


 شكر وتلدير
اذلد هلل اذلي وىبنا هعمة امعلل س بحاهو وامشكر هل عىل 

 تبارك هللا ذو اجلالل والؤهرام .هعمو وفضهل وهرمو
ىل الأس تاذة املرشفة  عىل " ركاد حلمية" هتوجو جبزيل امشكر اؤ

ما كدمتو منا من دمع يف اجناز ىذا امبحث من خالل 

 .توجهياهتا وهطاحئيا املمية
ىل مدير وعامل مديرية امبيئة  ودار  نام هوجو شكران اخلاص اؤ

 “مرواين” خاضة امس يدة مبس تغامنامبيئة 
...  عىل تلدمي يد امعون وعدم خبليم علينا بتلدمي املعلومات

 فليم منا لك الاحرتام وامتلدير
 هلدم امتناهنا امكبري دليع أأساتذة كسم علوم الؤعالم والتطال

 “اتطال وعالكات عامة” ختطص 
ىل لك من دمعنا يف اجناز ىذا  نام هتوجو ابمشكر اجلزيل اؤ

 .امبحث املتواضع



ىداء  اؤ
ىل  امعطاء اذلي يفيظ بال حدود،  أأىدي مثرة هجدي ومعيل اؤ

ىل من تذوب  من أأانرت كليب حبب امعمل وأأعاهتين بدعواهتا، اؤ

ىل امزىرة اميت تفوح براحئة اميامسني،  متنري دروب الآخرين، اؤ

ميم اي امغامية ...واىل رمز امكفاح والأمل   "أأيم خرية" اؤ
ىل رفيق دريب ىل هبع احلب واحلنان... اؤ ىل كرة عيين أأيب .. اؤ اؤ

 ”عواد" امعزيز 

ىل مدنل املزنل   ”أأيخ محمد" وابين   امعزيز عىل كليب واؤ

ىل رفيق دريب  وس ندي يف احلياة   “خطاب”اؤ

ايه احلياة أأختاي امعزيزتني ىل أأغىل ما أأىدتين اؤ  ” ومليكةمسية “اؤ

ىل لك الأىل والأكارب  ....اؤ

ىل لك الأضدكاء  ....اؤ
ىل لك من يعرفين من بعيد أأو كريب  ...اؤ

 اندية س يتبن 
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  ممخص الدراسة:  

العاممين بدائرة العالقات العامة لمواقع التواصل  ماستخداالدراسة الموسومة ب " تناولت   
معرفة العالقات العامة بالمديرية ومدى وىدفت إلى  " إشكالية أساسية تمحورتاالجتماعي

مواكبتيا لمتطورات في مجال العالقات العامة الرقمية وأىم المواقع التي تستخدميا ىذه األخيرة 
كوسيمة لتتواصل مع جميورىا، معتمدين في ذلك عمى منيج دراسة الحالة، وأداتي المقابمة في 
جمع البيانات  في صفة معمقة والمالحظة كأداة مساعدة خاصة أثناء فترة التربص التي 

( مقابالت، تم 70ىا بالمؤسسة موضع الدراسة، حيث تم حصر عينة الدراسة في سبعة )قضينا
اختيارىا بصفة غير احتمالية )قصدية( سعيا منا في الوصول إلى العناصر النمطية الممثمة 
حقيقة لموضوع الدراسة، من بين أبرز النتائج التي توصمنا إلييا بعد مرحمتي التحميل والتفسير 

 ي:كانت كالتال

 استخدام مديرية البيئة بمستغانم لمواقع التواصل االجتماعي والتي تمثمت في موقعي "
 " لتواصميا مع جميورىا.اليوتيوب" و"الفيسبوك

  نقل مديرية البيئة لوالية مستغانم كل نشاطاتيا التي تتمثل في الخرجات الميدانية
قرارات الصادرة من طرف التحسيسية، المقاءات الرسمية مع المؤسسات الشريكة، أخر ال

 .وزارة البيئة وغيرىا
  مساعدة ومساىمة حسابات المديرية في توطيد وتعزيز عالقتيا مع جميورىا من خالل

 الرد والتجاوب عمى استفساراتو من خالل خانة التعميقات.
  تقوم اإلدارة المركزية )الوزارة( بتعزيز استخدام ىذه المواقع بإصدار قرارات من شأنيا

 (.up_ dating) ةل خاصة التواصل مع الجميور الخارجي بصفة متحينالعم

مواقع التواصل االجتماعي، المكمف  –العالقات العامة  –: االستخدام الكممات المفتاحية
 بالعالقات العامة .
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Abstract:  

  In this study, we discussed the use of public relations workers for social 
networking sites, and we have formulated the following problem: How do 
public relations employees use social networking sites? 
   Our main objective was to know the public relations of the Directorate and 
how it coped with the developments in the field of digital public relations, 
and the most important sites used by the latter as a means of 
communication with its audience, based on the case study methodology, 
The sample of the study was limited to seven (07) interviews, which were 
chosen in a non-purposeful way in order to reach the typical elements 
represented by the subject of the study. Among the most prominent results 
we reached after the analysis and interpretation stages were as follows: 
• The use of social networking sites within the Directorate of Environment in 
Mostaganem represented on Facebook and YouTube sites to communicate 
with the public. 

• The Directorate of the Environment of Mostaganem State publishes all its 
activities which are represented in the field of awareness raising, official 
meetings with partner institutions, latest decisions issued by the Ministry of 
Environment and others. 

• Assist and contribute to the accounts of the Directorate in consolidating 
and strengthening its relationship with its audience by responding to and 
responding to its queries through the comments section. 
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• The central administration (the ministry) promotes the use of these sites by 
issuing decisions that will work especially in communication with the outside 
public as up-dating. 

Keywords: Use - Public relations - Social networking sites, responsible for 
public relations. 
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 :مقدمة  

إن صميم عمل العالقات العامة في انجاز وظائفيا وتحقيق أىدافيا يتمثل في االتصال ذو     
عمى المكمف  حيث وجباالتجاىين، الذي يساىم في بناء سمعة طيبة لممؤسسة والحفاظ عمييا، 

بالعالقات العامة في إطار تحقيقو ألىداف العالقات العامة في أي مؤسسة ميما اختمف نوعيا 
أو طبيعة نشاطيا أن يولي اىتمامو بشبكة الويب كونيا تضم وتستقطب الماليين من 

ضمان التواصل مع لوخدمات متعددة، تطبيقات،   مواقعافة إلى ما تحويو من ضالمستخدمين إ
الوصول إلى  اف المعنية بشكل أكثر فعالية، مشاركة المحتويات االتصالية بكفاءة وسرعة،األطر 

قامة عالقات اجتماعية معيم. كميا أمور جعمت من ىذه الشبكة حاجة  الجماىير المستيدفة وا 
 المؤسسة في مسارىا الوظيفي. نجاح رورية في المؤسسة تضمن بشكل أو بآخرض

نقمة نوعية في العالقات والتفاعالت االجتماعية، والتي  الويب " االنترنت" شبكة حققت    
مست جميع نواحي الحياة لإلنسان المعاصر، اجتماعيا ،سياسيا، دينيا، ثقافيا وغيرىا، بحيث 

(  ( youtube-Facebookمن خالل مواقع التواصل االجتماعي أدواتياتمعب  أصبحت
مختمف جوانب الحياة في المجتمعات  ىذه المواقعدخمت ، حيث دورا محوريا وفعالوغيرىا 
باتت جزءًا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء أكان استخداميا يتم عمى الصعيد ، و العربية

: المشاركة، برزىاالعديد من الوظائف أ ىذه المواقع فيتشترك . أو حتى الميني ،الشخصي
العالمية التي تمغى الحواجز الجغرافية مميزات بداية بـعة. كما ليا عدة التحاور التواصل والجما

وفي أي مكان. كما أنيا  يستطيع الفرد في ىذا العالم التواصل مع أي شخص حيثوالمكانية، 
التفاعمية أي أن الفرد فييا مستقبل وقارئ، كذلك مرسل، كاتب ومشارك، فعمى عكس تتميز بـ

إضافة إلى  ركة الفاعمة من المشاىد والقارئ.ممشاالوسائل التقميدية في اإلعالم، ىناك حيز ل
ذلك تتميز مواقع التواصل االجتماعي بالتنوع وتعدد االستعماالت حيث يستخدميا الطالب 

، والمؤسسات لنقل نشاطاتيا لمتعمم، والعالم لبث عممو وتعميم الناس، والكاتب لمتواصل مع القراء
يمة األبرز في عمميات التفاعل مع اآلخرين بما إلخ. وقد أصبحت ىذه الوسائل الوس…وأعماليا
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تؤدي دورا في تشكيل الوعي االجتماعي من خالل إكساب ، وأصبحت فييا الجانب االجتماعي
 .الفرد عادات وسموكيات اجتماعية صحيحة

حيث حاولت االستثمار في ىذا األمر  كما ىو الحال بالنسبة لمديرية البيئة بوالية مستغانم،   
تعتمد في انجاز مياميا وخاصة تمك التي تتعمق بصورتيا سواء عمى الصعيد  أنيامن خالل 

يصال كل ما عمى صفحات عبر مواقع التواصل االجتماعي في إعالالداخمي أو الخارجي  م  وا 
عن طريق مكمف بالعالقات  وخرجاتيا الميدانية إلى جماىيرىا المستيدفة، يتعمق بأنشطتيا

األدوار والميام التي يقوم بيا، كما وأنو أصبحت تعتبر العالقات  العامة، وذلك نظرا لكافة
العامة في الوقت الراىن جزءا ال يتجزأ من نشاط وممارسة أي مؤسسة، ووظيفة حيوية وميمة 

وىذا ما سنحاول أن نبرزه في حتى وان اقتصر األمر عمييا كممارسة فقط  المؤسسة من وظائف
بالمديرية  لمثل  العاممين في دائرة العالقات العامة استخدامكيفية بحثنا ىذا من خالل معرفة 

  هذه المواقع في إطار العمل.

ولتدعيم ىذا ارتأينا أن نتناول موضوع " استخدام العاممين بدائرة العالقات العامة بمديرية    
وتوضيح أىم المواقع المستخدمة من قبل  إلثراءالبيئة بمستغانم لمواقع التواصل االجتماعي" 

المديرية النجاز مياميا، وكذا الوقوف عمى معرفة طبيعة المحتويات المنشورة من قبميا عبر 
ومن أجل ىذا  تواصميا مع جميورىا. إطارىذه المواقع، وكيف يتم توظيف ىذه المواقع في 

 إبراز، الذي حاولنا فيو لمدراسةالجانب المنهجي  وبداية مع ثالث جوانبتناولنا في دراستنا 
تبيان الدراسة مع طرح فروض التي سيتم اختبارىا في الجانب الميداني لمدراسة،  إشكالية

مبررات أو أسباب اختيارنا لمموضوع، أىمية وأىداف الدراسة، ومن ثم تحديد منيج الدراسة 
 إلىلدراسة، التطرق المتبع، مجتمع البحث وطريقة اختيار عينة الدراسة، حدود ومجاالت ا

بعض من الدراسات السابقة التي تناولت جانب أو جوانب دراستنا مع تحديد بعض النقاط التي 
تطابقت فييا دراستنا معيا والتي اختمفت فييا أيضا، وتحديد مصطمحات الدراسة لغة، 

جرائيااصطالحا   .وا 
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اء تحت عنوان ماىية فقد احتوى عمى فصمين، فاألول ج الجانب النظريأما فيما يخص    
أىميتيا  العالقات العامة والذي تناولنا فيو مفاىيم حول العالقات العامة ودورىا في المؤسسة،

 وأىدافيا، ميام ووظائف دائرة العالقات العامة  ووسائل اتصال العالقات العامة.

ا يمي: أما الفصل الثاني فكان مخصصا لمواقع التواصل االجتماعي والذي أدرجنا فيو م   
تعريفات حول مواقع التواصل االجتماعي، أنواع مواقع التواصل االجتماعي، مميزات مواقع 
 التواصل االجتماعي واستخدامات وأىمية مواقع التواصل االجتماعي في مجال العالقات العامة.

براز مياميا وشكل الجانب التطبيقيأما فيما يخص     ىيكميا : تناولنا فيو التعريف بالمؤسسة وا 
ألداتي المالحظة والمقابمة بعد إجرائيا بصفة معمقة في إطار  التنظيمي، تفسير وتحميل البيانات

 ، عرض النتائج، وفي األخير الوصول إلى خاتمة الدراسة.منيج دراسة الحالة
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 الدراسة االستطالعية: .1

الدراسة االستطالعية ىي البحوث التي تيدؼ إلى استطالع الظروؼ المحيطة بالظاىرة التي    
خضاعيا لمبحث  يرغب الباحث في دراستيا والتعرؼ عمى أىـ الفروض التي يمكف وضعيا وا 
العممي صياغة دقيقة تيسر التعمؽ في بحثيا في مرحمة الحقة أنيا بحوث تتناوؿ موضوعات 
جديدة لـ يتناوليا باحث مف قبؿ أو ال تتوافر عنيا معمومات أو بيانات أو يجيؿ الباحث الكثير 

 بإجراءقد قمنا 1مف جوانبيا وأبعادىا وىي تيدؼ إلى الكشؼ عف حمقات غامضة أو مفقودة.
بمديرية  ،2019مارس  05فيفري إلى غاية  26مف  تطالعية، في الفترة الممتدة دراسة اس

والتي كانت لنا فرصة لمالحظة سيرورة العمؿ فييا، و التعرؼ عمى أىـ  .البيئة بوالية مستغانـ
 وسائؿ االتصاؿ المستخدمة فييا، وطريقة تواصؿ العماؿ فيما بينيـ.

فقمنا بدراسة استطالعية لممجتمع األصمي لمبحث والمتمثؿ في كؿ الموظفيف بكؿ مصالح    
مصمحة المحافظة عمى التنوع عامؿ موزعا عمى خمسة مصمحات:  25والتي تضـ  المديرية،

مصمحة التحسيس واإلعالـ ، مصمحة البيئة الحضرية والصناعية، البيولوجي واألنظمة البيئية
 .مصمحة اإلدارة والوسائؿ، مصمحة التنظيـ والتراخيص، ةوالتربية البيئي

 ىادفيف بذلؾ  في األخير إلى:  

o .التعرؼ عمى ميداف الدراسة 
o .معرفة مدى قابمية الموضوع لمدراسة 
o .اختيار أداة البحث المناسبة 

 

                                                           
،مؤسسة الوراؽ لمنشر أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية: مرواف عبد المجيد إبراىيـ1

 .38 ،ص2000،1والتوزيع،عماف،ط
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 :اتجاه العامميف بدائرة العالقات مدى  ماقمنا بصياغة تساؤل عام مبدئي بالشكل التالي
 العامة بمديرية البيئة لوالية مستغانـ نحو استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي؟

 :صياغة ثالث تساؤالت فرعية معتمديف في ذلؾ بدرجة كبيرة عمى المالحظة األولية 
 ماىي مواقع التواصؿ االجتماعي التي تستخدميا المديرية بصورة أكبر؟ 
 عبر ىذه  لجميورىا إليصالياىي أىـ المحتويات االتصالية التي تسعى المديرية  ما

 المواقع؟
 ما مدى اعتمادىا عمى ىذه المواقع كوسيمة لنقؿ نشاطاتيا لجميورىا المستيدؼ؟ 
 خاصة باالختبار القبمي متكونة مف ثالث محاور ثـ اعتماد  استمارةتصميـ القياـ ب

محور البيانات الخاصة بالمبحوثيف مع توزيعيا عمى إضافة إلى التساؤالت السابقة في بناءىا 
 1أفراد عينة الدراسة األولية " االستطالعية".

  اإلحصاءبعد جمع االستمارات قمنا بعممية التفريغ وتحميؿ النتائج باستخداـ أساليب 
 واستخداـ النسب المئوية.

  فيفري إلى شير مارس امتد المجاؿ الزمني الخاص بالدراسة االستطالعية مف شير
 والتي دامت حوالي أسبوع .

 :نتائج الدراسة االستطالعية 
  انجاز  إطارفي  اليوتيوبو الفيسبوكتعتمد مديرية البيئة لوالية مستغانـ عمى موقعي

 .وأعماليامياميا 
  نشاطاتيا وانجازاتيا لجميورىا الخارجي تحاوؿ مف خالؿ حساباتيا الرسمية نقؿ أغمب

 صور، ممصقات، مقاالت وفيديوىات قصيرة. باعتمادىا عمى
  ليست كؿ المصالح معنية بأمر نشر محتويات المديرية عبر ىذه الحسابات التي تساىـ

 في تحسيف صورتيا والتعريؼ بيا في أكبر نطاؽ ممكف.

                                                           
 (01: أنظر الممحؽ رقـ ) 1
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زادت الدراسة االستطالعية المتواضعة مف تحمسنا لمموضوع، حيث استطعنا أف نقـو بجممة    
لعاـ لمموضوع وطريقة طرحو، وانطالقا مف النتائج التي ت عمى مستوى البناء امف التعديال

 أسفر عنيا ىذا البحث االستطالعي قررنا:

  تغيير نوع الدراسة مف دراسة كمية تتعمؽ باتجاىات العماؿ نحو استخداميـ لمواقع
يات، التواصؿ االجتماعي مف خالؿ االعتماد عمى أداة استمارة االستبياف لجمع المعط

إلى معرفة طريقة  نيدؼ مف خالليا دراسة كيفيةضبطيا بشكؿ أفضؿ وجعميا  إلى 
استخداـ ىذه الفئة ليذه المواقع مف خالؿ اعتمادنا عمى أداتي المقابمة والمالحظة بيدؼ 

وذلؾ نظرا لعدد العماؿ القميؿ الذي ال  جمعنا لمبيانات التي تخدـ موضوعنا محؿ الدراسة
يسمح لنا باالعتماد عمى استمارة االستبياف التي تتطمب ىي األخرى عدد كبير مف 

 .المبحوثيف لموصوؿ في األخير إلى تعميـ تمؾ النتائج
  اإلبقاء عمى المتغيريف األساسيف في الدراسة " العالقات العامة" و"مواقع التواصؿ

 االجتماعي"
  نوع المعاينة وحصر عينة الدراسة التي رأينا أنيا تخدـ موضوع دراستنا بشكؿ تحديد

 مباشر.
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 بناء اإلشكالية وطرح التساؤالت: .2

أصبح لمعالقات العامة دور ميـ في المؤسسة، ومف بيف المداخيؿ األساسية التي تسعى    
دارة المنشأة عمومية كانت أو خاصة، باعتبارىا نشاط ا تصالي متعدد األىداؼ لتنظيـ وا 

والغايات ىدفيا األسمى الربط بيف المؤسسة وجماىيرىا مع الحفاظ عمى التوازف والعالقات 
 داخميا وخارجيا.

ظيرت الحاجة لمعالقات العامة كنشاط ووظيفة إدارية مف خالؿ حدوث عدة تغييرات في    
وطريقة تعامميا، خاصة المجتمعات وبدورىا ىي األخرى تمس المؤسسات ما يغير في شكميا 

في نمطيا المعاصر، حيث تعد ثورة في التفكير اإلداري وقفزة نوعية ساىمت بشكؿ كبير في 
تغيير مسار المؤسسة وتطورىا واستمراريتيا. والعالقات كمجاؿ ومينة تتغير باستمرار وتتكيؼ 

التي  مع التطورات الحاصمة في المجتمع، ىي كمجاؿ تتعامؿ بشكؿ أساسي مع الطريقة
يتواصؿ األفراد بيا. ما يفترض عمييا أف تنفتح وتتقبؿ التطور التكنولوجي المستمر، ما أدى بيا 

تصب اىتماميا في  إلى تجاوز وظائفيا االتصالية التقميدية، وتحولت إلى وظيفة استشارية
 صة بما يعمؿمجاؿ التكنولوجيا الحديثة لتمكنيا مف تزويد اإلدارة العميا بالمعمومات والبيانات خا

عمى تقديـ المؤسسة في أحسف صورىا مف جية، أو فيما يتعمؽ بالترويج لمنتجاتيا وخدماتيا 
 مف جية أخرى.

، وفي عصر التواصؿ االجتماعي بامتياز في ظؿ بروز مواقع وشبكات تيدؼ الى     اليـو
كتساح أجيزة تحقيؽ التواصؿ عبر العالـ، األمر الذي خمؽ ثورة معموماتية خاصة بعد ظيور وا

التواصؿ الذكية التي أدخمت المؤسسات مرحمة مغايرة ، مما جعميا تستثمر بطريقة أو بأخرى 
في عدة مياديف باختالؼ نوعيا وطبيعة نشاطيا في مجاؿ تعامميا وتفاعميا مع الجماىير عف 
طريؽ فتح أفاؽ وفرص لممكمفيف بالعالقات العامة في المؤسسة لعرض مؤسساتيـ والتعريؼ 
بأنشطتيا وخدماتيا لمجماىير المتواجدة عمى المنصات االلكترونية، وعبر صفحات رسمية تابعة 

 ليا وتحمؿ شعارىا.
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كما ىو الحاؿ بالنسبة لمديرية البيئة لوالية مستغانـ التي ىي األخرى أبرزت مكانتيا مف    
ىذه الدراسة سنحاوؿ مف خالؿ خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، وعميو ومف ىذا المنطمؽ 

لممنصات  بيذه المديريةتسميط الضوء عمى استخدامات العامميف في دائرة العالقات العامة 
والترويج لخدماتيا ونشاطاتيا، مف خالؿ صياغة اللكترونية بيدؼ نشر وتحسيف صورتيا ا

 االستفياـ العاـ عمى النحو األتي:

مواقع  يرية البيئة لوالية مستغانمكيف يستخدم العاممين في دائرة العالقات العامة بمد   
 التواصل االجتماعي؟

 والذي تتفرع عنه األسئمة التالية:

 ىي أىـ المواقع التي يوظفيا المكمؼ بالعالقات العامة بالمديرية في إطار القياـ  ما
 بالمياـ المنوطة لو داخؿ المؤسسة؟

 ىذه المنصات؟ ىي أىـ المحتويات المنشورة مف قبؿ العامميف بالمديرية عبر  ما 
 كيؼ يتـ توظيؼ واستغالؿ المنصات االلكترونية لمقياـ بأعماؿ المديرية ؟ 
 الفرضيات: .3

: ىناؾ عالقة بيف درجة حضور المكمؼ بالعالقات العامة عمى مستوى مواقع التواصؿ 1ؼ
 االجتماعي ودرجة تفاعؿ الجماىير.

مقارنة بمواقع التواصؿ االجتماعي تستخدـ مديرية البيئة بمستغانـ موقع الفيسبوؾ أكثر : 2ؼ
 األخرى.
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 موضوع:الر ختياأسباب ا .4

 تعددت أسباب اختيارنا ليذا الموضوع مف أسباب موضوعية وأخرى ذاتية:

 األسباب الموضوعية:

 .قابمية الموضوع لمدراسة الميدانية 
 محاولة إبراز والتعرؼ عمى مدى تكيؼ جياز العالقات العامة مع التطورات الحاصمة 

 في إطار التواصؿ والتفاعؿ مع جماىيره.
 .تماشي موضوع الدراسة مع التخصص 

 األسباب الذاتية:

  الميؿ الشخصي لمعرفة كيفية مساىمة مواقع التواصؿ االجتماعي في القياـ بمياـ إدارة
 .خاصة في المؤسسات العمومية الحكومية العالقات العامة

 العالقات العامة. اتصاؿ إثراء المكتبة الجامعية بموضوع في تخصص 
 .اىتمامنا بالتكنولوجيا الحديثة واستخداماتيا خاصة مواقع التواصؿ االجتماعي 

 أهمية الدراسة: .5

وذلؾ مف خالؿ مواقع  الحديثة تكنولوجيا االتصاؿ استخداـمية ىأ فمية الدراسة مىتأتي أ   
االتصالية في مجاؿ ية ميؿ العميفي تس التواصؿ االجتماعي عبر المنصات االلكترونية

 األجيزة االلكترونية في مجاؿفي  المتسارع لتكنولوجير او التط فستفادة ماالك ،العامة العالقات
والجميور بالمؤسسة  عامميفال وبيفالعامة  القاتإدارة الع وتدعيـ العالقة بيفالعامة،  عالقاتال

 الخارجي. 

 ات العامة بالمديرية لممنصات ضرورة التعرؼ عمى استخدامات العامميف بدائرة العالق
 االلكترونية.
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  محاولة معرفة اآلليات  واألنشطة المتبعة مف قبؿ إدارة العالقات العامة في مديرية البيئة
 بوالية مستغانـ مف خالؿ استخداميـ لمواقع التواصؿ االجتماعي.

 العامة  تحديد العالقة بيف مواقع التواصؿ االجتماعي واستخداماتيا في مجاؿ العالقات
 مف قبؿ العامميف بمديرية البيئة لوالية مستغانـ .

 أهداف الدراسة: .6

مف األىداؼ التي تـ تسطيرىا منذ  لكؿ دراسة أىداؼ تخصيا ودراستنا ىذه ال تخمو   
البداية، لكي نستطيع مف خالليا السير بخطى ثابتة نحو تحقيؽ النتائج المرجوة منيا وتمثمت 

 فيما يمي: 

  أىـ المواقع التي يتـ استخداميا مف قبؿ العامميف بالمديرية في إطار التعرؼ عمى
 تواصميـ وتفاعميـ مع جماىير المديرية.

  الوقوؼ عمى كيفية استخداـ وتوظيؼ ىذه المواقع مف قبؿ العامميف بالدائرة لمقياـ
 باألعماؿ الموكمة ليـ .

 ى مواكبتيا لمتطورات في التعرؼ عمى العالقات العامة بالمديرية لوالية مستغانـ ومد
 مجاؿ العالقات العامة الرقمية.

