
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 2.01=  م2020معامل التأثير العربي لعام                                   0.9655=   م2021"أرسيف" لعام   التأثير معامل             
             م2202 يونيو/أبريل - والثالثون التاسع العدد - العاشرةالسنة   -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 : بحوث باللغة العربية
 
 

 ا وزارة الصحة نموذج  : خالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهمأ ▪

             (أم القرىجامعة ) عزة جالل عبد هللا حسين د.م.أ.

 9ص ( ...  أم القرىجامعة ) أسماء بنت بخت غالي السحيمي
 

األكاديمية   ▪ الطبية  النخبة  الوقائيتقييم  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  كورونا  )  المصرية  لقاح 
ا  دراسة ميدانية (:أنموذج 

 

 45ص ( ...  األزهرجامعة ) يشفق أحمد علي علد. 
 
 

 

فاعلية المواقع اإللكترونية الفلسطينية الحكومية وفق ا لنظرية االتصال الحواري: دراسة مقارنة بين هيئة  ▪
 السياسي والوطني والشرطة ووزارة الداخلية التوجيه 

                 ( جامعة النجاح الوطنية) معين فتحي محمود الكوعد.      
   311ص  ( ... جامعة النجاح الوطنية) دويكات فلسطين محمود محمد سعيد         

وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع مهارات التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية  ▪
 التواصل االجتماعي

 153ص( ... بورسعيد جامعة ) سمر إبراهيم أحمد عثمان د.
دور استخدام استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنتَج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار  ▪

 نموذج هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

 195ص( ... الغريرجامعة ) د. غادة سيف ثابت
 

   سوق العمل الحتياجات  وفق اتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة  ▪

   522ص ( ... معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) إيناس السعيد إبراهيمد. 

تغطية مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش دراسة مقارنة   أطر ▪
 مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربيةبين 

 261ص( ... األزهرجامعة ) نيفين محمد عرابي حمادد. 

دراسة ميدانية على عينة من إدارات  : تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية ▪
 م 2021العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات الحكومية بمنطقة جازان للعام 

                 (جامعة جازان) عمرو صالح باسودان 

               ( جامعة جازان) علي بن محمد الصومالي

 315ص( ...  جامعة جازان)  عبد الرحمن إبراهيم الحفاف 

 : رسائل علمية  ملخصات 

 : دراسة تحليلية ميدانية ألحداث المحليةاتوظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية  ▪

 351ص( ...  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) حاتم عابد عبد هللا الصالحي
 

 
 

 
 

                                                                                            

 
 
 
 

 جملة 

 حبوث العالقات العامة 
 الشرق األوسط 

(ISSN 2314-8721)  
   والتكنولوجيةالشبكة القومية للمعلومات العلمية 

(ENSTINET)  
 بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر

 24380/2019رقم اإليداع بدار الكتب:  
 APRA@  2020جميع الحقوق محفوظة                  

 الوكالة العربية للعالقات العامة 
 

www.jprr.epra.org.eg 

 

https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1281
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 جامعة وادي النيل  بالعميد السابق لكلية تنمية المجتمع  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة اإلعالم أستاذ 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 للتكنولوجيا (اإلمارات) بكلية ليوا أستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  الوكالة  رسل  للعالقات    -العربية 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

بداية إصدارها في       يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  أكتوبرمنذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   ثمانيةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر    وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  العامة  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  للعالقات  العربية  وجد    الوكالة  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
الل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خ

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01ومعدل  م،2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  التاسعوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
للتقدم   التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية، 

 والماجستير. 
أم " مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثين التاسعالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   

ا ،القــرى  خالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة أ" :تحــت عنــوانمشــترًكا  نجــد بحثــً
عزز ج لززبد ع زز    د. أ.م."، وهــو مقــدم مــن: اوزارة الصــحة نمو جًــ : المهنــي لــديهموعالقتهــا بــاألداء 

 .السعودية، من وأسماء بنت بخت غالي السحيمي، مصرمن  ،حسين
قد  األزهرجامعة  ومن        عليد.  :  ت م،  علي  أحم   ميدانية  ،مصرمن    شفق  تقييم  "  بعنوان:  دراسة 

المصرية   األكاديمية  الطبية  الوقائيالنخبة  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  كورونا  :  لمعالجة  لقاح 
 ".أنمو ًجا



مالنجاح الوطنية بفلسطينجامعة  ومن       ، فلسطين، من  معين فتحي محمود الكوع  د.:  كل من   ، قد 
المواقع  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  فلسطينمن    دويكات  فلسطين محمود محم  سعي  اإللكترونية  فاعلية 

والوطني   السياسي  التوجيه  هيئة  بين  مقارنة  دراسة  الحواري:  االتصال  لنظرية  وفًقا  الحكومية  الفلسطينية 
 ". والشرطة ووزارة الداخلية

بورسعيد ومن       قد مجامعة  إبراهيم أحم  عثمان  د.:  ت ،  مهارات "  بعنوان:  دراسة  ،مصر، من  سمر 
لدى   الرقمية  الذاتية نحو مضامين مواقع التربية اإلعالمية  بالرقابة  اإلعدادية وعالقتها  المرحلة  طالب 

 ". التواصل االجتماعي
جامعة      بدبي،ومن  م  الغرير  ثابتد.    ت قد  سيف  استخدام  "  بعنوان:  بحًثا،  مصرمن    ،غادج  دور 

استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنَتج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار نمو ج  
 ". هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

قدمَّت   ،مصرمن  ،  من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،  إيناس السعي  إبراهيمد.    أما   
   ."سوق العمل الحتياجات  وفًقاتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة عنوان: "ب  بحًثا

األزهرومن    قد  جامعة  محم  عرابي حمادد.  :  ت م،  تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،مصرمن    نيفين 
الكباش  طريق  وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :مواقع  مقارنة  دراسة 

 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية
 

 

مجامعة جازانومن     ع   الرحمن    ،علي بن محم  الصومالي  ،عمرو صالح باسودان:  كل من  ، قد 
المؤسسات  تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء  "  بعنوان:بحًثا مشترًكا    ،السعوديةمن    إبراهيم الحفاف

السعودية المؤسسات :  الحكومية  في  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارات  من  عينة  على  ميدانية  دراسة 
 ".م2021الحكومية بمنطقة جازان للعام 

م ، اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة وأخيًرا من     ،  السعودية ، من حاتم عاب  ع     الصالحيقدَّ
"ب   ماجستيرلرسالة  ملخًصا   تغطية  عنوان:  في  الفيديو  لصحافة  السعودية  اإللكترونية  الصحف  توظيف 

   ".: دراسة تحليلية ميدانيةألحداث المحليةا
الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .

بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  
 العلمية. 

المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 
 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  والماجستيره الدكتورا  تيالمسجلين لدرج

الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 
قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية

 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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فاعلية المواقع اإللكترونية الفلسطينية الحكومية وفقًا لنظرية االتصال الحواري:  

 دراسة مقارنة بين هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة ووزارة الداخلية 

 
        د. معين فتحي محمود الكوع                                                                      

        

                moeen.Koa@hotmail.com      

     النجاح الوطنيةجامعة                                                                                                                    
 

 دويكات  فلسطين محمود محمد سعيد                                                                        

            falastin-1voice@hotmail.com 

          النجاح الوطنية جامعة                                                                                                                                      
   :خصلم

لكل من هيئة التوجيه السياسي    اإللكترونيةالتعرف إلى مدى فاعلية المواقع  إلى  هدفت هذه الدراسة            
اعتمدت هذه الدراسة  ، وقد  ووزارة الداخلية وفقًا لنظرية االتصال الحواري   ،والشرطة الفلسطينية  ،والوطني

وبيان مدى    اإللكترونيةالمواقع  كأداة لتحليل    "تايلور"و  "كينت "والتي صممها    ،على استمارة تحليل المحتوى 
أبرزها:    ،وخرجت الدراسة بعدة نتائج، مع بعض التعديالت البسيطة التي أوصى بها المحكمون.  فعاليتها

المواقع   مع   اإللكترونيةضعف  التواصل  في  عامة  بصورة  فاعليتها  وعدم  الدراسة،  شملتها  التي  الثالث 
وفقً  وذلك  االجمهور  الحواري  االتصال  نظرية  حددتها  التي  للبنود  وبينت  ا  الدراسة،  عليها  اعتمدت  لتي 

بتوفير معلومات ا وجود قصور لدى تلك المواقع وفقً النتائج أيًض  يتعلق  ا لنظرية االتصال الحواري فيما 
كانت   حيث  للجمهور،  االستخدام  سهولة  مبدأ  تطبق  ال  المواقع  هذه  أن  بينت  وقد  للجمهور،  مفيدة 

حفاظها على زوارها متوسط، وال تشجع على تكرار   االستجابات على تلك النقطة منخفضة، وأن مستوى 
مواقعها. في  تفاعلية  حوارية  حلقات  توفر  وال  مواقعها،  أوص  زيارة  عمل    انالباحث  ىوعليه  بضرورة 

)وزارة الداخلية والشرطة وهيئة التوجيه السياسي والوطني( على توفير معلومات مفيدة   المؤسسات الثالث 
بيانات صحفية نشر  عبر  الدراسة ضعفً   للجمهور  نتائج  بينت  وفيديوهات، حيث  مقاطع صوتية  ا  ونشر 

لها لتوفير   اإللكترونيةوضرورة أن تعمل المؤسسات الثالث على تطوير المواقع  .ا في هذا المستوى واضحً 
 وتعدد خيارات اللغة.  ،عبر وجود محرك بحث داخل الموقع  اإللكترونيةسهولة استخدام مواقعها 

 
 ، هيئة التوجيه السياسي والوطني، الشرطةاإللكترونيةاالتصال الحواري، المواقع  الكلمات المفتاحية:
 . ، الموقع اإللكترونيالفلسطينية، وزارة الداخلية. تحليل المحتوى                    

 
 طار العام للدراسة:اإل 

مؤسسة       أي  وبين  الجمهور  بين  والتفاعل  التواصل  الحديثة  والتكنولوجيا  االتصاالت  ثورة  جعلت  لقد 
كترونية التي جعلت اإللخاصة أو عامة يسيرًا من خالل التطبيقات المختلفة التي توفرها، ومنها المواقع  

السابق. وفي ظل ما االتصال بأي مؤسسة متوفرًا بشكل كبير وعلى مدار الوقت دون عناء كما كان في  
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التواصل  إلى  المؤسسات  سعي  وبخاصة  االتصال،  بيئة  في  كبيرة  وتطورات  تغيرات  من  العالم  يشهده 
والتفاعل مع جمهوره المؤسسات   االمستمر  لتلك  اإللكترونية  المواقع  العالم في كل وقت، أضحت  حول 

لها تلك المؤسسات مع العالم والمنظمات النافذة التي تطل من خاللها على جماهيرها وتتواصل من خال
نشاطات  حول  والمعلومات  الخدمات  جميع  المواقع  تلك  توفر  حيث  المستهدف،  والجمهور  الخارجي 

 المؤسسة وأهدافها والخدمات التي تقدمها، وأخبارها ونشاطاتها. 
الكبير       االهتمام  إلى  طبيعتها  أو  تخصصها  اختالف  على  والمؤسسات  المنظمات  تسعى  وبالتالي 

المواقع   فكانت  الوقت،  مدار  على  متوافرة  اتصال  قنوات  عبر  الجمهور  مع  والفّعال  المستمر  بالتواصل 
ال بات  حيث  جمهورها،  مع  بالتواصل  المنظمة  حاجة  تلبي  التي  القنوات  تلك  إحدى  تواصل اإللكترونية 

الجمهور   مع  والتفاعل  هو  إوالحوار  اإللكتروني  الموقع  فكان  اليوم،  عالم  منظمات  استراتيجيات  حدى 
وبنا العالقة  وتطوير  التفاعل،  هذا  لتحقيق  المناسب  أّكد ئالوسيط  ما  وهو  الجمهور،  مع  بشكل سلس  ها 

( في العام  Michael L. Kent & Maureen Taylor)  "مورين تايلور"و  " مايكل كينت "ن  اعليه الباحث 
ترسم    م1998 التي  المبادئ  من  العديد  تحتوي  والتي  الحواري"  "االتصال  نظرية  تقديمهما  خالل  من 

الناجحة   العالقة  نحو  السعي  في  والجمهور  المنظمة  بين  ما  الحوار  وتعزيز  التفاعل  طرق  للمنظمات 
أن نظرية االتصال    "كينت وتايلور "يرى  .  (49، صم2017)الصالحي،  والمثمرة ما بين المنظمة والجمهور  

طرق  حول  المنظمات  في  باالتصال  للقائمين  والتوجيهية  اإلرشادية  والوسائل  المبادئ  تتضمن  الحواري 
تدعيم وبناء العالقة ما بين المنظمة وجمهورها، وعليه فإن تلك المبادئ المتعلقة بنظرية االتصال الحواري  

بتط المعنية  المنظمات  مساعدة  على  االتجاه تعمل  ثنائية  مباشرة  غير  بطرق  الجمهور  مع  العالقة  وير 
لقد قدم العديد من الباحثين في مجال العالقات .  ( 119، صم 2013)وانيس، مبنية على الحوار بين الطرفين  

المواقع  خالل  من  الحواري  االتصال  نظرية  مبادئ  توظيف  كيفية  حول  توضيحات  واالتصال  العامة 
تبين أن تلك النظرية ومن خالل تطبيقها على المواقع اإللكترونية تعطي أسلوبًا  اإللكترونية للمؤسسات، و 

 . (Akwari, 2017, p.2)واضحًا وفّعااًل لطرق االتصال والتفاعل والحوار ما بين المنظمة والجمهور 
في مبادئ خمسة    "تايلور"و  "كينت "تتضمن نظرية االتصال الحواري العديد من المبادئ، لخصها الباحثان  

وبناء   تطوير  كيفية  في  العامة  العالقات  لممارسي  عملي  ودليل  طريق  خارطة  بمثابة  اعتبرت  رئيسية 
الموقع   استخدام  في سهولة  المبادئ  تلك  وتتلخص  اإلنترنت،  عبر  الجمهور  مع  والفّعالة  المثمرة  العالقة 

لل الموقع  توفير  مدى  وكذلك  الجمهور،  قبل  من  للمنظمة  للتعرف اإللكتروني  للجمهور  المفيدة  معلومات 
الثالث يتمحور حول تكرار زيارة الموقع من قبل الجمهور،  على المنظمة وأنشطتها وأهدافها، أما المبدأ 

ال في ظل وجود خصائص تشجع الجمهور على تكرار الزيارة للموقع، أما المبدأ الرابع  إوهذا ال يحدث  
إللكتروني على الحفاظ على زواره من خالل تقديم المعلومة  فيتمثل في مدى حرص القائمين على الموقع ا

المبدأ   أما  الجمهور،  تبعد  أن  الممكن  من  آخر  رابط  عبر  المعلومة  توفر  وعدم  للجمهور  سلسة  بطريقة 
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وا المنظمة  ألالخامس  بين  ما  وتفاعلية  حوارية  لحلقات  اإللكتروني  الموقع  توفير  مدى  في  فيتمثل  خير 
 . (146، صم2017)الصالحي، والجمهور 

