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 :مستخلص الدراسة

المواقع على عدد من  وصفية تحليليةدراسة السعودية  اإلنترنتفاعلية مواقع تقييم تأتي هذه الدراسة بعنوان: 

تقدمها التقنية الحديثة  الفاعلية التي، وقد تناولت الدراسة بالبحث والتحليل التساؤالت المطروحة حول السعودية اإللكترونية

 المواقع اإللكترونية، إضافة إلى فروض الدراسة حول وفاء اإلنترنتمن خالل مواقع  إلدارات العالقات العامة في تنفيذ وظائفها

تصالية واحتياجات جماهيرها. وقد استخدم الباحث عدد من األدوات منها بمتطلبات المؤسسة اال اإلنترنتللمؤسسات على 

االحصائية )والنسب المئوية، والوسط  المقابلة والمالحظة وتحليل المضمون، وتمت معالجة التحليل باستخدام األساليب

 .الحسابي، واالنحراف المعياري، والتباين، ومعامل االرتباط(

تقديم إطار نظري يحدد واقعع العالقعات العامعة، وتعدعيم االسعت الل من خالل الدراسة تحققت جملة من األهداف أهمها: 

؛ وكذلك التعريف بعالتطورات فعي األمثل لتقنيات شبكات االتصال والمعلومات في مجال تحقيق أهداف ووظائف العالقات العامة

 ة.كلم الباحعث المعنها الوصعفي التحليلعي العذي يتناسعب معع طبيععة البحعث والم عمجعال تقنيعة االتصعال والمعلومعات. وقعد اسعتخد

وأوضحت نتائا هذا البحث أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة وانجاز األعمال بصورة سريعة وسهلة، كما أكدت النتعائا 

 ية واحتياجات جمهورهاتفي بمتطلبات المؤسسة االتصال اإلنترنتمواقع المؤسسات السعودية على على أن 
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Evaluating the Effectiveness of Saudi Websites 

(An Analytical Descriptive Study for a Number of Saudi Websites in the Period from 

September 2021 - November 2021) 

 

 

Abstract:  

This study comes under the title: Evaluating the effectiveness of Saudi websites, a 

descriptive and analytical study on a number of Saudi websites. To the hypotheses of the study 

on the fulfillment of the institutions' websites on the Internet with the requirements of the 

communication institution and the needs of its audiences. The researcher used a number of tools, 

including interview, observation and content analysis, and the analysis was handled using 

statistical methods (percentages, arithmetic mean, standard deviation, variance, and correlation 

coefficient). 

Through the study, a number of goals were achieved, the most important of which are: to 

provide a theoretical framework that defines the reality of public relations, and to support the 

optimal use of communication and information network technologies in the field of achieving the 

goals and functions of public relations; As well as introducing developments in the field of 

communication and information technology. The researcher used the descriptive and analytical 

approach that fits with the nature of the research and the problem. The results of this research 

showed the importance of modern means and techniques in managing and accomplishing 

business in a quick and easy way. The results also confirmed that the websites of Saudi 

institutions on the Internet meet the requirements of the communication institution and the needs 

of its audience. 

Keywords: Internet sites, Saudi websites, website effectiveness, website evaluation 
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 مقدمة:

معن منتجعات القعرن الع عرين، وقعد تطعورت  منتجعاً -معلعومعلما وفناً وممارسة كما هعو  بوصفها-تعتبر العالقات العامة 

داري والسياسي واالجتماعي والثقافي الذي تعمل فيه. ومعن جملعة هعذه التطعورات ونمت وانت رت بتطور النسق االقتصادي واإل

التعي سعخرت لسنسعان سعبل الراحعة، وقربعت المسعافات  التقنيعةالتقدم الملحوظ في المجال التكنولوجي، حيث كثعرت المخترععات 

 وزادت االتصال بين أفراد المجتمع.

نية االتصاالت والمعلومات، فقد تطورت وسعائل وأدوات االتصعال ولعل أعظم هذه التطورات هي تلك التي صاحبت تق

، ممعا أسعهم فعي تعدفق المعلومعات اإلنترنتفي وقت قصير مقارنة بتطور التاريخ الب ري، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب و

، األمر الذي أسهم ب عكل وزاد من سرعة نقل األخبار وقرب المسافات وزادت دائرة العالقات بين الب ر على نطاق غير محدود

مباشر في تطور إدارات العالقات العامة بالمؤسسات وال ركات والمنظمعات، وظهعور معا يععرف بالمؤسسعات الععابرة للقعارات، 

، وحركعة بيعع األسعهم وكذلك الخدمات االلكترونية وكذلك التوسع في حركة التجارة العالمية وعرض السلع والتجارة االلكترونية

 وزيادة التعامالت البنكية والمصرفية ونقل األموال.والبورصات، 

خاصة فيما يتعلق بتقنية االتصال موضوع يفرض نفسه ب كل كبير علعى مسعتقبل القعرن الجديعد وهعو  التقنيإن التطور 

فععي القععرن الحععادي والع ععرين، والععذي يععذخر بمت يععرات تمثععل  ععورة جديععدة ذات ع ععار سياسععية واجتماعيععة واقتصععادية، فهععي تمثععل 

 حقيقتها بداية عصر جديد وبيئة جديدة ومجتمع جديد له أداته االتصالية الجديدة التي يتميز بها.

تقنيععة االتصععال ومنجزاتهععا المسععتمرة، ومععا يتصععل بهععا مععن تقنيععة المعلومععات  ععورة أخععر  انطلقععت مععع تصععاعد  تمثععل

، وهكذا وجدنا على معد  تعاريخ العمليعات هذا المجتمع الجديداء باحتياجات اإلحساس بأن الواقع االتصالي القائم لم يعد كافياً للوف

االتصالية التي فرضها وجود اإلنسان ذاته ككائن اجتماعي ال يمكنه أن يععي  بعدون االتصعال بعانخرين وخلعق العالقعات معهعم، 

لهعا الممارسعات االتصعالية الالزمعة ونجد أن المجتمع الجديد والبيئة الجديدة إنما تخلق أدواتها االتصالية التي تعبعر عنهعا، وتعوفر 

تقنيعة االتصعال والمعلومعات ب عكل كبيعر فعي زيعادة فاعليعة العالقعات العامعة وقد أسعهمت  التي تتطلبها عليات ذلك المجتمع الجديد.

هعذا  اإلنسانية علعى جميعع المسعتويات، األمعر العذي يقعود إلعى فعتي جديعد فعي مضعمون ومفعاهيم إدارة العالقعات العامعة تماشعياً معع

 التطور.
 

 مشكلة الدراسة:

أو ضععف االتصعال ب عتى  انععدامإن الكثير من الم عاكل التعي تحعدا معا بعين المنظمعات وجماهيرهعا تععود أسعبابها إلعى 

أنواعه وأشكاله، وااللتباس الذي اقترن بالعالقات العامة كان يتمثل دائما في مفهومها وكذلك تطورهعا عبعر العدول والمجتمععات، 

 فإذا كانت بداية تطور وانت ار العالقات العامة في الثلث الثاني من القرن الع رين فإننا نجد أنها فعي معظعم دول الععالم معا زالعت

في مراحلها األولى خاصة في دول العالم الثالث. حيث أنها لم تسعتفد كثيعراً معن التطعورات التقنيعة والتكنولوجيعا وتوظيفهعا ب عكل 

 المهنة في مجال العالقات العامة. متطلباتسليم لتلبية 

 حجععم المؤسسععات دبازديععاومععع تنععامي دور إدارة العالقععات العامععة علععى كافععة المسععتويات، وازديععاد تبعععات هععذا الععدور 

فإن هذا األمر يلقي بأعباء كبيرة على إدارة العالقات العامعة ويتطلعب منهعا اسعت الل التطعور التكنولعوجي العذي ي عهده  وتوسعها،

 هذا العصر حتى تتمكن من مواكبة الدور الكبير الذي تلعبه إدارة العالقات العامة. 
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التقنية واالسعتفادة منهعا بصعورة كاملعة لضعمان فعاليعة المواقعع والخعدمات وتتمثل الم كلة في إمكانية مواكبة التطورات 

االلكترونيععة فععي توسععيع عالقععات العمععل وزيععادة الخععدمات االلكترونيععة ومرونتهععا لتسععهيل الوصععول إلععى أكبععر عععدد مععن جمهععور 

 المؤسسات وال ركات ب كل عام.

