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 داءــــــــــــــــــــــــإه

 
 غالئل ال خترقها أظافر الزمن ونسجت يلإىل اليت أحببتها حد الالهناية 

 إىل من ركع العطاء أمام قدميها
 "قرة عيين  أمي" إىل اليت غمرتين بدعواهتا إىل بسمة الوجود  

 إىل الذي علمين العطاء دون انتظار.. والوقاراهلل باهليبة  الذي كللهإىل 
 خري الصديق وكان يلحدودي  ورسم يلإىل الذي علمين أجبدية احلروف 

 "أيب العزيز" والعرفان باجلميلكلمات الشكر   وال تفيهإىل من أمحل امسه بكل افتخار 
 "زوجي الغايل"ق دريب فيسندي ور إىل 

 "أخيت حبيبيت" إىل توأم روحي إىل من عرفت معها معىن احلياة 
إىل من أرى التفاؤل بعينيه والسعادة يف ضحكته إىل شعلة الذكاء والنور إىل الوجه املفعم بالرباءة  

 "أخي"
 بامسهكل  إىل كل أفراد عائليت وأقربائي

 عرفت وأوىف وأصدق منيف الوجود  وأعز من اتإىل من كّن يل نعم الصديق
 عشتها واأليام اليتاللحظات  وأصواهتن أمجلإىل الاليت تسكن صورهن 

 "صديقايت"إىل أخوايت اللوايت مل تلدهن أمي 
 والتقدير االمتنانقدم كل أ كإليأمينة بن زرارة : ة املشرفة إىل األستاذ

 إىل كل من أشعل مشعة يف دروب عملي إىل من وقف على املنابر
 "أساتذيت الكرام"ري دريب إىل فكره لين وأعطى حصيلة

 بالعلم يف كل مكان ويبحث لالرتقاءإىل كل من يفكر 
 اهدي هذا العمل املتواضع
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 :ملّخص
ووسائط اإلعالم اجلديد تعرض هذه الدراسة حتديد مفهوم رأس املال العالئقي والشركات الناشئة 

حيث هتدف هذه الدراسة إىل تأكيد أمهية رأس املال العالئقي كأصل غري . األكثر استخداما اليوم
ملموس يف تطوير أداء هذا النوع من الشركات عرب الوسائط اجلديدة اذ تعترب هذه الوسائط مكون 

 . أساسي بالنسبة للشركات الناشئة اليوم
مكن لنا مجع اكرب قدر الذي  استخدام املنهج الوصفي متكالية املطروحة وقصد االجابة على اإلش

 .ا املوضوع قصد حتليل البيانات وتفسريها ذممكن من املعلومات الوصفية حول ه
خلص البحث إىل أن هناك دور كبري وفعال لوسائط االعالم اجلديد يف تطوير وتوسيع رأس املال ف

ا تتميز به هذه الوسائط من خصائص تسهل عملية تكوين شبكة العالئقي للشركات الناشئة وذلك مل
 . من العالقات من خالل التفاعل مع أكرب عدد من اجلماهري وكسب ثقتهم

 .وسائط االعالم اجلديد، رأس املال العالئقي، املؤسسات الناشئة :  الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Résumé : 
La présente étude expose la définition des concepts de Capital Relationnel, les 
entreprise émergente et les nouveaux médias les plus utilisés aujourd'hui. Cette 
étude  vise à souligner l'importance du capital relationnel en tant qu'actif 
incorporel dans le développement de la performance de ce type de sociétés à 
travers les nouveaux médias sachant que ces médias sont une composante 
essentielle pour les entreprises émergentes.  
Afin de répondre à la problématique soulevée, l'approche descriptive a été utilisée, 
ce qui nous a permis de recueillir autant d'informations descriptives que possible 
sur le sujet afin d'analyser et d'interpréter les données.  
La conclusion de l’étude a révélé qu'il y a un rôle important et efficace des 
nouveaux  médias dans le développement et l'expansion du capital relationnel des 
entreprises émergentes grâce aux caractéristiques des médias qui facilitent la 
formation de réseau de relations à travers l'interaction avec le plus grand nombre 
de spectateurs et de gagner sa confiance dans le processus. 
Les mots clés : les nouveaux médias ; capital relationnel ; entreprise émergente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Abstract: 
This study presents the concept of relational capital, start-ups and the most used 
new media today. So, this research aims to emphasize the importance of relational 
capital as an intangible asset in the development of the performance of this type of 
companies through the new media which are considered as a key component for 
the start-ups today. 
In order to answer the problem, a descriptive approach is used, which enables us 
to collect as much descriptive information as possible on the subject in order to 
analyze and interpret the data. 
The research concludes that there is a large and effective role for the new media in 
developing and expanding the relational capital of start-ups because of the 
characteristics that facilitate the formation of a network of relationships through 
interaction with the largest number of audiences and gain their confidence. 
 
Keywords: New Media ; Relational Capital ; start-up . 
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 :  مقدمة
من أهم ما أفرزته ثورة االتصاالت واملعلومات اليت شهدها العامل يف منتصف عقد التسعينات هو ظهور اإلنرتنت 

يدا من الصعوبات اليت واجهتهم من قبل وما أتاحته من فرص تسويقية حديثة،مرنة وسريعة ،جّتنب الزبائن عد
 ومتكنهم من تلبية حاجاهتم يف أسرع وقت وأقل تكلفة وبطريقة جذابة تشجعهم على االقبال عليها أكثر

اذ أصبح من الضروري يف ظل تكنولوجيا املعلومات والتغري املتالحق والتقدم السريع للمعرفة ، إعادة النظر يف 
ائل املستخدمة له على حد السواء ، مبا يتماشى مع أهم متطلبات املؤسسات أسلوب تكوين العالقات والوس

وأهدافها املنشودة،و عليه تعمل هذه املؤسسات على حتسني االتصال الداخلي واخلارجي باالعتماد على أساليب 
جلماهري املختلفة، اإلدارة والتقنيات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال وذلك من خالل التفاعل والتقرب من ا

حيث أن حتسني العالقات كما وكيًفا تعد مسة بارزة يف جناح املؤسسات ، وال تستغين عنها أي مؤسسة ،اذ أهنا 
تعتمد بالدرجة األوىل على مدى التدفق املعلومايت خصوصا بعد أتساع دائرة املعرفة والبحث يف شىت امليادين 

تكنولوجيا املعلومات، وأصبح عصرنا احلاضر يسمى بعصر املعلومات  وظهور األجهزة اإللكرتونية املستخدمة يف
املرتكز على الشبكات املعلوماتية ، ولقد أحدثت الشبكات تغيريات جذرية يف كيفية نقل املعلومات، ومشاركة 

ال املعلومات بني املوظفني يف املؤسسة مما سهل عملية تكوين العالقات ، حيث شهدت العمليات العالئقية حتو 
جذريا من الشكل التقليدي، إىل الشكل اإللكرتوين ، اذ يتوجب عليها أن تعمل بشكل جدي على دعم هذه 
العملية ، وتوفري كافة أسباب النجاح هلا، كوهنا تساهم بقوة يف التنسيق وأداء املهام وحتقيق األهداف ، مما جيعل 

 .املؤسسة أكثر حتكما يف عالقاهتا 
. ليت يعيشها العامل اليوم، هى أحد أهم مراحل التطور التارخيي الكربى يف تاريخ اإلنسانيةتعد ثورة املعلومات ا 

ومن أهم نتائج هذه الثورة املعلوماتية التغريات الكربى اليت حدثت يف الصناعة اإلعالمية، وأمناط استهالك 
مظهرًا جديدًا كلياً، ليس يف اطار ويعد اإلعالم اجلديد  .املعلومات، وإنتاجها، ونشرها، والتشارك يف مضامينها

دالالت علوم االتصال فقط، ولكن يف جممل ما حييط هبذا النوع املستحدث من اإلعالم من مفاهيم خاصة كونه 
 .ما زال يف معظم جوانبه حالة جنينية مل تتبلور خصائصه الكاملة بعد

ري من القرن العشرين ليشمل دمج حيث جاءت وسائط اإلعالم اجلديد كمصطلح واسع النطاق يف اجلزء األخ
وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور واملوسيقى والكلمة املنطوقة واملطبوعة، مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر 
وتكنولوجيا االتصاالت، وتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدها جمال االتصال واإلعالم، حيث سامهت الثورة 

ل االتصال يف التغلب على احليز اجلغرايف واحلدود السياسية، واليت أحدثت تغيري بنيوي يف نوعية التكنولوجيا يف جما
 .الكم والكيف يف وسائل اإلعالم

 لذا فقد اعتمد رجال التسويق يف عديد الشركات على هذه الوسائط للرتويج ملنتجاهتم كوسيلة
 وعالقة مباشرة مع العمالء خاصة أن لكسب تسويقا أكرت للشركة، من خالل بناء قاعدة اجتماعية

 بعض الشركات ال يقدمون خدمات ومنتجات مباشرة لذلك على الشركات توفري خمتلف السبل للتواصل
 مع العميل وخنص بالذكر هنا الشركات الناشئة اليت حتتاج إىل هذه الوسائط بكثرة يف جمال تطوير عالقاهتا 



 

 
 

من بني أهم القطاعات بالدولة ، حيث أولت له احلكومة الكثري من يعترب قطاع املؤسسات الناشئة باجلزائر 
االهتمام والذي جتسد يف الدعم  الذي عرفه هذا القطاع ، ورغم هذا الدعم املوجه للمؤسسات الناشئة فيبقى هذا 

 .القطاع يعاين من مشاكل عديدة ومجة ، أغلبها متعلقة بعمليات التسيري داخل الشركة يف حد ذاهتا 
م ذلك تسعى مجيع هذه املؤسسات جاهدة للبقاء من خالل تزويد الزبائن بقيمة أعلى من املتوقع ورفع درجة ورغ

 .رضاهم، وحتقيق معدالت أداء وحتقيق أرباح عالية
بالتايل فاالعتماد على العالقات باعتبارها نوع من الرتويج إلجياد نوع من الصالت القوية بني الشخص واملؤسسة 

األشخاص اآلخرين أو اجملتمع بصفة عامة من خالل االتصاالت املستمرة، وتغيري األحداث والتفاعل الناشئة ، و 
بني األفراد واجلماعات ، ث تقييم ردود الفعل الناجتة عن هذا االتصال والتفاعل سواء يف املؤسسات الناشئة اليت 

 هي حمل دراستنا او جماالت اخرى
رب هذه املذكرة إىل دور وسائط االعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي وانطالقا من هذا الطرح  سأتطرق ع

باملؤسسات الناشئة على مستوى والية قاملة وسأسلط الضوء على مدى فاعلية هذه الوسائط ومدى استغالهلا 
لموس لكنه جد وكيف تؤثر برأس املال العالئقي للمؤسسات وكذا التنويه بأمهية رأس املال العالئقي كعنصر غري م

 مهم ملثل هذه املؤسسات 
حيث تناولت يف هذه الدراسة موضوع استخدام وسائط االعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي رغبة يف 
الكشف عن الواقع الفعلي الستخدامها يف هذا اجملال بوالية قاملة كميدان للدراسة وتصورات ومتثالت وسائط 

لني اجلدد ،فركزت فيها على دراسة نسب استخدامها وطريقة التعامل هبا وكذا ما اذا  االعالم اجلديد لدى املقاو 
كانت العوامل احمليطة بالشركة الناشئة تأثر على طرق ونسبة االستخدام قصد معرفة جتليات استخدام الشركات 

ئق اليت تواجهها الشركات الناشئة لوسائط االعالم اجلديد يف عملية تطوير رأس ماهلا العالئقي ، ألصل إىل العوا
اشكالية : ويف اطار هذه األبعاد تتبلور . الناشئة من خالل استخدامها لوسائط اإلعالم اجلديد يف هذا اجملال 

الدراسة ، أسباب اختيار املوضوع، أهداف وأمهية الدراسة ، حتديد املفاهيم ، مرورا باملقاربة النظرية للدراسة واليت 
قسم : سقية وذلك لفهم املوضوع بشكل أدق حيث قسمت هذه الدراسة إىل قسمني حددت يف املقاربة الن
 .نظري وقسم تطبيقي 

 : القسم النظري بدوره ينقسم إىل فصلني مها على التوايل 
املؤسسات الناشئة ووسائط االعالم اجلديد وحيتوي على مبحثني حيث تناولنا يف املبحث : الفصل األول بعنوان

مفهوم املؤسسة الناشئة يف ثالثة عناصر هي خصائص املؤسسة الناشئة كذا متطلبات املؤسسة األول مدخل إىل 
الناشئة وأيضا املؤسسة الناشئة كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أما فيما خيص املبحث الثاين الذي هو 

ظائف االعالم اجلديد ووسائط بعنوان وسائط اإلعالم اجلديد  كدعيمة للمؤسسات الناشئة فتناولنا خصائص وو 
 .االعالم اجلديد وأيضا استخدامات وسائط اإلعالم اجلديد يف املؤسسات الناشئة

و يتناول الفصل الثاين دور وسائط اإلعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي باملؤسسة الناشئة حيث يتطرق 
 لناشئةإىل مبحثني أيضا األول حول رأس املال العالئقي للمؤسسة ا



 

 
 

وبه ثالثة عناصر كذلك وهي أمهية رأس املال العالئقي ، أبعاد رأس املال العالئقي ،إنشاء وتطوير رأس املال 
العالئقي باملؤسسات الناشئة أما املبحث الثاين الذي هو بعنوان استخدامات وسائط اإلعالم اجلديد لتطوير رأس 

ه االجتاهات اجلديدة لبناء العالقات باملؤسسات الناشئة وأثر املال العالئقي باملؤسسات الناشئة فندرس من خالل
وأمهية وسائط اإلعالم اجلديد لتكوين رأس مال عالئقي باملؤسسة الناشئة كذا استخدام املؤسسات الناشئة 

 .لوسائط اإلعالم اجلديد لتطوير رأس ماهلا العالئقي 
 فهو القسم التطبيقي : أما القسم الثاين 
سم فصال واحدا وهو إجرائية الدراسة امليدانية وبه مبحثني  املبحث األول حيتوي على االجراءات احتوى هذا الق

املنهجية للدراسة  وهي كالتايل منهج الدراسة ،جمتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،تقنيات مجع البيانات، اإلطار 
 املكاين والزماين للدراسة 

 .نات امليدانية  والنتائج العامة للدراسة ث االقرتاحات والتوصياتأما املبحث الثاين فيحتوي على حتليل البيا
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 : اإلشكالّية
أصبح دور الشركات الناشئة يف اجملتمعات مبختلف مستوى تطورها واضحا ومهّما، وذلك لدورها البالغ       

وتطوير األفكار جديدة وحتويلها إىل مشاريع األمهية يف الّتنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة وقدرهتا على خلق 
ناجحة قابلة للّنمو واالزدهار من جهة أخرى ؛ فبناء شركة ناشئة ناجحة قادرة على الّصمود والّنمو لتصبح عالمة 

أن  -كغريها من الّشركات-جتارية معروفة عامليا، هو حلم معظم رواد األعمال اليوم، لكن ال ميكن هلذه الّشركات 
زدهر وتصل إىل أهدافها األساسّية من دون االحتكاك واالّتصال باحمليط مبختلف فئاته، وذلك لتوفري تنمو وت

املعلومات والبيانات الّضرورية الستمرارية خمتلف العمليات، ّث الّتحكم يف سري هذه املعلومات داخل بنائها 
يري أو الّتعديل من جهة، وجذب واستقطاب الّتنظيمي، بغرض الّتأثري على سلوكات األفراد أو اجلماعات بالّتغ

 . اجلماهري من جهة أخرى، وكذا تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات االجتماعية
فعالقة املؤّسسة مبحيطها هي عالقة تأثري وتأثّر، لذلك وجب دراسة طبيعة وحمتوى هذا احمليط ملعرفة خمتلف نقاط  

ه العالقات مبنية على مهارات الّتواصل، حيث يكون استخدام شبكة القّوة والّضعف للّتعامل معها؛ وتكون هذ
خطّة مهنية جيدة تصل هبا  العالقات املهنية من أهّم الوسائل املساعدة ىف احلصول على املعلومات الاّلزمة لوضع

 .، حىّت يتسىّن هلا الوصول إىل مبتغاها ّنجاحلطريق ال
وعليه فعدم تكوين شبكة العالقات بذكاء، لن حيّقق الّنتائج املرجّوة، ألّن بناء شبكة العالقات املهنّية ال يقتصر 
على حضور الفعالّيات، والّتعّرف على األشخاص املتواجدين، واحلصول على بطاقات أعماهلم فقط، بل إنّه 

ول الفعالّية يف االستفادة من املعارف وإدراج وسائط للّتواصل مع أكرب عدد ممكن من اجلماهري، كون يتمحور ح
هذه الوسائط تنطوي على جمموعة الطّرق والّتقنيات احلديثة املستخدمة يف حتقيق رأس مال عالئقي بغية تطوير 

اص املؤّسسني للّشركات الّناشئة  يقّدرون قيمة ونشري هنا أّن الكثري من األشخ .خطّتها املهنية ودفعها إىل األمام
، ويف هذا الصدد تشكل وسائط االعالم رأس املال العاّم، ولكّنهم جيهلون قيمة رأس املال العالئقي داخل املؤّسسة

اجلديد أمهية بالغة يف تطوير رأس املال العالئقي هلذه الشركات وذلك للدور الذي تلعبه يف التعريف باملؤسسة من 
هة وو الوصول إىل أكرب قدر من اجلماهري من جهة أخرى ، كذلك كون خصائص هذه الوسائط تتقاطع يف ج

 ( التفاعل، الشفافية ) الكثري من األحيان مع أبعاد رأس املال العالئقي 
من  ال تستغين على وسائط االعالم اجلديد املختلفة -يف بداية نشأهتا -ممّا ال شّك فيه أّن هذه املؤّسسات و 

إىل  الّناس مواقع الّتواصل االجتماعي واملدّونات والّتطبيقات املختلفة لتسهيل سري أعماهلا بأقّل الّتكاليف، وتنبيه
كما تعترب حلقة وصل بني املؤّسسة  وجود املؤّسسة الّناشئة يف حياهتم، وبالّتايل تصدير صورة إجيابية عنها،

  .كات الّناشئةواجلمهور، وهذا بالّضبط ما تبحث عنه الّشر 
إّن موضوع تطوير الّشركات الّناشئة من أهّم املوضوعات اليّت تشغل حّيزا كبريا من قضية الّتنمية يف اجلزائر على    

،نظرا للّدور الكبري الذي أضحت تلعبه يف املشهد االقتصادي واالجتماعي اجلزائري ملا له  غرار خمتلف دول العامل
،قصد إجناح فكرة إدراج وسائط اإلعالم اجلديد لتعظيم وتطوير  اهتا والّتأقلم معهامن اخلصوصيات اليت جيب مراع

،فهذه االشكالية تنبع من ضرورة االهتمام بعالقة املؤسسة الناشئة  رأس املال العالئقي يف هذه الّشركات الّناشئة

https://www.arageek.com/2015/01/20/how-to-make-a-good-career-plan.html
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يل رأس مال عالئقي يساهم مبحيطها اخلارجي والعمل على توسيع هذه العالقة عن طريق الوسائط احلديثة لتشك
 :هذا ما جعلنا خنلص إىل الّتساؤل الّتايل  بدوره يف ازدهارها ،

  ؟ باجلزائر وسائط االعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي بالّشركات الّناشئةما مدى استخدام 
 : التساؤالت الفرعية

 جلدد ؟ما هي تصورات ومتثالت وسائط االعالم اجلديد لدى املقاولني ا .0
 هي جتليات استخدام الشركات الناشئة لوسائط االعالم اجلديد يف عملية تطوير رأس ماهلا العالئقي ؟  ما .1
ما هي العوائق اليت تواجهها الشركات الناشئة من خالل استخدامها لوسائط اإلعالم اجلديد يف جمال تطوير  .3

 رأمساهلا العالئقي ؟
 :  أهمية الدراسة

 :يف دراسةتكمن أمهية ال      
أمهية ادراج وسائط االعالم اجلديد يف تطوير شبكة العالقات باملؤسسة الناشئة، والوصول إىل اكرب شرحية من 
اجلماهري املتعاملة مع املؤسسات الناشئة وفقا حلاجاهتم ورغباهتم ، لذا فان أمهية املوضوع تنبع من أمهية استخدام 

س مال عالئقي باملؤسسات الناشئة يف حد ذاته ومعرفة دوره يف منو وسائط االعالم اجلديد يف توسيع وبناء رأ
وتطور هذه املؤسسات كذلك امكانية استفادة الدول النامية عامة واجلزائر خاصة من نتائج هذا البحث بغية 
ادخال وتطوير خدمات وسائط االعالم اجلديد واالستفادة منها يف استقطاب اجلماهري للمؤسسات الناشئة بعد 

عرفة الدور الفعال الذي تلعبه يف التعريف  باملؤسسات من جهة وربطها بكافة مجاهريها من جهة أخرى؛ وتكمن م
أمهية هذا البحث أيضا يف متيزه عن بقية البحوث يف هذا اجملال كونه جيمع بالدراسة بني جمالني ينبين عليهما 

ل العالئقي يف املؤسسات الناشئة وسائط االعالم االقتصاد احلديث واالتصال والعالقات العامة ومها رأس املا
و أهم ما لفت انتباهنا يف املوضوع أنه مل يسبق التعرض له من قبل ، حيث حاولنا االملام ولو قليال به .اجلديد 

 .باعتباره موضوع واسع 
 :أهداف الدراسة

احلقيقة عن حماولة حتقيق  بناء على حتديد مشكلة موضوع البحث وأمهيته فإن الغرض من البحث ال خيرج يف
 :األهداف التالية

  برأس املال العالئقي كموضوع جديد بالنسبة للشركات الناشئة و الرتكيز على أمهيتهالتعريف. 
  إبراز الدور املهم الذي تلعبه وسائط االعالم اجلديد كمكون أساسي لتكوين العالقات يف املؤسسات

 .الناشئة
 عرفة مدى تفعيل املؤسسات الناشئة لوسائط االعالم اجلديد قصد تقدمي تصور علمي وعملي شامل مل

 .انشاء رأس مال عالئقي حيقق هلا التفوق
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 : أسباب اختيار الموضوع
 توسيع املعارف والتعمق فيما خيص رأس املال العالئقي يف املؤسسة الناشئة. 
 س املال العالئقي لتحقيق التفوق التنويه إىل امهية تركيز الشركات الناشئة على األصول غري امللموسة كرأ

 .التنافسي 
  حيوية وحداثة املوضوع الذي تناولته الدراسة. 
 الكشف عن واقع استخدام وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي بالشركات الناشئة.  
 نشاء مؤسسات ضرورة التطرق ملوضوع رأس املال العالئقي والذي من شأنه زيادة الوعي بأمهيته يف جمال ا

 .مصغرة 
  : المقاربة النظرية للدراسة

 :المقاربة النسقية 
 1: تعريفات النسق 

 :(Warren, 1943) تعريف واران
 .جمموعة من األشياء أو الوقائع املرتابطة فيما بينها بالتفاعل أو االعتماد املتبادل  النسق هو

عبارة عن جمموعة أجزاء أو عناصر  نسق هوال : (English and English, 1958)  تعريف اجنلز واجنلز
وخيتلف . وهي تعمل معا لكي تؤدي وظيفة معينة. الكل، وهناك عالقات وتفاعالت قائمة بني هذه العناصر

 .، وقد تكون أجزاؤه كبرية العدد أو حمدودة(من االتساع إىل الضيق)النسق يف مستوى تعقيده، ودرجة مشوليته 
 (Wolman, 1975) :تعريف وملان

 هو جمموعة من العناصر هلا نظام معني، وتدخل يف عالقات مع بعضها البعض، لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد 
 ( :0122)تعريف عبد اللطيف حممد خليفة  *

ويسهم كل منها بوزن . عبارة عن جمموعة من العناصر املتفاعلة فيمـا بينـها، لكي تؤدي وظيفة معينة النسق هو
 .يته ودرجة فاعليتـه داخل النسقحسب أمه معني

 :(Condillac)تعريف كونديالك *
واسع االستعمال يف العصر  system مفهوم النسق .النسق هو نظام تتساند فيه خمتلف األجزاء بصورة متبادلة

كن ومي. احلديث يف كل من العلوم التجريبية والبحتة من ناحية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية من ناحية أخرى 
تعريف النسق بأنه جمموعة من العناصر املرتابطة فيما بينها واليت تكون يف النهاية وحدة يغلب عليها التناسق 

 .واالنسجام

                                                 
لإلمياءة يف املسرح اجلزائري، مسرحية محق سليم منوذجا، مذكرة لنيل شهادة  سهيلة أفيدة، لغة اجلسد يف السيميائيات املعاصرة حتليل سيميولوجي 1

: ، ص ص3، جامعة اجلزائر  1101/2013 املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،سيميولوجيا االتصال ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، 
01-11. 
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  :أهم المفاهيم في هذه النظرية
 .  كوسيط ملمارسة كافة عمليات التدخل املهين: ـ العالقة1
 . متاماً  ويعين الفصل بني األنساق املتداخلة يف املوقف: ـ احلدود2
وليس بالرتكيز على واحد   ويعين القدرة على حتديد شبكة جديدة من العالقات األفضل بني األنساق: ـ التآزر3

 .  دون آخر
 . حيث أن كافة مشكالت اإلنسان تتفاعل فيها رغبات متعارضة، أو إجتاهات متناقضة: ـ الصراع  4

جزء فرعي لكنه ضروري  رأس املال العالئقي هذا باعتبارو انطالقا من أهم مفاهيم هذه املقاربة جاء حبثنا 
يساهم يف تطويرها ويؤدي هبا دور اجيايب وال ميكن التخلي عنه فإذا أمهل  من  _باعتبارها نسق مغلق _باملؤسسة 

ت طرفها  حيدث خلل  فالعالقات باملؤسسة كوسيط بينها وبني مجاهريها الداخلية واخلارجية ملمارسة كافة العمليا
املهنية  هذا من جهة من جهة أخرى وباعتبار املؤسسة كنسق مفتوح فدراساتنا هذه تربز قدرة وسائط اإلعالم 
اجلديد لتطوير شبكة العالقات هبا وحتديد شبكات عالقات جديدة وتفاعل املؤسسة مع كافة األنساق األخرى 

عالئقي دائم فدميومة العالقات بالنسبة بكل شفافية لكسب ثقة املتعاملني معها وتكوين رأس مال باجملتمع 
التحوالت للمؤسسة فيه جانب من وفاء املتعاملني معها اذ أهنا قد تلجأ اليهم حىت أثناء وقوع األزمات أيضا ف

، هذا التحول  ، حيث انتقلت من الطبيعة املادية إىل الالمادية تكتسي طابع الديناميكيةاليت صارت  االقتصادية
وسائط االعالم  إدخال ما يلزم اليوم ضرورة التغيري والتأقلم مع احمليط اجلديد ات الناشئة فرض على املؤسسي

تكوين ، الذي ميس خاصة عملية  كشكل من أشكال التجديد  (النسق املفتوح) ناشئةإىل نشاط املؤسسة ال اجلديد
طوير شبكة عالقات املؤسسات تالذي يبىن على دعم احمليط االقتصادي  اليت تساعد على التأقلم مع العالقات 

 .باحمليط اخلارجي واتصاهلا املستمر
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 :الدراسات الّسابقة
 1:الدراسة األولى

حالة " أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة " وهي دراسة بعنوان
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية اجلزائر

شكالية هذه الدراسة حول درجة كثافة وطرق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة االنرتنت يف وتدور إ
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وحماولة معرفة درجة اثرها على أداء هذه املؤسسات 

  :وعلى ضوء ما ذكر صاغ الباحث إشكاليته يف التساؤل االيت
 علومات واالتصال أن تساهم في الرفع من أداء المؤسسات الصغيرة هل يمكن لتكنولوجيا الم

 والمتوسطة في ظل األوضاع الراهنة وتوجه الجزائر نحو بناء مجتمع للمعلومات؟
ومن أهداف هذه الدراسة تبيني أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومدى استخدامها يف املؤسسات الصغرية 

سامهة هذه التكنولوجيات يف الرفع من مستويات أداء هذه املؤسسات من خالل واملتوسطة والوقوف على مدى م
قياس أثرها على التكاليف ، جودة اخلدمات ومدى الوصول إىل أسوق جديدة سواء كانت حملية أو دولية كذلك 

 قياس كثافة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف هذه املؤسسات 
 :ثل يف حيث توصل الباحث إىل عدة نتائج وتتم

  جل املؤسسات الصغرية  املتوسطة اجلزائرية املستجوبة تستخدم وسائل االتصال 
  تستغل استغالل ضعيفا ألغراض جتارية كالرتويج 
  انعدام الدفع االليكرتوين 
  املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستخدمة ملوقع الكرتوين تستخدمه فقط كواجهة لعرض املعلومات اخلاصة

 باملؤسسة 
 وى استخدام هذه املؤسسات لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يتناسب طردا مع حجم املؤسسة مست 
   ختفض تكنولوجيا املعلومات واالتصال من تكاليف االتصال والرتويج وسهولة تبادل املعلومات واحلصول عليها

 حملية جديدة كذا التنسيق بني األقسام ورفع جودة اخلدمات املقدمة للزبائن والوصول إىل أسواق 
 واليت . مل يتم اثبات وجود تأثري هلذه التكنولوجيات على الوصول األسواق دولية والرفع من مبيعات املؤسسة

 .ميكن أن تتأثر بعوامل أخرى 
   اعتمدت على هذه الدراسة كدراسة سابقة كوهنا تدرس تأثري التكنولوجيا على أداء املؤسسة من حيث

والرفع من أداء املبيعات عن طريق التواصل الذي يؤدي حتما إىل انشاء عالقات  الوصول إىل األسواق الدولية
خمتلفة مع مجاهري املؤسسة كذلك كون وسائط االعالم اجلديد تعتمد بشكل كبري على تكنولوجيا املعلومات لكن  

                                                 
على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطة حالة املؤسسات الصغرية و املتوسطة بوالية  شاديل شوقي، أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال 1

 اجلزائر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة
1112/1112. 
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تصادي أكثر كون هذه الدراسة تندرج حتت دراسات ختصص العلوم االقتصادية فنجدها مركزة على اجلانب االق
 .من اجلانب االتصايل والعالئقي 

 :1الدراسة الثانية
دراسة ميدانية مبؤسسة " استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية "دراسة بعنوان 

 .قسنطينةGRTG–سونلغاز فرع تسيري شبكة نقل الغاز بالشرق 
ورة ادراج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمل املؤسسات بغض النظر تنطلق إشكالية هذه الدراسة من أمهية وضر 

قسنطينة GRTG–عن نشاطها وخصصت دراستها مبؤسسة سونلغاز فرع تسيري شبكة نقل الغاز بالشرق 
 : فصاغت اشكاليتها على النحو االيت

 ما هو واقع االستخدام الفعلي لتكنولوجيا االتصال الحديثة بها؟ 
 :ه الدراسة و من أهداف هذ

  دراسة االتصال واالستخدام الفعلي للتكنولوجيات االتصالية احلديثة وآثار هذا االستخدام على االتصال
 املؤسسايت وعلى مستوى أداء املؤسسة

  التدرب والتعود على القيام بالبحوث امليدانية، وكذا التحكم يف تطبيق اإلجراءات املنهجية وتقنيات البحث يف
 اعيةالعلوم االجتم

 :وخلصت إىل عدة نتائج تتمثل يف 
  أن هناك استخداما متباينا لتكنولوجيا االتصال األربع املدروسة حبيث احتل جهاز احلاسوب املرتبة األوىل من

املرتبة الثانية يف االستخدام، واحتلت شبكة intranetناحية االستخدام، بينما احتلت شبكة اإلنرتانت 
  extranet .الثالثة، فيما عادت املرتبة األخرية لشبكة اإلكسرتانت  املرتبةinternetاإلنرتنيت 

  أن العوامل الذاتية للمبحوثني تؤثر يف نسبة استخدامهم لتكنولوجيا االتصال احلديثة فيما خيص املستوى
صحافة (التعليمي، املنصب ، االستفادة من التدريب، فيما مل يكن لالهتمام مبتابعة وسائل االتصال اجلماهريية 

 أثر على ذلك )مكتوبة،إذاعة،تلفزيون
  أدى استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة إىل حتسني مستوى أداء املؤسسة املدروسة، حيث سامهت يف تفعيل

 االتصال بشقيه الداخلي واخلارجي، وكذا حتسني اإلنتاجية وحميط العمل

 سات االقتصادية بصفة عامة وليس هذه الدراسة متس بعض جوانب موضوع حبثنا لكنها تدرس املؤس
املؤسسات الناشئة استطعنا من خالهلا استخراج أهم الوسائل التكنولوجية املستخدمة من طرف املؤسسات  

 .االقتصادية ،قصد معرفة وسائط االعالم اجلديد األكثر قربا من املؤسسات 
                                                 

صال احلديثة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، دراسة ميدانية مبؤسسة سونلغاز فرع تسيري شبكة نقل استخدام تكنولوجيا االت"حورية بولعويدات، 1
 1112/1112قسنطينة،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االتصال و العالقات العامة، جامعة منتوري ،قسنطينة ،GRTGالغاز بالشرق 

. 
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 :1الدراسة الثالثة
-جات دراسة حالة متعامل قطاع اهلاتف النقال باجلزائر دور شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج باملنت

 : تتلخص اشكالية هذه الدراسة يف التساؤل التايل وكالة ورقلة  -موبيليس
 ما هو دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج بالمنتج ؟ 

 :ومن أهداف هذه الدراسة
يف الرتويج باملنتجات ومدى جناح تلك االطالع والتعرف على واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -

  .الشبكات يف حتقيق أهدافها
 التعرف على آراء املبحوثني جتاه املزايا املرتتبة على استخدام الشبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج باملنتج -
 .دراسة تطوير مفهوم الرتويج باملنتجات عرب الشبكات التواصل االجتماعي -
املبحوثني جتاه مدى تقبلهم أو رفضهم لفكرة استخدام شبكات التواصل االجتماعي للرتويج التعرف على آراء  -

 باملنتجات 
 التعرف على آراء املبحوثني جتاه املعلومات اليت ينبغي طرحها عرب الشبكات التواصل االجتماعي -
 .جلذب الزبائن إىل التفاعل مع املوقع -
عوقات اليت حتول دون االستخدام الفعال للشبكات التواصل االجتماعي التعرف على آراء املبحوثني جتاه امل -

 للرتويج باملنتج 
التعرف على آراء املبحوثني جتاه االدوات والوسائل اليت ميكن استخدامها لتفعل مشاركة االعضاء عرب  -

