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الممخص.
ىػدفت الد ارسػة إلػػى التعػرؼ عمػى دكر العبلقػػات العامػة فػي إدارة السػػمعة اإللكتركنيػة عبػػر
مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي فػػي ظػؿ جائحػة ككركنػا ،فػػي المستشػفيات المخصصػة لعػػبلج
مرضػ ػػى ككركنػ ػػا كلتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ الد ارسػ ػػة ،اتبػ ػػع الباحثػ ػػاف المػ ػػنيج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي
لمبلئمت ػػو لطبيع ػػة الد ارس ػػة ،كاعتم ػػد عم ػػى أداة اإلس ػػتبياف المكج ػػو إل ػػى كاف ػػة الع ػػامميف ف ػػي
المستشػػفيات المخصصػػة لعػػبلج مرض ػػى ككركنػػا ،كقامػػت بتكزي ػػع عينػػة قصػػدية تبم ػػغ (
َٕ ) مكظف ػان كمكظفػػة.كبينت نتػػائج الد ارسػػة أف اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة لعػػبلج
مصػػابي فيػػركس ككركنػػا فػػي ادارة الس ػػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتم ػػاعي
مرتفػػع ج ػػدان بنسػػبة (ِ ،)% ُٖ.كم ػػا أف مسػػاىمة مكاق ػػع التكاصػػؿ االجتم ػػاعي فػػي ذل ػػؾ
مرتفػػع جػػدان بنس ػػبة (ٗ ،)% ٖٔ.كيكجػػد تنكي ػػع فػػي االليػػات الت ػػي يػػتـ اتباعي ػػا داخػػؿ ى ػػذه
المستش ػػفيات المخصصػ ػػة لع ػػبلج مصػ ػػابي فيػ ػػركس ككركن ػػا بشػ ػػكؿ مرتف ػػع جػ ػػدان بنسػ ػػبة
ٔ ،% ٖٕ.كمػا يكجػد تنػكع فػي اسػتراتيجيات ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػػؿ
االجتمػاعي بشػػكؿ مرتفػع بنسػػبة (ٔ ،)% ٕٓ.مػا يػػدؿ عمػى ميػػارة المستشػفيات الفمسػػطينية
ػاء عمػػى ذلػػؾ أكصػػت
فػػي ادارة السػػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتماعي.كبنػ ن
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الد ارسػةباجراء اسػتطبلع رأم اسػبكعي نا عبػر مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػاعي لمتعػرؼ عمػى مػػدل
رضا الجميكر عف خدمات المستشفى في رعاية مرضى ككركنا.
الكمم ػ ػػات المفتاحي ػ ػػة :إدارة الس ػ ػػمعة  ،الس ػ ػػمعة اإللكتركني ػ ػػة ،المستش ػ ػػفيات  ،التكاص ػ ػػؿ
االجتماعي ،جائحة ككركنا.
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Abstract.
This study aimed to identify the role of public relations in
managing electronic reputation through social networking sites in
light of the Corona pandemic, in hospitals designated for treating
Corona patients and to achieve the objectives of the study, the
researcher followed the descriptive analytical approach, and relied
on the questionnaire tool directed to all workers in these hospitals,
And it distributed an intended sample of (70) male and female
employees.
The results of the study showed that the interest of specialized
hospitals for treating people with Coronavirus in managing
electronic reputation through social media is very high at a rate
(81.2%), and the contribution of social media sites in this is very
high by (86.9%), and there is a diversification in the mechanisms
that are followed. Within these hospitals is a very high rate of(
87.6%), which indicates the skill of Palestinian hospitals in
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managing the electronic reputation through social networking
sites.
and accordingly the study recommended conducting a weekly
opinion poll on social media to identify the extent of public
satisfaction with the hospital's services in caring for Corona
patients.
Keywords: Reputation Management, Electronic Reputation
،Hospitals, Social Media, Corona pandemic.
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اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة
إف السػػمعة ى ػػي حج ػػر األس ػػاس األساس ػػي التػػي ترتك ػػز عمي ػػو دع ػػائـ المؤسس ػػة  ،فالس ػػمعة
الجيدة تعتبر كنز ثميف  ،كسند كبيػر لممؤسسػات فػي سػعييا لتحقيػؽ األداء المتميػز كحفاظيػا
عمى استدامة ىذا األ داء  ،كيعتبرالكصػكؿ إلػى سػمعة مؤسسػية طيبػة لػدل المجتمػع مػف أىػـ
عكامػػؿ نج ػػاح المؤسسػػة ،كم ػػا يتكقػػؼ عميي ػػا تق ػػدير بػػاقي المؤسس ػػات ليػػا ،باعتبارى ػػا ف ػػردا
صػػالحا فػػي المجتمػػع يقػػكـ بػػدكر إيجػػابي ،كمػػا ينطبػػؽ ذات المبػػدأ عمػػى الخػػدمات الحككميػػة
التػي تقػدميا الػك ازرات كالمؤسسػات الحككميػة ،كم ػ ف ىنػا تػاتي أىميػة إدارة السػمعة اإللكتركنيػػة
كآلية أساسية لمحفػاظ عمػى سػمعة كمسػتكل كمكانػة المؤسسػة بػيف النػاس بصػكرة عامػة كعنػد
جميكرىا بصكرة خاصة  ،فالسمعة الجيدة تساعد عمى احػتبلؿ مكانػة ىامػة ،كاعطػاء صػكرة
ذىنية حسنة عف المؤسسة ،كتحقيؽ األداء التنافسي المتميز .
نس ػػع ى م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذه الد ارس ػػة إلػػى تن ػػاكؿ مكض ػػكع إدارة السػػمعة اإللكتركنيػػة م ػػف زكاي ػػاه
المختمفػة ،كالى تسػميط الضػػكء عمػػى أبعػػاده الكثػػيرة ،ذلػػؾ أف أىميػة إدارة السػمعة اإللكتركنيػة
ق ػػادرة عم ػػى أف تص ػػنع الف ػػرؽ خاص ػػة بالنس ػػبة لمحال ػػة الت ػػي نح ػػف بص ػػدد د ارس ػػتيا  ،كى ػػي
المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا .
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مشكمة الدراسة كأسئمتيا:نظ نار لمتطػكر التكنكلػكجي الػذم أضػحى فػي جميػع منػاحي الحيػاة ،
ك م ػػف أب ػػرز ى ػػذه التط ػػكرات ظي ػػكر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي الت ػػي جعم ػػت الع ػػالـ قري ػػة
صػغيرة كمػف ىنػا باتػت إدارة السػمعة اإللكتركنيػة تشػكؿ شػأنا ميمػا لممؤسسػات التػي تعػػي أف
س ػػمعتيا ى ػػي رأس المػ ػػاؿ الحقيق ػػي ليػ ػػا  ،ف ػػإدارة السػ ػػمعة اإللكتركني ػػة تعتبػ ػػر إن ػػذا ار مسػ ػػبق نا
لممؤسسػ ػػات بمػ ػػا تقدمػ ػػو مػ ػػف مصػ ػػادر عبػ ػػر مكاقػ ػػع التكاصػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي  ،فممسػ ػػتخدمي
الصػػفحات اإللكتركنيػػة سػػمعة إلكتركنيػػة  ،ك تسػػتند ىػػذه السػػمعة عمػػى اآلثػػار التػػي يخمقيػػا
نشاط المستخدـ عبر مكاقع التكاصػؿ االجتمػاعي ،ك نظػ انر لكجػكد الكػـ اليائػؿ مػف الصػفحات
اإللكتركنيػػة  ،أصػػبح مػػف الضػػركرم عمػػى ىػػذه المؤسسػػات االىتمػػاـ ببنػػاء سػػمعة إلكتركنيػػة
تعم ػػؿ عم ػػى المحافظ ػػة عم ػػى مس ػػتكل ك مكان ػػة المؤسس ػػة ب ػػيف الن ػػاس بص ػػكرة عام ػػة كعن ػػد
جميكرىا بصكرة خاصػة ك ذلػؾ مػف خػبلؿ مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي خاصػةن مكقػع الفػيس
بكؾ الذم يعتبر مف أىـ ك أكبر المكاقع شيكعاى كاستخدامان كتأثي انر.
مف ىنا نجد أف مختمؼ المؤسسات سعت إلى االىتماـ بسمعتيا اإللكتركنية كقد امتد ىذا
االىتماـ ليشمؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية عمى اختبلؼ أنشطتيا كخدماتيا ،فقد كاف
االىتماـ بمكضكع إدارة السمعة اإللكتركنية سباقا ليذه المؤسساتككنيا ترتبط ارتباطا مباش ار
مع الجميكر ،فضبل عف حاجتيا لدعميـ ك تأييدىـ بشكؿ مستمر ،كىذا الدعـ يتكقؼ
عمى طبيعة الصكرة التي يحمميا الجميكر عنيا ،ك لقد ارتأينا في دراستنا ىذه تسميط
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الضكء عمى الدكر ا لياـ الذم تمعبو إدارة السمعة اإللكتركنية في المستشفيات الفمسطينية
التي تتعرض لمكثير مف اليجمات كاالنتقادات مف قبؿ جماىيرىا كتؤثر سمبي نا عمى
سمعتيا في ظؿ جائحة ككركنا كعمى رأسيا المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي
فيركس ككركنا (ككفيد  .) ُٗ-كحدد الباحثاف مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي :كيؼ تتـ إدارة
السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا
(ككفيد  )ُٗ-؟
تساؤالت الدراسة  :حدد الباحثاف التساؤؿ الرئيسي لمدراسة عمى النجك التالي:
كيؼ تتـ إدارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع
فيركس ككركنا (ككفيد  )ُٗ-؟
كانبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
ُ  .ما مدل اىتماـ المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا (ككفيد )ُٗ-
في إدارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟
ِ .كيؼ تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في إدارة السمعة اإللكتركنية فيما يتعمؽ
بمكضكع فيركس ككركنا (ككفيد  )ُٗ-؟
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ّ  .ماىي اآلليات التي يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي
فيركس ككركنا ؟
ْ  .ما ىي استراتيجيات المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا في إدارة
السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟
أىداؼ الدراسػة :ىػدفت الد ارسػة الىالكشػؼ عػف مػدل اىتمػاـ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج
مصػابي فيػركس ككركنػػا (ككفيػد  ) ُٗ-بالسػػمعة الرقميػة عبػر مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػػاعي ،
كابراز مدل مساىمة
كفاعميػػة مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي إدارة الس ػػمعة اإللكتركني ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بمكض ػػكع
فيػػركس ككركنػػا (ككفيػػد  ،) ُٗ-كمعرفػػة اآلليػػات التػػي يػػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػػذه المستش ػػفيات
المخصص ػ ػػة لع ػ ػػبلج مص ػ ػػابي في ػ ػػركس ككركن ػ ػػا ،اض ػ ػػافة الى ػ ػػالتعرؼ عم ػ ػػى اس ػ ػػتراتيجيات
المستشػفيات المخصصػػة لعػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػا فػػي إدارة السػمعة اإللكتركني ػة عبػػر
مكاقع التكاصؿ االجتماعي .
أىميػػة الدراسػػة :تنبع أىمي ػػة الد ارس ػػة مػػف اىميػػة كحداثػػة المكضػػكع نفسػػو ،ككنػػو يعػػالج
مكضػػكعا شػػائكا كمعقػػدا لػػـ يسػػبؽ التعامػػؿ مػػع ىكػػذا جائحػػة تخطػػت الحػػدكد الكطنيػػة
كاالقميميػة كالدكليػػة بػػؿ تعػدل ذلػػؾ الػػى البعػد االنسػػاني برمتػػو،مع عػدـ كضػػكح الرؤيػػة
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ل متعامػؿ مػع مثػؿ ىػذا المكضػكع االمػر الػذم عػرض سػمعة القطػاع الصػحي لمعديػد مػف
االنتقػػادات البلذعػػة كخاصػػة عمػػى مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي ،االمػػر الػػذم اثػػر عمػػى
سػمعة المؤسسػػة الصػػحية االلكتركنيػػة،كتحاكؿ الد ارسػػة الػى الكشػػؼ عػػف ال ػػدكر الفع ػػاؿ
الػذم يمكػف أف تحققو دكائػر العبلقػات الع امػة فػي إدارة سػمعتيا اإللكتركنيػة عبػر مكاقػع
التكاصؿ االجتماعي حكؿ أزمة قمبت العالـ راس نا عمى عقب .
مبػػررات الدراسػػة  :فيػػركس ككركنػػا (ككفيػػد  ) ُٗ-اصػػبح يشػػغؿ التفكيػػر العػػالمي ،فقػػد أثػػار
فكض ػػى كبػ ػػرل ،كتضرراالقتصػ ػػاد العػ ػػالمي ،كاالجػ ػراءات االنيػ ػػة المتعمقػ ػػة بفيػ ػػركس ككركنػ ػػا
كتقييد االجػراءات مػف قبػؿ القيػادات السياسػية خمػؽ ضػجة كاسػعة لػدل الػرأم العػاـ  ،كتعتبػر
ى ػػذه الد ارس ػػة ن ػػادرة –ف ػػي ح ػػدكد عم ػػـ الب ػػاحثيف -م ػػف نكعي ػػا لي ػػذا الن ػػكع م ػػف المستش ػػفيات
(المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيػركس ككركنػا (ككفيػد  ) ) ُٗ-لمػا ليػا مػف أىميػة
كبػ ػػرل ف ػ ػػي الت ػ ػػأثير عم ػ ػػى الػ ػ ػرأم العػ ػػاـ  ،كالت ػ ػػأثيرات النفس ػ ػػية عم ػ ػػى المرض ػ ػػى ،كتع ػ ػػرض
المستشػفيات الػى اليجمػات كاالنتقػادات مػف قبػػؿ جماىيرىػا اثػر بشػكؿ سػمبي عمػى سػػمعتيا،
كتسػػميط انتبػػاه الجيػػات المختصػػة بأىميػػة إدارة السػػمعة اإللكتركنيػػة  ،اضػػافة الػػى تسػػميط
الضػػكء عمػػى أىميػػة دكر المكاقػػع اإللكتركنيػػة كخاصػػة صػػفحة فيسػػبكؾ فػػي تشػػكيؿ صػػكرة
ذىني ػػة ع ػػف م ػػا ي ػػدكر بأذى ػػاف الجمي ػػكر ع ػػف المؤسس ػػة ،كتكعي ػػة ذكم االختص ػػاص ب ػػأف
المعمكمات التي تقدميا لممكاطنيف ليا تأثير ىاـ عمى سمعتيا.
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المػنيج:اسػتخدـ الباحثػػاف المػنيج الكصػػفي التحميمػي لمبلئمتػػو الغػراض الد ارسػػةيعرؼ
المػنيج الكصػفي عمػػى أنػو الطريقػة التػػي يعتمػد عمييػا البػػاحثكف قصػد الحصػكؿ عمػػى
معمكمػػات كافيػػة كدقيقػػة ،تصػػكر الكاقػػع االجتمػػاعي الػػذم يػػؤثر فػػي األنشػػطة الثقافيػػة
كالعمميػة كيسػاىـ فػي تحميػؿ ظػكاىره  ،كييػدؼ المػنيج الكصػفي إلػى جمػع المعمكمػػات
الكافي ػػة كالدقيقػ ػػة مػ ػػف مجتمػ ػػع أك مجمكعػ ػػة أك ظػ ػػاىرة مػ ػػف الظ ػ ػكاىر أك نشػ ػػاط مػ ػػف
األنشطة .استخدـ الباحثاف أدكات المبلحظة كالمقابمة كاالستمارة.
مجتمع الدراسة  :تكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف الجميػكر الػداخمي فػي المؤسسػة الصػحية
كقد تمثؿ في الطاقـ الطبي كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي
فيركس ككركنا (ككفيد  ) ُٗ-في محافظة نابمس كمحافظة قمقيمية.
عينػة الدراسػة  :أجريػػت الد ارسػة عمػى عينػػة قكاميػا ( َٕ ) مػف كافػػة العػامميف فػػي
المستشفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا (ككفيػد  )ُٗ-فػي محافظػة
نابمس كمحافظة قمقيمية.
حدكد الدراسة
الحػدكد المكانيػػة:المستشػػفيات المخصصػػة لعػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا (ككفيػػد -
ُٗ) في محافظتي نابمس كمحافظة قمقيمية.
الحدكد الزمانية :شير أبريؿ عاـ َُِِ .
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الحػدكد البشػرية :ؼ الطػاقـ الطبػي كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج
مصابي فيركس ككركنا (ككفيد .)ُٗ-
نظرية الدراسة
 المقاربة النظمية (نظرية األنساؽ )
ت ػػرل ى ػػذه النظري ػػة أف المنظم ػػة يج ػػب أف ت ػػدرس كك ػػؿ م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار
العبلقات المتداخمة بيف أجزائيا كعبلقة المنظمػة مػع بيئتيػا لفيػـ منشػأة مػا باعتبارىػا
نظامػا  ،انطبلقػا مػف المقاربػة النظميػة  ،يتعػػيف عمينػا فيػـ أجزائيػا (التحميػؿ) كطبيعػػة
العبلق ػػات ب ػػيف ى ػػذه األجػ ػزاء (التركي ػػب) ،كي ػػتـ اعتم ػػاد المقارب ػػة النظمي ػػة (النس ػػقية)
لممؤسسػة مػف أجػػؿ فيػـ أعمػؽ لمحقيقػػة المعقػدة التػػي تحػيط بنػا ك ذلػػؾ بقصػد التػػأثير
عمييػػا بفعاليػػة كتس ػػاعد المقاربػػة النسػػقية عم ػػى تحديػػد معػػالـ المؤسس ػػة كعمػػى كض ػػع
التصػكر العػػاـ كتحديػػد رؤيػة لمتعامػػؿ معيػػا كالتػػدخؿ بشػكؿ فعػػاؿ ،فالمؤسسػػات كبي ػرة
الحجػـ عمييػا أف تعتمػد عمػى مفيػكـ النسػؽ مػف أجػؿ مكاجيػة التعقيػدات كاالسػػتمرار
فػػي التكسػػع بنشػػاطيا ،كالمقاربػػة النسػػقية تس ػػمح بكصػػؼ المؤسسػػة مػػع األخػػذ بع ػػيف
االعتبار كؿ مككناتيا  .ككظػؼ الباحثػاف ىػذه النظريػة لمتعػرؼ عمػى األدكار المختمفػة
التػػي باتػػت تمعبيػػا المنظمػػات كالتػػي تتمتػػع بحجػػـ كبيػػر كبنشػػاط ميػػـ كحسػػاس ،إلػػى
جانػػب األبعػػاد االجتماعي ػػة لكػػي ن ػػتمكف مػػف الحص ػػكؿ عمػػى رؤي ػػة أكثػػر كض ػػكحان ،
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إضافة إلى أف نظرية األنسػاؽ تحػث عمػى التسػاند كالتكامػؿ كالتنسػيؽ بػيف أداء النسػؽ
الع ػػاـ جي ػػدنا ،فينبغ ػػي النظ ػػر ف ػػي المج ػػاؿ الطب ػػي باالعتم ػػاد المتب ػػادؿ ب ػػيف األنس ػػاؽ
الفرعية كالكمية أك الصغرل كالمتكسطة كالكبرل.
نمكذج العالقة بيف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كادارة السمعة
بل مػف  )َُِْ( , Jonnas. Katarina .janneنمكذجػ نا لمعبلقػة التفاعميػة
قػدـ كػ ن
بػػبف كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي كاإلدارة كالسػػمعة ،مكضػػحيف مػػف خبللػػو عمػػى أف
التفاعؿ عبر كسائؿ التكاصؿ االجتمػاعي لتسػكيؽ أنشػطة المنظمػات يػتـ مػف خػبلؿ
اتصػػاالت إداريػػة متمي ػزة إلدارة السػػمعة يق ػػكـ بيػػا الجميػػكر الػػداخمي لممنظمػػة ،م ػػف
خ ػ ػػبلؿ إبػ ػ ػراز المنظمػ ػ ػػة لمنتجاتي ػ ػػا كخ ػ ػػدماتيا كأنشػ ػ ػػطتيا كفعاليتي ػ ػػا كمسػ ػ ػػؤكليتيا
االجتماعيػة عمػى حسػابيا عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي ،كال شػؾ أف ىػذا يحتػاج
إلػى دعػػـ المنظمػػة لػدكر ال جميػػكر مػػف خػبلؿ التفاعػػؿ مػػع أصػحاب المصػػالح عمػػى
اخػػتبلفيـ كتنػػكعيـ ،فعنػػدما تقػػكـ المنظمػػات بتقػػديـ أنشػػطتيا عبػػر كسػػائؿ التكاصػػؿ
مف خبلؿ مكظفييا ،فيػي بػذلؾ تعمػؿ عمػى إدارة كتطػكير سػمعة المنظمػة ،كمػف ثػـ
فػالنمكذج يقػدـ عبلقػة تشػابكية بػبف كسػائؿ التكاصػؿ التػي تعػد كسػيمة إلدارة سػػمعة
المنظمػة كيقػػكـ بيػا أ اطػػرؼ حريصػػكف عمػى تحقيػػؽ التفاعميػػة مػع الجميػػكر  .كىػػك
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مػػا نسػػعى إليػػو فػػي د ارسػػتنا الحاليػػة مػػف خػػبلؿ معرفػػة مػػدل قػػدرة كسػػائؿ التكاصػػؿ
االجتماعي في بناء سمعة المنظمة .
الدراسات السابقة
دراسة بكزكرم جياللي )(2016