المواقعع و اإلنترنعتيعة المتمثلعة ب عكل أساسعي فعي تقنيعات من خالل است الل التقنية المعلومات هذا الم كل يمكن تداركو

، حيث توجد الكثير من الحلول لمعوقات إدارات العالقات العامة، حيث تسعهم هعذه التقنيعة فعي اتصعال إدارة العالقعات اإللكترونية

العامة بالجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة، وتزيد من حجم المعلومات سواء الواردة أو الصعادرة ععن المؤسسعة وهعذا األمعر 

انجاز كثير من الوظائف واإلجراءات من خعالل . حيث تسهم التقنية في عل والكفاءةعمليات التفاينسحب أيضاً وبنفس القدر على 

إضععافة إلععى عمليععة التسععويق والعععرض، كععذلك تععوفر التفاعععل مععع جمهععور عععريه وت مكععن مععن التعامععل معععه  المواقععع اإللكترونيععة

 بسهولة ويسر.

 أسباب اختيار الموضوع:

هعذا العصعر باعتبعاره عصعر  عورة المعلومعات واالتصعاالت، أو عصعر ضرورة مواكبة التطورات التعي ي عهدها  أوالً:

 وسياسية واقتصادية و قافية. اجتماعية، وما يتبع ذلك من ت يرات اإلنترنت

باعتبارهعا معن أهعم الخصعائت التعي توفرهعا هعذه  السعودية فيما يتعلق بالتفاعليعة المواقع اإللكترونيةتطوير تقييم  ثانياً:

 .المواقع

 .السعودية المواقع اإللكترونيةتحديد أهم المميزات التي تتوفر في  ثالثاً:
 

 أهمية الدراسة:

فعي محاولعة التو يعق لمرحلعة معن مراحعل التطعور التقنعي المتسعارع، حيعث ن عهد كعل فتعرة تكمن أهميعة هعذا البحعث معن 

د الخصعائت والمميعزات المتعوفرة فعي تطوراً جديداً قبل أن نتمكن من استيعاب التطورات السابقة، وكذلك تحعاول الدراسعة رصع

 ب كل عام وفي المواقع السعودية ب كل خاص. المواقع اإللكترونية
 

 أهداف الدراسة:

 إلى:ه الدراسة هدف هذت

/ تقديم إطار نظري يحدد واقع العالقات العامة، وتدعيم االست الل األمثعل لتقنيعات شعبكات االتصعال والمعلومعات فعي 1 

 ظائف العالقات العامة.مجال تحقيق أهداف وو

والمعلومععات، وأ ععر ذلععك علععى المؤسسععات بمختلععف  اإلنترنععتالتعريععف بععالتطورات التععي حععد ت فععي مجععال تقنيععات  /2 

 تخصصاتها، وعلى إدارة العالقات العامة في تلك المؤسسات بصفة خاصة.

أمثععل السععت الل الطفععرة  التوصععل إلععى بعععه النتععائا والتوصععيات التععي مععن الممكععن أن تسععاهم فععي وضععع نمععوذ  /3 

 التكنولوجية في أداء الوظائف ب كل عام في إدارة العالقات العامة.
 

 تساؤالت الدراسة:

 تجيب هذه الدراسة على التساؤالت األتية:

 ( في أداء مهام العالقات العامة المختلفة؟اإلنترنتما مد  فاعلية المواقع على ال بكة العنكبوتية ) -1
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األفراد والمؤسسات من تقنيات االتصال الحديثة في تسهيل وزيادة سرعة األداء بالنسعبة لههعداف إلى أي مد  استفاد  -2

 والوظائف المطلوبة؟

 .اإلنترنتإلى أي مد  تعمل العالقات العامة على انجاز وظائفها بواسطة  -3

 للمؤسسات؟ المواقع اإللكترونيةهل يتم است الل التطور التقني بصورة فعالة فيما يتعلق ب -4
 

 فروض الدراسة:

 تقوم هذه الدراسة على االفتراضات التالية، والتي تحاول من خالل البحث ا باتها أو رفضها، والفروض هي:

 بصورة فاعلة. المواقع اإللكترونيةيتم أداء أهداف ووظائف العالقات العامة بواسطة  -1

 واحتياجات جمهورها.تفي بمتطلبات المؤسسة االتصالية  اإلنترنتأن مواقع المؤسسات على  -2

 في تسهيل وزيادة التفاعل مع جماهيرها المختلفة. اإلنترنتتستفيد المؤسسات من تقنيات  -3
 

 :حدود الدراسة

للمؤسسعات وال عركات السععودية فعي القطعاع الععام  المواقعع اإللكترونيعةي عمل مجتمعع الدراسعة كافعة  مجتمع الدراسةة:

 والخاص

 اإلنترنعتموقع الكتروني للمؤسسعات وال عركات السععودية علعى شعبكة  05لعدد تم اختيار عينة قصدية  عينة الدراسة:

حيث تمثل هعذه العينعة المواقعع األعلعى دخعوالً واسعتخداما معن  Googleبالتركيز على الواقع األعلى على قائمة البحث في موقع 

 .قبل الجمهور بالمملكة العربية السعودية

ركزت الدراسة المحتو  والتصميم والفعالية للمواقع االلكترونية السعودية وكفاءتها وكفايتها فعي  ة:الحدود الموضوعي

 تقديم المعلومات وتوفير الخدمات االلكترونية للجمهور

م. ويعأتي اختيعار هعذه الفتعرة نسعبة لقربهعا لمواكبعة 2521نوفمبر  -2521الفترة من سبتمبر  الحدود الزمانية والمكانية:

ور المسععتمر الععذي ي ععهده العععالم فععي مجععال تقنيععة االتصععاالت والمعلومععات، حيععث نالحعع  ظهععور تقنيععات جديععدة فععي مجععال للتطعع

 االتصاالت، األمر الذي يتطلب مواكبة تسجيل عخر ما وصلت إليه هذه التطورات حتى تتم دراسة الظاهرة بالصورة المطلوبة. 

 

 الدراسات السابقة:

 الدراسة االولي

اإلعالن االلكتروني للشركات الدولية وبناء السمعة التجارية، المجلة  (،2020) كريمة سعد شفيقعبد الكريم، 

 المصرية لبحوث االتصال الجماهيري

هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة اإلعالن االلكتروني والتي تستخدمه ال ركات الدولية بهدف بناء سمعة 

خالل تحديد اشكال الجذب والمؤ رات الفنية المستخدمة في ا ارة االهتمام من خالال اإلعالن عالمتها التجارية، وذلك من 

، باإلضافة إلى اإلنترنتااللكتروني، والوقوف على األسلوب الخطابي التي تستخدمه هذه ال ركات من خالل اعالناتها على 

مثارة داخل هذا النوع من اإلعالنات وتوضيي االستماالت النوع المستخدم من الوسائط المتعددة، وتحديد نوعية الموضوعات ال

بهدف بناء سمعة  اإلنترنتاإلقناعية والطرق الترويجية المستخدمة من جانب هذه ال ركات في اإلعالنات التي تبثها من خالل 

 ا الوصفية، عالمتها التجارية. وتعتمد هذه الدراسة على منهد المسي، بحيث تندر  هذه الدراسة تحت نوعية البحو
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والتي تبث من خاللهما ال ركات الدولية إعالناتهما، فتم  المواقع اإللكترونيةكما قامت الباحثة باختيار نوعين من 

اختيار المواقع الرسمية لل ركات وصفحة التواصل االجتماعي فيس بوك وذلك ليعبرا عن عينة الدراسة، واعتمدت الدراسة في 

مارة تحليل المضمون، ومن اهم النتائا التي توصلت لها الدراسة: أن اغلب اإلعالنات قامت عملية جمع البيانات على است

بالتركيز على الوسيلة المستخدمة في تواصل الجمهور مع السلعة أو الخدمة وذلك من خالل توضيي الوسيلة سواء كانت موقع 

 للتواصل أو بريد الكتروني او خط ساخن.
 