 الشبكات التواصل االجتماعي
 :ل يفوخلصت إىل عدة نتائج تتمثّ 

 :نتائج الدراسة النظرية
 .تعترب شبكات التواصل االجتماعي وسيلة لرتويج باملنتجات واخلدمات، كما يعد التوجه املالئم للعصر -
 .إن الرتويج عرب شبكات التواصل االجتماعي أسلوب واسرتاتيجية ضرورية وفعالة بالنسبة للشركة -
الرتويج عرب شبكات  متثل االعالنات عرب شبكات التواصل االجتماعي أحد أهم املكونات األساسية يف -

 .التواصل االجتماعي
 :نتائج الدراسة التطبيقية

 حتتل شبكات التواصل االجتماعي مكانة هامة يف حياة األفراد -
 تعد شبكات التواصل االجتماعي وسيلة هامة للرتويج باملقارنة بباقي وسائل االتصال -
 فراد جمتمعناشبكة فيسبوك هي الشبكة األكثر رواجا واستخداما بالنسبة أل-

                                                 
 ،وكالة ورقلة -موبيليس-باجلزائر  تماعي يف الرتويج باملنتجات دراسة حالة متعامل قطاع اهلاتف النقالالسايح بوبكـر، دور شبكات التواصل االج1

 .2016 مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي يف تسويق اخلدمات ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،
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االعالنات والعروض املطروحة عرب شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بشركة موبيليس تلقى متابعة وإقبال -
 .زبائنها و ينجذبون إليها

 . الرتويج عرب شبكات التواصل االجتماعي يعرف إقباال واسعا يف وسط العينة الدراسة-
 .اهم حتقيق التفاعل الرتويج باملنتجاتيعترب فيسبوك أحسن الوسائل اليت ميكن أن تس-

مبا أن دراستنا تتمحور حول وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي باملؤسسات الناشئة فان هذه 
الدراسة ركزت على جانب من أهم جوانب هذه الوسائط وهو مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف الرتويج 

 .تكوين عالقات خمتلفة من خالهلا تواصل مع خمتلف اجلماهري و ملنتجات املؤسسة وبالتايل ال
 :1رابعةالدراسة ال

 رئاسة يف املوظفني من عينة ألراء تطبيقية التنظيمي دراسة التعلم لتعزيز العالئقي املال رأس استعمالدراسة بعنوان 
 :بصورة غري مباشرة كالتايل اشكالية هذه الدراسة  صيغتالكوفة  جامعة

 فـي ليقــني بالبيئـــة وعــدم القــدرة علـــى التنبــؤ فــي تغييـــر البيئــة اخلارجيــة احمليطـــة باملنظمــة نتيجـــة التغيـراتعــدم ا 
التكنولوجيـا واخـتالف تفـضيالت الزبـون والتقلبـات فـي الطلـب علـى املنتجـات يتطلـب تعظـيم االسـتفادة مـن 

ى الـرغم مـن تزايـد اهتمـام البـاحثني فـي الـدول الغربيـة مبفهـوم منظمـة الــتعلم اال ان هـذا علـ،الـتعلم التنظيمـي
االهتمـام ال يــزال فـي بداياتـه فــي الدراسـات اإلداريـة فــي العـامل العربــي، وهـو بعيــد إىل حــد مــا عــن تــصور 

  :شكلة البحث تثار التساؤالت اآلتيةوفــي ضوء م،الكثيـر مــن املــديرين العــرب
 هل توجد عالقة ارتباط بني رأس املال العالئقي والتعلم التنظيمي؟  -
 هل يوجد تأثري لرأس املال العالئقي والتعلم التنظيمي؟-

 : أما أهداف هذه الدراسة فتتلخص يف 
 .حتليل عالقات االرتباط بني رأس املال العالئقي والتعلم التنظيمي -
 .دى تاثري رأس املال العالئقي يف التعلم التنظيميم -

 :نتائج الدراسة 
ن تعامـل املـوظفني فيمـا بيـنهم حبـسن النيـة داخـل املنظمـة واسـتعدادهم حلـل املـشاكل التـي تواجـه العمــل ا -

ـائل للحــصول علــى املعرفة وجتديدها والتفاعــل فيمــا بيــنهم مــن خــالل االتــصال وجــه لوجــه ادى إىل تطــوير الوسـ
 .مما وفر حوافز هلم لقاء مشاركتهم باملعلومات

ان تعامل املوظفني فيما بينهم بصورة اجيابيـة وواضـحة وسـعيهم لالبتعـاد عـن الـسلوكيات الـسلبية ادى ٕ إىل  -
 .ي لتوليد أفكار جديدةأسلوب العمل اجلماع وإشاعةاالستفادة من نتائج توليد املعرفة فيما بينهم 

                                                 
 الكوفة ، جامعة رئاسة يف املوظفني من عينة ألراء تطبيقية التنظيمي دراسة التعلم لتعزيز العالئقي املال رأس زهار عزيز العبيدي وآخرون ، استعمالأ 1 

 .الكوفة واالقتصاد، جامعة اإلدارة كلية
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ان رغبـة املـوظفني واسـتعدادهم لتقـدمي كافـة اجلهـود الالزمـة لتـسهيل العمـل ومـشاركتهم اجلماعيـة فـي حتقيـق  -
االهـداف املوضـوعة ادى إىل وجـود مراكـز خمتـصة باالحبـاث يـستفاد مـن نتائجهـا لتوليـد معـارف جديدة مما يؤدي 

 .املعرفية يف حل املشاكل ذات الصلةتسهيل العمليات 
ان عمـل االدارة العليـا مـع املـوظفني وتفـاعلهم بـصورة مباشـرة لغـرض الوقـوف علـى املـشاكل التـي تواجـه عملهـم  -

جلامعة وحلهـا ادى إىل اشـراك العـاملني باختـاذ القـرارات وتقيـيمهم وفـق مـشاركتهم باملعرفـة ممــا يؤدي إىل ومواكبة ا
 .مع مجيع املعارف

  اعتمدنا على هذه الدراسة خاصة يف جانب رأس املال العالئقي ومعرفة تأثريه وأمهيته يف جانب اخر وهو
 .املؤسسات الناشئة كذلك كون الدراسة تساعدنا يف الربط بني متغريات دراستنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 : مفاهيم الّدراسة

 : وسائط اإلعالم الجديد
 :الّلغويالّتعريف 

 6.ما يـُتَـَوصَّل به إىل الشيء صيغة املؤنَّث لفاعل وَسَط ،و الَواِسطَُة هيمجع واسطة ، : الوسائط لغة
أبلغته إياه، وأطلعته عليه، : وأعلمُته باألمر.. أعَلَم يُعِلُم إعالماً : مصدر الفعل الرباعي أعلَم، يقال: اإلعالم لغة

  7(ن وأعلمنيه حىت أعلمه، واستعَلَمين اخلرب فأعلمته إياهاستعلم يل خرب فال: )جاء يف لغة العرب
أي أوصلتهم بالشيء املطلوب، والبالغ ما بلغك أي : بلغت القوم بالغاً : التبليغ، ويقال: اإلعالم يف اللغة

   "8بلغوا عين ولو آية: " وصلك، ففي احلديث
 :  المفهوم االصطالحي

تصال اليت جاءت من االندماج بني احلاسوب وشبكات االنرتنت وسائط االعالم اجلديد هي كّل وسائل اال
ورغم تعّدد التعريفات . ووسائل اإلعالم التقليدية، والتصوير الفوتوغرايف، والفيديو، والطباعة، وتقنيات الصوت

بّث مواد  الكيفية، والتفاعلية، فالكيفية هي طريقة: يبقى هناك حالتني يتميز هبا اإلعالم اجلديد عن القدمي، ومها
اإلعالم اليت تعتمد على دمج الصوت، والنص، والصورة، واستخدام احلاسوب كجهاٍز رئيسٍي يف عمليات 
اإلنتاج، أّما التفاعلية فهي الفرق الذي أحدثته هذه الوسائل يف اجملتمع وبني الناس، وهي من أهّم مّيزات اإلعالم 

 .اجلديد
 :المفهوم اإلجرائي

يف العملية االعالمية الناجتة عن اندماج تقنيات االتصال احلديثة كاحلاسوب واهلواتف  هي الوسائل املستخدمة 
الذكية بالشبكات والوسائط املتعددة ما طور االعالم وأضاف له عدة خصائص ومميزات بالتايل فهي اجلهات 

 التكنولوجية اليت تتوىل مهمة اإلعالم
 :المفاهيم المكملة لإلعالم الجديد

 : عالم اجلديد العديد من املسميات واملصطلحات منها يطلق على اال
االعالم الرقمي ، االعالم التفاعلي ، أعالم املعلومات ، اعالم الوسائط املتعددة ، االعالم الشبكي احلي على 

   hyper media.9واالعالم التشعيب  ،  cyber media،االعالم السيبريوين Online mediaخطوط االتصال 
 لوصف بعض تطبيقاته اليت تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل التلفزيون الرقمي، الراديو  :لرقمياإلعالم ا

 .الرقمي، وغريمها، أو لإلشارة إىل أي نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر 

                                                 
 ar-www.almaany.com/ar/dict/ar، 11\11\06:13،1102معجم املعاين اجلامع  6
 .320:م ،ص  0122، 0رتاث العريب، بريوت ، ط علي شريي، دار إحياء ال: ابن منظور ، لسان العرب ،تنسيق وتعليق  7
 .10:،ص0121، 0حممود حممد سفر،اإلعالم موقف،مطبعة هتامة ، السعودية،ط 8
  . 024: ص  1101،  0فهد بن عبدالرمحن الشميمري،الرتبية االعالمية كيف نتعامل مع االعالم، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ط 9
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 تلفزيون طاملا توفرت حالة من العطاء واالستجابة بني املستخدمني لشبكة االنرتنت وال :اإلعالم التفاعلي
 .والراديو التفاعليني وغريهم من النظم اإلعالمية التفاعلية

 على خطوط االتصال بالرتكيز على تطبيقاته يف االنرتنت وغريها من الشبكات  :اإلعالم الشبكي. 
 من تعبري الفضاء السيربوين الذي أطلقه كاتب روايات اخليال العلمي ويليام جبسون يف  :الوسائط السيربونية

 . 0126ه اليت أصدرها عام روايت
 للداللة على التزاوج بني الكمبيوتر واالتصال وعلى ظهور نظام إعالمي جديد يستفيد من  :إعالم املعلومات

 .تطور تكنولوجيا املعلوماتية ويندمج فيها
 10حالة االندماج اليت حتدث داخله بني النص والصورة والفيديو :إعالم الوسائط املتعددة 

 ...االعالم البديل ، االعالم االجتماعي ، صحافة املواطن : ه عدة تسميات أخرى من بينهاكذلك قد جند ل
 :تعريف اإلعالم الجديد

البد من االعرتاف هنا بصعوبة تقدمي تعريف حمدد لإلعالم اجلديد، فعلى الـرغم من ثرائه التقين وأمهيته السياسية 
  . علوم اإلنسانيات ونظريات املعلومات واالتصاالتواالقتصادية والثقافية، مازال تنظريه تائهاً بني

 11 :اإلعالم اجلديد هو العملية االتصالية الناجتة من اندماج ثالثة عناصر
 الوسائط المتعددة -3        الشبكات  -7       الكمبيوتر -5

اهرتني بارزتني عرف هبمـا اإلعالم اجلديد هو إعالم عصر املعلومات، فقد كان وليـداً لتزاوج ظ:  فيمكن القول أن
 12.وظاهرة االتصاالت عن بعد .هـذا العـصر ظـاهرة تفجـر املعلومـات 

 اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط املتعددة: "تعريف قاموس التكنولوجيا الرقمية."   
 ر والوسائل التقليدية هو جمموعة تكنولوجيات االتصال اليت تولدت من التزاوج بني الكمبيوت": وعرفه ليسرت

 .لإلعالم، والطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو
 هو العملية االتصالية الناجتة من اندماج ثالثة عناصر هي الكمبيوتر والشبكات والوسائل املتعددة. 
 قدم ذلك يتمثل يف وسائل اإلعالم اليت تعتمد على احلاسب اآليل يف إنتاج وختزين وتوزيع املعلومات، وت

بأسلوب ميسر وبسعر منخفض، وتصنف التفاعل املباشر، وتلتزم من املتلقي انتباها، وتدمج وسائط اإلعالم 
 .التقليدية، أو هو كل أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم يف شكل تفاعلي

 وشبكاته،  هو الذي تولد من التزاوج ما بني تكنولوجيات االتصال والبث اجلديدة والتقليدية مع الكمبيوتر
تعددت أمساؤه ومل تتبلور خصائصه النهائية بعد ويأخذ هذا االسم باعتبار أنه ال يشبه وسائط االتصال التقليدية، 

 13فقد نشأت داخله حالة تزامن يف إرسال النصوص والصور املتحركة والثابتة واألصوات 

                                                 
 . 13:، ص 1106م اجلديد املفهوم و الوسائل و اخلصائص و الوضائف ، شبكة األلوكة، نسرين حسونة ، االعال 10
 .021:فهد بن عبدالرمحن الشميمري ،املرجع السابق، ص 11
 .66:1، ص2010الثاين ، +العدد األول26-اجمللد  مسرية شيخاين، اإلعالم اجلديد يف عصر املعلومات،جملة جامعة دمشق، 12
 .11: رجع نفسه، صنسرين حسونة ،امل  13
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 ويعرف قاموس االنرتنت املوجز  Condensed Net Glossary م اجلديد بأنه يشري إىل تعبري االعال :
ويف أحيان يتضمن التعريف اشارة ألجهزة . أجهزة اإلعالم الرقمية عموما، أو صناعة الصحافة على اإلنرتنت " 

الطباعة، : اإلعالم القدمية، وهو هنا تعبري غري إنتقاصي يستخدم ايضا لوصف نظم إعالم تقليدية جديدة 
ببساطة هي وسائل اإلعالم (  New media)بوسائل اإلعالم اجلديدة د و واملقص التلفزيون، الراديو، والسينما

وسائل اإلعالم  وذلك لتفريقها عن( Interactive) والتفاعلية(internet) ، الشبكية( Digital)الرقمية 
 14التقليدية املطبوعة واملسموعة واملرئية

عالم التقليدي إىل اجلديد من مجيع النواحي  و من هنا خنلص إىل أن االعالم اجلديد هو مرحلة انتقالية من اال
اخل اليت تتطور بشكل سريع وواضح  وهذا ما يصعب على أي باحث وضع تعريف ...كالتقنيات واخلصائص

 .شامل له 
 :رأس المال العالئقي 

 :اللغوي فهومامل
صنو الثروة أو ما : ملالوا. الرأس وهو الشيء الرئيس أو األساسي: كلمة مركبة يتألف من كلمتني:رأس املال لغة 

سواء كان ذلك على شكل نقود سائلة أو مودعة يف املصارف أو كان ذلك على  الدخل يتم ادخاره وجتميعه من
وتعين  caput/capitis من الالتينية واملصطلح مشتق أصالً .. شكل موجودات ذات قيمة يتم االحتفاظ هبا

غري أن جوهر املصطلح يفقد خصوصيته عندما . الرأس متضمنة املدلول الذايت للكلمة مبعىن األساسي واجلوهري
يتوسع االشتقاق منه مثل رأمسالية ورأمسايل ورمسلة وغريها حيث هلذه التعابري دالالت ومعاين أوسع من مصطلح 

 .15رأس املال
رابطة تربط   :ِصَلٌة والَعالَقة تـَْرِبطُُه بِِه َعالََقُة أي عالقات وَعالِئُق ، : مجع َعالقة، اجلمع  :َعالِئقُ : ة العالئقي لغ

 16.بني شخصني أو شيئني
 :االصطالحي  فهومامل

 العاملني بني والتعاون وعالقات القوة السوق كعالقات املتوقعة العالقات أنواع هو مجيع: رأس املال العالئقي
، هو العالقة اليت تربط 17أواملنظمات، فهو يعرب عن التفاعل الوثيق عن املستوى الشخصي واجلماعي باملؤسسة

املنظمة بالعامل اخلارجي ، ويتمثل يف املصادر اخلارجية اليت تقدم قيمة مضافة للمنظمة وذلك بالنظر للمعامالت 
 18.ردين وأصحاب املصلحةاملميزة اليت تربط هذه املصادر باملنظمة كالزبائن واملو 

                                                 
14 Terry Flew, New media : an introduction, Oxford University Press,London, 2008 PP :28-

29 
15 www.marefa.org/11\11\1102، 06:66   

 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  ،11،1102\11\،06:32معجم املعاين اجلامع  16
 الكوفة ، جامعة رئاسة يف املوظفني من عينة ألراء تطبيقية التنظيمي دراسة التعلم لتعزيز العالئقي املال سرأ أزهار عزيز العبيدي وآخرون ، استعمال 17
 .، بتصرف 131:الكوفة، ص واالقتصاد، جامعة اإلدارة كلية
 .14: روابح عبد الباقي ، ياسني تريكي ، رأس املال الفكري و حتديات العوملة ، مداخلة ، ص18

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
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 : اإلجرائي  فهومامل
 يؤدي إىل مما العاملني باملؤسسة مع مجاهريها املختلفة ، األفراد أو املالكني من جمموعة بني الوثيق هو التفاعل

 .النجاح إىل للوصول املنظمات قدرة على ملحوظ بشكل ويؤثر األداء حتسني
 : املفاهيم املكملة لرأس املال العالئقي 

 .بكة العالقات ، الرتابط العالئقي ، عالقات املؤسسة، رأس املال العالقايت ، املوارد العالئقية ، رأس املال الزبوينش
 :19تعريف رأس المال العالئقي

 ميكن ال اليت املتغريات بعض ميلك ألنه ملموس غري كأصل جدا معقدا مفهوما باعتباره العالئقي املال رأس جاء 
 واخلربة واملوثوقية الثقة مثل العاملني األفراد جلميع موحده تكون أن ميكن ال للقياس واليت قابلة وغري هبا التنبؤ

 واالجتماعية االقتصادية اجملاالت يف الريادة يعزز كذلك املنظمة، قيمة زيادة يف تكمن واملصاحل، إذ واألهداف
 :فيمكن تعريفه كاأليت 

 املنظمات أو العاملني بني والتعاون القوة وعالقات لسوقا كعالقات املتوقعة العالقات أنواع مجيع 
 أو املالكني من جمموعة بني الشخصي املستوى على الوثيق التفاعل مستوى عن يعرب ألعالئقي املال سرأ 

 النجاح إىل للوصول املنظمات قدرة على ملحوظ بشكل ويؤثر األداء حتسني يؤدي إىل مما العاملني، األفراد
 الذين العاملني بني الثقة عالقات إىل يشري وهو االجتماعي املالرأس  ما حد إىل يشبه الئقيألع املال رأس 

 20العامل مستوى على اكتشافها ميكن اليت العالقات عن فضال املالكني إىل باإلضافة املنظمة، داخل يعملون
 :المؤسسات الناشئة 

 :اللغوي فهومامل
منشأة تؤسَّس لغرض معنيَّ ، أو ملنفعة عاّمة ولديها من املوارد ما . سَ صيغة املؤنَّث ملفعول أسَّ  : املؤسسة لغة 

 21.متارس فيه هذه املنفعة
هو مبتدئ ، حديث : نَواِشئ والنَّاِشئُ  : اجلاريُة جاوزت حدَّ الصَِّغر وشبَّت واجلمع النَّاِشَئُة هي: الناشئة لغة 

 22.العهد
 : االصطالحي  فهومامل

هي مؤسسة ذات تاريخ تشغيلي قصري، (startup company)املؤسسة حديثة النشأة  املؤسسة الناشئة أو
بأنه بأنه  start_upويعرف معجم أوكسفورد مصطلح . غالبا ما تكون يف طور النمو والبحث عن أسواق 

، هو أيضا نفس التعريف القانوين املعتمد يف بعض الدول مثل الواليات املتحدة (عمل جتاري أنشئ حديثا)

                                                 
 .131:، املرجع السابق، ص وآخرونبيدي أزهار عزيز الع19 
 .131:، املرجع نفسه، ص وآخرونأزهار عزيز العبيدي 20 
 1102ar-www.almaany.com/ar/dict/ar، 11\11\02:12السابق،  املرجعمعجم املعاين اجلامع ،  21 

 ar-www.almaany.com/ar/dict/ar، 11/12/1102،02:04نفسه  املرجع 22
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اال أن هذا املصطلح ال يزال غامضا غري مفهوم الداللة متاما من الناحية العلمية ، ويعاين من القصور  .وبريطانيا
شركة  إنشاءمطعم صغري يف زاوية ما أو  إنشاء، سواء كان  startupجتاري جديد بأنه  وهو تسمية أي عمل

 23ستحقق منوا سريعا وإيرادات كبرية جدا  
 : االجرائي  فهومامل

هي كل عمل جتاري مؤسس حديثا يعتمد على األفكار اجلديدة واالبداع يف جمال معني ، قابل للنمو والتوسع  
 .والبحث عن األسواق واحداث تغيريات يف الساحة االقتصادية واالجتماعية 

 :المفاهيم المكملة للمؤسسات الناشئة 
 .املؤسسات حديثة النشأة ، املؤسسات املصغرة 

 :ؤسسات الناشئة تعريف الم
الرئاسي  باملرسوم الشباب لتوظيف اجلديد املشروع إطار يف املصغرة املؤسسات إنشاء قرار صدر :للجزائر بالنسبة
 234 رقم / 296 رقم التنفيذي واملرسوم ، 1996 جويلية 20 يف الصادر ، 96 /96- 08 يف الصادر297
 241996 سبتمرب
 أهنا لىع املصغرة املؤسسات تعريف ميكن وعليه
 يتعد  فال رأس ماهلا أما ,أقصى كحد شغل مناصب بثالث فيها العمال متوسط يقدر اليت املؤسسة تلك

 .املصغرة  املؤسسات ضمن ميكن تصنيفها ال احلد هذا فاقت فإذا ,مؤسسة كل يف ج د 10000000
 بأنه األفضل واألكثر داللة، واألكثر اعتمادية عند املستثمرين ورواد  ستيف بالنك يصنف تعريف الكاتب

يعرف ستيف بالنك املؤسسة الناشئة بأهنا مؤسسة شكلت بغرض البحث عن منوذج رحبي قابل للتكرار . األعمال
  .والتوسع

  تكر صيغة فريدة ملنتج قدمي، متتلك جديدا كليا أو تب( أو خدمة)و هي مؤسسات حديثة النشأة، تبتكر منتجا
 25.الطموح للتوسع بشكل كبري، وتسعى إلجياد منوذج رحبي حيقق ذلك الطموح خالل سنوات قليلة

 هي مؤسسة ذات تاريخ تشغيلي قصري، غالبا ما تكون يف طور النمو والبحث عن أسواق. 
 
 
 

                                                 
الم و أمينة بن زرارة ، تسويق املشروع املقاواليت للمؤسسات حديثة النشأة يف اجلزائر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم االع23

 . 31:، ص 1102\1104االتصال، جامعة باجي خمتار عنابة ، 
 املؤسسات لتطوير سياسة أجل من تقرير مشروع ،"واالجتماعية االقتصادية التنمية آفاق " جلنة واالجتماعي، االقتصادي الوطين اجمللس 24

 .01ص  ، 2002 جوان والعشرون، العامة الدورة اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرى
 academy.hsoub.com/entrepreneurship/planning ،11/11/1102حممد الساحلي، ما معىن شركة ناشئة؟  25

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Blank
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Blank
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 مدخل إلى مفهوم المؤسسة الناشئة :  المبحث األول
 :خصائص المؤسسات الناشئة -5
 األوضاع االقتصادية مع التأقلم على قادرة جتعلها اليت اخلصائص من مبجموعة املؤسسات الناشئة  تتصف 

 :منها النامية، أو املتقدمة سواء الدول ملختلف
 من متنوعة تشكيلة بإنتاج تقوم اليت الصناعية، الوحدات من العديد بإمكاهنا إنشاء االبتكارو  ملبادرةا روح 

  منها االستهالكية خاصة السلع
  حداثة النشأة والبحث عن أسواق 
 أن تكلفة فرصة العمل املتولدة يف  إىل فةإضا العمل، فرص توفري على العالية بقدرهتا الصغرية املنشآت تتميز

 .املاهرة غري أو حىت املاهرة نصف العمالة وتوظيف ملنشأة الصغرية تكون عالية يف استيعابا
  املسامهة يف إسرتاتيجية التنمية احمللية ،و ذلك كون العديد من الدول تضع خططا للتنمية احمللية ، هبدف توزيع

هذا ، يتوجب تأمني الشروط لتحقيق . السكان على أكرب مساحة ممكنة وختفيف الضغط على املدن الكبرية 
ومن الواضح أن املنشآت املصغرة وخصوصا . فرص عمل جديدة ، سلع وخدمات وأماكن للسكن: التالية 

الصناعية منها متثل آلية ضرورية هلذه األنشطة وتساهم يف تنمية املناطق املعنية ، نظرا إلمكانية متركزها باملدن 
 .26الصغرية

 مرة مقارنة باملؤسسات  16نتجات جديدة ، نظرا الخنفاض تكلفة ذلك بقدرهتا على ابتكار وتطوير م
 27( حسب دراسة أمريكية)الكبرية 

 28االنتشار اجلغرايف قلة إىل اضافة النائية املناطق إىل نشاطها وامتداد اخلارجي احمليط مع تأقلمها قدرة 
 حميطها يف حتدث اليت تالتغريا مع التأقلم على االستثماري وقدرهتا املناخ مع التفاعل مرونة. 
 السلطوي التدرج قلةو  اإلنشاء، مرحلة يف الرأمسالية للتكاليف النسيب االخنفاض 
 29اليد العاملة على نسبيا تعتمد فهي هلذاو  رأمسالية، كثافة وأقل تعقيدا أقل إنتاجية تقنية استخدام 

                                                 
 متطلبات من كجزء مقدمة للمسامهة ،مذكرة األوروبية اجلزائرية املالية حالة الناشئة دراسة املشاريع متويل يف املخاطر املال رأس حممد سبيت، فعالية 26

 .01:، ص1111-1112قسنطينة ، منتوري التسيري، جامعة علوم و االقتصادية العلوم لتسيري، كليةا علوم يف املاجستري شهادة
27 Pierre BATTINI, Capital Risque : Mode d’emploi, Ed Organisation, 3ème édition, Paris, 

2001, P : 66. 
 :الدويل امللتقى اجلزائر، حالة االستثماري املناخ دعم يف واملتوسطة ريةالصغ املؤسسات دور بعنوان مداخلة نوي، بن مصطفى عبد اجمليد تيماوي ،  28

 .ثليجي، األغواط عمار جامعة أفريل، 18 و 17 يومي العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات
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 العائلية أو الفردية مللكيتها نظرا العاليني، والتحفيز احلماس 
 (املايل الرفع) رأمساهلا لصغر نظرا عالية رحبية. 
 عوامل كلها رأس املال وضآلة التخصص وقلة احلجم صغر أن وذلك السوق، حلاجيات االستجابة سرعة 

 األمر تعلق لو مما بكثري كلفة أقل سيكون أنه اعتبار على طبيعته أو النشاط ومستوى درجة بتغيري تسمح
 .متوسطة أو كربى مبؤسسة

 كل  العلمي وجتسيد البحث نتائج من واالستفادة اخلربة اكتساب على يساعد مما والتخصص اجاإلنت دقة
 خالهلا ومن اإلنتاجية مستوى رفع على يساعد مما التكنولوجي، التطور من االستفادة إىل الرامية املبادرات

 التكلفة ختفيض مستوى
 مع بسرعة التكيف من ميكنها ملؤسساتا من النوع هذا داخل املعلومة انتشار وسهولة اإلعالم سرعة 

 30واالجتماعية األوضاع االقتصادية
 غرار وعلى االقتصادية و للمؤسسات الناشئة كغريها من املؤسسات عدة أهداف تسعى إىل حتقيقها فالنظريات

 هذه عدب أن إال الثقيلة، للصناعات جيب إعطاؤها األسبقية أن ترى كانت واليت الستينات فرتة يف املدارس بعض
 األسواق، داخل العامة املنافسة أهداف فعالة لتحقيق وسيلة املصغرة املؤسسة يف ترى أخرى اجتاهات برزت الفرتة

 املؤسسات من النوع هذا خلق جراء من اهلدف جوهريا هذا يعترب حيث دائمة، شغل مناصب خللق وباإلضافة
 أكثر تكون أن املؤسسات من النوع هذا أن بإمكان رىت واليت الصناعية، البلدان يف وفعاليته جناحه أكدّ  اليت

 أو مالية إمكانيات إنشاؤها يتطلب ال هذه املؤسسات أن باعتبار النمو، طريق يف هي اليت البلدان يف فعالية
 :كبرية فريمي إنشائها إىل  مادية

 قبل،  من تكن موجودة مل خدمية أو سلعية اقتصادية أنشطة باستحداث واجلماعية الفردية املبادرة روح ترقية
التقليدية،  الصناعات تنشيط إعادة ذلك ومثال كان، سبب ألي عنها التخلي متّ  اقتصادية أنشطة إحياء وكذا

 اخل .... العمومية واألشغال البناء وقطاع الصناعة قطاع يف املناولة
 غري أو بصورة املؤسسات ملستحدثي بالنسبة وهذا مباشرة، بصورة سواء جديدة عمل فرص استحداث 

 تتحقق أن ميكن العمل لفرص االستحداث خالل ومن آخرين، ألشخاص استخدامهم طريق مباشرة عن
 الشغل جمال يف االجتماعية للمطالب االستجابة السريعة

 حجم  تقليص أو بفعل العمومية املؤسسات لبعض اإلفالس جراء عملهم مناصب من املسرحني إدماج إعادة
 املفقودة األنشطة بعض تعويض إمكانية يدعم ما وهو اخلوصصة، أو اهليكلة إعادة جراء فيها، العمالة

                                                                                                                                                         
 الصغرية املؤسسات حول الوطين األول امللتقى وآفاق، اقعو  اجلزائر يف والصغرية املتوسطة املؤسسات بعنوان مداخلة ليلى، عيساوي شهرزاد، زغيب  29

 .ثليجي، األغواط عمار جامعة ، 2002 أفريل 81- يومي التنمية ، يف ودورها واملتوسطة
 يف ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول األول الوطين امللتقى التنمية ، يف ودورها املصغرة املؤسسة بعنوان مداخلة مباركي، اهلادي حممد  30

 .22-26: ص ص  األغواط، جامعة ، 2002 أفريل 11-12التنمية  
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 احمللية  الثروة وتثمني لرتقية هامة أداة جيعلها ممّا النائية املناطق يف األنشطة لتوطن فعالة أداة تشكل أن ميكن
 31املناطق بني والتكامل االندماج وسائل وإحدى

 املؤسسات  بباقي تربطها اليت العالقات جممل خالل من االقتصادي النسيج يف وصل حلقة تكون أن ميكن
 .املدخالت ذات استخدام يف تشرتك واليت معها، واملتفاعلة احمليطة

  هذه حتويل  على واإلدارية املالية القدرة متلك ال ولكنها اجليدة االستثمارية األفكار متتلك متكني فئات عديدة 
 واقعية مشاريع إىل األفكار

 العائد  لتنمية إضافيا مصدرا تشكل كما ومستخدميهم، ملستخدميها بالنسبة الدخل مصادر إحدى لتشك
 32.املختلفة والضرائب االقتطاعات خالل من للدولة املايل
 : متطلبات انشاء  شركة ناشئة -7

طريقة ان انشاء شركة ناشئة يتطلب عدة أمور البد من توفرها حىت تستهل نشاطها وتواصل سري عملها ب    
 :تساعدها على التأقلم مع حميطها والتطور واالزدهار يف نفس الوقت وتتمثل هذه األمور يف 

 توجد العديد من أنواع الّشركات، وكل نوع من أنواعها له شروط معينة لتسجيلها ولكلٍّ : حتديد نوع الّشركة
 .منها مسؤولياهتا القانونية

 املراد ممارسته سواء جتارياً أم صناعياً وغريها ويقصد به نوع الّنشاط: حتديد نشاط الّشركة . 
 وهو اسم الّشركة الظاهر للجمهور، ويكون مكتوبًا على واجهة الّشركة، وهنا جيب اختيار : االسم التجاري

 . االسم املناسب
 أي حتديد مقدار املال الذي سيتم االستثمار به بني الّشركاء، ونسبِة كل شريك: رأس املال . 
 ويقصد بذلك قدرة الشخص على توفري رأس مال الّشركة وحده أم أنّه حيتاج آلخرين يسامهون  :الّشركاء

ويشرتكون معه، وجيب حتديد نسبة مسامهاهتم، وهل ستكون الّشراكة برأس املال فقط، أو باإلدارة، أو 
 33بكليهما

  فاملوقع املناسب يسهل  ركةجيد للشمن املهم جدا اختيار موقع ف أي اختيار املكان املناسب للشركة:املقر
اسم حتمل  بتثبيت الفتة، ومن االمور املفرتضة القيام ها دون صعوبة، كوصول الزبائن اليالكثري من األمور 

، يسهل رؤيته، والبدء بالعمل على الدعاية ومكشوف ، وتكون مثبتة يف مكان بارزالشركة ونوع النشاط
 . املطلوبة بالتعريف بالشركة

                                                 
 لنيل شهادة الشباب والية الوادي ، مذكرة مقدمة وتشغيل لدعم الوطنية ميدانية الوكالة دراسة املصغرة املؤسسات متويل زين، اشكالية الدين نور  31

 .12: ، ص -11122013ة قاصدي مرياح ،ورقلة ، التسيري، جامع و التجارية و االقتصادية علوم املاسرت يف
 .12: زين، املرجع السابق ، ص الدين نور 32
 mawdoo3.com ،11:32، 11/13/1102خطوات انشاء شركة مصغرة، 33
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  بعض الرتاخيص  أصحاب الشركة الناشئة تاجحيالضافة إىل شهادة ترخيص الشركة، قد با: الرتاخيص
ويف الغالب  األمنية ،، او املوافقات املؤسسة واملوافقات من اجلهات املختصة، كبلدية املدينة اليت ستعمل هبا

 .هي اجراءات شكلية
  34.ديد عددهم حسب احلاجة يتم حت، و الشركةوهم االشخاص الذين سيعملون يف : الطاقم واالفراد 

 

 :  المؤسسات الناشئة كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية -3
 املؤسسات تؤديه الذي الدور أمهية على البلدان خمتلف يف امليدانية والتجارب العلمية والدراسات البحوث تتفق

 إنشاء يف مسامهاهتا خالل من للدول واالجتماعية االقتصادية تنميةال حتريك وهنوض يف واملتوسطة الصغرية
 وتنويع تنمية إىل باإلضافة احمللي، اإلنتاج تنمية طريق عن والتكنولوجي االقتصادي النسيج وتنويع عمل، مناصب

وذلك ألسباب عدة من  العمومية االقتصادية باملؤسسات مقارنةهبا مرتفعة  املردودية معدالت كون  35.الصادرات
 ارتفاعو .  36االسترياد من التقليل يف بالضرورة ايضا يساهم مما احمللية اإلنتاجية املوارد على االعتماد:  بينها 