 منهج الدراسة: .7

عادة ما يتوقؼ تحديد منيج الدراسة عمى اليدؼ الذي نسعى لموصوؿ إليو، وطبيعة الدراسة    
في حد ذاتيا، ولذلؾ يعرؼ المنيج عمى أنو "مجموعة اإلجراءات والخطوات الدقيقة المتبناة مف 

أيضا كما عرفو  ،وىو 1خطوات فكرية وعقالنية ىادفة إلى بموغ نتيجة معينةأجؿ الوصوؿ إلى 

                                                           
 .53ص، 1984دط،  ، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،مناهج البحث في عموم التربية وعمم النفس :رابح تركي  1
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موريس أنجرس في كتابو منيجية البحث في العمـو اإلنسانية عمى أنو "مجموعة منظمة مف 
 1العمميات تسعى لبموغ ىدؼ"

عمى وصؼ ظاىرة مف الظواىر  والتي تقـو: والدراسات الكيفيةتندرج دراستنا ضمف البحوث    
النتائج لتعميميا.  الصلموصوؿ إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامؿ التي تتحكـ فييا، واستخ

 التي ستكوفسة حالة درامنيا: طريقة المسح، وطريقة طريقة أكثر مف  ىذه األخيرةشمؿ تو 
 الطريقة المتبعة في دراستنا ىذه.

"المنيج الذي  ، وهوحالةالدراسة فقد اقتضت الدراسة وطبيعة الموضوع االستعانة بالمنيج     
يتجو إلى جمع البيانات العممية المتعمقة بأية واحدة ويستخدـ مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات 

 2والحقائؽ التفصيمية بفرد ما أو موقؼ معيف أو فريؽ"

ىو أيضا وكما عرفو بف مرسمي في كتابو عمى أنو " دراسة الحالة ىي البحث المتعمؽ     
   3المحيط الذي تتفاعؿ فيو" إطارلمحاالت الفردية في 

منيج يقـو عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الوحدة أو دراسة جميع  ىو    
تعميمات عممية متعمقة بالوحدة المدروسة المراحؿ التي مرت بيا وذلؾ بقصد الوصوؿ إلى 

التي ال يمكف  ومف ثـ جمع البيانات والمعمومات عنيا  وبغيرىا مف الوحدات المشابية ليا.
متمثؿ وال دراستنا كثر مالئمة فيما يتعمؽ بموضوعما يجعمو األ الحصوؿ عمييا بأساليب أخرى.

 لمواقع التواصؿ االجتماعي.استخداـ العامميف بمديرية البيئة لوالية مستغانـ في:

 
                                                           

لمنشر، دار القصبة  ،منهجية البحث في العموم االنسانية: تدريبات عممية ،وآخروفتر، بوزيد صحراوي  :موريس أنجرس  1
 .466ص، 2004، الجزائر،

،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعيةإبراىيـ: مرواف عبد المجيد   2
 .133، ص2000،1ط
 ،2010، 4، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمناهج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال :أحمد بف مرسمي  3

 .302ص 
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 أداة جمع البيانات: .8
 :المقابمة . أ

" كأداة رئيسية لجمع المعمومات مف أفراد العينة في ىذه المقابمةتـ االعتماد عمى دليؿ "     
 الدراسة، واإلجابة عمى التساؤالت المطروحة سمفا.

العممي، كما وتستخدـ تعتبر المقابمة تقنية مف التقنيات التي تساعد في عممية التقصي     
أيضا إزاء األفراد بيدؼ استجوابيـ، كما وتعد أحد الوسائؿ شائعة االستعماؿ لمحصوؿ عمى 
المعمومات والحقائؽ المتعمقة بطريقة وكيفية استخداـ العامميف في دائرة العالقات العامة لممواقع 

 التواصؿ االجتماعي في إطار القياـ بالمياـ المخولة ليـ.

مف أشار إلى المقابمة عمى أنيا "تصنؼ ضمف أدوات البحث العممي، حيث يستخدميا ىناؾ    
  .1الباحث في جمع البيانات والمعمومات الغير موثقة في أغمب األحياف في إطار انجازه لمبحث"

يشيع استخداـ تقنية المقابمة في البحوث الكيفية بسبب فعاليتيا في جمع المعمومات    
وألنيا حسب "أنادوف" توفر فرصة استكشاؼ موضوع معيف بدال مف تقييد التفصيمية خاصة، 

 .2الردود، كما ىو الحاؿ في االستبياف المغمؽ"

فيما يخص نوع المقابمة، وقع االختيار عمى المقابمة المعمقة كونيا األنسب لموضوع دراستنا    
 " دراسة الحالة " ، إضافة إلى قمة عدد أفراد عينة دراستنا.

 محورين: إلىنا دليل المقابمة وقسم

 لمواقع التواصؿ االجتماعي. البيئة استخدامات مديرية المحور األول:

 مردودية استخداـ المديرية ليذه المواقع.: المحور الثاني
                                                           

 .213ص ، 2003 ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،مناهج البحث في عموم اإلعالم واالتصال :أحمد بف مرسمي  1
2
، لمطباعة والنشر والتوزيع و، دار ىوممدخل إلى منهجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية :فضيؿ دليو  

 .210، ص2014،الجزائر
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 المالحظة: . ب

أما تقنية المالحظة فستكوف في ىذه الدراسة أداة مساعدة مف خالؿ قيامنا بفترة التربص    
طريؽ الدراسة بالمديرية، والتي تمكننا مف جمع معمومات التي ال يمكف الحصوؿ عمييا عف 

باعتمادنا عمى جياز الياتؼ لتسجيؿ كؿ المقابالت شفويا حتى  المقابمةالنظرية أو مف خالؿ 
 العودة إلييا أثناء مرحمة التحميؿ والتفسير.يتسنى لنا 

حيث عرؼ أحمد بف مرسمي المالحظة عمى أنيا " مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب    
في إطارىا المتميز ووفؽ ظروفيا الطبيعية، حيث يتمكف الباحث مف مراقبة تصرفات وتفاعالت 

ث في إطار المنيج المتبع،وىدفيا المبحوثيف، وىي عممية مقصودة وفؽ الخطة المرسومة لمبح
 1ينحصر في مشاىدة الجوانب الخاضعة لمدراسة"

عرفيا أحمد بف مرسمي في كتابو مناىج البحث العممي في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عمى    
أنيا "ىي تمؾ المشاىدة لمظاىرة عف كثب في إطارىا المتميز ووفؽ ظروفيا الطبيعية، حيث 

 2"تصرفات وتفاعالت المبحوثيف يتمكف الباحث مف مراقبة

 : وطبيعتهمجتمع البحث  .9

إف أساس نجاح التعييف يقـو عمى تحديد حجـ مجتمع البحث األصمي وما يحويو مف    
مفردات ومجتمع البحث يمثؿ جميع المفردات واألشياء التي نريد معرفة حقائؽ عنيا، حيث  

مشتركة تميزىا عف غيرىا مف  يعرؼ عمى أنو "مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة خصائص
 . 3العناصر األخرى والتي يجري عمييا البحث والتقصي"

                                                           
1
واالتصاؿ،  اإلعالـ،كمية عمـو محاضرات ماجستر في الدراسة النظرية، وحدة منهجية العموم االجتماعية :أحمد بف مرسمي  

 .203(، ص2004/2005جامعة الجزائر، )

 .203، مرجع سبؽ ذكره، ص مناهج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال :أحمد بف مرسمي  2
 .467المرجع السابؽ، ص :موريس أنجرس  3
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العامميف الذيف يقوموف وبالنسبة لدراستنا فمجتمع البحث أو المجتمع األصمي يتمثؿ في    
مديرية البيئة بنشاطات العالقات العامة والتابعيف لمصمحة اإلعالـ والتحسيس والتربية والبيئة ب

 بوالية مستغانـ. 

 عينة الدراسة:المعاينة و   .10

المرور بما يسمى  قبؿ اختيار الباحث عينة لدراستو مف المجتمع األصمي البد عميو مف   
كمية الوحدات  إلىالمعاينة والتي تعرؼ عمى أنيا "تقنية اختيار العينة مف مجتمع الدراسة وليس 

يد العدد الحقيقي لممفردات وذلؾ مف أجؿ أف يكوف في األخير ضبط وتحد،  1المختارة )العينة("
  حد كبير لمجتمع الدراسة مع تحقيؽ األىداؼ. إلىالتمثيؿ سميـ وصحيح 

    2عميو يمكننا أف نعرؼ العينة عمى أنيا "مجموعة فرعية مف عناصر مجتمع بحث معيف"   
العامميف التابعيف لمكتب اإلعالـ  تمثمت، والتي المكانيةوقع االختيار في دراستنا عمى العينة 

والذي  والتحسيس باعتبارىـ المكمفيف الحقيقيف والقائميف بكؿ ما يتعمؽ بمياـ العالقات العامة
 .عماؿ سبعةيقتصر عددىـ في 

ونظرا لعدـ توافر عدد كاؼ والذي يمكننا مف إجراء عميو الدراسة في ىذه المؤسسة، فحاولنا     
تـ اختيار ىذه الفئة عف غيرىا، كونيا تحتوي عمى مفردة واحدة تخصص ثر فأف نقرب األمر أك

 .اتصاؿ وعالقات عامة، أما بقية المفردات فيي تقـو وتمارس نشاطات العالقات العامة

، كونو يقوـ عمى تقديرنا الشخصي في اختيارنا لمفردات المكانياعتمدنا عمى األسموب    
مجتمع البحث األصمي، وىذا انطالقا مف الدراسة الكاممة والمفصمة لما يحتوي ىذا المجتمع مف 
مفردات، يتـ انتقائنا لتمؾ التي ليا عالقة وصمة بالبحث دوف سواىا دوف األخذ بعيف االعتبار 

 قانوف االنتظاـ أو عامؿ الصدفة. 

                                                           
 .195، ص بؽ ذكرهمرجع س :فضيؿ دليو  1
 .463، صمرجع سبؽ ذكره موريس أنجرس:  2
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 حدود الدراسة: .11

 ىذه الدراسة قمنا باختيار مديرية البيئة بوالية مستغانـ. وىي مؤسسة إجراءعند الحد المكاني: 
تابعة لوزارة البيئة والموارد البيئية، حيث تيتـ بتنفيذ القرارات الخاصة  بيذا القطاع عمى مستوى 

 والية مستغانـ، وذلؾ بالتعاوف مع الييئات المحمية والجيوية األخرى  إقميـ

أو ممارسي نشاطات العالقات ، اإلعالـ والتحسيس مكتببتمثؿ في العامميف  الحد البشري:
 العامة بمديرية البيئة بمستغانـ.

فترة  : أما عف الحدود الزمنية ،فقد استغرقت مدة انجاز ىذه الدراسة مف خالؿالحد الزماني
 أفريؿ. 18فيفري إلى غاية  26يوما، والمحددة مف   15دامت  لتيالتربص ا

: استخدامات العامميف بدائرة العالقات العامة بمديرية البيئة لمواقع التواصؿ الحد الموضوعاتي
دوف التطرؽ لعادات  االجتماعي في إطار القياـ بمياميـ اتجاه المؤسسة وجماىيرىا.

ية ليذه المواقع، مركزيف فقط عمى االستخدامات المينية ذات العالقة واستخداماتيـ الشخص
 المباشرة بموضوع دراستنا.
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االطالع عف الدراسات التي تناولت موضوع دراستنا،  مف خالؿ الدراسات السابقة: .12
جاءت  يابعض من وىذه، الموضوع ىذا تناولتالدراسات التي  فم عدد كبير لـ نجد

 :التالي حوالن مىع

 : استخدام العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي "مدينة روابي نموذجا"الدراسة األولى

استخدام العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي "مدينة  سيما ىاني جبر،زينة ماجد بكير،
 كمية االقتصاد والعمـو االجتماعية، قسـ العالقات العامة واالتصاؿ ،جامعة،روابي نموذجا"

 1نابمس )فمسطيف(. 2017/2018النجاح الوطنية، 
تناولت ىذه الدراسة الدور الذي تؤديو مواقع التواصؿ االجتماعي في مجاؿ العالقات العامة    

في مدينة روابي، حتى تتمكف روابي مف إيصاؿ سياستيا وخدماتيا لمجميور بكؿ سيولة، وبأقؿ 
إلى أي مدى يتم استغالل مواقع التواصل ف تكمفة ولكسب ثقتو وتعاونو،تحت سؤاؿ رئيسي كا

حيث اعتمد فريؽ العمؿ في دراستو عمى االجتماعي في جهاز العالقات العامة في روابي؟
المنيج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات حوؿ موضوع الدراسة. أما حدود الدراسة 

الحد ؿ مف نفس السنة.غاية شير ابري إلى: مف شير يناير الحد الزمانيفكانت كاألتي:
مدينة روابي التي أنشأتيا شركة بيتي العقارية التابعة لشركة مسار العالمية وشركة  المكاني:

فكاف يتمثؿ في مختصوف في مجاؿ العالقات العامة وفي  الحد البشريالديار القطرية. أما 
 المواقع التواصؿ االجتماعي في مدينة روابي.

 :إليها فكانتومن أهم النتائج المتوصل 

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف طرؽ ممارسي العالقات العامة بروابي ساعد في 
 لجماىير وتخطي العديد مف األزمات.تحسيف الصورة الذىنية عنيا لدى ا

                                                           
تحت  ،استخدام العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي "مدينة روابي نموذجا" :سيما ىاني جبر،زينة ماجد بكير  1

إشراؼ د.سمر الشنار،جامعة النجاح الوطنية، كمية االقتصاد والعمـو االجتماعية، قسـ العالقات العامة واالتصاؿ 
 نابمس )فمسطيف(. 2017/2018
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استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي أدى إلى تعزيز العالقة بيف روابي وجميورييا الداخمي 
 .والخارجي عمى حد سواء

: توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة الشركات الدراسة الثانية
)شركات ىاتؼ النقاؿ زيف، أسيا سيؿ نموذجا(. مف إعداد الباحث: محمد جياد زيف الديف، سنة 

2014.1 

التواصؿ مف أجؿ الوقوؼ والتعرؼ عمى إمكانية دور العالقات العامة في توظيؼ وسائؿ    
االجتماعي بشكؿ فاعؿ وايجابي تمت صياغة مشكمة البحث عمى شكؿ تساؤؿ رئيسي كاف 
عمى النحو التالي: ماىو دور العالقات العامة في توظيؼ صفحة الفايس بوؾ بشكؿ فاعؿ 
وايجابي لغرض إدارة سمعة الشركة بما يضمف ليا التفاعؿ مع الجميور وكسب الرأي العاـ 

الستمرار؟ واتخذ المنيج المسحي لموصوؿ ألىداؼ الدراسة، أما أدوات جمع لغرض الديمومة وا
البيانات فتمثمت في استمارة االستبياف وزعت عمى ممارسي العالقات العامة في شركة زيف 

 .31/05/2014الى غاية 01/05وأسيا تيؿ الذيف كانوا عينة الدراسة في فترة تراوحت مابيف 

 :وكانت نتائج الدراسة كاألتي
  ضرورة توظيؼ ممارسي العالقات العامة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي في إدارة سمعة

 الشركات.
  مف الضروري أف يكوف ىناؾ تواصؿ بيف المؤسسة وجميورىا الداخمي مف خالؿ وسائؿ

 التواصؿ االجتماعي خاصة موقع صفحة الفيس بوؾ.
  الشركة في تصميـ حمالت مف الميـ أف تسعى الجية القائمة بالعالقات العامة في

 إعالنية لمشركة تسيـ في تعزيز سمعة المنظمة ودورىا المجتمعي.

                                                           
1
)شركات ىاتؼ النقاؿ توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في ادارة سمعة الشركات  :محمد جياد زيف الديف  

 .2017كانوف الثاني  28.  مجمة الفراىيدي، العدد 2014سيؿ نموذجا( ، سنة  زيف، أسيا
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خيرت محمد  " االنترنتات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام هاتجا: الدراسة الثالثة
، جامعة البحريف،كمية األدب،قسـ اإلعالـ المؤسسات البحرينية فى عينة ممدراسة ععياد، 

 1، منشورة عمى موقع البوابة العربية لعمـو اإلعالـ واالتصاؿ.2007والفنوف،سنة والسياحة 

 االنترنتى شبكة مع مواقع ياالتي لديو الخدمية  و اإلنتاجية تتمثؿ في المؤسسات البحرينية   
البحوث الوصفية  فتقع ضم فييج المسح ياستخدمت من، و ةقمعامة مست القاتدائرة عو 

 .كأداة لجمع البيانات االستقصاءى صحيفة ماعتمدت ع و التحميمية،

  :يمالدراسة ما ي هات إليمم النتائج التي توصهأ

 مؤسساتيـ مواقعػ استخداـ إمكانية  والعامة نح القاتفي الع ميفالعام فاتجاه ايجابي بي وجود
 وجماىيرىا.المؤسسة  االتجاىيف بيففي  االتصاؿية في زيادة كفاءة مبفاع االنترنتعبر شبكة 

المؤسسة  ىذه وقعالعامة لم القاتفي الع ميفالعام ىكالمزايا المدركة لد يوجد عدد مف المنافع
بناء و  وجماىيرىا،المؤسسة  بيف تسيـ في تدعيـ التواصؿ فأ يال كف، حيث يماالنترنتى مع

 وأوصى الباحث بأنو: وسائؿ اإلعالـ والقائميف عمييا.جيدة مع  عالقة

  المؤسسات أف تسعى إلقامة قنوات اتصاؿ مع جماىيرىا وأف تكوف مستعدة يجب عمى
 لمتفاعؿ مع ىذه الجماىير وفقا ألسس أخالقية.

 .أف تشجع ىذه المؤسسات عمى الحوار والتفاعؿ واالتصاؿ المتماثؿ 

 

 

                                                           
1
دراسة ميدانية عمى  ،اتجاهات العاممين في العالقات العامة نحو استخدام الشبكات االجتماعية :سارة ناصر أبو شعباف  

عالقات عامة  وافي، الجامعة اإلسالمية غزة،كمية اآلداب، قسـ صحافة أميفد. إشراؼبحث تخرج تحت  المؤسسات المحمية،
عالف،   .2010/2011وا 
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بعد االطالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع،  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
مجموعة مف النقاط التي يتطابؽ معيا موضوع محؿ الدراسة وأخرى تختمؼ عنيا ضحت لنا ات

 والتي سنقوـ بعرضيا فيما يمي:

 مع جوانب التشابه والمتمثمة فيما يمي:وبداية 

  تعتبر ىذه الدراسة استكماال لمجيود البحثية في الدراسات السابقة، التي تطرقت الجوانب
 االجتماعي وكيفية استخداميا في إدارة العالقات العامة.المتعمقة بمواقع التواصؿ 

 ."تشابو في نموذج الدراسة " مؤسسة خدمية 
  تشابو أغمب الدراسات في متغيرات الدراسة ) جياز العالقات العامة و مواقع التواصؿ

 االجتماعي(. 
 شابو تشابو دراستنا مع الدراسات المعروضة سمفا مف خالؿ طريقة طرح المعمومات، أي ت

 في الطريقة المنيجية لعرض موضوع الدراسة.

 أما جوانب االختالف فكانت:

  معظـ الدراسات تطرقت إلى الدور الذي تمعبو وسائؿ التواصؿ االجتماعي في جياز
العالقات العامة، أما دراستنا تيدؼ إلى الكشؼ عف كيفية استخداـ ىذه الوسائؿ في قسـ 

 العالقات العامة.
  ىناؾ اختالؼ فيما يخص عينة الدراسة في دراستنا وما تعمؽ بالدراسات السابقة المذكورة

 سمفا. 
  اغمب الدراسات اعتمدت عمى الدراسة الكمية واالستعانة باستمارة االستبياف كأداة لجمع

البيانات عمى عكس دراستنا المتمثمة في دراسة كيفية مستخدميف بذلؾ دليؿ المقابمة كأداة 
 ية لجمع المعمومات والبيانات.رئيس

  اختالؼ فيما يخص بمنيج الدراسة الذي اقتصر عمى المنيج الوصفي والمسحي، أما
 دراستنا فاعتمدت عمى منيج دراسة الحالة.
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  البيئة الزمانية والمكانية التي أجريت فييا الدراسات السابقة والتي قد تؤثر عمى طبيعة
 النتائج التي سنتوصؿ الييا.

 المصطمحات:تحديد  .13

 استخدام:/ 01

 1استخداـ كؿ اإلمكانات المتاحة واستغالليا أو استخداـ آلة جديدة واستعماليا". اصطالحا:

" بأنو نشاط اجتماعي Yves-François Le Coadicيعرفو "يافيس فرونسوا لوكوياديؾ" "
االستعماؿ متكرر يتحوؿ إلى نشاط عادي في المجتمع بفضؿ التكرار والقدـ، فحينما يصبح 

 2ـ.ويندمج في ممارسات وعادات الفرد يمكف حينئذ الحديث عف االستخدا

كيفية تعامؿ المنتسبيف لدائرة العالقات العامة في المؤسسة العمومية الخدمية "مديرية  اجرائيا:
 مواقع التواصؿ االجتماعي. مع البيئة لوالية مستغانـ" 

 :ل(/ العاممين )العماممارسي )الممارسة(

ىي كؿ مف مارس األمور وجربيا، وىي استخدمت لمداللة عمى النشاط  :)ممارس( اصطالحا
 .3المستمر وتستخدـ لمدراسة عمى المداومة لمنشاطات المختمفة"

يعمؿ لقاء أجر لدى صاحب عمؿ وتحت إدارتو  طبيعيالعامؿ ىو كؿ شخص )العامل(: 
شرافو  4".(2003لسنة  12)أ(( مف قانوف العمؿ رقـ 1)مادة ) وا 

                                                           
 .09، ص سبؽ ذكرهمرجع  :الحاج عمي محمد حسيف إيماف  1

  2
 -http://audience-studies.over-blog.com/articleواإلشباعالتأثير ونظرية االستخداـ  :فتيحة بوغازي 

32639333.html ،15:30، عمى الساعة 10/03/2019يـو. 
 .07، ص مرجع سبؽ ذكره :الحاج عمي محمد حسيف إيماف  3

، على الساعة  01/10/9102يوم  :مفهوم العامل في قانون العمل  4

01:01
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 بمديرية البيئة لوالية مستغانـ. المكمفيف بنشاطات العالقات العامةالعامميف والموظفيف  :إجرائيا

 العالقات العامة:

عرفيا بكري عمى أنيا "ىي مجيود اتصالي شامؿ وواسع لممنظمة، ييدؼ لمتأثير في  اصطالحا:
مجموعات كبيرة مف الناس مف حيث اتجاىاتيـ نحو المنظمة، فأنشطة العالقات العامة يتـ 

( الطيبة لممنظمة، )الصورة الذهنية لممؤسسةتصميميا إلقامة أو المحافظة عمى االنطباع 
 1 يا مع الجماىير المختمفة المتصمة بيا"وعالقات طيبة ومؤيدة ل

جاءت في كتاب لمنصور عثماف المفاىيـ الحديثة لمعالقات العامة عمى أنيا "ىي الجيود    
 2اإلدارية المخططة والمستمرة التي تيدؼ إلى تعزيز التفاىـ المتبادؿ بيف المنشأة وجميورىا"

المدروسة والمخطط ليا مف العمميات  جممةنا ىذه في تتمثؿ العالقات العامة في دراست :اجرائيا
قبؿ المكمفيف والقائميف عمييا في مديرية البيئة لوالية مستغانـ مف أجؿ تواصميـ مع جماىير 

مختمفة التي تحقؽ في األخير ال مواقع التواصؿ االجتماعيالمؤسسة والقياـ بمياميـ عف طريؽ 
 أىدافيـ المرغوبة.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

https://www.lawforall.info/index.pl/definition_of_the_employee_the_empolyer_and_the_labour_c
ontract  

 .20ص ، 2004،القاىرة لمنشر، مصر،العامة في المنشأت السياحيةالعالقات فؤادة عبد المنعـ،  :البكري  1

العالقات العامة ودورها في زيادة كسب ثقة الجمهور بالمؤسسات المصرفية، عبد اهلل مكي،  :محمد يعقوب  2
افريقيا العالمية، ، دراسة حالة البنؾ السوداني الفرنسي، مجمة العمـو االدارية،مجمة دورية عممية محكمة، جامعة 2010/2015
 .147، ص 2017، جواف 01العدد 

https://www.lawforall.info/index.pl/definition_of_the_employee_the_empolyer_and_the_labour_contract
https://www.lawforall.info/index.pl/definition_of_the_employee_the_empolyer_and_the_labour_contract
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 االجتماعي:مواقع التواصل 

 اختمفت تعريفاتيا مف مؤلؼ ألخر:

حيث عرفيا ديممي عمى أنيا "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ لمستخدمييا في أي    
وقت يشاؤؤف وفي أي مكاف مف العالـ، ظيرت عمى شبكة االنترنت منذ سنوات وتمكنيـ مف 

اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية التواصؿ المرئي والصوتي وتبادؿ الصور وغيرىا مف 
 1بينيـ"

ىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا "مواقع الكترونية اجتماعية عمى االنترنت، وتعتبر الركيزة    
األساسية لإلعالـ الجديد أو البديؿ، التي تتيح لألفراد والجماعات التواصؿ فيما بينيـ عبر ىذا 

 2الفضاء االفتراضي"

عمى األنترنت، يتواصؿ مف خالليا مالييف البشر الذيف تجمعيـ اىتمامات  ىي تمؾ "المواقع   
أو تخصصات معينة، يتاح ألعضاء ىذه الشبكات مشاركة الصور، تبادؿ مقاطع الفيديو، 

 .3إجراء المحادثات الفورية وغيرىا"

العامة في التي يستخدميا العامميف في دائرة العالقات ويقصد بالمنصات االلكترونية : إجرائيا
 إطار قياميـ بمياـ ووظائؼ العالقات العامة في مديرية البيئة لوالية مستغانـ.