 الثانيةالدراسة 

في تعزيز الصورة الذهنية، مجلة الوسيلة للعلوم  المواقع اإللكترونيةفاعلية  (،2022) حمد عبد هللا حسنمالبخيت، 

 والتكنولوجيا

في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات الخدمية، دراسة وصفية  المواقع اإللكترونيةتتناول هذه الدراسة موضوع فاعلية 

لهيئعة التعأمين الصعحي بواليعة الخرطعوم، وتعتبعر معن الدراسعات الجديعدة فعي التفاعليعة، تحليلية بالتطبيق على الموقع اإللكتروني 

في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة، تعم  لكترونيةالمواقع اإلوإلى أي مد  تساهم هذه  المواقع اإللكترونيةتهدف إلى تقييم فاعلية 

وات جمعع البيانعات فعي البحعث العلمعي، المالحظعة والمقابلعة استخدام المنها الوصعفي التحليلعي، كمعا اسعتخدم الباحعث ععدد معن أد

فعرد معن الخبعراء والمختصعين فعي مجعال نظعم المعلومعات تمثعل  05وصحيفة االستبانة. تم اختيار العينة الع عوائية الطبقيعة لععدد 

ختيار عدد  ال عين موظفعاً مجتمع البحث الخارجي، وتم توزيع االستبانة عن طريق معرفة الباحث ال خصية بالمبحو ين، كما تم ا

من الموظفين بالمؤسسة من جملة  ال مائة موظف كعينة ع وائية طبقية تمثل مجتمعع البحعث العداخلي. وبععد االنتهعاء معن توزيعع 

صععحيفتي االسععتبانة الخارجيععة والداخليععة تععم جمعهععا مععن المبحععو ين ومععن  ععم تحليلهععا بجهععاز الحاسععوب بواسععطة برنععاما الحزمععة 

وتوصعلت الدراسعة إلعى ععدد معن النتعائا  .statistical package for social science (spss) علوم االجتماعيعةاإلحصائية لل

أهمها: سهولة الوصول للموقع اإللكتروني والتصفي فيه وسهولة الوصعول لمعلومعات الموقعع وامتيعازه بجعودة التنظعيم والهيكعل، 

وني بصورة ممتازة، وت ير النتائا أيضاً إلى أن الموقع مصمم بصورة مبتكرة كما تبين أيضاً عدم وجود تفاعلية بالموقع اإللكتر

وحديثة ووجود تناسق في األلعوان والخطعوط والصعفحات. ومعن توصعيات الدراسعة: تفعيعل الموقعع اإللكترونعي وتحديثعه بصعورة 

 .هوردائمة ومتابعة معلومات الموقع من فترة ألخر ، وإضافة وسائل تفاعلية بالموقع مع الجم
 

 الدراسة الثالثة

في العالقات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة السودان  اإلنترنتفاعلية مواقع  (،2022) يوسف عثمانيوسف، 

 .للعلوم والتكنولوجيا

 المواقع اإللكترونيةفي العالقات العامة، دراسة تطبيقية على عدد من  اإلنترنتتأتي هذه الدراسة بعنوان: فاعلية مواقع 

انية، وقد تناولت الدراسة بالبحث والتحليل التساؤالت المطروحة حول ماهية التسهيالت التي تقدمها التقنية الحديثة السود

 اإلنترنتللمؤسسات على  المواقع اإللكترونيةإلدارات العالقات العامة في تنفيذ وظائفها، إضافة إلى فروض الدراسة حول وفاء 

اجات جماهيرها. وقد استخدم الباحث عدد من األدوات منها المقابلة والمالحظة وتحليل بمتطلبات المؤسسة االتصالية واحتي

المضمون، وتمت معالجة التحليل باستخدام األساليب االحصائية )والنسب المئوية، والوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، 

 ي يتناسب مع طبيعة البحث والم كلة، والتباين، ومعامل االرتباط( استخدم الباحث المنها الوصفي التحليلي الذ
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وقد تحققت من خالل الدراسة جملة من األهداف أهمها: إبراز واقع العالقات العامة، وتدعيم االست الل االمثل لتقنيات 

في مجال تحقيق وظائف العالقات العامة؛ وكذلك التعريف بالتطورات في مجال تقنية االتصال والمعلومات. كما  اإلنترنت

المواقع ت الدراسة لبعه الم كالت التي تواجه إدارة العالقات العامة. أما عينة الدراسة فكانت عينة عمدية لعدد من تطرق

السودانية. وأوضحت نتائا هذا البحث أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة وانجاز األعمال بصورة سريعة  اإللكترونية

جاذبة ومتناسقة وتحتوي على الكثير من معايير  اإلنترنتقع المؤسسات السودانية على وسهلة، كما أكدت النتائا على أن موا

 التصميم الجيد، وقد قام الباحث بوضع عدد من التوصيات والمقترحات في ختام الدراس

 

 الدراسة الرابعة

تبطة بالفضائيات دراسة تحليلية للصحف االلكترونية المر - اإلنترنتصحافة  (،2023) فارس حسن شكرالمهداوي، 

مجلس كلية اآلداب والتربية العربية المفتوحة في ، االخبارية "العربية نت" نموذجاً، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

 الدنمارك

تحاول الدراسة الك ف عن االشكال التحريرية التي تجعل من المواقع الصحفية المرتبطة بالصحف المطبوعة، 

ألداء الجهة المرتبطة بها، وكذلك الك ف عن تقنيات المواقع الصحفية اإلخبارية والتي تمكنها من والفنوات الفضائية مكملة 

 محاكات القدرة الخاصة المرتبطة بالتلفزيون مثل الصوت والصورة المتحركة.

 لتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنها التحليلي الوصفي لتقويم موقع العربية نت وفقا لمحددات معيارية

Evaluation Criteria  .تدرس كل ما يتعلق بوظيفة الموقع االساسية 

أن موقع العربية. نت كوسيلة إخبارية عربية على ال بكة العالمية مكمل وداعم  :النتائا أهمها عدد من إلى الدراسة توصلت وقد

لدور الفضائية اإلخبارية "العربية" اللتان تعمالن سوية في مدينة دبي لسعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكذلك يلتقي 

ي "العربية" يتضمن أرشفة أوال بأول لنصوص كل الموقع بالفضائية "العربية" من خالل عرضه لكافة البراما المقدمة ف

 برناما منذ إطالق الموقع. 

 

 الدراسة الخامسة

حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع االخبارية الفلسطينية على شبكة  (،2022) ثائر محمدتالحمة، 

 ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير _ جامعة الشرق األوسط اإلنترنت

هذه الدراسة إلى وصف االمكانيات التفاعلية المتاحة من قبل حراس البوابة اإلعالمية في المواقع اإلخبارية هدفت 

، إذ أن هذه المواقع خاضعة ب كل رئيسي للسيطرة من قبل حارس البوابة، الذي يديرها وفق اإلنترنتالفلسطينية على شبكة 

 أسس مختلفة تندر  تحت السياسية اإلخبارية.

 المواقع اإللكترونيةم الباحث المنها التحليلي الوصفي لدراسة وتحقيق أهداف الدراسة النظرية ورصد استخد

الفلسطينية. ومن أهم نتائا الدراسة: المواقع االخبارية الفلسطينية تستخدم ب كل كبير نظام الوسائط المتعددة بكافة اشكاله في 

ع نسبة اهتمام المواقع االخبارية الفلسطينية بن ر المواد السياسية والمواد ن ر المادة الخبرية داخل مواقعها. وكذلك ارتفا

االجتماعية فيما ينخفه ن ر المواد االقتصادية ومواد الترفيه والتسلية. وبصورة عامة يوجد انخفاض في مد  التفاعلية بين 

 اعلية من قبل حارس البوابة.الزوار في المواقع االخبارية الفلسطينية، مع عدم توفر بعه االمكانيات التف
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 الدراسة السادسة

دراسة مقارنة للمواقع  -تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين  (،2022) محمدالمنصور، 

موقع العربية نت" نموذجاً، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير _ االكاديمية العربية في “ المواقع اإللكترونيةاالجتماعية و

 .رك، مجلس كلية اآلداب والتربيةالدنما

وكذلك المقارنة بين شكل الموقع  نموذجاً.هدفت هذه الدراسة إلى الك ف عن شكل المواقع االجتماعية "الفيس بوك 

نت" لقناة العربية، وك ف عن مضمون الموقع  االجتماعي "على الفيس بوك" وبين شكل الموقع االلكتروني "العربية

