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 الممخص
 

  : بالمغة العربية الممخص

في ترقية أداء  تكنولوجيا االتصال الحديثة مساهمةجاءت دراستنا الموسومة بعنوان " 
مديرية توزيع  حالة دراسة والتي حصرنا جانبيا الميداني في ،ممارسي العالقات العامة"

 جابة عناإلمعالجة ىذا الموضوع  ، سعينا أثناءالكيرباء والغاز )سونمغاز( لوالية بشار
ل الحديثة في ترقية أداء ممارسي كيف تساهم تكنولوجيا االتصااإلشكال اآلتي: 
الوقوف عمى الدور الذي تؤديو ىذه التكنولوجيات في تطوير بيدف  العالقات العامة؟

 عمل الممارسين عن طريق استخداميم ليا.
دراسة الحالة لصعوبة منيج عمى لتحقيق ىذا اليدف اعتمدنا في إجراء ىذه الدراسة    

نمطية لمفردات حيث قامت ىذه الدراسة بمعاينة غير احتمالية  حصر كل الحاالت،
مكمفة تقريبا بنشاطات نماذج مثالية  باعتبارىا مفردة 21مجتمع البحث، وتم اختيار 

قائم بالعالقات العامة عمى مستوى دائم لم منصب في ظل غياب ،العالقات العامة
ين في جمع المعمومات بأداتين ىما: المالحظة البسيطة والمقابمة مستعين المؤسسة،
 المنظمة.

 :أىميابعد جمع المعمومات ميدانيا ومناقشتيا وتحميميا توصمنا إلى جممة من النتائج 
  الوجود الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحديثة في مديرية التوزيع لوالية بشار، وكذلك

بينت حرص المؤسسة عمى التجديد في وسائميا وأنظمة معموماتيا باستمرار لضمان 
أجل توفير بيئة عمل مناسبة لموظفييا وكذلك من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، ومن 

 كسب رضا زبنائيا.
 نا إسيام تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين األداء الوظيفي لممارسي أثبتت دراست

 عمى طريقة عمميم بشكل ايجابي. العالقات العامة، كما استطاعت أن تثبت فعاليتيا
 
 : تكنولوجيا االتصال الحديثة، األداء، ممارسي العالقات العامة. الكممات المفتاحية    



 الممخص
 

Summary: 

   In our study entitled "The contribution of modern communication 

technology to improving the performance of public relations practitioners", 

which we limited to the case of the Electricity and Gas Distribution 

Directorate of  Bashar, we sought to address the problem of  :  

    how modern communication technology improves the performance of 

public relations practitioners? 

  The main objective was to identify the role played by these technologies in 

developing practitioners' work through their use. 

   In this study we adopted a case study methodology for the difficulty of 

enumerating all cases. In this study, we conducted a typical non-probabilistic 

examination of the vocabulary of the research community, and 12 individuals 

were selected as ideal models of almost public relations activities in the 

absence of a permanent position In public relations at the enterprise level, 

using the collection of information with two tools: simple observation and 

structured interview. 

After collecting, and discussing Data, we reached the following conclusions: 

 The actual presence of modern communication technology in the 

Directorate of Distribution of the State of  Bashar, as well as the institution's 

keenness on innovation in its means and information systems constantly to 

ensure the pace of technological development, and to provide an appropriate 

working environment for its employees as well as to win the satisfaction of 

its customers. 

  Our study has demonstrated the contribution of modern communication 

technology to improving the performance of public relations practitioners 

and has proven to be effective in the way they work positively. 

    Keywords: modern communication technology, performance, public 

relations practitioners. 
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مقدمة:

تقوم عممية االتصال في دوائر العالقات العامة عمى أساس نقل المعمومات 
لمجيات المعنية واستقبال معمومات ميمة، حيث أصبحت العالقات العامة كوظيفة 
إدارية تواجو تحديا أساسيا في التعامل مع التطور الغير مسبوق في تقنيات االتصال 

جماعات والمنظمات والدول، وحيث أن والتفاعل وتبادل المعمومات بين األفراد وال
وظيفة العالقات العامة في جوىرىا مبنية عمى تكوين وبناء عالقات لممنظمة يعتمد 

وبالتالي يدل ذلك عمى أن العالقات العامة عمييا استمرار ونجاح أو فشل المنظمة، 
 تقوم عمى االتصال الفعال من أجل تكوين عالقات خارجية.

العقد األخير  همتغيرات أكثر تعقيدا لما شيد اليوم ات العامةيواجو ممارسي العالق 
وسائل تكنولوجيا االتصال حيث أصبحت الحاجة إلى  مسبوق في من تطور غير

استخداميا ضرورة ممحة في العالقات العامة، إذ يستحيل عمى أي إدارة لمعالقات العامة 
في عزلة عن استخدام أداء عمميا عمى الوجو األكمل وتواصميا مع الجميور وىي 

تكنولوجيا االتصال الحديثة، حيث أدت التطورات التكنولوجية الكبيرة في مجال االتصاالت 
إلى تدفق ىائل لألفكار والقيم والعادات والمعمومات، وبال شك أن العالقات العامة ىي 
أساس نجاح كل مؤسسة، وأصبحت جزءا أساسيا من حياتنا وأن استخدام تكنولوجيا 

صال الحديثة في العالقات العامة عمى وجو الخصوص سيل عمى القائمين بيا االت
 ممارسة مياميم.

ىذه الدراسة لمتعرف عمى إسيامات تكنولوجيا كان منطمق خالل ىذا الطرح من  
االتصال الحديثة في ترقية أداء ممارسي العالقات العامة، في مديرية توزيع الكيرباء 

اإلطاروالية بشار، وفي إطار تحقيق ىذا اليدف قسم البحث إلى ل )سونمغاز(والغاز
، والذي قمنا فيو بدءا بتحديد مشكمة الدراسة وتساؤالتيا، فرضيات الدراسة، المنهجي
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مرورا  أسباب اختيار الموضوع، ثم أىمية الدراسة و أىدافيا، تحديد مصطمحات الدراسة،
والذي تطرقنا فيو  اإلطارالنظرييميو ، سابقةوصوال إلى الدراسات ال بتحديد منيج الدراسة

تكنولوجيا االتصال الحديثة والذي تطرقنا فيو تحت عنوان  الفصلاألولإلى فصمين كان 
المزايا والعيوب( ثم تأثير تكنولوجيا إلى مفاىيم عامة )المفيوم، الخصائص والسمات، 

ل أشكال تكنولوجيا االتصااالتصال الحديثة عمى وسائل االتصال والجميور، وأخيرا 
فيندرج تحت عنوان جياز العالقات  الفصلالثانيأما ، الحديثة في المؤسسة االقتصادية

فتضمن كل من تعريف ممارس العالقات العامة،  العامة: الخصائص وأساسيات الممارسة
صفات وشروط رجل العالقات العامة، المؤىالت العممية  لمقائم بالعالقات العامة، 

صائص الواجب توافرىا في رجل العالقات العامة، العالقات العامة في ضوء تكنولوجيا الخ
االتصال الحديثة )الحاسب اآللي، شبكات االنترنت، أخالقيات ممارسة العالقات العامة 

 عمى شبكات االنترنت(.

وأخيرا كان التطرق إلى  التطبيقي  ،الذي تضمن تقديم ميدان الدراسةاإلطار
بدءا من مجاالت الدراسة، مجتمع الدراسة وعينتيا، وأدوات  واإلجراءات المنيجية لمدراسة

جمع بيانات الدراسة، عرض وتحميل ومناقشة بيانات الدراسة، اختبار فرضيات الدراسة، 
كإجابة لإلشكالية التي تم طرحيا وصوال إلى النتائج العامة لمدراسة، لتكون بذلك الخاتمة 

 . بحثفي بداية ال
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  :إلشكاليةا -1

تعتبر الظاىرة االتصالية ظاىرة قديمة، صاحبت اإلنسان من جل مراحل تكوين المجتمع 

إذ يعتمد تفعيل العالقات االجتماعية بين األفراد في مختمف المجتمعات عمى  ،البشري

ألن أي نشاط اجتماعي أو تقدم ولى، حيث ال يمكن االستغناء عنو، االتصال بالدرجة األ

 .تدعي حتما وجود ىذا العنصر اليامإنساني يس

وذلك لتوفير  ،اكذلك ىو الحال بالنسبة لممؤسسات التي تحتاج لالتصال ميما كان نشاطي

ثم التحكم في سير ىذه  ،البيانات الضرورية الستمرارية العممية اإلداريةالمعمومات و 

لتي يتم من خالليا نقل باعتباره )االتصال( العممية ا ،المعمومات داخل بنائيا التنظيمي

ف تبادليا عبر قنوات اتصالية تفرضيا طبيعة العالقات الوظيفية التي تربط مختمالرسائل و 

التغيير أو و ذلك بغرض التأثير عمى سموكيات األفراد أو الجماعات و  ،أعضاء المؤسسة

 و كذا تطوير أساليب العمل و تقوية العالقات االجتماعية داخل المؤسسة. ،التعديل فييا

بناءا عمى ذلك تتشكل قنوات اتصالية عديدة تعمل عمى ضمان السير الحسن لمموارد 

االستحواذ و كسب رضا الجميور ووالئو و  ،سسة في إطارىا الداخميالمادية و البشرية لممؤ 

كذا دعم الروابط بالمؤسسات ذات الصمة بنشاط المؤسسة المفتوحة و  ،عمى متعاممين جدد

 ىذا ما يضمن ليا البقاء في ظل سوق العمل و المنافسة.و ، في إطارىا الخارجي

إذ ازدادت  ،المنافسة بين المؤسسات : قد تطور اتصال المؤسسة تبعا لعدة عوامل أىميال

مما حتم ، حاجة بعضيا لالتصال بسبب ممارستو من بعض المؤسسات المنافسة
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أقوى و بعد تعود الجميور عمى ىذا الوسيمة التي تضمن اتصاال أسرع و االستعانة بيذه 

إذ أصبح الجميور يطمبو مما استوجب  ،النوع من االتصال ثاني عوامل ىذا التطور

و أخيرا تطور وسائل االتصال و ظيور تكنولوجيا  ،المؤسسات مع ىذا الطمب تفاعل

 آفاقا جديدة في كافة مناحي الحياة.االتصال الحديثة التي فتحت 

إذ  ،االتصاالت الصدارة بين القطاعات التقميدية األخرىفقد احتل قطاع المعمومات و  

ى جميع األنشطة التي يقوم أصبحت المعمومة مصدرا أساسيا ذات تأثير قوي وواضح عم

قوة ىذه األخيرة )المؤسسات( تتوقف عمى امتالكيا ألكبر قدر و  ،بيا األفراد أو المؤسسات

من و  ،تنظيميا ثم إرسالياومعرفة كيفية التحكم فييا وتصنيفيا و ، ممكن من المعمومات

 ،نأجل ذلك تم استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة لقدرتيا اليائمة عمى التخزي

قد أدت التطورات التكنولوجية الحديثة في ميدان و  ،سرعتيا الفائقة في االسترجاعو  

حديثة في جل الوظائف المؤسساتية المعموماتية خصوصا إلى ظيور أنظمة اتصالية 

  .خاصة عمى مستوى  دائرة العالقات لمعمل عمى نقل المعمومات لمجيات المعنية

استقبال معمومات ميمة بيدف إحداث تغيير معين من جية، والتحكم في الظروف و 

قسم العالقات  ذلك باعتبار ،تكمفة المالئمة لنقل الرسائل وتناوليا في أسرع وقت وبأقل