 :اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات الجزائرية

كاقع كأفاؽ
ىدفت الدراسة الى تقديـ إطار نظرم حكؿ اإلدارة اإللكتركنية ،كالكقكؼ عمى
التحديات التي تكاجو تطبيقيا في الحاضر كالمستقبؿ ،كدراسة عممية التحكؿ مف
اإلدارة التقميدية إلى االدارة االلكتركنية.
مشكمة الدراسة :معرفة مدل استجابة المؤسسات الجزائرية لتطبيقات اإلدارة
اإللكتركنية كالتطمعات التي تسعى لتحقيقيا  ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف المؤسسات الجزائرية كاالستبانة كأداة الدراسة
كاستخدـ الباحث العينة الدراسة ككاف مف اىـ نتائج الدراسة اف المؤسسات الجزائرية
ما زالت متأ خرة في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية

رغـ كعي مكظفييا بفكائد تطبيقيا

،كاكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف التقدـ العممي كاستخدامو في إنجاز جميع
األعماؿ كالمعامبلت اإلداريةكاحبلؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية
القديمة المعتمدة.
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محؿ التطبيقات

دراس ػػة إيم ػػاف سػ ػػمير ع ػػكدة (ٕٕٔٓ ) :العالق ػػة التأثيريػ ػػة ب ػػيف ج ػػكدة الخػ ػػدمات
اإللكتركنية كسمعة الجامعات
ىػػدفت الد ارسػػة الػػى معرفةالعبلقػػة التأثيريػػة بػػيف جػػكدة الخػػدمات اإللكتركنيػػة لممكاق ػػع
اإللكتركنية في الجامعات األردنية الخاصة كسمعة تمؾ الجامعات الخاصة.
كحػػددت مشػػكمة الد ارسػػة فػػي تػػدني مسػػتكل الجامعػػات العربيػػة مقارنػػة مػػع الجامعػػات
العالميػة كاسػػتخدمت الباحثػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػي ككػػاف مجتمػع الد ارسػػة طمبػػة
الجامع ػػات الخاص ػػة األردني ػػة ،كاس ػػتخدمت االس ػػتبانة أداة الد ارس ػػة لجم ػػع المعمكم ػػات
كاسػتخدف العينػة القصػدية ككػػاف مػف نتػائج الد ارسػة  :بينػػت الد ارسػة كجػكد أثػر لجػػكدة
المكاق ػ ع اإللكتركنيػػة لمجامعػػات فػػي سػػمعة تمػػؾ الجامعات.كاكصػػت الد ارسػػة :ضػػركرة
رفػع مسػػتكل إدراؾ القػػائميف عمػى الجامعػػات الخاصػػة ألىميػة المكاقػػع اإللكتركنيػػة فػػي
تحسيف سمعة الجامعات .
دراس ػػة أحم ػػد ف ػػاركؽ رضػ ػكاف (ٕٕٔٓ ) دكر االتص ػػاؿ عب ػػر المكق ػػع اإللكتركنػ ػػي
لممنظمة في بناء السمعة الجيدة
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أسباب استخداـ الجميكر لممكاقع اإللكتركنية
لممنظمات كتحديد أىـ العكامؿ المؤثرة في بناء سمعة المنظمة مف خبلؿ مكقعيا
اإللكتركني.
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كحػددت مشػكمة الد ارسػة فػي تكصػيؼ كتحميػؿ لمعكامػؿ المػؤثرة عمػى سػمعة المنظمػػات
التجاريػ ػػة المكجػ ػػكدة عمػ ػػى مكاقعيػ ػػا اإللكتركنيػ ػػة كتقػ ػػدير الجميػ ػػكر المسػ ػػتيدؼ ليػ ػػذه
العكام ػػؿ كذل ػػؾ ف ػػي ك ػػؿ م ػػف مص ػػر كاإلم ػػارات..كاس ػػتخدـ الباح ػػث المس ػػح الكص ػػفي
كالتحميمػي  ،كتمثػؿ مجتمػع الد ارسػة فيمسػتخدمي اإلنترنػت فػي كػؿ مػف جميكريػة مصػر
كاإلمػػارات كال ػػذيف يتعػػاممكف م ػػع المكاقػػع اإللكتركني ػػة .ككانػػت أداة الد ارس ػػة ص ػػحيفة
االسػتبياف ،كعينػة الد ارسػة كانتالعينػة القصػدية كمػف اىػـ نتػائج الد ارسػة اف الجميػكر
المستخدـ لمكاقع المنظمات الربحية ييتـ بعناصر معينة عمى ىذه المكاقع .
التكصيات :ضركرة اىتماـ المنظمات بتكظيؼ مكاقعيا االلكتركنية ككسائؿ اتصاؿ
ميمة يمكف مف خبلليا إدارة سمعتيا.
دراسةميرىاف محسف السيد طنطاكم (ٕ٘ٔٓ ) االستراتيجيات االتصالية لممنظمات
عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في إدارة سمعتيا
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل استخداـ القيادة العامة لشرطة دبي كمنظمة
في حككمة دبي الذكية لحسابيا عمى مكقع الفيس بكؾ ؼ إدارة سمعتيا  ،كحددت
مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى كيفية استخداـ عدد مف

المنظمات الحككمية

لحساباتيا عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ إلدارة سمعتيا كتحميؿ طبيعة
االستراتيجيات االتصالية  ،ككاف المنيج المستخدـ المنيج الكصفي الكيفي كالكمي،
كتمثؿ مجتمع الدراسة

بالقيادة العامة

لشرطة دبي كمنظمة في حككمة دبي

كاستخدمت المقابمة كأداة الدراسة كتمثمتعينة الدراسةبرصد كتحميؿ لصفحة التكاصؿ
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االجتماعي الخاصة بالقيادة عامة كشرطة دبي ،كمف نتائج الدراسة اف كـ المضاميف
المطركحة عمى الصفحة بحاجة إلى زيادة لتتنكع بيف أخبار كفعاليات كلقاءات
.كاكصت الدراسة بضركرة االىتماـ كالتطكير كطرح العديد مف المضاميف المتنكعة .
دراسة محمد جياد زيف الديف () ٕٓٔٚتكظيؼ العالقات العامة لكسائؿ التكاصؿ
االجتماعي في إدارة سمعة الشركة
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل تكظيؼ العبلقات العامة لكسائؿ التكاصؿ
االجتماعي في بناء كادارة السمعة في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالتقني كحدة المنافسة
بيف المؤسسات ،كحددت مشكمة الدراسة