 صناعي نسيج بناء يف تساهم، فهي  األشخاص من األموال رؤوس تعبئة خالل من واالستثمار االدخار مستوى
 الذي ألمرا األولية والوسيطة، باملنتجات مدها خالل من الكبرية للصناعات دعم تشكل هناأ حيث متكامل
 نسبيا منخفضة بتكلفة الشباب تشغيل يف املسامهةكذلك  .دولة ألي الوطين االقتصاد اهليكل كفاءة من حيسن

 داخل اجلديدة العمل لفرص األهم املولد فتعترب 37باملؤسسات الكربى العمل مناصب بتكلفة قورنت ما إذا
 منها يستفيد اليت متعددة مهارات تعلم فرص وتوفر العاملني تدريب يف أساسي عامل تعترب القومي، كما االقتصاد
 من يقلل املؤسسات هذه منتجات توزيع سهولةمن جهة أخرا ف .واحد آن يف الصغري والعامل املشروع صاحب
 توفري على يف نفس الوقت تعمل 38.ممكنة تكلفة بأقل للمستهلك السلع تسويق إىل يؤدي مما التخزين، تكاليف

 الصغرية واملتوسطة املؤسسات فتساهم القومي، الناتج لتوليد مهم مصدر تعترب، النهائي كلالستهال سلع وخدمات
 للتنمية أساسي حمرككل هذا جيعلها 39.القومي الناتج من % 30 من أكثر بتوليد الصناعية الغربية الدول يف

 الكفيلة والقوانني من اإلجراءات جمموعة وضبط الربامج خمتلف اعتماد خالل من االقتصادية واالجتماعية،
 . والرتقية يف أي بلد بالتطوير
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 :وسائط االعالم الجديد كدعيمة للمؤسسات الناشئة : المبحث الثاني 
 :40خصائص ووظائف اإلعالم الجديد -5
 :خصائصه - أ

 اليت السمات من عنه بالعديد يتميز أنه إال جوانبه بعض يف القدمي اإلعالم مع يتشابه اجلديد اإلعالم أن رغم
 :يأيت مبا إجيازها ميكن

 :digittal) )إلى النظام الرقمي ( analog)التماثلي  النظام من التحول .5
 املستقبل إىل املعلومة وصول وواحد،وعند صفر هي منفصلة أرقام شكل على املعلومات نقل يتم الرقمي النظام يف

 على املعلومة بنقل أخرى ناحية من اثليالتم النظام يقوم .ذلك أو غري صورة أو صوت إىل برتمجتها بدوره يقوم
 النظام بينهما فإن قيم أي دون واحداً  أو صفراً  إما الرقمية اإلشارات كون إىل ونظراً  موجة متسلسلة، شكل
 أن إما النظام هذا عن الناجتة الصورة الصوت أو فإن األمر واقع ويف التشويش، من وخالياً  نقاء أشد يكون الرقمي
 جزئية قيم على حيتوي أن ميكن الذي التماثلي النظام بعكس وذلك أصاًل؛ توجد ال أهنا أو ،متاماً  نقية تكون
 تطابقه وإمكانية هو الرقمي للنظام أخرى ميزة .أكرب تكون التشويش إمكانية فإن ث ومن وواحد صفر بني ترتاوح
 التماثلي، النظام يف به القيام ما يصعب وهو(الكمبيوتر) احلاسوب مثل التكنولوجيا من أخرى أنواع مع دجمه

 ومن ،(الكمبيوتر) احلاسوب على متزايد بشكل تعتمد أصبحت اإلعالم وسائل معظم أن يف ذلك أمهية تكمن
 عند فهو النظام مبرونته إن .املستقبل يف رقمية مجيعها املعلومات وشبكات واهلاتف البث تصبح أجهزة أن املتوقع

 بني يفرق ال الفيديو أو النص أو الصوت واإلغالق الفتح مبدأ على املعتمد الرقمي (off–on) لنقل استخدامه
 يتم واستقباهلا ونقلها وحتريرها الرسائل ختزين جيعل مما واحد يف جمرى مجيعها معها يتعامل بل املعلومات تلك

 عملية إجراء تتطلب اأهن هي الرقمي النظام إىل التماثلي النظام من التحول عملية تواجهها اليت بسرعة املشكلة
 وفق تعمل مازالت اليت االتصال أنظمة من وكامريات وغريها هواتف من احلالية األجهزة ملعظم وإحالل تغيري
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 قبل من سواء والوقت واجلهد النفقات من كثرياً  تتطلب العملية وهذه عشر التماثلية، التاسع القرن تكنولوجيا
 الذي نفسه قبل املستهلك من أو لديها، املستخدمة األجهزة تغيري إىل حتتاج اليت نفسها شركات االتصاالت

 بصوت سيستمتع احلالة هذه يف أنه غري التكنولوجيا اجلديدة، استيعاب على قادرة راديو أو تلفاز أجهزة إىل حيتاج
 .التفاعل ميزة على حتتوي أن ميكن اليت القنوات ملئات مشاهدته إمكانية عن فضالً  نقاء أكثر وصورة

 هو ذلك على يساعد الرقمي وما النظام إىل تدرجيياً  مجيعها اإلعالم وسائل تتحول أن هو احلايل االجتاه إن
 اإللكرتونيات أسعار يف تدرجيي اخنفاض عنه الذي نتج (الكمبيوترات) احلواسيب أسعار يف الكبري االخنفاض

على  تعمل اليت العناصر تلك مجيع إزالة ملمكنا من يكون سوف ث ومن .املقبول  للمستهلك املستوى إىل الرقمية
 فإن االتصاالت تطورتكنولوجيا فمع بعضاً، بعضها عن وفصلها والكمبيوتر والسمعيات الفيديو نظم حتديد

 من وحتديدها تعريفها يتم سوف مجيعها(bits) االتصاالت بيانات وأشكال واهلاتف والتلفاز والراديو الفيديو
 معدل حتديد ومبجرد لنقلها، الالزمة (Data Rate) فإن التعريف الرقمية وبروتوكوالت مقدار املعلومات خالل

والتسجيل  استخدام لإلرسال عملية جمرد يصبح اآلخر الشكل إىل األشكال هذه من شكل من البيانات االنتقال
التماثلي  إىل الرقمي النظام من أو الرقمي لإلرسال والتسجيل  إىل التماثلي النظام من للتحويل املناسبة ،للوسيلة

  .االستماع أو لالستقبال
 (Interactivity): التفاعلية .1
 اآلخرين يف أدوار تأثري االتصال عملية يف للمشاركني فيها يكون اليت الدرجة على السمة هذه وتطلق

 من سلسلة هناك عنيني،مب تفاعلية التفاعلية وهي أو املتبادلة املمارسة ممارستهم على ويطلق تبادهلا، وباستطاعتهم
 املرسل .االتصالية بأفعاله ويقوم ( ب)الشخص موقع يأخذ فيها أن(أ )الفرد يستطيع اليت االتصالية األفعال
 .مصادر من بدالً  مشاركني لفظ باالتصال القائمني على ويطلق .املستقبل نفسه وكذلك الوقت يف ويرسل يستقبل

 .والتحكم، واملشاركني والتبادل، الثنائية، املمارسة مثل تصالاال عملية يف جديدة مصطلحات وبذلك تدخل
 .النصوص التلفازية بعض أنظمة يف التفاعلية ذلك على ومثال
 ( Demassification):االتصال  تفتيت .3
 كما ضخمة مجاهري إىل وليس مجاعة معينة إىل أو واحد فرد إىل تتوجه أن املمكن من االتصالية الرسالة أن وتعين
 إىل الرسالة منتج من مباشرة الرسالة تصل حبيث االتصال يف نظام حتكم درجة أيضاً  وتعين .املاضي يف كان

 .مستهلكها
 (Asynchronization):الالتزامنية  .9
 أن ّكلهم املشاركني من وال تتطلب املستخدم، للفرد مناسب وقت يف واستقباهلا الرسائل إرسال إمكانية وتعين

 إىل الرسالة منتج من مباشرة الرسالة ترسل الربيد اإللكرتوين نظم يف فمثالً  .نفسه قتالو  يف النظام يستخدموا
 .للرسالة املستقبل لوجود اجةاحل دون وقت أي يف مستقبلها

 ( Mobility ):الحركية  أو التحرك قابلية .1
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 يف آخر إىل مكان يأ من يف االتصال منها االستفادة إمكانية مع احلجم صغر إىل اجلديدة االتصال وسائل تتجه
 أو مثالً  السيارة يف استخدامها ميكن اليت الصغرية الشاشة التلفاز ذات أجهزة هذا ومثال مستخدمها، حترك أثناء

 .الطائرة
 (Convertibility ):التحويل  قابلية .6
 لةالرسا حتويل ميكنها كالتقنيات اليت آخر، إىل وسيط من املعلومات نقل على االتصال وسائل قدرة وهي

 . وبالعكس مطبوعة رسالة إىل املسموعة
 
 
 

 ( Connectivity ):التوصيل  قابلية .2
 أو هلا الصانعة الشركة عن وبغض النظر أخرى أجهزة من كثرية بأنواع االتصالية األجهزة توصيل إمكانية وتعين
 DVD 41.توصيل جهاز التلفاز جبهاز ال  ذلك على ومثال . الصنع فيه مت الذي البلد

 ( Ubiquity ):االنتشار  أو الشيوع .8
 وكل اجملتمع، طبقات من طبقة كل داخل ويف العامل حول االتصال وسائل لنظام املنهجي االنتشار به ويعين
 التلفاز وبعده الفيديو جهاز يف ذلك نلمح ، ضرورة إىل تتحول ث ترف أهنا على البداية يف تبدو تظهر وسيلة
 املستخدمة األجهزة عدد زاد وكلما .املنزلية والسينما البالزمية الشاشة ذو فازوالتل الرقمي والتلفاز الوضوح عايل

 طرائق جيدوا أن هنا لألثرياء القوية املصلحة من أن (توفلر ألفن) رأي ويف ّكلها، املعنية لألطراف النظام قيمة زادت
 املقدمة اخلدمة مباشرة غري بطريقة يدعمون حيث ثراء أقل هم من -ليقصي ال- ليشمل اجلديد النظام لتوسيع

 .تكاليفها على القادرين لغري
 ( Globalization ):الكونية .4
 املعقدة املسارات تتبع أن تستطيع املعلومات حىت دولية عاملية بيئة هي االتصال لوسائل اجلديدة األساسية البيئة
 األرض يف مكان أقصى من وذهاباً  جيئة الدولية احلدود عرب املال إلكرتونياً  رأس عليها يتدفق اليت املسالك تعقد
 .يف العامل مكان أي يف الدولية األحداث مسار تتبعها جانب إىل الثانية، من األلف على يف أجزاء أدناه إىل

 (:   Variety)التنوع  .51
فق مع وتعين التنوع يف عناصر العملية االتصالية، اليت وفرت للمتلقي اختيارات أكرب لتوظيف عملية االتصال مبا يت

حاجاته ودافعه التصال، وهذا التنوع أدى إىل ظهور ما يسمى بنظام الوكالة اإلعالمية الذكية والوكيل اإلعالمي 
الذي يقوم بناء على برامج خاصة مبسح كافة الوسائل اإلعالمية واملواقع حبثا علن املواد اإلعالمية اليت خيتارها 
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يف الوقت الذي خيتاره واملكان الذي يتواجد فيه، ويليب حاجاته  املتلقي وتقدميها يف حزمة واحدة يتم علرضها
 42.املتعددة

 43:وظائفه - ب
عددًا من الوظائف الرئيسة والفرعية لإلعالم يف اجملتمعات، ووجد ولرب شرام هناك أربع (السويل)و( شرام)حدد    

 : عشرة وظيفة أو مهمة رئيسة وفرعية لوسائل االتصال اجلماهريي وهي
 ناس والتعلم منهممراقبة ال 
 توسع آفاق التعرف على العامل 
 توسيع الرتكيز واالهتمام 
 رفع معنوية الناس 
 خلق األجواء املالئمة للتنمية 
 يساعد بصورة غري مباشرة على تغيري االجتاه 
 يغذي قنوات االتصال بني األشخاص 
 تدعيم احلالة االجتماعية 
 توسيع نطاق احلوار السياسي 
 تماعيةتقوية املعايري االج 
 تنمية أشكال التذوق الفين واألديب 
 يؤثر يف االجتاهات الضعيفة ويقويها 
 يعمل مدرسا ويساعد يف مجيع أنواع التعليم 
وقد ّولد تطور احلاجات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات املختلفة وظائف لإلعالم اجلديد  

 :املعاصر منها
 تصال الرقمي، حيث يتعامل الفرد لساعات طويلة مع احلاسب الشخصي جتاوز قيود العزلة اليت يفرضها اال

بعيدًا عن االتصال باآلخرين يف الواقع احلقيقي، وجتاوز قيود العزلة هذه يتم باالتصال باآلخرين من خالل برامج 
اً لوجه، احلاسوب أو الشبكات يف اطار واقع ومهي أو افرتاضي يرسم أطراف االتصال، حيث ال يتم االتصال وجه

ولكن من خالل احملادثات واحلوارات والربيد االلكرتوين، ومع آخرين يعرف بعضهم البعض وال جتمعهم مسات 
 .خاصة سوى ما يفرضه هذا الواقع وحاجاته

  سهولة االتصال باملواقع االخبارية وفورية اإلعالم، حيث تتوافر اآلالف من املواقع اإلعالمية اليت تقدم الوظيفة
 .ية، وتنشر الوقائع واألحداث اليت تتم يف بقاع كثرية من العامل يف حلظة وقوعهااالخبار 
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  القدرة على القيام بالتعبئة لتأييد األفكار اليت تنادي هبا، ومناهضة غريها من األفكار حبث ميكن أن تسهم يف
ن من فئات املستخدمني تكوين رأي عام اقليمي أو عاملي حنو املواقف والقضايا واألفراد يف وقت معني، يتكو 

املواقع الرقمية “لشبكة االنرتنت وبصفة خاصة املواقع اإلعالمية، املنتشرة فيها، مما جيعلنا نطلق على هذه املواقع 
اليت تعمل مبعزل عن كل النظم واألشكال التنظيمية املتاحة يف اجملتمعات وبالتايل تسهم يف تنمية ” التعبوية

 .املشاركة الدميقراطية
 ب املصادر وحتري املصداقية تسهم يف تدعيم وظيفة الدعاية اليت تسهم يف جانبها السليب يف حتقيق الغزو غيا

 .الثقايف واهليمنة الثقافية والتبعية الثقافية
  تقدمي املعلومات املتعددة واملتنوعة اليت تتميز بالضخامة بشكل غري مسبوق، نتيجة اخلصائص اليت متيزت هبا

 .ال واملعلومات، وأمهها سعة التخزين وسهولة االتاحةتكنولوجيا االتص
  جند أن هناك توسعًا يف استخدام وسائل اإلعالم اجلديد يف التعليم، ففي جمال التعليم عن بعد حققت دول

العامل تقدمًا ملموسًا لالستفادة من شبكة االنرتنت يف تقدسم اخلدمة التعليمية للمستويات التعليمية املختلفة، 
رت املفاهيم واالسرتيتيجيات اخلاصة بالتعليم عن بعد، والتعلم من خالل الشبكات والتعليم االفرتاضي وانتش

 .وغريها اليت تشري إىل وظيفة احلواسب والشبكات يف التعليم.. والفصول االفرتاضية
 حتقق نسبة  أصبحت وظيفة التسويق واالعالن جتد صدى كبريًا لدى املعلنني وخصوصًا بالنسبة للمواقع اليت

أكرب يف االستخدام والدخول عليها، شأهنا يف ذلك شأن وسائل اإلعالم األخرى، ويعترب حتقيق هذه الوظيفة 
بالنسبة جلمهور املتلقني دلياًل إىل اختاذ القرارات الشرائية جبانب أهنا حتقق متوياًل هلذه املواقع والشركات اليت تقدم 

 44.أو مدفوعة اخلدمات املتعددة سواء كانت جمانية
  مع انتشار برامج املسابقات واأللعاب على مواقع شبكة االنرتنت أو يف الربامج الرقمية اليت تعد هلذا الغرض

وتناسب فئات مستويات عمرية عديدة، أسهم اإلعالم اجلديد يف ذلك بتحقيق وظيفة التسلية والرتفيه اليت 
املواقع اإلعالمية من اذاعة للمواد اإلعالمية اليت تسهم  أصبحت جتذب مستويات عمرية خمتلفة، جبانب ما تقدمه
 .يف حتقيق هذه الوظيفة وحاجات مجهور املستخدمني منها

 :ميكن تقسيم االعالم اجلديد إىل اربعة تقسيمات و 
  االعالم اجلديد القائم على شبكة االنرتنتonelie   وتطبيقاهتا ، وهو جديد كليا بصفات ، وميزات غري

 .وهو ينمو بسرعة وتتوالد عنه جمموعة من تطبيقات الحصر هلا  مسبوقة ،
   هو أيضا ينمو .  االعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمولة ، مبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف

 بسرعة وتنشأ منه أنواع جديدة من التطبيقات على األدوات احملمولة املختلفة ومنها أجهزة اهلاتف واملساعدات
 .الرقمية الشخصية وغريها 
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  نوع على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون اليت أضيفت اليها ميزات جديدة مثل التفاعلية
 .والرقمية واالستجابة للطلب 

  االعالم اجلديد القائم على منصة الكمبيوترOffline  ويتم تداول هذا النوع ، اما شبكيا او بوسائل ،
لفة مثل االسطوانات الضوئية ، وما اليها ويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو والكتب االلكرتونية احلفظ املخت

 45.وغريها
فيضعا يف كتاهبما املشرتك  Diana Owen   وديانا اوين   Richard Davis أما ريتشارد ديفيس    

 46: ثة انواع هييضعا االعالم اجلديد وفق ثال  (االعالم اجلديد والسياسة االمريكية  )
  االعالم اجلديد بتكنولوجيا قدمية. 
  االعالم اجلديد بتكنولوجيا جديدة. 
 االعالم اجلديد بتكنولوجيا خمتلطة . 
ان منوذج اإلعالم اجلديد وفق هذا التصنيف يعود   يرى الباحثان: االعالم اجلديد بتكنولوجيا قدمية : وع األولالنّ 

 Talk يف االذاعة والتلفزيون والصحف، ويشريان إىل راديو وتلفزيون احلوارإىل جمموعة من االشكال الصحفية 
RadioTV/  الذي يرجع إىل حقبة الثالثينات من القرن املاضي، فقد كان الرئيس االمريكي فرانكلني روزفليت  

ايضا مع التلفزيون . يستخدم االذاعة كاداة اساسية للحديث إىل الناس وكانت احاديثه مسموعة بشكل واسع 
 Television news واجملالت االخبارية  Talk Show  نفسه كثريا بربامج احلوار احلية  الراديو جدد

magazine  مثلDate Line  60و Minutes  وبرامج االخبار احلية Live Shows   ،والربامج املسائية
وبرامج  Good Morning America وبرامج الصباح املعروفة، مثل صباح اخلري امريكا   Night Line مثل

ويشمل التجديد، يف حاالت اخرى، . الشبيهة بصحافة التابلويد الورقية   Inside Edition التابلويد، مثل
فقها أاملتخصصة يف املوسيقى واليت مددت  MTV وقنوات مثل ام يت يف Oprah Winfreyمنوذج برنامج اوبرا

 .للتغطية االخباريٍة ساعة بساعة 
منطا جديدا يف   يعود إىل اخلمسينات من القرن املاضي ولكنها متثل  Today املذكورة مثل توداي بعض الربامج

وقد بادر معظمها باستخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل الكومبيوتر والشبكات املختلفة، وطبقوا . االعالم 
ة فارقة لالنتقال إىل املرحلة وقد مثلت بعض التغطيات عالم. اساليب مستحدثة يف بناء موضوعاهتم وتقدميها 

وقضية ويليام كينيدي .    O. J  Simpson  اجلديدة، مثل تغطية قضية الرياضي املشهور او جي سيسمبسون
الذي فجر مبىن البلدية يف   Timothy McVeigh وتيموثي ماكفي  William Kennedy Smith مسيث

طريقة املتابعة واستخدام كافة وسائل االتصال والعرض فالتغطيات تغريت كثريا يف الشكل و . اوكالهوما سييت 
  .والغرافيك واالحصاء بواسطة الكومبيوتر 

                                                 
45 sheridanc.on.ca , A Working Definition of New Media 1998 , Accessed frequently. 
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متثله مجيع الوسائل اليت نعايشها اآلن اليت تعمل على منصة : اعالم جديد بتكنولوجيا جديدة : النوع الثاين 
. والربيد االلكرتوين وغريمها   نرتنتالكومبيوتر وهي تشمل شبكات الكومبيوتر املختلفة وعلى رأسها شبكة اإل

وهي الوسائل اليت مكنت من إنفاذ حالة التبادل احلي والسريع للمعلومات ومن التواصل بني الطرفني وحققت 
ومكنت من دمج التكنولوجيات والوسائل املختلفة مع بعضها البعض وجتاوزت . للمواطينني امساع اصواهتم للعامل 

انية واحلدود بني الدول اليت كانت تعيق حركة االعالم القدمي، وهذه الوسئل تتصف بدورها العوائق املكانية والزم
وجماال واسعا من االشكال والتطبيقات   الفعال يف تسهيل التفاعل اجلماهريي وتقدمي مصادر ال حد له،

 .  االتصالية
القدمي واجلديد، فقد اصبحت احلدود هنا تزول الفوارق بني : اعالم جديد بتكنولوجيا خمتلطة : النوع الثالث 

، وحدثت حالة متاهي وتبادل للمنافع بني  Artificial الفاصلة بني انواع الوسائل املختلفة حدودا اصطناعية
االعالم القدمي واجلديد، ويستخدم الكثري من املمارسني للعمل االعالمي الذين يعملون يف الوسائل التقليدية 

وكما يعرتف . ل ادوارهم االعالمية املختلفة، أي اهنم اصبحوا يستخدمون النوعني معا الوسائل اجلديدة الستكما
االفراد، تعرتف املؤسسات القدمية أيضا بامهية االعالم اجلديد، وتعمل على اللحاق بتكنوجلياته وتطبيقاته املختلفة، 

االنرتنت، وتتواصل برامج فصحف كبرية مثل واشنطن بوست ونيويورك تاميز لديها مواقع ضخمة على شبكة 
التلفزيون املختلفة ونشرات االخبار مع اجلمهور بادوات االعالم اجلديد وتكمل مشروعها االعالمي وتدير 

 47 استطالعاهتا عرب الوسائل املستحدثة
 : وسائط االعالم الجديد -7

نظم اإلعالم القدمي، ولكنه تفاعل  وسائط اإلعالم اجلديدة ليست بثاً أحادياً وتلقياً إجبارياً مثل ما كانت تتميز به
خيتار فيه الناس احتياجاهتم، ويشاركون يف الوقت ذاته ليس بالرأي فقط، ومبوجب نظام اإلعالم اجلديد ميكن 
لوسائل اإلعالم أن تقدم لكل شخص ما يريد يف الوقت الذي يريد، واإلعالم اجلديد هو إعالم تعددي بال حدود 

 48. اً جديدة كلياً مل يكن بوسع اإلعالم التقليدي تأديتها ومتعدد الوسائط يؤدي أدوار 
اإلعالم اجلديدة بالرقمية، والتفاعلية، والتشعبية، والتفردية، والتخصيص، واجلماهريية، وتزاوج  طوتتميز وسائ

الوسائط والتكنولوجيات، كما أن هناك مستحدثات إعالمية غري مسبوقة تأخذ مكاهنا اآلن مثل اإلعالم حسب 
  Mass Médéa  49بديالً وسائل االتصال اجلماهريي Mass Customizationلطلب ا

يطلق على الطريقة االتصالية الناجتة عن اندماج تقنيات االتصال احلديثة كاحلاسوب واهلواتف الذكية والشبكات 
 :، ومن وسائله50والوسائط املتعددة باإلعالم اجلديد

  : مواقع التواصل االجتماعي.5

                                                 
 ، 2013/09/16اإلعــالم اجلـديد دراسة يف حتوالته التكنولوجية وخصــائصه العــامة،االمارات العربية املتحدة، عباس مصطفى صادق ، دراسة حول  47

 .w.aspx?www.fpjs.ps/Sho  ،03:22  ،10/10/1102نتدى االعالميني الفلسطينيني ،  م48 
     21-20: ، ص ص  1112االردن، عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 49
 . 3:نسرين حسونة ، املرجع السابق ، ص 50
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شبكات التواصل االجتماعي على االنرتنيت انتشار واسعا خالل السنوات االخرية وتعددت وتنوعت  لقد شهدت
فهي وسيلة اتصالية تشارك االصدقاء من خالل   ،51حماولة تقدمي العديد من اخلدمات وحتقيق خمتلف اإلشباعات

ة وهي مرنة جتعلها معتمدة من نقل املعلومات وتبادل الرسائل الفورية بني املؤسسة ومجهورها عرب صفحات خاص
كما تعرف مواقع التواصل االجتماعي بأهنا جمموعة    52باملنتج اجلديد طرف املؤسسة  كوسيلة فعالة يف الرتويج 

تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة ( web2)من املواقع على شبكة االنرتنت ، ظهرت مع اجليل الثاين للويب 
من ...( بلد، جامعة ، مدرسة، شركة )عات اهتمام أو شبكات انتماء جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جممو 

خالل خدمات التواصل املباشر مثل ارسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية لالخرين ومعرفة أخبارهم 
ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا للعرض ، كما تضم مواضيع خاصة وعامة من كتابات وصور وأفالم ودردشات 

 .53وتعارف
 : facebookالفيسبوك -أ
املوقع الذي استأثر بقبول وجتاوب الكثري من الناس خصوص الشباب ويف مجيع أحناء العامل، فهناك من استفاد  

مع أصدقائه وله العديد من االستخدامات واملميزات اليت جعلته ( الدردشة)منه للتواصل بالصور وامللفات واحملادثة 
االجتماعي وهذا من خالل سهولة االستخدام وتنوع أغراض  مواقع التواصل حيتل املرتبة األوىل من بني

فهو شبكة اجتماعية استأثرت بقبول وجتاوب كبري من الناس خصوصًا من الشباب يف مجيع أحناء   54استخدامه
وأصبح  56ويعد موقع الفيسبوك واحد من أشهر املواقع على الشبكة العاملية، ورائد التواصل االجتماعي . 55العامل

 57موقع الفيسبوك اليوم منرب إفرتاضي للتعبري، وإختذه الشباب اليوم بديال  لألحزاب السياسية العاجزة الفاشلة
بدأ الفيسبوك على يد أحد طالب جامعة هارفارد، يدعى مارك جوكر بريج حيث بدأ بتصميـم املوقع على الشبكة 

اجلامعة، ليمكنهم من تبادل ملفاهتم وصورهم وارائهم  االلكرتونية ، يهدف من خالله للتواصل مع زمالءه يف

                                                 
 gaper-azhar ة بواسط 1101مارس  10مقال ، نشر يف , حممد جابر خلف اهلل ، مفهوم مواقع التواصل االجتماعي  51
،جامعة  عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود ، دور الشبكات التواصل االجتماعي يف تغيري السياسي يف تونس و مصر ، مذكرة ماجستري ، دراسة منشورة 52

 .1101الشرق األوسط ، األردن ،
ث مقدم للجمعية املصرية للمكتبات و املعلومات املشاركة أمينة السيد، هبة عبد العال، الشبكات االجتماعية و تأثريها على األخصائي  املكتبة ، حب53

 .   2:،ص1111شوقي سامل ، .، مكتبة د" املكتبة و اجملتمع يف مصر"يف املؤمتر الثالث عشر ألخصائي املكتبات و املعلومات يف مصر بعنوان 
54 -kittiwongvival wasinee and rakanngan pimonpha , face booking your dreams , master thesis , 

school of  sustainable development of society and technology , malardalen university , 
Sweden , 2010. 

 .1:م ، ص 1100دراسة يف مداخله النظرية وخصائصه العامة،البوابة العربية لعلوم االعالم و االتصال ،: االعالم اجلديد،عباس مصطفى صادق  55
جريدة العرب ، صفحة أسواق العرب، عدد األربعاء ، !خطر أم فرصة؟.. ، الشبكات االجتماعية الصاعدي مبارك بن مسفر سلطان 56 

02/13/1111. 
 www.alukah.net/publications_competitions  ،11:16،  1100/ 01/ 11صحيفة بوابة الشرق، عدد السبت ،  57

1102/10/10 . 
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مليون مستخدم ويقضي هؤالء املستخدمني مجيعا أكثر من   221و االن ميلك املوقع حوايل .وأفكارهم 
 : مليون دقيقة على املوقع شهريا كما أن هناك إحصاءات أخرى ملوقع الفيسبوك تتمثل فيما يلي211

 صديق  031مستخدم   يبلغ متوسط عدد األصدقاء لكل. 

 62  سنة36-02باملئة من مستخدمي املوقع ترتاوح أعمارهم ما بني . 

   باملئة من 31سنة تتزايد بإطراد وهي متثل حاليا أكثر من 32نسبة املستخدمني من الذين تتزايد أعمارهم عن
 . إمجايل املستخدمني

  باملئة سنويا26وا بنسبة سنة هي األسرع من16-02املستخدمني الذين ترتاوح أعمارهم بني 
  مليون شخص يدخلون على املواقع بواسطة هواتفهم اجلوالة111أكثر من    
 62 باملئة من الشباب ذكروا بأن الفيسبوك أصبح مصدر الستقاء األخبار. 
  دقيقة على الفيسبوك تتـم مشاركة مليون رابط، ويتـم قبول صداقة مليونني شخص كما يتـم إرسال  11يف كل

 .58 يل ثالثة ماليني رسالةحوا
  : Tweeterتويرت   -ب
، ويتيح للمستخدمني فتح حساب  1114هو أحد مواقع التواصل االجتماعي على االنرتنت ، مت تطويره عام  

حرفا  061الشخصي وكتابة الرسائل على غرار حتديث احلالة ، ويتيح أيضا وضع الروابط على الشبكة بطول 
ائل القصرية اليت تسمى تويرت تذهب على الفور إىل صفحة املستخدم وإىل املستخدمني على األكثر ، وهذه الرس

 59.املستخدم اآلخرين لديهم اشرتاك يف حساب تويرت مع ذلك
، وميكن ملن لديه حساب يف موقع تويرت أن يتبادل مع ”وجيوز للمرء أن يسميها نصًا موجزاً مكثفًا لتفاصيل كثرية

أو يف حالة دخوهلم على , من خالل ظهورها على صفحاهتم الشخصية, (التويتات)أصدقائه تلك التغريدات 
إمكانية الردود والتحديثات , وتتيح شبكة تويرت خدمة التدوين املصغرة هذه, صفحة املستخدم صاحب الرسالة

 (.SMS)عرب الرسائل النصية ( RSS)كذلك أهم األحدث من خالل خدمة , عرب الربيد اإللكرتوين
كما أنه أسرع , معرفة ما يقوم به أصدقائهم دائمًا ويف أي وقت: تويرت ملستخدميه إمكانيات عديدة منها ويوفر

باإلضافة إىل أنه يتح للمستخدم إمكانية إرسال , وسيلة لطرح التساؤالت على األصدقاء وتلقي اإلجابات الفورية
ويف الوقت ذاته يتح تويرت . خبار عن حادث مهم جداً األخبار اهلامة جدًا والسريعة واحمليطة به كاالستغاثة أو اإل

ويستطيع املستخدم أيضًا معرفة ما يفعله أصدقاءه , للمستخدمني متابعة كل أحداث العامل اهلامة فور وقوعها
خدمة تساعد “: ويقدم موقع تويرت تعريفًا مقتضبًا له بأنه. ومعارفه الذين يهمه أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤوهنم

                                                 
 .14:نادية بن ورقلة ،دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي السياسي و االجتماعي لدى الشباب العريب ، جامعة اجللفة ،ص  58
جستري يف العلوم التجارية جامعة بوباح عالية ، دور االنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات ، دراسة حالة قطاع االتصاالت ، مذكرة نيل شهادة املا59

 . 1100منتوري ، قسنطينة ،
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عرب تبادل أجوبة سريعة ومعتادة , قاء وأفراد العائلة وزمالء العمل على التواصل وإدامة اإلتصال بعضاً ببعضاألصد
 60ماذا تفعل اآلن؟: لسؤال واحد بسيط هو

 
 
 

 Myspace : ماي سبيس  -جـ
ات عن هو أكرب موئل يف شبكة االنرتنت للتشبيك االجتماعي لألصدقاء ، وهو يقدم هلم أركانا خاصة لتقدمي حمل

 . 61حياهتم الشخصية ، ومدوناهتم وجمموعاهتم ومقاطع الفيديو اليت يعرضوهنا يف املوقع
و حيتوي ماي سبيس على حمرك حبث خاص بعرض ونظام بريد الكرتوين داخلي، ويستطيع الناس من مجيع أحناء 

تقاء، والتشابك املهين، العامل صنع ملفات الكرتونية عن حياهتم، وااللتحاق مبجتمع خاص وحتديد مواعيد الل
والرتويج لألعمال، ومشاركة االهتمامات، والعثور على أصدقاء الدراسة القدامى واألصحاب، كما ميد املوقع 
مستخدميه مبساحة للخصوصية واالندماج الثقايف ويتحاور ماليني الشباب مع اإلعالم من خالله، ويعربون عن 

 62.اي سبيس االجتماعيةقيمهم الشخصية والثقافية من خالل شبكة م
   Instagrame : انستاغرام-د

يتيح للمستخدمني التقاط صور، وإضافة فلرت رقمي  1101أطلق يف أكتوبر عام , هو تطبيق جماين لتبادل الصور
إليها، ومن مت مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات الشبكات االجتماعية ويف شبكة انستغرام نفسه، وتضاف 

 . 63كل مربعالصورة على ش
 : snapchatالسناب شات-ه

، وميلك تطبيق 1100يعترب سناب شات تطبيق تراسل ملشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ومت إطالقه يف عام 
 .سناب شات ميزة فريدة من نوعها وهي إمكانية عرض الصورة أو مقطع الفيديو ملدة وجيزة قبل ان ختتفي لألبد

بشكل دائم، حيث يقوم التطبيق بإخفائها بشكل تلقائي بعد مدة زمنية، إال انه ورغم ان اللقطة ال تظل متواجدة 
 .بإمكان املستخدم القيام بأخذ لقطة مصورة للشاشة حلفظ ما مت إرساله

على الرغم من ان التطبيق موجه بشكل أساسي للمراهقني والبالغني، إال انه يتم استخدامه من قبل خمتلف 
أشارت التقارير إىل أن غالبية مستخدمي سناب شات هم حتت  شركات احباث، حيث األعمار، وذلك وفقاً لعدة