لباحث منها المسي الوصفي والذي يستخدم في البحوا التي تستهدف وصف سمات أو اتجاهات أو االلكتروني. استخدم ا

 سلوكيات عينات من األفراد ممثلة لمجتمع ما. ومن أهم نتائجها:

وكذلك العناوين الفرعية  المتن،استخدم الموقعان اإللكتروني واالجتماعي العناوين الرئيسية كونها المعبر الحقيقي عن موضوع 

ونقاشات( مساحة  وفن،التي تعنى بتفاصيل أدق وتحليل أوفى واستعراض واضي للمادة اإلعالمية، خصصت صفحتا ) قافة 

كبيرة للحوار المفتوح وإلبداء انراء والتعليقات دون قيد أو شرط. واهتمت الصفحتان السياسيتان في الموقعين اإللكتروني 

 وضاع الجارية في كافة أنحاء العالم والمنطقة العربية ومنطقة ال رق األوسط.واالجتماعي، باأل

 

 ما تضيفه الدارسة الجديدة:

تحليل علمي دقيق لمجموعة من الخصائت التي تمثل القاعدة االساسية لخلق عالقات تفاعلية ناجحة مع عمالء  أوال:

 المؤسسة وجماهيرها المختلفة.

التقنية والنظرية المرتبطة بإن اء وإدارة عالقات عامة باستخدام المميزات الكثيرة التي تتيحها تحديد المعايير  ثانيا:

 كوسيلة إعالمية واجتماعية وإدارية. اإلنترنت

النسبة الربط بين مختلف هذه المفاهيم والتي ت كل مجتمعة االداة الفعالة لقيام االعمال ونجاح العالقات سواء ب ثالثاً:

 نطاق ج رافي قد ي مل العالم اجمع.األفراد على  للمؤسسات أو

 :مصطلحات البحث

هي اتصال تبادلي ذو اتجاهين من المرسل الى المسعتقبل ومعن المسعتقبل العي المرسعل. وعرفعت بأنهعا احعدي  التفاعلية:

وان التفاعليعة هعي اكثعر الخعواص التعي ي عار  New Media امكانات القو  الدافعة نحو انت ار استخدام وسائل االعالم الجديدة

وبعين  وااللعة،وبعين االنسعان  والمسعتقبلين،وقعد تكعون التفاعليعة بعين المرسعلين  االخعر ،ععن الوسعائل  اإلنترنعتاليها غالبا لتميز 

 (05، ص2550(. )اللبان، الرسالة وقرائها

ف  فيمعاف أنحعاء الععالم والمرتبطعة هي شبكة واسعة من الحواسيب المنت رة فعي مختلع اإلنترنت :اإلنترنت بينهعا، وتععر 

 (4، ص2554)األيوب،  بأنها شبكة ال بكات. اإلنترنت

يعرفها موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة "هي مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضها العبعه،  االلكتروني:الموقع 

. تختلعف أهعداف مواقعع الويعب، فمنهعا معا اإلنترنعت. يمكن زيارة مواقع الويعب عبعر (2522)ويكيبيديا، ومخزنة على نفس الخادم

 هو لسعالن عن المنتجات ومنها ما يبيعها، 
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كما أن هناك مواقع للمحاد ة )الدردشة( أو منتديات للنقاش والحديث بين مستخدمي الويب. ويوجد ما يعرف بالمدونات 

 كما يمكن للزوار الرد على ما يكتب.   أخر ،يد الكتابة عنه ومواضيع وهي مواقع ويب يسرد فيها مؤلفها ما ير

يعرفععه الععبعه بأنععه تلععك الوسععائل الحديثععة لالتصععال متمثلععة فععي مواقععع التواصععل االجتمععاعي، وبععراما  االعةةالم الجديةةد:

يعزاو  بعين المهنيعة وصعرامة االتصاالت والدردشة عبر األجهزة الذكية، يمكعن أن تكعون مكملعة لسععالم التقليعدي، لينعتا إععالم 

التقاليد التي ن أت عليهعا السعلطة الرابععة، وبعين التقنيعة الحديثعة التعي تتعيي لسععالم التقليعدي الفرصعة ليكعون أكثعر قربعاً لعيس معن 

 (9، ص2515" )سواهير،الحدا فحسب، وإنما من الناس أيضاً وهذا هو جوهر الموضوع

عرفتها جمعية العالقات العامة الدولية كانتي: " العالقات العامة هي وظيفة إدارية مسعتمرة ومخطعط  العامة:العالقات 

والحفعاظ علعى اسعتمرار  تهمهعا،لها تسعى المن أة العامة والخاصة بممارستها لها إلى كسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي 

تجععاه الععرأي العععام لضععمان توافقععه قععدر االمكععان مععع سياسععاتها وأن ععطتها هععذا التفععاهم والتعععاطف والتأييععد وذلععك مععن خععالل قيععاس ا

، 1990)رمضعان،  وتحقيق المزيد من التعاون الخعالق واألداء الفععال للمصعالي الم عتركة باسعتخدام اإلععالم ال عامل المخطعط "

 (24ص

وحواسععيب وموجععات  يقصععد بهععا مععواعين نقععل وحفعع  المعلومععات المختلفععة مععن كععابالت وشععبكات المعلومةةات:تقنيةةة 

محمود علم الدين: "األسعاليب المبنيعة علعى الحاسعب  المايكروويف إضافة إلى ما يعرف بالوسائط المتعددة. أو هي كما يعرفها د.

االلكتروني لمعالجة المعلومات ونقلها، كما يمكن أن تعني الوسائل واألساليب التعي تسعتعين باالتصعاالت السعلكية والالسعلكية فعي 

 (33، ص 1990" )رمضان،  Telematicلمعلومات عن بعد، وتسمى أيضاً بالتلماتية معالجة ا

 .اإلنترنتهي مصطلي يطلق على عمليات الترويا والبيع وال راء وتبادل الخدمات عن طريق  االلكترونية:التجارة 

الععالم فعي القعرنين الع عرين  يقصد بها التطور الهائل في المجال الهندسي وااللكتروني الذي شهده التكنولوجية:الثورة 

 والحادي والع رين.
 

 منهج الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، والتعي تقعوم بتحديعد الظعاهرة معن خعالل توصعيفها وتحديعد مختلعف الجوانعب 

حيعث تعتمعد مثعل هعذه المتعلقة بها. ويقوم هذا البحث علعى المعنها الوصعفي التحليلعي العذي يتناسعب معع طبيععة البحعث والم عكلة. 

الدراسات على طرح فكرة ما، ومن  م دعمها بعالحجا والبعراهين وتوصعيفها معن خعالل جمعع المعلومعات المتعلقعة بالدراسعة معن 

وقد اسعتعانت الدراسعة بأسعلوب  .(32، ص2554)ادم الزين،  مصادرها األولية والثانوية واستقصاء كل ما يتعلق بالحالة المعينة

 مواقع االلكترونية وفقاً لمعايير فاعلية المواقع االتصالية وكفاءتها.تحليل المضمون لل
 

 إجراءات الدراسة

تطوراٍت ملحوظة، والتي صاحبت  المملكة العربية السعوديةشهدت كثير من المؤسسات العامة والخاصة في 

واتصاالت البيانات، وقد قام الباحث  اإلنترنتالتطورات في تقنيات االتصال والمعلومات، إضافة إلى التوسع الكبير في شبكة 

بدراسة الدور الذي تلعبه هذه المعطيات في إداء إدارات العالقات العامة لوظائفها، وهل استفادت من الخصائت التفاعلية 

 في تحقيق اتصال حواري مع عمالئها الحاليين والمتوقعين. اإلنترنتواقع لم
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ويعد االتصال التفاعلي وسيلة ارشاد للقائمين على االتصال في المنظمات إلى كيفية بناء العالقات بين المنظمات 

لمهتمة ببناء عالقات  نائية وجماهيرها. حيث يجب للقائمين استفادة من عدد من المبادئ الحوارية والتي تساعد المنظمات ا

 االتجاه بين المؤسسة وجمهورها بطريقة غير مباشرة.