                                                           
 .183، ص 2011،سنة1، دار وائؿ لمطباعة والنشر، عماف، طالجديد والصحافة االلكترونية اإلعالم :الديممي   1

، 2008، سنة 1، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، طالجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات اإلعالم: عباس مصطفى صادؽ  2
 .218ص

، دراسة منشورة في مجمة اإلعالم الجديد في انتفاضات الشعوب العربية )شبكات التواصل االجتماعي(دور  :نبيمة جعفري  3
الحكمة لمدراسات اإلعالمية واالتصالية، مجمة دورية أكاديمية محكمة، تصدر عف مؤسسة كنوز الحكمة، العدد السابع، 

 .59، ص 0502_2353، ردمؾ 2016السداسي األوؿ، 



 

 

 

 

الجانب النظري 
 للدراسة
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 تمهيد:   

الجماىير ومد جسور الثقة محل اىتمام كل إدارة تسعى إلى  تأييد مما ال شك فيو أن كسب    
النجاح  وتحقيق أىدافيا المسطرة، فالعالقات العامة ىنا تمعب دور ميم في تحقيق ذلك من 

تشكيل العمل عمى التعريف بالمؤسسة وتحسين صورتيا والتعريف بخدماتيا ونشاطاتيا و خالل 
انطباع جيد عن المؤسسة لدى جميورىا دون إىمال أىدافيا، ولمتعرف أكثر إلى نشاطاتيا وجب 

إلى تعريفيا ودورىا في المؤسسة،أىميتيا وأىدافيا، مياميا، وظائفيا  في ىذا الفصل التطرق
 .تصال فيياوأىم وسائل اال
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 :ماهية دائرة العالقات العامة  .1
 مفهوم دائرة العالقات العامة دورها في المؤسسة: 1-1

    أ/ مفاهيم حول العالقات العامة:

عمى الرغم من أن ىذا المصطمح قد أصبح شائع االستخدام في ميدان اإلدارة، إال أنو لم    
تعار يف العالقات العامة مختمفة من باحث يتوصل الباحثون إلى تعريف محدد، لذلك جاءت 

 إلى أخر والتي سنحاول أن نعرض البعض منيا فيما يمي:

عرفتيا دائرة المعارف األمريكية عمى أنيا " الفن الذي يقوم عمى التحميل والتأثير والتفسير    
بل لموضوع معين سواء كان ىذا الموضوع يدور حول فكرة أو حول جماعة ما بقصد تييئة الس
 1".أمام الجماىير لكي تتعرف بالفائدة التي يتضمنيا ىذا الموضوع ويستفيد فعال من أداء ذلك

عرفيا الجمال وعياد عمى أنيا " وظيفة إدارية وىي نشاط تمارسو إدارة المنظمة وعمى ىذه    
 2.اإلدارة أن تستخدمو في كل قول ونشاط ليا"

االجتماعية لإلدارة والتي تعبر عنيا من خالل أنشطتيا الفمسفة "ىي أنيا ب عرفيا عجوة عمي   
 3وسياستيا المعمنة لمجميور لكسب ثقتو وتفاىمو".

تعريفا لمعالقات  T.C.Seidelىناك من يعتبر العالقات العامة عممية مستمرة، فقد قدم سيدل   
أو منظمة  عممية مستمرة، يتم بيا توجيو أي مؤسسة"العامة يقول فيو: إن العالقات العامة 

 .لمفوز بثقة مستخدمييا وعمالئيا والجميور عموما، وذلك لمتفاىم معيم جميعا

                                                           
، 2003، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية مصر، العالقات العامة والخدمة االجتماعية :محمد بيجت جاد اهلل كشك  1

 .14ص 
 .31ص، 2005، الدار المصرية المبنانية القاىرة، إدارة العالقات العامة، "المدخل االستراتيجي" :الجمال راسم وعياد خيرت  2
 .20، ص 1985، عالم الكتاب، القاىرة مصر،دراسات في العالقات العامة واإلعالم :عجوة عمي   3
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وأول تعريف دقيق لمفيوم العالقات العامة، وضعو المعيد البريطاني لمعالقات العامة عام    
بأنيا )) الترويج إليجاد التفاىم و الصالت القوية بين المنظمة وأفرادىا، أو أي مجموعة  1948

المجموعات أو األفراد أو المنظمات، و ما ينتج عن ىذا التفاىم من إقامة سمعة طيبة  من
 1"((وعالقة مستمرة

أما ايفمي فقد عرفيا عمى أنيا " مسؤولية كبرى تطمب دراسة األحوال السائدة والعمل عمى    
عالم الناس بذلك، ميمتيا مزدوجة تبدأ بدراسة اتجاىات الرأي العام،  ونصح اإلصالح وا 

المؤسسات بتغيير خططيا وتعديل سياستيا لخدمة المصمحة العامة، ثم إعالم الناس بما تقوم 
 2بو المؤسسات من أعمال تيميم وتخدم مصالحيم"

" الفن القائم عمى أسس عممية لمبحث أنسب الطرق التعامل عرفيا الديممي عمى أنيا ىي    
الداخمي والخارجي لتحقيق أىدافيا مع مراعاة القيم الناجحة المتبادلة بين المنظمة وجميورىا 

 3".والمعايير االجتماعية والقوانين واألخالق العامة بالمجتمع

 دورها في المؤسسة:ب/ 

أدركت العديد من المؤسسات باختالف نوعيا ونشاطيا لحيوية وأىمية ودور العالقات العامة    
امة في عضوية مجالس إدارتيا، ذلك لما ليا ما جعميا تشرك مكمفين ومسؤولين بالعالقات الع

من دور كبير في تقدم وتطور المؤسسة باعتبارىا الوظيفة التي يتوقف عمييا تحسين صورة 
 المؤسسة في نظر الجماىير.

إن مصطمح العالقات العامة أصبح شائع االستخدام في المؤسسات والشركات والييئات    
توطيد العالقة بين الجية التابعة ليا)المؤسسة( وبين الحكومية، حيث تقوم ىذه األخيرة  ب

                                                           
، الجامعة العربية المفتوحة في الدنمرك ،كمية اآلداب والتربية ،قسم اإلعالم  العالقات العامة والرأي العام: محمد جاسم فمحي 1

  2005Mfalhy2002@yahoo.com/ 2006واالتصال،
 .22، ص 1998، الميسرة لمنشر والتوزيع، األردن، العالقات العامة :جميل أحمد خضر  2
 .32ص  2005، 1دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان ، ط العالقات العامة رؤية معاصرة: عبد الرزاق محمد الديممي  3

mailto:Mfalhy2002@yahoo.com
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والمؤسسات أو الجميور الذي يتعامل مع المؤسسة من جية، وبين أعضاء اليرم الوظيفي 
لممؤسسة  )الموظفين( من جية أخرى، وىناك العديد من الباحثين والدارسين الذين تطرقوا ليذا 

القات العامة ىل ىي عمم أم فن؟ طريقة أو المصطمح ما أدى إلى اختالف في اآلراء حول الع
 مجرد ممارسات؟

عمم يدرس سموك األفراد والجماعات دراسة عممية موضوعية بقصد "فيري البعض عمى أنيا  
تنظيم العالقات اإلنسانية عمى أسس من التعاون والمحبة والوعي ، ومن منطمق أن العمم 

منيا من خالل نظريات وحقائق قابمة مجموعة من المعارف المنظمة التي أمكن التحقق 
لمتطبيق، أو ىو الدراسة الموضوعية المنظمة لمظواىر الواقعية وما يترتب عمى ذلك من بناء 
معرفة، ويرى أصحاب ىذا التعريف أن دراسات العالقات العامة وأىدافيا تنطبق عمييا شروط 

 ياتترجم في سموكتات العامة وعمى ذلك األساس يعتبرون أن العالق. 1العمم من ىذه الزاوية"
األفراد إزاء المؤسسة سواء كانوا ينتمون إلييا أو ينتمون لمؤسسات أخرى ليا عالقة  اتوانطباع

 .بالمؤسسة بطريقة أو بأخرى

أما من يعتبر العالقات العامة فن فيتمثل ذلك في " الميارة في أداء العمل تندمج فيو المعرفة    
والخبرة وغيرىا من العوامل، والفن ىنا بالنسبة لمعالقات العامة ىو فن الحصول عمى رضا 

 2الجماىير وثقتيم التي تؤدي في األخير إلى تحقيق أىداف المؤسسة"

قات العامة عمم إلتباعيا األسموب والمنيج العممي في التحميل والدراسة، بمعنى ذلك أن العال   
الدراسة، ثم ىي وظيفة إدارية من حيث مجال  وفن من حيث ميارة تحميل وتقييم نتائج ىذه

 3تطبيق النشاط.

                                                           

مذكرة تخرج لنيل  نموذجا، denitex العالقات العامة داخل المؤسسة، مؤسسة الصناعات النسيجية  :حاج احمد كريمة 1 
شيادة الماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، تحت إشراف د. بشير محمد، كمية العموم االجتماعية، جامعة وىران السانيا 

 .44،ص 2009/2010
 .45ص  :المرجع نفسو  2
 .37، ص 2005، 1، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، عمان األردن، طمدخل إلى العالقات العامة :صالح ليري  3
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 ويكمن دورها في المؤسسة أيضا من خالل:

 :لتحقيق صورة جيدة تقوم بعض المؤسسات بتقصي الحقائق حول  تقصي الحقائق
 مؤسسات أخرى لمعرفة نقاط القوة والضعف التي تميز عمل المؤسسات األخرى المنافسة.

 :ويكون بناءا عمى النتائج المتوصل إلييا عن طريق إدارة العالقات  التخطيط والبرمجة
مجة لممؤسسة من خالل وضع خطط العامة من خالل عممية التقصي، يقع التخطيط والبر 

متوسطة وطويمة المدى لمحاولة ترويج صورة ذىنية جيدة لممؤسسة تكون مغايرة لصورة 
 المؤسسات المنافسة.

 :تقوم إدارة العالقات العامة بتوظيف مجموعة من الوسائل االتصالية  االتصال والتنفيذ
ل نذكر االجتماعات بحسب المدة الزمنية التي تستغرقيا الخطة ومن ىذه الوسائ

من بين الوسائل التي تساىم في استمالة االتجاىات أيضا وتعد  1والمؤتمرات والمقاءات.
، وتقديم المشورة مؤسسة عمى الرؤية الشاممةبيدف خمق التغيير إضافة إلى مساعدتيا لم

بناء  ما بين األفراد والجماعاتوتوفير المعرفة الخالقة والميارات الالزمة لتحقيق تكييف 
 .عمى مجال واسع ومتنوع من الخبرة

 أهمية وأهداف العالقات العامة:  1-2

 أ/ أهمية العالقات العامة:

تختمف أىمية العالقات العامة من مؤسسة ألخرى ويرجع ذلك في األساس إلى موقعيا    
إلى طبيعة ونوع نشاط المؤسسة، وىو بذلك اعتراف  إظافةالتنظيمي في ىرم اليياكل التنظيمية 

 المؤسسة بأىمية العالقات العامة والعكس صحيح.

لمعالقات العامة أىمية بالغة والتي تتمثل في "التعريف بصورة المؤسسة وعالمتيا التجارية    
 لذلك نجد أن المؤسسات الحديثة أصبحت ال تستغني عن العالقات العامة كوظيفة من وظائف

                                                           
 .27، ص 2011، 1، دار الراية لمنشر والتوزيع، األردن، طإدارة العالقات العامة والبروتوكوالت :ىاشم حمدي رضا  1



 ماىية العالقات العامة                                                        الفصل األول: 
 

 
31 

إدارة وتسيير المؤسسة، وىذا ما أشار إليو الباحث "محمد نعمان جالل" بقولو عمى أنو " إذا كان 
عالم اليوم يوصف بأنو عالم الفضائيات، أو عالم القرية الصغيرة الذكية، فانو يمكننا القول بكل 

رة الذىنية عن ثقة واطمئنان، أنو عالم العالقات العامة التي ىي أداة لمتواصل وأداء لبناء الصو 
 1المؤسسة"

كما تظير أىمية العالقات العامة في إحساس المنشأة بأىمية االتصال الفعال الذي يجب أن    
تقوم بو المؤسسة مع كافة الييئات والجماىير ذات الصمة بالنشاط الذي تقوم بو اىتمت بوضع 

)اإلنتاج، التسويق، العالقات العامة كوظيفة أساسية لممؤسسة كغيرىا من الوظائف األخرى 
 التمويل...الخ(.

 وترجع أىمية العالقات العامة لألسباب التالية:

  إلىاتساع السوق وزيادة حجم اإلنتاج وتعاظم النفقات مع وجود منافسة حادة تيدف 
 جذب أكبر عدد من المستيمكين.

 والعمل عمى إيضاح خططيا لمجميور. بناء اسم لممنشأة والتوعية بأىدافيا 
  تنمية وتنسيق التعاون مع المنظمات األخرى في تأييد الجميور الخارجي و كسب

 المجتمع.
 .مواجية األزمات والطوارئ التي قد تتعرض ليا المنشأة 
  بناء سمعة حسنة لممؤسسة في البيئة التي تعيش فييا، وذلك لدعم بقائيا واستمراريتيا

 2."وتأكيد ىويتيا وانتمائيا لمبيئة

 
                                                           

، دراسة ميدانية بمؤسسة أداء المؤسسة العمومية الجزائريةوظيفة العالقات العامة وانعكاساتها عمى  :بوخناف ىشام  1
اتصاالت الجزائر عنابة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم االجتماع، تحت إشراف سموك عمي جامعة باجي مختار عنابة، 

 .19ص  2011/ 2010قسم عمم االجتماع ، سنة 
، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية لمعموم نسانيةمدخل إلى العالقات العامة واإل  :عمي بن فايز الجحني  2

 .24،25، ص ص 2006 ،1األمنية، الرياض السعودية، ط
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 :خدماتيةلعامة بالنسبة لممؤسسة الأهمية العالقات ا

التي تصل  لخدماتية باعتبارىا أنيا تنتج سمعتبرز أىمية العالقات العامة في المؤسسات ا   
إلى المستيمك وارتباطيا بمجموعة من الموردين ناىيك عن تواصميا مع جميورىا الداخمي 

 المتمثل في الموظفين، وىؤالء يحتاجون لمن يربطيم بالمؤسسة وأىدافيا.

ومن ىنا يتضح لنا مدى أىمية العالقات العامة في مثل ىذه " المؤسسات كونيا دائما تسعى 
والى ضمان وجود والء بين  وخدماتيا وتكوين اآلراء نحو منتجاتيا إلى تنمية االتصاالت

أفرادىا، ما يجب عمى إدارة العالقات العامة أن تكون متأىبة لمواجية المواقف الصعبة لتفادي 
الوقوع في مشاكل خاصة فيما يتعمق بسمعة المؤسسة في ظل المنافسة الشديدة في نفس 

  1القطاع."

 امة:ب/ أهداف العالقات الع

أصبحت العالقات العامة خاصة في اآلونة األخيرة وظيفة من الوظائف اإلدارية والتي    
تمارس في كافة المستويات اإلدارية في المؤسسة، والتي تمعب دور ميم فييا ما جعميا ضرورية 

 كونيا تساىم في تحقيق أىداف المؤسسة المسطرة والتي ىناك العديد منيا نذكر منيا:

 طيبة لممؤسسة داخل محيطيا الداخمي والخارجي. بناء سمعة 
 .المحافظة عمى حالة من  الثقة والرضا عمى المؤسسة لدى جماىيرىا 
 .تكوين صورة ذىنية وانطباعات ايجابية عن المؤسسة لدى الجماىير 
  إقامة عالقات طيبة وزيادة فرص التفاىم والتوافق واالنسجام بين المؤسسة وأطراف العمل

 2.والخارجيالداخمي 

 

                                                           
 .30،ص2000، لمكتبة الجامعية اإلسكندرية، مصر، االعالقات العامة في الدول النامية :البخشونجي حمدي عبد الحارث  1
 .12، ص 2000، مكتبة الرائد العممية، عمان، األسس والمبادئالعالقات العامة الصرايرة محمد نجيب،  : 2
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 وىناك من حدد أىداف العالقات العامة في أنيا:

 .تعريف جماىير المنظمة بأىدافيا وسياستيا ومنتجاتيا من السمع والخدمات 
 .إعطاء فكرة لإلدارة عن اتجاىات جماىير المنظمة وأرائيا 
  المساىمة في القضاء عمى المشاكل الداخمية في المنظمة والتي تؤدي إلى عرقمة العمل

 فييا.
 .رشاد اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات السميمة  1نصح وا 

كما تيدف العالقات العامة في غالب األحيان إلى وتسعى الى االىتمام برغبات وحاجات    
 العاممين في المنظمة من الزاوية الثقافية والترويجية.

األخرى وتنمية وسائل اتصال فعالة ومستمرة  مؤسساتوال المؤسسةاالىتمام بالعالقات بين 
 لصالح جميع األطراف.

وبينيم وبين  ؤسسةبين مختمف اإلدارات واألقسام بالم وخمق التنسيق التعاون السعي إلى تنمية
 عند الحاجة. تقديم النصح والمشورةو اإلدارة العميا بما يؤدي إلى توفير المعمومات  

 ىداف العالقات العامة في النقاط التالية:الباحث أحمد محمد المصري أوطرح 

من خالل إشعار العاممين بأىميتيم داخل المؤسسة وتحسسييم  الجمهور الداخمي: كسب
 باالنتماء والمساىمة في حل مشاكميم الخاصة، وتوفير ليم االستقرار الوظيفي.

ويعد من أىم األىداف التي تسعى العالقات العامة الى تحقيقيا  كسب ثقة الجمهور الخارجي:
وذلك من خالل تحديد جماىيرىا المستيدفة والسعي إلى تدعيم العالقات معو والعمل عمى 

 2".إرضائو بما يحقق الفائدة لجميع األطراف

                                                           
 .25،26،ص ص2008، دار زىران لمنشر والتوزيع،عمان األردن، العالقات العامة مفاهيم وممارسات :محفوظ أحمد جودة  1
 .27، ص 2002، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر د.ط،  العالقات العامة :أحمد محمد المصري   2
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 مهام ووظائف العالقات العامة:  1-3

إن وظيفة العالقات العامة لم تبرز بالشكل الذي ىي عميو اليوم، حيث كانت تمارس عمى    
أساس أنيا فن وميارة ، إال أنو  وبعد الحرب العالمية الثانية تغير األمر وتطورت ىذه األخيرة 
وأصبحت مينة حديثة ووظيفة إدارية يقوم بيا متخصصون في مجال العالقات العامة، ومن 

 ئف العالقات العامة نذكر:أىم وظا

 .طبع الكتيبات والنشرات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات 
  القيام بالنشاط اإلعالمي الخاص بالمؤسسة وتنظيم واستقبال الوفود والزوار وترتيب

 إقامتيم.
 ينشر في الوسائل اإلعالم المختمفة عن المنشأة وعرضو عمى اإلدارة  متابعة كل ما

عداد الردود  عميو وتحميل المعمومات التي تنشر عن المنشأة وصورتيا وتقديميا وا 
 1لإلدارة."

من خالل توعية المجتمع بأىمية القضايا التي تتصدى ليا وأىمية الخدمات  :التوعية العامة
 والبرامج التي تنفذىا المنظمة.

وأىدافيا،  : من خالل توسعيا من اطالع األفراد عمى فمسفة المنظمة ورسائمياء جددظكسب أع
كذلك تساعدىم عمى تقييم برامجيا وخدماتيا االجتماعية مما يشجع إقبال الميتمين باالنضمام 

 إلييا.

 

                                                           
، 2011، المركز الفمسطيني لالتصال والسياسات التنموية، الخميل، فمسطين، المرشد في العالقات العامة :جميل درباشي  1

 .17ص 
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: تساعد العالقات العامة عمى إيصال السياسات واآلراء التي تتبناىا المنظمة عبر كسب التأييد
لمواقف المنظمة عدة وسائل وىو ما يؤثر في الرأي العام وبالتالي قد يؤدي إلى تأييده 

 1ودعميا."

 وصنف الكاتب ىاشم حمدي رضا وظائف العالقات العامة في ما يمي:

: حيث إن العالقات العامة تساعد المنظمة عمى عرض الخدمات والبرامج تنمية الموارد المالية
تتبنى مثل ىذه الخدمات  أنالجيات التي من الممكن  إلىالتي تنفذىا، وتساعدىا عمى الوصول 

 برامج وتمويميا.وال

: تساعد العالقات العامة المنظمة عمى استشعار اىتمامات المجتمع واقعية أعمال المنظمة
 وبالتالي تمكنيا من االستجابة ليذه االىتمامات من خالل تطوير برامج وخدمات تمبييا.

: من خالل استمرار تواصل وتفاعل المنظمة مع الجميور خمق عالقات طيبة مع الجمهور
 2ادل المعمومات معيم في إطار من المصداقية".وتب

وفي إطار تحقيق األىداف العامة لممؤسسة ىناك مجموعة من الوظائف التي تقوم بيا العالقات 
 العامة والتي تتمثل في:

  .تعريف الجميور بالمؤسسة وشرح السمعة أو الخدمة التي تنتجيا بمغة سيمة وبسيطة 
  ومد المؤسسة بكافة التطورات التي تحدث في الرأي شرح سياسة المؤسسة إلى الجميور

 العام.
  مساعدة الجميور في تكوين رأي من خالل مده بالمعمومات ليكون رأيا مبنيا عمى أساس

 من الواقع وحقائق.

                                                           
 .59، ص 2011، دار أسامة لمنشر والتوزيع األردن عمان، مفاهيم جديدة في العالقات العامة :فيمي محمد العدوي  1
 .18، ص 2011، 1، دار الراية لمنشر والتوزيع، األردن، طالعامة والبروتوكوالتإدارة العالقات  : ىاشم حمدي رضا  2
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  العمل كمنسق بين اإلدارات المختمفة في المؤسسة لتحقيق االنسجام بين بعضيا
 البعض.

  وأغراضيا وأعماليا تمقى االىتمام الكافي من فئات التأكد من أن أىداف المؤسسة
 1الجماىير المختمفة."

يرى ايمانويل جولد برج الذي يعد من أىم مستشاري العالقات العامة في العالم أن ميمة 
 العالقات العامة تتمخص في:

 .تقديم النصح والمشورة لإلدارة العميا 
 .إدارة الصراع بين الفئات الجماىيرية المختمفة 
 .القيام بمسوح االتجاىات وقياسات الرأي العام 
 .تحسين العالقة بالمجتمع المحمي 
 .الحفاظ عمى توازن العالقات داخل وخارج التنظيم 
 ."2وضع أفضل الخطط واالستراتيجيات لمواجية الطوارئ واألزمات 

 أن ىناك خمس وظائف لمعالقات العامة وىي: إلىيذىب العديد من الكتاب والباحثين 

والذي يتمثل في الدراسات المتعمقة بقياس اتجاىات الرأي العام بين جماىير المؤسسة  البحث:
سواء في الداخل أو الخارج وتقدير مدى نجاح الحمالت والبرامج اإلعالمية ووسائمو المختمفة 

 بمقاييس إحصائية مختمفة.

سة وذلك بتحديد اليدف : ويكون من خالل رسم سياسة العالقات العامة بالنسبة لممؤسالتخطيط
 والجماىير المستيدفة وتصميم البرامج اإلعالمية وتوزيعيا عمى األنشطة.

                                                           
 .60مرجع سبق ذكره، ص  :فيمي محمد العدوي  1
 .49، ص2009، دار المعرفة الجامعية، جامعة اإلسكندرية، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق :شدوان عمي  شيبة  2
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: وىو تنفيذ الخطط المختمفة، واالتصال بالجماىير المستيدفة وتحديد الوسائل االتصال 
المختمفة والمناسبة لكل الجماىير واالتصال بالييئات واألفراد في الخارج وقادة الرأي ومراكز 

 1"المعمومات المختمفة

: ويشمل في االتصال مع اإلدارة العميا من ناحية ومديري اإلدارات األخرى من جية التنسيق
 أخرى لمتنسيق بين الجميع طبقا لمسياسات الموضوعية لالتصال بالجميور الداخمي والخارجي.

باإلجراءات التصحيحية : من خالل قياس النتائج الفعمية لبرامج العالقات العامة والقيام التقويم
 2لضمان فعالية البرامج وتحقيقيا ألىدافيا".

 وظائف العالقات العامة:

 

 

 

 

 

 

                           

 3(: يوضح وظائف العالقات العامة01الشكل رقم )

                                                           
بداع :عبد الكريم راضي الجبوري  1  .28، ص 2001،دار ومكتبة اليالل بيروت لبنان، العالقات العامة فن وا 
 .28ص  :المرجع نفسو  2
 الطالبة. إعدادمن  01الشكل   3

 البحث

 التقويم

 التنسيق

 االتصال

 التخطيط
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مؤتمرًا حول  Infopresseنظمت المجموعة اإلعالمية المتخصصة في مجال االتصاالت     
الدور الجديد لمعالقات العامة في مجال األعمال. قدم المتحدثون وأعضاء فريق المناقشة 

ناقش ; االستخدامات الرئيسية ليذه المينة وكيفية تطورىا استجابًة لمقضايا واالتجاىات الحالية.
ور الذي يجب أن تمعبو العالقات العامة في فرق التسويق.  حيث أصر ديميتري األعضاء الد

،  Hill + Knowlton، نائب الرئيس األول والمدير العام لشركة Dimitri Gourdinغوردين 
عمى أن الغرض من العالقات العامة ىو إنشاء عالقة مع منتج أو خدمة وعدم الترويج ليا في 

  1: الوظائف التالية

 ئف العالقات العامة الرئيسيةوظا 
 عالقات المستثمرين 
 الشؤون العامة 
 االستمالة 
 العالقات الصحفية أو تطوير منتجات الدعاية. 