الخاصاة أو الحكومياة عملات علاى  على المستوى الفلسطيني هناك العديد من المظماات والمؤسساات ساواءً 
هيئة التوجيه السياسي نشاء موقع إلكتروني خاص بها للتواصل مع جمهورها، ومن تلك المؤسسات تبرز "إ

ثاااان لاااتفحص ودراساااة مااادى فاعلياااة والاااوطني" "والشااارطة الفلساااطينية" "ووزارة الداخلياااة"، حياااث يساااعى الباح
المواقااع اإللكترونيااة لتلااك المؤسسااات ماان خااالل تطبيااق مبااادئ نظريااة االتصااال الحااواري والتااي تاام تناااول 

ياااارى الباحثااااان ضاااارورة دراسااااة ماااادى فاعليااااة هااااذه المواقااااع مبادئهااااا األساسااااية فااااي المقدمااااة أعاااااله، حيااااث 
مباشاارة. فهيئااة التوجيااه السياسااي والااوطني تعباار عاان اإللكترونيااة الرتباااه هااذه المواقااع الحكوميااة بااالجمهور 

منياة للسالطة الفلساطينية، عبار ألوجهة نظر السلطة الفلسطينية، وتم تأسيسها لتخدم التوجهات السياساية وا
. أما الشرطة الفلسطينية فتساعى (م2021)التوجيه السياساي، رشادية إساليب وبرامج تدريبية تثقيفية وتعبوية و أ

ده األماان واألمااان ماان خااالل خاادماتها الشاارطية، وحااث المااواطنين علااى االلتاازام بالقااانون إلااى مجتمااع يسااو 
.  وكاذلك وزارة الداخلياة تساعى إلاى (م2021)الشارطة الفلساطينية، والقيم المجتمعية وصون الحريات والحقوق  

الحفااظ علااى أماان المجتمااع الفلسااطيني والحفااظ علااى حرياتااه وتقااديم العديااد مان الخاادمات التااي تمااس حياااة 
)وزارة المااواطن مباشاارة، وكهيئااة التوجيااه السياسااي والااوطني فااوزارة الداخليااة تعماال بشااقين عسااكري وماادني 

 (.م2021الداخلية الفلسطينية، 
 

 :راسةمشكلة الد

سعيها        نتيجة  الضغوطات  من  العديد  اليوم  عالم  في  والمدنية  األمنية  المؤسسات  من  العديد  تواجه 
بين   ما  قائمة  التواصل  قنوات  وللجمهور وضمان  العام  للرأي  وأهدافها  ومبادئها  رسالتها  لشرح  وجهودها 

ور المؤسسة األمنية والمدنية في  المؤسسة وجمهورها، وبالتالي استمرار التفاعل بين الطرفين بما يخدم د 
تحقيق أهداف الجمهور وحل مشاكله، ومعالجة ضغوه المؤثرين، وصواًل إلى التفاهم المشترك. وفي ظل  
االتصاالت   شبكة  في  هائلة  تطورات  حدثت  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصال  لوسائل  الكبير  التطور 

بك الخاصة  اإللكترونية  المواقع  وانتشرت  أو واإلنترنت،  الخاص  القطاع  في  سواء  منظمة  أو  ل مؤسسة 
في   لها  واجهة  يكون  حتى  بها،  خاص  إلكتروني  موقع  بإنشاء  المؤسسات  معظم  فقامت  العام،  القطاع 
التعامل والتواصل مع الجمهور، ونشر أنشطة وأخبار وفعاليات تلك المؤسسة عبر صفحتها، وكذلك حتى  

ل يسر وسهولة، واالتصال بها وقت الضرورة لالستفسار أو  يتسنى للمواطن التواصل مع تلك المؤسسة بك
 تقديم أي شكوى أو متابعة أخبار تلك المؤسسة. 

بإنشاء       الفلسطينية  والمدنية  العسكرية  والمؤسسات  الهيئات  بعض  قامت  الفلسطيني  المستوى  على 
مواقع إلكترونية خاصة بها للتواصل والحوار مع الجمهور، وتقديم المعلومات التي يستفسر عنها الجمهور  

طة الفلسطينية  من خالل هذه المواقع، ومن ضمن تلك المؤسسات هيئة التوجيه السياسي والوطني والشر 
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ووزارة الداخلية، حيث يسعى الباحثان لدراسة تلك المواقع الخاصة بهذه المؤسسات لفحص مدى فاعلية  
ومن الحواري،  االتصال  نظرية  المواقع حسب   التساؤل   عن  اإلجابة  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد   هنا   تلك 

 : التالي الرئيس
ا هيئة  من  لكل  اإللكترونية  المواقع  فاعلية  مدى  الفلسطينية  ما  والشرطة  والوطني  السياسي  لتوجيه 

الحواري؟   االتصال  لنظرية  وفًقا  الداخلية  األسئلة  ووزارة  الرئيس مجموعة من  السؤال  هذا  وينبثق عن 
 الفرعية: 

 : الدراسة الفرعية تالتساؤ 
الفلساطينية ووزارة ما مدى توافر المواقع اإللكترونية لكال مان هيئاة التوجياه السياساي والاوطني والشارطة  .1

 الداخلية على المعلومات المفيدة للجمهور؟
توفر واجهة المواقع اإللكترونية لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة  هل .2

 الداخلية سهولة االستخدام للجمهور؟
الشرطة الفلساطينية ووزارة ما مدى حرص المواقع اإللكترونية لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني و  .3

 الداخلية إلى الحفاظ على زوارها؟
ما مدى توافر المواقع اإللكترونية لكال مان هيئاة التوجياه السياساي والاوطني والشارطة الفلساطينية ووزارة  .4

 الداخلية لحلقات حوارية تفاعلية؟
سياسي والاوطني والشارطة المواد المنشورة على المواقع اإللكترونية لكل من هيئة التوجيه ال  تساهم  كيف .5

 الفلسطينية ووزارة الداخلية بالحث على تكرار زيارة الموقع؟
 

 :أهداف الدراسة
إلى       للتعرف  رئيس  بشكل  الدراسة  التوجيه  تهدف  هيئة  من  لكل  اإللكترونية  المواقع  فاعلية  مدى 

لنظرية   وفًقا  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  والشرطة  والوطني  الحواري السياسي  هذا االتصال  عن  وينبثق   .
 الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: 

تحلياال ماادى تااوافر المواقااع اإللكترونيااة لكاال ماان هيئااة التوجيااه السياسااي والااوطني والشاارطة الفلسااطينية  .1
 ووزارة الداخلية على المعلومات المفيدة للجمهور.

يئاااة التوجياااه السياساااي والاااوطني والشااارطة دراساااة مااادى تاااوفير واجهاااة المواقاااع اإللكترونياااة لكااال مااان ه .2
 الفلسطينية ووزارة الداخلية لسهولة االستخدام للجمهور.

بيااان مسااتوى سااعي المواقااع اإللكترونيااة لكاال ماان هيئااة التوجيااه السياسااي والااوطني والشاارطة الفلسااطينية  .3
 ووزارة الداخلية إلى الحفاظ على زوارها.

ي المواقاااع اإللكترونياااة لكااال مااان هيئاااة التوجياااه السياساااي دراساااة مااادى تاااوافر حلقاااات حوارياااة تفاعلياااة فااا .4
 والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية.
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التعاارف إلااى ماادى مساااهمة المااواد المنشااورة علااى المواقااع اإللكترونيااة لكاال ماان هيئااة التوجيااه السياسااي  .5
 الخاصة بهذه المؤسسات. والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية بالحث على تكرار زيارة المواقع

 

 :أهمية الدراسة
 

 األهمية العلمية:  

للسلطة       التابعة  واألجهزة  الهيئات  أهم  إحدى  على  الضوء  تسليطها  خالل  من  الدراسة  أهمية  تنُبع 
الفلسطينية والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  وهي  الداخلية  الفلسطينية  سعت  ووزارة  فالدراسة   ،

مدى   حددت  لقياس  التي  الحواري  االتصال  لنظرية  وفًقا  المؤسسات  لهذه  اإللكترونية  المواقع  فاعلية 
بمجموعة من المبادئ التي ستناقش في اإلطار النظري لهذه الدراسة، وهذه المبادئ تقيس مدى فاعلية  
مجا في  وكفاءتها  المواقع  هذه  مدى صالحية  مؤشرات حول  وتعطي  المواقع،  لهذه  الحواري  ل  االتصال 

 العالقات العامة واالتصال.
 األهمية العملية: 

مدى  التي تفحص    –حسب علم الباحثين    –تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة كونها أول دراسة       
الداخلية  الفلسطينية ووزارة  والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  لكل من  اإللكترونية  المواقع  فاعلية 
المواقع  تلك  على  القائمين  الدراسة  تفيد  أن  الباحثان  يتوقع  وعليه  الحواري،  االتصال  لنظرية  وفًقا 

عبر  لالطالعاإللكترونية   والجمهور  المؤسسة  بين  التفاعل  مستوى  ومدى   على  اإللكتروني،  الموقع 
صالحيته لالتصال الحواري، وتسعى الدراسة للخروج بمجموعة من التوصيات التي قد تساهم في تطوير  

 المواقع اإللكترونية لهذه المؤسسات وفًقا لدليل االتصال الحواري للمواقع اإللكترونية. 
 

  حدود الدراسة:
 تمثلت حدود الدراسة في:

 الموضوعية: الحدود 
معرفة      علااى  الدراسااة  هااذه  السياسي  اقتصاارت  التوجيه  هيئة  لكل من  اإللكتروني  الموقع  فاعلية  مدى 

 .  والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية وفًقا لنظرية االتصال الحواري 
 الحدود المكانية:

وهي  ،  والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخليةالموقع اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي      
 كاآلتي:

 http://www.png.plo.psموقع هيئة التوجيه السياسي والوطني:  ❖
 https://www.palpolice.psموقع جهاز الشرطة الفلسطينية:   ❖
   https://www.moi.pna.psموقع وزارة الداخلية الفلسطينية:  ❖
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 :الحدود الزمانية
، وتأتي هذه م1/6/2021 – م1/2021/ 1تتمثل الفترة الزمانية في فترة إجراء الدراسة وذلك من تاريخ     

توجه   بدالً الفترة في خضم جائحة كورونا، حيث  اإللكتروني  المباشر،   الجمهور لالتصال  االتصال  من 
ن دراسة مدى تلبية هذه المواقع لالحتياجات التي فرضتها الجائحة بما يتعلق  ي وعليه كان لزامًا على الباحث 

 بالتواصل الفّعال مع الجمهور.
 :مجتمع الدراسة

في      الدراسة  مجتمع  هيئة  يتمثل  من  لكل  اإللكتروني  والشرطة  الموقع  والوطني  السياسي  التوجيه 
 .الفلسطينية ووزارة الداخلية

 :مصطلحات الدراسة
 :السياسي التوجيه هيئة

 دولاة فاي القانونية االعتبارية بالشخصية تتمتع رسمية  وطنية(  هيئة)  مؤسسة  والوطني  السياسي  التوجيه   
 عقل لفكرة وصوالً ، منه والمدني الفلسطيني، العسكري  المجتمع فئات   كافة  استهداف  على  فلسطين، وتعمل

 عبااار الفلساااطيني للشاااعب  العلياااا الوطنياااة للمصاااال  عليهاااا، تحقيقااااً  والحفااااظ يجابياااةإلا للقااايم موحاااد  جمعاااي
 (.م2021، )الموقع اإللكتروني لهيئة التوجيهوإرشادية  وتعبوية تدريبية وبرامج أساليب 

 جهاز الشرطة الفلسطيني: 
الداخلية       لوزارة  يتبع  الذي  التنفيذية  السلطة  أذرع  أحد  الفلسطيني هو  الشرطة  تقع عليه    والذيجهاز 

أعباء حماية األمن والنظام العام، وإقرار السكينة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، وحماية األرواح  
)الموقع اإللكتروني لجهاز  وقوعها"  واألعراض والممتلكات، وذلك بهدف حماية نظام الدولة ومنع الجريمة قبل  

 (. م2021الشرطة،  
 وزارة الداخلية: 

سنة       الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لقيام  األول  اليوم  منذ  الداخلية  وزارة  حظيت 1994نشأت  وقد  م، 
الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها في توفير األمن  

فيذ دورها، وتوفير خدمة أمنية  واألمان للمواطن الفلسطيني، وتسعى إلى تطوير قدرات جديدة في سبيل تن
القيام  إلى  إضافة  مسؤوليتها،  تحت  جميعها  األمنية  األجهزة  بانضمام  الفلسطيني  للجمهور  شمواًل  أكثر 
بدورها األساس المتمثل بحماية ركائز الدولة األساسية، وصون حقوق المواطن وحرياته، وضمان عيش  

 (. م 2021)وزارة الداخلية الفلسطينية، قبل واعد الجمهور الفلسطيني بأمان وثقة، والتطلع نحو مست
 الموقع اإللكتروني: 

هو مجموعة من الصفحات والنصوص والصور والفيديوهات الرقمية والمترابطة وفق هيكل متماسك      
إلى   تؤدي  رئيسية  صفحة  على  موقع  كل  ويحتوي  خادم  نوع  من  حاسوب  في  محملة  تكون  ومتفاعل 
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( به  خاص  محدد  عنوان  للموقع  ويكون  أخرى،  الواجهة URLصفحات  ومن  المواقع  بقية  عن  يميزه   )
 (. 345، ص م2019)رجم، باع األول الجيد عن الموقع ويشد المستفيد للمتابعة يعطي االنط 

: هو الموقع اإللكتروني الذي تطل من خالله وتتواصل كل من هيئة  التعريف اإلجرائي للموقع اإللكتروني
ألفكار  التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية مع جماهيرها وتتبادل معهم اآلراء وا

 واالستفسارات. 
 

