام 

وتوصلت الدراسة إلي أن مواقع ھذه المؤسسات ركزت . ا�نترنت علي ربحية في جنوب أفريقيا

 أكث�ر م�ن تركيزھ�ا عل�ي تحقي�ق ات وا+خب�ار ع�ن المؤس�سة وأن�شطتھاعلي عملية نشر المعلوم�

ل��ي واعتب��رت الدراس��ة أن إدارة موق��ع المؤس��سة ع. ا<ت��صال التف��اعلي م��ع الجم��اھير ا+ساس��ية

، فالمھم ھو كيفية ا<س�تفادة م�ن ھ�ذا الموق�ع ف�ي  يتطلب أكثر من مجرد المھارات الفنيةا�نترنت

  .إستراتيجية ا<تصال للع�قات العامة

ا�ط��ار النظ��ري ال��ذي : وق��د اس��تفاد الباح��ث م��ن ھ��ذه الدراس��ات عل��ي م��ستويين؛ ا+ول

صا مبادئ ا<تصال التفاعلي؛ اعتمدت عليه ھذه الدراسات في بناء فروضھا وتساؤ<تھا، وخصو

والثاني تصميم فئات التحليل الخاصة بھذه الدراسة، حيث فقد بني الباحث فئات استمارة التحلي�ل 

بناء على أسس ومبادئ نظريات الحوار وا<تصال التفاعلي التي اعتمدت عليھ�ا الدراس�ات الت�ي 

  .<نترنت كوسيلة اتصالتناولت دراسة اتجاھات ممارسي الع�قات العامة نحو استخدام ا

   

  :ا�طار النظري للدراسة

 والع�ق�ات العام�ة ا�نترن�تكما سبق الق�ول، اتخ�ذت الدراس�ات الت�ي تناول�ت الع�ق�ة ب�ين 

بع��دين أساس��يين ھم��ا؛ دراس��ة اتجاھ��ات ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة نح��و اس��تخدام ھ��ذه الوس��يلة، 

 وقد تبنت ھذه الدراسات أط�را .نترنتا�وتحليل مضمون مواقع المؤسسات المختلفة علي شبكة 

نظرية وفقا لھدف كل منھ�ا؛ ف�بعض ھ�ذه الدراس�ات تبن�ت نم�وذج ا<ت�صال الت�سويقي المتكام�ل، 

" ران���شود وزم�ئ���ه "دراس���ةك كوس���يلة ات���صال ف���ي ھ���ذا النم���وذج ا�نترن���توإمكاني���ة دم���ج 

)Ranchhod et al, 2002( ھ��وي"و " اش��كروفت"، ودراس��ة) "Ashcroft & Hoey, 

 ف�ي تحقي�ق ا�نترنتالبعض اXخر علي النموذج الوظيفي وكيفية ا<ستفادة من اعتمد ؛ و)2001
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؛ وتبن�ت )Hill & White, 2000" (واي�ت"و " ھي�ل "وظ�ائف الع�ق�ات العام�ة، مث�ل دراس�ة

 ف�ي ا<ت�صال ا�نترن�ت وكيفية ا<ستفادة م�ن اس�تخدام ھوردراسات أخرى النظرية الموقفية للجم

" كن�ت وزم�ئ�ه"، ووفقا +ھميتھا لھا، مثل دراسة المؤسسةالمختلفة وفقا لمواقفھا من بالجماھير 

)Kent et al, 2003 .(  

 علي تدعيم ا<تصال التفاعلي بين المؤسسة ا�نترنت علي قدرة دراسات عديدة أكدتوقد 

. واريق النموذج المتماثل في ا<تصال، ومن خ��ل تطبي�ق نظري�ة الح�وجماھيرھا من خ�ل تطب

 ا�نترن�تنحو اس�تخدام  اتجاھات ممارسي الع�قات العامة معرفةوحيث أن ھذه الدراسة تسعي ل

في تحقيق درج�ة م�ن الح�وار وا<ت�صال التف�اعلي ب�ين المؤس�سات المختلف�ة ف�ي مملك�ة البح�رين 

وب��ين جماھيرھ��ا، وك��ذلك تحدي��د اتجاھ��ات ھ��ؤ<ء الممارس��ين نح��و الم��ضامين الت��ي ت��سھل ھ��ذا 

، ف��إن ھ��ذه ا�نترن��ت ش��بكة يع��د مھم��ا عل��ي مواق��ع مؤس��ساتھم عب��ر وجودھ��ا ي��رون أنوالح��وار، 

.  ونظري�ة الح�وار كإط�ار نظ�ريج جرونج لممارسة الع�ق�ات العام�ةالدراسة تتبني كل من نماذ

  :الدراسةھذه  وكيفية تطبيقه في لھذا ا�طارتوضيح وفيما يلي 

  : نماذج جيمس جرونج-1

 عرف�وا الع�ق�ات العام�ة ف�ي ض�وء ذيني الع�قات العامة ال�كان جيمس جرونج أكثر باحث

ات العامة في المنظمات  أربعة نماذج توضح طبيعة ممارسة الع�قجوقدم جرون. المؤسسةسلوك 

نموذج وأول ھذه النماذج ھو . على طبيعة ا<تصال في المنظماتھذه النماذج ركزت  و.المختلفة

 ا<ت�صال الم�ستخدمة ف�ي الع�ق�ات أش�كال أق�دميمث�ل  والذيPress Agentry  الوكالة الصحفية

 ا�دارةًفالمعلومات وفق�ا لھ�ذا النم�وذج تن�ساب ف�ي اتج�اه واح�د م�ن . العامة وھو ا<تصال الھابط

ويعتمد العاملون في الع�قات العام�ة  . الجماھير الخارجيةإلى ومن المؤسسة ، العاملينإلىالعليا 

 الجمھور ويتجاھلون رد إلى في توصيل رسائلھم أساسيي  كنشاط اتصالPublicityعلى النشر

ويكون  . Public information  العام�ع�منموذج ا وثاني ھذه النماذج ھو .فعل ھذا الجمھور

د ھ�ذا النم�وذج م�يعتو . الجمھ�ورإل�ى ا<تصال في ھذا النموذج في اتجاه واحد من المنظم�ة تدفق

كلم��ا ازدادت حاج��ة ھ��ذه الجم��اھير للمعلوم��ات ازداد  و،ى عملي��ة تق��ديم المعلوم��ات للجمھ��ورعل��

   . في توفيرھاممارسي الع�قات العامةنشاط 

يك�ون ، و Two-Ways Asymmetricalماث�لالنموذج غي�ر المتأما النموذج الثالث فھو 

 إل�ى ي�سعى الجماھير والعكس، ولكن�ه إلى المؤسسةمن :  اتجاھينفيا<تصال وفقا لھذا النموذج 

 ممارس�ويق�وم و. ص�ف بغي�ر المت�وازن ل�ذلك ُوا+ول، المقام في المؤسسةومصالح  أھدافخدمة 

ًالع�ق��ات العام��ة وفق��ا لھ��ذا النم��وذج ب��التعرف عل��ى اتجاھ��ات الجم��اھير م��ن خ���ل اس��تط�عات 
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 وذل��ك لت��صميم ب��رامج ،  Focus Groupsال��رأي والمق��اب�ت ومناق��شة الجماع��ات ال��صغيرة 

   .ير الرئيسيةع�قات عامة تحظى بدعم الجماھ

 المؤس�سة ھ�دف أناھتمامات الجماھير، ولكن الواق�ع ب المؤسسة اھتمام يشير ذلك إليوقد 

 وجعلھا تتكيف المؤسسةسياسات  ب الجماھيرإقناع والتكنيكات البحثية ھو ا+دواتمن خ�ل ھذه 

 صالف�ي ن�وعي ا<ت� ماث�لالنم�وذج المتالراب�ع النم�وذج عل�ي  يطلق ج�رونجو .مع ھذه السياسات

Two-Ways Symmetrical .ا<س��تعداد والقابلي��ة المؤس��سةًوفق��ا لھ��ذا النم��وذج يك��ون ل��دى و 

ع��ن ا+داء ا+ف��ضل أو الممت��از ھ��ذا النم��وذج يعب��ر و .ًللتغي��ر وفق��ا لمتطلب��ات البيئ��ة الخارجي��ة

Excellenceالمؤس���سةأن���ه يحق���ق حال���ة م���ن الفھ���م المتب���ادل ب���ين   للع�ق���ات العام���ة باعتب���ار 

  .(Vercic, D. & J. Grunig, 2000; Gruning, L., 2000) ا+ساسية وجماھيرھا

ويتم تبني نماذج جرونج في ھ�ذه الدراس�ة لتحدي�د الم�ضامين الت�ي يج�ب أن ت�شتمل عليھ�ا 

وھ�ل .  كما يراھا ممارسي الع�قات العام�ة ف�ي ھ�ذه المؤس�ساتا�نترنتمواقع المؤسسات علي 

نم�وذج (خ�دماتھا لوم�ات ع�ن المؤس�سة ومنتجاتھ�ا وتتوقف ھذه الم�ضامين عل�ي مج�رد تق�ديم مع

 أم يري الممارسون أن المضامين يجب أن تشتمل علي بيانات صحفية وعلي ؛)الوكالة الصحفية

؛ )�ع��م الع�امنم�وذج ا(معلومات عن فرص العمل وفرص ا<ستثمار في مجال عمل المؤسسة 

ة رد فعل الجمھور ونحو سياسات أم يتعدي مضمون الموقع ذلك إلي استط�عات الرأي، ومعرف

  ).النموذجين الثالث والرابع(المؤسسة وقياداتھا 

   Dialogue Theoryنظرية الحوار  -2

 با<ت�صال بجماھيرھ�ا ا+ساس�ية لمناق�شة الق��ضايا المؤس�سةيع�ود مفھ�وم الح�وار إل�ى قي�ام 

 ا<ت�صال نم�وذجوھ�و نج ًيرا للنم�وذج الراب�ع م�ن نم�اذج ج�رووتعد ھ�ذه النظري�ة تط�و. المختلفة

وقد دعم مفھوم الحوار ف�ي أدبي�ات الع�ق�ات العام�ة التح�ول م�ن التركي�ز ، المتماثل في اتجاھين 

عل��ى إدارة ا<ت��صال إل��ى التأكي��د عل��ى ا<ت��صال ك��أداة للتف��اوض ح��ول الع�ق��ات ب��ين منظم��ة م��ا 

ح�د وتعد نظرية الح�وار أ. Negotiating Relationships  (Vasquez, 1996)وجماھيرھا 

. أكثر ا+طر النظرية التي ترك�ز عل�ي الجوان�ب ا+خ�قي�ة لعملي�ة ا<ت�صال ف�ي الع�ق�ات العام�ة

 يجب وتفترض ھذه النظرية أن المنظمات التي تسعى �قامة قنوات اتصال بينھا وبين جماھيرھا

  . عليھا أن تكون مستعدة للتفاعل مع ھذه الجماھير وفقا +سس أخ�قية

�ستجابة <حتياجات جماھيرھ�ا م�ن المعلوم�ات، تكون مستعدة لأن وعلي ھذه المؤسسات 

، وھذا يتطلب إدراك�ا واعي�ا )Kent & Taylor, 2002(وأن تشجع الحوار وا<تصال المتماثل 
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 كوس�يلة ات�صال وس�يطة �قام�ة ھ�ذا ال�نمط ا�نترن�تمن قبل ممارسي الع�قات العامة <ستخدام 

 وتت�ضمن ).Kent et al, 2003( المؤس�سة وجماھيرھ�ا م�ن ا<ت�صال المتماث�ل والتف�اعلي ب�ين

   : مبادئ أساسية ھيةنظرية الحوار خمس

، والت��ي ت��شير إل��ى الت��سليم ب��أن المنظم��ات وجماھيرھ��ا مرتبط��ان ببع��ضھما ارتب��اط التبادلي��ة .1

، Collaborative Orientationوتت�صف التبادلي�ة بم�ا يع��رف بالتوجي�ه التع�اوني ، وثي�ق

   . وجماھيرھاالمؤسسةتبادلة بين وبروح المساواة الم

 وجوب استشارة الجماھير في الق�ضايا الت�ي المؤسسةوالذي يعني من وجھة نظر ، التواصل .2

 اس�تعداد الجمھ�ور وقدرت�ه عل�ى يومن وجھة نظر الجمھور يشير تواصل الحوار إل، تھمھم

ث أس�اليب تجميع مطالبة ومصالحه وتقديمھا للمنظمة، ويمكن تحقيق التواصل من خ�ل ث��

ا+ول ھو التواصل الف�وري ب�ين المؤس�سة وجماھيرھ�ا، والث�اني ھ�و التواص�ل الزمن�ي : ھي

Temporal Flowويؤك�د ، ، ف�الحوار يت�ضمن فھم�ا لماض�ي وحاض�ر ك�ل الم�شاركين في�ه

، ويعن�ي Engagementعلى مستقبل مشترك ومستمر لھم، وا+سلوب الثالث ھو ا<شتراك 

ويك�ون الم�ستوى ا+دن�ى ف�ي ،  وعدم ا<كتفاء با<ستماع لما يقالا<شتراك الفعلي في الحوار

  .اشتراك الع�قات العامة في الحوار ھو أخذ احتياجات الجماھير بعين ا<عتبار

يع��زي ال��تقمص إل��ى من��اخ الثق��ة وال��دعم ال��ذي ت��وفره  لموق��ف الجمھ��ور؛ والمؤس��سةتقم��ص  .3

ين ا<عتب��ار وت��دعيم ھ��ذه  لنج��اح الح��وار وأخ��ذ م��صالح وحاج��ات الجم��اھير بع��المؤس��سة

ي�شجع اXخ�رون ع�ام من�اخ  لالمؤس�سةت�دعيم ، ويتضمن التقمص عدة أساليب منھ�ا المصالح

  ا<جتم�اعياتوجھ�وتوفير الفرصة لھم للمشاركة، تركيز المؤسسة علي ، يهعلى المشاركة ف

 رأي الجمھ�ور أھميته  المؤسسة عليتأكيدعلى تدعيم وتطوير المجتمع المحلي، و وحرصھا

التأكي�د متطل�ب س�ابق عل�ى الح�وار إذا ك�ان ھ�ذا ويع�د ،  عل�ى تجاھل�هعلى الرغم من ق�درتھا

 الت�سليم ب�ضرورة ا<س�تماع إل�ى المؤس�سةالمشتركون في�ه يري�دون بن�اء الثق�ة بي�نھم، وعل�ى 

  .الجماعات المختلفة معھا في الرؤى والتوجھات

.  ي�ؤدي إل�ى نت�ائج غي�ر متوقع�ة +نه ق�دللمؤسساتالحوار يمثل إشكالية  ، فRiskالمخاطرة  .4