 .سنة 36عمر 

                                                 
    02:01blog.amin.org/nisreenhassouna ، 13/10/1102مدونة نسرين حسونة ، مرجع سابق ، شبكة أمني االعالمية،  60
وكالة ورقلة،  -( موبيليس)النقال باجلزائر  السايح بوبكـر، دور شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج باملنتجات دراسة حالة متعامل قطاع اهلاتف61
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 .%62سنة تبلغ حوايل  16و 02وتشري األرقام إىل أن نسبة املستخدمني من أعمار بني 
 .%14حوايل  36و 12وتبلغ نسبة املستخدمني من أعمار بني 
 .%03وايل ح 66و 32وتبلغ نسبة املستخدمني من أعمار بني 
 .%01حوايل  26و 62وتبلغ نسبة املستخدمني من أعمار بني 

 .%4حوايل  46و 22بينما تبلغ نسبة املستخدمني من أعمار بني 
ويكتسب التطبيق كل يوم مستخدمني جدد، كما انه حيوي خمتلف الرتكيبات السكانية، حيث أظهرت الدراسات 

باستخدام ميزة القصة اخلاصة بسناب  Viners أو ما يطلق عليهم اسم Vine مستخدمني تطبيق الفيديو قيام
 .شات كوسيلة أخرى للتواصل مع املتابعني

كما ميكن للمستخدم التواصل مع األصدقاء خالفًا إلرسال اللقطات والقصص عن طريق الدردشة، وميكن 
لضغط على اسم الصديق من ضمن شاشة خالصة سناب شات وإدخال النص الذي الوصول إليها عن طريق ا

 64.يرغب بارساله
 

 Microblogging:65 التدوين المصغر .7
هو عبارة عن خدمات تقدمها شبكات اجتماعية تسمح بانشاء حسابات وصفحات شخصية تعترب مبثابة 

حرفًا لعرضها ومشاركتها على الويب  061مدونات، غري أن التدوينات هي عبارة عن رسائل قصرية ال تتجاوز 
سواء عرب املوقع نفسه أو عرب خمتلف التطبيقات )وعلى أجهزة اهلواتف احملمولة، ويتم التدوين إما عرب الويب 

أشهر موقع  Twitter، ويعترب (SMS)املكتبية املطورة بناء على منصة تطوير املوقع أو عرب الرسائل القصرية 
 .  Jaikuو Pownceافة إىل للتدوين املصغر باالض

لقد نشأ التدوين املصغر كمرحلة متقدمة للتدوين التقليدي الذي يتطلب كتابة موضوعات طويلة ومتابعة تعليقات 
اآلخرين عليها، وهو امر يرتبط بقدرات خاصة للمدون نفسه يف الكتابة واجابة ما يسأل عنه الذين يعلقون على 

ر القيام بعمل رسائل سريعة، اما التدوين املصغر فقد جسر املسافة بني ما يكتب، وفغي احيان يتطلب االم
التدوين والرسائل الفورية والسريعة، هذه الرسائل ميكن ارساهلا من اهلاتف احملمول إىل االنرتن او من االنرتن إىل 

الطالع على إذ ميكن اSMSاهلاتف احملمول أو ما يطلق عليه ميزة التحديثات عن طريق الرسائل القصرية 
حتديثات االخرين يف مدوناهتم القصرية مبابرة عرب اهلاتف وهو ما حيقق مبدئية االتصال التقاطعي بني نظم االعالم 

 media Crossاجلديد
 على االنرتن وخارجها وحيقق التدوين املصغر اللتزاوج بني االنرتن واهلاتف احملمول بني نظام الرسائل اهلاتفية القصرية

 66. بني وسائل االعالم اجلديد Cross Contactات احملمولة مبا حيقق منظومة الرتاسل التقاطعي واإلعالمي

                                                 
 aitnews.com-snapchat ،13/10/1102، 04:22 ار التقنية،  كل ما تود معرفته عن سناب شاتالبوابة العربية لألخب 64
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 :blog     67  لمدوناتا .3
على أهّنا موقع إلكرتوين يتضمَّن منشورات ُمرتّبة زمنّيًا من األحدث إىل  (Blog ):تُعرَّف املدّونة باإلجنليزيّة

تتيح مواقع التدوين للمستخدمني إمكانّية . ورات األحدث يف البدايةاألقدم؛ حبيث يرى زائر هذه املواقع املنش
 .التفاعل يف ما بينهم عن طريق نشر التعليقات باإلضافة للوصالت

توجد عّدة أنواع من مواقع التدوين اليت ختتلف من حيث احملتوى باإلضافة للهدف املنشود منها، ومن هذه األنواع 
 :ما يلي

هو أّول أنواع مواقع التدوين نشأًة، ويقوم فيه األشخاص بنشر :  Personal blogsاملدّونات الشخصّية-أ
، وإمّنا يتمتَّع  خرباهتم، ومشاعرهم، وأفكارهم مع املتابعني، وال تُقيَّد املدّونات من هذا النوع مبظهر أو تصميم ُمعنيَّ

 .صاحب املوقع حبريّة االختيار
 Niche blogs :املدّونات املتخّصصة -ب

تتم الكتابة يف هذا النوع من املدّونات عن مواضيع معّينة فقط دون غريها، فتكون املدّونة متخّصصة يف موضوع 
، كوصفات عمل احللويّات، أو كتابة القصائد، أو غري ذلك  . معنيَّ

  Business blogs :مدّونات األنشطة التجارية -جـ
شر األخبار املتعّلقة هبا، ويكون اهلدف غالبًا من ذلك جذب تقوم الشركات باستخدام هذا النوع من املدّونات لن

 . أكرب عدد ممكن من املتابعني والزبائن للشركة
   Professional blogs :املدّونات االحرتافّية-د

إنَّ الغرض الرئيسي من هذا النوع من املدّونات هو عادًة جين املال من خالهلا، فيقوم صاحب املوقع بنشر 
 . ملدفوعة على املوقع، أو بيع سلعة معّينة، أو اإلعالن عن سلع ومنتجات ألشخاص وجهات خمتلفةاإلعالنات ا

  Affiliate blogs :املدّونات التحالفّية-ه
تقوم هذه املدّونات على أساس جين املال عن طريق اإلعالن عن منتجات من شركات خمتلفة واستعراضها على 

ع على شراء هذه املنتجات بالضغط على وصالت معّينة تؤّدي إليها، فيتلّقى املدّونة، ويتم تشجيع زّوار املوق
 . صاحب املدّونة عائداً ماديّاً من ِقَبل الشركات مقابل ذلك

 Reverse blogs :املدّونات العكسّية-و
                                                                                                                                                         

عباس مصطفى صادق، صناعة اخلرب بني اإلعالم التقليدي واجلديد تطبيقا على تقنيات وسـائل التواصل االجتماعي، مؤمتر وسائل التواصل  66
 .02:طبيقات واالشكاالت املنهجية، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية،ابو ظيب ، ص االجتماعي الت
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ن اجلهة اليت هذا النوع من املدّونات يُعد من األنواع احلديثة واملتمّيزة؛ حيث خيتلف عن غريه من املدّونات بكو 
تقوم بنشر احملتوى فيها هي زّوار املوقع وليس املسؤولون عنه، ويقتصر دور مديري املوقع على تصفية املنشورات 

 .ميكن أيضاً أن يقوم صاحب املدّونة بإضافة منشوراته اخلاّصة إليها. وإزالة احملتوى غري املرغوب
 
  
 Media blogs :مدّونات ذات وسائط معّينة-ز

دّونات من هذا النوع متخّصصة بنشر حمتوى ذات وسيط حُمدَّد، فلو كانت املدّونة مقتصرة على نشر تكون امل
، ولو كانت مقتصرة Vlogger احملتوى على هيئة مقاطع فيديو، فإنَّ املدّونة يف هذه احلالة تكون مدّونة فيديو

 Photoblogنة صورعلى نشر احملتوى على هيئة صور، فتكون املدّونة يف هذه احلالة مدوّ 
  Freelance bloggers :مدّونو العمل املستقل-حـ

أو جهة معّينة، فيقوم  يتلّقى مدّونو العمل املستقل مبلغًا ماديًّا مقابل نشر حمتوى معنّي أو كتابة موضوع ما لشركة
 .الزبون بتحديد املوضوع الذي يرغب أن تتّم الكتابة فيه ويقوم املدوِّن بكتابته

 
 Wiki :68 الويكي .6

بإنشاء أول موقع ويكي  Bo Leufو Ward Cunnighamم قام كل من 0112يف عام 
والذي شكل جمتمعاً متعاوناً مفتوحاً للجميع حيث ميكن ألي شخص أن يشارك يف  WikiWikiWeb وهو

ىت اليوم ظهرت برامج ويكي كثرية واعتمدت الكثري من املواقع تطوير وزيادة حمتويات املوقع، منذ ذلك الوقت وح
 .على هذه الربامج واهلدف هو تبسيط عملية املشاركة والتعاون يف تطوير احملتويات إىل أقصى حد ممكن

ميكن استخدام الويكي ألغراض كثرية، فمن وسيلة لالحتفاظ مبالحظات شخصية إىل إنشاء قاعدة بيانات معرفية 
إنشاء مواقع تقليدية، ميكن لربامج الويكي أن تناسب الكثري من االحتياجات، مع ذلك تبقى هذه الربامج مروراً ب

 .بسيطة يف فكرهتا
 :69مميزات الويكي*
  تبسط ويكي عملية حترير احملتويات، فكل صفحة حتوي رابطًا لتغيري حمتوياهتا، فإذا أراد شخص ما تغيري

الرابط وسيظهر له منوذج لتحرير احملتويات، وعندما ينتهي من إضافة  حمتويات الصفحة فعليه أن يضغط على
 .وتعديل ما يريد عليه أن يضغط الزر إلرسال التعديالت وستظهر الصفحة كما قام بتحريرها

                                                 
 /abunawaf.com ، 16/10/1102 02:02/ شيكة أبو نواف هل تعرف ما هو الويكي ؟ 68
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  تستخدم ويكي أوامر بسيطة لتنسيق حمتوياهتا، فال حاجة لتعلم لغةHTML  للمشاركة يف إضافة وتعديل
أوامر ويكي البسيطة تناسب أغلب الناس ممن ال ميلكون خربة كبرية يف استخدام احلاسوب  حمتويات مواقع ويكي،

 .أو يف تطوير املواقع
  حتتفظ مواقع ويكي بسجل لتاريخ الصفحات، فإذا أخطأ شخص ما يف حترير إحدى الصفحات ميكن الرجوع

لفروق بينها، فال خوف هنا من ارتكاب إىل الصفحات السابقة احملفوظة، وميكن املقارنة بني الصفحات إلظهار ا
 .األخطاء، ميكن دائماً الرجوع إىل نسخ سابقة من الصفحة

  تشجع مواقع ويكي على العمل اجلماعي، فأغلب مواقع ويكي تسمح ألي زائر بتعديل وإضافة احملتويات دون
 .احلاجة إىل التسجيل يف املوقع

  اقع ويكي حتتفظ بكل حمتويات املوقع يف قاعدة ويكي تبسط عملية إنشاء روابط لصفحات أخرى، فمو
بيانات متشعبة، وبرنامج ويكي يعرف كل صفحة أنشأت وكل رابط بني الصفحات، فال يهم موقع الصفحات يف 

 .ويكي، ميكن إنشاء صفحة جديدة وسيقوم برنامج ويكي تلقائياً بإنشاء روابط هلا يف الصفحات األخرى
 دة يف ويكي، فمواقع ويكي متكنك من وضع روابط لصفحات غري ميكن وبسهولة إنشاء صفحات جدي

موجودة، وعند الضغط على أحد هذه الروابط سيظهر منوذج إلضافة احملتويات، قم بإضافة احملتويات وستظهر 
 .صفحة جديدة يف املوقع، وسيتم تفعيل كل رابط يربط هذه الصفحة

 قاعدة بيانات متشعبة، ميكنك أن تنظم احملتويات تبسيط عملية تنظيم احملتويات، فمواقع ويكي تعمل ك
بالطريقة اليت تريد، الكثري من برامج إدارة احملتويات جتربك على إنشاء تنظيم حمدد للمحتويات قبل أن تقوم بكتابة 
أي شيء، أما يف ويكي تستطيع أن تنظيم احملتويات عن طريق األقسام أو بدون أقسام وميكن للزائر أن يتصفح 

ع من خالل الراوبط اليت تربط بني الصفحات، وميكن اجلمع بني الطريقتني أو ابتكار طرق أخرى لتنظيم املوق
 .احملتويات، هذه املرونة غري متوفرة يف برامج إدارة احملتويات التقليدية

 :مجتمعات المحتوى .2
شهر اجملتمعات هتتم على الشبكة تسمح بتنظيم ومشاركة أنواع معينة من احملتويات، أ( موقع)هي جمتمعات 
 ، والفيديو كموقعDel.icio.us كموقع Bookmark Links ، وحفظ الروابطFliker بالصور كموقع

YouTube70 
 :  YouTubeاليوتيوب -أ

.. هو أشهر موقع ويب إلكرتوين لعرض األفالم بأنواعها املختلفة العلمية، والثقافية، واالجتماعية، والثورية، والفنية 
م، على يد جمموعة موظفني سابقني يف شركة باي بال، حيث يقوم على السماح 1112س سنة إخل، وقد تأس

ملستخدميه برفع الفيديوهات والتسجيالت املصورة، ويتيح هلم أيضًا مشاهدة فورية دون احلاجة إىل حتميل ألي 
ارياً، كما يتيح هلم خاصية علمًا أن التسجيل يف املوقع اختياري وليس إجب. فيديو مرفوع على املوقع بشكل جماين
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اإلعجاب والتعقيب عليها، ويستخدم يف ذلك تقنية األدويب فالش لفتح وعرض املشاهد املصورة املتحركة، إضافًة 
 71.واجهة للغة 41إىل أن موقع يوتيوب حيتوي على 

 Broadcastبث لنفسك أو ذع نفسك : على فكرة مبدئية هي YouTube ع يوتيوب قيقوم مو 
yourself يوضع هذا الشعار يف الصفحة االوىل، وهو يعترب أهم مكان يف شبكة االنرتنت  للمشاركة يف الفيديو

 :ويعمل يوتيوب وفق املنظومة التالية
وتصفح ماليني املقاطع , وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها يف مجيع أحناء العامل, يستطيع املستخدمون حتميل

 .دمون األعضاءاألصلية اليت قام بتحميلها املستخ
 العثور على مجاعات فيديو وااللتحاق هبا وتسهيل االتصال مع من لديهم نفس االهتمامات واالشرتاك يف

 وحفظ املقاطع املفضلة،ووضع قوائم تشغيل املقاطع , خدمة تبادل مقاطع الفيديو املقصورة على األعضاء
  تستخدم تقنيات حديثة مثل ال أي يب آيدمج مقاطع الفيديو اخلاصة بيوتيوب مع مواقع الشبكة اليت ,

 .وأيضا جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة
 يستطيع املستخدمون اختيار عرض مقاطعهم بشكل عام أو مبشاركة أصدقائهم وعائالهتم فيها بصورة خاصة

 .عند التحميل
واألكثر ,  قدر من النقاشواليت حتظى بأكرب ،واحلاصلة على أعلى تقييم, األحدث: حيتوي املوقع على املقاطع

 .واألكثر اتصاال مبواقع أخرى ،تفضيال
تصنف مقاطع الفيديو أيضا إىل أبواب خمتلفة من الكوميديا والفن والرسوم املتحركة إىل العلوم والتكنولوجيا. 
ل واجهة ال يقدم اليوتيوب عادًة رابط تنزيل مللفات الفيديو اخلاصة به ويهدف إىل أن يتم مشاهدهتا من خال

االستخدام اخلاصة باملوقع نفسه ولكنه يسمح اليوتيوب للمستخدمني على مشاهدة ملفات الفيديو على 
ميكن HTMLفكل ملف فيديو على موقع يوتيوب يكون مصحوبًا بكود . صفحات ويب خارج املوقع نفسه

ما يتم استخدام هذه  وغالًبا. استخدامه يف تضمني ملف الفيديو يف أية صفحة خارج موقع الويب يوتيوب
 اإلمكانية يف تضمني ملفات فيديو يوتيوب يف الصفحات اخلاصة مبواقع التواصل االجتماعي وكذلك املدّونات

فضال عن ذلك ميكن تنزيل ملفات الفيديو من يوتيوب بوساطة برجميات خاصة أو عرب مواقع متخصصة، كما أن 
الوصول إىل ملفات الفيديو يوتيوب وذلك اعتماًدا على مزود خدمة أجهزة اهلاتف احملمولة الذكية هلا القدرة على 

 72.اإلنرتنت وإمكانية تنزيل البيانات إىل جهاز املوبايل

 : Flickerموقع-ب
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منوذجًا لواحدة من أهم تطبيقات صحافة اجلمهور يف بعدها املتمثل يف توزيع الصور، وقد  Flickerيعترب موقع 
فة يف أن يكون بدياًل حيًا لوكاالت األنباء مثلما حدث أيام تفجريات قطارات أسهم املوقع يف مناسبات خمتل

فهو موقع ملشاركة الصور، وحفظها وتنظيمها، وهو أيضًا مجعية هلواة . االنفاق يف لندن ويف أحداث تسونامي
ستخدام املوقع من التصوير على االنرتنت، باالضافة إىل كونه موقعًا مشهورًا للتشارك يف الصور الشخصية، يتم ا

قبل املدونني من خالل اعادة استخدام الصور املوجودة فيه، أخذ املوقع شهرته من خالل ابتكاراته كإضافة 
 Tags73، من قبل الزائرين وكلمات املفاتيح Commentsالتعليقات 

قع فلكر الذي املنتديات اليت تسمح لك بتحميل الصور والسماح للناس بالتعليق عليها، لكن مو  كثريهناك ال
عدد الصور فيه تعد باملالين ، حيوي من املصورين  ألن يعترب من أفضل هذه املواقع YAHOO تدعمه شركة

  :وميزات موقع فلكر تتلخص بااليت . اهلاوين واحملرتفني الصحفيني واالعالنيني والرياضّيني
 :  مميزات موقع فلكر

 بقاء الصور مدى احلياة بدون أن حتذف 
 ملشاركة بصورك يف املنتديات بوضع رابط الصورةإمكانية ا  
 امكانية مشاركة الصور ، وهي الفكرة الرئيسية هلذا املوقع. Share Your Photos 
 محاية وخصوصية عالية لصورك تسمح لك اختيار اجملموعة اليت تستطيع تصفح صورك، العائلة او األصدقاء. 

 Full Resolution كاملةمنع حتميل صورك ، او السماح لفئة معينة بعاد  
 مشاركة االعضاء الرأي ، حبيث يستطيع االعضاء اضافة مالحظات مثل املدونات. 
 امكانية كتابة املواضيع من فلكر مباشرة إىل مدونتك  . 
 امكانية نشر الصور يف جمموعات تظم كبار الفنانني يف التصوير والتصميم وذلك لتبادل اخلربات.  
  إىل قائمة اتصال خاصةامكانية اضافة االعضاء  
 74امكانية استقبال رسائل عبل بريدك اخلاص. 
 Viber :75الفايبر .6

وهو  . Viber برناجما يتيح إجراء املكاملات الصوتية وإرسال الرسائل النصية جمانا بني مستخدمي Viber يعد
النصية اجلماعية، يتيح للمستخدمني كذلك إرسال واستقبال الصور، فضال عن املكاملات اجلماعية والرسائل 

وقد بدأ أوال كتطبيق للهواتف الذكية، ولكن مت . بأسعار منخفضة Viber واالتصال باهلواتف غري املتصلة بـ
 .لنظام تشغيل ويندوز Viber تطوير إصدارات بعد ذلك ألجهزة الكمبيوتر املكتبية، مثل برنامج

للمستخدمني تثبيته على كل أجهزهتم، مبا يف  برنامج مرن جدا، حيث أن إصداراته املتعددة تتيح Viber يعد
 . ذلك أجهزة الكمبيوتر املكتبية، واحملمولة واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، والعمل على مزامنتها بشكل كامل

                                                 
 .12: نسرين حسونة،املرجع السابق ، ص 73
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ويقوم التطبيق بعمل حساب لكل مستخدم، حيث يتم . بسهولة التنزيل، والتثبيت واإلعداد Viber وميتاز
 ويتمتع. حىت أن املستخدم ميكنه حتويل املكاملات بني األجهزة. على كل أجهزة املستخدم استخدامه بعد ذلك

Viber بالقدرة على الوصول لدليل هاتف املستخدم، لذا ال يكون هناك حاجة إلضافة جهات االتصال يدويا .
ودة، خاصة يف كذلك بتقدمي خدمة عالية اجل Viber ويشتهر. الواجهة عملية، وبديهية وسهلة االستخدام

 .املكاملات الصوتية
، ماك، Symbian، أندرويد، بالكبريي، iOSمع انظمة تشغيل ويندوز، هواتف ويندوز،  Viber ويتوافق

 76.لغة، ويستخدمه ماليني األشخاص حول العامل 31وهو متاح بـ . لينوكس وغريها
 : Whatsapp الواتس آب .2

ائص برامج الدردشة اليت عرفناها على اجهزة الكمبيوتر هو ذلك الربنامج الذي متكن من تلخيص مجيع خص
اي انه برنامج تواصل اجتماعي ودردشة، اسم , وجعلها يف تطبيق واحد حممول يف اليد عرب جهاز اهلاتف املتنقل

واليت تعين ماجلديد او ماذا  Wahts up الربنامج مستوحى من العبارة االجنليزية الدارجة على لسان الشباب
 جاء هذا االسم بعد ان اتفق االمريكي بريان أكتون واألوكراين, و ماذا لديك من اخبارهنالك ا

لتكون بداياهتما مع  1111جني كوم اللذان كان موظفني يف شركة ياهو على االنفصال بعمل مستقل يف العام 
منذ انشأت واكثر  اكثر الربامج حتميال على شبكة االنرتنت Whatsapp العمل اخلاص هبما وليصبح برناجمهما

 12الربامج اليت تسجل ارقاما قياسية بني احلني واالخر فقد جتاوز عدد الرسائل اليت مت تبادهلا بني املستخدمني إىل 
 77مليار رسالة يومية 

يستخدم برنامج الواتس آب يف التواصل عن طريق الرسائل القصرية أو املصورة وكما ميكن أرسال مقاطع فيديو 
د حتميل هذا الربنامج، يطَلع على قائمة األمساء املوجودة مسبقا يف اهلاتف وبشكل تلقائي يضيف  عن, عن طريقه

كل من يستخدم هذا الربنامج لقائمة األمساء اخلاصة بالربنامج، ويعتمد برنامج الواتس آب على خدمة األنرتنت 
ند ارسال حيث يتوجب وجود اتصال بشبكة األنرتنت لكي يعمل الربنامج، وع, بشكل أساسي اهلواتف يف

أو استقباهلا ال يوجد أي تكلفة إضافية يتم اقتطاعها من قبل شبكة اهلاتف املنتقل اليت تزود اخلدمة حيث  ةالرسال
يتم احتساب فقط خدمة األنرتنت ولتجنب التكلفة اإلضافية، ميكن االشرتاك باحلزم اليت تقدمها خمتلف شركات 

 78.اهلواتف املتنقلة
 عدة ظواهر نتجت عن استخدامه يف كامل مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية اإلعالم اجلديد و صاحبت

 :وتتمثل هذه الظواهر يف  
  كسر احتكار املؤسسات االعالمية الكربى 

                                                 
76 viber.ar.downloadastro.com/   05/01/2018 ،20:19 
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  ظهور طبقة جديدة من االعالميني ، وأحيانا من غري املتخصصني يف االعالم، اال أهنم أصبحو حمرتفيني يف
 .ديد ، مبا يتفوقون فيه على أهل االختصاص األصليني استخدام تطبيقات االعالم اجل

 ظهور مضامني ثقافية وإعالمية جديدة. 
 ينجح اإلعالم اجلديد أحيانًا يف تسليط الضوء بكثافة على قضايا مسكوت عنها : املشاركة يف وضع األجندة

تفكري فيها ومناقشتها يف وسائل اإلعالم التقليدية، مما جيعل هذه القضايا املهمة هاجسًا للمجتمع، لل
 (حتديد ماذا سيتضمن احملتوى) .ومعاجلتها

 وهي جمموعة من األشخاص يتحاورون ويتخاطبون : نشوء ظاهرة اجملتمع االفرتاضي والشبكات االجتماعية
باستخدام وسائل اإلعالم اجلديد، ألغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية، ويف هذا اجملتمع تتميز 

ات بأهنا ال تكون بالضرورة متزامنة، واألعضاء ال حيضرون يف نفس املكان، والتواصل يتم دون احلضور، العالق
وقد يكون اجملتمع االفرتاضي أكثر قوة وفعالية من اجملتمع احلقيقي، وذلك ألنه يتكون بسرعة، وينتشر عرب 

 .املكان، وحيقق أهدافه بأقل قدر من القيود واحملددات
 مع التعدد اهلائل والتنوع الكبري الذي مل يسبق له مثيل يف التاريخ فقد بدأ اجلمهور يتفتت إىل : تفتيت اجلماهري

جمموعات صغرية، بداًل من حالة اجلماهري العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية، وهكذا انتقل اإلعالم إىل مرحلة 
 79 .اإلعالم الفئوي واإلعالم املتخصص

 : جديد في المؤسسات الناشئةاستخدامات وسائط اإلعالم ال -3
تعترب وسائط اإلعالم اجلديد إسرتاتيجية حديثة تعمل على تقوية جهود الشركات الناشئة سواء يف اإلشهار ، 
عالمة الشركة ، للتفاعل مع املختلف مجاهريها ونشرها يف الوسط االقتصادي واالجتماعي مما يساعدها على 

تها اليكرتونيا ، ذلك كون الكثري من العمالء يستخدمون االنرتنت التنافس بشكل أفضل من خالل إدارة مسع
فإذا قامت الشركة  الناشئة بإنشاء حمتوى مناسب وجذاب هلؤالء املستخدمني سيتم تداوله . بصورة يومية 

ة ومشاركته بينهم ، األمر الذي ميكن أن يكون سببا مباشرا يف زيادة العمالء واالستثمارات وتوسيع نشاط الشرك
فالشركة الناشئة جتد يف وسائط اإلعالم اجلديد أرضية خصبة للتحرك . الناشئة مما يدفعها على التطور واالزدهار 

وإثبات نفسها ومدى قدرهتا على خلق منتجات تليب رغبات املستهلكني وذلك ملا تتميز به هذه الوسائل من 
 . ات الناشئة خصائص خاصة تلك اليت تتماشى مع اإلمكانيات املالية للمؤسس

باسم  صفحة ، من خالل إنشاء يف جمال التسويق وسائط االعالم اجلديدأن تستخدم  الناشئة يمكن للشركاتف
، وغريها من املعلومات  ، واملزايا اليت تقدمها الشركة لعمالئها على اجلمهورا الشركة، والبدء يف عرض منتجاهت

ائق قليلة الوصول ملاليني األشخاص من خالل تلك املواقع بأقل ، وميكنها يف دق اليت تريد عرضها على اجلمهور
حيقق للشركة االنتشار السريع  ةاإللكرتوني الوسائطفالتسويق من خالل  خاصة وأهنا يف بدايتها  تكلفة ممكنة،
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 ، وبالتايل تكون الشركة قد وصلت للعاملية وأصبح ليس يف مكان تواجدها فقط بل يف مجيع البلدان اجملاورة
 .من مناطق خمتلفة خاصة اذا كانت تقدم خدمة أو سلعة جديدة كليا  لديها عمالء

-وسائط االعالم اجلديد  قبل ظهوركذلك فالتواصل املستمر مع اجلماهري جد مهم بالنسبة للشركة الناشئة ف
استيائهم  كان يصعب على الشركة معرفة مدى إعجاب اجلمهور مبنتجاهتا أو  -جتماعيمواقع التواصل اال خاصة

،إال بعد عرض املنتج بفرتة طويلة، ولكن اآلن بعد ظهور تلك املواقع أصبح بإمكان الشركة معرفة رأي  منها
، وقراءة  اجلمهور يف أقل من يومني، وذلك من خالل التواصل مع العمالء على الصفحة اخلاصة بالشركة

فإذا كان جيد  منتجاهتمادد موقف اجلمهور من حت الناشئة ، هذا األمر سيجعل الشركة تعليقاهتم على املنتج
ستبدأ يف تطويره، وإذا كان سئ ستبدأ يف إصالح العيوب فورا، كما أن التواصل املستمر بني الشركة واجلمهور 

 .يوطد العالقة بني اجلمهور واملنتج، فمن أهم أسباب جناح الشركات هي تلك العالقة
مواقع التواصل  وسائط االعالم اجلديد وخاصة سني يف استخدامفي السنوات األخرية بدأ بعض املنافف

، ونشر الكثري من حول الشركات خاصة تلك اليت تنشط يف نفس اجملال االجتماعي لشن محالت دعائية مضادة
الناشئة  األخبار املغلوطة واألكاذيب عن الشركات اليت تريد إطاحتها من السوق، لذا جيب أن تكون الشركة

كبرية بكل ما يكتب عنها على مواقع التواصل نظرا خلطورة تلك األخبار ومدى تأثريها على اجلمهور،   على دراية
، والرد على كافة حديثة النشأة وذلك من خالل الصفحة اخلاصة بالشركة اليت جيب أن تبين مسعة جيدة للشركة

 80.، بأدلة ومعلومات صحيحة ومقنعةحوهلا األخبار املغلوطة اليت تنشر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،10:21،1102/13/11بتصرف،كيف تستخدم الشركات مواقع التواصل االجتماعي للتواصل عامليا؟، 80
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 :رأس المال العالئقي للمؤسسة الناشئة:المبحث األول
 : أهمية رأس المال العالئقي -5

 بعض على تأثريات  لديها كان اليت احلامسة التغريات لبعض املنظمات خضعت العشرين القرن هناية يف    
 للرتكيز املنظمات دفع الذي األمر . اخل.. اخلام املواد على احلصول وصعوبات والنمو الثروة توليد مثل الظواهر

فهذا  وبالتايل. التنافسي لتحقيق التفوق والعالئقي واالجتماعي الفكري املال رأس مثل امللموسة غري األصول على
 :تتجلى يف  له أمهية كبريةاألخري 

 إىل يؤدي الضمنية، كذلك املعرفة والسيما املعرفة تعزيز خالل مباشرة ، من بصورة املنظمات توجه يدعمكونه    
 التنظيمية املستويات بني التجانس زيادة يف ويساعد اإلنتاجية املنظمات تعاين منها اليت التأكد عدم حالة تقليل

مما  االنتماء إىل قوي شعور من تنبع واليت واألفراد العاملني العليا ارةاإلد بني العالقات ثبات كافة كما يعكس
 داخل بني العاملني الوثيقة والصداقات والعالقات والتفاهم واالحرتام املتبادلة الثقة عن ومتطورة ،يعرب جيعلها عالية
 األفراد بني املعلومات يف تبادل تساعد اليت العالقات وتطوير حتديد خالل من أمهيته تنعكس لذا.املنظمات 

 جديدة كما أن رأس املال املنخفض قدرات واكتساب التوازن حتقيق على فيساعد املنظمات االستثمار وتطوير
 سرقة واحد أو جانب من االنتهازي يف السلوك االخنراط إىل العامل الفرد او املدير دفع احتمال إىل يؤدي

 الذي املسار حتديد يف عام ألنه يساعد بشكل التنظيمي األداء على لباس يؤثر مما املختلفة مصادرها من املعلومات
 من االستفادة من ال تتمكن قد املنظمات هذه إن التنافسي مبعىن التفوق لتحقيق األعمال داخل املنظمات تتبعه
 أفضل يعتربمطلوب ،كذلك  هو للقيام مبا املناسبة املوارد إىل الوصول من متكنهم ال عالقاهتم الن الفرص بعض
 81.األجانب قرارات املستثمرين على يؤثر النوع من العالقات هذا مثل كان إذا ما لتقييم وسيلة
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 : العالئقي رأس المال أبعاد -7
 عمليات حتليل بعد جاءت اليت األبعاد من جمموعة خالل من العالئقي املال رأس وصف الباحثون حاول     

حملتواه ومضمونه، فيمكن تلخيصها  رؤيتهم وفق على له املوضوعية الصورة إلعطاء به املتعلقة اجلوانب لكل وتفسري
 :  82يف املخطط  التايل

 

 
 النموذج املفاهيمي. 

 
 : trustالثقة .5

 العاملني بني مستوى التفاهم زيادة على تساعد لذا اآلخرين، مع العالقات إدارة يف مهما أمرا الثقة تعد     
 إىل تؤدي فاهنا للمنظمة الكلي وعلى املستوى النهائية النتيجة ويف املطلوب، باملستوى األهداف حتقيق إىل وتؤدي
 يف ورئيسا ومبستوى أفضل، كذلك تعد الثقة مفتاحا جوهريا السوق يف بقاءها يضمن ومبا املنظمة هوية حتسني
 املنظمات تساعد كذلك اظ عليها،واحلف والتنافسية التسويقية املنظمة وصورة مسعة وبناء وحتسني نفسه الوقت
 إجيابا سينعكس وبذلك املنظمة، مع باعادة التعامل الزبائن رغبة من يزيد مما مستدامة تنافسية ميزة اكتساب على
 83.املستويات  مجيع واملدراء يف العاملني األمد بني طويلة عالقات وبناء للمنظمة التنافسي املوقف على

 
 

                                                 
82 Chia-Ling Liu  , Pervez  Ghauri, Rudolf  Sinkovics, Understanding the impact of relational 

capital and organizational learning on alliance outcomes, Journal of World Business , n°45, 
2010, pp : 237–249. 