 :الدراسات السابقة
الطريقة تتي  للقارئ أو المطَّلع معرفة    تم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث لألقدم، حيث أن هذه    

ومن أهم الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع  أحدث الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث،  
 : الدراسة نذكر الدراسات اآلتية لتدعيم الدراسة، وإثرائها

 

 :الدراسات العربية
)الكو دراسة   .1 الدين  وفخر  إدارة  م2020ع،  توظيف  (.  مدى  بوك:  الفيس  عبر  الفعال  االتصال 

إدارة  في  الحواري  االتصال  لنظرية  الفلسطينية  الخلوية  االتصاالت  شركات  في  العامة  العالقات 
 : السمعة المؤسساتية

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توظيف دوائر العالقات العامة في شركات االتصاالت الخلوية      
و»أ  »جوال«  نظرية  الفلسطينية  إلى  باالستناد  المؤسساتية  السمعة  إدارة  في  بوك  الفيس  لموقع  وريدو« 

االتصال الحواري، ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على تحليل  
كل المحتوى االستقرائي، وقد أظهرت نتائج تحليل المحتوى أن كلتا الشركتين تعتمدان على الفيس بوك بش

كبير،   بشكل  التعليقات  على  للرد  اآللي  الرد  الشركتين  من  كل  تستخدم  كما  السمعة،  إدارة  في  كبير 
تطبيقً  »أوريدو«  وهذا   اخاًص   اوتخصص  إلكترونًيا،  بحذفها  »جوال«  وتقوم  السلبية،  التعليقات  لفلترة 

النتائج أن »أوريدو« تركز في منشوراتها   يتعارض مع ما جاءت به نظرية االتصال الحواري، وأظهرت 
التي   واإلنجازات  واألحداث،  األنشطة،  على  تركز »جوال«  بينما  والعروض،  واإلعالنات  الخدمات  على 

 ة.تقوم بها الشرك
(. العوامل المؤثرة في استخدام اإلنترنت كإحدى أدوات العالقات العامة م2019دراسة السامرائي ) .2

 : في االتصال المؤسسي
جاءت هذه الدارسة لمعرفة اتجاهات ممارسي العالقات العامة ومعايير إداراتها نحو استخدام اإلنترنت      

ا في  العامة  العالقات  في مجال  اتصال حديثة  تتبع  كوسيلة  الخيمة من خالل  إمارة رأس  في  لمنظمات 
الداخلية  العوامل  في  تمثلت  والتي  فيها  العالقات  مجال  في  اإلنترنت  استخدام  على  المؤثرة  العوامل 

باإلنترنت  مرتبطة  تقنية  فنية  وعوامل  للعاملين  الديموغرافية  وانتشار   ،كالعوامل  كذلك خصائص وسمات 
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ل استخدام المنهج المسحي، من خالل المس  الشامل إلدارات العالقات  . من خالاإلنترنت وتكلفته المادية
برزها: أن هناك  أدائرة، وتوصل البحث لنتائج عدة    60العامة في الدوائر والمنظمات المبحوثة وعددها  

كبيرة   و   لإلنترنت أهمية  والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  في  العامة  العالقات  عمل  مجال  هناك  أفي  ن 
عوامل تنظيمية وإدارية أثرت على استخدام اإلنترنت في مجال العالقات العامة من حيث مدى تخصص 
اإلنترنت في مجال   استخدام  أثرت على  تقنية  فنية  إداري معين، وهناك عوامل  بجهاز  العامة  العالقات 

مع  العالقات   التعامل  على  والقدرة  اإلنترنت  استخدام  العامة  العالقات  إدارة  إجادة  حيث  من  العامة 
 الخصائص الفنية والتقنية لإلنترنت.  

واقع استخدام اإلنترنت في مجال العالقات العامة في الشركات األردنية  (.  م2017)  دراسة المزاهرة .3
 :العامةمن وجهة نظر العاملين في إدارات العالقات 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام شبكة اإلنترنت في مجال العالقات العامة لدى الشركات      
باستخدام  الشركات  هذه  في  العامة  العالقات  في  العاملين  من  عينة  آراء  استطالع  خالل  من  األردنية 

الدراسة إلى الدراسات الوصفية حيث اعتمدت ( شركة، وتنتمي هذه  50العينة المقصودة التي بلغ عددها )
العالقات  في  اإلنترنت  لشبكة  األردنية  الشركات  استخدام  مدى  على  للتعرف  المس   منهج  على  الدراسة 
مجال   في  حديثة  تقنية  اإلنترنت  أهمية  عن  الدراسة  كشفت  فقد  الدراسة  بنتائج  يتعلق  فيما  أما  العامة، 

(، وأن أبرز هدف الستخدام اإلنترنت تقنية حديثة في العالقات %62)العالقات العامة بنسبة مئوية بلغت  
(،  %56العامة هو سرعة الحصول على المعلومات في الوقت المناسب التخاذ القرار بنسبة مئوية بلغت )

وأن أهم المميزات التي يوفرها استخدام اإلنترنت تقنية حديثة في مجال العالقات العامة كانت رصيدًا غنيًا  
ا لممارسة  ا متخصًص (، وأن أغلب أفراد عينة الدراسة يمتلكون جهازً %64معلومات بنسبة مئوية بلغت )بال

( بلغت  مئوية  بنسبة  الدراسة  عينة  الشركات  في  العامة  العالقات  درجة %78أنشطة  وجود  تبين  كما   ،)
مئو  بنسبة  العامة  العالقات  مجال  في  حديثة  تقنية  اإلنترنت  استخدام  إلجادة  )ممتازة  بلغت  (،  %50ية 

وكذلك تبين وجود مدى متوسط من الحرية المتاحة من اإلدارة العليا للمؤسسة في استخدام اإلنترنت في  
 .مجال العالقات العامة

(. استخدامات إدارات العالقات العامة لإلنترنت في التواصل مع جماهيرها: م2013دراسة القاضي ) .4
 مة في الجامعات األردنية دراسة تطبيقية على إدارات العالقات العا

استخدامات إدارات العالقات العامة لإلنترنت في التواصل مع جماهيرها:    إلىهدفت الدراسة التعرف      
دراسة تطبيقية على إدارات العالقات العامة في الجامعات األردنية، واعتمدت الدراسة على منهج المس   

ستخدام أسلوب الحصر الشامل وقد بلغ بالعينة عشوائية من الجامعات الحكومية والخاصة األردنية، وذلك 
، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن اإلنترنت احتل المرتبة األولى من  ا( مبحوثً 78ددهم )ع

ن  و بين وسائل االتصال التي تستخدمها الجامعات األردنية في التواصل مع جماهيرها، كما نفى المبحوث
والمعلو  والخدمات  واألحداث  الفعاليات  مع  الجمهور  قبل  من  تفاعلية  وجود  على  عدم  المطروحة  مات 
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الموقع اإللكتروني للجامعة، إضافة إلى أن أكثر الخدمات التي يوفرها اإلنترنت على الموقع والتي تحظى  
 بتفاعلية كبيرة من قبل جماهيرها هي خدمة البريد اإللكتروني. 

)  دراسة .5 دراسة  (.  م2013وانيس  الحكومية  المؤسسات  في  العامة  للعالقات  اإللكترونية  المواقع 
 : قارنة بين موقعي جامعة بسكرة وجامعة ورقلةم
تناولت الدراسة المواقع اإللكترونية للعالقات العامة في المؤسسات الحكومية دراسة مقارنة بين موقعي      

مضمون   تنوع  أن  الدراسة  نتائج  وبينت  المسحي،  المنهج  استخدام  عبر  ورقلة،  وجامعة  بسكرة  جامعة 
التنوع يخدم هدفً  هذا  التعر   اواحدً   االموقعين  للجمهور  يوهو  الموقعين  واستهداف  وأنشطتها،  بالمؤسسة  ف 

يعن  مما  آخر  جمهور  منه  أكثر  للمؤسستين،    يالداخلي  الداخلي  للجمهور  موجهة  المضامين  جل  أن 
أن   يدل على  الموقعين مما  اإللكترونية في كل من  االتصالية  القوالب واألساليب  استخدام  والتفاوت في 

 . يعتمد على أسلوب محدد من أجل عرض المضمون الموقعين ال  
ستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة عبر المواقع اإللكترونية في  ال(. ام2012دراسة الزدجالية ) .6

 :الوحدات الحكومية بسلطنة عمان
الخدمة       لقانون  الخاضعة  الحكومية  للوحدات  إلكترونية  إلى مدى توافر مواقع  للتعرف  الدراسة  هدفت 

المواقع  التي تركز عليها  المضامين  أهم  المواقع ووصف  ُعمان، والوقوف على مستوى هذه  المدنية في 
اإللكترونية للوحدات الحكومية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المضمون، من خالل  

مواق إنشاء  على  الحكومية  الوحدات  إلى حرص  الدراسة  الحواري، وخلصت  االتصال  إلكترونية  نظرية  ع 
خاصة بها على الشبكة، واحتواء أغلب المواقع اإللكترونية على معلومات استراتيجية وتفاعلية، وركزت 

المواقع اإللكترونية للوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في مضامينها الخدمية على    أغلب 
 الخدمات المقدمة للجمهور.

 

 :الدراسات األجنبية
)دراسة   .7 الحواري على شبكة Ramesh, etl., 2020رامش وآخرون  التواصل  االستفادة من   .)

 :اإلنترنت: دراسة حالة إدارة مخاطر السمعة في طبنجة حجي
، وهي Tabung Hajiهدفت الدراسة للتعرف إلى ممارسات االتصال عبر الويب للشركات التابعة لشركة  

باالعتماد على إطار عمل لتقييم االتصال المؤسسي الفعال، شركة تعاني من مزاعم سوء اإلدارة المالية.  
الويب   على  موقعها  في  يتبين  كما  بالشركة  الخاصة  الويب  على  اإلفصاح  ممارسات  فحص  تم  حيث 
وصفحتها على فيس بوك. بينما كان هناك دليل على فرص التواصل الحواري مع أصحاب المصلحة، 

تعر  قد  الفعال  االتصال  أن  التحليل  اإلسكات  أظهر  ممارسة  في  استمرت  المنظمة  ألن  للخطر  ض 
االستراتيجي والكشف االنتقائي عن المعلومات. على هذا النحو، كان االتصال العالئقي ضعيًفا، ويبدو  
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أن هناك إحجاًما عن االستفادة من الميزات الخارجية النصية التي توفرها اتصاالت الويب للتخفيف من  
 مخاطر السمعة.

باول   .8 لـ صفحات الشركات (.  Capriotti, etl., 2020وآخرون )دراسة  تقييم السمات الحوارية 
 :فيس بوك بالتطبيق على شركات أمريكا الالتينية على

تشجع       الالتينية  أمريكا  في  بلدان  ستة  من  الشركات  كانت  إذا  ما  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
بذلك،   للقيام  بوك،  فيس  على  الحواري  التفاعل  التواصل  ونوع  للتفاعل  االستعداد  مستوى  الورقة  درست 

الذي حققته الشركات على الفيس بوك إلنتاج تواصل حواري فعال التبادل وإنشاء محادثة من خالل أنواع  
مختلفة من تبادل االتصاالت بين المنظمات والمستخدمين. حيث تم تحليل تفاعلية واستجابة ومحادثة لا 

على    29.078 أمريكا   135مشاركة  في  دول  ست  من  بالشركات  المعجبين  صفحات  من  صفحة 
الالتينية، وتظهر النتائج أن الشركات لديها اهتمام ضئيل بإدارة االتصاالت من خالل الحوار على الشبكة  
الناتج   التفاعل  أيًضا ألن  ولكن  للتفاعل،  االستعداد  من  مزيد  إلى  الحاجة  بسبب  فقط  ليس  االجتماعية، 

ذلك، وبالتالي توصي الدراسة إلى مراجعة استراتيجية االتصال على الشبكات االجتماعية  منخفض جًدا. ل
 وتحديد استراتيجية تتماشى مع الطبيعة الحوارية للمجتمع عبر شبكة االتصال. 

االتصال المؤسسي من  (.  Capriotti, Zeler & Camilleri, 2020) دراسة كابريوتي وآخرون   .9
 : االجتماعية: تحديد األبعاد الرئيسية لالتصال الحواري خالل الشبكات 

هدفت الدراسة للتعرف على مستوى االتصال المؤسسي من خالل الشبكات االجتماعية، حيث طرحت     
 "الدراسة إطار عمل مفاهيمي يشتمل على خمسة أبعاد رئيسية بما في ذلك "الحضور النشط" و"التفاعلي

التفاعلية"   و"الموارد  الحواري  والموقف"  التواصل  على  تأثيرها  شرح  خالل  من  و"المحادثة".  "االستجابة" 
وتبين من خالل الدراسة أنه كان لإلنترنت تأثير على العديد من جوانب الهياكل    .للمنظمات مع الجمهور

اب المصلحة مع بعضهم  والعمليات التنظيمية للشركات، حيث أثرت على كيفية تواصل المنظمات وأصح
فرًصا  ووفرت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  ذلك  في  بما  الرقمية  اإلعالم  وسائل  خالل  من  البعض. 
وتكاليف للشركات وطرق اتصاالتها مع جمهورها، وبالتالي تؤثر وسائل اإلعالم الرقمية على كيفية تفاعل 

التي   المنظمات  من  العديد  هناك  المصلحة،  أصحاب  مع  من  المؤسسات  االتصالي  حوارها  إدارة  تجيد 
 خالل الشبكات االجتماعية، ولكن هناك آخرين لم يفعلوا ذلك. 

المعجبين Che & Hsu, 2017دراسة ) .10 التي تؤثر على عدد  (. دراسة استكشافية للعوامل 
 :على فيس بوك بناًء على نظرية الحوار

المع الحوار،  حلقة  وهي  الحوار،  نظرية  محاور  بين  العالقة  زيارة  درست  تكرار  توليد  المفيدة،  لومات 
الصفحة، سهولة الواجهة، والحفاظ على الزوار، وبين تغير عدد المعجبين؛ وبينت الدراسة أن بعض هذه  
المعايير لها عالقة برقم المعجبين، مما يعني أنه إذا أراد نشاه تجاري تحسين استراتيجيته العامة على  

دء في البحث عن هذه المعايير، التي يمكنها أن تساعد األعمال  منصات التواصل االجتماعي، فيمكنه الب
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على   يساعد  المعايير  هذه  تطبيق  إن  حيث  فعالية؛  أكثر  بشكل  الخاصة  صفحاتها  إدارة  على  التجارية 
المنشورات   وعدد  المشاركات  وعدد  اإلعجابات  أن عدد  الدراسة  بينت  فقد  قيمة عالية،  الجمهور  إكساب 

لصفحة يرتبط بزيادة عدد المعجبين؛ أما عدد التعليقات وعدد المنشورات التي تحتوي  وتوليد تكرار زيارة ا
 على روابط لمواقع خارجية فلم يكن لها أهمية بزيادة عدد المعجبين.