جميورىا و  ،العامة يمثل الجياز الذي يقع عمى عاتقو مسؤولية الربط بين المؤسسة

التواصل المشترك أو المزدوج بين ىذه األطراف من خالل إيجاد سبل لخمق ، الخارجي

 بر بصورة جيدة عن ثقافة المؤسسة تعو  ،المصالح المشتركة بينيام و لتحقيق الرضا العا
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البد من وجود فريق و  ،قوانينيا السوقيةمدى كفاءة إجراءاتيا التنظيمية و يعكس أعماليا و و 

حيث يقوم عمى  ،ائم بحد ذاتوعمل مؤىل لإلشراف عمى ىذا الفرع كونو يعد بمثابة فن ق

سبل حضارية من خالل امتالك  ،المعايير المرجوة من وجودهمجموعة من األسس و 

 القيم األخالقية سميم في ظل منظومة من المعايير و التواصل اللمتعامل من اآلخرين و 

 االجتماعية.و 

انعكاساتيا و  مية تكنولوجيا االتصال الحديثةمن ضمن المؤسسات الجزائرية التي أدركت أى

الغاز المعروفة اختصارا و كيرباء الشركة الوطنية لم، عمى تنمية اتصاالتيا

، لكن عممية تبني المؤسسة لمتكنولوجيات االتصالية الحديثة ال  SONELGAZبسونمغاز

الوقوف عند ىذه المؤسسة محاولة منا  ليذا أردناليا،  تعكس بالضرورة تبني األفراد

  : لإلجابة عن اإلشكال اآلتي

 ؟ العالقات العامة ممارسي في ترقية أداء الحديثة تكنولوجيا االتصال تساهم كيف

 : تساؤالت الدراسة  -2

في ترقية أداء  الحديثة تكنولوجيا االتصال إسيامات  و مما سبق ارتأينا دراسة موضوع

   : قمنا بطرح مجموعة من التساؤالت نعرضيا كاآلتي ،العامةممارسي العالقات 

في مؤسسة سونمغاز من وجية نظر  الحديثة االتصالتكنولوجيا  تتوفر ىل  -2-1

  العالقات العامة ؟المشتغمين ب

 العالقات العامة؟أداء القائمين بفي تحسين  الحديثة تكنولوجيا االتصالم تساى ىل  -2-2
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استخداما من طرف العاممين في دائرة العالقات ما ىي أىم الوسائل التكنولوجية   -2-3

 ؟ العامة

 : الدراسة فرضيات -3

نواجو في نشاطاتنا اليومية بعض المشكالت التي البد من جمع المعمومات عنيا، لمبحث 

التفسير عن إجابة، ومن خالل ىذه المعمومات المتوافرة نحاول أن نحدد الحل الممكن، أو 

 لممشكمة من بين الحمول المقترحة المتعددة.

( وىي تقدم لنا تفسيرات وحموال قريبة، وليست Hypothèsesىذا ما يسمى بالفرضيات )

 1مؤكدة.

ولطالما وجدت إشكالية بحث حقيقية فالبد أن يكون ىناك عدد من الفروض لحميا، فإبداع 

 الفروض فعل غريزي من أفعال العقل اإلنساني.

 اطرح أسئمة...ستحصل دائما عمى أجوبة...

 واطرح مشكالت... ستجد غالبا دون عناء كميات ىائمة من الحمول.

فعمى الباحث أن يذكر في خطتو مجموعة الفروض التي يظن أنيا ستحل اإلشكالية 

 2وستجيب عن األسئمة المطروحة.

 : اآلتيالتي توصمنا إلييا تكون فروض دراستنا كفانطالقا من التساؤالت 
                                                           

1
 . 76، ص 2002، الرياض، مكتبة الرشد، 7عبد الوىاب إبراىيم أبو سميمان، كتابة البحث العممي صياغة جديدة، ط 

عداد الرسائل الجامعية، القاىرة، مكتبة ابن سينا،  2 ، ص 1990محمد عثمان الخشت، فن كتابة البحوث العممية وا 
17.16.  



 اإلطار المنهجي للدراسة
 

9 
 

في مؤسسة سونمغاز من وجية نظر ممارسي  الحديثة توفر تكنولوجيا االتصال  -3-1

 العالقات العامة.

 العالقات العامة.ب المشتغمينفي تحسين أداء  الحديثة تساىم تكنولوجيا االتصال   -3-2

يعتبر جياز الحاسوب أىم وسيمة تكنولوجية اتصالية استخداما من طرف العاممين   -3-3

 العالقات العامة.في دائرة 

 : أسباب اختيار الموضوع -4

بل كان نتيجة لعدة أسباب نوجزىا في النقاط  ،إن اختيارنا ليذا الموضوع لم يكن عشوائي

   : اآلتية

 : األسباب الذاتية  -4-1

  .الميل الشخصي و حب االطالع عمى كل ما يخص مواضيع تكنولوجيا االتصال 

   العامة بمؤسسة سونمغاز لتكنولوجيا التعرف عمى نظرة ممارسي العالقات

   لترقية أدائيم. االتصال و الدور الذي تؤديو

 : األسباب الموضوعية  -4-2

  و الدور الكبير الذي باتت تمعبو في ، تي تحظى بيا تكنولوجيا االتصالاألىمية ال

 ا.يخاصة إدارة العالقات العامة و تحقيق النجاح ل تحسين عمل اإلدارة

   ندرة الدراسات و البحوث التي تيتم بدارستو رغم توفر المراجع حداثة الموضوع و

 المتعمقة بو.
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  .فتح المجال أمام الباحثين و مساعدتيم عمى دراسة ىذا الموضوع مستقبال 

 : أهمية الدراسة -5

قية أداء في تر  الحديثة تأتي أىمية الدراسة من أىمية استخدام تكنولوجيا االتصال  -5-1

ممارسي العالقات العامة في مؤسسة سونمغاز و كذلك االستفادة من التطور التكنولوجي 

الحاصل في أجيزة االتصال في مجال العالقات العامة، حيث يعتبر الموضوع من 

عمى الوسائل ذلك من خالل التعرف جديدة في مجال العالقات العامة و الالموضوعات 

تدعيم لتسييل و  العالقات العامة، لممارسيالدور الذي تقدمو دراسة االتصالية الحديثة و 

 تحقيق التطور.التصالية داخل المؤسسة لمترقية و العممية ا

قمة البحوث فيو محاولين نا أكثر بيذا الموضوع لحداثتو، و كذلك أولينا اىتمام  -5-2

تطوير دور كبيران في عالقات العامة لما لو من أىمية و تسميط الدراسة عمى رجال ال

 أدائيم.

   : أهداف الدراسة -6

ىو الواضح البين لممالحظة والمشاىدة وىو الذي يمكن تحقيقو وىو كل  goalليدف ا

دنوت منو اقترب نجز، وىو الذي كمما توجيت إليو و شيء يحدد ويتم التوجو إليو حتى ي

  3.إليك وليذا فاألىداف يتم الوصول إلييا مباشرة دون وسائط

                                                           
بيروت، دار ابن كثير،  -عقيل حسين عقيل، خطوات البحث العممي )من تحديد المشكمة إلى تفسير النتيجة(، دمشق3

 .   19، ص2010



 اإلطار المنهجي للدراسة
 

11 
 

أىداف و  ،أىداف محددة يسعى الباحث إلى تحقيقيا من وراء بحثوكل بحث عممي فم

 : دراستنا تتمثل فيما يمي

 : األهداف النظرية  -6-1

 االتصال خصوصا ميدان العالقات بحوث العممية في ميدان اإلعالم و محاولة إثراء ال

 العامة.   

 في مؤسسة سونمغاز من طرف  الحديثة التعرف عمى واقع استخدام تكنولوجيا االتصال

 العالقات العامة.القائمين ب

 الحديثة ة من استخدام تكنولوجيا االتصالالتعرف عمى اتجاىات ممارسي العالقات العام. 

 : األهداف التطبيقية  -6-2

 ذلك من خالل و  ، الحديثة التعرف أكثر عمى مدى استخدام تكنولوجيا االتصال

 العالقات العامة بمؤسسة سونمغاز.القيام بدراسة ميدانية تستيدف رجال 

   في تطوير عمل الممارسين عن التكنولوجيات  ىذهالدور الذي تؤديو الوقوف عمى

 استخداميم ليا.طريق 

  : تحديد مصطمحات الدراسة -7

من الميم توضيح المقصود بالمصطمحات المستعممة بالبحث حتى ال يساء فيميا أو 

كثيرا ما تتعدد المعاني المستخدمة ىذه الدراسة، و تفيم بداللة غير الداللة الواردة في 

( أي opérationnelفي ىذه الدراسة، وقد يتم تحديد ىذه المعاني بطريقة إجرائية )
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بداللة اإلجراءات والبيانات واألدوات الخاصة بيذه الدراسة ويساعد تعريف 

 المصطمحات في وضع إطار مرجعي ليستخدمو الباحث في التعامل مع المشكمة

  4الخاصة بالبحث.

 : و مصطمحات بحثنا ىنا تتمثل في

 التكنولوجيا : 

( والتي عربت "تقنيات" من الكممة technologyاشتقت كممة تكنولوجيا ): في المغة

 ( وتعني فنا أو ميارة.techneاليونانية )

ىي المعرفة واألدوات التي يؤثر بيا اإلنسان في العالم الخارجي ويسطر : اصطالحا   

أي ىي عمم تطبيق  ،بواسطتيا عمى المادة لتحقيق النتائج العممية والعممية المرغوب فييا

المعرفة في األغراض العممية بطريقة منظمة، ويعم العنصر المعرفي أو الفكري األسس 

المادي  تمك الوحدات المادية. أما العنصرالمعرفية والتقنية والمنيجية التي وراء إنتاج 

فيشمل اآلالت والمعدات واإلنشاءات اليندسية والفنية المختمفة. وىذان العنصران يتمازجان 

   5غياب أحد العنصرين يسقط إمكانية وجود اآلخر.ويتدخالن ويتكامالن ألن 

وتبادل  الحديثة التي تساعد عمى القيام باالتصال واألدواتالتقنيات بمعنى : إجرائيا

 .لوالية بشارتوزيع الكيرباء والغاز  بين العاممين في مؤسسة المعمومات والبيانات

                                                           

.50، ص 2007، األردن، دار دجمة، 1رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في منيج البحث العممي، ط  4  
.166-165، ص 2004، القاىرة، دار الفجر، 1محمد منير حجاب، المعجم اإلعالمي، ط  5  
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 االتصال : 

إلى األصل الالتيني لمفعل    (communication)يرجع أصل كممة اتصال :في المغة

communicat)) .6وىو يعني التشييع عن طريق المشاركة 

الذي يعني عام أو مشترك ( communis)يرجع أصل كممة اتصال إلى المفظ الالتيني 

والذي يعني تأسيس جماعة أو المشاركة، ومن الواضح ( communicare)أو من المفظ 

أن المفظ يدل عمى المشاركة أو تالقي العقول وعمى إيجاد مجموعة من الرموز المشتركة 

 7في أذىان المشاركين، وباختصار يدل المفظ عمى التفاىم.