83 Blatt, Ruth ,Developing Relational Capital In Team Based New Ventures, Doctor thesis, 
The University of Michigan,USA ,2008 , p:13. 
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  :Transparencyالشفافية .7
 ضوء يف بينهم العالقات على املنظمة للحفاظ يف العاملني بني واالجرءات األهداف وضوح إىل تشري   

 االنفتاح ، على على املنظمة داخل العاملني او الفريق قابلية تعكس الشفافية املنظمة ، ان تواجه اليت التحديات
 املعلومات لتحديد مقدار اجلوهري العنصر تعد لعاملنيا بني الشفافية فان لذا التعلم، زيادة يف يسهم ومبا اآلخرين

 من فاعل حنو على تطوير االداء يف تسهم كذلك . املعلومات تلك تداول خالل من عليها ميكن احلصول اليت
 84العليا واالدارة العاملني بني التفاعل خالل

 : Interactionالتفاعل   .3
 يف مؤثرة وبصورة يسهم اذ األفراد ، بني  املختلفة العالقات خصائص يف يؤثر الذي املهم العامل التفاعل يعد    

 على مباشرة غري أو مباشرة وبصورة العاملني وبذلك يساعد . العاملني بني االتصال وتطوير املعلومات ونقل تبادل
 بتحسني العليا للمنظمة واإلدارة يسمح التفاعل ان. 85هتمراتطوير مها يضمن ومبا قابلياهتم وتطوير التعلم حتسني

 ابتكارات تنظيمية تنفيذ جديدة او منتجات تقدمي يف يسمح ومبا فعالة بديلة طرق ٕواجياد رتاتيجيةاإلس خياراهتا
 . حديثة

 : إنشاء وتطوير رأس المال عالئقي بالمؤسسات الناشئة  -3
. لكي يطور مساره املهينعالقات أحد أهم األنشطة اليت ميكن للباحث أن ينخرط فيها، اليُعترب بناء شبكة     

فعادة ما خيشى . يكونون يف غاية القلق من القيام هبذا األمر أصحاب املشاريع الناشئةفإن كثريًا من . وبرغم ذلك
الباحثون املبتدئون ِمن أْن يتطلب بناء شبكة العالقات االخنراَط يف أحاديث ودِّية مع غرباء، بغرض التقرب منهم، 

رمسية مملة، أو أن ينخرط املرء بشدة يف عملية التسويق لكفاءاته ومهاراته، لدرجة قد وحضور لقاءات عمل غري 
وأما هؤالء الذين يشعرون باخلجل، أو الذين ال . ترهق حىت أكثر األشخاص انطالقًا وانفتاًحا على اجملتمع

 كن التغلب عليه يف سبيل،فإن مسألة اضطرارهم إىل االختالط واالندماج تبدو حاجزًا ال مي يتكلمون اللغة األم
 .جناحهم املهين

أن يدركوا أن بناء شبكة عالقات مهنية عمليٌة سهلة وممتعة، حيث إن إنشاء  يف هذا اجملال ينبغي على املبتدئني   
قاعدة من االتصاالت والعالقات ال يتطلب بالضرورة قضاء أوقات كثرية يف لقاءات شخصية، فالسر يكمن يف أن 

يف األمر مبنطق عملية  ريكِ فالت جيب وهلذا. قاء على مستوى ثابت من التفاعل املنتظم مع اآلخرينهتدف إىل اإلب
 .86، وليس مبنطق تأثري التفاعل املتسلسل املعايرة الكيميائية
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85 Kong, Eric , Perceptions of Information Flow and Sharing in NonProfit Organisations: A 

Relational Capital Perspective, Journal of Modern Accounting and Auditing, May 2011, 
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ان املؤسسات الناشئة تقتضي االعتماد على العالقات بصفة كبرية واعتمادها كرأس مال أساسي وذلك ألمهيتها   
وتقرب وجهات وزيادة اإلنتاجية هبا  تسريع وترية العملللنهوض بالشركة ودفعها إىل التطور واالزدهار و البالغة 

،بالتايل جيب إنشاء شبكة متينة من العالقات مع خمتلف اجلماهري وتوثيق الصلة بينها بكل الوسائل املتاحة  النظر
ئقي العديد من الوسائل والتقنيات واملهارات والقدرات لتنمية الثقة وحتقيق التعاون ويتطلب إنشاء رأس املال العال

ومن أبرز هذه األدوات، القدرة على اإلقناع، واستخدام أساليب اليت جيب توفرها يف الشخص القائم هبذه املهمة 
 اآلخرين ، االعتماد على التقنيات احلديثة للوصول إىلمرنه يف العمل، واللجوء إىل الدبلوماسية يف التعامل مع 

 :وإلنشاء شبكة من العالقات جيب. اجلماهري وحتقيق التفاعل
  فن التفاوض واإلقناع.5

يعترب التفاوض أسلوبًا يلجأ إليه املوظف للتحاور مع باقي أفراد املؤسسة من أجل تبادل وجهات النظر    
سعى إليها املوظف حىت ويشكل التفاوض الناجح أداة هامة من األدوات اليت ي. وتقريبها، وحسم املسائل العالقة

يتمكن من إمتام مهامه بشكل سليم، كما أن استخدام الدبلوماسية إليصال األفكار من األساليب الرئيسة لتطوير 
  .العالقات يف املؤسسة الواحدة

أن ميتلكوا قدرة عالية على   _صاحب الشركة الناشئةخاصة  _ أضف إىل ذلك، يتطلب من بعض املوظفني 
ن العديد من اخلطط التطويرية يف العمل، حتتاج إىل مدير يتمتع بصفات القائد، لديه القدرة على اإلقناع، إذ إ

  .اإلقناع ليتمكن من مترير خططه
  روح الفكاهة واالبتسامة.7

من املهام الوظيفية تتطلب من صاحبها أن ميتلك روح الفكاهة، إذ ال ميكن مترير خطط العمل هذه النوعية إن    
لذا ينصح خرباء التنمية البشرية بضرورة أن ميتلك املوظف روح . مع باقي فريق العمل بطرق سلبية وتنفيذها

من ناحية أخرى، فإن . الفكاهة واالبتسامة، لكي يستطيع جذب باقي فريق العمل، لزيادة الفعالية واإلنتاجية
عطاء صورة إجيابية عن منط العالقات استخدام هذا األسلوب واالبتعاد عن أسلوب التكرب أو الغرور، يساعد يف إ

 87 .وهذا ما حتتاجه املؤسسة الناشئة تكوين صورة اجيابية حوهلا  السائد يف املؤسسة
  روح التعاون ومساعدة اآلخرين.3

ومن أجل جناح العمل، ال بد من تقسيمه بني . ميتلك كل موظف مهام معينة، ينبغي تنفيذها يف الوقت احملدد   
، مهامه ختلفة عنزمالئه املهام مإال أن ذلك ال يعين أنه ال ميكن ألي موظف أن يقوم ببعض  اجيةالوحدات اإلنت

من جهة أخرى، فإن بعض املهام الوظيفية تتطلب . إذ يشكل هذا التنوع أسلوباً ناجحاً بتعميق العالقات الوظيفية
 .تون ومساعدة اآلخرين يف أي وقمساعدة العديد من األفراد، ومن هنا على املوظف أن يتمتع بروح التعا
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 : الثقة.9
فال يكفي أن يكون . تعترب الثقة احملور الرئيس الذي من خالله ميكن للموظف بناء شبكة عالقات هامة ومتينة   

هناك شبكة من العالقات داخل املؤسسة، بل جيب أن تكون هذه العالقات قوية ومتماسكة، وتعترب الثقة املتبادلة 
من جهة أخرى، وحبسب العديد من . ي الذي من خالله ميكن قياس جناح العالقات داخل املؤسسةالعمود الفقر 

لذا من الضروري أن . اخلرباء، فإن الثقة تولد شعورًا قويًا عند فريق العمل بقدرته على إمتام املهام الوظيفية بنجاح
قة، واالبتعاد عن الكذب واالحتيال من يبتعد املوظف عن كل األساليب اليت من شأهنا أن تؤدي إىل فقدان الث

 أجل مصاحل شخصية، لكيال يفقد العمل قيمته، وبالتايل خيسر املوظف شبكة من العالقات داخل مؤسسته
  .الناشئة 

 : االبتكار واإلبداع.1
ملهام حىت ينجح املوظف يف جذب فريق العمل، عليه أن يتحلى بصفات عديدة، أبرزها قدرته اإلبداعية إلمتام ا   

ومن هنا، ال بد من أن . الوظيفية، باإلضافة إىل قدراته على ابتكار كل ما هو جديد يسعى إىل تطوير العمل
وعندما ينجح . يتضمن العمل العديد من اخلطط اإلبداعية اليت تساهم يف نقل املؤسسة من مكان إىل آخر

قوية من العالقات مع باقي أفراد املؤسسة، فنجاح املوظف يف إدخال األمناط اإلبداعية، فإنه يسعى إىل بناء شبكة 
  .مهامه بطرق مبتكرة، تساعد يف نسج عالقات جيدة مع املدراء

 وسائط االعالم اجلديد خاصة باإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من الطرق اليت تساعد يف متتني العالقات، منها  
وظفني من بعضهم البعض، خاصة إن كانت املؤسسة التواصل االجتماعي، إذ إن هذه الوسائل تقرب امل مواقع

لبناء شبكة من  عدة ، ولذا تعترب وسائل التواصل االجتماعي من أهم املنصات  مناطق إىلريد توسيع نشاطها ت
 88. العالقات اليومية بني العاملني

تها دعم صل شئة منو من أجل احملافظة على رأس ماهلا العالئقي وتطويره يف نفس الوقت  البد للشركة النا  
بسائر املؤسسات واملصاحل واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية ، عن طريق تبادل املعارف والبيانات واإلحصاءات 

 رغبات دراسة بحث و كذلك ومبا أهنا مؤسسات ناشئة  فيجب عليها ال.لتنسيق العمل وحتقيق التعاون 
قيق حاجاهتم وتوفري كل متطلباهتم قصد حتقيق ثقتهم بشكل أساسي لتحاليت تتصل بأعمال املؤسسة املستهلكني 

هبا بالتايل قد تضمن والء الزبائن ورضاهم ما يساهم يف  بناء مسعة جيدة للشركة جيعلها قابلة للتطور وال يتحقق 
هذا األمر إال بإنشاء عالقات خمتلفة بأساليب اتصالية متنوعة  تتماشى ووطبيعة اجلمهور املستهلك فيجب عليها 

قد تعتمد يف ذلك على موقعها االلكرتوين من استفسارات مهمة و اليها ما يوجه كل نظيم الوسائل للرد على  ت
حيث توضح فيه كل خدماهتا وتعطي شرحا مفصال حوهلا وحول منتجاهتا وخدماهتا وأي حتديث حيصل هبا  

التطبيق من خصائص جتعله أكثر قربا  أوجتعل هلا تطبيقا خاصا جيعلها مؤسسة أكثر ديناميكية وتفاعل ملا يتميز به
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والرد على أي استفسار يف  مواقع التواصل  ، ووضع نظام خاص ملقابالت املوظفني يف أوقات العملمن اجلماهري 
جتميع البيانات واإلحصاءات واخلالصات الوافية، والقوانني عن املشروعات واخلطط ، وترتيبها ،  .االجتماعي 

القيام بكل نشاط كذلك   .ح يتيح االنتفاع هبا يف اإلعالم واالستعالم يف أسرع وقتوحفظها وفًقا لنظام واض
صحف ، أو جمالت ، أو مقاالت واشهارات يف املؤسسة إصداره من  ستطيع، وإصدار ما قد تمتاحصحفي 

 .املؤسسات األخرىنشرات متعاونة يف ذلك مع سائر 
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االعالم الجديد لتطوير رأس المال العالئقي بالمؤسسات  استخدامات وسائط: المبحث الثاني 
 :الناشئة 

 : االتجاهات الجديدة لبناء العالقات بالمؤسسات الناشئة-5
مع تطور وسائل االتصال وتنوع وسائل اإلعالم واختالف العمالء وأذواقهم، فإن قطاع العالقات شهد     

أن يأخذوا يف بأنواعها الكبرية واملصغرة وغريها شركات ملسؤويل الميكن  Forbes وحبسب جملة. تغرّيات هامة
 .االعتبار هذه االجتاهات يف العالقات والعمل هبا

 :عصر البيانات الصحافية اءانته .0
جمديًا يف  إن طبع وتوزيع البيانات على الصحافيني ووسائل اإلعالم لنشرها يف وقت الحق مل يعد موضوعاً    

مواقع التواصل وسائط االعالم اجلديد كاالستفادة من  ى مسؤويل الشركات الناشئة علف. العصر احلديث
يف السوق ولدى العمالء وكذلك  اولصورهت ا وخدماهتانتجاهتملرتويج بالاإللكرتوين اخلاص  هااالجتماعي وموقع
 .ها وفكرهتالنشر رسالت هاو الكتابة عنأ هام للتعامل معوهنبذلك ستجذب م، إذ إهن لدى الصحافيني

 القيادة الفكريّة أولوية في الميزانية .1
، لذلك جيب أن  إن القيادة الفكريّة ووضع اهلدف األساسي للمؤسسة مها من األولويات الواجب العمل عليهما  

 القّيم واجلاذب رجال األعمال القادرين على الوصول إىل مستوى هام من احملتوى يتسم بصفات يكون هلا مدير
وذلك باالعتماد على التقنيات والوسائط التكنولوجية املختلفة يف التصميم كإنشاء تطبيقات جذابة خاصة هبا أو 
تصميم اعالنات اليكرتونية ودفع مثن دعايتها على خمتلف املواقع اليت يعتمدها اجلمهور املستهدف بكثرة حىت 

من هنا تضبط املؤسسة ميزانيتها مبا يتوافق مع االسرتاتيجيات اجلديدة و . تضمن وصوهلا لكافة الفئات املستهدفة 
 .يف إدارة العالقات 

 نشر المحتوى هو األهم .3
وأهدافها مسألة جّدية وهامة وضرورية من أجل نشر احملتوى وتوزيعه بعد حتسني الناشئة إن تعزيز رسالة الشركة    

ويف  ، 89، ويف رسائل الربيد االلكرتوين اقع التواصل االجتماعيهنا تظهر أمهية احلمالت يف مو . نوعّيته وجودته
 .ى ومشاركتها عرب خمتلف وسائط االعالم اجلديدإضافة إىل تنظيم االحتفاالت الكرب  اليوتيوب

 السمعة على الشبكة العنكبوتية .6
 ةؤسساملن للتعرف إىل ، إذ إن الصحافيني سيدخلو  االجتاه اجلديد هو إدارة السمعة احلسنة عرب شبكة االنرتنت   

ففي هذه . خاصة وأهنا ذات تاريخ تشغيلي قصري مبهنية وحرفّية هعن نفسصاحبها  وأهدافها وكيفية تعريفالناشئة 
 ، وكذلك العمالءها عندها ستحقق فرصة أن يتابعو . أو الاملؤسسة الثواين القليلة إما أن يعجبوا مبا تقّدمه 

 90 .ا يف الوسط االقتصادي واالجتماعيوقبول إعالناهت ها، وأن يهتموا لنشر ما لديوغريهم
                                                 

،  00:32،  00:01،  1104كانون الثاين  6،  1104االجتاهات اجلديدة يف العالقات العامة للعام جريدة النهار االليكرتونية ،   89
1102/13/02  ،www.annahar.com    بتصرف ،. 
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 :المتابعين أكثر من عددهم  تفاعل معالباالهتمام  .2
يف الفرتة األخرية لوحظ إكباب الشركات الكربى وكذلك املشاهري على مجع أعداد كبرية من املتابعني على    

عدد أقل لشركة الناشئة يفّضل أن يكون ل ناه .، غري أن األهّم ليس عددهم بل نوعيتهموسائط االعالم اجلديد 
عدد كبري من املتابعني  ا، من أن يكون هللشركةواملخلصني ل ا وخدماهتامن املتابعني اجلّيدين واملتفاعلني مع منتجاهت

والتفاعل يكون بصفة يومية وذلك مبحاولة االجابة على خمتلف استفساراهتم وتساؤالهتم حول كل  .غري التفاعليني
ص الشركة وهنا ميكن ألصحاب هذه الشركات أن ينشطوا حساباهتم قصد جذب اجلماهري اليهم عرب القيام ما خي

بنشاطات خمتلفة ونشر أفكار جديدة تكون يف سياق املسؤولية االجتماعية عرب الوسائط اليت يعتمدوهنا بالشركة 
 .الناشئة

 :  عالئقي بالمؤسسات الناشئةأثر وأهمية وسائط االعالم الجديد لتكوين رأس المال ال -7
ان لوسائط االعالم اجلديد أمهية كبرية يف تطوير رأس املال العالئقي وذلك للخصائص اليت تتميز هبا هذه     

 تلجأ اليها كسند يف تكوين العالقات املختلفة  ةعن التقليدية منها فنجد أن أي مؤسسة حديثة النشأ الوسائط
يهم وكسب ثقتهم والتفاعل معهم بكل شفافية مع زيادة التواصل وحتسن خدمة و ايصال فكرة هذه املؤسسة ال

العمالء، تتطّور العالقات بسرعة بني الشركة ومجهورها، فمن الضروري أن يشعر العمالء واملستهلكون بأمهيتهم 
أن وسائط االعالم  و تكمن هذه األمهية يف. بالنسبة للشركة، وأهنم ليسوا أرقامًا يف حشود املستهلكني اجملهولني

تسوق ملنتجاهتا وخدماهتا وأعماهلا بالتايل فاملؤسسة الناشئة  . تنمي وتطور املؤسسات وتروج النتشارها اجلديد 
  .بصورة إعالمية مهنية ومميزة

تخلق ف.كذلك فهي تساهم يف تقوية عالقاهتا مع خمتلف اجلهات سواء املستهلكني أو االعالميني أو غريهم   
فيستخدمها   ن بني اجلهات االعالمية وأصحاب املؤسسات املصغرة لالستفادة من خدماهتم ومنتجاهتمفرص تعاو 

 .املساعدة يف وضع اخلطط التسويقيةو  . تقدمي االستشارات االعالميةأصحاب املؤسسات املصغرة يف 
ة  وذلك وفق شروط ومعايري يتم تقدم وسائط االعالم اجلديد الدعم املايل والفين يف انتاج وبث اإلعالنات الرتوجيي

االعالن عنها عرب املوقع االلكرتوين وشبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بريادة األعمال فهي تقوم بتصميم 
اعالناهتا عن طريق خمتلف التطبيقات املتوفرة واحملرتفة على شبكة االنرتنت بطريقة فنية وتقوم ببثها عرب مواقع 

 .يوب وغريها بالتايل توفري املال  التواصل االجتماعي واليوت
بشكل دوري سواء   ب املؤسسات املصغرةكما متكن وسائط االعالم اجلديد  نشر اخبار واعالنات اصحا    

بالصحف االليكرتونية أو عرب موقعها االليكرتوين وصفحاهتا على مواقع التواصل ومدونتها أو حىت عرب الرسائل 
نشاطاهتا عرب قناة اليوتيوب  خاصة اذا كانت أخبار ختدم اجملتمع يف تساهم القصرية باهلاتف اجلوال وعرض 

 .بشكل كبري يف لفت نتباه اجلماهري وتوطيد عالقة املؤسسة باجملتمع 
نشر كل ماخيص اصحاب املؤسسات املصغرة عرب املواقع االلكرتونية واملدونات اليت تنشط يف هذا اجملال أيضا    

شبكات التواصل االجتماعي ونشر قاعدة البيانات املسجلة لدى اهليئة على اجلهات والصحف االلكرتونية و 
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التعاون يف تنظيم وتنفيذ احلمالت الرتوجيية   املطلوبة سواء خدمات، منتجات  احلكومية واخلاصة حسب الفئات
 91للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 :د بالنسبة هلذه املؤسسات تكمن يف فان أمهية وسائط االعالم جدي Wayback Machine 92وحبسب    
 الوسائط وصناعة .مواقع التواصل اإلجتماعيو  املدوناتو  املنتديات خالل من مع الناس التواصل 

، والتواصل مع للمؤسسة الناشئة كالفيديوهات واملواد املسموعة، ونشر اإلصدارات اإلعالمية املختلفة املتعددة
املتعددة يف تعرف  وسائطهيلعب دورًا هاًما ب اإلنرتنتف  .املستهدف لشركةا املؤثرين الرئيسنّي على سوق

الربيد  على اجتاهات اجلمهور الداخلي واخلارجي للمؤسسة بطرق متعددة، مثل خدمات املؤسسة
كما تعتمد على املراسالت اإللكرتونية أو  .مواقع التواصل االجتماعي أو عرب املواقع اإللكرتونية أو اإللكرتوين

الصحيحة  املعلومة غريها يف إيصالعلى موقع املؤسسة أو النشرات اإلخبارية اإللكرتونية الدورية و  النشر على
كسر حواجز اجلنسيات املختلفة من خالل إمكانية الوصول هلا عن  ، للجمهور املستهدف بشرائحه املختلفة

كن االعتماد عليه يف مصدرا خصبا وداعما للعالقات يف املؤسسة مي االنرتنت املتعددة، حيث يعد اللغات طريق
واحصاءات وغري ذلك مما يلزم لتجهيز أي مواد اعالمية أو مطبوعات أو تصاميم أو التنسيق  معلومات توفري

واستطالعات الرأي وتقييمات الناس  األحباث على سات الناشئةاملؤس تعتمد .للفعاليات واالنشطة املختلفة
دور  يف توقع األزمات واقرتاح احللول املبتكرة حللها، وتدعيمعرب وسائط العالم اجلديد وانطباعاهتم عن املؤسسة 

 .املؤسسة عند اجلمهور

وهو التزام شركات ومؤسسات القطاع اخلاص  "CSR" تعمل على توعية املؤسسة بدورها اإلجتماعي كما  
اجملتمعات احمللية، مثل املبادرات خلفض انبعاثات غاز املستدامة، والذي يتم بالعمل املشرتك مع  التنمية جتاه حتقيقا

، وغريها من االحتباس احلراري ثاين أكسيد الكربون، وتطوير القرى، ومحاية األرض من
، والرتابط اجملتمعو الناشئة املختلفة اليت هتدف لتحقيق التناسق واالنسجام بني الشركة  اإلجتماعية األعمال

املسؤولية  مصطلح وتعرف مفوضية االحتاد األورويب .األنظمة البيئية والبيئة بغرض محاية التنمية بني
رية، وذلك دمج الشركات للقضايا االجتماعية والبيئية ذات االهتمام ضمن عملياهتا التجا": بإنه اإلجتماعية

 ".بشكل طوعي

بشكل مبتكر جلذب اهتمام اجلمهور  االنرتنت تصميم األحداث أو الفعاليات على أيضا تساعد على   
عرض  بنقل 0111عام  Victoria secret ، فمثاًل قامتعد معهوالبقاء على عالقة عن ب املستهدف للشركة

ومباريات  نيويورك تاميز بشكل حصري، حيث قامت باإلعالن عن هذا احلدث يف جريدة االنرتنت على أزياء
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باحلفاظ على احملتوى اخلاص به  أليكسا إنرتنت وقامت وبروس جيليات  بروسرت كال رواد أعمال اإلنرتنت مت إعداده بواسطة ،1110أكتوبر 
" رب الزمن ، حيث أن األرشيف يستدعي ما يسمى ،هذه اخلدمة متكن املستخدمني من رؤية اإلصدارات احملفوظة من صفحات الويب وتغرياهتا ع

 . "فهرسة ثالثية األبعاد
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زيادة يف عدد % 21مليون زائر أي ما يعادل  0.1أخرى، حيث جذب احلدث  إعالمية أجهزةالسوبر بول و 
 .ث بدأت بنقل العرض على املوقع باملواضيع املهمة األخرى 1110تقوم بذلك حىت  الشركة والزالت .وقعزوار امل

 : المؤسسات الناشئة لوسائط االعالم الجديد لتطوير رأس مالها العالئقياستخدام -3
الواقع حاليا يفرض على املؤسسات الناشئة استخدام خمتلف وسائط االعالم اجلديد ملواصلة نشاطها ومبا  نّ إ     

عتبـــر اذ ت. أن املؤسسات حديثة النشأة فيتوجب عليها توسيع دائرة معارفها وبناء عالقات مع كافة اجلماهري
وسائط اإلعالم اجلديد من األركان األساسيــــة ألي مؤسسة أو منظومة ناشئة حاليا ؛ وهـي عامل أساسي إليصـــال 
أهداف تلك املؤسسة ورسائلها وتوجهاهتا إىل خمتلف شرائح اجملتمع وهي مبثابة صوت املؤسسة الناشئة الذي 

شاط املؤسسة أو ومدى جناحها يف حتقيق أهدافها وتوجهاهتا ، فان يسمعه اجلمهور، ويشكل أيضاً وحدة قياس لن
املؤسسة ومنذ املراحل االوىل إلنشـائها جيب ان يكون من ضمن مهامها دائرة العالقات واإلعالم قصد تقدمي 

، ونظرًا ألمهية هذا الدعم يف جناح أعمال وأنشطة تلك  الدعم لرواد األعمال وأصحاب املؤسسات املصغرة
صغرة أن تشتغل على تصميم شعار جذاب وخلفية حلساباهتا على إذا أصبح ميكن للمؤسسة امل ؛ ؤسساتامل
وال  يف الساحة االقتصادية واالعالمية واالجتماعية ،للظهور هلا هي فرصة ف وغريها فيسبوكالتويرت و النستاغرام و اإل

ويتجلى استخدام املؤسسات الناشئة . التنافسية سرح يعين تراجع القدرةاملميكن إغفاهلا وجتاهلها ألن الغياب عن 
 :لوسائط االعالم اجلديد انطالقا من خصائص هذه الوسائط يف

 :  مواقع التواصل االجتماعي.5
  املواقع هذه أن واألهم الكبرية، كما رةملصغا للمؤسسات ملحة حاجة التواصل مواقع أصبحت    

تساهم بشكل كبري يف تطوير  متواضعة وبكلفة خاصة وتعريفية يةوتروجي إعالنية منّصات وتوفر مبتناول اجلميع
 اضافة إىل ميزاهتا املتعددة  املساواة يف  الفرص حيث من العمالقة منافسة الشركات لصغريات تتيح وهي العالقات 

ا أن اجلمهور ومب. هلذه املواقع ميزة إضافية هي وجود التطبيقات اخلاصة هبا على اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية
  1112األكرب أصبح حاليا يتلقى كافة معلوماته من خالل اهلاتف، وتفيد بعض األحصائيات احلديثة أنه يف العام 

أي . جهاز اتصال 11مبتناول كل مواطن  1111ا سيصبح يف العام مبشخص جهاز اتصال واحد  11كان لكل 
فرصة الوصول إىل كل مواطن من خالل هاتفه احملمول هي فرصة متاحة، ومبا أن التوجه العام هو لتحويل اهلاتف 

 . 93صغرةالوسيلة هي اهلدف املرجتى للمؤسسات امل ههذفاحملمول إىل وسيلة للشراء وحتويل األموال والدفع، 
صغرة إليصال ي فهناك فرصة أمام املؤسسات املإن كانوا يبحثون عن األخبار من خالل مواقع التواصل االجتماعف

 .أخبارها إليهم أيضا
هذه املعرفة تتيح لكل . إذا اخلطوة األوىل اليت أتاحتها مواقع التواصل االجتماعي هي معرفة اجلمهور املستهدف   

املؤسسة أن تتعرف . فةمؤسسة بناء رسالتها اإلعالنية أو التعريفية، وميكن استهداف اجلماهري املختلفة بأوقاهتا خمتل
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 استغالل اهتمامه للتعريف خبدماتو يعين أن تستمع إليه، أن ختصص وقتاً للرد على أسئلته واستفساراته، هاعلى مجهور 
ومن املعروف أن املستهلكني عادة ما يتأثرون بنصيحة من يعرفوهنم لذا أن . اليت ترغب بالتسويق هلا هاوخططاملؤسسة 

أن حتّول هذا الشخص إىل  هلذه املؤسساتاالجتماعي هو أمر سيتيح  اقع التواصلتكسب ثقة شخص ما على مو 
 .مايؤدي حتما إىل تعظيم رأس املال العالئقي هبا  .بل ومسّوق هلا امدافع عن خدماهت

. وجعلها أقرب إىل مجهورها والتفاعل معهم يف شؤون خمتلفةالناشئة عن أنسنة املؤسسات و اذا اجتهنا باحلديث    
للتدليل على أمهية هذا األمر ميكن التوقف عند ما قامت به شركة اتصاالت خلوية لبنانية مؤخرا خالل تفاعلها و 

مع األسئلة اليت ترد حلساهبا على موقع تويرت، وهو مثال قد ختتلف طريقة تقّبله بني جمتمع وآخر، ولكنه يوضح 
 .عالقة املؤسسة مبوظفيها وعمالئها

تصاالت على سؤال ما، حىت وإن بدا غريبًا وتعمل لتحويله فرصة جيدة لتسويق اهتمامها عندما ترّد شركة ا   
هذه . هذا يتطلب رؤيا خاصة ووعي ملاهية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها. مبوظفيها والوقوف على رأيهم

مل بعدا يتصل بتطبيق وقد حت. احلادثة إن دّلت على شيء فهي تدل على قدرة صناعة الصورة أو العالمة اخلاصة
يقرتح البعض أن توظف هذه املؤسسات الصغرية بعض لذا  .حىت ومن دون اإلشارة إليه "كونكتينغ بيبول"شعار 

ومعرفة وظيفة كل موقع . امللّمني يف هذا اجملال، مبا يوفر على هذ املؤسسات الوقت واجلهد ملعرفة أصول اللعبة
جمانية وأخرى مدفوعة يف جمال حتليل اجلمهور مثال، أو حتديد الوقت وأهدافه وأبعاده، لك متّيز بني خدمات 

كيفية حتديد املتابعني الكبار املؤثرين أو . األفضل ملخاطبة شرحية عمرية حمددة، أو شرحية جيمعها احلّيز اجلغرايف
على صعيد متابعيه  ما هو النفع من التوجه إىل أحد الالعبني الكبار وكيف ميكن أن يكون لردود فائدة. املشاهري
قياس التفاعل مع مضمون ما بوسم ما ويف وقت ما قد خيتلف باختالف هذه العناصر جمتمعة، ميكن . ومجهوره

 94 .طاملا اهلدف هو إيصال الرسالة. دراسة هذه االختالفات والعمل لتحسينها وحتسني العائد منها
  : facebookالفيسبوك  - أ
لالهتمام حبجز  من أصحاب املشاريع الناشئة تقطابا للزوار ما يدفع الكثرييبقى موقع فايسبوك األكثر اس      

، حيث ميكن التفاعل مع الزوار مع عرض ووضع كل املعلومات اليت ختص املؤسسة الناشئة  صفحة هلم عليه
لتكوين  ، وحىت من خالل إشراك الزوار حبوارات وإحصاءات واستطالعات رأي الصور واألفكار واملشاريع

كما ميكن االستعانة باألصدقاء لتحويل الصفحة إىل ملتقى . قات معهم ودعوهتم لرؤية كل ما خيص املؤسسةعال
إىل ترسيخها من خالل ما توفره من  ناشئةتفاعلي مجيل يعكس صورة العائلة السعيدة اليت تسعى املؤسسات ال

ة على خمتلف األسئلة املطروحة بكل وذلك عرب اطالق فيديوهات مباشرة من الشركة الناشئة  واالجاب خدمات
 .مصداقية وشفافية كذا استغالل كافة التحديثات اليت تقوم هبا شركة فيسبوك لصاحل الشركة  
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 95.املستخدم ملستخدمني اآلخرين لديهم اشرتاك يف حساب تويرت مع ذلكصفحة املستخدم وإىل ا
كذلك أهم , إمكانية الردود والتحديثات عرب الربيد اإللكرتوين, تتيح شبكة تويرت خدمة التدوين املصغرة هذهكما 

 (.SMS)عرب الرسائل النصية ( RSS)األحدث من خالل خدمة 
باإلضافة إىل أنه يتح , وتلقي اإلجابات الفورية اجلماهريالت على كما أنه أسرع وسيلة لطرح التساؤ        

ويستطيع املستخدم أيضًا معرفة ما يفعله . اإمكانية إرسال األخبار اهلامة جدًا والسريعة واحمليطة هبؤسسة للم
عن نفسها بالتايل اذا قامت املؤسسة بالتعريف  أصدقاءه ومعارفه الذين يهمه أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤوهنم

بطريقة جيدة ستكسب العديد من املتابعني على التويرت اليت تضمن من خالله وصول كل املعلومات اليهم 
خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل “: ويقدم موقع تويرت تعريفًا مقتضبًا له بأنه. وتفاعلهم معها 

ماذا تفعل : ل أجوبة سريعة ومعتادة لسؤال واحد بسيط هوعرب تباد, على التواصل وإدامة اإلتصال بعضًا ببعض
 .، ما يساعد يف دميومة االتصال الذي خيلق نوع من العالقة بني املؤسسة ومجهورها 96اآلن؟

 .Myspace : ماي سبيس   -جـ
حيتوي ماي سبيس على حمرك حبث خاص بعرض ونظام بريد الكرتوين داخلي، ويستطيع الناس من مجيع أحناء  
عامل صنع ملفات الكرتونية عن حياهتم، وااللتحاق مبجتمع خاص وحتديد مواعيد اللتقاء، والتشابك املهين، ال

والرتويج لألعمال، ومشاركة االهتمامات، والعثور على أصدقاء الدراسة القدامى واألصحاب، كما ميد املوقع 
باب مع اإلعالم من خالله، ويعربون عن مستخدميه مبساحة للخصوصية واالندماج الثقايف ويتحاور ماليني الش
هذا ما جيعله موقع خصبا للشركات  97.قيمهم الشخصية والثقافية من خالل شبكة ماي سبيس االجتماعية

الناشئة اذ يسهل عليها تكوين العالقات مع خمتلف اجلماهري خاصة االعالميني الذين حتتاجهم يف املراحل األوىل 
 .االقتصادية واالجتماعية من انطالق نشاطها يف الساحة 

  Instagrame :  انستاغرام -د
 اتعريف وحتديد طبيعة اخلدمة اليت توفرها، مع عنواهن لمؤسسات الناشئةحساب جماين يتيح ليعترب االنستاغرام   

ات املؤسسات الناشئة خاصة االبتكار  يتيح نشر الصور اخلاصة خبدمات اذ أنه. األلكرتوين هاوبريد هاوعنوان موقع
على إنستاغرام ملعاينة ما مت نشره  هذه املؤسسات ، ولدفع البعض لزيارة حسابواألفكار اجلديدة بطريقة جذابة

هذا احلساب الذي يتعلق بالفرصة التعريفية نفسها جلهة . من صور ميكن االستعانة حبساب على موقع تويرت
تتحول التغريدة اليت هي . مجهور أوسع لناشئة إىلاملؤسسة االتسويق الذايت واستخدام املساحات املتاحة لتقدمي 

من خالل . ملخاطبة من يسبح يف هذا الفضاء ايف فضاء هذا املوقع إىل فرصة هل املؤسسة عبارة عن رسالة تشاركها
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، يشرح حالتها  جديدة أوابتكار أو فكرة تحدث عن تشكيلة تأن  ههذ ؤسسة املصغرةتغريدة ميكن للم
ما يتيح فرصة جلذب .  التغريدة بصورة إحداها من خالل احلساب على إنستاغرامومصدرها، قد يشارك يف

، ما يفتح اجملال أمام هذا النوع من  املهتمني من فضاء إىل آخر والستثمار هذه الوسيلة وربطها بوسيلة أخرى
 98.يدة املؤسسات إىل ظهورها لدى خمتلف املهتمني مبجاهلا وجذهبم اليها وانفتاحها على عالقات جد

  :snapchatالسناب شات-ه
ما يساعد على  كل يوم مستخدمني جدد، كما انه حيوي خمتلف الرتكيبات السكانيةتطبيق السنا بشات  يكتسب 