(. االتصال الحواري والعالقات العامة في المواقع  Charles, Akwari, 2017دراسة شارلز ) .11
 :اإللكترونية

الدراسة البحث في كيفية دمج شركات العالقات العامة لمبادئ االتصال الحواري على مواقعهم  هدفت هذه  
موقًعا عالمًيا،    250موقًعا من تقرير هولمز حول أفضل    50اإللكترونية. من خالل دراسة أعلى وأدنى  

إذ  الحواري لمعرفة ما  العامة، وتم تطبيق االتصال  العالقات  لدوائر  المحتوى  ا كانت شركات  وتم تحليل 
وتوفير  اإلنترنت،  شبكة  على  مواقعهم  على  فعال  بشكل  الحواري  االتصال  مبدأ  تدمج  العامة  العالقات 
معلومات ألصحاب المصلحة والعمالء المحتملين، وما إذا كانت هناك اختالفات بين العالقات العامة من  

النتائ  وكشفت  الحوارية،  والحلقة  الويب  موقع  استخدام  قابلية  للخمسين  حيث  العامة  العالقات  دائرة  أن  ج 
موقًعا للعالقات العامة. باإلضافة إلى    50شركة األدنى لم تستخدم االتصال الحواري بنفس درجة أفضل  
دنى قد استخدمت ألذات الترتيب األعلى أو ا  ذلك، ورغم ذلك فقد كشفت الدراسة أن جميع الشركات سواءً 

 ا بدرجات متفاوتة.مبادئ االتصال الحواري ولكن كما ذكرن
(. مدى استخدام الشركات المتعمدة على التكنولوجيا الجديدة  Kemna, 2013دراسة كمنا ) .12

 لالتصاالت الحوارية عبر تويتر 
هدف الدراسة للتعرف على مدى استخدام الشركات المتعمدة على التكنولوجيا الجديدة لالتصاالت الحوارية 

اختيار   تم  حيث  تويتر،  أن    89عبر  إلى  النتائج  وأشارت  دراسة،  كعينة  التكنولوجيا  على  تعتمد  شركة 
ا لالتصال الحواري من الشركات صغيرة الحجم، وأداء االتصال الحواري  الشركات الكبيرة أفضل استخدامً 

الدراسة عن وجود   نتائج  النشر، وكشفت  أكثر من االعتماد على  يتم بشكل أفضل من خالل االستماع 
ركة على تحقيق فاعلية االتصال الحواري، وأن االتصال الحواري يتحقق بشكل أفضل من  تأثير لحجم الش

 خالل الحلقات الحوارية، وليس فقط من خالل توفير معلومات مفيدة للجمهور.
الجديد،    .(Graham & Johnson, 2013)دراسة   .13 واإلعالم  الحكومية  العامة  العالقات 

 :دراسة تحليلية التجاهات اإلعالم الجديد المستخدم على مستوى الحكومات المحلية 
في   الحكوميين  المسؤولين  لدى  المستخدم  الجديد  اإلعالم  اتجاهات  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

المواطن مع تفاعل  لدرجة  إدراكهم  العامة ومدى  الكتابات على مواقع العالقات  نوع من  أي  هم، ومعرفة 
التواصل االجتماعي تلك التي يهتم به المواطن. واعتمدت الدراسة المنهج المسحي وكانت عينة الدراسة 

ا في الواليات المتحدة األمريكية. وتم استخدام نظرية االتصال الحواري، وأكدت  ا محليً حكوميً   مسؤوالً   463
لمسؤولين في العالقات العامة الحكومية تهتم بالشأن العام، وقليل ما تذكر ما  الدراسة أن معظم حسابات ا 
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يهم المواطن بشكل خاص ومباشر، لهذا أوصت الدراسة أن على المسؤولين أن يضمنوا كتابات المواقع 
ذكر    أشياءً  ألجل  فقط  وليس  الناس،  مع  تواصل  وسيلة  تكون  أن  يجب  وأنها  المواطن،  حاجة  تالمس 

 األحداث.
ستراتيجية عالمية للعالقات ا. استخدام اإلعالم التفاعلي ك(Kim & Molleda 2011)دراسة   .14

 :العامة
هدفت  كما  العامة،  العالقات  في  الجديد  اإلعالم  أو  التفاعلي  اإلعالم  أهمية  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 

تأثير التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على استخ تقييم  التفاعلي في  الدراسة إلى  دام اإلعالم 
المؤسسات الحكومية واألممية. من خالل نظرية االتصال الحواري، واستخدمت الدراسة تحليل المضمون  

الدراسة أن    30في    ا حكوميً   اإلكترونيً   اموقعً   118من خالل تحليل   العالم، وبينت  دولة في كافة قارات 
اعلي بشكل أفضل، وأن العالقات العامة وممارسيها  المؤسسات الحكومية يمكن أن تستفيد من اإلعالم التف 

التواصل  منصات  بأن  الدراسة  أكدت  كما  حولها،  تحدث  التي  واالقتصادية  السياسية  بالتغيرات  يتأثرون 
السريع   التفاعل  خاصية  من  للمنصات  لما  اإللكترونية،  المواقع  من  بالدراسة  أولوية  أكثر  االجتماعي 

 والمقبول.
 

 : سات السابقةالتعليق على الدرا
تبين       السابقة،  الدراسات  على  االطالع  خالل  العامة   للباحثينمن  العالقات  استخدام  على  تركيزها 

في وظيفتها وعلمها وتواصلها مع جمهورها، فمنها من ركزت على مواقع التواصل االجتماعي    لإلنترنت 
كمنصة لتواصل المنظمة عبر دائرة العالقات العامة مع جمهورها، ومنها من ركز على موقع اإلنترنت  

الكبيرة   السابقة األهمية  الدراسات  تبين من خالل  في عمل   ت لإلنترنإليصال رسالته وخدماته لجمهوره. 
العالقات العامة وسرعة تواصلها مع جمهورها وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وكذلك الحال في 
الحوار  لتسهيل  االجتماعي  التواصل  شبكات  وانتشار  واإلنترنت  االتصال  لثورة  المناسب  التوظيف 

ئر العالقات العامة في المنظمات  والتواصل مع الجمهور والعمالء والزبائن عبر تلك الشبكات من قبل دوا
 والمؤسسات. 

في       الحواري  االتصال  نظرية  على  تركيزها  السابقة  الدراسات  نتائج  من  مهمة  كنتيجة  كذلك  وتبرز 
اتصال المؤسسات مع الجمهور عبر اإلنترنت، من خالل مبادئها الرئيسة، والتي تتركز حول )المعلومات 

م للجمهور، والحفاظ على زواره، وحلقات حوارية تفاعلية، وتكرار زيارة  المفيدة للجمهور، وسهولة االستخدا
 الموقع(، وهو محور الدراسة الراهنة. 

 االستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تكوين فكرة كاملة حول نظرية االتصال الحواري ومبادئها  -1

 الرئيسية. 
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 ت السابقة في بناء اإلطار النظري واستمارة تحليل المحتوى. تم االستفادة من الدراسا -2
ن تصور كامل وواض  حول استخدامات اإلنترنت من قبل دوائر العالقات العامة ي تشّكل لدى الباحث -3

 لبناء تواصل مع الجمهور. 
 االختالف ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

تم التطبيق عليه وهو وزارة الداخلية والشرطة وهيئة التوجيه  تختلف الدراسة الحالية في المجتمع الذي   -1
 السياسي في الضفة الغربية. 

وحتى منتصفه وهي الفترة التي    م2021تختلف كذلك في حدود الدراسة الزماني وهو منذ بداية العام   -2
 شهدت انتشار فيروس كورونا.

بالم  -3 يتعلق  فيما  السابقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  المتبعوتختلف  حيث تم استخدام منهج    ؛نهج 
 تحليل المضمون في الدراسة الحالية، بينما استخدمت بعض الدراسات السابقة مناهج مختلفة. 

 
 : اإلطار النظري 

 

 :نظرية االتصال الحواري 
قترح  ابينهم حول ماهية الحوار، إذ    ارغم وجود اتفاق بين العلماء حول الحوار، إال أن هناك تضاربً     
تبادل لألفكار   م2002( عام  Kent & Taylor)  "تايلور" و  "كينت " أن االتصال الحواري يشير إلى أي 

واآلراء عن طريق التفاوض، حيث بّينا أن تحقيق االتصال الثنائي االتجاه من خالل تبادل األفكار واآلراء  
ُيعّد حوارًا، في المقابل اعتبر بعض الباحثين أن تسمية كل اتصال ثنائي االتجاه بأنه "حوار" غير دقيق، 

ال على  أن وأطلقوا  أضافوا  المتبادلين.َ كما  والتفاهم  االحترام  على  تقوم  لعالقة  ونتائج  سابقة  أنه  حوار 
مهارات الحوار ترتبط بشكل عام بالكفاءة العالئقية والتعاطف، واالحترام غير المحدود، وفكرة التكافؤ في 

نمو  العلماء  من  للعديد  الحوار  أصب   لذا  المهذب،  التفاعل  مجرد  من  بداًل  مثاليً ذجً العالقة  للتفاعل  ا  ا 
 (. Kent&Theunissen, 2016, p8)المثالي 

 :نشأة نظرية االتصال الحواري 
     ( عام  في  الحوار  مصطل   صاحب  م1958ظهر  بوبر،  لمارتن  الكالسيكية  األعمال  خالل  من   )

  ( باألب الروحي لمفهوم الحوار Dafermosالفضل في تطوير هذه النظرية، والذي أطلق عليه دافيموس )
في بناء    امحوريً   ا. أشار كينت وتايلور أن لنهج االتصال الحواري دورً (Muckenstum, 2013, p13)حديثًا  

العالقات بين المؤسسة والجمهور، وّعول أن النهج الحواري يفس  المجال لتبادل الحوار بين األشخاص،  
لبناء  الحوارية  المقاربة  اعتبار  وتم  واالحترام،  والصدق  لالنفتاح  المجال  يفس   تعاوني  نهج  إلى  ويرمي 

العالقات  إلدارة  خاص  بشكل  أخالقية  معاملة  العمالء  مع   ,Taylor& Xiong, 2019)العامة    العالقات 
p326) . 
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،  م2018ويضيف الصالحي نقاًل عن كينت وتايلور بأن لنظرية االتصال الحواري مبادئ خمسة، هي: )
 (. 146-145ص 

ويقصد به أن تكون الصفحة سهلة التصف  واالستخدام من قبل    سهولة استخدام الصفحة:  المبدأ األول.
 الزوار، وقلة ظهور اإلعالنات في الصفحة.

الثاني. للجمهور:   المبدأ  مفيدة  معلومات  للجماهير    تقديم  تقدم الصفحة معلومات ذات قيمة  ينبغي أن 
ت المنظمة؛ فيجب توافر كلها، وأن تلبي هذه المعلومات احتياجات وتطلعات الجماهير وليس فقط احتياجا

معلومات عن كيفية االتصال بالمنظمة، وتوضي  رسالة المنظمة وأهدافها، ووجود معلومات عن الخدمات 
 والمنتجات التي تقدمها المنظمة.

الزيارة:   المبدأ الثالث. ينبغي أن تتضمن الصفحة مزايا تجعلها جذابة أمام الزوار، بحيث يعيدون    تكرار 
من   أكثر  محدثة زيارتها  معلومات  ووجود  للخدمات،  عروض  ترويجية،  منشورات  وجود  مثل:  مرة، 

 باستمرار.
الرابع الزوار:.  المبدأ  على  تجذب   الحفاظ  التي  المهة  والروابط  المضامين  الصفحة  تتضمن  أن  بمعنى 

الزوار مع وضع عالمات واضحة تحدد مسار الزائر وتمكنه من العودة للصفحة، بحيث ال يتحول الزائر 
 إلى متصف  آخر، وقلة ظهور اإلعالنات في الصفحة، ودعوة الجمهور لإلعجاب بها أو المنشور. 

الخامس. التفاعلية:  المبدأ  الحوارية  التفاعلية    الحلقة  األدوات  الصفحة  تتضمن  أن  المبدأ  بهذا  ويقصد 
التي يطلبها، والرد    التي تتي  الفرصة للجمهور بالرد على ما تنشره المنظمة، وتزويد الجمهور بالمعلومات 

بالخدمات  الجمهور  رأي  تستطلع  منشورات  ووجود  التعليقات،  عبر  الجمهور  وشكاوى  استفسارات  على 
 المقدمة.

 

 :نظرية االتصال الحواري والعالقات العامة
إن من المسائل الجديرة باالهتمام في العالقات العامة اليوم، هو كيف ينظر ممارسوها لألدوات التي     

قد   ( Sallot, et al, 2004)تساااتخدم من خالل شااابكة اإلنترنت، ويذكر أن الباحث سااالااوت وباحثين آخاارين  
صوراتهم حول األدوات المستندة إلى  أجروا مقابالت مع ممارسين للعالقات العامة حول استخدام الويب وت

الويب في الدور الذي ينبغي أن تقوم به في هذا المجال، فأشارت بعض النتائج إلى أن ممارسي العالقات 
العامة يستخدمون اإلنترنت "كوسيلة للبحث عن جمهور" وتحسين العالقات مع اإلدارة والعمالء. باإلضافة  

اعتبارها وسيلة ليس فقط لتعزيز صورتهم، ولكن أيضا قناة لتوزيع  إلى ذلك، فالممارسون ينظرون للويب ب
القائمة   العالقات  لتعزيز  "وسيلة  كانت  الشبكة  أن  يؤكدون  الممارسين  أن  من  الرغم  وعلى  المعلومات، 

لوجه   وجها  االتصال  لقيمة  المطلق  االستبدال  على  المقدرة  للويب  يرون  ال  أنهم  إال   & Wirtz)بالفعل" 
Ngondo, 2013, p.9) . 
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إلى  المعلومات  نقل  عليها في  يعول  كأداة  الويب  أن  يدركون  العامة  العالقات  أن ممارسي  الواض   من 
عام،   بشكل  الويب  الستخدام  يدعون  العامة  العالقات  في  الباحثين  أن  أيضا  الواض   ومن  الجمهور، 

أق الحواري. ما هو  لتسهيل االتصال  أداة  باعتبارها  إذا والمواقع على وجه الخصوص  ل وضوحا هو ما 
كان ممارسو العالقات العامة يضعون هذه التوصيات موضع التنفيذ في المواقع التنظيمية الخاصة بهم  

 . (م2016)القاسمي، 
 

 : إسقاط النظرية على الدراسة الحالية
اإللكتروني لجهاز  تتكون عينة الدراسة الحالية من الموقع اإللكتروني لهيئة التوجيه السياسي والموقع      

نظرً  العينة  تلك  اختيار  تم  وقد  الداخلية،  ووزارة  الفلسطينية  والهيئات  الشرطة  األجهزة  أكثر  من  لكونهم  ا 
ومعالجة  واحتكاكً   تواصالً  متابعة  هي  وعملها  دورها  طبيعة  الفلسطينية  فالشرطة  الفلسطيني،  بالجمهور  ا 

و  بالجرائم  والمتعلقة  للمواطنين  اليومية  السياسي  المشكالت  التوجيه  هيئة  أما  والسرقة...الخ،  المخالفات 
وتثقيف  لتوعية  الهيئة  تعقدها  التي  والبرامج  الندوات  خالل  من  واض   الجمهور  مع  فتفاعلها  والوطني 

 المجتمع والجمهور حول المؤسسة األمنية الفلسطينية وأدوارها في المجتمع.
دراسته من خالل  الباحثان  يسعى  هنا  الحالية  ممن  اإللكترونية  ا  المواقع  فاعلية  مدى  على  التعرف  إلى 

الموقع اإللكتروني،   الحواري مع جماهيرها عبر  الداخلية في االتصال  الفلسطينية ووزارة  للهيئة والشرطة 
وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة المنبثقة من أساسيات النظرية الخمسة والتي تم تناولها أعاله، وبالتالي  

لومات مفيدة من خالل الموقعين للجمهور الفلسطيني، وسهولة استخدام الموقعين من قبل  دراسة توفير مع
 الجمهور ومدى توافر حلقات حوارية وتفاعلية في الموقعين مع الجمهور الفلسطيني. 