 أن تخ�اطر بال�دخول ف�ي ح�وار متواص�ل م�ع جماھيرھ�ا +ن�ه ؤس�سةيجب على المومع ذلك 

تعرض المؤس�سة للنق�د أو  المخاطرةھذه وقد ينتج عن . ا�ستراتيجية المؤسسةيحقق أھداف 

ل  فيصعب في الحوار التعرف على ردود أفعال اXخرين حتى حا،نتائج غير متوقعة حدوث

ومم��ن ث��م يك��ون ھن��اك احتم��ال لنت��ائج غي��ر . معرف��ة م��واقفھم الم��سبقة تج��اه الق��ضايا المث��ارة
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ا<عت�راف بوجھ�ات نظ�ر ا+ط�راف قبولھا إذا كانت على أس�س موض�وعية، ومتوقعة يتحتم 

  .المختلفة وآرائھم التي قد تبدو غريبة

تحتم ا<لتزام بتدريب لتطبيق نظرية الحوار في الع�قات العامة ي ، Commitmentا<لتزام  .5

ف�ا<لتزام ب�الحوار عل�ى ال�رغم م�ن المخ�اطر الت�ي . الممارسين عل�ى أس�س الح�وار وقواع�ده

وس�معة جي�دة ، يمكن أن تنتج عنه ينعكس في فوائد على المنظمات تتمثل ف�ي دع�م الجمھ�ور

ويت�ضمن .  مث�ل الحكوم�اتالمؤس�سةللمنظمة، ويقلل من إمكانية تدخل أطراف خارجي�ة ف�ي 

فيلت��زم الم��شتركون ف��ي  ،Genuinenessالمكاش��فة لت��زام ع��ددا م��ن المب��ادئ م��ن أھمھ��ا ا<

فعندما تتعامل ديم الفوائد المتحققة من الحوار، ويتحقق ذلك بتق، الحوار بالكشف عن مواقفھم

ً بوضوح مع جماھيرھا يمكنھا أن تصل معھم إلى حل�و< للم�شك�ت وتحقي�ق فوائ�د المؤسسة

 فالحوار يلزم ا+طراف بفھم مواقف اXخرين حتى في ،ا<لتزام بالتفسير  والثاني ھو.متبادلة

والوصول إلى تفسير مشترك لمفاھيم . حالة تعارض ھذه المواقف مع مواقف الطرف اXخر

 . ،)Kent & Taylor, 2002 (الحوار ومضامينه يعد أحد النتائج ا�يجابية

؟ ي��شير اليومي��ة للع�ق��ات العام��ةولك��ن كي��ف يمك��ن تطبي��ق نظري��ة الح��وار ف��ي الممارس��ة 

 يمثل أحد أھم ا+دوات التي يمكن لممارسي ا�نترنتالباحثون إلي أن موقع المؤسسة علي شبكة 

 فالطبيع�ة .الع�قات العام�ة اس�تخدامه ف�ي تطبي�ق نظري�ة الح�وار ب�ين ھ�ذه المؤس�سة وجماھيرھ�ا

، يمكن اس�تخدام البري�د ا�لكترون�ي ف�.التفاعلية لشبكة الويب تسھل من إمكانية إنشاء ھ�ذا الح�وار

 ل�ت��صال بالقي��ادات والع��املين، ورواب��ط إب��داء ال��رأي والتعلي��ق والنق��د Linksوت��صميم رواب��ط 

ك�ل . وتقديم المقترحات والشكاوي، بل والتعلي�ق عل�ي أراء أف�راد آخ�رين م�ن جم�اھير المؤس�سة

ول�ذلك . شخ�صي ف�ي ا<ت�صال تساعد في بناء حوار مع الجم�اھير وتحق�ق البع�د الھذه التكتيكات

 أدت إلي التغلب علي فجوة المعلومات بين المؤسسات وجماھيرھا من ا�نترنتيري البعض أن 

خ�ل ما تقدمه من معلومات، وأدت في الوقت نفسه إلي التغلب علي فجوة المعرفة من خ�ل ما 

م���اھير تت���ضمنه مواق���ع المؤس���سات عل���ي ال���شبكة م���ن رواب���ط للح���صول عل���ي ردود أفع���ال الج

 ,Kent) وانطباع��اتھم، وھ��م م��ا يك��سب ھ��ذه الجم��اھير مھ��ارة التعام��ل م��ع المعلوم��ات المقدم��ة

2001; Naude et al, 2004).  

مدي حرص ممارس�ي الع�ق�ات ويتم تطبيق نظرية الحوار في ھذه الدراسة للتعرف علي 

ن مؤس�ساتھم وب�ين  علي إقامة حوار ب�يخدمية وا�نتاجية بمملكة البحرينالعامة في المؤسسات ال

وكذلك علي مدي حرص ممارسي .  من خ�ل مواقع ھذه المؤسسات عبر شبكة الويبجماھيرھا
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الع�قات العامة في ھذه المؤسسات علي تضمين مواقعھا علي ال�شبكة رواب�ط وأس�اليب للتع�رف 

  .علي ردود أفعال الجماھير، وتدعيم قدراتھم علي التعبير عن رؤاھم ومواقفھم

  

  : وتساؤ"تھاراسةمشكلة الد

 في الع�قات العامة ل أحد وسائل ا<تصال المھمة لتصميم برامج ا<تصاا�نترنتأضحت 

وقد شھدت ھذه الوسيلة في السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة ومت�حقة جعلتھا . وتنفيذھا

تل�ك التط�ورات أحد ا+سس التي تبني عليھا استراتيجيات ا<تصال في الع�قات العامة، بل أدت 

العام�ة  لممارس�ي الع�ق�ات ا�نترن�تووفرت . إلي إعادة النظر في استراتيجيات ا<تصال نفسھا

 ا+ساسية، ومكنتھم م�ن بن�اء ع�ق�ات إس�تراتيجية م�ع ھ�ذه ھمجماھيرالفرصة لتقديم مؤسساتھم ل

تراتيجيا  خي�ارا اس�ا�نترنتولذلك أصبحت .  من خ�ل تحقيق التواصل والحوار معھمالجماھير

 كوسيلة اتصال علي فھ�م ممارس�ي الع�ق�ات ا�نترنتوتتوقف فاعلية . �دارات الع�قات العامة

  .العامة في المؤسسات المختلفة لكيفية ا<ستفادة منھا ودمجھا ضمن إستراتيجية وبرامج ا<تصال

وطبيعة الع�قة بين مواقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت، تناولت ولندرة الدراسات التي 

الت��ي تتن��اول الدراس��ات ، وعل��ي وج��ه الخ��صوص   ف��ي ال��دول العربي��ة الع�ق��ات العام��ةممارس��ة

، فإن مشكلة ھذه الدراس�ة تتبل�ور ف�ي تحدي�د اتجاھات ممارسي الع�قات العامة نحو ھذه الوسيلة

مملك�ة البح�رين ا�نتاجي�ة بوالخدمي�ة وتحليل اتجاھات ممارسي الع�قات العام�ة ف�ي المؤس�سات 

 والوق�وف عل�ي رؤي�ة ھ�ؤ<ء  اتصال في برامج الع�قات العام�ة، كوسيلةا�نترنتنحو استخدام 

عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت م��ن م��ضامين،  يج��ب أن ت��شتمل علي��ه مواق��ع مؤس��ساتھم لم��االممارس��ون 

  .وتحديد أھم المعوقات التي تحول دون ا<ستفادة من ھذه المواقع بفاعلية

، ت��سعى ھ��ذه الدراس��ة إل��ي ا�جاب��ة عل��ي  ر النظ��ري للدراس��ة وا�ط��اف��ي ض��وء الم��شكلة البحثي��ة

  : التاليةسئلةا+

مكاني�ة اس��تخدام � الع�ق�ات العام��ة ف�ي المؤس�سات البحريني��ة  ممارس��يم�ا م�دى إدراك -1

م�ع جم�اھير  �قام�ة ا<ت�صال التف�اعلي والح�وار ا�نترن�ت علي شبكة ھممؤسساتمواقع 

 ھذه المؤسسات؟

عب��ر  ق��ع مؤس��ساتھماي��ري ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة أن موت��ي م��ا المزاي��ا ا<ت��صالية ال -2

  ؟وأنشطتھا  لوظيفة الع�قات العامةحققھا ت ا�نترنتشبكة
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 مواق��ع عب��ريج��ب ت��ضمينھا  ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة أن��هم��ا الم��ضامين الت��ي ي��رى  -3

 ؟ ا�نترنتمؤسساتھم علي شبكة 

جھھ�ا ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة، الت�ي يواالعقب�ات التنظيمي�ة وا�داري�ة والفني�ة أھ�م ما  -4

عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت كوس��يلة ات��صال موق��ع المؤس��سة ل ھمدون اس��تخداموالت��ي تح��ول 

 ؟بفاعلية

  :منھج الدراسة

 وھ��و الم��نھج الم�ئ��م لJجاب��ة عل��ي . Surveyاعتم��دت ھ��ذه الدراس��ة عل��ي م��نھج الم��سح 

ت السابقة التي طبقته، ومن ويعزز اختيار ھذا المنھج وجود عدد من الدراسا .تساؤ<ت الدراسة

  .  لقياس متغيرات الدراسةعياريةثم يمكن تطوير أداة قياس م

  :أداة القياس

تت�ضمن مجموع�ة م�ن  معياري�ة صحيفة استقصاء علي جمع البيانات فياعتمدت الدراسة 

 واعتمد الباحث في ذلك علي المقاييس التي اس�تخدمھا.  ھذه الدراسةا+سئلة التي تقيس متغيرات

 ا�نترن�ت ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة نح�و تجاھ�اتفي دراس�تھما ع�ن ا" وايت"و " ھيل"ل من ك

في دراسته " ريان"وكذلك المقياس الذي استخدمه  ؛ )Hill & White, 2000(ة اتصال لكوسي

ع��ن الم��شك�ت التنظيمي��ة وا�داري��ة الت��ي يواجھھ��ا ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي تع��املھم م��ع 

ي�تم قياس�ه علي س�بيل المث�ال،  ،فمتغير الحوار أو ا<تصال التفاعلي. )Ryan, 2003 (ا�نترنت

أم��ا متغي��ر .  خماس��ي النق��اطم��ن خ���ل مجموع��ة م��ن الجم��ل الت��ي ص��ممت وفق��ا لمقي��اس ليك��رت

، فقد تم صياغة مجموع�ة جم�ل ف�ي إط�ار أرب�ع فئ�ات، ا�نترنتمضامين موقع المؤسسات علي 

ن منتج��ات المؤس��سة وخ��دماتھا وبرامجھ��ا ا<جتماعي��ة، ت��شتمل ا+ول��ي عل��ي تق��ديم معلوم��ات ع��

وتشتمل الثانية علي عرض صور فوتوغرافية عن مخرجات المؤسسة، أما الفئة الثالثة فتتضمن 

مجموع��ة م��ن لقط��ات الفي��ديو، وتت��ضمن الفئ��ة ا+خي��رة معلوم��ات وأخب��ار عام��ة ع��ن المؤس��سة 

  .وأنشطتھا

فبالن�سبة ل�صدق . م�ن ص�دق المق�اييس وثباتھ�اإجراءات للتأك�د وقد مرت أداة القياس بعدة 

، ق�ام )2005الجم�ال وعي�اد، (المقياس والذي يتضمن كل من صدق المحت�وي وال�صدق البن�ائي 

الباحث بربط المقياس المستخدم ببعض ا+طر النظرية التي تم تطبيق�ه م�ن خ�لھ�ا ف�ي ع�دد م�ن 

ل�ي ع�دد م�ن المتخص�صين ف�ي وت�م ع�رض أداة القي�اس ع. الدراسات الت�ي س�بقت ا�ش�ارة إليھ�ا
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وق�د ت�م تع�ديل المقي�اس ف�ي ض�وء . الحقل الجامعي ممن لديھم الخبرة في موضوع ھ�ذه الدراس�ة

   .مقترحات ھؤ<ء الخبراء

 10ي ع�دد ل� ع)Pilot study (أما فيما يتعلق بالثب�ات، فق�د ت�م إج�راء دراس�ة اس�تط�عية

 من مدي تمثيل بن�ود القي�اس لمتغي�رات والتأكدمفردات من مجتمع البحث <ختبار ثبات المقياس 

 ھذه الدراسة ا<ستط�عية مھمة في تكوين الشكل النھائي توقد كان). 2002قمحاوي، (الدراسة 

) 1ملحق، (وبعد ھذه ا<ختبارات تم تصميم صحيفة ا<ستقصاء . لبنود القياس لمتغيرات الدراسة

ف��ي خم��سة أق��سام أساس��ية تتعل��ق  س��ؤال مقي��اس ت��م تبويبھ��ا 40 س��ؤا< منھ��ا 46 الت��ي تت��ضمن

  .بتساؤ<ت الدراسة

  

  :مجتمع الدراسة

الخدمي�ة بما أن ھذه الدراسة تھدف إلي تحديد اتجاھات ممارس الع�قات العام�ة ف�ي المؤس�سات 

 كوسيلة ا�نترنتالعاملة في مملكة البحرين نحو استخدام مواقع ھذه المؤسسات علي وا�نتاجية 

  :ھيمجموعة من ا<عتبارات عينة الدراسة اتصال، فقد روعي في بناء 

ا�نتاجي��ة  م��ن المؤس��سات عين��ةف��ي  ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة  الدراس��ة عل��يتج��رىأن   .أ 

 عام�ة أو ،والخدمية بمملكة البحرين س�واء كان�ت ھ�ذه المؤس�سات حكومي�ة أو غي�ر حكومي�ة

عل�ي بيان�ات ل�صعوبة الح�صول ) إنتاجية وخدمي�ة(وقد لجأ الباحث إلي ھذا المعيار . خاصة

  . لتصنيف المؤسسات البحرينية وفقا لكونھا عامة أو خاصة

ق�ع ا الع�ق�ات العام�ة ف�ي المؤس�سات الت�ي ل�ديھا مويأن يقتصر إجراء الدراسة علي ممارس  .ب 

وھذا ھو ا+سلوب ال�شائع ، ، حتى تتناسب العينة مع الھدف من الدراسةا�نترنتعلي شبكة 

وق�د ق��ام . )Hill & White, 2000(ه الدراس�ة ف�ي الدراس�ات الت�ي تناول�ت موض�وع ھ�ذ

  . للعينة التي تم سحبھاا�نترنتالباحث با�ط�ع علي مواقع المؤسسات عبر 

م�ة م�ستقل، س�واء أن يقتصر إجراء الدراسة عل�ي المؤس�سات الت�ي ل�ديھا جھ�از ع�ق�ات عا  .ج 