وتكون  نات واآلراء عبر وسائل مختمفةالبياالتدفق الحر لممعمومات و عممية ىو  :اصطالحا

 8.ىذه العممية بين المرسل والمستقبل

حيث يقول "نعني باالتصال األسموب الذي يتكون من جميع  كولي تشارلز هورتونيعرفو 

يتم الحفاظ عمى استمرارىا الوسائل التي تنتقل عبر المكان و الرموز الروحية، بما فييا 

 عبر الزمان، وتشمل تمك الوسائل تغييرات الوجو ووضع الجسم والحركات الجسمية،

                                                           

.16، ص 2015فاطمة حسين عواد، االتصال و اإلعالم التسويقي، دار أسامة،   6  
، ص 2008، دار المعرفة الجامعية، 1عربي(، ط -طارق سيد أحمد الخميفي، معجم مصطمحات اإلعالم )انجميزي 7
6-70 . 
، ص 2004، القاىرة، الدار الثقافية لمنشر، 1إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطمحات عصر العولمة، ط 8

09 .  
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سكك الحديدية والتمغراف والتمفون، وكل ما ونغمة الصوت والكممات والكتابة والطباعة وال

     9يستحدث من وسائل متجددة تستخدم لعبور المكان وتخطي الزمان.

توزيع الكيرباء  في مؤسسةات بين األفراد االتصال ىو عممية تبادل المعموم: إجرائيا

 عبر وسائل اتصالية مختمفة من أجل تحقيق أىداف محددة. والغاز ببشار

 تكنولوجيا االتصال : 

الخبرات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادية ىي مجمل المعارف و : اصطالحا

نتاجيا وتخزينيا والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في جمع المعمومات  ومعالجتيا وا 

 10المجتمعات.بادليا أي توصيميا إلى األفراد و واسترجاعيا ونشرىا وت

نعرفيا أيضا أنيا مجموعة من التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختمفة التي يتم 

توظيفيا لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيمو من خالل عممية االتصال 

ي يتم من خالليا يري أو الشخصي أو التنظيمي أو الجمعي أو الوسطي، أو التالجماى

البيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرئية أو الرقمية من جمع المعمومات و 

خالل الحاسبات اإللكترونية ثم تخزين ىذه المعمومات ثم استرجاعيا في الوقت المناسب، 

 11مكان إلى آخر. نثم عممية نشرىا أو نقميا م

                                                           

.29،ص 1985نبيل عارف الجودي، مقدمة في عمم االتصال، مكتبة اإلمارات، دمشق،   9  
.166ص  سابق،محمد منير حجاب، مرجع   10  
. 102.103، ص 2006، األردن، دار أسامة، 1محمد جمال الفار، المعجم اإلعالمي، ط  11  
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التي تساعد القائمين بالعالقات العامة الوسائل الحديثة األدوات و التقنيات و  كل :إجرائيا

 عمى تحسين أدائيم الوظيفي. 

 الترقية : 

 معنى الصعود واالرتقاء.رقى، يرقي، ترقية، بمن فعل  :في المغة

والسمطة من مركزه انتقال المستخدم إلى مركز أعمى من حيث المسؤولية : اصطالحا

 12الحالي، وفي معظم األحوال تكون الترقية مصحوبة بزيادة في األجر أو المرتب.

المنتمين لمؤسسة  ميارات الموظفين نعني بالترقية ىنا عممية تحسين ورفعو  :إجرائيا

  .سونمغاز

 األداء : 

            إن االشتقاق المغوي لمصطمح األداء مستمد من الكممة االنجميزية : في المغة

to perform)( وقد اشتقت ىذه الكممة بدورىا من المغة الالتينية )performer والذي )

   13يعني تنفيذ ميمة أو تأدية عمل.

إلى خمفية ىو ما يصدر عن الفرد من سموك لفظي أو مياري، وىو يستند : اصطالحا

  .معرفية ووجدانية معينة

                                                           

.332، ص 1978أحمد زكي، معجم مصطمحات العموم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان،   12  
الدكتوراه في عطالو غوثي، ممارسة الوسائط اإلعالمية في المواقع اإلخبارية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة  13 

، 2017-2016عموم اإلعالم واالتصال، تخصص  المغة واالتصال والتحميل النقدي لوسائل اإلعالم، جامعة مستغانم، 
  .19ص 
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يظير منو قدرتو أو عدم قدرتو عمى أداء عمل ىذا األداء يكون عادة عمى مستوى معين 

 14ألداء يرتبط بالمينة.ما، لذلك فا

 من طرف الموظفين وميام العالقات العامة ،ىو القيام بوظائفالمقصود باألداء و  :إجرائيا

 .سونمغاز مؤسسة في

 العامة العالقات: 

 العالقات: -

الالزم لمقمب أي الصمة  ىي جمع عالقة، والعالقة بالفتحة ىي الحب واليوىفي المغة: 

 15التي تربط بين اثنين أو أكثر.

العالقة ىي عممية اتصال أو رغبة من شخص مرسل تتمقى االستجابة من  :اصطالحا

  16الشخص المستقبل.

داخل البيئة  وأخرى سونمغاز وآخر أو بين مؤسسة عاملبمعنى االرتباط بين  :إجرائيا

 لتحقيق أىداف معينة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.  االقتصادية

 

 
                                                           

  .145.146، ص 2003ر، مد األول، القاىرة، دار الفجمحمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية، المج 14 
 

ممارسي العالقات العامة نحو استخدام تكنولوجيا االتصال، )دراسة إيمان الحاج عمي محمد حسين، اتجاىات 15
وصفية تحميمية عمى عينة من ممارسي العالقات العامة بالجامعات السودانية( بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في 

  .07،ص 2017عموم االتصال تخصص العالقات العامة واإلعالن، كمية الدراسات العميا، السودان، 

  .226منير حجاب، مرجع سبق ذكره، ص  محمد16 
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 :العامة -

ىي كممة )عم( والجمع عمم، والجمع عمم جارية عميمة وعماء طويمة تامة  في المغة:

 القوام والخمق، والذكر أعم والجمع عم والعمم عظم الخمق في الناس، والعمم الجسم التام

  العم الخمق الكثير فالعامة اسم الجمع لكممة عم خالف الخاصة.

ىي كافة مجاالت الحياة في العالم االقتصادية، السياسية، االجتماعية،  :اصطالحا

 17.اإلعالمية

 بمعنى التعميم والشمول. :إجرائيا

 :العالقات العامة 

األفكار  نقل ىي نشاط اتصالي ذو بعد إداري تنظيمي، يراد بو من خالل :اصطالحا

 18والمشاعر، تكوين انطباعات حسنة إزاء مجموعة أو جماعة أو تنظيم أو شركة.

العالقات العامة ىي قسم إداري أو فرع أو خدمة، تحاول المؤسسة العامة أو الخاصة عن 

طريقيا تحقيق وحدتيا الداخمية، والتفاىم والتأييد والمشاركة مع من تتعامل أو يمكن أن 

  19تتعامل معو.

                                                           
  .08إيمان الحاج عمي محمد حسين، مرجع سبق ذكره، ص  17
  .224، ص 2014محمد جمال الفار، معجم المصطمحات اإلعالمية، األردن، دار أسامة،  18
، ص 2014، بيروت، دار النيضة العربية، 1العبد اهلل، المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واالتصال، ط مي 19

197 . 
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و منظمة أو مؤسسة أ مصطمح يطمق عمى الجيود المنظمة والعمميات التي تقوم بيا ىيئة

بين جميور العاممين بيا، وجميور المتعاممين معيا، بيدف تحقيق لتنظيم العالقات بينيا و 

عالقات إيجابية مع ىذه الجماىير، وتقوم بيذا العمل إدارات متخصصة تعنى عناية فائقة 

  20اإلعالم واالتصال المتنوعة لتحقيق ميمتيا.باستخدام وسائل 

من أجل  الخارجيأو  داخميأو جياز يربط بين المؤسسة وجميورىا الىو القسم إجرائيا: 

 .ذلك عن طريق تكنولوجيا االتصالو  الزبائن والعمالءكسب ثقة 

 : الدراسات السابقة -8

لسابقة الدراسات القد نمت المعرفة وأسبابيا نموا ىائال فأصبحت عممية استعراض 

تجنبو و  منيا مساعدة الباحث في تفادي أخطاء اآلخرين 21: ضرورية لتقوم بميام عديدة

مى المراجع المناسبة لموضوع ع والحصول ، تساىم في فيم موضوع دراستوالتكرار و 

 بحثو.

 .ودراسة جزائرية دراستان عربيتان، ذلك حاولنا استعراض ثالثة دراساتل

 ودورىا في إدارة أنشطة العالقات دراسة بعنوان "التقنيات الحديثة : األولىالدراسة    -8-1

 (دراسة وصفية تحميمية بالتطبيق عمى الشركة السودانية لالتصاالت)العامة" 

                                                           

. 787، ص1994، بيروت، دار الجيل، 2عربي(، ط -كرم شمبي، معجم المصطمحات اإلعالمية )إنجميزي  20  
 .151، ص1994المنورة، مؤسسة الرسالة، ، المدينة 1سعيد إسماعيل صيني، قواعد أساسية في البحث العممي، ط21
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عموم االتصال )العالقات العامة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في  )سوداتل(

 لمطالب "محمد عثمان عمى بابكر".  2015سنة اإلعالن( وذلك كان في و 

  أثر التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الدراسة في معرفة دور و  وتكمن مشكمة ىذه     

 .األداء بإدارة العالقات العامة لمشركة السودانية لالتصال )سوداتل(

 : و قد تفرعت عن التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية جاءت كما يمي 

العالقات العامة بالشركة السودانية لالتصاالت )سوداتل(  ما مدى توظيف إدارة  -1

 لمتقنيات الحديثة في إدارة أنشطتيا ؟

السودانية )سوداتل( ىل ساىم إدخال التقنيات الحديثة في تطوير األداء بالشركة   -2

 بإدارة العالقات العامة بيذه الشركة بصورة خاصة ؟بصورة عامة و 

 : الوصفي التحميميلباحث عمى المنيج أما المنيج المستخدم فقد اعتمد ا

 المعمومات المتعمقة بالدراسة بيدف خدام ىذا المنيج لوصف البيانات و تم است

 تكوين رؤية تشكل المسار الذي يسير عميو البحث.

 م الحصول عمى ثمن صائي بغرض اختبار فروض الدراسة و استخدام التحميل اإلح

  النتائج.   

ات األولية عن موضوع استخدم الباحث أداة االستبيان لجمع البيانمن أجل جمع البيانات 

 دراستو.

 : قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منيا 
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  إدخال التقنيات الحديثة ساىم في زيادة فعالية أنشطة إدارة العالقات العامة

 لالتصاالت.بالشركة السودانية 

  ادة في مجال االتصاالت في مركز الرياالىتمام بالتقنية الحديثة جعل الشركة

   22الدولية.المحمية واإلقميمية و 

 : التعميق عمى الدراسة

كذلك تحتوي عمى في المنيج كونيما دراسات وصفية، تتشابو ىذه الدراسة مع دراستنا 

مساىمة معرفة  دراستنا حولتمحور ت وبينمامتغير أساسي في دراستنا ىو العالقات العامة 

 ىذه الدراسة عمى تركز  ،العالقات العامة ممارسي أداءتكنولوجيا االتصال في ترقية 

أداء إدارة العالقات العامة ومدى عمى  التقنيات الحديثة لالتصال الدور الذي حققتو

 لمشركة. الصورة الذىنيةانعكاسو عمى 

ا كثيرا في اإلحاطة ختالف ميدان الدراسة إال أن ىذه الدراسة أفادتنبغض النظر عن ا
 بالموضوع المدروس.

أثر استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عالقات دراسة بعنوان " : نيةالدراسة الثا  -8-2

الزبائن" )دراسة ميدانية في البنوك اإلسالمية في األردن( مذكرة لنيل شيادة 

                                                           
دراسة وصفية تحميمية بالتطبيق محمد عثمان عمى بابكر، التقنيات الحديثة ودورىا في إدارة أنشطة العالقات العامة ) 22

عمى الشركة السودانية لالتصاالت )سوداتل( بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في عموم االتصال )العالقات العامة و 
  . 2015ن( كمية  الدراسات العميا، السودان، سنة اإلعال
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، لمطالب 2017الماجستير في تخصص األعمال اإللكترونية، كان ذلك سنة 

 23.خالد ناظر ناظرحنين 

ما ىو أثر استخدام التقنيات الحديثة عمى إدارة عالقة  :تكمن مشكمة ىذه الدراسة في

 الزبائن في البنوك اإلسالمية في األردن ؟

 : تفرعت عن التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية جاءت كما يمي

  الزبائن في البنوك ما ىو أثر استخدام شبكات موقع البنك اإللكتروني عمى إدارة عالقة

 اإلسالمية في األردن؟

  ما ىو أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى إدارة عالقة الزبائن في البنوك

 اإلسالمية في األردن؟

بيدف التعرف  ،أما المنيج المستخدم فقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي

يثة في إدارة عالقات الزبائن في البنوك عمى أثر استخدام التقنيات التكنولوجية الحد

 اإلسالمية في األردن.

ومن أجل جمع البيانات فقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة أساسية في الحصول عمى 

 البيانات المتعمقة بموضوع دراستيا.

  : أظيرت نتائج الدراسة ما يمي 
                                                           

23
حنين خالد ناظر ناظر، أثر التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة عالقات الزبائن )دراسة ميدانية في البنوك   

، قسم إدارة األعمال، كمية مذكرة لنيل شيادة الماجستير في تخصص األعمال اإللكترونيةاإلسالمية في األردن( 
 .2017األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، سنة 
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  المتمثمة ب )الرسائل القصيرة، موقع وجود أثر الستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة

البنك االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي( عمى إدارة عالقات الزبائن في البنوك 

( بالنسبة لمنتائج المتعمقة 0.05اإلسالمية في األردن عند مستوى داللة إحصائية )

 باختبار فرضيات الدراسة.

  : التعميق عمى الدراسة

اخترنا ىذه الدراسة لكونيا تتشابو مع دراستنا منيجيا في كونيما دراسات وصفية، وكالىما 

ء من دراستنا ألنيا تبحث في تعتبر ىذه الدراسة جز و  موضوع التكنولوجيا الحديثة، يتناوالن

موقع االلكتروني، مواقع التواصل الاستخدام التقنيات الحديثة )الرسائل القصيرة،  أثر

والتي تعتبر ىذه التقنيات بعض من تطبيقات تكنولوجيا االتصال الحديثة  (االجتماعي

 التي ىي موضوع دراستنا.

  فيما يخص الجانب النظري.أفادتنا ىذه الدراسة بشكل كبير 

وىي دراسة بعنوان "استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في : لثالثةالدراسة ا-8-3

المؤسسة االقتصادية الجزائرية" دراسة ميدانية بمؤسسة سونمغاز فرع تسيير شبكة نقل 
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يل شيادة الماجستير في االتصال مذكرة لن –قسنطينة  – GRTGالغاز بالشرق 

 24عويدات".لمطالبة "حورية بول 2008-2007العالقات العامة، وذلك سنة و 

 ما ىو واقع االستخدام الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحديثة بيا ؟ :تمثمت مشكمة البحث في

 : قد تفرعت عن التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية جاءت كما يميو 

ما ىو ترتيب الوسائل التكنولوجية االتصالية األربعة )جياز الحاسوب، شبكة  -1

 اإلكسترانت( من ناحية االستخدام في المؤسسة ؟اإلنترانت، شبكة اإلنترنت، شبكة 

ىل تؤثر العوامل الذاتية لممبحوثين عمى نسبة استخداميم لتكنولوجيا االتصال  -2

 الحديثة ؟

 ما ىو أثر ىذا االستخدام عمى مستوى أداء المؤسسة ؟  -3

تندرج تحت  أما المنيج المستخدم فقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج المسحي ألن دراستيا

استخدمت ضمن ىذا المنيج "المسح التحميمي" لموصول إلى  الدراسات الوصفية" وقد"

 تفسيرات كيفية تضاف إلى النتائج الكمية. 

من أجل جمع البيانات استعانت الباحثة "بالمالحظة" من أجل جمع المادة العممية 

استخدمت في ىذه والحقائق من مكان إجراء الدراسة و كذلك اعتمدت عمى "المقابمة" وقد 

قد استعانت "المقابمة الموجية" و مقابمة "المقابمة نصف الموجية" والدراسة نمطين من ال
                                                           

24
حورية بولعويدات، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية )دراسة ميدانية بمؤسسة   

 ( مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في االتصال -قسنطينة – GRTGسونمغاز فرع تسيير شبكة نقل الغاز بالشرق 
 .2008-2007و العالقات العامة، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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كذلك باستمارة االستبيان فقد حاولت الباحثة ربط االستمارة بإشكالية وفروض الدراسة، 

حيث كان اليدف من ىو معرفة االستخدام الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحديثة في 

 .ونمغازمؤسسة س

 : قد توصمت إلى النتائج التالية

 حتل جياز أن ىناك استخداما متباينا لتكنولوجيا االتصال األربع المدروسة حيث ا

من ناحية االستخدام، بينما احتمت شبكة اإلنترانت  الحاسوب المرتبة األولى

INTRANET  المرتبة الثانية في االستخدام، واحتمت شبكة اإلنترنتINTERNET 

 المرتبة الثالثة، فيما عادت المرتبة األخيرة لشبكة اإلكسترانت. 

  أدى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة إلى تحسين مستوى أداء المؤسسة

كذا تحسين ي تفعيل االتصال بشقيو الداخمي والخارجي، و المدروسة، حيث ساىمت ف

 اإلنتاجية ومحيط العمل. 

 : التعميق عمى الدراسة

ذه الدراسة لتكون سابقة لموضوع دراستنا ألنيا تتشابو اإلجراءات المنيجية ليا مع اخترنا ى

كذلك تحتوي عمى متغير أساسي ج كمييما ضمن الدراسات الوصفية و دراستنا حيث تندر 

ا لموصول إلى النتائج المالحظة قد استخدمتىو تكنولوجيا االتصال الحديثة، و في دراستنا 

 .المقابمةو 
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ذه الدراسة كثيرا خاصة فيما يتعمق بالجانب النظري، وذلك بغض النظر عن قد أفادتنا ى

    االختالفات الموجودة.

 : منهج الدراسة -9

عند القيام بأي دراسة عممية البد من إتباع خطوات فكرية منظمة وعقالنية ىادفة إلى بموغ 

 نتيجة ما، وذلك بإتباع منيج معين وطبيعة الدراسة التي سنتطرق ليا.

فالمنيج حسب عبد الرحمان بدوي" ىو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم 

تحدد عممياتو حتى يصل إلى د العامة تييمن عمى سير العقول و بواسطة طائفة من القواع

 25.نتيجة معمومة"

قصد الوصول إلى الحقيقة في المنيج يعني مجموعة من القواعد العامة التي يتم وضعيا ب

 استو لممشكمة الكتشاف الحقيقة ".الطريقة التي يتبعيا الباحث في در "إنو  العمم

المناىج أو طرق البحث تختمف باختالف المواضيع، وليذا توجد عدة أنواع من المناىج و 

" فن التنظيم الصحيح لسمسمة  :العممية، وبشكل عام فإن المنيج العممي يمكن وصفو بأنو

من األفكار العديدة، أما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بيا جاىمين وأما من 

 26.اجل البرىنة عمييا لآلخرين حين نكون بيا عارفين "

                                                           
 . 05، ص1977، الكويت، وكالة المطبوعات، 3عبد الرحمان بدوي، مناىج البحث العممي، ط 25
 ، الجزائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب،1عمار بوحوش، دليل الباحث في المنيجية وكتابة الرسائل الجامعية، ط 26

 .19، ص 2002
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 القائمين تكنولوجيا االتصال في ترقية أداء مساىمةبالنظر إلى موضوع دراستنا "

شكاليتياالعالقات العامة" و ب يا تنتمي إلى الدراسات وكذا الغاية المرجوة منيا نجد أن ا 

فقد اعتمدنا عمى منيج دراسة الحالة كونو يعتبر  .ة المعروفة في بحوث االتصالالوصفي

منيجا متميزا يقوم عمى أساس االىتمام بدراسة الوحدات االجتماعية بصفتيا الكمية ثم 

ويقوم ىذا المنيج عمى أساس يحتوييا، النظر أي الجزيئات من حيث عالقتيا بالكل الذي 

اختبار وحدة إدارية أو اجتماعية واحدة، كأن تكون مدرسة واحدة أو قسما واحدا من 

 أقساميا، وجمع المعمومات التفصيمية عن كل جوانب أنشطتيا وصفاتيا.

ويمكن تمخيص تعريف منيج دراسة الحالة عمى أنو منيجا لتنسيق وتحميل المعمومات 

 27عن الفرد وعن البيئة التي يعيش فييا.جمعيا  التي يتم

 : المنيج أكثر المناىج مالئمة لمثل ىذه الدراسات ألنو يأتي عمى مرحمتينىذا  حيث يعد

مرحمة التشخيص والوصف وذلك  : األولى مرحمة االستكشاف والصياغة والمرحمة الثانية

تقديم اكتشاف العالقة بين المتغيرين و  بتحميل البيانات و المعمومات تحميال يؤدي إلى

  28 .تفسير مالئم ليا

 وعميو تم تطبيق منيج دراسة الحالة عمى النحو التالي:

                                                           

  
27
 fr.scribd.com :http ،(23/02/2012 .)//دراسة الحالة،  مقال حىل مدونة عبد هللا الحجاجي، 

 

.60، ص 1999، بيروت،  دار النيضة العربية، 1محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناىج البحث العممي، ط  28  
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  اختيار وحدة مؤسساتية واحدة تمثمت في مؤسسة سونمغاز لوالية بشار من بين

 الوحدات االقتصادية األخرى حتى تتم دراسة الوحدة كما ىي في الواقع.

  من خالل فترة تربصنا تم اختبار العالقة بين المتغيرين المتمثمين في تكنولوجيا

 االتصال الحديثة والعالقات العامة.  