بمعرفة مدل

دكر العبلقات العامة في

تكظيؼ صفحة الفيس بكؾ بشكؿ فاعؿ كايجابي لغرض إدارة سمعة الشركة بما
يضمف ليا التفاعؿ مع الجميكر ككسب الرأم العاـ لغرض الديمكمة ك االستمرار.
ككاف المنيج المستخدـ المنيج الكصفي المسحي ،كتمثؿ مجتمع الدراسة بالعامميف
في قسـ العبلقات العامة في شركات الياتؼ النقاؿ المتمثمة بشركة زيف ،ك اسيا سيؿ
ةأداة الدراسةاستمارة االستقصاء كاسخدـ أسمكب المسح أك الحصر عينة الدراسة.
كاشارت نتائج الدراسة الى ضعؼ التكاصؿ مع الجميكر الداخمي لمشركة باالعتماد
عمى صفحة الفيس بكؾ،
كاكصت الدراسة  :ضركرة كجكد تكاصؿ مع الجميكر الداخمي لمشركة باالعتماد عمى
صفحة الفيس بكؾ بيدؼ بناء عبلقات إيجابية ك سمعة طيبة في الداخؿ لتنطمؽ
منيا خارج المؤسسة .
دراسة عمر أحمد عبد الرسكؿ () ٕٓٔٚفاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي في
إحداث التنمية المستدامة بالدكؿ العربية
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ىدفت الدراسة إلى إمكانية تفعيؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي في إحداث التنمية
المستدامة كتعزيز دكرىا في عمميات نشر الكعي في أكساط المجتمعات
العربية،كحددت مشكمة الدراسة في معرفة مدل فاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي
في إحداث التنمية المستدامة بالدكؿ العربية.
كاستخدـ الباخث المنيج الكصفي .كحدد مجتمع الدراسة بجميكر مكاقع التكاصؿ
االجتماعي.
كاستخدمت المبلحظة كالمقابمة كأداة الدراسة.كاستخدـ الباحث العينة العشكائية.كمف
نتائج الدراس ة اف شبكات التكاصؿ االجتماعي ساعدت بشكؿ أكثر لمكصكؿ إلى
الفئات المستيدفة كسرعة جمب المتطكعيف كالحصكؿ عمى مصادر المعمكمات
كتحقيؽ انسجاـ أكثر بيف المؤسسات.
كاكصػػت الد ارسػػة الػػى ضػػركرة االسػػتفادة مػػف إيجابيػػات الشػػبكات االجتماعيػػة لخدمػػة
التنمية المستدامة بالدكؿ العربية .
دراسةمناؿ مراد(  :)ٕٓٔٙتأثير اإلعالـ الجديد عمى ممارسة العالقات العامة
ىدفت الدراسة الى عرض التطكرات كالتغييرات التي أدت إلى إبراز دكر العبلقات
العامة الحديثة منذ ظيكرىا .كحددت مشكمة الدراسة بتأثيراإلعبلـ الجديد عمى
ممارسة العبلقات العامة كدكره في بناء صكرة حسنة عف المؤسسة .كاستخدمت
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الباحثة المنيج التاريخي كالكصفي كتمثؿ مجتمع الدراسة بممارسي العبلقات
العامة.كاستخدمت االستبيانة كاداة لمدراسة ،كاكدت نتائج الدراسةعمى أىمية كسائؿ
االتصاؿ الحديثة في ممارسة عمؿ العبلقات العامة ،كاكصت الدراسة بضركرة
تكظيؼ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في ممارسة عمؿ العبلقات العامة.
دراسػػة عب ػػد الباس ػػط أحم ػػد ىاش ػػـ محم ػػكد(ٕٗٔٓ ):اس ػػتخدامات مكاق ػػع التكاص ػػؿ
االجتماعي في العالقات العامة
ىػدفت الد ارسػػة الػػى معرفػة مػػدل اسػػتخداـ ممارسػػي العبلقػات العامػػة لمكاقػػع التكاصػػؿ
االجتماعي ،في ممارسػة أنشػطة العبلقػات العامػة ،باإلضػافة إلػى معرفػة ىػذه المكاقػع
فػػي تمبيػػة احتياجػػاتيـ االتصػػالية المينيػػة كقي ػػاس درجػػة اسػػتفادتيـ منيػػا،امػػا مش ػػكمة
الد ارس ػػة تمثمتبمعرف ػػة م ػػدل اس ػػتخدامات مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي العبلق ػػات
العام ػػة خاص ػػة م ػػع ازدي ػػاد مع ػػدؿ اسػ ػػتخداـ مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي م ػػف قبػ ػػؿ
الجم ػػاى ير العربية،كاس ػػتخدمالباحث الم ػػنيج الكص ػػفي كالم ػػنيج المس ػػحي.

كح ػػدد

مجتمػػع الد ارسػػة بممارسػػي العبلقػػات العامػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،كاسػػتخدمت اسػػتمارة
االستقصػاء كػػاداة لمد ارسػػة ،ككانػػت عينػػة الد ارسػػة  :العينػػة المتاحػػة أك العارضػػة.اىـ
نت ػػائج الد ارس ػػة  :أكض ػػحت الد ارس ػػة أىميػ ػػة اس ػػتخ داـ مكاق ػػع التكاص ػػؿ ف ػػي ممارسػ ػػة
األنش ػػطة االتص ػػالية لمعبلق ػػات العامة.كاكص ػػت الد ارس ػػة ال ػػى ض ػػركرة زي ػػادة فاعمي ػػة
استخداـ مكاقع التكاصؿ في ممارسة األنشطة االتصالية لمعبلقات العامة.
دراسػة ىشػاـ فتحػي أبػك شػعالة (ٕٓٔٓ ) :تقنيػات االتصػاؿ الحديثػة ،التػي تعتمػد
عمييا العالقات العامة  :دراسة ميدانية عمى مجمكعة مف المؤسسات الميبية
ىػػدفت الد ارسػػة الػػى معرفػػة كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي تعتمػػد عمييػػا العبلقػػات
العامػة فػي المؤسسػػات الميبيػة ،كمػػدل اقتػراب كابتعػػاد المؤسسػات الميبيػػة مػف اسػػتخداـ
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تقنية اإلنترنت في مجاؿ عمؿ العبلقػات العامػة ،كجػددت مشػكمة الد ارسػة فػي التعػرؼ
عمػى أىػـ الصػعكبات التػػي تعيػؽ أك تقػؼ خمػؼ عػػدـ االسػتفادة مػف تقنيػات اإلنترنػػت
الحديثة في مجاؿ عمؿ العبلقات العامة بالشكؿ الصحيح
كاستخدمالباحث المنيج الكصفي كحدد مجتمع الدراسةبالمؤسسات الميبية.ككانت أداة
الدراسةىي االستبانة .كاستخدـ الباحث العينة العشكائية.ككاـ مف نتائج الدراسة :
ضعؼ استخداـ الكسائؿ االتصالية في مجاؿ العبلقات العامة ،كخاصة في عممية
االتصاؿ مع الجميكر.
كاكصػػت الد ارسػػة الػػى ضػػركرة اإلس ػراع فػػي تبنػػي كاسػػتخداـ الكسػػائؿ االتصػػالية فػػي
مجاؿ العبلقات العامة ،كخاصة في عممية االتصاؿ مع الجميكر.
دراسة إسالـ الشاذلي (ٕ٘ٔٓ )دكر المكاقع االلكتركنيػة فػي بنػاء سػمعة المنظمػة
لقطاع شركات التميفكف المحمكؿ في مصر
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر المكاقع االلكتركنية في بناء سمعة المنظمة
لقطاع شركات التميفكف المحمكؿ في مصر ،كحددت مشكمة الدراسة اثرتكظيؼ
كتحميؿ العكامؿ ال تي يتضمنيا المكقع اإللكتركني كالمؤثرة عمى سمعة المنظمة ،
كمدل تقدير الجميكر المستيدؼ ليذه العكامؿ ك دارسة العناصر المككنة لسمعة ىذه
المنظمات ،كاتجاىات الجميكر،ككاف المنيج المستخدـ  :المنيج الكصفي التحميمي
كمجتمع الدراسة كاف مستخدمي المكاقع االلكتركنية لقطاع شركة التميفكف المحمكؿ
في مصركتمثمت أداة الدراسة بأسمكب الحصر الشامؿ .كاستخدـ الباحث العينة
القصدية.كاشارت نتائج الدراسة صحة المسار التحميمي لنمكذج بناء السمعة  ،حيث
يتأثر تشكؿ كبناء سمعة المنظمة بنسبة ُّ  %مف الصكرة الذىنية المدركة لدم
الجميكر الخارجي لجكدة خدمات كمنتجات المكقع اإللكتركني،كاكصت الدراسة :
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زيادة االىتماـ بالمكقع االلكتركني حيث يعكس المكقع اإللكتركني مصداقية المنظمة
كشفافيتيا .
التعقيب عمى الدراسات السابقة  :اسػتفاد الباحثػاف مػف الد ارسػات السػابقة فػي اإلطػار
النظ ػػرم لمد ارس ػػة كاختي ػػار المنيجي ػػة المناس ػػب ة كتحدي ػػد مش ػػكمة الد ارس ػػة بش ػػكؿ دقي ػػؽ
كاغنػ ػػاء االطػ ػػار النظػ ػػرم لمد ارسػ ػػة .كيمثػ ػػؿ الجػ ػػدكؿ التػ ػػالي مقارنػ ػػة بػ ػػيف الد ارسػ ػػات
المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة كالتػػي كضػػحت لمبػػاحثيف المشػػاكؿ التػػي عالجتيػػا الد ارس ػػات
الس ػػابقة كالنتػ ػػاىج المسػ ػػتخدمة كادكات جم ػػع البيانػ ػػات كطبيعػ ػػة االس ػػتفادة منيػ ػػا فػ ػػي
الدراسة الحالية
المنيج

أداة جمع طبيعة االستفادة

المستخدـ

البيانات
المبلحظة اكتساب

الدراسة

مشكمة الدراسة

الدراسة الحالية

تمحكرت الدراسة

المنيج

حكؿ إدارة السمعة

الكصفي

-

المعمكمات

اإللكتركنية عبر

التحميمي .

االستبانة

كالمعرفة ،

.

كاإللماـ العممي ،

مكاقع التكاصؿ
االجتماعي في ظؿ

كالخبرة العممية .

جائحة ككركنا
لممستشفيات
المخصصة في
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عبلج مصابي
فيركس ككركنا.
دراسة الجيبللي

تمثمت مشكمة الدراسة المنيج
في مدل استجابة

الكصفي

المؤسسات الجزائرية

التحميمي .

االستبانة

االستفادة منيا في

.

صياغة مفيكـ
إدارة السمعة

لتطبيقات اإلدارة

اإللكتركنية .

اإللكتركنية،
كالتطمعات التي
تسعى لتحقيقيا .
دراسة عكدة

تمحكرت مشكمة

المنيج

االستبانة

معرفة أثر جكدة

الدراسة حكؿ تدني

الكصفي

.

المكاقع اإللكتركنية

مستكل الجامعات

التحميمي .

لممؤسسات

العربية مقارنة مع

التعميمية.

الجامعات العالمية
كأثر جكدة المكاقع
اإللكتركنية لتمؾ
الجامعات.
دراسة رضكاف

تتحدد مشكمة الدراسة المنيج
في تكصيؼ كتحميؿ

الكصفي

لمعكامؿ المؤثرة عمى

التحميمي .
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االستبانة

معرفة الدكر الياـ

.

الذم تمعبو المكاقع
اإللكتركنية في

سمعة المنظمات

بناء السمعة

التجارية المكجكدة

الجيدة لممؤسسة .

عمى مكاقعيا
اإللكتركنية كتقدير
الجميكر المستيدؼ
ليذه العكامؿ.
دراسة طنطاكم

تمثمػ ػ ػ ػ ػػت إش ػ ػ ػ ػ ػػكالية

المنيج

االستبانة

تحميؿ طبيعة

الد ارسػ ػ ػػة فيػ ػ ػػالتعرؼ

الكصفي

.

االستراتيجيات

عمػػى مػػدل اسػػتخداـ

التحميمي .

التي تتبعيا

المنظمػػات الحككميػػة

المنظمات عبر

لشػ ػ ػػبكات التكاصػ ػ ػػؿ

كسائؿ االتصاؿ

االجتم ػ ػ ػػاعي ف ػ ػ ػػيس

االجتماعي إلدارة

بػ ػ ػ ػ ػ ػػكؾ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي إدارة

سمعتيا .

سمعتيا.
دراسة محمد
جياد زيف الديف

تمحكرت ىذه الدراسة المنيج
عف دكر العبلقات

الكصفي

العامة في تكظيؼ

التحميمي .

االستبانة

معرفة مستكل

.

تأثير ممارسة
كظي فة العبلقات

كسائؿ التكاصؿ

العامة في إدارة

االجتماعي في إدارة

سمعة الشركة في

سمعة الشركة .

ظؿ التطكرات
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التكنكلكجية .
دراسة عمر

المبلحظة معرفة مدل أىمية

تمحكرت الدراسة

المنيج

حكؿ فاعمية مكاقع

الكصفي

–

التكاصؿ االجتماعي

التحميمي .

المقابمة  .االجتماعي في

مكاقع التكاصؿ

في إحداث التنمية

تحقيؽ التنمية

المستدامة .

المستدامة .
المنيج

األسمكب

اإللماـ بالتطكر

دراسة مناؿ مراد تمحكر حكؿ تأثير
اإلعبلـ الجديد عمى

التاريخي

الكيفي .

التكنكلكجي

ممارسة العبلقات

كالكصفي.