راف أح�د  أو قسم تحت إشراف أح�د ا�دارات، أو وح�دة إداري�ة تح�ت إش�كان إدارة مستقلة،

وقد قام الباحث با<تصال بالمؤسسات التي تم سحبھا في العينة للتأكد من وجود ھذه . ا+قسام

  .ا�دارات، أو ا+قسام، أو الوحدات ا�دارية بھا
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 لتحدي��د ا+جھ��زة ا�داري��ة وق��د ق��ام الباح��ث با<س��تعانة بالھيك��ل ا�داري لمملك��ة البح��رين

 واستعان الباحث بدليل وزارة الصناعة والتج�ارة لتحدي�د . في القطاع الخدميوالمؤسسات العامة

المؤس��سات الت��ي < تتب��ع الجھ��از ا�داري للمملك��ة، وتمث��ل ف��ي الوق��ت نف��سه كاف��ة المؤس��سات 

، والمؤس��سات )، وا+غذي��ةتقط��اع ا+لمني��وم، والبت��رول، والغ��از والبت��ر وكيماوي��ا(ا�نتاجي��ة 

 وبعد تحدي�د ا�ط�ار ال�ذي ت�سحب ).ات ا<تصا<تالمؤسسات المالية، والفنادق، وشرك(الخدمية 

 ق�ام الباح�ث ب�سحب عين�ة ع�شوائية م�ن المؤس�سات الت�ي تج�ري علي�ه الدراس�ة وفق�ا ،منه العين�ة

  :للخطوات التالية

= حي�ث ن . 2خ) /χ  δ2 2ع( =ن : تحديد حجم العينة من خ�ل الصيغة الرياض�ية التالي�ة  .أ 

عياري��ة المقابل��ة لدرج��ة الثق��ة الم��ستھدفة ف��ي نت��ائج القيم��ة الم= حج��م العين��ة المطلوب��ة، و ع 

الخطأ المسموح ب�ه ف�ي عين�ة = ا<نحراف المعياري في مجتمع البحث، و خ  = δالبحث، و

وحي��ث أن��ه يوج��د إح��صاء ب��ا<نحراف المعي��اري ف��ي مجتم��ع البح��ث ت��م تحدي��ده ف��ي . البح��ث

% 10 بن�سبةسموح به الخطأ المتم تحديد ، و)2002قمحاوي،  (0.679دراسة سابقة، وھو 

المعيارية لمستوي الخطأ لعدم إمكانية إجراء الدراسة علي عينة كبيرة، وأخيرا تحديد القيمة 

 × 2)1.645= (ن : ، وبن��اء عل��ي ذل��ك يك��ون حج��م العين��ة1.645 وھ��ي ت��ساوي المعي��اري

 . مفردة تقريبا124 = 2)0.1 / (2)0.679(

 اعتب��ارات اختي��ار العين��ة، وت��م تحدي��د اق��ام الباح��ث با<ت��صال بت��سع مؤس��سات تنطب��ق عليھ��  .ب 

. خم�سة أف�رادات العام�ة ف�ي ك�ل م�ن ھ�ذه المؤس�سات، وھ�و متوسط عدد العاملين في الع�ق

 25 = 5 / 124وبن��اء عل��ي ذل��ك يك��ون ع��دد المؤس��سات الت��ي تج��ري عليھ��ا الدراس��ة ھ��ي 

 تج��ري  الت��يد ت��م توزي��ع ھ��ذا الع��دد عل��ي القط��اعين ا�نت��اجي والخ��دميوق��. مؤس��سة تقريب��ا

ومن ثم كان�ت المؤس�سات الت�ي ي�تم إج�راء الدراس�ة عل�ي .  الدراسة، كل حسب نسبتهماعليھ

.  ع�شر مؤس��سة خدمي��ةس��تةو، إنتاجي�ة مؤس��سات ت��سع: ممارس�ي الع�ق��ات العام�ة فيھ��ا ھ�ي

 12 وق�د ق�ام الباح�ث باس�تبعاد .وتمثل ھذه المؤسسات كل من القطاعين الحك�ومي والخ�اص

، بمع��دل 112، وبالت��الي بل��غ ع��دد مف��ردات العين��ة تھ��ااء الكام��ل لبياناس��تمارة لع��دم ا<س��تيفا

توزي��ع ع���دد المبح��وثين ف��ي المؤس���سات ) 1(الت��الي ج���دول ال ويوض��ح%. 90.3اس��تجابة 

 :الذين أجريت عليھم الدراسة) حكومية وغير حكومية(ا�نتاجية والخدمية 

طبيعة   مجال عمل المؤسسة
  خدمية  إنتاجية  المؤسسة

  المجموع

 (%47.3) 53 (%69.2) 45 (%17) 8  حكومية



 15

 (%52.7) 59 (%30.8) 20 (%83) 39  غير حكومية

 (%100) 112 (%100) 65 (%100) 47  المجموع

  

  :ھاتحليلو  جمع البياناتأسلوب

ع المبحوثين لضمان أكبر قدر من قام الباحث بجمع البيانات من خ�ل المقابلة الشخصية م

  ھ�ذهو ت�م جم�ع. 2006 جم�ع البيان�ات ف�ي ش�ھري م�ايو ويوني�ه عمليةت وقد تم. 1دقة ا�جابات

. البيان��ات م��ن م��ديري وممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي المؤس��سات الت��ي ت��م س��حبھا ف��ي العين��ة

  .   ن دقيقةإلي عشري ةواستمرت المقابلة من عشر

ھ��ذه الدراس��ة عل��ي مجموع��ة م��ن ا+س��اليب ا�ح��صائية تحلي��ل نت��ائج اعتم��د الباح��ث ف��ي و

الوصفية مثل المتوسطات الحسابية وا<نحرافات المعيارية لوصف وترتيب اتجاھ�ات المبح�وثين 

-one-sample tلعينة واحدة " ت"تحليل تم استخدام  الدراسة وفي ھذه. وفقا لمتغيرات الدراسة

test نتر�ن�ت كوس�يلة ات�صال ف�ي لتوصيف اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة نح�و اس�تخدام ا

لعينتين " ت"تحليل تم استخدام ، وكذلك لتحديد الد<لة ا�حصائية لھذه ا<تجاھاتو راسةعينة الد

two sample t-test  لتوصيف وتحليل الفروق بين اتجاھات ممارسي الع�قات العام�ة ف�ي ك�ل

وت��م اس��تخدام ھ��ذا ا<ختب���ار لتحلي��ل متوس��طات إجاب���ات . وا�نتاجي���ةم��ن المؤس��سات الخدمي��ة 

لمقياس ليكرت المستخدم في ) المحايدة(ث معنوية اخت�فھا عن القيمة الوسطي المبحوثين من حي

 ا<يج�ابي وا<تج�اه ها<تج�ا تف�صل ب�ين – في ھذه الدراسة 3 التي تساوي –ھذه القيمة . الدراسة

 لمعرف�ة توس�ط المح�سوب وھ�ذه القيم�ة الوس�طيالمب�ين المقارن�ة ھو " ت"ودور اختبار . السلبي

 بمستوى معنوية مقبول يقل عن أو 3فإذا زادت القيمة المحسوبة عن .  بينھمامدي معنوية الفرق

وإذا قل�ت .  فإن ذلك يدل علي وجود د<ل�ة إح�صائية عل�ي ق�يم المتغي�ر المق�اس،%0.05يساوي 

 فإن ذلك يشير إلي عدم وجود د<لة إحصائية لقيمة ھذا  بنفس مستوى المعنوية،3ھذه القيمة عن 

  .)Field, 2000( المتغير

  نتائج الدراسة

يتم عرض نتائج الدراسة المسحية م�ن خ��ل ا�جاب�ة عل�ي ت�ساؤ<ت الدراس�ة كم�ا س�بقت 

  :ا�شارة في ا�طار المنھجي

                                                 
  .ساعد الباحث في جمع البيانات عددا من ط�ب قسم ا�ع�م والسياحة والفنون بجامعة البحرين 1



 16

مكاني++ة � ممارس++ي الع3ق++ات العام++ة ف++ي المؤس++سات البحريني++ة م++ا م++دى إدراك: ال++سؤال ا*ول

ل التفاعلي والح+وار م+ع جم+اھير  �قامة ا"تصاا�نترنتاستخدام مواقع مؤسساتھم علي شبكة 

  ھذه المؤسسات؟

 ت��م ص��ياغة ثماني��ة بن��ود أو رواب��ط تت��ضمن الجوان��ب المختلف��ة لJجاب��ة عل��ي ھ��ذا ال��سؤال

وكم��ا ). 1ملح��ق (ل�ت��صال التف��اعلي الت��ي يمك��ن وض��عھا عل��ي موق��ع المؤس��سة عل��ي ا<نترن��ت 

ي�دة ھذه الجوانب في دراسات عدسبقت ا�شارة في ا�طار المنھجي لھذه الدراسة، فقد تم اختبار 

اتجاھات ممارسي الع�قات العامة في المؤسسات ) 2(ويوضح الجدول التالي  .في الدول الغربية

  . ا<تصال التفاعلي جوانبالبحرينية نحو استخدامات موقع المؤسسة علي ا�نترنت في تحقيق

أع�ارض : لي ب�ينويتراوح مقياس ليكرت المستخدم ف�ي ال�سؤال الخ�اص با<ت�صال التف�اع

 3وبالتالي فإذا كان متوسط ا�جابات نح�و راب�ط مع�ين أكب�ر م�ن ). 5(، و أوافق بشدة )1(بشدة 

 باس��تخدام تحلي��ل ت، %0.05بد<ل��ة إح��صائية مقبول�ة < تتع��دي ) القيم�ة الوس��طي ف��ي المقي�اس(

نا نعتبرھا ، فإن)Field, 2000(وھو الحد ا+على المقبول في أغلب دراسات البحوث ا<جتماعية 

وق��د ت��م ترتي��ب العب��ارات ف��ي الج��دول . تمث��ل اتجاھ��ا إيجابي��ا نح��و ھ��ذا ال��رابط، والعك��س ص��حيح

ويمكن م�حظة من بيانات الجدول السابق أنه يوجد اتجاه . السابق تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي

م ا�نترن�ت إيجابي بوجه عام بين ممارسي الع�قات العامة في المؤسسات البحرينية نحو استخدا

في تحقيق ا<تصال التفاعلي، سواء في تجميع مصالح واھتمامات ومطالب الجم�اھير ا+ساس�ية، 

أو في تحقيق ا<تصال المباشر بين المؤسسة وإداراتھا وقيادتھا من جانب والجمھ�ور م�ن جان�ب 

  .أخر

  ار ت لعينة واحدة إحصائيات وصفية واختب: استخدام ا�نترنت في تحقيق اGتصال التفاعلي) 2(جدول 

)One-sample t-test(*  

 المتوسط ا"نحراف المعياري
الخاصة با"تصال التفاعلي بين المؤسسة ) Links(الروابط 

 ****وجمھورھا

 .روابط تتيح للجمھور تقديم أفكار تجاه أنشطة المؤسسة ومخرجاتھا -1 3.64*** 0.71

 وي ومقترحاتروابط تتيح للجمھور تقديم شكا -2 3.63*** 0.66

 روابط تتيح للجمھور ا<تصال بالمقر الرئيسي للمؤسسة وفروعھا -3 3.47** 0.71

  روابط تتيح للجمھور ا<تصال  بقسم الع�قات العامة مباشرة -4 3.42*** 0.76

 روابط تتيح لممارسي الع�قات العامة التعرف علي رد فعل الصحفيين -5 3.35*** 0.87

 ابط تتيح للجمھور تقديم معلوماترو -6 3.24** 0.79
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 روابط تتيح للجمھور ا<تصال بالخبراء داخل المؤسسة مباشرة -7 3.06 0.81

 روابط تتيح للجمھور ا<تصال بقيادات المؤسسة مباشرة -8 2.97 0.88

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= القيمة الوسطي لمقارنتھا بالوسط الحسابي * 

 %)95= درجة الثقة  (0.05 مستوي معنوية أقل من** 

  %)99.9= درجة الثقة  (0.001مستوي معنوية أقل من *** 

  112 ) =حجم العينة(ن **** 

  

ا+ول��ي ھ��ي تل��ك : إل��ي فئت��ين أساس��يتينف��ي الج��دول ال��سابق ويمك��ن تق��سيم ھ��ذه ال��روابط 

 موق�ع الروابط التي تتيح لجماھير المؤس�سة ا+ساس�ية تق�ديم أفك�ار أو معلوم�ات أو ش�كاوي عب�ر

، والثاني�ة تت�ضمن ال�روابط الت�ي تت�يح للجمھ�ور ا<ت�صال المباش�ر )6، 5، 2، 1بنود (ا�نترنت 

وي�حظ  ).8، 7، 4، 3بنود (بقسم الع�قات العامة، والخبراء في المؤسسة، وقياداتھا، وفروعھا 

س�تخدام أن ھناك اتج�اه ايج�ابي بدرج�ة أكب�ر نح�و عب�ارات وبن�ود الفئ�ة ا+ول�ي الت�ي ت�شير إل�ي ا

رواب��ط تت��يح  "فمتوس��ط ا�جاب��ات نح��و بن��ود . الموق��ع ف��ي تجمي��ع م��صالح واھتمام��ات الجمھ��ور

روابط تتيح للجمھور تقديم ش�كاوي "، و "أفكار تجاه أنشطة المؤسسة ومخرجاتھام للجمھور تقدي

، ك�ان "روابط تتيح لممارسي الع�قات العامة التعرف علي رد فع�ل ال�صحفيين"، و "ومقترحات

   .%0.001، وبمستوي معنوية أقل من 3ر من أكب

ون�ح��ظ أي��ضا أن ھن��اك اتج��اه إيج��ابي نح��و البن��ود الت��ي ت��شير إل��ي الفئ��ة الثاني��ة المتعلق��ة 

بتحقيق التواصل مع جماھير المؤس�سة، ولك�ن بدرج�ة أق�ل م�ن بن�ود الفئ�ة ا+ول�ي باس�تثناء البن�د 

ط تت��يح للجمھ��ور ا<ت��صال  بق��سم رواب�� "،الخ��اص بالتواص��ل م��ع ق��سم الع�ق��ات العام��ة مباش��رة

 أم�ا بن�د . %0.001، وال�ذي يحم�ل اتجاھ�ا بم�ستوي معنوي�ة أق�ل م�ن ”الع�قات العام�ة مباش�رة

