


 
 

نشكر هللا عز وجل الذي أنعم عمينا بنعمة العمم ووفقنا إلنجاز ىذا العمل 
 .المتواضع

نشكر األستاذ الدكتور فالق صالح شبرة لمرافقتو لنا بالنصح واإلرشاد إلتمام ىذا 
 . العمل عمى أكمل وجو

 .جزيل الشكــر لكل من عممنا حرفا وأطفئ شمعة حياتو ليوقظ شمعة العمم

كما نوجو جميل العرفان إلى عمال المطبعة الحديثة ساورة عمى حسن 
 .استقباليم لنا وتزويدنا بالمعمومات الالزمة إلنجاز ىذه المذكرة 

 لكل من دعمنا وشجعنا ماديا ومعنويا النجاز ىذا العمل

 

 شكــــــراًا 



 

 

 

 *أىدي ىذا العمل إلى أعز إنسانة إلى مثال الحب والتضحية *  

 إلى القمب الحنون إلى من أخذت بيدي ومسحت دموعي إلى من قال فييا خير

 خيمة الحنان* أمـــــي*الخمق ملسو هيلع هللا ىلص الجنة تحت أقدام األميات إليك 

 .أطال هللا عمرىا وألبسيا ثوب الصحة والعافية

 *رحمة هللا عميك  * أبــــي* إلى من تمنيت حضوره فوافتو المنية *  

  وكل عائمتي من أكبرىم عبد الواحد إلى أصغرىم بوجمعة يحيإخوتـــيإلى 

لى جميع صديقاتي وفقنا هللا.إلى حبيبتي ورفيقتي التي ساندتني في العمل سميحة   وا 

ياىن   .إلى كل من ساىم من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا العمل المتواضع .وا 

 



 
 

 *وبالوالدين إحسانا* أىدي ثمرة جيدي إلى من قال فييم هللا عز جاللو

 الذين عمماني أن ال شيء مستحيل في ىذه الحياة

 *يــــــــــأبإلى بطمي األوحد وحبيبي األبدي *

 *يــــــــ أمإلى نبضي وقرة عيني*

 يــــا هللا لـــــأدامكم

 يلوــــعلأخي ووصيري و الــــ من المختمفوتوأمي أختي كما أىدييا لمن يشاركني دفء العائمة

  حفظهم هللا وجدتــايمبارك جدي  إلى كل من

 علـــي رحمه هللاجدي  إلى من الزلت أتمنى وجوده بيننا

 . التي تقاسمت معيا مشقة إعدادىاةــــسمي  أختي ىذه المذكرة لرفيقة الدربيكما أىد

 إلى أودقاء الطفولة والدراسة والحياة 

 من لم تسعو حروفي ولم تذكره كمماتية وكل بكممة طيب  من ساعدني وساندني ولوإلى كل

 .لكل من قد يستفيد من ىذه المذكرة ولو بالقميل أىدي لك ىذا العمل

 



           : ملخص الدراسة

توجيت دراستنا ىذه في استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في دراسة الجميور لدى الوكاالت 
االشيارية  عمى خمفية نظرية االستخدامات واالشباعات وقد تم ذلك من خالل دراسة ميدانية 

لمعالجة اإلشكالية المطروحة افترضنا ، المطبعة الحديثة الساورة بشار  IMS لموكالة اإلشيارية
كما افترضنا ,أن المطبعة الحديثة الساورة تستخدم تقنيات محدودة في التعرف عمى جميورىا

مساىمة دراسة ،أما االفتراض الثالث فكان أن لتكنولوجيا االتصال تؤثر في فعالية األنشطة 
اختيارنا ليذا الموضوع راجع لعدة أسباب منيا أىمية ،إن الجميور في نجاح عمل الوكالة 

الموضوع الذي يتمثل حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في دراسة الجميور لدى الوكاالت 
راز أىداف دراستنا كمعرفة مدى سعي ابفحاولنا التعمق أكثر في الموضوع بعد ،االشيارية 

وكاالت االشيار واالتصال الستخدام تكنولوجيا االتصال في التعرف عمى جميورىا والتعرف 
المساىمة بدراسة عممية كمرجع لدى الوكالة لالستفادة منو في ،عمى أىم ىذه التكنولوجيا

طالعدراسات الجميور   العاممين بأىم التطورات والتقنيات الحديثة في االتصال التي من وا 
 .شأنيا تسييل العمل وضمان تمبية حاجات الجميور

لتحقيق ىذه األىداف اعتمدنا منيج دراسة الحالة ونظرا لمحدودية وصغر مجتمع البحث 
في المقابمة نصف موجية استعانة  أداة البحثوتمثمت شممت الدراسة جميع العاممين بالوكالة 

بعد جمع المعمومات ميدانيا وتحميميا توصمنا لجممة من  ،بأداة ثانوية تمثمت في المالحظة
 : النتائج نوجزىا فيما يمي

  حل المشاكل التي تتصدى لمواكبة التطور بحيث تدفع الوكالة لتخطي خطوات كبيرة
 .إلى األمام فتفتت  فاا واسعة وتواكب النشاا اإلشياري 

  دراسة الجميور محرك فاعل في توطيد عالقة الوكالة اإلشيارية بجميورىا ذلك لما
 .توفره ىذه الدراسات من معطيات من شأنيا معرفة كل ما يتطمع لو الزبون من خدمات



Summary : 

This research deals with « use of communication technology in the public 

study of publicity agencies » on the backgroud uses and raditors theory .this 

was done through a field study of the publicity agency ‘ Modern printing press 

saoura’ at bechar with problematic put up we assumed that the modern printing 

press saoura uses limited techniques to indentify its audience and we have also 

assumed that comunication technology affect of ther  activities in our final 

assumed of the contribution of the public study to the work of agency , our 

choice of this topic is for several reasons to the important of using modern 

technology to study the public of agency publicty .we tried to deepen the 

subject more after high lighting the objectives of our study it come as 

follows :know how well the publicity and communication agencier are trying 

to use communication technology to indentify their audience and learn about 

the most important of these technology ,also participate in a practical study as a 

reference for the agency to benefite from the studies of the public and to inform 

the employees of the most important devlopment and modern tech,ology in 

communication that will facilitate the work and ensure that the needs of the 

public. 

In order to achieve these objectives ,we adopted a case study methodology ,and 

because the limited and small research community the study included all the 

agency’s employees by the search tool of the interview half-directed uses a 

second tool that a direct observation ,after collecting and analyzing the 

information ,we have obtained a number of results : 

 Solving the problems that confront the devlopment process so that the 

agency is pushing forward great steps forward and opens wide horizons and 

the flow of advertising activity. 

 The study f the public is an effective engine in the consolidation of the 

agency’s publicity relationship with its audience, as these studies provide 

data that will know what the customer is looking for . 
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 مقــــدمــــــــــــة

شيدتالعقوداألخيرةتطوراتسريعةومتالحقةفيعدةمجاالتأضفتىذهألخيرةطابع
الكونيةعمىالمجتمعاتمتجاوزةحاجزالمكانوالزمان،فماكانإالأنألقتىدهالتطورات
بظاللياعمىاالتصاالتفبرزتتكنولوجيااإلعالمواالتصالالحديثةالتياىتمتبأساليب

.الحصولعمىالمعمومةوسرعةإيصاليا

تقدمتكنولوجيااإلعالمواالتصالالحديثةخدماتاتصاليةومعموماتيةتبنتياشبكةاالنترنت
العالمية،فظيرتاألسواقاالفتراضيةلماتحممومنسيولةترويجالمنتجاتوالخدمات،إن

ىذهالتغيراتأثبتتضرورةاستفادةالمؤسساتمنياومنالفرصالتيأتاحتيافوجدت
وكاالتاالشيارواالتصالنفسيامثميامثلباقيالمؤسساتمجبرةعمىاستخدامىذه

التكنولوجياتالحديثةلالتصالسواءبينعمالياأنفسيمأوبينالوكالةبيئتياالخارجيةبما
يسمحلياويمكنيامنخمقمجاللإلبداعواالبتكارالمرتبطينبالتعرفودراسةجميور

الزبائن،فاليمكننفيأنتأثيرتكنولوجيااالتصالالحديثةعمىوكاالتاالشيارواالتصال
جعمياتخرجمندورىاالتقميديإلىدورأشملتمثلفيقياميابدراسةالزبائنوتفضيالتيم
إضافةلقياميابإدارةالسمعةاإللكترونيةدونإغفالجانباالشياربكلأشكالومنخالل

.ىذهالتقنياتالحديثةلخمقانطباعجيدلدىالجميور

مدىاستخدامتكنولوجيااالتصالفيدراسةجميوروكاالت"منىذاالمنطمقبغرضدراسة
كميدانلمدراسةحيثتناولنا-بشار–"المطبعةالحديثةالساورة"تماختياروكالة"االتصال

الذيتطرقنافيوإلىالفصل األول بعنوان المنطمقات المنهجية لمدراسةخطةمنيجيةتتكون
إشكاليةالدراسةوتساؤالتيا،كذلكحددنافيومبررات،أىدافوأىميةىذهالدراسة،إضافة
لمفاىيمالدراسةإضافةلممنيجواألدواتومجتمعالبحثوتماختتاموبجممةمنالدراسات

.السابقة



 ب
 

الفصل الثاني بعنوان التكنولوجيات الحديثة لإلعالم ندرجتحتواإلطار النظري فجاء أما
وجاءفيوثالثةمباحثالمبحثاألولبعنوانماىيةالتكنولوجيايندرجتحتوأربعةواالتصال

عناوينأوليامفيومالتكنولوجياثمثانياالتكنولوجياوالتطورالبشري،ثالثاانعكاسات
التكنولوجياأمارابعاأبعادالتكنولوجيا،أماالمبحثالثانيفجاءبعنوانتطورتكنولوجيا

اإلعالمواالتصالتضمنأربعةعناصرىواآلخرأوليامفيومتكنولوجيااإلعالمواالتصال
،ثانياالتطورالتاريخيلتكنولوجيااإلعالموالتصالوخصائصوثمرابعاخصائصتكنولوجيا

اإلعالمواالتصال،أماالمبحثالثالثأبرزنافيومظاىرتكنولوجيااإلعالمواالتصال
الحديثةاندرجتحتوخمسةعناصرأوالتعريفتكنولوجيااإلعالمواالتصالالحديثةثمثانيا

سماتتكنولوجيااإلعالمواالتصالالحديثةأماثالثاتقنياتتكنولوجيااإلعالمواالتصال
الحديثة،رابعابيئةاالتصالالحديثةخامساوأخيراتأثيراتتكنولوجيااإلعالمواالتصال

.الحديثةعمىالجميور

تمتقسيموإلىثالثة الجمهور المفهوم والتطورات والدراسات جاءبعنوانالفصل الثالث أما
مباحثتعمقالمبحثاألولبمفاىيمأساسيةلمجميوراندرجتحتوأربعةعناصرأوليا

مفيومالجميورومراحلتشكموثانياأنواعالجميوروخصائصوأماثالثاأصنافالجميورثم
أمابالنسبةلممبحثالثانيمدخللدراساتالجميورتطرقنا.رابعامكوناتوسماتالجميور

فيوإلىأربعةعناصرأيضاأوليامفيومالجميورثانياالخمفيةالتاريخيةلدراسةالجميور
أماالمبحث.ثالثاعواملتطوردراساتالجميورأمارابعابعنوانالتعرفعمىالجميور

الثالثبعنوانالرأيالعاماإللكترونيقسمإلىأربعةعناصرأوالمدخللمرأيالعام
اإللكترونيثانياماىيةاستطالعاتالرأيالعامعمىاإلنترنتثالثاأىميةاستطالعاتالرأي

.العامورابعاالمدخللدراسةالرأيالعام

 الوكاالت االشهارية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالتحتعنوانالفصل الرابع فيحينجاء
تمتقسيموإلىمبحثينأوليمابعنوانماىيةاإلشياريتضمنخمسةعناصرأوالتعريف



 ت
 

اإلشيارثانيانشأةوتطوراإلشيارثالثاوظائفاالشياروأىميتوثمرابعاأنواعاإلشيار
وعناصرهثمخامساوأخيرااالتصالاإلشياري،أماالمبحثالثانيفجاءبعنوانالوكاالت
اإلشياريةواستخداميالتكنولوجيااإلعالمواالتصالاندرجتحتوستعناصرأوليامفيوم

الوكاالتاإلشياريةثانيانشأتياثالثاتنظيمالوكاالتاالشياريةرابعاشروطووظائف
الوكاالتاالشياريةإضافةإلىعنصرخامسالمثمثلألنواعالوكاالتاالشياريةثمسادسا

أماالمبحثالثالثفعنوانوANEPتطرقناإلىتعريفالوكالةالوطنيةلمنشرواالشيار
اسنخدامالوكاالتاإلشياريةلتكنولوجيااإلعالمواالتصالاندرجتحتوثالثةعناصرأوليا
تعريفالسمعةااللكترونيةوأىميتياثانياتقنياتإدارةالسمعةاإللكترونيةأماثالثاعنون

.باستخدامتقنيةالسيولدىالوكاالتاإلشيارية

جاءفي تقييم استخدام تكنولوجيا االتصال في قياس الجمهوربعنوانالفصل الخامس ثم
تعريفميدان:ثالثةمباحثالمبحثاألولبعنوانميدانالدراسةويحتويثالثةعناصر

الدراسةخدماتالوكالةوميامالوكالةأماالمبحثالثانيجاءبعنوانتحميلالمقابمةوتفريغ
التقنياتالمستخدمةفيالتعرفعمىالجميور :البياناتاحتوىعمىثالثةعناصرأوليا

ثانياتأثيرتكنولوجيااالتصالعمىفعاليةاألنشطةوثالثامساىمةدراسةالجميورفينجاح
أمابخصوصالمبحثالثالثفعنوانوواقعاستخدامتكنولوجيااالتصالداخل عملالوكالة

الوكالةيحتويثالثةعناصرأوالتحميلنتائجالمقابمةثانيانقدوتقييماستخدامالوكالة
 .لتكنولوجيااالتصالوثالثاالنتائجالعامةلمدراسة
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 :التعريف بالدراسة 

في ظل التطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا االتصال وتأثيرىا عمى مختمف مناحي 
الحياة االجتماعية واالقتصادية وحتى العممية داخل المؤسسات توجيت دراستنا إلى المجال 
االتصال االشياري ومدى استخدام المؤسسات الفاعمة في االشيار كالوكاالت اإلشيارية 

تكنولوجيا  واالتصالية ليذه التكنولوجيا في قياس والتعرف عمى جميورىا إضافة إلى تأثيرات
االتصال عمى اإلنتاج والجودة والسير الجيد والمنظم لمعمل بين الموظفين،ذلك من خالل 
منيج دراسة الحالة الذي يمكننا من الوقوف عمى أىم التقنيات المستعممة بالمطبعة عن 
طريق كل من تقنية المالحظة والمقابمة لمحصول في األخير بعد تحميل البيانات عمى 

 .اجابات لمتساؤل الرئيسي لمدراسة

 :الدراسة االستطالعية

الدراسات االستطالعية أو الكشفية ىي تمك الدراسة التي ييدف الباحث من وراء القيام بيا 
إلى اإللمام بظاىرة ما أو اكتساب استبصارات جديدة عنيا ،وذلك إلعداد مشكمة البحث 

 1.بصورة أكثر دقة أو لتكوين فروض

بناءا عمى تحميل الدراسات السابقة التي ليا صمة بموضوع دراستنا واإلطالع عمى نتائجيا 
وكذا القيام بقراءات لألبحاث والدراسات السابقة في مجال استخدام تكنولوجيا االتصال 
 ودراسات الجميور،كما قمنا بزيارة المؤسسة محل الدراسة وىي المطبعة الحديثة الساورة 

 :فكانت ىذه التراكمات المعرفية عونا لنا في 

 .طرح اإلشكالية وضبطيا -
 .  ضبط التساؤالت وفرضيات الدراسة -

                                                             
  2013سنة –دار الفكر العربي  – في العموم التربوية واالجتماعية واالنسانية  أساسيات البحث العممي–  دمحم سويمم البسيوني 1

 112ص -القاىرة 
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 .التعرف عمى مجتمع البحث بشكل مبدئي -

 :حدود الدراسة

 .المتواجدة عمى مستوى والية بشار "  IMSالمطبعة الحديثة ساورة"وكالة : الحدود المكانية -
 : الحدود الزمانية -
  .23/12/2018منذ : الدراسة اإلستطالعية -
 .2019أفريل 07 إلى غاية 2019أفريل 01:الدراسة الميدانية -

 :اإلشكالية

تشكل تكنولوجيا االتصال في كل مجاالتيا جانبا ميما يستحق الدراسة والتحميل باعتبارىا الجانب 
سواء كانت عن طريق تكنولوجيا االتصال المطبوع  ،الحيوي الديناميكي من عممية االتصال ككل

كما في )عن طريق تكنولوجيا االتصال المسموع  أو (كما في الصحافة والمطبوعات غير الدورية)
أو ( كما في التمفزيون والسينما والفيديو)أو تكنولوجيا االتصال المسموع المرئي  (الراديو والتسجيالت

 .عن طريق االتصاالت من نقطة إلى أخرى 

يشكل البعد التكنولوجي الذي يتناول أنواع التكنولوجيات االتصالية المستخدمة ومدى كفاءتيا  
 اختياروكذلك  الظروف التي أدت إلى  ،ومالئمتيا لتمبية االحتياجات والجية اإلعالمية المستيدفة

 والتدريب عمى تشغيميا ياىذه التكنولوجيات والجية صاحبة القرار ووسائل توظيف ىذه التكنولوج
بعدا ميما من أبعاد السياسة االتصالية إلى ،وصيانتيا والمؤسسات الخاصة ببحوث التكنولوجيا

 2.جانب األبعاد األخرى 

                                                             
دار االعصار العممي ,تكنولوجيا االعالم واالتصال: مصطفى يوسف كافي ,محمود عزت المحام ,ماىر عودة الشمايمة   2

   87– 83ص  ,2015سنة  لمنشر و التوزيع االردن
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 من التكنولوجيا واستخداماتيا ذ عديدة ومتنوعة إلنتاج المعمومات تتخؤسساتشئت مختبرات وم أنلقد
تتمثل في مراكز البحوث في المعاىد ،وخاصة االقتصادية منيا ،أساسا لعممياتيا وخططيا االنتاجية

 الحواسيب)مصانع األجيزة والتقنيات االتصالية والمعموماتية ومكاتب الدراسات ووالجامعات 
 3.اصانعوا الحوامل والوسائل المتعددة وغيره,دور النشر (...,األلياف البصرية ،اليواتف،

 لمتكنولوجيا الحديثة فالبد عمى اأصبح مصاحبر ،كما أن توسع متطمبات وحاجيات الجميو
المؤسسات إشباع حاجيات جميورىا المستمر من خالل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبنية 

وزيادة حجم االنتاج  ،عمى أساس الجودة والفعالية واستمرارية ىذه الخدمات في كافة المجاالت
دراج الترابط الوثيق بين المؤسسة وجميورىا من خالل تواصميم الدائم عبر اإلشيار في مختمف  وا 

 في الوقت الحالي يعتمد عمى االشيار بصفة كبيرة باعتبارىا  إشياريةفنجاح أي وكالة. الوسائل
ومما ال شك أن العالقة بين التكنولوجيا الحديثة والعممية اإلشيارية ،وسيمة أساسية لمجذب الجميور

 جوىرتعد عالقة وطيدة فيذه األخيرة تحتاج بالدرجة األولى إلى مثل ىذه التكنولوجيا باعتبارىا ال
فمن جية أنيا عممت عمى تغيير اتجاه أىداف العممية اإلشيارية في خمق االىتمام ,األساسي ليا

ومن جية أخرى قدمت قيمة ,بالسمعة إلى التركيز عمى استخداميا وفوائدىا وتسييل الحصول عمييا
 باإلضافة إلى ةمضافة لمعممية اإلشيارية بحيث ساىمت في تحسين تسيير وتنظيم الوكالة اإلشياري 

توفير الوقت وتنمية الحس الجمالي وذلك من خالل توظيف عناصر مختمفة من أبرزىا اإلثارة 
 4. وجودة المحتوى شكالوالتسويق

 أو مجموعة من إشياريةأصبح من النادر أن نجد معمنا ال يعيد بحممتو االعالنية إلى وكالة   
ضافة المزيد إوزيادة تخصصاتيا وشيارية  الوكاالت اإلازدىاربحيث أدى ذلك إلى شيار،وكاالت اال

 تمك الصناعة التي ازدىرت .شيار والتكنولوجي في صناعة االواإلنتاجيفي مجاالت التطور الفني 
                                                             

 7ص ,جامعة الممك فيد  ,قسم االعالم كمية العموم و االنسانية: عمر ابراىيم بوسعادة 3 
 8مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر جامعة , مساىمة التكنولوجيا الحديثة في العممية االشيارية : بن خالد آسيا , بن الغة قمرة 4  

  3ص  (منشورة  ) 2016-2015 قالمة  1945ماي 
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وارتفاع  ،نتيجة لمتطور االقتصادي والصناعي السريع في المستويات االجتماعية والحضارية
دى إلى أمما شيار،مستويات المعيشة وزيادة التخصص الفني والميني لدى العاممين في مجال اال

 5.طفرة ىائمة فيما يمكن أن تقدمو ىذه الوكاالت من خدمة لممجتمع والمعمنين

:  ضوء ما تقدم و بناءا عمى ما سبق ذكره تمكنا من وضع التساؤل الرئيسي التالي عمى

المطبعة الحديثة " لدى وكالة  في دراسة جميورتكنولوجيا االتصالما مدى استخدام  -
 ؟بوالية بشار" الساورة 

:  فيم اإلشكالية الرئيسية ارتأينا إلى وضع األسئمة الفرعية التاليةول

  في دراسة الجميور؟"المطبعة الحديثة الساورة"بوكالة ما ىي فعالية  تكنولوجيا االتصال  -
لمتعرف عمى ة المطبعة الحديثة الساورة وكال ىي التقنيات المستعممة من طرف ما -

 جميورىا؟
  المطبعة الحديثة الساورة؟ىل تساىم دراسات الجميور في نجاح عمل -

 : ولإلجابة عمى إشكالية الدراسة واألسئمة السابقة منا باعتماد الفرضيات التالية

 . تستخدم المطبعة الحديثة الساورة تقنيات تكنولوجية محدودة لمتعرف عمى جماىيرىا  .1
 .تؤثر تكنولوجيا االتصال في فعالية أنشطة المطبعة الحديثة الساورة .2
 .تساىم دراسة الجميور بشكل كبير في نجاح عمل المطبعة الحديثة الساورة  .3

 : أىداف الدراسة 

معرفة مدى سعي وكاالت االشيار واالتصال الستخدام تكنولوجيا االتصال في التعرف عمى  -
 .جميورىا والتعرف عمى أىم ىذه التكنولوجيات 

                                                             
 9ص  ,2009,مركز جامعة القاىرة  ,إدارة اإلعالن واقتصادياتو,سموى العوادلى , سامي عبد العزيز 5
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المساىمة بدراسة عممية كمرجع لدى الوكالة لالستفادة منو في دراسات الجميور واطالع  -
العاممين بأىم التطورات و التقنيات الحديثة في االتصال التي من شأنيا تسييل العمل 

 .وضمان تمبية حاجات الجميور

 :أىمية الدراسة 

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الموضوع ذاتو الذي يطرح نفسو ذلك لمواقع العممي 
لوكاالت االشيار واالتصال ومدى تحديثيا لوسائل التعرف عمى الجميور في ظل الطفرة 

كما تكتسب ,التكنولوجية الحديثة في مجال االتصاالت  التي عرفيا العالم في العقود األخيرة 
 :أىمية خاصة لعدة اعتبارات أىميا

تكمن أىمية الدراسة في كونيا من الدراسات العممية الحديثة التي تركز عمى استخدام  -
 .التكنولوجيا االتصال في دراسة الجميور لدى الوكاالت اإلشيارية واالتصالية

كما تقوم ىذه الدراسة أيضا عمى زيادة كفاءة موظفي الوكالة لدى استخداميم لمتكنولوجيا  -
 .االتصال التي تنعكس فعاليتيا عمى الجماىير والمعمنين معا

 :أسباب اختيار الموضوع

 : موضوعيا 

 قمة الدراسات األكاديمية التي تعالج استخدام التكنولوجيا االتصال في دراسة الجميور. 
  الواقع الجديد الذي يتميز باستخدام التكنولوجيا في عدة مجاالت عمى غرار مجال دراسة

 .الجميور وعدة ميادين منيا ميدان الوكاالت اإلشيارية
  الرغبة في اعطاء الموضوع طابعا أكاديميا ،و إثراء مكتبة عموم االعالم واالتصال بصفة

 .خاصة والعموم االنسانية و االجتماعية بصفة عامة بدراسة ىذا المجال
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 :  ذاتيا

 الفضول لمعرفة الدور الذي تمعبو تكنولوجيا االتصال الحديثة في عمل الوكاالت اإلشيارية . 
  االىتمام الشخصي بموضوع لتكنولوجيا االتصال كونيا ظاىرة العصر وأساس تقدم عمل

 .المؤسسات

 :تحديد المفاىيم 

سيرورة تدريجية لتجسيد ما نريد مالحظتو في :"إن تحديد المفاىيم حسب موريس انجرس ىو 
الواقع ،يبدأ ىذا التحميل أثناء الشروع في استخراج المفاىيم من الفرضية أو من ىدف 

 6".بحثو

 :  التكنولوجيا .1

كممة تكنولوجيا معربة وال أصل ليا في كتب المغة والقواميس المغوية العربية ويقابميا :لغة 
 .والتي يمكننا أن نطمقيا عمى كممة تكنولوجيا''تقنية ''كممة 

و الذي معناه الطريق أو الوسيمة ''تكنيك '' : مكونة من مقطعين ىما '' تكنولوجيا '' وكممة 
الذي بيا يستطيع '' عمم الوسيمة ''ويكون معنى الكممة كميا .التي تعني العمم '' لوجي '' ،و 

 7.االنسان أن يبمغ مراده

ىي األسموب المنيجي المنتظم الذي نتبعو عند استخدام تراث المعارف المختمفة :اصطالحا 
  8.،بيدف الوصول إلى الحمول المناسبة لبعض الميام العممية

 
                                                             

 157 ص 2004  الجزائر سنةدار القصبة لمنشر –منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية– موريس أنجرس  6
دراسة تطبيقية و – استخدامات تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي و التمفزيوني–دمحم عبد الوىاب   عبد الباسط7

 82ص –2005الطبعة األولى القاىرة سنة -المكتب الجامعي الحديث –ميدانية 
دار المنهل البنانً طبعة األولى بٌروت سنة – العالقات العامة بين تكنولوجيا االتصال و األزمات– دمحم مصطفى كمال  8

  117ص –2012
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 :إجرائيا 

ىي تمك التقنيات التي تستخدميا الوكالة االتصالية أو االشيارية لمقيام بمياميا وخدماتيا 
سواء  تقنيات الطباعة أو التصميم وغيرىا من آالت العمل اإلشياري وتعتبر أساس قيام أي 

 .وكالة إشيارية 

 :تكنولوجيا االتصال 

ىي مجموعة التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختمفة التي يتم توظيفيا لمعالجة المضمون 
أو المحتوى الذي يراد توصيمو من خالل عممية االتصال الجماىيري أو الشخصي أو التنظيمي أو 
الجمعي أو الوسطي والتي يتم من خالليا جمع المعمومات أو البيانات المسموعة أو المكتوبة أو 

المصورة أو المرسومة أو المسموعة مرئية أو المطبوعة أو الرقمية ،من خالل الحاسبات اإللكترونية 
ثم تخزين ىذه البيانات و المعمومات ثم استرجاعيا في الوقت المناسب ثم عممية نشر ىذه المواد 
االتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو مرئية و نقميا من 
مكان آلخر و تبادليا وقد تكون تمك التقنيات آلية أو إلكترونية أو كيربائية حسب مرحمة التطور 

 9.التاريخي لوسائل االتصال والمجاالت التي يشمميا ىذا التطور

 :إجرائيا

ىي كل التقنيات االتصالية التي تساىم في وصول المعمومات لممتمقين والجماىير التي تستيدفيا 
الوكالة اإلشيارية ،تعتبر تكنولوجيا االتصال ظاىرة العصر في جميع المؤسسات ،صغيرة كانت أو 

كبيرة وبالتالي فيي تستغل من أجل نشر أي محتوى اتصالي بسرعة متجاوزة العوائق الزمنية 
 .والمكانية

 

                                                             
 84 ص– إستخدامات تكنولوجيا االتصال في االنتاج اإلذاعي و التمفزيوني مرجع سبق ذكره  – عبد الباسط دمحم عبد الوىاب  9
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 : الجميور .2

 10.عرفيا المعجم الوسيط أنو من جمير الشيء أي جمعو:لغة 

،يفضل جميور المستمعين لممذياع البرامج  جميم: الناس من. معظمو: من كل شي:الجميور 
 11. المسمية 

 12.شعب مجتمع أو تعني مجموعة أو'' جميور'' الفرنسي أن كممة Larousseعرفو قاموس 

وىم يجمعيم مكان  جميور من الناس يتابعون وسائل االعالم ويتمقون رسائميا: اصطالحا
واحد و مصالح واحدة و قيادة واحدة و ظروف واحدة و بيئة واحدة و يمكن توجيييم و 
السيطرة عمييم و إسقاط المعمومات و األخبار عمييم بيدف أن يكون سموكيم باتجاه 

  13.المرغوب فيو

المؤسسات التي تتعامل معيم  ىو مصطمح يطمق عمى مجموعة من األفراد أو: إجرائيا 
 .وكالة اإلشيار واالتصال بغرض الترويج لمنتجاتيا وتقديم خدماتيا

 : دراسة الجميور  .2

ىي الدراسات التي نشأت و تطورت في ظل ظروف المنافسة االقتصادية والسياسية و 
السياسية الميبرالية التي تسعى إلى البحث عن أنجع السبل وأقصرىا لكسب رضا أكبر عدد 

  14.ممكن من الزبائن أومن الناخبين

                                                             
 https://www.almaany.com 14.02.2019- 20 :08h10   

 475ص –2011 سنة - بيروت لبنان الطبعة األولى–دار صبح  –المنبع الموسع–حسان جعفر –  عصام حداد  11
 Larousse de poche- Edition refondue –librairie larousse.1979 paris 12  

 
 دار النيضة العربية الطبعة األولى -المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و االتصال –عبد الكريم شين –مي العبد هللا   13