كالتطكر الفكرم

العامة كدكرىا في

اإلعبلمي كأدكات

بناء صكرة حسنة

االتصاؿ

عف المؤسسة .

اإلعبلمي الحديث
.

دراسة عبد

تمحكرت حكؿ مدل

المنيج

االستبانة

اكتساب

الباسط

استخداـ ممارسي

الكصفي

.

المعمكمات

العبلقات العامة

التحميمي .

كالتعمؽ في

لمكاقع التكاصؿ

المعرفة .

االجتماعي .
دراسة ابك شعالة تمحكرت حكؿ

المنيج

التعرؼ عمى أىـ

االستبانة

بناء فكرة عامة
عف كسائؿ

315

الكسائؿ االتصالية

الكصفي .

.

االتصاؿ

الحديثة كتقنيات

االجتماعي التي

االنترنت المستخدمة

مف المرجح أف

مف قبؿ العبلقات

تستخدميا

العامة في المؤسسات

المؤسسة .

.
دراسة إسبلـ

تمحكرت حكؿ

الشاذلي(َُِٓ) التعرؼ عمى قدرة
المكاقع االلكتركنية

المنيج

االستبانة

معرفة اآلراء حكؿ

الكصفي

.

المشكمة البحثية .

التحميمي .

في بناء سمعة
المؤسسة .
دراسة

تمحكرت حكؿ الدكر

المنيج

تحميؿ

Tienarib,

الفاعؿ لحساب

الكصفي

المضمكف تككيف سمعة

 Kar Lssonb,المنظمات في إدارة
Rokka

التحميمي .

.

اإللماـ في كيفية
طيبة عبر مكاقع
التكاصؿ

السمعة .

االجتماعي .

(َُِْ(
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مصطمحات الدراسة
اإلدارة :عرفيا ىكلت أنيػا تمػؾ العمميػة المتعمقػة بػالتخطيط ،كالتنظػيـ ،كالقيػادة ،كالرقابػة
لكؿ مف المكاردالبشرية ،كالمادية ،كالمالية كالمعمكمات في بيئة تنظيمية معينة ..
السمعة اإللكتركنية :تعرؼ السمعة اإللكتركنية بأنيا عمميػة يػتـ فييػا ممارسػة البحػث
المس ػػتمر ،كتحمي ػػؿ المعمكم ػػات ح ػػكؿ الس ػػمعة الشخص ػػية أك الميني ػػة أك التجاري ػػة أك
الص ػػناعية المكجػ ػػكدة كمحتػ ػػكل إلكتركن ػػي فػ ػػي جميػ ػػع كس ػػائؿ اإلعػ ػػبلـ عمػ ػػى شػ ػػبكة
اإلنترنت .
مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي :ىػػي مكاقػػع إلكتركنيػػة عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة تؤسسػػيا
كتبرمجي ػ ػػا ش ػ ػػركا ت كب ػ ػػرل لجم ػ ػػع المس ػ ػػتخدميف كاألص ػ ػػدقاء ،كمش ػ ػػاركة األنش ػ ػػطة
كاالىتمامات كالبحث عف تككيف صداقات كاىتمامات كأنشطة لدل أشخاص آخريف.
عناصػػر سػػمعة المؤسس ػػة :حػػدد

schwairger

مجمكعػػة م ػػف عناصػػر لس ػػمعة

المنظم ػػة ،كتمثم ػػت ى ػػذه العناص ػػر ى ػػي :ج ػػكدة أداء الع ػػامميف ،األداء الم ػػالي ج ػػكدة
المنتجػػات كالخػػدمات ،التكجػػو بػػالعمبلء ،المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،السػػمكؾ األخبلقػػي،
الميػارات اإلبداعيػة ،المكثكقيػة ،جاذبيػة المنظمػة.كتتمثؿ متطمبػات تكػكيف السػمعة فػػي
قيػػادة كادارة المؤسس ػػة ،كاالتص ػػاالت كادارة األزم ػػات ك االلتػ ػزاـ التنظيم ػػي كالمس ػػؤكلية
االجتماعية لممؤسسة كرضا الزبكف كاالستجابة لطمباتو
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أىمي ػػة س ػػمعة المؤسس ػػة :الس ػػمعة ذات أىمي ػػة كبيػ ػرة لممنظم ػػات سػ ػكاء تجاري ػػة أك
حككمي ػػة أك غيػ ػػر ىادف ػػة لم ػ ػربح كذلػ ػػؾ لتحقي ػػؽ أىػ ػػدافيا عم ػػى المنافسػ ػػة ك لباقػ ػػة ك
اس ػػتمرارىا ف ػػي الس ػػكؽ ،فالس ػػمعة الطيب ػػة تمي ػػد الطري ػػؽ لقب ػػكؿ المنظم ػػة م ػػف جان ػػب
الجمػػاىير ك أصػػحاب المصػػالح معيػػا .فػػي ع ػ الـ األعمػػاؿ ينظػػر لمسػػمعة باعتبارى ػػا
عنصػ ػ ار أساس ػػيا لتقي ػػيـ أداء المنظم ػػات ك الس ػػمعة الطيب ػػة ال ت ػػأتي بالمص ػػادفة في ػػي
مرتبطػة بالقيػادة ك بػاإلدارة ،العمميػػات التنظيميػة ،جػكدة المنػػتج ،كفػاءة تقػديـ الخدمػػة،
كفاءة األنشطة االتصالية  ،العبلقات مع أصحاب المصػالح  .كتتعػاظـ أىميػة سػمعة
المؤسسػػة أكق ػػات األزمػػات  ،فين ػػاؾ منظم ػػات تتعػػافى سػ ػريعا مػػف ت ػػأثير األزم ػػات ك
أخػرل تخفػؽ فػي ىػذا التعػافي  ،فالمنظمػات ذات السػمعة القكيػة ك المتماسػكة ك التػػي
تتحمػػؿ مسػػؤكليتيا االجتماعيػػة يمكنيػػا مكاجيػػة األزمػػات بدرجػػة اكبػػر مػػف تمػػؾ التػػي
تمتمؾ نفس السمعة  ،كذكػر البػاحثكف الػذيف درسػكا فكائػد السػمعة الجيػدة التػي تػنعكس
ايجابا عمى المؤسسة كيمكف ايجازىا عمى النحك التالي
تتػيح فرصػة الكصػػكؿ إلػى مػكظفيف ذكم كفػػاءة أعمػى عنػدما تريػػد تكظيػؼ احػد مػػا (
معظـ الناس يفضمكف العمؿ لدل شركة باحتراـ الجميع .
 تضػ ػػاعؼ فاعميػ ػػة اإلعػ ػػبلف كتػ ػػأثير قػ ػػكة المبيعػ ػػات ( مثػ ػػاؿ ذلػ ػػؾ ،السػ ػػمعة
اإليجابية ليا شاف كبير في مصداقية إعبلنات الشركة) .
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 تدعـ إدخاؿ المنتجات الجديدة إلى األسكاؽ.
 تمثؿ إشارة قكية إلى منافسيؾ .
 تتيح فرصة الكصكؿ إلى أفضؿ الشركات المقدمة لمخدمات المينية .
 تكفر فرصة ثانية لمشركة في حاؿ تعرضيا ألزمة ما .
 تساعد في زياد ة رأس ماؿ الشركة في سكؽ األسيـ العادية .
 تعزز قكل المساكمة في القنكات التجارية .
 تعمػؿ السػمعة الجيػػدة بمثابػة كفالػة حسػػف تنفيػذ األعمػاؿ عنػػدما تكقػع الشػػركة
عقدا مع بعض شركات األعماؿ األخرل ،مثؿ المكرديف كككاالت اإلعبلـ.
 إف الس ػػمعة الحس ػػنة أى ػػـ المػ ػكارد الغي ػػر مممكس ػػة كم ػػف أى ػػـ المتغيػ ػرات الت ػػي
تعكس ك تكضح كيفية إدارة المؤسسة داخميا .
قكاعد بناء السمعة اإللكتركنية
حػدد الباحثػػاف جػػيمس جػركنبيج ،كالريسػػا جػػركنبيج إلػػى أف ىنػاؾ قكاعػػد ينػػدرج تحػػت
كػؿ منيػا عػدد مػف المؤشػرات التػي يػتـ فػي ضػكئيا بنػاء ك قيػاس سػمعة المؤسسػة أك
الشركة ،كىذه القكاعد ىي:
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ُ .الثقة  :كىي ليست غاية تسعى اإلدارة أك المؤسسة إلػى تحقيقيػا ،عػف طريػؽ
العبلقػػات العامػػة ،كلكنيػػا انعكػػاس لكاقػػع يترسػػخ كيتضػػح فػػي حيػػاة اإلدارة أك
المؤسسة كتصرفاتيا مع مكظفييا كمع الجميكر الذم يتعامؿ معيا.
ِ .االلتػزاـ :

كيعنػي إقامػة عبلقػات طيبػة كاسػتمرارىا بػيف اإلدارة أك المؤسسػة

كبػ ػػيف مكظفييػ ػػا كمسػ ػػتخدمييامف جي ػ ػػة ،كبػ ػػيف اإلدارة أك المؤسسػ ػػة كس ػ ػػائر
المتعامميف كالمنتفعيف مف خدماتيا مف جية ثانية .
ّ .المصداقية  :عمى العامميف فػي المؤسسػات أف يتصػفكا بالشخصػية المسػتقرة ك
اليادئػػة ك العم ػػؿ بمص ػػداق ية ف ػػي المج ػػاالت كافػػة ،بغي ػػة تحقي ػػؽ التف ػػاىـ م ػػع
األفراد كالجمعات ككسب تأييدىـ كتككيف انطبػاع كسػمعة طيبػة كصػكرة ذىنيػة
جيػػدة لػػدل الجميػػكر ،كمناقشػػة األمػػكر بمكضػػكعية كعػػرض األمػػكر كمػػا ىػػي
كعدـ المبالغة كالتيكيؿ .
ْ .الرضػػا :

كىػػي حالػػة مػػف الشػػعكر بػػالفرح كالسػػركر كالبيجػػة بػػيف المؤسسػػة

كالجمي ػػكر كالمؤسس ػػات األخ ػػرل ف ػػي مس ػػتكل األعم ػػاؿ كالخ ػػدمات المش ػػتركة،
التػي تسػعى المؤسسػة إلرضػاء جميكرىػػا سػكاء كػاف جميػك ار داخميػا أـ خارجيػػا
كى ػػي ت ارق ػػب أداءى ػػا عب ػػر اس ػػتطبلعات الػ ػرأم الت ػػي تجريي ػػا بش ػػكؿ مس ػػتمر،
لمعرفة مستكل األداء كخدماتيا إلى جميكرىا.
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ٓ .المصػالح المتبادلػػة بػيف الط ػرفيف :

كيعتمػػد عمػى نجػػاح المؤسسػة فػػي إقنػػاع

الجميػػكر كالمؤسس ػػات األخ ػػرل ببػػذؿ جي ػػكد مش ػػتركة كتقػػديـ الع ػػكف كالمنفع ػػة
لمطػ ػرفيف ،كترس ػػيخ فكػ ػرة أف االس ػػتفادة المتبادل ػػة تض ػػمف لممؤسس ػػة الحص ػػكؿ
عمى مقابؿ لما تقدمو مف سمع كخدمات لؤلفراد كالمؤسسات األخرل.
ٔ .العبلقػػات المجتمعيػػة :

كت تعػػز عػػف طريػػؽ تبنػػي المؤسسػػة كدعميػػا لب ػرامج

المسػػؤكلية االجتماعيػػة كاىتماميػػا كمبادرتيػػا فػػي مكاجيػػة المشػػاكؿ كالمسػػاىمة
فػػي تطػػكير المجتمػػع ،بمػػا يحسػػف نكعيػػة كرفاىيػػةحياة القػػكل العاممػػة كأسػػرىـ،
فضبل عف السكاف المحمييف كالمجتمع بشكؿ عاـ .
أىمية إدارة السمعة اإللكتركنية:إف إدارة السػمعة الرقميػة مػف أىػـ الػنظـ المتبعػة فػي
الػػدكؿ األجنبيػػة فػػي معظػػـ الشػػركات كالمؤسسػػات كال ي ػزاؿ العػػالـ العربػػي بحاجػػة الػػى
المزي ػػد منالمعرف ػػة ع ػػف إدارة الس ػػمعة اإللكتركني ػػة حي ػػث إف عم ػػى أص ػػحاب األعم ػػاؿ
التجاريػة أف يككن ػكا عمػى كعػػي تػاـ كمػػدركيف تمامػا لصػػكرتيـ فػي األذىػػاف مػف خػػبلؿ
مػا نشػر فػي الفضػػاء الكاسػع عمػى شػبكة األنترنت،حيػػث أدركػت الشػركات كالمنظمػػات
أىميػػة إدارة س ػػمعتيا السػػائدة ف ػػي أذىػػاف الجم ػػاىير كاتخػػاذ السياس ػػات كرسػػـ الخط ػػط
كفيمػة بتكػػكيف ىػذه السػػمعة عػؿ النحػػك الػذم تتمنػػاه ىػذه الشػػركات كاسػتخداـ ذلػػؾ فػػي
دعـ أنشطتيا .كما تكمف أىمية إدارة السػمع ة عمػى اإلنترنػت مػف خػبلؿ تحسػيف درجػة
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رضاء العمبلء كتحسػيف التصػكرات عػف العبلمػة التجاريػة الخاصػة بػؾ كالحفػاظ عمػى
القيمػة لممسػػاىميف مػف خػػبلؿ خفػػض المخػاطر كمراقبػػة اآلراء حػكؿ األعمػػاؿ كنشػػرىا
كجعػػؿ العبلقػػات العامػػة أكثػػر فاعميػػة كاكتشػػاؼ نقػػاط القػػكة كنقػػاط الضػػعؼ ،كتػػكفر
أنظمة اإل نذار المبكر لمعبلقات العامة بحيث تمكنيـ مف سرعة الرد كالدفاعية.
كتس ػػاعد ف ػػي تحدي ػػد الثغػ ػرات كالفج ػ ػكات المتعمق ػػة بالمنتج ػػات كالخ ػػدمات كالعبلقػ ػػات
كاكتساب الميارة في تعمـ كفيـ الشبكات عمى اإلنترنت .
عناصر إدارة السمعة اإللكتركنية :
الكقاية  :الكقاية كمرحمة أكلى تتمثؿ العناصر الرئيسية ليا فييا يمي :
تشػ ػػكيؿ مجمػ ػػس إدارة السػ ػػمعة اإللكتركنيػ ػػة،تطكير اإلج ػ ػراءات كالسياسػ ػػات ،التػ ػػدريب
كاالتصاؿ بالمكظفيف  ،قياس مدل إنجاز األىداؼ عمى نحك فعاؿ
المراقبة :إدارة السمعة اإللكتركنية الفعالة تعتمد عمى الكجكد الكاضح كالفعمي عمى
اإلنترنت كىذا يتطمب فيـ النظاـ األيككلكجي المرتبط بيا كتتـ عممية المراقبة مف
خبلؿ مجمكعة متنكعة مف الطرؽ ك المتمثمة في:

مراقبة العبلمة التجارية مف

خبلؿ مكقع الشركة ،كمعرفة كيفية التي تجرم بيا المناقشات عبر كسائؿ التكاصؿ
االجتماعي .
302

التحميؿ  :تقكـ المؤسسة بتحديد األكلكي ات في عممية معالجة الكـ اليائؿ مف
المعمكمات كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ المراقبة الدائمة عمى شبكة اإلنترنت.
التخفيؼ  :تركز عؿ نكعية التيديدات المكجكدة كالمرتبطة بعدة مناحي منيا
تيديدات العمبلء كالتيديدات الخاصة بنضرة المجتمع كىذا يتطمب معالجة عمى
كجو الخ صكص كيفية الرد عمى اليجكـ المسيء لمعبلمة التجارية كتحديد
استراتيجيات الرد عمى اليجمات المرتبطة بسمعة المؤسسة مف خبلؿ جيكد
العبلقات العامة كالحماية مف االحتياؿ كالرد عمى ىجمات سرقة اليكية .
كيؼ تخطط لبناء إدارة سمعة الكتركنية :
عمػػى المؤسس ػػة أف تخط ػػط جي ػػدا قب ػػؿ البػػدء بعممي ػػة إدارة الس ػػمعة اإللكتركني ػػة كذل ػػؾ
ب ػػإجراء د ارس ػػة ش ػػاممة ألعمالي ػػا كمنتجاتي ػػا كالخ ػػدمات الت ػػي تق ػػدميا ،ككاف ػػة المػ ػكارد
البشػ ػرية كالمادي ػػة الت ػػي تممكي ػػا ،كتح ػػد اآللي ػػات الت ػػي تحت ػػاج إليي ػػا لمنج ػػاح ف ػػي ى ػػذه
العممية.
إف الكثيػػر مػػف الشػػركات تيػػتـ بمعرفػػة المخػػاطر الخارجيػػة التػػي تيػػددىا كتغفػػؿ عػػف
المخاطر الداخمية التػي قػد تكػكف اشػد خطػكرة ،كأكثػر تػأثي ار عمييػا ،لػذلؾ يجػب د ارسػة
كتحميػؿ البيئػػة الداخميػػة لمشػػركة بشػػكؿ معمػػؽ حتػى تػػتمكف مػػف التخطػػيط بشػػكؿ سػػميـ
يضمف لممؤسسة سبلمتيا كيعزز مف فرص منافستيا في السكؽ.
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يذكر مستشار التسكيؽ عبر األنترنػت الكاتػب "انػدرم بيػؿ " مؤلػؼ كتػاب "رصػد إدارة
السػ ػػمعة عبػ ػػر األنت ارنػ ػػت تحػ ػػت عن ػ ػكاف التكتيكػ ػػات العشػ ػػر التػ ػػي قػ ػػد تنقػ ػػذ سػ ػػمعتؾ
اإللكتركنية كنذكر منيا:
 تعرؼ عمى المخاطر التي تيددؾ
 ىؿ تعرؼ نفسؾ جيدا ؟
 ماىي نقاط ضعفؾ ؟
 ىؿ تعرؼ عيكب منتجاتؾ ؟
 ماىي خدماتؾ التي تحتاج لتحسيف كالتطكير ؟
 مف ىـ أعضاء فريقؾ الذيف عميؾ التخمص منيـ ؟
 ما مدل قكة العبلقة بيف العامميف لديؾ ؟
 ما مدل الحرص عمى شركتؾ ؟
نش ػػأة مكاق ػػع الش ػػبكات االجتماعي ػػة:إف ش ػػبكات التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي كغيرى ػػا م ػػف
الكسػػائؿ االتصػػالية األخػػرل ،مػػرت بالعديػػد مػػف المحطػػات ك الم ارحػػؿ التاريخيػػة منػػذ
ظيكرىػػا إلػػى غ ايػػة اآلف ،حيػػث تعػػكد الب ػػدايات األكلػػى ليػػذه الشػػبكات إلػػى الس ػػنكات
األخيػ ػرة م ػػف التس ػػعينات الق ػػرف الماض ػػي أي ػػف ك ػػاف أكؿ مكق ػػع لمتكاص ػػؿ االجتم ػػاعي
 classmtes.comكذلػؾ عػاـ ُٓٗٗ ـ ىدفػو الػربط بػيف زمػبلء الد ارسػة ،كمػا كػاف
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ىنػاؾ مكقػع أخػر كىػك degree .com sixعػاـ ُٕٗٗ ـ كالػذم ركػز عمػى الػركابط
المباش ػرة ب ػػيف األشػػخاص باإلض ػػافة إلػػى خ ػػدمات أخػػرل م ػػف بينيػػا ع ػػرض الممف ػػات
الشخصػية لممسػػتخدميف كارسػػاؿ الرسػػائؿ الخاصػػة بػػيف األصػػدقاء إال أف ىػػذه المكاقػػع
لـ تمؽ ركاجا كبي ار لدل المستخدميف كمػا لػـ تسػتطع أف تػدر أرباحػا عمػى مالكييػا ممػا
أدل إلى فشميا ك إغبلقيا .
لكػػف األ مػػر لػػـ يتكقػػؼ عنػػد ىػػذا األمػػر بػػؿ اصػػبحت مكاقػػع شػػبكات اجتماعيػػة أكثػػر
تطك ار كمف بيف أىـ ىذه المكاقػع نػذكر مكقػع "مػام سػبايس ػ "  MySpaceاألمريكػي
الشػػيير عػػاـ ََِٓ ـ كلقػػي استحس ػػانا مػػف طػػرؼ الجمي ػػكر كفاقػػت نسػػبة مش ػػاىدة
صفحاتو أكثر مف "جكجؿ،كقد كاف ظيكره بالتكازم مع مكقع "فيسبكؾ ػ Facebook
"عػػاـ ََِْ  ،ـ كيعتبػػر ى ػػذاف المكقعػػاف م ػػف اكبػػر مكاق ػػع الشػػبكات االجتماعي ػػة ك
أىميا عمى شػبكة األنترنػت انتشػارا ،كخيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ ىػك عػدد المشػتركيف فييمػا
حيػػث يصػػؿ إلػػى مئػػات المبليػػيف سػػنكيا عمػػى مسػػتكل العػػالـ .كيمكػػف القػػكؿ اف اىػػـ
مميػزات الشػبكات االجتماعيػةتتمثؿ فػي انيػػا تتػيح لمسػتخدمييا إمكانيػة إرفػاؽ الممفػػات
كالكتابػ ػػة حػ ػػكؿ مكاضػ ػػع معينةكتكف ارمكانيػ ػػة التعميػ ػػؽ فػ ػػي المكاقػ ػػع االجتماعيػ ػػة عمػ ػػى
المكاضػ ػػيع المطركحػ ػػة كتسػ ػػاعد متصػ ػػفحييا عمػ ػػى إنشػ ػػاء صػ ػػدقات جديػ ػػدة كتكػ ػػكيف
عبلقات في مجاالت عديدة .
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العالقات العامة كادارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
بػدأت العبلقػات العامػػة تأخػذ بعػػدا كنمطػا جديػدا فػػي اعتمػاد أنشػػطتيا ككظائفيػا عمػػى
التقنيػػات الحديثػػة ،إذ كفػػرت تقنيػػات االتصػػاؿ تطبيقاتيػػا لؤلنشػػطة كأقسػػاـ العبلق ػػات
العامػػة فػػي المنظمػػات كالشػػركات الحديثػػة نقمػػة نكعيػػة فػػي عػػالـ االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ
كالتس ػػكيؽ كتنظ ػػيـ حم ػػبلت متنكع ػػة كالت ػػركيج لمنتجاتي ػػا كخ ػػدماتيا كتعزي ػػز ص ػػكرىا
الذىني ػػة كسػ ػػمعتيا لػ ػػدل الجميػ ػػكر ،فكظيفػ ػػة العبلقػ ػػات العامػ ػػة الحديثػ ػػة تقػ ػػكـ عمػ ػػى
االسػػتخداـ األمثػػؿ لمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي كبشػػكؿ خػػاص الفػػيس بػػكؾ ،الفػػيس
بكؾ أداة تقنية حديثة تكاصمية مػف تقنيػات شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي ،كالتػي تػكفر
إمكانيػػة تسػػكيؽ اسػػتثنائية لمشػػركات كاألشػػخاص الػػذيف يبحثػػكف عػػف الحصػػكؿ عمػػى
المنػػتج أك الخػػدمات س ػكاء كػػاف ظػػاى ار أك فعميػػا ،ممػػا يعنػػي أنيػػا يمكػػف أف تسػػتيدؼ
منتكجػػات أف ػراد معين ػػيف يعيشػػكف فػػي من ػػاطؽ كاسػػعة نجحػػت ع ػػف طريقيػػا مجمكع ػػة
شركات في االحتفاظ بعمبلئيا بمساعدة الفػيس بػكؾ ،لتعزيػز سػمعة خػدماتيا ،كيمكػف
لممارسػػي العبلقػػات العامػػة االعتمػػاد عمػػى الفػػيس بػػكؾ فػػي االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ مػػع
جميكرىا كتقديـ خدماتيا كافة لتعزيز مكانتيا كسمعتيا لدل جميكرىا كمف أبرزىا:
 انخفاض الكمفة كمجانية االشتراؾ .
 سرعة االنتشار عمى مستكل العالـ .
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 االتصاؿ الدائـ كاالستجابة الفكرية .
 إنشاء صفحة رسمية عمى الفيس بكؾ.
 تخصػػيص أرشػػيؼ مػػف صػػكر كفيػػديكىات تجسػػد إنجػػازات الشػػركة كخػػدماتيا
لمجميكر .
 استبلـ المقترحات كالشكاكم .
 المناقشة كالتكاصؿ في عرض الخدمات .
المنيجية كاإلجراءات:يتناكؿ ىذا الفصؿ كصف نا لممنيجية ،كاإلجراءات التي إتبعتيا
الباحثة في إعداد الدراسة ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى كيفية إدارة السمعة اإللكتركنية
عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا (ككفيد ، )ُٗ-
كذلؾ مف خبلؿ إستطبلع آراء ككجيات نظر العامميف فييا ،كما يتناكؿ ىذا الفصؿ
شرح منيج الدراسة ،كعينة المجتمع ،كأداة الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية التي اتبعيا
الباحث
لمحصػكؿ عمػى النتػػائج التػي تعػالج مشػػكمة الد ارسػة ،تمييػدان لئلجابػػة عػف أسػئمة الد ارسػػة
كربطيا بالفرضيات.
مػػنيج الدراسػػة كاداتيػػا:إسػػتخداـ الباحثػػاف المػػنيح الكصػػفي التحميمػػي لمناسػػبتو لطبيعػػة
ىذا الدراسة ،كأىدافيا ،كاستخداـ الباحثاف ادة اإلستبانة.
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مجتمػػع الدراسػػة :تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف الجميػػكر الػػداخمي فػػي المؤسسػػة الصػػحية
كقػد تمثػؿ فػي الطػاقـ الطبػي كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػػابي
فيركس ككركنا (ككفيد  )ُٗ-في محافظتي نابمس كمحافظة قمقيمية.
عينػػة الدراسػػة:أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قكاميػػا ( َٕ ) مػػف كافػػة العػػامميف فػػي
المستشػػفيات المخصصػػة لعػػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا (ككفيػػد  )ُٗ-فػػي محافظػػة
نػابمس كمحافظػة قمقيميػة ،كتككنػت العينػة بصػػكرتيا النيائيػة كمػا ىػك مبػيف فػي الجػػدكؿ
رقـ (ُ) .

308

الجدكؿ (ٔ ) :تكزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة (ف=ٓ)ٚ
المتغيرات
المستقمة

مستكيات المتغير

التكرار

ذكر

ِٖ

َْ%

أنثى

ِْ

َٔ%

اقؿ مف َّ

ّٖ

ّ%ْٓ.

مف َّ الى َْ

ِٕ

ٔ%ّٖ.

اكثر مف َْ

ٓ

ٕ%ٓ.

ثانكية عامة فاقؿ

ٕ

َُ%

دبمكـ

ُّ

ٔ%ُٖ.

بكالكريكس

ّْ

ْ%ُٔ.

دراسات عميا

ٕ

َُ%

اقؿ مف ٓ سنكات

ّٔ

ْ%ُٓ.

مف ٓ الى ُٓ

َِ

ٔ%ِٖ.

اكثر مف ُٓ

ُْ

ُ%ُٗ.