 من بين ميام العالقات العامة نذكر في ىذا السياق أيضا:   

 ".إجراء األبحاث والدراسات لتوفير قاعدة معمومات مناسبة 
 العميا لإلدارة تقديم النصح والمشورة. 
 .إنتاج المطبوعات التي تعرف بالمؤسسة وبخدماتيا 
  تنظيم أعمال المؤسسة من خالل المتابعة ومد جسور التواصل بينيا وبين جماىيرىا

دارتيا  2"الداخمية والخارجية وا 
 

                                                           
1
   Conférence Infopresse. « Relations publiques - Le nouveau rôle de la profession en entreprise », 

conferences.infopresse.com, 13 avril 2016, consulter sur : http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-
publiques-role-multitaches-se-confirme/, le 29-05-2019 a01h . 

 .23، ص مرجع سبق ذكره :ىاشم حمدي  2

http://conferences.infopresse.com/detail/2016/04/13/relations-publiques
http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-publiques-role-multitaches-se-confirme/
http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-publiques-role-multitaches-se-confirme/
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 : وسائل االتصال في العالقات العامة:4.1

العامة وذلك في إطار تنوعت وتعددت وسائل االتصال المستخدمة من طرف العالقات    
تواصميا مع اإلدارة العميا وجماىير المؤسسة سواء الداخمية أو الخارجية والتي اختمفت وتنوعت 

 ىي مقروءة، مسموعة ومرئية وصوال إلى الوسائل التفاعمية. من ما

 الوسائل المقروءة والمكتوبة:أ/ 

والتي يمكن لمعالقات العامة أن  لقد كانت الصحف الوسيمة الوحيدة واسعة االنتشار/ الجرائد: 1
تستخدميا لنشر ونقل األخبار والرسائل اإلعالمية إلى الجماىير المتعامل معيا، من مختمف 

 المستويات واألنواع مع ضرورة جذب انتباىيم واىتماميم.

مجمة المؤسسة دورية تصدرىا اإلدارة في مؤسسة األعمال سواء كانت حكومية أو  / المجمة:2
ي أكثر األدوات شيوعا في مجال العالقات العامة والتي يندرج ضمنيا عدة أنواع خاصة، وى
 نذكر منيا:

 مجمة المؤسسة الداخمية: تخص العاممين في المؤسسة". 
  مجمة المؤسسة الخارجية: متخصصة لمجميور الخارجي، تطبع باستخدام أفضل أنواع

رغباتو، تصمم من طرف  الورق ، تحتوي عمى موضوعات تثير اىتمام الجميور وتمبي
 خبراء وأفضل المحررين، توزع بيدف دعم سمعة المؤسسة وصورتيا الذىنية.

  ،مجمة موجية لمجميوريين معا: ىذا النوع يصدر في األساس لمجميور الداخمي لممؤسسة
لخارجي فاقدا بذلك صفتو إال أنو تحول إلى مجمة موجية لكل من الجميوريين الداخمي وا

 1الداخمية".

                                                           
، مؤسسة األمالح بقسنطينة نموذجا، تحت دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة االقتصادية : لقصير رزيقة  1

الماجستير تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع ،جامعة منتوري قسنطينة ، إشراف حسين خريف، ،مذكرة تخرج لنيل شيادة 
 .92، ص 2006/2007
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يعد ىذا النوع من المطبوعات مختصون في مجال العالقات العامة  / مطبوعات المؤسسة:3
 ليم مستوى راقي في اإلخراج الفني، وقد تأخذ ىي األخرى عدة أشكال نذكر منيا ما يمي:

 تتضمن إعالنات عن نشطات المؤسسة، موقع عمميا، الخدمات والسمع التي النشرات :
 تقدميا.

 يوضع في المعارض، يحتوي عمى صور ممونة ومختارة بدقة.طبوعالموجز المصور والم : 

: وسيمة من الوسائل المكتوبة، تصدرىا المؤسسة عمى فترات متباعدة، تحتوي : الكتيبات4
 1بيانات أكثر استفاضة وتوسعا عن المؤسسة وخدماتيا، نشاطاتيا، برامجيا ومنتجاتيا".

أما فيما يخص الوسائل المسموعة التي يستخدميا المكمف بالعالقات  الوسائل المسموعة:ب/ 
 يندرج ضمنيا:فالعامة 

تعتبر اإلذاعة من بين الوسائل اليامة في وقتنا الحالي،كونيا تتميز بكونيا تتيح  اإلذاعة:/ 1
خيال المستمع إظافة عمى أنيا وكما قاليا األستاذ يوسف مرزوقي اإلذاعة جامعة شعبية تجمع 

يمكن لممكمف بالعالقات العامة أن يستخدميا بغرض التواصل "جاىل والمتعمم عمى حد سواء. ال
 مع الجميور عن طريق إذاعة األخبار والمعمومات والبرامج الخاصة والندوات اإلذاعية.

بالغ الرسائل  الهاتف:/ 2 يمعب أىمية خاصة في عقد االجتماعات، وتحديد المواعيد وا 
 2واألخبار والبيانات الالزمة ألداء العمل".

 :ومن بين الوسائل المرئية التي تستخدم في مجال العالقات العامة نذكرالوسائل المرئية: ج/ 

الصور المتحركة : لو نفس خصائص اإلذاعة، إظافة إلى قدرتو عمى استخدام التمفزيون
 واأللوان، ويعتبر التمفزيون من أىم وسائل النشر، حيث يستطيع مخاطبة كل الفئات."

                                                           
 .93ص  :المرجع نفسو  1
 .96 -94ص  ص  :سبق ذكرهمرجع    2
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تندرج ضمن الوسائل المباشرة كونيا تعد أكثر فعالية وتأثيرا  وىناك وسائل أخرى نذكر منيا:
 عمى الجماىير وتأخذ األشكال التالية:

يدخل تنظيم الحفالت من ضمن اختصاص العالقات  تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة:
العامة، وىو يمثل نوع من االتصال المباشر مع الجماىير، سواء كانت ىذه الحفالت لمعاممين 

 داخل المؤسسة أو الجماىير المتعامل معيا". 

: وىي ميمة جدا، ليا أصول يجب أن يتقنيا المقابل ومن بين أىم المبادئ المقابالت الشخصية
 تكون شخصية المسؤول باالستقبال قوية، التحضير الجيد والمسبق، الكفاءة والميارة.أن 

: تعتبر الزيارات من المجاالت اليامة التي تعمل فييا إدارة العالقات العامة، تعمل عمى الزيارات
 تنظيم زيارات الجماىير لمواقع المؤسسة، كما تشجعو عمى التعامل مع المؤسسة. 

 اعمية:الوسائل التفد/ 

إذا أردنا أن نتحدث عن ابرز تأثير لتكنولوجيا المعمومات عمى مينة العالقات العامة حاليا    
فعمينا اإلشارة إلى االنترنت وباألخص "الويب" . حيث اتفق أغمب الباحثين والدارسين عمى أن 

الفئات شبكة الويب أثرت في مجال العالقات العامة في إطار التواصل مع الجماىير بمختمف 
والثقافات، وأصبحت وسيمة ضرورية يجب االستعانة بيا بيدف المحاق بركب التطور والتقدم 

 .كما ىو الحال بالنسبة لممؤسسات العالمية الكبرى

 :بأن(  حيث يعتقد Shel Holtzوىذا ما أشار إليو الباحث شل ىولتز ) 

رىا أىمية لعالقات العامة، وأكثاالنترنت تمثل أكثر األدوات التي تم استخداميا في مجال ا " 
الطريقة التي تتواصل بيا المنظمات داخميا بين منتسبييا وخارجيا مع عمى اإلطالق، كونيا 

( عمى SprinGostenجميورىا، وىذا ما دعمتو الدراسة المسحية التي أجراىا سبيرنجوستون )
االنترنت في العالقات  فردا، حول استخدام 750عينة من ممارسي العالقات العامة بمغ عددىا 
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العامة، حيث وافق معظميم عمى أن االنترنت تتضمن أبرز مقومات التواصل، واتضح أن 
استخدام البريد االلكتروني وتصفح مواقع الويب من طرف ممارسي العالقات العامة أصبح أمرا 

 1 شائعا"

من خالل إرسال  االلكترونيومن بين الوسائل التفاعمية المرتبطة باالنترنت نذكر البريد    
أخر في مكان في العالم لغرض إرسال أو استالم رسائل االلكترونية  إلىرسائل من حاسوب 

أحد محركات  البريد االلكتروني حيث يعد .2"ويعد من أقدم السمات التي يتميز بيا االنترنت
ي أي مكان تطور ىذه الخدمة، حيث يمكن الفرد المستخدم من االتصال بصورة متبادلة ف

  .وزمان مع إمكانية إرسال رسالة واحدة إلى العديد من المستخدمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ورقة قدمت لمؤتمر العالقات العامة في مستقبل العالقات العامة في عصر الوسائط المعموماتية :محمد األمين موسى  1

 .07، ص 2006-37، 2004ماي  4/5ظل العولمة ، الوقع الحالي وأفاق المستقبل، جامعة الشارقة  الوطن العربي في
 .165، ص 2011، عمان، 1، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طالعالقات العامة ووسائل االتصال :سمطان، محمد صاحب  2
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 :خالصة

من خالل طرحنا واستعراضنا ليذا الفصل اتضح لنا مفيوم العالقات العامة ودورىا في     
المؤسسة، واكتشاف مدى أىميتيا ودورىا في تحسين صورة المؤسسة لدى الجماىير، إذ تعتبر 
العالقات العامة األسموب اإلداري الفعال في التعريف بالمؤسسة وعرض نشاطاتيا ومد جسور 

وبين جماىيرىا، وذلك من خالل العمل عمى تحديد ووضع سياسة المؤسسة وبرامجيا الثقة بينيا 
 والسعي في تطبيقيا لتحقيق األىداف المنشودة في ظل استخدام كافة الوسائل المتاحة. 
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 تمهيد:

لقد أفضى التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ إلى إنتاج كسائؿ اتصاؿ جديدة عممت عمى    
فراد كالمؤسسات كالييئات كأشكاؿ تفاعميـ مع بعضيـ تغيير نمط االتصاؿ كالتكاصؿ بيف األ

بيف تمؾ الكسائؿ نذكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتي سنتناكليا في ىذا الفصؿ البعض، كمف 
مبرزيف مفيكميا، أنكاعيا، مميزاتيا كأىـ خصائصيا، كأخيرا استخداـ ىذه المكاقع في مجاؿ 

 العالقات العامة.
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 مواقع التواصل االجتماعي: -2

 تعاريف حول مواقع التواصل االجتماعي: 2-1

لقد أحدثت مكاقع التكاصؿ االجتماعي طفرة نكعية في العالـ االجتماعي الرقمي االفتراضي،     
ككنو ساىـ كبشكؿ كبير في فتح أفاؽ كأبعاد جديدة تسيـ في بناء كتككيف ىكية في شتى 
المجاالت اجتماعية كانت أك ثقافية عممية كحتى سياسية، تعد ىذه األخيرة مف بيف أىـ كسائؿ 

 كالتكاصؿ بيف األفراد مف مختمؼ الفئات كالثقافات. االتصاؿ

سنقـك مف خالؿ ىذه الكرقة تقديـ مجمكعة مف التعريفات حكؿ مفيكـ مكاقع التكاصؿ     
 االجتماعي:

"ىي منظكمة مف الشبكات االلكتركنية عبر االنترنت تتيح لممشترؾ فيو إنشاء مكقع خاص   
الكتركني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس  بو، كمف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي

 1االىتمامات كاليكايات".

ببناء ممفو  المستخدـ تسمح لمفرد عمى شبكة االنترنتالتي مكاقع ال تمؾ ىي     
نشاء قائمة مف المستخدميف اآلخريف المتصميف كالمش ركيف معو، كعرض التعميقات تالشخصي،كا 

 داخؿ المكقع حتى تشمؿ المستكيات كافة.كالمكاضيع كالنقاشات التي أدلى بيا غيره 

ىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا "مجمكعة مف المكاقع عمى شبكة االنترنت، ظيرت مع الجيؿ    
، تتيح التكاصؿ بيف األفراد في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بيف أفرادىا 2.0الثاني لمكيب 

يتـ التكاصؿ بينيـ مف خالؿ  اىتماـ مشترؾ أك شبو انتماء ) بمدف مدرسة، جامعة، شركة...(،
 2الرسائؿ، أك االطالع عمى الممفات الشخصية".

                                                           
1
 .37، ص 2012، 1، دار الفالح لمنشر كالتكزيع، الككيت، طالفيسبوك والشباب العربي :ليمى جرار  

2
مف مستخدمي  ، دراسة عمى عينةاستخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية :مريـ نريماف نكمار  

عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، تخصص اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ الفايسبكؾ في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في 
 .45ص ، 2011/2012الحديثة، إشراؼ جماؿ بف زركؽ، جامعة حاج لخضر باتنة، 
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شبكات التكاصؿ االجتماعي الرقمية ىي عبارة عف مكاقع عمى شبكة االنترنت، تمؾ "  ىي   
تكفر لمستخدمييا فرصة لمحكار كتبادؿ المعمكمات كاآلراء كاألفكار كالمشكالت مف خالؿ 

صكر كغرؼ الدردشة كغير ذلؾ مف األمثمة عمى ىذه الشبكات الممفات الشخصية كألبكمات 
(facebook/ twitter/ yotube ".)،..1 

عرفيا عمي خميؿ شقرة بأنيا "ىي شبكة مكاقع فعالة جدا في تسييؿ الحياة االجتماعية بيف    
مجمكعة مف المعارؼ كاألصدقاء، تمكنيـ مف التكاصؿ المرئي كالصكتي كتبادؿ الصكر كغيرىا 

   2مف اإلمكانات التي تكطد العالقة االجتماعية بينيـ."

ىي مكاقع االنترنت التي يمكف لممستخدميف المشاركة كالمساىمة في تعرؼ أيضا عمى أنيا "   
 3"إنشاء أك إضافة صفحاتيا كبسيكلة.

 يمكننا القكؿ عمى أنيا ىي ذلؾ البرنامج الذم يستخدـ لبناء مجتمعات عمى شبكة االنترنت،   
 يمكف األفراد مف أف يتصمكا بعضيـ ببعض لمعديد مف األسباب المتنكعة.

نالحظ أف تعريفات مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعددت كتختمؼ مف باحث ألخر غير أف     
في عدد مف النقاط كتختمؼ في أخرل، سنحاكؿ تقديـ التعريفات التي أكردناىا سابقا تتفؽ 

 :  االجتماعي يشمؿ العناصر السابؽ ذكرىالمكاقع التكاصؿ تعريؼ إجرائيا 

ضيـ مجمكعات مف الفاعميف الذيف يتكاصمكف مع بعال مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي تمؾ   
أعماؿ مشتركة أك تبادؿ معمكمات أك غيرىا، كتتـ  ،ضمف عالقات محددة مثؿ صداقات

 يـ.المحافظة عمى ىذه الشبكات مف خالؿ استمرار تفاعؿ األعضاء فيما بين
                                                           

1
قات العامة لمجامعات األردنية لتحسين دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق برامج العال :رسمية محمد شقراف  

، دراسة مسحية عمى عينة مف مكظفي العالقات العامة كطمبة الجامعة األردنية، جامعة جدارا، دراسة منشكرة في مجمة  صورتها
 .249، ص 2018، الجزء الثاني، نكفمبر 03، العدد 09كحدة البحث في تنمية المكارد البشرية، المجمد 

2
، 2014، 1، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، طاإلعالم الجديد،" شبكات التواصل االجتماعيعمي خميؿ شقرة:   

 59ص 

3
 .24، ص 2013، 1النفائس لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، ط ، دارثورة الشبكات االجتماعية خالد غساف يكسؼ المقدايد:  
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 أنواع مواقع التواصل االجتماعي: 2-2

: كىي مكاقع تمكف المستخدميف مف التكاصؿ المباشر مواقع الترابط الشبكي االجتماعي
كمشاركة االىتمامات كالفعاليات، كتحديد مكقعيـ الجغرافي كاؿ بحث عف األصدقاء،  يبعضيـ

 أك التعرؼ عمى كؿ ماىك جديد مثؿ:

 بوك:الفيس (Facebook ) يعد مف أكثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف حيث عدد
( 618.000.000)  إلىالمستخدميف، كحجـ الكصكؿ، حيث كصؿ عدد المستخدميف 

بكؾ مستخدميو مف إنشاء تشكيالت تضـ: المعمكمات مستخدـ نشط يكميا، كيمكف الفيس
يعد ك  اء.الشخصية، كالصكر الشخصية كاألصدقاء مع إمكانية الكتابة في صفحات األصدق

مكقع تفاعمي عمى االنترنت يسمح ببناء كتعزيز المجتمعات المحمية عمى االنترنت، كربط 
 1األعضاء ذكم المصالح المشتركة."

 يككف افتراضيا رقميا بكؾ مجتمعاعمى مكقع الفيس األفراد المستخدميف المتكاصميفيشكؿ     
قيقية، ففي ىذا المجتمع االفتراضي أكثر سيكلة كراحة مف حاؿ المتكاصميف في المجتمعات الح

يستطيع الشخص اختيار مف يريده مف األصدقاء ليتعرؼ عمييـ كيتكاصؿ معيـ، كال يجد نفسو 
 الفرد يشعر ربما اللمتعامؿ مع أشخاص ال يرغب في التعامؿ معيـ، ك أيضا  مضطرا 

المتكاصؿ عبر ىذا المكقع بما يشعر بو في المجتمع الحقيقي مف ضغكطات كصعكبات، حيث 
 االندماج إلى جماعات معينة.ال يجد نفسو مرغما عمى قبكؿ أم شيء ال يريده مف أصدقاء أك 

بإمكانية إضافة أصدقاء، إنشاء مجمكعات تضميا اىتمامات مشتركة العائمة  " ىذا المكقع يتميز

                                                           
ميدانية مف منشكرة ، دراسة شبكات التواصل االجتماعي في أداء ادارة عالقات الزبائنأثر استخدام  :عثماف احساف عيداف  1

 األعماؿد.ليث الربيعي، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في  إشراؼالخاصة، تحت  األردنيةكجية نظر طمبة الجامعات 
 . 19.20، ص ص 2015، أيار األكسط، جامعة الشرؽ األعماؿااللكتركنية ، كمية 
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بة جامعييف، التغذية اإلخبارية التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع مثال، طم
 1."المستخدميف

عمى يد "مارؾ زككربرغ" سمي ىذا االسـ  2004أنشا عاـ  ىذه المكاقع أشير بكؾ ىككالفيس    
، االجتماعييعد كاحد مف أكائؿ شبكات التكاصؿ  2عمى غرار ما كاف يسمى ب "كتب الكجكه".

، يرل مؤسس شيرة كاستخداـ كتأثير عمى مستكل العالـ" يزيد عمره عمى عشر سنكات، كلو 
( كليس مجرد أداة أك Sociel Movementبكؾ ىك حركة اجتماعية)المكقع أف مكقع الفيس

كسيمة لمتكاصؿ، كيكصؼ المكقع بأنو "دليؿ سكاف العالـ"، يسمح لمفرد أف يصنع لنفسو كياف 
 3"ءه كتشاركو بما يريد مف معمكمات حكؿ نفسو كاىتماماتو مع اآلخريف.عاـ مف خالؿ إدال

 :يوتيوب  (Youtube)  بفعؿ التطكرات الحاصمة في الشبكة العنكبكتية " االنترنت"، جعؿ
كفرض عمى المؤسسات إف تخمؽ طرؽ لمتكاصؿ أكثرىا سيكلة كمركنة كالتي تضمف ليـ في 
األخير الكصكؿ إلى أكبر قاعدة جماىيرية مختمفة الفئات كالثقافات، كعمى أساسيا أثمرت 

مكقع تفاعمي عمى االنترنت، يعد ىك األخر  جيكدىا في استخداميا لمكقع اليكتيكب الذم
"يمكف مستخدميو مف مشاىدة مقاطع الفيديك مع إمكانية مشاركتيا مع اآلخريف، كالتعميؽ 

 اإلعجاب لتمؾ مقاطع الفيديك.، كعدـ عمييا كاإلعجاب 

كنقاشات مع كطبيعة نشاطاتيا أف تخمؽ حكارات  يمكف أيضا المؤسسات باختالؼ نكعيا    
تحميؿ كتنزيؿ كمشاركة األفالـ بشكؿ عاـ بيسمح " عف طريؽ التعميقات. كىك تطبيؽ زبنائيا

                                                           
1
 .36، 35مرجع سبؽ ذكره، ص ص  خالد غساف المقدادم:  

،كمية المغة العربية، جامعة دراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها عمى الفرد والمجتمع :عزيز أحمد بف عبد اهلل  2
 .04ق، ص 1436اإلماـ، الرياض، 

، دار المحتسب لمنشر االحتساب " تويتر نموذجا"دور مواقع التواصل االجتماعي في   :مركز المحتسب لالستشارات  3
 .26، ص ق 1438، 1كالتكزيع، الرياض، ط
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أفالـ خاصة  إلىكمجاني،عرض األفالـ القصيرة، مف أفالـ عامة يستطيع الجميع مشاىدتيا 
  1يسمح فقط لمجمكعة معينة بمشاىدتيا."

استطاع أف يحرز  يضـ ىذا األخير قاعدة جماىيرية كاسعة كمجمكعات مختمفة كمتنكعة،   
الذم أجمع عمى أف  مكقع أليكساعدة مكاقع أىميا  ددة، بحسبمكانة في ظؿ الكسائط المتع

 2006اليكتيكب ىك" ثالث أكثر المكاقع شعبية في العالـ بعد فيسبكؾ كجكجؿ في جكاف  مكقع 
 مف خالؿ تصريحات مسؤكلي المكقع أنو بمغ عدد مشاىدة األفالـ مف قبؿ الزكار ككؿ يصؿ

 2( مميكف يكميا".100إلى ) 

 الواتس أب:  ( (whatsapp " تأسس  كىك شكؿ كنكع أخر مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي
(، تـ شراءه مف 2009عاـ  ، عمى اليد األمريكي ) برياف أكتكف( ك االككراني ) جاف كـك

مميار دكالر أمريكي، كىك  19بممغ  2014فبراير مف عاـ  19طرؼ شركة فيس بكؾ في 
تطبيؽ تراسؿ فكرم محتكر كمتعدد المنصات لميكاتؼ الذكية، إظافة إلى إمكانية إرساؿ 

 3المستخدميف، إرساؿ الصكر ك الرسائؿ الصكتية.الرسائؿ النصية بيف 

نما األنظمةىك تطبيؽ ليس متاح في جميع     ك"متاح لكؿ  فقط يقتصر إذالبعض منيا فقط،  كا 
 4( فقط."7مف أم فكف، بالؾ بيرم، أندركيد، كيندكز فكف )

نجد اليـك أف المؤسسات أصبحت تسعى كتيتـ بتغيير بيئة كنمط االتصاؿ فييا مع جماىيرىا    
، بيدؼ كصكليا إلى جماىيرىا المستيدفة مف خالؿ ىذا التطبيؽ األمرككنو فرض عمييا 

 ككسيمة جديدة التصاالت األعماؿ.

                                                           
1
 .43مرجع سبؽ ذكره، ص  المقدادم: خالد غساف  

2
 .36مرجع سبؽ ذكره، ص  :مركز المحتسب لالستشارات  

 .05عزيز أحمد بف عبد اهلل: مرجع سبؽ ذكره ،ص   3
4
 .40ذكره، ص  : مرجع سبؽمركز المحتسب لالستشارات  
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 سنا بشات: (Snapchat) المستخدـ ركبرت مكرفي ، يتعيف عمى كضعو ايفاف شبيغؿ ك
( ساعة 24ميمة زمنية اللتقاطيـ مف ثانية كاحدة إلى عشر ثكاف، كبعد إرساليا تبقى مدة )

 1فقط، ثـ تختفي مف الجياز المستمـ، كتحذؼ مف الخادـ الخاصة بسنا بشات.