فمتوس�ط ا�جاب�ات نح�وه ، "روابط تتيح للجمھور ا<تصال بالمقر الرئي�سي للمؤس�سة وفروعھ�ا"

 "تج�اه نح�و بن�دا<وك�ان %. 0.05معنوي�ة أق�ل م�ن أو ي�ساوي مستوي ، ولكن ب3كان أكبر من 

، ف�ي ح�ين أن  تقريب�ا، محاي�دا"روابط تتيح للجمھور ا<ت�صال ب�الخبراء داخ�ل المؤس�سة مباش�رة

ك�ان س�لبيا، حي�ث " رواب�ط تت�يح للجمھ�ور ا<ت�صال بقي�ادات المؤس�سة مباش�رة"ا<تجاه نحو بن�د 

  .3انخفض متوسط ا�جابات عن 

اص��ل المباش��ر ب��ين الجم��اھير ويمك��ن تف��سير ض��عف أو حيادي��ة ا<تج��اه نح��و تحقي��ق التو

والخبراء داخ�ل المؤس�سات بقل�ق المؤس�سات م�ن وج�ود مث�ل ھ�ذا ا<ت�صال ال�ذي ق�د ي�ؤثر عل�ي 

أم��ا س�لبية ا<تج��اه نح��و ا<ت�صال المباش��ر ب��ين . خ�صوصية أن��شطة ھ��ذه المؤس�سات ومخرجاتھ��ا

جتمع��ات الجمھ��ور وقي��ادات المؤس��سة، ف��يمكن تف��سيره بطبيع��ة ممارس��ة الع�ق��ات العام��ة ف��ي الم
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العربية وإدارتھا والتي تعمل في مجال عام يتسم بالمركزية ويضع قيودا علي ا<ت�صال المباش�ر 

  .)Kirat, 2005( بقيادات المؤسسات، خاصة الحكومية منھا

ولك��ن ھ��ل يختل��ف اتج��اه ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة نح��و اس��تخدام ا<نترن��ت ف��ي تحقي��ق 

. ؟ن�ه ف�ي المؤس�سات ا�نتاجي�ة ف�ي مملك�ة البح�رينا<تصال التف�اعلي ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة ع

  .علي ھذا التساؤل) 3(يجيب الجدول التالي 

 ت لعينت�ين، أل�ي وج�ود اخ�ت�ف اختب�ار، والذي تم في�ه اس�تخدام ) 3(جدول تشير بيانات 

 بين اتجاھات ممارسي الع�قات العامة في المؤسسات الخدمية نحو استخدام موقع المؤسسة علي

نم��ا نج��د أولوي��ة اس��تخدام يفب. ه ف��ي المؤس��سات ا�نتاجي��ةي ا<ت��صال التف��اعلي عن��ا<نترن��ت ف��

رواب��ط تت��يح "ا<نترن��ت كوس��يلة ل�ت��صال التف��اعلي ف��ي المؤس��سات الخدمي��ة يرك��ز عل��ي بن��دي 

روابط تتيح للجمھور تقديم ش�كاوي "، و "للجمھور تقديم أفكار تجاه أنشطة المؤسسة ومخرجاتھا

نجد أن الوضع ھو العكس تماما في المؤسسات ا�نتاجي�ة حي�ث ي�أتي بن�د بالترتيب، " ومقترحات

رواب��ط تت��يح "ف��ي المرتب��ة ا+ول��ي يلي��ه بن��د " رواب��ط تت��يح للجمھ��ور تق��ديم ش��كاوي ومقترح��ات"

وھ�ذا ي�دل عل�ي أن . ف�ي المرتب�ة الثاني�ة" للجمھور تقديم أفكار تجاه أنشطة المؤسسة ومخرجاتھا

تجميع أفكار الجمھور في ح�ين ترك�ز المؤس�سات ا�نتاجي�ة عل�ي المؤسسات الخدمية تركز علي 

  .معرفة شكاوي الجمھور ومقترحاته

  إحصائيات وصفية واختبار ت لعينتين. استخدام ا�نترنت في تحقيق ا<تصال التفاعلي) 3(جدول 

) Two-samples t-test(*  

 )t(قيمة 
المتوسط في 
المؤسسات 

  ****ا�نتاجية

المتوسط في 
ات المؤسس
  ***الخدمية

الخاصة با"تصال التفاعلي بين المؤسسة ) Links(الروابط  
 وجمھورھا

0.59 3.60 3.68 
رواب���ط تت���يح للجمھ���ور تق���ديم أفك���ار تج���اه أن���شطة المؤس���سة  -1

 .ومخرجاتھا

 روابط تتيح للجمھور تقديم شكاوي ومقترحات -2 3.65 3.62 0.23

1.14 3.38 3.54 
<ت��صال ب��المقر الرئي��سي للمؤس��سة رواب��ط تت��يح للجمھ��ور ا -3

 وفروعھا

  روابط تتيح للجمھور ا<تصال  بقسم الع�قات العامة مباشرة -4 3.62 3.15 3.37**

0.08 3.34 3.35 
روابط تتيح لممارسي الع�قات العام�ة التع�رف عل�ي رد فع�ل  -5

 الصحفيين

 روابط تتيح للجمھور تقديم معلومات -6 3.20 3.30 0.64-

**2.92 2.81 3.25 
رواب���ط تت���يح للجمھ���ور ا<ت���صال ب���الخبراء داخ���ل المؤس���سة  -7

 مباشرة

 روابط تتيح للجمھور ا<تصال بقيادات المؤسسة مباشرة -8 3.11 2.79 1.91
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  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= طي لمقارنتھا بالوسط الحسابي القيمة الوس* 

 %)95= درجة الثقة  (0.05مستوي معنوية أقل من ** 

  65= حجم العينة في المؤسسات الخدمية ** *

  47= حجم العينة في المؤسسات ا�نتاجية **** 

   

وي�حظ من الجدول السابق أيضا أن ھناك تباينا واضحا في اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات 

 يق�ل ع�ن أو ة مقبول�د<لةبمستوى  في المؤسسات ا�نتاجية، والعامة في المؤسسات الخدمية عنه

رواب��ط تت��يح للجمھ��ور ا<ت��صال ب��الخبراء داخ��ل المؤس��سة " نح��و بن��دين ھم��ا %0.05 ي��ساوي

نم�ا نج�د أن ا<تج�اه يفب". روابط تتيح للجمھور ا<تصال بقي�ادات المؤس�سة مباش�رة"، و "مباشرة

، نجد أن ھذا ا<تجاه )3المتوسط أكبر من (نحو ھذين البندين كان إيجابيا في المؤسسات الخدمية 

 وكان ھذا التباين بين العاملين ف�ي ك�ل ).3المتوسط أقل من (مؤسسات ا�نتاجية كان سلبيا في ال

بالن��سبة للبن��د % 0.05م��ن المؤس��سات الخدمي��ة وا�نتاجي��ة ذو د<ل��ة إح��صائية بم��ستوى معنوي��ة 

   .ا+ول

وم�ن ث�م  ،وربما يعود ذلك إلي البيئة التنافسية التي تعمل في إطارھا المؤسسات ا�نتاجي�ة

وي�ح�ظ أي�ضا وج�ود اخ�ت�ف ذو د<ل�ة  .مباش�رةعدم ات�صال الجمھ�ور بخبرائھ�ا  علي حرصھا

 تت��يح للجمھ��ور  الت��يروابطالب��"  الخ��اصبالن��سبة للبن��د% 0.05إح��صائية عن��د م��ستوى معنوي��ة 

نح�و ھ�ذا  أن اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة د فنج�". بقسم الع�قات العامة مباش�رةا<تصال

 وق�د يف�سر .أكبر ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة عن�ه ف�ي المؤس�سات ا�نتاجي�ةكان إيجابيا بدرجة البند 

ذلك بكون المؤسسات الخدمي�ة ھ�ي ف�ي ا+س�اس مؤس�سات جماھيري�ة تعتم�د ب�شكل مباش�ر عل�ي 

  .اتصالھا مع جماھيرھا في القيام بأنشطتھا المختلفة

ي م��دي إدراك ممارس��ل الدراس��ة ا+ول ع��ن اؤل��ي ذل��ك يمك��ن الق��ول أن��ه بالن��سبة ل��سوع

 شبكة ا�نترنت عبرالع�قات العامة في المؤسسات البحرينية �مكانية استخدام مواقع مؤسساتھم 

 ت�شير إل�ي وج�ود )2(جماھير ھ�ذه المؤس�سات، ف�إن بيان�ات ج�دول مع �قامة ا<تصال التفاعلي 

 امإمكاني�ة اس�تخداتجاه إيجابي بين الع�املين ف�ي الع�ق�ات العام�ة ف�ي المؤس�سات البحريني�ة نح�و 

في زيادة كفاءة ا<تصال في اتجاھين بين المؤسسة بفاعلية  تمواقع مؤسساتھم عبر شبكة ا�نترن

 نح�و اس�تخدام وأن�ه إذا ك�ان ھن�اك تباين�ات ف�ي اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة. وجماھيرھا

، ف��إن ذل��ك يع��ود إل��ي طبيع��ة عم��ل ھ��ذه )3ج��دول (ا<نترن��ت ف��ي تحقي��ق ا<ت��صال التف��اعلي 

ولذلك لم يكن لھ�ذه التباين�ات د<ل�ة إح�صائية إ< . ت وطبيعة الجماھير التي تتعامل معھاالمؤسسا

  .في بندين أثنين فقط يتعلقان با<تصال بقسم الع�قات العامة وا<تصال بقيادات المؤسسة مباشرة
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ھم ما المزايا ا"تصالية التي يري ممارس+ي الع3ق+ات العام+ة أن موق+ع مؤس+سات: السؤال الثاني

  علي ا�نترنت يحققھا لوظيفة وأنشطة إدارات الع3قات العامة؟

ل تم صياغة تسعة بنود توضح المزايا التي يمكن أن يحققھا الموقع اؤلJجابة علي ھذا الس

 للمؤسسات المختلفة سواء في توفير المعلومات للجم�اھير المختلف�ة، أو ف�ي ت�دعيم عبر ا<نترنت

) 4ج�دول (ويوض�ح الج�دول الت�الي ). 1ملحق (و الجھات المختلفة الع�قة مع وسائل ا�ع�م، أ

 التي يمكن أن تحققھا ا�نترن�ت كوس�يلة ات�صال كم�ا ي�ري ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ف�ي االمزاي

  .المؤسسات البحرينية بوجه عام

، والذي تم ترتيب بنوده تنازلي�ا وفق�ا للمتوس�ط، إل�ي وج�ود إدراك )4(جدول تشير بيانات 

ايجابي لدي ممارسي الع�قات العامة للمزايا المتحققة من ا�نترنت كوسيلة ات�صال، وخ�صوصا 

القيم�ة  (3تزي�د ع�ن ) 4(فمتوسط جمي�ع البن�ود الت�سعة ف�ي ج�دول . في تحقيق ا<تصال التفاعلي

 المدرك�ة ا+ول�ي خم�سوت�أتي المن�افع ال. 4 متوس�ط إجاباتھ�ا ، بل أن س�تة بن�ود يتع�دي)الوسطي

وھو ما يدل علي وجود اتجاه ايجابي قوي نح�و ھ�ذه %. 0.001ترتيبا بمستوى معنوية يقل عن 

وتتعلق اثنتين م�ن ھ�ذه المن�افع بأھمي�ة موق�ع المؤس�سة عب�ر ش�بكة ا<نترن�ت ف�ي . المنافع ا+ربع

ي�سھل تق�ديم : "وھ�اتين المنفعت�ين ھم�ا. ي وس�ائل ا�ع��متحقيق ا<تصال الفعال م�ع الق�ائمين عل�

ولع�ل ذل�ك يتف�ق م�ع نت�ائج ". يزيد من تغطية وسائل ا�ع�م"، و "المعلومات الفورية للصحفيين

بع�ض الدراس��ات الت��ي س�بقت ا�ش��ارة إليھ��ا ف��ي ھ�ذه الدراس��ة، والت��ي ت�شير إل��ي أھمي��ة اس��تخدام 

ما للمعلومات بالنسبة لوسائل ا�ع�م، والتي أصبحت لعامة مصدرا مھاا<نترنت لجعل الع�قات 

  .من مصادر ا+خبار في الصحف% 55تمثل ما يزيد عن 

 الع�ق��ات العام��ة ف��ي ، أك��د ممارس��و%0.001وب��نفس م��ستوى المعنوي��ة، ال��ذي يق��ل ع��ن 

المؤس��سات البحريني��ة عل��ي أھمي��ة موق��ع المؤس��سة عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت ف��ي تحقي��ق ا<ت��صال 

، و " يسھل للع�قات العامة ا<تصال بالجمھور"فالموقع . ن ھذه المؤسسة وجماھيرھاالمتبادل بي

فھ�ذه . "ي�وفر المعلوم�ات للع�املين بالمؤس�سة"، و "يسھل للجمھ�ور ا<ت�صال بالع�ق�ات العام�ة "

المنافع المدركة تشير إلي أھمية الموقع في تحقيق ا<تصال الھابط م�ن المؤس�سة إل�ي جماھيرھ�ا 

وكذلك في . تسھيل مھمة ممارسي الع�قات العامة في الوصول الفوري لھذه الجماھيرمن خ�ل 
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تحقيق ا<تصال الصاعد من خ��ل ت�سھيل مھم�ة الع�ق�ات العام�ة ف�ي تجمي�ع م�صالح الجم�اھير 

  .والحصول علي ردود أفعالھا وانطباعاتھا عن أنشطة المؤسسة ومخرجاتھا

  

  إحصائيات وصفية واختبار ت لعينة واحدة. لمؤسسة علي ا�نترنتالمزايا المتحققة من موقع ا) 4(جدول 

)One-sample t-test(*  

  ****المزايا التي يحققھا موقع المؤسسة علي ا�نترنت المتوسط  ا"نحراف المعياري

 يسھل تقديم المعلومات الفورية للصحفيين -1 4.28*** 0.73

 يزيد من تغطية وسائل ا�ع�م -2 4.28*** 0.74

 يسھل للع�قات العامة ا<تصال بالجمھور -3 4.21*** 0.64

 يسھل للجمھور ا<تصال بالع�قات العامة -4 4.21*** 0.65

 يوفر المعلومات للعاملين بالمؤسسة -5 4.11*** 0.73

 يساعد ع ع من صياغة أھداف المؤسسة -6 4.08** 0.71

  بفاعلية أكثريمكن العاملين من القيام بعملھم -7 3.89** 0.84

 يسھل ا<تصال بالجھات الحكومية -8 3.69** 0.95

 يساعد الموقع في تدعيم أھداف الع�قات العامة -9 3.49** 0.68

  5- 1علي مقياس ليكرت من  3= طي لمقارنتھا بالوسط الحسابي القيمة الوس* 

 %)95= درجة الثقة  (0.05مستوي معنوية أقل من ** 

  %)99.9= درجة الثقة  (0.001 من مستوي معنوية أقل*** 

  112) = حجم العينة(ن **** 

إلي وجود ع�دة مزاي�ا ومن�افع مدرك�ة لموق�ع المؤس�سة عب�ر السابق وتشير بيانات الجدول 

