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 وَيرجو اآلخرةَ  ََيَذر   وقائما   ساجدا   اللَّيل   آانءَ  قانت   هو َأمَّن  ﴿ 
ا يعلمونَ  ال والَّذين يعلمونَ  الَّذين يستوي هل قل   رب  ه   رمحةَ   إَّنَّ

 (.9 آية-الزمر﴾ )األلباب اأولو  يَ َتذكَّر  
 

 صدق هللا العظيم
 

 

 
  



 

 

 تقدير شكر و

احلمد هلل رب العاملني على عونه الكبري وتوفيقه لنا إلمتام هذا العمل املتواضع. 
والصالة والسالم على نبينا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله الطاهرين 

 األخيار.

 أما بعد:

 البحث العلمي إجناز هذاهم يف اسأتوجه ابلشكر إىل كل من 

.واليت مل تبخل غالب صليحةوأخص ابلذكر مشرفة الدراسة الدكتورة الفاضلة  
علينا بنصائحه وإرشاداته طوال فرتة إعداد الدراسة ،  وكذلك الشكر موصول 

 .علم املكتبات و و االتصال اإلعالم جلميع أساتذة قسم علوم 

لكل األفراد الذين أسهموا يف جناح هذه الدراسة وتعاونوا يف  واالحرتاموكل الشكر 
 إمتام متطلباهتا سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

 

 

 

 

 

 



 إهداء
...إىل الذي افتخاربكل  امسهإىل من أمحل انتظام...إىل من علمين العطاء بدون 

 ...يف الوجود أغناين عن الوجود فهو أغلى ماجوده يف حيايت بعد فضل هللا ...و 

 -والدي الغايل -
عشت عمرا فوق  ولووقدمت يل الكثري...  إىل اليت منحتين حياهتا وحناهنا...

 عمري لن يكون كايف لشكرها...

 -والديت العزيزة -
 إىل من هم أعز الناس على قليب يف هذه الدنيا إخويت...

 أنفال -مالك -حممد -أمين -عمار 
 مصدر سعاديت...إىل من أمحل هلن كل احلب....صديقايت 

 عبري، بشرى 
جبانيب يف كل خطوة أخطيها ويصعب عليا  اإىل الذين أضاءوا طريق حيايت ووقفو 

 ذكر أمساءهم...
 إىل كل من شاركين أمجل حلظات حيايت بعلمه أو من غري علمه...

 إىل من كانت هلم بصمة كبرية يف حيايت وتركوا أثرا ال ميحى...

 …املتواضع أهدي هذا البحثإليكم مجيعا 
 

 زينب



 إهداء :

ل التعلم وكاان يل الوجه الطافح حبا يدي ووفرا يل سبين أخذا بيإىل اللذ
 وحناان،

 ''والدي الكرميني''

 هاهتم،يوتوج من أمدوين بنصائحهم، كل  إىل

 '' أساتذيت ''

 تقر العني لرؤايهم و تطيب النفس ملآنستهم ،إىل من 

 لبىن'' و'' صديقايت '' ''بشرى و زينب ''  أخيت'' "

 ، استثناءإىل كل أفراد دفعيت دون 

 .إىل كل هؤالء أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع
 

 

 

 

 

 

 عبري



:الدراسة ملخص  

 هأثر تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت تدرس واقع تفاعلية الوسائط الرقمية يف املؤسسة و 
 :على املنهج املسح ابلعينة، لدراسة عينة قصدية متكونة من اناعتمدالعالقات العامة، وقد  ائفوظيف حتسني 

 ة.ؤسسات اقاقتصادية لوقاية قاملامل مسؤويل و موظفي العالقات العامة يف بعض مفردة من52

متَغريات  وضوع وتتقاطع معه يف عدةملموعة من الدراسات السابقة اليت ترتبط ابجم ىلإوقد استند البحث 
اعتمد على  ، وجانب تطبيقيتفاعلية الوسائط الرقمية و وظائف العالقات العامةموضوعي  إىل قوإطار نظري تطر 

ميكن وتوصلت الدراسة إىل نتائج مهمة عدد من املقابالت استمارة اقاستبيان كأداة رئيسية جلمع البياانت إضافة إىل
 :ما يليإجيازها يف 

من طرف املؤسسات  استخداماأكثر الوسائط الرقمية  اقاجتماعيةو الشبكات  إلكرتوين ربيدال و وقعامل يعترب -
ط املذكورة يف الوسائ على خاص حساب إنشاء علىا إقباهل إىل راجع وهذا ،%75.5حمل الدراسة و ذلك بنسبة 

 .جهة إعالنية خلدماهتا و منتجاهتالتحصيل متابعني هلا كوا الفضاء اإللكرتوين

 ،املؤسسة مجاهري مع والتفاعل التواصل أجل من كبري بشكل الرقمية الوسائط الدراسة حمل مؤسسات تستخدم -
 العالقات موظفي من %85.7و ،املؤسسة صورة حتسني هو الوسائط تهه إستخدام وراء من املستمر سعيهاو 

 .ته الوسائطه عرب املؤسسة مجاهري مع اليوم مدار على يتفاعلون فيها العامة

 إيصال على الكبرية لقدرهتا وذلك املؤسسة مجاهري مع والتفاعل التواصل يف تغيري الرقمية الوسائط أحدثت -
 فعاليةحمل الدراسة  املؤسسات يف العامة العالقاتو موظف ويؤكد فعالة بطريقة املستهدف اجلمهور إىل رسالتهم
 ''نقد بناء أو غري بناء'' اآلخر الرأيحترتم مؤسسات حمل الدراسة كما  اقاتصالية العملية جناح يف الرقمية الوسائط

 .%75وذلك بنسبة  النزاعات لتفادي اجلماهري مع إبجيابية والتفاعل فيةاحرت ابمعه  تعاملوت

 العالقات ملوظفي الرقمية الوسائط خدامتسقا تكوينية دورات تقدم قاحمل الدراسة املؤسسات  من 40.3% -
 .تكوينية دورات يهمتلق على الذاتية سريهتم احتواء اقاعتبار بعني أتخذ للعاملني توظيفها أثناء ألهنا العامة

 العقبات اليت حتول دون استخدام الوسائط الرقمية، وزايدة فعالية نشاط وظائف العالقات العامة من بني أهم -
بنسبة  التعرض للقرصنة، وعدم قيام بعض املؤسسات بدورات تكوينية للعاملنييف مؤسسات حمل الدراسة 

71.1%. 

 

 

 



Summary: 

This study is part of the descriptive studies that study the interactivity of 

digital media in the institution and its impact on the improvement of public 

relations functions. And we adopted the method of sample surveys to study a 

sample of 52 public relations managers and attorneys in some local institutions 

in the wilaya of Guelma. 

The research was based on a series of previous subject-related studies 

cross-checked by several variables, and a theoretical framework dealing with 

digital media interactivity and public relations functions. The practical part was 

based on the questionnaire as the main tool for data collection as well as a 

number of interviews. This study reached important conclusions that can be 

summarized as follows: 

- The website, e-mail and social networks are the most used digital media by 

75.5% of the institutions studied, because of their desire to establish a special 

account on the media mentioned in cyberspace to collect their subscribers as an 

advertising interface for their services and products. 

- The institutions that were the focus of this study make significant use of digital 

media to communicate and interact with their audience, to improve the image of 

the institution. 85.7% of its public relations staff interact throughout the day 

with the organization's audience through these media. 

- Digital media has changed the communication and interaction with the public 

of these institutions through their ability to deliver their message to the target 

audience in an effective manner. Public relations staff in these institutions 

confirm the effectiveness of digital media in the success of the communication 

process. The institutions in this study respect the constructive or non-

constructive criticism of their audience and treat them with professionalism and 

positivity, thus avoiding 75% of conflicts. 

- 40.3% of these establishments do not offer digital media training courses for 

public relations employees because, while hiring employees, they take into 

consideration that their CVs contain training courses. 

- Among the most significant obstacles to the use of digital media are: piracy 

and the absence of worker training courses in some institutions at 71.1%. 

 

 



Résumé :  

Cette étude s’inscrit dans le cadre des études descriptives qui étudient 

l’interactivité des médias numériques dans l’établissementet son impact sur 

l'amélioration des fonctions de relations publiques. Et nous avons adopté la 

méthode des enquêtes par sondage pour étudier un échantillon composé de 52 

responsables et attachés de relations publiques dans certains établissements 

locaux de la wilaya de Guelma. 

La recherche s'est appuyée sur une série d'études antérieures liées au sujet 

et recoupées par plusieurs variables, et un cadre théorique traitant l’interactivité 

des médias numériques et les fonctions des relations publiques. La partie 

pratique était basée sur le questionnaire comme outil principal de collecte de 

données ainsi qu'un certain nombre d'entretiens. Cette étude est parvenue à des 

conclusions importantes qui peuvent être résumées comme suit : 

- Le site Internet, le courrier électronique et les réseaux sociaux sont les médias 

numériques les plus utilisés par 75,5% des établissements étudiés, en raison 

de leur volonté d'établir un compte spécial sur les médias mentionnés dans le 

cyberespace pour recueillir leurs abonnés comme interface publicitaire de 

leurs services et produits. 

- Les établissements ayant fait l'objet de cette étude utilisent considérablement 

les médias numériques pour communiquer et interagir avec leur public, visant 

l’amélioration de l’image de l’établissement. 85,7% de son personnel de 

relations publiques interagissent tout au long de la journée avec le public de 

l'organisation à travers ces médias. 

- Les médias numériques ont changé la communication et l'interaction avec le 

public de ces établissements à travers leur capacité à livrer leur message au 

public cible de manière efficace. Le personnel des relations publiques dans 

ces institutions confirme l'efficacité des médias numériques dans la réussite 

du processus de communication. Les établissements de la présente étude 

respectent les critiques constructives ou non-constructives de leur public, et 

les traitent avec professionnalisme et positivité, évitant donc 75 % des 

conflits. 

- 40,3% de ces établissements n'offrent pas de cours de formation à l'utilisation 

des médias numériques pour les employés de relations publiques car, tout en 

embauchant des employés, ils prennent en considération que leur CV contient 

des cours de formation. 

- Parmi les obstacles les plus importants à l'utilisation des médias numériques 

figurent : le piratage et l’absence des cours de formation des travailleurs dans 

certains établissements à 71,1%. 



 :احملتوايت فهرس

 الصفحة املوضوع الرقم
  فهرس اجلداول 
  فهرس األشكال 
  مقدمة 
  املنهجياطا  اإل 
  إاطا  الد اسة و منهجيتهاالفصل األول:  
 25 إاطا  الد اسة -1
 25 الد اسة و تساؤالهتا إشكالية -1-1
 27 املوضوع  اختيا أسباب  -1-2
 28 أمهية املوضوع -1-3
 28 أهداف الد اسة -1-4
 28 الد اسات السابقة -1-5
 32 اإلاطا  املفاهيمي للد اسة -1-6
 36 اإلجراءات املنهجية للد اسة -2
 36 جمال الد اسة -2-1
 36 ستدد منهج امل -2-2
 37 جمتمع وعينة الد اسة -2-3
 38 أدوات مجع البياانت -2-4
 40 املقا بة النظرية للد اسة -3
   النظري اإلاطا  
  تفاعلية الوسائط الرقميةالفصل الثاين:  
 46 التفاعلية. ماهية -1
 46 التفاعلية مفهو  -1-1
 47 التفاعلية أبعاد -1-2
 48 التفاعلية استددامات -1-3
 50  اإللكرتوين والربيد املوقع ماهية -2
 50 اإللكرتوين املوقع ومكوانت تعريف -2-1



 52 اإللكرتونية املواقع أنواع -2-2
 52 اإللكرتوين الربيد وإجيابيات تعريف -2-3
 53 اإللكرتوين الربيد عمل أساسيات -2-4
 54 االجتماعي التواصل مواقع – 3
 54 االجتماعية الشبكات -3-1
 58 اليوتيوب -3-2
 58 املدوانت -3-3
 60  اإللكرتوين للنشر احلديثة الدعائم -4
 60 اللوحية األجهزة -4-1
 61  الذكية اهلواتف -4-2
 61 الكومبيوترات -4-3
 62 الذكي التلفزيون -4-4
 62 لال تداء القابلة الذكية األجهزة -4-5
 63 التطبيقات -4-6

  العالقات العامة الرقمية: لثالفصل الثا 
 68 العامة العالقات ماهية -1
 68 العامة العالقات تعريف -1-1
 69 العامة العالقات جماالت -1-2
 70 العامة العالقات وظائف -1-3
 71 العامة العالقات موظف مؤهالت -2
 71 الشدصية ؤهالتامل -2-1
 72 اإلتصالية املؤهالت -2-2
 73 الوظيفية أو اإلدا ية املؤهالت -2-3
 74 املعاصر العامل يف والتغريات العامة العالقات -3
 74 االنرتنيت عرب العامة العالقات إدا ة -3-1
 79 االجتماعي التواصل وشبكات العامة العالقات -3-2
 80 الجتماعيا التواصل شبكات عرب األزمات إدا ة -3-3
 82 اإللكرتونية واملواقع العامة القاتالع -3-4



 83 الرقمية العامة العالقات -4
 83 الرقمية العامة العالقات تعريف -4-1
 84 الرقمية العامة العالقات إىل التقليدية العامة العالقات من االنتقال عوامل -4-2
 86 الرقمية العامة العالقات إىل التحول أسباب -4-3
  اإلاطا  التطبيقي 
املعاجلة الكمية و الكيفية للبياانت امليدانية و نتائج الفصل الرابع:  

 الد اسة
 

 94 التعريف ابملؤسسات حمل الد اسة -1
 96 الكمية و الكيفية لبياانت الد اسة املعاجلة -2
 131 النتائج العامة للد اسة -3

 135 خامتة 
 137 توصيات 

 139 قائمة املراجع 
 146 قائمة املالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة اجلداول:

 الصفحة اجلدول الرقم
 39 ميثل املسؤولني الذين مت إجراء املقابلة معهم 01
 51 يف الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوينيوضح العناصر األساسية  02
 100 .ميثل اطبيعة املؤسسة 03
 100 .موقع قسم العالقات العامة ابملؤسسة 04
 101 .املعلومات اليت تتضمنها برامج العالقات العامة 05
 102 تقييم برامج العالقات العامة داخل مؤسستكم. 06
 103 مؤسستكم. ختصيص ميزانية لقسم العالقات العامة يف 07
 103 يف حال اإلجابة بنعم كيف تكون امليزانية. 08
األهداف األساسية اليت تسعى العالقات العامة يف املؤسسة إىل حتقيقها مع اجلمهو   09

 اخلا جي.
104 

 105 ميثل مدى مسامهة العالقات العامة يف حتسني صو ة مؤسستكم. 10
 106 السائد يف مؤسستكم.يوضح تقييم  املناخ االتصايل  11
 107 اهتما   جال العالقات العامة مبواكبة التكنولوجيات احلديثة حسب متغري السن. 12
الوسائط الرقمية اليت تستدد  من قبل قسم العالقات العامة للتفاعل مع مجاهري  13

 املؤسسة.
108 

املؤسسة حسب متغري مساعدة الوسائط الرقمية على حتسني اإلتصال داخل وخا ج  14
 التدصص الد اسي.

110 

 112 املواقع اإللكرتونية األكثر استدداما يف مؤسستكم. أنواع 15
ميثل األجهزة الذكية)الدعائم احلديثة للنشر اإللكرتوين( اليت تعتمد عليها وظيفة  16

 العالقات العامة يف عملها.
112 

 114 .املؤسساتشبكات االجتماعية املستددمة من اطرف ال 17
 115 الفضاء االلكرتوين. عرباطبيعة املواد اليت  ختد  العالقات العامة  18



أمهية الوسائط الرقمية نسبة إىل وسائل اإلتصال التقليدية على مستوى قسم  د جة 19
 العالقات العامة.

116 

الوسائط الرقمية يتلقى املكلف ابلعالقات العامة دو ات تكوينية حول كيفية إستددا   20
 حسب متغري السن

117 

 118 سم العالقات العامة للوسائط الرقميةق جماالت استددا  21
 119 كيفية تفاعل موظفني العالقات العامة مع اجلماهري اخلا جية عرب الوسائط الرقمية 22
 120 يبني مدى تفاعلية املوقع اإللكرتوين للمؤسسة على االنرتنيت. 23
 121 كان موقعكم تفاعلي ما هي مؤشرات هذا التفاعل.  إذا 24
من قبل اجلماهري مع املواد اليت يتم نشرها عرب مواقع التواصل  التفاعل مدى 25

 االجتماعي.
122 

 123 مواقع التواصل االجتماعي. عربتفاعل اجلماهري كيفية  26
مواقع التواصل وجود خمتص أو فريق للتعامل مع الوسائط الرقمية والتفاعل عرب  27

 االجتماعي
124 

 125 مدى تقبل املؤسسة النقد عرب الوسائط الرقمية. 28
 126 . د املؤسسة يف حال تقدمي النقد هلا 29
من قبل  د جة إحداث الوسائط الرقمية تغيري يف التواصل والتفاعل مع اجلماهري 30

 .املؤسسة
127 

حسب متغري  ل العالقات العامة يف املؤسسة ملدى فاعلية الوسائط الرقميةو تقييم مسؤ  31
 اخلربة.

128 

أهم العقبات اليت حتول دون استددا  الوسائط الرقمية، وزايدة فعالية نشاط وظائف  32
 العامة العالقات

129 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة األشكال:

 الصفحة الشكل الرقم
 96 ميثل توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 01
 97 ميثل توزيع أفراد العينة حسب السن 02
 97 .ميثل توزيع أفراد العينة حسب الد جة العلمية 03
 98 ميثل توزيع مفردات العينة حسب متغري التدصص الد اسي 04
 99 ثل توزيع أفراد العينة حسب اخلربة ابملؤسسة.مي 05
 



 

 مقدمة



 
 أ

 مقدمة

شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطورا غري مسبوق يف جمال الوسائط الرقمية والتكنولوجيا احلديثة، 
تكنولوجيا احلاسبات اآللية، وتكنولوجيا األقمار الصناعية، وتكنولوجيا اإللكرتونيات الدقيقة،  اندجمتحيث 

ونقل وتبادل املعلومات بني  واسرتجاعوالوسائط املتعددة، فأفرزت تكنولوجيا حديثة عالية الدقة قادرة على ختزين 
وخدماهتا املتطورة وتطبيقاهتا الذكية  رتنيتاالناألفراد واملؤسسات وبسرعة عالية وتكلفة زهيدة، وتعترب شبكة 

خدماهتا بشكل سريع على  وانتشرتيف عامل الوسائط الرقمية واليت زادت شعبيتها  االندماجإحدى نتائج هذا 
املستوى الفردي وعلى مستوى املؤسسات، وأثرت على طريقة أداء املؤسسات لعملها،وممارسة األفراد لوظائفهم، 

ائلة يف ختزين ومعاةجة ونشر املعلومات على نطاق واسع،وإحاحة التفاعل  واحلوار بني األفراد نظرا إلمكانيتها اهل
واملؤسسات، وقدرهتا على مد جسور التواصل إىل مساحات جغرافية واسعة، وخلق جمتمعات من الناس مندجمة 

 ومتقاربة كانت قبل ذالك جمموعات من األفراد املنعزلة عن بعضها البعض.

وتطبيقاهتا يف  ابالنرتنيتالعالقات العامة إحدى الوظائف اإلدارية اليت أتثرت ابلوسائط الرقمية و وتعترب 
من أن أهم هدف تسعى العالقات العامة إىل حتقيقه وتضمنته معظم  رغمالفبممارسة أنشطتها وأتدية وظائفها، 

ها، إال إن حتقيق هذا اهلدف  حيتاج إىل تعاريف العالقات العامة هو حتقيق الفهم املتبادل بني املؤسسة ومجهور 
مجاهريها يف مناطق جغرافية واسعة  وانتشارحجم املؤسسات  ونظرا لكربتفاعل وحوار بني املؤسسة ومجهورها، 

منها املؤسسات  فاستفادت واالنرتنيتهذه الوسائط الرقمية  جاءتيصعب التواصل معها بشكل شخصي، حىت 
حيث أن املعاصرة ةجماهري وبناء العالقات الذي ميثل جوهر العالقات العامة يف حتقيق الفهم املتبادل مع ا

إىل املداخل  االتصاالتالعالقات العامة شهدت يف السنوات القليلة املاضية حتوال من املداخل اليت تركز على إدارة 
ايجية للتفاو  حول العالقات يف هذه املداخل اةجديدة أداة إسرت  االتصالاليت هتتم ببناء وإدارة العالقات، ويعترب 

 بني املؤسسات وجمموعات املصاحل املرتبطة هبا.

وتتيح الوسائط الرقمية العديد من اخلدمات التفاعلية واحلوارية اليت تستفيد منها املؤسسات يف التواصل 
بحث والتطبيقات وبناء العالقات مع اةجمهور، فإىل جانب املواقع اإللكرتونية، والربيد اإللكرتوين وحمركات ال

الشبكات  و كاملدوانت واملنتدايت  االجتماعيوالدعائم احلديثة للنشر اإللكرتوين، ظهرت مواقع التواصل 
اليوتيوب، ومت تطوير آليات التفاعل وأساليب احلوار بني املؤسسات ومجاهريها عرب هذه الوسائط  و االجتماعية

بادل مقاطع الفيديو وإرسال الرسائل، وإجراء احملاداثت الفورية، اليت تتيح ملستخدميها مشاركة امللفات والصور وت
أنظار الكثري  ايجهتالفضاءات اإللكرتونية وزايدة عدد مستخدميها  ونظرا لتزايد شعبية  هذه الوسائط الرقمية و

على  استخدامهامن قبل املؤسسات، وأتثريات  استخدامهامن الباحثني حنو دراسة هذه الوسائط اةجديدة ومعرفة 
عاهتم حول تلك املؤسسات، وأصبحت اليوم دراسات الوسائط التفاعلية اةجديدة انطبا اةجماهري و ايجاهات

كبريا يف جمال   اهتمامابوسائطه املختلفة أحد املوضوعات البحثية اليت القت  االجتماعيوخاصة مواقع التواصل 
 العالقات العامة .



 
 ب

كبريا من قبل احلكومة اةجزائرية، حيث   اهتماما األخريةيف األعوام  ادياالقتصويف اةجزائر شهد القطاع 
التقنيات والوسائط الرقمية هبدف التقدم ابملؤسسات حنو األحسن ابإلضافة إىل  تبين  استخدامسعت اةجزائر إىل 

طرق وآليات  ماداعتعن  حيث أصبحنا اليوم نشاهد ونتابع تقارير خمتلفةاحلكومة اةجزائرية العديد من املشاريع 
ة اليت ميكن أن تضع اةجزائر يف مصاف الدول املتقدمة وكل هذا بفضل االقتصاديجديدة يف قطاع املؤسسات 

ة ، وعلى هذا األساس جاء موضوع دراستنا حول واقع االقتصاديقانون العصرنة الذي يسعى إىل رقمنة املؤسسات 
 وظيفة العالقات العامة.تفاعلية الوسائط الرقمية يف املؤسسة وأتثريه على 

الفصل األول املعنون إبطار الدراسة ومنهجيتها على  احتوىوقد جاء هذا البحث يف أربعة فصول، حيث 
 اختياربتساؤل رئيسي ابإلضافة إىل مخسة تساؤالت فرعية، وأمهية املوضوع، وأسباب  انتهتاإلشكالية اليت 

 املفاهيم والدراسات السابقة، ابإلضافة إىل املقاربة النظرية.على حتديد  احتوىاملوضوع، وأهداف الدراسة، كما 

يف حني كان الفصل الثاين بعنوان تفاعلية الوسائط الرقمية، والذي ضم أربعة مباحث جاء أوهلا حتت 
بعنوان مواقع التواصل عنوان: ماهية التفاعلية، واملبحث الثاين حتت عنوان املواقع اإللكرتونية، واملبحث الثالث 

 ليأيت املبحث األخري بعنوان الدعائم احلديثة للنشر اإللكرتوين. ،االجتماعي

أما الفصل الثالث الذي كان حتت عنوان العالقات العامة الرقمية ومت تقسيمه إىل أربعة مباحث: املبحث 
 املعاصر، واملبحث األول بعنوان العالقات العامة، واملبحث الثاين حتت عنوان العالقات العامة والتغريات يف العامل

 الث عن العالقات العامة الرقمية.الث

، كما االستمارةعلى نتائج الدراسة امليدانية، وذلك من خالل تفريغ بياانت  فاشتملأما اإلطار التطبيقي 
وخامتة وتوصيات ميكن أن تكون بداية ملوضوع  االستنتاجاتمبجموعة من  وانتهتأبداة املقابلة،  االستمارةدعمنا 
 ر.آخ
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 إطار الدراسة: -1

 :الدراسة و تساؤالهتا إشكالية -1-1

البشر يف مجيع مراحل احلياة منذ الطفولة إىل أن  بني كان االتصال والتواصل منذ األزل ضرورة حتمية
على هذا و  يبلغ اإلنسان أشده ويدرك أن االتصال ابحمليطني حوله سبب رئيسي لتسيري أموره وحتقيق أهدافه،

صورته ا حيسن من ممفيما خيدمه وحيقق له النجاح  اآلخرينطرق تواصله مع  اختالفتعدد و األساس عمل على 
 ليألف التعايش بينهم.به  أمام احمليطني

ثقة كسب لاحرتام ومودة اآلخرين، فإن املؤسسات و اهليئات بدورها تسعى  كما يعمل الفرد على كسبف
وضمان تسويق منتجاهتا صورهتا لتحسني و ذلك مجهورها وأتييده،حىت تنجح يف بناء عالقة طيبة معهم 

وتعدد نشاطاهتا ووظائفها ابت من الضروري أن يكون هناك جهاز  املؤسسات مع اتساعوالتعريف هبا و وخدماهتا،
 خمتص إلدارة هذه العالقات بني اجلمهور واملؤسسة وذلك عن طريق إدارة العالقات العامة.

و بناء عليه فالعالقات العامة حتتل أمهية ابلغة يف النظم اإلدارية ، و تسند إليها أدورا حيوية تتعلق إببراز 
ى عن مؤسسة و ما تقدمه من خدمات جملتمعها و هي بذلك تشكل حلقة اتصال و تواصل و أداة الصورة املثل

تفاعل نشطة مع مجهورها الداخلي و اخلارجي ،فنجاح املؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة ال يتوقف  على 
ها )داخلية و خارجية( هذا األخري إىل الفئات املستهدفة من مجاهري  إبرازما حتققه من إجناز إذا مل تتمكن من 

واملتعاملني معها من خالل عرض اخلدمات املقدمة و برامج التطوير ، و هذه املهمة يتحملها جهاز العالقات 
 من خربات و ما يتوفر له من إمكاانت. العامة مبا لديه

لتحقيق   وانطالقا من ذلك فجهاز العالقات العامة يف املؤسسة حياول استخدام خمتلف الوسائل االتصالية
كجهاز يف املؤسسة أو كوظيفة متارس فقط ، وتعد األشكال االتصالية اليت ميكن االستعانة   سواء كان كافة أهدافه

ل مبثابة مهزة وصل بني املنشأة ومجهورها ،ففي الوقت الذي مل تتمكن فيه وسائل االتصال التقليدية هبا يف هذا اجملا
عد املصدر األول يف نشر و اليت ت النرتنت  كوسيلة  اتصالية حديثةمن الوصول للجماهري املستهدفة ،متكنت ا
ابلعامل يسمى  التواصل بني أقطابه املختلفة ، و اليت أفرزت مايف بناء املعلومات على مساحة واسعة من العامل 

 منية.على اجملتمعات أن تتفاعل مع بعضها دون حدود جغرافية أو ز  ، الذي سهل (espace virtuel)االفرتاضي

عدد  أو من حيث ية،كوسيلة اتصالرات السريعة اليت تشهدها سواء  من تلك التطو االنرتنت وأتيت أمهية 
مستخدميها، فهو يتضاعف بدرجة كبرية مقارنة بعدد مجهور الوسائل االتصالية األخرى ، وهذا ما أكده تقرير 

(Internet world Survey حيث )" يف العامل يف هناية سنة  نرتنتمليون مستخدم لال 80مت إحصاء حنو
، يف حني قدر عدد مستخدميها حبلول 2000مليون مستخدم سنة  250ليصل العدد إىل أكثر من  1998
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يف حني ،2005مليون نسمة، ليصل إىل أكثر من مليار شخص عرب العامل هناية سنة  800حوايل  2004سنة 
 .1"2010علم يف جوان مليار مستخدم عرب ال 2 االنرتنيتجتاوز عدد مستخدمي 

 يف الربجمة ولغات التقنيات وكذلكا ألصعدة مجيع على الويبو خدمات نرتنت،املستمر لال رفالتطو 
 فظهرت ،يف الفضاء اإللكرتوين املضامنيخمتلف  تطوير إىل أدت التحسينات تلك وكل تبادلية، تكاملية عالقة

 .ابستمرارتتطور  جديدة واستخدامات أشكال

كل   املصطلح الذي مشل يف جممله هذا ،يسمى ابلوسائط الرقمية االتطورات املتالحقة بلورت مو كل هذه 
ديثة للنشر حدعائم ، الربيد اإللكرتوين و من واملواقع اإللكرتونية لتواصل االجتماعيهو إلكرتوين من مواقع ا ما

خمتصني ضافة إىل ظهور مؤسسات استشارية ودراسات ابإلاجلماهري،  و اليت احتلت مكانة كبرية عنداإللكرتوين، 
للوسائط الرقمية يف دعم عالقتها ابجلمهور وتدعيم عالمتها التجارية وحتسني املؤسسات  استخداميؤكدون أمهية 

 .صورهتا 

مما ، اجملتمعكل هذه الوسائط الرقمية ساعدت على حدوث قفزة كبرية يف التواصل والتفاعل بني أفراد 
ح لديهم القدرة على التعبري عن آرائهم يف م الذي يعيش فيه  األفراد، حيث أصبطبيعة اجملال العاري جعلها تغ

جمال ممارسة العالقات العامة كوظيفة إدارية واتصالية خمتلف القضااي و اجملاالت و اليت بدورها أثرت يف 
للمؤسسات   االتصالية سرتاتيجيةاإل العالقات العامة إعادة التفكري يفلمؤسسات حيث أصبح لزاما على جهاز ل

 .اليت كانت أبرز إجنازات هذا العصرو يف ضوء التطور الذي حدث يف التكنولوجيا الرقمية 

ية رغبات وتطلعات بتل حتسني صورهتا و بىن أساسا علىإذا كانت املؤسسة توتتعاظم د أمهتها وتزدا
توفر فهي أصبحت ،و مجهورها  خدمة املؤسسةوالذي حيتاج عوامل دعم اتصالية تصب يف مصلحة مجهورها 

ا إجنازاهتو  ابملؤسسة التعريفخمتلف احملتوايت حول املؤسسات كاألخبار فضاء للعالقات العامة تنشر من خالهلا 
توفر فرص التفاعل  اليت  ضافة إىل طبيعتها التفاعليةابإل وأصداءها األحداث لتطورات املستمرة املتابعةوالدعوات، 
 .املؤسسة و مجاهريها املستمرة بني

يف املؤسسة من  الوسائط الرقمية على مستوى جهاز العالقات العامة م الذي تلعبهومن منطلق الدور اهلا
حىت تواكب التحديث املستمر الذي يساعد يف حتقيق أهداف أنشطتها ، حيث تفاعلية املؤسسة مع مجاهريها

 خالل من املؤسسات تفاعلية واقع فإن مشكلة دراستنا تتبلور يف حتديد ،ابلسرعة املطلوبة أبقل تكلفة و جهد و
والية ب املؤسساتبعض ب العامة العالقات وظائف تفاعلية زايدة يف الوسائط تهه توفرها اليت املساحات توظيف

 اإلشكال اآليت: طرحلت دراستنا جاءت وعليهقاملة 

                                     
1PERRIN M,2011 ,Marketing appliqué :des outils aux stratégies , hachette ,Paris (p:69). 
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 التساؤل الرئيسي:

 العالقات العامة؟  الوسائط الرقمية يف حتسني وظائفتفاعلية املؤسسة عربهو أثر  ما

 التساؤالت الفرعية:

 ؟اتئط الرقمية اليت تستخدمها املؤسسما هي الوسا -
 ؟يف التفاعل مع مجهورها الوسائط الرقمية من طرف رجل العالقات العامة ستخداماما مدى  -
 ؟وظائف العالقات العامة تفعيل  يفالوسائط الرقمية  ستخداما يؤثركيف  -
 الوسائط الرقمية ابلتنسيق مع وظائفهم؟ ستخداماعلى هل تتاح فرص لتدريب مسؤويل العالقات العامة  -
 الوسائط الرقمية ؟ ستخداماتواجه رجل العالقات العامة عند  فيما تتمثل الصعوابت النامجة اليت -

 

 :املوضوع اختيار أسباب -1-2

 :يف تتمثل اليت و ابباألس من جملموعة نتيجة يكون إشكاليته وحتديد حبث موضوع اختيار إن

 .الرقمية العامة العالقات وهي فيه املهمة اجملاالت من جمال أهم يعاجل حيث ختصصنا مع املوضوع متاشي -

 مست اليت والتطورات احلديثة التكنولوجيا فيعصر العامة ابلعالقات املتعلقة الدراسات وتدعيم إثراء يف الرغبة -
 .الرقمية الوسائط استخدام جراء الوظيفة هذه

 هذه مع والتأقلم التكيف استطاعت واليتومدى التفاعلية حديث، اتصايل كفضاء  الرقمية الوسائط خصوصية -
 العالقات وظائف حتسنيو  تفعيل يف استخدامها واقع عن الكشف حماولة ضرورة رأينا وهلذا التكنولوجية، التطورات

 .العامة

 مدى على الضوء وتسليط ،املؤسسة داخل العامة العالقات رجل عمل واقع عن الكشف ضرورة ارأتينا -
 .املؤسسة مجهور معتفاعله  يف الرقمية الوسائط تههل استخدامه

 املؤسسات يف العامة العالقات وظيفة يف الوسائط هذه تفاعلية واقع ملعرفة كمحاولة  الدراسة هذه جاءت وعليه -
 .املؤسسة صورة وحتسني للتواصل الرقمية للوسائط واستخدامها

 أمهية املوضوع: -1-3

 تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي ستعاجله و اليت مت تلخيصها فيما يلي:
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ا ات العالقة بعملهم و تبيان أمهية استخدامهذلعامة ابلوسائط الرقمية اجلديدة تبصري القائمني على العالقات ا -
 العالقات العامة.لتحسني وتطوير تسخريها تسليط الضوء عليها و 

الوقت و اجلهد و التكاليف املطلوبة إلجناز وظائف العالقات العامة و رفع  ختصاراقدرة الوسائط الرقمية على  -
 .مبا يكفل استمرار املؤسسات يف أداء واجبها املهين األزمات عالوة على دورها الفعال يف مواجهة ،مستوى جودته

هامة للعالقات العامة يف ظل املنافسة بني املؤسسات مع بروز  اتصالأصبحت الوسائط التفاعلية وسيلة  -
الوسائط الرقمية  استخداماألسواق املفتوحة والتطور التكنولوجي، وهذا بدوره يربز أمهية رصد وتقييم فاعلية 

 يف ممارسة أنشطة العالقات العامة يف املؤسسات احمللية.التفاعلية 

 أهداف الدراسة: -1-4

 :ليها من خالل هدا البحث فيما يليإتلخيص األهداف اليت ميكن الوصول ميكن 

 عليها .أ مة و التطورات احلديثة اليت تطر ثراء اإلطار النظري للعالقات العاإحماولة  -

و مدى تسخريها لتفاعلها مع  يف جمال العالقات العامة ستخدامهاابعاد أحتديد ح معىن الوسائط الرقمية و إيضا  -
 .مجهورها

عدم استخدام البعض أسباب على ز الوسائط الرقمية املستخدمة يف جمال العالقات العامة و التعرف ر بأبيان  -
 .مام معاجلة تلك األسبابأمما يفتح اجملال  منها، خراآل

ئمني ابلعالقات العامة يف املؤسسات آلخر املستجدات يف جمال تكنولوجيا االتصال و معرفة مدى متابعة القا -
عملها للتفاعل مع مجاهريها خاصة  تطوير ،مدى قدرهتم على التكيف معها و تسخريها ملصلحة تطوير عملها

 .اخلارجي

 الدراسات السابقة: -1-5

دراسات السابقة اليت تشكل صعوبة لبعض من األمور املهمة يف البحث العلمي اجلزئية املتعلقة ابل
 حاولنا احلصول علىهذه يف دراستنا  ، وىل الدراسات السابقةإنظرا لعدم معرفتهم جبدوى الرجوع الباحثني 

 

 : تيةمتكنا من احلصول على الدراسات اآلين أ ناو مشاهبة ملوضوعأدراسات سابقة 

 :الدراسة األوىل -1-5-1
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 ،احلديثة يف فاعلية العالقات العامة االتصالدور وسائل بعنوان "هدى عثمان عبد هللا " ـدراسة ل
أطروحة لنيل درجة  ،(2014-2010)دراسة تطبيقية على اهليئة السودانية للمواصفات و املقاييس يف الفرتة من 

 .االتصال، من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية علوم الدكتوراه

يف اهليئة  لعالقات العامةفاعلية ا يف  احلديثة االتصالل ئوسا ي تلعبهذالدور مشكلة هده الدراسة حول ور تد-
 .السودانية

o :تطرقت الباحثة للتساؤالت الفرعية التالية 

 ؟ ما هو مفهوم العالقات العامة لدى املؤسسة-

 ؟هي األسس التطبيقية لربامج العالقات العامة ابملؤسسة  ما -

 ؟مدى يتم استغالل الوسائط احلديثة يف عمل العالقات العامة  ىل أيإ-

 ؟هل يتم توفري اإلمكانيات التقنية و البشرية الالزمة لتسيري عمل العالقات العامة -

 ؟األجهزة الرقمية احلديثة  ستخداماتتاح فرص التدريب و التعرف على  هل-

 ؟و تقليل الكادر البشري املوجود أ االستغناءالتقنية احلديثة حيتم الوسائل  ستغاللاهل -

 ؟يكون اجلمهور متعلم و ملما ابلتقنيات احلديثة  أناألجهزة التقنية احلديثة  ستخداماهل حيتم -

o ىل النتائج التالية  :إ الباحثة توصلت 

 عدم وجود تنسيق بني جهاز العالقات العامة ابهليئة و أجهزة العالقات العامة ابملؤسسات ذات  الصلة. -

 .ضعف امليزانية املخصصة لعمل العالقات العامة ابملؤسسات ذات الصلة ابهليئة -

 .احلديثة يف إيصال الرسائل اإلعالمية للجمهور  تصالاالعدم استخدام وسائل -

 .عدم اهتمام أجهزة العالقات العامة بتقييم صدى الرسالة اإلعالمية لدى اجلمهور املستهدف منها -

 .يب منسويب العالقات العامة يف اجملاالت التقنية بتدر  هتماماالعدم -

 

 الدراسة الثانية: -1-5-2
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)دراسة "أمهية األنشطة االتصالية يف عمل العالقات العامة"بعنوان "مني حممد عتوم أمحد أللباحث  دراسة 
جامعة الشرق عالم احلصول على درجة املاجستري يف اإلمتطلبات  ستكمالال، ميدانية يف الوزارات األردنية(

 .األوسط للدراسات العليا

 .ه الدراسة حول الفجوة املعرفية يف أداء العالقات العامة إداراي و تنظيميا يف الوزارات األردنية ذتدور إشكالية ه-

o :تطرق الباحث للتساؤالت التالية 

 ؟عالم يف الوزارة األداء وظيفتهم لعاملني يف العالقات العامة و اإلما درجة تقييم ا-

 ؟عالم يف الوزارة لعاملني يف العالقات العامة و اإلا ختياراما سبب -

يف             عالم قبل إدارة العالقات العامة و اإل اجلماهريية املستخدمة من تصاليةاالما وظائف الوسائل -
 ؟الوزارة 

o :توصل الباحث إىل النتائج التالية 

زارة للعمل فيها و هو حب عالم يف الو يف العالقات العامة و اإللعاملني ا ختياراهناك سبب رئيسي و مهم يف -
 و بدرجة تقدير عالية. خريناآلىل إالتعرف 

ن إدارة العالقات أعالم يف الوزارة و منها جهها إدارة العالقات العامة و اإلهناك الكثري من االنتقادات اليت توا-
 مني عام الوزارة بدرجة عالية أو أال مبوافقة الوزير إال تستطيع نشر املواد اإلعالمية عالم العامة و اإل

عالم يف الوزارة لتحقيق الوظائف قبل إدارة العالقات العامة و اإل اجلماهريي من تصالااللوسائل  استخدامهناك -
 عالم اجلمهور مبا حيتاجه من معلومات بدرجة عالية .إو كان أوهلا  تصاليةاال

و اليت  االتصاليةمع مجهور الوزارة  الوسائل  يةتصالاالعالم يف أنشطتها العالقات العامة و اإل تستخدم إدارة-
 اجلماهريي . تصالااللكرتونية وسائل إالغري مباشر  الشخصي املباشر و تصالاالتشتمل على 

 الدراسة الثالثة: -1-5-3

"دور رامي إبراهيم مكاوي، بعنواندراسة من إعداد الطالب حافظ مجيل املصري، بشري رائد البوجي، 
دراسة  لرتويج خدمات اجلامعة" االجتماعيمواقع التواصل  استخدامالعالقات العامة جبامعة فلسطني حنو 

 متطلبات نيل درجة الدبلوم املتوسط يف العالقات العامة والتسويق. الستكمالمقدمة 

لرتويج  االجتماعيتدور إشكالية الدراسة حول دور العالقات العامة جبامعة فلسطني حنو متابعة مواقع التواصل -
 خدمات اجلامعة؟
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o  التالية التساؤالت إىلتطرق الباحثون: 

 هل هتتم العالقات العامة مبواكبة التكنولوجيا احلديثة؟ -

 العالقات العامة يف التسويق والرتويج؟ اليت يتابعها االجتماعيهي أهم مواقع التواصل  ما -

 أبوقات حمددة أم عامة؟ االجتماعيالعالقات العامة على متابعة مواقع التواصل  يف هل حيرصون -

يف التسويق         االجتماعينوع الفائدة املكتسبة لدى العالقات العامة من متابعة مواقع التواصل  وه ما -
 والرتويج؟

o ئج التالية:توصل الباحثون للنتا 

مواقع التواصل  استخدامكبري مبواكبة التكنولوجيا احلديثة وذلك من خالل   اهتمامالعالقات العامة تويل  -
 أكثر عدد ممكن من اجلماهري. استقطابوإعداد خطة شاملة واهلدف منها  االجتماعي

التويرت وذلك  ن أمهها الفايسبوك وإن املواقع اليت تستخدمها العالقات العامة يف التسويق والرتويج متعددة وم -
 من خالل صفحات ممولة وأيضا اليوتيوب من خالل إعداد برومات عن أنشطة اجلامعة وأقسامها.