ٓٚ

ٓٓٔ%

الجنس

العمر

المؤىؿ العممي

سنكات الخبرة

النسبة المئكية

المجمكع
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()%

كتككن ػػت اإلسػ ػػتبانة ( ممحػ ػػؽ رقػ ػػـ ُ ) مػ ػػف خمسػ ػػة محػ ػػاكر ،األكؿ يمثػ ػػؿ المتغي ػ ػرات
الديمكغرافيػة ألف ػراد العينػػة ،كالثػاني يتحػػدث عػػف مػدل اىتمػػاـ المستشػػفيات المخصصػػة
لعػػبلج مصػػابي فيػػركس ككركن ػػا فػػي إدارة السػػمعة اإللكتركني ػػة عبػػر مكاقػػع التكاص ػػؿ
االجتماعيكتككف مف (ٔ) فقرات.
أم ػػا المح ػػكر الثال ػػث بعنػ ػكاف مس ػػاىمة مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي إدارة الس ػػمعة
اإللكتركنية فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركناإحتكل عمى (ٕ) فقرات.
أمػا المحػػكر ال اربػػع كىػك اآلليػػات التػػي يػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػذه المستشػػفيات المخصصػػة
لعبلج مصابي فيركس ككركنا فاحتكل عمى (ٗ) فقرات.
كاألخير ىك اسػتراتيجيات المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػي
إدارة ال سػمعة اإللكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي كيتكػكف مػف (ٔ) فقرات.كقػد
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي ،لقياس الدرجات لمفقرات االستبيانة
صػدؽ األداة  :قامػػت الباحثػة ببنػػاء فق ػرات الد ارسػة ،كعرضػػيا عمػى المحكمػػيف كمشػػرؼ
ىػػذه الد ارسػػة ،كتػػـ التعػػديؿ عمييػػا ،بالحػػذؼ ،كاإلضػػافة حتػػى تككنػػت فقراتيػػا النيائيػػة
المبلئمة لمكضكع البحث.
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ثبات األداة :لمتحقؽ مف ثبات األداة إسػتخدمت معادلػة كركنبػاخ ألفػا إلسػتخراج الثبػات،
فبمغػػت نسػػبتو الكميػػة عمػػى فق ػرات اإلسػػتبانة ( َٗ ) َ.كىػػي نسػػبة ثبػػات تؤكػػد إمكانيػػة
إستخداـ األداة.
متغيرات الدراسة :
المتغير المستقؿ:
ُ .الجنس كلو مستكياف  :ذكر كانثى
ِ .العمر كلو ّ مستكيات  :اقؿ مف َّ ،مف َّ  ، َْ-اكثر مف َْ
ّ .المؤى ػػؿ العمم ػػي كل ػػو ْ مس ػػتكيات :ثانكي ػػة عام ػػة فأق ػػؿ ،دبم ػػكـ ،بك ػػالكريكس،
دراسات عميا.
ْ .سػنكات الخبػرة كلػو ّ مسػتكيات :أقػػؿ مػف ٓ سػنكات ،كمػف ٓ  ،ُٓ-كاكثػر مػػف
ُٓ.
المتغيػر التػابع :جيمػع الفقػرات التػي تشػػير الػى دكر العبلقػات العامػة فػي ادارة السػػمعة
االلكتركنية في المشافي في ظؿ جائحة ككركنا
المعالجة اإلحصػائية :بعػد جمػع البيانػات سػيتـ إدخػاؿ بياناتيػا لمحاسػب لتعػالج بكاسػطة
البرن ػػامج اإلحصػ ػػائي لمعمػ ػػكـ االجتماعيػ ػػة ( ،)spssكاسػ ػػتخدمت الباحثػ ػػة المتكسػ ػػطات
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الحس ػػابية ،كاإلنح ارف ػػات المعياريػ ػػة ،كالنس ػػب المئكيػ ػػة كاتبع ػػت الباحثػ ػػة المعي ػػار اآلتػ ػػي
لقياس الدرجات:
باستخداـ القياسات التالية :
 = )84.2% مرتفع جدنا


( = )84.0%-70.2%مرتفع



( = )68.0%-52.2متكسط



( = )52.0%-36.2منخفض

 ك ( = )36.2%منخفض جدان.
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عرض النتائج
أكال :نتػ ػػائج س ػ ػؤاؿ الد ارسػ ػػة األكؿ :كالػ ػػذم يػ ػػنص عمػ ػػى" مػ ػػدل اىتمػ ػػاـ المستشػ ػػفيات
المتخصصة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع
التكاصؿ االجتماعي"؟
مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عػػف س ػؤاؿ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات
المعياريػة كال نسػػب المئكيػػة التقديريػػة السػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى جميػػع الفق ػرات كنتػػائج
الجدكؿ(ُ) تكضح ذلؾ:
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جػدكؿ رقػػـ ( ٕ ) المتكسػػطات الحسػػابية ،كاالنحرافػات المعياريػػة ،كالنسػػب المئكيػػة
لمػدل اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة لعػالج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا فػػي ادارة
السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
رقـ

الفقرات

الفقرة
ُ

ِ

ّ
ْ
ٓ
ٔ

ارضػاء جميػػكر مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػػاعي ككسػػب تأييػػدىـ

متكسط

االنحراؼ

النسبة

االستجابة

المعيارم

المئكية

4.1286

.97685

تؤخذ بعيف االعتبار .
يعتبػػر إرض ػػاء جمي ػػكر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي عنصػ ػرا

4.5143

.77540

ميما مف عناصر نجاح المستشفى.
قيػ ػػاس رض ػ ػػا جميػ ػػكر مكاق ػ ػػع التكاصػ ػػؿ االجتم ػ ػػاعي بش ػ ػػكؿ

4.1571

.97261

دكرم .
كع ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػكظفيف داخػ ػ ػ ػ ػػؿ المستش ػ ػ ػ ػػفى بمخ ػ ػ ػ ػػاطر السػ ػ ػ ػ ػػمعة

4.0714

1.02606

اإللكتركنية كمدل تأثيرىا .
تػ ػ ػػكفر فريػ ػ ػػؽ مؤىػ ػ ػػؿ لئلجابػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػئمة جميػ ػ ػػكر مكاقػ ػ ػػع

3.9286

1.10757

التكاصؿ االجتماعي بأسمكب الئؽ كبكؿ شفافية.
كج ػػكد ثقاف ػػة االعتػ ػػذار عن ػػد القي ػػاـ باألخطػ ػػاء الطبي ػػة الغيػ ػػر 3.6429

1.22812

مقصكدة.
4.0414

المجمكع

1.0240

ِٖٔ.

َِٗ.

مرتفع
مرتفع
جدا

ُّٖ.

مرتفع

ُْٖ.

مرتفع

ٕٖٔ.

مرتفع

ِٕٗ.

مرتفع

ُِٖ.

مرتفع

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ اعػػبله اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة لعػػبلج مصػػابي فيػػركس
ككركنػػا فػػي ادارة السػػمعة االلكتركنيػػة عب ػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي مرتفػػع ج ػػدان ،
حيػػث جػػاءت اسػػتجابات المػػكظفيف مرتفع ػػة جػػدان بنسػػبة (ِ )%ُٖ.كبداللػػة المتكس ػػط
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الدرجة

الحس ػػابي (َُْْ ) ْ.كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف اىتم ػػاـ المستش ػػفيات المتخصص ػػة لع ػػبلج
مصػابي فيػركس ككركنػا فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي
بشكؿ كبير.
كيمكف تحديد طبيعة ىذا االىتماـ كاآلتي:
ُ  -يعتبػػر إرضػػاء جميػػكر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي عنص ػ ار ميمػػا مػػف عناصػػر
نجاح المستشفى بسبة ِ.%َٗ.
ِ  -قياس رضا جميكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي بشكؿ دكرم بنسبة ُ.%ّٖ.
ّ  -ارضػ ػػاء جميػ ػػكر مكاقػ ػػع التكاصػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي ككسػ ػػب تأييػ ػػدىـ تؤخػ ػػذ بعػ ػػيف
االعتبار بنسبة ٔ.%ِٖ.
ْ  -كعػػي المػػكظفيف داخػػؿ المستشػػفى بمخػػاطر السػػمعة اإللكتركنيػػة كمػػدل تأثيرىػػا
بنسبة ْ.%ُٖ.
ٓ  -ت ػػكفر فري ػػؽ مؤى ػػؿ لئلجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة جمي ػػكر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي
بأسمكب الئؽ كبكؿ شفافية بنسبة ٔ.%ٕٖ.
ٔ  -كج ػػكد ثقاف ػػة االعت ػػذار عن ػػد القي ػػاـ باألخط ػػاء الطبي ػػة الغي ػػر مقص ػػكدة بنسػ ػػبة
ٗ.%ِٕ.
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ثانيػ ػان :نت ػػائج السػ ػؤاؿ الث ػػاني لمد ارس ػػة كال ػػذم ي ػػنص عم ػػى "م ػػا مس ػػاىمة مكاق ػػع التكاص ػػؿ
االجتماعي في ادارة السمعة اإللكتركنية فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا
جدكؿ رقـ (ٖ ) المتكسػطات الحسػابية ،كاالنح ارفػات المعياريػة ،كالنسػب المئكيػة لمسػاىمة
مكاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػي ادارة السػػمعة اإللكتركنيػػة فيمػا يتعمػػؽ بمكضػػكع فيػػركس
ككركنا
رقـ

الفقرات

الفقرة
ٕ
ٖ

ٗ

َُ

ُُ

ُِ

ُّ

متكسط

االنحراؼ

النسبة

االستجابة

المعيارم

المئكية

تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تككيف سمعة جيدة.

4.1000

.80127

تحتؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قادرة عمى أف

4.7143

.54221

تصنع الفرؽ.
تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر قكة كتأثي ار في إدارة

4.7000

.52059

السمعة.
تمعب مكاقع التكاصؿ االجتماعي دك ار بار از كفعاال في إدارة

3.7571

1.02767

السمعة.
تيتـ ادارة المستشفى بمتابعة المستجدات المنشكرة عمى الصفحة

4.6571

.63442

كالتفاعؿ مع جميكرىا.
تساىـ العبلقات العامة في إدارة السمعة االلكتركنية عبر مكاقع

4.0000

1.03560

التكاصؿ االجتماعي.
تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تعزيز العبلقات مع

4.5286

.63065

جميكرىا.
ّْْٓ.

المجمكع
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َِْٓٔ.

الدرجة

ِٖ

مرتفع

ِْٗ.

مرتفع جدا

ْٗ

مرتفع جدا

ُٕٓ.

مرتفع

ُّٗ.

مرتفع جدا

َٖ

مرتفع

َٓٗ.

مرتفع جدا

ٖٗٔ.

مرتفع جدا

يشػ ػػير الجػ ػػدكؿ أعػ ػػبله أف مسػ ػػاىمة مكاقػ ػػع التكاصػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي فػ ػػي ادارة السػ ػػمعة
اإللكتركنيػة فيمػا يتعمػؽ بمكضػكع فيػركس ككركنػػا مرتفػع جػدنا ،حيػث جػاءت اسػػتجابة
المكظفينمرتفعة جدنا بنسبة (ٗ )%ٖٔ.كبداللة المتكسػط الحسػابي (ّْٓ )ْ.كىػذا يػدؿ
عمى التكظيؼ الجيد لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في ادارة السمعة.
أما عف طبيعة تكظيؼ كمساىمة مكاقع التكاصؿ االجتماعي في ادارة السمعة
االلكتركنية فيي كاآلتي:
ُ  -تحتؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قادرة عمى أف تصنع الفرؽ بسنة
ِ.%ْٗ.
ِ  -تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر قكة كتأثي ار في إدارة السمعة بنسبة ْٗ.%
ّ  -تيتـ ادارة المستشفى بمتابعة المستجدات المنشكرة عمى الصفحة كالتفاعؿ مع
جميكرىا بنسبة ُ.%ّٗ.
ْ  -تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تعزيز العبلقات مع جميكرىا بنسبة ٓ.%َٗ.
ٓ  -تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تككيف سمعة جيدة بنسبة ِٖ.%
ٔ  -تساىـ العبلقات العامة في إدارة السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
بنسبة َٖ.%
ٕ  -تمعب مكاقع التكاصؿ االجتماعي دك ار بار از كفعاال في إدارة السمعة بنسبة ُ.%ٕٓ.
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ثالثان نتائج السؤاؿ الثالث لمدراسة :كالذم ينص عمى " ما ىي االليات التي يتـ اتباعيا داخؿ
ىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي فيركس ككركنا
جدكؿ رقـ (ٗ ) المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية لألليات التي
يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي فيركس ككركنا
رقـ

الفقرات

الفقرة

االستجابة

المعيارم

المئكية

.86201

ُّٖ.

مرتفع

ُٓ

كسر الحاجز بيف االطباء كالمرضى كخمؽ لغة الحكار.

4.3000

.80488

ٖٔ

مرتفع جدا

ُٔ

الطػاقـ الطبػػي لديػو خب ػرة كافيػة فػػي كيفيػة االجابػػة عػف استف سػػارات

4.7143

.54221

ِْٗ.

مرتفع جدا

.88336

ْٖٓ.

مرتفع جدا

ْٖٕ.

مرتفع

ُٕٖ.

مرتفع

ِٖٗ.

مرتفع جدا

ٕٖٗ.

مرتفع جدا

1.18732

ُّٖ.

مرتفع

81953

ٖٕٔ.

مرتفع جدا

ُْ

ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ
ُِ
ِِ

طبيعػة العبلقػػة ال سػائدة داخػػؿ المست شػفى ح سػػنة ي سػكدىا االن سػػانية

متكسط

االنحراؼ

النسبة

4.1571

الدرجة

ركح التعاكف.

المرضى.
تنميػػة الميػػارات ال سػػمككية لجميػػع العػػامميف فػػي المست شػػفى لتح س ػػيف

4.2714

قدراتيـ التعاممية مع المرضى .
المست شػ ػ ػػفى مجي ػ ػ ػػز بمع ػ ػ ػػدات كتقنيػ ػ ػػات حديث ػ ػ ػػة تمب ػ ػ ػػي احتياج ػ ػ ػػات

4.3714

.81953

المرضى .
يحػرص العػاممكف بالمست شػفى عمػى تمبيػة حاجػات المرضػى ب شػكؿ

4.0857

.88043

دقيؽ كدائـ.
ينجز الفريؽ الطبي ميامو بكفاءة عالية .