. شبكة ا�نترنت في تسھيل وتدعيم أنشطة ووظائف إدارات الع�قات العام�ة التقليدي�ة والمباش�رة

وھ�ذه %. 0.05 المنافع بمستوي معنوية مقبول يقل عن وي�حظ أن ھناك اتجاه ايجابي نحو ھذه

ل ا<ت�صال يسھت� ھا، وت�دعيمو  صياغة أھ�داف المؤس�سةمساعدة الع�قات العامة في المنافع ھي

  .بالجھات الحكومية

ولتحدي��د م��دي ا<تف��اق عل��ي ھ��ذه والمن��افع ف��ي ك��ل م��ن المؤس��سات الخدمي��ة وا�نتاجي��ة أو 

 المؤس�سات ھ�ذهف�ي اتجاه ممارسي الع�قات العام�ة ) 5(تالي ا<خت�ف عليھا، يوضح الجدول ال

  .ا<نترنتبكة ش عبر اتھمقع مؤسسانحو المزايا المتحققة من استخدام مو
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وج���ود تب���اين ف���ي أولوي���ة إدراك المزاي���ا والمن���افع ف���ي ) 5(ج���دول بيان���ات ي�ح���ظ م���ن 

د أن أكث�ر منفعت�ين أو فبينم�ا نج�. المؤسسات الخدمية عنه في المؤس�سات ا�نتاجي�ة ف�ي البح�رين

تين إدراك��ا م��ن قب��ل ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي المؤس��سات الخدمي��ة ھم��ا البن��دين الثال��ث ي��زم

ي�سھل للجمھ�ور ا<ت�صال بالع�ق�ات "، و "يسھل للع�ق�ات العام�ة ا<ت�صال ب�الجمھور: "والرابع

ن�دين الث�اني وا+ول ، ن�حظ أن أكثر منفعت�ين م�دركتين ف�ي المؤس�سات ا�نتاجي�ة ھم�ا الب"العامة

". ي�سھل تق�ديم المعلوم�ات الفوري�ة لل�صحفيين" ، و"يزيد م�ن تغطي�ة وس�ائل ا�ع��م" :بالترتيب

ولعل ذلك يشير إلي اھتمام ممارسي الع�ق�ات العام�ة ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة بتحقي�ق التواص�ل 

يم المعلوم�ات أو مع جماھير ھذه المؤسسات في المرتبة ا+ولي، سواء كان اتصا< ھابطا في تقد

اتصا< صاعدا في تجميع المصالح، وھذا يتمشي مع طبيعة عمل ھ�ذه المؤس�سات الت�ي ع�ادة م�ا 

  .يكون اھتمامھا منصبا علي التواصل مع جماھيرھا

.  في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجيةالمزايا المتحققة من موقع المؤسسة علي ا�نترنت) 5(جدول 

 *)Two-samples t-test(ر ت لعينتين إحصائيات وصفية واختبا

 )t(قيمة 

المتوسط في 
المؤسسات 

  ****ا�نتاجية 

المتوسط في 
المؤسسات 

   ***الخدمية

  المزايا التي يحققھا موقع المؤسسة علي ا�نترنت

 يسھل تقديم المعلومات الفورية للصحفيين -1 4.19 4.38  1.32-

 ائل ا�ع�ميزيد من تغطية وس -2 4.14 4.47 2.38-**

 يسھل للع�قات العامة ا<تصال بالجمھور -3 4.23 4.19 0.32

 يسھل للجمھور ا<تصال بالع�قات العامة -4 4.20 4.23 0.27-

 يوفر المعلومات للعاملين بالمؤسسة -5 4.00 4.26 1.85-

 يساعد ع ع من صياغة أھداف المؤسسة -6 3.97 4.23 1.96-

  العاملين من القيام بعملھم بفاعلية أكثريمكن -7 3.95 3.81 0.90

 يسھل ا<تصال بالجھات الحكومية -8 3.69 3.68 0.06

 يساعد الموقع في تدعيم أھداف الع�قات العامة -9 3.52 3.45 0.58

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= القيمة الوسطي لمقارنتھا بالوسط الحسابي * 

 %)95= لثقة درجة ا (0.05مستوي معنوية أقل من ** 

  65= حجم العينة في المؤسسات الخدمية *** 

  47= حجم العينة في المؤسسات ا�نتاجية **** 
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أما المؤسسات ا�نتاجية، فكما يبدو تتركز المن�افع والمزاي�ا المدرك�ة عل�ي الح�صول عل�ي 

يمك�ن  و. وتق�ديم المعلوم�ات الفوري�ة للق�ائمين عل�ي ھ�ذه الوس�ائل�ع��متغطية م�ن قب�ل وس�ائل ا

 ببناء الع�قات مع وسائل ا�ع�م ومحاولة زيادة نسبة التغطية ا�نتاجيةتفسير اھتمام المؤسسات 

الخاصة بھا في ھذه الوسائل بحرص ھذه المؤسسات علي بناء سمعتھا، وإدراكھ�ا لموقعھ�ا عب�ر 

 عينة ھ�ذه  فيا�نتاجيةشبكة ا�نترنت كأحد أھم الوسائل لتحقيق ذلك، كما أن غالبية المؤسسات 

 تمث��ل لھ��ل جمھ��ورا ا�ع���مھ��ي مؤس��سات غي��ر حكومي��ة، وم��ن ث��م فوس��ائل %) 83(الدراس��ة 

المؤسسات الخدمية الت�ي تمث�ل غالبيتھ�ا ف�ي عين�ة ھ�ذه ويبدو أن العكس ھو الصحيح في  .أساسيا

بتغطية وسائل في أحيان كثيرة التي < تھتم و ،)1جدول % (69.2الدراسة المؤسسات الحكومية 

  . كل ما ھو حكوميعادة ما تساند �م التيا�ع

 أن التب��اين ف��ي إدراك المن��افع والمزاي��ا لموق��ع وت��شير بيان��ات الج��دول ال��سابق أي��ضا إل��ي

المؤسسة عبر ا<نترنت لدي ممارسي الع�قات العامة في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجية 

اس�تخدام الموق�ع   ميزة واحدة فقط، وھيلم يكن ذو د<لة إحصائية باستثناء ا<تجاه نحو منفعة أو

متوسط ا�جابات في المؤسسات ا�نتاجية أعلي منه في زيادة تغطية وسائل ا�ع�م، والذي كان 

أن وھذا يدل علي  %.0.05 بمستوى معنوية ةإحصائيفي المؤسسات الخدمية بدرجة ذات د<لة 

م��ن جاھ��ات ايجابي��ة بدرج��ة أكب��ر  ل��ديھم ات ف��ي المؤس��سات ا�نتاجي��ةممارس��ي الع�ق��ات العام��ة

+ن�شطة مؤس�ساتھم وأھمي�ة   ا�ع��م وس�ائل تغطي�ةأھمي�ةنح�و العاملين في المؤس�سات الخدمي�ة 

  .التعامل مع ھذه الوسائل كجمھور مستقل في حد ذاته

أما بالنسبة لبقية المنافع المدركة والمتعلقة با+نشطة والوظائف المباشر للع�قات العام�ة،  

مكن العاملين من القيام بعملھم ًي"، و " صياغة أھداف المؤسسةفي �قات العامةالعد يساع: "وھي

 ي�ساعد ف�ي ت�دعيم أھ�داف الع�ق�ات "، و "يسھل ا<تصال بالجھات الحكومية"و  ، "بفاعلية أكثر

 ويبدو أنه < يوجد خ��ف .، فقد جاءت متوافقة في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجية"العامة

مية موقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت في مساعدة إدارات الع�ق�ات العام�ة ف�ي القي�ام علي أھ

م��ساعدة إدارات الع�ق��ات العام��ة ف��ي ص��ياغة أھ��دافھا ، س��واء ف��ي بوظائفھ��ا وأن��شطتھا التقليدي��ة

وتتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع نت�ائج .  والت�شريعيةفي تدعيم ص�تھا بالمؤسسات الحكوميةأو ، بلوغھاو

  .)Ryan, 2003(يان ردراسة 

ومن ثم يمكن القول أنه بالن�سبة لل�سؤال الث�اني، يوج�د ع�دد م�ن المزاي�ا والمن�افع المدرك�ة 

لدي العاملين في إدارات الع�قات العامة في المؤس�سات البحريني�ة لمواق�ع ھ�ذه المؤس�سات عب�ر 
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ة وجماھيرھ�ا وأن ھذه المواقع يمكن أن تسھم ف�ي ت�دعيم التواص�ل ب�ين المؤس�س. شبكة ا�نترنت

المختلفة، وفي بناء ع�قات جيدة مع وسائل ا�ع�م والقائمين عليھا والحصول علي نسبة تغطية 

كما أن ھذه المواقع تسھم في قيام الع�قات العامة ب�أداء وظائفھ�ا التقليدي�ة . أكبر في ھذه الوسائل

في كل لھذه المنافع العاملين إدراك  بين ات ذات د<لة إحصائيةوأنه < يوجد اخت�ف. بفاعلية أكبر

  .، باستثناء الحصول علي تغطية أكبر في وسائل ا�ع�م والخدميةا�نتاجيةمن المؤسسات 

ما المضامين التي يرى ممارسي الع3قات العامة أنه يجب تضمينھا ف+ي مواق+ع : السؤال الثالث

  علي؟مؤسساتھم علي شبكة ا�نترنت؟ وھل تدعم ھذه المضامين ا"تصال التفا

، تم صياغة عدد م�ن العب�ارات الت�ي ت�شير إل�ي طبيع�ة الم�ضامين لاؤن ھذا السلJجابة ع

). 1ملح�ق ( موقع المؤسسات عبر ش�بكة ا<نترن�ت تضمينھا فيالتي تتفق معظم الدراسات علي 

ه الم�ضامين ف�ي أرب�ع ض�ع ھ�ذووكما سبقت ا�شارة في ا�ط�ار المنھج�ي لھ�ذه الدراس�ة، يمك�ن 

تشتمل ا+ول�ي عل�ي تق�ديم معلوم�ات ع�ن منتج�ات المؤس�سة وخ�دماتھا وبرامجھ�ا فئات أساسية؛ 

 علي عرض صور فوتوغرافي�ة ع�ن مخرج�ات المؤس�سة، أم�ا الفئ�ة انيةتشتمل الثوا<جتماعية، 

تتضمن الفئة ا+خيرة معلومات وأخبار عامة ع�ن ، والثالثة فتتضمن مجموعة من لقطات الفيديو

أولوية ھ�ذه الم�ضامين عل�ي مواق�ع المؤس�سات ) 6(جدول التالي ويوضح ال. المؤسسة وأنشطتھا

  .في ھذه المؤسساتعبر شبكة ا�نترنت كما أدركھا ممارسي الع�قات العامة 

 :، وھذه البنود ھ�ي3 و 2 و 1وكما يتضح من الجدول التالي، تتضمن الفئة ا+ولي البنود 

 و" مھم��ة المؤس��سة ورس��التھامعلوم��ات ع��ن " و" ج��ات المؤس��سة وخ��دماتھاتمعلوم��ات ع��ن من"

عل�ي بالترتي�ب وق�د ج�اءت ھ�ذه البن�ود الث�ث�ة ". معلومات عن برامج المؤسسة لخدمة المجتمع"

 الع�قات العامة أنه يجب تضمينھا في موقع المؤسسة يري ممارسيرأس قائمة المضامين التي 

�ق�ات العام�ة ف�ي ل�دي ممارس�ي العوھذا ي�شير إل�ي وج�ود اتج�اه ايج�ابي وق�وي  .عبر ا�نترنت

المبحوثين إجابات فمتوسط . امين علي موقع المؤسسةنحو وجود ھذه المضالمؤسسات البحرينية 

، وله د<لة إحصائية بمستوى معنوية يقل ع�ن 4.5 تجاوز  وفقا لتحليل تعلي ھذه البنود الث�ثة

0.001.%   

  بار ت لعينة واحدةإحصائيات وصفية واخت. مضمون موقع المؤسسة علي ا�نترنت) 6(جدول 

) One-sample t-test(*  

  ****الموضوعات التي يجب تضمينھا في موقع المؤسسة  المتوسط ا"نحراف المعياري

 جات المؤسسة وخدماتھاتمعلومات عن من -1 4.62*** 0.54
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 معلومات عن مھمة المؤسسة ورسالتھا -2 4.54*** 0.58

 سة لخدمة المجتمعمعلومات عن برامج المؤس -3 4.53*** 0.60

 صور فوتوغرافية للمنتجات والخدمات -4 4.51*** 0.60

 البيانات الصحفية -5 4.38*** 0.74

 صور فوتوغرافية لقيادات المؤسسة -6 4.13*** 0.90

 التقارير السنوية -7 4.12*** 0.92

  معلومات عن فرص التوظيف في المؤسسة -8 4.06** 0.95

 يديو للمؤسسة وأنشطتھالقطات ف -9 4.06** 0.89

 لقطات فيديو للمنتجات والخدمات - 10 4.05** 0.98

  في مجال عمل المؤسسةمعلومات عن فرص ا<ستثمار - 11 3.66** 1.13

 صور فوتوغرافية للعاملين في المؤسسة - 12 3.52** 1.02

 معلومات عن المشك�ت وا+زمات في المؤسسة - 13 2.77** 1.11

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3=  لمقارنتھا بالوسط الحسابي القيمة الوسطي* 

 %)95= درجة الثقة  (0.05مستوي معنوية أقل من ** 

  %)99.9= درجة الثقة  (0.001مستوي معنوية أقل من *** 

  112) = حجم العينة(ن **** 

 و 4 البنود الصور الفوتوغرافية عن المؤسسةتتضمن فئة كما يتضح من الجدول السابق و

ص���ور فوتوغرافي���ة لقي���ادات  "، و"ص���ور فوتوغرافي���ة للمنتج���ات والخ��دمات" :، وھ��ي12 و 6

نح�و ت�ضمين البن�دين وق�د ك�ان ا<تج�اه ". صور فوتوغرافية للعاملين في المؤسسة ، و"المؤسسة

، وبد<ل�ة إح�صائية 4، حي�ث تج�اوز متوس�ط ا�جاب�ات اا+ول والثاني عل�ي موق�ع المؤس�سة قوي�

أما ا<تجاه نح�و البن�د الثال�ث، فق�د ك�ان بدرج�ة أق�ل %. 0.001ة أقل من واضحة بمستوي معنوي

 وت�شير %.0.05، وله د<لة إحصائية مقبولة بم�ستوي معنوي�ة يق�ل ع�ن 3.5حيث بلغ المتوسط 

ھذه البيان�ات إل�ي أن ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ي�دركون أھمي�ة ت�ضمين موق�ع المؤس�سة ل�صور 

ة وخدماتھا وأنشطتھا وقياداتھ�ا، أم�ا ص�ور الع�املين فل�يس فوتوغرافية عن منتجات ھذه المؤسس

  . لھا نفس الدرجة من ا+ھمية

لقط�ات في�ديو للمؤس�سة "البن�دين فتت�ضمن التي ت�شير إل�ي لقط�ات الفي�ديو، أما الفئة الثالثة 

ء ھذين البندين في الم�رتبتين ، وقد جا"ھاخدماتالمؤسسة ولقطات فيديو لمنتجات " ، و"وأنشطتھا

، وبد<ل�ة إح�صائية مقبول�ة بم�ستوي 4عة والعاشرة علي التوالي، وبمتوسط إجاب�ات يتع�دي لتاسا

 وتشير ھ�ذه البيان�ات إل�ي إدراك ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة .%0.05يقل عن أو يساوي معنوية 

في المؤسسات البحرينية +ھمية وجود بعض لقطات الفي�ديو ع�ن المؤس�سة ومنتجاتھ�ا وخ�دماتھا 
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 اللقط�ات ف�ي مرتب�ة مت�أخرة مقارن�ة يمكن تفسير وج�ود ھ�ذهو. ر شبكة ا<نترنتعلي موقعھا عب

أن ھ�ذه الم�شاھد ولقط�ات الفي�ديو تقل�ل م�ن س�ھولة بإدراك العاملين ب بأغلبية المضامين ا+خرى،

وھذا ما أشارت إلي�ه العدي�د م�ن . الدخول لموقع المؤسسة لما تتطلبه من وقت لفتح صفحة الويب

        . )Kent et al, 2003( فقت عليه نتائج عدة دراسات سابقةالدراسات، وما ات

. 13 و 11 و 8 و 7 و 5البن��ود  ،)6(وتت��ضمن الفئ��ة ا+خي��رة، كم��ا ت��شير بيان��ات ج��دول 

ن�حظ أن ف�. وتختلف شدة اتجاه ممارسي الع�قات العامة نحو أھمية وج�ود مث�ل ھ�ذه الم�ضامين

. ، كان قويا"التقارير السنوية"، و "البيانات الصحفية" اا<تجاه نحو البندين الخامس والسابع وھم

، وك��ان ذو د<ل��ة إح��صائية عالي��ة بم��ستوي معنوي��ة أق��ل 4فمتوس��ط إجاب��ات المبح��وثين تج��اوز 

معلومات عن فرص " في حين أن ا<تجاه نحو البنين الثامن والحادي عشر، وھما%. 0.001من

،ك�ان أق�ل " في مجال عم�ل المؤس�سةتثمارمعلومات عن فرص ا<س" ، و"التوظيف في المؤسسة

  . %0.05يقل عن أو يساوي قوة وبد<لة إحصائية مقبولة بمستوي معنوية 

ا+ول أن العاملين يخ�شون م�ن ا�ع��ن ع�ن ف�رص التوظي�ف . ويمكن تفسير ذلك بسببين

م�ن علي موقع مؤسساتھم عبر ا�نترنت +ن ذل�ك ق�د يمث�ل تھدي�دا لوظ�ائفھم، والث�اني أن الكثي�ر 

أفراد العينة يعملون في مؤسسات خدمية، وھذه الخدمات < تتوفر فيھا ف�رص ا<س�تثمار مقارن�ة 

أم�ا بالن�سبة للبن�د  .بتلك المتوفرة في المؤسسات ا�نتاجية، وھو ما يتضح أكثر في الجدول التالي

 مم�ارساتج�اه ، فق�د ك�ان "معلومات عن المشك�ت وا+زم�ات ف�ي المؤس�سة"الثالث عشر، وھو 

.  تضمين مثل ھذه المعلومات علي موقع المؤسسة عبر شبكة ا�نترنتنحوالع�قات العامة سلبيا 

، وم�ع ذل�ك )القيم�ة الوس�طى للمقارن�ة ف�ي تحلي�ل ت (3فمتوسط إجابات المبحوثين كان أقل م�ن 

وتتف�ق %. 0.05ساوي قل عن أو ييكان ھذا ا<تجاه بد<لة إحصائية مقبولة عند مستوي معنوية 

ف�ي دراس�ته ع�ن اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ف�ي " ري�ان" النتيجة مع ما توصل إليه ھذه

  ).Ryan, 2003( مجموعة من الشركات ا+مريكية

ف�ي ك�ل م�ن المؤس�سات  يوجد اخت�ف ب�ين اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ولكن ھل

ة علي شبكة ا�نترن�ت؟ وضعھا عبر موقع المؤسس التي يجب نحو المضامينالخدمية وا�نتاجية 

       .مدي وجود ھذا ا<خت�ف) 7(يوضح الجدول التالي 
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إحصائيات وصفية .  في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجيةمضمون موقع المؤسسة علي ا�نترنت) 7(جدول 

  *)Two-samples t-test(واختبار ت لعينتين 

 )t(قيمة 

المتوسط في 
المؤسسات 

  ****ا�نتاجية

متوسط في ال
المؤسسات 

  ***الخدمية

  الموضوعات التي يجب تضمينھا في موقع المؤسسة 

 جات المؤسسة وخدماتھاتمعلومات عن من -1 4.55 4.70 1.07-

 معلومات عن مھمة المؤسسة ورسالتھا -2 4.57 4.49 0.71

 معلومات عن برامج المؤسسة لخدمة المجتمع -3 4.54 4.50 0.56

 صور فوتوغرافية للمنتجات والخدمات -4 4.45 4.60 1.30-

 البيانات الصحفية -5 4.42 4.32 0.68

 صور فوتوغرافية لقيادات المؤسسة -6 4.09 4.17 0.45-

 التقارير السنوية -7 4.06 4.19 0.73-

  معلومات عن فرص التوظيف في المؤسسة -8 4.12 3.98 0.79

 أنشطتھالقطات فيديو للمؤسسة و -9 4.26 3.79 2.86**

 لقطات فيديو للمنتجات والخدمات - 10 3.81 4.23 2.3**

 في مجال عمل المؤسسةمعلومات عن فرص ا<ستثمار  - 11 3.51 3.87 1.70-

 صور فوتوغرافية للعاملين في المؤسسة - 12 3.46 3.60 0.68-

 معلومات عن المشك�ت وا+زمات في المؤسسة - 13 2.85 2.66 0.87

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= ي لمقارنتھا بالوسط الحسابي القيمة الوسط* 

 %)95= درجة الثقة  (0.05مستوي معنوية أقل من ** 

  65= حجم العينة في المؤسسات الخدمية *** 

  47= حجم العينة في المؤسسات ا�نتاجية **** 

ت تشير بيانات الج�دول ال�سابق إل�ي وج�ود بع�ض ا<خت�ف�ات ب�ين رؤى ممارس�ي الع�ق�ا

ف�ن�حظ وج�ود تب�اين ف�ي . العامة في كل من المؤسسات الخدمي�ة وا�نتاجي�ة ف�ي مملك�ة البح�رين

فف��ي المؤس��سات . أولوي��ات وض��ع م��ضامين معين��ة عل��ي موق��ع المؤس��سة عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت

معلوم�ات ع�ن مھم�ة المؤس�سة "الخدمية يري ممارسي الع�قات العامة أن البند الخ�اص بوض�ع 

ج�ات المؤس�سة تمعلوم�ات ع�ن من"البند الخاص بوض�ع  المرتبة ا+ولي، يليه  يأتي في"ورسالتھا

، في حين أن ھذا البند يأتي في المرتبة ا+ول�ي ف�ي المؤس�سات ا�نتاجي�ة، يلي�ه وض�ع "وخدماتھا

ويمك��ن تف��سير ذل��ك التب��اين بطبيع��ة ومج��ال عم��ل ھ��ذه ". ص��ور فوتوغرافي��ة لقي��ادات المؤس��سة"

ي��ة ع��ادة م��ا تھ��تم ب��ا�ع�م ع��ن مھمتھ��ا ورس��التھا الت��ي تعتبرھ��ا فالمؤس��سات الخدم. المؤس��سات

في حين أن المؤسسات الخدمية يكون اھتمامھا مركزا عل�ي . موجھة +ھدافھا وأنشطتھا المختلفة

 م�ن ي�ح�ظ و. فنجاح ھذه المؤسسات يتوقف عل�ي فعالي�ة ت�سويق منتجاتھ�ا.ا�ع�م عن منتجاتھا
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فات في متوس�طات إجاب�ات المبح�وثين ف�ي ك�ل م�ن المؤس�سات بيانات الجدول السابق أن ا<خت�

الخدمية وا�نتاجية نحو البندين السابقين كانت طفيفة، وھو ما يف�سر ع�دم وج�ود د<ل�ة إح�صائية 

   .لھذه ا<خت�فات

 و+ھمية ب�رامج الم�سئولية ا<جتماعي�ة ف�ي المؤس�سات المختلف�ة، ن�ح�ظ أن البن�د الخ�اص

ي�أتي ف��ي المرتب��ة الثالث�ة ف��ي ك��ل م��ن " المؤس��سة لخدم��ة المجتم��عمعلوم��ات ع��ن ب�رامج "بوض�ع 

ل�م يع�د ال�سؤال ھ�ل و ، ا<جتماعي�ةةالم�سؤوليق�د تط�ور مفھ�وم ف. المؤسسات الخدمي�ة وا�نتاجي�ة

، ول�ذلك ك�ان تالم�سؤولياتم تطبي�ق ھ�ذه ي� كي�ف وإنما ؟ <آم  للمنظمات اجتماعيةةمسؤوليھناك 

 ،Corporate Social Responsiveness الفعالة للمجتمع دور الع�قات العامة ھو ا<ستجابة

الفعل  إلى   Reactive ا<جتماعية للع�قات العامة من رد الفعل ةالمسؤولي تطور وھو ما يعني

 ويب�دو أن .)Interactive  ) Vercic & Grunig, 2000  م�ع البيئ�ة ا<جتماعي�ةالتفاع�لو

الخدمي��ة وا�نتاجي��ة ف��ي مملك��ة البح��رين < ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي ك��ل م��ن المؤس��سات 

 ض�رورة ا�ع��م ع�ن وإنم�ايدركون أھمية وجود برامج المسئولية ا<جتماعية لمؤسساتھم فقط، 

       .عبر ا�نترنتعلي مواقع ھذه المؤسسات ھذه البرامج 

وتشير بيانات الجدول أيضا إلي وجود اخت�فات واضحة في اتجاھات ممارسي الع�ق�ات 

لقط�ات في�ديو  "في ك�ل م�ن المؤس�سات الخدمي�ة وا�نتاجي�ة نح�و البن�دين المتعلق�ين بوض�ع مةالعا

 فبالن�سبة للبن�د ا+ول، ن�ح�ظ ".لقطات فيديو للمنتجات والخدمات"، ووضع "للمؤسسة وأنشطتھا

وجود اتجاه ق�وي ل�دي ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة مقارن�ة بالع�املين ف�ي 

. عن المؤسسة وأنشطتھا بوج�ه ع�اما�نتاجية نحو ضرورة وضع لقطات فيديو تعبر المؤسسات 

 نج��ده ف��ي المؤس��سات 4.26 ي��صل إل��ينم��ا ك��ان متوس��ط ا�جاب��ات ف��ي المؤس��سات الخدمي��ة فبي

 ذو د<لة إحصائية بمستوي معنوي�ة يق�ل ع�ن  وكان ھذه ا<خت�ف؛3.79ينخفض إلي ا�نتاجية 

 الث�اني الخ�اص بوض�ع لقط�ات د بالنسبة للبن� نري العكس تماماوفي المقابل. %0.05أو يساوي 

فينما نجد أن متوسط إجاب�ات المبح�وثين ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة . فيديو تظھر منتجات المؤسسة

، وك��ان ھ��ذه 4.23 ف��ي المؤس��سات ا�نتاجي��ة أل��ي يرتف��ع، ن�ح��ظ أن ھ��ذا المتوس��ط 3.81ك��ان 

وتبدو ھ�ذه النتيج�ة منطقي�ة إل�ي . %0.05 يقل عن ا<خت�ف ذو د<لة إحصائية بمستوي معنوية

فالمؤسسات الخدمية عادة ما تھتم بوضع لقطات في�ديو تعب�ر ع�ن أن�شطتھا بوج�ه ع�ام، . حد بعيد

فق�د . تركز المؤس�سات ا�نتاجي�ة عل�ي ع�رض لقط�ات لمنتجاتھ�ا مم�ا ي�ساعد ف�ي عملي�ة ت�سويقھا

�، تالمنتج�ا ا<لكترونية وعملية تسويق  في نظم التجارةا+ساسية الوسائلنترنت احد أصبحت ا

 3 إلي 2 إلي ما بين 2001فقد وصلت تقديرات حجم المنفق علي نظم التجارة ا<لكترونية عام 
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ول��ذلك .   تريلي��ون دو<ر5 ت��شير إل��ي إنف��اق أكث��ر م��ن 2006تريلي��ون دو<ر، والتوقع��ات لع��ام 

ل التجاري بالنسبة للمنتجات والخ�دمات يتوقع أن تصبح ھذه النظم الطريقة الطبيعية لعملية التباد

  ).2002قمحاوي، (

 7 و6تشير بيانات الج�دولين  سؤال الثالث، اله بالنسبة لJجابة عن يمكن القول أنمن ثم و

ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي المؤس��سات البحريني��ة ي��دركون أھمي��ة اس��تخدام مواق��ع إل��ي أن 

ك��ن م��ن خ�لھ��ا تق��ديم م��زيج م��ن الرس��ائل مؤس��ساتھم عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت كوس��يلة ات��صال يم

وتتعدد ھذه الرسائل ما ب�ين معلوم�ات . ا<تصالية عن المؤسسة ومخرجاتھا لجماھيرھا ا+ساسية

وك�ذلك ص�ور . عن ا+نشطة والمنتجات والخدمات، ومعلومات عن برامج المسئولية ا<جتماعية

 من خ��ل الموق�ع ن�شر البيان�ات ويمكن. فوتوغرافية ولقطات فيديو عن تلك ا+نشطة والمنتجات