  143 ص 2014لبنان  
ص - 2015األردن عمان سنة  -دار أسامة لمنشر و التوزيع –سيولوجيا اإلعالم الجماىيرر وس– فواز منصور الحكيم 14
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ىي الدراسات التي تعنى بالجميور الذي تتعامل معو وكالة االشيار واالتصال : إجرائيا
مؤسسات  بيدف التعرف عمى حاجاتو وميوالتو و تمبيتيا ،تقوم بيا المؤسسة في حد ذاتيا أو

 .مختصة في دراسة الجميور

  : اإلشيار .3

 15.بمعنى العمنية التي ىي عكس السرية : لغة

 16.أعمنو وأذاعو ،أشير بضاعتو الجديدة:الشيء :-أشير يشير إشيارا 

يعرفو الشيرازي في قاموسو المحيط بأنو المجاىرة ،ويرى بطرس البستاني في دائرة معارفو أن 
 17.االشيار في المغة يعني الظيور والنشر

مجموعة األساليب والوسائل المستخدمة لمترويج لإلنسان أو السمعة أو خدمة أو  : اصطالحا  
. مؤسسة أو عمل ما ،لنشر الخبر وخمق المناخ الستقبال  وقبول المنتج الذي تم اإلعالن عنو 

ويعتبر اإلشيار في عصرنا ىذا مسألة حيوية وضرورية لكل من يريد تنمية أعمالو واإلكثار من 
 18. عمالئو

طريقة تستخدميا وكاالت اإلشيار واالتصال لمقيام  يعتبر اإلشيار وسيمة أو: إجرائيا 
بمياميا و تحقيق أىدافيا ، ويعتبر أساس عمميا،يختمط مفيوم اإلشيار كثيرا باإلعالن 

فكالىما ييدف إليصال معمومة أو فكرة  لممتمقي والترويج لسمعة أو خدمة ما ،لذلك تختمط 
 .بل وتتداخل تعريفات ومفاىيم ىذين المصطمحين ،وىذا ما صادفناه في عدد من المراجع

                                                             
 146ص -مرجع سبق ذكره  لغة اإلشيار وظائفيا أنماطيا و خصائصيا- كمثوم مدقن  15
–بيروت لبنان –طبعة جديدة محققة –دار صادر –المجمد الثالث –لسان العرب – ابن منظور االفريقي المصري  16
 127ص
   ساhttps://www.ouarsenis.com  18/02/2019- 18:31 منتديات بوابة الونشريس  17 

 43 ص مرجع سبق ذكرهالمعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و االتصال– عبد الكريم شن –   مي العبد هللا  18
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   Agence de publicité /Advertising agency: إعالن /وكالة إشيار  .5

ىي مؤسسة أو شركة متخصصة في تخطيط الحمالت اإلعالنية وتنفيذىا والقيام بجميع األعمال 
 19. الالزمة لمتخطيط والتنفيذ

يترادف مفيوم وكالة إعالن بالمغة العربية : وحسب المعجم الوجيز في مصطمحات اإلعالم 
 أي وكالة إشيار وتعرف عمى أنيا شركة متخصصة في  Agence de publicitéبمفيوم 

 20.الشؤون والتخطيط ليا و القيام بما يمزم من األعمال

ىي مؤسسة تجارية اتصالية  تضم عددا من العمال المختصين في المجال اإلشياري : إجرائيا 
،تقوم أعماليا عمى  القيام باإلشيار من خالل تصميم الالفتات اإلعالنات ،الطباعة ،النشر عبر 

مختمف المنصات االتصالية التفاعمية مستعممة في ذلك تقنيات ووسائل تكنولوجية ،وتقوم 
وكاالت اإلشيار الخاصة في الجزائر بعمميا تحت اسم وكالة اشيار واتصال فال تقوم باالشيار 

السمعي البصري  ذلك الحتكار اإلشيار التمفزيوني  اإلشيار  الصحف  من طرف الوكالة 
 .الوطنية لمنشر واإلشيار

  :منيج الدراسة 

يعد المنيج في البحث في البحث العممي العمود الفقري لكل دراسة فيو الضابط والموجو 
األساسي لكل باحث ،لذلك وجب عمينا اختيار منيج  يتالءم ودراستنا إلفادتنا في جمع 

المعمومات و التوصل إلى نتائج تجيب عن تساؤالتنا فاعتمدنا منيج دراسة الحالة ،والذي حاولنا 
من خاللو التقرب من ميدان الدراسة ومعاينتو والتعرف عمى الطرق والتقنيات التكنولوجية الحديثة 

 .ومدى مساىمتيا في دراسة الجميور ومدى استخداميا من طرف الوكالة

                                                             
 291 ص مرجع سبق ذكرهالمعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و االتصال– عبد الكريم شن –   مي العبد هللا   19
 لبنان ص 1999طبعة األولى – مكتبة لبنان ناشرون  – المعجم الوجيز في مصطمحات اإلعالم–   ابراىيم السمرائي  20
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 :منيج دراسة الحالة 

ييتم منيج دراسة الحالة بتجميع الجوانب المتعمقة بشيء أو موقف واحد عمى أن يعتبر الفرد 
أو المؤسسة أو المجتمع أو أي جماعة كوحدة لمدراسة ،ويقوم منيج دراسة الحالة عمى 
التعمق في دراسة المعمومات بمرحمة معينة من تاريخ حياة ىذه الوحدة أو دراسة  جميع 

ىذا ويتم فحص واختيار الموقف المركب أو مجموعة العوامل التي .المراحل التي مرت بيا 
تتصل بسمك معين  في ىذه الوحدة وذلك بغرض الكشف عن العوامل التي تؤثر في الوحدة 

المدروسة أو الكشف عن العالقات السببية بين أجزاء ىذه الوحدة ، ثم الوصول إلى تعميمات 
عممية متعمقة بيا وبغيرىا من الوحدات المتشابية ،ومعنى ذلك أو الوحدة التي يقوم الباحث 
بدراستيا في منيج دراسة الحالة يمكن أن يكون فردا أو أسرة أو جماعة أو مجتمعا كامال 

حيث يقوم الباحث بالتحميل العميق لمتفاعل الذي يحدث بين العوامل الذي يؤدي إلى التغيير 
والنمو والتطور عمى مدى فترة معينة من الزمن وىذا يعني أن الوحدة موضوع الدراسة قد 
تكون جزءا من حالة في إحدى الدراسات ويمكن أن تكون ىي نفسيا حالة قائمة بذاتيا في 

 21.دراسة أخرى 

 : أداة جمع البيانات 

 .تمثمت أداة جمع البيانات في تقنية المقابمة إضافة لتقنية كتقنية مرافقة ليا

مجموعة من األسئمة معدة سمفا من قبل الباحث يطرحيا ''تعرف المقابمة نصف موجية أنيا 
عمى الشخص موضوع البحث وجيا لوجو ويقوم الباحث بتسجيل إجابات عمييا مباشرة أو 

                                                             
 دمشق سوريا 2004دار النمير الطبعة الثانية  – منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية–  عبود عبد هللا العسكري  21

 177ص 
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عن طريق آالت تسجيل سمعي عمى نسختين تكون لدى الباحث نسخة كي يفرغيا ولدى 
 .22''الشخص المقابل نسخة أخرى 

 أو غير المقابمة نصف موجيةومن أجل الوصول إلى تحقيق الفرضيات أو نفييا اتبعنا 
وىي نوع المقابمة األكثر استخداما في العموم اإلنسانية :  Entrevue dirigéeالمقننة  

،سميت كذلك ألنيا ليست مفتوحة بشكل كمي ،كما أنيا ال تحتوي عمى عدد كبير من 
وفي ىذه الحالة تطرح عمى المبحوث مجموعة .األسئمة التي ستوجو مسار المقابمة بشكل تام 

من األسئمة استنادا إلى دليل المقابمة المحضر مسبقا ولكن،ليس شرطا أن يتبع تسمسل 
فقد يجيب المبحوث عن إحدى األسئمة بدون أن يوجو إليو السؤال .األسئمة كما جاءت فيو

ذا ابتعد المبحوث عن الموضوع ،يعيده الباحث . وفي التسمسل الموجود في دليل المقابمة وا 
إليو بمباقة و لطف مع اختيار الوقت المناسب لذلك سيمكن ىذا الدليل الباحث من 

االستفسار حول بعض المواضيع المحددة مع تمكينو من طرح مواضيع أخرى أو زوايا من 
لذلك فيذا النوع من المقابمة يعتبر مرنا حيث يمكن تكييفو حسب مجريات .الموضوع 

 23.المقابمة

وىي المالحظة غير المضبوطة تتضمن صورا مبسطة من "كما اتبعنا المالحظة المباشرة 
المشاىدة واالستماع ويقوم الباحث بمالحظة الظواىر واألحداث كما تحدث تمقائيا في ظروفيا 
الطبيعية دون اخضاعيا لمضبط العممي أي دون اعداد مسبق ليا ودون استخدام ادوات دقيقة 

 24".لمتسجيل أو التصوير

 
                                                             

 170ص - مرجع سبق ذكره  منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية–  عبود عبد هللا العسكري - 22 
- 2017الجزائر سنة –دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع  –المقابمة:تقنيات البحث الكيفي - نفوسي–اض لمياء مرت 23

 141ص 
–نشر بدعم من الجامعة األردنية – أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية – فوزي غرايبة وآخرون  24

  34ص –1977األردن سنة
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 : مجتمع البحث 

إن مجتمع البحث في لغة العموم اإلنسانية ىو مجموعة منتيية أو غير منتيية من العناصر 
 25.المحددة مسبقا والتي ترتكز عمييا المالحظات 

يتمثل مجتمع البحث في دراستنا  في جميع األفراد العاممين بوكالة الساورة لمنشر والطباعة 
ذلك بيدف التعرف عمى أىم الخصائص التي قد تساعدنا في دراستنا إضافة إلى التعرف 

عمى أىم الخصائص التي قد تساعدنا في الوصول إلى إجابات عمى الفرضيات المطروحة 
 .كما يساعدنا ذلك في المعرفة المعمقة عن كيفية عمل ىذه الوكالة

 :عينة الدراسة 

تعتبر عينة الدراسة مجتمع البحث التي نجمع منو المعمومات والبيانات الميدانية وىي تعتبر الجزء 
من الكل إال أن دراستنا  بمعنى أن نأخد مجموعة من أفراد مجتمع الدراسة ونعمم النتائج عمى 

المجتمع األصمي ككل إال أن في دراستنا قمنا بدراسة عمى جميع أفراد مجتمع البحث وىم عمال 
تسعة عمال بما فييم مسير  (09)المطبعة الحديثة ساورة نظرا لصغر حجم العينة المتمثمة في 

 .المطبعة الحديثة ساورة

 :الدراسات السابقة 

تشكل الدراسات السابقة منطمقا لتصميم البحث و منيجو و تساؤالتو أو فرضياتو فيرجع ذلك 
لمطبيعة التراكمية لممعارف و التي تعني أن يباشر الباحث بحثو من حيث توقف اآلخرون و 
بناءا عمى ذلك نعرض فيما يمي بعض الدراسات التي تناولت موضوع استخدام التكنولوجيا 

 :الحديثة لكن من زوايا مختمفة 

                                                             
 298 ص مرجع سبق ذكره  – منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية–  موريس أنجرس  25
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دراسة ميدانية '' مساىمة التكنولوجيا الحديثة في العممية االشيارية '' بعنوان : الدراسة األولى 
ىدفت ىذه .لطالبتين بن الغة قمرة و بن خالد آسيا  –نموذجابالوكاالت االشيارية في عنابة 

كما ،الدراسة إلى معرفة مساىمة التكنولوجيا الحديثة في العممية االشيارية داخل الوكاالت 
و تيدف ىذه الدراسة أيضا إلى ،تبين مدى أىمية التكنولوجيا الحديثة في العممية االشيارية 

تمثمت عينة البحث . و االتصال في الوكاالت لإلعالمالتعرف عمى أنواع التكنولوجيا الحديثة 
.  موظف38  فئة العاممين بالوكاالت االشيارية و البالغ عددىم المتمثمةالعينة العرضية  في

:   لجمع البيانات وفق منيج وصفي و كان من أبرز نتائجيا االستمارةواستخدمت أداة 

ساىمت التكنولوجيا الحديثة في تنظيم وتسيير العمل داخل الوكاالت ذلك من خالل التنسيق  -
 .بين مختمف أقساميا

التكنولوجيا الحديثة و اتاحتيا العديد من المزايا لمعممية االشيارية في جميع مراحميا من بداية  -
الفكرة إلى الخروج بالتصميم النيائي لممنتج أو الخدمة المقدمة زادت بذلك من فعالية 

 . لموصول إلى المطموب كفاءتواالشيار و 
 التي تعمل الوكاالت ة اإلقناعيتتساىم تكنولوجيا االتصال الحديثة في تفعيل االستماال -

 .االشيارية عمى ترسيخيا في ذىن الجميور المستيدف 

استخدامات تكنولوجيا االعالم و االتصال ودوره في تفعيل النشاط '' بعنوان : الدراسة الثانية 
والتي  .لمطالبة عمي زغالش صورية – دراسة حالة بنك الخميج وكالة المسيمة '' البنكي 

تأثير اعتماد تكنولوجيا االعالم واالتصال عمى النشاط البنكي لما أصبحت ىدفت إلى إبراز 
تمعبو وسائل االتصال من دور محوري في أداء البنوك ونشاطاتيا ،حيث أصبحت تعتمد 

 .عمييا بشكل كمي في تسيير وظائفيا و نشاطاتيا
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استخدمت الباحثة  كل المقابمة . تمثمت عينة البحث في موظفي وعمال وكالة بنك الخميج 
المتمثمة في المسح المكتبي بالوكالة و االستمارة كأداة بحث لتقصي رأي العمال وفق منيج 

 :وصفي تحميمي و كان من أبرز نتائجيا 

زيادة استخدام لتكنولوجيا االعالم و االتصال في البنوك و في جميع وظائفيا لتحقيق أىدافيا  -
 .المختمفة 

أي زيادة استخدام تكنولوجيا   المعمومات كأداة . زيادة نسبة مستخدمي الحاسوب في عمميم -
 .ميمة لمعمل 

 .يحتل قطاع تكنولوجيا المعمومات و االتصال مكانة بارزة في المجال االنتاجي و الخدماتي -

 دراسة –بعنوان دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في دعم التسويق االبتكاري :  الدراسة الثالثة 
والتي ىدفت إلى معرفة مدى سعي . ميدانية بمؤسسة عمر بن عمر لمطالبة بن طراد سارة

المؤسسات االقتصادية الجزائرية لتطبيق تكنولوجيا االتصال الحديثة في أداء خدماتيا ومدى 
رضا الزبون عن الخدمات المقدمة لو في ظل وسائل االتصال ،الكشف عن مدى مساىمة 

التكنولوجيا الحديثة في تفعيل العالقة بين افراد المؤسسة االقتصادية وكذا بين الجميور ،التعرف 
 .عمى أىم أنواع التكنولوجيا الحديثة التي تساىم في عممية التسويق االبتكاري 

كما  ( فردا من مستيمكي عمر بن عمر 50)تمثمت عينة البحث في العينة العشوائية 
و كان من أبرز .استخدمت الطالبة أداة االستمارة والمقابمة معا وفق منيج التحميمي الوصفي

 :نتائجيا

تؤمن مؤسسة عمر بن عمر بأىمية التسويق االبتكاري وتعمل عمى تطبيق وانتياج ىذه  -
 .السياسة

ساعد ظيور التكنولوجيا االتصال مؤسسة عمر بن عمر عمى تسويق منتجاتيا داخل وخارج  -
 .الوطن
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة

بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة والتعرف عمى أىدافيا وأىم نتائجيا ساعدتنا  ىذه األخيرة  
 : في 

 .البحث عن زاوية جديدة في الموضوع حتى نبتعد عن التكرار  -
االستفادة من النتائج المتحصل عمييا حيث أن البحث العممي يبدأ من النتائج التي تم   -

 . التوصل إلييا

 : الخمفية النظرية

تبرز أىمة النظرية في البحث العممي كإطار تفسيري لمظاىرة : Théorie))تعريف النظرية 
نتبنى نظرية أو أكثر في الدراسة الواحدة و نضعيا في اإلطار المنيجي عمى أن .المدروسة

نقارن النتائج المتوصل إلييا في نياية البحث عند القيام ببحث استنباطي بغية توجيو البحث 
فيي تمكن من توضيح ما نؤكد عميو في الواقع المدروس ومن منح اتساق في .و توضيحو

مجال معرفي معين باقتراحيا تفسيرا أو تفسيرات قابمة أن تقابل بالظواىر وىذا يجسد الطابع 
 26.االستنباطي لمنظرية

 :نظرية االستخدامات و االشباعات

 : الخمفية التاريخية لنظرية االستخدامات و اإلشباعات

لجماىيرىا إلى بداية بحوث  (وسائل االعالم)يرجع االىتمام باالشباعات التي تقدميا الميديا 
االتصال الجماىيري ،بالرغم من أن ىذه البحوث اىتمت في األصل بدراسة التأثيرات قصيرة 

االستخدامات  )ومن المنظور التاريخي نجد أن ىذه البحوث .المدى لوسائل االعالم 

                                                             
الجزائر  – 2017- دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع – المقابمة: تقنيات البحث الكيفي- نفوسي - لمياء مرتاض  26
 29ص 
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قد بدأت تحت مسميات أخرى من بداية األربعينات وفي مجاالت قميمة من عمم  (واالشباعات
االجتماع التي تتعمق باالتصال الجماىيري ،ففي خالل ذلك العقد ركزت بحوث االتصال 

الجماىيري االمريقية عمى دراسة محتوى وسائل اإلعالم بشكل أكثر من تركيزىا عمى 
 27.اختالفات اشباعات الفرد 

  Theory gradification and uses:ماىية نظرية االستخدامات واالشباعات

تعتبر ىذه النظرية عن سر ارتباط الجميور المستمر بوسائل االعالم تمك االشباعات التي تحققيا 
ىذه األخيرة في أوساط الجميور وقد استندت ىذه النظرية في بدايتيا عمى حادثة اختفاء صحيفة 

يومية بمدينة نيويورك بسبب اإلضراب عددا من األسابيع إذ الحظ الباحثون أن الكثير من قراء تمك 
الصحيفة ارتبكت  حياتيم و صاحبيا القمق والتوتر طوال تمك الفترة ومنيم من أحس بفقدان السيطرة 

عمى المحيط وجيمو بما يحدث حولو ومنيم من عانى عدم التركيز في العمل وىكذا ،وقد أرجع 
و .الباحثون ىذه الظواىر إلى غياب االشباعات المعرفية وغيرىا التي كانت الصحيفة توفرىا لمقراء

ماذا تفعل وسائل االعالم  )تحول ىذه النظرية السؤال الذي ساد في النظريات السابقة أي 
وترى ىذه النظرية أن وسائل (.ماذا يفعل الجميور بوسائل االعالم؟)إلى سؤال آخر  (بالجميور؟

 : االعالم توفر عامة االشباعات واالستخدامات التالية

 .كالحاجة إلى األخبار وغيرىا: االشباعات المعرفية .1
ويشمل كل ما يتعمق بالمشاعر واألحاسيس عمى النحو الذي يجده :  االشباعات العاطفية .2

 .الفرد في مشاىدة المسمسالت و األفالم إذ قد يرتبط المشاىد عاطفيا بأبطال البرنامج 
 .أي احساس الفرد بمنزلتو بفعل ارتباطو بيذه الوسيمة أو تمك: اإشباعات تحقيق الذات

                                                             
 10 ص2016 مطبعة نانسً كنٌاط –نظريات اإلعالم اتجاهات حديثة في الرأي العام - دمحم فضل الحدٌدي 27
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أي الدخول في عالقات رمزية مع اآلخرين مما يوفر اإلحساس : االشباعات االجتماعية .3
 .باالنتماء إلى الجماعة 

ويتضمن ذلك كل ما يسيم في التنفيس عن مشاغل الحياة من برامج : االشباعات الترفييية .4
 28.لينة و استرخائية غير جادة

تيتم نظرية االستخدامات واالشباعات بدراسة جميور وسائل االتصال الذين يتعرضون بدافع معين 
وتأخد نظرية االستعماالت وتمبية الحاجات في االعتبار األول المتمقي . إلشباع حاجات فردية معينة

كنقطة بدء بدال من الرسالة ،وتشرح سموكو االتصالي فيما يتصل بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل 
  29.االعالم ألن األفراد يوظفون مضامين الرسائل بدال من التصرف سمبيا حياليا

 :افتراضات نظرية االستخدامات واالشباعات

 : يمكن أن تترجم ىذه النظرية بالفرضيات التالية

ضمن عدد من رسائل  (يختار)يعتبر المتعرض لوسائل االعالم ككائن اجتماعي فاعل ينتقي  .1
 .االتصال الجماىيري التي سوف تشبع حاجاتو و أىداف أعضائو 

 .في عممية االتصال الجماىيري تعود مبادرة ربط اختيار الوسيمة باشباع حاجة خاصة لدى المتمقين  .2
خبرات )التأثيرات المعرفية: يقوم االعالم بتحقيق ثالث تأثيرات من خالل اعتماد الناس عميو وىي .3

العاطفة،اليروب ،النمو ...( األسرة ،الجيران)،التأثيرات العاطفية ،التفاعل االجتماعي (المتمقين
باعتبارىا معايير ثقافية  (األم ،االنتماء ،الحمم ،االعتراف ،احترام الذات)التربوي ،التأثيرات السموكية

 30.يتم التعرف عمييا من خالل استخدامات الجميور لوسائل االعالم وليس من خالل مضمونيا
                                                             

 تونس ص 2011-الطبعة األولى– دار المتوسطة لمنشر  – المصطمحات الحديثة في االعالم و االتصال– عبد الرحمان عزي   28
 31ص- 30
الطبعة األولى – دار أسامة لمنشر و التوزيع – مدخل لعموم االتصال و االعالم – دمحم فاتح حمدي –  فضة عباسي بصمي  29

 338 ص- األردن عمان2017
- 2017الطبعة األولى –دار أسامة لمنشر والتوزيع  –إلعالمامدخل لعموم االتصال و- دمحم الفاتح حمدي-فضة عباسي بصمي  30

 .340األردن عمان ص 
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تعتبر نظرية االستخدامات واالشباعات النظرية األقرب لدراستنا ،العتبارىا تيتم بتأثير وسائل 
حد االعتماد عمييا في الحصول عمى  اإلعالم واالتصال عمى الجميور وتأثره بيا ىو اآلخر
 .المعمومات التي يريدىا واالشباعات التي يبحث عنيا

  
 



 التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: الفصل الثاني

 تمهيد

 ماهية التكنولوجيا: المبحث األول

 مفهوم التكنولوجيا 1.1
 التكنولوجيا والتتوو الببور  2.1
 انعكاسات التكنولوجيا 3.1
 أبعاد التكنولوجيا 4.1

 تتوو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المبحث الثاني

 مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 1.2
 نبأة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 1.2
 التتوو التاويخي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخصائصها 3.2
 خصائص تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 4.2

 مظاهو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة: المبحث الثالث

 تعويف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة 1.3
 سمات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة 2.3
 تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة 3.3
 بيئة االتصال الحديثة 4.3
 تأثيوات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة عمى الجمهوو 5.3

 خالصة
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 التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال  :الفصل الثاني 

 تمييد 

شيدت التكنولوجيا بصفة عامة تطورات نوعية صاحبت تطور حياة اإلنسان عبر العصور 
والحضارات ،فكانت لتكنولوجيا اإلعبلم االتصال بصفة خاصة تطورات ىي األخرى شكبل ومضمونا 

،وقد شمل ىذا التطور إزالة معظم العوائق االتصالية من زمان ومكان ليمنح لمستخدمي ىذه 
 .الوسائل حرية أكبر في االتصال بالعالم ويدعم مقولة أن العالم قرية صغيرة

حاولنا من خبلل ىذا الفصل التطرق إلى مفيوم التكنولوجيا عامة بما تحممو من تطور ،أبعاد 
،انعكاسات ووسائل نقل ىذه التكنولوجيا إضافة إلى تطور تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال نشأتيا 

مفيوميا ،كما عرجنا إلى أىم مظاىر تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال الحديثة وتأثيراتيا عمى جميور 
 . المتمقين

 ماىية التكنولوجيا :المبحث األول 

  مفيوم التكنولوجيا .3.1

التكنولوجيا ىي التطبيق العممي عمى نطاق تجاري وصناعي لبلكتشافات العممية 
واالختراعات المختمفة التي يتمخض عنيا البحث العممي وأنيا الجيد المنظم الرامي الستخدام 

نتائج البحث في تطوير أساليب أداء العمميات االنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل 
الخدمات واألنشطة اإلدارية والتنظيمية واالجتماعية وذلك بيدف التوصل إلى أساليب جديدة 
يفترض أنيا أجدى لممجتمع ،كما تعرف التكنولوجيا تقميديا بما تجسده االختراعات من معدات 

ولكن أوضح الكثيرون قصور ىذا التعريف ،وظير .وآالت وسمع لتحقيق أغراض اإلنسان 
التعريف األكثر اتساعا بأنيا وسيمة اإلنسان باستخدام المعرفة لزيادة قدراتو العممية،ولعل 
التعريف الذي أظير التكنولوجيا بأنيا العمم الذي ييتم بتحسين األداء والممارسة والصيانة 
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أثناء التطبيق العممي يضيف الكثير ،والذي يظير أن التكنولوجيا ىي استخدام المعرفة 
 . لتحديد أسموب عمل شيء ،والذي يمكن تكراره Practicalالعممية 

في ضوء ما تقدم يمكن االستنتاج بأن التكنولوجيا طريقة نظامية تسير وفق المعارف 
المنظمة ،وتستخدم جميع اإلمكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية ،بأسموب فعال 

إلنجاز العمل المرغوب فيو ،إلى درجة عالية من اإلتقان أو الكفاية ،وبذلك فإن التكنولوجيا 
 : ثبلثة معان

وتعني التطبيق النظامي لممعرفة العممية أو معرفة  :processesالتكنولوجيا كعمميات  . أ
 .منظمة ألجل ميمات أو أغراض عممية

وتعني األدوات واألجيزة و المواد الناتجة من تطبيق  :productsالتكنولوجيا كنواتج  . ب
 .المعرفة العممية

وتستعمل بيذا المعنى عندما يشير النص إلى العمميات :التكنولوجيا كعممية و نواتج معا  . ت
 1.ونواتجيا معا،مثل تقنيات الحاسوب

 :التكنولوجيا والتطور البشري  .2.1
كانت التكنولوجيا قبل عصر الصناعة مجرد تقنية وكان التطور التكنولوجي بطيئا ،ثم 

وازداد . حدث التقارب بين العمم و التكنولوجيا في عصر الصناعة حتى بداية القرن 
التزاوج بين العمم والتكنولوجيا بعد الحرب العالمية األولى وتحول تدريجيا إلى تكامل ،ثم 
انطمق بعد الحرب الثانية في عصر الذرة وتبعو عصر الفضاء و المعمومات مما أدى 

 .إلى معدالت عالية من التغيير والتطور المستمر
كانت عممية تطوير وسائل القياس من مستوى دقة عالية إلى أبعاد متناىية أحد المكونات 
،لتكون بالنسبة لمزمن مثبل من جزء من مميون من الثانية إلى األشير الضوئية ،والتوصل 

                                       
الطبعة  ،دار أسامة لمنشر والتوزيع، " مدخل إلى تقنياتو الحديثة–تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري " مجد الياشمي  1

 46-44 ،ص 2004 ،سنة ألردن عمان،ااألولى 
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إلى التحكم اآللي لمعدات غاية في التعقيد ومن مسافات وأبعاد تزداد مع الوقت ،مع 
وقد استخدمت في الفضاء . نجاح أساليب التصوير بنوعيات موجات متعددة ومختمفة

نوعيات من المعدات وتمت اكتشافات لم ينعكس منيا في االستخدام المجتمعي إال 
وكانت متابعة االكتشافات أو التطبيقات من جانب الميندسين أو رجال األعمال . القميل

ذوي الرؤية الثاقبة ودافعا ليم عمى تطوير منتج جديد أو تحديث منتج ليصبح ذا 
وبدأت بذلك ظيور . خصائص مميزة ،أو استحداث خدمة أو تحسين خدمات سابقة

البحوث العممية في مدى إمكانية تطوير التطبيقات ذاتيا أو التوسع في مجاالت 
 .االستخدام

لقد لعب التطور التكنولوجي وال يزال دورا أساسيا في تحديد مؤشرات التنمية االقتصادية 
ومن ثم االجتماعية في معظم دول العالم ،إذ إن التقدم التكنولوجي وسيمة أساسية لتسريع 

فمقد استطاع اإلنسان بفضل .عممية التنمية االقتصادية ،ويشيد عمى ذلك الواقع التاريخية 
اآللة أن يطور الزراعة كما استطاع بفضل البحوث والتطوير زيادة االنتاجية الزراعية ،وال 

يخفى ما لممكينة الزراعية من دور ىام في زيادة اإلنتاج الزراعي ،فإذا انتقمنا إلى 
الصناعة نجد أن اآللة وثورة البخار والثورة الصناعية في نياية القرن الماضي كان ليا 

اثر كبير في تسريع التنمية الصناعية وال يخفى ما احدثتو التكنولوجيا الصناعية المعتمدة 
 2.عمى االنسان اآللي والحواسيب اآللية من تطور الحجم ونوعية اإلنتاج الصناعي

 :انعكاسات التكنولوجيا  .3.1
 :عموما تأتي انعكاسات التكنولوجيا بوجو خاص عمى الجوانب االقتصادية كالتالي

يحدث تطور في التكنولوجيا أو استخداميا في المجاالت األخرى ،مستمدا من  .1
إمكانياتيا ،كما حدث في استخدام الحواسيب في الصناعة والزراعة والتجارة 

 .كأجيزة حاسبة في النواحي المالية واإلدارية
                                       

  48–– 46 صمرجع سبق ذكره –تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري – مجد الياشمي  2
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االنعكاس المتسع يأتي بنضوج التكنولوجيا وتطورىا لتصبح قطاعا اقتصاديا وىذا  .2
النضوج تم في الصناعة بعد بداية اإلنتاج الكمي وانتشار العمميات التصنيعية 

،وفي عصر المعمومات أصبحت التكنولوجيا قطاعا اقتصاديا بنفس المعيار بعد 
االنتشار الذي أضحت فيو اكبر القطاعات سواء في االستثمار أو في حجم 

 .العمالة

 : االنعكاس المنظومي 

أما الوجو اآلخر النعكاسات التكنولوجيا ىو االنعكاس المنظومي ،فيؤثر في مجال 
التطبيق مباشرة في العمل ذاتو ،وكذا في مجال إدارة التطوير أو مجال إدارة العمل 
والتشغيل أي عمى منظومة العمل ،وينطمق في النياية إلى نظم إنتاجية اكثر كفاءة 