ضافة كىك تطبيؽ رسائؿ مصكرة، يمكف الفرد المستخدـ     مف التقاط الصكر، تسجيؿ فيديك كا 
 رسكمات.أيضا نصكص ككذا 

 :تويتر (Twitter )بكؾ كيعتبر المنافس ؿ اجتماعي ال يقؿ أىمية عف الفيسىك كسيمة تكاص
يفاف كليامز كبيز ـ، 2006األكبر لو، أسس عاـ  مف ِقَبؿ جاؾ دكرسي، كنكح غالس، كا 

كىك مكقع يسمح " بنشر  يكجد مكقع شركة تكيتر في كالية ساف فرانسيسكك األمريكّية. ستكف
كيسمح كما  2الفكرة بسرعة كسيكلة كتركيز عمى طريقة خير الكالـ ما قؿ كدؿ".الخبر أك 

  .( حرفا لمرسالة الكاحدة 140فيو لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدل )

نافذة يطؿ منيا مشاىير السياسييف كالكتاب كالرياضييف كغيرىـ مع يعد تطبيؽ تكيتر "     
جميكرىـ، كما أصبح منصة إعالمية كتسكيقية، يككف اإلرساؿ إما عف طريؽ مكقع تكيتر، أك 

(، أك برامج المحادثة الفكرية، أك التطبيقات التي SMSعف طريؽ إرساؿ رسالة نصية قصيرة ) 
(، تظير تمؾ التحديثات في Face book. Twhirl. Twitterrificيقدميا المطكركف مثؿ )

 ىك ثاني أشيرك  3."صفحة المستخدـ، كيمكف لممتابعيف قراءتيا مباشرة مف صفحتيـ الرئيسية
مكقع لمتكاصؿ االجتماعي عالميًّا، يسمح لمستخدميو بكتابة "التغريدات" كقراءتيا.  كأحد أىـ

، منيـ المشاىير كالسياسيكف الذيف ستخدميفالم المالييف مفيضـ  قصيرة. كالتي تككف
كنشاطاتيـ. ىذا المكقع مسؤكؿ  كحاالتيـ يستخدمكنو إلبقاء متابعييـ عمى عمـٍ بآخر أخبارىـ

.  عف إطالؽ الياشتاغ )#( كىك رمز لمكممات األكثر تداكالن
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  :موقع ماي سبيس) my space(:  ىك مكقع تكاصؿ اجتماعي يستطيع المستخدـ مف
ُيشارؾ مف خاللو  بو يحتكم عمى معمكمات خاّصة عنو،خاللو تككيف ممّؼ شخصّي خاص 

األصدقاء األغاني، كمقاطع الفيديك، كالّصكر التي يحّبكنيا، كيمكف لألصدقاء التفاعؿ 
 .معيا

التفاعؿ بيف األصدقاء إضافة إلى تقديـ يقدـ خدمات الشبكات االجتماعية، كيتيح "ىك مكقع    
خدمات تفاعمية أخرل كالمدكنات كنشر الصكر كالمكسيقى كأفالـ الفيديك، كيعتبر مام سبيس 
أكبر مكقع عمى الكيب االنجميزية شعبية في العالـ، كثالث مكقع شعبية في الكاليات المتحدة 

تراجع خاصة بعد ظيكر مكقع  ، إال أنو2006األمريكية، حاز عمى اىتماـ الكثيريف عاـ 
 1."بكؾ الذم اجتذب المالييف مف المستخدميف لشبكات التكاصؿ االجتماعيالفيس

 ىك تطبيؽ مجاني لتبادؿ الصكر، كىك شبكة اجتماعية أيضا أطمؽ في أكتكبر ك  :االنستغرام
فمتر رقمي إلييا، كمف ثـ مشاركتيا  افةضكا  ـ، يتيح لممستخدميف التقاط الصكر، 2010عاـ 

الستحكاذ عميو مع مجمكعة متنكعة مف خدمات الشبكات االجتماعية، إال أنو ىك األخر تـ ا
يضـ المالييف  2ـ بصفقة بمغت مميار دكالر.04/2012/ 12بكؾ في مف طرؼ شركة الفيس

اباتيـ في مكاقع ربط حسابيـ عمى "انستغراـ" بحس مف يـيمكنمف األفراد المستخدميف كما ك 
أخرل كػ"فايسبكؾ" ك"تكيتر"، حّتى تُنشر الصكرة في مختمؼ المكاقع في الكقت نفسو. منذ 

 .كغيرىا ىاشتاغ نشاطات نياية األسبكع إنشاء "انستغراـ"، انتشرت َنْزعات عّدة كالسمفي،
( مميكف شخص، كبمغ 400ـ تجاكز عدد المشتركيف في المكقع )2015"مع نياية عاـ 

 3( مميار منذ إنشاءه".5.3مجمكع االعجابات )
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 :جوجل بمس (Google+) أخرل بُحّمة جديدة ككسيمة اتصاؿ  مكقع فعاؿ جكجؿ بمس
جكجؿ بمس الخدمة تتمّيز بسيكلة الّتكاصؿ كالّسعة غير المحدكدة لمّتخزيف، كال ُتعتبر شبكة 

األكلى التي أطمقتيا شركة جكجؿ في مجاؿ الّتكاصؿ االجتماعي، فمف إحدل خدماتيا 
لتنافس شبكات غابت ىذه األخيرة لفترة إال أنيا عادت كبقكة . ( Google Buzz) أيضان 

 كالّتكيتر. ، اليكتيكبالّتكاصؿ االجتماعّية األكلى كالفيسبكؾ

عية تـ إنشاؤىا بكاسطة شركة جكجؿ، تـ إطالقو رسميا في شبكة اجتماتعرؼ عمى أنيا "   
عاما التسجيؿ بدكف دعكة. يقدـ  18ـ، أصبح متاحا ألم شخص فكؽ 09/2011/ 20

مجمكعة مف الخدمات منيا الدكائر كالتي تتمثؿ في تقسيـ األصدقاء كاألقارب في حمقات، 
مكجكديف عمى شبكة  مكالمات الفيديك مف خالؿ إمكانية تعرؼ المستخدـ عمى أشخاص

 1االنترنت، المحادثات الجماعية كالمنتديات كالصفحات... كغيرىا."

 :كيسمى االيميؿ  البريد االلكتروني (e-mail،)  كىك أسمكب لتبادؿ الرسائؿ إرساال
كاستقباال عبر نظـ االتصاالت االلكتركنية كشبكة االنترنت، أك عبر شبكات االتصاؿ 
الخاصة بمنظمات كشركات كمؤسسات معينة، كفي عالـ االنترنت ىناؾ صناديؽ بريد 

لى تمثميا مجمدات أك كحدات تخزيف عمى جياز الخادـ، كالكصكؿ إلييا ال يحتاج إال إ
كممة السر الخاصة بصاحب البريد، كاسـ المستخدـ، كبعض األحياف ترتيبات عمى 

 2البرنامج."

أصبحت المؤسسات كالييئات باختالفيا تمجأ لمبريد االلكتركني ككسيمة اتصاؿ فعالة بينيا    
كبيف األقساـ التابعة ليا، أك بينيا كبيف المؤسسات األخرل، بيدؼ تبادؿ المعمكمات، إذ 

 مت كبشكؿ كبير في إطار االتصاؿ كالتكاصؿ إلى اختصار الكقت كالجيد معا.ساى

 
                                                           

1
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 مميزات مواقع التواصل االجتماعي: 2-3

تتصؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي بمجمكعة مف المميزات كالخصائص التي تميزىا عف    
حيث يتـ  تمكف مف مشاركة المصادر كالمكارد العمميةكأىميا أنيا  غيرىا مف المكاقع األخرل

نشرىا بسيكلة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي المتنكعة عمى الشبكة، كمف ثـ مشاركتيا مع 
  اآلخريف كالحصكؿ عمى التغذية المرتدة السريعة كالمتنكعة كالفعالة.

 :اآلتيةكىناؾ مف حدد مميزات مكاقع التكاصؿ االجتماعي في النقاط    

 :تتيح لممتمقي أف يناقش مقابمو في قضية ما، كأف يعمؽ عمييا عف  أنياحيث  الفاعمية
 ذلؾ مف الكسائؿ كالمكاقع. إلىطريؽ الدردشة أك المشاركة في المنتديات كما 

 :فبعد أف كانت الكسائؿ التقميدية عرضة لتدخؿ السمطات الرسمية في  الحرية الواسعة
 .لدكؿ، أصبحت اليـك مفتكحة لمجميعا
 يصالوالمتكاصؿ بيذه الكسائؿ أف يشارؾ بكؿ ما يريد نشره  بإمكاف: الشمول والتنوع  كا 

ضيؽ المساحة، كاف يستفيد بكؿ الركابط كالمكاقع التي تظير  إلىبدكف النظر  األخر إلى
 عمى صفحة المكضكع الذم ييمو.

 :الكثير مف المصادر مف  إلىحيث يمكف لمستخدميا الكصكؿ  المرونة والسرعة
 1"منيا. األنسبالطرؽ كأسيميا كأسرعيا، كالمفاضمة بينيا كاختيار  المعمكمات بأيسر

تكفير التكاصؿ المستمر بيف المجمكعات المختمفة ذلؾ أنيا تساىـ في خمؽ ك  إظافة إلى   
حيث تضمف أليا االلتحاـ االلكتركني بيف المشاركيف، فيضؿ الجميع عمى دراية بكؿ ما يفعمو 

 األصدقاء.
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 كطرح الدكتكر إبراىيـ أحمد الدكرم في مقاؿ مجمكعة مف الخصائص التي تتميز بيا   
 نذكر منيا: كالتي مكاقع التكاصؿ االجتماعيكتشترؾ فييا 

 :الميتميف. األشخاصحيث تشجع المساىمات كالتعميقات مف  المشاركة 
 :مع غيرىـ متخطية  األفرادساعدت عمى االنفتاح كالعالمية لسيكلة تكاصؿ  االنفتاح

 ... الخ.كاآلراءجميع الحكاجز، كالقياـ بتبادؿ المعمكمات 
 :تتيح لممجتمعات المحمية التكاصؿ مع المجتمعات الدكلية حكؿ مصالح أك  المجتمع

 اىتمامات مشتركة.
 :تتيح إرساؿ الرسائؿ بيف المستخدميف ذات العالقات المباشرة أك غير  إرسال الرسائل

 المباشرة.
 :كالمشاركة كالتفاعؿ مع الحدث كالخبر كالمعمكمة المطركحة. إتاحة المحادثة، المحادثة 
 :تتيح بإنشاء مجمكعات اىتماـ تحت مسمى ما كذات أىداؼ محددة بما  المجموعات

 ىك أشبو بمنتدل حكار عمى نطاؽ عريض جدا.
 :عبارة عف شبكة اجتماعية مترابطة مع بعضيا البعض عبر الكصالت كالركابط  الترابط

  1"التي تكافرىا.

 

 

 

 

 
                                                           

إبراىيـ أحمد الدكرم، شبكات التكاصؿ االجتماعي: مقاؿ منشكر كمتاح عمى مكقع   1
9ca2c589cec1/-a745-405d-ae6f-http://arabrcrc.org/getattachment/7e0c947eالتكاصؿ-شبكات-

 .07ص  ،االجتماعي
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 استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في مجال العالقات العامة: 2-4

في إطار بناء كتحسيف صكرة المؤسسة عند الجميكر تستخدـ المؤسسات أك في مجاؿ    
العالقات أىـ كسيمة التي فرضت نفسيا كبشكؿ قكم كالمتمثمة في كسائؿ كمكاقع التكاصؿ 

 االجتماعي، إظافة إلى سعييا أيضا:

 .خمؽ الكعي بالعالمة التجارية كرسـ كتعزيز الصكرة الذىنية لممؤسسة 
 سمعة المؤسسة عبر االنترنت. إدارة 
  التكاصؿ مع الجميكر بشكؿ أعمؽ كالتفاعؿ معو، كالكصكؿ إلى قطاع كبير مف

 الجميكر.
 .أداة إلدارة العالقة مع العمالء كالشركات مف بيع المنتجات كالخدمات 
 .اإلبقاء عمى عمـ بأخر ما تكصؿ إليو المنافسكف 
 اـ بالمياـ التسكيقية.استخداميا في إطار الدعاية كاإلعالف كالقي 
  تشجيع المستيمكيف كالعمالء لمتعبير عف اقتراحاتيـ كأرائيـ بشأف المنتجات كالخدمات

 المقدمة مف تحسيف أك تغيير.
  الكصكؿ إلى مكقع الرئيسي لمشركة عبر صفحتيا عمى الشبكة االجتماعية، فتككف

 1."بمثابة مدخؿ لمتعرؼ عمى حقيقتيا كطبيعة عمميا

ف ذلؾ استخداـ المؤسسة أك المكمؼ بالعالقات العامة مف خالؿ إنشاء صفحة عمى كمثاؿ ع   
التفاعؿ الفكرم كالسريع مع  الزبائف أك األفراد المستخدميف كالتجاكب مع مف  بوكالفيسمكقع 

لديو تساؤالت أك استفسارات حكؿ مكضكع معيف، كىذا ما يساعد عمى تقريب كتكطيد العالقة 
أكثر ك تحسيف صكرة المؤسسة في نظر الجماىير عمى أنيا تسعى الى خدمتيـ كتمبية رغباتيـ 

 مف أكلكياتيا.
                                                           

دراسة ميدانية عمى  اتجاهات العاممين في العالقات العامة نحو استخدام الشبكات االجتماعية، :سارة ناصر أبك شعباف  1
عالفكافي، قسـ صحافة عالقات عامة  أميفد  إشراؼالمؤسسات المحمية، تحت  ، 2010، غزة، اإلسالمية، الجامعة كا 

 .34، ص 2011
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يحمؿ عالمة المؤسسة كشعارىا كنشر محتكيات اتصالية  اليوتيوبإنشاء قناة عمى مكقع أك    
حكؿ المؤسسة نشاطاتيا، برامجيا، منتجاتيا، خدماتيا، عركضا كانت تخفيضات، نشر قيـ 

 األعياد الكطنية كالدينية كغيرىا.كمكاعظ، التذكير بنياية األسبكع المعايدة في 

تغيير عادات، كاستبدليا  إلىتصاؿ نمط حياة مختمؼ، كدفع لقد فرض تطكر كسائؿ اال   
بأخرل أكثر مالئمة ليذا العصر، كىذا التطكر لـ يستثني العالقات العامة، بؿ كاف في صمب 
اىتماميا، فبدأت تستجيب ليذه التغيرات كتتفاعؿ معيا بدرجات متفاكتة حسب الخبرات 

ف استخداـ االنترنت ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاإلمكانات، فكاف البد عمى العالقات العامة م
 بيدؼ التركيج ألنشطتيا، الفعاليات كالخدمات لممؤسسات.

كجاءت أىمية اعتماد العالقات العامة عمى االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في    
االتصاؿ لما ينتجو لمستخدميو مف تفاعؿ متبادؿ كالذم ينتجو ليـ االتصاؿ الشخصي، 

يـ التحادث، كالتراسؿ في مكضكعات مختمفة، كجمع العديد مف المعمكمات تصب في كيمكن
اىتماماتيـ، كفي الكقت نفسو يساعد المؤسسات في عممية التسكيؽ لمسمع التي تنتجيا 

 1كتركيجيا."

بالتعرؼ عمى أفراد "تسمح لمفرد شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي شبكات الكتركنية    
مسيريف لصفحات كحسابات المؤسسات مف خالؿ مكمفيف بالعالقات العامة، ما مستخدميف ككذا 

يحاكلكف باستمرار تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كالحضكر بشكؿ مستمر عبر تمؾ 
الشبكات بيدؼ استثمار أفضؿ إمكانياتيا، كمميزاتيا لمكاكبة تحديات العصر، كبناء صكرة 

الجميكر، لذلؾ فرض عمى ممارسي العالقات العامة  ذىنية حسنة عف مؤسساتيـ متالئمة مع
 2".العمؿ عمى مكاكبة التغييرات الحاصمة، بيدؼ القياـ بالمياـ المنكطة عمى أفضؿ كجو

                                                           
1
 .23، ص 2015، 1، دار جياد لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، طدراسة في التواصل االجتماعي :حممي ساكم  

2
، 2015، 1، ط ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف األردفالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي :محمكد ىتيمي  

 .44ص 
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   خالصة:

مكاقع التكاصؿ االجتماعي دكرا ميما كبارزا عمى جميع األصعدة،  لعبتفي اآلكنة األخيرة    
منيا نقؿ األحداث، التعميقات كاآلراء ككجيات النظر المختمفة في البيئة المحيطة، حتى 
أصبحت ىذه المكاقع ذات األىمية خاصة في مجاؿ العالقات العامة في المؤسسات باختالفيا، 

الفعالة في إطار التكاصؿ  استخداـ ىذه الكسائؿ مما سيؿ عمى كظيفة العالقات العامة
   مع الجماىير كالتعريؼ بمؤسساتيـ كنشاطاتيا كالتسكيؽ لخدماتيا كتحسيف صكرتيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . التعريف بالمؤسسة.3

مهام المديرية وشكل هيكمها  3.3
 التنظيمي.

 المقابمة. 3.3

 النتائج العامة لممقابمة. 3.3

 نتائج المالحظة. 3.3

 .الستنتاج العام لمدراسةا3.3
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 تمييد:

بعد تطرقنا في الفصل األول عن ماىية العالقات العامة والفصل الثاني من خالل طرحنا    
الجانب العممي والذي  إلىلمواقع التواصل االجتماعي، سنحاول في ىذا الفصل أن نتطرق 

سنعرض فيو المؤسسة التي وقع االختيار عمييا لمقيام بيذه الدراسة، مياميا وشكميا التنظيمي، 
عرض المقابمة وتصريحات المبحوثين مع محاولة التعميق عمييا وطرح ما تم استنتاجو، تقديم 

 مة لمدراسة. نتائج المالحظة وعرض النتائج العا إلىنتائج دليل المقابمة،  التطرق 
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 التعريف بالمؤسسة:

مديرية البيئة  لوالية مستغانم ىي عبارة عن مديرية من المديريات التنفيذية، وىي بمثابة  إن   
بتنفيذ ىيئة ال مركزية ممثمة لقطاع استراتيجي، تابعة لوزارة البيئة والموارد البيئية، حيث تيتم 

والية مستغانم، وذلك بالتعاون مع الييئات  إقميمالقرارات الخاصة  بيذا القطاع عمى مستوى 
المحمية والجيوية األخرى مثل الوالية والبمدية والدائرة، قصد المشاركة في العممية التنموية وفقا 

 الوزارة الوصية. بإعدادىاواستراتيجيات تقوم  وآلياتألىداف 

كانت مفتيشية البيئة بالقرار الوزاري المشترك  أنية البيئة لوالية مستغانم بعد مدير  أنشأت    
، والمتضمن تنظيم مديريات 20/05/2007ىجري الموافق ل  1428 األولالمؤرخ في جمادى 

 07المؤرخ في  96/90من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ألحكامالبيئة لمواليات وذلك تطبيقا 
مفتيشية البيئة  بإنشاء، المعدل والمتمم والمتضمن 1996جانفي  27افق ل المو  1416رمضان 
 لموالية.

ولتدعيم قطاع البيئة أنشأت ىيئات خارجية لتدعيم برامز الوزارة وتدعيم مديرية البيئة ونذكر    
 منيا:

 .الوكالة الوطنية لمنفايات 
 المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة. 
  لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.المعيد الوطني 
 .الوكالة الوطنية لتغيير المناخ 
 .المركز الوطني لمتكوين في البيئة 
  1"ني لحماية الساحل... وغيرىا.طالمكتب الو 
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 ميام مديرية البيئة:

تتصور وتنفذ مع األجيزة األخرى في الوطن والوالية والبمدية برامج لحماية البيئة في كامل    
 .التراب الوطني

 .اقتراح التدابير من أجل تحسين األمور التي ليا صمة مباشرة بحماية البيئة 
 .ترقي أعمال األعالم والتربية والتوعية في مجال البيئة 
 .تكمف من يتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتيا  
 .منع تصريف وصب النفايات في األوساط المائية 
  المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما في ميدان تسمم الرخص والتأشيرات

 1البيئة."
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 الييكل التنظيمي لممؤسسة:

 1 شكل الييكل التنظيمي لمديرية البيئة بمستغانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .2019 /17/04والوسائل، اإلدارةمستغانم، مصمحة  :لمديرية البيئة رسمية وثائق    

 مديرية البيئة لوالية مستغانم

 المدير

 األمانة العامة

م. المحافظة على 

التنوع البيولوجي 

 البيئية واألنظمة

مكتب المنشآت 

المصنفة 

واألخطار 

التكنولوجية 

 والنفايات الخاصة

م. ترقية نشاطات 

جمع النفايات 

 الجامدة

م. البيئة الحضرية 

 والصناعية

مكتب التربية 

 البيئية

مكتب التحسيس 

 واإلعالم

م. التحسيس 

واإلعالم 

 يةيئوالتربية الب

مكتب التنظيم 

 والمنازعات

مكتب 

 التراخيص

مصلحة التنظيم 

 والتراخيص

مكتب المحافظة على 

 األنظمة البيئية

مكتب حماية 

الحيوانات 

 والنباتات

مكتب تأمين 

الساحل والمحافظة 

 عليه

مكتب الميزانية 

 والوسائل

مكتب تسيير 

 المستخدمين

م. اإلدارة 

 والوسائل
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 تحميل دليل المقابمة:

 جدول السمات العامة:

 

يبين الجدول أعاله السمات العامة لممبحوثين ) الجنس، السن، المستوى التعميمي،     
التخصص، الخبرة(، فمن خالل إجراءنا لعدد من المقابالت مع أفراد العينة والذي يقدر عددىم 

أفراد، فكانت نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث، أما فيما يخص أعمار فئة المبحوثين  07ب 
، أما فيما يتعمق بالمستوى التعميمي فكان  40إلى  26و ما بين  25إلى  20فتراوحت ما بين 

أغمب أفراد العينة متخرجين من الجامعة وىذا ما يدل عمى أن لدييم مستوى عالي مابين من ىم 
مستوى الميسانس أو مستوى الماستر، إظافة إلى التخصص الذي الحظنا أن المديرية تضم بين 

إلعالم والتحسيس والتوعية لموظفين من قطاع اإلعالم واالتصال مصالحيا خاصة مصمحة ا
قدمية في العمل فكانت تتراوح مابين األمكمفين بممارسة نشاطات العالقات العامة، وفيما يخص 

سنة ، وىذا مؤشر جيد عمى أن المديرية تضم كفاءات وخبرات عالية في  12سنتين إلى غاية 
 مجال عمميا.

السمات 
 العامة

 الخبرة التخصص المستوى التعميمي السن  الجنس

دارية ليسانس  37 ذكر 01المبحوث   سنة 12 عموم قانونية وا 
 سنتين  ليسانس  27 ذكر 02المبحوث 
 سنوات 04 السكن والعمران ميندس دولة 30 ذكر 03المبحوث 
 سنوات 10 ميندس دولة في البيولوجيا ميندس دولة 40 أنثى 04المبحوث 
 سنة واحدة تاريخ أدب بريطاني أمريكي ماستر  22 أنثى 05المبحوث 
 سنوات 07 اتصال وعالقات عامة ليسانس  31 أنثى 06المبحوث 
 سنوات 03 اتصال وعالقات عامة ماستر 25 أنثى 07المبحوث 
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 المقابمة:

والتربية البيئية، وىم من  واإلعالمأجرينا المقابمة مع سبعة مبحوثين من مصمحة التحسيس    
يمارسون نشاطات العالقات العامة، اعتمدنا عمى المقابمة الموجية التي تضم محورين ويندرج 

 .أيضا أسئمة 06المحور الثاني فاحتوى عمى و  تحت المحور األول ستة أسئمة،

 استخدامات المديرية لمواقع التواصل االجتماعي. :المحور األول

ىي مواقع التواصل االجتماعي التي قمتم بفتح حسابات عبرىا؟ ومنذ متى تم  ما السؤال األول:
 فتح ذلك؟

المستخدمة من طرف  بأن المواقعالسؤال السابق اجتمعت كل إجابات المبحوثين حول  الجواب:
، وموقع اليوتيوب الذي تم 2017المديرية اقتصرت عمى موقع الفيسبوك الذي تم فتحو سنة 

" سنة"،ميندس دولة، 30(،"ذكر"، 03حيث أقر المبحوث رقم )، 2017/2018إنشاءه سنة 
" أول موقع فتحاتو المديرية ىو الفيسبوك، وبعده زدنا اليوتيوب في سنوات، يقول 04خبرة 
بمعنى أن ، وفي كل موقع  كاين خدام مسؤول عميو ومتابع فيو كل الجديد "، 7102م عا

، وليا قناة في 2017المديرية ليا صفحة خاصة عمى موقع الفيسبوك التي تم إنشاؤىا سنة 
مكمف بمتابعتو وتسييره، ويضيف عمى ما  موظف، ولكل موقع 2017موقع اليوتيوب في عام 

سنة، تخصص " اتصال وعالقات  31(، "أنثى"،07لمبحوث رقم )صرح بو المبحوث السابق ا
" الموقع الذي قمنا بفتحو واستخدامو لمتعريف بالمؤسسة وما قول يسنوات،  07عامة"، خبرة 

تقوم بو من نشاطات ىو موقع الفيسبوك وموقع اليوتيوب المذان تم إنشائيما في عام 
7102 " 

قبل المبحوثين يمكن أن نرجع ذلك ونفسر األمر من خالل ما تم التصريح بو من : التعميق
استطاعا أن يحرزا مكانة في ظل الوسائط عمى أن ىذين الموقعين " موقع الفيسبوك واليوتيوب" 
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موقع الفيسبوك الصدارة وفي المرتبة الثالثة 1"، حيث احتل المتعددة، وذلك حسب موقع أليكسا
أحدثا ىذين  ، إذ"عدد المستخدمين ليمابعد موقع جوجل بمس موقع اليوتيوب من ناحية 

الموقعين نقمة نوعية في عالم االتصاالت، ونقل المعمومات، حيث صار بمقدور كافة الناس 
استخداميما بطريقة سيمة، وبشكل مستمر، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وبالمجان مقارنة 

تغاللو كمنصة لنقل كل ما بالمواقع األخرى، ما أتاح الفرصة لممؤسسات ان تستثمر في ذلك واس
وىذا ما يراه كوسيمة لتحديد مكانتيا وكفضاء ونافذة لنشر نشاطاتيا،  واستخدامو يتعمق بيا،

( وليس مجرد Sociel Movementىو حركة اجتماعية)مؤسس موقع الفيسبوك عمى انو " 
في الترويج حيث يعتبر ىذه المواقع من بين المواقع األكثر أىمية ،2"أداة أو وسيمة لمتواصل

يعد من أكثر وىذا ما طرحناه في الجانب النظري وأشرنا عمى أن موقع الفيسبوك " رواالنتشا
مواقع التواصل االجتماعي من حيث عدد المستخدمين، وحجم الوصول، حيث وصل عدد 

الذي ىو  "، أما موقع اليوتيوب( مستخدم نشط يوميا000.111.111المستخدمين إلى ) 
ثالث جماىيرية استثمرت فيو المؤسسات إلبراز نفسيا صنف عمى انو ىو"  األخر يضم قاعدة

من خالل تصريحات  7110أكثر المواقع شعبية في العالم بعد فيسبوك وجوجل في جوان 
( مميون 011مسؤولي الموقع أنو بمغ عدد مشاىدة األفالم من قبل الزوار ككل يصل إلى ) 

قبل المبحوثين عن فترة إنشاء الموقعين نجد أن  ،ومن خالل ما تم التصريح بو من3"يوميا
 المؤسسة تأخرت نوعا ما  مقارنة بالمؤسسات األخرى في نفس القطاع. 