 عينة البحث:  -11

لعل من أىم المشاكل التي يواجييا الباحث ىي اختيار العينة لمبحث العممي واختيار ىذه 

أمور كثيرة، فعمييا تتوقف كل  العينة عمى جانب كبير من األىمية ألن عمييا تتوقف

القياسات والنتائج التي يخرج بيا الباحث من بحثو. وفي كثير من األحيان يضطر 

الباحث إلى إجراء بحثو عمى عينة صغيرة من المجتمع ألن إجراء البحوث عمى المجتمع 

  29كمو يكمف جيدا وماال كثيرا.

لعدم توفر قائمة اسمية بكل  وىذالية بمعاينة غير احتمانظرا لطبيعة موضوع دراستنا قمنا 

ألنيا تعطي نماذج مثالية  العينة القصديةالعمال المكمفين بنشاط العالقات العامة واخترنا 

لمفردات تخص البحث مباشرة وبعد قيامنا بالدراسة االستطالعية تم حصر ىذه العينة في  

توفر منصب القائم بالعالقات لعدم وىذا  بنشاطات العالقات العامةمفردة مكمفة تقريبا  12

 ألن موضوع دراستنا يتطمب: العامة عمى مستوى المؤسسة

                                                           
، 2000، عمان، مؤسسة الوراق، 1مروان عبد المجيد إبراىيم، أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية، ط 29

 .  157ص 
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 اختيار مفردات مالئمة، ونعني بذلك بعض اإلطارات ورؤساء المصالح في مديرية توزيع

لوالية بشار لكونيم يقومون بوظائف العالقات العامة المختمفة ويعتمدون  الكيرباء والغاز

 نولوجيا االتصال الحديثة.  في ممارساتيم عمى تك

فقد تم تصنيف  خذ الموافقة من المكمف باالتصالوعميو بعد استشارة األستاذة المشرفة وأ

 عينة الدراسة النيائية كما يمي: 

 مدير التوزيع. .1

 المكمفة باالتصاالت. .2

 المكمف بالشؤون القانونية. .3

 (.ةمفرد 02مصمحة الشؤون العامة ) .4

 البشرية.مسؤولة قسم الموارد  .5

 مسؤول قسم استغالل أنظمة المعمومات. .6

 (.ةمفرد 02قسم العالقات التجارية ) .7

 المكمف باألمن الداخمي. .8
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  : مجتمع الدراسة -11

يعرف مجتمع البحث عمى أنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، ومجتمع 

 واألشياء األخرى المحدودة أي المجتمع الذيالبحث ىو المجتمع الكمي من المفردات 

بإمكان الباحث تحديد حجمو الحقيقي واختيار جزء صغير من وحدات مجتمع البحث 

      30اختيار عشوائي أو منتظما ىو ما يعرف بالعينة.

 : مجتمع البحث الخاص بالدراسة

 الكيرباء والغازدراستنا تيدف إلى معرفة مدى توفر تكنولوجيا االتصال مديرية توزيع 

من طرف بشار انطالقا من معرفة أىم وسيمة تكنولوجية تستخدم )سونمغاز( لوالية 

تكنولوجيا االتصال في رفع مستوى أدائيم  مساىمةكذا معرفة ممارسي العالقات العامة و 

الوظيفي فإن مجتمع بحثنا يتكون من بعض إطارات الشركة ورؤساء المصالح، والذي 

 إطار.  12يتجاوز عددىم 

 أدوات جمع البيانات : -12

حتى يحصل الباحث عمى البيانات أو المعمومات الالزمة لتقديم إجابات عن أسئمة بحثو، 

البد أن يستخدم طرقا دقيقة ومالئمة لكل مصدر من مصادر جمع البيانات المعروفة 

 والمتفق عمييا عند مختمف الباحثين ذوي االختصاص.

                                                           
، الجزائر، ديوان المطبوعات الوطنية، 4عموم اإلعالم واالتصال، طمي في أحمد بن مرسمي، مناىج البحث العم 30

  .169، ص 2010
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اإلحاطة جيدا باألدوات والطرق التي يستخدميا، ليصل إلى عموما، فإن عمى الباحث 

 نتائج مرضية، بأقل وقت، وجيد، وتكاليف.

ن اختيار أداتين لجمع البيانات وىما عينة الدراسة تمكنا مفبعد تحديد مجتمع البحث و 

 المقابمة.المالحظة و 

 المالحظة:  -12-1

لظواىر في ميدان البحث، أو تعتمد المالحظة عمى قيام الباحث بمالحظة ظاىرة من ا

الحقل، أو المختبر، وتسجيل مالحظاتو وتجميعيا الستخالص المؤشرات منيا، وتتم ىذه 

 31المالحظات بواسطة اإلدراك الحسي سواء بالحواس المجردة أو باالستعانة باآلالت.

المالحظة كوسيمة بحثية تتمتع بفوائد كثيرة ال تتمتع بيا الوسائل األخرى لجمع 

االجتماعية حث أن يالحظ الظروف االقتصادية و عمومات، فيي تعطي المجال لمباالم

لممنطقة التي ينحصر فييا البحث وتمكنو من مالحظة سموك وعالقات وتفاعالت 

المبحوثين واالطالع عمى أنماط وأساليب معيشتيم والمشكالت الحياتية التي يتعرضون 

  32إلييا.

                                                           
، 1992، القاىرة، المكتبة األكاديمية، 1محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، ط 31
  .35ص
.104، ص 1996، بيروت، دار الطميعة، 2حسن محمد الحسن، األسس العممية لمناىج البحث االجتماعي، ط  32  
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حظة البسيطة، التي تعرف عمى أنيا تستخدم في وقد اعتمدنا في دراستنا عمى المال

     33األحوال التي نريد فييا مالحظة السموك الطبيعي وتعتبر ىذه المالحظة استكشافية.

قد أفادتنا المالحظة في الحصول عمى بعض المعمومات التي ال يمكن الحصول عمييا 

تكنولوجيا االتصال وطبيعة عن طريق األدوات األخرى كالمعمومات حول طريقة استخدام 

 االتصال داخل المؤسسة.

 المقابمة:  -12-2

 الميدان، حيث يقوم الباحث بإدارةتعتبر المقابالت من أىم الوسائل لجمع البيانات من 

 حوار من يقابمو، وتوجيو أسئمة بطريقة معينة تجميع األفكار واآلراء.

اص، تطرح من خالليا أسئمة، ىي عممية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخ 

  34ويتم تسجيل إجاباتيم عمى تمك األسئمة المطروحة.

تعد المقابمة فن ميني يعتمد عمى الخبرة التي تزود الباحث بالفطنة والميارة في التعرف 

عمى الظواىر والحاالت والوصول إلى نتائج ومعالجات تمكن الفرد أو الجماعة من تأدية 

 تماعية واإلنسانية بود وحرص ومحبة.مياميم وواجباتيم االج

ي التعرف عمى المواضيع واألفراد واألشياء عن كتب دون وسطاء قد ىفمسفة المقابمة 

 35يساىموا في تمييع الحقائق والمعمومات، سواء بالنقص أو الزيادة.

                                                           
 .151رحيم يونس كرو العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص   33
.96، ص 2002، دمشق، دار النمير، 1عبود عبد اهلل العسكري، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية، ط  34  
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 لقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المقابمة المنظمة "ألنيا تقدم نفس األسئمة بنفس األسموب

 والترتيب لكل فرد، والميزة الرئيسية ليا ىي الحصول عمى أكبر من اإلجابات.

تمتاز المقابمة المنظمة بكونيا أكثر عممية في طبيعتيا التصافيا بالدقة والضبط، وأنيا 

أسيل من حيث تسجيل اإلجابات وتكميميا وتحميميا، وبالتالي فإنو يمكن من خالليا 

 36العممية.التوصل إلى صياغة التعميمات 

  :( 01) أنظر ممحق رقممحاور المقابمة 

تم تقسيم أسئمة المقابمة إلى ثالثة محاور أساسية إضافة إلى محور البيانات 

 الشخصية وتضمنت: 

المتضمن لمجنس، السن، المستوى التعميمي، محور خاص بالبيانات الشخصية: 

 الرتبة، الخبرة المينية.

أربعة وضعية تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة" تضمن "األول: المحور

 أسئمة.

فاعمية تكنولوجيا االتصال الحديثة في أداء القائمين بالعالقات  "المحور الثاني: 

 أسئمة. أربعةفقد احتوى عمى  العامة"

 

                                                                                                                                                                                

.244ق ذكره، ص بعقيل حسين عقيل، مرجع س  35  
 .145رحيم يونس كرو العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص   36
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 أسئمة كذلك. تة"استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة" المتضمن لسالمحور الثالث: 

  تم كل ىذا بعد استشارة األستاذة المشرفة وعرضيا عمييا.  

 مجاالت الدراسة :  -13

 تضمنت دراستنا ثالثة مجاالت ىي:

: ىم العمال بالمؤسسة االقتصادية، وبما أن دراستنا اتخذت من المجال البشري -13-1

فإن المجال البشري ميدان لمدراسة  SDCبشار لوالية مديرية توزيع الكيرباء والغاز 

 12لدراستنا يتكون من بعض إطارات الشركة ورؤساء المصالح، والذي يصل عددىم 

   إطار.     

غاية إلى وىو الفترة الممتدة من تاريخ البدء في الدراسة المجال الزمني:  -13-2

 الوصول إلى نتائجيا وقد كانت كاآلتي: 

حيث كانت البداية  2019لقد تم الشروع في انجاز دراستنا منتصف شير جانفي من سنة 

بمرحمة ضبط الموضوع، وجمع المادة النظرية الخاصة بموضوع الدراسة إلى نياية شير 

، أين قمنا بتوثيق، وكتابة الجانب المنيجي، والنظري في شكمو النيائي بعد 2019فيفري 

كانت البداية فيو في بداية شير  قدجانب الميداني لدراستنا، جاء الالموافقة عميو، ثم 

، حيث قمنا بإعداد أسئمة المقابمة، وعرضيا عمى األستاذة المشرفة، وبعد 2019مارس 

 التعديل فييا والموافقة عمييا قمنا بتطبيقيا وطرحيا عمى مفردات العينة الخاصة بدراستنا

، ثم قمنا أفريل 07مارس إلى غاية  17 من تمتدوالتي ا تربصنا بالمؤسسة في فترة
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الذي  2019بتحميل البيانات والمعمومات المتحصل عمييا إلى غاية أواخر شير أفريل 

 حررنا فيو التقرير النيائي.        

ويقصد بو المكان الذي تجرى فيو الدراسة، وبما أن دراستنا المجال المكاني:  -13-3

تكنولوجيا االتصال الحديثة في ترقية أداء ممارسي تيدف إلى معرفة: إسيامات 

 SDCبشار لوالية مديرية توزيع الكيرباء والغاز  اخترنا العالقات العامة، وبما أننا

 نعتبرىا المكان الذي يضم مفردات عينة الدراسة. إلجراء الدراسة الميدانية فإننا



 
 اإلطار النظري
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   تمهيد:

تدفق المعمومات، وحاجة اإلنسان إلى تسجيل أعداد ال الغير مسبوق في االنفجار  إن

حصر ليا من األفكار، ىي بعض العوامل التي تمعب دورا أساسيا في تطوير حاجتنا نحو 

تكنولوجيا االتصال. فالتكنولوجيا تسمح بتزويدنا بالعديد من المعارف اإلنسانية من خالل 

غير محدودة في التعامل مع المعمومات، وتوظيف إمكانيات التكنولوجيا لخدمة إمكانيات 

البشر باعتبارىم منتجين ومستيمكين ليذه التكنولوجيا، وباعتبارىا جزء ال غنى عنو في 

تسيير الحياة اليومية، حيث تستخدم تكنولوجيا االتصال في كل أبعاد الحياة وعمى جميع 

 المستويات.