 3.وفاعمية أو سيولة االنتاج 

 :أبعاد التكنولوجيا .4.1
 :لمتكنولوجيا أبعاد عديدة يمكن حصر أىميا في 

إن جميع االستثمارات الجديدة في أي مجال تحتوي عنصرا تكنولوجيا ىدفو زيادة الكفاءة  -
 .والفاعمية بالنسبة لتكنولوجيات سابقة

التكنولوجيات المتطورة تنطمق من أبحاث سابقة أو حالية ،سواء أبحاث عممية من أجل  -
المعرفة تحولت إلى خدمة التطبيق العممي ،أو أبحاث المعاىد والمراكز العممية من أجل 

 .تكنولوجيا المباشرة
التكنولوجيا ىي ارتفاع في مستوى القوى البشرية وقدراتيا المعرفية ،والتي تتمثل في  -

نتاجيتيا مع الزمن  4.إنتاجيا الكثير ،وقد زادت وتزداد قيمة القدرة المعرفية وا 

                                       
  48 صمرجع سبق ذكره  –تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري –مجد الياشمي   3
 49ص -مرجع سبق ذكره–تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري – مجد الياشمي  4
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 :تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : المبحث الثاني 

 مفيوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  .3.2

يقصد بالتقنيات الحديثة في مجاالت االتصال المختمفة أو ما يسمى بتكنولوجيا االتصال تمك 
التقنيات المختمفة التي يتم توظيفيا لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد إيصالو من 

خبلل عممية االتصال الجماىيرية أو الشخصية ،التي يتم بواسطتيا جمع المعمومات 
والبيانات المسموعة والمكتوبة والمصورة والمرسومة ،ومعالجتيا حسب الوسيمة االتصالية 

المستخدمة ،مطبوعة أو مسموعة أو مرئية مسموعة ،ثم تخزين ىذه المعمومات واستخراجيا 
في الوقت المناسب ،ثم عممية نشر ىذه المادة مطبوعة أو مذاعة أو مرئية مسموعة ،ونقميا 

وقد تكون تمك التقنيات يدوية أو ميكانيكية أو إلكترونية ،حسب .من مكان إلى آخر،وتبادليا 
 5.التطور التاريخي لوسائل االتصال والمجاالت التي يشمميا ىذا التطور

 نشأة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  .2.2

منذ نشأة االنسان كان البد لو من وسائل يعبر بيا عن أفكاره ومطالبو ،فبدأ بالحديث واإلشارة 
 .والرسم ومن ثم الكتابة ،وقد استغرق ىذا معظم التاريخ البشري 

حسب ما –لكي ينقل االنسان خبراتو لآلخرين ،ويتم التواصل معيم فقد ابتكر حينيا وسائل بدائية 
–فاستخدم صوتو ثم يده في الكتابة والرسم واإلشارة بيا وذلك لكي يوصل مراده لآلخرين –أتيح لو 

بمرحمة المغة –'' دانيل بيل''سماه بعضيم وىو –وكانت تمك ىي الثورة األولى في مجال االتصال 
حتى وصمت أخيرا تمك الرموز واإلشارات والكتابات إلى حروف ىجائية .  Speechالممفوظة 

منظمة ولوال حروف الكتابة ىذه لظمت الغالبية العظمى من سكان العالم تعاني من األمية وسماه 
 واستطاع اإلنسان بيا أن يحفع ما ابتكره عبر الزمان   Writingبمرحمة المغة المكتوبة ''دانيل بيل''

                                       
 (دراسة تطبيقية ميدانية) استخدامات تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني–عبد الباسط دمحم عبد الوىاب   5
  85–84ص  -2005الطبعة األولى  القاىرة سنة -المكتب الجامعي الحديث –
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يوزعيا عبر المكان في سجبلت مادية وكانت أكثر فعالية من الحديث والكبلم ،وتعد ىذه الثورة 
ن كان نقميا  الثانية في مجال االتصال وكانت أقرب وسيمة حينيا ىي األحجار والعظام والخشب وا 

وىي –عبر المكان غير ميسور فاستطاع االنسان بيذه الوسائل أن يعبر المكان رغم بدائيتيا 
ثم تطور األمر إلى إكتشافو ورق البردي فسيل عميو –الطبول والنار والحمام الزاجل والمرايا العاكسة 

حممو وظل العقل البشري يتطمع لممزيد من التطور حتى وصل بو ذلك إلى اختراع الطباعة في 
منتصف القرن الخامس عشر تقريبا ،وسيمت تمك الوسيمة سبل المعرفة لئلنسان ،وبفضميا انتشرت 

الوسيمة أيضا  الصحف في العالم ،وتعد ىذه الثورة الثالثة في مجال االتصال اإلنساني ،وميدت ىذه
إلى ميبلد وسائل أخرى تعتمد غالبيتيا عمى وجود أشياء مصاحبة ليا يستطيع من خبلليا نقل 

بمرحمة االتصال السمكية والبلسمكية '' بيل دانيل''رسائمو المبسطة إلى اآلخرين والتي سماىا 
Telecommunication  ن كانت تتطمب  وكانت ىذه الوسائل أكثر قدرة عمى تمبية حاجاتو ،وا 

وجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل ، فقد ظير التمغراف كأداة اتصال عبر شبكات من األسبلك 
أن يخترع التميفون لنقل الصوت إلى مسافات بعيدة وأمكن '' جراىام بل'' استطاع 1876ففي عام 

من خبلليا أن تصل أطراف نائية بواسطة البرق والياتف والمذياع وبظيورىا يعد فجر الثورة الرابعة 
في مجال االتصال قد رأى النور ثم استخدمت تكنولوجيا أخرى وىي الكاميرا خاصة في مجال 

 مم  الذي بو ثقوب وعجبلت مسننة 35السينما فقد ابتكر الفيمم المصنوع من السمولويد مقاس 
 م ،واستطاع 1894لضبط حركة الفيمم ،وقد افتتح إديسون دار تسجيل الحركة في بردواي عام 

 6. م1895افتتاح السينما في باريس عام " لومميير"األخوان 

أصبحت السينما أول وسائل االتصال الجماىيرية الحديثة ثم تبلىا محاولة االتصال عن طريق 
جياز السمكي  فكانت اإلذاعة وأىم ما يميزىا ىو السرعة وال يوجد ما يعيقيا عن المستقبمين ليا 

الذي كان . م في أمريكا 1925 عام  KDKA،ونتيجة لذلك ظيرت أول محطة لمراديو سميث

                                       
 (دراسة تطبيقية ميدانية) استخدامات تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني–عبد الباسط دمحم عبد الوىاب  6
 90ص –مرجع سبق ذكره –
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ثم تم التوصل إلى اختراع أشرطة الكاسيت المسموعة .نجاحيا دافعا إلنشاء محطات أخرى في العالم
 .والمرئية ،سيبل بذلك لئلنسان التواصل مع اآلخرين

استأثر الراديو باىتمام العائبلت في عدد من الدول العالم في ساعات المساء من الثبلثينيات حتى 
منتصف السبعينات ومازال مستأثرا بذلك االىتمام في أماكن متعددة ولكن أقل مما كان في الماضي 

 .وذلك لوجود منافسين لو ،وأىميم ما جاء ميبلده بعده بسنوات قبلئل وىو التمفزيون 

فبعد الحرب العالمية الثانية شيدت تكنولوجيا التمفزيون تحسنا في تقديم صور أكثر دقة ووضوحا 
وحتى يومنا ىذا ال يزال منافسا قويا لغيره من الوسائل اإلعبلمية األخرى ،ال شك أن من أىم 

اختراع الحاسب اإللكتروني في األربعينيات من ىذا –بل وكل العصور –اختراعات القرن العشرين 
ثم أخيرا ما أحدثتو األقمار الصناعية من '' ليام شوكمي''و '' فود نيومان''القرن عمى يدي العالمين 

لى أي مكان في العالم وتعد  إمكانية نقل الحدث لحظة وقوعو عمى شاشة التمفزيون من أي مكان وا 
ىذه الثورة الخامسة في مجال االتصال اإلنساني فالناس في كل عصر قد أظيروا مقدرة ممحوظة 

عمى األخذ بتكنولوجيا عصرىم وطبقوىا بطرق عصرية تناسب حل المشكبلت حياتيم العممية ولعل 
أبرز مظاىر تمك الثورة االتصالية يتمثل في انتشار اإلنترنت ،فقد أجمع عمماء االتصال والمعمومات 

أن إنجازىا يعتبر أىم إنجاز في أواخر القرن العشرين ،فمن الواضح أن العمم والتكنولوجيا كانا في 
العصور السابقة يسيران بخطى بطيئة نسبيا فإن تطورىما وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية بدأ 

يشعر –حتى الذي يممك درجة عالية من الثقافة –يأخذ شكل قفزات متبلحقة األمر الذي يجعل المرء 
 .بصعوبة متزايدة في مبلحقة واستيعاب ىذا التدفق اليادر من إنجازات العمم والتكنولوجيا 

استطاع اإلنسان عن طريق اختراع ىذه الوسائل الفنية وتحسينيا وزيادة عددىا أن يحرر عممية 
 7 .االتصال من قيود الزمان والمكان 

                                       
 (دراسة تطبيقية ميدانية) استخدامات تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني–عبد الباسط دمحم عبد الوىاب   7
 95-91ص  –مرجع سبق ذكره–
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 :التطور التاريخي لتكنولوجيا االتصال وخصائصو  .4.2

 :التسارع الزمني إليقاع تطور تكنولوجيا االتصال :أوال

إن المسيرة التطورية لتكنولوجيا االتصال توضح التسارع الزمني  الذي اكتسبتو تمك 
 .التكنولوجيا مما أدى إلى انضغاط الفواصل الزمنية بين المبتكرات التكنولوجية االتصالية 

ثورة )فقد استغرق األمر عشرات آالف من السنين لبلنتقال من ثورة االتصال األولى 
 .( ثورة الكتابة )إلى ثورة االتصال الثانية (المغة

إلى ثورة (ثورة الكتابة)ثم استغرق األمر آالف السنين فقط لبلنتقال من ثورة االتصال الثانية 
 .(ثورة المطبعة)االتصال الثالثة 

إلى ثورة (ثورة المطبعة)ثم استغرق األمر مئات السنين فقط لبلنتقال من ثورة االتصال الثالثة 
 .(ثورة الكيرباء والكيرومغناطيسية)االتصال الرابعة 

ثم استغرق األمر فترة زمنية محدودة تقاس بالسنوات لبلنتقال من ثورة االتصال الخامسة 
 .(ثورة المعرفة)إلى ثورة االتصال السادسة (ثورة المعمومات )

وأخيرا أصبح األمر يقاس بالشيور لرصد الفترات الفاصمة بين التطورات المتتابعة داخل ثورة 
حيث أصبحت قدرات أجيزة الكمبيوتر تتضاعف في مجال سرعة . االتصال السادسة الراىنة

 .معالجتيا لممعمومات وسعتيا التخزينة ،خبلل عدة شيور فقط

لعل ىذا االنضغاط في الفواصل الزمنية خبلل المسيرة التطورية لتكنولوجيا االتصال ،يوضح 
 .مدى التسارع الذي أصبحت تتطور بو ىذه التكنولوجيا 
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 :التضخم الكمي في نسبة انتشار وسائل االتصال :ثانيا 

يوضح التطور التاريخي لتكنولوجيا االتصال ،مدى االنتشار الواسع الذي حققتو وسائل 
 8.االتصال بالمجتمعات في أزمنة قياسية

  :خصائص تكنولوجيا االتصال .5.2

أيا كانت أنواع ومجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال فإن ىذه التكنولوجيا تتميز بعدة 
 :خصائص يمكن بمورتيا فيما يمي

التطور المتسارع في ىذه التكنولوجيا في اتجاه اختصار عامل المسافة والزمن ،ىذا  .1
التطور بمغ من األىمية في الحقب األخيرة إلى حد أن أطمق البعض عمى الكرة 

كناية عن المقدرة اليائمة التي تتيحيا .األرضية التي نعيش فييا وصف القرية العالمية 
تكنولوجيا االتصال الحديثة في مجال نقل وتبادل المعمومات بين مختمف أجزاء العالم 

 .في التو والمحظة
تتسم تكنولوجيا االتصال بالمرونة والقابمية لمتطويع والتأقمم فكل فن تكنولوجي جديد  .2

نما ينفرد بميزات خاصة في مجال نشر  يظير في مجال االتصال ال يمغ اآلخر وا 
وترويج المعمومات فظيور الراديو لم يؤد إلى اختفاء المطبوع الدوري ولكن تميز عميو 

 .بقدرتو عمى االنتشار وتخطى الحواجز مثل الحواجز الثقافية والجغرافية
تكنولوجيا االتصال وبالذات المتقدمة منيا تتسم بكثافة استخدام رأس المال والتعقيد  .3

وىي لكل ذلك تأخد صبغة احتكارية ،حيث تركز عادة في .الشديد وارتفاع التكمفة
 9.أيدي بناء القوة والنفوذ السائد في المجتمع

                                       
 39 –38ص مرجع سبق ذكره  -تكنولوجيا االتصال–دمحم محفوظ   8
 القاىرة سنة العربي لمنشر والتوزيع  –(بين النظرية والتطبيق)تكنولوجيا االتصال و الثقافة –عبد الفتاح عبد النبي   9

 83-81ص -1990
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 :مظاىر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة :المبحث الثالث 

 تعريف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة  3.2

 رغم ذيوع استخداميا N.C.T'' تكنولوجيا االتصال الحديثة  ''ليس ىناك تعريف محدد لعبارة 
 .،غير أن مدلوليا أصبح ينصب عمى الوسائل اإللكترونية المستخدمة في اإلنتاج والتسجيل 

في تعريف تكنولوجيا االتصال ،تحمل قدرا كبيرا من النسبية ،فيي تتوقف ''حديثة ''ان كممة 
 .في الدرجة األولى عمى مدى تطور المجتمع وأخذه باألساليب الحديثة  في اإلنتاج

فما يعتبر من التقنيات التقميدية في المجتمعات المتقدمة ،قد يعتبر حديثا في مجتمعات أقل 
فما يعتبر حديثا .كما أن النسبية تمتد إلى المرحمة الزمنية من مراحل تطور المجتمع .تقدما 

اليوم ،سوف يصبح تقميديا في مراحل تاريخية تالية ،كما يتوقف األمر كذلك عمى التقدم 
الصناعي في إنتاج تكنولوجيا االتصال ،وىو تقدم يسير بسرعة كبيرة ،فقد تتوقف الصناعة 
في مرحمة معينة بحكم التطور ،عن إنتاج بعض التكنولوجيات االتصالية التي كانت سائدة 

في ىذه المرحمة ،وتقدم بدائميا األكثر تطورا ،وتترك األولى لمزوال ،بحكم عدم توفر 
 10.مستمزمات تشغيميا

 سمات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة  .2.3
  : Interactivityالتفاعمية  .1

مع تطور األبحاث بداية األربعينيات تم تعزيز دور المستقبل بظيور ما يسمى رجع 
الصدى أو رد الفعل ،وتدريجيا ظيرت دراسات التمقي في الستينات وأصبح المستقبل 
متمقي نظرا لتعاظم دوره في العممية االتصالية التي تطبع اإلعبلم ،ثم تدريجيا أتاحت 
شبكة اإلنترنت واستخدامات مختمف التطبيقات مفيوم التفاعمية ليتحول المتمقي إلى 

                                       
الطبعة –دار األلمعية لمنشر والتوزيع  –(المسائل النظرية والتطبيقية )تكنولوجيا االتصال الحديثة – ىارون منصر  10

  15–13ص –الجزائر  –2012  الجزائر سنةاألولى
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مستخدم الذي أصبح لو عبلقة قوية وبارزة بالمرسل أو القائم باالتصال وعمى عكس 
 11.وسائل اإلعبلم التقميدية التي تفتقر إلى رجع الصدى

من أبرز صفاتيا ىي تبادل األدوار بين المرسل والمستقبل ،أي إن ىناك أدوارا 
 12.مشتركة بينيما في العممية االتصالية

   The determination of the beneficiaryتحديد المستفيد  .2
تعني ىذه السمة أن المعمومات التي تتبادل سوف تكون محددة الغرض ،أي أن ىناك 

درجة من التحكم في معرفة المستفيد أفرزتيا تكنولوجيا االتصاالت المتمثمة بإحدى 
التي تتيح لممشترك بيا  (الرزم البريدية الخادمة)أنظمة البريد اإللكتروني أال وىي 

مجاال واسعا لمتحكم بكمية المعمومات المرغوبة ونوعيتيا ،ويقوم بيذه الخدمة شخص 
الذي يقوم بترتيب ىذه العممية عن طريق معرفة رغبات المستفيدين  (المنسق)يدعى 

 (صناديق البريد اإللكتروني)وحاجتيم من المعمومات وتجييزىم بيا عن طريق 
 .الخاص بكل مشترك لقاء اشتراك شيري أو سنوي يدفع لقاء ىذه الخدمات

 :  Asynchronizationالالتزامنية  .3
وتبرز أىمية ىذه السمة كونيا تسمح بإمكانية تراسل المعمومات بين أطراف العممية 

وىذا يعني أن ىناك إمكانية .االتصالية من دون شرط تواجدىا في وقت إرساليا
تخزين المعمومات المرسمة عند استقباليا في الجياز واستعماليا وقت الحاجة ،فمثبل 
في أنظمة البريد اإللكتروني ترسل المعمومات من منتجييا إلى المستفيد منيا في أي 

 .وقت 
 
 

                                       
شركة دار األكاديميون لمنشر –األدوات الرقمية والمنصات التفاعمية . االستخدامات 2.0صحافة – صالح فبلق شبرة  11

 49 –48ص   -2019  عمان األردن سنة والتوزيع الطبعة األولى
  51ص مرجع سبق ذكره  –(المسائل النظرية والتطبيقية )تكنولوجيا االتصال الحديثة –ىارون منصر   12
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 :  Mobilityقابمية التحرك أو الحركية  .4
وتسمح ىذه السمة في بث المعمومات واستقباليا من أي مكان آخر أثناء حركة منتج 
ومستقبل المعمومات وذلك باستخدام عدد من األجيزة المختمفة مثل التمفزيون النقال 
وىاتف السيارة والتمفاز المدمج في ساعة اليد ،وجياز الفاكس الذي يمكن استعمالو 

 .في السيارة وكذلك الحاسوب اإللكتروني النقال 
  : Convertibilityقابمية التحويل  .5

وىي إمكانية نقل المعمومات من وعاء آلخر باستعمال تقنيات تسمح بتحويل األوعية 
الورقية إلى مصغرات فيممية وبالعكس كذلك إمكانية تحويل المعمومات المسجمة عمى 

المصغرات الفيممية إلى األوعية الممغنطة أو الميزرية ،وكذلك إمكانية تحويل 
 .  النصوص من لغة إلى أخرى أو ما يسمى بنظام الترجمة اآلية 

 :  Connectivityقابمية التوصيل  .6
ىذه السمة تتمثل بإمكانية استعمال األجيزة المصنعة من قبل الشركات المختمفة  
التي تحكميا معايير معينة في توحيد صناعة األجزاء المختمفة ليذه  األجيزة مما 

يتيح إمكانية تناقل المعمومات بين المستفيدين وبغض النظر عن الشركات المصنعة 
 . لؤلجيزة المختمفة 

 : Ubiquity:الشيوع واالنتشار  .7
وتعني االنتشار المنيجي لوسائل االتصال حول العالم وفي الطبقات المختمفة 

لممجتمع ،إذ كمما تظير وسيمة لتناقل المعمومات تعد في البداية ترفا ،ولكنيا في 
النياية تصبح بعد حين تقميدية يمكن استعماليا من فئات وطبقات مختمفة في 

 .المجتمع مثل استعمال التمفون وأجيزة الفاكس وغيرىا من التقنيات
 : Globalizationالعالمية أو الكونية  .8
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وتعني إمكانية تناقل المعمومات بين المستفيدين عمى مستوى العالم ،وذلك لتوافر 
كميات ونوعيات من التقنيات التي تسمح بذلك وىذه السمة من السعة في تناقل 

المعمومات بين البشر تضفي الكثير من المميزات عمى التواصل العممي والتقني وفي 
 .تناقل الخبرات بينيم وبالتالي يكون التواصل عالميا

  : Demassificationالالجماىيرية  .9
وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجو إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة 
،وليس إلى جماىير ضخمة كما كان في الماضي ،وتعني أيضا درجة تحكم في نظام 

  13.االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستيمكيا
 :تقنيات اإلعالم االتصال الحديثة  .3.3

تعتبر تقنيات االتصال مختمف التقنيات المستخدمة في الوسائل االتصالية المختمفة ،مع 
اإلشارة إلى عبلقة التقنيات المستخدمة باإلطار الزمني الذي تعيشيا وسائل االتصال 

األحدث تبعا لكونيا تمثل نياية فترة اكتشاف واستخدام التقنيات اإللكترونية التي أعقبت في 
ظيور التقنيات الميكانيكية ،وقد استيدفت التقنيات الحديثة في مجال االتصال المختمفة زيادة 

قدرة الوسائل االتصالية المتاحة عمى التعامل مع األوضاع الحديثة لجماىيرىا وذلك من 
 :خبلل 

 :زيادة القدرات المتاحة لوسائل االتصال: أوال

يمثل ىذا الجانب توجو تقنيات الحديثة نحو ترقية مستوى الوسائل المستخدمة ،وذلك بيدف 
رفع كفايتيا من حيث ىي وسائل اتصال،واستيدف ذلك السعي نحو تجاوز بعض العيوب 

                                       
الطبعة –دار األلمعية لمنشر والتوزيع  –(المسائل النظرية والتطبيقية )تكنولوجيا االتصال الحديثة –ىارون منصر   13

    55 –51 ص–الجزائر  –2012األولى 
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التي تقمل من قدرة بعض الوسائل عمى أداء دورىا مع عمل التقنيات الحديثة عمى إضافة 
 .بعض  المزايا لؤلجيزة المستخدمة بما يسيل استخداميا أو يقوي قدرتيا التأثيرية

 :توسيع التغطية الجغرافية لوسائل االتصال: ثانيا 

لقد جاء ىذا التغيير تبعا لكبر القطاعات الجماىيرية المستيدفة في ظل توسيع السوق التي 
تعمل فييا وسائل االتصال الحديثة ،بما يستوجب أن تصل ىذه الوسائل بخدماتيا إلى 

الجماىير في مختمف األحداث ،ولقد سايرت التقنيات الحديثة لوسائل االتصال ىذا االتجاه 
 :من خبلل ظيور

 : نظام البث المباشر عبر األقمار الصناعية . أ

تعود بدايات استخدام األقمار الصناعية في األغراض االتصالية إلى استخدام القمر 
 م ،حيث كان 1960الذي أطمق عام  ''ECKO-1 -1إيكو ''الصناعي األمريكي المسمى 

ىذا القمر يقوم بعكس إشارات الراديو فقط ،ثم تطورت أنظمة األقمار الصناعية حتى أمكن 
الوصول إلى األقمار القادرة عمى نقل االتصاالت المختمفة الياتفية والتمفزيونية واإلذاعية عبر 

 14.تسمميا من المحطات األرضية الراغبة في استقباليا 

 :الصحف اإللكترونية  . ب
عرفت سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عدة تجارب لتقديم الخدمات الصحفية 

يجاد بدائل جديدة لتوصيل المواد الصحفية لمجميور ،حيث بدأت أول تجربة لنشر  وا 
  ببريطانيا 1971األخبار إلكترونيا عام 

                                       
نائب رئيس تحرير األىرام لتطوير وتحديث المعمومات وشبكة  –تقنيات االتصال والمعمومات– أبو السعود ابراىيم  14

  17– 13ص – 2005  سنة اإلنترنت
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وانتشرت الصحافة اإللكترونية تدريجيا لتشمل مختمف دول العالم ففي دراسة في 
 صحيفة فإن أكثر من ثمثي ىذا العدد من 3400 شممت أزيد من 2001فرنسا سنة 

 15.الصحف تممك نسخا إلكترونية
  :2.0صحافة الويب 

تعتبر النسخة المتطورة لمصحافة اإللكترونية من خبلل توسيع نشاطيا إلى خارج 
الموقع اإللكتروني الرسمي وزيادة االعتماد عمى منصات أخرى مثل شبكات التواصل 

االجتماعي ومنصات اليوتيوب والمدونات ومحركات البحث ومختمف التطبيقات 
 2.0.16الحديثة المتزايدة عمى الويب 

 :إضافة البعد التفاعمي لوسائل االتصال :ثالثا 

أمكن التقنيات الحديثة في ىذا المجال أن توفر لوسائل االتصال الحديثة القدرة عمى األداء 
التفاعمي الذي يمكن المتمقين من التفاعل اإليجابي مع ما يتمقونو من رسائل ،وقد عممت 
التقنيات الحديثة عمى إدخال البعد التفاعمي لمعديد من وسائل االتصال وذلك عمى النحو 

 :التالي 

 :الياتف  . أ
يتحقق ىذا في أنماط االتصال التي تتم بين عدد كبير من المتصمين ،وىو ما يمكن 
أن يسمى بالمؤتمرات الياتفية ،ويقوم عمى أساس اتصال أكبر عدد من المشتركين 
في عممية اتصالية واحدة عبر الياتف أو الحاسبات الموصمة بالياتف ،مع إتاحة 

                                       
 28ص  –مرجع سبق ذكره  – ،األدوات الرقمية والمنصات التفاعميةاستخدامات 2.0صحافة الويب – شبرة صالح فبلق15
–30  
 29 ص–مرجع سبق ذكره  – ،األدوات الرقمية والمنصات التفاعميةاستخدامات 2.0صحافة الويب – شبرة صالح فبلق16
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التقنيات الحديثة إلمكان أن يرى المشتركين بعضيم أثناء عممية االتصال عبر 
 17.استخدام أنظمة الفيديو

 : Invisionالتمفزيون التفاعمي   . ب
يعرف أنو التمفزيون عالي التقنية يتميز بوجود خط راجع بين الجياز و جية البث أي 

أن المشاىد لديو الفرصة الكاممة لئلرسال المعمومات أو الطمبات وتمقي اجابات  
بصفة شخصية بحتة كما يستطيع أن يتحكم في الصورة التي أمامو من حيث الحجم 

والتوقيت واإليقاف فضبل عن الحصول عن معمومات تفصيمية تكون ذات صمة 
 18.بالمشيد أمامو أو خدماتية  بحتة

 :بيئة االتصال الحديثة  .4.3

ال شك أن تكنولوجيا االتصال الجديدة تسد نقصا في التكنولوجيا القديمة ،وتفجر آفاقا جديدة 
نما يحدث عادة قدر من التوافق بين القديم  ،لكنيا ال تجعمنا نتخمى عن التكنولوجيا القديمة ،وا 

 .والجديد لصالح خدمة البشر

 :تكنولوجيا االتصال الرقمي  .1
يتميز االتصال الرقمي بالنشاط والقوة التي تجعل االتصال مؤسسا ومصانا كوحدة 

متكاممة عالية الجودة ،كما تتسم الشبكة الرقمية بقدر عالي من الذكاء حيث يمكن أن 
 بصفة مستمرة ويصحح  Channelيصمم النظام الرقمي لكي يراقب أوضاع القناة 

 كما  Echo Controlكذلك يستطيع النظام الرقمي التحكم في الصدى  .مسارىا 
 حيث يسمح النظام الرقمي بنقل البيانات  Genericيتسم النظام الرقمي بالشمول 

                                       
 18ص –مرجع سبق ذكره   –تقنيات االتصال والمعمومات–أبو السعود ابراىيم   17

   مجمة  الباحث  MTV والتمفزيون المحمول  Interactiveالتمفزيون التفاعمي الرقمي – طارق عمي حمود  18
 113-111ص -2013سنة  19كمية اإلعبلم جامعة بغداد العدد - اإلعبلمي 
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بشكل نصوص وصوت وصورة ورسوم بقدر عالي من الدقة ،كما يتسم االتصال 
 . Securityالرقمي بتحقيق قدر عال من تأمين االتصال 

 :تكنولوجيا األقراص الميزرية  .2
وىي أقراص يسجل عمييا عن طريق أشعة الميزر ذات اإلمكانيات البلمتناىية ،حيث 
يمكن تخزين واستعادة البيانات والمعمومات الصوتية والمصورة عن طريق الميزر بدال 

الطريق ''  Laser beam''من الرأس اإلكترومغناطيسي ،لقد أضاء شعاع الميزر 
حيث وفر سرعة ىائمة لتبادل المعمومات تقدر : أمام ثورة حقيقية في عالم االتصاالت

 في الثانية الواحدة وىي سعة إرسال تكفي لنقل مضمون Giga byteبالجيجا بايت 
نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة ودائرة واحدة من أللياف الزجاجية يمكن أن 

 . ألف مكالمة ىاتفية20تنقل 
 " :الفيديو تكست"تكنولوجيا  .3

تعتبر أنظمة الفيديو تكست أكثر تطورا من حيث كونيا أنظمة تفاعمية ، حيث يقوم 
المتمقي في ىده الحالة باالتصال بمراكز المعمومات لمحصول عمى المعمومات المعينة 
أو المختصة بفرع من الفروع التي يرغب في معرفتيا ،وتتيح مراكز المعمومات بدورىا 
معمومات مفيدة سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو تعميمية أو عممية ،ومن أمثمة ىذه 

  وشركة بريستيل  Minitelالمراكز أو الشركات التفاعمية شبكة المينيتيل الفرنسية 
Prestel  البريطانية . 