نستنتج من خالل تصريحات المبحوثين وما تم انتقاءه من معطيات من الجانب  االستنتاج:
النظري كتدعيم وتبرير عما صرح بو من قبل كل أفراد العينة لمموضوع محل الدراسة، أن 
المواقع التي تم إنشائيا من قبل مديرية البيئة لوالية مستغانم اقتصر عمى نوعين اثنين فقط 

 .2017" الفيسبوك" و "اليوتيوب" في عام  والمذان تمثال في موقعي

                                                           
 .61، ص أنواع مواقع التواصل االجتماعي: أنظر الجانب النظري، الفصل الثاني،  1
 .60: المرجع نفسو، ص  2
 .61 : نفس المرجع، ص  3
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المديرية عبر ىذه المواقع؟ وعمى أي  حساباتمن المكمف بمتابعة وتسيير  السؤال الثاني:
 ؟لحساباتأساس يتم انتقاء المكمف بميام تسيير ىذه ا

المديرية عبر مواقع  حساباتصرح أغمبية المبحوثين عمى أن المكمف بمتابعة وتسيير  الجواب:
في  ةبين موظف ،الحساباتواصل االجتماعي، وعمى أي أساس يتم انتقاء المكمف بتسيير ىذه الت

المذان  ، رئيس مصمحة االتصالتخصص اتصال وعالقات وعامة و  قطاع اإلعالم واالتصال
(، "أنثى"، 05حيث ذكر المبحوث رقم ) تم انتقائيما بناءا عمى أساس الخبرة والتخصص

فيما يتعمق بالمديرية (، حيث يقول" 01سنة"، ماستر لغة انجميزية، الخبرة سنة واحدة )22"
الخاصة بيا وباش تضمن استمراريتيا وفعاليتيا ونجاحيا خصت األمر بموظفة  والحسابات

ويتم االختيار عمى  في قطاع اإلعالم واالتصال متخصصة في االتصال والعالقات العامة،
حاجة إلي تتطمب تواصل مميح لي ينعكس   sourtoutأساس الخبرة والتخصص في المجال 

سنة"، ليسانس في  37(، "ذكر"، "01رقم ) ويضيف المبحوثعمى المؤسسة بالفايدة " 
المديرية اثنين األول ىو  حساباتالمكمف بتسيير ومتابعة سنة، يقول "  12الحقوق، الخبرة 

باإلعالم واألخر رئيس مصمحة االتصال، كونيما األكثر أدرى في عممية التواصل مكمف 
والتفاعل مع جماىيير المديرية عمى الصفحات،ويكون االختيار عمى حساب عدد سنوات 

 الخبرة في المجال وبال ما ننسو التخصص ألنو ميم وينعكس في تأدية الميام "

ألمور األساسية والضرورية التي يجب وجودىا الخبرة والتخصص في المجال من ا التعميق:
والذي ال يمكن التغاضي عنيا بأي شكل من األشكال في أي مؤسسة، لما ليما من دور فعال 
وبارز في مدى نجاعة المؤسسة وتحقيق أىدافيا المنشودة، ويمكن تفسير ذلك أيضا عمى أنو 

المديرية متخصص في ذلك  يجب أن يكون القائم عمى عممية االتصال والتواصل مع جميور
، كونيا تعتبر والعالقات العامة وضرورة حمل مؤىالت عممية في تخصص اإلعالم واالتصال

سمة أساسية الزمة وضرورية في مجال االتصال والعالقات العامة في كل المؤسسات باختالف 
سة قطاعاتيا ونوعية نشاطاتيا، ومما الشك فيو أن تخصص القائم باالتصال في أي مؤس
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بناء سمعة طيبة  "والمكمف بتسيير ميام المؤسسة، وتحقيق أىدافيا خاصة فيما يتعمق
لممؤسسة داخل محيطيا الداخمي والخارجي، المحافظة عمى حالة من  الثقة والرضا عمى 
المؤسسة لدى جماىيرىا، تكوين صورة ذىنية وانطباعات ايجابية عن المؤسسة لدى 

ىو أمر البد منو كونو يعد جوىر العممية اإلدارية، وكما ىو الحال بالنسبة لمديرية  1"الجماىير
البيئة لوالية مستغانم التي استعانت بموظفة بقطاع عموم اإلعالم واالتصال  تخصص "اتصال 

التابعة ليا ونشر نشاطات المؤسسة، إظافة إلى  الحساباتوعالقات عامة" من أجل تسيير 
 حول المديرية. ىذه الحساباتال من أجل متابعة كل ما ينشر عبر رئيس مصمحة االتص

من خالل ما تم تناولو سمفا فيما يخص السؤال الذي طرح عن الشخص المكمف  االستنتاج:
الرسمية عمى مواقع التواصل  الحساباتبتسيير ميام المديرية ونشر نشاطاتيا مع متابعتيا عبر 

االجتماعي، ومن خالل تصريحات المبحوثين يمكننا القول عمى أن المديرية قامت بتكميف 
التابعة  الحساباتموظفة في قطاع اإلعالم واالتصال تخصص اتصال وعالقات عامة بتسيير 
إلى تكميف  افةضليا ونشر كل ما يتعمق بيا من خرجات ميدانية، عمميات تحسيسية لمبيئة، إ

رئيسة مصمحة االتصال بمتابعة ومراقبة تمك المنشورات، أما فيما يتعمق أساس االختيار يكون 
 بناءا عمى سنوات الخبرة والتخصص في المجال.

ىل تعتقد أنو من الضروري أن يكون ىناك حضور رقمي لممؤسسة من خالل : السؤال الثالث
 مواقع التواصل االجتماعي؟ ولماذا؟

المبحوثين حول ما إذا كانت ىناك ضرورة أن يكون لممديرية حضور  بعضصرح  الجواب:
رقمي عبر مواقع التواصل االجتماعي، وذلك لما نعيشو في وقتنا الحالي والذي أصبح يعرف 

سنة" ،  27( "ذكر"، " 02بالمجتمع الرقمي بامتياز، حيث أشار إلى ذلك المبحوث رقم )
وي اليوم  ( في كالمو حول السؤال المطروح قائال "02ين)ليسانس في االتصال، الخبرة سنت

ولى عمينا الزم عمى نخمقوا ألنفسنا مكانة وحضور رقمي عبر ىذه المنصات، ىكا عمى األقل 
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نبانو ووتنعرف الخدمة والمجيودات المي نقوموا بيا، وبال ما ننكر أنو سيل عمينا باش 
األغمبية من الناس تعتمد عمى ىذه  نتواصموا مع جميور المؤسسة باألخص وأنو أصبح

وحسب تصريح المبحوث فانو من  ىبمعنالمواقع باش تدي األخبار وأخر المستجدات"، 
فضاء رقمي بيدف تواصل المؤسسة مع  إنشاءالضروري االعتماد عمى ىذه المواقع من أجل 

المحافظة عمى البيئة، وىذا ما  إطارجميورىا والتعريف بنشاطاتيا ومجيوداتيا المبذولة في 
سنة"، تخصص ميندس دولة في البيولوجيا،  40(، "أنثى"، "04المبحوث المبحوث رقم ) أضافو

أكيد أصبح من الضروري الرجوع الى ىذه المواقع وخمق حضور رقمي، كونو يساىم ويقول " 
عيتو لما تقوم بو بشكل أو بأخر في تسييل عممية التواصل والتفاعل مع جميور المديرية وتو 

 .المؤسسة"

إال أنو كان ىناك من صرح بعدم ضرورة الحضور الرقمي لممؤسسة، وىذا ما ذكره المبحوث    
في رأي   سنة"، ماستر لغة انجمزية، الخبرة سنتين، في تصريحو قائال " 30(، "ذكر"، "06رقم )

، ىو حدودالشخصي التعامل معاه م يماىوش ضروري، عاله عالخاطرش يبقى في رأي
أنو أيضا مننساوش أنو يبقى في األخير  إال مننكروش أنو ولينا اليوم  نعيشو عصر الرقمنة،

مجرد فضاء افتراضي، وعمينا أن نركز أكثر خاصة في المجال الميني والعممي لما ىو 
واقعي، بمعنى منصبوش كل اىتماميا عمى ىذه المواقع وجعميا الوسيمة األولى والوحيدة في 

نما نرجع إلى وسائمنا التقميدية في عممية نشر  عممية تواصمنا مع األطراف األخرى وا 
محتويات ونشاطات المديرية، كونو كاين فئة معينة لي مازالت بعيدة كل البعد عن ىذه 

بمعنى ذلك انو ليس ضروري كون التعامل  المواقع باألخص في الحصول عمى المعمومات".
و يعد فضاء افتراضي ال يمكن االعتماد عميو واالستناد إليو في معو يبقى محدود، إضافة إلى ان

 ما ىو واقعي، وعدم جعمو الوسيمة الوحيدة في نقل محتويات ونشاطات المديرية لجميورىا.

وحسب ما تم اإلدالء بو من قبل أغمب المبحوثين نرى انو المديرية تحاول أن تواكب  التعميق:
افة ضبامتياز واستطاع أن يكتسح عالم االتصال والمعمومات إىذا العصر الذي أصبح رقمي 
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نشيد حاليا تزايد عدد المتصمين بشبكة االنترنت من مختمف الفئات العمرية، وىذا ما يدعو 
 المؤسسات إلى أن تتواجد أينما يتواجد الجميور المستيدف والذي تسعى إلى التأثير فيو،

ل تعزيز حضورىا الدائم عمى شبكة اإلنترنت، وذلك ويمكنيا االستفادة من ىذا الفضاء من أج
حيث جاءت ىذه  من خالل النشر الفعال والمشاركة في المبادرات المتاحة عمى ىذه المواقع.

المشاركة: حيث تشجع المساىمات والتعميقات من األشخاص المواقع بمميزات أىميا: " 
لة تواصل األفراد مع غيرىم متخطية االنفتاح: ساعدت عمى االنفتاح والعالمية لسيو ،الميتمين

جميع الحواجز، والقيام بتبادل المعمومات واآلراء... الخ، المجتمع: تتيح لممجتمعات المحمية 
التواصل مع المجتمعات الدولية حول مصالح أو اىتمامات مشتركة، إرسال الرسائل: تتيح 

المباشرة، والمحادثة: إتاحة  إرسال الرسائل بين المستخدمين ذات العالقات المباشرة أو غير
وىذه كميا سمات . 1المحادثة، والمشاركة والتفاعل مع الحدث والخبر والمعمومة المطروحة"

عالوة عمى ذلك فان التطور المذىل الحاصل في  ومميزات ال تتوافر في الوسائل التقميدية.
مط حياة المؤسسات، مجال تكنولوجيا الجديدة في اإلعالم واالتصال ساىم كثيرا في تغيير ن

والذي لم يستثني ىذا التغيير في طريقو إدارة العالقات العامة، كونيا ساعدت ىذه التكنولوجيا 
الرقمية في تدعيم قدرة المديرية وبشكل كبير من خالل فظاءات ومنصات عدة عمى تقديم 

ل معم، المعمومات لجماىيرىا، بناء عالقات جيدة وطيبة معيم مع ضمان التواصل والتفاع
ونظرا ألىمية ىذه المواقع وسرعتيا في نشر المعمومة، وأنيا أصبحت تمثل صورة المؤسسة 

افة إلى مساسيا شريحة واسعة من أفراد المجتمع األمر الذي جعل من المديرية أن ضخارجيا، إ
تواكب ىذا التغير الجذري والحرص عمى أن تنشأ لنفسيا صفحات عبر مواقع التواصل 

خاصة موقع الفيسبوك واليوتيوب حاممين اسميا وشعارىا، وىذا كمو لمتمكن في االجتماعي 
األخير من الوصول إلى تحقيق أىدافيا والتعريف بنشاطاتيا، مياميا، دورىا في المجتمع 

 وكسب قاعدة جماىيرية.
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نستنتج من خالل تصريحات المبحوثين التي اتفق األغمب فييا عمى ضرورة   االستناج:
بات العالم عبارة عن قرية كونية رقمية بحثو صغيرة تربطيا مي لممؤسسة، كونو حضور الرق

شبكات اتصال واحدة عبر األقمار االصطناعية، أين أصبحت فييا ىذه الوسائل االلكترونية 
نافذة تطمعنا عمى العالم الكبير بشكل مباشر ولحظة بمحظة، وىذا ما استثمرت فيو مديرية البيئة  

ضروري من خالل خمق لنفسيا مساحة في ىذا الفضاء الرقمي لتعرف بنفسيا ورأت عمى أنو 
وبنشاطاتيا لمجميور الخارجي، إال أنو ال يمكن استثناء أيضا أنو ىناك من يرى عكس ذلك، 
ويجد أنو مجرد فضاء وىمي وافتراضي ال يعكس بالضرورة حقيقة المؤسسة وما تقوم بو، وال 

لتقميدية التي تنقل نشاطات وأعمال المديرية مثمما ىو الحال يمكن لو أن يحل محل الوسائل ا
 بالنسبة لمممصقات والمطويات واإلعالنات وغيرىا.

 ؟ىذه الحساباتىل يتم نقل كل النشاطات التي تقوم بيا المديرية عبر  السؤال الرابع:

ونشر كل صرح أغمب المبحوثين حول السؤال الموجو ليم والذي تمثل في ىل يتم نقل  الجواب:
نشاطات وخرجات المديرية، بأن المديرية تقوم بنقل ونشر كل النشاطات التي تقوم بيا عبر 

نعم نقومو بنشر ( في قولو " 07الرسمية الخاصة بيا، وىذا ما ذكره المبحوث رقم ) الحسابات
كل نشاطات المديرية خاصة التي تكون عندىا عالقة بالمؤسسات الشريكة التي تساىم 

ويؤكد عمى ما صرح بو المبحوث األول المبحوث رقم وتضمن نجاح تمك الخرجات الميدانية "، 
 ىذيك الحساباتأكيد المديرية بعماليا خاصة المكمفين بتسيير ( في تصريحو قائال " 02)

ن عمى نشر كل ما يتعمق بيا سواء خرجات لقاءات ورشات وال زيارات عبر الصفحة حرصي
بمعنى أن المديرية حريصة وبشكل  وحتى الصفحات الشخصية".وال القناة  تاني  الرسمية 

كبير عمى نقل ونشر كل نشاطاتيا عبر ىذا الفضاء سواء كانت خرجات ميدانية أو زيارات 
 رسمية وغيرىا.

ىناك فئة قميمة من أفراد العينة صرحت أنو ال يتم نشر كل النشاطات، وىذا ما أقر إال أنو     
" نعم نقوم بنشر نشاطات المؤسسة، ولكن دائما نحاول ( في قولو 03رقم ) بو المبحوث



 للدراسةالجانب التطبيقي 
 

 
72 

التركيز عمى ما ىو ميم فقط بالنسبة لنا والمتعمق بالمديرية فقط وبالنسبة لمجميور المتابع 
بمعنى أن المديرية تقوم بشر النشاطات التي تتعمق بيا فقط وبجميورىا ، "وال القناة لمصفحة
 المتابع.

يمكننا القول بأن المؤسسات لم تعد تقتصر عمى استخدام الوسائل التقميدية في بعث  التعميق:
الرسائل من خالل النشاطات التي تقوم بيا، كما ىو الحال بالنسبة لمديرية البيئة بمستغانم التي 

مواقع التواصل االجتماعي باستثمارىا بشكل أكبر وأوسع من مجرد  من خالل األخرىىي سعت 
تناقل المعمومات واألفكار فقط والمشاعر بين أفراد معيين، بل تعدى ذلك إلى نقل كل نشاطاتيا 

وبث األفكار التي تود بثيا بشكل أوضح وأكثر فاعمية   األخرىبالتنسيق مع المؤسسات الشريكة 
تستخدم من طرف الجميور أصبحت "  والتيككيان إداري وبين جميورىا المستيدف، بينيا 

لموصول إلى موقع الرئيسي لمشركة عبر صفحتيا عمى الشبكة االجتماعية، فتكون بمثابة 
كما ويمكن استثمارىا أيضا في أعماليا التطوعية .1مدخل لمتعرف عمى حقيقتيا وطبيعة عمميا"

ووظيفتيا الرئيسية، كالخرجات الميدانية التحسيسية والورشات التكوينية خاصة وأنو مجاليا 
لألطفال... وغيرىا، فالفكرة التطوعية الرائدة بإمكانيا أن تنتشر بشكل أسرع وأوفر عبر ىذه 
المنصات، وأن تحقق أغراضيا بكل سيولة ويسر، مما يؤدي إلى زيادة األعمال الخيرية في 

مختمف األوضاع التي تحيط بمختمف األفراد.كما وتساعد عمى نشر المجتمع، ومحاولة تحسين 
التوعية المجتمعية، من خالل حمالت التوعية التي تقوم بيا بالتنسيق مع الجيات المعنية ، ما 
يؤدي ذلك األمر إلى زيادة وعي المجتمع. إال انو أيضا يبقى المجال فيو محدود  في مجال النشر 

مثمما ىو الحال  حساباتتكتفي أو ال تصمح بالنشر عبر ىذه ال خاصة وان ىناك مواضيع ال
اإلعالن عن حمالت تطوعية في منطقة معينة من الوالية، فينا يصمح األمر من خالل الرجوع 
إلى الوسائل التقميدية منيا الممصقات والمطويات واإلعالنات في األماكن العمومية، كونو أيضا 

ما عن ىذا الفضاء الرقمي وما جاء بو، ما يصعب عمى المديرية ىناك فئات ال زالت بعيدة نوعا 

                                                           
 .67، ص ت مواقع التواصل االجتماعي في مجال العالقات العامةامااستخد: أنظر الجانب النظري، الفصل الثاني،  1



 للدراسةالجانب التطبيقي 
 

 
73 

الوصول إلى كل الفئات ما يتطمب منيا أخد األمر  بعين االعتبار والمزج بين الوسائل المتاحة 
 تقميدية كانت أو رقمية، والتي كميا تصب في تحقيق أىداف المؤسسة.

طاتيا وأعماليا الميدانية والتي تتمثل نستنتج أن المديرية حريصة عمى نشر كل نشا االستنتاج:
في الخرجات الميدانية التحسيسية الداخمية والخارجية، الزيارات الرسمية لممديرية، الورشات 

، إظافة إلى نشرىا من خالل حساباتياالتكوينية واتفاقيات العمل المبرمة بينيا وبين شركائيا عبر 
 الوسائل األخرى كالممصقات والمطويات.

ما طبيعة ونوع المحتويات االتصالية المنشورة من قبل المديرية عبر ىذه  :الخامس السؤال
 ؟الحسابات

كانت أغمبية إجابات المبحوثين حول طبيعة ونوعية المحتويات االتصالية التي تستعين  الجواب:
أنيا تبقى راجعة إلى نوع النشاط الذي ستقوم  حساباتيابيا المديرية من اجل نقل نشاطاتيا عبر 

( في تصريحو 05، حيث أقر المبحوث رقم )بو والموقع الذي ستبث فيو محتواىا االتصالي
تتمحور أغمب المحتويات االتصالية في الفيديوىات التي تنشر عبر حول الموضوع قائال " 

اليوتيوب، والنصوص المرفقة في الفيسبوك والقناة الخاصة بالمديرية عمى  حساب الرسميال
بالصور الخاصة بالخرجات التي تقوم بيا المديرية بالتنسيق مع شركائيا والمقاءات الرسمية 

"، ويضيف عمى مع المؤسسات الخاصة، إعالن عن حممة جديدة، رؤية المؤسسة وسياستيا
لصورة غالبا ما تكون المحتويات تتمثل في النص وا( في قولو " 06ذلك المبحوث رقم )

والفيديو إلى يعرض ميمة المديرية في المجتمع ، الخدمات الي تقدميا  ودورىا في دعم 
عمى تنظيم حمالت، تعاونيا مع المؤسسات األخرى كمديرية  إعالناتنظافة البيئة والمحيط، 

 "التربية مؤخرا

اوين وىناك من صرح بأن المديرية تستعين وتكتفي في بعض األحيان بالصور مرفقة بعن   
وعبارات وجيزة  في نقل كل ما تقوم بو من خرجات، مساىمات ولقاءات مع القطاعات األخرى، 

تعتمد المديرية في غالب األحيان عمى الصور ( في قولو " 04رقم )وىذا ما جاء بو المبحوث 
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والعبارات مقارنة بالفيديو في طرح انجازاتيا ومجيوداتيا التي نقوم بيا من خالل خرجاتنا 
في غالب األوقات ترتكز المديرية لعرض محتوياتيا االتصالية عمى  أنو و وبمعنىميدانية"، ال

الصور بشكل كبير مرفقة بالنصوص والتي تتمثل في صور عمال المديرية وىم في خرجاتيم 
الميدانية  التحسيسية، صور لحمالت تنظيف في مناطق معينة، صور لجمسات شركاء المؤسسة 

 .اتمن مختمف القطاع

المستخدمة من قبل فريق  طبيعة نوعية المحتويات االتصاليةيمكن الترجيح حول  التعميق:
من خالل اعتمادىا عمى  العالقات العامة المكمف بميام المديرية حول التعريف بيا وبنشاطاتيا 

من عمى أنو يبقى األمر راجع إلى نوع النشاط المعمول حساباتيا عبر مواقع التواصل االجتماعي 
قبل المديرية والموضوع المعالج من طرفيا، ذلك أنيا دائما تحرص عمى التنويع في طبيعة ىذه 
المحتويات من إعالنات و أخر أخبار المديرية، تقارير انجازاتيا من خالل استخدام صور، فيديو 

ك أصبحت ىذه المواقع  تزخر بكافة أنواع المحتوى، فمثاًل ُيمكن، 1"قصير، نصوص أو مقاالت
 األمروىذا راجع بطبيعة  االعتماد عمى الفيديو والصور والمقاالت والبث المباشر إليصال رسالتك

نوع النشاط كما ذكرنا سابقا، فعند قيام المديرية بخرجات ميدانية تحسيسية باالتفاق مع  إلى
وكاالت وجمعيات أخرى من مختمف القطاعات، كما ىو الحال بالنسبة لما تم  أومؤسسات 

بكل  2"القافمة الربيعية التحسيسية لمبيئةتحضيره  واالنطالق في تطبيقو مؤخرا من قبميا وىو " 
مناطق والية مستغانم، فينا ال بد عمييا أن تستخدم الفيديو، كونو معبر أكثر وممفت لالنتباه، عمى 

حمالت جديدة أو ورشة داخل المؤسسة تمك الحمالت أو تنظيم ليكون لدييا إعالن عن عكس أن 
 مخصصة لألطفال فربما في ىذه الحالة  تكتفي بصور مرفقة بنص توضيحي فقط.

نستنتج أن المديرية تقوم باستخدام كل أنواع المحتويات االتصالية وعدم التركيز عمى  االستنتاج:
انو في  إالطبيعة النشاط المراد تغطيتو والموضوع المراد معالجتو،  نوع معين، وذلك يرجع إلى

                                                           
 (02: انظر الممحق رقم )  1
 (.03) : انظر الممحق رقم 2
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الغالب تسعى إلى المزج ما بين األنواع الثالث المذكورة سابقا، ذلك أن لكل نوع ميزة وطابع 
 خاص بو.

ىل ساىمت ىذه المواقع بالتعريف بميام ووظائف المديرية لممحيط  السؤال السادس:
 الخارجي؟كيف ذلك؟

ىذه المواقع المستخدمة من قبل مديرية البيئة  مساىمةاجتمعت أغمبية اإلجابات حول : الجواب
، حيث أقر في التعريف بميام ووظائف المديرية لممحيط الخارجي وفريق عمل العالقات العامة

" في رأيي أنيا ساىمت مواقع المؤسسة من خالل   (  حول الموضوع قائال03المبحوث رقم )
بالمديرية واألمور إلي تقوم بيا في المجتمع بالخص كي تدير الحمالت الي  أنيا راىا تعرف

بمعنى أن ىذه  تيدف إلى تحسيس وتوعية  الناس بضرورة الحفاظ عمى نظافة المحيط"،
بالتعريف بالمديرية ومياميا التي تقوم بيا اتجاه المجتمع المدني الرسمية قد ساىمت  تالحسابا

ويضيف  ،عمى نظافة البيئة، خاصة تمك الحمالت التوعوية التحسيسيةوالتي تتعمق بالمحافظة 
سيمت األمور  puisque" واه ساىمت بالبزاف تاني، ( في قولو 01عمى ذلك المبحوث رقم )

  publication، غير من fe pageعمينا وحصرت الجيد والوقت سورتو مع الناس لي معانا 
ا غير من الصفحة، واألن صبحت تطمب  ، حتى الوزارة والت  تابعنmsgوأنت وصمت 

وبمعنى ذلك أنيا ساىمت ىذه ، دورية عمى عدد المعجبين والتعميقات والمشاركات " إحصائيات
الحسابات وبشكل كبير خاصة إذا تعمق األمر باختصار الجيد والوقت خاصة مع األشخاص 

إحصائيات حول عدد المتابعين لمصفحة، ناىيك عن ذلك أصبحت الوزارة تطالب بشكل دوري 
 ( في تصريحو قائال04وىذا ما أكده المبحوث رقم ) ،المعجبين والمتابعين لممديرية عبر حساباتيا

 "oui b1 sur سيمت الحالة  ولىينا تقدرو نتواصموا مع جميور ومتابعي المديرية عمى ،
نتاعنا في  الصفحة من التعميقات، والو الناس يعرفوا ميمة نتاعنا كبير وال صغير والدور

بمعنى نعم أكيد، ساىمت ىذه الحسابات وسيمت ، المجتمع واليدف األساسي لي نسعاو نحقوه "
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وتعريفو  األمر عمى المؤسسة، خاصة إذا تعمق األمر بعممية التواصل مع جميور المديرية 
 .وشرحنا لو عن ميامنا ودورنا في المجتمع من خالل خانة التعميقات

تم التصريح بو من قبل المبحوثين يمكننا القول أن ىذه المواقع ساىمت من خالل ما  :التعميق
بالتعريف بنشاطات وميام المديرية و أبرز وظائفيا ودورىا األساسي في المجتمع، من خالل 

كان من المجتمع  سواءعرض أبرز مخططاتيا وبرامجيا المسطرة إلى جميورىا المستيدف 
المدني أو المؤسسات الشريكة معيا، سيمت عممية التواصل مع المواطنين خاصة وأنو عدد 
المعجبين لمصفحة في تزايد مستمر ما يضمن وصول الرسائل إلى أكبر نطاق ممكن، يسيل في 

دية بين توفير كل المعمومات الالزمة حول المديرية وعمميا، يساىم في تحقيق نوع من العالقة الو 
المؤسسة وجميورىا من خالل المكمف بالعالقات العامة، السماح باإلبقاء عمى التواصل الدائم مع 

" تمثل أكثر 1حيث أصبحت األنترنت وما أفرزتو من مواقع  ىذه الجماىير ومعرفة انشغاالتيم،
، كونيا األدوات التي تم استخداميا في مجال العالقات العامة، وأكثرىا أىمية عمى اإلطالق

الطريقة التي تتواصل بيا المنظمات داخميا بين منتسبييا وخارجيا مع جميورىا، وىذا ما 
( عمى عينة من SprinGostenدعمتو الدراسة المسحية التي أجراىا سبيرنجوستون )

فردا، حول استخدام االنترنت في العالقات العامة،  251ممارسي العالقات العامة بمغ عددىا 
ظميم عمى أن االنترنت تتضمن أبرز مقومات التواصل، واتضح أن استخدام حيث وافق مع

"، البريد االلكتروني وتصفح مواقع الويب من طرف ممارسي العالقات العامة أصبح أمرا شائعا
جعمتيا ىي األخرى نافذة تتطمع  إذأصبحت ىذه األخيرة ىمزة وصل بين المديرية والوزارة كما و 

ونشاطاتيا ومتابعتيا، حيث أخذت مكان التقارير الورقية والمحاضر، منيا عمى عمل المؤسسة 
وبين المديرية والمؤسسات الشريكة كما ىو الحال بالنسبة لمجمعيات، دار البيئة والمرصد الوطني 

 لمتنمية المستدامة وغيرىا، وبينيا وبين جميورىا المستيدف والذي يتمثل في المجتمع المدني.