ال��صحفية الت��ي تع��د أح��د ا+ش��كال التحريري��ة ا+ساس��ية للح��صول عل��ي تغطي��ة وس��ائل ا�ع���م، 

وك��ذلك التق��ارير ال��سنوية الت��ي تجم��ل مخرج��ات المؤس��سة وت��ؤرخ +ن��شطتھا وت��سھم ف��ي ت��دعيم 

<خت�ف�ات ب�ين ويمكن القول أيضا أنه توجد بعض ا. صورتھا وسمعتھا بين جماھيرھا ا+ساسية

اتجاھ��ات ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي ك��ل م��ن المؤس��سات الخدمي��ة وا�نتاجي��ة نح��و أولوي��ات 

المضامين التي يجب وضعھا علي مواقع مؤسساتھم عبر شبكة ا�نترن�ت، ولك�ن يمك�ن فھ�م ھ�ذه 

ة ف�� توج�د د<ل�ة إح�صائي. ا<خت�فات في إطار فھم الع�املين لطبيع�ة مؤس�ساتھم ومج�ال عملھ�ا

  .لھذه ا<خت�فات باستثناء ما يتعلق بلقطات الفيديو عن المؤسسة ومنتجاتھا

م++ا ھ++ي أھ++م العقب++ات التنظيمي++ة وا�داري++ة والفني++ة الت++ي يواجھھ++ا ممارس++ي : ال++سؤال الراب++ع 

تحول دون اس+تخدامھم لموق+ع المؤس+سة عب+ر ش+بكة ا�نترن+ت كوس+يلة التي  و،الع3قات العامة

   ؟بفاعليةاتصال 

إلي أنه يمك�ن وض�ع الم�شك�ت والعقب�ات الت�ي تح�ول دون اس�تخدام عديدة  دراسات تشير

تت�ضمن الفئ�ة ا+ول�ي الم�شك�ت التنظيمي�ة . موقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت في عدة فئ�ات

وا�دارية مثل تداخل المسئولية لموقع المؤس�سة، ع�دم م�ساندة ا�دارة لق�سم الع�ق�ات العام�ة ف�ي 

أما المشك�ت الفنية فتتعلق بالقصور في . عدم اھتمام ا�دارة أساسا بھذا الموقعتوظيف الموقع و

عل��ي بع��ض الجوان��ب مث��ل وت��شتمل العقب��ات المالي��ة . الت��دريب وال��دعم الفن��ي وأجھ��زة الكمبي��وتر

 الم��وارد المالي��ة ال�زم��ة لت��صميم موق��ع المؤس��سة عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت وإدارت��ه الق��صور ف��ي

)Ryan, 2003 .( روعيت كل ھذه المشك�ت والعقب�ات ف�ي ت�صميم اس�تمارة جم�ع البيان�ات وقد

أھم الم�شك�ت والعقب�ات الت�ي ي�ري ممارس�ي الع�ق�ات ) 8(ويوضح الجدول التالي ). 1ملحق (
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العامة في المؤسسات البحرينية أنھا تحول دون ا<ستخدام الفع�ال لمواق�ع مؤس�ساتھم عل�ي ش�بكة 

   .  ا�نترنت

-One(إحصائيات وصفية واختبار ت لعينة واحدة . استخدام موقع المؤسسة علي ا�نترنتصعوبات ) 8(جدول 
sample t-test(*  

  

  ****صعوبات ا"ستفادة من موقع المؤسسة علي ا�نترنت المتوسط  ا"نحراف المعياري

 سيطرة جھات أخري في المؤسسة علي الموقع -1 3.59*** 0.79

 ريب العلمي ل�ستفادة من الموقعقصور في التد -2 3.59*** 0.92

 قصور في التدريب الفني ل�ستفادة من الموقع -3 3.38*** 0.91

 ضعف التشجيع من المؤسسة -4 3.08 1.16

 قصور الدعم المادي من المؤسسة -5 3.04 1.19

 قصور الدعم الفني من المؤسسة -6 3.04 4.06

  بالموقع الع�قات العامةاھتمامقصور في  -7 2.96 1.26

  الوقت المتاح ل�ستفادة من الموقع قصور في-8 2.95 1.02

  من الموقعقصور في الموظفين القادرين علي ا<ستفادة -9 2.95 1.12

 قصور في أجھزة الكمبيوتر والبرامج - 10 2.80** 1.13

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= القيمة الوسطي لمقارنتھا بالوسط الحسابي * 

 %)95= درجة الثقة  (0.05معنوية أقل من مستوي ** 

  %)99.9= درجة الثقة  (0.001مستوي معنوية أقل من *** 

  112) = حجم العينة(ن **** 

   

أھ�م  تشير بيانات الجدول السابق، والذي تم ترتيبھ�ا تنازلي�ا وفق�ا لقيم�ة المتوس�ط، إل�ي أن 

�نترن�ت بفاعلي�ة ھ�ي العقب�ات الصعوبات التي تحول دون استخدام موق�ع المؤس�سة عل�ي ش�بكة ا

كأح�د العقب�ات " سيطرة جھ�ات أخ�ري ف�ي المؤس�سة عل�ي الموق�ع"فن�حظ أن . التنظيمية والفنية

 كأھم ا جاءتكأحد العقبات الفنية" قصور في التدريب العلمي ل�ستفادة من الموقعال"، و التنظيمية

 فك�ل منھم�ا ك�ان متوس�ط .ني�ة ف�ي المؤس�سات البحري ممارسي الع�قات العامةتواجھان مشكلتين

وھذا يدل علي وجود اتجاه قوي بين ممارسي الع�ق�ات العام�ة . 3.59إجابات المبحوثين نحوھا 

عل��ي أن ھ��اتين الم��شكلتين تح��و<ن دون ا<س��تفادة م��ن موق��ع مؤس��ساتھم عل��ي ش��بكة ا�نترن��ت 

نوي��ة يق��ل ع��ن وق��د أك��د تحلي��ل ت وج��ود د<ل��ة إح��صائية لھ��ذا ا<تج��اه، وبم��ستوى مع. بفاعلي��ة

0.001.%  

بقية المشك�ت لتعكس الصعوبات التنظيمية والمالية والفني�ة الت�ي س�بقت ا�ش�ارة وجاءت 

" ض�عف الت�شجيع م�ن المؤس�سة"  ھ�ي، كم�ا يت�ضح م�ن الج�دول ال�سابق، الم�شك�تتل�ك و.إليھ�ا
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، و كم�شكلة مالي�ة" قصور الدعم المادي م�ن المؤس�سة" و كمشكلة أو صعوبة إدارية وتنظيمية، 

 فمتوسط إجابات ممارسي الع�قات العامة نح�و .كمشكلة فنية" قصور الدعم الفني من المؤسسة"

ول�ذلك < يحم�ل . ، ولكنھا زيادة طفيفة)القيمة الوسطى في تحليل ت (3تلك المشك�ت يزيد عن 

  .ا<تجاه نحو ھذه المشك�ت أية د<لة إحصائية

لعام�ة أنھ�ا غي�ر موج�ودة، أو أنھ�م يحمل�ون أما الم�شك�ت الت�ي ي�ري ممارس�ي الع�ق�ات ا

، اتجاھات سلبية نحو وجودھا في مؤسساتھم كمعوقات ل�ستفادة من الموقع عبر شبكة ا�نترن�ت

، " الع�ق�ات العام�ة ب�الموقعاھتم�امق�صور ف�ي ال "فكان معظمھا مشك�ت إدارية وتنظيمي�ة وھ�ي

ق��صور ف��ي الم��وظفين الق��ادرين عل��ي ال"، و" الوق��ت المت��اح ل�س��تفادة م��ن الموق��عق��صور ف��يال"و

، )القيم�ة الوس�طى ف�ي تحلي�ل ت( 3فمتوسط ا�جاب�ات ك�ان دون . " من موقع المؤسسةا<ستفادة

أما الم�شكلة الت�ي تجم�ع ب�ين كونھ�ا مالي�ة . ولكن لم يكن ھناك د<لة إحصائية لھذا ا<تجاه السلبي

، فك�ان ا<تج�اه نح�و " تشغيلهرامجقصور في أجھزة الكمبيوتر وبال"وفنية في الوقت نفسه، وھي 

وھذا يدل عل�ي %. 0.05اعتبارھا معوق سلبيا بد<لة إحصائية عند مستوى معنوية مقبول وھو 

أن ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي المؤس��سات البحريني��ة < يع��انون م��ن أي نق��ص ف��ي أجھ��زة 

  .الكمبيوتر والبرامج ال�زمة ل�ستفادة من موقع مؤسساتھم علي ا�نترنت

ولك��ن ھ��ل تختل��ف رؤي��ة ھ��ذه ال��صعوبات والم��شك�ت ب��اخت�ف مج��ال عم��ل المؤس��سة؟ 

اتجاھ��ات ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة نح��و أھ��م ) 9(لJجاب��ة عل��ي ذل��ك يوض��ح الج��دول الت��الي 

  .المعوقات التي تواجھھم في ا<ستفادة من الموقع في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجية

وج��ود اتف��اق ب��ين ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي ك��ل م��ن إل��ي ) 9(ت��شير بيان��ات ج��دول 

المؤس��سات الخدمي��ة وا�نتاجي��ة عل��ي بع��ض المعوق��ات والم��شك�ت الت��ي تح��ول دون ا<س��تفادة 

كم�ا يوج�د اتف�اق بي�نھم أي�ضا عل�ي ع�دم . الفعالة من مواقع ھذه المؤسسات عب�ر ش�بكة ا�نترن�ت

وفي الوقت نفسه ي�وج . ل�ستفادة من الموقعالموافقة علي عدد من المشك�ت أو اعتبارھا معوقا 

  .اخت�ف بين واضح بينھم علي بعض المشك�ت ا+خرى

فيوج��د اتف��اق ب��ين الممارس��ين عل��ي وج��ود أربع��ة معوق��ات تح��ول دون اس��تخدامھم لموق��ع 

س�يطرة "والم�شكلة ا�داري�ة ھ�ي . المؤسسة بفاعلي�ة، منھ�ا ث��ث م�شك�ت فني�ة، وواح�دة إداري�ة

فھذه المشكلة تقلل من قدرة قسم الع�ق�ات العام�ة عل�ي ". المؤسسة علي الموقعجھات أخري في 

وعلي الرغم من وجود . تصميم موقع المنظمة وتعطي الفرصة +قسام أخرى بالتدخل في إدارته

 أكث�ر ب�روزا ف�ي المؤس�سات الخدمي�ة مقارن�ة بالمؤس�سات  أن�ه ك�اناتفاق علي ھذا المعوق، نج�د

ثر وضوحا في المؤس�سات الخدمي�ة مقارن�ة كنھا اثنتان أمالث�ث فت الفنية أما المشك�. ا�نتاجية
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ق�صور ف�ي الت�دريب ال" ، و"قصور في التدريب العلمي ل�ستفادة م�ن الموق�عال "با�نتاجية وھما 

  وھ�ي، والثالثة أكثر بروزا في المؤسسات ا�نتاجية مقارنة بالخدمي�ة"الفني ل�ستفادة من الموقع

  ".لدعم الفني من المؤسسةافي قصور ال"

  

. في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجية صعوبات استخدام موقع المؤسسة علي ا�نترنت) 9(جدول 

  )*Two-samples t-test(إحصائيات وصفية واختبار ت لعينتين 

 )t(قيمة 

المتوسط في 
المؤسسات 

   ***ا�نتاجية

المتوسط في 
المؤسسات 

   **الخدمية

تفادة من موقع المؤسسة علي ا�نترنتصعوبات ا"س   

 سيطرة جھات أخري في المؤسسة علي الموقع -1 3.68 3.47 1.38

 قصور في التدريب العلمي ل�ستفادة من الموقع -2 3.60 3.57 0.14

 قصور في التدريب الفني ل�ستفادة من الموقع -3 3.46 3.26 1.18

 ضعف التشجيع من المؤسسة -4 3.20 2.91 1.28

 قصور الدعم المادي من المؤسسة -5 2.98 3.13 0.62-

 قصور الدعم الفني من المؤسسة -6 3.14 3.89 0.97-

  الع�قات العامة بالموقعاھتمامقصور في  -7 2.95 2.98 0.10-

  الوقت المتاح ل�ستفادة من الموقع قصور في-8 2.88 3.04 0.84-

  من الموقعقادرين علي ا<ستفادةقصور في الموظفين ال -9 3.05 2.81 1.10

 قصور في أجھزة الكمبيوتر والبرامج - 10 2.91 2.66 1.14

  5- 1 علي مقياس ليكرت من 3= القيمة الوسطي لمقارنتھا بالوسط الحسابي * 

  65= حجم العينة في المؤسسات الخدمية ** 

 47= حجم العينة في المؤسسات ا�نتاجية *** 

  

ف�ي ك�ل م�ن المؤس�سات الخدمي�ة ا ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة م�يعتبرھ < ذين ال�دينأما البن

قصور ف�ي ال"، فھما  دون استفادتھم من مواقع مؤسساتھم علي الشبكةنحو<وا�نتاجية معوقين ي

" ق�صور ف�ي أجھ��زة الكمبي�وتر والب��رامجال" كمع��وق إداري، و"  الع�ق�ات العام��ة ب�الموقعاھتم�ام

  أن ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ي��دركون أھمي��ة الموق��ع ف��ي وھ��ذا ي��دل عل��ي.كمع��وق م��ادي وفن��ي

 وأن إدارات الع�قات العامة مھتمة بتوظيف ھذا الموقع ف�ي تحقي�ق تدعيم استراتيجيات ا<تصال

 أجھ�زة الكمبي�وتر والب�رامج ال�زم�ة ل�س�تفادة م�ن الموق�ع مت�وفرة ف�ي أنكما . أھداف المؤسسة

  . قصور ذو د<لةإدارات الع�قات العامة و< يوجد بھا
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 الت��ي يوج��د تب��اين ب��ين رؤى ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي ك��ل م��ن لبنودوفيم��ا يتعل��ق ب��ا

 مشك�ت أو معوقات من عدمه، ن�حظ من الجدول المؤسسات الخدمية وا�نتاجية علي اعتبارھا

م�ة ف�ي السابق أنھا تنحصر في ث�ث بنود منھا اثنتين إداريتين يعتبرھم�ا ممارس�ي الع�ق�ات العا

المؤسسات الخدمية من المعوقات في حين < ينظر إليھا ممارسي الع�قات العامة في المؤسسات 

 الم�وظفين  ع�ددقصور فيال" ، و"ضعف التشجيع من المؤسسة"ا�نتاجية علي ھذا النحو، وھما 