 :تكنولوجيا الكمبيوتر النقال والياتف النقال .4

ىو نظام يتيح لئلنسان أن ينقل معو وثائقو ومعموماتو واتصاالتو ،فمم تصبح قدرة اإلنسان 
فيما تستطيع ذاكرتو البشرية المحدودة أن تحممو وال عقمو المقيد وال نقول المحدود أن 

يتصدى لو ،بل أصبحت قدرتو عمى النفاذ إلى مصادر المعمومات عندما يحتاجيا وعمى 
كمبيوتر نقال :توفير الوسائل العممية لحل ما يصادفو ،وىكذا أصبح الئلنسان رفيقان 
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Portabel Computer  وىاتف نقال Portable Phone  األول يحمل لو ممفاتو 
وبرامجو والثاني ىو نافذتو التي يطل منيا عمى العالم حيثما كان محققا بذلك أقصى 

 .درجات الشفافية الجغرافية والمعموماتية

 :تكنولوجيا الوسائط المتعددة  .5
تكنولوجيا الوسائط المتعددة ىي تمك التطبيقات التي تدمج بين اثنين أو أكثر من 

الوسائط المتمثمة في الرسومات الخطية الثابتة ،والرسومات المتحركة ،والصور الثابتة 
 19.،والصور المتحركة والفيديو والصوت والنصوص والبيانات المتعددة

 تعتبر التكاممية أو التفاعمية من أىم خصائص وسمات الوسائط المتعددة تعمل عمى 
 20.ضرورة تحقيق مبدأ التكامل بين مجموعة الوسائط المتعددة المختمفة

 تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة عمى الجميور  .5.3
من خبلل تعدد قنوات االتصال المتاحة أمام األفراد ،فمقد أتاحت تكنولوجيا االتصال 
الحديثة عددا كبيرا من خدمات االتصال خبلل العقدين الماضيين ،مثل التمفزيون 
الكابمي التفاعمي واالتصال المباشر بقواعد البيانات وىذه الوسائل تخاطب األفراد 
وتمبي حاجاتيم ورغباتيم الذاتية وان ىذه التكنولوجيا االتصالية الراىنة تتسم بسمة 
أساسية وجديدة في الوقت نفسو عمى عالم صناعة البلتصال وىي التفاعل بين 

 .المرسل والمستقبل
كما أن تكنولوجيا االتصاالت الحديثة قضت عمى مركزية وسائل اإلعبلم واالتصال 
،ونتيجة لذلك ستتحول المجتمعات الجغرافية  إلى مجتمعات فكرية بمعنى أن حدود 

                                       
 37 ص مرجع سبق ذكره- تكنولوجيا االتصال الحديثة المسائل النظرية والتطبيقية– ىارون منصر  19
 العين ،اإلمارات العربية الطبعة األولى–دار الكتاب الجامعي  –دراسات في اإلعالم اإللكتروني– عبد القادر الفيصل  20

 349ص  -2014المتحدة سنة 
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نما ستحددىا االىتمامات الفكرية المشتركة  المجتمع لن تتحدد بالحدود الجغرافية وا 
 21.غير المقيدة

 :خالصة

ظيرت التكنولوجيا مع تنامي الوعي البشري إذ اعتبر العقل البشري محور ليا فميدت لميبلد وسائل 
اإلعبلم االتصال وحررتيما من قيود الزمان والمكان لتسييل التواصل بين الناس حيث فرضت 

التكنولوجيا نفسيا فشكمت تطورات متبلحقة لعبت دورا ىاما وتكامبل من الوظائف االدارية 
واالتصالية في المؤسسة من خبلل التحفيز عمى العمل ،ومن بعد أصبحت وسيمة ىامة لتخفيض 
التكاليف وزيادة السرعة في معالجة وتحسين الجودة والكفاءة في أنشطة المؤسسة، ومن ثم توجيو 
الموظفين لتبيان كيفية أداء العمل في زمن قياسي دون حواجز تعرقل الميام إضافة لمعرفة مدى 

 .تقدم العمل و اجراء التصحيحات قبل الوقوع في الخطأ
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 ماىية الجميور : الفصل الثالث 

 :تمييد

يعد الجميور تمؾ الجية التي تستقبل الرسائل الموجية ليا مف طرؼ وسائل اإلعالـ 
أو مف وسائل االتصاؿ الحديثة كالوسائط ...واالتصاؿ مف صحف ،إذاعة ،تمفزيوف 

المتعددة وغيرىا مف الوسائل الحديثة التي يمتف حوليا الجميور ويتشكل عبرىا ما يعرؼ 
لذلؾ يعتبر فيـ وضبط مصطمح الجميور فيما دقيقا أساس القياـ بما يعرؼ .بالرأي العاـ

بداء رد فعمو اتجاىيا  .بدراسات الجميور ،وما مدى تأثره بتمؾ الوسائل وا 

 :وقد حاولنا مف خالؿ ىذا الفصل تسميط الضوء عمى العناصر التالية

مراحل تشكل مفيـو الجميور وما يحتويو مف سمات وخصائص ومكونات ،كذلؾ 
وما يميزه مف سمات ،إضافة إلى دراسات الجميور وعوامل .تقسيماتو مف أصناؼ وأنواع 

كما تطرقنا إلى لمحة بسيطة عف الرأي العاـ وأىمية استطالعاتو في دراسة .تطويرىا 
 . الجميور

 المفاىيم األساسية لمجميور  :المبحث األول 

: مفيوم الجميور .1.1

إف االستعماالت الشائعة لمفيـو الجميور تعتبر ىذه الظاىرة االجتماعية المعقدة مجرد 
لممتفرجيف عمى مسرحية أو مقابمة رياضية أو بصفة أكثر شموال ىو  حصيمة عددية

ومشاىدي قناة       مجموع قراء صحيفة أو نشرة ،ومجموع المستعمميف لمحطة إذاعية
،ومجموع زوار موقع إلكتروني عمى شبكة االنترنت ،ىذا المفيـو نجده أكثر  تمفزيونية

شيوعا واستعماال في معظـ األبحاث الخاصة التي تنجزىا وسائل االعالـ نفسيا باسميا 
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،تكمف في  ف أىمية أي وسيمة إعالمية بالنسبة لممعمنيف والقادة السياسييفألولحسابيا ،
 1.حجـ جميورىا

:  مراحل تشكل مفيوم الجميور .2.1

يخضع مفيـو الجميور أو مفيـو جميور وسائل اإلعالـ في صياغتو الراىنة إلى 
مجموعة مف االعتبارات ليا عالقة بالتطور السريع الذي تشيده المجتمعات الحديثة في 
مجاالت االعالـ واالتصاؿ الجماىيري خاصة انعكاسات االستعماؿ المكثف لتكنولوجيا 

فيما يخص مصطمح الجميور فقد خضع في تشكيمو إلى مرحمتيف ميمتيف .  االتصاؿ
 : حيث قسمتا كالتالي

 :مرحمة ما قبل ظيور وسائل االعالم  -

كانت فكرة الجميور في أصميا تعني ىؤالء الذيف يقبموف عمى عرض درامي أو لعبة أو 
. أي استعراض عاـ يستقطب عددا مف الناس

كاف ىذا الجميور يتصف بعدة مميزات إذ أف جميع أفراده معروفيف بذواتيـ ومحدديف في 
،وكاف تجمعيـ لتشكيل جميور العبادة  الزماف والمكاف ذلؾ أنيـ سكاف لمدينة أو قرية ما

أو المسرح أو الممعب أو السوؽ غالبا منضما بحكـ العادة ومعيف المواقع وفقا لممراتب أو 
المراكز االجتماعية تشرؼ عميو سمطة دينية أو روحية أو إدارية حيث كاف يجمس سيد 

القبيمة في األوؿ ثـ تأتي حاشيتو ثـ النبالء حتى نصل إلى جميع الناس و قد أضفت تمؾ 
. السمطات عمى الجميور طابع مؤسسة تفرض سموكات جماعية معينة

 
                                       

 2015األردف عماف سنة -  دار أسامة لمنشر و التوزيع–سوسيولوجيا اإلعالم الجماىيري  –فواز منصور الحكيـ   1
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 : ريةيمرحمة ظيور وسائل االعالم الجماه -
قد قسمت ىذه المرحمة بدورىا إلى أربعة مراحل ميمة ساىمت في إضافة عناصر جوىرية 

:  يمي و إدخاؿ تعديالت شكمية عمى عدة خصائص و يتجمى ذلؾ في ما
إذ عرفت اختراع حروؼ الطباعة في القرف الخامس عشر عمى يد : المرحمة األولى

 .لى ظيور جميور القراء إاأللماني جوتنبورغ ذلؾ الذي أدى 
اإلفرازات االجتماعية والثورة الصناعية التي أعطت دفعا قويا لمطباعة : المرحمة الثانية

مما أسيـ في تنمية و تسويق الصحافة خاصة الصحافة الشعبية أ الموجية إلى أفراد  
 .المجتمعات الجماىيرية الجديدة التي نمت حوؿ المدف الناعية الكبرى 

 ومف العوامل التي ساىمت في تشكيل مفيـو الجميور ورسـ معالمو :الثالثةالمرحمة 
والتمفزيوف فقد أصبح  الحديثة ظيور وسائل االعالـ االلكترونية مف إذاعة في العشرينيات 

 .الجميور غير محدد في المكاف
يتمثل العنصر الرابع في اعتناؽ نظريات الديمقراطية السياسية الذي و: المرحمة الرابعة

 2 .تعتبر وسائل االعالـ وحريتيا أحد أىـ مظاىرىا
 :أنواع الجميور وخصائصو  .4.1

 :أنواع الجميور  . أ
ىو أكثر حجما مف التجمعات األخرى ،أعضاؤه أكثر تبعثرا :الجميور العام  . أ

لكنو ذو ديمومة أكثر يتشكل حوؿ و،متباعديف في المكاف وأحيانا في الزماف 
قضية مشتركة مف الحياة العامة ، ىدفو الرئيسي تكويف اىتماـ أو رأي عاـ حوؿ 

 .قضية أو ظاىرة اجتماعية ارتبط ظيوره و تطوره بالبرجوازية والصحافة

                                       
 الطبعة األولى– مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع - العالقاا العامة من منظور  داري – دمحم الصيرفي   2

  63-60 ص  –2005االسكندرية سنة 
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 ىو الجميور الذي يجمع أفراده بعض االىتمامات أو: الجميور الخاص  . ب
الحاجات أو االتجاىات المشتركة التي تميز عضويتيـ في ىذا الجميور مثل 

 .األفراد المشتركيف في صحيفة ما
وحدة اتصاؿ  ىو مجموع السكاف المستعديف الستقباؿ عرض:الجميور المفترض  . ا

أي الذيف يممكوف الوسائل المادية والتقنية التي تمكنيـ مف استقباؿ الرسائل 
االعالمية لوسيمة معينة ، و مف ىنا فإف كل مف يمتمكوف أجيزة استقباؿ تمفزيوف 
أو إذاعة يشكموف جميورا مفترضا ليا ،و الجميور المفترض لمصحيفة يقاس بعدد 

نسخ السحب أما جميور الواب المفترض حسب ىذا المنظور فيو أكثر تعقيدا 
ألنو يتطمب توفر جياز الكمبيوتر وخط ىاتفي ومودـ إلى جانب االشتراؾ في 

 .االنترنيت
ىو مجموعة األشخاص الذيف استقبموا فعال العرض اإلعالمي : الجميور الفعمي  . ث

 أو المستمعيف المداوميف عمى حصة إذاعية تمفزيونيمثل المواظبيف عمى برنامج 
معينة أو قراء صحيفة أو زوار موقع إلكتروني يسجل حضورىـ بمجرد النقر عمى 

 .الرابط
وىو جزء مف الجميور الفعمي الذي يتمقى الرسائل اإلعالمية :الجميور المتعرض  . ج

 منيا فيناؾ مف الجميور مف يتخذهقف الذي وبصرؼ النظر عف إدراكيا وعف الـ
يستجيب لمرسالة االعالمية وىناؾ مف يتجاىميا تبعا لتطابقيا مع احتياجاتو 

 .ومصالحو المادية واىتماماتو الفكرية والثقافية
وىو الجزء الذي يتفاعل أي يستجيب لمرسالة اإلعالمية و ىو : الجميور الفعال  . ح

الجميور المستيدؼ مف خالؿ اإلعالنات التجارية والدعوات االنتخابية وىو 
 3.الجميور الذي يحاوؿ المرسل كسب وده وحياده

                                       
 56 ص –55 ص ذكره مرجع سبق- العالقاا العامة من منظور  داري – دمحم الصيرفي  –  3
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 :جميور العالقاا العامة  . د

يعتبر الجميور أىـ مغير في عممية االتصاؿ ومف المعروؼ أف لكل منظمة جميورىا 
الخاص حسب طبيعة عمميا وحجـ معامالتيا وأىدافيا ،وكمما كانت اتصاالت المنظمة 

 4.بالجميور قوية كمما زادت امكانية التأثير عميو وتوجييو حسب اليدؼ المراد

 :خصائص الجميور  . ب
يتكوف الجميور مف أفراد وقد تختمف أعمارىـ و طبقاتيـ االجتماعية ومستوياتيـ  .1

 .الثقافية ومراكزىـ المينية 
ال يكوف ىناؾ أي تفاعل بيف أفراد الجميور نظرا ألف أفراده يجيل بعضيـ بعض  .2

 .في األغمب األعـ
 5.ال يكوف ىناؾ أي تبادؿ لمخبرة بيف أفراد الجميور .3

 :أصناف الجميور .5.1

إف أبسط تقسيـ لممجموعات ىو نماذج المتابعة المنتظمة والنادرة وفي المناسبات كما 
 (المشتركة)ويجري تقسيـ المجموعات عمى أساس تكرار االشتراؾ في المتابعة الجماعية 

 :وفي ىذه الحالة ىناؾ نقيضيف

أحدىما ىو صنف مجموعات النوادي التي ليا نفس التركيب في جميع المقاءات ،أما 
الثاني فيمكف تسميتو بصنف المجموعة االعتباطية ،الصدفة التي تتغير باستمرار في كل 
لقاء ،وتختمف نسب تمؾ الصنوؼ حيث يحصل أف يتواجد إلى جانب المجموعة المنتظمة 

                                       
األردف عماف -طبعة مزيدة ومنقحة– دار أسامة لمنشر و التوزيع  –االتصال واالعالم التسويقي–فاطمة عواد   4

  239ص  –237- ص2015
 196 ص - مرجع سبق ذكره – العالقاا العامة من منظور  داري – دمحم الصيرفي  5
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كالبرامج الرياضية عندما يكوف حدثا رياضيا )مف الرواد مجموعات جمعتيا الصدفة 
 6.(ىاما

 :مكوناا و سماا الجميور .5.1
 :مكوناا الجميور  . أ

أربعة مركبات سوسيولوجية إذا '' ىربرت بمومر''يفصل أحد عمماء االجتماع وىو الدكتور 
 :اجتمعت تكوف منيا ما يعرؼ بالجميور

عضوية الجميور قد تجيء مف جميع مسالؾ الحياة ومف جميع الطبقات :أوال  -
االجتماعية التي يمكف تمييزىا،ويمكف أف تضـ أناسا مختمفيف في المينية ،مختمفيف 

 . في التحصيل الثقافي ومختمفيف في الواقع االجتماعي واالنتماء الطبقي
 .الجميور أناس كثيروف غير معروفي االسـ واليوية :ثانيا -
ليس ىناؾ قدر يذكر مف التفاعل وتبادؿ التجربة بيف أعضاء الجميور ،ىـ في  :ثالث -

 .خميط المتجمع المتزاحـ مف الناس في التفاعل وطحف الفكر والرأي 
 الجميور مفكؾ جدا مف حيث التنظيـ وال يممؾ القدرة عمى التصرؼ الموحد :رابعا -

 .الذي يميز الخميط المتزاحـ

 أو Senderإف العممية االعالمية ترتكز أساسا عمى أربع عناصر أساسية ىي المرسل 
Source system  الذي يقـو بتوجيو عنصر الرسالة Message  عف طريق الوسيمة

  Recception systemإلى المتمقي  (الصحيفة ،اإلذاعة ،التمفزيوف واالنترنت )االعالمية 
 وىو ما يعرؼ بالجميور أما العممية التصالية فيكوف فيو باإلضافة إلى  Recieverأو

                                       
مؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع الطبعة  – بالجماىير ،االفكار ،النظرياا ،األنماطاالتصالعمم –  فالح كاظـ المحنة  6

- 386عماف األردف ص  األولى
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عناصر العممية االتصالية عنصر رجع الصدى حيث تنعكس فيو العممية االعالمية فيصبح 
 7.المتمقي مرسال والمرسل متمقي 

:  سماا الجميور . ب
جيدا معتبرا في البحث عف أبرز '' سايني ''لقد كرس الباحث : السماا السوسيولوجية .1

المميزات التي تنطبق عمى الجماعة االجتماعية حيث فرؽ بيف الخصائص الظاىرية 
. وخصوصيات البنية الداخمية لمجماعة

 إف الدراسات واألبحاث التي أجريت عمى جميور وسائل االعالـ  :االجتماعي التمايز 
 شكمية جوىرية عند جماىير وسائل االعالـ المختمفة وعند اختالفاتالمختمفة أثبتت وجود 

 : الجميور الواحد لموسيمة االعالمية الواحدة تتمثل في
 .واالىتمامات اختالؼ المصالح  -
 . اختالؼ درجات اإلدراؾ -
  . اختالؼ مدة التأثير -

 : التفاعل االجتماعي
  يختمف سموؾ الجميور تبعا لطبيعة الرسالة أو الوسط :  الطابع االجتماعي (1

يرى أف وسائل االعالـ أدخمت في جل نشاطات الحياة االجتماعية  '' فريدسوف ''فػ
فمثال التمفزة تشاىد مف قبل أعضاء األسرة فيـ يتفاعموف مع بعضيـ البعض وتوفر 

  المواقفاتخاذتبادؿ اآلراء واإلحساسات وحتى و ليـ موضوع لمحديث

الراديو ينتج مف استعماليا العزلة عف و،بعض وسائل االعالـ األخرى كالصحف 
 .يالمحيط االجتماع

                                       
مؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع الطبعة  – بالجماىير ،االفكار ،النظرياا ،األنماطاالتصالعمم – فالح كاظـ المحنة  7

 388عماف األردف ص األولى
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أي أف وسائل االعالـ تستخدـ جماعيا مف طرؼ  : االستعماالا االجتماعية (2
حيث أنجز بحثا عف عائمة تشرؾ أفرادىا '' جيمس لوؿ ''األفراد وىذا ما ذىب إليو 

 تتجمى مف خاللو اجتماعية استنتاجفي استعماؿ وسائل اإلعالـ فوصل إلى 
 .وسائل اإلعالـ

تعني استعماؿ وسائل االعالـ بمعزؿ عف اآلخريف وخاصة :  العزلة االجتماعية (3
االستعماؿ المفرط ،وىذا نوع مف أنواع العزلة الذاتية نتيجة الحرماف واليروب مف 

 .الواقع خوفا أو عجزا عف مقاومة الضغوطات االجتماعية 

 :ينظر إلى العالقة الممكنة بيف الجميور ووسائل اإلعالـ عمى مستوييف :  رعالقة الجميو

 .محاولة المرسل االتصاؿ بمستقبمو عف طريق رسالة إعالمية -
 .محاولة لكل مف المصدر والمتمقي بموغ نفس األىداؼ عف طريق وسائل االعالـ -

تنتظر الجماىير مف وسائل اإلعالـ الخاصة بيا أف تمدىا بالتعميـ : ارية بضبط األنساق المع
والثقافة والترفيو والتسمية بشكل يتناسب مع مكوناتيا ومقوماتيا والتي تنبع مف األفكار التقميدية 

. دة مف العائمة أو المنظومة التربوية وغيرىماـوالثقافية السائدة والمست

إف مصطمح الجميور عنصر أساسي في الشكل الجماعي : السماا الظاىرية .2
لجميور وسائل االعالـ حيث يتضمف في بنيتو الظاىرية العديد مف الخصائص التي 

 .تميزه عف غيره
 .اآلخريففحجمو كبير عف :  الحجم الواسع

 .إذ أف عناصره منتشريف عمى كامل الكرة األرضية :التباعد 
 .حيث تتمايز احتياجاتيـ و مصالحيـ وبالتالي سموكاتيـ االتصالية:  عدم التجانس
غير معروفيف بذواتيـ و مجيوليف لدى بعضيـ البعض ولدى القائـ : عدم التعارف

 .باالتصاؿ
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 أي فقداف القدرة عمى التوحد أو الدخوؿ في تنظيمات  :اجتماعيغياب أي تنظيم 
 8.وجود غير مستقر في الزماف والمكاف،اجتماعية بصفتيـ كأفراد جميور

 :مدخل لدراساا الجميور:المبحث الثاني 

:  مفيوم دراساا الجميور 1.2

كانت دراسات الجميور وسائل االعالـ مف قراء الصحف ومستمعي اإلذاعات ومشاىدي 
التمفزيونات ومتصفحي المواقع اإللكترونية عمى الشبكة الكونية العنكبوتية قبل الحرب 

العالمية الثانية ،مقتصرة عمى النقد األدبي والفني والدعاية ،تجربيا عادة وسائل االعالـ 
نفسيا لتبييف تأثيرىا عمى الجميور وأذواقو وتنظيـ الحمالت اإلعالنية واالنتخابية 

. واستفتاءات الرأي العاـ ودعـ أنشطة العالقات العامة وزيادة توزيع الصحف والدوريات

غير أف التغيرات التي أدخمت عمى الدراسات االعالمية بعد الحرب العالمية الثانية في 
اقتصادية وثقافية ،سياسية ،المجتمعات الديمقراطية الميبرالية نتيجة عوامل تكنولوجية 

،ظمت حبيسة تصاميـ  نمطية استرشد في وضعيا بنتائج الدراسات السيكولوجية الفردية 
والسيكولوجية االجتماعية ،تيدؼ إلى تمكيف األفراد مف التكيف مع القواعد االجتماعية 
ولتوفير وسائل و رسائل إعالمية قادرة عمى إحداث األنماط السموكية المطموبة ،وخاصة 

. أنماط السموكيات االستيالكية واالنتخابية

ىذه الدراسات نمت وازدىرت  في بيئات اجتماعية تتسـ عموما بالمنافسة االقتصادية 
والسياسية الميبرالية والتوسع المتنامي في استعماؿ وسائل االعالـ إلى جل النشاطات 

االتصالية في المجتمع ،اقتصرت في بداياتيا األولى عمى وصف السمات العامة لمقراء 
وحديثا مستعممي الخدمات المتعددة لشبكة االنترنت وتوضيح ،المشاىديف والمستمعيف ،
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العوامل الشخصية واالجتماعية التي تحفز األفراد عمى استعماؿ وسائل االعالـ وآليات 
 9.واإلعالنيةاالستجابة لدعوات ىذه الرسائل االعالمية 

 :الخمفية التاريخية لدراساا الجميور  2.2

اعتمدت دراسات الجميور عمى نتائج أبحاث العمماء وفالسفة السيكولوجية والسوسيولوجية 
واألثنية أمثاؿ دروس فريد ،ماركف وآخروف الذيف وضعوا نظريات حوؿ الطبيعة البشرية 

النازية :الفردية والجماعية وتفاعالتيا النفسية واالجتماعية محاولة لفيـ الشعوب مثال
 .،الفاشية ،الشيوعيوف و الميبراليوف 

عرفت أبحاث الجميور تطورا في وبعد الحرب العالمية الثانية ليصبح ميدانا متخصصا 
يستجيب نموه الحتياجات مجموع صناعي إلكتروني يركز عمى الجانب السمعي ،ومع 
انتشار ظاىرة كونية النشاطات االعالمية و باستعمالو لتكنولوجيات االعالـ الجديدة و 

بالموازاة مع  ( Globalisationالعولمة )التي تعمل عمى طابع الكونية عمى الجميور 
عالمية االقتصاد والثقافة االستيالكية والحمالت التسويقية أصبح باإلمكاف دراسة ىذا 
الشكل مف الجميور المتعرض لرسائل اإلشيارية مف القنوات الفضائية ومواقع شبكة 

 .الويب

قد تكثفت بحوث الجميور خالؿ النصف الثاني مف القرف العشريف ضمف تطور الدراسات 
االعالمية بصفة عامة حتى أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتيا متخصصة في قياس الرأي 

العاـ ،تعمل لحساب األحزاب والحكومات والمصالح المالية والتجارية بما فييا وسائل 
االعالـ نفسيا وفي نفس السياؽ تأثير األفكار الجديدة حوؿ األجياؿ الجديدة لحقوؽ 

اإلنساف في تطور دراسات الجميور خاصة بعد االعالف العالمي لحقوؽ االنساف سنة 
 الذي أنشأ لمجيل الجديد الحق في االعالـ والحقوؽ المجاورة والمشابية وأصبح 1948
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 حيث مف حق الجميور أف 1948 بعد ما كاف حق نظريا في 1966ىذا الحق قانونيا 
يطمع عمى المعمومات واآلراء التي تمبي حاجاتو وتستجيب الىتماماتو لذا استوجب فرض 

دراسات  لمعرفة احتياجات الجميور اإلعالمية المتغيرة بتغير ظروؼ المكاف والزماف 
 .بصرؼ النظر عف كونو مستيمكا أو ناخبا

لقد برزت الحاجة إلى دراسة جميور  وسائل االعالـ دراسة معمقة ألىداؼ عممية 
أكاديمية في النصف الثاني مف القرف العشريف بعد التقدـ اليائل في الدراسات المتعمقة 

بنظاـ مصادر الوسائل اإلعالمية ومضامينيا ووسائل االعالـ واآلثار التي قد تحدثيا في 
سموكيات الجميور ثـ ازدادت االىتماـ بيذه الدراسات والحاجة إلييا بعدما تبنت دوؿ 
العالـ الثالث أفكار الحداثة والتنمية وقدرات وسائل اإلعالـ عمى المساىمة في عممية 

االنتقاؿ مف المجتمعات التقميدية إلى المجتمعات الحديثة وفقا لنظرية اإلعالـ اإلنمائي 
 .،وكانت البداية الفعمية لالىتماـ العممي بجميور وسائل اإلعالـ 

مكانة كبيرة جدا  (الجميور)لقد توجيت معظـ الدراسات المعاصرة إلى إعطاء األفراد 
ودور مؤثر وحاسما في فيـ العممية االتصالية ،فبدؿ أف كاف االعتقاد السائد ىو ىيمنة 
وسائل االتصاؿ عمى جميورىا ،أصبح الرأي الغالب لدى الباحثيف ىو أف الجميور ىو 

الذي بات يسيطر عمى اتجاىات العممية االتصالية ،وقد دفعت ىذه النظرة في فيـ العممية 
االتصالية إلى توجو الباحثيف نحو فحص العالقة بيف الجميور وبيئتو الثقافية االجتماعية 
مف ناحية ،ومدى قبولو أو رفضو محتوى وسائل االتصاؿ العالمية مف ناحية ثانية ،وماذا 

وىذا االتجاه لـ يزؿ يخيف عددا .يصنع بالمحتوى الذي يقبمو أو يرفضو مف ناحية ثالثة 
 10.مف الباحثيف لصعوبة التعامل مع الجميور و دراستو
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 : عوامل تطور دراساا الجميور 3.2

:  تتمثل في أربعة عناصر متداخمة في أسبابيا ووسائميا ومختمفة في أىدافيا

احتمت الدعاية مجاال واسعا عف طريق الصحافة المكتوبة والسينما  : لدعايةا . أ
لتشمل عدد أكبر مف أفراد ، الحرب العالمية األولى والثانية ءالمتنقمة والسيما أثنا

 أنيـ ىالمجتمعات الجماىيرية التي تعتبرىا النظريات الفمسفية والسيكولوجية عل
مجرد تجمعات بشرية إذ يتحكـ فييا القادة األقوياء ،واستمرت الدعاية كمحرؾ 

اختالؼ األساليب واألىداؼ  نشيط لدراسات الجميور إلى الوقت الراىف مع
 .باختالؼ المراحل التاريخية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

اعتمدت دراسات الجميور عمى نتائج أبحاث العمماء وفالسفة السيكولوجية والسوسيولوجية 
الذيف وضعوا نظريات حوؿ الطبيعة البشرية الفردية والجماعية وتفاعالتيا النفسية 

واالجتماعية محاولة لفيـ الشعوب ،وال تزاؿ  الدعاية اإليديولوجية لألحزاب والتيارات 
الفكرية واحدة مف العوامل المنشطة لمدراسات المنتصبة عمى الجميور سواء بالحمالت 

االنتخابية الستمالة الرأي العاـ واستفتاء الرأي العاـ ونشاطات العالقات العامة الرامية إلى 
. المؤسسة أو النظاـ لدى الجميور تحسيف صورة الشخص أو

إلعالنات التجارية المحرؾ البارز في إعطاء دفع قوي ايعتبر اإلعالف و: اإلعالن . ب
الناشريف أو موزعي الرسائل  لدراسات الجميور سواء تعمق األمر بالمعمنيف أو
لنشاطات اإلعالمية ؿ''  كونية اؿ'' اإلعالنية عمى الجميور ،و مع انتشار ظاىرة 

وباستعمالو المكثف لتكنولوجيات اإلعالـ الجديدة والتي تعمل عمى طابع الكونية 
بالموازاة مع عالمية االقتصاد والثقافة االستيالكية والحمالت  عمى الجميور

التسويقية أصبح باإلمكاف دراسة ىذا الشكل مف الجميور المتعرض لمرسائل 
 .اإلعالنية مف القنوات الفضائية ومواقع  شبكة الويب
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يعتبر عامل مف عوامل تنشيط دراسات الجميور واالستجابة لفكرة  : الرأي العام . ت
الديمقراطية حيث تعمل الحكومات عمى كسب تأييد رعاياىا في القرارات والمحافظة 
عمى قبوؿ الرعايا ومصالحيـ تحسبا لالنتخابات الالحقة وتعمل الألحزاب السياسية 

واألشخاص المتنافسة عمى السمطة تخصيص أمواؿ معتبرة لمحمالت اإلعالمية 
 . بتمويل الصحف ووسائل اإلعالـ األخرى قصد كسب الرأي العاـ لصالحيـ

كاف ظيور دراسات الرأي العاـ كالزمة لألنظمة الديمقراطية ثـ تمتيا دراسات الجميور مع 
فت بحوث الجميور تؾتانتشار وسائل االعالـ كمظير مف مظاىر ممارسة الديمقراطية ،وقد 

خالؿ النصف الثاني مف القرف العشريف ضمف تطور الدراسات اإلعالمية بصفة عامة حتى 
 متخصصة  في قياس الرأي العاـ تعمل لحساب األحزاب ذاتياأصبحت صناعة قائمة بحد 

 .والحكومات والمصالح المالية والتجارية بما فييا وسائل اإلعالـ نفسيا

برزت الحاجة إلى دراسة جميور وسائل اإلعالـ دراسة معمقة  : االحتياجاا العممية . ج
ألىداؼ عممية أكاديمية في النصف الثاني مف القرف العشريف بعد التقدـ اليائل في 

الدراسات المتعمقة بنظاـ مصادر الرسائل اإلعالمية ومضامينيا ووسائل اإلعالـ واآلثار 
وقد ازداد االىتماـ بيذه الدراسات والحاجة إلييا بعدما تبنت ،التي قد تحدثيا في سموكيات 

دوؿ العالـ الثالث أفكار الحداثة والتنمية وقدرات وسائل اإلعالـ عمى المساىمة في عممية 
االنتقاؿ مف المجتمعات التقميدية إلى المجتمعات الحديثة وفقا لنظرية اإلعالـ اإلنمائي 
وقد تجسد ذلؾ في إنشاء معاىدة متخصصة في الدراسات اإلعالمية عمى مستوى أغمب 

 11. الدوؿجامعات تمؾ
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 :التعرف عمى الجميور  4.2

يعتبر الجميور أو المتمقي أكثر تعقيدا في العممية االتصالية مف الوسيمة والرسالة حسب 
دومينيؾ فولتوف ،ويعيش الجميور حاليا العصر لمذىبي مف خالؿ أنو أكثر استيدافا مف قبل 
المؤسسات بمحتوياتيا االتصالية لتحقيق رضاه ووفائو مع توفير خدمات االنتقائية والشخصنة 

، (Prime time is my time)،ففي الزمف أصبح زمف الذروة ىو الزمف الذي يحدده ىو
مكانو التفاعل ورفض بعض المحتويات مثل  وىو مف يحدد الوسيمة والمكاف والمحتوى وا 

 .اإلشيار

تساعد البيئة االلكترونية القائـ باالتصاؿ مف صحفييف ومسيري المواقع عمى التعرؼ عمى 
الجميور أو الكيانات االجتماعية أحيانا بدقة وفي الزمف الحقيقي ،أي إمكانية معرفة مف 

تحولنا إلى معطيات ديمغرافية وسموكية '':يزور الموقع اآلف ،حيث يقوؿ مانويل دياز 
،وىناؾ عدة مؤشرات يمكف االعتماد عمييا في '' وانتظارات وعادات استيالؾ ونوايا شراء

التعرؼ عمى الجميور منيا عدد المشاىدات أو القراءات لممحتوى وعدد االعجابات 
والمشاركات ونوعية التعميقات ،إضافة إلى صبر األراء االلكتروني أو التفاعل المباشر مع 

المتابعيف عمى الموقع الرسمي لمصحيفة أو صفحتيا عمى الفيسبوؾ أو حسابيا عمى التويتر 
مف خالؿ التحدث إلييا واالستماع إلى ردود أفعاليـ المختمفة ،كما يمكف استعماؿ القوائـ .