الن طة على  السعوديةعلى مواقع عدد من المؤسسات  والتفاعلية تسعى هذه الدراسة الختبار مبادئ االتصال الحواري

، ولهدف هذه الدراسة نعتمد على التعريف النظري الذي وضعه كنت وتايلور لمفهوم االتصال الحواري: ي ير اإلنترنت

 إلى أي تبادل قائم على التفاوض لهفكار وانراء، حيث أن هناك مبدعن لهذا الحوار وهما:  الحوارياالتصال 

الحوار بالضرورة، وما ي ترك في أطراف الحوار هو الرغبة واإلرادة في / ال يتفق األفراد الذين ي تركون في 1

 محاولة الوصول إلى مواقع مرضية بالنسبة لجميع األطراف.

 االتصال وليس بالحقيقة الموضوعية. أطراف/ االتصال الحواري يهتم بالذاتية بين 2

عالقات العامة وذلك نظراً لتركيزه على االتصال حوار عام وممارسة ال إلجراءيعتبر االتصال الحواري طريقاً فاعال و

التفاوضي. وت ير الدراسات إلى أن الحوار قد تطور كإطار مهم مع تحرك العالقات العامة نحو مدخل اتصالي لبناء العالقات 

 ات غير المباشرة.أن يقود كذلك العالق للحواروالحوار أكثر من استراتيجية اتصالية لالتصال المباشر بين االفراد، حيث يمكن 

كما أن الفكرة العامة ألغلب الدراسات في مجال العالقات العامة تقوم على أهمية الوصول إلى الجمهور المستهدف 

أ ر بالغ في تخطي بعه الحواجز بين المؤسسة  اإلنترنتوبناء عالقات معه، وقد كان للتطور التقني في مجال االتصال عبر 

 ة التفاعل بين المؤسسة والجمهور.وجمهورها، وزاد من قوة وسرع

إلى جهور  تحتا طراف المختلفة تحتا  إلى وقت و قة، وايضا كذلك ينب ي االشارة إلى أن العالقة ما بين األ

واستراتيجيات للحفاظ على هذه العالقة، وتقويتها من خالل التفاعالت المتكررة بين هذه االطراف. باإلضافة إلى التركيز على 

فعال لزيادة الروابط وبناء الثقة. وحتى توجد العالقة يجب أن ير  أطراف العملية االتصالية ضرورة التركيز على االتصال ال

 هدفاً في حد ذاتها وليست وسيلة ل ايات أخر . باعتبارهاالعملية االتصالية 

النماذ  االتصالية التقليدية  يتجاوز ترنتاإلنبدعمها لالتصال  نائي االتجاه، وهي ميزة تجعل  اإلنترنتوتتميز مواقع 

ذات االتجاه الواحد، مما يتيي إلدارات العالقات العامة امكانية اقامة حوار حقيقي وحر وصادق يقوم على الفهم الدقيق ويسوده 

 المناخ النفسي المتوازن والداعم لعملية االتصال.

المباشرة بين االفراد، وأيضا يمكن استخدامه حيث يجب بناء نموذ  اتصالي فعال بين االفراد، يسعى لفهم العالقات 

 .اإلنترنتلتفسير العالقات غير المباشرة الناتجة عن االتصال بين المؤسسة وجمهورها عبر 

، فإنه من المفيد التفكير في الحوار من حيث تكوينه الحواريةومن واقع البحث نالح  أنه عند التفكير في العالقات 

صي الفعال ذو المنفعة المتبادلة ألطراف العلمية االتصالية، ومن  م فإن استخدام االتصال لبناء االصلي كأداة لالتصال ال خ

عالقات حوارية مع الجماهير له نفس خصائت بناء العالقات ال خصية والثقة بين االفراد، فكالهما عملية تتضمن الثقة 

 ر االتصال ال خصي أو التفاعلي.فكير في العالقات العامة من خالل منظوتوالتفاعل والمخاطرة وال

مبادئ نظرية للحوار يمكن أن ترتبط بتطور العالقة بين ( 263، صTaylor ،2551) وقد اقترح كل من كنت وتايلور

 األفراد، حيث ان هناك عدة مكونات أساسية لتبادل االتصال بين االفراد منها:
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 تقوم العالقات على التفاعل. -1

 بين األفراد على المصلحة أو االنجذاب.تعتمد العالقات المباشرة  -2

 تعتمد العالقات على أساس من الثقة مع وجود قدر من المخاطرة. -3

 تحتا  العالقات إلى اهتمام دوري. -4

 تتضمن العالقات بين االفراد دورات من التفاعل المرضي أو غير المرضي. -0

يمكن االتصال بين المؤسسة وجمهورها مباشرة  اإلنترنتفرصة جيدة بالنسبة للعالقات العامة، فعبر  اإلنترنتتعتبر 

تعتبر وسيلة حوارية صديقة  اإلنترنتودون وسطاء، بحيث تحصل المنظمة على ردود األفعال مباشرة، إضافة إلى أن 

للمستخدم، حيث انه يسهل الوصول والتعامل معها، كما أنها توفر قدرا من الخصوصية للمستخدم، إضافة إلى أنها تساهم في 

 امة عالقات إنسانية مثالية، التي يمكن وصفها بال خصية بين المنظمة وجمهورها.إق

لذلك من المهم فهم التكنولوجيا واالستفادة منها في المحافظة على العالقة بين المنظمة وجمهورها، حيث ال ينب ي ان 

السمة ال خصية التي تجعل جهود  اإلنترنت ينتا عن استخدام التكنولوجيا مسافة بين الطرفين، وال بد ان يتضمن االتصال عبر

 تقدم بيئة متعددة القنوات حيث يمكن للعالقة بين المنظمة وجمهورها أن تأخذ مكانها المناسب. اإلنترنتالعالقات العامة فعالة. و

ب كل عام،  ان العالقة هي اساس العالقات العامة باعتبارومن هنا ينب ي البحث عن كيفية خلق هذه العالقة وتقويتها، 

في خلق وتطوير العالقات االتصالية؟ أو كيف تستخدم التكنولوجيا بطريقة  اإلنترنتوبالتالي كيف يمكن االستفادة من تكنولوجيا 

 تحسن العالقات بين المؤسسة وجمهورها.
 

 تصميم صحيفة تحليل المضمون:

وسيلة جديدة  نائية االتجاه بين المؤسسة  اإلنترنتال يمكن قيام عالقة بدون وجود تفاعل بين طرفي االتصال، ويعتبر 

والجمهور، أو يمكن اعتبارها أداة تسويقية جديدة لتدعيم الوسائل التقليدية للعالقات العامة والمؤسسات للترويا للسلع 

 والخدمات، بل ابعد من ذلك حيث تتيي اجراء التعاقدات ومعامالت البيع وال راء من خالل الموقع.

، ومن اجل اإلنترنتا البحث دراسة إقامة العالقات فاعلة مع الجمهور عبر مواقع المؤسسات على شبكة يحاول هذ

الوصول إلى ذلك وضع الباحث مجموعة من المبادئ مستعيناً بالمبادئ االساسية التي وضعها الباحثان كنت وتايلور، 

مع هذه  المؤسساتمت يرات وتحديد مد  توافق مواقع والخصائت الصادرة عنها كتعريف اجرائي للبحث، وذلك لقياس هذه ال

 الخصائت، وتنحصر المبادئ في خمسة محاور وذلك إلقامة عالقة تفاعلية بين المؤسسة وجمهورها، وهي كالتالي:

 / سهولة استخدام الموقع والتفاعل من خالله.1

 / تقديم معلومات للزوار عن المؤسسة.2

 / االحتفاظ بزوار الموقع.3

 جيع الزوار لتكرار زيارة الموقع./ ت 4

 / اقامة عالقات حوارية مع العمالء.0
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ومن خالل هذه المحاور تم تصميم استمارات تحليل المضمون، حيث قام الباحث بوضع الخصائت المثالية التي 

وفيما يلي عرض  ي ملها كل محور من المحاور، ومن  م تتم عملية قراءة المواقع لتحليل مد  توفقها مع هذه الخصائت،

 للمحاور الرئيسية والخصائت المتفرعة عنها:

 :ease of interface/ سهولة االستخدام 1

تتمثل سهولة االستخدام في تنظيم الروابط داخل الموقع، إضافة إلى وجود قوائم رئيسية ألجزاء الموقع المختلفة في 

من وجود خرائط لصفحات الموقع تكون واضحة وشارحة الصفحة االفتتاحية، وهل الموقع مزود بمحرك بحث، كذلك ال بد 

لنفسها، ومد  اعتماد الموقع على الرسوم والصور في التصميم، وما هو تصنيف الموقع أو درجة الموقع والتي تعني وجود 

موقع  رابط للموقع في مواقع أخر ، وحجم البحث عنه في محركات البحث، وقد تم االعتماد على بعه مواقع التصنيفات مثل

GTmetrix  وموقعGoogle Analytic.وبعه المواقع االخر  التي تحلل درجة الموقع في البحث ، 

 وقد تم تحليل المواقع بناء على انتي:

 أ/ مراعاة تنظيم الروابط الموجودة داخل الموقع.