ابألوقات العامة واخلاصة للرد على  االجتماعيإن للعالقات العامة موظف حيرص على متابعة مواقع التواصل  -
 و تساؤالت الطلبة. استفسارات

هو الرتويج والتسويق وتكوين صورة جيدة  االجتماعيالعالقات العامة ملواقع التواصل  استخدامن من أسباب إ -
 عن املؤسسة.

 التعقيب على الدراسات : -1-5-4

ابلنظر إىل الدراسات السابق اليت مت التطرق إليها، تبني لنا أن جل هذه الدراسات تتمحور حول توظيف 
 .احلديثة يف عملها داخل املؤسسات  االتصالجيا العالقات العامة لتكنولو 

 .وظيفة العالقات العامة ىيف حني اجلديد يف دراستنا هو خاصية التفاعلية عرب الوسائط الرقمية وأثره عل -

 

 

 اإلطار املفاهيمي للدراسة: -1-6
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جيد ملختلف املفاهيم ملا يهم الباحث أو الدارس لدراسة موضوع معني فإنه ينبغي عليه أن يكون مدركا بشكل 
 املتعلقة مبوضوع دراسته،حيث يعترب حتديد املفاهيم من األمور املهمة يف البحث العلمي.

 مفهوم التفاعلية: -1-6-1
فعال  يءجاء يف معاجم اللغة العربية أن التفاعل من األصل اللغوي ، فعل الش لغة: -1-6-1-1

عل كذا أتثر به، انبساطا أو انقباضا فهو منفعل ، ويقال تفاعال أي اختلقه، وانف يءوفعاال أي عمله ، وافتعل الش
 أي أثر كل منهما يف اآلخر ، والتفاعل عملية كيماوية يتم من خالهلا حتويل بعض املعادن النفيسة إىل

 ،أي أن عملية التفاعل الكيماوي أن تؤثر مادة يف مادة أخرى فتغري تركيبها الكيميائي .اخلسيسة

للتفاعلية هو الفعل"فعل" الذي مشتقاته "فاعل" وفعال" والتفاعلية مصدر صناعي،  واألصل اللغوي
 جممع اللغة العربية ابلقاهرة، للداللة على وصف الفعل ابلنشاط واإلتقان. اختاره

 1.الفاعلية: مقدرة الشيء على التأثري و
جمموعة من  أو اثننيحيدث بني مستخدمني  االجتاهمزدوج  اتصالهي  :اصطالحا -1-6-1-2

متكن من تبادل الرموز الصوتية أو املرئية  افرتاضيةاملستخدمني أو جيرى بني املستخدم واآللة، ويتم يف بيئة واقعية أو 
 2أو كليهما معا.

يقصد ابلتفاعلية يف هذه الدراسة اخلدمة اليت تتيحها الوسائط الرقمية  إجرائيا: -1-6-1-3
الداخلية وخاصة  العالقات العامة يف املؤسسة للتواصل مع مجهور املؤسسةواإللكرتونية احلديثة لرجل 

قضية هتم  خمتلف القضااي اليت  ،وإمكانية التحاور املباشر معهم وتبادل اآلراء والنقاش املباشر حولاخلارجي
 الزابئن. أراءخدماهتا  منتجاهتا املؤسسة

 احلديثة  الرقمية الوسائطيف خمتلف  ختلف خصائصهالذلك حرصنا يف دراستنا على التأكد من مدى توافرها مب

 

 

 مفهوم الوسائط الرقمية: -1-6-2

                                     
 .(112ص.)، 1982، دار الطليعة للطبع والنشر، بريوت، (1ط.)، األسس العلمية ملناهج البحث اإلجتماعيحممد احلسن إحسان،  -1
جملة آفاق ، (حسيينة بن رقية، )التفاعلية يف مواقع الصحف اجلزائرية على األنرتنيت  دراسة حتليلية ملواقع :الشروق ، اخلرب،اجملاهد، الشعب -2

 .(29ص.)، 2016العدد اخلامس، جامعة قسنطينة، للعلوم،
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و واسطة  واسطة الكور: واسطه.. ، اجلمع )وسائط(اسم)واسطة(  الوسائط: لغة: -1-6-2-1
 ذريعة.واسطة شرعية: طريقة،  يتوسط به إىل الشيء. القالدة: اجلوهر الذي يف وسطها، وهو أجودها.الواسطة: ما

 1على السبع بواسطة السماسرة. االتفاقمت  اتفاقالواسطة:توسط بني فريقني لتسهيل  بواسطة فالن: بفضله.

الرقمنة أو التحويل الرقمي هو عملية حتويل البياانت إىل شكل رقمي وذلك ألجل معاجلتها بواسطة : الرقمية
الرقمنة إىل حتويل النصوص املطبوعة أو الصور أو  تشري احلاسب اإللكرتوين، ويف سياق نظم املعلومات،وعادة ما

نوع من أجهزة املسح الضوئي اليت متسح بعرض نتيجة ذلك على شاشة  ابستخداماملخطوطات إىل إشارات ثنائية 
 2احلاسوب.

الوسائط الرقمية هي مزيج التكنولوجيا واحملتوى ، وبناء منتجات وسائل  إصطالحا:-1-6-2-2
تتطلب فرق من املهنيني ذوي املهارات املتنوعة، مبا يف ذلك املهارات التقنية، واملهارات الفنية، اإلعالم الرقمية 

ومهارات التنسيق التحليلي واإلنتاجي. جيب أن تكون كل هذه املهارات متوازنة يف فريق، مع تركيز مجيع أعضاء 
فيه اليوم مبنتجات الوسائط الرقمية، ومتّكن الفريق على إنشاء أفضل جتربة للمستخدم. يتم ملء العامل الذي نعيش 

 3. هذه املنتجات وتقّدم التجارب يف العديد من الصناعات

عليها لغرض اإلطالع  االعتمادهي الوسائل والتقنيات اإللكرتونية الرقمية اليت يتم  إجرائيا:-1-6-2-3
على احملتوايت اإللكرتونية أو إنشائها وتوزيعها أو إعادة تعديلها أبشكال خمتلفة تتناسب مع خصوصيات كل 

 أو معنوية. فيزايئيةوسط رقمي، ميكن أن تكون هذه الوسائط الرقمية اجلديدة منتجات 

 األثر: مفهوم -1-6-3

: عرف "إبن منظور" األثر لغة  أنه بقية الشيء واجلمع آاثر وأثور.وخرجت يف إثره ويف لغة-1-6-3-1
أثره أي بعده.وأتثرته وأتثرته: تتبعت أثره، عن الفارسي. ويقال: أثر كذا وكذا بكذا وكذا أي أتبعه إايه، ومنه قول 

 بدمية بعده. مطرا تقدم اتبعبدمية، أي  الواديني"متمم بن نورية"يصف الغيث: فأثر سيل 

 واألثر، ابلتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثري: إبقاء األثر يف الشيء.

                                     
 (.295ص.)، 2003، سلسلة قواميس املنار، دار مدين، اجلزائر،االجتماعقاموس املصطلحات علم فاروق مداس، -1
، 2007، مؤمتر كلية اآلداب والفنون، جامعة فالدولفيا األردنية، الصورة الرقمية كعنصر رئيسي يف بنية اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  -2
 (.30.ص)

3-Marke Dancer , What Is Digital Media?,https://thecdm.ca/program/digital-media, acceced:22-03-2018, at10:00 

 

https://thecdm.ca/program/digital-media
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 .1وأثر يف الشيء: ترك فيه أثرا. واآلاثر: األعالم

واآلراء واملعلومات من  السلوكياتميكن أن حيدث من تغيري يف املواقف أو  ما :اصطالحا-1-6-3-2
 2تلقي.الرسالة اإلعالمية إىل امل انتقالجراء 

هذه  انتفتعلى حتقيق نتيجة إجيابية، لكن إذا  الدراسةقدرة العامل موضوع  إجرائيا:-1-6-3-3
 النتيجة ومل تتحقق فإن العامل قد يكون من األسباب املباشرة حلدوث تداعيات سلبية.

 مفهوم الوظائف:-1-6-4

 3هي ما يقدر اإلنسان يف زمن معني من عمل أو طعام أو رزق. لغة:-1-6-4-1

الوظيفة هي وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة جمتمعة مع  :اصطالحا-1-6-4-2
 بعضها يف املوضوع والشكل،وميكن أن يقوم هبا فرد واحد أو أكثر .

 مها:وجند مفهوم الوظيفة من حيث الدالالت السوسيولوجية حيمل معنيني 

يلمسها األفراد واجلماعات، أي أن الوظيفة هي ما تقوم  به  اجتماعيةالوظيفة هي نتيجة موضوعية لظاهرة 
 ما، أو أحد مكوانهتا بغاية إجناز هدف معني. اجتماعيةظاهرة 

واملعىن الثاين للوظيفة هو املعىن الذي يدل على الرتابط والتكامل بني موضوعني، أو شيئني، كالقول أبن 
 4وظيفة املصباح هي إانرة الطريق.

ليات، توجب على و املسؤ  هي كيان نظامي يتضمن جمموعة من الواجبات و  إجرائيا: -1-6-4-3
 معينة مقابل متتعه ابحلقوق واملزااي الوظيفية. التزاماتشاغلها 

 مفهوم العالقات العامة:-1-6-5

 ومها:مفهومني لغة يضم مفهوم العالقات العامة  لغة:-1-6-5-1

                                     
 .(05ص. )،1990، دار الصياد، بريوت، لسان العربإبن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، -1
 .(03ص.)،2009، عامل الكتب، القاهرة، ومفاهيم التعليم والتعلممعجم املصطلحات إابهيم جمدي بن عزيز، -2
، مذكرة لنيل رسالة املاجستري، كلية اآلداب والعلوم وظيفة العالقات العامة وإنعكاساهتا على آداء املؤسسة العمومية اجلزائريةناف هشام، بوخ-3

 .(18ص.)، 2011اإلنسانية، قسم علم اإلجتماع، جامعة ابجي خمتار، عنابة، 
 .(21ص. )املرجع نفسه،-4
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وتعين التواصل الناجم عن تفاعل فردين أو أكثر إذ أن العالقة بني أفراد اجملتمع تتحقق بعد  العالقات: -
يسمى ابلتفاعل، قد يكون هذا التفاعل إجيابيا  حدوث سلسلة من ردود األفعال النامجة عنهم، وهذا ما

يؤدي إىل  األفراد، وقد يكون سلبيا مابني  واالرتباطقائمة على التعاون  اجتماعيةفتكون النتيجة عالقات 
 بني األفراد.  واالختالفحدوث عالقات متوترة يعرب عنها ابلصراع ويؤدي إىل التفكك 

 
 1العامة: وتعين اجلمهور والناس، وتشمل العالقات هنا كل عمليات التفاعل مع اجلمهور يف اجملتمع. -

هي ذلك الفن القائم واجلهود املخططة واملرسومة اليت تقوم هبا اإلدارة من أجل   :اصطالحا-1-6-5-2
والقوانني واألخالق حىت تعم  االجتماعيةاجلمهور الداخلي واخلارجي، وتفهمه لتحقيق أهدافها مع مراعاة املعايري 

 2الفائدة.

والتكييف لكسب التأييد العام لنشاط أو ويعرفها "إدوارد برينيز" أبنه فن إستخدام املعلومات عن طريق اإلقناع 
 3هدف أو حركة أو مؤسسة ما.

: هي عملية مستمرة تسعى املؤسسة من خالهلا إىل احملافظة على تعزيز الفهم وزرع إجرائيا -1-6-5-3
للتفاعل مع اجلماهري عرب الوسائط  أيضاعرب خمتلف الوسائل وتسعى واملسامهني واملستخدمني  الزابئنالثقة بني 

 الرقمية 

 العالقات العامة: وظائفمفهوم -1-6-6

 news public relation (prn) تعرفها جملة العالقات العامة األمريكية  :اصطالحا-1-6-6-1

املستهلكني وحتقق تناسق سياسات وتصرفات الفرد أو  اجتاهاتأن العالقات العامة وظيفة إدارية تقييم "
 4اجلماعات مع املصلحة العامة، وتصنع وتنفذ برانمج عمل للفوز بثقة اجلمهور وتقبله للمؤسسة.

ويف  ضوء هذا يتضح من التعريفات السابقة أن العالقات العامة هي وظيفة إدارية  إجرائيا:-1-6-6-2
ختطيط ، تنسيق وتقومي فهي تعتمد على الكفاءات وذلك بوضع إسرتاجتية  تقوم على األسس العلمية من حبث،

                                     
 .(204 -203ص. .ص )، 2000، عمان، (1ط)، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، اإلدارة العامة املقارنةعبد العزيز صاحل بن حثور،  1

2 -KOTLER Philip et al. (2006), marketing management, 12e édition, Pearson Education,  Paris.(p :702) 

 .(703ص)املرجع نفسه، -3
 .(22ص.)، مرجع سبق ذكره، على أداء املؤسسة اجلزائرية وانعكاساهتاوظيفة العالقات العامة بوخناف هشام، -4
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الطاقات املهارية مبا خيدم مصلحة املؤسسة وميزهتا  واستغاللعلى املورد البشري املتاح  االعتماديتم من خالهلا 
 التنافسية.

 :ة للدراسةاملنهجي اإلجراءات-2
 األدوات.و العينة ، الدراسةجمتمع ، منهجها، يشتمل على جماالت الدراسة

 جمال الدراسة:  -2-1

 :اجملال الزماين -2-1-1

االختيار النهائي ملوضوع الدراسة، شرعنا يف مجع املعلومات والبياانت حول اجلانب النظري وذالك بعد 
 .2018بداية من شهر فيفري إىل شهر مارس من السنة اجلامعية 

واملقابلة، وقمنا  االستمارةمن شهر أفريل، حيث مت حتديد أسئلة  ذلك شرعنا يف اجلزء التطبيقي بدءبعد 
 .2018أفريل من السنة اجلامعية  22أفريل إىل  15من  االستمارةبتوزيع 

 العامة للدراسة.لنقوم بعد ذلك بتفريغ البياانت والتوصل يف األخري إىل النتائج 

  :اجملال املكاين-2-1-2

بوالية بعدة مؤسسات  االستطالعيةال دراستنا امليدانية من خالل دراستنا ويتمثل يف الرقعة اجلغرافية جمل
 .مؤسسات 10قاملة، وذلك من خالل 

 املنهج املستخدم:-2-2

يعرف املنهج العلمي على أنه جمموعة من القواعد و اخلطوات املنظمة اليت يستخدمها الباحث للوصول 
 احلقيقة. إىل

 واقع املؤسسة عرب الوسائط الرقمية و أثره يف حتسني وظيفة العالقات العامة''و مبا أن دراستنا تتمحور حول '' 
و اليت تقوم على تفسري الوضع القائم للظاهرة من خالل حتديد ظروفها  الدراسات الوصفية فإهنا تنتمي إىل

على احلقائق  إىل وصف دقيق و متكامل للظاهرة اليت تقوم االنتهاءوأبعادها و العالقة بني متغرياهتا هبدف 
 املرتبطة.

املنهج املسحي من املناهج األساسية يف   دويع ،ابلعينةاملسحي هو منهج  لدراستنااملنهج املناسب يعترب و 
البحوث الوصفية ويهتم بدراسة الظروف االجتماعية و السياسية و االقتصادية و غريها يف جمتمع معني بقصد 
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مة و بياانت و معلومات و أوصاف عن الظاهرة ، و ال يقتصر منهج النتائج الالز  استخالصجتميع احلقائق و 
 1خمتلف األساليب. استخدامأسلوب واحد يف عملية مجع البياانت و إمنا يلجأ إىل  استخداماملسح على 

 

 :الدراسة وعينة  جمتمع -2-3

  جمتمع الدراسة: -2-3-1

 .حمل الدراسةكافة العاملني يف املؤسسات تمثل يف  ي حتدد جمتمع الدراسة يف املؤسسات بوالية قاملة حيث

 عينة الدراسة: -2-3-2

و هي اليت يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث  العينة القصديةو قد اعتمدان يف موضوعنا هذا على 
مة ابلنسبة نظرا لتوافر بعض اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم و لكون تلك اخلصائص هي من األمور اهلا

الالزمة للدراسة لدى فئة حمددة من جمتمع  البياانتللدراسة. كما يتم اللجوء هلذا النوع من العينات يف حالة توافر 
 2الدراسة األصلي.

عليه يف مسح ممارسي العالقات  االعتمادومت  (:ابالتصال)مسح موظف العالقات العامة والقائم  منهج املسح
للوسائط الرقمية يف ممارسة  استخدامهميف املؤسسات حمل الدراسة للتعرف على واقع وجماالت  واالتصالالعامة 

احلوار والتفاعل عرب هذه  ملبادئهلا، ومدى إدراكهم  استخدامهمأنشطة العالقات العامة ودوافع 
 حنو ممارستها يف أنشطة العالقات العامة. واجتاهاهتمالوسائط،

يف املؤسسات حمل الدراسة وهي املؤسسات اليت تستخدم  واالتصالقات العامة ممارسي العال ابختياروذلك 
 الوسائط الرقمية يف عملها.

 

 

 

                                     
 .(124.122ص.ص. )،2003، دار وائل للنشر ، عمان ، 3، طمناهج البحث العلميأمحد حسني الرفاعي ، - 1
،دار وائل للطباعة و النشر ، (2ط)البحث العلمي القواعد و املراحل و التطبيقات،  مبيضني،ممنهجيةحممد عبيدات ،حممد أبو نصار ، عقلة -2

 .(97ص.)،1999
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 أدوات مجع البياانت:  -2-4

 : االستمارة -2-4-1

لقد صممت استمارة االستبيان بغية احلصول على إجاابت واضحة ختص موضوع، البحث كما مت جتنب 
خالية من األلفاظ الصعبة أو العبارات  ابستعمال كلمات وعبارات مباشرة سهلة الفهم،التعقيد واعتماد البساطة 

 .الزائدة أو األسئلة اململة

وقد  مارة واليت وزعت على مجيع العاملني يف العالقات العامة ابملؤسسات حمل الدراسةتمت االعتماد على االس
 أساسية: مشلت أربعة حماور

 البياانت الشخصية.: حمور األولاحملور  -
 ( أسئلة.09احملور الثاين: حتت عنوان "العالقات العامة يف املؤسسة" وتضمن تسعة) -
 ( أسئلة.09عنوان "الوسائط الرقمية يف املؤسسة" وتضمن تسعة) احملور الثالث:حتت -
 ( سؤال.12عشر) اثنا تضمن سة عرب الوسائط الرقمية" وحتت عنوان "تفاعلية املؤس احملور الثالث: -

 اسرتجاعابملؤسسات حمل الدراسة، ومت  االتصال مبحوث من موظفي العالقات العامة و 57ومت توزيعها على 
 .االستماراتفقط نظرا لضياع بعض  استمارة 52

 املقابلة: -2-4-2

ا تتطلب فرتة تعترب املقابلة من األدوات اليت تستعمل يف مجع البياانت من املبحوثني بطريقة مباشرة، إذ أهن
نتيجة لذلك ، و انطالقا من اخلاصية  ل من األفراد الذين ميكنهم انتقاؤهمنسبيا ، و انطالقا من العدد القلي

 حصوله هبدف آخرين، أفراد مع أو آخر مع فرد هبا يقوم موجهة حمادثة" :أهنا على تعرف كما  الشخصية لكل فرد
 1."والعالج التوجيه،التشخيص عمليات يف هبا واالستعانة علمي حبث يف الستخدامها املعلومات من أنواع على

املقابلة حيث توجهنا إىل املؤسسات حمل الدراسة بغرض القيام ابملقابلة  استخدمناوابلنسبة ملوضوع حبثنا 
لك للتعمق أكثر يف بعض األسئلة، اليت مل نتعرض هلا بشكل وذ واالتصالسام العالقات العامة مع مسؤويل أق

، ولكن ملا توجهنا إىل امليدان كانت بعض املؤسسات ال حتتوي على مسؤول قسم االستبيان استمارةيف  مفصل
 أعلى سلطة فيها. ابعتبارهالعالقات العامة وابلتايل كان علينا التوجه ابملقابلة إىل مدير املؤسسة 

                                     
 .(179ص.ص.)،1997، )د.ن ( ،القاهرة ، 1، طأصول البحث العلمي، أمحد عبد املنعم حسني -1
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 املسؤولني الذين مت إجراء املقابلة معهم .ميثل  :01رقم جدول

 إسم ولقب املقابل منصب العمل املؤسسات حمل الدراسة سمإ

رئيس قسم التسويق  (CABشركة املصربات"عمر بن عمر")
 والعالقات العامة

 هيبة شويعل

 ضرابين نبيل املكلف ابالتصال ( MABشركة مطاحن"عمربن عمر" )

رئيس مكتب العالقات  الوطين بقاملةألمن الوالئية ل ريةيدامل
 العامة

املالزم األول للشرطة 
 زبسة مباركة

 جغوط عبري مسؤول االتصال مؤسسة أكادميية آفاق للطاقات الشمسية

رئيس قسم اإلعالم  املسرح اجلهوي حممود تريكي
 والعالقات اخلارجية

 عبد الرزاق مسعودية

مكلفة ابإلعالم على  )سونلغاز( مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للشرق بقاملة
 املديريةمستوى 

 رمية مضاوي

املالزم األول مالك  املكلف ابإلعالم لحماية املدنيةالوالئية ل مديرية
 منايعية

مديرية الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية و 
 التكنولوجيات و الرقمنة.

 دليلة خياط املديرة

 بومخ ايسني مدير املؤسسة املديرية العملية لالتصاالت بقاملة )اتصاالت اجلزائر(

 كافية سويداين املديرة وحدة بريد اجلزائر لوالية قاملة

 

 

 

 املقاربة النظرية للدراسة:  -3
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، أو هي الطريقة اليت يتناول هبا الدارس املوضوع، وهي أساس إذا كانت املقاربة هي منهجية ذهنية فكرية
 1.نظري يتكون من جمموعة من املبادئ يتأسس عليها البحث

أثر تفاعلية الوسائط الرقمية يف حتسني  ملوضوع حبثنا تعد املقاربة النسقية أنسب املقارابت لتناول موضوع و ابلنسبة
أو بتعبري أدق أمشل املقارابت لتناول متغريات املوضوع نتيجة التعدد   و التداخل والرتابط وظائف العالقات العامة 

 يف ما بني متغريات الظاهرة موضوع الدراسة.

نظام أبنه جتمع لعناصر أو وحدات يف شكل واحد أو كل واحد أو أنه جمموعة حوادث بينها يعرف ال
تبادل داخلي كبري وصالت وثيقة أو مركب من العناصر بينها عالقات ابلتبادل أو جمموعة من األشياء بينها 

يت تكون كال واحدا له عالقات، إن هذه التعريفات تتفق   على أن النظام هو جمموعة من العناصر املتفاعلة ال
 وظائف معينة.

و العناصر، بينما مييل بعض و العالقات بني هذه األجزاء فهذه التعريفات تركز على األجزاء و العناصر 
الباحثني إىل أتكيد أمهية الكل الواحد فريون أن النظام هو واحد أو كل مركب من عدد من العناصر و األجزاء 

مع النظرة اجلشتالتية اليت تؤكد أمهية الكل و متيزه عن جمموع أجزائه، فالنظام هو كل  املتفاعلة: وهذه النظرة تتفق
 مركب من أجزاء و عناصر بينها عالقات، وهبذا املعىن تكون املدرسة نظاما و اإلنسان نظاما و املؤسسة نظاما.

ناصر تقيم عالقات و الع ء و عناصر، وأن هذه األجزاءنالحظ أن كال من هذه األشياء يتكون من أجزا
ومن هنا نستطيع أن نعرف النظام مع بعضها، و أن لكل جزء وظيفة يؤديها من خالل عالقته ابألجزاء األخرى، 

كل مركب من جمموعة من العناصر هلا وظائف و بينها عالقات منظمة، يؤدي هذا الكل نشاطا هادفا و له نه:"أب
قات مع البيئة اليت حتيط به، فالنظام يوجد يف زمان معني و مكان مسات متيزه عن غريه، وأن هذا النظام يقيم عال

 .2"معني

الوسائط الرقمية يف حتسني   تفاعليةأثر و قد اعتمدت هذه املقاربة لإلحاطة مبوضوع الدراسة و هو " 
وظائف العالقات العامة للمؤسسات"، وذلك من خالل مستوايت مرتابطة ميكن اعتبارها انساقا شاملة تضم 

دورها أنساقا فرعية و اليت ميكن حصرها يف التقسيم التايل لتسهيل عملية التعامل مع املتغريات و إبراز التغريات و ب
 التفاعالت و النتائج يف ضوء هذا التقسيم.

 املستوى الشامل أو الكلي و يتضمن املتغريات الكربى للمحيط العاملي و مظاهر التحول يف خمتلف األنساق. -

                                     
1- M.Grawitz,1974,méthodes des sciences,2édition ,Editions Dalloz,Paris ?)p:334.). 

 .(.261ص.)201دار الفكر ،عمان،،البحث العلمي:مفهومه أدواته أساليبه، ذوقات عبيدات، عبد الرمحان عدس، كايد عبد احلق-2
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ألمثل و هو املؤسسات موضوع الدراسة، و اليت تتضمن وظائف العالقات العامة اليت البد أن تتكيف النسق ا -
 مع متغريات احمليط لالعتماد على  تفاعلية الوسائط الرقمية .



 

 النظرياإلطار 
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 متهيد

تكنولوجيا الوسائط الرقمية، هي تلك الفضاءات اإللكرتونية والتطبيقات احلديثة اليت تستخدم تكنولوجيا 
 يف اوتتمثل أقوى أتثرياهتعصرية يف مجيع اجملاالت واليت تعتمد يف جوهرها على الكومبيوتر واألجهزة الرقمية، 

حتوالت هيكلية يف بنية العمليات  اواملعلومات الذي أحدث بدوره االتصالوسائل اإلعالم وتكنولوجيا  اندماج
والتفاعل احلر واملباشر بني املستقبلني واملرسلني حيث  لالختيار، وأاتح للباحثني إمكانيات غري حمدودة االتصالية

 إللكرتونية.أنتج ما يسمى ابلتفاعلية ا
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 التفاعلية: ماهية -1

، وقد أسهمت  شبكة االتصالشهد العقد األول من األلفية الثالثة تطورات سريعة يف تكنولوجيا 
يف بروز مصطلح "اإلعالم التفاعلي" ملا توفره من أدوات تقنية حتقق التفاعل بني املرسل واملستقبل  االنرتنيت

 القدمية. االتصالوبشكل مل يكن موجودا أو متوفر يف وسائل 

تعتمد على الوسائط الرقمية )الصوة، الصورة، النص واحلركة(، والنقل احلي والسريع  االنرتنيتفشبكة 
واجلمع بني مميزات اإلعالم الشخصي واجملتمعي، وهذه اخلصائص جعلت من  االتصاليةيف العملية وتبادل األدوار 

 1احلاضنة األساسية ملا يسمى ابإلعالم التفاعلي. االنرتنيت

 مفهوم التفاعلية: -1-1

 استخدام انتشارمت تعريف مفهوم التفاعلية من قبل الباحثني على أنه: أحد إمكانيات القوى الدافعة حنو 
الوسائط الرقمية اجلديدة، ويذكر "نيوهاجني" أن التفاعلية هي أكثر اخلواص اليت يشار إليها غالبا واملستخدمة 
لتمييز الوسائط الرقمية عن وسائل اإلعالم األخرى، لذا فإن التفاعلية تعترب اخلاصية الوحيدة ذات األمهية البالغة 

، والتفاعلية ليست مفهوما متناغما وبعبارة أخرى فقد تكون االنرتنيتيف والوسائط املستخدمة  لالنرتنيتابلنسبة 
 2التفاعلية بني املرسلني واملستقبلني بني اإلنسان واآللة، أو بني الرسالة وقرائها.

 :االنرتنيتالتفاعلية يف  -1-1-1

عن وسائل العن وسائل  االنرتنيتإن التفاعلية أكثر اخلواص اليت يشار إليها غالبا واملستخدمة لتمييز 
 واالنرتنيتللوسائط الرقمية عامة  اإلعالم األخرى وتعترب التفاعلية اخلاصية الوحيدة ذات األمهية البالغة ابلنسبة

التفاعلية ليس مفهوما متناغما بعبارة أخرى فقد تكون التفاعلية بني املرسلني واملستقبلني، أو بني اإلنسان خاصة 
 وقرائها. واآللة أو بني الرسالة

اخلاصة للمستخدمني  لالهتماماتوقد ساعدت التفاعلية على ختصيص املواقع اإللكرتونية صفحات 
 املشرتكة من خالل الصفحات تبادل اخلربات واألنشطة، كما ميكن من خالل االهتماماتحبيث ميكن ألصحاب 

                                                             
 .(10ص.) ،2010 ،)د.م(، ر و التوزيعدار فن للطباعة و النش، التفاعلي اإلعالم، حسنني شفيق -1

م قس ،كلية علوم االتصال،  العليا ساتاالدر كلية ،  مذكرة ماجستري، يف الشباب أثرهاالتصال التفاعلي عرب االنرتنت و ، معزه مصطفى امحد -2
 .(112ص.،)2012، السودان ،اإلذاعة
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طبوعة أو الربامج التلفزيونية أو اإلذاعة التفاعلية اإلفادة من آراء اجلمهور يف إعداد املواد الصحفية للصحف امل
 1.االنرتنيتالتقليدية إىل جانب تلك اليت تتوفر عند 

وتباينت التعريفات اليت رصدت مفهوم التفاعلية من قبل الباحثني يف جمال اإلتصال،إال  اختلفتإذن لقد 
وثيقا بتكنولوجيا  ارتباطاط أنه ميكننا أن نقول أن التفاعلية املقصودة يف موضوعنا هي كمفهوم حديث مرتب

الشخصي، ومسة مفرتضة ابلنسبة للوسائط الرقمية ويف مقدمتها  االتصالاحلديثة، فهي مسة طبيعية يف  االتصال
يؤدي إىل مستوى  ، فاجلمهور على الشبكة ليس مستقبل للرسائل وإمنا مرسل هلا يف الوقت ذاته هذا مااالنرتنيت

 مرتفع يف التفاعل .

 التفاعلية: أبعاد -1-2

اجلماهريي و ابلنظر إىل  واالتصالالشخصي  االتصالإن التأسيس النظري للتفاعلية نتج عن دراسات يف 
من مستخدم ورسالة و  -التفاعل – االتصايلالباحثني هبذا الفعل  اهتمامعالقة اإلنسان ابآللة، وهذا ما يفسر 

 وسيط. ولكي نفهم دالالت مفهوم التفاعلية وأشكاهلا سنعتمد على تصنيف التفاعلية وفق أربعة أبعاد سنعاجل
 ها فيما يلي:بعض

 للتفاعلية: االجتماعيالبعد  -1-2-1

واملتمثلة يف الطرائق اليت يتفاعل وفقها األفراد مع  االجتماعييهتم هذا البعد بدراسة عملية التفاعل 
بعضهم البعض، وما يتخلل احلياة اليومية من تفاعالت وتبادالت وذلك لفهم اجملتمع ككل، ابلفعل فإن الذي 

حيدث فيها هو تفاعل وتبادل على حنو ما، والتأثري املتبادل بني  يتأمل احلياة اليومية يالحظ كيف أن كل ما
 2قلني أو غري عاقلني، أي إنسان مع إنسان أو آلة مع آلة( هو جوهر التفاعلية.طرفني)عا

 البعد اإلدراكي للتفاعلية:-1-2-2

بواسطة احلاسوب، ابلباحثني لدراسة كيفية أتثري الوسائط الرقمية على خمتلف  االتصاللقد دفع تطور 
على عملية التفاعل اإلنساين عرب الوسائط الرقمية واملتمثل يف  اهتمامهم انصباإلنساين، ولقد  االتصالمظاهر 

اجلماهريي والذي يطلق عليه "التفاعلية التقليدية" حيث ركز بعض  االتصال"التفاعلية احلديثة" أو عرب وسائل 

                                                             
،)ص  2015(، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع،عمان،1)ط. ،اإلعالم اإللكرتوين األسس وأفاق املستقبلمروى عصام صالح،  -1 

 (.137-135ص.
، عدد خاص: احلاسوب وتكنولوجيا واالجتماعيةجملة العلوم اإلنسانية  ،(التفاعلية وعالقتها ابلبحث العلمي االتصالتكنولوجيا )فضيلة تومي،  -2 

 .(500ص.)، 2010املعلومات يف التعليم العايل،
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إلدراك املهم لفهم ا املؤشرأن اإلدراك هو  واعتربواالباحثني على طبيعة شخصية املستخدم وقدراته اإلدراكية، 
 .1التفاعلي الكلي

 البعد التكنولوجي للتفاعلية: -1-2-3

إن التفاعلية من منظور البعد التكنولوجي تروج هلا الصناعة وإعالانهتا حول التكنولوجيات اجلديدة، ويركز 
هذا البعد على اخلصائص اجلوهرية يف الوسائط التكنولوجية وليس على الرسالة أو املستخدم أو حىت العملية 

 التفاعلية. االتصالية

فالتفاعلية هنا تشري إىل املستوى العايل نسبيا للوسائط اإللكرتونية واإلمكاانت املالئمة اليت تسمح هبا 
 ، وحتدد التفاعلية حسبما إذا كان الوسيط اإللكرتوين: االجتاهاتللتبادالت املتعددة 

  االجتاهاتمتعددة  االتصاالتجيعل.    
  االتصايليسمح للمشاركني ابلتحكم يف الفعل. 
والتواصل بني املرسل واملتلقي يف الوقت  االتصاليةيدعم تبادل األدوار بني املشاركني يف العمليات  -

 نفسه.