لثاني من القرن العشرين من أشكال التكنولوجيا ما يتضاءل أمامو كل شيد النصف احيث 

ما تحقق في القرون الماضية، ولعل من أبرز مظاىر التكنولوجيا ذلك االندماج الذي 

 حدث بين ظاىرتي تفجر المعمومات وثورة االتصال.

في تكنولوجيا ى االستثمار في ىذا السياق اتجيت الكثير من المؤسسات في العالم إل

 في تخزين واسترجاعالمتعددة التي تقدميا لمستخدمييا الكثيرة و لمخصائص نظرا االتصال، 

      ما أنتجو الفكر البشري، في أقل حيز متاح، وبأسرع وقت ممكن. وتطوير

نقدم مفيوم تكنولوجيا االتصال الحديثة، ثم تقديم خصائصيا  في ىذا الفصل سنحاول أن

في األخير تقديم و الجميور، راز تأثيرىا عمى وسائل االتصال و يا، ثم إبو مزاياىا وعيوب

  أىم أشكال تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية. 
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 :communication technologyتكنولوجيا االتصال  مفهوم -1

المادية، ىي مجمل المعارف والخبرات والميارات المتراكمة والمتاحة، واألدوات والوسائل 

نتاجيا، وتخزينيا،  والتنظيمية، اإلدارية المستخدمة في جمع المعمومات، ومعالجتيا، وا 

جتمعات وتجربة تطبيق ذلك واسترجاعيا، ونشرىا، وتبادليا، أي توصيميا إلى األفراد والم

عمميا، كما أنيا تعد ظاىرة اجتماعية متعددة األبعاد التكنولوجية االقتصادية، العممية، 

فسية، السياسية، وىي نسبية بطبيعتيا ترتبط أشد االرتباط بدرجة تطور كل مجتمع، وما الن

 يعد حديثا في مجتمع ما، قد يعد تقميديا في مجتمع آخر.

" بأنيا "أي آلة أو تقنية أو وسيمة خاصة تعمل عمى إنتاج، أو تخزين أو روبنإذ يعرفيا "

 العمميات.استرجاع أو توزيع أو استقبال أو عرض 

لتكنولوجيا االتصال، ففي الوقت الراىن يمكن القول أن " مفيوم شامل روبن"أعطى وىنا 

ولوحات ذكية، تكنولوجيا االتصال تشمل كل األجيزة التكنولوجيا من ىواتف ذكية، 

وحاسبات آلية مكتبية أو محمولة، والتي يمكن من خالليا االتصال وتبادل المعمومات 

        1 عيا، عن طريق مختمف األجيزة والشبكات.وتخزينيا واسترجا

ومنيم من عرفيا عمى أنيا مجموعة ن التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختمفة 

التي يتم توظيفيا لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيمو من خالل عممية 

                                                           
1
استخدام تكنولوجيات االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الخاصة، دراسة ميدانية بمؤسسة دبدوش الياشمي،  

كوندور، الكترونيكس، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، في عموم اإلعالم واالتصال، تخصص وسائل اإلعالم 
 .64.63 . ص2016/2017والمجتمع، مستغانم، 
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بات اآللية ثم تخزين ىذه االتصال الجماىيري أو الشخصي أو التنظيمي من خالل الحاس

عممية نشر ىذه المواد  مالبيانات والمعمومات، ثم استرجاعيا في الوقت المناسب، ث

االتصالية، أو الرسائل أو المضامين المسموعة، أو مسموعة مرئية، أو مطبوعة، أو 

رقمية ونقميا من مكان إلى آخر وتبادليا وقد تكون ىذه التقنيات آلية الكترونية أو 

التي يشمميا ىذا كيربائية حسب مرحمة التطور التاريخي لوسائل االتصال والمجاالت 

   2ر.التطو 

 خصائص وسمات تكنولوجيا االتصال: -2

 تتميز تكنولوجيا االتصال بمجموعة من الخصائص أىميا:

  فالتكنولوجيا تقرب المسافات وتقمصيا فكل األماكن تقميص الوقت والمسافات :

 االلكترونية متجاورة.

  تسرع تكنولوجيا االتصال وتسرع عممية اإلنتاج وتمك خاصية تكمن في  :السرعة

 التكنولوجية نفسيا فوتيرة تطور ىذه األخيرة مذىمة وسريعة جدا.

  :وىي خاصية تسمح باستقاللية التكنولوجية، فاالنترنت مثال يتمتع باستمرارية الالمركزية

 3مستوى العالم.عمميا فكل األحوال، فال يمكن ألي جية أن تعطميا عمى 

 
                                                           

2
  .64 ص مرجع سبق ذكره، دبدوش الياشمي، 
عمر أوسامة، تكنولوجيا وسائل اإلعالم و االتصال واالغتراب الرقمي لمطالب الجامعي، دراسة وصفية تحميمية لعينة  3

من طمبة جامعة مستغانم، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في عموم اإلعالم واالتصال، تخصص تكنولوجيا وسائل 
  .86، ص 2017/2018اإلعالم و المجتمع، مستغانم، 
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 ومن خصائصيا كذلك نذكر: 

  :وتطمق ىذه السمة عمى الدرجة التي يكون فييا المشاركين في عممية االتصال التفاعمية

تأثير عمى أدوار اآلخرين واستطاعتيم تبادليا، ويطمق عمى ممارستيم الممارسة المتبادلة 

أو التفاعمية، وىي تفاعمية بمعنى أن ىناك سمسمة من األفعال االتصالية التي يستطيع 

ع الشخص )ب(، ويقوم بأفعالو االتصالية، المرسل يستقبل الفرد )أ( أن يأخذ فييا موق

وكذلك المستقبل، ويطمق عمى القائمين باالتصال لفظ "المشاركين" ويرسل في نفس الوقت 

   بدال من "المصادر"، ومثال عمى ذلك التفاعمية في بعض أنظمة النصوص المتمفزة.

 :عمومات من وسط إلى آخر، وىي قدرة وسائل االتصال عمى نقل الم قابمية التحويل

ي في ىموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس و كالتقنيات التي يمكنيا تحويل الرسالة المس

" minitelطريقيا لتحقيق نظام لمترجمة اآللية، وقد ظيرت مقدماتو في نظام المينيثال "

ة عن الفرنسي، "فالحدود أو الفروق أو السمات التي كانت تميز وسائل االتصال الجماىيري

بعضيا البعض، قد زال بعضيا وبعضيا اآلخر في طريقو إلى الزوال، فاألفالم السينمائية 

عمى زيون وعمى أشرطة الفيديو كاسيت و يمكن عرضيا في دور السينما، شاشة التمف

    األسطوانات المدمجة عمى الرغم من اختالفيا في الشكل.

 :ونعني بو االنتشار المنيجي لنظام وسائل االتصال حول العالم في  الشيوع واالنتشار

داخل كل طبقة من طبقات المجتمع، وكل وسيمة تظير تبدو في البداية عمى أنيا ترف ثم 

تتحول إلى ضرورة، نممح ذلك في التمفزيون ثم الفاكسميل، وكمما زاد عدد األجيزة 
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أن  " A.TOPHLERنية، وفي رأي "المستخدمة زادت قيمة النظام لكل األطراف المع

من المصمحة القوية لألثرياء ىنا أن يجدوا طرقا لتوسيع النظام الجديد لالتصال ليشمل ال 

ليقضي من أىم ثراء، حيث يدعمون بطريقة غير مباشرة الخدمة المقدمة لغير القادرين 

 عمى تكاليفيا. 

  : مية دولية، حتى تستطيع المعمومة ىي بيئة عالالبيئة األساسية لوسائل االتصال الكونية

أن تتبع المسارات المعقدة تعقد المسالك التي يتدفق عمييا رأس المال إلكترونيا عبر 

الحدود الدولية جيئة وذىابا، من أقصى مكان في األرض إلى أدماه في أجزاء عمى األلف 

 لم.من الثانية، إلى جانب تتبعيا مسار األحداث الدولية في أي مكان من العا

 ومعناه أن رسائل االتصال قد توجو إلى : ) الرسائل اإلعالمية الشخصية ( الالجماهيرية

مجموعة من األفراد ) الجماىير( أو قد توجو إلى فرد بعينو، فقد سمحت الوسائل الجديدة 

لمفرد بأن يستقل عن المجموع من حيث الرسائل التي يتابعيا، ومثال ذلك محطات البث 

 البمدان المتقدمة والتي تقدم برامج متنوعة حسب طمب المشترك ورغباتو.في التمفزي 

 :تتجو رسائل االتصال الجماىيرية في ظل ىذه الثورة إلى وسائل التوجه نحو التصغير

صغيرة يمكن نقميا من مكان إلى آخر، وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستيمك ىذا 

مستيمك العقود الماضية الذي اتسم العصر الذي يتميز بكثرة التنقل والتحرك، عكس 
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ومن األمثمة عن ىذه الوسائل الجديدة تمفزيون الجيب، والياتف النقال  بالسكون والثبات،

   4المزود بطابعة إلكترونية.

  :لم تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل بمعزل عن قابمية التركيب والتوصيل

واتحدت األشكال الوحدات التي تصنعيا بعضيا البعض فقد اندمجت أنظمة االتصال، 

الشركات المتخصصة في صناعة أدوات االتصال، ومن األمثمة الدالة عمى ذلك: وحدات 

يا تؤدي وظيفتيا في ناليوائي المقعر الذي يمكن تجميعيا من موديالت مختمفة الصنع، لك

ئم عمى الوحدات فيناك اليوائي القا مجال استقبال اإلشارات التمفزيونية عمى أكمل وجو،

"، والديمو )المحمل( من صنع "شركة ESTONالتالية: الصحن من صنع "شركة إستون" "

 SHARP."5"، والرأس من صنع شركة "شارب" "NEXT WAVEناكست ويف" "

 الحديثة: االتصالمزايا وعيوب تكنولوجيا  -3

أدى إلى تحقيق العديد من المزايا ليذه المؤسسات إن استخدام تكنولوجيا االتصال في 

 األخيرة تتمثل فيما يمي:  

 المزايا: -3-1

 تتمخص ىذه المزايا في: 

                                                           
-25، ص 2006محمد شطاح، قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا واإلديولوجيا، الجزائر، دار اليدى،   4
26-27 . 