البريدية أو استعماؿ سبر األراء والدراسات الميدانية لمجميور خارج االنترنت ،وتوفر مجموعة 
 الذي يقدـ Google analyticsمف التطبيقات خدمات لمتعرؼ عمى الجميور أشيرىا 

معطيات تفصيمية عف زوار الموقع وسموكاتيـ ،ويوفر موقع فايسبوؾ ىذه الخدمات لمصفحات 
 الذي يقدـ احصائيات عف مدى نجاح hottsuiteالمينية ،وكذا األمر بالنسبة لتطبيق 

. الحمالت االتصالية التسويقية التي تقـو بيا المؤسسة وقياس حركة المرور نحو الصفحات
التعرؼ عمى الجميور وحده غير كاؼ ،إذ تؤكد التوجيات الحديثة لفنيات التحرير ،عمى 

أىمية التفاعل معو بطرؽ مختمفة سواء عف طريق الرد عمى التعميقات عمى المواقع 
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االلكترونية عمى صفحات التواصل االجتماعي أو التدخل لتقديـ توضيحات أو تفسيرات 
،والرد عمى رسائل البريد االلكتروني أو الدخوؿ في دردشة مباشرة معو ،كما تشير األدوات 

المينية إلى مستوى الرد عمى الرسائل عمى الخاص ومف ''الفيسبوؾ ''المتوفرة عمى صفحات 
 /webmaster)األفضل أف تكوف نسبة عالية لمتحفيز عمى التواصل بيف القائـ باالتصاؿ 

social media manager) 12. والجميور 

 الرأي العام اإللكتروني: المبحث الثالث

 :تعريف الرأي العام  1.3
يعرؼ الرأي العاـ عمى أنو وفاؽ جماعي بشأف األمور السياسية والمدنية توصمت إليو 

الجماعات المكونة لممجتمع األكبر ،ويمكف أف تتنوع ىذه الجماعات مف كيانات صغيرة 
 13.إلى جماعات ومجتمعات دولية ضخمة

الرأي العاـ ىو جماعة أو مجتمع أو أمة معينة يعكس " وفي تعريف آخر يمكف القوؿ أف
 14".وجيات نظر الناس ومواقفيـ إزاء القضايا المحمية أو األجنبية 

 :مدخل  لى الرأي العام اإللكتروني 2.3

تمعب وسائل اإلعالـ دورا كبيرا في توعية و تثقيف الجماىير،بما يدور مف أحداث و مجريات 
في مختمف أنحاء العالـ ،وعمى جميع األصعدة ،وال شؾ بعد التطور التكنولوجي اليائل الذي 
وصمت إليو وسائل االعالـ بدخوؿ االنترنت و األقمار الصناعية ،الذي حوؿ العالـ إلى قرية 

كونية صغيرة جدا ،يتداوؿ سكانيا المعمومات بكل سيولة ويسر وبسرعة فائقة ،ومف ىنا 
                                       

 -مرجع سبق ذكره ––االستخدامات ،األدوات الرقمية والمنصات التفاعمية ) 2.0صحافة الويب – صالح فالؽ شبرة  12
 143 –141ص 
الدار الجزائرية لمنشر والطبع  -(آثار اإلعالـ عمى الحياة المدنية (األخبار والرأي العام- دمحم صفوت حسف أحمد  13

 8-ص 2012الجزائر سنة – والتوزيع 
القاىرة –دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع  – بيعتو وتكوينو ودوره في السياسة العامةطالرأي العام – أحمد بدر  14

 17ص  –1998سنة 
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أصبحت وسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات الدوؿ ،بل ىي في كثير مف األحياف آرائيا 
وأفكارىا وتصوراتيا لقضايا وأحداث معينة ،حتى تستطيع إيصاليا لمجميور ومف ثـ التأثير 

     15.عمى الرأي العاـ

 :  ماىية استطالعاا الرأي العام عمى اإلنترنا3.3

تعتبر االستطالعات أو االستقصاءات أو االستبيانات ىي تكنيؾ لجمع المعمومات مف األفراد 
عف طريق استمارة يتـ إعدادىا بشكل عممي ،و تتضمف مجموعة أسئمة بخصوص موضوع 
يجيب عمييا المبحوثيف و يدونوف إجاباتيـ بأنفسيـ أو يدونيا الباحث الميداني تدوينا دقيقا 
،سواء كانت ىذه االستطالعات ورقية مطبوعة تسمـ باليد لممبحوثيف أو عبر مكاتب البريد 

العادية أو إلكترونية ترسل عبر المواقع االلكترونية أو الصحف التي ليا مواقع عبر االنترنت 
أو االيميل والبريد الشخصي إذ تشيد المجتمعات الحديثة ظاىرة تنامي استخداـ تقنيات 

 16.االتصاؿ االلكتروني

 : أىمية استطالعاا الرأي العام 4.3

تعد مسألة استطالعات الرأي العاـ في أي مجتمع مف أىـ عوامل تقدمو و تطوره ومشاركة 
مف قبل األفراد في تصحيح مساره و مف أىـ خطوات الديمقراطية في أي مجتمع مف 

المجتمعات ،وتزداد أىمية استطالعات الرأي العاـ عمى االنترنت مع االنتشار الكبير لوسائل 
  17.االتصاؿ التفاعمي وزيادة عدد مستخدمي االنترنت

 

                                       
 12- 11ص  - 2012القاىرة سنة دار النشر الجامعات  –الرأي العام اإللكتروني– فتحي حسيف عامر  15
  -17ص - القاىرة 2012العربي لمنشر و التوزيع  –  ستطالعاا الرأي العام عمى اإلنترنا–  فتحي حسيف عامر 16
18  
 105ص -  مرجع سبق ذكره  ستطالعاا الرأي العام عمى اإلنترنا–  فتحي حسيف عامر 17
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 :المدخل لدراسة الرأي العام .4.3

عمى الرغـ مف الدراسات والبحوث العديدة في مجاؿ الرأي العاـ والتي تيدؼ إلى التعرؼ 
عمى طبيعتو وطرؽ تكوينو وقياسو ودوره في الحياة السياسية و االجتماعية ،فمازاؿ الرأي 
العاـ مجاال مفتوحا لمدراسة و البحث ،باعتباره أحد العناصر األساسية القوية في العممية 
السياسية واالجتماعية ،ذلؾ ألف الناس ال يتصرفوف بالضرورة عمى أساس ما ىو حق 

عمى كل حاؿ فإف كل .وعدؿ وحرية ،ولكنيـ يتصرفوف بما يعتقدوف ىـ حقا وعدال وحرية
مف يريد التصدي لقيادة الجماىير أو توجيييا البد لو مف أف يتعرؼ عمى آراء الجماىير 

واتجاىاتيا مف أجل ذلؾ فقد حظى الرأي العاـ باىتماـ متزايد مف القادة و السياسيوف 
 18.ورجاؿ الدولة والفالسفة والعمماء وغيرىـ

  :خالصة

يعتبر الجميور المحرؾ األساسي لمختمف وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ذلؾ لما قد يحممو مف 
األمر الذي دفع بالمؤسسات بما فييا ,سموكات وتفاعالت تؤثر عمى تمؾ الوسائل أو العكس 

 .مؤسسات اإلعالـ لدراستو والتعمق في طباعو بيدؼ تمبية تطمعاتو أو معرفة اتجاىاتو 

 

 

 

 

 

                                       
  ص1998القاىرة دار قباء لمطباعة والتوزيع –الرأي العام و تكوينو وقياسو ودوره في السياسة العامة - أحمد بدر 18
16 – 17 



 الوكاالت اإلشيارية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال:الفصل الرابع 

 تمييد

 ماىية اإلشيار:المبحث األول 

 تعريف اإلشيار  .1.1
 نشأة وتطور اإلشيار .2.1
 وظائف اإلشيار وأىميتو .3.1
 أنواع اإلشيار وعناصره .4.1
 االتصال اإلشياري   .5.1

 مفيوم الوكالة اإلشيارية :المبحث الثاني 

 مفيوم الوكالة اإلشيارية  1.2
 نشأة الوكاالت اإلشيارية 2.2
 تنظيم الوكاالت اإلشيارية 3.2
 شروط ووظائف الوكاالت اإلشيارية 4.2
 أنواع الوكاالت اإلشيارية 5.2
 ANEPالوكالة الوطنية لمنشر واإلتصال واإلشيار  6.2

 استخدام الوكاالت اإلشيارية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المبحث الثالث 
 مفيوم السمعة االلكترونية وأىميتيا  .1.3
 تقنيات إدارة السمعة اإللكترونية لوكالة إشيارية .2.3
 استخدام تقنية السيو لدى الوكالة االشيارية  .3.3

 خالصة
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 الوكاالت اإلشيارية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال : الفصل الرابع 

 :تمييد

مف النشاطات االتصالية الكاسعة االنتشار في مختمف كسائل اإلعالـ  (اإلعالف)يعد اإلشيار 
كاالتصاؿ كالفعالة في التأثير عمى أكبر قدر مف الجماىير،إف القياـ باإلشيار الفعاؿ يعزز مف 
 .مصداقية المؤسسة كيزيد مف فعالية التغذية الرجعية مف الجميكر مما يساىـ في نجاح العمل 

سنتطرؽ في ىذا الفصل إلى ماىية اإلشيار ،أنكاعو ،عناصره إضافة لالتصاؿ اإلشياري ككذا 
 . شركط قياـ المؤسسة الخاصة باإلشيار كتنظيـ ىيكمتيا

 ماىية اإلشيار :المبحث األول 

 :تعريف اإلشيار .1.1

تحديد سياؽ تعريفي معيف لإلشيار أمر ليس بالييف لذلؾ سنحاكؿ اإلشارة إلى أىـ التعريفات 
كما تحيل إليو مف دالالت ،ألف مجاؿ االشتغاؿ كاسع يصعب ضبطو في سياؽ معرفي 

معيف ،سنسكؽ بعض التعريفات لإلشيار غير أنيا ال تمثل التفرد كالتميز بقدر ما تعكس أىـ 
 .التمثالت التي يمتاز بيا المصطمح 

إنو تقنية في التكاصل غايتيا تسييل '': تعريفا لإلشيار بقكلو  (C.R Hass) يقترح ىاس 
انتشار بعض االفكار أك العالقات ذات الطبيعة االقتصادية بيف أشخاص يمتمككف سمعة أك 

 . ''خدمات يقترحكنيا عمى آخريف مضطريف إلستعماليا
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االشيار ىك ذلؾ الجزء الياـ مف نظاـ االنتاج كالتكزيع '' :يقكؿ عبد الجبار منديل 
 1.''الجماىيري الذي يترجـ في شكل إعالـ لتذكير بالسمع ك الخدمات التي يتضمنيا السكؽ 

كبالتالي فاإلعالف ىك الجيكد غير الشخصية التي يدفع عنيا مقابل بكاسطة ممكؿ معيف 
 2.لعرض األفكار أك السمع أك الخدمات كتركيجيا

 نشأة وتطور اإلشيار  .2.1

 اإلعالف قديـ قدـ االتصاؿ بيف البشر ذاتو فأقدـ إعالف مكجكد حاليا ىك ما كجد عمى لكحة 
 سنة قبل الميالد في بابل ،فكاف اإلعالف تمؾ المكحة يتحدث عف 2000مف الطيف حكالي 

بائع مراىـ كخطاط كصانع أحذية ، ما الالفتة التي يضعيا صاحب المحل أك السكؽ عمى 
الكاجية ،إال أحد أشكاؿ اإلعالف ،كمثل تمؾ الالفتات أدت إلى صدكر قانكف في إنجمترا سنة 

 . لتنظيـ كضعيا 1614

كأسمكب مف أساليب عمـ االتصاؿ بالجماىير بصفة خاصة شيد اإلعالف تطكرا كبيرا بتطكر 
الطباعة ككسائل االتصاؿ الجماىيري كقد شيد القرف السابع عشر كمطمع القرف الثامف عشر 
ظيكر االعالف في الصحف البريطانية كاألمريكية عمى الترتيب ،ككاف عمميا ينصب عمى 

شراء المساحات مف ناشري الصحف ك المحالت بسعر خاص ثـ إعادة بيعيا لممعمنيف بسعر 
 .أعمى ،كقد ظل ىذا النظاـ معمكال بو لسنكات عديدة في الككاالت االعالف

مع  نياية القرف التاسع عشر أضافت ككاالت اإلعالف العديد مف الخدمات األخرى مثل 
 3.الكتابة كتصميـ االعالف كاختيار الرسائل المناسبة لممعمف كعمل بحكث السكؽ 

                                       
مخبر الدراسات المغكية –مجمة رؤى الفكرية –المركز الجامعي عيف تيمكشنت – في مفيوم االشيار– ىامل شيخ  1

  .27 – 26ص – 2015فيفري سنة –العدد األكؿ –كاألدبية 
 61ص - 2010ديكاف المطبكعات الجامعية  –الوظائف ،اليياكل ،األدوار:مؤسسات االعالم و االتصال – جماؿ عيفة  2

     62ص   –2010 مرجع سبق ذكره  –الوظائف ،اليياكل ،األدوار:مؤسسات االعالم و االتصال –جماؿ عيفة  3
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 :وظائف االشيار وأىميتو  .3.1
 :وظائف اإلشيار . أ

إف النشاط اإلشياري يقـك بكظائف متنكعة كعمى نطاؽ كاسع تخدـ كل أطراؼ العممية التسكيقية 
 :مف منتجيف إلى مستيمكيف إلى مكزعيف كىي عمى الشكل التالي

 :أوال بالنسبة لممنتجين 

 إف أىداؼ المنتجيف ىي انتاج السمع بغرض بيعيا كتحقيق أرباح مف كراء تمؾ العممية   
 :،كالخدمات التي يقدميا اإلشيار لممنتجيف كثيرة منيا 

 :التوفير في تكاليف التوزيع  . أ
إف تعريف المستيمكيف لمسمع التي ينتجيا المنتج يتـ عف طريقتيف ىما اإلشيار كالبيع 

الشخصي ،فمك قارنا بيف تكاليف االشيار ك تكاليف البيع الشخصي ، أي جيكد مندكبي 
البيع ،يتأكد لنا أف تطكر كسائل االتصاؿ كسرعة كصكؿ الرسالة االعالنية إلى أكبر 
عدد مف األشخاص في كقت كاحد يساىـ في ككف النشاط االشياري يعمل عمى تكفير 

 .تكاليف التكزيع
 :تعريف المستيمكين لسرعة عن اإلضافات والتحسينات لمسمعة  . ب

 .حيث أنو ال بديل لمنشاط اإلشياري لمقياـ بيذه الميمة ،مثل مندكبي البيع
 :تخفيض كمفة االنتاج  . ت

يساىـ النشاط اإلشياري بالقياـ بذلؾ ،عف طريق زيادة المبيعات حيث يؤدي ذلؾ إلى 
زيادة إنتاج السمعة كذلؾ ما يؤدي إلى تخفيض كمفة الكحدة المنتجة ، كذلؾ بسبب تقسيـ 

 .التكاليف الثابتة عمى عدد أكبر مف الكحدات
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 :مساعدة وتشجيع مندوبي البيع  . د
يساىـ النشاط اإلشياري بشكل كبير في تسييل ميمة مندكبي البيع ألف اإلشيار يككف 

 . قد ميد الطريق كأصبح المستيمؾ أكثر سيكلة لإلقناع أماـ مندكب البيع
 :ثانيا بالنسبة لممستيمكين 

إف النشاط اإلشياري يقـك بالعديد مف الكظائف التي مف خالليا يجد المستيمؾ أنو أصبح 
كىنا يمكف أف نحدد بعض كظائف اإلشيار .عمى دراية أكبر كأكسع بالسمع المعمف عنيا

 :بالنسبة لممستيمؾ 
 :تسييل ميمة االختيار بين السمع  .1

إف المستيمؾ أماـ خيار صعب كىك انتقاء السمع المناسبة مف بيف األنكاع  الكثيرة 
مف السمع المكجكدة في السكؽ ،كعف طريق ما يحصل عميو مف معمكمات عف 

 .مزايا كمكاصفات السمع ،تسيل عميو ميمة اختيار السمعة المناسبة لو 
 :زمان و مكان توافر السمعة  .2

إف النشاط االشياري يقـك بإبالغ المستيمؾ بمكاف كزماف كجكد السمعة ككقت 
الحاجة إلييا كيستفيد المستيمؾ مف اإلشيار في الحصكؿ عمى السمع مف أمكنة 

 .معينة بأسعار أقل كبكميات كبيرة
يساىـ اإلشيار بشكل مستمر بتقديـ نصائح :تزويد المستيمك بميارات مفيدة  .3

مفيدة تساىـ في تخميص المستيمؾ مف متاعب كثيرة ،كما يحذر المستيمؾ مف 
 4.خطكرة عدـ االلتزاـ بيذه اإلرشادات

لكي يؤدي اإلعالف آثاره بفاعمية ينبغي أف يتكفر لو عنصر التكرار حتى تثبت 
 5.الرسالة في ذىف الجميكر ،فضال عف تككيف عادة شراء لدى المستيمؾ

                                       
دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من صحٌفة الشروق )– المضامين اإلشيارية في الصحافة الجزائرية الخاصة–خمٌسة عادل   4

 2014/2015-جامعة العربً بن مهٌدي أم البواقً -مذكرة لنٌل شهادة الماستر تخصص اتصال وعالقات عامة  (الٌومً

 38– 36ص (منشورة )
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 : أىمية اإلشيار  . ب

لإلشيار أىمية بالغة حيث يعتبر مكضكعا لمدراسات كالبحكث في مختمف التخصصات ،أك مف 
حيث الممارسات يككف نشاطا تكاصميا بيف المنتج ك المستيمؾ ،إذ يضحى العنصر األساسي 

 .لتحريؾ االقتصاد كتسيير شؤكف السكؽ كالعنصر األساسي لترقية السكؽ كازدىاره

 :أىمية اإلشيار لممنتج 

يمثل اإلشيار بالنسبة لممؤسسة المنتجة أحد العناصر الضركرية لتكزيع خدماتيا ،فيك يقـك بالتركيج 
ليا كيعمل عمى جذب انتباه المستيمكيف كجمب اىتماميـ كإلقناعيـ بشرائيا ،كتستطيع المؤسسة 

 .بكاسطة اإلشيار خمق صكرة حسنة كسمعة جيدة كبناء عالقة متينة مع المستيمؾ

 :أىمية اإلشيار لممستيمك

يعد اإلشيار الممجأ الكحيد لممستيمؾ كالطريقة الفعالة كالمنبع الذي يركي عطشو لإلطالع عمى 
الخدمات ك أجكد السمع ،كلكال اإلشيار لما عرؼ المستيمؾ الخدمات كالمنتجات المتكفرة في السكؽ 

أك حتى مكاف بيعيا كطرؽ استخداميا ،فيكفر عميو الجيد كالكقت في المفاضمة بيف الخدمات 
 6 .المعركضة كالسمع المتكفرة في السكؽ 
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مذكرة  (نمكذجا ''قنيعة ''المياه المعدنية -دراسة تحميمية ) اإلشيار وعالقتو بالتواصل–جكيدة بف حداد –نبيمة عككش   6
 13– 12-ص 2016 2015-بجاية –لنيل شيادة الماستر في المغة كاألدب العربي  عبد الرحماف ميرة 
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 :أنواع اإلشيار وعناصره  .4.1
 :أنواع اإلشيار  . ب

 :ىناؾ عدة تقسيمات لإلشيار ،يتخد كل كاحد منيا اتجاىا معينا ، يتنكع اإلشيار إلى عدة أنكاع 

 :حسب الوسيمة أو الدعامة المشير بواسطتيا .1
إلخ كتعد ... يتـ مف خالؿ الكممة المسمكعة في اإلذاعات كالندكات:اإلشيار المسمكع  . أ

 .الكممة المسمكعة أقدـ كسيمة استعمميا اإلنساف في اإلشيار
كيتخد كسيمة لنشره الصحف ،المجالت ،الكتب كالنشرات ،الممصقات :اإلشيار المكتكب  . ب

 إلخ 
كسيمتو األساسية التمفزيكف كالسينما ،يتـ بالصكرة كالمكف : اإلشيار السمعي البصري  . ت

 .كالمكسيقى كطريقة األداء كالحركة 
 .يتمثل في اإلشيار عمى شبكة االنترنت: اإلشيار االلكتركني  . د

 :حسب نوع الرسالة اإلشيارية المتظمنة  .2
 .ارتبط باالستثمار كالمنافسة لذلؾ ارتبطت استراتيجية االشيار بالتسكيق:إشيار التجاري  . أ

كيرتبط بالتعبير عف األفكار كاآلراء المختمفة ،كمحاكلة التأثير عمى :إشيار السياسي  . ب
 .الرأي العاـ

ييدؼ إلى تقديـ  خدمة أك منفعة عامة لممجتمع ،مثل اإلشيار عف :إشيار اجتماعي  . ج
 . مكاعيد تمقيح األطفاؿ أك حكادث المركر

 :حسب األىداف التي يسعى إلى تحقيقييا  .3
ييدؼ إلى التعريف بالسمعة كطرؽ استعماليا ،خصائصيا ككيفية : إشيار تعميمي . أ

 .صيانتيا
 .يعرؼ المستيمؾ بالسمعة كيرشده إلى أماكف تكاجدىا:إشيار إرشادي  . ب
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ييدؼ إلى ابراز خصائص كمميزات السمعة كتمييزىا كتفضيميا دكف : إشيار تنافسي  . ت
 .غيرىا

يسعى إلى تذكير المستيمؾ باقتناء السمعة كاستخداميا مع :إشيار ارشادي تذكيري  . ج
 .اإلشارة إلى أماكف الحصكؿ إلييا

يثير التشكيق في نفس المستيمؾ فال يفصح عف نفسو بشكل كاضح كأنو :إشيار تشكيقي  . د
 . يتقدمو عالمة استفياـ كيظل لفترة حتى يفصح عف نفسو في نياية األمر

ىك الذي ييدؼ إلى التركيج عف سمعة أك خدمة في مناسبة أك مكسـ :إشيار المناسبات  . ق
 .معيف
 :حسب الجميور المستيدف  .4

يكجو إلى المستيمؾ سمعة أك خدمة معينة مثل اإلشيار عف المكاد : إشيار استيالكي  . أ
 .الغذائية 

يكجو إلى الصناعييف كالمنتجيف بصفة عامة ،كيتعمق بالسمع الصناعية :إشيار صناعي  . ب
 .التي تباع لمنتجيف آخريف

يتعمق بتزكيد أصحاب ميف معينة ،بمعمكمات تتعمق بالسمع يستخدمكنيا :إشيار ميني  . ت
 .بأنفسيـ أك يكصكف بشرائيا

 : حسب النطاق الجغرافي  .5
 .ييدؼ إلى تركيج سمعة داخل حدكد القطر الكاحد :إشيار محمي  . أ

ىك الذي يتعدى حدكد الدكلة الكاحدة إلى الدكؿ المجاكرة التي تشترؾ :إشيار إقميمي  . ب
االتحاد األكركبي كدكؿ  )انتماء اقتصادي  (الكطف العربي)معيا في نفس االنتماء 

 .(الخميج
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ىك اإلشيار الذي ينتشر ليضـ العالـ بأسره فيكجو إلى جميكر المستيمكيف :إشيار دكلي  . ت
 7.مف كافة أنحاء المعمكرة دكف استثناء

 :عناصر اإلشيار . ب

يقصد بعناصر اإلشيار تمؾ األجزاء المختمفة التي سيتضمنيا االشيار عند إخراجو بشكل نيائي 
 :لمجميكر كعرضو أك نشره بالكسيمة المناسبة كتتمثل ىذه العناصر في 

 .كىك مف العكامل الرئيسية القادرة عمى جذب انتباه القارر : أوال العنوان

تحتل المرتبة األكلى مف بيف عناصر اإلشيار ألنيا تعد أىـ أساليب نقل :ثانيا الرسوم والصور 
األفكار كالمعمكمات المكجكدة في اإلشيار إلى المشاىد،كيساعد عمى فيـ مضمكنو كعمى تذكره 

 .بشكل دائـ

إف المكف يعد عنصرا أساسيا في جذب العيف كاستمالتيا ،ألف المكف يستطيع : ثالثا الحركة واأللوان 
 أف يؤثر بدرجتو كبضكئو كبتشعبو ،كبالحيز الذي يشغمو كبتباينو مع األلكاف األخرى 

إف التعبير بالكممات لنقل أفكار المعمف إلى القارر أك المستمع أك المشاىد :رابعا الكممات والجمل 
أسيل كسيمة لمنقل الفكرة إلى أذىاف ىؤالء جميعا ،لكف ينبغي أف تككف الكممة أك الجممة المستخدمة  

 .في اإلشيار تخدـ اليدؼ الذي يسعى إليو اإلشيار كتتمكف مف تحقيقو

إف تصميـ اإلشيار غالبا ما يتطمب استخداـ بعض الشعارات :خامسا الشعارات والرموز واأللوان 
أك اإلشارات أك الرمكز التي مف شأنيا تكضيح فكرة اإلشيار كتقديميا لمقارر أك المستمع أك 

 8.المشاىد عبر كسائل النشر المختمفة

                                       
العيف اإلمارات العربية المتحدة - الثانيةالطبعة –دار الكتاب الجامعي  –اإلعالن األسس والمبادئ- النكر دفع هللا أحمد  7

  25 –22ص  -2005سنة 
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 :االتصال اإلشياري  .2.1
 كتعني عاـ  communies مأخكذة مف األصل الالتيني  communicationإف كممة 

أك مشترؾ كليذا فيي تخمق قاعدة مشتركة لفكرة أك مكضكع أك سمعة أك خدمة أك قضية 
عف طريق انتقاؿ المعمكمات أك األفكار أك االتجاىات مف شخص أك جماعة إلى 

أشخاص أك جماعات باستخداـ رمكز ذات معنى مكحد كمفيـك لدى الطرفيف المرسل 
كالمستقبل ،كتعتبر عممية اتصاؿ مؤسسة بالجميكر عف طريق اإلشيار عممية ضركرية 
قناعو  ،إذ مف خالؿ اإلشيار يتـ تعريف ىذا الجميكر بالمؤسسة كسياستيا كمنتجاتيا كا 
بيا كالتأثير عمى سمكؾ ىذا الجميكر كاتجاىاتو  بأف تككف ايجابية مما يساعد المؤسسة 

عمى تحقيق أىدافيا ،كميما كانت الطريقة المتبعة في نقل الرسالة مف المصدر إلى 
المستمـ فإف الرسالة ذاتيا يجب أف تحقق غرضا كاحدا كىك نقل المعنى الذي يريد 

 .المرسل مف المستمـ بكضكح تاـ حتى يتمكف المستمـ لمرسالة مف فيميا كاالستجابة ليا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
مذكرة لنيل (دراسة ميدانية فدؽ الركياؿ كىراف ) اإلشيار اإللكتروني ودوره في تنمية الخدمات السياحية–طالبي فاطمة   8

 26–25 -24 – 23 ص– جامعة عبد الحميد ابف باديس 2013/2014شيادة ماستر تخصص اتصاؿ كصحافة مكتكبة 
 (منشكرة  )
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                   التغدية العكسي

 .نظام االتصال اإلشياري  :(01) الشكل 

عناصر ،اثناف منيا تشكل (09)يظير ىذا النمكذج أف عممية االتصاؿ تنطكي عمى  -
 :الطرفيف الرئيسييف في عممية االتصاؿ كىما المرسل كالمستقبل ،حيث

 .''المعمف''ىك الطرؼ الذي يبعث الرسالة :المرسل  -
 .''الجميكر''ىك الطرؼ الذي يستقبل الرسالة :المستقبل  -

 :الرسالة كقناة نقل الرسالة حيث :كالعنصراف اآلخراف يشكالف أىـ أداتيف كىما 
 .ىي الرمكز المحكلة مف طرؼ المرسل:الرسالة  -
،كاألربعة األخرى تمثل  أداة حمل الرسالة مف المرسل إلى المستقبل:الكسيمة أك القناة  -

 :أىـ الكظائف كىي 

مجال خبرة المستقبل  

 

 

االستجابة     المستقبل         حل التشفير  

                   

مجال الخبرة                   مجال خبرة المرسل 

المشترك  

  الرسالة                            التشفير                المرسل 
             القناة أك الكسيمة  
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ىك عممية التي مف خالليا يتـ تحكيل فكرة صكريا أك نصيا إلى رمكز قابمة : التشفير 
 .لمفيـ مف قبل المستقبل