أو ما  Vine مستخدمني تطبيق الفيديو ، حيث أظهرت الدراسات قيامتنوع مجاهري املؤسسة الناشئة وتوسعها
 .باستخدام ميزة القصة اخلاصة بسناب شات كوسيلة أخرى للتواصل مع املتابعني Viners يطلق عليهم اسم

وذلك بالرتويج   vinersمن خالل هذا جند أن الشركات الناشئة ميكنها استغالل السناب شات من خالل ال 
يستخدمون منتجات   vinersألخرى عن طريق جعل ال السم الشركة الناشئة وخدماهتا ومميزاهتا عن الشركات ا

و خدمات الشركة الناشئة وعرضها على متابعيهم ما جيعلها تكسب متابعني ومستخدمني جدد وتوسيع نطاق 
 .عالقاهتا 

 :Microblogging التدوين المصغر.7
وذلك من خالل نشر نشاطاهتا ميكن للشركات الناشئة االعتماد على التدوين املصغر لتعظيم رأس ماهلا العالئقي 

  smsعربه خاصة األعمال اخلريية أو تقدمي التهاين يف املناسبات واألعياد فيمكن اعتمادها على رسائل ال 
 .لضمان وصول رسالتها إىل أكرب عدد من اجلماهري 

مول أو ما يطلق عليه إىل اهلاتف احمل تاو من االنرتن تهذه الرسائل ميكن ارساهلا من اهلاتف احملمول إىل االنرتن
إذ ميكن االطالع على حتديثات االخرين يف مدوناهتم القصرية SMSميزة التحديثات عن طريق الرسائل القصرية 

 media Cross99رة عرب اهلاتف وهو ما حيقق مبدئية االتصال التقاطعي بني نظم االعالم اجلديدشمبا
 :     blog  المدونات.3

عتماد على بعض أنواع املدونات للدخول يف السوق وكسب اجلماهري فيمكنها ميكن للشركات الناشئة اال
مدّونات األنشطة التجارية للحديث على جمال ختصصها واجلديد يف هذا اجملال  و  املدّونات املتخّصصة استخدام 

أرادت دفع املال  أما اذا. جذب أكرب عدد ممكن من املتابعني والزبائن للشركةهبدف لنشر األخبار املتعّلقة هبا، 
املدّونات االحرتافّية  مقابل االعالن عنها أو بيع سلعة معينة أي الدفع وجين املال يف نفس الوقت ميكنها استخدام 

تقوم هذه املدّونات على أساس جين املال عن طريق اإلعالن عن منتجات من  اذ املدّونات التحالفّيةكذلك 
، ويتم تشجيع زّوار املوقع على شراء هذه املنتجات بالضغط على وصالت شركات خمتلفة واستعراضها على املدّونة

 . معّينة تؤّدي إليها، فيتلّقى صاحب املدّونة عائداً ماديّاً من ِقَبل الشركات مقابل ذلك
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 : Wiki الويكي.9

حول الشركة  شاملةإنشاء قاعدة بيانات معرفية أمهها ألغراض كثرية، باملؤسسات الناشئة ميكن استخدام الويكي 
على موقع الويكي تتيح من خالله فرصة وصول فكرة الشركة إىل أي مبحر على الشبكة العنكبوتية ما خيلق اليه 

 .الفضول إىل التعرف أكثر عنها بالتايل كسب عالقات جديدة 
 :مجتمعات المحتوى.1
   :YouTubeاليوتيوب -أ

التسجيالت املصورة، ويتيح هلم أيضًا مشاهدة فورية دون السماح ملستخدميه برفع الفيديوهات و اليوتيوب بيقوم 
ه علمًا أن. وهذا ما حتتاجه الشركة الناشئة بالضبط احلاجة إىل حتميل ألي فيديو مرفوع على املوقع بشكل جماين

ع اليوتيوب ، إضافًة إىل أن موقى أي عمل تنشره املؤسسات الناشئة عليهيتيح هلم خاصية اإلعجاب والتعقيب عل
ما يرفع نسبة  تسهيل االتصال مع من لديهم نفس االهتمامات واالشرتاك يف خدمة تبادل مقاطع الفيديوقوم بي

توطيد عالقة املؤسسة مع من هلم نفس أفكارها واهتماماهتا من جهة وتطوير أفكارها من خالل التعلم من من 
 . يشاركوهنا نفس االهتمامات من جهة أخرى 

 Broadcastبث لنفسك أو ذع نفسك : على فكرة مبدئية هي YouTube ع يوتيوب قيقوم مو كما 
yourself يوضع هذا الشعار يف الصفحة االوىل، وهو يعترب أهم مكان يف شبكة االنرتنت  للمشاركة يف الفيديو

ما ميكن أيضا هذه الشركات بالتعريف عن نفسها بشكل أفضل وصنع فيديوهات بتقنيات جديدة ومتميزة هنا ال 
ألصحاب الشركات الناشئة من اتقان تقنيات املونتاج واالخراج أو ميكن االستعانة بتطبيقات خاصة هبذا األمر بد 

ميكن استخدامه .شاهدة ملفات الفيديو على صفحات ويب خارج املوقع نفسهمبيسمح  للمستخدمني ومبا أنه 
ملفات فيديو يوتيوب يف الصفحات  تضمنيو . يف تضمني ملف الفيديو يف أية صفحة خارج موقع الويب يوتيوب

فضال عن ذلك ميكن تنزيل ملفات  مواقع التواصل االجتماعي وكذلك املدّوناتباملؤسسات الناشئة على اخلاصة 
كما أن أجهزة اهلاتف احملمولة الذكية هلا   ،الفيديو من يوتيوب بوساطة برجميات خاصة أو عرب مواقع متخصصة

الفيديو يوتيوب وذلك اعتماًدا على مزود خدمة اإلنرتنت وإمكانية تنزيل البيانات القدرة على الوصول إىل ملفات 
 100.إىل جهاز املوبايل

 : Flickerموقع-ب
بدياًل حياً  كما كانأهم تطبيقات صحافة اجلمهور يف بعدها املتمثل يف توزيع الصور،   Flickerمبا أن موقع 

ص الشركة ومشاركة الصورعربه موازاة مع موقع االنستاغرام فيمكن استخدامه يف كل جديد خي. األنباء لوكاالت
فانه يزيد فرصة وصول فكرة  . والرياضّيني واإلعالنينياملصورين اهلاوين واحملرتفني الصحفيني  علىوي تحيومبا أنه 

  .الشركة الناشئة إىل فئات متخصصة توطيد عالقتها هبم ما قد يساعدها على التطور وكسب الدعم 
                                                 

: ، ص صاملرجع السابقعباس مصطفى صادق، صناعة اخلرب بني اإلعالم التقليدي واجلديد تطبيقا على تقنيات وسـائل التواصل االجتماعي،  100
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 : Viberبرالفاي.6
اذ تستخدمه   101 هإجراء املكاملات الصوتية وإرسال الرسائل النصية جمانا بني مستخدمي يتم استخدام الفايرب يف

حىت أن .إرسال واستقبال الصور،الشركة الناشئة الستقبال املكاملات للرد على استفسارات وطلبات اجلماهري و 
، لذا ال يكون هناك حاجة إلضافة ه بسهولةالوصول لدليل هاتفو . املستخدم ميكنه حتويل املكاملات بني األجهزة

 مبا أنه جمانا فيمكن للشرة الناشئة استغالل هذا األمر لصاحلهاو . جهات االتصال يدويا
ساعة ما جيعل اجلمهور يشعر أن تلك الشركة يف خدمته دائما وأهنا تعريه كل  16و البقاء على اتصال جبماهريها 

 رتافيةاألمهية وتعمل باح
 : Whatsappالواتس آب .2

ذلك الربنامج الذي متكن من تلخيص مجيع خصائص برامج الدردشة  عمله يتشابه كثريا مع الفايرب  اضافة إىل أنه
اي انه , اليت عرفناها على اجهزة الكمبيوتر وجعلها يف تطبيق واحد حممول يف اليد عرب جهاز اهلاتف املتنقل

  102.شةبرنامج تواصل اجتماعي ودرد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 viber.ar.downloadastro.com/ 06:01،1102/13/02،  

   /arabitechnomedia.com، .05/01/2018،21:30ماهو الواتس اب ؟ ومايتميز به عن التطبيقات املماثلة102
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 اإلجراءات المنهجية للّدراسة : المبحث األول 
 :  منهج الدراسة-5

ال يوجد حبث علمي دون منهج تقوم على اساس قواعده دراسة املشكلة وحتليل ابعاده ومسبباته وفقا   
حبركاهتا والوصول اىل نتائج معينة من خالهلا يصحح القصور القائم واملسبب ألدواته يتم قياس املشكلة والتنبؤ 

 103للمشكلة
األسلوب أو الطريقة الواقعية، اليت يستعني هبا الباحث ملواجهة مشكلة حبثه أو يف دراسة : "عرف املنهج بأنه

 104"مشكلة موضوع البحث
الباحث ملنهج دون آخر، بل إن موضوع الدراسة أن اختيار املنهج ال يأيت من قبيل الصدفة أو مليل ورغبة   

استخدامات وسائط االعالم "، ومبا أن دراستنا تتمحور حول وأهدافها مها اللذان يفرضان نوع املنهج املناسب
فإهنا تنتمي إىل الدراسات الوصفية الشائعة يف حبوث "اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي باملؤسسات الناشئة 

الدراسة املعمقة ملختلف العناصر و متاشيا مع أهداف وأمهية وطبيعة هذا املوضوع اعتمدنا يف  االتصال من أجل
وهو من أهم املناهج املستعملة يف البحث العلمي، الذي ميكن لنا مجع اكرب قدر  الدراسة على فاملنهج الوصفي

كما  يقوم املنهج الوصفي بوصف   ا املوضوع قصد حتليل البيانات وتفسريهاذممكن من املعلومات الوصفية حول ه
ما هو كائن و تفسري الوضع القائم للظاهرة أو للمشكلة من خالل حتديد ظروفها وأبعادها و املمارسات الشائعة 
داخل اجلماعات عن طريق مجع املعلومات والبيانات  والعالقة بني متغرياهتا ،  هبدف االنتهاء إىل وصف عملي 

، فهذا املنهج مكننا من مجع أكرب قدر ممكن املشكلة اليت تقوم على احلقائق املرتبطة ودقيق ومتكامل للظاهرة أو 
من املعلومات حول استخدام املؤسسات الناشئة لوسائط االعالم اجلديد حيث سيتم وصف طريقة استخدام هذه 

ماهري بكل شفافية املؤسسات لوسائط االعالم اجلديد قصد تطوير رأس ماهلا العالئقي من خالل التعامل مع اجل
عربها و التفاعل معهم قصد كسب ثقتهم هذا من جهة من جهة أخرى معرفة مدى اعتماد املقاولني اجلدد على 
هذه الوسائط و مدى وعيهم بأمهية رأس املال العالئقي كعنصر غري ملموس لتحقيق التفوق بالنسبة 

 .ه الوسائط و كيفية التعامل معهاللمؤسسة،أيضا العوائق اليت يواجهوهنا أثناء استخدامهم هلذ
 : مجتمع الدراسة-7

جمموعة عناصر له خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر : "يعرف جمتمع البحث أنه     
  105"األخرى، واليت جيري عليها البحث أو التقصي

 مؤسسة  02ة و البالغ عددها بوالية قاملالناشئة من جمموعة من املؤسسات  تنايتكون جمتمع دراس 
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 : عينة الدراسة-3
من أصعب املشاكل اليت تواجه الباحث مشكلة اختيار العينة اليت جيرى عليها البحث على اعتبار أن كل      

 106.قياس أو نتيجة ينهي اليها الباحث يتوقف على عينة 
ندما يريد الباحث دراسة جمتمع مت حتديده تستخدم ع"وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على العينة القصدية واليت   

ويقوم الباحث هنا باختيار العينة اليت يرى أهنا حتقق اغراض الدراسة اختيارا حرا يبىن على مسلمات او معلومات 
هندف ملعرفة استخدام وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي  ومبا اننا 107"مسبقة كافية ودقيقة

 02) ئة لوالية قاملة  فإننا قصدنا عدة مؤسسات من هذا النوع بوالية قاملة حيث مت حتديد عددباملؤسسات الناش
على أساس معيار انتقاء متمثل يف املؤسسات  لتطبيق الدراسة عليها(العينة)من املؤسسات الناشئة  (مؤسسة 

 .املنشأة خالل اخلمس سنوات األخرية 
 :تقنيات جمع البيانات-9

ات البحث العلمي من حبث ألخر و خيتار الباحث أنسب وسيلة لبحثه قصد االجابة على مجيع ختتلف أدو      
 .األسئلة اليت تطرحها دراسته و بناء على هذا اعتمدنا يف دراستنا هذه على أداة املقابلة 

نطلـــق ميكننـــا أن تصـنف املقـابالت علـى العمـوم حسـب درجـة احلريـة املمنوحـة للمبحـوث و مـن هـــدا املحيث   
املقابلة املقننة أوما على من بينها اعتمدنا  أربـــع أنـــواع مـــن املقابالت" األكثـــر تـــداوال " جنـــد فـــي الســـاحة البحثيـــة 

يها وتسمى أيضا باملقابلة القياسية حيث حتدد فتسمى باستمارة املقابلة أو املقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة ، 
، عطـاء املبحـوث البـدائل و كـل هـذا دون اخلـروج عـن موضوع املقابلةو اجمموعـة مـن األسـئلة صـياغة و  ترتيبا 

وبنـاء علـى مـا سـبق ذكـره نقـول أن املقابلـة العلميـة هـي أداة مـن أدوات البحـث العلمـي يسـتعملها الباحـث 
ـه مـن اإلجابـة علـى تسـاؤالت حبثـه أو اختبـار فرضـيات دراسـته، وتعتمـد للحصـول علـى معلومـات تسـاعده أو متكن

علـى مقابلـة الباحـث للمبحـو ث وجهـا لوجه بغية طرح جمموعة من األسئــلة تكــون حمـددة مـن قبــل بدقـة أو علـى 
 شـكل نقـاط و هذا من قبل الباحث وجييب عليهـا املبحوث

ملقابلـة عنـدما يكـون جمـال البحـث جديـدا وتصـور الباحـث حولـه حمـدودا ، فيتعـني عليـه إلـى ا الباحث يلجـأو   
ملقابلـة للوصـول إلـى فـروض جديـدة و متغيـرات ذات ارتبـاط مبوضـوع البحـث و أخريا إىل بنود جديدة قد اتطبيـق 

 108.ويعترب هذا أهم دافع لنا الختيار هذه األداة . ختفى على الباحث
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 :مجاالت الدراسة-1
  :المجال المكاني .5

تندرج الدراسة ضمن الدراسات احمللية أي واقع املؤسسات الناشئة اجلزائرية بصفة عامة و يف والية قاملة على      
وجه التحديد من حيث مسامهة وسائط االعالم اجلديد يف منو وترقية رأس املال العالئقي داخل املؤسسات الناشئة 

املؤسسات الناشئة اليت تنشط يف كل من قاملة ، الفجوج، ) بوالية قاملة  حيث أجريت هذه الدراسة  بوالية قاملة
 ( .الركنية هيليوبوليس و محام ادباغ 

 :المجال الزمني .7
و خالل هذه الفرتة  1102-12-12اىل غاية  1102-00-10مت الشروع يف اجناز هذه الدراسة يوم     

 :انقسمت دراسة اىل جانبني 
  1102-13-11اىل  1102-00-10استمر البحث فيه طوال الفرتة املمتدة من : جانب نظري 
  شرع فيه ابتداًء من شهر أفريل اىل غاية شهر ماي ، و قد مر اجنازنا للجانب امليداين مبرحلتني:جانب ميداين: 
 .أيام  3ناشئة ملدة مرحلة االتصال بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و القيام جبمع املؤسسات ال -
 .يوم  02مرحلة اجراء املقابالت مع أصحاب  الشركات الناشئة ملدة  -
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 تحليل البيانات الميدانية: المبحث الثاني 
 :تحليل البيانات الميدانية-5
استخدامات وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي باملؤسسات "تناولت هذه الدراسة موضوع   
، حيث ركزت ميدانيا على جمموعة من املؤسسات الناشئة بوالية قاملة ، نتعرض االن إىل عرض النتائج يف " لناشئةا

 . اجلداول والتعليق عليها وتفسريها

 عالم الجديد لدى المقاولين الجدد الت وسائط اإلتصورات وتمثّ  :انيالمحور الثّ 
 الجديد لدى المقاولين الجددجدول يبين أهمية وسائط االعالم ( : 5)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئة
 %23.33 00 نعم

 %14.44 16 إىل حد ما

 %11 11 ال

 %011 02 اجملموع

 
، يظهر أن أغلبية املقاولني يعطون أمهية لوسائط االعالم اجلديد وهذا ما تؤكده النسبة ( 10)من خالل اجلدول   

هلذه الوسائل اهتماما كبري بل  %14.44 النسبة املتبقية واملقدرة بـ  ، بينما ال تويل %23.33أعاله واملقدرة ب 
إىل حد ما دون رفض هلذه األمهية ، ونستنتج من خالل هذه النسب أن وسائط االعالم اجلديد صارت ضرورة 

نفي وجود ملحة وآلية فعالة لتطوير العمل املقاواليت على الرغم من قلة استخدامها عند بعض املقاولني وهذا ال ي
كون الكثري من العمالء   بعض االستثناءات النادرة اليت ال تستخدم هذه الوسائط اطالقا لكن دون انكار ألمهيتها،

يستخدمون االنرتنت بصورة يومية، فالشركة الناشئة جتد يف وسائط اإلعالم اجلديد أرضية خصبة للتحرك وإثبات 
املستهلكني وذلك ملا تتميز به هذه الوسائل من خصائص  نفسها ومدى قدرهتا على خلق منتجات تليب رغبات

 .خاصة تلك اليت تتماشى مع اإلمكانيات املالية للمؤسسات الناشئة 
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 جدول يمثل استخدام وسائط االعالم الجديد في عمل المقاولين الجدد( : 7)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئة
 %61 14 دائما
 %14.42 16 غالبا

 %03.33 11 أحيانا
 %4.42 10 نادرا
 %03.33 11 أبدا

 %011 02 اجملموع

 
من املقاولني اجلدد يستخدمون وسائط  %61من خالل تفحص املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله ،يتضح أن   

يستخدموهنا  %03.33غالبا ما يستخدموهنا ، بينما  %14.42االعالم اجلديد يف عملهم بصفة دائمة ، أما 
املتبقية ال يستخدموهنا اطالقا ،وهذا  %03.33جند أهنم نادرا ما يستخدموهنا ، أما  %4.42و بصفة أقل ،

راجع إىل عدة أسباب من بينها ثقافة املقاول وطبيعة املؤسسة الناشئة وغريها من العوامل ، فرغم عدم استخدامها 
ة إىل السوق من خالهلا ، وهذا يعين أن إال أهنم يدركون أمهيتها ومنهم من يطمح إىل ادراجها أكثر والدخول بقو 

فالتسويق من خالل ،تعمل على تقوية جهودها وسائط االعالم اجلديد تليب احتياجات جل املؤسسات الناشئة 
،  حيقق للشركة االنتشار السريع ليس يف مكان تواجدها فقط بل يف مجيع البلدان اجملاورة ةاإللكرتوني الوسائط

من مناطق خمتلفة خاصة اذا كانت تقدم خدمة أو  د وصلت للعاملية وأصبح لديها عمالءوبالتايل تكون الشركة ق
 .سلعة جديدة كليا
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 جدول يمثل مجاالت استخدام المقاولين الجدد لوسائط االعالم الجديد( :13)جدول رقم
 النسبة التكرار الفئات

 %01.20 13 التسيري ومراقبة العمل
 %61.22 01 طوير العالقاتاالتصال بزبائن املؤسسة وت

 %61.22 01 الرتويج للمؤسسة
 %3.22 10 أخرى تذكر

 %011 12 اجملموع
 
يستخدمون وسائط االعالم اجلديد يف  % 01.20من خالل قراءة األرقام املسجلة يف اجلدول أعاله تبني أن   

بالنسبة إىل االتصال بزبائن املؤسسة  التسيري ومراقبة العمل كوهنا تضمن االتصال الدائم بني أفراد الشركة ،أما
، ويرجع ذلك ألمهية  % 61.22وتطوير العالقات ونسبة الرتويج للمؤسسة فقد تساوت النسبتان وقدرت بـ 

الرتويج عرب هذه الوسائط يف كسب عالقات جديدة تعمل املؤسسة الناشئة الحقا على تطويرها واحلفاظ عليها 
يستخدمون هذه الوسائط ألسباب أخرى وجدنا أهنا ال تبعد كثريا  %3.22من خالل نفس الوسائط ،يف حني 

عن فكرة تطوير العالقات أال وهي جلب زبائن جدد ما يؤكد أمهية هذه الوسائط يف تكوين العالقات املختلفة 
 .ميكنها يف دقائق قليلة الوصول ملاليني األشخاص من خالل تلك املواقع بأقل تكلفة ممكنةاذ وتطويرها ،
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 جدول يبين الوسيلة التي يستخدمها المقاولين الجدد للتواصل مع الجماهير( : 19)جدول رقم 
 النسبة التكرار الوسيلة

 %2.06 10 اهلاتف الذكي
 %11 11 الكميوتر

 %22.22 00 االثنني معا
 %06.12 11 أخرى تذكر

 %011 06 اجملموع
يستخدمون اهلاتف الذكي         %22.22أفراد العينة وبنسبة  ، يتضح أن أغلب( 16)من خالل اجلدول رقم   

والكمبيوتر معا وذلك للمزايا اليت تتوفر يف كل واحد منهما حيث أن هذه الفئة أمجعت على عدم القدرة على 
االستغناء على كل وسيلة منهما ويعترباهنما مكملني لبعضهما البعض فـالكمبيوتر يستخدمه أصحاب الشركات 

ئة عادة يف مكان العمل كونه عملي أكثر يف جمال العمل أما اهلاتف احملمول فيتحكمون من خالله يف تسيري الناش
العمل عن بعد والبقاء على اتصال بصفة دائمة مع مجهور املؤسسة كذا يسهل عملية فتح كافة التطبيقات من 

استحالة فتح بعض التطبيقات على  خالله يف أي زمان ومكان وبه اختصارات توفر هلم اجلهد والوقت وايضا
، 6Gو 3Gالكمبيوتر كاالنستغرام بالتايل البد من استخدامهم للهاتف احملمول خاصة بعد دخول خدمة ال  

يفضلون استخدام اهلاتف الذكي لوحده وجيدون أنه الكفيل بتلبية حاجات مؤسستهم يف  %2.06أما نسبة 
 .يستخدمون وسائل أخرى تتمثل يف األلواح الرقمية  %06.12 اطار التواصل مع اجلمهور ، يف حني أن نسبة
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 جدول يبين توفر المؤسسات الناشئة على خدمة االنترنت (:11)جدول رقم
 النسبة التكرار الفئة
 %11.31 01 نعم
 %2.41 10 ال

 %011 03 اجملموع
الناشئة تتوفر على خدمة  من املؤسسات %11.31من خالل تفحص املعطيات الواردة أعاله يتضح أن   

ال تتوفر هبا هذه اخلدمة ، وذلك راجع إىل األمهية البالغة اليت تلعبها االنرتنت داخل  %2.41االنرتنت بينما 
الشركات وما تتوفر عليه من مزايا جتعلها من الضروريات ألي شركة ناشئة ، أما النسبة اليت ال تتوفر على االنرتنت 

هباتفهم احملمول ، بالتايل فهم  G3ضعية املؤسسة كذا اعتماد أصحاهبا على خدمة ال فريجع ذلك إىل طبيعة وو 
يستخدمون االنرتنت ويعتمدون عليها يف الشركة لكن فقط من خالل اجلوال اذ أن عدم توفر االنرتنت هبذه 

 .املؤسسات ال ينفي استخدامها من قبل أصحاب الشركات 
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ن مدى احداث وسائط االعالم الجديد تجديدا في طريقة عمل المؤسسات جدول يبي( :16)جدول رقم 
 الناشئة  
 النسبة التكرار الفئة
 %26.40 00 كثريا
 %02.32 11 قليال
 %11 11 أبدا

 %011 03 اجملموع
من املبحوثني وجدوا أن وسائط االعالم اجلديد أحدثت الكثري  %26.40نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن  

أهنا أحدثت تغيري قليل بعد ادراجها يف العمل ،أي أن  %02.32لتجديد والتغيري يف طريقة عملهم ، أما من ا
هذه الوسائط أحدثت تغيريات ولو طفيفة لكافة الشركات الناشئة ،وهذا راجع إىل املميزات اليت تتوفر عليها 

لشركات الناشئة التواجد عن بعد واخلدمات اليت تسهلها هلذه الشركات حيث تضمن هذه الوسائط ألصحاب ا
مع اجلمهور وتضمن وصول فكرهتا ومنتجاهتا وخدماهتا من خالهلا وتوفر عليها الوقت واجلهد واملال وهذا ما 
يبحث عنه أصحاب هذا النوع من الشركات ، فحسب أصحاب الشركات فان هذه الوسائط تعد الورقة الراحبة 

 .لشركة يؤدي إىل تراجع اسم الشركة يف السوق لشركاهتم يف الوقت احلايل وفصلها عن ا
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جدول يبين نمط التغيير الذي أحدث في المؤسسات الناشئة بعد ادخال وسائط ( :12)جدول رقم 
 االعالم الجديد 

 النسبة التكرار النمط
 %1.11 11 التجهيزات

 %12.12 14 أساليب العمل
 %21.11 03 العالقات ومعارف األفراد

 %6.26 10 تذكرأخرى 
 %011 11 اجملموع

من خالل هذا اجلدول اتضح لنا أن أهم منط تغيري أحدث يف املؤسسات الناشئة بفضل وسائط االعالم اجلديد   
حيقق للشركة  ةاإللكرتوني الوسائطفالتسويق من خالل  %21.11هو العالقات ومعارف األفراد بأعلى نسبة 

   ئق قليلة الوصول ملاليني األشخاص من خالل تلك املواقع وبأقل تكلفة ممكنةكنها يف دقااذ مياالنتشار السريع 
كذا وعي هذه الفئة من أصحاب الشركات بأمهية االعتماد على العالقات بصفة كبرية واعتمادها كرأس مال 

زيادة اإلنتاجية و  تسريع وترية العملأساسي وذلك ألمهيتها البالغة للنهوض بالشركة ودفعها إىل التطور واالزدهار و 
،بالتايل ركزوا أكثر على جانب إنشاء شبكة متينة من العالقات مع خمتلف اجلماهري  وتقرب وجهات النظرهبا 

اذ  %12.12، تليها أساليب العمل بنسبة وتوثيق الصلة بينها بكل الوسائل املتاحة لتنمية الثقة وحتقيق التعاون 
وذلك ما جعل  %1.11أكثر سهولة ، بعدها التجهيزات بنسبة أن هذه الوسائط غريت طريقة عملهم فصارت 

احلاسوب واهلاتف والسائل الرقمية ضرورة ملحة داخل أي شركة ناشئة ، ث أمناط أخرى تتمثل يف اجلماهريية 
، وهذا يعكس مدى وعي  %6.26وطريقة التفاعل مع اجلمهور كذلك توطيد العالقات املكتسبة بنسبة 

 .مهية هذه الوسائط لتطوير رأس املال العالئقي واحلفاظ عليه كمكسب غري ملموس املقاولني اجلدد بأ
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جدول يبين مدى اعتبار المقاولين الجدد أن وسائط االعالم الجديد كافية لتغطية ( : 18)جدول رقم 
 عالقات مؤسساتهم 

 النسبة التكرار الفئة
 %02.32 11 نعم
 %26.40 00 ال

 %011 03 اجملموع
من املقاولني اجلدد يعتربون وسائط االعالم اجلديد لوحدها   %02.32، يتبني لنا أن ( 12)ن خالل اجلدول م  

ال يعتربون وسائط  %26.40كافية لتغطية كافة عالقات املؤسسة دون اللجوء إىل الطرق التقليدية ، بينما 
يمية بني الشركة والزبون أي جتعل الزبون يشعر االعالم اجلديد لوحدها كافية لتغطية كافة العالقات كوهنا تقتل احلم

أنه فقط يتعامل مع العامل االفرتاضي فأي شركة حتتاج إىل التعامل مع الزبون وجها لوجه ذلك راجع لثقافة الفرد 
اجلزائري يف حد ذاته اذ أنه ال يرضى بالتعامل عرب الوسائط اجلديدة فقط ، هذا ما يفرض عليهم الدمج بني 

من جهة أخرى العوائق اليت " وجه لوجه"الم اجلديد والطرق االخرى للتعامل مع الزبون خاصة طريقة وسائط االع
 .يواجهوهنا خالل ادراجهم هلا يف عملهم كنقص املتعاملني هبا من اجلمهور والصعوبات التقنية كتدفق االنرتنت
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 بر وسائط االعالم الجديدجدول يبين طموح المقاولين الجدد لكسب شهرة ع(:14)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئة
 %24.11 01 نعم
 %13.12 13 ال

 %011 03 اجملموع
، يتضح أن معظم املقاولني اجلدد يطمحون إىل كسب شهرة واسعة من خالل وسائط ( 11)من خالل اجلدول   

والقدرات اليت جيب توفرها يف باالعتماد على التقنيات واملهارات وذلك  %24.11االعالم اجلديد وذلك بنسبة 
القدرة على اإلقناع، واستخدام أساليب مرنه يف العمل، واللجوء إىل الدبلوماسية يف الشخص القائم هبذه املهمة ك

ز قدرته اإلبداعية إلمتام املهام الوظيفية، باإلضافة إىل قدراته على اأبر و ،اآلخرين عرب هذه الوسائط التعامل مع 
يعمل  ومن هناهذا كي يلفت انتباه اجلماهري إىل شركته ، ديد يسعى إىل تطوير العملابتكار كل ما هو ج

 العديد من اخلطط اإلبداعية اليت تساهم يف نقل املؤسسة من مكان إىل آخر أصحاب املؤسسات الناشئة  على
فنجاح مهامه  ،عرب ما يتشاركوه مع مجاهريهم كذلك حماولة الرتويج لشركتهم على أوسع نطاق عرب الوسائط 

 .منهم ال يطمحون لذلك اطالقا  %13.12أما جديدة ، بطرق مبتكرة، تساعد يف نسج عالقات 
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جدول يوضح اجابات المقاولين الجدد حول كيفية كسب الشهرة عبر وسائط االعالم (: 51)جدول رقم 
 الجديد 

 النسبة التكرار الفئات
 %60.02 12 الرتويج للمؤسسة عرب مواقع التواصل

تنشيط تواجد املؤسسة مبختلف وسائط االعالم 
 اجلديد

10 2.22% 

 %21.16 11 التفاعل مع اجلماهري بصفة دائمة
 %011 02 اجملموع

 %60.02اجلدول أعاله يوضح كيفية كسب املقاولني للشهرة عرب وسائط االعالم اجلديد اذ تبني أن    
التواصل االجتماعي املختلفة واالكثر استعماال من قبل اجلماهري حىت يعتمدون على الرتويج للمؤسسة عرب مواقع 

حياولون  %2.22عن طريق دفع املال من أجل ظهور منشوراهتم يف أول الصفحات الرئيسية للمستخدمني ، و
تنشيط تواجد املؤسسة عرب خمتلف وسائط االعالم اجلديد وحيرصون على تواجدها يف أكرب قدر ممكن من 

هنا مواقع التواصل وجمتمعات احملتوى وغريها وحىت تذكر املتعاملني مع الشركة عرب الرسائل القصرية الوسائط ك
ميكن ألصحاب هذه الشركات أن ينشطوا حساباهتم قصد جذب اجلماهري اليهم عرب القيام بنشاطات خمتلفة 

،أما  مدوهنا بالشركة الناشئةونشر أفكار جديدة تكون يف سياق املسؤولية االجتماعية عرب الوسائط اليت يعت
منهم حيرصون على التفاعل الدائم مع اجلماهري املختلفة حىت يضمنوا ا ثقة املتعاملني وجيعلوهنم  21.16%

لشركة يفّضل أن يكون ل هنا .غري أن األهّم ليس عددهم بل نوعيتهميشعرون باالرتياح يف تعاملهم مع الشركة ، 
لشركة وهم بدورهم يروجون واملخلصني ل ا وخدماهتاجلّيدين واملتفاعلني مع منتجاهتعدد أقل من املتابعني االناشئة 

والتفاعل يكون بصفة يومية  .تفاعلينيعدد كبري من املتابعني غري امل ا، من أن يكون هلللشركة بصورة غري مباشرة 
 .وذلك مبحاولة االجابة على خمتلف استفساراهتم وتساؤالهتم حول كل ما خيص الشركة 
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تجليات استخدام الشركات الناشئة لوسائط االعالم الجديد في عملية تطوير رأس مالها : المحور الثالث 
 العالئقي 

 جدول يبين أهمية تطوير وتوسيع رأس المال العالئقي للمؤسسات الناشئة ( :55)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %011 03 نعم
 %11 11 ال

 %011 03 اجملموع
، أن مجيع أفراد العينة يعطون أمهية لتطوير وتوسيع رأس املال العالئقي بنسبة ( 00)تبني من خالل اجلدول    

وبناء  متوسيع دائرة معارفه متوجب عليهى أصحاب الشركات الناشئة أنه يفري ، 03، وبتكرار قدر بـ 011%
 .مع كافة اجلماهري قاعدة من االتصاالت والعالقات
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 جدول يبين امتالك المؤسسات الناشئة لموقع اليكتروني ( 57)ول رقم جد
 النسبة التكرار الفئات

 %31.22 16 نعم
 %41.13 11 ال

 %011 03 اجملموع
من أفراد العينة ميتلكون موقع اليكرتوين خاص بالشركة الناشئة  %31.22من خالل اجلدول أعاله تبني أن    

على كل ما خيصها من معلومات ومستجدات وعروض وغريها حيث مكن املوقع حيتوي .  16بتكرار يقدر بـ 
االليكرتوين أصحاب الشركات ايصال رسالتهم لرياها أكرب قدر من الناس كذلك حتسني صورة املؤسسة وأيضا 

، وعدم  يف اإلجابة على نفس األسئلة اليت تتكرر مرات ومراتحتسني االنتاجية من خالل  عدم اضاعة الوقت 
وجود ف. هلوقت للقيام بتطوير وإمناء عملل صاحب الشركة وهذا يعين توفري. تعاملهم مع تلك األسئلة الروتينية

ال ميتلكون موقع اليكرتوين لعدة  %41.13أما وقت مع العمالء ،الوقع تقلل تضيع املاإلجابات الصحيحة على 
منهم من يرجع ذلك إىل حداثة الشركة وأمهية خلق أسباب منهم من ال يوليه أمهية بتاتا ويعتربه من الكماليات و 

 .موقع هلا يف القريب العاجل 
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 جدول يبين تحديث المواقع االليكترونية للشركات الناشئة ( : 53)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %011 16 نعم
 %11 11 ال