حديد يوسف، براىمة نصيرة، تكنولوجيا االتصال الحديثة واختراق الخصوصية الثقافية لألسرة الحضرية الجزائرية، 5
 . 2014دسيمبر17الجزائر، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
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  وذلك عن ت ومال، قعمميا عمى جمب الراحة والرفاىية لممستخدمين لما توفره من جيد وو

طريق جمعيا بين مجالي االتصال عن بعد والكومبيوتر، كما حد من استيالك الورق 

بظيور الكتاب اإللكتروني والصحيفة اإللكترونية، وتقدم التقنيات الرقمية الحديثة  خصوصا

عشرات القنوات وتتيح فرص لبث برامج غير ترفييية، مثل: خدمات المعمومات و البرامج 

التعميمية، كما أنيا تزيد من المعرفة والتعميم، فبواسطتيا يستطيع القائم باالتصال توصيل 

عالوة عمى أنيا  جو قصور التعميم التقميدي الرسمي،اإلسيام في عالج أو خدمات التعميم و 

لتنمية وعي إنسان ىذا العصر، عالمية يمكن أن تمثل ساحة لالحتكاك الحضاري ووسيمة 

بو ساىمت التكنولوجيا في رفع مستوى جودة المنتج اإلعالمي النيائي من خالل ما تتسم 

مزاياىا سرعتيا الفائقة في نقل واستقبال المعمومات من مرونة وسرعة وقدرة إنتاجية، ومن 

، ومن أىم مزاياىا أيضا أنيا تقدم ، فيي تتيح بمعدل ألف ضعف واحدةوالبيانات

 لمستخدمييا أبعادا ثالثة وىي:

 حيث أتاحت أقصى درجات السرعة في نقل المعمومات إلى حد إلغاء الفرق البعد الزمني :

 في حالة البث المباشر عبر األقمار الصناعية.بين زمن البث والزمن الواقعي 

 حيث وفرت كما ىائال من الساحة المطموبة لتخزين المعمومات ولنقميا كما البعد المكاني :

 أنيا تكاد تحدد عناصر المسافة ميما بعدت.



الحديثة تكنولوجيا االتصال                                            الفصل األول   
 

43 

 

 حيث أتاحت ثورة االتصال لممتمقي درجة من البعد الخاص بالوسيمة وعالقتها بالمتمقي :

جابي مع ىذه التكنولوجيا، كالتمفزيون الذي يستخدم االتصال الرقمي ويسمح التفاعل اإلي

 6 بالتدخل في اختيار لبرامج.لممتمقي 

     العيوب: -3-2

ن المزايا التي تقدميا تكنولوجيا االتصال إال أن ىذا ال يمنع مبالرغم من اإليجابيات و 

 أضرار ناجمة عن ىذه األخيرة ومن أىميا نذكر ما يمي: وجود سمبيات و 

  أن ىذه التكنولوجيات أقل اجتماعية وعاطفية وحميمية، كما أنو عمى الرغم مما قدمو

من خبرة عالية في مجال التعبير إال أن ىذه الحرية تقيدت بقيود سياسية، فميس ىناك 

ر جديد مختمف ينطوي ضمان بأن تكنولوجيا االتصال الحديثة سوف تؤدي إلى عص

عمى المزيد من حرية التعبير، فيناك من المؤشرات التي تشير إلى العكس، كما أن 

التفتيت أو الالجماىيرية تؤدي إلى انقسام الجميور الواحد عمى عدد كبير من 

ذات االتجاىات المتباينة التي تؤدي إلى تقميص الخبرات  يرةغالجماعات الص

 مجتمع.المشتركة لمعظم أفراد ال

 والبرامج  متخمفة في ىذا المجال ) التقنياتازدياد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول ال

 واالستعمال عمى حد سواء(.

 7.تفاقم ظاىرة السمعنة والنفعية المادية وآثارىا النفسية واالجتماعية واالقتصادية 
                                                           

دراسة ميدانية وتطبيقية، ، استخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني، عبد الباسط محمد عبد الوىاب 6
     .269-265، ص 2005المكتب الجامعي الحديث، صنعاء، 
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 :الجمهوراالتصال و  عمى وسائل الحديثة تأثير تكنولوجيا االتصال -4

أثرت التطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصال عمى االتصال الجماىيري وعمى وسائمو، 

ويمكن رصد بعض التأثيرات التي أحدثتيا التطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصال عمى 

 وسائل االتصال وعمى الجميور والمجتمع في الجوانب اآلتية: 

 ويمكن حصرىا في: التأثيرات عمى وسائل االتصال :  -4-1

  أن تكنولوجيا االتصال ال تمغي وسائل االتصال القديمة بل تطورىا، فعمى مستوى

المذكرات نت الوسائل ىي: تدوين المالحظات، االتصال الذاتي مثال كا

الشخصية...الخ، وأما المستحدثات التكنولوجية فيي: األشرطة المسموعة، الحاسبات 

ستوى االتصال الجماىيري كانت الوسائل ىي: الجريدة، االلكترونية...الخ، أما عمى م

الراديو، التمفزيون. أما اآلن فنجد التمفزيون باالشتراك، أنظمة المعمومات الرقمية، 

 الكتاب االلكتروني...الخ.

  أن الشكل أو النمط اإلنتاجي العام والمسيطر الذي كان يميز التطورات التكنولوجية

يع عمى نطاق واسع من مصادر مركزية محددة إلى السابقة ىو ظيور مراكز توز 

الحالي لالتصال   أعداد من الجماىير ال ترتبط بوحدة زمانية ومكانية، بينما النمط

جغرافيا من خالل مراكز إقميمية الجماىيري يتميز بالتوجو إلى جماىير قميمة محددة 

 مختمفة التوازن بين المركز واألطراف.

                                                                                                                                                                                

. 116، ص 2010، األردن، دار الثقافة، 1فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال، ط  7  
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  التي كانت تميز وسائل االتصال الجماىيري عن بعضيا البعض أن الحدود أو الفروق

قد زال بعضيا اآلخر في طريقو لمزوال، ولم نعد األنماط المختمفة والمتنوعة من 

وسائل االتصال حادة جدا كما كان من قبل، فاألفالم السينمائية نجدىا اآلن متاحة 

 فيديو كاست.لمعرض في دور السينما وعمى شاشات التمفزيون عمى أشرطة 

  أن التطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصال خاصة في مجال اإلرسال واالستقبال

 التمفزيوني كان ليا آثارىا عمى بعض الوسائل األخرى كالسينما والصحافة.

  أن وسائل االتصال الجماىيرية قد أصبحت تتسم بالطابع الدولي أو العالمي، حيث

 مة في ظاىرة اإلعالم الدولي أو عالمية االتصال.أحدثت الثورة المعاصرة طفرة ىائ

يالحظ أن تطور وسائل االتصال الجماىيرية قد التأثيرات عمى الجمهور:  -4-2

ويمكن تحديد تأثيرات ثورة االتصال الراىنة  صاحبو أيضا نمو وتطور الجميور معيا،

 8عمى الجميور في الجوانب التالية:

 الفرد. تعدد قنوات االتصال المتاحة أمام 

  أن ىذه التكنولوجيات االتصالية الراىنة تتسم بسمة أساسية وجديدة في الوقت نفسو

مكانية تحكم  عمى عالم صناعة االتصال وىي التفاعل بين المستقبل والمرسل، وا 

المستقبل في العممية االتصالية، وىذا يعطي لممستقبل سيطرة أكبر عمى عممية 

                                                           
8
 85حورية بولعويدات، مرجع سبق ذكره، ص   
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مع انفجار المعمومات والسيطرة عمييا كما وكيفا االتصال، مما يساعد عمى التكيف 

 من خالل االنتقاء واالنفجار.

ونتيجة لتمك االنتقائية التي أتاحتيا تكنولوجيا االتصال الحديثة، فإنو من المتوقع أن 

يؤدي ذلك عمى المدى الطويل إلى عزل أفراد الجميور ألنفسيم عن المعمومات التي قد 

مزعجة أو جادة وليست مسمية، وزيادة عمميات اإلدراك االنتقائي يجدونيا غير سارة أو 

 9والتعرض االنتقائي.

 أشكال تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية: -5

لقد ساعدت تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين أداء الموظفين داخل المؤسسة حيث 

فوسائل تكنولوجيا  عائق أمام انجازاتيم،أنيا سيمت عمييم العديد من األمور التي كانت 

االتصال يسرت التعامل بين الموظفين داخل المؤسسة وجعمت سيرورة العمل سمسة ومن 

 بين ىاتو الوسائل نذكر ما يمي:

    جهاز الحاسوب:  -5-1

يمعب الحاسب االلكتروني دورا ميما في تصميم وبناء نظم المعمومات الحديثة فيو يحقق 

لنظام المعمومات مزايا السرعة والدقة والثقة والصالحية، ويترتب عمييا جميعا الكفاءة 

العالية في األداء كما يقوم الحاسب بإجراء العمميات الحسابية المعقدة والتي يصعب 

ضافة إلى القدرة الفائقة عمى تخزين كم ىائل من المعمومات بطريقة تنفيذىا يدويا باإل

                                                           
 . 86حورية بولعويدات، مرجع سبق ذكره، ص   9
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منظمة بحيث يسيل استرجاعيا في أوقات ضئيمة لمغاية كما يستطيع الحاسب االلكتروني 

انجاز كافة الميام األخرى التي يقوم بتنفيذىا نظام المعمومات ومنيا تحقيق أمن وسالمة 

 تمفيا من خالل المستفيدين.  البيانات والضمان الكامل ضد فقدىا أو

 :وأنواعهمفهومه  -

تقوم بمجموعة  ELECTRONIC DEVICESالحاسوب ىو من اآلالت االلكترونية 

 INPUT DATAمترابطة ومتتالية من العمميات عمى مجموعة من البيانات الداخمة 

واألوامر الصادرة  INSTRUCTIONSتتناوليا بالمعالجة وفقا لمجموعة من التعميمات 

مسبقا لحل مسألة  ALGORITHMإليو، المنسقة تنسيقا منطقيا حسب خطة موضوعة 

معينة معرفة بغرض الحصول عمى نتائج ومعمومات تفيد في تحقيق أغراض معينة، 

، ومجموعة الجمل ىذه تسمى STATMENTوتسمى التعميمات واألوامر بالجمل 

البرنامج يسمى مبرمج والشخص الذي يصمم   PROGRAMMبرنامجا

PROGRAMMER.10  

آلة يتم تغذيتيا بالبيانات ) مدخالت( فيقوم عمى أنو الحاسوب أو الكمبيوتر وكذلك يعرف 

بمعالجتيا وفقا لبرامج موضوعة مسبقا ) المعالجة( لمحصول عمى النتائج المطموبة التي 

                                                           
عبد الكريم خيطاس، دليل اإلداري والمسير المالي في الجزائر، مدونة   10

http://khitasabdelkarim.wordpress.com، (01/10/0102) 

http://khitasabdelkarim.wordpress.com/
http://khitasabdelkarim.wordpress.com/
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صورة أو تخرج )مخرجات( في شكل من أشكال المخرجات مثل شاشة العرض أو في 

  11 .تقرير أو في شكل جدول بيانات

ويعرفو محمود عمم الدين عمى أنو " مجموعة من األجيزة نشكل معا نظاما تقنيا وظيفتو 

حل المسائل المختمفة التي يمكن صياغتيا رياضيا) أي يشكل مجموعة من العالقات 

وحدة " جيزة:، وتشمل ىذه األالرياضية ( أو باستخدام قواعد المنطق الشكمي الصوري

" وفييا يتم تنفيذ العمميات الحسابية والمنطقية عمى البيانات الموجودة  المعالجة المركزية