 

 :المواقع اإللكترونية
من مطوري الشبكات والمبرمجين    تتعدد تعريفات موقع الويب وفًقا لخلفيات المعرفين، الخلفيات التقنية   

الوثائق   كتابة  في  المستخدمة  البرمجية  اللغة  طبيعة  مثل  للموقع  التقني  الوصف  على  يركزون 
بينما يركز مستخدمو الويب عن تعريف موقع الويب باستخدام محرك   ،والبروتوكوالت التي تنظم التواصل

أبرزها ذلك الذي عرف الموقع بأنه: "مجموعة من الملفات الويب المرتبطة فيما بينها    Googleالبحث  
الرئيسية   الصفحة  يسمى  افتتاحي  لملف  إلى   Home Pageوالمتضمنة  الولوج من خاللها  يمكن  التي 

المتصف "   على  الموقع  اسم  كتابة  عبر  الموقع  إلى  الوصول  ويتم  الموقع  في  المتضمنة  الوثائق  بقية 
 .(21، صم2014نيس، )وا
والصور     والنصوص  الصفحات  من  "مجموعة  بأنه  الموقع  يعرف  تفصيال  أكثر  آخر  تعريف  وفي 

والمقاطع الفيديو المترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف إلى عرض ووصف المعلومات والبيانات  
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مكان وله عنوان فريد    ووضعها عن جهة ما أو مؤسسة ما بحيث يكون الوصول إليه غير محدد بزمان وال
 (. 21، ص م2014)وانيس، يميزه عن بقية المواقع على شبكة اإلنترنت" 

 
 :ومنهجيتها  الدراسةإجراءات 

 

 :منهجية الدراسة

المواقع      فاعلية  الكمية لمعرفة مدى  السياقات واألبعاد  الكمية، أي  البحث ضمن األبحاث  يندرج هذا 
التوجيه   لهيئة  االتصال  اإللكترونية  لنظرية  وفًقا  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  والشرطة  والوطني  السياسي 

المضمون   تحليل  وفًقا الستمارة  الزمنية،  الدراسة  حدود  اإللكترونية ضمن  المواقع  تقدمها  التي  الحواري، 
 التي وضعها كينت وتايلور. 

وب تحليل المضمون في الدراسات وبالتالي تم استخدام منهج تحليل المحتوى، حيث يرتبط تطبيق أسل    
األرقام   لغة  األسلوب استخدام  هذا  ويستلزم في  كميًا  المدروسة  الظواهر  أو  الظاهرة  االجتماعية بوصف 
تم من خالله تحليل  المدروسة، والذي  الظاهرة  المختلفة لوصف  الفئات  وذلك عن طريق رصد تكرارات 

الدراسة، وذلك بهدف وصف وتحليل مدى فاعلية المواقع  محتوى المواقع اإللكترونية الثالث المستهدفة في 
االتصال   لنظرية  وفًقا  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  لهيئة  اإللكترونية 

 الحواري. 
 

 :مجتمع الدراسة

للصفحات        اإللكترونية  بالمواقع  الخاصة  المنشورات  بجميع  الدراسة  مجتمع  )التوجيه يتمثل  الثالث 
فاعلية   تم اختيارها بهدف توضي  مدى  الداخلية(، والتي  الفلسطينية، ووزارة  الشرطة  السياسي والوطني، 

 هذه المواقع اإللكترونية وفًقا لنظرية االتصال الحواري.
 

 :عينة الدراسة

الثالث       للصفحات  اإللكترونية  بالمواقع  الخاصة  بالمنشورات  الدراسة  عينة  السياسي  تمثلت  )التوجيه 
بين   ما  الواقعة  الزمنية  الفترة  خالل  الداخلية(،  ووزارة  الفلسطينية،  الشرطة    -م 2021/ 1/1والوطني، 

هذه  ان  ، بهدف تحديد مدى فاعلية هذه المواقع وفًقا لنظرية االتصال الحواري، واختار الباحثم2021/ 1/6
الفترة وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، إذ تضمنت الفترة الزمنية بفعل التغيرات التي حدثت في هذه 

اإلجراءات  من  مجموعة  لتطبيق  بعدها  لتنتقل  الفلسطيني،  المجتمع  في  االعتيادية  األوضاع  الفترة  هذه 
معيارً  والمشكالت  األوبئة  انتشار  فترة  تعد  إذ  كورونا،  فيروس  المسؤولية لمواجهة  أداء  مستوى  لتقييم  ا 

قس  قبل  من  في ظل  االجتماعية  وبخاصة  الجمهور  مع  التواصل  في  المؤسسات  في  العامة  العالقات  م 
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اعتماد الطرق التقنية واإلنترنت في هذه الحال، كما تعد هذه الفترة حديثة ومناسبة للوقت الذي أعدت به 
 الدراسة.

 
 :أداة الدراسة )استمارة تحليل المحتوى(

 & Kentوى التي وضعها كل من كينت وتايلور )اعتمدت هذه الدراسة على استمارة تحليل المحت    
Taylor  المواقع اإللكترونية الثالثة )التوجيه السياسي والوطني، الشرطة الفلسطينية، ووزارة  ( كأداة لتحليل
وفحص مدى توفيرها للمعلومات المفيدة للجمهور وسهولة استخدامها، ومستوى محافظتها على    الداخلية(

زوار الموقع وضمان معاودة زيارتهم لها، والتي تعد كمؤشر أولي على اتجاه تأثير المنشورات في مجملها  
التفاعلية التي تعتمد  وقدرتها على اختراق الجمهور والتأثير عليهم، باإلضافة إلى تحديد الحلقات الحوارية  

 عليها.  
)التوجيه        الثالثة  للصفحات  اإللكترونية  بالمواقع  المحتوى  بتحليل  الخاصة  المفردات  ولتوضي  

السياسي والوطني، الشرطة الفلسطينية، ووزارة الداخلية( البد من اإلشارة إلى العناصر الرئيسية بوحدات، 
 المحتوى الخاصة بالدراسة، وهي كما يلي: وفئات التحليل التي شملتها استمارة تحليل

التحليل انطالقً  .1 التحليل: تم تحديد وحدات  ا من المشكلة وأهداف وأسئلة الدراسة وتم تحديد كما  وحدة 
 يلي: 

 أواًل: توفير معلومات مفيدة، واشتملت على قياس وتحديد المحاور التالية:  ❖
 .معلومات عن التواصل بالمنظمة .1
 . وتاريخها المنظمةوصف  .2
 .رؤية المنظمة وفلسفتها .3
 . معلومات وصور للتحميل .4
  .إتاحة مطبوعات للمنظمة على الموقع .5
 . نشر بيانات صحفية .6
 .نشر مقاطع صوتية وفيديوهات  .7
 . مشاركة المنظمة المدنية والمجتمعية .8
 .نشر تقارير مالية وسنوية .9

 .روابط للمجال الصناعي والخدمي الذي تنتمي إليه المنظمة .10
 . معلنة حول بعض القضايامواقف  .11
 ا: سهولة استخدام الموقع، واشتمل على قياس وتحديد المحاور التالية: ثانيً  ❖
 . وجود روابط واضحة للعودة إلى الصفحة الرئيسية .1
 .وجود محرك بحث داخل الموقع .2

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " فاعلية المواقع اإللكترونية الفلسطينية الحكومية وفقًا لنظرية االتصال الحواري : "فلسطين دويكات - د. معين الكوع  132 

" 

" 

 

 

 . اتجاه المعلومات األساسية في الصفحة األولى .3
 .تعدد خيارات اللغة .4
 . وجود خارطة للموقع .5
 .يكس بشكل مقبول توفير جراف  .6
 . "helpتوافر خاصية المساعدة " .7
 .قابلية الوصول إلى المعلومات بدون فت  الصور .8
 ا: الحفاظ على زوار الموقع، واشتمل على قياس وتحديد المحاور التالية: ثالثً  ❖
 .وجود الشعار المميز للمنظمة على صفحات الموقع .1
 .شهرا خالل وضوح روابط المعلومات التي تم نشرها مؤخرً  .2
 .قلة اإلعالنات  .3
 . ثواني" 4من  أقلقصر وقت التحميل " .4
 .إمكانية االشتراك للحصول على معلومات منتظمة عبر البريد  .5
 .نشر تاريخ آخر تحديث للموقع .6
 ا: تكرار زيارة الموقع "معاودة الزيارة"، واشتمل على قياس وتحديد المحاور التالية:رابعً  ❖
 .يل والمشاركةوجود معلومات ومقاطع فيديوهات للتحم .1
 .وجود معلومات محدثة باستمرار .2
 .إمكانية حصول الزائر على معلومات متخصصة عبر البريد اإللكتروني .3
 . وجود قسم خاص باألسئلة الشائعة والرد عليها .4
 . إمكانية التسجيل في عضوية المنظمة على الموقع .5
 . إمكانية طلب الخدمة أو المنتج من الموقع مباشرة .6
 . وفعاليات المنظمة المستقبلية عرض تقويم بأحداث  .7
 .وجود دعوة صريحة للزوار لمعاودة الزيارة .8
 ا: الحلقات الحوارية التفاعلية واشتمل على قياس وتحديد المحاور التالية: خامسً  ❖
 . إتاحة الفرصة لالستفسار وتقديم الشكاوى من الجمهور .1
 .وجود روابط للمواقع االجتماعية للمنظمة على الموقع .2
 . أرقام هواتف المنظمة أو بعض المسؤولين فيهانشر  .3
 .نشر عناوين البريد اإللكتروني للمنظمة أو بعض المسؤولين فيها .4
 ة. إتاحة الفرصة للجمهور بطلب معلومات أو خدمات معين .5
 .نشر روابط للتواصل مع المديرين أو الخبراء أو العاملين بالمنظمة .6
 . وجود استطالعات آلراء الجمهور على الموقع .7
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 . إتاحة الفرصة للجمهور بالتصويت على بعض القضايا .8
 . توفير غرف دردشة أو منتديات تفاعلية .9
 

  :صدق أداة الدراسة

مال  أجلمن        من  التأكد  إلى  يهدف  الذي  المحتوى  استخدام صدق  تم  األداة  من صدق  مة ءالتأكد 
أن   من  والتأكد  الدراسة،  لمشكلة  وأسئلتها  المحتوى  استمارة  التي  عناصر  األسئلة  مع  تتناسب  محاورها 

تحاول الدراسة اإلجابة عنها، وتم التأكد من ذلك عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين ذات 
وذلك   الدراسة  أداة  محاور  الرأي حول  إبداء  منهم  وطلب  البحث  مجال  في  العالية  والخبرة  االختصاص 

ًء على مالحظات المحكمين تم تعديل أداة الدراسة بالتعديل وإلغاء بعض المحاور والفقرات وحذفها، وبنا
 لتصب  بصورتها النهاية التي تم بالنهاية اعتمادها في تقييم المواقع اإللكترونية التي شملتها الدراسة.

 

  :ثبات أداة الدراسة

     ( الداخلي  التجانس  ثبات  الباحثان  الدراسة  Consistencyاستخدم  أداة  ثبات  فحص  أجل  من   )
رة تحليل المحتوى(، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباه بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن )استما

( لفحص ثبات  Cronbach's Alpha)معادلة كرونباخ ألفا    انأجل تقدير معامل التجانس استخدم الباحث
 أداة الدراسة، على جميع فقرات المقياس، وكل بعد على حده كما في اآلتي:  

 :( 4.1جدول )
 (Cronbach's Alpha)يوضح عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا  

 الثبات   عدد الفقرات  المحور  الرقم 
 0.752 11 توفير معلومات مفيدة  1
 0.765 8 سهولة استخدام الموقع  2
 0.629 6 الحفاظ على زوار الموقع 3
 0.774 8 تكرار زيارة الموقع )معاودة الزيارة( 4
 0.801 9 الحلقات الحوارية التفاعلية  5

ألفا لمحاور الدراسة قد بلغت على التوالي    ( أن قيم معامالت ثبات كرونباخ4.1يتض  من الجدول )    
(، ثم المحور الرابع المتعلق بتكرار  0.801للمحور الخامس المتعلق بالحلقات الحوارية التفاعلية بقيمة )

(، ثم المحور الثاني المتعلق بسهولة استخدام الموقع بقيمة  0.774زيارة الموقع )معاودة الزيارة( بقيمة )
ا0.765) المحور  ثم   ،)( بقيمة  مفيدة  معلومات  بتوفير  المتعلق  الثالث 0.752ألول  للمحور  وأقلها   ،)

(، كما يالحظ أن معامل ثبات كرونباخ ألفا للفقرات جميعها  0.629المتعلق بالحفاظ على الزوار بقيمة ) 
( وفقراتها  0.741بلغ  المحتوى(  تحليل  )استمارة  الدراسة  أداة  من  وتجعل  مرتفعة  القيمة  هذه  وتعتبر   )

 المختلفة مناسبة ألغراض الدراسة.
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 :إجراءات الدراسة

 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفًقا للخطوات اآلتية: 

 قراءة ومراجعة األدبيات المشابهة لموضوع الدراسة.  .1
 إعداد أداة الدراسة )استمارة تحليل المحتوى( بصورتها النهائية بعد التعديل.   .2
الم .3 شمل  الذي  الدراسة  مجتمع  أفراد  وجهاز تحديد  السياسي،  التوجيه  هيئة  من  لكل  اإللكتروني  وقع 

 ة الفلسطيني، ووزارة الداخلية الفلسطينية. طالشر 
تحليل المحتوى الخاص بالمواقع الثالث من خالل االطالع على محتوياتها وتعبئة استمارة المحتوى   .4

 بما يتناسب مع مقياس الدراسة المختار. 
خال .5 من  جمعها  تم  التي  البيانات  ثم تفريغ  ومن  الحاسوب  إلى  وإدخالها  المحتوى  تحليل  استمارة  ل 

 (.SPSSا باستخدام البرنامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )معالجتها إحصائيً 
  استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها. .6
 

 :المعالجات اإلحصائية

أداة       الباحثان  تم    (Google forms)استخدم  حيث  المحتوى(  تحليل  )استمارة  الدراسة  أداة  لتحليل 
تفريغ االستمارة إلكترونًيا، ومن ثم إدخال بيانات المنشورات خالل فترة التحليل، تم إخراج نتائج التحليل  

برنامج الرزم  ان  استخدم الباحث على شكل رسم بياني وجداول إليجاد العالقات بينها والتعليق عليها، حيث  
 ( وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.   .1
 ( لفحص الثبات أداة الدراسة. Cronbach's Alpha)معامل كرونباخ ألفا  .2

 :عرض نتائج الدراسة

مدى فاعلية المواقع اإللكترونية لهيئة التوجيه السياسي والوطني  تتضمن نتائج الدراسة التحليلية تحديد      
الحواري  االتصال  لنظرية  وفًقا  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  توفيرها  ،  والشرطة  مدى  توضي   خالل  من 

توى من خالل فئة مضمون للمعلومات المفيدة للجمهور وسهولة استخدامها، إلى جانب تحليل أداء المح
المادة المنشورة ومستوى محافظتها على زوار الموقع وضمان معاودة زيارتهم لها، والتي تعد مؤشرًا أوليًا  
على اتجاه تأثير المنشورات في مجملها وقدرتها على اختراق الجمهور والتأثير فيهم، إضافة إلى تحديد  