                                                           
 .52، ص وسائل اتصال العالقات العامة: أنظر الجانب النظري، الفصل األول،   1
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التي تم فتحيا من قبل مديرية البيئة حسابات نستنتج من خالل ما طرح سابقا أن ال :االستنتاج
قد ساىمت وبشكل كبير بالتعريف بيا، وأىم نشاطاتيا  الجتماعيعبر مواقع التواصل ا بمستغانم

وأبرز وظائفيا مع تسييل وتبسيط عمميا خاصة فيما يتعمق بتواصميا مع جماىيرىا المذكورة 
 سابقا.

 تاجات العامة لممحور األول:االستن

  المواقع التي تم إنشائيا من قبل مديرية البيئة لوالية مستغانم تمثمت في اثنين فقط وىما موقع
 .2017"الفيسبوك" و "اليوتيوب" المذان تم فتحيما في عام 

  مسير الصفحة الرسمية التابعة لمديرية البيئة بمستغانم موظفة في قطاع اإلعالم واالتصال
تخصص اتصال وعالقات عامة إضافة إلى تكميف رئيسة مصمحة االتصال بمتابعة ومراقبة 

، أما فيما يخص قواعد وأسس االنتقاء فتكون بناءا عمى سنوات الخبرة تمك الحسابات
 والتخصص في المجال.

  .رؤية المديرية بضرورة حضورىا الرقمي، كونو أصبحنا اليوم نعيش في بيئة رقمية بامتياز 
  المديرية حريصة عمى نشر كل نشاطاتيا وأعماليا الميدانية والتي تتمثل في الخرجات

الميدانية التحسيسية الداخمية والخارجية واتفاقيات العمل المبرمة بينيا وبين شركائيا عبر 
 .لرسمية حساباتيا ا

  واألخبار حول أىم  اإلعالناتالمديرية تقوم باستخدام كل أنواع المحتويات االتصالية  بين
انجازاتيا من خالل ) صور، فيديو قصير، نصوص ( وعدم التركيز عمى نوع معين، وذلك 

 . ونوع الموقع المستخدم يرجع إلى طبيعة النشاط المراد تغطيتو والموضوع المراد معالجتو
 التي تم فتحيا من قبل مديرية البيئة بمستغانم قد ساىمت وبشكل كبير بالتعريف  اباتحسال

بيا، وأىم نشاطاتيا وأبرز وظائفيا مع تسييل وتبسيط عمميا خاصة فيما يتعمق بتواصميا 
 مع جماىيرىا.
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عبر مواقع التواصل  حساباتياجميور المديرية وتفاعمو مع  المحور الثاني:
 .االجتماعي

تسعى المديرية إلى استيدافو والتواصل معو من خالل ىذه من ىو الجميور الذي السؤال السابع: 
 ؟حساباتال

جماىير المديرية والتي تسعى إلى استيدافو من خالل التقاربت إجابات المبحوثين حول  الجواب:
بتعددىا من المواطنيين  عبر مواقع التواصل االجتماعي حساباتياعمى  محتوياتيا االتصالية

جميور المديرية ( في قولو " 04، حيث صرح المبحوث رقم)وصوال إلى الجمعيات والوكاالت
كبير، فيو الشعب طبعا، دار البيئة، المؤسسات الشريكة منيا الوكالة الوطنية الخاصة 

كره " ويضيف عمى ما ذلمنفايات، المرصد الوطني لمتنمية المستدامة، الجمعيات وغيرىا 
، مديرية عندىا mmmmm bon( في تصريحو قائال " 01المبحوث األول المبحوث رقم ) 

تعامالت بزاف وكل طرف يكمل الطرف األخر، بالنسبة لجماىيرىا كاين الوكاالت منيا الوكالة 
الوطنية لتغيير المناخ، وبطبيعة الحال منساوش دار البيئة الي تتعامل معاىا وبشكل كبير، 

بمعنى أن لممديرية تعامالت ، إلي ىما األساس، المؤسسات المعنية بمحافظة الغابات"المواطنين 
تمك الحمالت  إنجاحكثيرة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات والوكاالت التي تكمل وتساىم في 

 وباألخص دار البيئة لوالية مستغانم.

لممديرة جماىير مختمفة ومن كل الفئات بناءا عمى ما تم ذكره سمفا، يمكننا القول بأن : التعميق
والقطاعات سواء كانت مدنية أو حكومية، ويتبين لنا من خالل ما صرح بو أن الجميور الرئيسي 
والذي تسعى إليو المديرية بالدرجة األولي ىو المجتمع المدني " المواطن العادي"، ذلك أنو  يمثل 

، ثم تميو مجموعة أخرى والتي يمكننا أن ال الحمقة األساسية في ضمان سالمة  ونظافة المحيط
نعتبرىا كجميور بل كشريك كونيا تساىم في نجاح الحمالت التحسيسية الميدانية ونشرىا في كل 
النطاقات الممكنة التي تقوم بيا المديرية كل مرة، والتي تعددت بدورىا  من وكاالت ومؤسسات 

، دار البيئة لوالية مستغانم، المرصد لسالم) جمعية جنة العارف، جمعية زراع اوجمعيات أيضا
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، ذلك أن ميمة نظافة البيئة والمحيط ميمة ىي مسؤولية الجميع 1(وغيرىا ...الوطني لمبيئة
 وليست باألمر اليين وتتطمب جيود مكثفة من قبل كل األطراف في المجتمع ما يضمن نجاحيا.

استيدافيا والتي انقسمت مابين  إلىنستنتج أن لممديرية قاعدة جماىيرية كبيرة تسعى  االستنتاج:
المجتمع المدني وىو المواطن العادي، ومجموعة من الوكاالت والمؤسسات التي تعد كجميور 

نذكر منيا  وكشريك فعال في المديرية لما ليم من دور فعال في نجاح ميام المديرية، والتي
ية لمنفايات، الوكالة الوطنية لتييئة وجاذبية األقاليم، المرصد الوطني لمبيئة والتنمية الوكالة الوطن

 ...وغيرىا.، جمعية العارف،المستدامة، المكتب الوطني لحماية الساحل، محافظة الغابات

؟ وكيف تقيمون محتوياتىل ىناك تفاعل من طرف جماىير المديرية حول ىذه ال السؤال الثامن:
 عل؟ىذا التفا

 محتوياتىناك تفاعل من قبل ىذا الجميور حول  أنوأجاب أغمب المبحوثين حول  الجواب:
 نظرا لعدد متابعي الصفحة ( قائال " 02، فصرح كل من المبحوث رقم )إال أنو يبقى قميل المديرية

( 05" ويؤكد عل ما جاء بو  المبحوث رقم ) نشوف انو التفاعل قميل نوعا ما وضعيفوال القناة 
متابع  0111فايت  pageمشي حتى التم، ىي كي تشوفي لي متابعين في تصريحو قائال " 

بمعنى ليس بالمرضي والكبير مقارنة صافي قميل"،  01 01بصح في االعجاب والتعميق تمقي 
 بعدد المتابعين وعدد االعجابات والتعميقات.

كان لو رأي أخر، وذلك بان تفاعل الجميور مقبول إلى حد معين، وىذا ما  إال أنو ىناك من   
ممممممم نشوف بمي التفاعل مقبول  وال ( في تصريحو قائال "  03أدلى بو المبحوث رقم )

، بمعنى أنو يرى التفاعل " بأس بيو من ناحية عدد المشاىدات أو عدد التعميقات والمشاركات
 عدد المشاىدات أو عدد التعميقات والمشاركات مع األصدقاء. مقبول وال بأس بو نظرا إلى
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وىناك من صرح عكس ذلك ذلك أنو ال يمكن تحديد التفاعل، وىذا ما أقر بو المبحوث رقم   
منقدرش نعطيك إجابة محددة بنعم أو ال ألنو التفاعل مربوط بطبيعة الموضوع ( قائال " 07)

، بمعنى ال يمكن إعطاء "التفاعل كبير، وكاين العكسالمنشور، كاين المنشور لي يكون فيو 
 .جواب محدد حول التفاعل وذلك يرجع إلى نوع المنشور والمحتوى

بناءا عمى ما تم تداولو في التصريحات لممبحوثيين يمكننا القول أن فيما يتعمق بنسبة  التعميق:
ة عمى الفيسبوك أو قناتيا عبر صفحتيا الرسمي محتوياتيا المنشورةتفاعل جميور المديرية حول 

 لك، كونو راجع إلى طبيعة المنشورعمى موقع اليوتيوب ال يمكن تحديده بإجابة نعم أو عكس ذ
الفيديوىات التي تمقى تفاعل كبير، من خالل عدد  المشاىدات  أوفيناك بعض المنشورات 
مجموعة من ، كما ىو الحال لخرجات المديرية من خالل مشاركة 1واالعجابات والمشاركات

المؤسسات التي تصب في نفس اليدف،أو إعالن عن مسابقة مناصب عمل شاعرة وىناك التي 
تمقى تفاعل مقبول أو قميل،  والذي ربما ىذا األمر يمكن أن يؤثر عمى مكانة المؤسسة مقارنة 

غير بنظيراتيا في نفس القطاع ، أما من ناحية التقييم فيناك من قيم ذلك التفاعل بالضعيف وال
المرضي مقارنة بعدد المتابعين لممديرية عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب، وىناك من يراه عمى انو 

 حد ما مقارنة مع المؤسسات األخرى في نفس القطاع. إلىمقبول وال بأس بو 

نستنتج أن تفاعل جميور المديرية حول ما تتم نشره عبر صفحتيا أو قناتيا الرسمية  االستنتاج:
متذبذب وال يمكن تحديد معالمو النيائية، ويبقى األمر ما بين أنو ىناك تفاعل مرضي ومقبول 
وبين تفاعل قميل وذلك كمو راجع  في األخير ودائما إلى طبيعة و ونوع المنشور، أما تقييم فريق 

 ليذا التفاعل فكان األغمب يرى انو ضعيف. العمل

 ىل يتم الرد عمى التساؤالت واالنشغاالت في خانة التعميقات؟ السؤال التاسع:

 إلىأجمعت كل اإلجابات السؤال الذي طرح عمى أفراد العينة حول ىل يتم الرد  الجواب:
كمف بتسيير الحسابات عمى أن الم التساؤالت المطروحة وانشغاالت الجميور في خانة التعميقات
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( قائال 06، حيث صرح المبحوث رقم )غالبا ما يرد عمى االنشغاالت من خالل خانات التعميق
والرد عمى كل ما  اإلجابةنعم في أغمب األحيان يحرص المكمف بتسيير الصفحة عمى  "

( قي تصريحو قائال 02ويضيف عمى ذلك المبحوث رقم ) يطرحو الجميور في خانة التعميقات"
أنو نتجاوبو معاىم عمى  إالدائما نسعاو عمى الرد سواء في تمك المحظة وال بعد فترة، " 

كوني أنا شخصيا المكمفة بتسيير ( في تصريحو " 07ويؤكد عمى ذلك المبحوث رقم ) العموم"
ما نجاوب عمى كل التساؤالت المطروحة الصفحة ونشر كل المحتويات االتصالية، نحاول داي

 في خانة التعميقات ولو كان الرد متأخر" .

مديرية  حساباتيتبين لنا من خالل تصريحات المبحوثين، أن الجية المكمفة بتسيير  التعميق:
من خالل الرد أو القناة  البيئة بمستغانم تسعى دائما إلى إرضاء جميورىا المتوافد عبر الصفحة 

، ذلك أن 1االنشغاالت، االستفسارات والتساؤالت التي يطرحيا في خانة التعميقاتعمى كل 
ينشر  متابعة كل ما" و المؤسسة باسم التحدث ىيالوظيفة األساسية لممكمف بالعالقات العامة 

عداد الردود عميو وتحميل  في الوسائل اإلعالم المختمفة عن المنشأة وعرضو عمى اإلدارة وا 
 التفكير عمى يعمل حيث.2"تنشر عن المنشأة وصورتيا وتقديميا لإلدارة المعمومات التي

خمق عالقات طيبة مع "، ورقي تميزا أكثر  بيا يعمل التي المؤسسة صورة لجعل واالبتكار
الجميور: من خالل استمرار تواصل وتفاعل المنظمة مع الجميور وتبادل المعمومات معيم 

الختالفات المتفاوتة بين جميور المؤسسة كونو يضم فئات مراعاة ا، 3"في إطار من المصداقية
عمرية مختمفة، وىذا كمو ما يعكس الصورة  الذىنية حسنة عند ىذا الجميور عنيم، ويضمن 
 استمرارية ىذه العالقة من خالل إتقان كل طرق التواصل، ومن ميامو الرئيسية أيضا نذكر

عن  باإليجابعمى ترقيتيا حتى تنعكس الحرص عمى التواجد عبر صفحات المؤسسة والعمل 
ىذه المؤسسة وتجديدىا ومتابعة كل ما يطرأ عمييا من جديد، ذلك أنو أصبح الفرد يتبنى فكرة 
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وصورة عن أي مؤسسة بناءا عمى ما تسوق لع عبر صفحتيا الرسمية، وىذا ما تحاول عممو 
 العامة والمسير لصفحتيا الرسمية.مديرية البيئة بوالية مستغانم من خالل المكمف بالعالقات 

نستنتج أن المكمف بالعالقات العامة وفريق عممو بمديرية البيئة، دائما ما يسعى إلى  االستنتاج:
الرد عمى كل ما يطرحو جميور المؤسسة في خانة التعميقات، والحرص عمى أن يكون الرد 

 مقعنا ويعكس صورة المؤسسة باإليجاب.

قد أنو من الضروري االعتماد عمى ىذه المواقع في إطار التواصل مع ىل تعت السؤال العاشر:
 الجماىير؟ولماذا؟

كانت أغمبية التصريحات حول اعتقاد أفراد العينة بضرورة االعتماد عمى ىذه المواقع   :الجواب
" في رأيي انو ( في قولو 03في إطار التواصل مع الجماىير، حيث أقر المبحوث رقم )

نو اصبح أغمب الناس تستخدم ىذه المواقع، عمى ذاك اتخذنا نفس ضروري، خاصة وا
، ويضيف عمى ذلك المبحوث رقم الطريق باش نوصمو الرسائل نتاعنا وتمقى صدى عندىم"

نعم ىو األمر ضروري، كونيا تساىم في سرعة نشر المعمومة وتعتبر ( في  تصريحو " 06)
 أيضا نافذة لتسييل التواصل مع الجميور"

انو كان ىناك فئة قميمة التي أجابت بعدم ضرورة االعتماد عمييا كميا، وىذا ما جاء بو  إال   
" ليس بالضرورة، ألنو كاين طرق أخرى باش تتواصل مع  (  قائال02المبحوث رقم  )

الجميور كيما اإلعالنات والممصقات، وزيد مشي كامل الناس عندىا ىاتف ذكي و النت 
ليس بالضروري خاصة وان  األمرىذا  أنبمعنى ، ج عمى اليوتيوب"وعندىا الفيسبوك وال تتفر 

والممصقات، ذلك أن ليس  اإلعالناتىناك وسائل أخرى تمكن المديرية من نقل محتوياتيا مثل 
التطمع عمى موقع الفيسبوك واليوتيوب نظرا لعدم توافر أجيزة ذكية ليم أو  إمكانيةكل الناس ليا 

 .انعدام شبكة االنترنت
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يتضح لنا من خالل التصريحات انو انقسمت اآلراء بين من يعتقد أن االعتماد عمى  التعميق:
ىذه الصفحات والمواقع أمر ضروري وبين من ال يراىا في نظره ضروري، فمن يرى من زاوية 
أنيا ضرورية تم تبرير رأيو عمى أنو أصبحنا نعيش في عصر االنترنت والمجتمع أصبح رقمي 

أكثر األدوات التي تم استخداميا في مجال العالقات العامة، وأكثرىا " كونيا بق،أكثر من السا
أىمية عمى اإلطالق، كونيا الطريقة التي تتواصل بيا المنظمات داخميا بين منتسبييا 

افة إلى العديد من االمتيازات التي قدميا والتي تمثمت في أنو قرب ضإ ،1"وخارجيا مع جميورىا
المسافات، اختصر في الجيد والوقت، ناىيك عن سيولة االستخدام، سرعة نقل المعمومات، 

، التعميق والمشاركة والتواصل معيم في اإلعجابميزة التفاعل مع اآلخرين من خالل خانات 
مر غير ضروري ذلك أنيا تبرر بعدم لجوء كافة الناس نفس الوقت، أما الفئة التي ترى األ

لمواقع التواصل االجتماعي،ربما بحكم السن أو بحكم الدخل الفردي، وانو ىناك وسائل أخرى 
حتى وان كانت تقميدية إال أنيا تبث األفكار المراد إيصاليا كالممصقات، المطويات واإلعالنات 

 عمى الممرات والطرق.

ج من خالل ما تم تناولو ، وبناءا عمى اغمب التصريحات أن مديرية البيئة نستنت االستنتاج:
عبر مواقع التواصل االجتماعي  خمق حساباتبمستغانم ترى انو من الضروري االعتماد عمى 

لمتواصل مع جميورىا، ذلك أنيا سيمت عممية التواصل واقتصرت الجيد والوقت لكال الطرفين 
وبين جميورىا، وبناء عالقات ودية عبر ىذه الصفحات من خالل  وخمقت نوع من التفاعل بينيا

 تبادل اآلراء حول نشاطات وانجازات المديرية.

قد حققت بعض أىداف المؤسسة؟ كيف  الحساباتىل تعتقد أن ىذه ر: السؤال الحادي عش 
 ذلك؟

: اجتمعت تصريحات المبحوثين حول اعتقادىم بتحقق بعض أىداف المديرية بعد الجواب
( قائال 02المجوء إلى الصفحة أو القناة الخاصة بالمديرية، فقد اقر حول ذلك المبحوث رقم )
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في رأيي الشخصي نشوف انو حقت المطموب " ىدف المؤسسة" عالخاطرش ولى كاين وعي "
يتعمق بالمؤسسة ومياميا ودورىا الرئيسي في المجتمع بزاف من قبل الشعب خاصة فيما 

ولي ىو توعية كل الناس بالمساىمة في اإلبقاء عمى نظافة المحيط كونو يعتبر مسؤولية 
بمعنى أن ىذه الحسابات قد حققت األمر المطموب الذي تسعى اليو المديرية، ذلك لما  "،الجميع

يتو بوجوب المساىمة في الحفاظ عمى نظافة حققتو من نشر الوعي لدى المجتمع المدني وتوع
نعم ( في تصريحو " 07ويضيف عمى ذلك المبحوث رقم ) المحيط التي تعد مسؤولية الجميع.

حققت ىذه المنشورات بعض من أىداف المؤسسة، من خالل أنيا ساىمت في عممية 
 التسويق الخارجي والرقمي لمجموعة من مطويات وممصقات تتضمن أعمال ونشاطات
المؤسسة، والتي لقت تفاعل المجتمع المدني " جميور المؤسسة" مع ىذه المنشورات من 

 إيصالخالل المشاركات التي يقوم بيا مع أصدقائيم عبر صفحاتيم الشخصية، ما ساىم في 
 oui cv" ( في تصريحو05وىذا ما أكده المبحوث رقم )الرسالة الى اكبر نطاق ممكن"، 

comme memeأنياور في زيادة نشر الوعي لدى المجتمع المدني، ساىمت ، كان لييا د 
بمعنى ال بأس بذلك، حققت ، جال البيئة والمحيط"عطات فكرة حول ما تقوم بو مؤسستنا في 

عطاء فكرة حول ميام المؤسسة اتجاه  بعض من أىداف المديرية من خالل زيادة نشر الوعي وا 
 البيئة والمحيط.

يتضح لنا من خالل تصريحات المبحوثين والتي اجتمعت عمى أنو ساىمت ىذه  التعميق:
التوعية العامة: مساىمتيا في نشر "في تحقيق أىداف المؤسسة والتي كان أبرزىا  الحسابات

من خالل توعية المجتمع بأىمية القضايا التي تتصدى ليا وأىمية الخدمات والبرامج التي 
العتماد عمى ممصقات ومطويات وفيديوىات سمعية بصرية من خالل ا ،1تنفذىا المنظمة"

"وكسب أعضاء جدد: من خالل  محممة الكترونيا بضرورة الحفاظ عمى نظافة البيئة والمحيط
توسعيا من اطالع األفراد عمى فمسفة المنظمة ورسائميا وأىدافيا، كذلك تساعدىم عمى تقييم 
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، التشارك في ىذه 1 الميتمين باالنضمام إلييا"برامجيا وخدماتيا االجتماعية مما يشجع إقبال 
ذلك أننا أصبحنا نعتمد  الميمة  مع اآلخرين والتي تعتبر من مسؤولية الجميع ودون استثناء، 

عمى مثل ىذه المواقع واالعتماد عمينا وبشكل كبير من أجل الحصــول عمـى األخبار 
وحـركات اجتماعيـة، وبالتالي أصبحت ىذه والمعمومـات، والتعبيـر عـن اآلراء، وتكويـن مواقـف 

بالرغم من أن ىذه المواقع أنشئت باألساس لمتواصل بين األفراد، و  .المواقع أسيل وأقرب لألفراد
واستخدمت في البداية ألغراض التسمية والترفيو إال أنو امتد استخداميا واالستثمار فييا ليشمل 

 النشاط اليادف إلى توعية المجتمع المدني .

 نستنتج أن مديرية البيئة بمستغانم ومن خالل اعتمادىا عمى صفحتيا الرسمية  االستنتاج:
كمنبر لنقل الرسائل قد حققت أىدافيا التي كانت ترمي إلييا والتي وقناتيا عمى موقع اليوتيوب 

تمثمت في التعريف بمياميا ووظائفيا في المجتمع، زيادة نشر الوعي لدى المواطنين بضرورة 
 حفاظ عمى سالمة ونظافة المحيط، كسب قاعدة جماىيرية والتي ىي في تزايد مستمر.ال

 ؟حساباتما ىي القيمة المضافة بعد استخدامكم ليذه ال: السؤال الثاني عشر

المبحوثين والتي تصب في وعاء واحد حول  سؤال ماىية القيمة  إجاباتتعددت : الجواب
"  ( قائال01، فقد أقر عمى ذلك المبحوث رقم )حساباتالمضافة بعد استخدام المديرية ليذه ال

لي ضافتيا ىذه المواقع أنيا ساىمت في عممية التعريف بالمديرية ومياميا،  األمورمن بين 
بمعنى أن ىذه الحسابات في فترات وجيزة، قصرت المسافة بينا وبين جميورنا"  األفكارتوصيل 

ويضيف عمى ذلك المبحوث . رىا في المجتمعقصرت الجيد والوقت، عرفت الكل بمياميا ودو 
" والت ىمزة وصل بينا وبين الشعب، نشرت نشاطاتنا الي بالك مشي قاع الناس ( 03رقم )

العمل  إطاركانت تعرف بيا، سيمت اننا نتواصمو مع مؤسسات وجمعيات وحتى الوزارة في 
فضاء كانت أنو أصبح ىمزة بمعنى ذلك أن القيمة المضافة بعد استخدام ىذا ال بطبيعة الحال"،

وصل ووسيط بين المديرية وجماىيرىا خاصة تمك التي ال تعمم بدور المديرية، إضافة إلى 
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وىذا ما أكد عميو المبحوث رقم  ،تسييميا عممية التواصل مع المؤسسات والجمعيات األخرى
وأىدافيا، " خالت الناس تعرف وتدي فكرة عمى طبيعة ونوع وأساس المديرية  ( في قولو06)

بمعنى أن ىذه الحسابات قد  بسطت تواصمنا معاىم، نشرت انجازاتنا وعرفت الناس بييا"
سمحت لممواطن أن يعمم ويأخذ فكرة حول المؤسسة وطبيعة نشاطيا، مع سيولة التواصل معو 

 .عبرىا

يتبين لنا ومن خالل إجابات المبحوثين التي كانت متقاربة إلى حد بعيد حول القيمة  التعميق:
والتي كان اغمب  الفيسبوك واليوتيوبموقع فتحيا لحسابات عبر المضافة لممؤسسة وذلك بعد 

أو جل أفراد العينة ركز عمييا عمى أن ىذه المواقع ساىمت بتعريف المؤسسة وطبيعة نشاطيا 
افة ضإ، وانتقاء المعمومات الالزمة حوليامدني الذي ربما لم يكن عمى دراية بيا لدى المجتمع ال

إلى نشر ىذه النشاطات ومشاركتيا عبر ىذا المنبر مع األفراد المستخدمين والمتابعين ليا، 
، إدارة سمعة المؤسسة عبر االنترنت، والتواصل مع تحسين العالقة بالمجتمع المحمي"

وأنيا ربما  .1والتفاعل معو، والوصول إلى قطاع كبير من الجميور"الجميور بشكل أعمق 
تحولت إلى وسيمة رسمية بينيا وبين المؤسسات الشريكة التي تم ذكرىا سابقا، ناىيك عن الوزارة 
التي جعمتيا كنافذة تتطمع عبرىا عمى كل ما تنجزه المديرية وتابعة كل نشاطاتيا، سيمت طريقة 

ل بينيا وبين متابعييا مع السماح بتبادل األفكار واآلراء حول موضوع التواصل وخمقت التفاع
 معين.