( إىل التفاعلية أهنا "مدى قدرة املستعملني على املشاركة يف تعديل الشكل واحملتوى Steuerمن هذه الزاوية ينظر)
 2وسائطية يف الزمن احلقيقي"لبيئة 

 التفاعلية: استخدامات- 1-3

ولكي نفهم أشكال التفاعلية سنعتمد على التصنيف الذي  االستخداماتيظل مفهوم التفاعلية متعدد 
قدمه "سعيد النجار" يف تناوله للتفاعلية خبصوص الدراسات واألحباث اليت تناولت هذه الظاهرة ومتت وفق ستة 

 3بشيء من التفصيل فيما يلي: بعضهاسنتناول أبعاد 

 املتاحة أمام املستخدمني: االختياراتعدد ت-1-3-1

أبنه كلما زادت الوصالت التشعبية على املوقع زادت  االنرتنيتيدرك مصممو الصحف على شبكة 
مهمة إلحداث التفاعلية، كما أن  االختياراتاملستخدمني لإلحبار خالل موقع الصحيفة، وهذه  اختيارات

                                                             

 .(502ص.)، مرجع سبق ذكره،وعالقتها ابلبحث العلمي -التفاعلية–تكنولوجيا اإلتصال فضيلة تومي،  -1  

 .(505ص.)املرجع نفسه،  - 2 

 .(75ص.)،2005(، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، 1)ط. ،ثورة املعلومات واألمن القومي العريبعبد اللطيف علي املياح،  -3 
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مابني تصفح النصوص والصور الثابتة  االختيارمصممي املواقع اإللكرتونية يدركون جيدا أبن املستخدمني يفضلون 
مثل  االتصالاملعلومات ابلغة اليت يريدوهنا، هذا ابإلضافة إىل اخليارات اليت تتعلق بقنوات  استقبالواملتحركة، أو 
 ة وغريها.الفيديو واحلرك

 يل املواقع:و بني املستخدمني ومسؤ  االتصالإمكانية  1-3-2

بني املستخدمني  االتصالويساعد على ذلك توافر عناوين الربيد اإللكرتوين اليت ميكن أن تسهل عملية 
املستخدمني مبحرري القصص اإلخبارية  اتصاللني عن املواقع من جهة أخرى، وكذلك إمكانية و من جهة واملسؤ 

 1على املواقع الصحفية.

 الشخصي: االتصالإمكانية 1-3-3

الواحدة. ويساعد  االتصاليةبني املستخدمني للوسيلة  االتصالويقصد به على وجه اخلصوص إمكانية 
على ذلك توفر منتدايت أو غرف الدردشة وجمموعات النقاش اليت تساعد على جذب القراء إىل املوقع لفرتة 

 2رأي القراء جتاه أهم القضااي واألحداث اجلارية. استطالعاتطويلة، إضافة إىل وجود 

 املراقبة املستمرة للموقع: -1-3-4

ويعين ذلك توفر أداة أو أكثر ملراقبة املوقع حبيث ميكن تسجيل كل من زار املوقع وأي جزء من املوقع قام 
بزايرته، وأكثر املوضوعات قراءة و حتميال وتعليقا من قبل املستخدمني، وتعد إاتحة املراقبة املستمرة للموقع من 

 3املستخدمني، كما أهنا تعد وسيلة فعالة لتقومي املوقع. تاحتياجاالوسائل اليت جتعل املوقع أكثر قدرة على تلبية 

 إمكانية البحث عن املعلومات: -1-3-5

ويساعد على ذلك توافر وسائل اإلعالم أو حمركات البحث أمام املستخدمني، سواء البحث عرب املوقع أو 
إلصدارات السابقة على ، إضافة إىل وجود أرشيف، مما يسمح ابإلطالع والبحث يف ااالنرتنيتالبحث عرب 

 .االنرتنيت

 

 :ماهية املوقع والربيد اإللكرتوين-2
                                                             

 ،2004 ، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات،الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا يف اإلعالم والثقافة والرتبيةالعياضي رابح، نصر الدين،الصادق، -1 
 .(105ص.)
 .(125ص.)، مرجع سبق ذكره، وأثره يف اجملتمع االنرتنيتالتفاعلي عرب  االتصالمعزه مصطفى أمحد،  -2 

 .(130ص.)مرجع نفسه،  -3 
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تتعدد تعريفات موقع الويب وفقا خللفيات املعرفني،اخللفيات التقنية من مطوري الشبكات واملربجمني 
اليت تنظم  والربتوكوالتيركزون على الوصف التقين للموقع، مثل طبيعة اللغة الربجمية املستخدمة يف كتابة الواثئق 

 .حمركات البحث ابستخداموقع الويب التواصل، بينما يركز مستخدمو الويب عن تعريف م

 املوقع اإللكرتوين: ومكوانت تعريف 2-1

  home يسمى الصفحة الرئيسية افتتاحيموعة من ملفات الويب املرتبطة فيما بينها واملتضمنة مللف جم
page   اسماليت ميكن الولوج من خالهلا إىل بقية الواثئق املتضمنة يف املوقع ويتم الوصول إىل املوقع عرب كتابة 

   1املوقع على املتصفح.

حول  االنرتنيتعلى شبكة  املتاحةويعرفها قاموس"كامربيدج" على أهنا: جمموعة من صفحات املعلومات 
واقع اإللكرتونية ليست هي الصفحات اإللكرتونية نفسها كما موضوع معني تنشر من قبل شخص أو منظمة. فامل

يعتقدها البعض، فاملواقع اإللكرتونية هي جمموعة من الصفحات اإللكرتونية اجملتمعة، على سبيل املثال أمازون 
amazon.com .2هو موقع إلكرتوين لكنه متكون من ماليني الصفحات اإللكرتونية 

وتعرف أبهنا جمموعة من الصفحات اإللكرتونية حتتوي على عدد من املواد الصحفية، الثقافية، الرتفيهية وبعض 
يف بداية تسعينات القرن املاضي، وكانت بدايتها نسخ  االنرتنيتالصور ومقاطع الفيديو، ظهرت على شبكة 

جتارية،  معلوماتية، شخصية ،مؤسساتية، يةبعد مواقع حكوم إلكرتونية لكربايت الصحف يف العامل، وأصبحت فيما
ثقافية، رايضية وغريها، وحتتوي املواقع اإللكرتونية على كم هائل من املعلومات الرئيسية يف خمتلف اجملاالت وعلى 

 3كافة األصعدة.

 مكوانت املوقع اإللكرتوين:2-1-1

 لكل موقع إلكرتوين عنوان يتكون من:

:  وهي عبارة عن )heyper text transfer protocol http(بروتكول نقل النص التشعيب  -
واملشاركة  االتصالجمموعة املقاييس املتفق عليها املستخدمة بني احلاسبات اليت تتم هبا عملية 

 ابمللفات.

                                                             

 .(77ص.)،2012، دار البداية، عمان،واالنرتنيتاإلعالم حممود حامد خضر، -1 
2 -Tech terms ,website( http://techterms.com/definition/website) accessed 14/02/2018 at 03:03 

واملواقع اإللكرتونية "العربية  االجتماعيةعلى مجهور املتلقني) دراسة مقارنة للمواقع  االجتماعيأتثري شبكات التواصل ، حممد منصور -3  
 .(29ص.)،2012العربية املفتوحة، الدمنارك،  األكادمييةمذكرة ماجستري غري منشورة،  أمنوذجا(

http://techterms.com/definition/website
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 unifom resource)اختصار( وهي urlيسمى) فريد لكل موقع أو عنوان فريد اسم -

locator 1من قبل مركز معلومات الشبكة. االسم( ،ويعطي هذا 

 وتنقسم صفحات الويب إىل:

 :وتسمى أيضا الصفحة األم أو الصفحة الرئيسة صفحة البدء  home page وهو مزيج من صفحة
وقائمة ابلوصالت  استهالكيةحتتوي على مواد  العنوان وقائمة حمتوايت وفهرس ومقدمة وعادة وما

 التشعبية إىل مجيع حمتوايت املوقع.
  :حتمل صفحة احملتوى صفحة احملتوىcontenet page  املعلومات نفسها ولكل حمتوى وصلة عودة

 2 إىل صفحة البدء أو إىل الصفحة السابقة.

 أن تتوفر عليها الصفحة الرئيسية:وهذا اجلدول يوضح العناصر الواجب 

 اإللكرتوينيوضح العناصر األساسية يف الصفحة الرئيسية للموقع : 02 اجلدول رقم

 Désirable caractéristique  اخلصائص املطلوبة
 

 عنصر التقدمي    
Présentations éliment 

 Contentاملضمون         له معىن ابلنسبة للجمهور. -مشوق -إعالمي 
تقدمي  - عوامل اجلذب البصري عن طريق التصميم -

بناء وتدعيم صورة ذهنية إجيابية عن املنظمة  -الرسالة
 تقدمي مضمون مسلي. -ومنتجاهتا

 Entertainment  هيوالرتف ةيالتسل
 

عن طريق الربيد مع املستخدم يف حوار  االشرتاك -
 استجاابتآليات جلمع  ضعو  - اإللكرتوين وغريه

 غرافية عن مجهور املوقع.و مجع بياانت دمي -  املستخدمني

 Interactivity ةيالتفاعل  
  

 حتديث املضمون -
 تشجيع املستخدم على تكرار زايرة املوقع. -

 Virtuaility الواقعية 

 3-من املرجع املذكور استقيناهامن إعداد الباحثتني بناء على معلومات جدول -

                                                             

مذكرة ماجستري، غري منشورة، جامعة بسكرة، ، تفعيل املواقع اإللكرتونية لتحقيق تنافسية املؤسسات الصغريةسهام موسى،  -1 
 .(51- 50ص. .ص)،2007/2008

 .(184ص.)،2000، دار الرضا للنشر والتوزيع،)د.م(، االنرتنيت ، أساسياتماهر سليمان، حسام عابد، إايد خدام -2 
 (185مرجع نفسه، )ص. -3 
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 أنواع املواقع اإللكرتونية: -2-2

 :ني رئيسينوعني تنقسم املواقع اإللكرتونية إىل 

  static website مواقع اثبتة: -2-2-1

كية الثابتة ياملواقع العادية اليت حتتوي على نصوص وصور وغريها من وسائل العرض النصية الغرافهي 
واملتحركة طبقا حملتوى الصفحات وفكرة و هدف املوقع، إال أن هذا النوع من املواقع ال حيتوي على إمكانية تغيري 

 ن خالهلا.بياانته بطريقة ديناميكية متغرية أو قاعدة بياانت ميكن التحديث م

 websites Dynamic ميكية:مواقع دينا 2-2-2

يعترب هذا النوع من املواقع أكثر تطورا من املواقع الساكنة، حيث يسمح بتغيري أو إضافة أو حذف أي 
معلومة أو صور من صفحاته وجداوله بسهولة اتمة، من قبل صاحب املوقع أو املسؤول عن إدارة حمتواه يف أي 

ليت قامت بتصميمه، إجراءات التغيري وقت يشاء أبي عدد من املرات، دون الرجوع إىل مصمم املوقع أو الشركة ا
وترتيب الصور، ابإلضافة إىل 1والتحديث كاحلذف واإلضافة وإدخال املعلومات اجلديدة وحتديث البياانت 

شرة التحديث املستمر يوميا، أو حىت لساعات حمددة، وقد وصل احلال يف بعض املواقع أن حتدث معلوماهتا كل ع
( وغريها، وإلجراء هذه التغريات والتحديثات السريعة bbcوتلفزيون ) (CNN) ةدقائق، ومثال ذلك مواقع حمط

ل عن املوقع لوحة حتكم سرية خاصة، ويتم ذلك من خالل إدخال وإظهار املعلومات وجداول و يستخدم املسؤ 
لتحديث البياانت والصور املوجودة بصفحات املواقع الديناميكية من خالل قواعد بياانت كبرية تسمح ابإلضافة وا

ل عن إدارته بتحديث و املستمر للصفحات، وهلذا أطلق عليها املواقع الديناميكية، ويقوم صاحب املوقع أو املسؤ 
 2.ل إدارة املوقعبياانت املوقع، من خالل لوحة حتكم مؤمنة دائما بكلمة سر ال يعرفها سوى مسؤو 

 تعريف وإجيابيات الربيد اإللكرتوين: -2-3

 تعريف الربيد اإللكرتوين: -2-3-1

خدمة (  Electronic mail أو  mail-E ابإلجنليزيّة) الربيد اإللكرتوين يُشّكل الربيد اإللكرتوين
ُتساعد على إرسال واستقبال الرسائل بواسطة األجهزة الرقمّية من خالل شبكة اإلنرتنت، وقد تكون هذه الرسائل 

تحرّكة ما بني على شكل نصوص، أو رسومات، أو قد ُتستخد
ُ
م إلرسال امللّفات الّصوتّية والّرسومات امل

                                                             

  )47-46ص. .ص(مرجع سبق ذكره،  ،على مجهور املتلقني االجتماعيأتثري شبكات التواصل حممد منصور، -1 
 .(94ص.)املرجع نفسه،  -2 
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ستخدم من إرسال الربيد لفرد حُمّدد، أو جمموعة 
ُ
ستخدمني، وإىل جانب ذلك، فإّن الربيد اإللكرتويّن مُيّكن امل

ُ
امل

 
ُ
ستخدمني خالل نفس الوقت، ابإلضافة إلاتحة العديد من اخليارات امل

ُ
تعّلقة هبذه حُمّددة ، أو مع جمموع من امل

راسالت كإمكانّية حفظها، وحتريرها، وطباعتها، وغري ذلك
ُ
 1.امل

 إجيابيات الربيد اإللكرتوين: -2-3-2 

إجيابّيات الربيد اإللكرتوين ينطوي استخدام الربيد اإللكرتوين أو اإلمييل على العديد من اإلجيابّيات سواء يف عامل 
 األعمال أم غريه، ومن ذلك:

يُقّدم الربيد اإللكرتوين العديد من املّيزات اليت حيصل عليه األفراد لقاء استخدامه،  االّتصال:سهولة  -
ستخدمني، إىل جانب شيوع استخدامه يف األعمال 

ُ
ففيه يُتاح إرسال واستقبال الرسائل بسرعة بني امل

، أو توفري خدمة الّتجارية لعّدة أهداف؛ كطلب عمالء ُجدد، أو تنظيم الّتواصل ما بني املوظّفني
 العمالء، وغري ذلك. 

شاركة: -
ُ
راسلة ما بني جمموعات األعمال لتنظيم أنشطة  امل

ُ
يُتيح االعتماد على الربيد اإللكرتويّن سهولة امل

تدريبّية أو تعاونّية، ابإلضافة الستخدامه كوسيلة جلمع االقرتاحات املتعّلقة ابلعمل ما بني الّشركاء 
للعمل حتت الّضغط وتنظيم االجتماعات املرئّية، كما يُعد كسجل مرجعّي يف  واملوظّفني دون احلاجة

راسالت.
ُ
ستقبل لسهولة االحتفاظ ابمل

ُ
 امل

يُعترب الربيد اإللكرتويّن وسيلة فّعالة للغاية يف تسيري األعمال واملهام من خالل القدرة  سهولة الوصول: -
تاحة لألفراد على الوصول إليه يف كل زمان ومك

ُ
ان بواسطة األجهزة احملمولة، ممّا مُيّكنهم من ُمتابعة امل

راسالت وجدولة األعمال مبا خيدم مصاحلهم بعيدًا عن الطرق القدمية اليت تنطوي على تكّدس 
ُ
امل

األوراق والّرسائل يف خزائن حفظ امللفات، وما يرتّتب على ذلك من ضياعها، أو صعوبة الوصول 
 .2إليها فور احلاجة لذلك

 :أساسيات عمل الربيد اإللكرتويني  -2-4

يعتمد الربيد اإللكرتويّن على كتابة الّرسائل يف برانمج مزّود خلدمة الربيد اإللكرتويّن ابستخدام لوحة 
املفاتيح اخلاّصة جبهاز احلاسوب أو األجهزة األخرى، وذلك بداًل من استخدم القلم كما يف الربيد التقليدّي. بعد 

لربيد اإللكرتويّن اآلخر الذي ستوّجه إليه، وبعد الّتأكد من ذلك االنتهاء من كتابة الّرسالة ال بُّد من حتديد عنوان ا
يتم الّضغط على زر اإلرسال للّسماح بوصوهلا للُمستلم. عند اختيار أمر اإلرسال تتوىّل اخلوادم مسؤولّية نقل 

                                                             
1- Heinz Tschabitscher، "What is Email?، https://www.lifewire.com/electronic-mail-overview-1164107 

،accessed 15-04-2018 at 12:00 

 

 2 - Amanda C. Kooser، "Advantages and Benefits of Email for a 

Business،http://smallbusiness.chron.com/advantages-benefits-email-business-846.html   accessed  15/04/2018 

at15:43 

https://www.lifewire.com/electronic-mail-overview-1164107
http://smallbusiness.chron.com/advantages-benefits-email-business-846.html
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فعند استالم بريد إلكرتويّن جديد سيتّم ُمشاهدته يف خانة صندوق الوارد مبجّرد  ،الرسائل ما بني املرسل واملستلم
 .1ليهع النقر

 

 :)social media( ) média sociaux(االجتماعيمواقع التواصل  -3

( ما بني تكنولوجيات االتصال والبث Convergenceيرى مصطفى عباس صادق انه نتاج التزاوج )
 االسمهذا  و مل تتبلور خصائصه النهائية بعد و أيخذ أمساؤهاجلديدة والتقليدية مع الكومبيوتر وشبكاته ، تعددت 

النصوص والصور املتحركة  إرسالألنه ال يشبه  وسائط االتصال التقليدية ، فقد نشأت داخله حالة تزامن يف 
  2والثابتة واألصوات.

 االجتمـاعي، بربامج التواصل التفـاعلي علـى اإلنرتنت مثل املدوانت على اختالفهـامواقع التواصل تصل ت
التفاعلي التواصلي التـشاركي، حيـث يتـساوى االتصال قد يكون هـذا  3،وكذلك اليوتيـوب  تـوتريو  والفـيسبـوك

يتصل بـاآلخرين ويـستجيب هلـم(  ذا طـابع شخـصي املتواصلون، وحيث يتم التواصل أفقيًا أو شبكيًا )كل واحد 
اجتماعي، أو هو يتخذ طابعًا عامًا حيث تتم الشراكة فـي القضااي العامة االجتماعية السياسية والوطنية، كما هو 

هنا يكسر حكـر اإلعـالم الفـوقي وتنميطه وأحاديته، كما يكسر احلظر وأحاديـة املواقـف  ''Blog'' شأن املدوانت
 .4صاحل السلطات الرمسيةل

تسخري تطبيقات الويب واملواقع االلكرتونية إلنشاء روابط،تواصلية  ابختصارهي  مواقع التواصل االجتماعي-
 .فاعلية من اكرب قاعدة من اجلماهري والثقافات املختلفة وأكثرسريعة 

 :résaux sociaux االجتماعيةشبكات ال -3-1

 أوصطلح على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت اليت ظهرت مع اجليل الثاين للويب هذا امل يطلق
و أيف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم على وفق جمموعات اهتمام  األفراد، تتيح التواصل بني (web2ما يعرف ابسم )

                                                             
1 -https://www.britannica.com/technology/e-mail accessed15/04/2018 at 19: 00 

، 2العدد ،العربية املفتوحة يف الدامناركجملة األكادميية  ،  (اجلديد يف حتوالته التكنولوجية و خصائصه العامة اإلعالم) صادق عباس مصطفى، -2 
 .(48ص.) 2007

 .(31ص.)، 2017للدراسات اإلعالمية، ، مركز اجلزيرةوشبكاته االجتماعياإلعالم التقليدي واجلديد يف سياق متدد اإلعالم مجال زرن،  -3 
العدد )الثالث  ، سلسلة الدراسات االجتماعية،  (اإلعالم االجتماعي وأتثرياته على الناشئة يف دول جملس التعاون)، مصطفى حجازي  -4 

 .(18ص.) ،م2011 ،والستون(

 

https://www.britannica.com/technology/e-mail
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و  أخبارهمشركة( و يتم هذا كله عن طريق خدمات التواصل املباشر  أومدرسة  أوجامعة  ،شبكات انتماء )بلد
 املعلومات املتاحة للعرض.

'' شبكة مواقع فعالة جدا يف تسهيل احلياة االجتماعية بني جمموعة من املعارف واألصدقاء،كما  أبهناعرفت أيضا 
كنهم أيضا من التواصل املرئي و متكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم ببعض و بعد طول السنوات . و مت

يف  ملهمشةاالصويت و تبادل الصور و غريها من اإلمكاانت اليت توطد العالقة االجتماعية بينهم و القطاعات 
اجملتمع ، يف حني هناك شبكات ختدم وحدة جغرافية للمجتمع وهناك بعض الشبكات تستخدم واجهة بسيطة 

 .1استخداما للتكنولوجيا احلديثة و القدرات اإلبداعية أكثر األخربينما يكون البعض 

 :يشري إىل اآليت االجتماعية شبكات المن خالل التعاريف اليت مت تناولنها يتضح لنا أبن مفهوم -

 هي شبكات تقدم خدمات إلكرتونية اجتماعية. 
  بينهم ، كذا القيام جتمع بني األفراد و اجلماعات وتتيح هلم تبادل صور وملفات ومقاطع فيديو فيما

 مبحاداثت فورية والتدوين
  اهلواتف احملمولة...اخل أوتقوم على عملية احلوار التفاعلي عرب شبكة االنرتنت. 
  و )منظمات/ أد/ منظمات( ) أفراد/ أفراد(، )أفرا االجتماعيةتتعدد القنوات التواصلية يف شبكات

 منظمات(.

  ةاالجتماعيالشبكات خصائص -3-1-1

 ملفات شخصية: إنشاءخاصية  -3-1-1-1

عند  ه اخلاصية توفر للمشرتك يف املوقع عمل ملف خاص به حيتوي على مجيع البياانت اليت قام إبدخاهلاذه
تسجيله الدخول على املوقع: امسه. وظيفته. اتريخ ميالده. حالته االجتماعية. وميكنه استغالل هدا امللف يف نشر 

 تعليقاته و كل ما يدور يف دهنه بشكل مستمر بدون حدود. ذكرايته اخلاصة وصوره و

 ( :Photosخاصية الصور) -3-1-1-2

البومات للصور اخلاصة به كما يستعرض من خالهلا صور أصدقائه  إعداده اخلاصية تتيح للمشرتك إمكانية ذه
 العامة . أواملضافني لديه و صور عائلته و مناسباته اخلاصة 

                                                             

 21العدداجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، فهد بن علي الطيار، )شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب اجلامعة(،  -1 
  .2014، جامعة امللك سعود، عمان، 
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 (:Vedioالفيديو)خاصية  -3-1-1-3

 إىلا املوقع ابإلضافة ذتوفر اخلاصية للمشرتك إمكانية حتميل الفيديوهات اخلاصة به و مشاركتها على ه
 كرسالة مرئية )صوت و صورة(.  إرساهلاإمكانية تسجيل لقطات لفيديو مباشرة و 

 (:Eventsخاصية األهداف العامة ) -3-1-1-4

 األصدقاء به . إخبارتتيح هده اخلاصية للمشرتكني إمكانية اإلعالن عن حدث ما جار حدوثه و 

 (:place-Makketخاصية اإلعالن) -3-1-1-5

 1.لبحث عن أي منتج يرغبون يف شرائهمتكن املستخدمني من اإلعالن عن أي منتج يودون اإلعالن عنه و ا

 : الشبكات االجتماعية أشهر -2 -3-1

 فيسبوك (facebook:)  هو شبكة اجتماعية استأثرت بقبول و جتاوب كبري من الناس. و هي ال تتعدى
( يف الوالايت املتحدة م(. يف جامعة )هارفارد2004عام)  فيفريحدود مدونة شخصية يف بداية نشأهتا يف 

. فتخطت شهرهتا حدود اجلامعة وانتشرت يف مدارس زوكربريج(مارك ) ، من قبل طالب يدعياألمريكية
حيث  (.2007من الزوار حىت عام ) عدادأاملختلفة. و ظلت مقتصرة على  األمريكيةالوالايت املتحدة 

ه ذفرصة للمطورين مما زادت ه إاتحةه الشبكة و منها ذمون على املوقع إمكاانت جديدة هلحقق القائ
جتاوز كافة دول العامل. و   إىل األمريكيةحبيث جتاوز حدود الوالايت املتحدة  .فيسبوكاخلاصية من شهرة موقع 

نصف مليار شخص. يزورهنا ابستمرار ( 2010)جويلية ه الشبكة يف األول من ذعدد املسجلني يف ه
فيسبوك حاليا من حيث الشهرة و وحتتل شبكة .  امللفات و الصور و مقاطع الفيديوبينهم  يتبادلون فيماو 

( 800من) أكثرفت( و بلغ عدد املشرتكني فيها و ل و مايكروسجو جلث بعد موقعي )املركز الثا بالاإلق
 مليون شخص.

 تويرت (Twitter:)  و لعبت دورا  اليت انتشرت يف السنوات األخرية ،  ةشبكات االجتماعي إحدىتويرت
 عينيي ذ( ال)تويرت( امسه من مصطلح )تويت أخذ، و السياسية يف العديد من البلدان األحداثكبريا يف 

رسائل نصية موجزا  إرسالو هو خدمة مصغرة تسمح للمغردين  .)التغريد( و اختذ من العصفور رمزا له
يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات  أن مكثفا لتفاصيل كثرية و ميكن ملن لديه حساب يف موقع تويرت

م الشخصية ،أو يف حالة دخوهلم على صفحة املستخدم )التويتات( من خالل ظهورها على صفحاهت
كما تتيح شبكة تويرت خدمة التدوين   ، تويرت بعدد املتابعني هلم مستخدموصاحب الرسالة ، و يتنافس 

                                                             

 .(42-32ص.ص.)،2003،عمان ، األهلية،اجلامعة 15،العدد جملة الرتبية، (استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب)زاهر راضي،  -1 
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من خالل  األحداث أهمالربيد االلكرتوين ، كذلك  املصغرة هده إمكانية الردود و التحديثات عرب
 (.SMS ( عرب الرسائل النصية)RSSخدمة)

( Obvious) (، عندما أقدمت شركة2006ه اخلدمة املصغرة )تويرت( أوائل عام )ذكانت بداايت ميالد ه
ه ذاهتا استخدام هذالشركة املعنية  أاتحتمث  حبث تطويري خلدمة التدوين املصغرة، إجراءعلى  األمريكية

املوقع ابالنتشار، ابعتباره خدمة حديثة يف ا ذه ذخأو من مث  اخلدمة لعامة الناس يف أكتوبر من نفس العام،
 مه اخلدمة املصغرة عن الشركة األذاهتا بفصل هذأقدمت الشركة  ذلك جمال التدوينات املصغرة. بعد

 1(.2007ريل عام )أفلك يف ذو  ،()تويرت واستحدثت هلا امسا خاصا يطلق عليه
  واتس ابWhats app:  ه من خالل لسهولة التعامل معاب بني الشباب انتشر استخدام الواتس

اهلاتف احملمول و إمكانية تشكيل جمموعات التواصل و حتويل الرسائل النصية و الصور و إمكانية 
بل أصبحت الوسيلة الشعبية للتواصل االجتماعي و املؤثر الفاعل على السلوك الفردي ،احلفظ

التعليم واالجتماعات والتوعية والدعوة ويف  األخبارلك يف تداول ذهم الواتس اب كاويس2واجلماعي.
 .اإلرشادو 
 رام  غانستInstgram:  اإلعجابتسجيل  أويعزز االتصاالت السريعة عرب الصور و التعليقات عليها 

الصور رام تطبيق متاح لتبادل غانست املستوى الفردي و املؤسسي.  وهو من املواقع اليت اكتسبت شعبية على
تطبيق يعمل على  إىلم حينما توصل 2010رام عام غانستت بداية كان  .اجتماعيةإضافة ألهنا شبكة 

 3عرب خدمات الشبكات االجتماعية . إرساهلاو  إليهاالتقاط الصور و إضافة فلرت رقمي 
  لنكد انLinkrdin:  مليون حساب حمرتف و حمرتفة يف جماالت متنوعة وخمتلفة 150يضم املوقع قرابة

 أوت اهتمام . خاصية متميزة يف املوقع هي خاصية التزكيات، فبإمكان مديرك يتشاركون يف جمموعا
 . 4زمالئك السابقني يف وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك يف الشركة

 

 

                                                             
1- ZIMMERMAN Jan (2012), Le marketing sur internet pour les nuls, 3e édition, Editions First-Grund, Paris, 

p.151. 

-36ص..ص) ،2015فاء للنشر و التوزيع ،عمان ،دار الص،  مواقع التواصل االجتماعي و السلوك اإلنساينعبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر، -2 
66). 

 (.67مرجع نفسه، )ص. -3 

، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية، قسم علوم اإلعالم واإلتصال جامعة احلاج دور اإلعالم اإلجتماعي يف صناعة الرأي العاممبارك زودة،  -4 
 .(142ص.)، 2012خلضر، ابتنة، 
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 :youtube يوتيوب-3-2

 منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو، أو، يتيح إمكانية التحميل عليه (لجو جمتفرع من ) الفيديوهو موقع ملقاطع 
املختلفة  اإلعالمكبرية ميتلكون حساب فيه و يزوره املاليني من البشر يوميا،وتستفيد منه وسائل   أعدادو هناك 

( يف والية 2005) بها من احلصول عليها. أتسس موقع يوتيو و بعرض مقاطع الفيديو. اليت مل يتمكن مراسل
. و هم موظفون وجاود كرمي( ،وستيف تشن ،هريلعن طريق )تشاد  األمريكية)كاليفورنيا( يف الوالايت املتحدة 

ن و الفيديو و ( و يشتمل املوقع على مقاطع متنوعة من أفالم السينما و التلفزيو PayPalسابقون يف شركة)
و يعترب اليوتيوب موقعا غري رحبي  أمريكي( مليار دوالر 1.65ل( بشراء املوقع مقابل) جو جاملوسيقى و قامت )

املوقع تعد مكسبا كبريا هلؤالء الثالثة الذين قاموا  إليهاالشهرة اليت وصل  أن إالخللوه تقريبا من اإلعالانت ، 
 أوكانت على الصعيد الشخصي   إن كرب مستضيف ألفالم الفيديوأاليوتيوب  أصبحإبنشائه و أتسيسه، حبيث 

الكربى الفاعلة على الصعيد  ةكر أمساء الشركات التكنولوجيذ يرتدد اسم اليوتيوب عندما ت وأصبح ،شركات اإلنتاج
 1.االنرتنتالعاملي اليت حتتل موقعا مهما على شبكة 

 :Blogs املدوانت3-2- 

جزء من احد  أوهي دمج لكلميت '' سجل '' و ''الويب '' ابالجنليزية ، و هي نوع من املواقع االلكرتونية 
التعبري عن األفكار و تسجيل املذكرات،ويتوىل  أو األخباراملواقع االلكرتونية ، و تكتب فيها التدوينات لنقل 

 و إضافة النصوص و الواثئق و الوسائط املتعددة من صور و مقاطع صوتية و مرئية. إدارهتاصاحب املدونة 

يف نشرها وإبالغها لغريه من خالهلا املواد اليت يرغب املدون متثل املدوانت إذا الوسيط أو القناة اليت متر 
، وهي بذلك تشكل عملية إعالمية متكاملة، بدء من مجع وتسجيل املدون للمحتوى أو االنرتنيتمن مستخدمي 

ي ما ينشر، وصوال إىل املستقبل أو زائر املدونة، لتنسجم مباشرة مع وسائل، فمع تنام واختياراملضمون مث معاجلة 
املدوانت وأتثريها، كشفت العديد من املالمح أن وسائل اإلعالم التقليدية تتناسب وشكل املدوانت  انتشار

 2. اإللكرتونية

 مكوانت املدوانت: -2-3-1

وصفحات الويب أخذت  االنرتنيتإن املدوانت اإللكرتونية وحبكم البيئة اليت نشأت فيها واملتمثلة يف مواقع 
فيما يتعلق ابلشكل اخلارجي، وابلتايل ندرك أننا أمام مدونة عندما نواجه  العديد من مسات هذه األخرية خصوصا

صفحة ويب تشبه إىل حد بعيد صفحات مواقع الويب األخرى، والفضل يف ذلك يعود لظهور برجميات التدوين 
                                                             

 .(67ص.) ،مرجع سببق ذكره،والسلوك اإلنساين االجتماعيمواقع التواصل عبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر،  -1 
 (.132، )ص.2015(، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1، )ط.اجلديدالتدوين اإللكرتوين واإلعالم فوزي شريطي مراد،  -2 
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softwarc –blogging  ـ بعد بأو ما أصبح يعرف فيماblogware  وهي الربامج املصممة لتسهيل إنشاء
مدونة كنوع من أنواع أنظمة إدارة احملتوى، اليت تدعم تطبيقات وعمليات تدوين وحترير ونشر التعليقات 

أن هناك بعض املكوانت األساسية اليت  غري وغريها،إضافة إىل جمموعة من الوظائف اخلاصة إبدارة حمتوى الصور،
موقع أو  ختلفا، وتشرتك يف الوقت نفسه بينها وبني ابقي املدوانت مهما االنرتنيتة عن سائر مواقع متيز املدون

 .منصة التدوين اليت تنشأ عليها

للروابط  املخصصيف املكان  NAVIGATION  BAR يظهر يف قائمة اإلحبار الرابط: -2-3-1-1
املدونة متبوعا بعنوان املوقع  اسموحيمل يف الغالب ، Internet browser االنرتنيتعلى متصفح 

حمدد موقع املعلومات، وهو مبثابة طريق يوصل املستخدم  URLأوLINK ا املستضيف مبعىن أن هلا رابط
 االنرتنيتوابلتايل فهو خيتلف عن رابط مواقع  االنرتنيتإليها أو عنوان إلكرتوين يقوم بتعريف املدونة يف شبكة 

 the   serverومن خالله يتم ربط املستخدم أو الزائر مبحتوايت املدونة املوجودة يف خادم الويب أو
 .اخلاص ابملوقع املستضيف

صوت ، وهي عبارة عن إضافات ووسائط)نصوص، صور، صور متحركة اإلدراجات: -2-3-1-2
( وأييت يف بداية التدوينة ويف امسهاملدون)فيديو،أيقوانت....( يقوم املدون إبدراجها داخل مدونته، وحتمل رمز 

 وتوقيت التدوينة. بتاريخآخرها متبوعا 

)السياسة ـهي اجملاالت أو امليادين اليت تتمحور حوهلا املدوانت ك the tagأو  التصنيفات: -2-3-1-3
 .إليه املدونة تنتمي( مبعىن آخر هي مبثابة األرشيف حسب املوضوع الذي الثقافة... ،االقتصاد

هو حيز معني من صفحة املدونة يكون غالبا يف رأس الصفحة، حيتوي  معلومات املدون: -2-3-1-4
 املدونة وصاحبها ويكون مرفقا بصورته. اسمعلى 

وهي عبارة عن خدمة تتيح للمدون الوصول إىل أي موضوع سواء يف املدونة  خانة البحث: -2-3-1-5
النتائج  استعراضأو يف موقع التدوين أو يف حمركات البحث العاملية وذلك إبدخال كلمة مفتاحية تساعد على 

 احملتملة.

املستضيف وهي جمموعة التطبيقات اليت قد تكون متاحة من طرف املوقع  اخلدمات اإلضافية: -2-3-1-6
ومهاراهتا إبضافته ملدونته حىت تظهر يف حلة جديدة وتكون أشبه ابملوقع للمدونة أو يقوم املدون حبكم خربته 

 1اإللكرتوين.

 الدعائم احلديثة للنشر االلكرتوين:-4
                                                             

 (.137-136المرجع نفسه، )ص .ص.  -1 
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 األجهزة اللوحية :-4-1

أصغر من جهاز هو نوع من احلواسيب الشخصية احملمولة السلكية ذات شاشة تعمل ابللمس ، حجمها 
اليت   Alan Kayلـ الكمبيوتر احملمول و لكن أكرب من اهلاتف الذكي .يعود الفضل يف فكرة األجهزة اللوحية

أول جهاز حاسب لوحي هو جهاز ''نيوتن'' لشركة آبل لكنه مل يلق  .1971رمست هذه الفكرة ألول مرة عام 
اسوب احملمولة ليست هلا أزرار لوحة املفاتيح ، تتميز . كما تعرف أيضا أبهنا نوع من أجهزة احل1جناحا جتاراي

أو أصغر .يستخدم هذا النوع من احلواسيب لتصفح املواقع  4Aبشاشة تعمل ابللمس، بنفس حجم ورقة الكتابة 
 .2اإللكرتونية و صفحات الويب ، و قراءة الصحف و الكتب ابإلضافة إىل اإلطالع على الربيد اإللكرتوين

 : األجهزة اللوحيةمميزات -4-1-1

 عرب االنرتنت سواء عرب الوسائط املتعددة ، أو عرب املواقع االجتماعية التفاعلية. األخبارإمكانية االطالع على  -

حيث حيصلون على جتربة التصفح االلكرتوين اليت يتوقعوهنا   يساعد الناشرين على توفري املتعة اليت يطلبها القراء، -
 كاملة . 