، وتم ذلك من خالل رصد محتوى هذه المواقع واإلجابة عن  االحلقات الحوارية التفاعلية التي تعتمد عليه
 أسئلة الدراسة من خاللها، إضافة إلى تحديد مضمونها والعناصر المرتبطة بها. 
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 : بأداة الدراسة )تحليل استمارة المحتوى(النتائج المرتبطة  
تصنف هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد على تصوير خصائص الظاهرة      

يتم استخدام تحليل   البحوث  النوع من  يتم دراستها وتقديم معلومات عنها وتحليلها، وفي إطار هذا  التي 
الفلسطيمحتوى   نية ووزارة الداخلية  المواقع اإللكترونية لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة 

، واستخدمت أداة تحليل المحتوى للمحتوى المنشور في المواقع اإللكترونية  وفًقا لنظرية االتصال الحواري 
بين   ما  المحصورة  الزمنية  الفترة  خالل  تاريخ    م2021/ 1/1المختارة  خالل م6/2021/ 1وحتى  من   ،

تح بهدف  مضامينها  وتحليل  المواقع  محتوى  عرض  على  المفيدة  ديد  االعتماد  للمعلومات  توفيرها  مدى 
المنشورة   المادة  مضمون  فئة  خالل  من  المحتوى  أداء  تحليل  جانب  إلى  استخدامها،  وسهولة  للجمهور 
ومستوى محافظتها على زوار الموقع وضمان معاودة زيارتهم لها، وتحديد الحلقات الحوارية التفاعلية التي  

عليها الباحثتعتمد  واعتمد  أداة    ان.  من  في  مكون  إجابة  مقياس  على  )متوفر(    3الدراسة  وهو  درجات 
)درجت  3وأعطيت   وأعطيت  ما(  حد  إلى  )متوفر  واحدة(، ادرجات،  )درجة  وأعطيت  متوفر  وغير  ن(، 

 واعتمادًا على هذا المقياس فقد تم اعتماد مفتاح التصحي  التالي: 
 (  5.1جدول )

 المحتوى للمواقع اإللكترونيةمفتاح التصحيح الخاص بفقرات استمارة تحليل  

 الدرجة الوسط الحسابي 
 منخفضة / غير متوفر 1.6  -1من 
 متوسطة/ متوفر إلى حد ما  2.33  -1.67من 

 مرتفعة/ متوفر 3  -2.34من 
 

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
األول:   ❖ الدراسة  سؤال  الموقع  "  والذي نص علىنتائج  توفير  مدى  هيئة  ما  من  لكل  اإللكتروني 

 " التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية المعلومات المفيدة للجمهور؟
والنسبة    أجلومن    المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 

( الثالث  اإللكترونية  للمواقع  ووزارة المئوية  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 
 الفلسطينية(، والجداول التالية توض  ذلك: الداخلية
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 ( 5.2جدول رقم )
 حسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور األول المتعلق المتوسطات ال 

 توفير المعلومات المفيدة للجمهوربمدى  

 توفير معلومات مفيدة للجمهور 
 وزارة الداخلية الشرطة الفلسطينية هيئة التوجيه السياسي

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

 مرتفعة 3 مرتفعة 3 متوسطة  2 معلومات عن التواصل بالمنظمة
 مرتفعة 3 مرتفعة 3 مرتفعة 3 وتاريخها  المنظمةوصف 

 مرتفعة 3 منخفضة 1 متوسطة  2 رؤية المنظمة وفلسفتها
 متوسطة  2 متوسطة  2 متوسطة  2 معلومات وصور للتحميل 

 منخفضة 1 متوسطة  2 متوسطة  2 مطبوعات للمنظمة على الموقع ةتاحإ
 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 نشر بيانات صحفية

 منخفضة 1 مرتفعة 3 منخفضة 1 نشر مقاطع صوتية وفيديوهات 
 متوسطة  2 مرتفعة 3 مرتفعة 3 مشاركة المنظمة المدنية والمجتمعية

 منخفضة 1 منخفضة 1 متوسطة  2 نشر تقارير مالية وسنوية
روابط للمجال الصناعي والخدمي 

 منخفضة 1 منخفضة 1  1 الذي تنتمي إليه المنظمة

 مرتفعة 3 منخفضة 1 متوسطة  2 مواقف معلنة حول بعض القضايا
 متوسطة  1.82 متوسطة  1.91 متوسطة  1.91 الدرجة الكلية

الجدول        الواردة في  البيانات  اإللكترونية  يالحظ من خالل  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  السابق 
البيانات    ةالثالث للجمهور، وتشير هذه  المفيدة  للمعلومات  توفيرها  يتعلق بمدى  فيما  الدراسة  التي شملتها 
)أإلى   من  لكل  اإللكترونية  المواقع  توفير  مدى  الشرطة ن  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 

الدا ووزارة  متوسطة  خليةالفلسطينية  جميعها  كانت  توفر  الفلسطينية(  حيث  من  أفضلها   جاء  حيث   ،
معلومات مفيدة للجمهور في المرتبة األولى كل من هيئة التوجيه السياسي والوطني موقع جهاز الشرطة  

( بلغ  حسابي  بمتوسط  الداخلية  1.91الفلسطينية  وزارة  موقع  كان  المفيدة  للمعلومات  توفيرًا  وأقلها   ،)
 (، وفيما يأتي توضيًحا للدرجة الكلية الخاصة بها: 1.82ينية بمتوسط حسابي بلغ )الفلسط

 ( 5.3جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور األول المتعلق 

 توفير المعلومات المفيدة للجمهوربمدى  

 للجمهور توفير معلومات مفيدة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المستوى  المئوية

 مرتفعة 89.00 577. 2.67 معلومات عن التواصل بالمنظمة
 مرتفعة 100.00 000. 3.00 وتاريخها  المنظمةوصف 

 متوسطة  66.67 1.000 2.00 رؤية المنظمة وفلسفتها
 متوسطة  66.67 000. 2.00 معلومات وصور للتحميل 
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 متوسطة  55.67 577. 1.67 اتاحه مطبوعات للمنظمة على الموقع
 منخفضة 33.33 000. 1.00 نشر بيانات صحفية

 متوسطة  55.67 1.155 1.67 نشر مقاطع صوتية وفيديوهات 
 مرتفعة 89.00 577. 2.67 مشاركة المنظمة المدنية والمجتمعية

 منخفضة 33.33 000. 1.00 نشر تقارير مالية وسنوية
روابط للمجال الصناعي والخدمي الذي تنتمي إليه  

 منخفضة 44.33 577. 1.33 المنظمة

 متوسطة  55.67 1.155 1.67 مواقف معلنة حول بعض القضايا
 مرتفعة  89.00 577. 2.67 الدرجة الكلية 

    ( رقم  الجدول  من  عبر  (،  5.3يتض   مفيدة  معلومات  لتوفير  الكلية  الدرجة  اإللكتروني  أن  الموقع 
الخاصة بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، وجهاز الشرطة    ة للجمهور في المواقع اإللكترونية الثالث

( مما يعني أن  2.67الفلسطيني، ووزارة الداخلية كانت متوسطة حيث بلغ الوسط الحسابي الخاص بها )
سط، وتشير النتائج الواردة في الجدول أيًضا إلى  هذه المواقع توفر المعلومات المفيدة للجمهور بمعدل متو 

إضافة إلى مشاركاتها  أن المواقع تحتوي على معلومات للتواصل مع المنظمة ووصف للمنظمة وتاريخها،  
وال يوجد   إليهالمدنية والمجتمعية، بينما لم تحتو المواقع روابط للمجال الصناعي أو الخدمي الذي تنتمي  

 اصة بهذه المؤسسات أو أي بيانات صحفية عبر هذه المواقع.تقارير مالية وسنوية خ

الثاني:   ❖ الدراسة  لكل من  "  والذي نص علىنتائج سؤال  اإللكتروني  الموقع  توفير واجهة  ما مدى 
االستخدام   سهولة  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  والشرطة  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 

 " للجمهور؟
السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  من أجل اإلجابة عن هذا   

( الثالث  اإللكترونية  الداخلية للمواقع  ووزارة  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه    هيئة 
 الفلسطينية(، والجداول التالية توض  ذلك:
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 ( 5.4جدول رقم )

 الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الثاني المتعلق بسهولة استخدام الموقعالمتوسطات 

 سهولة استخدام الموقع 

هيئة التوجيه 
 وزارة الداخلية الشرطة الفلسطينية السياسي

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

وجود روابط واضحة للعودة إلى الصفحة  
 الرئيسية

 منخفضة 1 مرتفعة 1 مرتفعة 3

 منخفضة 1 مرتفعة 3 منخفضة 1 وجود محرك بحث داخل الموقع 
اتجاه المعلومات األساسية في الصفحة  

 األولى
 متوسطة  2 منخفضة 3 مرتفعة 3

 منخفضة 1 متوسطة  1 منخفضة 1 تعدد خيارات اللغة
 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 وجود خارطة للموقع

 متوسطة  2 متوسطة  2 منخفضة 1 توفير جرافيكس بشكل مقبول 
 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة help" 1توافر خاصية المساعدة "

قابلية الوصول إلى المعلومات بدون فت   
 الصور 

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1

 منخفضة 1.50 منخفضة 1.63 منخفضة 1.25 الدرجة الكلية
اإللكترونية        بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  السابق  الجدول  الواردة في  البيانات  يالحظ من خالل 
التي شملتها الدراسة فيما يتعلق بسهولة استخدام واجهة الموقع من الجمهور، وتشير هذه البيانات    ةالثالث

هيئة التوجيه السياسي والوطني وجهاز الشرطة  إلى أن مستوى سهولة استخدام واجهة الموقع لكل من )
ن حيث االستخدام في ، حيث جاء أسهلها مالفلسطينية( كانت جميعها منخفضة الفلسطينية ووزارة الداخلية

بلغ ) بمتوسط حسابي  الفلسطينية  الشرطة  األولى موقع جهاز  الداخلية  1.63المرتبة  (، تاله موقع وزارة 
(، وأصعبها من حيث االستخدام كان موقع هيئة التوجيه السياسي  1.50الفلسطينية بمتوسط حسابي بلغ )
 لدرجة الكلية الخاصة بها: (، وفيما يأتي توضيًحا ل1.25والوطني بمتوسط حسابي بلغ )
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 ( 5.5جدول رقم )
 ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الثان 

 بسهولة استخدام الموقعالمتعلق بمدى  

 سهولة استخدام الموقع 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المستوى  المئوية

 متوسطة  55.67 1.155 1.67 وجود روابط واضحة للعودة إلى الصفحة الرئيسية
 متوسطة  55.67 1.155 1.67 وجود محرك بحث داخل الموقع 

 مرتفعة 89.00 577. 2.67 اتجاه المعلومات األساسية في الصفحة األولى 
 منخفضة 33.33 000. 1.00 تعدد خيارات اللغة

 منخفضة 33.33 000. 1.00 للموقعوجود خارطة 
 متوسطة  55.67 577. 1.67 توفير جرافيكس بشكل مقبول 

 منخفضة help" 1.00 .000 33.33توافر خاصية المساعدة "
 منخفضة 33.33 000. 1.00 قابلية الوصول إلى المعلومات بدون فت  الصور 

 منخفضة 48.61 190. 1.45 الدرجة الكلية 
من       )يتض   رقم  بالموقع  (،  5.5الجدول  الخاصة  الواجهة  استخدام  لسهولة  الكلية  الدرجة  أن 

الثالث اإللكترونية  المواقع  في  وجهاز   ةاإللكتروني  والوطني،  السياسي  التوجيه  هيئة  من  بكل  الخاصة 
بها ) الحسابي الخاص  الوسط  بلغ  الداخلية كانت منخفضة حيث  الفلسطيني، ووزارة  ( ما 1.45الشرطة 

يعني أن سهولة استخدام الموقع من الجمهور كانت منخفضة، وأشارت النتائج إلى أن هذه المواقع تعتمد  
لصفحة الرئيسة منها فقط، بينما ال تعتمد وجود خيارات للغات عدة وال توفر على تركيز معلوماتها في ا

بينما كان اعتمادها على   المعلومات دون فت  صور،  إلى  الوصول  المساعدة وال توفر خاصية  خاصية 
الموقع،  في  الفرعية  الروابط  بعض  يوجد  كان  حين  في  متوسطًا،  مقبول  بشكل  جرافيكي  تصميم  وجود 

 خاصية البحث لم تكن متطورة ودقيقة. إضافة إلى أن 

ما مستوى سعي الموقع اإللكتروني لكل من هيئة  "  والذي نص علىنتائج سؤال الدراسة الثالث:   ❖
 "التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية إلى الحفاظ على زواره؟

تم استخراج       السؤال  المعيارية والنسبة  ومن أجل اإلجابة عن هذا  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات 
الثالث اإللكترونية  للمواقع  ووزارة )  ةالمئوية  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 

 الفلسطينية(، والجداول التالية توض  ذلك: الداخلية
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 ( 5.6جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية 

 لفقرات المحور الثالث المتعلق بالحفاظ على زوار الموقع 

 الحفاظ على الزوار 

هيئة التوجيه 
 وزارة الداخلية الشرطة الفلسطينية السياسي

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

وجود الشعار المميز للمنظمة على 
 صفحات الموقع

 منخفضة 1 مرتفعة 3 مرتفعة 3

وضوح روابط المعلومات التي تم نشرها  
 مؤخرا خالل شهر

 منخفضة 1 مرتفعة 3 منخفضة 1

 مرتفعة 3 مرتفعة 3 مرتفعة 3 قلة اإلعالنات
 مرتفعة 3 مرتفعة 3 مرتفعة 3 ثواني" 4قصر وقت التحميل "أقل من  

إمكانية االشتراك للحصول على معلومات  
 منتظمة عبر البريد

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 نشر تاريخ آخر تحديث للموقع
 متوسطة  2.00 متوسطة  2.33 متوسطة  1.67 الدرجة الكلية

في       الواردة  البيانات  خالل  من  اإللكترونية  يالحظ  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  السابق  الجدول 
التي شملتها الدراسة فيما يتعلق بمستوى سعي الموقع اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي    ةالثالث

والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية إلى الحفاظ على زواره، وتشير هذه البيانات إلى أن مستوى  
  هيئة التوجيه السياسي والوطني وجهاز الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية على الزوار لكل من )الحفاظ  

متوسطة جميعها  كانت  الفلسطينية  الفلسطينية(  الشرطة  جهاز  موقع  األولى  المرتبة  في  جاء  حيث   ،
وأقلها كان   (،2(، تاله موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بمتوسط حسابي بلغ )2.33بمتوسط حسابي بلغ )

( بلغ  بمتوسط حسابي  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  الكلية  1.67موقع  للدرجة  يلي توضيًحا  وفيما   ،)
 الخاصة بها: 
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 ( 5.7جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية

 لفقرات المحور الثالث المتعلق بالحفاظ على زوار الموقع 

 الحفاظ على زوار الموقع
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المستوى  المئوية