 الموقع المختلفة في الصفحة االفتتاحية لتسهيل عملية الوصول إليها. ألجزاءب/ وجود قوائم رئيسية 

 قع بمحرك بحث عن الكلمات المفتاحية ولذلك لسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.و / تزويد الم

 الموقع بطريقة واضحة في الصفحة الرئيسية أو االفتتاحية للموقع. وضع خرائط للموقع أو روابط لخرائطد/ 

 هولة الوصول للموقع من خالل وجود روابط للموقع في مواقع اخر ، وحجم البحث عنه في محركات البحث.ه/ س

سرعة في  وأكثروتستطيع المؤسسات التفوق على منافسيها من خالل جعل موقع المؤسسة أكثر سهولة في االستخدام، 

 الوصول إلى المعلومات وتنظيمها داخل الموقع.

 :Usefulness of Informationدة لزوار الموقع / تقديم معلومات مفي2

تعتبر المعلومات هي العنصر الرئيسي داخل الموقع، لذا ينب ي ان تكون مفيدة ومختصرة لزوار الموقع، وبحسب 

نتائا الدراسات السابقة فإن الصفحة االفتتاحية للموقع تستهدف عادة عدة أنواع من جماهير المؤسسة، كما تحاول تقديم 

 ومات المهمة كل مجموعة من الجمهور المستهدف.المعل

وتتمثل المعلومات في المعلومات النصية والصور والخرائط والرسوم البيانية وتسجيالت الفيديو والصوت التي تقدم 

الجمهور بما  إلمدادوهل هذه المعلومات مفيدة وكافية  معلومات علن المؤسسة أو عن ن اطها أو معلومات عامة للجمهور،

أو  للتسلية،كما تحتوي بعه المواقع عادة على مضامين إضافية  تناسب واشباع حاجته المعرفية عن المؤسسة وخدماتها،ي

 أو غيرها. مسابقات،أو  اإلعالن،

 :Conservation of Visitors/ االحتفاظ بزوار الموقع 3

األول لالحتفاظ بالعمالء المتعاملين مع تسعى العالقات العامة إلى زيادة عدد العمالء، ولكنها تسعى في المقام 

المؤسسة، وقد يساعد التصميم الجاذب للموقع، وتنوع عناصر الوسائط المستخدمة في التصميم في احتفاظ الموقع بعمالء 

 المؤسسة، إضافة إلى تجنب كثرة اإلعالنات، وتحديث المعلومات على الموقع بصفة دورية، وربط العمالء بالموقع.
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وقد تختلف خصائت االحتفاظ بالعمالء حسب طبيعة عمل المؤسسة، حيث أن المزايا التي توفرها المؤسسات الربحية 

تختلف عن تلك التي توفرها المؤسسات الخدمية أو االجتماعية، حيث نالح  وجود روابط لمواقع اخر  ذات  بعمالئهالالحتفاظ 

 وجود رسائل تنبيه ومعلومات عن ن اطات المؤسسة. ن اطات مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، إضافة إلى

 :encourage of return visit/ ت جيع الزوار لتكرار زيارة الموقع 4

منتظمة لهخبار، وتخصيت  جداولوذلك من خالل وجود ما يدعو الزوار للعودة للموقع مرة أخر ، إضافة إلى 

الصفحات التي تهمهم لمساعدتهم على العودة إليها في المستقبل، مساحة التفاعل مع الزوار، مع امكانية وضع عالمات على 

 من خالل الرسائل والردود. أتوماتيكيةوتزويد الزوار بمعلومات حديثة ويمكن تحميلها، والتواصل مع العمالء بطريقة 

 / إن اء عالقات حوارية مع الزوار وت تمل على:0

 سة.أ/ اتاحة الفرصة لزوار الموقع للتواصل مع المؤس

 ب/ اتاحة الفرصة للزوار للتصويت حول القضايا المتعلقة بالمؤسسة.

  / وجود خدمات إضافية كالمنتديات والمدونات وغيرها.

 د/ امكانية انفاذ التعاقدات واجرائها من خالل الموقع.
 

 اختبار الصدق والثبات:

اختبار الصدق والثبات، حيث تمت  إلجراءتم اختيار عدد ع رة مواقع )المواقع الع رة األولى من حيث الزيارة( 

دراسة هذه المواقع وفقا لالستمارة المحكمة، وتم رصد وتحليل المعطيات لها.  م اجريت دراسة اخر  بعد مرور اربعة اسابيع 

 .%155كاملة من استكمال الدراسة األولى، وقد جاءت النتائا متوافق بنسبة 

كما تم استخدام معامل الفاكرنباخ وكانت  األساتذة المختصين في المجال.كما تم تحكيم االستمارة بواسطة عدد من 

 وهي نسبة مقبولة العتماد  بات المخرجات. %01النسبة 
 

 الطريقة المستخدمة في التحليل:

استخدم الباحث التحليل الوصفي مستعيناً بعدد من المقاييس االحصائية لتحليل الفروض، مثل: اختبار مربع كاي، 

المئوية، والوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والتباين، واختبار تي، ومعامل االرتباط، وقد تم التحليل المقاييس  والنسب

 . SPSSبرناما السابقة باستخدام 
 

 فترة االختبار:

، م2521/سبتمبر/1تمت مراقبة ودراسة المواقع المحددة في فترة امتدت إلى  ال ة شهور، وهي الفترة الممتدة من 

، وقد تم خالل هذه الفترة مالحظة المت يرات المتعلقة بالدراسة ورصد هذه المت يرات على صحيفة م2521/نوفمبر/1وحتى 

 استمارة التحليل بدقة للوصول إلى النتائا النهائية.
 

 البرامج المستخدمة:

يل المواقع على ال بكة وكان اهم باإلضافة إلى المالحظة والرصد، استعان الباحث بعدد من المواقع المستخدمة في تحل

 هذه البراما ما يلي:
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: موقع يحتوي على أداة لتحليل الموقع في  واني، وبعد ذلك تظهر نتائا التحليل وتظهر معها GTmetrix/ موقع 1

الموقع، ، وسرعة الصفحات، وخط الزمن لدخول YSlow  درجة االختبار، وتنقسم النتائا إلى أربع أقسام هي نتائا أداة

 وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بتحسين اداء الموقع.

 /http://gtmetrix.comعنوان الموقع: 

2 /PAGERANK ًهي عالمة مسجلة ل ركة غوغل وتسمى اختصارا : (PR) هذه التقنية تستخدم داخل غوغل ،

هي األفضل، وكلما ارتفعت هذه الدرجة فإن الصفحات  15وتعد الدرجة  15إلى  1مة من لتعطي عالمة لكل صفحة، هذه العال

ا، وفي تظهر في نتائا البحث في المراتب األولى؛ ويعطي لها جوجل أولوية على حساب الصفحات ذات التصنيف األقل منه

 . فقط 15إلى  1ما يظهر غوغل الترتيب من التقنية المستخدمة تعطي ترتيباً من صفر وحتى مليون تقريباً، بين هذه حقيقةال

 http://www.prchecker.infoعنوان الموقع: 

3 /Alexa : موقع تابع ل ركة أمازون توفر أليكسا بيانات حركة مرور الويب، والتصنيفات العالمية، ومعلومات

 اإلنترنتبناًء على عينة من ماليين مستخدمي  موقع الويب تقدر أليكسا حركة مرور مليون موقع.  35أخر  على أكثر من 

ترتيب المواقع في  ويعتمدالذين يستخدمون ملحقات المتصفي، وكذلك من المواقع التي اختارت تثبيت برناما أليكسا النصي. 