 م مجيلة فالصور و النصوص و األصوات اليت تلعب دورا مهما يف تفاعل املستعمل .تتمتع بتصامي-

 اهلواتف الذكية:-4-2

يوفر  إعالمياواالتصال احلديثة، ألنه يدمج بني كونه وسيطا  اإلعالمأصبح اهلاتف احملمول اليوم أحد أهم وسائل 
اهلواتف الذكية  غنية، وبني كونه أحد أهم وسائل االتصال احلديثة حيث تعترب إعالميةجتربة 

(Smartphones أفضل مثال عن التزاوج احلاصل بني تكنولوجيا احلواسيب وتكنولوجيا شبكات االتصال)
 3املختلفة. 

وال يوجد تعريف متفق عليه بني الشركات املصنعة للجوال على تعريف موحد للهاتف الذكي 
Smartphone  و مزامنة الربيد االنرتنتفمنهم من يعترب اهلاتف الذكي: اهلاتف الذي يوفر مزااي تصفح ،

، إال  أن التعريف األصح   Qwertyاإللكرتوين، و فتح ملفات األوفيس، و حيتوي على لوحت مفاتيح كاملة 
، أيفون، سيمبيان، )أندرويدام هو أن اهلاتف الذكي هو كل هاتف يعتمد على أحد أنظمت تشغيل متعددة امله

                                                             
1 Margaret Rouse ، Definition:tablet tablet( PC) 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/tablet-PC   accessed 16/03/2018 at 21:48. 

 
2- Futura sciences ، Tablette  

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-tablette-12437/ accessed 16/03/2018 at 22:00 
3- Maximiliano FIRTMAN ،Programming the Mobile Web ،O 'Reilly Media ،Inc ،USA،2013. 

http://shop.oreilly.com/product/0636920026259.do     accessed 17/03/2018 at 22:10 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/tablet-PC
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-tablette-12437/
http://shop.oreilly.com/product/0636920026259.do
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بشبكة الواي فاي، و دعم للجيل الثالث  تصالاال يضمن بالكبريي، ويندوزفون( و متصفح ويب جد متطور، و
 1من الشبكات احملمولة ، ابإلضافة ملشغل ملتيميداي ذو إمكانيات عالية.

 :الكمبيوترات-4-3 

تعريف الكمبيوتر املكتيب و احملمول تعمل أجهزة الكمبيوتر من خالل تفاعل يتم بني أجهزة و برامج تشري 
 أجزاء الكمبيوتر اليت ميكنك مشاهدهتا و ملسها، و تشمل وحدة النظام و كل حمتوايهتا. إىلاألجهزة 

 عدة أنواع : إىلتنقسم أجهزة الكمبيوتر و 

 أومت تصميم أجهزة كمبيوتر سطح املكتب الستخدام على مكتب  :تبأجهزة كمبيوتر سطح املك-4-3-1
 من األنواع األخرى من أجهزة الكمبيوتر الشخصي. ىقو أطاولة وعادة ما تكون هذه األجهزة كبرية احلجم، و 

أجهزة كمبيوتر االنرتنت أجهزة الكمبيوتر احملمولة هي أجهزة تتميز خبفة  :أجهزة الكمبيوتر احملمولة-4-3-2
أي مكان و  إىل أخدهاالوزن و مزودة بشاشة رفيعة ،متكن تشغيل أجهزته ابستخدام البطارايت ،و لذلك ميكن 

لوحة املفاتيح خبالف كمبيوتر سطح املكتب ، جتمع أجهزة الكمبيوتر احملمول وحدة املعاجلة املركزية و الشاشة و 
 2يف وحدة نظام فردية ، و يتم طي الشاشة على لوحة املفاتيح عند االنتهاء من استخدام اجلهاز .

 

 

 التلفزيون الذكي :-4-4

ميكن املشاهدين من الوصول إىل ميزات التحكم و  ،ابالنرتنتيتصل  أنالتلفزيون الذكي هو تلفزيون رقمي ميكن 
يف تدفق احملتوى من خدمات الفيديو غرب االنرتنت ، بفضل قدرته على االتصال أبجهزة أخرى توفر له إمكانية 

تدعم العديد من  أنو ميكن ألجهزة التلفاز الذكية  املواقع االلكرتونية و القيام ابلعديد من املهام. إىلالولوج 
كذا الكامريات   ، وMemory card ،ابإلضافة إىل بطاقات الذاكرةUSB،Bluetooth، Wifiمثل التقنيات 

و غريها من االتصاالت السمعية و البصرية، و بفضل التطبيقات اليت  HDMIالرقمية ،الكابالت احملورية .

                                                             

، مذكرة ماجستري ،جامعة احلاج  ، توظيف مواقع املؤسسات اإلعالمية اإلخبارية االنرتنت ألدوات االعالم االجتماعيحسام الدين مرزوقي ، 1 
 (84-83صص.)،2012االعالم و االتصال ،خلضر ابتنة  ،كلية العلوم اإلنسانية ، قسم علوم 

-25ص.ص.)،2010لرايض ،ا ،فهرسة مكتبة امللك فهد اثناء النشر، (6ط)،  مقدمة يف احلاسب و االنرتنتعبد هللا بن عبد العزيز املوسى ،  -2 
10). 
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خدمات  إىلميكن تثبيتها على اجلهاز و نظام التشغيل الذي تتميز به عن ابقي التلفزيوانت ، ميكن الوصول 
 1تويرت. فيسبوك،ع شبكات التواصل االجتماعي مثل :الفيديو، الصور، املوسيقى و كذا الولوج إىل مواق

 : لالرتداءاألجهزة الذكية القابلة -5-4

، إما كملحق أو كجزء من املالبس اليت نرتديها. على اجلسم ارتداؤهاهي األجهزة اإللكرتونية اليت ميكن 
ابألجهزة الذكية )اهلواتف الذكية   االتصالهو قدرهتا على  لالرتداءو من بني امليزات األساسية للتكنولوجيا القابلة 

مما يتيح احلصول على  االنرتنتبشبكة  االتصالاللوحات الذكية ، التلفزيوانت الذكية (، ابإلضافة إىل قدرهتا على 
أبهنا أدوات رقمية  Wearableو يعرفها دان سونغ على موقع   2املعلومات و تبادهلا بطريقة سهلة و سريعة.

يف الوقت احلايل  لالرتداءالساعات الرقمية .التكنولوجيا القابلة  أوا ليست مساعات الرأس ، لكنهارتداؤهاميكن 
ابهلاتف الذكي السلكيا عن  اتصاهلاإضافة إىل إمكانية  ابالنرتنت االتصالحمملة بتقنيات استشعار ذكية ميكنها 

 اتصالمة من خالل بقائها على طريق البلوتوث، ميكنها مساعدة األشخاص يف حتقيق رغبات عديدة بطريقة منظ
 3دائم به إما عن طريق املعصم، الرقبة، األذنني، على املالبس ...إخل.

إن تزايد اإلقبال على اهلواتف احملمولة واحد من أهم العوامل اليت سامهت يف ظهور و تطوير التكنولوجيا القابلة 
...( اليت متكن الناس من الوصول إىل شبكة  )مساعات البلوتوث، الساعات الذكية، النظرات الذكية لالرتداء
 . Wifiو البياانت و املعلومات املوجودة هبا عرب شبكة  االنرتنت

 

 : Applicationالتطبيقات-4-6

  Applicationالتطبيقاتميكننا احلديث عن الدعائم احلديثة للنشر اإللكرتوين دون احلديث عن  ال
جمموعة من التعليمات أو البياانت  و هو ،4برانمج أو جمموعة من الربامج اليت يتم تصميمها للمستخدم وهي

،إرسال بريد االنرتنتالبحث على  :ض األعمال و املهام من خالله مثلاإللكرتونية ، متكن املستخدم من إجناز بع
لكلمة تطبيق الربانمج و هو برانمج مصمم ألداء  اختصاروالتطبيق هو ، ، أو حىت للعباألعمالإلكرتوين ،إدارة 

التطبيق أبنه  Techopedia ، كما يعرف قاموس 5يف العديد من اجملاالت لالستعمالوظيفة حمددة مباشرة 
                                                             

-85ص.ص.) ،،مرجع سبق ذكره االجتماعي اإلعالمتوظيف مواقع املؤسسات اإلعالمية اإلخبارية االنرتنت ألدوات حسام الدين مرزوقي ،  -1 
86) 

2- Investopedia ,Wearable Technology  https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp         

Accessed  18/03/2018 at11: 00          
3- Dan Sung ,What is wearable tech ? Everything you need to know explained     

https://www.wareable.com/wearable-tech/what-is-wearable-tech-753     accessed 18/03/2018 at 11 :15. 
4- Vangie Beal ،Application(application software).  

https://www.webopedia.com/TERM/A/application.html accessed 15/03/2018  at 21:41 
5- Margaret Rouse ،Definition:application    

https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp
https://www.wareable.com/wearable-tech/what-is-wearable-tech-753
https://www.webopedia.com/TERM/A/application.html
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: برامج النظام و ، و تنقسم هذه الربامج إىل فئتنيبرانمج أو جمموعة من الربامج املصممة للمستخدمني النهائيني
و يشمل التطبيق برامج قواعد البياانت، معاجلات النصوص،جداول البياانت ،و ميكن جتميع  ت.تطبيق الربجميا

 1تطبيق الربجميات جنبا إىل جنب مع برامج النظام أو نشر وحدها.

فالتطبيقات ختتلف عن برجميات النظم، فهي ال تتحكم يف كيفية عمل النظام، بل هي تسمح للمستخدم ابلقيام 
املهام عرب جهاز الكمبيوتر مثل كتابة بريد إلكرتوين و إرساله، فتطبيقات الربامج تعمل من ببعض األعمال و 

 2خالل نظام التشغيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
https://www.techtarget.com/fr/recherche/question?q=application&type=definition&pageNo=1&sortField 

accessed 15/03/2018 at 22:00. 
1 Techopedia ،Application softwear .https://www.techopedia.com/definition/28104/app accessed 15/03/2018 at 

22:15. 
2 Teach-ict ،Application spftwear https://www.techopedia.com/definition/28104/app accessed 15/03/2018 at 

22:30. 

https://www.techtarget.com/fr/recherche/question?q=application&type=definition&pageNo=1&sortField
https://www.techopedia.com/definition/28104/app%20accessed%2015/03/2018%20at%2022:15
https://www.techopedia.com/definition/28104/app
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 :خامتة الفصل

أدى إىل حدوث حتول جذري يف احلياة  الستخدام الوسائط الرقمية التفاعليةالواسع  االنتشارهذا 
هلذا التغري  وانعكاسا، االنرتنيت اقتصادالرقمي أو  االقتصاد، لذا أصبح العصر احلايل هو عصر االقتصادية

اإلسرتاتيجي ظهر ما يسمى التسويق والرتويج اإللكرتوين، كل هذا دفع ابملؤسسات إىل التوجه إىل البيئة الرقمية يف  
عالقات العامة التقليدية إىل العالقات العامة  كافة اجملاالت وعلى رأسها وظيفة العالقات العامة اليت حتولت من

 الرقمية.
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 متهيد:

فالعالقات ، ال خيتلف اثنان اليوم على مدى التغري الكبري الذي طرأ على جمال التواصل والعالقات العامة
 ،بلكانت يف العقد املاضيالعامة مل تعد مقتصرة على تطوير العالقات اإلعالمية وإرسال البياانت الصحافية كما  

 الوسائط الرقمية احلديثة.تعدد فيه بتطور وسائل االتصال واحتياجات العمالء، يف الوقت الذي تتها ممارستطورن 
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 ماهية العالقات العامة: -1

 تعريف العالقات العامة: -11-

يوجد تعريف واحد جامع للعالقات  تتعدد التعاريف اليت تقدم حول مفهوم العالقات العامة وال
واإلعالم أو التسويق أو علم  االتصالالعامة،فريى البعض مفهومها يف ضوء الفكر اإلداري،أو من وجهة نظر علم 

 ،وعليه نشري هنا إىل بعض هذه التعاريف بغرض توضيح وتقريب مفهوم العالقات العامة.االجتماع

أبهنا جمموعة الوسائل اليت  Louis Salleron ورونكانت"العالقات العامة" تعرف حسب لويس صال
تستعملها املؤسسات خللق جو من الثقة بني عماهلا وبينها وبني األوساط اليت تتعامل معها،ويف اجلمهور العريض 

 االجتماعيةوبصفة عامة كي حتافظ على نشاطها وتضمن تطورها،مث صارت العالقات العامة تعين مجلة العالقات 
 1يف جو يسوده اإلخالص وحتكمه احلقيقة. االقتصادياملتنافسة الناشئة عن النشاط 

لية كربى تتطلب دراسة األحوال و " من وجهة نظر التعريف املهين املتخصص: أهنا مسؤ إيفيلي يعرفها"و 
الرأي العام  هاتاجتاالسائدة والعمل على اإلصالح،مث إعالم الناس ابألمر وهبذا فإن مهنتنا مزدوجة تبدأ بدراسة 

ونصح الشركة وتنظيم خططها وتعديل سياستها خلدمة الصاحل العام مث إعالم الناس مبا تقوم به الشركة من أعمال 
 هتم وختدم مصاحلهم.

وابلنظر إىل أدبيات العالقات العامة جند عدد أكرب من التعريفات للعالقات العامة، تركز على أن وظيفتها 
حيث تعرفها مجعية العالقات األمريكية  تأثري يف العالقة بني املؤسسات واجلماهري.تشمل كل ما من شأنه ال

أبهنا:نشاط أي صناعة أو إحتاد أو مهنة أو أي منشأة أخرى يف بناء وتدعيم عالقات سليمة منتجة بينها وبني فئة 
سياستها حسب الظروف من اجلمهور كالعمالء و أو املوظفني أو املسامهني أو اجلمهور بوجه عام لكي حتول 

 2احمليطة هبا،وشرح هذه السياسات للمجتمع.

دولة  مؤسسة أو شخص أو قائد أو يتوقف لتحسني صورة يعرفها علي عجوة: أبهنا جهود مستمرة ونشاط ال
 3تزييف. وهي تعرب عن الواقع الفعلي املتوقع للمؤسسة بال خداع أو

العامة تعترب وظيفة إدارية ونشاط حيوي خمطط ومنظم من خالل كل هذه التعاريف نستنتج أن العالقات 
ومستمر، هتدف من خالله املنشأة إىل كسب تفهم وأتيد مجهورها الداخلي واخلارجي وذلك عن طريق تقييم 

 الرأي العام املتعلقة هبا من أجل ربط سياستها وإجراءاهتا قدر اإلمكان ابملصلحة العامة.
                                                             

 (.13، )ص.1994، ترمجة :حممد صاحل العسلي ،)د.ن(، تونس، العالقات العامةجون شومايل ودنيس هويسمان ، -1
 .46.45،ص.ص.2006،) د.ن(،الرايض ،  العالقات العامة و اإلنسانية إىلمدخل علي بن فايز اجلحين،  -2
 (.22، )ص.1988، الدار اجلامعية، بريوت، والتطبيق املبادئالعالقات العامة: حممد الصحن،  -3
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   :ةعامجماالت العالقات ال -2-1

 األعمالال يستطيع رجال  إذالعلوم  أهمأصبحت العالقات العامة قوة هائلة يف اجملتمع احلديث و من 
حتقيق اخلدمات يف اجملال االقتصاد و حتقق التفاهم بني  إىليتغاضوا عنها ألهنا تؤدي  أنواملال و االقتصاد 

دين احلياة ، فلم تعد العالقات العامة يف املؤسسات و مجاهريها املختلفة و هبذا  نالحظ تغلغلها يف خمتلف ميا
ضرورة الزمة لكل مؤسسة و حتمية واجبة يف كل منظمة  إىل. بل حتولت خرآجماالهتا مقتصرة على قطاع دون 

 .ذلك غري أوسياسية  أوصناعية  أوحديثة جتارية كانت 

جناح املؤسسة و حتقيق أهدافها كاملة مرهون مبدى ضمان و تعاون و تكيف  إن اجملال الصناعي: -1-2-1
و تعاون وتفهم  و قيادهتا و كذلك املنطوين حتت لوائها، إدارهتاوأتييد مجاهريها الداخلية .املتمثلة يف القائمني على 

تنمية  إىلية حباجة دائمة وأتييد مجاهريها اخلارجية و عمالئها و املنتفعني هبا و خبدماهتا، فاملؤسسة الصناع
 االتصاالت، و تكوين اآلراء حول سلعها و خدمتها .

وكذلك العالقة بني األقسام ، و تتجسد يف عالقة املنتج مع كل من املورد و املستهلك اجملال التجاري: -1-2-2
 األدب الغش و ال تعين املختلفة للمؤسسة التجارية ،فالعالقات العامة يف األسواق و التجارة ال تعين املهارة يف

يصبح رضا  فقط بل هي اخلدمة احلقيقية للعميل القائمة على أساس املنفعة املتبادلة و األمانة و الصدق حىت
 1العميل عن املؤسسة و ثقته فيها انتج عن اقتناع.

يلقى التأييد  أنينجح احلكم بسطوة القانون فقط، و ال ميكن  أنال ميكن  إذ :اجملال احلكومي -1-2-3
الدور الذي تقوم به األجهزة احلكومية، وهنا أييت دور العالقات العامة  أدرك إذا إالالعام  الرأيواملساندة من 

للجمهور عن االتصال هبم ابستخدام وسائل خمتلفة ،ويف املقابل  األخبارحيث تقوم بنقل خمتلف املعلومات و 
،بصورة صادقة حىت يتسىن للحكومة وضع خطط على أساس  تعمل على نقل متطلبات و احتياجات اجلمهور

 .واقعي

و يربز دور العالقات العامة يف هذا اجملال من خالل العمل على تنمية الشعور  : اسيياجملال الس -1-2-4
و الدعاية املغرضة ،وكذا نقد األخطاء و السلبيات و تقدمي  اإلشاعاتالوطين و القومي للجماهري و حماربة 

 النصائح للمسؤولني و كذلك تعبئة اجلماهري و هتيئتها للتغيريات. 

                                                             

، العدد االجتماعيةجملة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و بني املفهوم و الوظيفة (،  املنظمةسليمة، )العالقات العامة يف سامية جفال، بوزيد  -1 
 (.10، )ص.2008جوان -، جانفي32
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كالتعليم و الصحة و املؤسسات االجتماعية و ،القطاعات احليوية األخرى إىليف جماالت أخرى : فهي تتعدى 
، و تعترب خري معني يف نشر رسالتها ل احلساس يف املؤسسات عامةاحلق  اخلريية فهي تقوم بدور حيوي منوط هبذا

 حبقيقة نشاطها. اإلعالمو 

 1ولكن العالقات العامة مبجاالهتا احليوية و مفهومها الواسع .ليست على صورة واحدة داخل املؤسسات. 

 وظائف العالقات العامة : -3-1

وظائف العالقات العامة ليس من السهل تطبيقها يف برامج العالقات العامة لكوهنا  أنيذكر الدكتور الدليمي 
و إمنا تعتمد على املهارة البشرية مضافا إليها األساليب  نشاطات نوعية يصعب قياسها بوسائل القياس املادية، 

 2العلمية املتطورة.

 قسم الدكتور علي عجوة وظائف العالقات العامة على:و 

  رفع كفاءة استخدام وسائل ، تطوير تقنيات األنشطة اإلعالمية، توعية اجلمهور اإلعالمية:الوظائف
 االتصال.

  متغريات مواقف  استيعابتطوير تقنيات ، حتليل مواقف اجلمهور، إجراء البحوث :االستعالموظائف
 اجلمهور.

 :أنشطة العالقات العامة برجمة ، ربط خطة العالقات العامة مع خطط اإلدارات األخرى وظائف التنسيق
 تنسيق فعاليات املتابعة و املراقبة.، مع األنشطة األخرى

 اليت هي: processذهب الدكتور حممود يوسف إىل أن وظائف العالقات العامة هي نفسها عملياهتا و 

 3، التقومي.االتصالالبحث، التخطيط، 

 أبن للعالقات العامة ثالث وظائف اترخيية و هي: Bernaysبريانيس  ىير  فيما

 إىلوظيفة هامة للعالقات العامة اليت تسعى  اإلدماجو وظيفة ، بعضهم ببعض إدماجهمو  إقناعهمالناس و  إعالم
 و اجلماعات. األفراد إدماجيقوموا ابلتفسري و  أنتكيف الناس و  

 

                                                             

 (11مرجع نفسه، )ص. -1 
 (.45، )ص.2005، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ،  العالقات العامة و العوملةعبد الرزاق حممد الدليمي ،  -2 
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واجبات إدارة العالقات العامة يف املؤسسات و ميكن حتديد هذه الواجبات و خاصة يف املصارف   وتتعدد
 ابلوظائف التالية:

  تقدمي النصح و الرأي خبصوص الصورة العامة اليت ترغب يف تكوينها الوكاالت الدعاية و اإلعالن و
 وسائل النشر و الصحافة و فيما يتعلق بعمل املطبوعات.

 اإلعالنية، و التنسيق معها إلخراج احلملة نأي محالت لإلعال تنفيذعلى ختطيط و تصميم و  اإلشراف 
 ابلصورة املناسبة.

  املساعدة و الشرائح التوضيحية و األفالم الواثئقية و املعارض و تنظيم  اإليضاحوسائل  إنتاجاملشاركة يف
 ت.املؤمترات و الندوات اليت تعزز معرفة اجلمهور على املنجزا

    تتوىل إدارة العالقات العامة التنسيق مع اإلدارة املالية، توزيع و نشر التقارير املالية السنوية أو الدورية
 إصدارات احلصص )األسهم( و العقود اليت يربمها املصرف مع غريه من املؤسسات احمللية أو اخلارجية.

 1كافة اليت تستهدف حتقيق رفاهية الفرد.  املشاركة الفعالة يف مشاريع التنمية االجتماعية و األنشطة 

ابلنظر إىل األحباث و الدراسات و الكتب املؤلفة عن العالقات العامة،  يالحظ وجود اختالف كبري يف الوظائف 
اليت تقوم هبا خاصة و قد مشل نشاط العالقات العامة خمتلف املؤسسات االجتماعية و االقتصادية و الرتبوية 

ت ،فيذهب البعض إىل وضع عدد من الوظائف للعالقات العامة مثل البحث، االتصال  وغريها من اجملاال
 التخطيط،  التقومي و يضيف آخرون وظيفة التنسيق .

   :مؤهالت موظف العالقات العامة -2

 : املؤهالت الشخصية  -1-2

وإن كان من الصعب حتديد هذه الصفة حتديدًا دقيقًا إال أنه من السهل أن نشعـر هبا  اجلاذبية : -2-1-1
ونـراها فـي معامالتـنا مع الغيـر ، فالـبعض تولـد معه هذه اخلاصية، والبعض اآلخر يكتسبها من اآلخرين بينما يفتقر 

ن أن ينجح فـي ذلك ألسبـاب خارجـة إليها فريق اثلث وال يسعـى إىل اكتساهبا ويسعـى البعض إىل اكتساهبا دو 
 عن إرادته، ومن مـظاهـر هذه الـصفة مساحة الوجه ورقة احلديث وتناسب القوام وحسن اهلندام.

: البد أن تتوافـر للمشتغل ابلعالقـات العامة الرغبـة املستمرة يف أن يـعرف عنـاصر حب االستطالع -2-1-2
، مـن، فبدون ذلك لـن حيصل علـى احلـقـــائق ولـن يكـون قـادراً على تفسيـر األحـداث: ماذا، ملـاذا، كيف، مـىت، أين

 األحداث.

                                                             

 (.100-101،)ص.ص.8199، دار الشروق ،عمان ،  اإلنساين االتصالالعالقات العامة و صاحل خليل ابواصيع ،  - 1 
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يتضمن نـشاط العالقـات العامـة االتصال بـاألفراد واجلمـاعات، ومن أهداف هـذا االتصـال  االتزان: -2-1-3
أحد مكـوانت هـذا االنطبـاع حتقيق التفاهم. وكسب التـأييـد وخلق انطـباع طيب عـند اجلمهـور واالتزان هـو 

الطيب، بـاإلضـافـة إلـى أنـه يسـاعـد رجـال العالقـات العـامـة علـى مـواجهـة املـشكـالت يف هـدوء واختـاذ السـياسـات 
 احلكيـمة الـيت تـؤدى إىل التغلب عليها.

م عن طريق االتصـال إذا كانت وظيفـة العالقات العامـة هي حتقيق التفـاه االهتمام ابآلخرين: -2-1-4
يتعرف علـى  لكيابآلخـرين فمـن احملتم أن يكـون القائـم هبذه الـوظيفـة مقباًل على الغري ، حمبًا لالندماج معهم 

 1طريقة تفكريهم وأساليب التأثري فيهم .

العالقات العامة عملية مسـتمرة لبيع األفكار إىل اآلخـرين والتأثري فيهم، ومـا مل يكن البـائع  احلماس: -2-1-5
 متحمـساً ملـا يبيع فـأوىل بـاملشتـرى أن يزهـد يف الشراء منه.

حيث إن اهلدف من التأثري يف اآلخرين يتضمن تغيـري أفكارهم فالبد لـرجل العالقـات  االستمالة: -2-1-6
ه أن حيلل وجهات النظـر املعارضة ية أن يكـون قادرًا على اسـتمالة الغيـر األفكار اليت يعـرب عنهـا، وعـلالعـامـ

 قدم أفكـاره بطـريقـة مقنـعة.ويـكشف مـا فيهـا من ثغـرات قبل أن ي

جمردة عن الذات والتوصيات املطروحة والـتعرف  ةالقدرة علـى النظر إلـى األمور نظـر  يوه املوضوعية:-2-1-7
 فريق على حساب اآلخرين .  أليعلى العيـوب حىت ولو كـان مصدرها الشخص نفسه وعدم التحيز 

 املؤهالت االتصالية: -2-2

، و لحصول على املعلومات املطلوبة من املصادر املطبوعة أو اخلطيةلوهى ضرورية  القدرة على القراءة:-2-2-1
 يعرف اللغة متاماً حىت يكـون قادراً على استعمال الكلمات والعبارات املعربة عن أفكاره. لكي أيضا

تتـضمن مهـارة االستمـاع اليقـظة الـتامـة ملا يقـال وفهمه والقـدرة على توجيه األسئلة  االستمـاع:-2-2-3
 . ةراء أو توجيه املناقشاآللصحيحة سواء كان ذلك يف استطالع ا

ائص التـي ينبغـي تـوافـرهـا فـي املـشتغلني بـالعالقـات العامـة، درة علـى الكتـابـة مـن أهم اخلصالقـ الكتابة:-2-2-4
وليـس معنـى ذلك االرتـفاع هبا إىل مستوى األدب الرفيع، وإمنـا القصد الكتـابة الواضحـة املقنعة املقروءة اخلالية من 

لغريبـة. فالكتابة وظيفتها نقل األفكـار واملعـلومـات واألحداث وأي شـيء آخر املصطـلحات املعقدة والكلمات ا
 يـعوق هـذا النقل مرفوض يف العالقات العامة. 

                                                             

 (.28-30، )ص.ص. 2005،)د.ن(،القاهرة ،  إدارة و ختطيط العالقات العامةعلي عجوة ،حممد يوسف ،  - 1 
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تتسـاوى أمهيـة القدرة علـى التحدث إلـى األفراد واجلمـاعة مع أهـمية القـدرة علـى الكتـابـة  التخـاطب:-2-2-5
اخلطـابة بـاملفهـوم األديب بـقدر مـا تعـىن احلـديث اجلـذاب، املنطـقي  يال تعنـ يوه فـي جمـال العالقـات العـامـة،

 1املفهـوم لنقل أفكار املتحدث والتأثيـر يف آراء املستمعني سواء أكانوا مجهورا كبريا أم مجاعة صغرية أم أفراًدا قالئل.

 املؤهالت اإلدارية أو الوظيفية: -3-2

حتتاج مـهمات العالقـات العامـة إىل الصبـر ورابطـة اجلأش فـي  علـى مواجـهة الصعـاب(:املطاولـة )القدرة -2-3-1
مواجهـة اآلخريـن وكذلك قبـول التعارض فـي املواقف واالستجـابة املـناسبـة واملرونـة ملواقفـهم وحماولـة إجياد املنـافذ 

 اإلجيـابية لـبناء جسور الثقة وخلق القناعة وجتديدها.

التنظيـمية  غوالصيحيتاج رجل العالقـات العامة إىل سـرعة البديهـة  :(التنظيم )القدرة على هـيكلة العمل-2-3-2
املرنة ملعاجلة اخللل يف أداء األدوار الوظيـفية إذ يفرتض يف رجل العالقات العامة أن حيمل مهارات رجـل التنظيم فـي 

عضويـة مرنة قادرة على حتريك العـاملني وتقرتن بصفة غ ت الوظيفية بصيتصميم التـشكيالت اإلدارية وتـوزيع املهما
 التنظيم عادة القدرة على التوثيق وحتديث املعلومات.

إذ تـتطلب وظـائف  صنع القـرارات واختاذها)القـدرة على حتديد الـبدائل واختيار املـناسب منها(:-2-3-3
وخبـاصة فـي وضع القرارات واختـاذها، وذلك لسبب يـسري هو احلـاجة العالقـات العـامة مـهارات إداريـة منـاسبـة 

املستـمرة واملتناهـية الختيار البـدائل يف وظيفة العالقات العامة، وعلى الـرغم من كون هذا املؤهل عامًا غري أنه يعد 
ات يشارك يف صنع القرارات يف مـن املؤهالت الضروريـة واحلامسة فـي إدارة العالقات العامـة، وخباصة أن رجل العالق

 املستوايت اإلدارية العليا.

يتـطلب العمل فـي العالقات العـامة تـواصال يوميـًا مع  القدرة علـى التعامـل مع املفاهيـم اإلدارية: -2-3-1
الشئـون اإلدارية ألن بنـاء لغة مـشرتكـة معهم يفـرض إدراكا جيدًا لكل املفاهـيم اإلدارية مبا يضـمن لرجل العالقات 

 2العـامة مرونة عـالية يف  التعامل اإلجيايب والفعال مع مجاهري اإلدارة املختلفة.

 لعامة والتغريات يف العامل املعاصر:العالقات ا3-

 :االنرتنيتإدارة العالقات العامة عرب -3-1
يدفعنا للحديث عن إدارة العالقات العامة يف الواقع فهي تعترب  االنرتنيتاحلديث عن إدارة العالقات العامة عرب 

 .االتصاليةمن أهم اإلدارات اليت هلا أمهية كبرية داخل املؤسسة فهي تقوم مبختلف العمليات 

                                                             

 (.29مرجع نفسه، )ص. -1 
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وألن العالقات العامة تسعى من خالل كل نشاطاهتا إىل حتقيق األهداف التالية ابلنسبة لكل من اجلمهور 
 الداخلي واخلارجي.

 نسبة للجمهور الداخلي:لاب-3-1-1

 .تزويد العاملني ابملعلومات والبياانت اليت ترى اإلدارة ضرورة توفرها لديهم 
  حيدث داخل املؤسسة.تعريف العاملني حبقيقة ما 
 .توصيل أفكار وتوجيهات اإلدارة العليا إىل العاملني 
 .تنشيط التعاون بني أعضاء اجلمهور الداخلي للمؤسسة 
   .كسب ثقة اجلمهور الداخلي للحصول على أتيدهم ومساعدهتم 

 بنسبة للجمهور اخلارجي للمؤسسة:-3-1-2

  لدى خمتلف فئات اجلماهري اليت تتعامل معها ولدى حتقيق مسعة طيبة للمؤسسة وتدعيم صورهتا الذهنية
 اجملتمع.

 .مساعدة اجلمهور على تكوين رأي صحيح وذلك مبده بكافة املعلومات،وحتسني عالقة املؤسسة ابجملتمع 
   الرد على كافة األخبار الكاذبة أو غري الصحيحة اليت تنشر عن املؤسسة أو عن قيادهتا أو عن نشاطها

 1من خالل املراقبة املستمرة.

 

 

 :للعالقات العامة االنرتنيتأهم اخلدمات اليت تقدمها شبكة -3-1-3

 اتصاليةأضافت شبكة االنرتنت بعدا آخر للعالقات العامة حيث وفرت تلك الشبكات أدوات و قنوات 
ملمارسة العالقات العامة  كما جنحت يف ضبط الطريقة اليت يتم هبا توزيع معلومات العالقات العامة إلعالم فحلت 

 خدمات الربيد االلكرتوين حمل قناة اتصال الربيد الورقي.

شبكة االنرتنت أكثر قدرة على التأقلم مع جمال العالقات العامة من جماالت الصحافة تكاد تكون 
وال ختضع لقواعد الصحافة املوضوعية، فمحتوى رسالة  ةإقناعيواإلعالن والتسويق ، فالعالقات العامة ذات وظيفة 

ما على اجلمهور فعله هو تلقي أو برانمج العالقات العامة يتم منحه لوسائل اإلعالم و اجلمهور دون مقابل، فكل 
 الرسالة من الشبكة .

                                                             

 (.18،19-)ص.ص، 2010، دار العامل العريب، القاهرة، دراسات يف العالقات العامة واإلعالنأمحد فاروق رضوان،  -1 



الرقمية العامة العالقات ثالثال الفصل   

 

 
75 

لقد أاتحت شبكة االنرتنت الكثري من قنوات االتصال، و منت هده القنوات مبرور الزمن، و مما الشك فيه أن 
ذلك مهم للغاية ابلنسبة املسؤول العالقات العامة يف أية منظمة، و تتطلب الديناميكية اليت يعمل هبا االنرتنت أن 

من أبرز اخلدمات املتوافرة على الشبكة خلدمة مجهور  واالستفادةذ ممارس العالقات العامة دائما بزمام املبادرة، أيخ
 املنظمة و من أبرز تلك اخلدمات :

اع صيتها ذمثلما  W.W.Wـال أوتعترب شبكة الويب  : Word Wide Web شبكة الويب -3-1-3-1
مشوال يف االنرتنت ، و تقوم بدمج الكلمات و الصور والرسومات و  يف أوساط مستخدميها ، هي املمكن األكثر

تعطي شبكة الويب ،و الصوت و تضيف األلوان و تشتمل على اإلعالن و النصوص و الربامج اليت جيري حتميلها
مظهرا خارجيا يعكس النظام لإلنرتنت،و إبمكان املستخدم تنظيم البحث عن املعلومات يف أي موضوع مبجرد 

 1كلمة رئيسية مفتاحية أو عبارة .  إدخال

، االنرتنتتميز هبا تأقدم السمات اليت  mail-Eيعترب الربيد اإللكرتوين أو  الربيد االلكرتوين :-3-1-3-2
متكن املستخدم من االتصال بصورة متبادلة مع أي شخص يف أي  إذو هو أحد حمركات تطور هذه اخلدمة ، 

،  فيمكن من خالل الربيد ابالنرتنتأبخرى  أوبطريقة  األفرادمكان مهما بعدت املسافة ويرتبط الكثري من 
يف وقت واحد ،و تبدأ الرسائل ابجلميع إىل أن يتم  أشخاصعدة  إىليرسل الفرد رسالة واحدة  أنااللكرتوين 

 2وقراءة كافة الرسائل املرسلة. فتح الربيد االلكرتوين

متثل استطالعات الرأي ابلربيد االلكرتوين خيارا مهما  استطالعات الرأي ابلربيد اإللكرتوين:-3-1-3-3
و يعترب بديال الستطالعات الرأي اليت  ملمارس العالقات العامة جلميع البياانت من اجلماهري املستهدفة ،

تعتمد على النماذج الورقية ، أو استطالعات احلوار التليفوين التقليدي و من أهم فوائدها عندما يقومون 
 .للقراءة و اإلجابة عن االستطالع مبراجعة بريدهم االلكرتوين فإهنم يكونون مهيئني نفسيا

تعد الشكاوي املقدمة من اجلمهور إىل املنظمة واحدة من أهم القنوات اليت  تلقي الشكاوي:-3-1-3-4
يتم من خالهلا التعرف على ردود أفعال املتعاملني ، و رضاهم عن مستوى أدائها ، فالعميل الذي يشعر 
ابلرضا فسوف خيرب عشرة أو أكثر من العمالء و بعد أن أنشأت املنظمات مواقع هلا على شبكة 

أنشأت  أند أن العميل الذي ال يشعر ابلرضا فسوف خيرب عشرة أو أكثر من العمالءـ، و بعد االنرتنت،جن
ابلرضا مبقدوره أخبار آالف من  يشعراملنظمات مواقع هلا على شبكة االنرتنت، جند أن العميل الذي ال 

 العمالء عن طريق خدمة الشكاوي  و توضيح أسباب عدم الرضا.

                                                             

 (.5-8، اجلزائر، )ص.ص جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلنسانية قسنطينةيف تطوير عمل العالقات العامة( ، االنرتنتليلى فياليل، )دور  -1 
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اجملموعات اإلخبارية هي جمموعة املناقشة اليت ميكن تبادل املعلومات و  ارية:اجملموعات اإلخب-3-1-3-5
العامل، من خالل برانمج لقراءة األخبار على االنرتنت ، و يستطيع ممارس العالقات  أحناءاآلراء معها يف مجيع 

من خاصية اجملموعات اإلخبارية يف توزيع املعلومات عن أنشطة و خدمات املنظمة للجمهور  االستفادةالعامة 
 تغذيةو قد يستخدم لوحات إعالنية على موقع املنظمة لعرض تعليق على الرسائل و األخبار، واحلصول على 

 عكسية من اجلمهور الذي يزور املوقع.