وجود الشعار المميز للمنظمة على صفحات  
 الموقع

 متوسطة  77.67 1.155 2.33

ا وضوح روابط المعلومات التي تم نشرها مؤخرً 
 شهرخالل 

 متوسطة  55.67 1.155 1.67

 مرتفعة 100.00 000. 3.00 قلة اإلعالنات
 مرتفعة 100.00 000. 3.00 ثواني" 4من   أقلقصر وقت التحميل "

إمكانية االشتراك للحصول على معلومات منتظمة 
 عبر البريد

 منخفضة 33.33 000. 1.00

 منخفضة 33.33 000. 1.00 نشر تاريخ آخر تحديث للموقع
 متوسطة  66.67 333. 2.00 الدرجة الكلية 

    ( رقم  الجدول  من  بالموقع  (،  5.7يتض   الخاصة  الموقع  زوار  على  للحفاظ  الكلية  الدرجة  أن 
الثالث اإللكترونية  المواقع  في  وجهاز   ةاإللكتروني  والوطني،  السياسي  التوجيه  هيئة  من  بكل  الخاصة 

( ما يعني  2الشرطة الفلسطيني، ووزارة الداخلية كانت متوسط، حيث بلغ الوسط الحسابي الخاص بها )
أن هذه المواقع تحافظ على زوار الموقع بمعدل متوسط، وأشارت النتائج إلى أن هذه المواقع تعتمد على  

 ثواني". 4منظمة على صفحات الموقع، وقصر وقت التحميل "أقل من  وجود الشعار المميز لل

الرابع:   ❖ الدراسة  سؤال  علىنتائج  نص  الموقع  "  والذي  عبر  المنشورة  المواد  مساهمة  مدى  ما 
اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية بالحث  

 " على تكرار زيارة الموقع؟
المعيارية والنسبة       الحسابية واالنحرافات  المتوسطات  تم استخراج  السؤال  ومن أجل اإلجابة عن هذا 

الثالث اإللكترونية  للمواقع  ووزارة )  ةالمئوية  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 
 الفلسطينية(، والجداول اآلتية توض  ذلك: الداخلية
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 ( 5.8جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الرابع المتعلق بتكرار زيارة الموقع 

 تكرار زيارة الموقع

هيئة التوجيه 
 السياسي

الشرطة  
 وزارة الداخلية الفلسطينية

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

وجود معلومات ومقاطع فيديوهات للتحميل 
 والمشاركة 

 منخفضة 1 منخفضة 3 مرتفعة 1

 منخفضة 1 منخفضة 3 منخفضة 1 وجود معلومات محدثة باستمرار 
إمكانية حصول الزائر على معلومات 

 متخصصة عبر البريد اإللكتروني
 منخفضة 1 منخفضة 1 مرتفعة 1

 منخفضة 1 منخفضة 1 مرتفعة 1 خاص باألسئلة الشائعة والرد عليهاوجود قسم 
إمكانية التسجيل في عضوية المنظمة على  

 الموقع
 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1

إمكانية طلب الخدمة أو المنتج من الموقع  
 مباشرة 

 مرتفعة 3 مرتفعة 3 منخفضة 1

عرض تقويم بأحداث وفعاليات المنظمة  
 المستقبلية 

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 وجود دعوة صريحة للزوار لمعاودة الزيارة
 منخفضة 1.25 متوسطة  1.75 منخفضة 1 الدرجة الكلية

بالمواقع       الخاص  التقييم  اختالف  السابق  الجدول  في  الواردة  البيانات  خالل  من  اإللكترونية  يالحظ 
التي شملتها الدراسة فيما يتعلق بمدى حث هذه المواقع الجمهور على تكرار زيارتها، وتشير هذه    ةالثالث

هيئة التوجيه السياسي والوطني وجهاز  البيانات إلى أن مستوى الحث على تكرار زيارة الموقع لكل من )
، حيث جاء في المرتبة  ن المنخفضة والمتوسطةالفلسطينية( تراوحت بي   الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية

بلغ ) بمتوسط حسابي  الفلسطينية  الداخلية  1.75األولى مستوى موقع جهاز الشرطة  (، تاله موقع وزارة 
(، وأقلها من حيث الحث على تكرار زيارة الموقع كان لموقع هيئة  1.25الفلسطينية بمتوسط حسابي بلغ )

 (، وفيما يلي توضيًحا للدرجة الكلية الخاصة بها: 1.00حسابي بلغ )التوجيه السياسي والوطني بمتوسط 
 
 
 
 
 
 



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg               سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - والثالثون  التاسع العدد  143 ا

 ( 5.9جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الرابع المتعلق بتكرار زيارة الموقع 

 تكرار زيارة الموقع
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المستوى  المئوية

وجود معلومات ومقاطع فيديوهات للتحميل 
 والمشاركة 

 متوسطة  55.67 1.155 1.67

 متوسطة  55.67 1.155 1.67 وجود معلومات محدثة باستمرار 
إمكانية حصول الزائر على معلومات متخصصة 

 عبر البريد اإللكتروني
 منخفضة 33.33 000. 1.00

 منخفضة 33.33 000. 1.00 خاص باألسئلة الشائعة والرد عليهاوجود قسم 
 منخفضة 33.33 000. 1.00 إمكانية التسجيل في عضوية المنظمة على الموقع 
 متوسطة  77.67 1.155 2.33 إمكانية طلب الخدمة أو المنتج من الموقع مباشرة
 منخفضة 33.33 000. 1.00 عرض تقويم بأحداث وفعاليات المنظمة المستقبلية

 منخفضة 33.33 000. 1.00 وجود دعوة صريحة للزوار لمعاودة الزيارة
 منخفضة 44.44 381. 1.33 الدرجة الكلية

أن الدرجة الكلية لمستوى الحث على تكرار زيارة الموقع اإللكتروني  (،  5.9يتض  من الجدول رقم )     
الشرطة الفلسطيني، ووزارة الداخلية كانت منخفضة حيث  بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، وجهاز 

حيث   ؛( ما يعني أن هذه المواقع ال تشجع على تكرار زيارتها1.33بلغ الوسط الحسابي الخاص بها )
جاء معدل الحق على معاودة زيارتها بدرجة منخفضة، وأشارت النتائج إلى أن هذه المواقع تقدم معلومات  

و  للمشاركة  فيديو  بصورة  ومقاطع  باستمرار  محدثة  معلومات  تقدم  أنها  كما  متوسطة،  بصورة  التحميل 
متوسطة أيًضا، بينما أظهرت نتائج الدراسة اعتمادًا على الجدول السابق بأن إمكانية حصول الزائر على  
الشائعة والرد عليها، وإمكانية   باألسئلة  البريد اإللكتروني، ووجود قسم خاص  معلومات متخصصة عبر 

يل في عضوية المنظمة على الموقع، وعرض تقويم بأحداث وفعاليات المنظمة المستقبلية، ووجود  التسج
شملتها   التي  الثالث  المواقع  في  منخفضة  بدرجة  جميعها  كانت  الزيارة  لمعاودة  للزوار  صريحة  دعوة 

 الدراسة.

ة في الموقع  ما مدى توافر حلقات حوارية تفاعلي"  والذي نص علىنتائج سؤال الدراسة الخامس:   ❖
اإللكتروني الخاص بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية  

 " الفلسطينية؟
ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة       

الثالث اإللكترونية  للمواقع  ووزارة هيئة  )  ةالمئوية  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه 
 الفلسطينية(، والجداول التالية توض  ذلك: الداخلية
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 (5.10جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الخامس 

 المتعلق بتوافر حلقات حوارية تفاعلية 

 توفر حلقات حوارية تفاعلية 

هيئة التوجيه 
 السياسي

الشرطة  
 وزارة الداخلية الفلسطينية

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

 منخفضة 1 مرتفعة 3 منخفضة 1 من الجمهور الشكاوى إتاحة الفرصة لالستفسار وتقديم 
 منخفضة 1 مرتفعة 3 متوسطة  2 وجود روابط للمواقع االجتماعية للمنظمة على الموقع 
 متوسطة  2 متوسطة  2 متوسطة  2 نشر أرقام هواتف المنظمة أو بعض المسؤولين فيها
نشر عناوين البريد اإللكتروني للمنظمة أو بعض 

 المسؤولين فيها
 متوسطة  2 متوسطة  2 متوسطة  2

إتاحة الفرصة للجمهور بطلب معلومات أو خدمات 
 معينه

 مرتفعة 3 مرتفعة 3 منخفضة 1

نشر روابط للتواصل مع المديرين أو الخبراء أو  
 العاملين بالمنظمة 

 متوسطة  2 متوسطة  2 منخفضة 1

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 وجود استطالعات آلراء الجمهور على الموقع 
 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 الفرصة للجمهور بالتصويت على بعض القضايا إتاحة 

 منخفضة 1 منخفضة 1 منخفضة 1 توفير غرف دردشة أو منتديات تفاعلية 
 منخفضة 1.57 منخفضة 1.6 منخفضة 1.33 الدرجة الكلية

التقييم       اختالف  السابق  الجدول  في  الواردة  البيانات  خالل  من  اإللكترونية  يالحظ  بالمواقع  الخاص 
التي شملتها الدراسة فيما يتعلق بتوافر حلقات حوارية تفاعلية، وتشير هذه البيانات إلى أن مستوى    ةالثالث

بكل من ) الخاصة  للمواقع  تفاعلية  الشرطة  توافر حلقات حوارية  السياسي والوطني وجهاز  التوجيه  هيئة 
الداخلية ووزارة  منخفضة،  الفلسطينية  الفلسطينية  جميعها  كانت  حلقات  (  توفير  في  أفضلها  جاء  حيث 

الفلسطينية بمتوسط حسابي بلغ ) تفاعلية موقع جهاز الشرطة  (، تاله موقع وزارة الداخلية 1.60حوارية 
(، وأقلها من حيث توفير حلقات حوارية تفاعلية كان موقع هيئة  1.57الفلسطينية بمتوسط حسابي بلغ ) 

 (، وفيما يأتي توضيًحا للدرجة الكلية الخاصة بها:1.33طني بمتوسط حسابي بلغ )التوجيه السياسي والو 
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 (5.11جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات المحور الخامس 

 المتعلق بتوافر حلقات حوارية تفاعلية 

 توفر حلقات حوارية تفاعلية 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 المستوى  المئوية

 متوسطة  55.67 1.155 1.67 من الجمهور الشكاوى إتاحة الفرصة لالستفسار وتقديم 
 متوسطة  66.67 1.000 2.00 وجود روابط للمواقع االجتماعية للمنظمة على الموقع 
 متوسطة  66.67 000. 2.00 نشر أرقام هواتف المنظمة أو بعض المسؤولين فيها
نشر عناوين البريد اإللكتروني للمنظمة أو بعض 

 متوسطة  66.67 000. 2.00 المسؤولين فيها

إتاحة الفرصة للجمهور بطلب معلومات أو خدمات 
 معينه

 متوسطة  77.67 1.155 2.33

روابط للتواصل مع المديرين أو الخبراء أو  نشر 
 العاملين بالمنظمة 

 منخفضة 44.33 577. 1.33

 منخفضة 44.33 577. 1.33 وجود استطالعات آلراء الجمهور على الموقع 
إتاحة الفرصة للجمهور بالتصويت على بعض  

 القضايا
 منخفضة 44.33 577. 1.33

 منخفضة 44.33 577. 1.33 تفاعلية توفير غرف دردشة أو منتديات 
 منخفضة 50 339. 1.50 الدرجة الكلية

أن الدرجة الكلية لتوافر حلقات حوارية تفاعلية بالمواقع اإللكترونية  (،  5.11يتض  من الجدول رقم )    
ووزارة   الفلسطيني،  الشرطة  وجهاز  والوطني،  السياسي  التوجيه  هيئة  من  بكل  الخاصة  الداخلية  الثالث 

( وبمستوى متوسط، ما يعني أن هذه  1.70وسط الحسابي الخاص بها )متحيث بلغ ال  ؛كانت منخفضة
المواقع تتي  الفرصة لالستفسار وتقديم الشكاوي من الجمهور، وتوفر روابط للمواقع االجتماعية للمنظمة  

تنشر   فيها،  المسؤولين  بعض  أو  المنظمة،  أرقام هواتف  وتنشر  الموقع،  اإللكتروني  على  البريد  عناوين 
أو خدمات معينه  بطلب معلومات  للجمهور  الفرصة  تتي   أنها  فيها، كما  المسؤولين  أو بعض  للمنظمة 
بدرجة متوسطة، بينما ال تنشر روابط للتواصل مع المديرين، أو الخبراء، أو العاملين بالمنظمة، وال توفر 

الفرصة للجمهور بالتصويت على بعض القضايا، وال  استطالعات آلراء الجمهور على الموقع، وال تتي   
 توفر غرف دردشة أو منتديات تفاعلية، حيث جاءت هذه الفقرات بدرجة منخفضة. 

هيئة التوجيه السياسي والوطني، ومن أجل المقارنة بين المواقع الثالثة التي شملتها الدراسة، وهي )    
الداخلية(   الفلسطيني، ووزارة  الشرطة  بها  يوضوجهاز  الخاصة  المحاور  الجدول اآلتي ملخصًا لجميع    

 كما شملتها أداة الدراسة )استمارة تحليل المحتوى(:
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 (5.12جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجة الكلية لفقرات محاور استمارة تحليل المحتوى 

 للمواقع الثالث التي شملتها الدراسة  

 المحاور 

هيئة التوجيه 
 وزارة الداخلية الشرطة الفلسطينية السياسي

المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 
المتوسط 
 الحسابي 

 المستوى 

 متوسطة  1.82 متوسطة  1.91 متوسطة  1.91 توفير معلومات مفيدة 
 منخفضة 1.50 منخفضة 1.63 منخفضة 1.25 سهولة استخدام الموقع 

 متوسطة  2.00 متوسطة  2.33 متوسطة  1.67 الحفاظ على زوار الموقع
 منخفضة 1.25 متوسطة  1.75 منخفضة 1 تكرار زيارة الموقع

 منخفضة 1.57 منخفضة 1.6 منخفضة 1.33 الحلقات الحوارية التفاعلية 
 منخفضة 1.57 متوسطة  1.92 منخفضة 1.53 الدرجة الكلية

أن الدرجة الكلية لمدى فاعلية المواقع اإللكترونية الخاصة بكل من  (،  5.12يتض  من الجدول رقم )    
هيئة التوجيه السياسي والوطني، وجهاز الشرطة الفلسطيني، ووزارة الداخلية وفًقا لنظرية االتصال الحواري 

المتوسطة والمنخفضة،   بين  الشرطة  قد تراوحت  فاعليته موقع جهاز  حيث كان أفضلها من حيث مدى 
( وبمستوى متوسط، تاله موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بمتوسط  1.92ة بمتوسط حسابي بلغ )الفلسطيني

( بلغ  السياسي  1.57حسابي  التوجيه  هيئة  موقع  كان  فاعليته  حيث  من  وأقلها  منخفض،  وبمستوى   )
( بلغ  بمتوسط حسابي  إلى 1.53والوطني  النتائج بصورة عامة  هذه  وتشير  أيًضا،  وبمستوى منخفض   )

التي شملتها الدراسة وعدم فاعليتها بصورة عامة في التواصل مع الجمهور وذلك   ةف المواقع الثالثضع
 وفًقا لنظرية االتصال الحواري التي اعتمدت عليها الدراسة.