 .ىي الترجمة التي يعطييا المستقبل لمرمكز المحكلة مف المرسل:فؾ التشفير  -
ىي مجمكع ردكد فعل المستقبل بعد تعرضو لمحتكى الرسالة كذلؾ حسب :االستجابة  -

 .مجاؿ خبرتو
كىي التصرفات كاألفكار التي يبدييا المستقبل :التغدية العكسية أك ارجاع األثر  -

 .لممرسل
 . كآخر ىذه العناصر ىك التشكيش كالشكشرة التي تبقى حاضرة دكما داخل النظاـ

إف ىذا النمكذج يبرز العناصر األساسية لالتصاؿ االشياري ،كحتى تككف الرسالة 
المرجعية فعالة ،عمى المرسل كالمستقبل أف يقتسـ نفس مجاؿ الخبرة ،كذلؾ يعني 

فيما مشتركا لمغة كعرؼ المجتمع كعاداتو ،كىك ما يعتبر صعب التحقق في حالة ما 
 9.إذا كانت المؤسسة تسكؽ منتجاتيا إلى أسكاؽ خارجية

 
 
 
 
 
 
 

                                       
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر لمياتف )واقع وأىمية اإلعالن في المؤسسة االقتصادية الجزائرية –ككسى ليمى   9

 -(منشكرة) 2007/2008جامعة منتكري قسنطينة –مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص تسكيق  (النقاؿ مكبيميس
 68 –67ص 
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 مفيوم الوكالة اإلشيارية :المبحث الثاني 

 :مفيوم الوكالة اإلشيارية .1.2

ككالة اإلشيار ىي الييئة التي تتكلى نيابة عف المعمف كلحسابو أمر اإلعالف مف يـك أف يككف فكرة 
تنبت في ذىف المعمف ،إلى أف يظير في الكسيمة اإلعالمية سكاء عمى صفحات الجرائد أك اإلذاعة 

كتستمد دخميا مف العمكلة التي تتقاضاىا مف ...أك التمفزيكف أك السينما أك اإلنترنت أك غيرىا 
 10.الكسيمة اإلعالمية

تشكل الككالة االشيارية أىـ طرؼ في العممية االشيارية ككثيرا ما تمجأ إلييا المؤسسات سكاء 
 .تكفرت عمى قسـ إشيار داخمي أـ ال

ىي شركة مستقمة ذات ممكية خاصة تعمل عمى تقديـ الخدمات المتخصصة في مجاؿ االشيار 
بصفة  خاصة كالتسكيق بصفة عامة ،يمكف تعريفيا عمى أنيا منشأة تسكيقية متخصصة تساعد 

المنشأة المعمنة عمى تخطيط كا عالف إشياراتيا ،كتعرؼ أيضا عمى أنيا منشأة أعماؿ متخصصة في 
دارة كتنظيـ كرقابة كتنسيق النشاطات كالفعاليات االشيارية لممعمنيف كتعتبر الككاالت  تخطيط كا 

 11.االشيارية حديثة النشأة

 :نشأة الوكاالت االشيارية .2.2

في عاـ '' صف''ك'' دينبل''كانت إنجمترا السباقة في مجاؿ الككاالت اإلشيارية عندما أنشأ الثنائي 
 أكؿ ككالة فييا،كمع ذلؾ فقد حققت الككاالت اإلشيارية في الكاليات المتحدة األمريكية 1812

أك ككالة لإلعالف في أمريكا ،ككاف ىذا الرجل '' فكليف بالمر''تقدميا الكبير كذلؾ عندما افتتح 
 .يشتغل بالصحافة أصال قبل أف يؤسس ىذه الككالة في فيالدلفيا

                                       
 63 -62ص مرجع سبق ذكره   –الوظائف ،اليياكل ،األدوار: و االتصال مؤسسات االعالـ–  جماؿ عيفة  10
 71 مرجع سبق ذكره ص  وأىمية اإلعالن في المؤسسة االقتصادية الجزائرية واقع- ككسة ليمى 11
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في أكاخر القرف التاسع عشر كمستيل القرف العشريف خطت ككاالت االعالف خطكات كاسعة نحك 
خدمة المعمف فبدأت تعنى بصياغة اإلعالف كاإلنتاج الفني مف اإلعداد نفسو ،كأخيرا اختيار الكسائل 

 .اإلعالمية التي تنقل ىذا العمل الفني لمجميكر

تمتمؾ الكاليات المتحدة األمريكية أكبر ككاالت اإلشيار في العالـ التي تشتمل عشرات اآلالؼ مف 
 في المركز الريادي برقـ  Omnicom groupeالعماؿ عبر العالـ ،ك تبقى المؤسسة اإلشيارية 

 برقـ  Inter public group cos مميار دكالر كتمييا ككالة 7,54 حكالي 2003أعماؿ بمغ عاـ 
  . مميار دكالر62فاؽ 

ترتبط ككاالت اإلشيار بالكضعية االقتصادية العامة لمبمد المكجكدة فيو ،حيث أف اإلنفاؽ اإلعالني 
تزداد أىميتو عندما تتقدـ الصناعة كتزدىر التجارة مما يكلد حركية اجتماعية تزيد مف نشاط ككاالت 

 12 .اإلشيار،كازدياد مداخمييا كأرباحيا

 :تنظيم الوكالت اإلشيارية .3.2

أما عف التنظيـ في ىذه الككاالت فيي تمتقي مع ككاالت األنباء في أف كمييما يقدماف خدمة 
لمجميكر عبر كسائل إعالمية مختمفة ،ذلؾ أنيما كسيمتا اتصاؿ غير مباشرة ،إذ أف رسائميما 
 ...اإلعالمية البد أف تنقل عبر إحدى الكسائل اإلعالمية األخرى كالصحافة ،اإلذاعة كالتمفزيكف 

غير أف تنظيـ أية ككالة إشيارية يظل مقيدا بطبيعة ىذه الككالة ،ىل ىي ككالة مستقمة؟ أـ ىي 
 :يتبع في تنظيـ الككاالت اإلشيارية إحدى الطريقتيف تابعة لمؤسسة إعالمية؟

تقسـ بمكجبيا الككالة إلى إدارات تختص كل منيا بجزء مف نشاط الككالة بحيث : الطريقة األكلى
تختص إدارة بكل ما يتعمق بالنكاحي الفنية ،كتضـ العامميف المختصيف كالفنانيف كالرساميف 

 ...كتختص إدارة أخرى بصنع اإلعالف كتختص غيرىا بالنكاحي اإلدارية كالمالية كىكذا...كالمحرريف

                                       
 64 ص  مرجع سبق ذكره  –الوظائف ،اليياكل ،األدوار:مؤسسات االعالم و االتصال – جماؿ عيفة  12
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تقـك عمى أساس تقسيـ الككالة طبقا لنظاـ المجمكعات كىك الذي تختص فيو كل : الطريقة الثانية
 .مجمكعة بخدمة نكع معيف مف اإلعالف خدمة كاممة

كعمى أي حاؿ فإف ككاالت اإلعالف تحتاج إلى مجمكعات مف اإلدارات األساسية لنجاح ميمتيا 
 :كىي تتمثل في ما يمي 

 .إدارة الشؤكف المالية كاإلدارية . أ
إدارة إلنتاج الرسائل اإلعالمية كما يرتبط بيا مف فنييف كمبدعيف كرساميف كمصكريف  . ب

 .إلخ...ككتاب
إدارة التسكيق التي تبيع لممعمنيف مساحات خالية في الصحف أك زمنا مسمكعا في اإلذاعة  . ت

 .أك مرئيا في التمفزيكف 
 13.إدارة كأقساـ تيتـ بشؤكف التخطيط كاألبحاث كالعالقات العامة . ج
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 14:ىيكل تنظيمي مقترح لوكالة إعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02)شكل 

                                       
 67ص- نفس المرجع السابق -  14

 مدير عاـ  كحدة األبحاث

 نائب المدير

اإليداع الفني 
 كتقييـ اإلنتاج

إدارة الشؤكف  اإلعالف
 المالية كاإلدارية

 عالقات عامة التسكيق

إختيار كشراء  تخطيط
 مساحات

 العمالء

مصممكف 
كمنفذكف 

 

إختيار كشراء  
 مساحات

كتاب 
 كمترجمكف 

 كرشة األستكديك

 تصكير  فنانكف 

قسـ التخطيط 
 المالي

قسـ الفكاتير 
 كالحسابات

شؤكف 
 المكظفيف

حسابات 
 العمالء

 إدارة الخدمات
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 :شروط ووظائف الوكاالت اإلشيارية  .4.2
مف المؤسسات التي باتت تأخذ اىتماـ  (اإلعالنية/ االتصالية)تعتبر الككاالت اإلشيارية 

األفراد في انشائيا كالعمل في مجاليا الحيكي في اآلكنة األخيرة  كبالتالي فعمى القائـ بإنشاء 
ككالة إشيارية أف يراعي جممة مف الشركط كأف يراعي مجمكعة مف الكظائف التي عميو 

 . األخذ أثناء نشاط الككالة
 :شروط الوكاالت اإلشيار . أ

 .مستقمة بذاتيا كغير تابعة لناشر كتعمل لحسابيا الخاص .1
 .يجب أك تممؾ رأس ماؿ كاؼ لتغطية نفقاتيا .2
 .يجب أف يتكفر فييا عدد مف المتخصصيف في مجاؿ التسكيق كاإلشيار .3

 :وظائف وكاالت اإلشيار . ب
 .القياـ بالدراسات التسكيقية كما يطرأ عمى األسكاؽ .1
اختيار افضل الكسائل اإلعالنية لمناسبة لمعمالء كمعرفة مدى االنتشار بيف  .2

 .الجميكر
 .مساعدة العمالء في رسـ الخطط اإلعالنية كتحديد ميزانيات االعالف .3
 15.القياـ بشراء المساحات اإلعالنية كاألكقات في كسائل اإلعالـ المختمفة .4

 :أنواع الوكاالت االشيارية  .5.2

ىناؾ عدة أنكاع مف الككاالت اإلشيار التي تعمل في حقل االشيار الكاسع كالمتبايف ،تقسـ 
 :ىذه األخيرة حسب عدة اعتبارات كمعايير ،كنميز منيا 

كىي عبارة عف مجرد كسيط بيف المعمنيف كالقائميف عمى : وكالة االشيار الوسيطة  .1
 .تنفيذ اإلشيارات كعرضيا في مختمف كسائل االشيار 
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خراجو كمتابعة تنفيذه  :وكالة االشيار ذات االمكانيات .2 كتقـك بعممية تصميـ االشيار كا 
كذلؾ باالعتماد عمى امكانياتيا الذاتية كما لدييا مف فنانيف كرساميف كناقشيف كعماؿ 

 .كغيرىـ
ىذا النكع مف الككاالت يتخصص في نكع أك نكعيف مف :وكالة االشيار المتخصصة  .3

 16. كسائل اإلشيار كال يعمل إال في ذلؾ النكع مف كسائل االشيار
 :ANEPتعريف الوكالة الوطنية لمنشر واالتصال واإلشيار  .6.2

 20 المؤرخ في 279 -67أنشأت الككالة الكطنية لمنشر كاالتصاؿ كاإلشيار بمكجب األمر رقـ 
 أصبحت شركة ذات مساىمة ،كىي اآلف مف أكبر المؤسسات 1989  كمنذ 1967ديسمبر 

 .اإلشيارية الجزائرية التي تحتكر ميداف االشيار العمكمي في الجزائر

 :نشأة الوكالة الوطنية لمنشر واالتصال واإلشيار وتطورىا التاريخي

إف المستكى الضعيف لمكركث مف طرؼ الجزائر غداة االستقالؿ ،دفع النظاـ السياسي إلجراء 
 .عممية اختبار األكلكيات في إطار استراتيجية كطنية لمتنمية ،متكاممة كمستقمة 

امتد البعد الكطني لالتصاؿ تمقائيا إلى الصحافة ،بعدىا إلى كل ما ينطكي تحت مصطمح العاـ 
 .،اإلعالف ،أيف يحتل اإلعالف شيئا فشيئا مكانة متفكقة 

 تبدك بدييية ،كىكذا ANEPمف ىذا المنطمق فإف ضركرة تنصيب ككالة كطنية لمنشر كاإلشيار 
 تكفمت منفردة بالنشاط اإلعالني في سياؽ يتسـ بييمنة الدكلة عمى 1967فمنذ تأسيسيا سنة 

السكؽ الكطنية لإلعالف كالتي تضع الككالة أكؿ معمـ في مسارىا الريادي لمنشاط إلعالني في كامل 
 .البالد
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 بعد أف تمت عممية تحديد مياميا الممتدة لمجمكع األنشطة اإلعالنية تـ تعزيزىا 1968في سنة 
بسمسمة مف األكامر ،المراسيـ كالمناشير الحككمية كالقرارات الكزارية حتى تمعب دكرىا كأداة مفضمة 
لمسياسة الكطنية في مجاؿ اإلعالف ،كبناءا عمى ىذا يمكف أف ترصد ثالث حقب تاريخية تككف قد 

 :مرت عمييا الككالة 

تميزت بسمسمة مف األكامر ترمي إلى انشاء الككالة الكطنية لمنشر  اإلشيار  :المرحمة األولى
ANEP كاف 1967 ديسمبر 20 المؤرخ في 279-67 كا عطائيا حق احتكار اإلعالف ،فاألمر رقـ 

ىي مؤسسة عمكمية ذات  (الككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار)يتضمف انشاء شركة كطنية تسمى 
طابع صناعي ك تجاري تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي كتككف تحت كصاية كزير 

 .األنباء

 فقد تعمق 1986 ديسمبر 2 المؤرخ في 283-86حيث تضمف المرسـك رقـ  : المرحمة الثانية
 حيث جاء في المادة األكلى أنو يعاد تنظيـ الشركة الكطنية ANEPبإعادة تنظيـ الككالة الكطنية 

المسماة الككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار عمى أنيا مؤسسة عمكمية ذات طابع اقتصادي كصبغة 
اجتماعية كثقافية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي ،كما تسير عمى نكعية اإلعالـ 
اإلشياري كصدقو كعمى احتراـ مقاييس الكاجبات المينية ،كتقترح التدابير مخصصة لرفع شأنو 

 .كتطكره

  ANEPلمنشر كاإلشيار  المرحمة عرفت بتعزيز االحتكار لصالح الككالةىذه :المرحمة الثالثة 
 1993 الذي يتعمق بقانكف المالية لسنة 1993 سبتمبر 9 المؤرخ في 194-93حسب المرسـك رقـ 

حيث جاء في لمادة الخامسة أنو يمنع منعا باتا كل إشيار صدر عف معمف عمكمي في كسيمة 
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 منشكر حككمي 38 بالمائة مف مساحتيا لإلشيار ،كقد اتبع لمنشكر رقـ 30إعالمية تخصص مف 
 17. ليؤكد تعزيز احتكار اإلشيار1996 جكيمية 13 بتاريخ 41آخر رقـ 

 :ىياكل الوكالة الوطنية لمنشر واالتصال واالشيار

 :تضـ الككالة مجمكعة مف اليياكل ىي

 .كمقرىا الجزائر العاصمة:  المديرية العامة .1
 .كحدة االتصاؿ اإلشياري  .2
 .مديرية التنمية .3
 .كحدة الطباعة كمقرىا بالركيبة .4
شبكة متككنة مف ثالث كحدات إلنتاج العتاد كالخدمات اإلشيارية ،بكل مف العاصمة ،كىراف  .5

 .كقسنطينة

 :ميام الوكالة الوطنية لمنشر واالتصال واإلشيار

 :تضطمع الككالة بمجمكعة مف المياـ كأبرزىا

 .طباعة الكتب كالحكليات كالدالئل .1
 .التسيير االشياري في الصحافة بالجزائر كعمى المستكى الدكلي .2
 .القياـ بكل أشغاؿ الطباعة .3
 18.إنتاج كبث الكمضات اإلشيارية .4

 

                                       
دراسة ميدانية في المؤسسة اإلعالنية كاإلعالنية بإقميـ ) اإلعالن في الجزائر بين القانون والممارسة–فكزي بكمنجل   17

 242 –239ص–( منشكرة)أطركحة دكتكراه في عمـ اجتماع التنمية جامعة منتكري قسنطينة  (مدينة قسنطينة 
 68ص مرجع سبق ذكره  –الوظائف ،اليياكل ،األدوار:مؤسسات االعالم و االتصال –  جماؿ عيفة  18
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 استخدام الوكاالت اإلشيارية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال:المبحث الثالث 
 السمعة االلكترونية وأىميتيا  .1.3

تعتبر السمعة أك الصكرة الذىنية ىي رأس الماؿ الحقيقي لممؤسسات فبدكنيا قد تفشل المؤسسة 
في تحقيق األىداؼ التي كجدت ألجميا ككنتيجة لمتطكر التكنكلكجي الذي انعكس عمى عدة 

الكتركني فأصبحت السمعة " مجاالت اقترف مفيـك السمعة كغيره مف المصطمحات بمصطمح 
 Onlineاإللكتركنية تنطكي عمى جانب شديد األىمية كىك إدارة السمعة إلكتركنيا 

Repputation Manegement كتعني كجكد ىكية إلكتركنية أك محتكى رقمي يتحدث عف 
 19.المؤسسة في عدد مختمف مف منصات شبكة االنترنت 

 ككسيمة  Digital contentتمجأ المؤسسات باختالؼ نشاطيا إلى استخداـ المحتكى الرقمي 
لصناعة ىكية إلكتركنية في الشبكات كالمكاقع االجتماعية عمى شبكة اإلنترنت مستيدفة في ذلؾ 
الزبائف ،إال أنو مف المالحظ أف ىذه التطكرات التقنية في تأثيراتيا لـ تمس المؤسسات فقط بل 

 نظرا  Consommacteامتدت لمزبكف أك المستيمؾ الذي أصبح يطمق عميو الزبكف الفعاؿ 
لممعايير العالية التي يعتمد عمييا في اقتناء المنتجات كالخدمات إضافة لدكره الريادي في إقناع 
قناع  زبائف آخريف لمقياـ بعممية الشراء كمنو كجدت المؤسسات نفسيا ممزمة الستكماؿ نشاطيا كا 
المستيمؾ بالتكجو نحك اإلنتاج الرقمي لممحتكيات االتصالية كاالشيارية لمخدمات التي تقدميا 
تحرص مف خاللو عمى جمع األخبار كالمعمكمات المضرة بسمعتيا ثـ تقـك بالرد عمى ىذه 

األخبار كالمعمكمات عف طريق االتصاؿ التفاعمي سكاء مف خالؿ التعميقات أك الدردشات التي 
أصبحت اآلف تصنع مف خالليا أسكاؽ ،إف السمعة اإللكتركنية تدار بالشكل المباشر مف طرؼ 
المكمف باالتصاؿ عمى مستكى ىذه المؤسسات ،أك بشكل غير مباشر فيديرىا زبكف فعاؿ مف 

أك مف طرؼ  (vote)خالؿ الدردشات اإللكتركنية التى تتجسد مثال في التصكيت    
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كظيكر مؤسستيف في إشيار كاحد كداللة عمى الشراكة أك مف خالؿ )  ( Partenersالشركاء
 Leaders)كسائل اإلعالـ التي ليا قاعدة جماىيرية كاسعة كمؤثرة تتمثل في قادة الرأي 

Opinion )  كما قد تمجأ المؤسسة بنفسيا لنظاـ السفراء،(Program Embasadeur )
المتكاجديف في الكقع التكاصل االجتماعي لما ليـ مف دكر ىاـ في التأثير عمى الجميكر كآرائو 

،إف اإلدارة المحكمة لمسمعة اإللكتركنية  تصنع فرصة ثمينة جدا لممؤسسات لمسيطرة عمى 
 20.صكرتيا المكجكدة بشبكة االنترنت كالتي يمكف أف تنتشر حكليا اإلشاعات
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 .يبين اتباع المؤسسة لنظام السفراء في تسويق سمعتيا: (03)شكل

 من إعداد الطالبتين -

Eteprise  

Leader Public Markoting 
cumunity 
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يكضح الشكل التالي نظاـ السفراء في التسكيق لسمعة اإللكتركنية  حيث تقـك المؤسسة باستعماؿ 
السفراء كىـ قادة الرأي الفاعميف في مكاقع التكاصل االجتماعي مف خالؿ مدىـ بالمعمكمات كاألخبار 

 .فيسكقكف ليا عبر مجتمع تسكيقي متكاجد بالشبكة اإللكتركنية فينقمكنيا لمجميكر

  أىمية السمعة اإللكترونية: 
 .نقص الثغرات الخاصة باإلشاعات  -
 .دعـ الثقة في كسائل اإلعالـ -
 .معرفة المستجدات الخاصة بالمؤسسة نفسيا -
 .دفع الجميكر لكي يصبح زبكف  -
 .جذب الجميكر لفضاء المؤسسة  -
 .تعديل الرسائل بما يتناسب كتطمعات الجميكر -
 .تشكيل رأي أك صكرة ذىنية حسب ما تريد المؤسسة  -

 تقنيات إدارة السمعة اإللكترونية لدى وكاالت اإلشيار .2.3
إف االنطباعات التي تترسخ لدى الجميكر عف أي مؤسسة عمى غرار ككاالت اإلشيار 

يصنعيا كل مف جميكرىا الداخمي كالخارجي األكؿ الذي يعتبر سفير عف المؤسسة كالثاني مف 
خالؿ قادة الرأي الذيف يستعممكف في ذلؾ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ الحديثة فالجميكر أك 

 21.الزبكف الفعاؿ أصبح يستقبل كيشجع كل ما ىك حديث
نصكص "تقـك ككاالت اإلشيار بجذب الزبائف أك المعمنيف بنشر محتكيات إلكتركنية سكاء 

إشيارية أك صكر لخدماتيا أك فيديك أك جميعيا كمحاكلة منيا إلثراء محتكاىا االتصالي الرقمي 
Digital Brand Genirated Content  كبالتالي لجأت الككاالت اإلشيارية الستخداـ 

 :تقنيات تساعدىا عمى إدارة سمعتيا إلكتركنيا نذكر منيا مايمي 
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 عمبة الدردشة  Chat box : تستخدـ ككاالت اإلشيار عمبة الدردشة مف خالؿ مكقع
الشتياره بيذه التقنية الحديثة كىي عبارة عف نظاـ تفاعمي يسمح ,فيسبكؾ خاصة 

يتميز مكقع فيسبكؾ .لممستخدميف لو بإلقاء أسئمة عبر ايقكنة ليتـ الرد عميو تمقائيا كتابيا 
 .عمى غرار التطبيقات األخرى بيذه الميزة حيث أنو الرائد في استخداميا 

 تسمح ميزة عمبة الدردشة التمقائية كفكر متابعتؾ لصفحة الككالة االشيارية بإرساؿ معمكمات ضمف 
تطبيق ماسنجر التابع لفيسبكؾ تحتكي الرسالة عمى مكقع الككالة ،معمكمات عف الخدمات أك عف 

 .تختمف رسائل عمبة الدردشة مف مؤسسة ألخرى .إلخ...أكقات الخدمة 

  جوجل أناليتيكس :Google Analitices : ىك أداة تحميل المكاقع التي يكفرىا جكجل
مجانا لتزكدؾ بإحصائيات عف مكقعؾ بقياس مردكد عممؾ مف إشيارات عميو كما تتيح 

ىذه التقنية تحديد طبيعة عمالئؾ كجميكرؾ كالكقت الذي يقضيو الزائر عمى مكقعؾ 
 .،كما يساعد ىذا التطبيق في اتخاذ القرارات الميمة لعممؾ

 أداة تقدـ تحميال لفيـ التفاصيل الصغيرة عف مكقعؾ  google analiticesيعتبر تطبيق 
 .في شبكة اإلنترنت مف أجل تحميل ردكد األفعاؿ تجاه منتجاتؾ باإلضافة لقياس المبيعات

  مراقبة السمعةBrand Watch  : ىي تقنيات تساعد الككالة اإلشيارية عمى االستماع
لزبائنيا كعمالئيا كفيـ اتجاىاتيـ ،كما تساىـ ىذه التقنيات في النشر اإللكتركني 

 22.كتسكيق المنتجات كالخدمات
  االستماع االجتماعي:Social Listening  : ىي تقنيات تسمح لمككالة اإلشيارية بتتبع

كتحميل كالرد عمى الحكارات الخاصة بالسمعة الخاصة بالمؤسسة كالنمك المتكاصل ليا 
تعتبر تقنيات االستماع االجتماعي لشبكات التكاصل عبر اإلنترنت مف .عبر اإلنترنت
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القياـ ببحكث الجميكر كالتعرؼ عمى ماذا يقكؿ العمالء كالمنافسكف عف الككالة كالتحكـ 
 .فييا 

 لدى الوكالة االشيارية SEO استخدام تقنية السيو  .2.4

 كتعني تحسيف ظيكر  Search Engine Optimization كىي اختصاؿ لػ  SEOتعتبر تقنية 
المحتكى ،تقدـ ىذه التقنية ميزة تييئة محركات البحث كىي تحسيف كتعزيز ظيكر صفحات المكقع 
الخاص بالككالة اإلشيارية في محركات البحث كاليدؼ ىك أف تظير الصفحة في مرتبات متقدمة 

مف أجل زيادة عدد الزكار التي يتمقاىا المكقع مف محركات البحث عف طريق كممات مفتاحية 
تخص الخدمة أكاسـ الككالة ،عند بحث الزائر أك المستخدـ عف كممة معينة تتضمف أحد الكممات 

 إلى SEOالمفتاحية تظير صفحة الككالة في نتائج البحث األكلى ،كيمكف تقسيـ تقنية 
 :مجمكعتيف

- White Hat SEO : كىي تقنيات التي تكصي بيا محركات البحث لتحسيف تصميـ
صفحات كمحتكى المكقع بصكرة عامة فيي تقنيات آمنة كتعطي نتائج طكيمة  كعرض
  .األمد

- Black Hat SEO  : كىي تقنيات منبكذة ألنيا قد تأتي بنتائج كخيمة كعكسية عمى
المكقع كفي أسؤ األحكاؿ قد يأتي بنتائج كخيمة كعكسية عمى المكقع كفي أسكأ 

 األحكاؿ قد يزاؿ المكقع بشكل كامل مف محرؾ البحث 

فيي  Google فإننا نستيدؼ بشكل أساسي محرؾ البحث الرئيسية SEO كعندما نتحدث عف
 مف السكؽ مما يجعميا محرؾ البحث رقـ كاحد في األىمية كلكف معظـ %91تمتمؾ حصة مقدارىا 

 Yahoo.23 كBingالتقنيات التي تحتكييا تقنية السيك قابمة لمتطبيق في كل مف محركات بحث 
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 مصطمحات ليا عالقة بتقنية السيوSEO:   
- Content Management System ( CSM)  عمى :نظام إدارة المحتوى

 .Drupal أك  Wordpressسبيل المثاؿ تطبيقي 
- (GYM )Google-Yahoo-Microsoft: الشركات المالكة ألكبر ثالث محركات

 .بحث التي مف خالليا تستخدـ الككالة تقنية السيك
- Link juice  : جكدة الركابط الخارجية التي تشير إلى مكقع الككالة كمما زادت كمما

 كاف أفضل ليا،ذلؾ لجمب المزيد مف الزكار 
- Long Tail : الكممة المفتاحية األطكؿ التي تستخدميا الككالة أك المؤسسة لتشير

 .لمكقعيا عبر محركات البحث 
- Pagrank :  مقياس يشير إلى الركابط التي تشير لمكقع الككالة حيث يمنحنا ىذا

 .10 إلى 1المقياس تقييما لممكقع بدرجة مف 
- User Generated content : ىك عبارة عف كممة مختصرة تشير لممحتكى

 24.المصنكع كالمنشكر مف قبل الزكار الذيف كانكا متكاجديف في المكقع 

 :خالصة 

اإلشيار نشاط اتصالي ك تركيجي تركز عميو المؤسسة في سبيل التعريف بالسمع كالخدمات 
التي تساىـ في العرض كفقا لحاجات ك رغبات المستيمؾ فاإلشيار آلية مف آليات التكاصل 
بحيث أصبح ليما دكر كبير في تسيير كتنظيـ عمل الككاالت في تطكير تقنياتيا كاألخذ 
بعيف االعتبار الشيء المشير لو كالجميكر المستيدؼ كطريقة تكصيل المعمكمة كاألفكار 
الخاصة بالمكضكع االشيار ،فنجده يمثل قكة تعميمية في إقناع الجميكر بالمعمكمة ككذا 

 .التعريف بالخدمة
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: تمييد 
تطرقنا في ىذا الفصل إلى التعريف بميداف الدراسة وىو المطبعة الحديثة الساورة ببشار مف 
حيث نشأتيا والخدمات التي تقدميا في ميداف اإلشيار وما تعمق بو كما سنعرج إلى  تحميل 
البيانات المتحصل عمييا مف أداة جمع البيانات المتبعة أال وىي المقابمة والمالحظة المرافقة 
ليا،سعيا منا إلى تحقيق أىداؼ الدراسة والتحقق مف فرضياتيا المستمدة أساسا مف التساؤؿ 

مدػ استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في دراسة الجميور لدػ وكاالت  "الرئيسي المتمثل في
إضافة إلى عرض النتائج التي ''المطبعة الحديثة الساورة ''حيث اخترنا كنموذج " االتصاؿ 

 .تـ التوصل إلييا مف الدراسة 

كما تطرقنا إلى تحميل المقابمة واستخالص نتائجيا ثـ نقد استخداـ الوكالة لتكنولوجيا 
 . اإلعالـ واالتصاؿ وأخيرا النتائج العامة لمدراسة 

 ميدان الدراسة :المبحث األول 

 :التعريف بالمؤسسة محل الدراسة  .1.1
  imprimerie moderne saoura'' الساورة''المطبعة  الحديثة 

المطبعة الحديثة " تحت اسـ 2017ىي وكالة لطباعة واالتصاؿ واإلشيار ،بدأت عمميا سنة 
 المتخصصة ببيع األدوات المدرسية والمكتبية BMPSوىي فرع مف الوكالة األـ  " IMSالساورة 

 1.والتي ليا فرعيف مكتبة األجياؿ والمطبعة الحديثة الساورة

تتكيف المطبعة الحديثة الساورة مع أحدث التقنيات التكنولوجية المختمفة في الصناعة االتصالية 
 .المرئية ذلؾ لتقديـ خدمة عالية الجودة ومجموعة متنوعة مف المنتجات المطبوعة
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تعمل الوكالة عمى تصميـ واكتماؿ المشاريع مف تصورىا كفكرة إلى غاية تحقيقييا عمى ارض 
الواقع ،إضافة إلنشاء تصاميـ الجرافيؾ ،اليوية المرئية ونشر المطبوعات لوسائل اإلعالـ العاـ

كما تقدـ الوكالة خدمة انشاء محتوػ إلدارة موقع الويب وتقديـ النصائح لتسييره بما يتناسب 
وسمعة مؤسسة الزبوف ،إضافة لممونتاج ،فيديوىات ،السمعة الطيبة في استراتيجية االتصاؿ 

واإلعالف، يعتمد والء كل عميل عمى اإلخالص والجدية التي تقدميا الوكالة بعد اختيارىا كشريؾ 
 .في االتصاالت الداخمية والخارجية

 0660 74 81 27:الرقـ الياتف

 049 21 04 35:الفاكس 

 بشار-الحي الرياضي : الموقع 

 ims8bch@gmail.com :البريد اإللكتروني

 fb.com/ims.bechar:صفحة الفيسبوؾ 

  :عماؿ موزعيف بالترتيب التالي  (09)تحتوؼ المطبعة الحديثة الساورة تسعة 

 .مسير المطبعة  -
 .(مسير مالي )مسؤوؿ المداخيل  -
 (.01مصمـ )رئيس ورشة التصميـ  -
 (.02)مصمـ  -
 .رئيس ورشة الطباعة -
 .مسير آالت الطباعة -
 .تقني آالت الطباعة -

mailto:ims8bch@gmail.com
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 (.01)مساعد  -
 (.02)مساعد -

: الخدمات التي تقدميا الوكالة  2.1

  (األدوات المكتبية )الطباعة عمى القرطاسية: 
 .المراسيـ  -
 . المرقمة والمشكمة NCRالدفاتر  -
 .التذاكر و العالمات  -
 .القمصاف وتحت القميص -
 .(Enveloppes)المغمفات  -
- Papier en téte 
 .المفكرات  -

  البطاقات: 
 .بطاقات الزيارة  -

 غ350ورؽ مصقوؿ    *
 غ مطمي350ورؽ مصقوؿ    *
*   500g  PVC  
 (مقوػ مع التذىيب)ورؽ بريستوؿ    *
 .بطاقات الدعوة - 
 .بطاقات الوصوؿ البالستيكية - 
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 :خدمة الطباعة الصناعية 2.1.