4.9143

4.93360

تػكفر اخ صػػائييف نف سػػييف لمقػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع الكضػػع النف سػػي

4.4857

.79387

لممرضى.
كجكد أجكاء حسنة كتشجيعية تخمؽ ركح ايجابية لدل المرضى.

4.1571
ُّْٖ.

المجمكع
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يظيػر الجػػدكؿ اعػػبله أف التنكيػػع فياالليػػات التػي يػػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػػذه المستشػػفيات
المخصصة لعبلج مصابي فيػركس ككركنػا مرتفػع جػدنا بنسػبة ٔ ، %ٖٕ.كتمثمػت ىػذه
اآلليات فيما يمي:
ُ  -ينجز الفريؽ الطبي ميامو بكفاءة عالية بنسبة ِ.%ٖٗ.
ِ  -الطػػاقـ الطبػػي لديػػو خب ػرة كافيػػة فػػي كيفيػػة االجابػػة عػػف استفسػػارات المرضػػى
بنسبة ِ.%ْٗ.
ّ  -تػػكفر اخص ػػائييف نفس ػػييف لمق ػػدرة عم ػػى التعام ػػؿ م ػػع الكض ػػع النفس ػػي لممرض ػػى
بنسبة ٕ.%ٖٗ.
ْ  -المستش ػػفى مجي ػػز بمع ػػدات كتقني ػػات حديث ػػة تمب ػػي احتياج ػػات المرض ػػى بنس ػػبة
ْ.%ٖٕ.
ٓ  -كسر الحاجز بيف االطباء كالمرضى كخمؽ لغة الحكار بنسبة ٖٔ.%
ٔ  -تنمي ػػة الميػ ػػارات السػ ػػمككية لجمي ػػع العػ ػػامميف فػ ػػي المستش ػػفى لتحسػ ػػيف قػ ػػدراتيـ
التعاممية مع المرضى بنسبة ْ.%ٖٓ.
ٕ  -كجػ ػػكد أج ػ ػكاء حسػ ػػنة كتشػ ػػجيعي ة تخمػ ػػؽ ركح ايجابيػ ػػة لػ ػػدل المرضػ ػػى بنسػ ػػبة
ّ.%ُٖ.
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ٖ  -طبيعػة العبلقػة السػػائدة داخػؿ المستشػػفى حسػنة يسػػكدىا االنسػانية ركح التعػػاكف
بنسبة ُ.%ّٖ.
ٗ  -يحػػرص العػػاممكف بالمستشػػفى عمػػى تمبيػػة حاجػػات المرضػػى بشػػكؿ دقيػػؽ كدائػػـ
بنسبة ٕ.%ُٖ.
رابع ػ نا :النتػػائج المتعمقػػة بالس ػؤاؿ الرابػػع كالػػذم يػػنص عمػػى" مػػا ىػػي اس ػػتراتيجيات
المستش ػ ػػفيات المخصص ػ ػػة لع ػ ػػالج مص ػ ػػابي في ػ ػػركس ككركن ػ ػػا ف ػ ػػي ادارة الس ػ ػػمعة
االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
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جػػدكؿ رقػػـ ( ) 5المتكسػػطات الحسػػابية ،كاالنحرافػػات المعياريػػة ،كالنسػػب المئكيػػة
السػػتراتيجيات المستش ػػفيات المخصصػػة لع ػػالج مص ػػابي فيػػركس ككركن ػػا ف ػػي ادارة
السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
رقـ
الفقرة
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ

الفقرات
الخ ػػركج بت ص ػ ػريح ص ػػحفي عاجػ ػػؿ عن ػػد التعػ ػػرض ألم أزم ػػة مثػ ػػؿ

متكسط

االنحراؼ

النسبة

االستجابة

المعيارم

المئكية

3.6857

1.14895

ّٕٕ.

مرتفع

ُْٕ.

مرتفع

ُُٖ.

مرتفع

ْٕٓ.

مرتفع

ُٕٓ.

مرتفع

3.8571

1.17073

ُٕٕ.

مرتفع

3.8771

1.13305

ٕٔٓ.

مرتفع

األخطاء الطبية التي تحدث .
تحرص صفحة المست شػفى عمػى الػدفاع عػف سػمعة المست شػفى عنػد

3.5714

1.08443

تعرضيا لحممة تشكيو بشكؿ فكرم.
الت شػػبيؾ مػػع كسػػائؿ اإلع ػػبلـ كاإلعبلميػػيف كالمػػؤثريف كالنا ش ػػطيف

4.0571

.88278

عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي.
كجكد تصريحات كاضحة بشكؿ مسبؽ حكؿ تطكرات الجائحة
تيػ ػػتـ إدارة المست ش ػ ػػفى ف ػ ػػي ال ػ ػػردكد عم ػ ػػى التعميق ػ ػػات ال س ػ ػػمبية م ػ ػػع

3.7714

1.10560

3.7571

1.12205

امكانية التعامؿ معيا باستراتيجية متقنة.
إشراؾ فريؽ العبلقات العامة في إدارة السمية اإللكتركنية .
المجمكع

يشػػير الجػػدكؿ أعػػبله أف تنػػكع اسػػتراتيجيات المستشػػفيات المتخصصػػة لعػػبلج مصػػابي
فيػركس ككركنػػا فػػي ادارة السػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي مرتفػػع،
حيػ ػػث جػ ػػاءت اسػ ػػتجابة المكظفينمرتفعػ ػػة جػ ػػدان بنسػ ػػبة (ٔ )% ٕٓ.كبداللػ ػػة المتكسػ ػػط
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الدرجة

الحسػابي (ُٕٕٖ ) ّ.كىػذا يػػدؿ عمػى ميػارة المستشػػفيات فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػػة
عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتي تتمثؿ فيما يمي:
ُ  -التش ػػبيؾ م ػػع كس ػػائؿ اإلع ػػبلـ كاإلعبلمي ػػيف كالم ػػؤثريف كالناش ػػطيف عب ػػر مكاق ػػع
التكاصؿ االجتماعي بنسبة ُ.%ُٖ.
ِ  -إشراؾ فريؽ العبلقات العامة في إدارة السمعة اإللكتركنية بنسبة ُ.%ٕٕ.
ّ  -كجػ ػػكد تص ػ ػريحات كاض ػ ػػحة بشػ ػػكؿ مسػ ػػبؽ ح ػ ػػكؿ تطػ ػػكرات الجائحػ ػػة بنس ػ ػػبة
ْ.%ٕٓ.
ْ  -تيػػتـ إدارة المستشػػفى فػػي الػػردكد عمػػى التعميقػػات السػػمبية مػػع امكانيػػة التعام ػػؿ
معيا باستراتيجية متقنة بنسبة ُ.%ٕٓ.
ٓ  -الخػركج بتصػريح صػحفي عاجػؿ عنػد التعػرض ألم أزمػة مثػؿ األخطػاء الطبيػة
التي تحدث بنسبة ٕ.%ّٕ.
ٔ  -تحػػرص صػػفحة المستشػػفى عمػػى الػػدفاع عػػف سػػمعة المستشػػفى عنػػد تعرضػػيا
لحممة تشكيو بشكؿ فكرم بنسبة ْ.%ُٕ.
مناقشة النتائج
ربط النتائج بالتساؤالت
أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة لعػػبلج مصػػابي فيػػركس
ككركنا في ادارة السمعة االلكتركنية عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي مرتفػع جػدان بنسػبة
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(ِ )%ُٖ.حيث يعتبر إرضاء جميكر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي عنصػ ار ميمػا مػف
عناصػػر نج ػػاح المستش ػػفى بس ػػبة ِ ،%َٗ.كم ػػا أف قيػػاس رض ػػا جمي ػػكر ف ػػي مكاق ػػع
التكاصؿ االجتماعي يتـ بشػكؿ دكرم بنسػبة ُ ،% ّٖ.كيؤخػد ارضػاء جميػكر مكاقػع
التكاصؿ االجتماعي ككسب تأييدىـ بعيف االعتبار بنسبة ٔ.%ِٖ.
كأظي ػػرت النت ػػائج أف كع ػػي الم ػػكظفيف داخ ػػؿ المستش ػػفى بمخ ػػاطر الس ػػمعة اإللكتركني ػػة
كمدل تأثيرىا مرتفع جدا بنسبة ْ ،% ُٖ.كما يتكفر فريػؽ مؤىػؿ لئلجابػة عمػى أسػئمة
جمي ػػكر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي بأس ػػمكب الئ ػػؽ كبك ػػؿ ش ػػفافية بنس ػػبة ٔ،%ٕٖ.
كيكجد ثقافة االعتذار عند القياـ باألخطاء الطبية الغير مقصكدة بنسبة ٗ.%ِٕ.
كذلػػؾ يجي ػػب عػػف السػ ػؤاؿ األكؿ لمدراسػػة كال ػػذم يػػنص عم ػػى  " :مػػا م ػػدل اىتم ػػاـ
المس تشػ ػػفيات المتخصصػ ػػة لعػ ػػالج مصػ ػػابي فيػ ػػركس ككركنػ ػػا فػ ػػي ادارة السػ ػػمعة
االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟
كمػا تبػيف النتػائج أف مسػاىمة مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػاعي فػي ادارة السػمعة اإللكتركنيػػة
فيمػػا يتعمػػؽ بمكضػػكع فيػػركس ككركنػػا مرتفػػع جػػدان ،بنسػػبة (ٗ )%ٖٔ.مػػا يػػدؿ عمػػى
التكظي ػػؼ الجي ػػد لمكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي ادارة الس ػػمعة ،حي ػػث تحت ػػؿ مكاق ػػع
التكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قػادرة عمػى أف تصػنع الفػرؽ بنسػبة ِ ،%ْٗ.كتعتبػر
كذلؾ األكثر قكة كتأثي ار في إدارة السمعة بنسبة ْٗ.%
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كتي ػػتـ ادارة المستشػ ػػفى بمتابعػ ػػة المسػ ػػتجدات المنش ػػكرة عمػ ػػى الصػ ػػفحة كالتفاعػ ػػؿ مػ ػػع
جميكرىا بنسبة ُ ،% ّٗ.كتساىـ مكاقع التكاصؿ االجتمػاعي فػي تعزيػز العبلقػات مػع
جميكرىا بنسبة ٓ ،% َٗ.كما تسػاىـ فػي فػي تكػكيف سػمعة جيػدة بنسػبة ِٖ ،%كفػي
إدارة السػػمعة االلكتركنيػػة بنسػػبة َٖ  ،%كتمعػػب مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي دك ار بػػار از
كفعاال في إدارة السمعة بنسبة ُ.%ٕٓ.
كذلػؾ يجيػػب عػػف الس ػؤاؿ الثػاني لمدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػى  " :مػػا مػػدل مسػػاىمة
مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي ادارة السػػمعة اإللكتركنيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمكضػػكع
فيركس ككركنا ؟؟ "
كأظيػرت النتػائج أف ىنػاؾ تنكيػع فػي االليػات التػي يػتـ اتباعيػا داخػؿ ىػذه المستشػػفيات
المخصصة لعبلج مصابي فيػركس ككركنػا مرتفػع جػدان بنسػبة ٔ ، %ٖٕ.كتمثمػت ىػذه
اآلليػػات فػػي انجػػاز الفريػػؽ الطبػػي ميامػػو بكفػػاءة عاليػػة بنسػػبة ِ ،%ٖٗ.كمػػا يمتمػػؾ
الط ػػاقـ الطبػ ػػي خب ػ ػرة كافيػ ػػة فػ ػػي كيفي ػػة االجابػ ػػة عػ ػػف استفسػ ػػارات المرضػ ػػى بنسػ ػػبة
ِ ،% ْٗ.كيتكفر اخصائييف نفسييف لمقدرة عمػى التعامػؿ مػع الكضػع النفسػي لممرضػى
بنسػػبة ٕ ،% ٖٗ.كمػػا أف المستشػػفى مجيػػز بمعػػدات كتقنيػػات حديثػػة تمبػػي احتياجػػات
المرضى بنسبة ْ ،% ٖٕ.كيتبػع المشػفى سياسػة كسػر الحػاجز بػيف االطبػاء كالمرضػى
كخمؽ لغة الحكار بنسبة ٖٔ.%
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كيمج ػ نا المشػػفى إلػػى تنميػػة الميػػارات السػػمككية لجميػػع العػػامميف فػػي المستشػػفى لتحسػػيف
قدراتيـ التعامميػة مػع المرضػى بنسػبة ْ ،% ٖٓ.كمػا أف ىنػاؾ أجػكاء حسػنة كتشػجيعية
تخم ػػؽ ركح ايجابي ػػة ل ػػدل المرض ػػى بنس ػػبة ّ ،% ُٖ.اض ػػافة إل ػػى أف طبيع ػػة العبلق ػػة
الس ػػائدة داخػ ػػؿ المستش ػػفى حسػ ػػنة يسػ ػػكدىا االنس ػػانية ركح التعػ ػػاكف بنسػ ػػبة ُ،%ّٖ.
كيحػرص العػػاممكف بالمستشػفى عمػػى تمبيػػة حاجػات المرضػػى بشػػكؿ دقيػؽ كدائػػـ بنسػػبة
ٕ.%ُٖ.
كذلؾ يجيب عف السؤاؿ الثالث لمدراسة كالذم ينص عمى  " :ما ىي االليات التي
يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي فيركس ككركنا "
كبينػت النتػائج كػذلؾ أف ىنػػاؾ تنػكع فػي اسػػتراتيجيات المستشػفيات المتخصصػة لعػػبلج
مصػابي فيػركس ككركنػا فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي
بش ػػكممرتفع بنس ػػبة (ٔ )% ٕٓ.كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى مي ػػارة المستش ػػفيات ف ػػي ادارة الس ػػمعة
االلكتركنيػػة عب ػػر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي كالتػػي تتمث ػػؿ ف ػػي التش ػػبيؾ م ػػع كس ػػائؿ
اإلع ػػبلـ كاإلعبلمي ػػيف كالم ػػؤثريف كالناش ػػطيف عب ػػر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي بنس ػػبة
ُ ،% ُٖ.كاشػ ػ ػراؾ فري ػ ػػؽ العبلق ػ ػػات العام ػ ػػة ف ػ ػػي إدارة الس ػ ػػمعة اإللكتركني ػ ػػة بنس ػ ػػبة
ُ ،% ٕٕ.ككج ػػكد تصػ ػريحات كاض ػػحة بش ػػكؿ مس ػػبؽ ح ػػكؿ تط ػػكرات الجائح ػػة بنس ػػبة
ْ ،% ٕٓ.كمػػا تيػػتـ إدارة المستشػػفى فػػي ال ػػردكد عمػػى التعميقػػات السػػمبية مػػع امكاني ػػة
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التعامؿ معيا باستراتيجية متقنة بنسبة ُ ،% ٕٓ.كتخػرج بتصػريح صػحفي عاجػؿ عنػد
التعرض ألم أزمة مثؿ األخطػاء الطبيػة التػي تحػدث بنسػبة ٕ ،%ّٕ.كتحػرص عمػى
الدفاع عف سػمعة المستشػفى عنػد تعرضػيا لحممػة تشػكيو بشػكؿ فػكرم بنسػبة ْ%ُٕ.
كذلؾ يجيب عف السؤاؿ الرابع عف السؤاؿ الرابع لمدراسة كالػذم يػنص عمػى مػا ىػي
اسػػتراتيجيات المستش ػػفيات المتخصصػػة لع ػػالج مصػػابي في ػػركس ككركنػػا ف ػػي ادارة
السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
النتائج
ُ  -اىتمػاـ المستشػفيات المتخصصػة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػػي ادارة
السػػمعة االلكتركني ػػة عب ػػر مكاقػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي مرتفػػع ج ػػدنا بنس ػػبة
(ِ)%ُٖ.
ِ  -مس ػػاىمة مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي ادارة الس ػػمعة اإللكتركني ػػة فيم ػػا
يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا مرتفع جدان بنسبة (ٗ)%ٖٔ.
ّ  -ىنػ ػػاؾ تنكيػ ػػع فػ ػػي االليػ ػػات التػ ػػي يػ ػػتـ اتباعيػ ػػا داخػ ػػؿ ىػ ػػذه المستشػ ػػفيات
المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا مرتفع جدان بنسبة ٔ%ٖٕ.
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ْ  -ىن ػػاؾ تن ػػكع ف ػػي اس ػػتراتيجيا ت المستش ػػفيات المتخصص ػػة لع ػػبلج مص ػػابي
في ػ ػػركس ككركن ػ ػػا ف ػ ػػي ادارة الس ػ ػػمعة االلكتركني ػ ػػة عب ػ ػػر مكاق ػ ػػع التكاص ػ ػػؿ
االجتماعي بشكؿ مرتفع بنسبة (ٔ)%ٕٓ.
ٓ  -مي ػػارة المستش ػػفيات الفمس ػػطينية ف ػػي ادارة الس ػػمعة االلكتركني ػػة عب ػػر مكاق ػػع
التكاصؿ االجتماعي
التكصيات يكصي الباحثاف بما يمي:
ُ  -تخصػ ػػيص صػ ػػفحة ت ابعػ ػػة لممستش ػ ػػفيات لنقػ ػػؿ االخبػ ػػار كالتطػ ػػكرات المتعمق ػ ػػة
بمرضى فيركس ككركنا.
ِ  -عم ػػؿ اس ػػتطبلع رأم اس ػػبكعي نا ف ػػي مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي لمتع ػػرؼ عم ػػى
مدل رضا الجميكر عف خدمات المستشفى في رعاية مرضى ككركنا.
ّ  -تصكير فيديكىات مصكرة لممرضى لمف يقبؿ ذلؾ لمحػديث عػف فيػركس ككركنػا
كطبيعة العبلج في المستشفى.
ْ  -تخصيص مكظفي لمتابعة الردكد كالرد عمى االشاعات أكالن بأكؿ.
ٓ  -تنفيػػذ حمػػبلت لمعبلقػػات العامػػة لتعزيػػز سػػمعة المستشػػفيات المعالجػػة لمرضػػى
ككركنا.
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المراجع
ٔ . ُ -رشيد زركاتي ،تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمكـ االجتماعية،
دار ىمة ،الجزائر، ََِِ ،صُِّ.
ٕ . ِ -بكزكرم جيبلني ،اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات الجزائرية كاقع كأفاؽ
مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمكـ التسيير  -تخصص إدارة األعماؿ
كالتسكيؽ – كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير – جامعة
الجزائر .َُِٔ / َُِٓ ّ -
ٖ .ّ -إيماف سميرة عكدة ،العبلقة األثيرية بيف جكدة الخدمات اإللكتركنية كسمعة
الجامعات ،رسالة ماجستير في األعماؿ اإللكتركنية ،قسـ األعماؿ
اإللكتركنية ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ الكسط، َُِِ ،ص ّْ .
ٗ .ْ -أحمد فاركؽ رضكاف، ) ََُِ(،دكر االتصاؿ عبر المكقع اإللكتركني
لممنظمة في بناء ال سمعة الجيدة  :دراسة عمى الجميكر كالكسيمة لمنظمات
تجارية في مصر كاإلمارات ،المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـ ،العدد ّٔ ،
ص .ٖٖ – ُْ.
َُ -