ل فرصة كبرية أمام اجلمهور للحديث عن املنظمة ختلق تكنولوجيا االتصا مراقبة املوقع:-3-1-3-6
. فاإلنرتنت كوسيلة اتصالية متثل نشاطا متداخال بني اجلماهري اليت تستخدم موقع املنظمة. وابلتايل خدماهتاو 

األخرى ، و يشتمل جمتمع  اإلعالميستطيع أي فرد أن يعرب عن رأيه دون أي قيود على خالف وسائل 
 chatجلماعات اليت تستخدم خدمات االنرتنت االتصالية مثل حجرات الدردشة من ا أالفاالنرتنت على 

roomو قوائم الربيد ،E-mail   من هنا يستطيع هؤالء و مجاعات األخبار ملناقشة موضوعات مشرتكة، و
على مسعة و صورة املنظمة، و التعبري عن آرائهم حبرية حول املنظمة و  رأيهمحداث أتثري يف إاملستخدمون 

 خدماهتا.

هي مجاعة إخبارية تكرس نفسها لالتصاالت يف مكان معني، حيث  منتدى العالقات العامة:-3-1-3-7
يستطيع الباحثون طلب املعلومات اليت يريدوهنا  و يقوم األشخاص الدين لديهم معرفة ابملوضوعات إبرسال 
رسالة ابلربيد االلكرتوين للباحث ، فعلى سبيل املثال قام أحد ممارسي العالقات العامة يطلب معلومات عن  

اتصال طلبها منه احد العمالء، وخالل يوم واحد أرسل له عدد من اإلجاابت، واليت  إسرتاتيجيةوضع كيفية 
االتصال أبهداف املنظمة، و جتزئة اجلماهري لشرائح و كل قطاع  إسرتاتيجيةشكلت قيمة للعميل، مثل ربط 

 1معرفته و السؤال عنهم. يود اجلمهور  الذيجانب ضرورة فهم ما  إىلمنها خيتص أبساليب معني ابلتعامل 

تعترب املقابالت الشخصية عرب االنرتنت منهجية حبثية  املقابالت الشخصية على االنرتنت:-3-1-3-8
عن طريق الربيد االلكرتوين أو ابجملموعات اإلخبارية، و تستوجب املقابلة  إجراؤها يتم حبيث جديدة ومفيدة

مزااي هذا النوع من  أهمالشخصية على االنرتنت قيام الفرد ابإلجابة  عن جمموعة من األسئلة ، و من 
 يتم االتصال أناملقابالت على االنرتنت قيام عدم احلاجة لالستئذان يف الدخول على املوقع حيث ميكن 

ر ذو ح بتأينالقائم ابملقابلة الشخصية الوقت الكايف للمبحوث حىت يفكر  إاتحةمباشرة مع صناع القرار ، و 
عند تقدمي الردود ،هذا إىل جانب أنه يف العديد من أشكال املقابالت على االنرتنت ال تكون هناك حاجة 

العمل يف الوقت الذي خيتاره اخلاضع جلدولة مواعيد املقابالت  حيث إبمكان القائم ابملقابلة استكمال 
 للمقابلة .
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هذه  أهميف جمال العالقات العامة، و ميكن عرض  االنرتنتإذن تستطيع املنظمات توظيف خدمات شبكة 
 االستخدامات يف اآليت: 

  تصميم موقع املنظمة االلكرتوين على شبكة االنرتنت العاملية ، حبيث ميثل أداة جوهرية وحيوية  لالتصال
مهور املنظمة و العامل اخلارجي بشكل عام ، و يعكس صورة  حسنة للمنظمة على أن يتم مراعاة جب

 .ابستمراراجلوانب الفنية عند تصميم املوقع و نشر كل املعلومات عن املنظمة و أنشطتها املختلفة و حتديثه 
 األخبار ، و معرفة كل  استخدام قواعد البياانت على الشبكة يف احلصول على املعلومات و البياانت و

 عام. جديد يف شىت اجملاالت  و االستفادة منها يف إعداد نشرات و مطوايت و مطبوعات املنظمة بشكل
 ''استخدام الربيد االلكرتوينElectronic Mail كوسيلة اتصال شخصي داخليا بني أعضاء ''

 املنظمة،واتصال إدارة املنظمة ابجلمهور اخلارجي املستهدف.
 لبحوث على شبكة االنرتنت من خالل املقابالت عرب الشبكة ن و من خالل الربيد االلكرتوين ا إجراء

''  Chat''الدردشةوالتصويت يف موقع املنظمة و جمموعات احلوار يف املنتدايت و عرب التخاطب املكتوب
 واالتصال التليفوين عرب االنرتنت أبقل التكاليف.

  ما ينشر عنها من قبل وسائل اإلعالم و املنافسني و املستخدمني التعرف على صورة املنظمة من خالل
 وغريهم يف شبكة االنرتنت.

  تصفح املواقع املختلفة للمنظمات و مراكز األحباث و املعاهد و اجلامعات و التعرف على أنشطة هذه
 1منها و تبادل اخلربات معها. االستفادةاملؤسسات و 

إهنا أهم اخلدمات اليت يستفيد منها ممارسو العالقات العامة يف املنظمات ، و هناك غريها من اخلدمات و اليت 
ممارسي العالقات العامة من شبكة االنرتنت سيكون  استفادةتزداد كلما تطورت تكنولوجيا املعلومات  و لكن 

ملني يف جمال العالقات العامة على التعامل معها و مرهوان بزايدة مستخدمي الشبكة العنكبوتية و مبدى قدرة العا
 استخدام التقنيات احلديثة يف هذا اجملال .

يف محالت العالقات العامة كما وضح أيضا  االنرتنتحسني حافظ أنه من املمكن استخدام شبكة  ءوترى د/امسا
 االنرتنتاسب اآليل و كذلك د/ علي عجوة و كثري من متخصصي العالقات العامة أنه من األمهية استخدام احل

ابلتحديد يف محالت العالقات العامة و ابألخص ما تقوم به من نشاط اتصايل ابجلماهري لنشر و توزيع املعلومات 
 اخلاصة ابملشروع أو املنظمة كوسيلة تروجيية و إعالنية فعالة .

خم من الشبكات ن ضو ميكن اإلشارة إىل أمهية استخدام االنرتنت كشبكة ضخمة تتكون من عدد م
عضها حيث أثر إىل حد كبري على كل املؤسسات و املنظمات و طريقة عملها و على أداء العاملني هبا بباملرتبطة 
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 االتصاالتاالنرتنت يقوم بشكل أساس على فكرة التعاون و املشاركة يف التكنولوجيا من خالل خطوط  أنو 
 االلكرتونية اليت تزيد على عشرة مالين جهاز .

مثة اجتاه متزايد إلقبال املشروعات على أتسيس مواقع  أنو تدل احلقائق املستمدة من الواقع العملي على 
على االنرتنت فهده املؤسسات تقدم  World Wide Webخاصة هبا من ملفات املعلومات املرتبطة املعروفة 

 و العمالء و العاملون. اإلعالمسيما وسائل اجلماهري النوعية املختلفة و ال إىلإمكانيات للوصول 

 و يشري "علي عبد الرمحان" إىل أن االنرتنت له وظائف إعالمية و هي:

 الربيد االلكرتوين/ الربيد الدعائي/ الرسائل الربيدية/ اهلاتف الشبكي/ نقل امللفات/راديو النت/اجملموعات 

األمريكية يقدمون استشاراهتم لألفراد و  بدأ بعض مستشاري العالقات العامة يف الوالايت املتحدةهذا و قد 
مع بداية العقد الرابع من هذا القرن كما بدأ بعضهم  I.T.Vالتلفزيون التفاعلي من خالل  املؤسسات األجنبية

يف نيويورك أوىل   Roy Bernard Companyميثلون الشركات األجنبية يف اخلارج ، و قد كانت وكالة 
 1اجملال الدويل يف العالقات العامة .الوكاالت اليت اجتهت إىل 

 :االجتماعيالعالقات العامة مواقع التواصل  -2-3

 :االجتماعيةإدارة صورة املؤسسة عرب الشبكات  -3-2-1

الذاتية لألفراد أو اجلماعات إزاء  لالنطباعاتعرف "علي عجوة'' الصورة الذهنية أبهنا: الناتج النهائي 
من خالل التجارب املباشرة أو غري املباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف  االنطباعاتمنظمات،وتتكون هذه 

 وعقائدهم. اجتاهاهتماألفراد 

 إن إدارة صورة املؤسسة هي عملية حوارية تقوم على ثالث مراحل هي:

وهي تبدأ عندما تكون املؤسسة  غري معروفة، و يف تلك  :(بناء الصورة) املرحلة األوىل -3-2-1-1
املرحلة فإن املؤسسة البد أن تعمل على خلق صورة إجيابية لنفسها لدى اجلمهور، وبناء الصورة تعد من 
وظائف العالقات العامة كما أوضحنا سابقا، و هذه املرحلة تكون صعبة ألن معظم أفراد اجملتمع جيهلون 
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حديثة، ومؤثرة تتضمن  اتصاليةالعالقات العامة للقيام أبداء وظيفتها إىل إسرتاجتية  املؤسسة لذلك حتتاج
 1منقطع النظري. انتشارااليت حققت  االجتماعيوسائل حديثة كشبكات التواصل 

إذا جنحت العالقات العامة يف هذه املرحلة يف  :(احملافظة على الصورة) املرحلة الثانية -3-2-1-2
 اإسرتاجتيتهاليت قامت، ميكنها حينذاك تصميم  االتصاليةاحلصول على معلومات عن ردود أفعال اجلهود 

 احلصول على التغذية املرتدة يف ضوء تلك املعلومات، أما إذا فشلت العالقات العامة يف االتصالية
سيما فيما يتعلق بصورة املؤسسة، فذلك يؤدي بدوره إىل إرابك وختبط يف عمل العالقات العامة، لذا ال

حواراي، وأساليب ووسائل عصرية كشبكات التواصل  اتصاالجيب على العالقات العامة أن تعتمد 
 لكي تستطيع احملافظة على صورة حسنة للمؤسسة. االجتماعي

وهي حتدث عندما تعاين املؤسسة من أزمة ويف هذه  (:الصورة استعادة) املرحلة الثالثة -3-2-1-3
صورة املؤسسة، وتعد هذه  الستعادة اتصاليةاملرحلة البد للعالقات العامة أن تقوم بتصميم إسرتاجتية 

زواهلا مما  واحتمالاملرحلة حرجة نظرا لتهديدها لصورة املؤسسة وإمكانية تعرض املؤسسة إىل ضرر كبري 
والعمل على تطوير  طارئملواجهة أي أمر  استعدادعلى ممارسي العالقات العامة البقاء دائما على حيتم 

اليت تتميز  االجتماعيأساليبهم، وخياراهتم ملواكبة تطورات العصر، السيما بعد ظهور شبكات التواصل 
ختدم العالقات العامة هائلة مبا توفره من عوامل جذب ألفراد اجلمهور ختدم أكثر ما  اتصاليةإبمكاانت 

 2للقيام بتأدية وظائفها)بناء وتصحيح( لتحقيق غايتها خبلق صورة حسنة للمؤسسة.

 :االجتماعيإدارة األزمات عرب مواقع التواصل  -3-3

بوجود  اقرتن نالعشرين ظهورها يف مطلع القرن أجدان لو نظران إىل اتريخ العالقات العامة احلديثة، لو 
أزمات وقد وضع "إيفيلي" األسس احلديثة للعالقات العامة إلدارة األزمات اليت كانت هتدد وجود الشركات يف 

 االضطراابتذلك الوقت، إذ أن العالقات العامة احلديثة نشأت يف األساس وتطورت يف أثناء األزمات عن طريق 
الوقت الذي جيدر ابملؤسسة أن تشرح وتتواصل مع  اليت يصبح فيها التواصل صعبا يف االجتماعيةواملشكالت 

 اجلمهور.

ملواجهة األزمات من  االستعدادلذلك يقع على عاتق العالقات العامة إدارة األزمة اليت تعرف أبهنا: 
 السيئة على املؤسسة اآلاثراليت ميكنها منع أو تقليل  االتصاليةخالل التخطيط، وتنفيذ عدد من اإلسرتاجتيات 

تدعيما وتكامال مع عملية إدارة األزمة. ويرتبط تطبيق هذه  استعماهلااليت ميكن  االتصاليةإلسرتاجتيات وتعدد ا
                                                             

-44)ص.ص، 2015دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  (،1)ط. ،االجتماعيالعالقات العامة وشبكات التواصل حسني حممود هتيمي،  -1 
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لعدد من العوامل منها طبيعة األزمة، وأتثرياهتا، وكذلك طبيعة املؤسسة  أو الشركة  ابالستجابةاإلسرتاجتيات 
 وظروفها، وأساسياهتا وجمال عملها.

  االجتماعيملستعملة يف تنفيذ هذه اإلسرتاجتيات أتيت مواقع  التواصل ا االتصالومع تعدد وسائل 
األزمة، ومتثل  اتصاالت، إذ ميكن توظيفها يف عملية االستعماالتحديثة تفاعلية فورية متعددة  اتصالكوسائل 
 األزمة عنصرا مهما يف عملية إدارة األزمات. اتصاالت

لتوصيل  اتصالتعد أكرب وأسرع قناة  االجتماعيويف هذا السياق أكد الباحثون أن مواقع التواصل 
 املعلومات ألكرب عدد ممكن من األشخاص يف العامل.

ابتت من الوسائل املهمة يف مواجهة األزمات، وذلك ما أكدته  االجتماعيةومن ذلك جند أن املواقع 
على مواقع التواصل  اعتمدتالسيارات اليت  استدعاء( يف مواجهة أزمة 2010شركة "تويوات" للسيارات عام )

األزمة، إذ عملت العالقات العامة على توظيف تلك الشبكات  اتصاالتيف  االتصالوسائل  كإحدى  االجتماعي
 تاباعن طريق وضع بعض املعلومات عن الشركة، وكذلك بث ملفات فيديو إلعالانت أو حوارات أو خط

" بدعوة مشرتكي املوقع لوضع مسامهة مكتوبة على facebook" رب، كما قامت الشركة على صفحتها علنيو املسؤ 
العمالء ابلشركة، ويظهر مدى أمهيتها يف  ارتباطاملوقع حيكوان فيها قصتهم مع تويوات، ودورها يف حياهتم مما يدعم 

 حياهتم اليومية.

للتواصل مع اجلمهور، وتقدمي إرشادات هلم  youtube و twitter موقعي استعمالكما عملت تويوات على 
أنشطتها ملواجهة األزمة، ونصائح املسؤلني ابلشركة  ختص "facebook"إىل جانب نشر مواد على صفحاهتا يف 

 1للجمهور، وتطمينهم وتقدمي شرح، وتفسري للموقف.

  :للعالقات العامة االجتماعيةووظائف الشبكات  استخدامات-3-3-1

املتمثلة يف تكوين الصداقات ومجع املستخدمني من حول العامل وتفعيل : االجتماعيةالوظيفة  -3-3-1-1
التواصل بينهم، فهي تسمح إبنشاء غرف الدردشة، عقد حماداثت خاصة، مشاركة الصور ومقاطع الفيديو 

 وامللفات املختلفة، تقدمي خدمة التدوين املصغر والتدوين مبفهومه املعروف.

واليت  االجتماعيةاحلديثة للشبكات  االستخداماتمن أهم  وظيفة العالقات العامة والتسويق: -3-3-1-2
أهم وسيلة لبناء  االجتماعيةهذه الشبكات  اعتبارأحدثت تقدم يف جمال تواصل الشركة مع املستهلكني، هو 

 فة املستوايت.صورهتا الذهنية وتدعيم العالمة التجارية بني فئات اجلمهور املختلفة على كا

                                                             

 (.47مرجع نفسه، )ص.  -1 
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 يف هذا اإلطار استغالهلاميكن ملوظف العالقات العامة يف الشركة  االجتماعيةللشبكات  استخداماتهناك عدة  و
 :هي

 .خلق الوعي ابلعالمة التجارية ورسم وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة 
  االنرتنيتإدارة مسعة املؤسسة عرب. 
  معه،والوصول إىل قطاع عريض من اجلمهور.التواصل بشكل أعمق مع اجلمهور والتفاعل 
 .أداة إلدارة عالقة العمالء والشركات من بيع املنتجات واخلدمات 
 .التعرف على كافة معلومات التكنولوجيا احلديثة 
 .اإلبقاء على علم آبخر ما توصل إليه املنافسون 
 يف الدعاية واإلعالن والقيام ابملهام التسويقية. استخدامها 
  فتكون مبثابة مدخل للتعرف االجتماعيةالوصول إىل املوقع الرئيسي للشركة عرب صفحتها على الشبكة ،

 1على حقيقتها وطبيعة عملها.

 

 

 العالقات العامة و املواقع اإللكرتونية :   -3-4

يف العناصر  االستخداماتحيث ميك حتديد أهم هذه  لالنرتنيتستخدامات العالقات العامة اتعددت 
التالية، التواصل مع فئات متنوعة من اجلمهور ، إدارة مسعة املؤسسة، التعامل مع األزمات متابعة ما ينشر عن 

لية و املنظمة وما تداوله بني مجاعات املناقشة من خالل املوقع، تدعيم العالقة مع اجملتمع وعرضه ألنشطة املسؤ 
م املواقع اإللكرتونية للمؤسسات يف بناء مسعة جيدة عنها وذلك من اليت تقوم هبا املنظمة، وتساه االجتماعية

خالل عرض خصائص املنتجات واخلدمات واحلديث عن كفاءة العاملني ومهارهتم وإجنازاهتم، واحلديث عن منو 
األعمال واإلجنازات وزايدة حجم السوق وكسب والء محلة األسهم، فسمعة املؤسسات تتكون من ثقة العمالء 

تمع يف املؤسسة وإدراكهم للقيمة اليت تعمل من خالهلا وتطبيق معايري العدل و الشفافية مع اجلمهور وقدراهتا واجمل
 وعالقة املؤسسة بشركائها. واالبتكارعلى التطوير 

لية املؤسسة جتاه عمالءها، كما مسحت للفئات و فاجلمهور يريد إدراك معايري مثل اجلودة والقيمة ومسؤ 
املؤسسة ابملشاركة والتعبري، وابلتايل ساعدت هذه الوسيلة احلديثة على جعل املؤسسة أكثر قراب من املهتمة بعمل 

                                                             

، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، قسم العاملني يف العالقات العامة حنو استخدام الشبكات االجتماعية اجتاهاتسارة انصر أبو شعبان،   -1 
 (.35-34، )ص.ص2011الصحافة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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العمالء وغريهم من فئات اجلمهور، كما مسحت للفئات املهتمة بعمل املؤسسة ابملشاركة والتعبري، وابلتايل تستطيع 
كسب   -قات العامة من خالل هذه املواقعاملؤسسة من خالل موقعها اإللكرتوين والوظائف اليت تؤديها العال

اجلمهور أبنشطتها وتكوين صورة ذهنية إجيابية عنها وتدعيم الوالء لعالمتها التجارية، وهو ما يتطلب  اهتمام
 .االهتماماتميكن تقدمي الرسائل  املالئمة وامللبية هلذه  حىتكل فئة من فئات اجلمهور   اهتماماتحتديد 

 يلي: وين للمؤسسات يف تثبيت عدة مفاهيم مرتبطة هبا وتتعلق هذه املفاهيم مباويساهم املوقع اإللكرت 
  املهنية على كل إدارات املؤسسة وتعامالت العاملني هبا  التنظيميةشخصية املؤسسة وتتعلق ابلثقافة

 بعضهم البعض)من حنن(.
  الثابتة عن املؤسسة لدى األفراد، اجلماعات أو الرأي العام )ما  ابالنطباعاتمسعة املؤسسة وتتعلق

 الصفات املنسوبة للمنظمة(.
  الصور الذهنية للمؤسسة وتتعلق ابملدركات العقلية احلالية عن املؤسسة لدى األفراد واجلماعات والرأي

 1العام.

 

 العالقات العامة الرقمية:-4

 تعريف العالقات العامة الرقمية: -1-4

الطبيعة التنافسية يف بيئة األعمال التجارية احلالية جعلت من الضروري للشركات أن تستخدم وسائل  إن
 جديدة وأسرع لتحسني صورهتا املؤسسية.

العالقات العامة الرقمية أو العالقات العامة اإللكرتونية  هي األحدث بسبب التقدم األخري يف التقنيات 
(itc ويف إدارة الشركات، فالعالقات العامة الرقمية هي ممارسة العالقات العامة من خالل تقنيات )االتصال 

  واالنرتنيتالكومبيوتر  استخداماملعلوماتية اجلديدة، حيث أصبح ميكن ممارسة العالقات العامة من خالل 
 تكنولوجيا املعلومات . مةأنظاملتنقلة وغريها من  لالتصاالتوالشبكة العاملية والنظام لعاملي 

، فهي ممارستها dot.comالعالقات العامة الرقمية أو العالقات العامة اإللكرتونية أو ابألحرى العالقات العامة 
 2طة الكومبيوتر يف الفضاء اإللكرتوين.ديدة  فهي مفهوم مبتكر يتم بواساملعلوماتية اجل االتصالمن خالل تقنيات 

                                                             

 . (32، )ص.2010قسم التسويق،  واالقتصاد، منشورات كلية التجارة  العالقات العامة اإللكرتونيةحممد زايد خملاليت، حممد عالء النحالوي،  -1 
 

2- Ezeah  Grogory Herbert, DIGITALE PUBLIC RELATION : A NEW STRATEGY IN CORPORATE 

MANAGEMENT,( http://www.academia.edu/6410075/DIGITAL_PUBLIC_RELATIONS), accessed 13-03-

2018 at 12:42
 

http://www.academia.edu/6410075/DIGITAL_PUBLIC_RELATIONS
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الرقمية وإن تعددت وكثرت تعريفاهتا فهي وفق تعريف مجعية العالقات العامة الدولية لعالقات العامة ا
، بتوظيف وتسخري تقنيات االتصال «العالقات العامة»الربيطاين للعالقات العامة، قيام اإلدارة املعنية  واملعهد

ملؤسسة مع اجلمهور أو احلديث وقنوات اإلعالم الرقمي لتنفيذ أنشطتها، وذلك لإلسهام يف حتقيق أهداف ا
 اجملتمع.

فعلى سبيل املثال، املادة الصحافية اليت تنشرها إدارات العالقات العامة يف الصحف الورقية، ال تتوقف عند نشرها 
يف اجلرائد بل يتم صياغتها لتنشر عناوينها قبل نشرها ابلصحف، وتفاصيلها بعد نشرها على الورق، على مواقع 

أحدثت العالقات الرقمية هذه تغريات أضافتها على مواقع التواصل الرقمي كاالستمرارية وقد . التواصل الرقمي
حيث تظل املادة منشورة وميكن الرجوع هلا، والسرعة، أي سرعة التفاعل والتواصل مع اإلدارة املعنية يف 

املتحدث املؤسسة،وكذلك إضافة الشفافية على التواصل، حيث ال يكون على املنصة الرقمية دائمًا 
الرمسي،صاحب الكلمة. وأهم إضافة للعالقات العامة الرقمية هي قياس أدائها، وذلك من خالل تقييم تواصلها 

 .1مع قاعدهتا اجلماهريية

ملية االتصال من خالل الوسائل و توزيع املواد كاملنشورات ع"و تعرف العالقات العامة الرقمية على أهنا 
 2".من أدوات و قواعد االنرتنت و اإلنتاج التكنولوجي احلديث ابالستفادةو املقاالت ابلشكل االلكرتوين 

لصنع و مشاركة حمتوى عن  االنرتنتوسائل اإلعالم املختلفة على  استخدام"تعرف أيضا على أهنا   كما      
املؤسسة أو الشخص ، و الوصول للجمهور املستهدف و التواصل معه عن طريق اإلعالم االلكرتوين أي أهنا بناء 

هام جدا يف  اأمر و إدارة مسعة املؤسسة ،و هذا ألن تشكيل الصورة الصحيحة للمؤسسة يف عقل الناس يعترب 
 3".و رائدة  توصيل املاركة أو املؤسسة هلوية متميزة

فن دمج العالقات العامة التقليدية ابحملتوى الرقمي و اإلعالم وكذلك تعترب العالقات العامة الرقمية "       
ابإلضافة إىل عملية حتسني أداء حمركات البحث ،مع اإلمكاانت اهلائلة املتوفرة عرب العالقات  االجتماعي

 ".االلكرتونية من وسائط رقمية خمتلفة
                                                             

 2017أفريل  7تفاعلية ، اخلميس –شاملة –الوطن يومية   ،العالقات العامة الرقمية ،نورة الزعيب -1
http://alwatannews.net/article/607695/Opinion/   10-03-2018  15:15على 

، 2015 دار اإلعصار للنشر والتوزيع، ،(1)ط. ،اإلعالم الرقمي اجلديدوحممود عزت اللحام ومصطفى يوسف كايف،  ماهر عودة الشمالية -2
 .(146ص.)

مذكرة ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية  ،في عمل العالقات العامة االتصاليةأهمية األنشطة أحمد أمين محمد عتوم،  - 3

 (.33، )ص.2010اإلعالم، عمان، 

 
 
 
 
 

http://alwatannews.net/article/607695/Opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 :من العالقات العامة التقليدية إىل العالقات العامة الرقمية االنتقالعوامل  -4-2

 والعالقات العامة. فالعالقات االتصالعلى جمال  طرأاليوم على مدى التغري الكبري الذي  اثنانخيتلف  ال
 .العقد املاضيالعامة مل تعد مقتصرة على تطوير العالقات اإلعالمية وإرسال البياانت الصحفية كما كانت يف 

العالقات العامة الرقمية اليوم هي فن دمج العالقات العامة التقليدية ابحملتوى التسويقي واإلعالم 
عملية حتسني أداء حمركات البحث ،مع اإلمكاانت اهلائلة املتوفرة عرب العالقات العامة  إىلابإلضافة  االجتماعي

من خالهلا ميكننا جتاوز وسائل اإلعالم التقليدية  واليتات حوار  إىل الرقمية أصبح من املمكن حتويل األخبار
كان يف السابق حني كان هدف حمرتفو   والتحدث مباشرة مع اجلمهور املستهدف على االنرتنت. بعكس ما

مطبوعة ما، أصبحت عملية نشر األخبار من خالل  العالقات العامة نشر خرب واحد عن مؤسستهم يف جريدة أو
من أي وقت مضى، العالقات العامة الرقمية تتيح لنا  واستهدافاالرقمية أبعد وأسرع وأكثر حتديداً  العالقات العامة

تعزيز مدى انتشار أخبار مؤسساتنا ومشاركتها عرب قنوات إعالمية جديدة عديدة كما مل حيدث من قبل،العالقات 
ت والتعليقات ليس فقط لنشر األخبار ولكن االجتماعي واملدوان اإلعالموسائل  استخدامالعامة الرقمية متكننا من 

 خللق احلوار وحتقيق التواصل.

  أساسية تتمثل يف: العالقات العامة الرقمية على ثالثة أعمدةو تقوم 

 احملتوى التسويقي: -4-2-1

نفوجرافيك أو اية ذات قيمة سواًء كانت مقال أو يعرف احملتوى التسويقي بعملية خلق وتوزيع مادة تفاعل
الرئيسي من احملتوى  وذلك جلذب واكتساب وإشراك اجلمهور املستهدف. اهلدف ،آخره إىلصورة  فيديو أو

مستوى ممكن من التواصل والتفاعل مع اجلمهور املستهدف وذلك من أجل احلفاظ  ىعلأالتسويقي هو حتقيق 
ة وكل فئة مستهدفة تفضل وأصناف خمتلف أنواععلى العمالء وخلق عمالء حمتملني جدد. للمحتوى التسويقي 

عمالء نشرح لك مميزات كل نوع وكيف  إىلنوعاُ معينًا دون األخر. يف مخسة أنواع من احملتوى لتحويل متابعيك 
 .للتواصل مع مجهورك املستهدف فهميكنك توظي

 :االجتماعيإعادة توظيف احملتوى عرب مواقع التواصل  -4-2-2

اخلاصة  االتصالتسويقي يف برامج العالقات العامة الرقمية ودمج احملتوى ال إىل لالنتقالالطرق  أهمأحد 
مادة تفاعلية جديدة. فالبيان  إىلؤسستك هو إعادة توظيف احملتوى الذي قمت إبعداده من قبل وحتويله مب

ان يف  نشره على لينكد أوإعادة كتابته كمدونة  أو SlideShare الصحفي مثاًل ممكن إعادة نشرة كعرض عرب
فيسبوك. هكذا  أوانفوجرافيك ومن مث نشره على شبكة بنرتست  إىلحتويله  أوأحد اجملموعات ذات الصلة 
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املختلفة للوصول  االجتماعيميكنك إطالة زمن صالحية احملتوى الذي تقدمه مستفيدًا من مزااي وسائل اإلعالم 
 .1اىل أكرب قاعدة ممكنة من اجلمهور املستهدف

 (:SEO) حتسني أداء حمركات البحثعملية  -4-2-3 

SEO تقوم به من جهود ومساعي من أجل ظهور موقع وصفحات و حساابت مؤسستك على  هو كل ما
، مع بداية اإلنرتنت كانت هذه العملية دائماً google يف حمركات البحث والسيما حمرك البحث األوىلالصفحة 

ما يتكفل القيام هبا الفريق التقين يف املؤسسة، لكن اليوم ومع اتساع نطاق النظام البيئي الرقمي والدور احملوري 
تقع  SEO عملية أصبحتيف جمال اإلتصال و العالقات العامة  االجتماعيالذي تلعبه االنرتنت وسائل اإلعالم 

 أن االعتباربعني  أخذان. يعد هذا تطورًا منطقيًا إذا ما واالتصالق مسؤويل العالقات العامة والتسويق على عات
هي اليت تقوم إبعداد احملتوى ومن مث هي أكثر قدرة على حتديد  واالتصالفرق العالقات العامة والتسويق 

وكيف يتم التفاعل معه من قبل اجلمهور  الكلمات املفتاحية األمثل والقنوات اإلعالمية األنسب لنشر احملتوى
حمتوى تسويقي مميز ومشوق ونشره بصور خمتلفة عرب قنوات إعالمية متعددة كله يساعد على  إنتاجاملستهدف. 

  .2دعم تواجد مؤسستك رقمياً 

 أسباب التحول إىل العالقات العامة الرقمية:-3-4

يف  تهلكني واليت شهدت حتوال ملحوظاً العريض للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية بني املس االنتشار -4-3-1
 :عملية التواصل اليومي يف حياة البشر

وحبسب بعض الدراسات والتقارير العاملية أبن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة األوىل عامليا من حيث 
مواطن  100جهازًا مقابل كل  180يصل عدد اهلواتف إىل عدد مستخدمني اهلواتف احملولة حبيث 

وإرسال ونشر املعلومة واخلرب بشكل حلضي وآين بني  استقبالفأصبح من السهولة مبكان ،سعودي
يتجزأ من  تطبيقات اجلوال اليت تعمل عليها اهلواتف الذكية واليت أصبحت جزء ال إىلإلضافة ،اباملستخدمني

تويتها سواء كانت شبكات التواصل أو املتعلقة ابألخبار السياسية أو تلك اليت هتتم اجلوال مبختلف حم استخدام
والعمل على    من هذه التقنية الرقمية االستفادةابجلوانب الرتفية كتطبيقات األلعاب وغريها. فأضحى من املهم 

 .mass communicationبدال من التواصل العام  direct communicationوالتواصل املباشر 

                                                             

 /ww.meltwater.com/ae/blog/https://wمن العالقات العامة التقليدية إىل العالقات العامة الرقمية،  االنتقالعوامل فرح سوهيل،  -1 
 .10:30على  23-03-2018

  مرجع نفسه، -2 

https://www.meltwater.com/ae/blog/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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 اجلماهريوجود الشركات واملنظمات على شبكة اإلنرتنت مما أوجد بيئة مناسبة للتواصل مع  اتساع -4-3-2
 :والعمالء الداخل

املباشر عن طريق اإلنرتنت يتيح اخلدمة جلمهور املنظمة من خالل الربيد  االجتاهنيفخاصية اإلتصال ذو 
عن املنظمة. أيضا يساعد اإلنرتنت  انطباعاته والتعرف على الرأي العام و واالعرتاضاتاإللكرتوين وتلقي النصائح 

على توفري املواد اإلعالمية واملعلومات واإلحصاءات الالزمة عن املنظمة. ابإلضافة إىل سرعة التفاعل ونقل بياانت 
رة لتطورات األحداث اليت تتعرض هلا املنظمة من خالل املتابعة املستم األزماتاملنظمة الرمسية يف مواجهة 

 وأصداءها.

  :على اإلنرتنت االجتماعيةمواقع الشبكات  انتشار -4-3-3

خمتلفة حمليب التدوين املصغر ومشاركة الصور وتبادل امللفات الصوتية  اهتماماتواليت أصبحت جتذب 
والفيدوهات القصرية أو الطويلة ابإلضافة إىل األماكن اليت يقوم بزايرهتا املستخدمني خالل يومهم وغريها عرب 

يوب بني شبكات التواصل كتوتري وفيسبوك ويوت انتشار. فعلى سبيل املثال بلغ معدل االفرتاضيةالتجمعات 
من سكان العامل اآلن مرتبطني حبساب أو أكثر على  %20مليون وأكثر من  70   املستخدمني يف العام العريب

لقد أصبحت  هذه الشبكات. هلذا متثل هذه التجمعات نقطة مركزية لعملية التواصل واحلوار املباشر مع اجلمهور.
اليت يقضي فيها الوقت إما مشاركًا أو مشاهدا أو انشراً تلك الشبكات مزارًا أساسيا ملستخدم اهلواتف الذكية و 

أرضية خصبة للتواصل  االجتماعيللمحتوى املقدم. مع تزايد املستخدمني واملهتمني أصبحت منصات الشبكات 
 واإلعالمية املباشرة للمستخدمني. االتصاليةتلك الشبكات مبا يساهم بوصول الرسالة  تقنياتاجلماهريي وتوظيف 

مع اجلمهور من خالل  االتصاليةقات العامة الرقمية هي نشاط مرتبط بشكل وثيق بتحسني العملية فالعال
( web search engineوحمركات البحث ) االجتماعيشبكة اإلنرتنت مبا فيها وسائل شبكات التواصل 

تقنيات التسويق الفريوسي  واستغالل( brand virtual communityللعالمة التجارية ) االفرتاضيةواجملتمعات 
 مبا حيقق: (viral marketing)بـ يعرف  أو ما

 ة سواء كان ذلك لتعليق عن أحداث راهنة مالقضااي املباشرة اليت هتم املنظ هالتفاعل املباشر مع اجلمهور جتا
 أو الرد عن الشائعات واألخبار املكذوبة.

  ،املستهلكني، املستثمرين، رجال الصحافة واإلعالم(.حتسني الصورة الذهنية يف خميلة اجلمهور )املوظفني 
  وأصحاب العالقة من اجلمهور  أذهانتعزيز اهلوية للمنظمة من خالل رسم مالمح واضحة لرتسيخها يف

احلديثة واألجهزة اللوحية، تعيش العالقات العامة مرحلة والدة  االتصال تقنياتفبوجود الداخلي واخلارجي.
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للعالمات التجارية وشبكات  االفرتاضيةاجلماهريي. فالتجمعات  لالتصالجديدة تفتح آفاق جديدة 
 1أصبحت مصدرا رئيسيا للوصول للمعلومة متسم ابلتفاعلية مع اجلمهور. االجتماعيالتواصل 

 االتصاليةلكن مع تلك اإلجيابيات، تظل هناك بعض املخاطر اليت تكتنف وهتدد العملية 
ومنها قد تتسرب  ،االفرتاضياإللكرتوين للحساب الرمسي أبرز التحدايت يف العامل  االخرتاق،ويشكل للمنظمات

صورة املنظمة أبخبار ملفقة وغري صحيحة. أيضا عدم وضع  تشويهمعلومات هامة وخاصة للعمالء واجلمهور أو 
يفوق املليون وهذا  ني يصل إىل مااإلسرتاتيجية املناسبة للتعامل مع اجلمهور، فبعض املنظمات هلا عدد متابع

ا بشكل فعال قد يسبب حتقيق عدم رضيتطلب خدمة عمالء مباشرة حبلول وإجاابت شافية فعدم إدارة احلساب 
لذلك من اجليد أنقوم املنظمة بتوزيع ، (customer defectionيعرف علميا ) لعمالء أو عزوف العمالء ماا

 2ساابت خمتلفة مبا حيقق أهداف املنتج وخدمة العميل بطريقة مرضية للجميع.خبدمة العمالء على ح املتعلقةاملهام 
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 : الفصلخامتة 

أضافت شبكة اإلنرتنت بعدا آخر للعالقات العامة فقد وفرت و سهلت املواقع أدوات وقنوات اتصالية 
توزيع معلوماهتا  ، فالعالقات العامة الرقمية ملمارسة العالقات العامة كما جنحت يف ضبط الطريقة اليت يتم هبا 

 تعترب فن دمج العالقات العامة التقليدية ابلوسائط الرقمية .
 