 الكتب  -
 منشورات  -
 المستندات اإلعالمية والكتالوجات -
 ممصقات -
 التقاويـ المخصصة  -
 الحافظات البالستيكية -
  األختام: 

 التمقائي  -
 خشب  -

  الطباعة الجرافيكية: 
 الحقائب  -
 األقالـ  -
 شيرت-تي -
 األعالـ والشعارات  -
 األكواب المخصصة  -
 قرص فالش -
 القبعات  -
 القرص المضغوط -
 األكياس -
  الجوائز واإلطارات الحاممة لألسماء(Portes Noms)  
 (Trophèe Ardoise )جائزة مطبوعة عمى الموح  -
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 جائزة مطبوعة عمى الكريستاؿ العادؼ داخل صندوؽ  -
 Coffret Luxeجائزة مطبوعة عمى الكريستاؿ  -
 MDFجائزة  -
 جائزة مطبوعة عمى الخشب العادؼ  -
 Coffret de luxeجائزة مطبوعة عمى الخشب  -

 الحجم  الطباعة الرقمية الكبيرة: 
 ممصقات  -
- Bondrols 
 :ممصقات عمى  -

  Bacheالقماش *
  Autocollant blancالممصقات البيضاء *
 ممصقات الشفافة*
*Autocollant sablet 
 ورؽ الصور *
 األعالـ القماشية*

  الالفتات: 
 لوحات اإلشارة  -
 لوحات التوجيو  -
 لوحات اإلعالف  -

 الدعائم والحوامل الخاصة باإلعالنات: 
 عمـ المكتب  -
- Roll-up 
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 الشعارات   -
 اإلطارات  -
 Standكشؾ اإلعالف  -
 حامل الكتيبات  -

  عمالء الوكالة 
 جامعة الطاىرؼ دمحم بشار  -
 الصندوؽ الوطني لمتقاعد  -
- SKTM (  فرع مف فروع مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز) 
 مركز البريد و المواصالت  -
 الجمارؾ الجزائرية  -
 خدمات االجتماعية لشركة توزيع الكيرباء والغاز  -
 صندوؽ الضماف اإلجتماعي  -
 مخبر األشغاؿ العمومية بشار  -
 التعاونية الفالحية  -
 الجزائر –المجمع الصناعي لإلسمنت  -
 مشتمة المؤسسات  -
 بنؾ التنمية الفالحية -
 إدارة الغابات  -
 الجزائر الفنادؽ والمطاعـ  -
 مكتب الدراسات  -
 بنؾ الجزائر  -
 مجمع الشاحنات الصناعية ذات الوزف الثقيل  -
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  شركاء الوكالة 
 .مجمع شي عمي  -
 . شبيبة الرياضية لمساورة  -
 .مؤسسة النقل البرؼ حمادؼ  -
 .جمعية الحياة لمكشف عف سرطاف الثدؼ وعنق الرحـ  -
 2.مؤسسة التكويف الميني  -
 ميام المطبعة الحديثة  الساورة  .3.1

 :تقدـ الوكالة عددا مف المياـ االتصالية واالشيارية وكذا الطباعة بمختمف أنواعيا نذكر منيا
 تنظيـ الممتقيات وكل ما يتعمق بيا مف تغطية إعالمية و تجييزات فنية. 
 كراء المساحات اإلشيارية لممعمنيف. 
 صناعة مختمف أنواع الموحات اإلشيارية. 
  صناعة األختاـ. 
 3الطباعة عمى الورؽ ،الخشب والزجاج 

 

 

 

 

 

                                       
  المطبعة الحديثة الساورة (offer de service) دليل الخدمات 2

 10 سا 04/04/2019  الخميس مقابمة مع مسير المطبعة  في 3
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 تحميل المقابمة وتفريغ البيانات: المبحث الثاني 

بعد إجرائنا لممقابمة نصف موجية إضافة إلى المالحظة المباشرة كتقنية مرافقة ليا والتي تـ 
 .التطرؽ إلى تعريفيما في اإلطار المنيجي 

  IMSتمت المقابمة مع عينة مجتمع البحث والتي شممت جميع عماؿ المطبعة الحديثة الساورة 
ببشار في إطار البحث العممي بغرض التحقق مف صحة فرضيات الدراسة حيث بمغ عدد -

عماؿ بما فييـ مسير المطبعة اعتمدت المقابمة التي أجريناىا عمى ثالثة  (09)المبحوثيف تسعة 
 . محاور ،ارتبط كل محور بفرضية مف فرضيات الدراسة

 .التقنيات المستخدمة في التعرف عمى الجميور 1.2
 .نوعية التقنيات التكنولوجية المستخدمة في التعرف عمى الجميور :المحور األول 

خصصنا ىذا المحور لتسميط الضوء عمى نوعية التقنيات المستخدمة والمتوفرة داخل المطبعة 
الحديثة الساورة سواء مف أجل تسييل العمل وجودة اإلنتاج أو لمتعرؼ عمى جميور المطبعة وتـ 

 .أسئمة تـ طرحيا عمى جميع عماؿ الوكالة  (04)ذلؾ مف خالؿ أربعة 
 ماىي أىم التقنيات المتوفرة في الوكالة ؟:السؤال األول 

كانت اإلجابات المتحصل عمييا مف طرؼ عماؿ المطبعة الحديثة ساورة مختمفة حيث أجاب كل 
حسب العمل أو الورشة التي يعمل بيا،حيث أعتبر عماؿ ورشة التصميـ أف أىـ ىذه التقنيات 
ىي جياز الكمبيوتر الموصوؿ بشبكة االنترنت والذؼ ىو أىـ وسيمة عمل دخل الوكالة حيث 

 سواء لمقياـ بالعمل المطموب أو  %80بنسبة  (الكمبيوتر  )أنيـ يعتمادوف عمى ىذه التقنية 
 .لمتواصل مع جميور الزبائف 

في حيف صرح عماؿ ورشة الطباعة واإلخراج أف عمميـ يقتصر عمى استخداـ تقنيات الطباعة 
عكس التقنية السائدة داخل ورشة التصميـ ،كما أضاؼ العماؿ أف  (آالت الطباعة وممحقاتيا )

 . فيو تقنية مساعدة في اإلخراج لمقياـ بعممية الطبع %20نسبة استخداميـ لمكمبيوتر ىي 
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حنا ىنا :  "أضاؼ مسؤوؿ ورشة الطباعة واإلخراج الذؼ يعمل بالوكالة لمدة تجاوزت السنة قائال
في الورشة تاع الطبع نخدموا بالكمبيوتر خاطرش يعاوننا في تحديد الشكل النيائي لممطبوع بصح 

أساس الخدمة تاعنا ىوما ىاذ اآلالت لي تطبع و تآمبريمي بغات الجديدة وال لقديمة كايف 
Roland –Exerieus – Platine-  أما لقديمة كايف Maniqe  Scanaire Exenté ."  

حسب اجابة المبحوثيف نجد أف التقنيات المتوفرة داخل الوكالة تختمف أىميتيا حسب مياـ كل 
 .ورشة
 :جدول يوضح اآلالت المتوفرة في ورشة التصميم ونسب استغالليا  -

 
 
 

 
 . مف إعداد الطالبتيف(1الشكل)

 
 : جدول يوضح اآلالت المتوفرة في ورشة التصميم ونسب استغالليا  -

 
 
 

 
 

 .مف إعداد الطالبتيف  (2الشكل  )
 

 نسبة إستغالليا في أداء المياـ اآلالت المتوفرة في  ورشة التصميـ
 %80 الكمبيوتر الموصوؿ باإلنترنت 

 Imprimante  20%الطابعة 
 %100 المجمػػػػػوع 

 نسبة استغالليا في أداء المياـ اآلالت المتوفرة داخل ورشة الطباعة
 %80 آالت الطباعة الحديثة والتقميدية  
 %20  الكمبيوتر الموصوؿ باالنترنت 

 %100 المجمػػػوع 
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التقنيات المتوفرة  داخل الوكالة وأنيا تختمف حسب كل - 2-و - 1-يوضح كل مف الجدوؿ 
أف ورشة التصميـ تتوفر عمى تقنية الحاسوب الموصوؿ  (01)ورشة حيث نجد حسب الجدوؿ 

وأف الطابعة بإعتبارىا ممحقة مف لواحق  % 80باالنترنت ونسبة االعتماد عميو تصل إلى 
إال أف ىذه النسب  تختمف لدػ ورشة الطباعة فنجد أف تقنيات % 20الكمبيوتر تستغل بنسبة 

 .%20 أما جياز الكمبيوتر يستخدـ بنسبة % 80الطباعة ىي التي تتوفر وتستغل بكثرة بنسبة 

 ما مدى مساىمة ىذه التقنيات في التعرف عمى خصائص الجميور المستيدف ؟: السؤال الثاني 

أجمع عماؿ المطبعة الحديثة الساورة أف التقنيات المستخدمة تساىـ في التعرؼ عمى خصائص 
الجميور المستيدؼ فخالؿ زياراتنا المتكررة إلجراء المقابالت الحظنا أنو أثناء توافد الزبائف 
لموكالة أو خالؿ استالـ الطمبيات اإللكترونية سواء عبر الفيسبوؾ أو البريد اإللكتروني  يقـو 

عماؿ المطبعة بتقديـ اقتراحات ليـ وتوجيييـ حسب ما يريدوف مف خدمة وىذا ما أرجعو مسير 
إف العروض االشيارية الخاصة : " المطبعة لمخبرة المكتسبة مف طرؼ الموظفيف فصرح قائال 

بخدمات الوكالة والتي نروج ليا عبر صفحتنا في الفيس بوؾ تسمح لنا مف خالؿ تعميقات 
 ".متابعينا إلى التعرؼ عمى ما تتطمع لو مختمف أنواع الزبائف

تدؿ تعامالت األفراد والمؤسسات عبر شبكة االنترنت  إلى التطورات التكنولوجية الحاصمة في " 
مجاؿ االتصاالت ،حيث أفرزت لنا جيال جديدا مف العمالء أو الزبائف يستخدموف الشبكة 

حيث يمكف القياـ باألنشطة بكل .العنكبوتية لمقياـ بكثير مف األنشطة قبل وخالؿ عممية الشراء 
سيولة ويسر مف بحث عف المعمومات والقياـ بالمقارنات بيف المنتجات واألسعار ومستوػ الجودة 

 أصبح يتميز بسموؾ شرائي متطور وىو في بحث 21وخدمات ما بعد البيع ،إذ أف عميل القرف 
حثيث عف أعمى مستويات الجودة واألداء بأقل سعر ممكف وأفضل خدمة اعتمادا عمى تكنولوجيا 

  . 4اإلنترنت

                                       
   www.scnbd.com–تخصص تسويق - التسويق اإللكتروني ومجاالتو   4
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 .تمثل في طرق االتصال المعتمدة لمتعامل مع الجميور:السؤال الثالث 
في ىذا الشأف أجمع العماؿ أف طرؽ االتصاؿ المعتمدة تشمل معظـ وسائل االتصاؿ بدأ مف 

 .االتصاؿ الشخصي إلى الخط الياتفي والفاكس وأىميا موقع فيسبوؾ 
معظـ اتصاالتنا مع الجميور تكوف "فاستنادا إلى إجابة مسير الوكالة منذ افتتاحيا والذؼ صرح 

أوال باالتصاؿ الشخصي مع الزبائف الوافديف لموكالة ثـ ثانيا مف خالؿ الوسائل المتوفرة مف الخط 
اعتمادنا ليذه الوسائل جاء مف أجل التواصل مع جميع مستويات ,الفاكس والفيس بوؾ ,الياتفي 

الجميور المختمفة ومراعاة منا إلمكانياتو في حيف إف تعاممنا مع المؤسسات يكوف غالبا عف 
 ."طريق اإليميل

 

 
 

نالحع مف خالؿ الصورة التي تبيف صفحة المؤسسة عبر الفيس بوؾ أف لموكالة عدد المتابعيف 
 .2017الذيف أبدوا اعجابيـ بالصفحة قميل مقارنة بتاريخ نشاطيا الذؼ بدأ منذ سنة 
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 مخطط يوضح طرق االتصال المعتمدة من الوكالة في التعامل مع الجميور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من إعداد الطالبتين (04)الشكل 

يوضح الشكل التالي طرؽ االتصاؿ التي وفرتيا  الوكالة فنجد أف لكل نوع مف الجماىير  -
وسيمة خاصة بو حسب الوسيمة التي يختارىا والتي تتناسب مع امكاناتو ،حيث نالحع أف 

أىـ أنواع االتصاالت المستخدمة ىي االتصاالت الشخصية التي تكوف عبر توافد الزبوف إلى 

 المطبعة الحديثة الساورة

  عامة الزبائن المؤسسات 

 مواقع التواصل االجتماعي  -
 لياتف  -
 الفاكس  -

)Email   )إيميل 

 

 اتصال شخصي



استخذام تكنونوجيا االتصال في دراسة انجمهور تقييم  انفصم انخامس                            

 

111 
 

الوكالة ذلؾ لما يحدثو االتصاؿ الشخصي مف تعابير تساعد عمى فيـ دقيق لما يريده كل 
 .مف المتمقي والمرسل 

 .معايير اختيار ىذه التقنيات؟: السؤال الرابع 
صرح جميع عماؿ الوكالة أف معايير اختيار تقنيات العمل تعتمد أوال عمى معيار الجودة والدقة 
في تقديـ العمل ،مف خالؿ المواصفات العالية لمخدمات والنوعية الجيدة ليا كما يرتبط اختيار 

التقنية باليدؼ المراد تحقيقو وكذالؾ األخد بعيف االعتبار السرعة وتوفير الجيد وكسب ثقة 
 .الجميور

إف معيار االختيار :"  حيث صرح المصمـ الرئيسي الذؼ يزاوؿ عممو بالوكالة منذ سنة قائال 
 ".يعتمد أيضا عمى توفير الراحة لممصمـ في عممو وما يساعده في تقديـ العمل الجيد 

وبالتالي فإف اختيار التقنية يرتبط باليدؼ حيث يمعب اليدؼ دورا ىاما باإلضافة لمحداثة أؼ أف 
 .تكوف ىذه التقنية ذات مواصفات عالية خاصة في العممية اإلنتاجية التي تتسـ بالجودة والدقة

كما يشترط أف تكوف التقنيات مالئمة لمستوػ العمل وأف تتوافق مع العمل المقدـ وأف تتوافق مع 
النشاط فتقمل الجيد المبذوؿ مف العماؿ لما تتطمب بعض األعماؿ مف جيد ذىني وعضمي مع 

القدرة النفسية  ذلؾ لتوفير مرونة العمل وأدائو بصورة أفضل ،إذ أف كل مؤسسة تبحث عف 
تقنيات مف شأنيا تحسيف أداء العمل وزيادة جودتو ىذا ما قد يفسر االعتماد عمى الكمبيوتر 

 .خاصة لما يحممو مف معايير تقمل احتمالية الخطأ البشرؼ 
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 من إعداد الطالبتين-معايير اختيار التقنيات المتوفرة في الوكالة  :(05)شكل

 :يوضح الشكل التالي معايير اختيار التقنيات المتوفرة  داخل المطبعة الحديثة الساورة وىي 

 .معيار اليدؼ مف خالؿ اختيار الوسيمة التي تالئـ العمل و تحقق اليدؼ الذؼ يخدـ الوكالة -
تقاف العمل :معيار جودة العمل  -  .أؼ اختيار الوسيمة التي تحقق دقة وا 
توفير الجيد العضمي الذىني لمعماؿ مما يحفزىـ لتقديـ األفضل : معيار توفير الجيد  -

 .وتشجعيـ عمى االبتكار
العمل عمى اختصار المدة التي يستغرقيا العماؿ في انجاز الطمبية :معيار اختصار الوقت  -

 .أو الخدمة
 
 
 
 

 

تحقيق 
الهدف 

اختصار 
الوقت 

جودة 
العمل 

توفير 
الجهد
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  خالصة المحور األول: 

كخالصة ليذا المحور الذؼ خصصناه لنوعية التقنيات التكنولوجية المستخدمة في التعرؼ عمى  
الجميور داخل المطبعة الحديثة الساورة ببشار يمكف القوؿ أف التقنيات المتوفرة في الوكالة تختمف 

حسب الوظائف الموجودة داخميا إال أف التقنيات السائدة في التعرؼ عمى الجميور تتمثل في 
الكمبيوتر والولوج إلى صفحة المؤسسة في الفيس بوؾ عبر شبكة اإلنترنت فالفيس بوؾ باعتباره 

أكثر الشبكات االجتماعية شيوعا حيث يتوفر عمى شكل تطبيق لميواتف النقالة واألجيزة الموحية فيو 
بذلؾ يسمح لموكالة باستيداؼ أكبر قدر مف الزبائف الحاصميف و لمحتمميف عبر تفاعل الحاصميف 
عبر الصفحة ،أما بالنسبة لممؤسسات والشركات فتتعامل الوكالة معيـ عبر البريد اإللكتروني الذؼ 
ىو وسيمة لتبادؿ الرسائل الرقمية عبر الشبكة أو غيرىا مف شبكات الحاسوب فيو يتميز بالسرعة 

مكانية إرساؿ الرسائل الصوتية والفيديو والصور، لذلؾ يعتبر وسيمة أساسية لقطاع األعماؿ  وا 
 .واالتصاالت 
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 تكنولوجيا االتصال عمى األنشطة  .2.2
 .تأثير تكنولوجيا االتصال في فعالية األنشطة : المحور الثاني 

شمل ىذا المحور خمسة أسئمة تدور حوؿ تأثير تكنولوجيا االتصاؿ عمى فعالية األنشطة بيف 
 .عماؿ الوكالة وىل ترقى إلى إرضاء مستعممييا مف العماؿ 

 ما مدى اعتمادكم تكنولوجيا االتصال في العمل ؟: السؤال األول 
 ذلؾ لألىمية البالغة %100اعتبر العماؿ أف اعتمادىـ عمى تكنولوجيا االتصاؿ وصل نسبة 

التي تمعبيا في إدارة االتصاالت في الداخل والخارج إضافة لميزة الترويج لخدمات الوكالة عبر 
المنصات التفاعمية ،في حيف انفرد مسير آالت الطباعة الذؼ لو سنتيف عمل داخل وكالة الساورة 

 ماننساوش بمي رانا في %50 نخدموا بالتكنولوجيا االتصاؿ بصح بنسبة  biensur" برأيو قائال 
 ".األخرػ   %50وكالة إشيارية الزمميا آالت الطباعة المي تكمل نسبة 

 

 
 (06)شكل 

إف الواقع التكنولوجي االتصاؿ فرض نفسو بالوكالة ومنو نجد أف طبيعة العمل تقـو باألساس 
إال أنو ال يجب أف . عمى اعتمادىـ لتكنولوجيا االتصاؿ في العمل عمى غرار التقنيات األخرػ 

50%50%

مدى االعتماد على تكنولوجيا االتصال في العمل 

تكنولوجيا االتصال  

آالت طباعة  
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نتناسى أف الوكالة وفي قياميا بنشاطيا يستوجب عمييا توفير آالت طباعة إلى جانب تقنيات 
 .االتصاؿ التكنولوجية فكل واحدة منيا تكمل األخرػ في تسييل األداء داخل وكالة الساورة 

 ىل توفر تكنولوجيا االتصال تنظيم لمعمل داخل الوكالة ؟:السؤال الثاني 
أجمع عماؿ الوكالة أف عالقات العمل داخل الوكالة تنظميا تكنولوجيا االتصاؿ ذلؾ مف خالؿ 

 الذؼ يساعدىـ في تنظيـ وترتيب معطيات الزبائف وطمباتيـ مف سعر ووقت  TROLLOتطبيق 
فتعطي تناسقا و تجانسا لمياـ لعماؿ  ومنو يعرؼ كل عامل ما المطموب منو وما .... و حجـ 

 .أنجزه زميمو   
لقد اوجدت تكنولوجيا االتصاؿ حموال لمشاكل ادارية في تسيير :" وحسب ماقالو مسير المطبعة 

العمل داخل المطبعة فالخط الياتفي الداخمي كمثاؿ سمح لي بالبقاء مع الزبوف في الوقت الذؼ 
يستفسر عف طمبيتو ما اذا تـ تجييزىا ،قبل كنت نمشي لورشة التصميـ نمقا الزبوف تبعني بال ما 

 "نقولو 
وفرت تكنولوجيا اإلتصاؿ تنظيما ألنشطة عماؿ وكالة الساورة وىذا ما الحظناه مف خالؿ 

  الذؼ تستطيع إدارة أفراد أو موظفيف عف طريق إرساؿ  Trolloاستعماليـ لبرمجيات التطبيق 
ليـ مياـ في شكل مجدوؿ ،وتستطيع تتبع مراحل إنياء المياـ المطموبة بشكل بسيط وسمس 

حيث يتـ إنشاء حساب باسـ المؤسسة ثـ إنشاء حسابات فرعية لمموظفيف ومنيا يتـ إنشاء لوحة 
لكل مستخدـ تحتوؼ عمى جداوؿ يكوف أوؿ جدوؿ خاص بالمياـ المطموبة والتي يتـ إرساليا 

بواسطة المشرؼ ويبدأ الموظف في أداء تمؾ المياـ المطموبة منو ،ثـ ينقميا إلى جدوؿ آخر بعد 
 5.االنتياء منيا ثـ ينقميا الموظف التالي بعد إنيائيا لجدوؿ خاص بمراجعة المياـ

الخط الياتفي يعتبر وسيمة اتصاؿ داخمية تغني عماؿ الوكالة مف التنقل مف ورشة إلى أخرػ  
لالستفسار عف الطمبيات مثال أو ما شابو ذلؾ وبالتالي تسييل التفاوض مف الجميور دوف المجوء 

 .إلى التنقل
                                       

5  www.3arrafni.com-  19 :02 -23/04/2019 

http://www.3arrafni.com-/
http://www.3arrafni.com-/
http://www.3arrafni.com-/
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 .وبالتالي فإف تكنولوجيا االتصاؿ تحتل مكانة بارزة في المجاؿ االنتاجي والخدماتي
 ما مدى االستفادة من تكنولوجيا االتصال في العمل ؟: السؤال الثالث 

أجمع جميع عماؿ الوكالة أف تكنولوجيا االتصاؿ تساىـ في توفير الوقت والجيد فمكنت الوكالة 
مف الحصوؿ عمى أرشيف الخدمات الخاصة ببيانات الزبائف كما تضيف عامل اختصار الوقت  

،فمف خالؿ زياراتنا المتكررة لموكالة إلجراء المقابالت  (سرعة إنجاز العمل في الوقت المحدد)
الحظنا أف الوسائل التكنولوجية لالتصاؿ التي تستخدميا المطبعة الحديثة الساورة  تساعد 

 .الموظفيف في ترتيب األعماؿ 
حيث صرح المصمـ الرئيسي أف تكنولوجيا االتصاؿ مف برمجيات التطبيقات سيمت العمل 

 خالت الخدمة  Photoshope تاع  Applicationكيف لػ :" ووفرت عامل اإلتقاف ذلؾ قائال 
 ". بزاؼ يخموني نقدـ العمل كيما بغا الزبوف وأكثر Des optionsتاع التصميـ ساىمة ألف فييا 

:  " كما أضاؼ  المصمـ الثانوؼ لموكالة الذؼ يزاوؿ عممو بالوكالة منذ ما يقارب الشير قائال 
 "إف ىذه التكنولوجيات تسمح لنا بتنظيـ الطمبيات حسب األولوية 

تستفيد وكالة الساورة مف تكنولوجيا االتصاؿ في عمميا فيي تعزز التنظيـ دوف إغفاؿ عاممي 
 .سواء مف خالؿ اآلالت كالكمبيوتر أو مف خالؿ البرمجيات الخاصة بالتطبيقات .الوقت واإلتقاف
 المستخدـ مف طرؼ مصممي المطبعة  Adobe Photoshope Express  يعتبر تطبيق 

الحديثة الساورة  مف أشير التطبيقات الرائدة في مجاؿ التصميـ والجرافيؾ لما يحممو مف مزايا 
تغيير معالـ الصور مثل دمجيا أو قصيا ،تصميـ مواقع إلكترونية ، رسـ واجيات أو : تمثل في 

 .تصميـ شعارات ،تصميـ بطاقات الدعوة وتصميـ ممصقات إشيارية إلى غيرىا مف التصميمات 
يحتوؼ تطبيق فوتوشوب عمى واجية بسيطة وسيمة لكنيا بحاجة إلى الممارسة الكتساب ميارة 

 .استخداميا
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 ىل ىناك مشاكل ناتجة عن استخدامكم ليذه التكنولوجيا؟:السؤال الرابع 
ناتجة عف استخداـ التكنولوجيا لكنيا مشاكل تقنية  رأػ أغمبية عماؿ الوكالة أنو توجد مشاكل

 .بالدرجة األولى إما ناتجة عف تعطل آلة مف آالت الطباعة أو عف انقطاع بشبكة االنترنت 
في حيف رأػ بقية العماؿ أنو ال توجد مشاكل وما تـ ذكره مف أعطاب تقنية ما ىي إال مشاكل 

 .روتينية تكوف في أؼ مؤسسة 
إف المشاكل التقنية تكوف فقط :"وما عزز ذلؾ قوؿ المصمـ الرئيسي المسؤوؿ عف ورشة التصميـ 

لى الجميور وذلؾ نتيجة بطئ شبكة االنترنت  مف خالؿ عدـ وصوؿ المعمومة بشكل كامل مف وا 
أو انقطاعيا في غالب األحياف وىذا ما قد ينتج عنو حسب ذات المبحوث إنجاز عمل ال يرقى 

 " .لتطمعات الزبوف أو تأخر استالمو لمعمل
مشاكل المطبعة الحديثة الساورة تقتصر عمى المشاكل التقنية كانقطاع االنترنت ،أو عطل بإحدػ 
آالت الطباعة وقد الحظنا بأف المطبعة قد اتخذت إجراء وقائي ألزمة تعطل آالت الطباعة وذلؾ 

بتوظيف ميكانيكي مختص في تصميح ىذه اآلالت ،قد ارجعنا ذلؾ أف الوكالة تيدؼ إلى حل 
 .مشكل تعطل اآلالت بوقت قصير حتى ال يؤثر ذلؾ عمى سيرورة العمل

نرجع مشكل اقطاع أو بطئ شبكة اإلنترنت إلى ضعف البنية التحتية ليا في الجزائر حيث 
تكشف التقارير الدولية مرارا تصنيف الجزائر مف الدوؿ األخيرة لمترتيب العالمي في سرعة تدفق 

 .اإلنترنت
فبالرغـ أف الجزائر كانت السباقة في إدخاؿ  شبكة االنترنت مف بيف دوؿ المغرب العربي إال أف 
احتكار المؤسسة العمومية ليا جعميا تتخمف عف الركب ،حيث تعتبر خدمة االنترنت محتكرة مف 
قبل الدولة مف خالؿ شركة اتصاالت الجزائر فقد وضعت الدولة شروط معقدة امف يريد دخوؿ 

سوؽ خدمة اإلنترنت األمر الذؼ عجل بانسحاب منافسييا ممف دخموا ىذا السوؽ وبالتالي انعداـ 
رؤػ مستقبمية واعدة عكس الدوؿ التي فتحت المجاؿ أماـ الشركات العالمية في ىذا المجاؿ كما 

 .ال ننسى أف لمتقنيات  المتطورة دور ىاـ في الدفع خدمة االنترنت نحو األفضل
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 ما ىي األىداف من استخدامكم لتكنولوجيا االتصال؟:السؤال الخامس 
بعد طرحنا لجممة مف األسئمة تدور معظميا حوؿ استفادة الوكالة مف تكنولوجيا االتصاؿ أبينا إال 

أف نتعرؼ عمى األىداؼ التي تسعى  ليا الوكالة مف استخداميا ليذه التكنولوجيا ،مف خالؿ 
اإلجابات التي صرح بيا المبحوثيف تبيف لنا أف تمؾ األىداؼ ىي تحقيق األفضمية التنافسية التي 
تنتج عف رضا الزبوف بما تقدمو الوكالة مف خدمات ،كسب ثقة الجميور وىو األمر الذؼ ينعكس 

ايجابا عمى سمعة الوكالة كما تسعى لمحفاظ عمى مصداقية التعامل مع الطمبيات اإللكترونية 
 .مواكبة لمتطور وضمانا لبقاء العالقات المتينة مع الزبائف 

استخدامنا لتكنولوجيا االتصاؿ جاء مف أجل تطوير :"  حيث صرح المصمـ الثانوؼ لموكالة قائال 
 " .االتصاؿ بيف الوكالة والزبائف