 %011 16 اجملموع
ت الناشئة اليت متتلك موقع  اليكرتوين تعمل على حتديثه بصفة تبني أن كل الشركا( 03)من خالل اجلدول    

، وذلك ملواكبة كل جديد يف الشركة وحىت يتسىن للجماهري معرفة كافة املستجدات  %011دائمة وذلك بنسبة 
والتطورات هذا ما يعكس حرص هذه الفئة على البقاء من قرب مجاهريها واعالمهم بكل تفاصيل املؤسسة ومنه 

عمالء ويوفر طرق متنوعه للتواصل مع ال قابلية وصول خربات املستخدمني يراعيأن حتديث املواقع  نستنتج
الشركة وهذا يعزز من جناح ومصداقية ، االجتماعيةوشبكات التواصل  اإللكرتوينواملستخدمني من خالل الربيد 

 .د ويعطي فرص أكثر لزيادة نشاطهاعمالء جد واحلصول على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colorslab.net/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
http://www.colorslab.net/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
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 جدول يبين تواصل أصحاب الشركات الناشئة فيما بينهم عبر الموقع المخصص لهم ( :59)جدول رقم 
 النسبة التكرار لفئاتا

 %31.22 16 نعم
 %41.13 11 ال

 %011 03 اجملموع
،يستخدمون املوقع املخصص هلم والذي وضعته لوكالة الوطنية  %31.22من خالل اجلدول أعاله يتضح أن   

لدعم تشغيل الشباب خصيصا ألصحاب الشركات الناشئة حىت تسهل عليهم عملية التواصل وتبادل اخلربات 
منهم ال يستخدمون املوقع اطالقا وهذا راجع جلهلهم  %41.13للذين ينشطون يف نفس اجملال ،أما  خاصة

 .بوجوده أصال 
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جدول يوضح اجابات أصحاب الشركات حول تكوين عالقات جديدة عبر الموقع ( : 51)جدول رقم 
 المخصص لهم 

 النسبة التكرر الفئات
 %011 16 نعم

 %11 11 إىل حد ما
 %11 11 ال

 %011 16 اجملموع
الذين يستخدمون املوقع  %011من خالل اجلدول أعاله يتضح أن مجيع أصحاب الشركات الناشئة بنسبة   

استطاعوا تكوين عالقات عمل جديدة وذلك راجع إىل فاعلية املوقع يف تقريب أصحاب الشركات من بعضهم  
تطوير وازدهار الشركة فمن خالل هذا املوقع وجد بعض من وقدرته على خلق عالقات جديدة قد تساهم يف 

من خالل التعامل مع شركات يف نفس اجملال واالستفادة من منتجات  فرص أكثر للربح أصحاب الشركات 
نقاط معرفة وكذلك معرفة املنافسني وزيارة مواقعهم و شركات ناشئة أخرى ما خيلق العديد من العالقات للشركة 

 . اإلنرتنت، واحلصول على فرص أكثر ىف ظل منافسة أقوى على شبكة  همديالقوة والضعف ل
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 جدول يوضح امتالك الشركات الناشئة لصفحات في مواقع التواصل االجتماعي(: 56)جدول رقم
 النسبة التكرارات الفئات

 %11.31 01 نعم
 %2.21 10 ال

 %011 03 اجملموع
من أفراد العينة ميتلكون صفحات على مواقع  %11.31ة أعاله يتضح أن من خالل تفحص املعطيات الوارد  

منهم ال ميتلكون هذه الصفحات ، وهذا راجع إىل وعيهم  %2.21، و 01التواصل االجتماعي بتكرار يقدر بـ 
ة لتواجد باألمهية البالغة ملواقع التواصل االجتماعي يف الوصول إىل اجلمهور وتكوين العالقات كذلك الضرورة امللح

والوصول إىل  على أمهية هذه املواقع للرتويج ملشروعاهتم املقاولني اجلدديراهن شركاهتم على مثل هذه املواقع اذ 
أن  الناشئة الشركاتحيث وجدت  واملسامهة يف حتويل املستهلكني احملتملني إىل مستهلكني واقعينياملستهلكني 

 .وتوسيع رأس ماهلا العالئقي إجياد عمالء جدد تلك املواقع تساعدها يف حل مشاكلها من خالل
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 جدول يبين مواقع التواصل التي تنشط بها المؤسسات الناشئة ( : 52)جدول رقم 
 النسبة التكرار مواقع التواصل االجتماعي

 %26.26 01 فيسبوك
 %03.43 13 تويرت

 %12.12 14 انستغرام
 %6.26 10 سناب شات
 %11 11 أخرى تذكر

 %011 11 اجملموع
من أفراد العينة الذين ميتلكون صفحات  %26.26من خالل قراءة األرقام املسجلة يف اجلدول أعاله تبني أن   

على مواقع التواصل االجتماعي ينشطون بالفيسبوك كونه األكثر شعبية من قبل اجلماهري اجلزائرية من جهة وأسهل 
تتماشى واحتياجات الشركات الناشئة يف جمال تكوين رأس املال العالئقي  موقع لالستعمال اضافة إىل مزايا أخرى

بالتايل فجل املتعاملني مع الشركات الناشئة يعتمدون عليه للتواصل هذا ما يسهل عملية تكوين العالقات جديدة 
 %12.12منهم على التويرت لكنهم ال يتعاملون به بصفة دائمة ،أما  %03.34واحلفاظ عليها من خالله ،و 

ينشطون على االنستغرام خاصة لنشر صور الشركة ومنتجاهتا واالجابة على االستفسارات حول الصور  ، أما 
وهي أقل نسبة مقارنة مع النسب السابقة كون هذا املوقع مل حيض بعد بالشعبية  %6.26السنا بشات فبنسبة 

ملشاركة بعض املتابعني فيديوهات يومية أثناء اليت يستحقها مقارنة بالدول األخرى فالفئة اليت تستخدمه فقط 
 .العمل 
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 جدول يوضح تطوير العالقات عبر محتوى صفحات مواقع التواصل االجتماعي (: 58)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %23.22 12 دائما

 %64.02 14 أحيانا

 %11 11 نادرا

 %011 03 اجملموع

يطورون عالقاهتم عرب حمتوى صفحات مواقع التواصل االجتماعي  %23.22فان ( 02)من خالل اجلدول  
يطورون عالقاهتم عربها من حني إىل آخر ،فنجد أن هذه املواقع فعالة يف تطوير  %64.02بصفة دائمة ،أما 

العالقات وهذا راجع للخصائص اليت تتميز هبا واجلماهريية الواسعة اليت حتض هبا اذ أصبحت من الضروريات اليت 
أصبح لزامًا على الشركات الساعية لتواصل أكرب مع العمالء واجلمهور،  حتتاجها أي شركة ناشئة ومنه نستنتج أنه

واصل االجتماعي قد بات تيف املقابل فإن املستخدم لوسائل ال، بناء حساب على مواقع التواصل االجتماعي
تقع يف خطأ وهو أهنا بداًل من إقامة عالقات  ،حيث ان بعض املاركات من رؤية ترويج اخلدمات والبضائع يتشاءم

 .،فهي تكتفي بعرض املنتجات يف حماولة جللب املزيد من املتابعني فريدة مع اجلمهور
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 smsجدول يوضح استخدام الشركات الناشئة لرسائل ( : 54)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %32.64 12 دائما
 %31.22 16 أحيانا
 %13.12 13 نادرا
 %2.41 10 ابدا

 %011 03 اجملموع

  smsمن أصحاب العينة دائما ما يستخدمون رسائل الـ  %32.64من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن   
 أن املمكن من االتصالية الرسالة أنوترى هذه الفئة أن هذه الطريقة جد فعالة للتقرب من الزبون وكسبه مبعىن 

 حتكم درجة أيضاً  وتعين .املاضي يف كان كما ضخمة مجاهري إىل وليس مجاعة معينة ىلإ أو واحد فرد إىل تتوجه
وهذا ما جيعلنا نستنتج أن البعض  مستهلكها إىل الرسالة منتج من مباشرة الرسالة تصل حبيث االتصال يف نظام

تسمى هذه  من أفراد املؤسسات الناشئة يستفدون من خصائص وسائط االعالم اجلديد دون وعي منهم اذ
نادرا ما  %13.12منهم يستخدموهنا أحيانا فقط ، و  %31.22،أما " بتفتيت االتصال"اخلاصية 

 . مل يستخدموها أبدا  %2.41يستخدموهنا ، وذلك راجع إىل جمال استخدامها أما 
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 smsجدول يوضح مجاالت استخدام الشركات الناشئة لرسائل ال ( : 71)جدول رقم   
 النسبة لتكرارا الفئات

 %12 16 جاهزية الطلبيات

 %4.12 10 ايصال معلومات للموظفني

 %02.22 13 ايصال املعلومة وتذكري الزبائن

هتنئة املتعاملني مع الشركة يف األعياد 
 واملواسم

14 32.2% 

 %01.2 11 شكر الزبون على التعامل مع املؤسسة

 %011 04 اجملموع

من افراد العينة يستخدموهنا يف اعالم الزبائن  %12ة يف اجلدول أعاله وجدنا أن من خالل املعطيات الوارد  
يقومون من خالهلا بإيصال املعلومات  %4.12جباهزية الطلبيات حىت يضمنوا وصول الرسالة إىل الزبون، و

همة أما يستخدموهنا يف ايصال املعلومات واملستجدات للزبائن وتذكريهم بالتواريخ امل %02.22للموظفني و
أعلى نسبة فسجلت لتهنئة املتعاملني مع الشركة يف األعياد واملواسم وهذا ما يعطي صورة وانطباع حسن لدى 

يستخدموهنا لشكر الزبون على التعامل  %01.2املستخدمني اذ جيعله يشعر باهتمام الشركة به وقرهبا منه ، أما 
زبون وكسب عالقات دائمة للشركة كذلك جعل الزبون مع مؤسستهم وحثه على الوفاء هلا ، ما يضمن وفاء ال

 .يشعر أنه حمل اهتمام من قبل الشركة اليت يتعامل معها
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 جدول يبين استخدام المؤسسات الناشئة للمدونات(: 75)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %11 11 نعم
 %11 11 أحيانا

 %011 03 ال
 %011 03 اجملموع

 
اجلدول اتضح أن كافة املؤسسات الناشئة ال يستخدمون املدونات للدخول يف السوق وتكوين  من خالل هذا  

وذلك راجع إىل هتمشيها واعتبارها عنصرا ثانويا كذلك جهل البعض بوجودها  %011عالقات خمتلفة بنسبة 
 .أصال
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 يدياجدول يمثل مدى تعريف المؤسسات الناشئة عبر الويكيب(: 77)جدول رقم  
 النسبة التكرار الفئات

 %11 11 نعم

 %011 03 ال

 %011 03 اجملموع

 
ال يستخدمون الويكيبيديا للتعريف  %011يتضح أن كافة أفراد العينة بنسبة ( 11)من خالل اجلدول   

 بشركاهتم رغم ادراك البعض ألمهيتها وقد فسر البعض ذلك بضيق الوقت وحداثة الشركة والبعض االخر يكتفي
بالربيد االليكرتوين ويعتربه كاف للتعريف بالشركة بالتايل هناك أمور أهم من الويكيبيديا لكن هناك من يطمح 

 .للتعريف باسم الشركة من خالهلا أما البعض االخر فيجهلون ما هي الويكيبيديا وكيفية استخدامها 
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 قنوات على اليوتيوبجدول يبين امتالك المؤسسات الناشئة ل(: 73)جدول رقم  
 النسبة التكرار الفئات

 %13.12 13 نعم

 %24.11 01 ال

 %011 03 اجملموع

  
فقط من أفراد العينة ميتلكون قنوات خاصة بشركتهم   %13.12يتضح أن ( 13)من خالل معطيات اجلدول   

يؤدي بطبيعة  هااو خدمت ناشئةات الشركة المنتجعلى  الدالةصناعة افكار جديدة للفيديو والصور على اليوتيوب ف
كلما كانت الفكرة لكن ال تظهر نتائجه يف كسب العالقات فور النشر مباشرة ،أيضا   احلال ايل زيادة شهرة املنتج

اذ أن أحد الشركات وصل عدد  اليوتيوب ىعبقرية وجديدة كلما زادت عدد املشاهدات وعدد املتابعني عل
يون مشاهدة وذلك باعتمادهم على األفكار اجلديدة يف تركيب الفيديوهات ، املشاهدات على قناهتا تقريبا الـمل

منهم  ال ميتلكون قنوات، وذلك كون اليوتيوب يتطلب وقتا وجهدا للنشر من خالله كذلك البد  %24.11أما 
 .له ألصحاب الشركات أن يتقنوا تركيب الفيديوهات واملونتاج واملكساج وغريها حىت يتسىن هلم النشر من خال
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 جدول يبين محتويات قنوات اليوتيوب التي تمتلكها المؤسسات الناشئة (: 79)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %21 11 عرض طريقة عمل املؤسسة وفكرهتا

 %12 10 عرض املنتجات واخلدمات

 %12 10 مل ينشر هبا بعد

 %011 16 اجملموع

 
منهم يعرضون من  %21اذ أن  وات اليوتيوب اليت متتلكها املؤسسات الناشئةحمتويات قن( 16)يوضح اجلدول   

منهم تعرض عربه منتجاهتا  %12خالهلا طريقة عمل املؤسسة وفكرهتا من خالل فيديوهات توضح ذلك ،أما 
األخرى مل تنشر من خالله بعد ، وقد وجد أصحاب الشركات تفاعال من خالله  %12وخدماهتا ، أما ال 

الع اجلماهري أكثر واملطالبة باملزيد من الفيديوهات التوضيحية كذلك كسب عالقات يف نفس اجملال وحب اط
يف السوق كونه  هااو خدمت هالظهور منتج كبرية  فرصهالذي تنشط به املؤسسة وتعترب هذه الفئة أن اليوتيوب هو 

 .  مستقبال واألرباحالكثري من الزوار  للشركةسيجلب 
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جدول يوضح التطبيقات التي يستخدمها أصحاب المؤسسات الناشئة  لتطوير (: 71)قم جدول ر 
 العالقات 

 النسبة التكرار التطبيقات
Viber 03 42% 

What’s up 12 32% 

 %011 11 اجملموع

 
 %32من أفراد العينة يستخدمون الفايرب كونه االكثر استخداما ، و%42من خالل هذا اجلدول اتضح أّن   
شرط يني جمانتخدمون الواتس آب ، وذلك للتواصل الدائم مع اجلماهري املختلفة وبأقل التكاليف فالتطبيقني يس

استخدام الرسائل النصية اجملانية ورسائل الصوت والصورة ال يتطلب رقم اهلاتف امتالك الشخص املقابل للربنامج و 
هذا وجدنا أن أصحاب الشركات من جهتهم ال ومن خالل  أية تكلفه إضافية غري تكلفة االتصال باإلنرتنت

يستخدمون التطبيقني مع كافة اجلماهري فقد من ميتلكون رقم هاتفهم لكنهم يضعون رقمهم الذي يستعملون به 
 .التطبيقني لتوفري املال على الزبون اذا أراد االستعالم أو االتصال 
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تي تعتمد عليها الشركات الناشئة لتطوير رأس مالها جدول يبين التطبيقات األخرى ال(: 76)جدول رقم  
 العالئقي 

 النسبة التكرار الفئات
 %02.31 11 نعم
 %26.40 00 ال

 %011 03 اجملموع

  
من أفراد العينة يعتمدون على تطبيقات أخرى لتطوير رأس  %02.31، أّن ( 14)يتبني من خالل اجلدول   

فيكتفون ببعض التطبيقات السابقة ويرو أهنا  %26.40يف هذا اجملال ، أما  ماهلا العالئقي جتد أهنا أيضا ناجعة
األهم يف جمال تطوير العالقات وقد أمجعو على استخدام موقع واد كنيس كونه حيتوي على قاعدة مجاهريية كبرية 

 .حتتاجها الشركات يف عرض منتجاهتا وكسب عالقات جديدة
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 طبيعة العالقة التي كونتها المؤسسات الناشئة عبر وسائط االعالم الجديدجدول يوضح (: 72)جدول رقم 
 النسبة التكرار العالقة
 %23.26 12 دائمة
 %02.32 11 مؤقتة

 %31.22 16 االثنني معا
 %011 03 اجملموع

 
د اذ جند أن يوّضح اجلدول أعاله طبيعة العالقة اليت كونتها املؤسسات الناشئة عرب وسائط االعالم اجلدي    

هي أقل نسبة كونوا عالقات مؤقتة فقط  %02.32استطاعوا تكوين عالقات دائمة من خالهلا ، و 23.26%
كونتهما االثنني معا فمنهم من تنتهي عالقته معه مبجرد انتهاء اخلدمة   %31.22تنتهي بانتهاء اخلدمة، أما 

يف كسب زبائن أوفياء وممولني دائمني وأيضا  ومنهم من يبقى ويف للشركة ويتواصل تعامله معها ويتجلى ذلك
 .املتابعني االوفياءوحىت  األفراد املؤثرين يف العمالء 
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 جدول يبين وسائط االعالم الجديد األنسب لتطوير عالقات المؤسسات الناشئة (: 78)جدول رقم 
 النسبة التكرار الوسائط

 %24.41 03 مواقع التواصل االجتماعي

 %4.44 10 املصغر التدوين

 %11 11 املدونات

 %11 11 الويكيبيديا

 %11 11 جمتمعات احملتوى

 %4.44 10 تطبيقات أخرى

 %011 02 اجملموع

 
من أفراد العينة يرو أن مواقع التواصل االجتماعي  %24.41يتضح أن ( 12)من خالل دراسة أرقام اجلدول    

ركة الناشئة وذلك ملا حتتويه وتتوفر عليه هذه املواقع من مزايا ختدم هي األنسب لتطوير رأس املال العالئقي للش
مبتناول مصاحل الشركات الناشئة يف هذا اجملال كذلك قوة انتشارها يف اجملتمع الذي تنشط فيه هذه الشركات فهي 

  وير العالقات تساهم بشكل كبري يف تط متواضعة وبكلفة خاصة وتعريفية وتروجيية إعالنية منّصات وتوفر اجلميع
كذلك فريى   .هلذه املواقع ميزة إضافية هي وجود التطبيقات اخلاصة هبا على اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية

ومبا أن اجلمهور األكرب أصبح حاليا  أصحاب الشركات الذين يعتمدون عليها أهنا أتاحت هلم معرفة مجهورهم
خاصة عرب موقع الفيسبوك الذي حيتل الريادة تواصل دائم معه فهي يف   يتلقى كافة معلوماته من خالل اهلاتف

دون  %4.44من حيث قوة االنتشار واالستخدام ،فيما تساو كل من التدوين املصغر والتطبيقات األخرى بـ 
 .انكار ألمهيتها 
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 جدول يبين أهمية التفاعل مع الجماهير بالنسبة للمؤسسات الناشئة عبر وسائط(: 74)جدول رقم 
 االعالم الجديد

 النسبة التكرار الفئات

 %41.13 11 نعم

 %31.22 16 ال

 %011 03 اجملموع

 
من أفراد العينة يعطون أمهية بالغة للتفاعل مع اجلماهري عرب وسائط  %41.13يوضح أن ( 11)اجلدول     

ة تنشيط التفاعل معهم خاصة االعالم اجلديد وذلك باإلجابة على خمتلف استفساراهتم والرد على رسائلهم وحماول
، فمن أو اخلدمة  ،كما أن التواصل املستمر بني الشركة واجلمهور يوطد العالقة بني اجلمهور واملنتجيف املناسبات 

ال يولون أي أمهية للتفاعل بل يكتفون بالنشر  %31.22،أما أهم أسباب جناح الشركات هي تلك العالقة
 .فقطووضع اسم الشركة على هذه الوسائط 
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جدول يبين مساهمة التفاعل بتحسين الخيارات االستراتيجية وايجاد طرق فعالة الزدهار (:31)جدول رقم 
 المؤسسات الناشئة 

 لنسبة":ا التكرار الفئات
 %011 11 نعم

 %11 11 ال
 %011 11 اجملموع

 
 %011لوسائط اجلديدة وذلك بنسبة من خالل هذا اجلدول تبني أن كل من يتفاعلون مع اجلماهري عرب ا    

استطاعوا من خالله حتسني اخليارات االسرتاتيجية لشركتهم كذا اجياد طرق فعالة الزدهار املؤسسات الناشئة من 
حتدد موقف اجلمهور من  الناشئة سيجعل الشركةخالل مجع أفكار اجلماهري وتفضيالهتم وأيضا اقرتاحاهتم ما 

،هذا ما جيعل اجلمهور  ، وإذا كان سئ ستبدأ يف إصالح العيوب فورا أ يف تطويرهفإذا كان جيد ستبد منتجاهتا
 . يشعر بالراحة يف التعامل مع الشركة بالتايل تكون العالقة جد حسنة وطيبة
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 يبين كسب المؤسسات الناشئة لثقة الجماهير عبر وسائط االعالم الجديد(: 35)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %011 03 نعم
 %11 11 ال

 %011 03 اجملموع

 
استطاعت كسب ثقة اجلماهري  %011نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن كافة املؤسسات الناشئة بنسبة     

عرب وسائط االعالم اجلديد سواء اجلماهري الداخلية أو اخلارجية وذلك حلسن استغالل هذه الوسائط وادراكها 
عتها اليكرتونيا حىت لو كان ذلك بتحفظ وحىت وان كانت ال تستعمل وسائط االعالم ووعيها بكيفية ادارة مس

 .اجلديد بكثرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 
 

 جدول يبين مساهمة الثقة المكتسبة في بناء سمعة الشركات الناشئة (:37)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %011 03 نعم

 %11 11 ال

 %011 03 اجملموع

     
يف بناء مسعة املؤسسة  %011ل اجلدول أعاله تبني أن الثقة املكتسبة سامهت بشكل كبري وبنسبة من خال    

وصورهتا وامسها يف السوق ما أدى إىل زيادة عدد املتعاملني مع الشركة وتوسيع رأس ماهلا العالئقي وكسب وفاء 
الشركة مما رسم الصورة احلسنة اجلماهري فريى أصحاب الشركات أن السمعة االليكرتونية تنعكس على واقع 

 .للشركة واكتساب االنطباع اجليد من قبل اجلماهري حوهلا  
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جدول يبين مساهمة الثقة المكتسبة للشركات في بناء عالقات طويلة األمد مع (: 33)جدول رقم 
 الجماهير

 النسبة التكرار الفئات

 %40.23 12 نعم

 %31.22 16 إىل حد ما

 %2.41 10 ال

 %011 03 اجملموع

 

من أفراد العينة أجابوا أن الثقة املكتسبة  %40.23من خالل املعطيات املسجلة يف اجلدول أعاله تبني أن      
من خالل وسائط االعالم اجلديد سامهت بشكل كبري يف بناء عالقات طويلة األمد مع اجلماهري فقد كسبت من 

وهو ما تعتربه بعض الشركات نصرا يف حد ذاته كون  مؤثرين يف العمالءفراد دائمني وأ عمالءخالل هذه الثقة 
وجدو أهنا سامهت إىل حد ما  %31.22،و   زبائنها يؤثرون على أفراد اخرين وبالتايل يروجون لشركتهم تلقائيا

 .وجدوا أنه مل تساهم يف بناء عالقات طويلة األمد %2.41يف طول العالقة ،أما 
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جدول يبين مساهمة رأس المال العالئقي الذي كونته الشركات عبر وسائط االعالم (:39)جدول رقم 
 الجديد في االستفادة من عروض وفرص جديدة للشركة

 النسبة التكرار الفئات

 %41.13 11 نعم

 %31.22 16 ال

 %011 03 اجملموع

 
رأس املال العالئقي الذي كونته من أفراد العينة وجدوا أن  %41.13تبني أن ( 36)من خالل اجلدول     

شركاهتم عرب وسائط االعالم اجلديد ساهم يف االستفادة من عروض وفرص جديدة لشركاهتم ما جعلها تتعامل مع 
شركات كربى ومتعاملني سامهوا يف تطورها فريون أن معظم العالقات الناجحة باملؤسسة تأسست بفضل وسائط 

مل يساهم  %31.22اق جديدة أمام الشركات وقربتها أكثر للسوق  ،أما االعالم اجلديد اليت فتحت فرصا وآف
يف ذلك وجند هذه الفئة هي األقل استخداما لوسائط االعالم اجلديد واألقل تفاعال مع اجلماهري من هنا نستنتج 

 .اشئةأن وسائط االعالم اجلديد هلا فعالية قصوى يف تأسيس العالقات وخلق الفرص أمام أصحاب الشركات الن
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جدول يبين مدى بذل جهود من قبل اصحاب الشركات الناشئة للمحافظة على رأس (: 31)جدول رقم 
 المال العالئقي الذي كونوه عبر الوسائط الجديدة 

 النسبة التكرار الفئات

 %64.02 14 نعم

 %23.26 12 ال

 %011 03 اجملموع

 
من أفراد العينة يبذلون جهود للمحافظة على  %64.02 أن من خالل تفحص معطيات اجلدول أعاله تبني    

متواجدين عرب خمتلف الوسائط  16/16رأس املال العالئقي الذي كونوه عرب الوسائط اجلديدة ، وذلك عرب البقاء 
اليت ينشطون هبا والتفاعل مع اجلماهري بكل شفافية كذا توظيف أناس إلدارة أعمال الشركة عرب خمتلف الوسائط 

أيضا الدفع مقابل الرتويج للشركة خاصة عرب مواقع التواصل االجتماعي وذلك لضمان ظهور منشورات الشركة و 
فال يبذلون أي جمهود يف  %23.26لدى كافة اجلماهري بصفة دورية هذا ما جعل االقبال على الشركة كبري، أما 

 .هذا اجملال
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لى رأس المال العالئقي بالنسبة للشركات الناشئة عبر جدول يبين كيفية المحافظة ع(:36)جدول رقم 
 الوسائط الجديدة

 النسبة التكرار الفئات

 %06.11 10 الدفع من اجل االشهار

 %61.22 13 التواصل والتفاعل الدائم مع اجلماهري

توظيف أشخاص لتسيري أعمال الشركة 
 عرب الوسائط اجلديدة

13 61.22% 

 %011 12 اجملموع

 
من أفراد العينة حيافظون على رأس ماهلم العالئقي عرب   %06.61 أنّ ( 34) بيانات اجلدول رقم تبنّي     

الوسائط اجلديدة من خالل الدفع من اجل االشهار والتواجد يف أول الصفحات الرئيسية للمستخدمني بصفة 
بة لطلباهتم اليت ختدم صاحل من خالل التواصل والتفاعل الدائم مع اجلماهري وذلك باالستجا %61.22دورية ،و 

الطرفني واالجابة على استفساراهتم وهتنئتهم يف كافة املواسم واالجابة على تساؤالهتم حىت وان أخذ ذلك من 
منهم يوظفون أشخاص لتسيري أعمال الشركة عرب الوسائط اجلديدة  %61.22وقت صاحب الشركة، أما 
 .لضمان التواجد الدائم عربها
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العوائق التي تواجهها الشركات الناشئة من خالل استخدامها لوسائط االعالم الجديد في :رابعالمحور ال
 مجال تطوير رأس مالها العالئقي 

جدول يبين تبرير عدم استخدام وسائط االعالم الجديد من قبل أصحاب المؤسسات (:32)جدول رقم 
 الناشئة 

 النسبة التكرار االسباب

 %12 10 صعوبة التعامل هبا

 %21 11 اجلهل هبذه الوسائط

عدم قدرة هذه الوسائط على تلبية 
 حاجياهتم

10 12% 

 %11 11 أخرى تذكر

 %011 16 اجملموع

 
 %12إّن بيانات اجلدول أعاله تبني الفئة اليت ال تستخدم وسائط االعالم اجلديد وأسباب ذلك فنجد أن    

 %21هبا كوهنم جيهلون كيفية استخدامها ،يف حني أرجع  منهم يربرون عدم استخدامهم هلا بصعوبة التعامل
منهم ذلك إىل اجلهل هبذه الوسائط كوهنم يستخدمون فقط االتصال عرب اهلاتف ويستخدمون اهلواتف البسيطة 

املتبقية فباعتبارهم اهنا غري قادرة على تلبية حاجياهتم كون طبيعة الشركة ال حتتاج إىل هذه  %12وليس الذكية أما 
 .لوسائطا
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 جدول يبين سلبيات استخدام وسائط االعالم الجديد من قبل أفراد العينة (: 38)جدول رقم 
 النسبة التكرار الفئات

 %2.41 10 كثرية
 %40.23 12 قليلة

 %31.22 16 منعدمة
 %011 03 اجملموع

 
.  0د العينة وبتكرار يقدر بـ من أفرا %2.41، فان ( 32)من خالل تفحص البيانات املوجودة يف اجلدول     

يعتربون أن لوسائط االعالم اجلديد سلبيات كثرية عند ادراجها يف العمل كوهنا تطلب وقت للبقاء يف اتصال دائم  
منهم جيدوا أن هلا سلبيات قليلة فقط قد  %40.23كذلك خيشون خطر القرصنة وسوء استخدامها ، أما 

تربوهنا سالح ذو حدين لكنهم ال يستطيعون االستغناء عنها ،و يتجنبوها عندما حيسنوا استخدامها ويع
ال جيدوا هلا أي جانب سليب بل يعتربوهنا الورقة الراحبة ألي شركة ناشئة وال ميكن التخلي عنها  31.22%

 .اطالقا
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 جدول يبين مواجهة أفراد العينة لصعوبات أثناء استخدامهم للوسائط الجديدة(:34)جدول رقم 
 النسبة التكرار فئاتال

 %13.12 13 نعم
 %24.11 01 ال

 %011 03 اجملموع

 
من أفراد العينة يواجهون صعوبات أثناء استخدامهم للوسائط  %13.12من خالل اجلدول أعاله تبني أن     

اجلديدة وختتلف الصعوبات من مقاول آلخر لكن التمسنا من خالهلم أهنم حياولون تدارك هذه الصعوبات 
ال يواجهون أية صعوبة يف ذلك بل يستخدموهنا بكل أرحيية ويتجاوبون مع كافة  %24.11جتنبها، أما و 

 .التحديثات اليت تطرأ عليها وحياولون استغالهلا لصاحلهم 
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جدول يوضح نوع الصعوبات التي يواجهها أفراد العينة أثناء استخدامهم للوسائط (: 91)جدول رقم 
 الجديدة

 النسبة التكرار وباتالصع

 %61 11 تقنية

 %11 10 لغوية

 %61 11 عالئقية

 %11 11 أخرى تذكر

 %011 12 اجملموع

 
من أفراد العينة الذين يواجهون صعوبات أثناء استخدامهم  %61أن ( 61)نالحظ من خالل اجلدول     

منهم  %11ية بصفة جيدة ، وللوسائط اجلديدة تكون تقنية أي ال جييدون استخدام الوسائل التكنولوج
صعوبتهم لغوية أي ال يتقنون أكثر من لغة ما يصعب عملية التواصل مع الفئات األخرى من اجلماهري اليت تتعامل 

صاحب الشركة الناشئة إىل بذل جمهودات يف  ضطرت،  الذين ال يتكلمون اللغة األمبلغات خمالفة فاملتعاملني 
اجز والتغلب احل لكسر هذا مع الثقافات األخرى عرب هذه الوسائط واالندماجاالختالط  فهمهم اذ البد هلم من

يواجهون صعوبات يف تكوين العالقات اذ ال جييدون فنون التعامل مع  %61،بينما .جناحهم املهين عليه يف سبيل
 .الناس
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قات عبر الوسائط جدول يبين مدى مواجهة أفراد العينة لصعوبات أثناء تكوين العال(:95)جدول رقم 
 الجديدة

 النسبة التكرار الفئات

 %32.62 12 نعم

 %40.23 12 ال

 %011 03 اجملموع

 
من أفراد العينة يواجهون صعوبات أثناء تكوين  %32.62من تفحص البيانات يف اجلدول أعاله تبني أنه     

،  مقاول االخنراط فيهاألنشطة اليت ميكن للعالقات أحد أهم االبناء شبكة  ومبا أنالعالقات عرب الوسائط اجلديدة 
فعادة ما خيشى . يف غاية القلق من القيام هبذا األمرتكون  هذه الفئةفإن . وبرغم ذلك. لكي يطور مساره املهين

املبتدئون ِمن أْن يتطلب بناء شبكة العالقات االخنراَط يف أحاديث ودِّية مع غرباء، بغرض التقرب منهم، ملقاولون ا
، لدرجة قد ترهق حىت أكثر عرب الوسائط اجلديدة ن ينخرط املرء بشدة يف عملية التسويق لكفاءاته ومهاراتهأو أ

ال يواجهون أية صعوبة  %40.23فالبد من ختطي هذا احلاجز ،بينما  األشخاص انطالقًا وانفتاًحا على اجملتمع
 .يف تكوين العالقات بل يعتربوهنا جزءا من حياهتم اليومية 
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 جدول يبين أسباب الصعوبات (:97)جدول رقم   
 النسبة التكرار االسباب

 %11 11 نقص ثقة املتعاملني عربها

 %011 12 نقص التفاعل

 %11 11 اخرى تذكر

 %011 12 اجملموع

 
من األفراد الذين يواجهون صعوبات يف تكوين العالقات بسبب  %011تبني أن ( 61)من خالل اجلدول    

التفاعل عرب الوسائط اجلديدة ما جيعل اجلمهور يرتدد يف التعامل مع الشركة ومنه نستنتج أن التفاعل له دور نقص 
جد مهم يف عملية تكوين العالقات وهو العنصر اجلوهري الذي يشرتك فيه كل من رأس املال العالئقي ووسائط 

من طرف أصحاب الشركات الناشئة يف عملية  االعالم اجلديد بالتايل نقصه يؤدي تلقائيا إىل مواجهة صعوبات
 .تكوين العالقات
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 جدول يبين مواجهة افراد العينة للقرصنة عبر شبكة االنترنت (:93)جدول رقم  
 النسبة التكرار الفئات

 %31.22 16 نعم

 %41.13 11 ال

 %011 03 اجملموع

 
قد واجهوا خطر القرصنة وتتعدد أسباب القرصنة  من أفراد العينة %31.22نالحظ من خالل اجلدول أنه    

منهم  %41.13حسبهم فمنهم من مل يعمل على محاية حساباته بصورة جيدة ومنهم من هتاون على ذلك ،أما
 .مل يواجهوه اطالقا وذلك الدراكهم لكيفيت محاية حساهبم خوفا من تسبب أضرار للشركة 
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 ر القرصنة على عالقة المؤسسة بجماهيرها جدول يبين تأثي(:99)جدول رقم  
 النسبة التكرار الفئات