 

 التطبيقياإلطار 



 

 :الرابعالفصل 
املعاجلة الكمية والكيفية 
للبياانت امليدانية ونتائج 

 الدراسة
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 متهيد

عليها من أجل  االعتمادنستعرض يف الفصل الرابع جمموعة األعمال التطبيقية منها وامليدانية، اليت مت 
وضع تفسريات ونتائج، جتيب عن اإلشكالية، وتشرح واقع تفاعلية الوسائط الرقمية وأثره يف حتسني وظائف 

سؤال موزعة على أربعة حماور، وزعت على  35العالقات العامة، حيث مت االستعانة ابستمارة استبيان مكونة من 
نتائج منطقية وموضوعية، مت أيضا إجراء مقابالت مع جمموعة من املؤسسات بوالية قاملة، ومن أجل إعطاء 

مسؤويل العالقات العامة من كل املؤسسات حمل الدراسة، و يف غياب مسؤول قسم العالقات العامة قمنا ابملقابلة 
( أسئلة، وجاءت هذه األخرية لتشرح وتدعم أهم النتائج اليت أفرزهتا 08مع مدير املؤسسة، أين مت طرح مثانية )

 تمارة.االس
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 ؤسسات حمل الدراسة:ملالتعريف اب -1

 والية قاملة:الوطين ل مديرية األمن -1-1

م وذلك بعد أن رقيت مدينة قاملة من دائرة إىل والية ، حيث كان يوجد 1975نشأت هذه املديرية سنة 
مقر جديد ألمن الوالية يرتبع على مساحة  إنشاءمت  30/07/1990مقرها حبي جيش التحرير الوطين و يف 

بنهج جمالدي صاحل مبحاذاة عمارات حي قهدور الطاهر ،تتكون هذه املؤسسة من  2م14107تقدر ب  إمجالية
 طابقني حيتوي كل املصاحل الوالئية .

 :لوالية قاملة و املواصالت السلكية و الالسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة الربيدمديرية  -1-2

اصالت السلكية و الالسلكية و التكنولوجيات و هي مديرية تندرج حتت وصاية وزارة الربيد و املو 
موازاة مع إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي و جاء استحداث املديرايت الوالئية للربيد و املواصالت  الرقمنة،

على مستوى الوالايت مبثابة سلطة  االتصالأدى إىل إنشاء هيئة تنظيم للربيد و تكنولوجيات اإلعالم و  الذي
 (PTT) نقل أنشطة الربيد و املواصالت اليت كانت متارس سابقا من قبل وزارة الربيد و املواصالت ضبط، إذ مت

  .إىل متعاملني عموميني و خواص

 :لوالية قاملة اجلزائر اتصاالت -1-3

 ابجلزائر والالسلكية السلكية االتصاالت وخدمات الشبكة سوق يف تنشط مال برأس أسهم ذات عمومية مؤسسة
 واملواصالت،فضال للربيد العامة للقواعد احملدد 2000 سنة أوت 05 يف املؤرخ 2000/03 قانون وفق أتسست

 مؤسسة إنشاء على نص الذي 2001 مارس 01 بتاريخ (CNPE) الدولة ملسامهات الوطين اجمللس قرار عن
 عمومية مؤسسة نظام حدد الذي املرسوم هذا وفق". اجلزائر اتصاالت"  اسم عليها أطلق اقتصادية عمومية

 السجل املركز يف واملسجلة جزائري دينار اجتماعي مال سأبر  أسهم ذات ملؤسسة قانونية صيغة حتت اقتصادية
 .02B 0018083 رقم حتت ،دج 50.000.000.000 ب املقدر  2002 ماي 11 يوم التجاري

 هذا مبوجب مت حيث واملواصالت الربيد قطاع استقاللية عن 2000 أوت 05 يف املؤرخ 03/2000 القرار نص
 محلت اليت اجلزائر اتصاالت مؤسسة وكذالك الربيد، قطاع بتسيري تكفلت واليت اجلزائر بريد مؤسسة إنشاء القرار
 مستقلة اجلزائر اتصاالت أصبحت القرار هذا وبعد إذ اجلزائر، يف االتصاالت شبكة تطوير مسؤولية عاتقها على

 .املراقبة مهمة هلا أوكلت األخرية هذه الربيد وزارة عن تسيريها يف

 

 قاملة: لوالية بريد اجلزائروحدة  -1-4



 الرابع الفصل الدراسة ونتائج امليدانية للبياانت والكيفية الكمية املعاجلة

 

 
95 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري  اليت تعد ربيد اجلزائراتبعة للمديرية العامة لمؤسسة هي 
املؤرخ يف  03-2000أتسست بعد إعادة هيكلة قطاع الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال مبوجب القانون 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة ابلربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية. حبيث مت إنشاء بريد  2000أوت  5
. كما أن مؤسسة بريد اجلزائر ملزمة بتقدمي خدمات 2002جانفي  14املؤرخ يف  02/43م اجلزائر مبوجب املرسو 

 عمومية عرب كامل الرتاب الوطين، و هي مطالبة بضمان استغالل و توفري اخلدمات الربيدية واملالية

 :) شركة املصربات و شركة املطاحن(مؤسسة عمر بن عمر -1-5

(ببلدية بوعايت حممود على مساحة CABإبنتاج املصربات ) بداية1984عبارة عن  جممع أتسس سنة 
، بن عمر حممد العيد 2000( ابملنطقة الصناعية بوالية قاملة سنة MAB، مث املطاحن)²م37000تقدرب

مطاحن  املدير و الرئيس للمجمع و قد توسع هذا اجملمع ليصبح يتكون من ثالث فروع أساسية من املصربات،
 الغذائية.السميد، العجائن 

:قاملة املسرح اجلهوي حممود تريكي -1-6  

 قاملة – 45 يما 08 ساحةهيكل ثقايف اتبع ملديرية الثقافة و وزارة الثقافة، يتواجد على مستوى 
بوالية قاملة و العروض ، و ميثل هذا املسرح أحد اهلياكل و املنشآت اليت حتتضن خمتلف النشاطات الثقافية املدينة

وجه اخلصوص، هذا إىل جانب مهمته املتمثلة يف إنتاج األعمال املسرحية و اليت ختصص هلا أغلفة املسرحية على 
 مالية من قبل الوزارة الوصية.

 : (سونلغاز) توزيع الكهرابء و الغاز للشرق والية قاملة مؤسسة -1-7

سنة  توى الوطين،بعد االستقالل حاولت املؤسسة مواصلة التنمية االقتصادية و االجتماعية على املس
أصبحت كل مؤسسات اإلشغال و تصنيع العتاد مؤسسات مستقلة .يف  ،هيكلة لسونلغازأول إعادة  1983

. ظهور أربعة شركات لتوزيع الكهرابء و الغاز :''ش.ت.ج.ش.ت.و.ش.ت.غ وش.ت.ش'' 2006سنة 
 مؤسسة فرعية: 39مت من خالهلا خلق  عملية اهليكلة، إهناء 2009

 للنشاطات القاعدية .مؤسسة  33 -
 مؤسسات تسامهية مباشرة . 06 -

 

 :لوالية قاملةمديرية احلماية املدنية  -1-8



 الرابع الفصل الدراسة ونتائج امليدانية للبياانت والكيفية الكمية املعاجلة

 

 
96 

على الطريق الوطين الرابط بني قاملة و عنابة  لوالية قاملة اليت يقع مقرها مبحاذاةحلماية املدنية مديرية ا
اليت تعترب جهاز شبه عسكري حتت وصاية وزارة مستوى خمرج مدينة قاملة، اتبعة للمديرية العامة للحماية املدنية و 

لتضامن ا على مبدأعمرانية. و تتمثل مهام مصاحل احلماية املدنية يف العمل الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة ال
شعار  الكلية املتمثلة يف محاية األشخاص و املمتلكات حتت الدويل للقيام ابملهمةاإلنساين يف اإلطاري الوطين و 

 ." ، متس مجيع أفراد اجملتمع حلماية احلياة و املوارد املادية اليت متثل الثروة الوطنيةالتدخل –التوقع  –الوقاية 

 ية فااق للطاقات املتدددة:ميأكاد -1-9

مسكن مقابل كلية العلوم اإلنسانية  1000مؤسسة خاصة بوالية قاملة، مقرها ببلدية قاملة حبي حتصيص  
 ، تنشط يف جماالت متعددة أمهها: البيئة و الطاقات املتجددة.االجتماعية سويداين بومجعةو 

 املعاجلة الكمية و الكيفية لبياانت الدراسة: -2

 البياانت السوسيودميغرااية. -2-1

 : ميثل توزيع أاراد العينة حسب متغري اجلنس01 الشكل رقم

 

 -معطيات الدراسةشكل من إعداد الباحثتني بناء على  -

من عينة الدراسة كانت  %69.2أعاله توزيع أفراد العينة حسب اجلنس، حيث أن الدائرة البيانية ثل مت
هذا يرجع إىل التقدم الذي يشهده هذا كانت نسب اإلانث أكثر من عينة الدراسة إانث. و  % 30.8و  إانث،

هبا إىل الولوج إىل عامل الشغل حيث أصبحت تزاحم وهذا ما دفع العصر حيث أصبحت املرأة أكثر قابلية للتعلم 
 الرجل يف مناصب العمل.

31%

69%

اجلنس
ذكور إناث



 الرابع الفصل الدراسة ونتائج امليدانية للبياانت والكيفية الكمية املعاجلة

 

 
97 

: ميثل توزيع أاراد العينة حسب السن02 الشكل رقم

 
 -شكل من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

سنة( حيتلون أكرب نسبة 41-31بني )سنهم نالحظ أن أفراد العينة الذين ترتاوح الشكل من هذا  انطالقا
وبذال  عطاءمستجوب وميكن تفسري ذلك على أن هذه الفئة أكثر  21هذا ما أكده و% 40.3واملقدرة ب 

سنة( بنسبة  30-20للمجهودات حبكم أهنا أكثر خربة من غريها، بينما أتيت يف املرتبة الثانية الفئة ما بني )
 42تضم طاقة شبابية متحمسة للعمل يف املؤسسة، كما احتلت  فئة ) ويرجع ذالك إىل أن هذه الفئة%  30.8

هم الذين يتحملون املسؤوليات يف العمل وذوي اخلربة  األفرادوهؤالء  %29سنة فأكثر( املرتبة األخرية بنسبة 
يف موظفيها  يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تتبع إسرتاجتية التنويع وهذا ما األكرب يف جمال العالقات العامة.

ألهنا حتتوي على نسبة كبرية من العمال كبار السن ومن جهة أخرى حتاول توظيف طاقات شبابية جديدة لقدرهتا 
 على العمل أكثر ومحاسها الزائد، وهذا ما ميثل نقطة قوة ابلنسبة للمؤسسات يف والية قاملة.

.ميثل توزيع أاراد العينة حسب الدرجة العلمية :03 الشكل رقم

 

 -شكل من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

، يليها تكوين مهين ودراسات عليا بنسبة متساوية %77ستوى خريج جامعي املرتبة األوىل بنسبة محيتل 
 وهي كأدىن نسبة.  %03.8، أما املستوى الثانوي فقد حتصل على نسبة %09.6وهي 

31%
40%

29%

السن

10% 4%

77%

9%

املستوى التعليمي
تكوين مهني

ثانوي

خريج جامعي

دراسات عليا
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املؤسسات حمل الدراسة تعتمد أكثر على ومن خالل حتليلنا لبياانت وأرقام اجلدول، ميكننا أن نالحظ أن 
 وهذا راجع إىل طبيعة عمل قسم العالقات العامة يف املؤسسات املدروسة وطريقة تسيري شؤوهناخرجيي اجلامعات 

طبيعة عملها تتطلب ابإلضافة إىل  تمرارابساملؤسسات تسعى لتحسني مواردها البشرية هذه  يدل على أن  هذاف
يف التكوين املهين الذي   شهاداتاحلاصلني على  على املوظفني  أيضا املؤسسات يف حني تعتمدجمهودات فكرية ، 

وما يعاب على املؤسسات حمل  األقدمية، كان يضم فئة العمال القدماء احلاصلني على تكوين جيد حبكم اخلربة و
ف خرجي الدراسات العليا أو الكوادر البشرية بكثرة ألن املؤسسة حتتاج إىل إطارات مؤهلة توظ الدراسة أهنا ال

، وأخريا املستوى الثانوي بنسبة ضئيلة يرجع رمبا إىل نقص الضماانت للعاملني يف املؤسسات املدروسة وهذا ما
 جدا وذلك ألن كل املؤسسات أصبحت توظف على أساس الشهادة. 

 توزيع مفردات العينة حسب متغري التخصص الدراسي:ميثل 04الشكل رقم

 
 -على معطيات الدراسة شكل من إعداد الباحثتني بناء -

من عينة الدراسة ختصصهم  %32.7املوضح أعاله ختصصات عينة الدراسة حيث كانتالشكل يبني 
التخصصات وبعض منهم ختصصاهتم أخرى ومتثلت يف)أدب عريب، إدارة،  %19.2"، واالجتماع"علم 
منهم ختصصهم "علوم اإلعالم  %9.6"، واقتصادمن العينة املدروسة ختصصهم "علم  %15.4(، والعلمية

ختصصهم لغات أجنبية، وأخريا  %7.7وعالقات عامة" على حد سواء،و اتصال" و "واالتصال
  من العينة حمل الدراسة. %5.7ختصص"الرايضيات واإلعالم اآليل" بنسبة 

9%
10%

33%15%
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التخصص الدراسي
علوم اإلعالم واإلتصال إتصال وعالقات عامة

علم إجتماع علم إقتصاد

الرياضيات واإلعالم االلي لغات أجنبية

أخرى
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يف لنسب املوضحة نستنتج أن املؤسسات حمل الدراسة توظف العديد من التخصصات ومن خالل هذه ا
من جهة أخرى و ، االختصاصمنصب مكلف ابلعالقات العامة، ولكن ما يعاب عليها أهنا ال توظف ذوي 

    التخصصات املوجودة قريبة من ختصص العالقات العامة.

 العينة حسب اخلربة ابملؤسسة.ثل توزيع أاراد :مي05الشكل رقم               

 

 -شكل من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

سنة 11من املبحوثني لديهم )من %51.9ما نسبته لألرقام املبينة أعاله، يتبني لنا أن قراءتنامن خالل 
 استقرتسنوات( وذلك بنسبة  10إىل  5، لتليها بعد ذلك مباشرة فئة )من فما فوق( من اخلربة داخل املؤسسة

من  %15.4املرتبة الثالثة و األخرية بنسبة مل تتجاوز  فاحتلتسنوات(  5أما فئة )أقل من ، %32.7عند 
 األفراد املبحوثني.

أن العمال القدماء قادرين على تطوير املؤسسات بفعل  سنة فأكثر( إىل 11نسبة فئة ) ارتفاعويعود 
موظفني أكثر كفاءة وعطاء،كما أهنا تعتمد على  ام مستوى عال من التفاين يف العمل ذلك ألهنحيث لديه اخلربة

من الطاقات الشبانية اليت تكون أكثر قابلية  لالستفادة موارد بشرية وذالك إدخاهلامن خالل حتاول التجديد 
إىل  وهذا يعود  ،للعمل و مسايرة للتطورات احلاصلة واملبتكرات اجلديدة وأكثر حتكما يف الوسائط الرقمية احلديثة

  .تتبعها املؤسسات خالل السنوات األخرية أصبحت سياسة التوظيف اليت

خالل قيامنا مبقابلة ابملؤسسات حمل الدراسة  تصالواالمكلفو العالقات العامة وهذا ما أكده لنا  
والطاقات الشابة  امىأبن املؤسسة تتبع إسرتاجتية التنويع فهي حتاول املوازنة بني العمال القد وا،حيث صرحممعه

وخري مثال ، الرقمية القادرة على العطاء أكثر ولديها أفكار جديدة ، وتعترب أكثر حتكما يف التكنولوجيا والوسائط
اب مفتوحة لتوظيف خرجيي حيث نظم أبو الذي قام به جممع عمر بن عمر للعجائن األبواب املفتوحة على ذالك 
 اجلامعات.

15%

33%
52%

سنوات اخلربة

سنوات5أقل من 

سنوات10إلى 5من

سنة فمافوق11من
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احملور األول: العالقات العامة يف املؤسسات. -2-2  

وفيما  وسنقوم هنا بقياس طبيعة العالقات العامة يف جمموعة من املؤسسات وأهم الوسائل املستخدمة يف العمل
 تستعمل.

 .ميثل طبيعة املؤسسة :03 جدول رقم

 طبيعة املؤسسة التكرار %النسب املئوية

 إنتاجية 6 11.5

 خدماتية 46 88.5

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

نسبة للمؤسسات ( طبيعة املؤسسات اليت توجهنا إليها، حيث عادت أعلى 03يبني اجلدول رقم)
من املؤسسات عينة  %11.5ابملئة، يف حني حازت املؤسسات اإلنتاجية على نسبة  %88.5ـاخلدماتية ب

 الدراسة.

 .العالقات العامة ابملؤسسة : موقع قسم04 جدول رقم

التكرار        %النسبة املئوية العالقات العامة       

           17.3  خاصعلى مستوى قسم    9           
 ابلعالقات العامة

           32.6 اتبع لقسم ما    17           
            50          26 كممارسة اقط     
             /          / أخرى تذكر     

          100          52 اجملموع      
 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -
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من املؤسسات حمل  %50أن العالقات العامة يف املؤسسة، حيثقسم يربز اجلدول املوضح أعاله موقع 
من املؤسسات يكون قسم  %32.6، لتأيت نسبة  الدراسة تعتمد على العالقات العامة لكن كممارسة فقط

  ." منهم ختصص قسم خاص ابلعالقات العامة %17.3وما نسبته  ،" "اتبع لقسم ما العالقات العامة هبا

وتكشف لنا هذه املعطيات أن نسبة كبرية من املؤسسات حمل الدراسة يعتمدون على العالقات العامة 
حيث أن ممارس هذه الوظيفة موجود لكن بشكل كبري ولكن كممارسة فقط دون ختصيص قسم  خاص هبا 

قيامنا إبجراء  عندوهذا ما أكده لنا جمموعة من رؤساء األقسام على مستوى املؤسسات  التسميات ختتلف،
شغل منصب رجل يبكافة وظائف العالقات العامة يف املؤسسة لكن ال  مقابالت معهم أبن هناك موظف يقوم
 .العالقات العامة يف حني التسمية ختتلف

وهذا راجع إىل أن العامة اتبعة لقسم ما  تضع العالقات ؤسساتاملمن معتربة من جهة أخرى نسبة 
معينة يف املؤسسة، وهذا ما أكدته لنا أقسام بدمج قسم العالقات العامة مع تقوم املؤسسات يف بعض األحيان 

 مت حيث ومؤسسة آفاق أكادميي للطاقات الشمسية للمصربات على مستوى جممع بن عمر ابالتصالاملكلفة 
 العامة لديهم يندرج حتت قسم التسويق.ح أن قسم العالقات يصر الت

 .: املعلومات اليت تتضمنها برامج العالقات العامة05 جدول رقم

 العبارة التكرار % النسبة املئوية

 حقائق ووقائع املؤسسة)إجنازات املؤسسة( 35 43.2

 ارص اإلرتقاء والتقدم داخل املؤسسة 7 8.6
 األهداف املستقبلية للمؤسسة 10 12.3
 التعريف ابملؤسسة 18 22.2
التوايق بني مصاحل املؤسسة ومصاحل  7 8.6

 اجلماهري
 أخرى تذكر 4 4.9
 ع اجملمو  81 100

 -.جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

                                                             
   :26، 24، 18، 17، 16، 13، 09، 05جمموع التكرارات تغري نظرا إلمكانية اختيار أكثر من إجابة، واليت صادفتنا يف اجلدول رقم. 
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من أفراد العينة يعتربون أن من ضمن املعلومات  %42.2على هذا اجلدول جند أن ما نسبته  اعتمادا
ترى أبهنا تتضمن  من املبحوثني %22.2حقائق ووقائع املؤسسة، ونسبة  حول العالقات العامة هي برامج

 %8.6ن األهداف املستقبلية للمؤسسة، يف حني يرى أهنا تتضم %12.3 تهنسب ليؤكد ماالتعريف ابملؤسسة، 
اجلماهري وفرص  املؤسسة ومصاحلالتوفيق بني مصاحل من املبحوثني أن برامج العالقات العامة لديهم ترتكز حول 

وتضمنت بعض اإلجاابت من قبل  %4.9ـ املقدرة ب، مث أتيت كآخر نسبة  والتقدم داخل املؤسسة االرتقاء
 التخطيط وحتديد األهداف. كاآليت:  املبحوثني وهي

براجمها ومن خالل هذه النسب يتبني لنا أن العالقات العامة لديها العديد من املعلومات اليت تتضمنها 
واليت تدخل ضمن وظائفها املتعددة، وأهم شيء تتضمنه حسب رأي املبحوثني هو حقائق ووقائع عن املؤسسة  
واليت حتوي يف داخلها إجنازات املؤسسة ألن املكلف ابلعالقات العامة جيب أن تعرف كيف تصنع صورة إجيابية 

لني )ابملؤسسات جمال و أكده لنا معظم املسؤ  عن مؤسسته وهذا و جوهر عمل رجل العالقات العامة، وهذا ما
هذا دون أن هنمل املعلومات األخرى اليت تتضمنها برامج العالقات العامة كالتعريف ابملؤسسة ألن رجل  ،البحث(

الذي يقدم تعريفات وافية وكافية عن مؤسسته جلماهريها وخاصة يف عصر  العالقات العامة الناجح يف وظيفته هو
الرقمنة والتكنولوجيا حيث أصبحت املؤسسات اليوم تركز على التعريف ابملؤسسة ووضع األهداف املستقبلية هلا  

 واملواقع  اإللكرتونية . االجتماعيةداخلها عرب الشبكات  واالرتقاءووضع فرص التقدم 

 : تقييم برامج العالقات العامة داخل مؤسستكم.06 جدول رقم

% ةالنسبة املئوي  العبارة التكرار 

 غري مهمة 2 3.8

 مهمة 50 96.1

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

فقد بلغت املؤسسات ة تقييم العينة حمل الدراسة لربامج العالقات العامة داخل يميثل اجلدول أعاله كيف
  .غري مهمة أكدوا أبهنا%3.8تهأما نسب، %96.1بكوهنا" مهمة "نسبة  انسبة الذين أجابو 
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يف سبيل كبرية ومن خالل هذه النسب ميكننا أن نستنتج أبن املؤسسات حمل الدراسة تبذل جمهودات  
 يفالرقمنة، سليمة السيما يف عصروضع برامج وخطط حمكمة لقسم العالقات العامة وهنا تعترب لديها إسرتاجتية 

أصبحت تتطلع حنو األفضل يف جمال التكنولوجيا ألهنا سهلت عليها ضبط براجمها  حمل الدراسة حيثاملؤسسات 
 بطريقة متطورة.

 لقسم العالقات العامة يف مؤسستكم.ة يختصيص ميزان: 07اجلدول رقم 

% يةالنسبة املئو   العبارة التكرار 

 ال 05 9.7
 نعم 50 96.1
 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

 %96.1أكد ما نسبته  مدى ختصيص ميزانية لقسم العالقات العامة، فقدأعاله يبني اجلدول املوضح 
أبن املؤسسة ال تقوم  اأجابو  .%9.7ته نسب ماأما  من املبحوثني أبنه يتم ختصيص ميزانية لقسم العالقات العامة،

 .بتخصيص ميزانية لقسم العالقات العامة

هذا ما يفسر أن املؤسسات يف والية قاملة لديها رؤى مستقبلية حيث أهنا تويل أمهية كبرية لقسم العالقات 
 العامة ومقدرة للدور الذي يلعبه هذا القسم يف حتسني صورة املؤسسة والتقدم هبا حنو األفضل ، هلذا ختصص له

 ميزانية خاصة لتمويله وسد العجز الكائن على مستواه.

: يف حال اإلجابة بنعم كيف تكون امليزانية.08جدول رقم   

 العبارة التكرار النسبة املئوية%

 اثبتة 02 4.2
ب()حسب الطلمتغرية  45  95.7  
 اجملموع 47 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -
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أكد يف حال ختصيص ميزانية لقسم العالقات العامة كيف تكون هذه امليزانية،حيث  أنهيبني اجلدول 
 أهنا %4.2يرى ما نسبتهيف حني  ،متغرية)حسب الطلب(أبن امليزانية املخصصة من العينة املدروسة  95.7%
 اثبتة.

ومتغرية من الطلب ومن خالل النتائج، نستنتج أن أغلب املؤسسات حمل الدراسة ميزانيتها تكون حسب 
 فرتة إىل أخرى وهذا حسب األوضاع اليت تعيشها املؤسسة.

املؤسسات حمل الدراسة، حيث والعالقات العامة يف  ابالتصال نياملكلفجمموعة من  وهذا ما أكده 
أن قسم العالقات العامة أثناء وقوع حيث دة ميزانيتها أكثر أثناء حدوث األزمات، أبن املؤسسة تقوم بزاي واصرح

 أزمة متس صورة املؤسسة تقوم ابلزايدة يف امليزانية املخصصة هلذا القسم مقارنة بتقنيات الرتويج األخرى.

الذي تعرفه بعض املؤسسات حيث  االستقراريف حني تفسر نسبة املؤسسات الذين قالوا أبهنا اثبتة إىل 
 من النادر أن تكون هلا أزمات على مستوى املؤسسات الفرعية يف الوالية.

مع اجلمهور  األهداف األساسية اليت تسعى العالقات العامة يف املؤسسة إىل حتقيقها :09اجلدول رقم 
 اخلارجي.

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 

الذهنية للمؤسسة.بناء الصورة  11  15.8  
رياجلماه واختياراتالتعرف على رغبات  17 24.2  
ةالبقاء على تواصل مع مجاهري املؤسس  20 28.6  
 تزويد اجلماهري ابملعلومات الالزمة عن 16 22.8

 املؤسسة
 مواجهة األزمات 6 8.5
 أخرى 0 0

 اجملموع 70 100

 -الدراسةجدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات  -

 يرى يكشف اجلدول األهداف األساسية اليت تسعى العالقات العامة يف املؤسسة إىل حتقيقها، حيث
ما نسبته  ليؤكدالبقاء على تواصل مع مجاهري املؤسسة ، من املبحوثني أن من أهداف العالقات العامة 28.6%
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، يف حني أجاب اجلماهري واختياراتالتعرف على رغبات   من أفراد العينة أن هدفها يدور حول 24.2%
أن هدفها يرون  %15.8 ،لتليهاتزويد اجلماهري ابملعلومات الالزمة عن املؤسسة منهم أن هدفها هو 22.8%

 .%8.5نسبةوأخري"مواجهة األزمات" ب ،بناء صورة ذهنية للمؤسسة

من خالل النسب نستطيع أن نستنتج، أن أعلى نسبتني كانت للبقاء على تواصل مع مجاهري املؤسسة        
العالقات العامة ابملؤسسات حمل الدراسة قسم اجلماهري، وهذا يدل على وعي  واختياراتوالتعرف على رغبات 

ذا يبني أن التفاعل ورجع الصدى مهم من وه واحتياجاتهأبمهية التواصل الفعال مع اجلمهور والتعرف على رغباته 
أصبحت أقسام العالقات العامة تعتمد على الوسائط الرقمية  حيث  ،أجل حتسني مستواها والتطور حنو األفضل

أساسية ابجلماهري واليت تتميز ابلفعالية، وكذلك تزويد اجلماهري ابملعلومات الالزمة كانت نسبته  اتصالكوسيلة 
اجلماهري وهذا يساهم يف بناء صورة ذهنية جيدة  العالقات العامة أبمهية رضاأقسام لى وعي مرتفعة أيضا داللة ع

لية اإلدارة العليا ابلدرجة األوىل، لكن العالقات العامة و تبقى إدارة ومواجهة األزمات اليت هي مسؤ  ،عن املؤسسة
 .األزماتيبقى هلا الدور الرئيس يف عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملتابعة هلذه 

:ميثل مدى مسامهة العالقات العامة يف حتسني صورة مؤسستكم.10جدول رقم   

% ويةاملئ النسبة  العبارة التكرار 

تساهم ال 00 00  

 بنسبة قليلة 16 30.7

 بنسبة كبرية 36 69.2

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

من خالل قراءتنا للجدول املبني أعاله و الذي يبني مدى مسامهة العالقات العامة يف حتسني صورة 
من أفراد العينة أكدوا أن العالقات العامة تساهم بنسبة كبرية يف حتسني صورة % 69.2املؤسسة، يتضح لنا أن
منهم أن العالقات العامة  تساهم بنسبة قليلة يف حتسني صورة املؤسسة، يف  %30.7املؤسسة  ،حيث يرى 

 حني مل ترد أية إجابة عن أن العالقات العامة ال تساهم يف حتسني صورة املؤسسة.
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لنسب يظهر لنا جليا أن العالقات العامة تساهم بنسبة كبرية يف حتسني صورة املؤسسة و من خالل هذه ا
 حيث من متجانس غري و متنوع مجهور لدى عنها مقبولة ذهنية صورة ترسيخ املؤسسات على السهل من ليسف
 اتصال علىاجلمهور  أبقت إذا إال املعروضة، و املنتجات اخلدمات من بدائل عدة وتواجهه والرغبات حلاجاتا

 مث ومن اجلمهور تطلعات معرفة خالهلا من ميكن متميزة واتصاالت عالقات بناء ضرورة يستدعي ما وهو ،هبا دائم
 من الصادر اإلتصال، و ذلك عن طريق  اجلمهور لدى املؤسسة عن جيدة ذهنية صورة ترسيخ و حتسني يف املضي

 منيأ و صادق بشكل خمتلفة منتجات من املنظمة تقدمه مبا إعالمهم أساس على يقوم والذي اجملتمع إىلاملؤسسة 
 بنقل تقوم عندما وذلك ، املؤسسة  إىل اجملتمع من ابلعكس وهو ، متاحة اتصال وسائل من تستخدمه ما وعرب
 تصحيحي فعل حتقيق إىلهذا   يقود وأن علمي أبسلوب حاجات من إليه يطمح ما و اجملتمع نظر ووجهات آراء

 املؤسسة . عمل ملسار

لإلجابة أبن العالقات العامة تساهم بنسبة قليلة يف حتسني صورة املؤسسة، و ذلك راجع إىل أما ابلنسبة 
 اسرتاتيجيات  بعض املؤسسات حبكم أهنا حديثة   ال تعتمد على العالقات العامة بشكل كبري .

 السائد يف مؤسستكم. االتصايل:يوضح تقييم  املناخ 11جدول رقم 

 العبارة التكرار النسبة املئوية%

 سيء 5 9.6
 متوسط 15 28.8

 جيد 22 42.3
 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

 %42.3ن خالل قراءتنا للجدول و الذي ميثل تقييم املناخ االتصايل السائد يف املؤسسات ،فقد عرب م
منهم أن املناخ االتصايل السائد متوسط    %28.8من املبحوثني  أن املناخ االتصايل السائد جيد ، يف حني أكد 

 . %9.6وأما الذين أجابوا أن املناخ االتصايل السائد سيئ قدرت نسيتهم ب 

 إرجاعوميكن وأتيت هذه األرقام لتأكد أن أعلى نسبة تقر أبن املناخ االتصايل السائد يف املؤسسات جيد 
ذلك إىل أن هناك عالقات اجتماعية بني العاملني ابإلضافة إىل االتصال غري الرمسي الذي يعزز العملية  االتصالية 
بني أفراد املؤسسة و حيقق الرضا الوظيفي و هذا ما أكده لنا املكلفون ابالتصال مبؤسسات حمل الدراسة ، بينما 
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بوترية متوسطة يف حني  االتصاليةتوفر ظروف حسنة للعمل ،و سري العملية يرجع كون أن املناخ االتصايل متوسط ل
 يكون هناك  غياب االتصال  الغري الرمسي يف بعض األوقات .

بني العمال و تعارض زمالء  االتصاليةالفجوة  اتساعاالتصايل السائد إىل  خبينما يعود سبب سوء املنا 
 ينشأ امم ،يف املؤسسة و املشاحنات عاتز انامل حدوثو  شاكلامل بعضة واجهم وابلتايل العمل يف بعض األحيان ،

 و تعكر جو العمل من حني آلخر . صراع

 احملور الثاين: الوسائط الرقمية يف املؤسسة -2-3

لسن.رجال العالقات العامة مبواكبة التكنولوجيات احلديثة حسب متغري ا اهتمام: 12جدول رقم   

سنة اأكثر42من اجملموع سنة41إىل31من  من  
سنة30إىل20  

 السن
 
 ك ن ك ن ك ن ك ن العبارة

 نعم 16 30.7 21 40.3 15 30 52 100

 ال / / / / / / / /

 اجملموع 16 / 21 / 15 / 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

يؤكدون أهنم يهتمون من أفراد العينة  %100أن ما نسبته  يتبني لنا من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
 بدرجة كبرية مبواكبة التكنولوجيا احلديثة خالل أتديتهم لوظائفهم داخل املؤسسات. 

العالقات العامة بصفة  بصفة عامة وأقسامحمل الدراسة املؤسسات  اهتماملنا مدى  حهذه النتائج توض
التكنولوجيات احلديثة ومسايرهتم للتطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا، وهذا راجع إىل أن هته  ابستخدامخاصة 

من أفراد  16أن حني يتبني  يف ء وظائفه داخل املؤسسة.االتكنولوجيات سهلت على رجل العالقات العامة أد
نسبته  راد العينة وهو مامن أف %21وسنة(، 30إىل 20يرتاوح سنهم مابني ) %30.7العينة وهو ما نسبته 

من العينة حمل الدراسة أعمارهم  %30يتبقى هو  وماسنة(،  41إىل31منهم يرتاوح أعمارهم مابني ) 40.3%
 سنة فأكثر(. 42من )
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 اهتمامأنه من املفروض أن الطاقات الشبابية هي أكثر  يف ضوء هذه املعطيات، استنتاجهما ميكن 
ه التكنولوجيات، وهو ما تاألكرب سنا أصبحت تعتمد على هابلتكنولوجيات احلديثة، لكن ما الحظناه أن الفئات 

،حيث واالتصال يل العالقات العامةو مسؤ  معه من نتائج املقابلة اليت قمنا هبا يف املؤسسات حمل الدراسة مت استقاؤ 
كبري  بني املوظفني كبار السن والفئات   اختالفمن خالل املعلومات اليت أدلو هبا أنه ال يوجد  استنتجناأننا 

  ابلتكنولوجيات احلديثة. االهتمامالشبانية خبصوص 

اهري املؤسسة.: الوسائط الرقمية اليت تستخدم من قبل قسم العالقات العامة للتفاعل مع مج13 جدول رقم  

% يةالنسبة املئو   العبارة التكرار 

 املوقع اإللكرتوين 52 26

االجتماعيةالشبكات  47 23.5  

 اليوتيوب 22 11

 الربيد اإللكرتوين 52 26

 املدوانت 17 08.5

 التطبيقات 10 05

 أخرى / /

 اجملموع 200 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

املستخدمة من قبل قسم العالقات العامة يف املؤسسات حمل الوسائط الرقمية اآليت يوضح اجلدول 
والربيد  اإللكرتوينمن املبحوثني أن كل من املوقع   %26يرى مانسبته ، حيثاالدراسة للتفاعل مع مجاهريه

يؤكد  ثبقسم العالقات العامة وذالك بنسب متساوية، حي استخدامامن بني الوسائط الرقمية األكثر  اإللكرتوين
 11نسبته  يف حني مايف عملهم،  االجتماعيةمن أفراد العينة أهنم يعتمدون على الشبكات  %23.5نسبته  ما
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منهم يعتمدون على اليوتيوب كوسيط رقمي،لتليها كل من املدوانت والتطبيقات بنسب متقاربة قدرت 
 .% 05و  %08.5ـب

ونستطيع أن نستنتج من خالل معطيات األرقام  املوضحة يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من               
 االنرتنيتوهذا راجع إىل أن موقع  ( 04: أنظر امللحق رقم)  إلكرتوين وبريد املؤسسات حمل الدراسة لديها موقع

 والتصرحياتعلى املعلومات  ابحتوائهابمسها الواجهة األساسية للمؤسسة ومتثيله للناطق الرمسي  يعتربلكل شركة 
الشركة فهو أيضا حيتوي على روابط الشبكات وخدمات ، وحيتوي أيضا على معلومات عن منتجات املوثوق

موقع  ىلوأرقام اهلواتف والسكايب وكل هذا يسهل للمؤسسة عملية التفاعل، فاملؤسسات ال حتتاج إ االجتماعية
يفسر احلضور الكبري  وهذا ما  (05)أنظر امللحق: االجتماعيةات فقط بل أصبحت حتتاج أيضا إىل الشبك

أكرب شرحية ممكنة من اجلماهري  الستهدافوذلك  االجتماعيللمؤسسات حمل الدراسة عرب شبكات التواصل 
يف املؤسسات حمل  املسؤولني دان هبا جمموعة من ، وحسب التوضيحات اليت أفا واستفساراهتموالرد على تساؤالهتم 

متثل حلقة وصل بني اجلمهور الداخلي واخلارجي ، ليأيت  االجتماعيةالشبكات  استخدامأبن  دراسة بوالية قاملةال
أن نسبة معتربة من املؤسسات حمل الدراسة هلا قنوات على  االستبيانبعدها "اليوتيوب" حيث تبني لنا من خالل 

، وما مييز هذه االنرتنيتأخبارها ومناقشتها على  من خالهلا نشرتاليت  "اليوتيوب ، ابإلضافة إىل "املدوانت
اسبا، فرجال العالقات إليها وأن يضع فيها املوضوع الذي يراه منالولوج الوسيلة أهنا عامة أي أن اجملتمع يستطيع 

 ون إىل املدوانت من أجل خلق أتثري معني لدى اجلماهري.العامة يلجؤ 

ايب ألن املؤسسات بدأت تفعل جييلة، ولكن هذا يعترب شيء إوأخريا التطبيقات كانت بنسبة قل          
( الذي أنشأته  شرطة ALLOالتطبيقات رغم أهنا ليست رائجة يف العالقات العامة،ومثال على ذالك تطبيق )

 املالزم األول للشرطة  "زبسة مباركة"وهذا ما أفادتنا به  (03)امللحق رقم رأنظاملديرية العامة لألمن الوطين )
 قيامنا مبقابلة معها. دعن ‹رئيسة مكتب العالقات العامة أبمن والية قاملة ›

اجلزائر  اتصاالتمدرية  إبنشائه( الذي قامت (LA géstion electronic de courierإضافة إىل تطبيق 
ى لد ايسني ابملخ،السيد اجلزائر بقاملة"  التصاالتأفادان به "املدير الوالئي  ما ابملشاركة مع بعض الطلبة، وهذا

 إجرائنا ملقابلة معه.
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.لتخصص الدراسياملؤسسة حسب متغري ا وخارج مساعدة الوسائط الرقمية على حتسني اإلتصال داخل:14 جدول رقم   

)التخصأخرى اجملموع
 صات العلمية(

 اتصال اجتماععلم  اقتصادعلم  رايضيات  لغات أجنبية
 وعالقات عامة

 التخصص واتصالإعالم 

 ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن

 نعم 05 12.1 05 12.1 17 41.4 05 12.1 03 7.3 2 4.8 04 9.7 41 78.8

 ال / / / / / / /  / / /  02  02 3.8

 بعض الشيء / / / / / / 03  / / 2 22.2 04 44.4 09 17.3

 اجملموع 05 / 05 / 17 / 08 / 03 / 04 / 10 / 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -
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حسب متغري التخصص داخل املؤسسة  االتصالثل اجلدول مدى مساعدة الوسائط الرقمية يف حتسني مي
النسب متفاوتة إىل حد بعيد ألن أغلب أفراد العينة كانت آرائهم أن الوسائط الرقمية  حيث جاءتالدراسي 

أبنه حيسن  ام قالو منه %17.3، وما نسبته  %78.7داخل املؤسسة وذالك بنسبة  االتصالتساهم يف حتسني 
  . %03.8داخل مؤسساهتم وكانت  االتصالأبنه ال حيسن  ابعض الشيء، يف حني نسبة جد قليلة منهم قالو 

وهذا ما يفسر الدور الكبري الذي أصبحت تلعبه الوسائط الرقمية يف املؤسسات وأثرها الكبري على وظيفة 
وتبنيها منوذج  تخدمة للتواصل الداخلي و اخلارجي العالقات العامة، حيث أصبحت من الوسائل املهمة املس

، يف حني أن للتقنيات ووسائل التواصل التفاعلي استخدامهااحلوار اإللكرتوين يف التواصل مع مجاهريها املستهدفة 
الشخصي هو أقوى  االتصالكانت آرائهم عكس ذالك حيث أكدوا أن هناك نسبة معتربة من العينة حمل الدراسة  

 .تأثري وسيلة لل

 االعينة حمل الدراسة الذين قالو  اجند أن التخصص الدراسي من خالل هذه النتائج وعندما ننظر إىل عامل        
منهم ختصصاهتم "إعالم  %12.1يف حني نسبة ، "اجتماعختصصهم "علم  %41.4"نعم" فيهم ما نسبته 

على حد سواء، وأخريا التخصصات العلمية " بنسب متساوية اقتصادوعالقات عامة"و" علم  اتصال" و"واتصال
 واللغات األجنبية كانت بنسب ضعيفة ومتقاربة.