نستنتج من خالل ما تم عرضو، أن مديرية البيئة بوالية مستغانم كانت ليا عدة  االستنتاج:
مى موقع الفيسبوك وقناة عمى موقع اليوتيوب ونذكر ع حسابإضافات من خالل لجوءىا بانشاء 

وبمياميا ووظائفيا، سيولة تواصميا مع جميورىا وتبادل اآلراء معو من أبرزىا التعريف بيا 
 خالل خانة التعميقات، زيادة نشر الوعي لدى المواطنين حول البيئة وضرورة الحفاظ عمييا.
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 االستنتاجات العامة لممحور الثاني:

  لمنفايات، يتمثل جميور مديرية البيئة بمستغانم في المجتمع المدني، الوكالة الوطنية
المرصد الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة، المكتب الوطني لحماية الساحل، محافظة 

 الغابات...وغيرىا.
  تفاعل جميور المديرية حول ما تتم نشره عبر صفحتيا أو قناتيا الرسمية متذبذب وال

عمل يمكن تحديده بالشكل النيائي، وذلك حسب طبيعة ونوع المنشور، أما تقييم فريق ال
 ليذا التفاعل فكان األغمب يرى انو ضعيف.

  نستنتج أن المكمف بالعالقات العامة وفريق عممو بمديرية البيئة، دائما ما يسعى إلى الرد
 .عبر حسابات المؤسسة عمى كل ما يطرحو جميور المؤسسة في خانة التعميقات

  رسمية عبر مواقع  حساباتمديرية البيئة بمستغانم ترى انو من الضروري االعتماد عمى
التواصل االجتماعي لمتواصل مع جميورىا، ذلك أنيا سيمت عممية التواصل وخمقت نوع 

 من التفاعل بينيا وبين جميورىا.

  من خالل لجوئيا الى فتح  مديرية البيئة بمستغانم قد حققت أىدافيا التي كانت ترمي إلييا
ي التعريف بمياميا، كسب قاعدة والتي تمثمت فحسابات عبر مواقع التواصل االجتماعي 

جماىيرية والتي ىي في تزايد مستمر، نشر الوعي لدى المجتمع المدني بالحفاظ عمى 
 سالمة المحيط.

  لممديرية العديد من اإلضافات وذلك بعد فتحيا صفحة عمى موقع الفيسبوك وقناة عمى
زيادة نشر الوعي لدى موقع اليوتيوب والمتمثمة في التعريف بيا  كمؤسسة وبأىم وظائفيا، 

 إطارالمواطنين حول البيئة وضرورة الحفاظ عمييا، اقتصار في الجيد والوقت خاصة في 
 تواصميا مع جميورىا أو المؤسسات الشريكة ليا.
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 : النتائج العامة لممقابمة

 من خالل إجرائنا لممقابمة توصمنا لمنتائج التالية:   

   ىي المواقع التي تم إنشائيا من قبل مديرية البيئة لوالية مستغانم المبحوثين أن  إجابةتؤكد
 .2017موقع "الفيسبوك" و "اليوتيوب" المذان تم فتحيما في عام 

  اإلعالم  مجالفي  متخصصىو مديرية مالرسمية ل الحساباتمسير تشير نتائج الدراسة أن
 .واالتصال تخصص اتصال وعالقات عامة 

  رؤية المديرية بضرورة حضورىا الرقميأكدت نتائج الدراسة حول. 
  عبر ليا الميدانية المديرية حريصة عمى نشر كل نشاطاتيا وأعمااتفق أغمب المبحوثين بأن

 .حساباتيا الرسمية
  المديرية تقوم باستخدام كل أنواع المحتويات االتصالية  بين االعالنات أوضحت دراستنا أن

 ) صور، فيديو قصير، نصوص (. تعددية الوسائط أىم انجازاتيا من خالل واألخبار حول 
  التي تم فتحيا من قبل مديرية البيئة بمستغانم قد ساىمت  حساباتالكشفت الدراسة بأن

 يا، وأىم نشاطاتيا وأبرز وظائفيا.وبشكل كبير بالتعريف ب
 يمكن شممو في الشركاء:متعدد والذي  جميور مديرية البيئة بمستغانم أظيرت النتائج بأن 

 الوكالة الوطنية لمنفايات
 لوطني لمبيئة والتنمية المستدامةالمرصد ا 
 المكتب الوطني لحماية الساحل 
 محافظة الغابات 
 دار البيئة 
 وغيرىا.جمعية الحياة، عارف، زارع السالم... 

 الجميور الخارجي العام.إضافة إلى 
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  حساباتياتفاعل جميور المديرية حول ما تتم نشره عبر أثبتت إجابات المبحوثين أن 
كتقييم من قبل فريق عمل العالقات  ضعيف و ،متذبذب وال يمكن تحديده بالشكل النيائي

 مقارنة بالعدد اإلجمالي لممنضمين ليذه الحسابات. العامة
 أن المكمف بالعالقات العامة وفريق عممو بمديرية البيئة، دائما ما يسعى  يؤكد المبحوثين

 إلى الرد عمى كل ما يطرحو جميور المؤسسة في خانة التعميقات.
  فتح مديرية البيئة بمستغانم ترى انو من الضروري االعتماد عمى تؤكد نتائج دراستنا بأن

 عبر مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع جميورىا. حسابات

 والتي  تسعى إلى تحقيقياأىدافيا التي كانت بعض من قد حققت  تبين الدراسة بأن المديرية
في التعريف بمياميا، كسب قاعدة جماىيرية والتي ىي في تزايد مستمر، نشر  كانت

 .المواطنين حول ضرورة الحفاظ عمى البيئةالوعي لدى 

 حسابات عمى لممديرية العديد من اإلضافات وذلك بعد فتحيا حت نتائج الدراسة بأن أوض
اقتصار في  وبأىم وظائفيا، بيا كمؤسسةعريف والمتمثمة في الت مواقع التواصل االجتماعي
 تواصميا مع جميورىا أو المؤسسات الشريكة ليا. إطارالجيد والوقت خاصة في 

 نتائج المالحظة:

فترة تربصنا بيذه المؤسسة، قمنا بتتبع كل النشاطات المتعمقة بمجال االتصال من خالل    
والعالقات العامة، كما حرصنا عمى تسجيمنا بكل موضوعية لنتوصل إلى نتائج التي لم تستطع 
أداة المقابمة الوصول إلييا بحكم المعوقات الزمنية، وحتى المغوية في ترجمة كل تمك النشاطات، 

 ن خالل المالحظة إلى:حيث توصمنا م

 والتحسيس ىي  اإلعالمالعالقات العامة في مديرية البيئة  خاصة فيما يتعمق بمصمحة  إن
التي  ، إال موظفة واحدة وىي المكمفة بتسيير الصفحة الرسمية مجرد ممارسة ونشاط فقط

 كان تخصصيا اتصال وعالقات عامة.
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  عالقة جيدة وغير رسمية.العالقة مابين العمال في المديرية والمدير ىي 
 واتخاذ القرارات صرامة من قبل المدير خاصة فيما يتعمق بوقت العمل. 
 .االستقبال الجيد لمجميور الخارجي من قبل كل عمال المديرية دون استثناء 
 .احترام الوقت والمواعيد من قبل عمال المديرية 
 .تقديم يد المساعدة فيما بين مكاتب ومصالح المديرية 
 حتى في مجال تفعيل االتصال مع الجميور الخارجي الميام فيما بين العمال تقاسم. 
 ما يعكس محيط محفز لمعمل نظافة وىدوء تام في المديرية. 

 التحقق من صدق الفرضيات في ضوء النتائج:

والتي تمثمت في اعتبار أن موقع الفيسبوك ىو الموقع األكثر استخداما من  الفرضية األولى:
 قبل مديرية البيئة بمستغانم مقارنة بمواقع التواصل االجتماعي األخرى.

إن إسيام الفيسبوك في عمل المؤسسات العمومية كوسيمة ومنبر لنقل المعمومات ونشاطات   
تحقق  إلىمن خالل قناة رسمية، يؤدي بنا  وبرامج المؤسسة، إضافة إلى موقع اليوتيوب

-09-06الفرضية األولى نسبيا، وىو ما يؤكد صحة الفرضية من خالل تحميل السؤال رقم )
( والذي يبين استخدام الفيسبوك واليوتيوب كوسيمة في نقل نشاطات المديرية وكل ما يتعمق 10

كثر من صدق ىذه الفرضية من إضافة إلى مساىمة أداة المالحظة في التأكد أبمجال عمميا.
خالل ما سجمناه أثناء تواجدنا، حيث كان موقع الفيسبوك األكثر استخداما أثناء فترة تواجد 

 العاممين بالعمل. 

والتي تمثمت في أن ىناك عالقة بين درجة حضور المكمف بالعالقات العامة  الفرضية الثانية:
عل الجماىير، حيث أن حضور المكمف عمى مستوى مواقع التواصل االجتماعي ودرجة تفا

بالعالقات العامة والمسير لحسابات المديرية الرسمية عمى ىذه المواقع ومتابعتو ليا ونشر كل 
، ما لحاسباتيامستجدات المؤسسة ينعكس من خالل تجاوب وتفاعل جميور المديرية المتابع 

 (.16-15-14-13قم )يؤكد صحة الفرضية، وىذا ما لمسناه من خالل تحميمنا لمسؤال ر 
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 االستنتاج العام لمدراسة:

 والتحسيس. اإلعالم خاصة في مصمحة  مقبولممارسة نشاط العالقات العامة  .1
من بين المواقع التواصل االجتماعي التي قامت مديرية البيئة بمستغانم بفتحيا ىي موقع  .2

 الفيسبوك وموقع اليوتيوب.
تعتمد مديرية البيئة بمستغانم في نقل نشاطاتيا عمى مجموعة من المحتويات االتصالية  .3

واألخبار حول كل ما يتعمق بأبرز نشاطاتيا  لجميورىا الخارجي عبر  اإلعالناتأىميا 
صفحتيا وقناتيا من خالل صور مرفقة بنصوص وفيديوىات قصيرة وذلك حسب طبيعة 

 .ذي تم القيام بوالنشاط ال
أكبر  إلىف مديرية البيئة بوالية مستغانم مواقع التواصل االجتماعي من أجل الوصول توظ .4

 اآلراءتبادل  وعدد ممكن من األفراد المستخدمين، ومحاولة توطيد العالقة فيما بينيما 
 والرد عمى كل االنشغاالت المطروحة من خالل خانة التعميقات. واألفكار
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قد أتاحت العديد من الفرص من خالل السماح  ات التواصل االجتماعي وما أفرزتوشبك إن  
التفاعل المباشر دون  إمكانيةمن التشارك بالمعمومات بين جميع مستخدمي ىذه الشبكة، مع 

التي  إحدى وسائل االتصال الحديثة ىذه المواقعتعد و  بعين االعتبار الحواجز الجغرافية. ذاألخ
 .مختمف مجاالت الحياة االجتماعية كوسيمة لالتصال وتبادل األفكار والمعموماتغزت 

أصبحت أحد الخيارات الميمة  لمعديد من المؤسسات من أجل الترويج والتسويق إذ    
االستثمار فييا وجعميا من بين أىم الوسائل التي ترتكز عمييا في استغالليا و  لخدماتيا، فحاولت

 نقل محتوياتيا االتصالية والتواصل مع جميورىا.

دور المكمفين بالعالقات وفي إطار كما ىو الحال بالنسبة لمديرية البيئة بوالية مستغانم والتي    
رىا ومعرفة انشغاالتو وأرائو حوليا عمى العامة في نقل نشاطات المديرية والتواصل مع جميو 

قد خمصت ىذه  .حساباتيا الرسمية عبر مواقع التواصل االجتماعي وأىم المحتويات المنشورة
مواكبة  إلىمديرية البيئة بمستغانم سارعت  أنتوصمنا  إذالعديد من النتائج أىميا،  إلىالدراسة 

ر من وسائل اتصاليا واعتمادىا عمى وسائل االتصال الحديثة " يتطو ىذا العصر من خالل 
حسابات رسمية تابعة ليا في مواقع التواصل االجتماعي والتي تمثمت في  وذلك بفتحالرقمية" 

باعتمادىا عمى المكمف بالعالقات العامة  موقعين فقط وىما موقع الفيسبوك وموقع اليوتيوب، 
 لمنسقة مع الوكاالت، الجمعيات والمؤسسات األخرى الشريكةا من أجل نقل نشاطاتيا وبرامجيا

ي" ذلك لما ألت "المجتمع المدن جميورىا إلى  التي ليا دور ىي األخرى في إتمام عمل المديرية
تشكيل الوعي االجتماعي من نشر الثقافة و في محوريا تؤدي دورا  وأصبحت إليو ىذه المواقع

كوسيمة لعرض  أيضا اتخذىاوالتي ،  ايجابيةخالل إكساب الفرد عادات وسموكيات اجتماعية 
انجازاتيا لوزارة البيئة التي أصبحت ىي األخرى ميتمة بكل ما ينشر عبر ىذه الحسابات 

تمثمت اغمب محتويات المديرية  ،إليياالمؤسسة بانجاز مياميا المنوطة  كفاءةوتقييميا لمدى 
في عرضيا لمخرجات الميدانية التحسيسية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات األخرى الشريكة ليا 
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ليا سواء كان  الالزمتمك الخرجات من خالل تقديم كل الدعم  إنجاح إلىوالتي تسعى دائما 
متخصصين في مجال  وىذا باعتبار أن أغمب المكمفين بيذه الميمة معنويا. أوالدعم ماديا 

دارة  االتصال والعالقات العامة، مما يتيح تقديم خدمة ذات نوعية أثناء وقوفيم عمى تسيير وا 
 .ىذه الحسابات

ويبقى بحثنا ىذا مجرد اجتياد متواضع حول معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل    
أنو تبقى  إالئة بمستغانم، االجتماعي من طرف العاممين في دائرة العالقات العامة بمديرية البي

، لذا نرجو من الطمبة الباحثين والدارسين مواصمة واإلثراءالتعمق  إلىعدة زوايا تحتاج 
 واستكمال ىذه الدراسة.



 

 

قائمة 
 المراجع



 قائمة المراجع
 

 
96 

 :الكتب 

،مؤسسة الوراق أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية: مروان عبد المجيد إبراهيم .1
 .2000،1لمنشر والتوزيع، عمان، ط

المكتبة الجامعية ، العالقات العامة في الدول النامية :البخشونجي حمدي عبد الحارث .2
 .2000اإلسكندرية، مصر دط، 

،القاهرة لمنشر، مصر، العالقات العامة في المنشأت السياحية :فؤادة عبد المنعم، البكري .3
2004. 

دراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها عمى الفرد  :بن عبد اهلل عزيز أحمد .4
 ه.1436،كمية المغة العربية، جامعة اإلمام، الرياض، والمجتمع

، ديوان المطبوعات مناهج البحث في عموم اإلعالم واالتصال : أحمد بن مرسمي .5
 .2003 الجامعية، الجزائر،

، ديوان المطبوعات مناهج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال :أحمد بن مرسمي .6
 .2010، 4الجامعية، الجزائر، ط

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، مناهج البحث في عموم التربية وعمم النفس: تركي رابح .7
 .1984الجزائر، 

بداع :الجبوري عبد الكريم راضي .8 ،دار ومكتبة الهالل بيروت لبنان، العالقات العامة فن وا 
 .2001دط ، 

، مركز الدراسات والبحوث، مدخل إلى العالقات العامة واإلنسانية :الجحني عمي بن فايز .9
 .2006 1السعودية، طجامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض 

، 1، دار الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت، طالفيسبوك والشباب العربي :جرار ليمى  .10
2012. 

 .1998، الميسرة لمنشر والتوزيع، األردن، دط، العالقات العامة :جميل أحمد خضر .11
، دار زهران لمنشر العالقات العامة مفاهيم وممارسات :جودة محفوظ أحمد  .12

 .2008األردن، والتوزيع،عمان 



 قائمة المراجع
 

 
97 

، المركز الفمسطيني لالتصال والسياسات المرشد في العالقات العامة :جميلدرباشي  .13
 .2011التنموية، الخميل، فمسطين، 

، دار هومه مدخل إلى منهجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية :فضيلدليو  .14
 . 2014لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

دار وائل لمنشر والتوزيع،  العالقات العامة رؤية معاصرة: الديممي عبد الرزاق محمد  .15
 .2005، 1عمان ، ط

 ،1، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، طالجديد والصحافة االلكترونية اإلعالم :ديمميال .16
2011. 

الدار المصرية ، إدارة العالقات العامة، "المدخل االستراتيجي": عياد خيرتو  لجمالا راسم .17
 .2005المبنانية القاهرة، دط، 

، دار جهاد لمنشر والتوزيع، عمان األردن، دراسة في التواصل االجتماعي :ساوي حممي .18
 .2015، 1ط
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، العالقات العامة ووسائل االتصال :سمطان، محمد صاحب .19

 .2011، عمان، 1ط

، دار المعرفة الجامعية، بين النظرية والتطبيق العالقات العامة :شدوان عمي  شيبة .20
 .2009جامعة اإلسكندرية، 

، دار أسامة لمنشر اإلعالم الجديد،" شبكات التواصل االجتماعي :عمي خميلشقرة  .21
 .2014، 1، طاألردنوالتوزيع، عمان 

، دار الشروق الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات اإلعالم: صادق عباس مصطفى .22
 .2008، سنة 1والتوزيع، طلمنشر 

، مكتبة الرائد العممية، عمان، العالقات العامة األسس والمبادئ :صرايرة محمد نجيب .23
 .2000دط ، 

 .1985، عالم الكتاب، القاهرة مصر،دراسات في العالقات العامة واإلعالم :عجوة عمي .24



 قائمة المراجع
 

 
98 

والتوزيع  ، دار أسامة لمنشرمفاهيم جديدة في العالقات العامة :فهمي محمدالعدوي  .25
 .2011األردن عمان، 

، المكتب الجامعي العالقات العامة والخدمة االجتماعية :كشك محمد بهجت جاد اهلل  .26
 .2003الحديث، اإلسكندرية مصر، دط، 

، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، عمان األردن، مدخل إلى العالقات العامة :ليري صالح .27
 .2005، 1ط
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر لعامةالعالقات ا :محمد المصري أحمد .28

 .2002د.ط،  
دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب " تويتر  :مركز المحتسب لالستشارات .29

 ه.1438، 1، دار المحتسب لمنشر والتوزيع، الرياض، طنموذجا"
والتوزيع، النفائس لمنشر  ، دارثورة الشبكات االجتماعية : خالد غسان يوسفالمقدايد  .30

 .2013، 1، طاألردنعمان 
: اإلنسانيةمنهجية البحث في العموم : وآخرونموريس أنجرس، تر، بوزيد صحراوي  .31

 .2004،دار القصبة لمنشر، الجزائر،تدريبات عممية
، دار الراية لمنشر والتوزيع، إدارة العالقات العامة والبروتوكوالت :هاشم حمدي رضا .32

 .2011، 1األردن، ط
، دار أسامة لمنشر العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي :هتيمي محمود  .33

 .2015، 1والتوزيع، عمان األردن ، ط
 المغة األجنبية:

1 -  Conférence Infopresse. « Relations publiques - Le nouveau rôle de la 

profession en entreprise », conferences.infopresse.com, 13 avril 2016, 
consulter sur : http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-publiques-role-
multitaches-se-confirme/, le 29-05-2019 a01h . 
 
 

 المعاجم والقواميس:

، سنة 1، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاهرة، طالمعجم االعالمي :حجاب محمد منير .1
2004. 

 

http://conferences.infopresse.com/detail/2016/04/13/relations-publiques
http://conferences.infopresse.com/detail/2016/04/13/relations-publiques
http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-publiques-role-multitaches-se-confirme/
http://veilletourisme.ca/2016/04/25/relations-publiques-role-multitaches-se-confirme/


 قائمة المراجع
 

 
99 

 

 :تالمجال
التواصل اإلعالم الجديد في انتفاضات الشعوب العربية )شبكات دور  :جعفري نبيمة  .1

، دراسة منشورة في مجمة الحكمة لمدراسات اإلعالمية واالتصالية، مجمة االجتماعي(
دورية أكاديمية محكمة، تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة، العدد السابع، السداسي األول، 

 .2016، 0502_2353ردمك 

دارة توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في ا :زين الدين محمد جياد .2
. مجمة 2014)شركات هاتف النقال زين، أسيا سيل نموذجا( ، سنة سمعة الشركات 
 .2017كانون الثاني  28الفراهيدي، العدد 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق برامج العالقات العامة : رسمية محمدشقران  .3
العالقات ، دراسة مسحية عمى عينة من موظفي لمجامعات األردنية لتحسين صورتها

العامة وطمبة الجامعة األردنية، جامعة جدارا، دراسة منشورة في مجمة  وحدة البحث في 
 .2018، الجزء الثاني، نوفمبر 03، العدد 09تنمية الموارد البشرية، المجمد 

العالقات العامة ودورها في زيادة كسب ثقة الجمهور  :يعقوب محمد ، عبد اهلل مكي .4
، دراسة حالة البنك السوداني الفرنسي، مجمة 2010/2015بالمؤسسات المصرفية، 

، جوان 01مجمة دورية عممية محكمة، جامعة افريقيا العالمية، العدد  العموم االدارية،
2017. 
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دراسة ميدانية عمى المؤسسات المحمية، تحت إشراف د أمين وافي، قسم  االجتماعية،
عالن، الجامعة اإلسالمية، غزة،   . )منشورة(.2011، 2010صحافة عالقات عامة وا 

وظيفة العالقات العامة وانعكاساتها عمى أداء المؤسسة العمومية  :بوخناف هشام .2
عنابة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ، دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائرالجزائرية
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 denitex ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في عموم اإلعالم واالتصال،  نموذجا
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عالقات  إدارةأثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في أداء  :إحسانعيدان عثمان  .4
 إشرافالخاصة، تحت  األردنيةجامعات ، دراسة ميدانية من وجهة نظر طمبة الالزبائن

االلكترونية ، كمية  األعمالد.ليث الربيعي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في 
 . ) منشورة(.2015، أيار األوسط، جامعة الشرق األعمال

، مؤسسة دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة االقتصادية :لقصير رزيقة .5
نموذجا، تحت إشراف حسين خريف، ،مذكرة تخرج لنيل شهادة األمالح بقسنطينة 

الماجستير تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع ،جامعة منتوري قسنطينة ، 
 .) منشورة(.2006/2007

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات  : مريم نريماننومار  .6
في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ، دراسة عمى عينة من مستخدمي الفايسبوك االجتماعية

الماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة، 
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استخدام العالقات العامة لمواقع التواصل االجتماعي  :هاني جبر سيما ،زينة ماجد بكير .7
تحت إشراف د.سمر الشنار،جامعة النجاح الوطنية، كمية  ،نموذجا""مدينة روابي 

نابمس  2017/2018االقتصاد والعموم االجتماعية، قسم العالقات العامة واالتصال 
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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 كمية العموم االجتماعية

 -جامعة مستغانم –قسم عموم اإلعالم واالتصال 

 تخصص اتصال وعالقات عامة

 (استمارة استبيان ) 

 

 

 أخي الموظف/ أختي الموظفة... 

لكم مني فائق االحترام والتقدير...نضع بين أيديكم استمارة "االستبيان" التي تيدف لمتعرف   
"اتجاىات المنتسبين لدائرة العالقات العامة نحو استخدام لمواقع التواصل عمى مدى 
 االجتماعي".

واالتصال، تخصص اتصال  نحن بصدد التحضير لشيادة الماستر، قسم عموم اإلعالم  
 وعالقات عامة،  بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم.

نرجو منكم التعاون معنا في اإلجابة عمى ىذا االستبيان. ونتعيد لكم بأننا سنقوم باستخدام    
 نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ونقدر لكم ىذا الجيد مسبقا. معموماتكم ألغراض عممية فقط و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــات:مالحظــــــ

  ضع عالمة .في خانة الجواب الذي تختاره 
  .رقاد حميمة.تحت اشراف الدكتورة              نرجو منكم اإلجابة عمى كل األسئمة : 

 : بن ستي نادية.من اعداد الطالبة

 2018/2019السنة الجامعية : 

 اتجاىات المنتسبين لدائرة العالقات العامة نحو استخداميم لمواقع التواصل االجتماعي
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