 :مناقشة النتائج والتوصيات

التوجيه السياسي والوطني  مدى فاعلية المواقع اإللكترونية لهيئة  تتضمن نتائج الدراسة التحليلية تحديد      
الحواري  االتصال  لنظرية  وفًقا  الداخلية  ووزارة  الفلسطينية  توفيرها  ،  والشرطة  مدى  توضي   خالل  من 

للمعلومات المفيدة للجمهور وسهولة استخدامها، إلى جانب تحليل أداء المحتوى من خالل فئة مضمون 
ان معاودة زيارتهم لها، والتي تعد مؤشرًا أوليًا  المادة المنشورة ومستوى محافظتها على زوار الموقع وضم

على اتجاه تأثير المنشورات في مجملها وقدرتها على اختراق الجمهور والتأثير فيهم، إضافة إلى تحديد  
، وتم ذلك من خالل رصد محتوى هذه المواقع واإلجابة عن  الحلقات الحوارية التفاعلية التي تعتمد عليها

 لها، إضافة إلى تحديد مضمونها والعناصر المرتبطة بها. أسئلة الدراسة من خال
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 :مناقشة النتائج

مناقشة السؤال الرئيس للدراسة: مدى فاعلية المواقع اإللكترونية لهيئة التوجيه السياسي والوطني      
 : والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية وفًقا لنظرية االتصال الحواري 

هيئة التوجيه السياسي والوطني، المقارنة بين المواقع الثالثة التي شملتها الدراسة، وهي )ومن أجل       
الداخلية(   ووزارة  الفلسطيني،  الشرطة  أن وجهاز  اإللكترونية    يتبين  المواقع  فاعلية  لمدى  الكلية  الدرجة 

الداخلية وفًقا لنظرية الخاصة بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، وجهاز الشرطة الفلسطيني، ووزارة  
حيث كان أفضلها من حيث مدى فاعليته موقع  االتصال الحواري قد تراوحت بين المتوسطة والمنخفضة،  

فاعليته كان موقع هيئة   وأقلها من حيث  الفلسطينية  الداخلية  تاله موقع وزارة  الفلسطينية  الشرطة  جهاز 
 التوجيه السياسي والوطني. 

عامة إلى ضعف المواقع الثالثة التي شملتها الدراسة وعدم فاعليتها بصورة  وتشير هذه النتائج بصورة   
الدراسة.  عليها  اعتمدت  التي  الحواري  االتصال  لنظرية  وفًقا  وذلك  الجمهور،  مع  التواصل  في  عامة 

 وبالتالي ال تتفق النتائج بشكل عام ونظرية االتصال الحواري. 
( الكوع  دراسة  مع  يتفق  ما  )(  م2020وهو  وآخرون  رامش  ودراسة  Ramesh etl., 2020ودراسة   )

( و Akwari, 2017شارلز   ،)( وآخرون  باول  دراسة  و (،  Capriotti etl., 2020دراسة  مع  تتعارض 
( )و   (م2013القاضي  المزاهرة  و م2017دراسة  المواقع   (Kemna, 2013) دراسة (  فعالية  بينت  والتي 

 التي بحثتها هذه الدراسات وفًقا للنظرية. 
ما مدى توفير الموقع اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني  مناقشة نتائج السؤال األول "

 " والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية المعلومات المفيدة للجمهور؟
فيما   الدراسة  التي شملتها  الثالثة  اإللكترونية  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  النتائج  يالحظ من خالل 

المواقع  يت توفير  مدى  أن  إلى  البيانات  هذه  وتشير  للجمهور،  المفيدة  للمعلومات  توفيرها  بمدى  علق 
( من  لكل  الداخلية اإللكترونية  ووزارة  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه   هيئة 

متوسطة كانت جميعها  للجمهالفلسطينية(  مفيدة  معلومات  توفر  أفضلها  من حيث  جاء  في ، حيث  ور 
توفيرًا   وأقلها  الفلسطينية  الشرطة  جهاز  موقع  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة  من  كل  األولى  المرتبة 

ما يعني أن هذه المواقع توفر المعلومات المفيدة للمعلومات المفيدة كان موقع وزارة الداخلية الفلسطينية،  
ع تحتوي  المواقع  أن  إلى  النتائج  وتشير  متوسط،  بمعدل  المنظمة  للجمهور  مع  للتواصل  معلومات  لى 

وتاريخها،   للمنظمة  روابط  ووصف  المواقع  تحتِو  لم  بينما  والمجتمعية،  المدنية  مشاركاتها  إلى  إضافة 
للمجال الصناعي أو الخدمي الذي تنتمي إليه، وال يوجد تقارير مالية وسنوية خاصة بهذه المؤسسات أو  

 أي بيانات صحفية عبر هذه المواقع. 
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هنا   الباحث ي ومن  معلومات    انرى  بتوفير  يتعلق  فيما  الحواري  االتصال  لنظرية  المواقع  تلك  تطبيق  بأن 
فقد كان متوسطً  والمطلوب،  الكبير  بالشكل  تكن  لم  للجمهور  يتفق مع  مفيدة  ما  المجال، وهو  ا في هذا 

 (.    م2017دراسة المزاهرة )و  (م2013تتعارض مع دراسة القاضي )( و م2020دراسة الكوع )
ما مدى توفير واجهة الموقع اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي  "  الثاني:مناقشة نتائج السؤال  

 " والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية سهولة االستخدام للجمهور؟
ف الدراسة  التي شملتها  الثالثة  اإللكترونية  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  النتائج  يما  يالحظ من خالل 

يتعلق بسهولة استخدام واجهة الموقع من الجمهور، وتشير هذه البيانات إلى أن مستوى سهولة استخدام  
( من  لكل  الموقع  الداخلية واجهة  ووزارة  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه    هيئة 

منخفضة جميعها  كانت  المالفلسطينية(  في  االستخدام  حيث  من  أسهلها  جاء  حيث  موقع  ،  األولى  رتبة 
الفلسطينية وأصعبها من حيث االستخدام كان موقع   الداخلية  الفلسطينية تاله موقع وزارة  الشرطة  جهاز 

ما يعني أن سهولة استخدام الجمهور لهذه المواقع أتى بمعدل منخفض، ،  هيئة التوجيه السياسي والوطني
وماتها في الصفحة الرئيسة منها فقط، بينما ال  وأشارت النتائج إلى أن هذه المواقع تعتمد على تركيز معل

المعلومات  إلى  المساعدة وال توفر خاصية الوصول  توفر خاصية  للغات عدة، وال  تعتمد وجود خيارات 
بدون فت  صور، بينما كان اعتمادها على وجود تصميم جرافيكي بشكل مقبول متوسطًا، في حين كان  

 إضافة إلى أن خاصية البحث لم تكن متطورة ودقيقة. يوجد بعض الروابط الفرعية في الموقع، 
وفق نظرية االتصال    سهولة االستخدام للجمهور ن المواقع الثالثة ال تطبق مبدأ  أب   انالباحث  يرى ومن هنا  

 الحواري، حيث كانت االستجابات على تلك النقطة منخفضة.
الثالث: السؤال  نتائج  السياسي  "  مناقشة  التوجيه  هيئة  من  لكل  اإللكتروني  الموقع  سعي  مستوى  ما 

 " والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية إلى الحفاظ على زواره؟
النتائج   فيما  يالحظ من خالل  الدراسة  التي شملتها  الثالثة  اإللكترونية  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف 

يتعلق مستوى سعي الموقع اإللكتروني لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة  
من )هيئة  الداخلية إلى الحفاظ على زواره، وتشير هذه البيانات إلى أن مستوى الحفاظ على الزوار لكل  

التوجيه السياسي والوطني وجهاز الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية الفلسطينية( كانت جميعها متوسطة، 
حيث جاء في المرتبة األولى موقع جهاز الشرطة الفلسطينية، تاله موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، وأقلها 

هذ  أن  يعني  ما  والوطني،  السياسي  التوجيه  هيئة  موقع  بمعدل  كان  الموقع  زوار  على  تحافظ  المواقع  ه 
للمنظمة على صفحات   المميز  الشعار  وجود  على  تعتمد  المواقع  هذه  أن  إلى  النتائج  وأشارت  متوسط، 

 .ثواني" 4الموقع، وقصر وقت التحميل "أقل من 
لحفاظ  بأن المواقع الثالثة مستوى حفاظها على زوارها متوسط، وحتى أن مستوى ا  انرى الباحثيومن هنا  

السياسي منخفض  التوجيه  الزوار في موقع هيئة  تلك ال تطبق مبدأ مستوى    . على  المواقع  وبالتالي فإن 
 الحفاظ على الزوار بشكل كبير، وهو ما يتعارض مع نظرية االتصال الحواري.
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هيئة  ما مدى مساهمة المواد المنشورة عبر الموقع اإللكتروني لكل من  "  مناقشة نتائج السؤال الرابع:
 " التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية بالحث على تكرار زيارة الموقع؟

فيما   الدراسة  التي شملتها  الثالثة  اإللكترونية  بالمواقع  الخاص  التقييم  اختالف  النتائج  يالحظ من خالل 
تكرار زيارتها، وتشير هذه ا الجمهور على  المواقع  الحث يتعلق بمدى حث هذه  إلى أن مستوى  لبيانات 

( من  لكل  الموقع  زيارة  تكرار  ووزارة  على  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه  هيئة 
والمتوسطة  الداخلية المنخفضة  بين  تراوحت  موقع  الفلسطينية(  مستوى  األولى  المرتبة  في  جاء  حيث   ،

جهاز الشرطة الفلسطينية، تاله موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، وأقلها من حيث الحث على تكرار زيارة  
 ما يعني أن هذه المواقع ال تشجع على تكرار زيارتها. الموقع كان لموقع هيئة التوجيه السياسي والوطني، 

هنا   الباحث يومن  هذه    بان   ان رى  تتوافق  ال  وبالتالي  مواقعها،  زيارة  تكرار  تشجع على  الثالثة ال  المواقع 
الحواري،   االتصال  نظرية  مع  زيارة  وأالنتيجة  تكرار  على  الحث  مبدأ  تطبق  ال  الثالثة  المواقع  هذه  ن 
 . مواقعها حسب نظرية االتصال الحواري 

حوارية تفاعلية في الموقع اإللكتروني الخاص ما مدى توافر حلقات  "  مناقشة نتائج السؤال الخامس:
 " بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية الفلسطينية؟

النتائج   فيما  ا يالحظ من خالل  الدراسة  التي شملتها  الثالثة  اإللكترونية  بالمواقع  الخاص  التقييم  ختالف 
تفاعلية حلقات حوارية  بتوافر  تفاعلية  يتعلق  حلقات حوارية  توافر  مستوى  أن  إلى  البيانات  هذه  وتشير   ،

 ( من  بكل  الخاصة  الداخلية للمواقع  ووزارة  الفلسطينية  الشرطة  وجهاز  والوطني  السياسي  التوجيه    هيئة 
منخفضة،   جميعها  كانت  جهاز الفلسطينية(  موقع  تفاعلية  حوارية  حلقات  توفير  في  أفضلها  جاء  حيث 

الفلسطيني تفاعلية  الشرطة  توفير حلقات حوارية  الفلسطينية، وأقلها من حيث  الداخلية  ة، تاله موقع وزارة 
والوطني السياسي  التوجيه  هيئة  موقع  بالمواقع  أو ،  كان  تفاعلية  حوارية  حلقات  لتوافر  الكلية  الدرجة  ن 

الشرطة الفلسطيني، ووزارة  اإللكترونية الثالثة الخاصة بكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، وجهاز  
 الداخلية كانت منخفضة. 

ن المواقع الثالثة ال توفر حلقات حوارية تفاعلية في مواقعها، وبالتالي ال تتوافق أ ب  انرى الباحثيومن هنا  
و  الحواري،  االتصال  نظرية  مع  النتيجة  حوارية  أهذه  حلقات  توفر  مبدأ  تطبق  ال  الثالثة  المواقع  هذه  ن 

 .عها حسب نظرية االتصال الحواري تفاعلية في مواق
 :التوصيات

 بما يأتي:   انوصي الباحث يوفًقا لنتائج الدراسة،  
على المؤسسات الثالث )وزارة الداخلية والشرطة وهيئة التوجيه السياسي والوطني( العمل على توفير   .1

وفيديوهات، حيث بينت نتائج  معلومات مفيدة للجمهور عبر نشر بيانات صحفية ونشر مقاطع صوتية  
 الدراسة ضعفُا واضحًا في هذا المستوى.
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ضرورة أن تعمل المؤسسات الثالث على تطوير المواقع اإللكترونية لها لتوفير سهولة استخدام الموقع   .2
 عبر وجود محرك بحث داخل الموقع وتعدد خيارات اللغة.

عبر توضي  روابط المعلومات التي يتم    أن تعمل المؤسسات الثالث على الحفاظ على زوار مواقعها .3
 نشرها وإمكانية االشتراك للحصول على معلومات منتظمة عبر البريد.

توفير   .4 من خالل  لها  اإللكترونية  المواقع  زيارة  تكرار  على  الثالث جمهورها  المؤسسات  ضرورة حث 
كانية طلب الخدمة  معلومات محدثة باستمرار وإمكانية التسجيل في عضوية المنظمة على الموقع وإم

 أو المنتج من الموقع مباشرة.
الجمهور   .5 تفاعلية مع  بتوفير حلقات حوارية  الثالث عبر مواقعها اإللكترونية  المؤسسات  قيام  ضرورة 

وتقديم   القضايا  بعض  على  التصويت  لهم  للجمهور   الشكاوى ليتسنى  الفرصة  وإتاحة  واالستفسارات 
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Abstract 

         According to the theory of dialogue communication, the study aimed to 

identify the effectiveness of the Political and National Guidance Commission, 

the Palestinian Police, and the Ministry of Interior websites between January 1, 

2021 - June 1, 2021. 

   The study came out with several results, most notably: the weakness of the 

three sites included in the study and their general ineffectiveness in 

communicating with the public, according to the dialogue communication 

theory on which the study relied. The websites did not apply the principle of 

ease of use. The level of its preservation of its visitors is average, and they did 

not encourage re-visiting their websites, and they did not provide interactive 

dialogue sessions.  

    The researchers recommended several recommendations, most notably: The 

three institutions (the Ministry of the Interior, the Palestinian Police, and the 

Political and National Guidance Commission) should work to provide helpful 

information to the public by publishing press releases, audio, and video clips, as 

the results of the study showed an evident weakness at this principle. There is a 

need for the three institutions to develop their websites to provide ease of use 

through building a search engine and multiple language options. 

 

Keywords: Dialogue Communication Theory, Content analysis, Palestinian 

                   Police, Interior Ministry, the Political and National Guidance 

                   Commission, Website.   
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