لديهم  واالتصالهذه النسب ابلنسبة لعامل السن تؤكد أن املوظفني خرجيي قسم العالقات العامة واإلعالم       
قدرة أكثر على التواصل عرب الوسائط اإللكرتونية، يف حني التخصصات األخرى تكون بعيدة نوعا ما عن 

  الرقمي والتواصل التفاعلي. االتصال

 االتصالقول أن الوسائط الرقمية سامهت بشكل كبري يف تسهيل الومن خالل هذه النسب نستطيع 
 والعالقات العامة. االتصالموظفني خرجيي للاملؤسسة وهي أكثر مالئمة و خارج داخل 

ه لنا موظفو العالقات العامة يف املؤسسات حمل وهذا ما توصلنا إليه خالل دراستنا امليدانية، وأكد
أن خاصية السرعة يف األداء اليت تتميز هبا الوسائط الرقمية،أدت يف  واصرح ، الدراسة أثناء إجرائنا ملقابالت معهم
بني الوحدات اإلدارية للمؤسسة، على شكل نقل املعلومات والبياانت  االتصالإحدى صورها إىل حتسني أساليب 

ة عن سواء داخل حدود املؤسسة، أو يف فروعها ومقاطعاهتا التابعة اليت عملت على توفري منط هلا، وذلك خاص
 األقسام واملصاحل.بني يسمح ابلتواصل بني املستخدمني، ويعزز العالقات  طريق شبكة "األنرتاانت" الذي

 

يف مؤسستكم. استخدامااملواقع اإللكرتونية األكثر  : أنواع15 جدول رقم  
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% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 

 ديناميكية 32 61.5

 اثبتة 20 38.4

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

اجلدول أن معظم املؤسسات حمل الدراسة مواقعهم اإللكرتونية ديناميكية بنسبة  نالحظ من خالل
 من املؤسسات مواقعها اإللكرتونية اثبتة %38.4نسبته   يف حني ما، 61.5%

تزود مجاهريها مبعلومات مفيدة عرب موقعها  تكشف لنا البياانت الواردة يف اجلدول، أن معظم املؤسسات
وهذا ما جيعل مواقعها ديناميكية حيث يعترب هذا النوع من املواقع أكثر تطورا من  (06أنظر امللحق:)اإللكرتوين

أي معلومة أو صور من صفحاته وجداوله بسهولة ، املواقع الساكنة، حيث يسمح بتغيري أو إضافة أو حذف 
منها، ويف املقابل هناك نسبة ميل  ن اجلمهور اله املواقع ألهنا تفاعلية أكثر وابإلضافة إىل أواملؤسسات تستعمل هذ

حتتوي على قاعدة بياانت ميكن التحديث من خالهلا، وهذه  قليلة من املؤسسات حمل الدراسة مواقعها اثبتة وال
املؤسسات يف األصل ال تعتمد على املوقع للتفاعل مع اجلماهري بل تتفاعل أكثر عرب صفحات الشبكات 

 .االجتماعية

: ميثل األجهزة الذكية)الدعائم احلديثة للنشر اإللكرتوين( اليت تعتمد عليها وظيفة العالقات 16 جدول رقم
 عامة يف عملها.ال

% ةالنسبة املئوي   العبارة التكرار 

 الكومبيوترات املكتبية 52 34.4

 الكومبيوترات احملمولة 30 19.8

 األجهزة اللوحية 12 7.9

 اهلواتف الذكية 52 34.4
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 التلفزيون الذكي 5 03.3

داءلالرتاألجهزة الذكية القابلة  / /  

 اجملموع 151 100

 -الباحثتني بناء على معطيات الدراسةجدول من إعداد  -

ابألجهزة الذكية اليت تعتمد عليها وظيفة العالقات من خالل قراءتنا للجدول املوضح أعاله واخلاص 
العامة يف املؤسسات، وكانت النسبة الغلبة "لكومبيوترات املكتبية"و "اهلواتف الذكية" بنسبة متساوية على حد 

، مث األجهزة  %19.8من املؤسسات حمل الدراسة، وتليها "الكومبيوترات احملمولة" بنسبة  %34.4سواء وهي 
 من املؤسسات حمل الدراسة، %03.3 ـ، وكآخر نسبة كانت للتلفزيون الذكي ب %07.9اللوحية بنسبة 

 " فلم ترد أي إجابة عنها.  لالرتداءو"األجهزة الذكية القابلة 

شف من خالل هذه النتائج، أن الكومبيوترات املكتبية تعترب جهاز أساسي يف تنفيذ املؤسسات عينة تكن
جهاز احلاسوب،واملالحظ أن  استخدامالدراسة ملهامها حيث يظهر جليا حتكم موظفي العالقات العامة اجليد يف 

وهذا ما ،أمهية احلاسوب يف املؤسسةأكثر املوظفني يستخدمون جهاز احلاسوب دائما وهذا يرجع إىل الوعي بدور و 
قابلة مع أفراد عينة البحث ، حيث مت التصريح أبهنم يستخدمون أكده املوظفني يف املؤسسة عند قيامنا مب

عمل خارج املؤسسة أو مقابالت أو  عندما تكون لديهمداخل املؤسسة و  هماحلاسوب املكتيب يف جمال عمل
أننا اليوم نعيش يف عصر ثورة املعلومات وتعترب  مابإلضافة إىل تصرحيهاحلاسب احملمول،  استعماليتم  اجتماعات

احلديثة يف  االتصالاحلاسبات اإللكرتونية هي ابألساس جزء من هذا العصر املتطور ومن أشكال تكنولوجيا 
لعمليات اإلدارية واليت أن إدخال احلاسوب يف العمل املؤسسايت ساهم يف حوسبة الكثري من ا أقروا و  املؤسسة

أصبحت تنجز يف وقت قصري، بعدما كانت تستغرق وقت وجهد كبريين،كذلك يستخدم املوظفون اهلواتف 
 الذكية يف عملهم بدرجة كبرية .

 

 

 

 

 .شبكات االجتماعية املستخدمة من طرف املؤسساتال :17مجدول رق
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 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

تشري بياانت هذا  اجلدول إىل أن  من أكثر الشبكات االجتماعية املستخدمة من طرف املؤسسات حمل 
منهم   % 22نسبته  ،يف حني أجاب مامن املبحوثني  %45.3الدراسة ،هو ''فايسبوك ''حيث أكد ذلك  

تويرت بنسبة متقاربة أيضا كانت تخدمة من طرف املؤسسات، وجاء غرام'' من الشبكات االجتماعية املستأبن ''أنس
أن واتس آب يعترب من بني الشبكات املستخدمة، وكآخر شبكة  %10،يف حني يرى ما نسبته  18.6%

 .%4إجتماعية مستخدمة من طرفهم كانت ''لينكد إن'' بنسبة 

 هاستخدام سهولة إىل راجع وهذااألخرى  االجتماعيةسبوك املرتبة األوىل ابلنسبة للشبكات يف احتل
ندرج استخدامه مقارنة يخاصة يف اجلزائر حيث  استخداماو األكثر فهشعبيته يف قائمة الشبكات االجتماعية و 

    (07:أنظر امللحق)ابلشبكات االجتماعية األخرى.

توجه حيث أن املؤسسات حمل الدراسة لديها   األخرىلكن هذا ال ينفي أمهية الشبكات االجتماعية 
لينكد إن ،بنسب متفاوتة مقارنة ابلسنوات املاضية و هذا  ،غرام، تويرت ، واتس آبستناستخدام  اأتكد فيه تطور 

حيث أن مؤسستهم متلك صفحات يف خمتلف الشبكات االجتماعية  ما أكده لنا مديري املؤسسات حمل الدراسة
ه الشبكات يف جممل هتالكثري من يفتح حساابت ألن لكل شبكة  اجتماعية مجهورها اخلاص ،خصوصا أن هناك 

فمن أجل االقرتاب أكثر من الزبون و عدم حدوث فجوة اتصالية و تكنولوجية بني املؤسسة و مجهورها اخلارجي 
 هو حديث و متطور خلدمة أفضل للمتعاملني مع املؤسسة . و املواكبة املستمرة لكل ما

% النسبة املئوية   العبارة التكرار 
 اايسبوك 68 45.3

 تويرت 28 18.6

 واتس فب 15 10

 أنسغرام 33 22

 لينكد إن 6 4

 أخرى / /

 اجملموع 150 100
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 خدمة يف وتوظيفها احرتايف بشكلréseau sociaux» »االجتماعيمواقع التواصل  ستخدامفا
 احلديثة املرحلة إىل التقليدية املرحلة من اجلمهور مع والتواصل العالقات إدارة انتقال يفساهم  العامة، العالقات

أتديته  على تقتصر كانت  ما دمج فن عن عبارة اليوم أصبحتحيث  ،ومستخدميها التكنولوجيا عصر تواكب اليت
عرب الشبكات  اليوم تنشره ما خالل من املؤسسة أهداف خيدم الذي ، الرقمي ابحملتوى ةالتقليدي وسائلال مع

 . املؤسسة على اجيابية بصورة انعكس ما ، األخرى االجتماعيمواقع التواصل  أشكالخمتلف و االجتماعية 

 .الفضاء االلكرتوين عربطبيعة املواد اليت  ختدم العالقات العامة  :18جدول رقم 

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 

 أخبار عن املؤسسة 40 44.4

 الدعوات 22 22.2

 البياانت 15 16.6

 التقارير 13 14.4

 اجملموع 90 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

يكشف لنا هذا اجلدول طبيعة املواد اليت ختدم العالقات العامة عرب الفضاء االلكرتوين، حيث يرى ما 
 %22.2من أفراد العينة أن املواد اليت ختدم العالقات العامة هي أخبار عن املؤسسة، لتليها % 44.4نسبته 

 % 16.6ارير على التوايل بنسب قدرة ب أجابوا أن املواد اليت ينم إضافتها هي الدعوات ، مث البياانت و التق
14.4% . 

و من هذه النسب نستنتج ، أن املواد اليت يتم إضافتها عرب الفضاء هي أخبار عن املؤسسة  يف املرتبة 
و عن اخلدمات و املنتجات اليت تقدمها ، عروض ،اتريخ  األول و ذلك من أجل تقدمي معلومات عن املؤسسة

املؤسسة ،مث الدعوات يف املرتبة اليت  تليها ألن املؤسسات من حني آلخر تقوم بدعوات من أجل أبواب مفتوحة 
بذكرى أتسيسها و غريها من املناسبات  عند قيام املؤسسات بدعوة اجلماهري أو فئات معينة و ذلك  االحتفالأو 

وهذا ما أوضحه لنا مسؤولو االتصال والعالقات العامة على  عرب املواقع أو إبرساله عرب الربيد اإللكرتوين بنشره
 مستوى مؤسسات حمل الدراسة  .
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فعلى سبيل املثال قامت املديرية العامة التصاالت اجلزائر مؤخرا بتنظيم دعوة للمشاركة يف مسابقة ''يوم 
و مت نشره على صفحتهم على فيسبوك  Idoom ADSL تعبئة وبطاقات «بيتمكت يف» ببطاقات الفوزو العلم'' 

 .09أنظر امللحق رقم و التفاعل معها من قبل اجلماهري. 

أتيت بعد ذلك البياانت و التقارير على التوايل  ألن املؤسسات ال تعتمد كثريا عليها  ،ألن لكل مؤسسة  مث
إسرتاجتية خاصة بكيفية تعاملها مع اجلمهور و حمتوى املعلومات اليت تنشرها فهناك بعض املعلومات و البياانت 

 . استقرارهااليت  ال تستطيع التصريح هبا حفاظا على أمنها و 

التقليدية على مستوى قسم  االتصالأمهية الوسائط الرقمية نسبة إىل وسائل  : درجة19 جدول رقم
 العالقات العامة.

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 

 منخفضة  05 9.6

 متوسطة 12 23

 مرتفعة 35 67.3

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

التقليدية  االتصالهلذا اجلدول والذي ميثل درجة أمهية الوسائط الرقمية نسبة إىل وسائل  قراءتنامن خالل 
عالية، يف  األمهيةمن العينة حمل الدراسة أن درجة % 67.3على مستوى قسم العالقات العامة، أكدا ما نسبته 

منهم  يروا  أن درجة أمهيتها منخفضة  %9.6أبن درجة األمهية متوسطة ،يف حني %23حني أجاب ما نسبته 
 .التقليدية  االتصالابلنسبة لوسائل 

هذا راجع على العموم إىل خاصية التفاعلية اليت تتميز هبا الوسائط  الرقمية مقارنة ابلوسائل التقليدية 
واحلوار مع والتفاعل  االتصاليف املؤسسات حمل الدراسة أمهية  واالتصالحيث أدرك ممارسي العالقات العامة 

التفاعلي عرب املواقع اإللكرتونية و شبكات  واالتصالذلك على واقع ممارستهم للنشر  وانعكاساجلماهري 
االجتماعية اخلاصة ابملنظمات ، حيث أهنا ترتك للمؤسسة جمال ملعرفة آراء مجاهريها وتسهل من مهام رجل 

 العالقات العامة.
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ائط الرقمية الوس استخدامحول كيفية يتلقى املكلف ابلعالقات العامة دورات تكوينية  :20م جدول رق
 حسب متغري السن.

سنة اما 11من  اجملموع
 اوق

 10إىل 5من
 سنوات

سنوات 5أقل من   
 اخلربة

 ك ن ك ن ك ن ك ن

 نعم / / 04 28.5 10 71.4 14 26.9

72.9 38 87.5 17 69.6 13 42.5 80  ال 

 اجملموع 08 / 17 / 27 / 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

تمكن من ميثل اجلدول أعاله إذا ما كان املكلف ابلعالقات العامة يتلقى دورات تكوينية من أجل ال
يتلقون دورات تكوينية، يف  من عينة الدراسة أهنم ال %72.9الوسائط الرقمية، حيث أكد ما نسبته  استخدام

 (08أنظر امللحق:).دورات تكوينيةيتلقون  مأبهن %26.9حني أكد ما نسبته 

وهذا يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم ملوظفي العالقات العامة  دورات تكوينية بشكل 
حيث أمجع ،  واالتصالمستمر، وهذا من خالل ما توصلنا إليه يف  املقابلة مع عدد من موظفي العالقات العامة 

التكنولوجيا بشكل جيد وحترص معظمهم أن املؤسسات لدي توظيفها للعمال هتتم أبن العامل يكون متحكم يف 
 على أن حتتوي سريته الذاتية على تلقيه دورات تكوينية يف هذا اجملال.

من الذين يتلقون دورات تكوينية هم  %71.4جند أبن اخلربة ومن خالل هذه النتائج وابلنظر إىل عامل 
سنوات عمل يف  10إىل 5منهم لديهم من %28.5سنة يف املؤسسة  و  11موظفني لديهم خربة أكثر من 

سنوات، و 10إىل 5منهم هلم خربة من %69.6املؤسسة، يف حني أن الذين ال يتلقون دورات تكوينية كانت 
 .سنوات 5كانت خربهتم ابملؤسسة أقل من % 42.5
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يف من هذه النتائج، هو  التقارب يف إجاابت املوظفني الذين لديهم خربة كبرية  استخالصهما ميكن 
الكوادر اليت لديها خربة  الكفاءات لدىمؤسساهتم، وهذا راجع إىل أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تعزيز 

املوظفني اجلدد  اليت تساهم بشكل كبري يف تقدمها وتطور ها، ويف املقابل ن هلا أمهية كبرية يف املؤسسة فهيأكثر أل
 احلديثة قبل التوظيف. لاالتصاتشرتط عليهم التكوين يف جمال تكنولوجيات 

 حملور الثالث: تفاعلية املؤسسة عرب الوسائط الرقميةا-2-4

 الرقميةوسائط للسم العالقات العامة ق جماالت استخدام :21 جدول رقم

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

من املبحوثني %39.6أكد  حيث الرقمية وسائطللم قسم العالقات العامة استخدا اجلدول جليايوضح 
منهم أنه  %21.1يف حني يرى  أبن قسم العالقات العامة يستخدم الوسائط للتفاعل و التواصل مع اجلمهور،

الوسائط من أجل عملية التسيري بنسبة  استخداملتليها  تحسني صورة املؤسسة،ل يتم استخدام الوسائط 
تأيت كل من اتصال املؤسسة مبؤسسات أخرى ل، %12.8من أجل  التسويق و الرتويج بنسبة مث، 12.75%

 . %5.1 ،%8.3 واحلصول على املعلومات و ذلك بنسب بلغت

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 
 عملية التسيري 20 12.75

 اتصال املؤسسة مبؤسسة أخرى 13 8.3

 معلوماتاحلصول على  8 5.1

 التواصل والتفاعل مع اجلمهور 62 39.6

 حتسني صورة املؤسسة 33 21.1

 التسويق و الرتويج 20 12.8

 أخرى / /
 اجملموع 156 100
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ومن خالل هذه األرقام ، نستطيع أن نستنتج أن هناك أهداف كثرية جعلت املؤسسات حمل الدراسة 
التفاعل مع مجاهري املؤسسة، وهذا راجع إىل الطبيعة التواصل و  هو  تستخدم الوسائط الرقمية، وأهم هدف

 انتقادات ، تقدمي  آراء،املعلومات تبادلمن خالل ، جعل االتصال متعدد االجتاه ، التفاعلية للوسائط الرقمية
كسب و من أجل  يف تسهيل وزايدة التفاعل  االنرتنيتوأن املؤسسات تستفيد من تقنيات   حول املنتوج أو اخلدم

 ثقتهم .

 ونيركز  و العالقات العامة يف املؤسسات حمل الدراسة حيث  أهنم  ابالتصالون لنا املكلفه أكدوهذا ما 
 على تواصل مستمر مع مجاهريهم  وتزويدهم ابملعلومات عرب شبكات البقاء من خالل ،ةعلى خاصية التزامني

''،حيث أهنم  ته الوسائط هو "حتسني صورة املؤسسةه استخداممن وراء  املستمر إضافة إىل سعيهماالجتماعية. 
حيرصون على تقدمي كل ما يهم مجهور املؤسسة و كل جديد تقوم به من أحداث ،أبواب مفتوحة،تظاهرات،من 

وضع روابط هتم الزوار ابإلضافة إىل ترك رسائل  ةاولخالل الشبكات االجتماعية و  املواقع اإللكرتونية وحم
كل هذا من أجل حتسني صورة و ل مبواعيد املناسبات زايدة إىل حتديث املوقع بصورة منتظمة وتنبيهات ووضع جداو 

 .و منتجاهتا  خلدماهتا ذا يساعد بصورة عكسية  يف تسويق وترويج املؤسساتوكل ه .ومسعة املؤسسة

 الرقميةكيفية تفاعل موظفني العالقات العامة مع اجلماهري اخلارجية عرب الوسائط :  22 رقم جدول

% ةالنسبة املئوي   العبارة التكرار 
 من وقت إىل فخر 7 14.2

 على مدار اليوم 42 85.7

 اجملموع 49 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

،حيث مع اجلماهري اخلارجية عرب الوسائط الرقميةالعالقات العامة  يتفاعل موظفكيفية يبني اجلدول اآليت  
منهم أهنم يتفاعلون من  %13.4يف حني أكد  من املبحوثني أهنم يتفاعلون على مدار اليوم، %85.7يرى

 وقت إىل آخر.

على مدار اليوم من خالل هذه األرقام نستطيع أن نستنتج أن أغلب مؤسسات حمل الدراسة يتفاعلون 
هته الوسائط لتحقيق  واستغاللو ذلك إلدراكهم مدى أمهية التفاعل مع اجلماهري اخلارجية عرب الوسائط الرقمية 

أو املواقع االلكرتونية على الويب   ةاالجتماعي التعليقات عرب شبكات و ذلك ابلرد على  أهداف العالقات العامة
بكات واقع والشامل بات وطنية كانت أو دينية  و حتينيكما يتم نشر معلومات عروض و هتنئة االحتفال مبناس
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العاملني يف بعض األحيان مبهام أو  النشغاليف حني يعود تفاعل املؤسسات من وقت إىل آخر ابستمرار.
                           متر هبا املؤسسة. اجتماعات أو ظروف

 .االنرتنيتلمؤسسة على ل اإللكرتوين وقعامليبني مدى تفاعلية  :23 جدول رقم

% ةالنسبة املئوي  التكرار          العبارة 

       51.9            27  نعم 

 ال 25 48

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

" ابملؤسسات، حيث االنرتنيتلمؤسسة على اإللكرتوين لوقع امليبني اجلدول الذي أمامنا "مدى تفاعل 
من عينة الدراسة أن موقعها  %48من العينة املبحوثة أن موقعهم تفاعلي، يف حني أقر  %51.9أكد ما نسبته 

  ليس تفاعلي. االنرتنيتعرب 

هذا أن النسبة الغالبة من املؤسسات موقعها تفاعلي و  ومن خالل هذه املعطيات نستطيع أن نستنتج،
راجع إىل أن املؤسسات حمل الدراسة أدركوا التأثري أثبته لنا السؤال السابق حول ديناميكية املوقع اإللكرتوين وهذا 

ردود اجليد للتواصل مع مجاهري املؤسسة عرب املوقع على ممارسات العالقات العامة ابإلضافة إىل أهنا فرصة ملعرفة 

اجلماهري حنو أداء وبرامج املؤسسات، فيما كان أهم أتثرياهتا على أداء ممارسي العالقات العامة أهنا جعلتهم فعل 
املعارف  ابكتسابارسني موتركيزا نظرا لسرعة نشر املعلومات من خالهلا، إىل جانب توفري فرصة للم انتباهاأكثر 

ملؤسسات اليت موقعها ليس تفاعلي كانت أيضا مرتفعة نوعا ة ابيف حني كانت نس، عبر هذه المواقعوتبادل املهارات 
ألهنا أكثر تفاعلية  االجتماعيما وذلك يرجع إىل أن هذه املؤسسات تركز أكثر على التفاعل عرب مواقع التواصل 

 . مقارنة ابملوقع

 .هي مؤشرات هذا التفاعل : إذا كان موقعكم تفاعلي ما24 جدول رقم

% النسبة املئوية   العبارة التكرار 
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ةوجود روابط الربيد اإللكرتوين للمؤسس 35 31.8  

 االهتماماتإاتحة الفرصة للزوار لتحديد  07 6.3
 واألولوايت

 إاتحة الفرصة لطلب املعلومة الالزمة 10 09
 

 ختصيص اضاء للتعبري عن اآلراء 50 45.4

يف األنشطة لالشرتاكدعوة اجلمهور  08 7.8  

 أخرى / /

 اجملموع 110 100
 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

ها تفاعلي، حيث عميثل اجلدول أعاله مؤشرات التفاعل يف مواقع املؤسسات اليت أفادت سابقا أبن موق
"ختصيص فضاء للتعبري عن  التفاعلية يف موقعهم هو مؤشرمن املؤسسات املدروسة أن  %45.4أكد ما نسبته

اإللكرتوين  "وجود روابط الربيد من عينة الدراسة قالوا أن مؤشر التفاعل هو %31.8اآلراء" ليأيت بعدها
من  %07.8وبعدها، "إاتحة الفرصة للمعلومات الالزمة"منهم أكدوا أنه  %9مانسبتهللمؤسسة" ، مث 

من عينة  %06.3يف األنشطة"، وأخريا نسبة  لالشرتاكدعوة اجلمهور "املبحوثني متثل هذا املؤشر لديهم يف 
  واألولوايت".   االهتماماتقلوا مؤشر"إاتحة الفرصة للزوار لتحديد  الدراسة

عرب ومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن معظم املؤسسات مواقعها تتيح جمموعة من العناصر للتفاعل 
ذالك ألهنا تعمل على بناء احلوار وتعزيز العالقات مع  عن اآلراء هو ختصيص فضاء للتعبري شيء املوقع وأكثر

، وحاز مؤشر وجود روابط الربيد اإللكرتوين أن احلوار أرقى ممارسة أخالقية للعالقات العامة ابعتبار اجلماهري
على نسبة كبرية ألن هذا املؤشر متعلق ابجلمهور الداخلي و اخلارجي للمؤسسات ذلك ألن روابط للمؤسسة 

ابلقائم على املوقع من طرف اجلمهور الداخلي أو اخلارجي غري موجودة يف  ابالتصالالربيد اإللكرتوين املتعلق 
الالزمة من خالل الدخول إىل  لوماتاملعبنا" لكن املوقع يتيح الفرصة للمستخدم لطلب  اتصلاملوقع مثل عنصر "

، كذالك تساهم املواقع يف دعوة اجلمهور  االفتتاحيةخارطة املوقع أو عن طريق اخلدمات الظاهرة يف الصفحة 
 ن.للمشاركة يف أنشطة املؤسسة من خالل اإلعالانت أو غريها من العناصر من أشكال اإلعال
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 من قبل اجلماهري مع املواد اليت يتم نشرها عرب مواقع التواصل االجتماعي. التفاعل :مدى25 جدول رقم

% ةالنسبة املئوي   العبارة التكرار 

 ال يوجد تفاعل 03 5.7

 تفاعل قليل 13 25

  تفاعل كبري  36 69.2

 اجملموع 52 %100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

تكشف لنا بياانت هذا اجلدول مدى التفاعل من قبل اجلماهري مع املواد اليت يتم نشرها عرب مواقع 
 %25يف حني يرى  من جمموع أفراد العينة أن هناك تفاعل كبري، %69.2التواصل االجتماعي حيث أكد 

من املبحوثني فقد  %5.7أن التفاعل قليل من قبل اجلماهري عرب مواقع التواصل االجتماعي، أما ما نسبته منهم 
 أكدوا أنه ال يوجد تفاعل من قبل اجلماهري.

وترجع هذه النسب أن أغلبية املبحوثني يرون أن التفاعل يكون كبري من قبل اجلماهري عرب مواقع التواصل 
لذي يستطيع، مجاهري املؤسسات إبداء آرائهم، اقرتاحاهتم و انتقاداهتم فيه  بكل حرية االجتماعي ألنه الفضاء ا

 استفساراهتم بسرعة. وتلقي اإلجاابت عن تساؤالهتم و   ومعرفة كل جديد حول، خدمات أو منتوجات أو عروض

اجلماهري االتصال مبؤسسات حمل الدراسة  عن التفاعل الكبري من قبل  مسؤولوو هذا ما أوضحه لنا 
اخلارجية عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث أن هذا التفاعل هو الذي يشجعهم أكثر على االستمرار و البقاء 

 على تواصل و التحسني من أجل عطاء أفضل عرب الفضاء االلكرتوين .

ديث بعض يوجد تفاعل من قبل اجلماهري ميكن إرجاع ذلك إىل عدم حت أما ابلنسبة للفئة اليت ترى أنه ال 
 املؤسسات ملوقعها و شبكاهتا االجتماعية و التواجد الشكلي على شبكة االنرتنت جيعل اجلمهور ال يتفاعل.

 .مواقع التواصل االجتماعي عربتفاعل اجلماهري كيفية :  26 جدول رقم

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 
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 املشاركة 28 17.9

 التعليق 54 34.6

 اإلعداب 64 41

 الدردشة 9 5.7

 أخرى / /

 اجملموع 156 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

من املبحوثني أن  %41التواصل االجتماعي حيث أكد مواقع كيفية التفاعل عرب أعاله  يربز لنا اجلدول 
من أفراد العينة أن التفاعل يكون  %34.6التفاعل عرب هذا الفضاء يكون عن طريق اإلعجاب ، يف حني يرى   

هي ما نسبتها و و الفئة األخرية  يرون أن التفاعل يكون عرب املشاركة، %17.9من خالل التعليق، أما ما نسبتهم 
 ترى أن التفاعل يكون عن طريق الدردشة . % 5.7

حسب رأي  التواصل االجتماعيواقع مو من خالل هذه النسب نستنتج، أن تفاعل اجلماهري عرب 
عن طريق اإلعجاب و ميكن إرجاع ذلك إىل أن أي منشور يهم املتابع و يلفت اهتمامه يضغط يكون  املبحوثني 

وهذا  على إعجاب من أجل أن يصله كل ما هو جديد و لسهولة هذا التفاعل ، لتليها التفاعل عن طريق التعليق
تساؤالت أو من أجل ،ذلك من أجل طرح استفسارات و  راجع إىل درجة اهتمام املتابعني مبا تنشره املؤسسات 

شر  املعلومة على نطاق عن طريق املشاركة و ذلك من أجل ن التفاعل مث  أو نقدها،التشجيع و الدعم املؤسسة 
التفاعل عن طريق  يت يف األخري ليأ  ابملؤسسة، تعريف الواسع و مشاركتها مع األصدقاء و بتايل توسيع دائرة 

جتيب على أغلب التساؤالت يف التعليق غري أن هناك بعض  املؤسسات  طابع  ة قليلة نظرا ألنالدردشة بنسب
للحصول على   تتطلب الدردشة ''التحدث يف اخلاص''  أو طرح ملواضيع هتم املؤسسة و املتعامل االستفسارات 

 . الستفساراهتممعلومات دقيقة أكثر و شاملة 

مواقع التواصل وجود خمتص أو اريق للتعامل مع الوسائط الرقمية والتفاعل عرب : 27 قمجدول ر 
 االجتماعي
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% النسبة املئوية   العبارة التكرار 

 ال 28 53.8

 نعم 24 46.1

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

 فريق أو خمتص وجد بعدمأكدوا  املبحوثني%53.8من خالل قراءتنا للجدول املبني أعاله اتضح أن 
أبنه يوجود خمتص أو فريق للتعامل مع  إجابتهممنهم كانت  %46.1، يف حني  الرقمية الوسائط هته مع للتعامل

 ئط الرقمية و التفاعل عرب مواقع.الوسا

 والتفاعل الوسائط مع للتعامل فريق أو خمتص فيها يوجد ال الدراسة حمل املؤسسات بعض أن إرجاع ميكن
 مما خمتصني على لالعتماد  قدرهتا عدم احلايل الوقت يف ترى و بذلك تسمح ال ميزانيتها أن إىل  املواقع عرب

 دون اإلنرتنت، شبكة على احلضور مبجرد  تكتفي فهي ، مواقعها يف التجديد عدم من تعاين  جعلها
 .فعالة اتصالية اسرتاتيجيات

يف حني يفسر وجود خمتص أو فريق للتعامل مع الوسائط و التفاعل عرب املواقع أبن املؤسسات أصبحت 
تعطي أمهية كبرية لالعتماد على الوسائط يف وظائف العالقات العامة  ،فهي حتتاج للعمل كفريق من أجل إنتاج 

ال يكفي جيب أن يكون هناك  فمجهود رجل العالقات العامة وحده ابحرتافيةعمل يف املستوى املطلوب و 
خمتصني يف تصميم املواقع ،محاية من القرصنة ،جتديد و حتيني املواقع االلكرتونية و الشبكات ،و هذا ما أوضحه 
لنا بعض مديري املؤسسات حمل الدراسة أبن لديهم جمموعة من املختصني و التقنني للتعامل مع الوسائط 

هتا و االستفادة القصوى او مواكبة تطور  مثل هته التكنولوجيات ستخداماالرقمية،ألن املؤسسة حترص على حسن 
 من أي حماولة للقرصنة.  منها  و محاية معلوماهتا و مواقعها

 .مدى تقبل املؤسسة النقد عرب الوسائط الرقمية:28 جدول رقم

 العبارة التكرار النسبة املئوية%
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تتقبل ال 5 9.6  

 أحياان 8 15.3

 تتقبل 39 75

 اجملموع 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

يربز لنا هذا اجلدول قبول املؤسسات النقد من قبل اجلماهري عرب الوسائط الرقمية،حيث أن املؤسسات 
حمتال  %9.6، مث عدم تقبلها له بنسبة %15.3، لتليها تقبلها للنقد أحياان بنسبة  %75تتقبل النقد بنسبة 

  .املرتبة األخرية

أن أغلب املؤسسات حمل الدراسة تتقبل النقد من قبل  اجلدول معطيات من نستنتج أن نستطيع و
اجلماهري عرب الوسائط الرقمية ألن املؤسسات  حتاول أن تكون متفهمة جلميع الفئات اليت تتعامل معها وأن تكون 

أن  االعتبارو حماولة البقاء على تواصل  معهم مع األخذ بعني  اقرتاحاهتملتقبل انتقادات مجاهريها و  استعدادعلى 
،ألهنم خيتفون وراء هوية رقمية ميكن أن تكون حقيقية أو مزيفة  جرأةاجلماهري يف الفضاء االلكرتوين تكون  أكثر 

ات غري الئقة و غري ،يف حني أن املؤسسات ال تتقبل النقد عندما يكون نقد غري بناء و يف بعض األحيان انتقاد
ابإلضافة إىل املنافسني للمؤسسات الذين يقدمون نقد يف شكل مغالطات  -كالم بذيء  -شتم-سب-مربرة

 ،تشهري ،اهتامات من أجل تشويه مسعة املؤسسات املنافسة .

 

 

 

 

 

 .رد املؤسسة يف حال تقدمي النقد هلا :29 جدول رقم
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 العبارة سنوات5أقل من  سنوات 10إىل 5من سنة اما اوق11من  اجملموع

 ك ن ك ن ك ن ك ن

عدم الرد يف حالة وجود  2 16.6 2 16.6 8 66.6 12 23.07
 نقد غري بناء

 حتليل و دراسة النقد 3 30 3 30 4 40 10 19.2

 أخذ النقد بعني االعتبار 1 12.5 4 50 3 37.5 8 15.3

الرد مع احرتام الرأي  2 9.09 8 36.6 12 54.4 22 42.3
 اآلخر

 اجملموع 08 / 17 / 27 / 52 100

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

من  % 42.3هلا ،حيث عرب   من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني رد املؤسسات يف حال تقدمي نقد
الرأي اآلخر، كما أكد  احرتامأفراد العينة على أن املؤسسات يف حالة تقدمي نقد الذع هلا فإهنا ترد مع 

 19.2من املبحوثني أن املؤسسات تكتفي بعدم الرد يف حال وجود نقد غري بناء،  يف حني أجاب  23.07%
 .االعتبارمنهم أبخذ النقد بعني   %15.3كما صرح   ؤسسات تقوم بتحليل و دراسة النقدأن امل %

الرأي اآلخر   احرتاماملوظفون الذين يقومون ابلرد مع  أبن جند ،اخلربة عامل إىل وابلنظر النتائج هذه خالل ومن
سنة، ونسبة قليلة 11منهم خربهتم أكثر من  %22سنوات(، و10إىل5ن لديهم خربة)م %36.6كانت منهم 

من الذين يستعملون أسلوب عدم الرد يف  %66.6 سنوات، وتليها5خربهتا أقل من  %9.9قدرت بمنهم 
منهم كانت نسبة متساوية على حد سواء  %16.6سنة فأكثر(، و 11خرب)منحال تقدمي نقد غري بناء لديهم 

يف حني الذين أكدوا أبهنم يقومون بتحليل سنوات(،  10إىل5سنوات( ومن )5بني العمال ذوي اخلربة )أقل من 
 10إىل 5سنوات ومن 5سنة، وذوي اخلربة أقل من 11منهم لديهم خربة أكثر من  %40ودراسة النقد فكانت 

، ويف األخري الذين املؤسسة يف سنة 11 من أكثر خربة لديهم ممنعلى حد سواء، %30ت :نوا بنسبة سنوا
 %37.5ونسبة سنوات(،10إىل5لديهم خربة)من %50كانت منهم   االعتبارأكدوا أبهنم أيخذوا النقد بعني 

    سنوات.5خربهتم أقل من  %12.5سنة، وأخريا 11خربهتم أكثر من 
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من خالل هذه األرقام ، نستطيع أن نستنتج نسبة عالية من املؤسسات حترتم الرأي اآلخر عند تقدمي نقد 
 يؤكده نقد الذع قين التفاعل البناء يكسب ثقة اجلمهور و يضمن وفائهم فرجل العالقات العامة عند تلألالذع 

و حماولة تصحيح  اإلجيايبالعامل و خربته يف العمل  جتعله جيسد التفاعل  فاحرتافيةصورة حسنة على املؤسسة 
املعلومات اخلاطئة لكي حيافظ على الصورة احلسنة للمؤسسة و يكون مرآهتا فكلما كان العامل ذو خربة كل ما  

النقد ال تستطيع  املؤسسة اليت ال تتقبل و التعامل مع مثل هذه االنتقادات ،ألن  اإلجابةكان على دراية بكيفية 
  بعض ألنلتليها عدم الرد يف حال وجود نقد غري بناء و ذلك لتفادي النزاعات  أن تدرك نقاط قوهتا و ضعفها.