 وھ�و الي�ةعل�ق بالم�شك�ت المادي�ة أو المالبن�د الثال�ث فيتأما ".  من الموقعالقادرين علي ا<ستفادة

وھذا البند يعتبره ممارسي الع�قات العامة في المؤس�سات ". قصور الدعم المادي من المؤسسة"

ا�نتاجية أحد المعوقات ا+ساس�ية ف�ي طري�ق ا<س�تفادة م�ن موق�ع المؤس�سة عب�ر ا�نترن�ت، ف�ي 

  . حين < ينظر إليه علي ھذا النحو في المؤسسات الخدمية

ي ض��وء الم��شك�ت ا�داري��ة المتع��ددة الت��ي تع��اني منھ��ا وتب��دو ھ��ذه النتيج��ة منطقي��ة ف��

المؤس��سات الخدمي��ة الت��ي يتب��ع معظمھ��ا الجھ��از الحك��ومي ف��ي البل��دان العربي��ة، ف��ي ح��ين أن 

 ول�ذلك .المؤسسات ا�نتاجية عادة ما تتحرر من تلك المشك�ت، وتعاني أكثر من معوقات مادي�ة

منھ��ا  تي عل��ي أولوي��ة ال��صعوبات الت��ي تع��انيت��أي��ري ع��دد م��ن الب��احثين أن الم��شك�ت ا�داري��ة 

  .)kirat, 2005 (الع�قات العامة في العالم العربي

إدارية وتنظيمي�ة وفني�ة ومن ثم يمكن القول أنه فيما يتعلق بالسؤال الرابع، توجد عدة صعوبات  

وأن . ومادي��ة تح��ول دون ا<س��تخدام ا+مث��ل لموق��ع المؤس��سات البحريني��ة عب��ر ش��بكة ا�نترن��ت

كم�ا أن�ه يوج�د بع�ض ا<خ�ت�ف ف�ي رؤى . المشك�ت ا�دارية تأتي ف�ي أولوي�ة ھ�ذه ال�صعوبات

ممارسي الع�قات العامة في كل من المؤسسات الخدمية وا�نتاجية حول طبيعة الصعوبات التي 

فبينم��ا تمث��ل الم��شك�ت ا�داري��ة . يواجھونھ��ا ف��ي تع��املھم م��ع مواق��ع مؤس��ساتھم عل��ي ا�نترن��ت

ة القاس���م الم���شترك ل���دي ممارس���ي الع�ق���ات العام���ة ف���ي المؤس���سات الخدمي���ة، تب���دو والتنظيمي���

  .المشك�ت الفنية والمادية أكثر إلحاحا لدي ممارسي الع�قات العامة في المؤسسات ا�نتاجية

  

  مناقشة نتائج الدراسة

الدراس�ة فق�د تبن�ت . يتم مناقشة نتائج ھذه الدراسة في ضوء ا�طار النظري ال�ذي اعتم�دت علي�ه

مناقشة النتائج التي توصلت إليھا في ھ�ذا في و. نماذج جرونج ونظرية الحوار كإطار نظري لھا

  . يمكن إجمال النقاط التاليةا�طار
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سبق وأن تم شرح نماذج جرونج ا+ربعة في ھذه الدراسة وھي نموذج الوكالة الصحفية  .1

نموذج ا�ع�م العام الذي الذي يركز علي تقديم المعلومات عن المؤسسة ومخرجاتھا، و

يركز علي تقديم المعلومات التي يطلبھا الجمھور، ثم نموذج ا<تصال غير المتماثل الذي 

تسعي الع�قات العامة من خ�له إلي خدمة أھداف المؤسسة فقط، وأخيرا نموذج ا<تصال 

 وھذه .المتماثل الذي تحرص المؤسسة من خ�له علي التكيف مع مطالب ومصالح الجمھور

بمعني أنه يتم . النماذج ليست منفصلة تماما عن بعضھا ولكن يمكن اعتبارھا نماذج موقفية

 استخدام أكثر من ، أواستخدام النموذج المناسب لكل موقف اتصالي تواجھه الع�قات العامة

بوضع نموذجه <ستراتيجيات ) Ruler, 2004(قام رولر وقد . نموذج في نفس الوقت

.  علي نماذج جرونج ا+ربعةتخدامھا في الع�قات العامة بناءيمكن اسالتي ا<تصال 

 وإستراتيجية ا�ع�م، إستراتيجية ويتضمن نموذج رولر أربع استراتيجيات اتصالية وھي

اعتبرھا استراتيجيات وقد .  الحوارإستراتيجية بناء ا�جماع، وأخيرا وإستراتيجيةا�قناع، 

 فيما يتعلق بنماذج جرونج و.Communication Grid ھذه ھاأطلق عليموقفية أيضا و

كثير من ا+سس التي تقوم عليھا يمكن القول أن نتائج الدراسة التحليلية تتفق مع ، ا+ربعة

ھذه النماذج، وأن اتجاھات ممارسي الع�قات العامة نحو استخدام ا�نترنت كوسيلة اتصال 

في ھذا ا�طار . ، ولكن بنسب متفاوتةتدعم تطبيق نماذج جرونج في المؤسسات البحرينية

  :يمكن رصد المؤشرات التالية

 نموذج الوكالة الصحفية كان أكثر نماذج جرونج بروزا في رؤية ممارسي الع�قات أن  .أ 

نحو لديھم  اتجاھات قوية فنتائج الدراسة تدعم وجود. العامة لJنترنت كوسيلة اتصال

 في تقديم معلومات عن منتجات المؤسسة استخدام مواقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت

فقد نالت ھذه . وخدماتھا ومھمتھا ورسالتھا وبرامج المسئولية ا<جتماعية بھا

الموضوعات أعلي درجة قبول بين ممارسي الع�قات العامة كأھم مضامين يجب 

 ذو د<لة تباين ولم يكن ھناك .وضعھا علي موقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت

سة، سواء أكانت خدمية ھذه المضامين باخت�ف طبيعة عمل المؤسوجود  عليواضحة 

  ).ت(أو إنتاجية، بد<لة نتائج اختبار 

جاء نموذج ا�ع�م العام في مرتبة تالية وفقا لرؤية ممارسي الع�قات العامة للمضامين   .ب 

فھذا النموذج يفترض . التي يجب تضمينھا في موقع المؤسسات عبر شبكة ا�نترنت

وأنه كلما زاد طلب الجمھور لھذه . ديم معلومات للجمھور بناءا علي طلبه وحاجتهتق

 المقدمةالمعلومات ويفترض في .  تدفقھا من قبل المؤسسة إليھمت درجةالمعلومات زاد
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ومن أھم المضامين التي تعكس ذلك البيانات الصحفية .  الجمھورتكون مھمة لھذاأن 

ھا، ومعلومات عن فرص التوظيف في المؤسسة، التي تنشرھا المؤسسات عبر مواقع

وتشير نتائج الدراسة إلي أن ھذه المضامين . وكذلك معلومات عن فرص ا<ستثمار

النموذج الجوانب والمضامين الخاصة بجاءت في مرتبة تالية للمضامين التي تعكس 

  .ا+ول

جاھين من المؤسسة فيما يتعلق بالنموذجين الثالث والرابع الذين يتضمنان ا<تصال في ات  .ج 

 اتجاھات ايجابية بين ممارسي تدعم نتائج ھذه الدراسة وجودللجمھور وبالعكس، 

الع�قات العامة نحو ا+بعاد والجوانب التي تعكس ھذين النموذجين، ولكن قوة ھذه 

فبينما نجد متوسط ا�جابات للمضامين التي تعكس . ا<تجاھات تأتي في مرتبة ثالثة

، نجد أن ھذا المتوسط ينخفض بالنسبة للمضامين 4.5جرونج يزيد عن النموذج ا+ول ل

وعندا نأتي للمضامين التي تعكس . 4التي تعكس النموذج الثاني إلي رقم يتمحور حول 

النموذجين الثالث والرابع والتي تتضمن وجود فرص للجمھور للتعبير عن مواقفه 

ت والقدرة علي تقديم المقترحات ا�نترنشبكة قع المؤسسات عبر اوأرائه من خ�ل مو

  .3.5 حول يدور، ن�حظ أن متوسطھا والشكاوي

أن المؤشرات السابقة تدل علي أنه يوجد اتجاه إيجابي لدي ممارسي الع�قات العامة في   .د 

المؤسسات البحرينية نحو تطبيق نماذج جرونج ا+ربعة في ممارسة الع�قات العامة 

ولكن ھناك .  عبر شبكة ا�نترنت كوسائل اتصالوفي استخدام مواقع ھذه المؤسسات

اتجاه أقوي نحو تطبيق النموذج ا+ول من ھذه النماذج الذي يعبر عن الممارسة التقليدية 

المتجه في ا+ساس من للع�قات العامة واستخدام موقع المؤسسة كأحد وسائل ا<تصال 

  .ھذه المؤسسة إلي الجمھور

 أن المؤسسات التي تسعى �قامة قنوات ات�صال لتي تفترضوا، وعندما نأتي لنظرية الحوار .2

بينھا وبين جماھيرھا يجب عليھ�ا أن تك�ون م�ستعدة للتفاع�ل م�ع ھ�ذه الجم�اھير وفق�ا +س�س 

وعليھا أيضا أن تحرص علي ا<ستجابة <حتياجات جماھيرھا من المعلوم�ات وأن . أخ�قية

ية ع�دة مب�ادئ أساس�ية ھ�ي التواص�ل ھذه النظروتتضمن . تشجع الحوار وا<تصال المتماثل

بع�ض  ويمكن الق�ول أن نت�ائج ھ�ذه الدراس�ة ت�دعم .وا<لتزام والتقمص والمخاطرة والتبادلية

  :وفي ھذا ا�طار يمكن رصد المؤشرات التالية. ھذه المبادئ

فھن��اك اتجاھ��ات . ت��دعم نت��ائج ھ��ذه الدراس��ة مب��دأ التواص��ل كأح��د مب��ادئ نظري��ة الح��وار  .أ 

 ل��دي ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف��ي المؤس��سات البحريني��ة نح��و اس��تخدام  وقوي��ةةايجابي��
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ا�نترن�ت ف��ي تحقي�ق الفوري��ة ف�ي ا<ت��صال م�ع الجم��اھير ش��بكة مواق�ع مؤس��ساتھم عب�ر 

�تصال المباش�ر م�ع لا+ساسية ومع ا�ع�ميين وفي إعطاء الفرصة للجماھير المختلفة 

قع المؤسسات لروابط تتيح للجم�اھير ممارسي الع�قات العامة، وكذلك نحو تضمين موا

  .إبداء الرأي تجاه مخرجات ھذه المؤسسات والتعليق علي أنشطتھا وسياساتھا

مب�دأ ال�تقمص كأح�د مب�ادئ نظري�ة بعض الجوانب الخاص�ة بوتدعم نتائج الدراسة أيضا   .ب 

 نح��و قي��ام مؤس��ساتھم ايجابي��ةفتوج��د ل��دي ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة اتجاھ��ات . الح��وار

ا ا<جتماعي باعتبار أن ھذه المؤسسات جزء م�ن المجتم�ع عليھ�ا أن تتكي�ف مع�ه بدورھ

تضمين مواق�ع المؤس�سات البحريني�ة  أيضا نحو ايجابيوثمة اتجاه .  المنافعهوتتبادل مع

 ومضامين تركز علي برامج المسئولية ا<جتماعية التي عبر شبكة ا�نترنت موضوعات

  .تقوم بھا ھذه المؤسسات

 ل��ق بمب��دأ المخ��اطرة كأح�د مب��ادئ نظري��ة الح��وار، نرص�د تأيي��د نت��ائج الدراس��ةوفيم�ا يتع  .ج 

فثم��ة اتج��اه ايج��ابي ل���دي ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة ف���ي . ل��بعض جوان��ب ھ��ذا المب���دأ

للجمھ���ور لتق���ديم مقترحات���ه ب���شأن أن���شطة  المؤس���سات البحريني���ة نح���و إتاح���ة الفرص���ة

ؤس��سة وس��لوكياتھا، وك��ذلك  ورف��ع ش��كاوي تتعل��ق بمخرج��ات الممخرجاتھ��االمؤس��سة و

وعل�ي ال�رغم م�ن ع�دم وج�ود ب�راھين ف�ي ھ�ذه . توجيه النقد لھذه السياسات والسلوكيات

الدراسة تدعم استجابة المؤسسات لھذه الشكاوى والمقترحات، إ< أن مجرد وجود اتج�اه 

 لدي ممارسي الع�قات العامة في ھذه المؤسسات نحو وجود الروابط الت�ي تت�يح ايجابي

مھ��ور القي��ام ب��ذلك م��ن خ���ل موق��ع المؤس��سة يمك��ن اعتب��اره مؤش��را ايجابي��ا عل��ي للج

  .واھتماماته ا<ستعداد ل�ستجابة لمطالب الجمھور

 اتجاھ��ات ممارس��ي الع�ق��ات العام��ة نح��و أبع��اد ھ��ذه الدراس��ة < ف��ييمك��ن الق��ول أن التب��اين  .3

 فاتجاھ��ات ممارس��ي .تختل��ف كثي��را ف��ي المؤس��سات الخدمي��ة عنھ��ا ف��ي المؤس��سات ا�نتاجي��ة

الع�قات العامة نحو استخدام ا�نترنت كوسيلة اتصال في تطبيق الجوانب المختلفة ل�تصال 

التفاعلي، وأھم المضامين التي يجب ت�ضمينھا ف�ي مواق�ع المؤس�سات عب�ر ش�بكة ا�نترن�ت، 

ات وأھ��م المزاي��ا الت��ي يم��ك أن تحققھ��ا ا�نترن��ت <س��تراتيجيات ا<ت��صال ف��ي ب��رامج الع�ق��

العامة، وكذلك المعوقات التي يمكن أن تحول دون ا<س�تفادة المثل�ي م�ن ھ�ذه الوس�يلة، تب�دو 

وأن ا<خت�ف�ات الموج�ودة . متقاربة إلي ح�د م�ا ف�ي ك�ل م�ن المؤس�سات الخدمي�ة وا�نتاجي�ة

يمك���ن تبريرھ���ا بطبيع���ة ومج���ال عم���ل ھ���ذه المؤس���سات الت���ي تختل���ف ف���ي بع���ض أھ���دافھا 
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ن قب�ول تب�اين اتجاھ�ات ممارس�ي الع�ق�ات العام�ة فيھ�ا نح�و بع�ض وسياساتھا، ومن ثم يمك�

 .تحقيق ھذه ا+ھدافاستخدامات ا�نترنت كوسيلة اتصال في 
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