ٓ.ميرىاف محسف طنطاكم، ) َُِٓ(،االستراتيجيات االتصالية

لممنظمات عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في إدارة سمعتيا " دراسة تطبيقية
عمى شرط ة دبي" ،مجمة بحكث العبلقات العامة الشرؽ األكسط ،العدد
السادس ،ص َُٕ.
ُُ -

ٔ .جياد محمد زيف الديف ،تكظيؼ العبلقات العامة لكسائؿ التكاصؿ

االجتماعي في إدارة سمعة الشركات :دراسة لشركة الياتؼ النقاؿ زيف أسيا
سيؿ نمكذجا ،مجمة آداب الفراىيدم ،العدد  ِٕ،العراؽ ،كانكف الثاني،
َُِٖ.
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ُِ -

ٕ .عمػ ػػر أحمػ ػػد عبػ ػػد الرسػ ػػكؿ ) َُِٕ( .فاعميػ ػػة شػ ػػبكات التكاصػ ػػؿ

االجتم ػػاعي ف ػػي إحػ ػػداث التنمي ػػة المسػ ػػتدامة بال ػػدكؿ العربيػ ػػة ،كمي ػػة اإلعػ ػػبلـ
جامعة غرب كردفاف  -السكداف.
ُّ -

ٖ .منػػاؿ محمػػد م ػراد. ) َُِٔ( .تػػأثير اإلعػػبلـ الجديػػد عمػػى ممارسػػة

العبلقات العامة. .دار المنظكمة لمنشر .
ُْ -

ٗ .عب ػػد الباس ػػط أحم ػػد ىاش ػػـ (َُِْ ) .اس ػػتخدامات مكاق ػػع التكاص ػػؿ

االجتم ػػاعي ف ػػي العبلق ػػات العام ػػة  :د ارس ػػة م ػػف منظ ػػكر ممارس ػػي العبلق ػػات
العامة في العالـ العربي ،الجمعية المصرية لمعبلقات العامة.
ُٓ -

َُ .ىشاـ فتحي أبك شعالة .) ََُِ( .تقنيات االتصػاؿ الحديثػة التػي

تعتمػد عمييػا العبلقػات العامػة  :د ارسػة ميدانيػة عمػى مجمكعػة مػف المؤسسػات
الميبية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
ُٔ -

ُُ .إسػػبلـ أحمػػد الشػػاذلي النجػػار، ) َُِٓ(،دكر المكاقػػع اإللكتركنيػػة

فػي بنػاء سػػمعة المنظمػة ،رسػػالة ماجسػتير غيػػر منشػكرة (كميػػة اإلعػبلـ :قسػػـ
العبلقات العامة كاإلعبلف).
ُٕ -

ُِ.محم ػػد بك ػػرم عب ػػد العم ػػيـ ،مب ػػادئ إدارة األعم ػػاؿ ،جامع ػػة بني ػػا،

مركز التعميـ المفتكح كمية التجارة ،مصر، ََِٕ ،صِٕ .
339

ُٖ . ُّ -من ػػى بكازدي ػػة  ،فعالي ػػة االتص ػػاؿ ك بن ػػاء س ػػمعة المؤسس ػػة الجامعي ػػة،
مجم ػػة األنثركبكلكجي ػػا األكي ػػاف ،جامع ػػة س ػػكؽ أىػ ػراس الج ازئ ػػر ،الع ػػدد َِ ،
جانفي َُِٖ ،ص ِْْ.
ُٗ .ُْ -ريػػاف مبػػارؾ  ،ممارسػػة العبلقػػات العامػػة عبػػر الشػػبكات االجتماعيػػة ،
مجمػػة ت ػػاريخ العمػػكـ ،جامع ػػة قس ػػنطينة ،العػػدد  َٖ ،الج ازئ ػػر ،جػ ػكاف َُِٕ
،ص ٖٕ .
َِ . ُٓ -سييمة بف يحي ،أمينػة مػرابط ،السػمعة اإللكتركنيػة لممؤسسػات ،جامعػة
أبػكبكر بالقايػد ،مخبػر ، MECASالعػدد ُْ ،تممسػاف ،جػكاف َُِٖ ،ص
ُِٖ .
ُِ .ُٔ -م ن ػػى بكازدي ػػة  ،فعالي ػػة االتص ػػاؿ ك بن ػػاء س ػػمعة المؤسس ػػة الجامعي ػػة،
مجم ػػة األنثركبكلكجي ػػا األكي ػػاف ،جامع ػػة س ػػكؽ أىػ ػراس الج ازئ ػػر ،الع ػػدد َِ ،
جانفي َُِٖ ص َِّ .ِّّ-
ِِ -

ُٕ .جيػ ػػاد محمػ ػػد زيػ ػػف الػ ػػديف ،تكظيػ ػػؼ العبلقػ ػػات العامػ ػػة لكس ػ ػػائؿ

التكاصػؿ االجتمػاعي فػي إدارة سػمعة الشػركات :د ارسػة لشػركة اليػاتؼ النقػاؿ
زيػػف أسػػيا سػػيؿ نمكذجػػا ،مجمػػة آداب الفراىيػػدم ،العػػدد  ِٕ،الع ػراؽ ،كػػانكف
الثاني.َُِٖ ،
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ِّ . ُٖ -بكزيػ ػػد سػ ػػميمة ،إدارة السػ ػػمعة اإللكتركني ػ ػػة لممؤسسػ ػػات ،مجمػ ػػة عم ػ ػػكـ
اإلنسػ ػػاف كالمجتمػ ػػع ،العػ ػػدد  ُِ،نػ ػػكفمبر ،جامعػ ػػة بسػ ػػكرة ج ازئػ ػػر ،نػ ػػكفمبر
َُِْ .ص َْْ . ُْْ-
ِْ . ُٗ -بكزيػ ػػد سػ ػػميمة ،إدارة ال سػ ػػمعة اإللكتركني ػ ػػة لممؤسسػ ػػات ،مجمػ ػػة عم ػ ػػكـ
اإلنسػ ػػاف كالمجتمػ ػػع ،العػ ػػدد  ُِ،نػ ػػكفمبر ،جامعػ ػػة بسػ ػػكرة ج ازئػ ػػر ،نػ ػػكفمبر
َُِْ .ص ّْْ . ْْٓ-
ِٓ . َِ -أشػػرؼ عبػػد ال ػػرحيـ الرفػػاعي ،دكر شػػبكات التكاص ػػؿ االجتمػػاعي ف ػػي
التػػركيج اإلعبلمػػي لمسػػياحة فػػي األردف مػػف كجيػػة نظػػر السػػائحيف المحمي ػػيف
كالع ػػرب ،د ارس ػػة اس ػػتكماؿ متطمب ػػات الحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػة الماجس ػػتير ف ػػي
اإلع ػػبلـ ،قس ػػـ الص ػػحافة كاإلع ػػبلـ جامع ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط كمي ػػة اإلع ػػبلـ،
عماف، َُِٗ ،ص ُْ .ُٓ -
ِٔ . ُِ -الس ػػعيد مب ػػركؾ إبػ ػراىيـ ،التع ػػايش الثق ػػافي كتح ػػديات العص ػػر  :رؤي ػػة
ل ػػدكر مكاق ػػع التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي ف ػػي تعزي ػػز تفاع ػػؿ الثقاف ػػات ف ػػي العص ػػر
الرقمي ،مكتبة الكفاء القانكنية ،اإلسكندرية َُِٓ ،ص َُْ .ُِْ-
ِٕ . ِِ -حم ػػد جي ػػاد زي ػػف ال ػػديف مش ػػيداني ،اس ػػتخداـ أقس ػػاـ العبلق ػػات العام ػػة
لمكقػػع فيسػػبكؾ فػػي إدارة سػػمعة الشػػركات التجاريػػة :الشػػركة العالميػػة لمبطاقػػة
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الذكي ػػة ك ػػي ك ػػارد ،مجم ػػة فن ػػكف كاآلدب كعم ػػكـ اإلنس ػػانيات كاالجتم ػػاع ،كمي ػػة
اإلعػػبلـ ،الجامعػػة العراقيػػة ،بغػػداد ،سػػبتمبر َُِٖ ،العػػدد ِٗ ،ص ِِٖ-
ِِٗ .
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