 الرد  من  بدالا  لكن جائر، بشكل املؤسسات  مسعة تشويه إىل تسعى إهاانت تشهري، شتم، و سب التعليقات
،مث أييت حتليل و دراسة النقد و ذلك من أجل معرفة رأي  الرد عدم املؤسسات فضلتت الئق غري أبسلوب

اجلمهور احلقيقي حول اخلدمة أو املنتج و مراعاة التغيري و التحسني إىل األفضل و دراسة هذا النقد و حتليله 
 . إسرتاتيجيتهاما يتماشى مع  االعتباروأتخذ  بعني 

 .من قبل املؤسسة اصل والتفاعل مع اجلماهريدرجة إحداث الوسائط الرقمية تغيري يف التو  :30 رقم جدول

 

 

 

 

 

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

 مع املؤسسات التفاعل و التواصل يفتغيري  الوسائط إحداثمن خالل اجلدول أعاله و الذي ميثل درجة 
من أفراد العينة إىل أن التغيري الذي أحدثته هته الوسائط كان  %51.9، حيث كانت أجاب ما نسبته اجلمهور

ويف املرتبة األخرية أكد املبحوثني أنه مل حتدث هته  ،%42.3تليه التغيري احملدث كان متوسط بنسبة  كبري،
 .%5.7الوسائط تغيري يف التواصل و التفاعل مع اجلمهور  وذلك بنسبة  

تعود أعلى نسبة أن الوسائط الرقمية أحدثت تغيري كبري يف التواصل و التفاعل مع اجلمهور من قبل  
 أكثرفأصبحت  العمالء، واحتياجات االتصال وسائل طوربت ممارستها تتطور ، العامة العالقاتاملؤسسة إىل أن 

 اجلمهور إىل رسالتهم إيصال يف هائلة إمكانيات واالتصال العامة العالقات مسؤويل مينح مما تنوعاا، وأكثر مشولية

% يةالنسبة املئو    العبارة التكرار 

 مل حتدث تغيري 3 5.7

 متوسط 22 42.3
 كبري 27 51.9

 اجملموع 52 100
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 والسرعة القيمة على والرتكيز العصر، متطلبات ومواكبة املؤسسة، صورة حتسني أجل من ،فعالة بطريقة املستهدف
 .احلديثة التقنيات على ابالعتماد واإلبداع

حسب متغري  ل العالقات العامة يف املؤسسة ملدى ااعلية الوسائط الرقميةو تقييم مسؤ  :31 جدول رقم
 .اخلربة

سنة اما 11من  اجملموع
 اوق

سنوات10إىل 5من سنوات5أقل من    اخلربة ابملؤسسة 

 ك ن ك ن ك ن ك ن
جناح  وسائط فعالة تساهم يف 5 20.8 09 37.5 10 41.6 24 46.1

 العملية االتصالية
سبة وسائط غري كافية ابلن 0 0 3 30 7 70 10 19.2

 حلجم املؤسسة و تطلعات
 موظفيها

 الوسائط موجودة لكن هناك 3 16.6 5 27.7 10 55.5 18 34.6
 ضعف استغالل هلا

 أخرى / / / / / / / /

 اجملموع 08 / 17 / 27 / 52 100
 -من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسةجدول  -

حيث أكد سسة ملدى فاعلية الوسائط الرقمية، العالقات العامة يف املؤ  ولو يبني اجلدول أعاله تقييم مسؤ 
من املبحوثني  أهنا وسائط فعالة تساهم يف جناح العملية االتصالية ،لتليها تقييمها هلم أن  %46.1ما نسبنه 

،ويف األخري تقييمهم هلاته الوسائط أهنا غري   %34.6الوسائط موجودة لكن هناك ضعف استغالل هلا بنسبة 
 . %19.2بنسبة  كافية ابلنسبة حلجم املؤسسة و تطلعات موظفيها

ول حسب متغري اخلربة، جند أن املوظفون الذين أكدوا أبهنا وسائط فعالة تساهم يف جناح وابلنظر إىل اجلد
منهم خربهتم  %37.5سنة، و 11خربهتم ابملؤسسة أكرب من  %41.6كان منهم   االتصاليةالعملية 

سنوات، أما ابلنسبة 5كانت خربهتا ابملؤسسة أقل من   %20.8وآخر فئة منهم نسبتها  سنوات(10إىل5)من
 %55.5هلا فكانت نسبة  استغاللللموظفني الذين قيموا الوسائط الرقمية على أهنا موجودة لكن هناك ضعف 

 %16.6سنوات(، وأخر نسبة منهم 10إىل5خربهتم)من %27.7سنة، و11منهم خربهتم ابملؤسسة أكثر من 



 الرابع الفصل الدراسة ونتائج امليدانية للبياانت والكيفية الكمية املعاجلة

 

 
129 

ملؤسسة، وأخريا ابلنسبة للموظفني الذين قيموا أهنا وسائط غري كافية ابلنسبة حلجم سنوات يف ا5خربهتم تقل عن 
خربهتا ابملؤسسة أكثر من  %70واليت نسبتها املؤسسة وتطلعات موظفيها فكانت أكرب فئة من املوظفني فيها 

 سنوات(.5إىل 10منهم خربهتم بني) %30سنة، و11

 املؤسسات أن  حيث االتصالية العملية جناح يف تساهم فعالة الرقمية الوسائط أن نستنتج هذا من
  والتواصل،وذلك االتصال عملية تسهل االجتاه، ثنائية اتصال بيئة توفر   اليت الرقمية الوسائط أمهية تعي أصبحت

 يف عرب ينشر حمتوى كل  مع والتفاعل التواجد واستمرارية وسائطها عرب االستفسارات على الرد سرعة خالل من
  والذي األحداث مع التزامن إىل إضافة تفاعلية بيئة يف  نشره إعادة أو عليه التعليق خالل من االلكرتوين الفضاء

 القدامى للعاملني ابلنسبة خاصة و للوسائط استغالل ضعف هناك أن لتليها  ، املؤسسة خدمات قيمة من يعزز
 دورات إىل حباجة فهم أكثر خربة لديهم الذين على الرغم من أهنم مدركون لفعالية الوسائط الرقمية و خاصة

 .  عليهم العمل تسهيل و  الوسائط هته من االستفادة لتعزيز تكوينية

أهم العقبات اليت حتول دون استخدام الوسائط الرقمية، وزايدة اعالية نشاط وظائف  :32 جدول رقم
 العامة. العالقات

 -جدول من إعداد الباحثتني بناء على معطيات الدراسة -

املوضح أعاله، أهم العقبات اليت حتول دون استخدام الوسائط الرقمية و زايدة فعالية نشاط يبني اجلدول 
 حتصلتالقدامى  العاملني جيل من خاصة التكنولوجيات مواكبة عدمحيث جند أن  وظائف العالقات العامة،

% ويةالنسبة املئ   العبارة التكرار 

القدامى عدم مواكبة التكنولوجيات خاصة من جيل العاملني 37 71.1  

 عدم وجود خمتصني ملتابعة هاته الوسائط 6 11.52

 التعرض للقرصنة 9 17.3

 اجملموع 52 100



 الرابع الفصل الدراسة ونتائج امليدانية للبياانت والكيفية الكمية املعاجلة

 

 
130 

 من أهم العقبات هومن أفراد العينة تعترب أن  %17.3لتليها نسبة ، % 71.1على أعلى نسبة قدرت ب
 بعدم وجود خمتصني ملتابعة هته الوسائط .%11.52التعرض للقرصنة  أما يف األخري أجاب ما نسبته  

يتبني لنا من خالل هذه النسب املئوية أن من بني أهم العقبات اليت تقف أمام إستخدام الوسائط الرقمية 
 القدامى العاملني جيل من خاصة التكنولوجيات مواكبة عدمالعالقات العامة هو و زايدة فعالية نشاط وظائف 

وذلك لتعودهم على العمل ابلطريقة القدمية و عدم التمكن اجليد من استخدام  هته الوسائط  النتائج عن عدم 
القيام بدورات تكوينية وهذا ما مت التصريح به خالل املقابلة بعدم قيام بعض  مؤسسات حمل الدراسة  بدورات 

ظفني لديهم مهارات شخصية للتعامل مع مثل  هته تدريبية من أجل االستخدام اجليد للوسائط ابعتقادهم أن املو 
الوسائط ، لتليها التعرض للقرصنة  اليت هي من بني أهم العقبات و هذا ما أكده  لنا مدراء املؤسسات حمل 
الدراسة عندما تعرض موقع مؤسسات للقرصنة هذا سبب هلم عراقيل يف العمل مع العلم أان عملية القرصنة فشلت 

لتأيت يف املرتبة األخرية عدم وجود خمتصني ملتابعة هته  .األعماليل تسببت يف تعطيل بعض لكنها خلفت عراق
 عدم احلايل الوقت يف ترى و بذلك تسمح ال ميزانيتهاالنشأة''  و ذلك ألن بعض املؤسسات ''حديثة الوسائط

 مواقعها، يف التجديد عدم من تعاين  جعلها مما و إمنا تعتمد على خربة العاملني  خمتصني على لالعتماد  قدرهتا
 .فعالة اتصالية اسرتاتيجيات دون اإلنرتنت، شبكة على احلضور مبجرد  تكتفي فهي
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 النتائج العامة للدراسة :-3

 :االستمارة النتائج اليت أارزهتا -3-1

و هذا ما يفسر متكن هذه الفئة من العمل ، (41-31من عينة الدراسة يرتاوح سنهم بني)  40.3% -
يف هذا و متيزها مبستوى علمي و ثقايف و إتباع املؤسسات حمل الدراسة إسرتاتيجية التنويع يف 

،و هذا راجع إىل طبيعة وظيفة % 77التوظيف،ومفردات العينة ذوي مستوى خريج جامعي بنسبة 
 امعية.ت جالعالقات العامة اليت تتطلب جمهودات فكرية و مستواي

نسبة كبرية من املؤسسات حمل الدراسة ال توظف عاملني ختصصهم اتصال و عالقات عامة و إمنا  -
التنويع حماولة منها  إسرتاتيجيةختصصات قريبة منها،املؤسسات اليت اعتمدت عليها الدراسة ميدانيا تتبع 

 املوازنة العمال القدامى و الطاقات الشبابية.
من املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على العالقات العامة بشكل كبري لكن كممارسة حيث ال  50%  -

 .يتم ختصيص هلا قسم ضمن اهليكل التنظيمي
لكنها متغرية )حسب الطلب( و ذلك  املؤسسات حمل الدراسة ختصص ميزانية لقسم العالقات العامة، -

 حسب أوضاع املؤسسات.
أن اهلدف األساسي للعالقات العامة هو البقاء على  املؤسسات حمل الدراسةيؤكد أغلبية املبحوثني يف  -

منهم أبن العالقات العامة تساهم بشكل كبري يف % 69.2تواصل مع مجاهري املؤسسة و، كما أقر 
 حتسني الصورة.

 .%100كل املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة هتتم مبواكبة التكنولوجيات احلديثة بنسبة  -
والشبكات االجتماعية أكثر الوسائط الرقمية استخداما من طرف  والربيد اإللكرتوين املوقعيعترب  -

، و هذا راجع إىل إقباهلا على إنشاء حساب خاص على %75.5 املؤسسات حمل الدراسة وذلك بنسبة
ل ، و يف الوسائط الرقمية املذكورة ،هو إجراء  البد منه خاصة يف جمال مواكبة التطور التكنولوجي احلاص

إطار سعي املؤسسات يف البحث على زابئن هلا،كان لزاما عليها التنقل إىل هذا الفضاء لتحصيل متابعني 
 هلا كواجهة إعالنية خلدماهتا و منتجاهتا.

 .% 78.7تساعد الوسائط الرقمية يف حتسني االتصال داخل و خارج املؤسسة بنسبة كبرية قدرت بـ  -
نظرا ألساسيتها يف تسهيل  % 62.4الكمبيوترات املكتبية و احملمولة نسبة تعتمد العينة املدروسة على  -

عمل املؤسسات ابإلضافة إىل استغالهلا ملختلف الدعائم احلديثة للنشر االلكرتوين  من بينها اهلاتف 
 الذكي و األجهزة اللوحية.

اعية و خاصة احلضور النشط للمؤسسات حمل الدراسة على االنرتنت وتوظيفها للشبكات االجتم -
،نظرا لسهولة القيام بوظائف العالقات العامة من خالله و ذلك إما بنشر  %45.3بنسبة   ''فيسوك''
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صور آو نصوص أو فيديوهات، و الشيء اإلجيايب أنه يتم التفاعل مع هاته الوسائط الرقمية من خالل 
كانت بنسب أقل ألن   ''كدانلين''و'' واتسآب''و'' انستغرام"و التعليقات واملشاركة، أما "تويرت"

 املؤسسات أصبحت تستخدم خمتلف الشبكات االجتماعية يف تدعيم صورهتا الذهنية.
من املواد اليت ختدم العالقات العامة و يتم إضافتها عرب الفضاء اإللكرتوين هي أخبار عن  44.4% -

ء اجملتمع احمللي،ما يعين املؤسسة حيث يركز معظم املضمون املنشور عربها على استهداف العمالء وأعضا
 أن أتسيس تلك املواقع والصفحات جاء للتعريف خبدمات ومنتجات املؤسسات لدى مجهورها.

من املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم دورات تكوينية الستخدام الوسائط الرقمية ملوظفي 40.3% -
اء سريهتم الذاتية على تلقيهم العالقات العامة، ألهنا أثناء توظيفها للعاملني أتخذ بعني االعتبار احتو 

 .دورات تكوينية يف هذا اجملال
تستخدم املؤسسات حمل الدراسة الوسائط الرقمية بشكل كبري، من أجل التواصل والتفاعل مع مجاهري  -

من   %85.7هته الوسائط هو حتسني صورة املؤسسة و استخداماملؤسسة وسعيهم املستمر من وراء 
 .موظفي العالقات العامة فيها يتفاعلون  على مدار اليوم مع مجاهري املؤسسة عرب الوسائط الرقمية

من املؤسسات حمل الدراسة تؤكد أن  التفاعل يكون كبري من قبل اجلماهري عرب مواقع  % 69.6 -
حاهتم وانتقاداهتم فيه التواصل االجتماعي ألنه الفضاء الذي يستطيع مجاهري املؤسسات إبداء آرائهم واقرتا

بكل حرية، ومعرفة كل جديد حول خدمات أو منتوجات أو عروض وتلقي اإلجاابت عن تساؤالهتم 
 واستفساراهتم بسرعة.

يتم التفاعل من قبل مجاهري مؤسسات حمل الدراسة عن طريق اإلعجاب و التعليق بشكل كبري و ذلك  -
يتم التعليق من أجل طرح استفسارات،تساؤالت لكي يصله كل ما هو جديد ولسهولة هذا التفاعل و 

أومن أجل التشجيع ودعم املؤسسة أو نقدها، ابإلضافة إىل املشاركة وذلك من أجل نشر املعلومة على 
 نطاق واسع ومشاركتها مع األصدقاء وبتايل توسيع دائرة التعريف ابملؤسسة.

بناء''، وتتعامل معه ابحرتافية والتفاعل حترتم مؤسسات حمل الدراسة الرأي اآلخر ''نقد بناء أو غري  -
 .%75إبجيابية مع اجلماهري لتفادي النزاعات، وترسيخ صورة حسنة على املؤسسات و ذلك بنسبة 

االقتصادية حمل الدراسة ال تعتمد على خمتص لتسيري حمتوايهتا عرب الوسائط الرقمية، ألن هذه  املؤسسات -
 ات خاصة.اخلطوة مكلفة للمؤسسات و حتتاج لتجهيز 

أحدثت الوسائط الرقمية تغيري يف التواصل والتفاعل مع مجاهري املؤسسة و ذلك   لقدرهتا الكبرية على  -
إيصال رسالتهم إىل اجلمهور املستهدف بطريقة فعالة، و يؤكد موظفو العالقات العامة يف املؤسسات 

 ته الوسائط يف جناح العملية االتصالية.ااملدروسة فعالية ه
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أهم العقبات اليت حتول دون استخدام الوسائط الرقمية، وزايدة فعالية نشاط وظائف العالقات من بني  -
العامة يف املؤسسات حمل الدراسة التعرض للقرصنة، وعدم قيام بعض املؤسسات بدورات تكوينية 

 .%71.1 للعاملني بنسبة

 املقابلة: اليت أارزهتانتائج ال -3-2

 تدعيم نتائج االستمارة حيث توصلنا إىل النتائج التالية : قمنا إبجراء املقابالت من أجل

املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على العالقات العامة بشكل كبري لكن كممارسة حيث ال يتم ختصيص  -
وذلك حسب ( حسبا لطلب) ختصيص ميزانية هلا، لكنها متغرية كما يتم  هلا قسم ضمن اهليكل التنظيمي

 أوضاع املؤسسات.
املوقع والربيد إلكرتوين والشبكات االجتماعية أكثر الوسائط الرقمية استخداما من طرف املؤسسات يعترب  -

حمل الدراسة، وهذا راجع إىل إقباهلا على إنشاء حساب خاص على الوسائط الرقمية املذكورة، هو إجراء  
ؤسسات يف البحث البد منه خاصة يف جمال مواكبة التطور التكنولوجي احلاصل، و يف إطار سعي امل

على زابئن هلا، كان لزاما عليها التنقل إىل هذا الفضاء لتحصيل متابعني هلا كواجهة إعالنية خلدماهتا و 
 منتجاهتا كما تساعد هته الوسائط يف حتسني االتصال داخل وخارج املؤسسات.

ملوظفي العالقات  أغلبية املؤسسات حمل الدراسة ال تقدم دورات تكوينية الستخدام الوسائط الرقمية -
العامة، ألهنا أثناء توظيفها للعاملني أتخذ بعني االعتبار احتواء سريهتم الذاتية على تلقيهم دورات 

 تكوينية.
تعتمد  املؤسسات حمل الدراسة على الكمبيوترات املكتبية و احملمولة  نظرا ألساسيتها يف تسهيل عمل  -

دعائم احلديثة للنشر االلكرتوين من بينها اهلاتف الذكي و املؤسسات ابإلضافة إىل  استغالهلا ملختلف ال
 األجهزة اللوحية .

قدرة الوسائط الرقمية على إحداث تغيري يف التواصل و التفاعل مع مجاهري املؤسسة و ذلك   لقدرهتا  -
 الكبرية يف إيصال رسالتهم إىل اجلمهور املستهدف بطريقة فعالة و يؤكد مسؤويل العالقات العامة يف

 .املؤسسات املدروسة فعالية هته الوسائط يف جناح العملية االتصالية
من بني أهم العقبات اليت حتول دون استخدام الوسائط الرقمية، وزايدة فعالية نشاط وظائف العالقات  -

العامة يف مؤسسات حمل الدراسة التعرض للقرصنة، وعدم قيام بعض املؤسسات بدورات تكوينية 
 للعاملني.
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 خامتة:

اليت تستخدمها العالقات العامة  أضحت من أهم وسائل الوسائط الرقمية قدأن  ميكن القول ،مما سبق
 وإاتحة ،واستفساراهتمعلى تساؤالهتم  لرداب هامجهور  مع االتصال الفعالو ذلك من خالل   ،تفعيل وظائفها يف 

 بياانتال ونقل التفاعل سرعةعن  ؤسسات،فضالا للم الذهنية الصورة تدعيمو الصلة  ذات واملواقع اهلامة الروابط
 .وأصداءها األحداث لتطورات املستمرة املتابعة خالل من هلا تتعرض اليت األزمات مواجهة يف الرمسية

من بعض املؤسسات االقتصادية مبدينة قاملة حاولنا و ابلتقرب  فمن خالل اجلانب التطبيقي للدراسة،
أين توصلنا إىل أن معظم   ،وظائف العالقات العامةيف حتسني الوسائط الرقمية تفاعلية أثر  على تسليط الضوء

مواقع التواصل  فيها مبا اإلنرتنت شبكة خالل منتتم عن طريق الوسائط الرقمية  الرقمية  وظائف العالقات العامة
 املباشر للتفاعلذلك و  ،الربيد االلكرتوينو  اإللكرتوين للنشر احلديثة الدعائمو  اإللكرتونية املواقعو  االجتماعي

 أو راهنة أحداث عن تعليقلل ذلك كان سواء املؤسسة هتم اليت القضااي جتاه اجلمهور معوحتسني العملية االتصالية 
 .اجلماهري ناذهأ يف املؤسسة هوية تعزيز وأ املكذوبة واألخبار الشائعات عن الرد

 كاالخرتاق،  الرقمية العامة العالقات وظائف ممارسةتعرقل  اليتالصعوابت  بعض هناك تظل لكن
 .الوسائط تهه استخدام حسن أجل من ملؤسساتاب لعاملنيل تكوينية بدورات القيام عدمو  اإللكرتوين،

 البد فرصة وهي اجلمهور، مع املباشر والتفاعل التواصل عملية يف هائلة طفرة الرقمية الوسائط متثل جممل بشكلف
 ابهتماماهتا ختتلف الوسائط فهذه العامة، العالقات إدارة وتطلعات أهداف حيقق مبا منها االستفادة للمؤسسات

االتصالية  اإلسرتاتيجية تتوافق وأن البدو عليه  ،يف تعاملها مع خمتلف اجلماهري مستخدميها وعدد هااحمتو  وتنوع
 .الرقمية العامة العالقات نجاحل املنشودة األهداف حتققاليت  السليمة اإلسرتاتيجية وضعب االهتمامات تلك مع

 



 

 توصيات
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 :توصيات
 توصي الباحثتان ابآليت : بناء على النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة،

 كوظيفية العامة والعالقات االتصال دور إىل والنظر العصر، متطلبات مواكبة كيفية يف املؤسسات نظرإعادة  -
 .احلديثة التقنيات على االعتماد ظل يف للتسيري أساسية

 العالقات ملمارسي وتطبيقاته الرقمي االتصال تقنيات يف التطبيقية التدريبية الدورات املؤسسات تكثيف أمهية -
 .العامة

فعالية يزيد من مما  متصاعد بشكل وتتجدد تتسارع اليت الرقمية العامة العالقات تقنيات أحدثبتطبيق  ملبادرةا -
 وظائفها.

 مواقع التواصل يف يةفعالأكثر  تواجدتعزيز  و الرمسي اإللكرتوين للموقع متواصل حتديث هناك يكون أنضرورة  -
 .انتشارا   األكثر االجتماعي

 اليت اجلديدة األدوار ليمارس املؤسسية واالتصاالت العامة العالقات ممارسي من فريق وأتهيل إعداد ضرورة -
 التواصلمواقع  وعرب اجلمهور ومع اإلعالم وسائل معالتفاعلي  الرقمي التواصل يف سواء العامة العالقات تفرضها

 .مهامهم صلب يف تكون حبيث، االجتماعي

 ثراء مع تتناسب مفيدة معلومات تساؤالهتم،وتقدمي على والرد هلم واالستجابة املؤسسة بفهم للعمالء السماح -
 الصلة. ذات واملواقع للموقع اهلامة الروابط وإاتحة الوسائط الرقمية،

 مث ومن هلا اجلمهور إدراك على يؤثر مما اجلماهري، الحتياجات لالستجابة رقمية واستطالعات حبوث إجراء -
 .هبا الثقة زايدة و املؤسسة مسعة علىالتأثري 
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 مالحق:

 : إستمارة01ملحق رقم 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 1945ماي  8جامعة 

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 وعلم املكتبات واالتصالعلوم اإلعالم  قسم

  وعالقات عامة اتصال ماسرت
املوظف|أخيت املوظفة... أخي  

حتت عنوان:نضع بني أيديكم إستبانة حبثية   

 "العالقات العامةوظائف  واقع تفاعلية املؤسسة عرب الوسائط الرقمية وأثره يف حتسني"

والية قاملةبمن املؤسسات  عينةدراسة ميدانية ب  

نرجو من سيادتكم حتري اذدقة ية قط    ذذا مييدخل يف إطار دراسة علمية أكاد االستبيانعلما أن هذا 
واملوضوعية يف اإلجابة   ونؤكد ذكم أبن املعلومات اذيت سيتم احلصول عليها ذن تستخدم إال ذغرض اذبحث 

 اذعلمي قط .

يف اخلانة املناسبة.)×( ضع عالمة تو مالحظة:  

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 صليحة غالب/د: املشرفة خاذد عبري  زينب قرياط بن: الطالبات
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 :السوسيودميغرافية البياانت حمور

اجلنس:  ذكر            أنثى -1  

سنة قأكثر 42سنة         41إىل  31من   سنة       30إىل  20من       ة سن 20أقل من   :اذعمر    -2  

مهين تكوين             دراسات عليا           خريج جامعيجة اذعلمية:     اثنوي       اذدر  -3  

.أخرى تذكر...............................................................................  

      عالقات عامةتصال إ   و اتصال    إعالم علوم        و علوم قانونية  اذتخصص اذدراسي:آداب -4

ذغات أجنبية    رايضيات و إعالم آيل   االجتماع علم    االقتصاد علم  

 

 أخرى تذكر...............................................................................

قوقسنة قما 11من          سنوات    10إىل  5من            سنوات 5أقل من اخلربة ابملؤسسة:   -5  

 

: العالقات العامة يف املؤسسة.األول احملور  

خدماتية               إنتاجية  طبيعة املؤسسة:       -6  

توجد اذعالقات اذعامة يف مؤسستكم: -7  

 على مستوى قسم خاص ابذعالقات اذعامة - 

 اتبع ذطسم ما -

 كممارسة قط   - 

 أخرى تذكر.................................................................................-
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 اذعامة؟ اذعالقات برامج تتضمنها اذيت املعلومات هي ما -8

 )إجنازات املؤسسة( املؤسسة ووقائع حطائق -       

 املؤسسة داخل واذتطدم االرتطاء قرص -    

 ذلمؤسسة املستطبلية األهداف -     

 ابملؤسسة اذتعريف -     

 اجلماهري ومصاحل املؤسسة مصاحل بني اذتوثيق -    

 ....................................................تذكر أخرى-

 مؤسستكم؟ داخل اذعامة اذعالقات برامج تطييمون كيف  -9

 مهمة   مهمة غري

 هل يتم ختصيص ميزانية ذطسم اذعالقات اذعامة يف مؤسستكم؟-10

 نعم             ال           

   يف حال اإلجابة بنعم  كيف تكون؟ -11

 متغرية) حسب اذطلب(                 اثبتة               

ور اخلارجي مع اجلمه هي األهداف األساسية اذيت تسعى اذعالقات اذعامة يف املؤسسة إىل حتطيطهاا م -21
.أكثر من إجابة( اختيار)ميكنك   

بناء اذصورة اذذهنية ذلمؤسسة -    

املؤسسة ر ابملعلومات اذالزمة عنتزويد اجلمهو  -   

اذبطاء على تواصل مع مجاهري املؤسسة  -  
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و رغبات اجلماهري. احتياجاتاذتعرف على  -    

مواجهة األزمات -     

 أخرى تذكر:..............................................................................

مؤسستكم؟إىل أي مدى تساهم اذعالقات اذعامة يف حتسني صورة  -31  

بنسبة كبرية بنسبة قليلة                             تساهم ال  

اذسائد يف مؤسستكم؟ االتصايلكيف تطييمون املناخ   -41  

    جيدمتوس                                   سيء        

 

.يف املؤسسة : الوسائط الرقميةالثايناحملور   
 

 ة مبواكبة اذتكنوذوجيات احلديثة ؟اذعالقات اذعام رجل هتمهل ي-15

ال                                 نعم  
 

اذعالقات اذعامة  ستخدموهنا أنتم يف قسمية )اذتكنوذوجيات احلديثة( اذيت يماهي اذوسائ  اذرقم  -61
أكثر من إجابة( اختيارذلتفاعل مع مجاهري املؤسسة؟ ) ميكنك   

املوقع اإلذكرتوين-          
االجتماعيةاذشبكات  -         
   اذيوتيوب -       
املدوانت  -         

اذربيد اإلذكرتوين -  
اذتطبيطات        -  

 أخرى تذكر................................................................................

 داخل و خارج  املؤسسة؟ االتصالهل تساعد اذوسائ  اذرقمية على حتسني  -17
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ال                        بعض اذشيء     نعم                   
 

 يف مؤسستكم ؟ استخداماهي أنواع املواقع اإلذكرتونية األكثر  ما-18

املواقع اذثابتة -        
املواقع املتحركة -        

 تذكر..............................................................................أخرى -

 هي األجهزة اذذكية اذيت تعتمدون عليها يف وظيفة اذعالقات اذعامة؟ ما -19
 ( tablettes )  األجهزة اذلوحية -        

اهلواتف اذذكية -      
اذكومبيوترات املكتبية -      
 احملموذةاذكمبيوترات -
اذتلفزيون اذذكي -      
) اذساعات اذذكية(ذالرتداءاألجهزة اذذكية اذطابلة  -     

 
املستخدمة من طرف مؤسستكم؟ االجتماعيةهي اذشبكات  ما -02  

اذفايسبوك -       
اذتويرت -       

اذواتس آب -      
األنستغرام -      
ذينكد إن -      

تذكر...........................................................................أخرى  - 
ماعية؟ما طبيعة املواد اذيت يتم إضاقتها على صفحات املؤسسة يف اذشبكات االجت -21  
دعوات                   اذبياانت                                            أخبار عن املؤسسة    

 تطارير 
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 أخرى تذكر:.................................................................
 اذتطليدية على مستوى قسم اذعالقات اذعامة ؟ االتصالدرجة أمهية اذوسائ  اذرقمية نسبة إىل وسائل  -22

 مرتفعة              متوسطة                              منخفضة           

وسائ  اذرقمية؟خمتلف اذ وينية من قبل املؤسسة حول كيفية استخدامهل تتلطون دورات تك -23  
نعم                        ال                           
 

.: تفاعلية املؤسسة عرب الوسائط الرقميةالثالث  احملور  
 قيما يستخدم قسم اذعالقات اذعامة اذوسائ ؟-24

ابملوظفني داخل املؤسسة       االتصال -        
احلصول على معلومات -        
رييعملية اذتس -       
و اذتفاعل مع اجلمهور اخلارجي اذتواصل -       
حتسني صورة املؤسسة -       
اذتسويق واذرتويج -       
 تذكر:.............................................................................أخرى -

 
تتفاعلون مع اجلماهري اخلارجية عرب اذوسائ  اذرقمية؟ كيف   -52  

من وقت إىل آخر -            
على مدار اذيوم -             

 
؟اإلذكرتوين ذلمؤسسة على االنرتنت تفاعلي  هل موقع -62  

نعم                       ال                  
 

إذا كان موقعكم تفاعلي ماهي مؤشرات هذا اذتفاعل؟ -27  
وجود رواب  اذربيد اإلذكرتوين ذلمؤسسة-                
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ار ذتحديد االهتمامات واألوذوايتإاتحة اذفرصة ذلزو -                
إاتحة اذفرصة ذطلب املعلومة اذالزمة -                
ختصيص قضاء ذلتعبري عن اآلراء-            
يف األنشطة ذالشرتاكدعوة اجلماهري -            
أخرى تذكر-            

 
؟ الجتماعيامواقع اذتواصل هل هناك تفاعل من قبل اجلماهري مع املواد اذيت يتم نشرها عرب  -82   

   تفاعل كبري                       ال يوجد تفاعل                     تفاعل قليل     
؟ مواقع اذتواصل  اإلجتماعي كيف يتم اذتفاعل عرب–29  

املشاركة  -           
اذتعليق -           
اإلعجاب -           
اذدردشة  -          

 ...............................أخرى تذكر.............................-

حاتهل يوجد خمتص أو قريق ذلتعامل مع هذه اذوسائ  اذرقمية واذتفاعل عرب صف -03  
؟االجتماعيةاذشبكات    

نعم                   ال           
 

؟االجتماعي مواقع اذتواصل هل مؤسستكم تتطبل اذنطد من قبل اجلماهري عرب -13  
ال تتطبل                     أحياان                           تتطبل         

 
هو ردكم؟ يف حال تطدمي نطد ما -23  

............................................... 
 

ؤسسة ؟مع اجلمهور من قبل املهل أحدثت هذه اذوسائ  تغيري يف اذتواصل واذتفاعل  -33  
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مل حيدث تغيري                    متوس                      كبري         
 

ئ  اذرقمية:ل عن اذعالقات اذعامة يف املؤسسة ملدى قاعلية اذوساو ما هو تطييمك أنت كمسؤ  -43  
وسائ  قعاذة تساهم يف جناح اذعملية اإلتصاذية -               
ة حلجم املؤسسة وتطلعات موظفيهاوسائ  غري كاقية ابذنسب -              
هلا  استغاللضغف اذوسائ  موجودة ذكن هناك  -              

 أخرى تذكر..............................................................-
 

عاذية نشاط اذوسائ  اذرقمية  وزايدة ق  استخدامدون  حتول هي أهم اذعطبات اذيت برأيك ما   -53
اذعالقات اذعامة ؟ وظائف  

..........................................................................................
...................................................... 
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 : دليل املقابلة02امللحق رقم 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

 –قاملة -1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 و علم املكتبات  االتصال قسم علوم اإلعالم و

 ختصص : اتصال و عالقات عامة 

 مكان املقابلة .............

 مدة املقابلة...................

 ''العامة العالقات وظائف حتسني يف وأثره الرقمية الوسائط عرب املؤسسة تفاعلية ''واقع

 قاملة واليةب املؤسسات منبعينة  ميدانية دراسة

 

 إشرباف :                                                                   :اعداد الطالبات 

 د/غالب صليحة                                                                           خالد عبري -

 بن قرياط زينب  -

 

 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.مالحظة : املعلومات اليت تدلون هبا يف هذه املقابلة سرية و ال 

 و نشكركم مسبقا على تعاونكم

 السنة اجلامعية 

2017/2018 
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 ما املستوى اإلداري جلهاز العالقات العامة يف مؤسستك ؟-1

 ؟مقارنة ابألقسام األخرى  العامة العالقات قسم ميزانية كيف تكون-2

هل تساعد و  املؤسسة، مجاهري مع للتفاعل العامة العالقات قسم قبل من تستخدم اليت الرقمية الوسائط هي ما-3
 ؟على حتسني االتصال داخل و خارج املؤسسة الوسائط الرقمية 

 وظيفةيف آداء  مؤسستكم عليها تعتمد اليت( اإللكرتوين للنشر احلديثة الدعائم)الذكية األجهزة أهم هي ما-4
 العامة؟ العالقات

 مؤسستكم؟ طرف من استخدما األكثر االجتماعية الشبكات تتمثل فيما-5

 وظائفكم؟ مع ابلتنسيق الرقمية الوسائط استخدام على عملك خالل تدريبية دورات تلقيت هل-6

و   املؤسسات وصفحات مواقع على إضافتها يتمو  العامة العالقات ختدم اليتواحملتوايت  املواد طبيعة هي ما -7
 ؟كيف يتم التفاعل معها من قبل اجلماهري 

و  ،املؤسسة مجهور مع التفاعل يف هلا استخدامكم مدىو  الرقمية الوسائط العامة العالقات قسم يستخدم فيما-8
 ؟هته الوسائط  فاعلية ملدى املؤسسة يف العامة العالقات كمسؤولأنت   تقييمكما هو 

ممارسة العالقات حتول دون  أمام استخدام الوسائط الرقمية و تقف اليتو املعوقات الصعوابت برأيك ما أهم -9
 ؟بفعالية  العامة لوظائفها 

 نشكركم مرة أخرى على تعاونكم الكبري يف إجناز هذا البحث.
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  : املوقع اإللكرتوين ملؤسسة عمر بن عمر.03 ملحق رقم

 
 

: الصفحة الرمسية للمديرية العامة لألمن الوطين عرب تويرت04 ملحق  

 
 

 : تطبيق "ألو شرطة" من املوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء اجلزائرية 05ملحق رقم 
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 خدمات مؤسسة اتصاالت اجلزائر عرب موقعها اإللكرتوين :06ملحق رقم 

 

 
 

 

 : احلساب الرمسي ملؤسسة بريد اجلزائر عرب انستغرام07 رقم ملحق
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 عرب موقعها اإللكرتوين : من اخلدمات اليت تعرضها مؤسسة بريد اجلزائر08 رقم ملحق

 

 

 
 

 

 : من بني الرسائل و احملتوايت اإلتصالية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر مع مجهورها اخلارجي09رقم  ملحق

 

 
 

 