بحث، وتبقى مواقع مثل جوجل، فيسبوك، العالم على عدد الزيارات اليومية للموقع والوصول إليه عن طريق محركات ال

 .يوتيوب وياهو دائماً في مقدمة الترتيب
 

 عينة الدراسة:

الخاصة والعامة، مع التركيز على  السعوديةاستخدم الباحث عينة ع وائية عمدية لعدد من مواقع المؤسسات 

 Alexaاألكثر زيارة حسب تصنيف موقع الكسا  السعوديةالمؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى المواقع 

(http://www.alexa.comوهو موقع الرائدة في مجال تحليل المواقع على ال بكة وفق مقاييس الويب العالمية ).   ويمكن

كما يقدم تحليالت تنافسية،   .ية، فئة، أو البلدعن طريق الكلمات الرئيس اإلنترنتاستخدامه الكت اف انجي المواقع على شبكة 

على هذا  الباحث وقد االعتماد .اإلنترنتإضافة لتحسين وجود موقع المؤسسة على شبكة  .وأبحاا السوق، وتطوير األعمال

اخلة في إلى بعه التحليالت الد باإلضافة، اإلنترنتعلى  السعوديةالموقع في اختيار ومفاضلة عدد من المواقع المؤسسات 

، ي ير الباحث إلى أنه ال توجد احصائيات اإلنترنت( موقعا على 05بالنسبة للعينة قام الباحث بدارسة عدد ) استمارة التحليل.

 .على ال بكة السعوديةدقيقة لعدد المواقع 

 الجداول:

  المواقع اإللكترونية(: يوضي اسماء 1جدول رقم )

 الرقم اسم الموقع الرقم اسم الموقع

 1 وكالة االنباء السعودية 26 مدينة الملك عبد هللا للطاقة

 2 موقع وزارة الداخلية )أب ر( 23 24موقع اخبار 

 3 مكتبة جرير 20 مكتبة الملك فهد الوطنية

 4 صحيفة الرياض 29 وزارة الصحة

http://www.ajrsp.com/
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 0 صحيفة سبق 35 بنك التنمية االجتماعية

 6 جامعة الملك عبد العزيز 31 وزارة االعالم

 3 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 32 وزارة الطاقة

 0 موقع البوابة المالية 33 وزارة الحا والعمرة

 9 سوق دوت كوم 34 امانة محافظة جدة

 15 وزارة التعليم 30 امانة منطقة الرياض

 11 سعودي دوت كوم 36 صندوق التنمية الوطني

 12 صحيفة المرصد 33 صندوق التعليم العالي الجامعي

 13 صحيفة عاجل 30 كلية الملك فهد االمنية

 14 موقع تواصل االخباري 39 الهيئة السعودية للمواصفات

 10 موقع النادي االهلي 45 موقع حرا 

 16 الب رية وزارة المواردموقع  41 موقع حواء

 13 صحيفة المواطن االلكترونية 42 موقع نون

 10 مدرستيمنصة  43 البنك األهلي

 19 لهنباءموقع وكالة بث  44 الخطوط السعودية

 25 صحيفة مكة MBC 40موقع قناة 

 21 صحيفة عكاظ 46 وزارة التجارة

 22 سعودي جازيتا 43 موقع سلة

 23 صحيفة ال رق االوسط 40 موقع ناجز

 24 موقع قناة العربية 49 جامعة االميرة نورة

 20 القناة االخباريةموقع  05 جامعة الملك سعود

 

 يوضي التكرارات والنسب لمحتو  مضمون المواقع: :2جدول رقم 

 النسبة التكرار  

 نوع الموقع

 36.0 18 مؤسسة

 18.0 9 تجاري

 30.0 15 اخباري

 16.0 8 خدمي

 100.0 50 المجموع

http://www.ajrsp.com/
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 ج رافية الجمهور

 16.0 8 محلي

داخلي 

 وخارجي
42 84.0 

 100.0 50 المجموع

 استخدام كلمة سر

 30.0 15 ال توجد

 28.0 14 غير ملزمة

 42.0 21 ملزمة

 100.0 50 المجموع

 االعتمادية

 32.0 16 ال شيء

جزء من 

 العمليات
5 10.0 

 58.0 29 كل العمليات

 100.0 50 المجموع

 يحتا  بيانات شخصية

 32.0 16 ال يحتا 

 20.0 10 إلى حد ما

 48.0 24 يحتا 

 100.0 50 المجموع

 شرح االستخدام

 6.0 3 إلى حد ما

 94.0 47 يوجد

 100.0 50 المجموع

 من ل ة أكثراستخدام 

 32.0 16 ال

 68.0 34 نعم

 100.0 50 المجموع

 100.0 50 نعم وجود روابط خارجية

 البحث أدواتتوفر 

 12.0 6 ال

 88.0 44 نعم

 100.0 50 المجموع

 االستكمالإمكانية 
 32.0 16 ال

 68.0 34 نعم

http://www.ajrsp.com/
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 100.0 50 المجموع

 100.0 50 مرتبط االرتباط بمواقع التواصل

 إمكانية إجراءات الكترونية

 32.0 16 ال

 68.0 34 نعم

 100.0 50 المجموع

 رسائل وتنبيهات

 14.0 7 ال يوجد

 86.0 43 يوجد

 100.0 50 المجموع

 التواصل المباشر

 28.0 14 ال

 72.0 36 نعم

 100.0 50 المجموع

 إمكانية ابداء الرأي

 14.0 7 إلى حد ما

 86.0 43 يوجد

 100.0 50 المجموع

 100.0 50 توجد وجود معلومات المؤسسة

 100.0 50 منظمة تنظيم المعلومات

 100.0 50 مفيدة قيمة المعلومات

 تحديث المعلومات

معلومات 

  ابتة
7 14.0 

 38.0 19 فتراتعلى 

 48.0 24 يومياً 

 100.0 50 المجموع

 قيمة مضافة للمحتو 

 26.0 13 ال

 74.0 37 نعم

 100.0 50 المجموع

 100.0 50 جاذب جاذبية التصميم

 100.0 50 ممتاز أسلوب العرض

 100.0 50 ممتاز تناسق األلوان

 100.0 50 مالئم مالئم للمحتو 
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 100.0 50 نعم الجهازإمكانية التكيف مع 

 استخدام حركة

 22.0 11 ال

 78.0 39 نعم

 100.0 50 المجموع

 استخدام الصور

 2.0 1 ال

 98.0 49 نعم

 100.0 50 المجموع

 استخدام الفيديو والصوت

 40.0 20 ال

 60.0 30 نعم

 100.0 50 المجموع

 

 خاتمة:

السعودية وكفاءتها في تحقيق الوظائف االتصالية والخدمات االلكترونيعة  المواقع اإللكترونيةمن خالل هذه الدراسة تم تقييم 

لجماهير المؤسسات، وقد تم وضع معايير محددة اشتملت على احصائيات حركة البحث والمرور للمواقع، وكذلك نسعبة االرتعداد 

صائيات زمن التصفي وكذلك ج رافية الجمهور المتعامل مع هعذه الموقعع، ونسعبة ارتبعاط هعذه أو الرجوع للمواقع، باإلضافة إلح

 الجماهير بالمواقع المرصودة. 

هذا باإلضافة إلى معايير أخر  تتعلق باألمان واستخدام كلمات المرور وسعرية المعلومعات ال خصعية الموجعودة علعى هعذه 

ان لهععذه المعلومععات، ووجععود روابععط تخععدم هععذه المواقععع وجماهيرهععا وكععذلك درجععة المواقععع ومععد  التزامهععا بمعععايير تحقيععق األمعع

راء ال خصععية فععي الموضععوعات واإلجععراءات ارتباطهععا بمواقععع التواصععل االجتمععاعي ووجععود رسععائل تنبيععه، وإمكانيععة ابععداء ان

المالكعة لهعذه المواقعع. باإلضعافة إلعى الجهعات المعتمدة فعي هعذه المواقعع، وكعذلك إمكانيعة التواصعل المباشعر أو غيعر المباشعر معع 

 معايير التصميم الجيد والجاذب وسهولة االستخدام لهذه المواقع.