 %12 10 نعم

 %22 13 ال

 %011 16 اجملموع

 
فقط من أفراد العينة  بتكرار يقدر بـ  %12من خالل هذا اجلدول تبني أن القرصنة االليكرتونية قد أثرت على     
من جديد وخسر عدد من الزبائن اجلدد وغلق كافة  وذلك بتشويه مسعته مبدئيا ما جعله حياول تصليحها 10

تداركوا األمر قبل أن  %22صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي كونه ال ميتلك الوقت إلدارهتا أصال ، أما 
يؤثر على عالقاهتم وشركاهتم واعتربو أن القرصنة هي أكثر ما قد يؤذي مسعة الشركة ويفقدها مصداقيتها وقد 

 .قتها جبمهورها ما جيعلها مطالبة ببناء مسعتها من جديد وبذل جمهودات إلصالح األمريزعزع ذلك عال
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 : النتائج العامة للدراسة-7
لقد كشفت الدراسة اليت قمنا هبا واليت تدور حول استخدامات وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال     

ن املؤسسات الناشئة بوالية قاملة  جمموعة من النتائج اليت سامهت يف العالئقي باملؤسسات الناشئة على عينة م
 : االجابة على تساؤالت الدراسة واليت ميكن حصرها فيما يلي

يعطوهنا  %23.33املقاولني حول أمهية وسائط االعالم اجلديد أن أوضحت هذه الدراسة فيما يتعلق بوعي  -
ال تويل هلذه الوسائل اهتماما كبري بل إىل حد ما دون رفض هلذه  %14.44أمهية بالغة يف عملهم ، بينما نسبة 

 .األمهية 
نستنتج من خالل هذه النسب أن وسائط االعالم اجلديد صارت ضرورة ملحة وآلية فعالة لتطوير العمل  -

ادرة اليت ال املقاواليت على الرغم من قلة استخدامها عند بعض املقاولني وهذا ال ينفي وجود بعض االستثناءات الن
كون الكثري من العمالء يستخدمون االنرتنت بصورة   تستخدم هذه الوسائط اطالقا لكن دون انكار ألمهيتها،

يومية، فالشركة الناشئة جتد يف وسائط اإلعالم اجلديد أرضية خصبة للتحرك وإثبات نفسها ومدى قدرهتا على 
ه هذه الوسائل من خصائص خاصة تلك اليت تتماشى خلق منتجات تليب رغبات املستهلكني وذلك ملا تتميز ب

 .مع اإلمكانيات املالية للمؤسسات الناشئة 
من املقاولني اجلدد يستخدمون وسائط  %24.44من خالل دراستنا واطالعنا على اجلداول نالحظ أن  -

ع إىل عدة أسباب املتبقية ال يستخدموهنا اطالقا وهذا راج %03.36االعالم اجلديد يف عملهم بتفاوت ، أما 
من بينها ثقافة املقاول وطبيعة املؤسسة الناشئة واجملال الذي تستخدم فيه هذه الوسائط وغريها من العوامل ، فرغم 
عدم استخدامها إال أهنم يدركون أمهيتها ومنهم من يطمح إىل ادراجها أكثر والدخول بقوة إىل السوق من 

تعمل على تقوية ديد تليب احتياجات جل املؤسسات الناشئة و خالهلا، وهذا يعين أن وسائط االعالم اجل
العديد ، وبالتايل تكون الشركة  حيقق للشركة االنتشار السريع ةاإللكرتوني الوسائطفالتسويق من خالل ،جهودها

 .من مناطق خمتلفة خاصة اذا كانت تقدم خدمة أو سلعة جديدة كليا عمالءمن ال
ال  %2.41تتوفر  مؤسساهتم على خدمة االنرتنت بينما  %11.31بنسبة  يتضح أن أغلب أفراد العينة و  -

 . هباتفهم احملمول G3تتوفر على هذه اخلدمة كون أصحاهبا يعتمدون على خدمة ال 
ومنه نستنتج أن االنرتنت صارت ضرورة ملحة ألي شركة ناشئة وذلك راجع إىل األمهية البالغة اليت تلعبها  -

فر عليه من مزايا ، حىت النسبة اليت ال تتوفر عليها يستخدموهنا ويعتمدون عليها يف الشركة داخل الشركات وما تتو 
لكن فقط من خالل اجلوال اذ أن عدم توفر االنرتنت هبذه املؤسسات ال ينفي استخدامها من قبل أصحاب 

جمال تطوير العالقات  الشركات اذ أهنا أحدثت جتديدا وتغيريا يف عملهم عرب وسائط االعالم اجلديد خاصة يف
لتوثيق الصلة بينها بكل الوسائل املتاحة لتنمية الثقة  %21.11والتواصل مع اجلماهري املختلفة وذلك بنسبة 

 .وحتقيق التعاون
أغلب أفراد العينة جيدون أن وسائط االعالم اجلديد لوحدها  غري كافية لتغطية كافة العالقات كوهنا تقتل  -

والزبون أي جتعل الزبون يشعر أنه فقط يتعامل مع العامل االفرتاضي فأي شركة ناشئة حتتاج  احلميمية بني الشركة
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إىل التعامل مع الزبون وجها لوجه اذ أن معظم الشركات تعتمد على االتصال املباشر أكثر رغم حماولة ادراجها 
حد ذاته اذ أنه ال يرضى بالتعامل عرب  لوسائط االعالم اجلديد أكثر يف العمل وذلك راجع لثقافة الفرد اجلزائري يف

الوسائط اجلديدة فقط ، هذا ما يفرض عليهم الدمج بني وسائط االعالم اجلديد والطرق االخرى للتعامل مع 
 .الزبون 

تبني أن مجيع أفراد العينة يعطون أمهية لتطوير وتوسيع رأس املال العالئقي عرب وسائط االعالم اجلديد بنسبة  -
معظمهم ال ينشطون عرب خمتلف هذه الوسائط إال فئة قليلة تعي أمهية خمتلف الوسائط وأن لكل  ، لكن 011%

واسطة جلمهور، وامكانية كسب العالقات عرب خمتلف الوسائط واملواقع اذ وجدنا أن هذه الشركات ال توسع دائرة 
يعتربونه لوحده كاف لتواجد الشركة تواجدها عربها بل حيصروهنا يف مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك و 

على االنرتنت كوهنم ال يبذلون جمهودات كبرية يف استخدامه ويلجئون ألسهل املواقع استخداما أما تلك املواقع 
 .اليت حتتاج إىل تقنيات كاليوتيوب ففئة قليلة جدا من هذه الشركات تستخدمها  

ي األنسب لتطوير رأس املال العالئقي للشركة الناشئة وذلك ملا يرى أفراد العينة أن مواقع التواصل االجتماعي ه -
 حتتويه وتتوفر عليه هذه املواقع من مزايا ختدم مصاحل الشركات الناشئة يف هذا اجملال كذلك قوة انتشارها يف 

 و صةخا وتعريفية وتروجيية إعالنية منّصات وتوفر مبتناول اجلميعاجملتمع الذي تنشط فيه هذه الشركات فهي 
تساهم بشكل كبري يف تطوير العالقات  كذلك فريى أصحاب الشركات الذين يعتمدون عليها  متواضعة بكلفة

فهي   ومبا أن اجلمهور األكرب أصبح حاليا يتلقى كافة معلوماته من خالل اهلاتف أهنا أتاحت هلم معرفة مجهورهم
ادة من حيث قوة االنتشار واالستخدام أما التدوين خاصة عرب موقع الفيسبوك الذي حيتل الرييف تواصل دائم معه 

 .املصغر فيستخدمونه يف حاالت فقد فيما مهشت باقي الوسائط من قبلهم باعتبارها ال تليب حاجات الشركة
أما فيما خيص طبيعة العالقات اليت كونتها الشركات الناشئة عرب وسائط االعالم اجلديد فنجد أن العالقات -

أصبح لزاماً على الشركات الساعية  نت دائما تكون عرب مواقع التواصل االجتماعي ومنه نستنتج أنهالدائمة اليت كو 
وعدم االقتصار على موقع  على مواقع التواصل االجتماعي اتبناء حسابو  لتواصل أكرب مع العمالء واجلمهور

صول فكرهتا إىل أكرب قدر من دون اخر فلكل موقع مجهوره بالتايل تواجد الشركة على خمتلف املواقع يضمن و 
 . اجلماهري

جيدون أهنا سامهت بشكل كبري يف التقرب من زبائنهم   smsأما أفراد العينة الذين يستخدمون رسائل ال  -
 .لكنهم يواجهون مشكلة مع بعض الزبائن وهي عدم االطالع على هذه الرسائل يف بعض األحيان

املؤسسة يعمل على جلب عالقات جديدة هلا وخري مثال على أي من وسائط االعالم اجلديد  تنشط فيه  -
ذلك املوقع املخصص ألصحاب الشركات الناشئة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فكل أفراد العينة 

كسبوا من خالله عالقات جديدة وسهل عليهم عملية التواصل وتبادل   %011الذين يستخدمونه وبنسبة 
ن ينشطون يف نفس اجملال ،و ذلك راجع إىل فاعلية املوقع يف تقريب أصحاب الشركات من اخلربات خاصة للذي

بعضهم  وقدرته على خلق عالقات جديدة قد تساهم يف تطوير وازدهار الشركة فمن خالل هذا املوقع وجد 
ة من من خالل التعامل مع شركات يف نفس اجملال واالستفاد فرص أكثر للربح بعض من أصحاب الشركات 
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معرفة وكذلك معرفة املنافسني وزيارة مواقعهم و منتجات شركات ناشئة أخرى ما خيلق العديد من العالقات للشركة 
 . اإلنرتنت، واحلصول على فرص أكثر ىف ظل منافسة أقوى على شبكة  همنقاط القوة والضعف لدي

ون قيمة العالقات وكيفية احلصول التمسنا من خالل االحتكاك بأصحاب الشركات الناشئة أن أغلبهم يقدر  -
عليها من خالل هذه الوسائط ويطمحون إىل االستثمار يف العالقات عرب وسائط االعالم اجلديد بعد اجتياز 
بعض العوائق اليت تواجهها أي شركة يف بدايتها األوىل ، لكن القليل منهم يفتقدون إىل الصرب يف كسب العالقات 

 .بح فال يضعون اسرتاجتية لكسب العالقات على املدى البعيد ويلجئون إىل أسهل الطرق للر 
أغلب أفراد العينة يدركون أمهية التفاعل يف جذب اجلمهور ذلك باإلجابة على خمتلف استفساراهتم والرد على  -

من الذين يعتمدون على التفاعل استطاعوا من خالله  %011رسائلهم وحماولة تنشيط التفاعل معهم اذ أن 
اخليارات االسرتاتيجية لشركتهم كذا اجياد طرق فعالة الزدهار املؤسسات الناشئة من خالل مجع أفكار حتسني 

أن التواصل  ومنه نستنتج، اجلماهري وتفضيالهتم وأيضا اقرتاحاهتم ما جيعلهم يشعرون بالراحة يف التعامل مع الشركة
، فمن أهم أسباب جناح الشركات هي أو اخلدمة  نتجاملستمر بني الشركة واجلمهور يوطد العالقة بني اجلمهور وامل

 .تلك العالقة
حماولة كسب ثقة املتعاملني وذلك بالتفاعل مع هم بكل شفافية عرب وسائط االعالم اجلديد مبعىن حسن  -

استغالل الشركات الناشئة هلذه الوسائط وكسبها لصاحلها يساهم بشكل كبري يف بناء مسعة املؤسسة وصورهتا 
ا يف السوق ما أدى إىل زيادة عدد املتعاملني مع الشركات وتوسيع رأس ماهلا العالئقي وكسب وفاء اجلماهري وامسه

فريى أصحاب الشركات أن السمعة االليكرتونية تنعكس على واقع الشركة مما رسم الصورة احلسنة للشركة 
( الثقة ، التفاعل ، الشفافية(العناصر الثالثةواكتساب االنطباع اجليد من قبل اجلماهري حوهلا ومنه نستنتج أن هذه 

فراد دائمني وأ عمالءسامهوا  بشكل كبري يف بناء عالقات طويلة األمد مع اجلماهري فقد كسبت من خالهلم 
 .وحىت متابعني أوفياء مؤثرين يف العمالء

 .يكونا العالقة وحيافظان عليها  امجع أفراد العينة أن التفاعل يعمل على جذب األفراد أما الثقة والشفافية مها من-
من أفراد العينة وجدوا أن رأس املال العالئقي الذي كونته شركاهتم عرب وسائط االعالم اجلديد  41.13% -

ساهم يف االستفادة من عروض وفرص جديدة لشركاهتم ما جعلها تتعامل مع شركات كربى ومتعاملني سامهوا يف 
لناجحة باملؤسسة تأسست بفضل وسائط االعالم اجلديد اليت فتحت فرصا تطورها فريون أن معظم العالقات ا

مل يساهم يف ذلك وجند هذه الفئة هي األقل  %31.22وآفاق جديدة أمام الشركات وقربتها أكثر للسوق  ،أما 
ا فعالية استخداما لوسائط االعالم اجلديد واألقل تفاعال مع اجلماهري من هنا نستنتج أن وسائط االعالم اجلديد هل

 .قصوى يف تأسيس العالقات وخلق الفرص أمام أصحاب الشركات الناشئة اذا استخدمت كما ينبغي 
،من خالل    %64.02الفئة اليت تبذل جمهودات لتطوير واحلفاظ على رأس ماهلا العالئقي واليت تقدر بـ  -

بينهم وبني من ال يفعل ذلك ويويل أمهية تعاملنا معهم وجدنا أن عالقاهتم جد واسعة ومتطورة اذ التمسنا الفرق 
هلذه الوسائط فقد دون التجسيد الفعلي هلا يف أرض الواقع ، كذلك وجدنا أهنا متارس مهنة العالقات العامة 

 .بطريقة آلية
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من جهة أخرى الفئة اليت ال تستخدم وسائط االعالم اجلديد اطالقا جند أهنا تعتمد على اهلاتف البسيط فقط  -
 .عامل مع اجلمهور يف الت

يواجه أصحاب العينة بعض العوائق خالل ادراجهم لوسائط االعالم اجلديد يف عملهم أمهها نقص املتعاملني  -
 .هبا من اجلمهور والصعوبات التقنية كتدفق االنرتنت وثقافة الفرد اجلزائري يف حد ذاته 

لوسائط اجلديدة وختتلف الصعوبات من من أفراد العينة يواجهون صعوبات أثناء استخدامهم ل 13.12% -
مقاول آلخر لكن التمسنا من خالهلم أهنم حياولون تدارك هذه الصعوبات وجتنبها خاصة تلك اليت يف جمال 
العالقات اذ ال جييدون فنون التعامل مع الناس كوهنم مبتدئني يف العمل وأرجعوا مجيعهم ذلك إىل نقص التفاعل 

عل اجلمهور يرتدد يف التعامل مع الشركة ومنه نستنتج أن التفاعل له دور جد مهم يف عرب الوسائط اجلديدة ما جي
عملية تكوين العالقات وهو العنصر اجلوهري الذي يشرتك فيه كل من رأس املال العالئقي ووسائط االعالم 

عملية تكوين اجلديد بالتايل نقصه يؤدي تلقائيا إىل مواجهة صعوبات من طرف أصحاب الشركات الناشئة يف 
ال يواجهون أية صعوبة يف ذلك بل يستخدموهنا بكل أرحيية ويتجاوبون مع كافة  %24.11العالقات،أما 

 .التحديثات اليت تطرأ عليها وحياولون استغالهلا لصاحلهم 
 تأثر القرصنة على عالقة املؤسسة جبماهريها ذلك بتشويه مسعتها مبدئيا ما جعلها حتاول تصليحها من جديد -

وخسر عدد من الزبائن خاصة اجلدد ومنه نستنتج أن القرصنة هي أكثر ما قد يؤذي مسعة الشركة ويفقدها 
مصداقيتها وقد يزعزع ذلك عالقتها جبمهورها ما جيعلها مطالبة ببناء مسعتها من جديد وبذل جمهودات إلصالح  

 .كافة عالقاهتا
االعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي بالّشركات و كإجابة على التساؤل الرئيسي فان واقع استخدام   

 :يعكس اجتاهني  الّناشئة
االجتاه حنو استهالك وسائط االعالم اجلديد وهو استخدام املقاولني اجلدد هلذه الوسائط واخلدمات اليت  :أوال 

ها وحماولة استغالهلا لتطوير تقدمها كما هي دون تكبد عناء التوسع فيها ومعرفة اجلديدة منها وفيها وطبيعة عمل
 .رأس املال العالئقي 

االجتاه حنو التطوير من تواجد الشركات الناشئة عرب وسائط االعالم اجلديد والذي من خالله يتمكن  :ثانيا 
 .املقاول من استخدامها واستغالل كل اجلديد هبا واالستفادة من كل وسيطة لتوسيع شبكة العالقات أكثر

سة إىل أن معظم املقاولني اجلدد هم من االجتاه األول وهذا راجع إىل اجلهل بطبيعة عمل هذه وقد خلصت الدرا
 .الوسائط وغياب املعلومات الصحيحة عن اخلصائص وامليزات اليت توفرها يف جمال تطوير رأس ماهلا العالئقي 

االستفادة من هذه الوسائط على وجند أن األقلية اليت تعمل على تطوير نفسها يف هذا اجملال واليت حترص على 
اطالع مببدأ عملها وخصائصها حبكم مستواهم التعليمي والثقايف وفضوهلم املعريف يف جتريب كل ما هو جديد 

 .خلدمة مؤسساهتم 
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و عموما فان هذا املوضوع ذو آفاق واسعة ويستدعي الكثري من التحليل للوصول إىل وضع خمتلف هذه الوسائط 
ألي شركة ناشئة أين ميكن االستثمار يف رأس املال العالئقي من خالهلا وحتويلها إىل ورقة راحبة  يف سلم األولويات

 .هلا 
ان متطلبات ادراج هذه الوسائط ال تستدعي الكثري من الوقت واجلهد ما يتماشى وقدرة الشركة الناشئة ما يلزم 

وسائط االعالم اجلديد يف النهوض بالشركات  األخذ بعني االعتبار قدرة رأس املال العالئقي املكون من خالل
 .وفتح العديد من الفرص أمامها لالزدهار والتطور

فهذه الدراسة تندرج ضمن متطلبات الشركات الناشئة من أجل مواكبة التكنولوجيا واالستفادة منها يف جمال 
 . تطوير رأس املال العالئقي ملواكبة التطور 
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 : االقتراحات والتوصيات-3
 :و يف األخري وكتتويج هلذه الدراسة ميكن أن خنرج باالقرتاحات التالية    

وضع خطط مستقبلية من طرف املقاولني اجلدد إلدراج وسائط االعالم اجلديد أكثر يف عملهم قصد تطوير  -
 .رأس ماهلا العالئقي وعدم االقتصار على وسائط دون أخرى 

 .قتها ولفت انتباهها لوجود الشركة الناشئة تكثيف التفاعل مع اجلماهري وحماولة كسب ث -
نقرتح كذلك على املقاولني اجلدد أن يطوروا ثقافتهم ويكونوا انفسهم اجتاه وسائط االعالم اجلديد وحماولة القاء -

 .نظرة على ما حققه استخدامها ألصحاب املؤسسات املصغرة األخرى يف العامل 
 .سائط وعدم االعتماد على املواقع األسهل فقطبذل جمهودات للتواجد أكثر على هذه الو  -
حماولة معرفة نقاط الضعف للمسئول على الشركة الناشئة يف جمال تطوير العالقات وحماولة ختطيها والعمل على -

حماولة ختطي العوائق املختلفة اليت يواجهها أصحاب الشركات  جتاوزها كعقبة قد حتد من تطور الشركة  كذلك
 . للغوية أو التقنيةالناشئة سواء ا

 يف االستفادة من عروض وفرص جديدةاالعتماد على رأس املال العالئقي كورقة راحبة للشركات الناشئة خاصة -
 . والعمل على تطويره وحتسينه من خالل االبداع واالبتكار يف الشركة وعرب وسائط االعالم اجلديد

لكسب أكرب قدر من اجلماهري عرب وسائط االعالم اجلديد وضع اسرتاجتيات على املدى البعيد والتحلي بالصرب -
 .ويف نفس الوقت تكون مجاهري واعية تستفيد وتستفاد من الشركة الناشئة 

حماولة كسب ثقة املتعاملني وذلك بالتفاعل مع هم بكل شفافية عرب وسائط االعالم اجلديد مبعىن حسن -
صاحلها يساهم بشكل كبري يف بناء مسعة املؤسسة وصورهتا استغالل الشركات الناشئة هلذه الوسائط وكسبها ل

وامسها يف السوق ما يأدي بالضرورة إىل زيادة عدد املتعاملني مع الشركات وتوسيع رأس ماهلا العالئقي وكسب 
 .وفاء اجلماهري

للجوء إىل لتغطية كافة العالقات وكذا توسيعها دون اان وسائط االعالم اجلديد حاليا تعترب كافية لوحدها -
األساليب التقليدية عكس ما يعتقده معظم أصحاب الشركات الناشئة وخري دليل على ذلك ظهور ما يعرف 

العاملية املختصة يف جمال النقل اليت  Uberكشركة    start-up technologiqueبالشركات الناشئة التكنولوجية 
هلا يف أرض الواقع  لذا فيجب فرض هذه الفكرة جنحت وتطورت عالقاهتا من خالل االعالم اجلديد اذ ال وجود 

 . من قبل الشركات الناشئة يف اجلزائر على اجملتمع اجلزائري ومواكبة التكنولوجيا احلاصلة يف العامل 
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 :خاتمة
عاجلت هذه الدراسة موضوع استخدامات وسائط االعالم اجلديد لتطوير رأس املال العالئقي باملؤسسات الناشئة 

زائر ، من خالل حماولة معرفة واقع استخدامهم هلذه الوسائط يف جمال تطوير شبكة عالقات املؤسسة يف اجل
واالعتماد عليها كرأس مال  غري ملموس يساهم بشكل كبري يف دفع عجلة منو هذا النوع من املؤسسات 

ذه الدراسة ثالثة فصول ، وازدهارها اضافة اىل العراقيل اليت تواجههم أثناء عملية االستخدام ،حيث تضمنت ه
، ث تعرضت الدراسة يف الفصل الثاين اىل  املؤسسات الناشئة و وسائط االعالم اجلديديعرض الفصل األول منها 

دور وسائط اإلعالم اجلديد يف تطوير رأس املال العالئقي باملؤسسة الناشئة كما تناولت الدراسة يف الفصل الثالث 
 من خالل ابراز اجلانب املنهجي و الرتكيز على اجلانب امليداين من خالل عرض النتائجإجرائية الدراسة امليدانية 

 .ومناقشتها
من خالل هذه الدراسة اعطاء تفسريات واضحة ملختلف النتائج اليت توصلت اليها نظرا ألمهية هذا  حاولت

الذي تلعبه وسائط االعالم املوضوع يف اجلانب االعالمي و االقتصادي على حد سواء من خالل الدور الكبري 
اجلديد يف تنمية و تطوير عالقات املؤسسات الناشئة جبماهريها و االستفادة من مميزاهتا و خصائصها كما تكمن 
أمهية هذا املوضوع يف كون هذه الوسائط جتنب املقاولني اجلدد تكبد الكثري من اخلسائر وراء كسب العالقات 

 .رأس مال عالئقي متني  إلنشاءت اذ توفر كل ما يلزم الشركة سواء من الناحية املادية أو الوق
جمموعة من النتائج اليت ميكن االستفادة منها يف جمال تطوير رأس املال العالئقي  حيث توصلت هذه الدراسة اىل
يف أن املقاولني اجلدد يعتربون وسائط االعالم اجلديد جد مهمة مع وجود تباين باملؤسسات الناشئة من بينها 

،كذا فاعلية هذه الوسائط يف تطوير عالقات املؤسسة  امناط استخدامها يف عملية تطوير رأس ماهلم العالئقي
خاصة عرب مواقع التواصل االجتماعي و هذا ال ينفي تعرض أصحاب املؤسسات الناشئة جملموعة من املعوقات 

،و رغم كل ما تتميز به هذه الوسائط يف تكوين أمهها املشاكل املتعلقة بتكوين العالقات أيضا املشاكل التقنية 
 .رأس املال العالئقي مل حتض باألولوية و القيمة الالزمة من طرف أصحاب املؤسسات
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 ؟  بيدياهل سبق لك و أن عرفت مبؤسستك على الويكي -13
 ال        نعم                    

 هل لديك قناة خاصة مبؤسستك على اليوتيوب ؟ -16
 نعم                 ال           

 وياهتا ؟اذا كانت اجابتك بنعم ما هي حمت -12
..................................................................................................................................................................................................... 

 ؟ what’s upأو   viberأي من التطبيقني تستخدم لتطوير عالقاتك  -14
........................................................................................................................................................................................................ 

 طوير رأس مالك العالئقي ؟هل هناك تطبيقات أو وسائط أخرى تعتمد عليها لت -12
 نعم               ال            

 ............................................................................... :أذكرها          
 ما طبيعة العالقة اليت كونتها عن طريق وسائط االعالم اجلديد ؟ -12

 عالقة مؤقتة                  االثنني معا    عالقة دائمة                        
 فيما جتسدت هذه العالقة ؟  -11

..................................................................................................................................................................................................... 

من خالل خمتلف الوسائط اجلديدة اليت تستعملها يف رأيك ما هي األنسب لتعظيم رأس مالك العالئقي   -31
 ؟ 

..................................................................................................................................................................................................... 

 وملاذا ؟
..................................................................................................................................................................................................... 

 هل تعترب أن التفاعل مع اجلماهري عرب وسائط االعالم اجلديد املختلفة أمر مهم يف تطوير عالقاتك ؟  -30
 نعم                  ال          

اإلسرتاتيجية واجياد طرق فعالـة  كبتحسني خيارات لك هذا التفاعل  مسحيف حالة االجابة بنعم هل  -31
 الزدهار شركتك ؟
 ال     نعم               

 هل استطعت كسب ثقة اجلماهري من خالل وسائط االعالم اجلديد ؟ -33
 نعم                  ال 

  ؟ و احلفاظ عليها التــسويقية شركتك الناشئةحتــسني وبنــاء ســمعة وصــورة هل سامهت هذه الثقة يف  -36
 نعم                  ال 
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 مع مجاهريك املختلفة ؟ ت طويلـة األمـد عالقـا هل استطعت من خالل هذه الثقة بناء -32
 نعم                  ال 

 فرص عروض و من االستفادة هل ساهم رأس املال العالئقي الذي كونته عرب وسائط االعالم جديد يف -34
 جديدة لشركتك؟

 نعم                  ال 
 ئط االعالم اجلديد ؟هل تبذل جمهودات للمحافظة على العالقات اليت كونتها من خالل وسا -32

 نعم                  ال 
 يف حالة االجابة بنعم كيف ذلك ؟ -32

..................................................................................................................................................................................................... 

العوائق التي تواجهها الشركات الناشئة من خالل استخدامها لوسائط اإلعالم الجديد في  :المحور الرابع
 مجال تطوير رأسمالها العالئقي

 ملاذا ال تستخدم وسائط االعالم اجلديد؟ -31
 ط على تلبية حاجياتكم صعوبة التعامل هبا         اجلهل هبذه الوسائط        عدم قدرة هذه الوسائ

 .................................................................................................................................................................أخرى تذكر         
 ؟ الناشئة املؤسسة يف وسائط االعالم اجلديدهل ترى أن هناك سلبيات الستخدام  -61

  منعدمة                  قليلة                   كثرية 
 .............................................................................................................................................................. برر إجابتك

 ؟لوسائط االعالم اجلديدصعوبات أثناء استخدامك  هل تواجه -60
    ال       نعم           

 ما نوع هذه الصعوبات" بنعم " إذا كانت اإلجابة  -61
 تقنية              لغوية            عالئقية              أخرى تذكر 

 هل تواجه صعوبة يف تكوين عالقاتك عرب وسائط االعالم اجلديد ؟ -63
 م                  ال نع

 :اذا كانت االجابة بنعم هل ذلك بسبب  -66
 نقص ثقة املتعاملني معك عرب هذه الوسائط            نقص التفاعل           أخرى تذكر 

 هل واجهت خطر قرصنة معلوماتك على شبكة االنرتنت؟  -62
 نعم                  ال 

 عالقتك مع مجاهريك ؟اذا كانت االجابة بنعم هل أثر ذلك يف  -64
 نعم                  ال 

 كيف ذلك ؟
................................................................................................................................................................................................ 
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 sarl ben attiمؤسسة حرفية للسرييغرافيا : 15المؤسسة رقم 
 بن عايت طارق :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
، اكواب ، أقمشة ، لكتابة على خمتلف املواد؛ البسةوا يف جمال الطباعة والسرييغرافيامؤسسة  :فكرة املؤسسة  -

 .بأعلى جودة حتف تذكارية
 .قاملة -هيليوبوليس–حي تويب اهلادي  62-10التحصيص البلدي رقم  :مقر املؤسسة  -
 1102سنة :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 مؤسسة لصناعة منتجات التبييض و مواد الصيانة املماثلة : 17المؤسسة رقم 
 بن كاشر وردة :املؤسسة  صاحب -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
التنظيف  مواد املعطرات،ماء جافيل، مؤسسة صناعية النتاج منتجات التبييض املختلفة ك :فكرة املؤسسة  -

 .بأعلى جودة لتشجيع االستهالك احمللي والصيانة
 .قاملة-211حي واد املعيز التوسيع الثاين رقم  :ؤسسة مقر امل -
 1104سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 "قرميد ماونة"مؤسسة إلنتاج القرميد : 13المؤسسة رقم 
 قرابصية حكيمة :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .مؤسسة صناعية إلنتاج خمتلف أنواع القرميد بأشكال خمتلفة لتشجيع االستهالك احمللي :املؤسسة فكرة  -
 .قاملة-10حمل رقم  21حتصيص االخوة رحايب رقم  030املنطقة الصناعية  :مقر املؤسسة  -
 1106سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 نية مؤسسة لصناعة خمتلف املواد شبه الصيدال: 19المؤسسة رقم 
 مواجدية وداد :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
من   و اجلراحية الطبية الدواتمؤسسة صناعية النتاج خمتلف أنواع املواد شبه صيدالنيةو ا :فكرة املؤسسة  -

 .ةضمادات ، مقصات ، و كل املستلزمات الطبي
 .قاملة –الفجوج  –حمل ج  02رقم 062حي شنيش حتصيص  :مقر املؤسسة  -
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 1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -
 . مؤسسة لصناعة خمتلف أنواع الورق : 11المؤسسة رقم 

 بن لوصيف آمنة  :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejاب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشب: نوع التمويل 
 .مؤسسة صناعية إلنتاج خمتلف أنواع التعبئة من الورق  :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة  -هيليوبوليس 10التحصيص البلدي رقم  :مقر املؤسسة  -
 1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

  Darwichمؤسسة للصيانة و التنظيف و التطهري : 16المؤسسة رقم 
  درويش حممد :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .مؤسسة توفر خمتلف خدمات التنظيف و اليد العاملة للشركات و املؤسسات  :فكرة املؤسسة  -
 . الركنية  -011رقم  0162ماي  12قطعة  063التحصيص االجتماعي  :مقر املؤسسة  -
 1102سنة  :ق املؤسسة تاريخ انطال -

 . مؤسسة الرتصيص الصحي  : 12المؤسسة رقم 
 ناصر نور الدين  :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
معاينة مشاكل املاء مؤسسة للرتصيص الصحىي تتوفر على ورشة متنقلة توفر من خالهلا خدمة  :فكرة املؤسسة  -

 .و الغاز
 . قاملة -جوان  01حي  :مقر املؤسسة  -
 .1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 . مؤسسة لصناعكوادر النظارات و مستلزماهتا: 18المؤسسة رقم 
 .مغمول اميان  :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالشباب  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل: نوع التمويل 
 .مؤسسة صناعية إلنتاج خمتلف متطلبات النظارات  :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة - 11مسكن تسامهي الصنوبر رقم  61حي  :مقر املؤسسة  -
 .1104سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -
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 .  HMCOMوكالة اتصاالت : 14المؤسسة رقم 
 . محادة منصف :صاحب املؤسسة  -
 .ؤسسة مصغرةم :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .وكالة اتصاالت تتكفل بصنع خمتلف أنواع االشهارات املطبوعة و الالفتات االشهارية   :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة -63فيفري رقم  02حي  :مقر املؤسسة  -
 1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 . مدرسة لتعليم السياقة  :51المؤسسة رقم 
 سحنون حممد  :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .مؤسسة لتعليم السياقة  :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة  -مكتب 21 :مقر املؤسسة  -
 1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 . مؤسسة تأمينات سالمة : 55المؤسسة رقم 
 فارح نور الدين  :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .مؤسسة للتأمينات  :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة -02رقم  04جوان حتصيص  01حي  :مقر املؤسسة  -
 1103ة سن :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 .  Kgear algerieمؤسسة متخصصة يف برجمة و اعادة برجمة ذاكرة السيارات: 57المؤسسة رقم 
 . خليل أوالد ضياف :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 .متويل شخصي: نوع التمويل 
 .ين اجلزائريمؤسسة العادة برجمة ذاكرة السيارات األوروبية للتماشي مع البنز  :فكرة املؤسسة  -
 .قاملة- 11حمل رقم 16هرقة رقم :مقر املؤسسة  -
 .1104سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 .  groupe solaire AFAKمؤسسة لصناعة وتركيب الطاقة الشمسية و الكهربائية  :53المؤسسة رقم 
 طواهري علي   :صاحب املؤسسة  -
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 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -
 Ansejالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوك: نوع التمويل 

متخصصة يف صناعة و تركيب الطاقة الشمسية و الكهربائية تركيبا و صيانة كذلك  مؤسسة :فكرة املؤسسة  -
 .القيام بدورات تكوينية يف هذا اجملال بالتعاون مع املعهد األملاين للطاقة الشمسي 

  10حمل013قطعة مدعمة رقم0111سيع األول التحصيص قطعة التو  111واد املعيز حتصيص :مقر املؤسسة  -
 .1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

  .للرتصيص الصحي و الغاز: 59المؤسسة رقم 
 رشدي ليمان   :صاحب املؤسسة  -
 مؤسسة مصغرة :نوع املؤسسة  -

 Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
للرتصيص الصحىي تتوفر على ورشة متنقلة توفر من خالهلا خدمة معاينة مشاكل مؤسسة  :فكرة املؤسسة  -

 .الغاز
 . قاملة –محام ادباغ  60حي احملطة املعدنية القدمية رقم :مقر املؤسسة  -
 .1102سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 . مؤسسة تأمينات :51المؤسسة رقم 
 . سفيان بن عيش  :صاحب املؤسسة  -
 .مؤسسة مصغرة :ؤسسة نوع امل -

 . Ansejالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نوع التمويل 
 .مؤسسة للتأمينات  :فكرة املؤسسة  -
 . قاملة- 16حمطة القطار رقم  :مقر املؤسسة  -
 .1106سنة  :تاريخ انطالق املؤسسة  -

 
 