يمثل االتصاؿ النقطة الجوىية التي تدور حوليا عالقة المؤسسة بزبائنيا فتيدؼ المطبعة الحديثة 
ساورة مف استخداميا لتكنولوجيا االتصاؿ تقوية سبل االتصاؿ وتقويتيا وسعيا منيا إلبداء 

االىتماـ بما يريد الجميور مف خدمات ىذا ما يحقق الرضا لديو ووالئو في سوؽ العمل االشيارؼ 
الذؼ يشيد تنافسا غير مسبوؽ ،فاستخداـ تكنولوجيا االتصاؿ يقدـ خدمة متميزة لمزبائف ويساىـ 

في تمبية حاجاتيـ مما يولد لدييـ االحساس باالنتماء واإلخالص وىو األمر الذؼ يعزز في 
 .النياية مف أرباح الوكالة

كما يعتبر االلتزاـ بالوعود الخاصة بالطمبيات االلكترونية عامل يحسف سمعة الوكالة وزيد مف 
 .مصداقيتيا فتكسب احتراـ زبنائيا

  خالصة المحور الثاني: 
كخالصة لممحور المخصص لتكنولوجيا االتصاؿ في فعالية األنشطة نجد أف  تكنولوجيا 

االتصاؿ تمعب دورا ىاما وفعاال في بيئة عمل حيث تسيل عممية االتصاؿ و نقل المعمومات 
والمعرفة بيف األشخاص ذلؾ باستخداـ وسائل وتقنيات متطورة وحديثة معتمدة عمى الشبكة 

العنكبوتية أو عمى البرمجيات المتعددة وبالتالي نالحع إلى أف التقنيات االتصالية الحديثة ليا 
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أىمية واضحة وضرورة ممحة في إدارة األعماؿ في وكالة الساورة حيث تساعدىا في تحقيق 
مبادئيا كالحفاظ عمى أمف وسالمة المعمومات والتقميل مف مظاىر فقدانيا وطبعا ألف لكل شيئ 

محاسف ومساوغ ال نستطيع أف ننكرىا فالتكنولوجيا رغـ ما قدمو مف مزايا حفع المعمومات حممت 
معيا أمور تتعمق بالخصوصية حيث يمكف معرفة المعمومات مف خالؿ المحادثات عبر الياتف 

أو توجيو الرسائل اإللكترونية ىبر البريد اإللكتروني ،وبالتالي قمق البعض مف أف معموماتيـ 
 .الخاصة ممكف أف يتـ تداوليا وأف تصبح معرفة عامة 

إف الدافع وراء استخداـ الوكالة لتكنولوجيا االتصاؿ جاء بيدؼ قضاء الحاجة وتنفيذىا فتزيد مف 
انتاجية العمل سواء كاف ىذا العمل كتابيا أو تعمق بأعماؿ التصنيع ،فكل شيء في وقتنا الحالي 
أصبح يعمل باآللة بدال مف الجيد البشرؼ لما توفر اآللة مف سرعة فالوقت في مجاؿ تكنولوجيا 

 .االتصاؿ لـ يعد يمثل عائقا إضافة لنشر المعمومات بشكل واسع وسيل 
ومنو نرػ بأنو وبتعزيز العالـ اليـو بتكنولوجيا االنترنت تحولت النشاطات اإلنسانية مف واقعيا 

 .الطبيعي إلى شبكات تفاعمية رقمية ذات طابع إلكتروني تمغى فيو الممارسات التقميدية
 .مساىمة دراسة الجميور في نجاح عمل الوكالة  .3.2

 .يشمل ىذا المحور مساىمة دراسة الجميور في نجاح عمل الوكالة :المحور الثالث 
 ما طبيعة عالقتكم مع الجميور؟:السؤال األول 

أجمع عماؿ المطبعة الحديثة أف عالقتيـ مع الجميور عالقة حسنة وطيبة ،ذلؾ لعدة اعتبارات 
منيا سمعة الطيبة التي مكتسبتيا الوكالة في الوالية نتيجة التعامل الجيد لعماليا مع الزبائف 

 .ومراعاة احتياجاتيـ
عالقتنا جيدة مع الجميور إال في بعض " في رأػ مسير المطبعة أف العالقة حسنة قائال 

المواقف التي ال يتفيـ فييا الزبوف مثال اإلجراءات القانونية خاصة فيما يعمق بطباعة األختاـ في 
 ".تحتاج وثائق اتبات العمل أو اليوية حتى نتفادػ المشاكل 
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حسب إجابات العماؿ ومالحظتنا نجد أف عماؿ الوكالة يعمموف بالدرجة األولى عمى إرضاء 
الزبوف بالخدمة المقدمة ،إال أنو قد يجدوف مشكمة غضب الزبوف مف خدمة أو منتج أو تعامل 
داخل الوكالة خاصة اإلجراءات الخاصة بالطباعة عمى األختاـ الذؼ يتطمب وثيقة أو اتبات 

لميوية فيذه المواقف تجعل العماؿ يتحموف بالصبر إليصاؿ رأييـ لمزبوف وتيدئتو دوف استفزازه 
 .وتفادػ سوء الخدمة أو سوء التعامل ألنو قد يؤثر عمى زبائف آخريف

 كيف يتم التعرف عمى جميور الوكالة ؟:السؤال الثاني 
يجمع عماؿ المطبعة الحديثة ساورة أف لكل نوع جميور طريقة خاصة في التعرؼ فالطمبة 

الجامعييف عف طريق ممصقات إشيارية عف الوكالة في أوساط الجامعة إضافة لصفحة الوكالة 
عمى موقع فيسبوؾ التي تستيدؼ أكبر عدد مف الجماىير عف طريق الظيور التمقائي ليا في 

جدار الفيسبوؾ أو في تطبيق ماسنجر وكذا الموقع اإلستراتيجي لموكالة فيي أما الطرؽ الرئيسية 
 .لموالية

 ترسمنا الزبائف BMPSكي حمينا جداد كانت المؤسسة األـ "كما صرح مسير المطبعة قائال 
بحكـ اننا فرع جديد ليا ثـ قمنا ببعض النشاطات الترويجية كيما فالجامعة درنا ممصقات و اشيار 

 "فالفيسبوؾ 

وبالتالي فإف طرؽ الوكالة في التعرؼ عمى الجميور متعددة منيا الممصقات اإلشيارية 
(Poster)  الذؼ ىو ورقة مطبوعة مصممة لغرض معيف ويمكف إلصاقيا عمى الحائط واليدؼ

منيا إيصاؿ فكرة معينة بشكل جذاب وممفت مما يدفع الجميور لقراءة محتواىا،إضافة لإلشيار 
الذؼ يظير تمقائيا أو ما يسمى باالشيار المدفوع في موقع فيسبوؾ الذؼ يظير في صفحات 

المشتركيف مف أجل كسب زوار جدد وزيادة االعجابات بصفحة الفيسبوؾ حيث يظير اإلشيار 
حامال السـ الوكالة إضافة لرابط لموقعيا في شكل صورة لموكالة أو صورة لخدمة أو منتج ما 

 . قامت بو مع أيقونة إعجاب يمكف مف خالليا اإلعجاب بالصفحة مباشرة 
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يمتاز عصرنا الحالي بالتطورات التكنولوجية التي تختصر الوقت والجيد فكما انعكس ىذا التطور 
عمى المؤسسات والقدرة االنتاجية ،انعكس ايضا عمى الزبوف الذؼ أصبح زبونا إلكترونيا يتميز 

 :بمجموعة مف الخصائص مثل
 .زبوف في كل مكاف -
 .24/24/7/7/365/365زبوف في كل وقت  -
 .زبوف استعالمي توفر لو اإلنترنت كل البيانات  -
 .زبوف مشارؾ يسأؿ ويتفاعل ويشكو ويرسل شكواه -
 .زبوف عف بعد -
 .زبوف عبر الياتف -
 ظ.ظير الوالء اإللكتروني -
 6.أصبحت األسواؽ أذكى مف الشركة -

 ىل ترقية عمل الوكالة مرتبط بالتعرف عمى جميورىا؟:السؤال الثالث 
جاء ىذا السؤاؿ مكمال لمسؤاؿ الذؼ قبمو وتعزيزا لمعرفة عالقة الوكالة بالجميور التي أكدىا 

العماؿ فقد أقر الجميع أف الجيود تصب في مصب تقديـ أحسف عمل لمجميور وأف إرضائو مف 
 .أولويات الوكالة

نعـ فمبدأنا ىو أف نقدـ خدمة جيدة ليذا " قد عزز إجابات العماؿ المصمـ الرئيسي بقولو 
 ".الجميور فحتى معايير اختيارنا لمعماؿ تقـو عمى الميارة والمينية 

أف تتعرؼ الوكالة عمى الجميور الذؼ تتعامل معو سواء كاف ذلؾ مف خالؿ التقنيات التفاعمية 
أو عبر أؼ اتصاؿ شخصي ،ذلؾ يسمح ليا بترقية عمميا لما يتطمع ليا الجميور ويدفعيا نحو 

 .تكويف زبائف جدد يطمحوف لما تقدمو مف خدمات 

                                       
  196اإلسكندرية ص  –2014ماىي لمنشر والتسويق سنة  –التسويق اإللكتروني الفعال– مجدؼ دمحم عبد هللا  6
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يعتبر الجميور عنصر فاعل في عمل أؼ مؤسسة مثميا مثل الوكالة اإلشيارية حيث يساىـ 
 .بشكل أو بأخر قصدا منو أو بدوف قصد في الدفع بالمؤسسة لالرتقاء في العمل 

ىل تحقق الوكالة أرباح جراء دراسة الجميور وىل يساىم ذلك في استمرارية :السؤال الرابع 
 العمل؟

أما فيما يخص ما إذا كانت الوكالة تحقق أرباحا نتيجة تعرفيا ودراستيا لمجميور فقد أجمع 
الجميع أنيا تحقق أرباح فالجودة والمعاممة واحتراـ لمجميور أكدت لنا وفائيـ وبالتالي ضماف 

 .الربح المستمر لموكالة 
نحف عندنا ربح الجميور قبل :" أضاؼ مساعد المسير الذؼ يعمل بالوكالة منذ افتتاحيا قائال 

 "ربح المادة ونسبة الربح تتبدؿ حسب الزبوف كايف تخفيضات لمطمبة والجمعيات الخيرة 
إف الربح الذؼ تحققو الوكالة جراء دراسة الجميور ال يتمثل في الربح المادؼ فقط بل يتعداه إلى 

 ."الربح المعنوؼ الذؼ يمعب دورا كبيرا في تطوير أنشطة الوكالة 

 

 مخطط يبين الربح المحقق لموكالة نتيجة دراسة الجميور
 
 

 

        

 
 

 من إعداد الطالبتين (07)شكل  -

 

استمرارية 
 العمل 

المطبعة  )الوكالة 
(الحديثة ساورة  

 

الربح المحقق من 
 دراسة الجميور 

ح مادي بر  

 ربح معنوي 
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  خالصة المحور الثالث: 
كخالصة ليذا المحور الذؼ يتعمق بمساىمة دراسة الجميور في نجاح عمل الوكالة يمكف القوؿ 
أف دراسة الجميور والتعرؼ عمى اتجاىاتو وتطمعاتو تساىـ بشكل فعاؿ في نجاح عمل الوكالة 
مف خالؿ تحقيق الربح المادؼ الذؼ يدعـ الوكالة القتناء التجييزات المتطورة والربح المعنوؼ 

 .الذؼ يعتبر محفز نفسي لمعماؿ فيو يساىـ في استمرارية العمل 
ونعني بدراسة الجميور إقامة تواصل يقربؾ مف الزبائف لفيـ احتياجاتو و اىتماماتو وربطيا 

لموصوؿ إلى حل تقدمو الوكالة مف خالؿ المنتجات كوف ىذه العممية مرتبطة بشكل وثيق بأرباح 
الوكالة واستمرارية عمميا ،ومنو فإف دراسة الجميور تقدـ النتائج المرجوة عمى نيج ىذا الجميور 

،وتقدـ تطمعا أوضح لما ىو قادـ وتساعد الوكالة بسد الثغرات الموجودة بيا ،وتحفزىا عمى 
االبتكار في األنشطة وىذا ما قد يسمح ليا بجذب زبائف جدد يطمحوف لالستفادة مف مزايا 

 .الخدمات المتوفرة ويساعدوف الوكالة مف أف تتميز في األوساط المنافسة 
إف استراتيجية األعماؿ اإللكترونية تعني أشياء مختمفة في كل عمل ،ولكف في جوىره ىو كل ما 

ف امتالؾ استراتيجية األعماؿ اإللكترونية يدور نحو مجاؿ توظيف .يدور حوؿ القيمة وا 
فالميمة تصبح .التكنولوجيا في عمميات األعماؿ الخاصة بيدؼ تحسيف عممؾ،وعمى نحو متزايد 

حيث أف .أكثر كفاءة في استخداـ االنترنت كوسيمة رئيسية في بيئة السوؽ والتواصل مع العمالء 
االنترنت والتكنولوجيا المتطورة لتبادؿ البيانات قد غيرت وبشكل جذرؼ في الطريقة التي تمكف أؼ 

 7.عمل مف أف ينمو ويقدـ خدمة ذات قاعدة واسعة لعمالئيا
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 استخدام تكنولوجيا االتصال داخل الوكالة : المبحث الثالث 

 .تحميل نتائج المقابمة  .1.3
 " المطبعة الحديثة الساورة "بعد تحميمنا لجميع المقابالت التي قمنا بيا مع عماؿ 

يمكننا استخالص النتائج النيائية والتي ىي في شكل مدػ صدؽ أو خطأ فرضيات 
ما مدى استخدام تكنولوجيا االتصال في "الدراسة وتكوف كإجابة عف اإلشكالية المطروحة 

 "دراسة الجميور لدى وكاالت االتصال ؟
 : وعميو خمصنا إلى مايمي

 :الفرضية األولى 
 تستخدم المطبعة الحديثة الساورة تقنيات محدودة في التعرف عمى جميورىا  -
تقنيات تكنولوجية محدودة في التعرؼ عمى جميورىا حيث " المطبعة الحديثة الساورة " ال تستخدـ -

أنيا في تعامميا وتواصميا الدائـ معو تستخدـ أشكاال مختمفة لتكنولوجيا االتصاؿ بدأ باالتصاؿ 
الشخصي إلى الخط الياتفي والفاكس انتياء بصفحتيا عمى الفيسبوؾ وااليميل ثـ أف استخداـ 

فالجميور ىنا يفرض .ىذه التقنيات يختمف بالمطبعة الحديثة الساورة باختالؼ الرتب الوظيفية
عمى الوكالة الوسيمة التي يستخدميا وىذا ما جاء في إحدػ فرضيات نظرية االستخدامات 

 :واالشباعات التي تـ التطرؽ إلييا في اإلطار المنيجي والتي جاءت كالتالي 
في عممية االتصال الجماىيري تعود مبادرة ربط اختيار الوسيمة باشباع حاجة خاصة لدى "  -

وبالتالي فإف استخداـ وكالة المطبعة الحديثة الساورة لتقنيات مختمفة فكل فرد أو ، " المتمقين 
 . جماعة مف الجميور قد اختار وسيمة خاصة بو تشبع حاجاتو في عممية االتصاؿ الجماىيرؼ 
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 :  الفرضية الثانية 

 تؤثر تكنولوجيا االتصال عمى فعالية األنشطة لدى وكالة المطبعة الحديثة الساورة 

تؤثر تكنولوجيا االتصاؿ عمى فعالية أنشطة المطبعة الحديثة الساورة  ببشار داخميا بيف العماؿ  -
مف خالؿ ترتيب المياـ بينيـ وحفع ما قد تـ انجازه في أرشيف الوكالة عف طريق برمجيات 

 ىذا ما ينعكس عمى ثقة ومصداقية الوكالة لدػ الجميور Photoshope وTrolloالتطبيق 
 :المستيدؼ مف ىذه األنشطة فحسب فرضية االستخدامات واالشباعات والتي مفادىا 

التأثيرات : يقوم االعالم بتحقيق ثالث تأثيرات من خالل اعتماد الناس عميو وىي"  -
 (...األسرة ،الجيران)،التأثيرات العاطفية ،التفاعل االجتماعي (خبرات المتمقين)المعرفية

األم ،االنتماء ،الحمم ،االعتراف ،احترام )العاطفة،اليروب ،النمو التربوي ،التأثيرات السموكية
باعتبارىا معايير ثقافية يتم التعرف عمييا من خالل استخدامات الجميور لوسائل  (الذات

 " .االعالم وليس من خالل مضمونيا

التأثير األوؿ كاف تأثير عاطفي تمثل :حققت تكنولوجيا االتصاؿ داخل وكالة الساورة تأثيرات منيا 
انتماء العماؿ  (االنتماء)أما الثاني فيو التأثير السموكي مف خالؿ  .(زبائف)في التفاعل االجتماعي 

 .واالنسجاـ في محيط الوكالة

 :الفرضية الثالثة 

 "تساىم دراسة الجميور بشكل كبير في نجاح عمل المطبعة الحديثة الساورة " 
تساىـ دراسة الجميور بشكل كبير في نجاح عمل المطبعة الحديثة الساورة بشكل يساىـ في  -

ترقية عمميا بما يحقق ليا ربح معنوؼ ومادؼ يحفزىا األوؿ  لتقديـ األفضل فينعكس عمى الثاني 
 :وبالتالي فحسب ما جاء في فرضية االستخدامات و االشباعات.فيدفعيا لتطوير عمميا 
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ضمن عدد من رسائل االتصال  (يختار)يعتبر المتعرض لوسائل االعالم ككائن اجتماعي فاعل ينتقي " 
  ".الجماىيري التي سوف تشبع حاجاتو و أىداف أعضائو

إف دراسة الوكالة لمجميور جعميا تقـو بتقديـ رسائل تضـ معمومات وخدمات مختمفة يقـو 
 .الجميور مف خالليا باختيار ما يشبع حاجاتو 

 .نقد وتقييم استخدام الوكالة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  .2.3

جعل  (اإلعالف)إف التأثير التكنولوجي لتقنيات االتصاؿ في العصر الحالي في مجاؿ اإلشيار
المؤسسات الفاعمة في ىذا السوؽ مف وكاالت إشيارية تكييف أعماليا ووسائل إنجاز الخدمات 

حسب ما تقتضيو ىذه التطورات  ،فاإلشيار انتقل إلى المنصات التفاعمية اإللكترونية نظرا 
لمتواجد اليائل لمجماىير بيا مف زبائف ومستيمكيف سواء كانوا منتميف لممؤسسة اإلشيارية كزبائف 

بالتالي نجد أف عمى الوكاالت اإلشيارية .أو معمنيف أو كانوا مجرد متصفحيف ليذه المنصات 
عامة ووكالة المطبعة الحديثة الساورة خاة أف تسعى لفرض نفسيا في المنصات التفاعمية 

باختالفيا فالتسويق اإللكتروني لمخدمات وما يشيده مف تطورات أحدث ما يسمى بخوارزميات 
الظيور التمقائي وىي مجموعة مف القواعد التي يتـ استخداميا مف قبل محرؾ البحث لتحديد 

أىمية الموقع اإللكتروني قياسا بمعدالت الضغط أو النقر حيث يكوف معدؿ تكرار النقرات مؤشرا 
لزيادة معدؿ ظيور الصفحة في محركات البحث سواء بالنسبة لممستخدميف أو متابعي الموقع 
الخاص بالوكالة اإلشيارية أو حتى الزائريف الجدد األمر الذؼ يضع المطبعة الحديثة الساورة  

تحت واقع أىمية انشاء موقع إلكتروني خاص بيا يروج ألنشطتيا ويعتمد عمى ىذه الخوارزميات 
 .مف أجل زيادة احتمالية ظيور خدماتيا واشياراتيا 

إف المجاؿ اإلشيارؼ يعتمد بالدرجة األولى عمى وجود قاعدة جماىيرية ضخمة سواء خاصة في 
العالـ االفتراضي الذؼ انتجتو تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ لذلؾ تجد لوكالة نفسيا ممزمة باعتماد 
مسير لمشبكات أو تكييف الييكل التنظيمي بإنشاء مصمحة لممعمومات واالتصاؿ وىو األمر الذؼ 
قد غفمت عنو المطبعة الحديثة الساورة فقد الحظنا أف تسيير الصفحة الخاصة بيا عمى الفيسبوؾ 
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قد يكوف مف طرؼ أحد المصمميف في ورشة التصميـ وىذا ما قد ينتج عنو قمة االىتماـ 
 .بالصفحة نظرا الزدواجية العمل فالصفحة ليس ليا عدد كبير مف المتابعيف نظرا لقمة لنشاطيا 

الجانب الديناميكي لتطورات الخاصة بمجاؿ االتصاؿ يجعل المطبعة الحديثة الساورة أما حتمية 
اإلطالع الدائـ لعماليا عمى ىذه التطورات لمعرفة كيفية التعامل معيا وماتحممو مف مزايا تخدـ 

 .األىداؼ التي سطرتيا الوكالة 
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 النتائج العامة لمدراسة  .3.3

لتكنولوجيا االتصاؿ في " المطبعة الحديثة الساورة"تطرقنا في دراستنا إلى واقع ومدػ استخداـ وكالة 
دراسة والتعرؼ عمى جميورىا ،ومف خالؿ زيارتنا المتكررة ليا حاولنا الوقوؼ عمى أىـ ىذه التقنيات 
لى الوكالة وبالتالي فالقوة التقنية ليذه التكنولوجيات  التي تمعب دورا فعاال في وصوؿ المعمومة مف وا 

أضافت بعدا اتصاليا يرتكز عمى الوضوح والمصداقية في حفع بيانات الزبائف مف جية وتقديمو خدمات 
 .الوكالة مف جية أخرػ 

إف اإلمكانيات االتصالية التي تتوفر داخل المطبعة الحديثة الساورة قادرة عمى الحفاظ عمى ليونة 
االتصاؿ بينيا وبيف جميور الزبائف مما ينعكس ايجابيا عمى العالقات بينيما ،ناىيؾ عف ترصيف 

العالقات بيف عماؿ الوكالة السيما مف الناحية التنظيمية التي ليا آثار تتمثل في تنظيـ العمل وترتيب 
المياـ الموكمة لكل فرد مف العماؿ ،بالتالي فإف تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ىي أداة أو طريقة  تنتيجيا 

 وكاالت االتصاؿ بقصد الوصوؿ إلى تفاعل ميزتو فيـ احتياجات الجميور 

 :أتبث دراستنا مجموعة مف النقاط نوجزىا فيما يمي 

التقنيات التي تستخدميا وكالة المطبعة الحديثة ساورة تساىـ في مواكبة التطور واستمرارية العمل  -
 :مف خالؿ 

 .سد النقائص والتي تعد عائق في استمرارية العمل  -
حل المشاكل التي تتصدػ لمواكبة التطور بحيث تدفع الوكالة لتخطي خطوات كبيرة إلى األماـ  -

 .فتفتح آفاؽ واسعة وتواكب النشاط اإلشيارؼ 
القياـ بالمياـ بسيولة في ظروؼ مالئمة مف خالؿ توفير الوقت الالـز ألداء مختمف الوظائف  -

،فمثال سابقا استالـ الطمبيات وتمبيتيا يتوجب عمى العامل بدؿ جيد وتوفير مدة زمنية طويمة 
 .نوعا ما ألدائيا فجاءت التقنيات التكنولوجيا الختصارىما
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اختالؼ أنواع الزبائف يفرض عمى الوكالة اإلشيارية أف تقـو بتوفير تقنيات االتصاؿ التقميدية مف  -
ىاتف وفاكس إضافة تقنيات االتصاؿ الحديثة مف بريد الكتروني باإليميل وصفحة المؤسسة 

 .بالفيس بوؾ حتى يتسنى ليؤالء الزبائف التواصل الدائـ حسب الوسيمة المتوفرة لديو
يرتبط ارتقاء الوكالة اإلشيارية في عمميا بعامل التعرؼ عمى الجميور لما لو مف نتائج كمعرفة  -

التعامل معو والخدمات التي تناسبو ،فجميور الطمبة مثال يبحث عف خدمات تختمف ما تبحث 
 .أو شركة (...تجارؼ –خدماتي )عنو مؤسسة باختالؼ طابعيا 

يستوجب عمى وكاالت اإلشيار األخذ بعيف االعتبار عامل الجودة في اختيارىا لموسائل التي  -
يستخدميا العماؿ فالوكالة التي ليا أقدمية في العمل وليا جميور واسع ال يمكنيا أف تضع 

 .سمعتيا وثقة جميورىا في وضع قد يسبب ليا الحرج
دراسة الجميور محرؾ فاعل في توطيد عالقة الوكالة اإلشيارية بجميورىا ذلؾ لما توفره ىذه  -

الدراسات مف معطيات مف شأنيا معرفة كل ما يتطمع لو الزبوف مف خدمات حيث أنو قد يتحقق 
ذلؾ مف خالؿ قراءة التعميقات ،األسئمة الموجية لموكالة عف نوع معيف مف الخدمات حتى يمكف 

 .لموكالة توفيرىا في أقرب وقت 
 في تنظيـ عمل الموظفيف و تحسيف أدائيـ  Trolloتعمل تكنولوجيا االتصاؿ مف خالؿ تطبيق  -

ميزة الدقة واإلتقاف األمر الذؼ يرفع مف أرباح الوكالة   Photoshopeكما يضيف تطبيق 
 .ويدعـ معدالت نجاحيا وتوافد الزبائف عمى خدماتيا 

يوفر اإلشيار عبر صفحة الوكالة اإلشيارية عبر صفحتيا في موقع فيس بوؾ انتشار التعميقات  -
 .اإلجابية عف الوكالة األمر الذؼ يوفر ليا سمعة إلكترونية تساعدىا في جذب الزبائف الجدد

تكنولوجيا االتصاؿ أضافت طابعا نظامي يتمثل في ترتيب مراحل القياـ بالعمل وتسييل الوصوؿ  -
 .إلى قواعد البيانات الخاصة بالمياـ الموكمة لكل عامل مف عماؿ الوكالة

بطئ أو انقطاع شبكة االنترنت يعد مشكل مف المشاكل الناتجة عف استخداـ التقنية فيو بذلؾ  -
 .يعرقل العمل ويزيد في مدة إنجازه وتقديمو في الوقت المناسب 
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اإلشيارات عف الخدمات التي تقدميا سواء المطبوعة في شكل ممصقات أو المصورة في شكل  -
فيديو أو في شكل صورة تعتبر عامل جذب لمجميور وتسمح لو بالتعرؼ عمى تمؾ الخدمات دوف 

 .لجوئو إلى التنقل 
تعطل آالت الطباعة داخل الوكالة اإلشيارية يعد مشكل ال يستياف بو أجبرىا توظيف ميكانيكي  -

مختص في آالت الطباعة االمر الذؼ يعتبر حال جذريا لممشكمة وبالتالي ال يأخذ تعطل اآللة 
 .وقتا أكثر مما يستحق

الجمع بيف تكنولوجيا الحديثة في مجاؿ الطباعة وتكنولوجيا الحديثة في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ  -
 .داخل الوكالة اإلشيارية دفع بيا لتحقيق مكانة وسمعة ال يستياف بيا محميا 

الحرص عمى حفاظ الوكالة عمى الثقة الممنوحة ليا مف طرؼ جماىيرىا جعميا تضع معايير  -
 .عالية الختيار موظفيف الذيف يقدموف طمبات توظيف بالوكالة

استخداـ الوكالة االشيارية لخط ىاتف داخمي أمر يجعميا تعي أىمية طرؽ االتصاؿ داخميا  -
 .وبالتالي ينعكس ىذا التنظيـ عمى الجماىير مف الزبائف 

مساىمة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ جعل الوكاالت اإلشيارية تقدـ أساليب جديدة وجو مالئـ  -
 .لما ليا مف خصائص تنظيـ العمل وجعمو أكثر وضوحا وتبسيطا لممياـ 

توفير الوكالة اإلشيارية برامج مف شأنيا تسييل التواصل ىذا ما جعميا تحتل المراكز األولى في  -
 .وسط المنافسيف 

اإلشيارات المتواصمة عبر المنصات المختمفة تجعل الزبائف يشعروف بالتجديد في الخدمات  -
 .واىتماـ المؤسسة الدائـ بتطمعاتيـ ومحاولة تمبيتيا طمباتيـ في وقت قياسي

ارتكاز الوكالة عمى تكنولوجيا االتصاؿ ساعدىا في نشاطيا الميني واالتصالي مع الزبائف بشكل  -
 .يدعميا لتقديـ األفضل

إرضاء الزبائف واالتصاؿ بأنواعيـ المختمفة يعتبر تحدؼ لموكالة إال أنيا وفرت جميع قنوات االتصاؿ  -
.الالزمة لتفادػ عوائق اتواصل بينيا وبيف زبائنيا
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 خـــاتمــــة

لقد حاولنا من خالل دراستنا لموضوع استخدام تكنولوجيا االتصال في دراسة الجميور لدى 
وكاالت االشيار اإلحاطة بجميع الجوانب التقنية الحديثة  المستخدمة التي تساىم بشكل فعال في 

  .IMSدراسة والتعرف عمى جميور المطبعة الحديثة الساورة  

إن عصر التقنية  فرض عمى المؤسسات باالختالف طابع نشاطيا دخول ميدان تكنولوجيا 
االتصال الذي يتشعب ويتوسع في مختمف جوانب الحياة المينية ،فصارت ىذه التكنولوجيات 

عصبا لقيام أي مؤسسة فقد وفرت كمية ىائمة من المعمومات والخدمات بسرعة فائقة وبدقة عالية 
مع ضمان السرية في النقل والتخزين ،ففي اتساميا بالدقة في األداء وسيولة االستعمال جعل 

المطبعة الحديثة الساورة تستند عمييا في التعرف عمى الجميور وجذبو نحو خدماتيا كما في أداء 
وفتح آفاق واسعة مع الجميور  (الزمان والمكان)النشاط اإلشياري ما نتج عنو تخطي العقبات 

 .بعد تسييل االتصال والتواصل 

إن تكنولوجيا االتصال من برمجيات وتطبيقات المستعممة لدى وكالة الساورة لمطباعة والنشر ليا 
ميزات ترفع من مستوى األداء بفعالية لتحسين صورة الوكالة عمى الصعيد الميني والدفع بيا إلى 
زيادة مردودىا المالي من خالل تقديم خدمات فنية في وقت قياسي ،االمر الذي يدفعيا الحتالل 

 .أول المراكز في جو المنافسة المحمية

إن مساىمة دراسة الجميور والتعرف عميو تمعبا دورا ىاما في الدفع بعجمة اإلنتاجية لدى 
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