وقد تم رصد كل ما يتعلق بهذه المعايير للوصول إلى النتائا النهائية لهذا البحث والتي نرجو أن تكون مفيعدة وتخعدم العمليعة 

 في الموضوع. العلمية والبحثية وتكون مقدمة لبحوا أكثر تعمقاً 

يععتم أداء أهععداف ووظععائف العالقععات العامععة  صععحة الفععروض حيععثوفيمععا يتعلععق بفععروض الدراسععة فقععد انتهععت الدراسععة إلععى 

تفععي بمتطلبععات  اإلنترنععتأن مواقععع المؤسسععات علععى ، وكععذلك الفععرض الثعاني حيععث بصععورة فاعلععة المواقععع اإللكترونيععةبواسعطة 

فعي  اإلنترنعتمعن تقنيعات تسعتفيد  المؤسسعاتأن الثالث حيث ا بعت الدراسعة  ، والفرضجمهورهاالمؤسسة االتصالية واحتياجات 

 تسهيل وزيادة التفاعل مع جماهيرها المختلفة.
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 نتائج الدراسة:

 بنهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائا، وفيما يلي تلخيت ألهم هذه النتائا:

بالصعورة فاعلعة التعي تحقعق االسعتفادة معن  السععودية المواقعع اإللكترونيعةيتم اداء وظائف العالقات العامة بواسعطة  -1

 كوسيلة اتصال  نائية االتجاه.  اإلنترنتمميزات 

 أصعبيتفي بمتطلبات المؤسسعة االتصعالية واحتياجعات جمهورهعا، حيعث  اإلنترنتعلى  السعوديةمواقع المؤسسات  -2

 .اإلنترنتقدات والمعامالت التي تتم من خالل شبكة اوم يعتمد اعتماداً شبه كامل على التعالعالم الي

فععي تسععهيل وزيععادة التفاعععل مععع جماهيرهععا المختلفععة، سععواء  اإلنترنععتمععن تقنيععات السعععودية المؤسسععات  اسععتفادت -3

 الجمهور الداخلي أو الخارجي على حد سواء.

حيعث نالحع  أن نسعبة كبيعرة معن اإلجعراءات ، اإلنترنتعلى شبكة  السعوديةنسبة أعمال التجارة االلكترونية  زيادة -4

 مع زيادة المو وقية واالعتمادية لهذه المواقع المواقع اإللكترونيةيتم تنفيذها بواسطة 

 .من معايير التصميم الجيد جاذبة ومتناسقة وتحتوي على الكثير اإلنترنتعلى  السعوديةتصاميم مواقع المؤسسات  -0

 .الفرصة للجمهور لتوصيل الرسائل والتعليقات للمؤسسة بإتاحةتهتم مواقع المؤسسات  -6

معلومات كافية لتحقيعق التواصعل الكامعل وهي معلومات عن المؤسسة ون اطاتها،  السعوديةمواقع المؤسسات تقدم  -3

 تلك المؤسسات أو االتصال بها كحد أدنى.مع الجمهور، كما انها تساعد على تسهيل الوصول إلى مواقع 

غالبيععة المعلومععات عبععارة عععن نصععوص وصععور فقععط، حيععث نالحعع  نععدرة اشععكال المعلومععات االخععر  كالجععداول  -0

والرسوم البيانية والخرائط وتسجيالت الفيديو والصوت وغيرها، على الرغم من ان غالبية المؤسسات متاح لها هذه التنعوع 

 .في المعلومات

 .المملكة العربية السعوديةتمثل المواقع االكثر زيارة على مستو   التسويقيةالمواقع ذات الطبيعة  -9

يالح  أن الجمهور الذي يستخدم هذه المواقع ال يتأ ر بالموقع الج رافي أو الوجود داخل المملكة العربية السععودية  -15

المواقعع هعذه احعد  المميعزات معن اسعتخدام  %04مملكة حيث كانت نسبة الذين يستخدمون هذه المواقع من داخل وخار  ال

 .اإللكترونية

كان الموقع األكثر بحثا واألعلى نسبة ارتداد في المملكة، وهو موقع يحتوي على مقاالت وأخبار ( محتويات)موقع  -11

 عن المملكة العربية السعودية.

 مملكة.الموقع األول في تصنيفات البحث هو موقع السوق المفتوح على مستو  ال -12

 دقيقة للجلسة الواحدة. 12متوسط زمن التصفي للمواقع السعودية هو  -13

الموقع األعلى معن حيعث التصعنيف حسعب تقيعيم موقعع الكسعا هعو موقعع مدرسعتي وهعو منصعة تعليميعة تتبعع لعوزارة  -14

 التعليم وتقدم خدمات تعليمية.

قعع يقعدم خعدمات الكترونيعة ويتبعع لعوزارة موقع اب ر كان هعو الموقعع األعلعى فيمعا يتعلعق بنسعبة االرتبعاط، وهعو مو -10

 .الداخلية السعودية

وذلعك مععن خععالل اسعتخدام كلمععات السعر واإلجععراءات االحترازيعة التععي تضععمن  %155نسعبة األمععان للمواقعع بل ععت  -16

 الحفاظ على معلومات وحسابات المتعاملين مع المواقع.
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وجميعع المواقعع تعتمعد الل عة العربيعة الموقعع،  معن ل عة فعي واجهعة أكثعرمعن المواقعع السععودية تسعتخدم  %64نسبة  -13

 .باإلضافة إلى الل ة اإلنجليزية مع وجود ل ات أخر  في بعه المواقع

كععل الموقععع االلكترونيععة السعععودية تحتععوي علععى روابععط لتسععهيل المعععامالت والتنقععل بععين الصععفحات والمواقععع ذات  -10

 الصلة.

 االستكمال للمعامالت واإلجراءات االلكترونية بالموقع.من الموقع المرصودة تدعم خاصية  %60نسبة  -19

للمؤسسععات والععوزارات مرتبطععة بمواقععع التوصععل االجتمععاعي والتععي أصععبحت وسععيلة  المواقععع اإللكترونيععةجميععع  -25

قع هذا باإلضافة إلى اتاحة التعليق على اإلجراءات واالخبار المختلفة من قبل رواد موا لسعالن ونقل المعلومات واالخبار.

 التواصل واالستفادة من خاصية التواصل وابداء الرأي والمقترحات للجمهور.

 من المواقع المرصودة تستخدم خاصية رسائل األمان والتنبيه عبر رقم الهاتف الخاص بالمستخدم. 06% -21

يعتم تحعديثها فقط من المواقع تحتوي على معلومات  ابتة ال يتم ت يرها، أما بقية الموقعع فيعتم تحعديث الموقعع ف 14% -22

 .%30أو على فترات متباعدة بنسبة  %40أما بصورة يومية بنسبة 

 واستبيانات وغيرها. وإعالنات وجوائز،من المواقع تحتوي قيمة مضافة للمحتو  ت مل مسابقات  34% -23

م مععن المواقععع المرصعودة لععديها إمكانيععة التكيععف معع الجهععاز المسععتخدم، أو توجعد لععديها تطبيقععات تععدع %95نجعد أن  -24

 براما الت  يل المستخدمة في الجوالت واألجهزة اللوحية.

 

 :المصادر والمراجع

 المراجع العلمية:

مكتبة  . 2. طأساسيات وتقنيات اتصال البيانات في شبكات الحاسب انلي(. 2554) أحمد احمد وعخرونشعبان،  .1

 السعودية الرياض. .الرشيد

موقع موسوعة . إدارة الجودة ال املة وتنمية مهارات القوة العاملة فيالموسوعة الكاملة (. 2511) أحمد السيدكرد ،  .2

 . اإلسالم والتنمية

دار جامعة أم درمان االسالمية . 0. طالدليل إلى منهجية البحث وكتابة الرسالة الجامعية(. 2554) أدم الزينمحمد،  .3

 الخرطوم. السودان .للطباعة والن ر

 عمان. األردن.. دار يافا العلمية للن ر والتوزيع. سيكولوجيا العالقات العامة واإلعالن(. 2511) زهير ياسينطاهات،  .4

 . عمان.دار صفاء للن ر والتوزيع .مفاهيم وواقع العالقات العامة في من آت القطاع الخاص(. 1990) زيادرمضان،  .0

 القاهرة. مصر.. دار االديب لسعالم والن ر. االعالم الجديد. (2515) عبد اللطيفسواهير،  .6
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