، ، والذاكرة بدورىا تتألف من قسمينذاكرة الحاسبأو  وحدة التخزين في جياز آخر ىو

. وتتصف الذاكرة العامة بكونيا ذات سعة تخزينية محدودة ذاكرة عامة وذاكرة ثانوية

وتكمفتيا عالية نسبيا ولكنيا تستطيع تناول البيانات مع وحدة الحساب والمنطق بسرعة 

ىائمة ألنيا تتصل معيا مباشرة، أما الذاكرة الثانوية كاألشرطة واألقراص واألسطوانات 

رخيصة التكاليف إال أن سرعة تبادل الممغنطة وغيرىا فيي ذات سعة تخزينية كبيرة و 

البيانات بينيا وبين وحدة المعالجة المركزية بطيئة نسبيا. وكذلك يضم الحاسب االلكتروني 

وتسمى أيضا باألجيزة الطرفية أو المحيطة..وظيفتيا تأمين اإلخراج و اإلدخالأيضا أجيزة 

فعن  والعالم الخارجي، ة ووحدة التخزينالتعامل واالتصال بين وحدة المعالجة المركزي

خراجيا منو بعد معالجتيا.  طريق ىذه األجيزة يتم إدخال البيانات إلى نظام الحاسب وا 

وأخيرا فإن الحاسب يضم أيضا ما يسمى "وحدة التحكم" ووظيفتيا اإلشراف عمى عمل 
                                                           

دار ، 1ماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحام، مصطفى يوسف كافي، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ط  11
  .110-109، ص2015اإلعصار العممي، 
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دة الحاسب وتحديد التتابع الالزم ) التسمسل المطموب( ألداء العمل فيي بمثابة غرفة القيا

برنامج  في نظام الحاسب االلكتروني، ويقوم الحاسب بأداء العمل المطموب منو بواسطة

" عبارة عن سمسمة من العمميات )األوامر( موجية  البرنامج" معين يوجد في الذاكرة، و

إلى الحاسب لتدلو عمى العمميات التي يجب أن ينفذىا ألداء العمل المطموب. تكتب 

 12لغات البرمجة أو بمغة الحاسب مباشرة.بإحدى مجموعة التعميمات ىذه 

 

 

 إدخال إخراج

OUT PUT IMPUT 

 

 

 

 

 

 13(: نموذج البنية المادية لمحاسوب01الشكل رقم)

                                                           
محمود عمم الدين، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيري، ب ط، القاىرة، العربي لمنشر والتوزيع،   12

 .51، ص1990
13

 .230، ص2012، عمان، دار أسامة، 1كنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري، طمجد الياشمي، ت  
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 وقد مرت الحواسيب االلكترونية خالل تطورىا بالمراحل التالية:

  جون موشمى( من خالل العمماء ) 1946ظير الجيل األول من الحاسبات عام

، ثم تكونت أول شركة إلنتاج ENIACوىو الحاسب  ( جولد شيانى( و ) ايكارت)

 .UNIVACباسم الحاسبات عمى المستوى التجاري 

  ظير الجيل الثاني من الحاسبات االلكترونية في أوائل الستينيات بعد استخدام

عناصر الترانزستور في بناء دوائر األجيزة الحاسبة كبديل الستخدام الصمامات المفرغة 

VACCUM TUBE. 

  أدى استخدام الدوائر االلكترونيةINTERGRATED CIRCUITS  إلى ظيور

 .1969الجيل الثالث من الحاسبات االلكترونية في عام 

  ظير الجيل الرابع من الحاسبات خالل عقد السبعينيات بعد أن تطورت الدوائر

موصالت وأشباه ال االلكترونية المتكاممة بسرعة كبيرة، وبعد تطويع المواد فوق الوصمة،

 .SEMICONDUCTORالحرارية 

  ظير الجيل الخامس في بداية الثمانينات ويطمق عميو الحاسب الشخصي

PERSONAL COMPUTER  وىو يتمتع بصغر الحجم، وسيولة التشغيل، والربط

 14.من خالل وسائل االتصال العادية مثل التمفون والتمفزيون

                                                           
، القاىرة، الدار المبنانية المصرية، 1حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات، ط  14

 .60، ص 1993
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  : ومن أنواع الحاسبات االلكترونية

تتفاوت أجيزة الحاسبات االلكترونية في أحجاميا من نحو بوصة مربعة واحدة إلى حجرة 

ضخمة مميئة باألجيزة والمعدات، كما تتنوع ىذه األجيزة من حيث اتساع الذاكرة وسرعة 

معالجة البيانات وحاليا تنقسم الحاسبات االلكترونية من حيث الحجم إلى خمس فئات 

 15عمى النحو التالي: 

 عالجة الصغيرة جدا : الم -

ويقصد بيا الدوائر المتكاممة التي تتيح وظيفة التحكم، وتستخدم في إنتاج المعدات 

شغيل الت، والثالجات، واألفراد وىي تعمل عمى التحكم في تاالكيربائية مثل الغس

يقاف األجيزة االلكترونية.  وا 

 الحاسب الشخصي: -

وىو الحاسب الذي يستخدمو األفراد في المكاتب والمنازل، ويسمى أيضا الحاسب 

الصغير جدا ويضم ىذا الحاسب مجموعة من الدوائر المتكاممة، كما يضم معالجا 

رمزا في الوقت  32واحدا فقطن وىو يتعامل مع الرموز تبدأ من رمز واحد إلى 

 نفسو. 

 

 

                                                           
15

 111مرجع سبق ذكره، ص  ماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحام، مصطفى يوسف كافي،  
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 الحاسب الصغير: -

الحاسب الشخصي، ويستخدم في الشركات الصغيرة والمحالت وىو أكبر حجما من  

رمزا في  32-16ويتراوح عند الرموز التي يتعامل معيا من  العامة والكميات الجامعية

 نفس الوقت.

 الضخم:الحاسب  -

وىو عبارة عن أجيزة ضخمة تستخدميا الشركات الكبرى، والجامعات، والمؤسسات 

اسب ماليين التعميمات في الثانية، ويتيح رموز تتراوح الحكومية، ويمكن أن يتمقى ىذا الح

 رمزا في نفس الوقت. 64-32ما بين 

 :الحاسب العمالق -

ن أكبر الحاسبات حجما، وأسرعيا أداءا، ويكثر استخدامو في مراكز البحوث، تبر معي

وتحميل بيانات األقمار الصناعية، وعالج المشكالت شديدة التعقيد، ويتمقى ىذا النوع من 

ويصل ثمن الجياز الواحد إلى نحو الحاسبات عدة باليين من التعميمات في وقت واحد، 

 16مميون دوالر. 20

 نت:االنتر  -5-2

الجماعات ومن العالقات االجتماعية ساىمت االنترنت في خمق أنماط غير تقميدية من 

والتفاعالت التي ال ترتبط بيوية وال ترتبط بجغرافية محددة، ولكنيا تتم عبر الفضاء 

                                                           
 .112مرجع سبق ذكره، ص  ماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحام، مصطفى يوسف كافي،  16
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المعموماتي الذي تشكل بفضل االنترنت، وال يشترط في تأسيس ىذه الجماعات بيئة 

كما ىو متعارف عميو في الجماعات التقميدية، ولكن تتم العضوية جغرافية واحدة أو ىيكل 

في ىذه المجتمعات من خالل إلمام العضو المتفاعل باستخدام تقنية العبور إلى الجماعة 

  17)الكفاءة التقنية والتنور التقني(.

( أو NTERNATIONAL NET WORKمشتقة من ) INTERNETاالنترنت 

قل المعمومات واالتصاالت عن طريق شبكة الحاسبات ترتبط الشبكة العالمية، وتستخدم لن

وذلك بفرض أن العالم جياز "كمبيوتر" واحد يستطيع أي جياز كمبيوتر أن  ببعضيا

من أي نقطة في العالم. وتعد يصل إليو لمحصول عمى أي معمومة، وتتم ىذه الطريقة 

بتقنياتيا المختمفة( البنية التحتية شبكة التمفونات )وسائل االتصاالت السمكية والالسمكية 

 لتمك الشبكة من الحاسبات.

تأتي أىمية شبكة االنترنت من تمك التطورات السريعة التي تشيدىا سواء في خصائصيا 

موقعا  50الفنية كوسيمة اتصال أو في عدد مستخدمييا فقد زاد عدد مواقع االنترنت من 

مميون موقع  200مغ ىذا العدد وب 1994ألف موقع عام  74إلى  1991عام فقط 

 1997.18وصفحة ويب عمى محركات البحث المختمفة 

                                                           
 ، قسنطينة )الجزائر(، ألفا لموثائق،1ط ،-مدخل سوسيولوجي–العربي بوعمامة، األنساق اإلفتراضية الجديدة   17

 .107، ص2019
سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، االتصال واإلعالم "تكنولوجيا المعمومات"، القاىرة، دار المعرفة الجامعية،   18

 111، ص .2003
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إن االنترنت ىي أكثر الوسائل اإلعالمية استفادة من تكنولوجيا الوسائط المتعددة 

MultiMedia .19ألنيا تستفيد من الصورة والصوت والممس  

 خدمات االنترنت:  -

 :   file Transfer protocol FTPنقل الممفات  -

أو برتوكول نقل أو تسفير الممفات ىو الجد العجوز لالنترنت إذا كانت ىذه مراسيم 

الوظيفة ىي البداية. يتم من خالل ىذه الخدمة نقل الممفات الكومبيوترية من حاسوب 

عمى ىيئة تقارير أو بحوثا في مختمف ميادين المعرفة  آلخر وىذه الممفات تكون في العادة

خاصة بالحاسوب نفسو  Softwareأو حتى برمجيات   Data Baseأو قواعد بيانات 

أما البرمجيات المتاحة لمنقل فيي تتبع  .ويتم ىذا التبادل بين الباحثين والعمماء واآلخرين

أو برمجيات  Freewareفي العادة أحد أقسام ثالث برمجيات مجانية أي يتم نقميا مجانا 

ويتم نقميا وتجريبيا لمدة قصيرة ومن ثم يتم دفع ثمنيا، أما النوع  Sharewareمشتركة 

وىي ال يمكن نقميا  Commercial wareالثالث من البرمجيات فيي برمجيات تجارية 

 20إال بعد شراؤىا ودفع الثمن مقدما وعادة ما يحدد نوع البرنامج بطريقة واضحة.

 

 

                                                           
 شريف درويش المبان، تكنولوجيا االتصال "قضايا معاصرة" التأثيرات السياسية واالجتماعية لتكنولوجيا االتصال،  19

 .112، ص 2003القاىرة، المدينة برس، 

 .378، ص 1999، عمان، مكتبة دار الثقافة، 4عبد اهلل الفرا عمر الفرا، تكنولوجيا التعميم واالتصال، ط   20
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    :Electronic Mail E-Mailالبريد االلكتروني  -

يمكن تشبيو البريد االلكتروني بالمحادثة التميفونية أو برسالة يقوم بإرساليا حاسوب معين 

ويقوم باستقباليا حاسوب آخر في مكان قريب أو بعيد وبكمفة بسيطة، وىذا ما يجعل من 

وسيمة اتصال ذات فوائد عظيمة سواء في تبادل الخبرات أو في مجال  البريد االلكتروني

يعد من أكثر  E-MAILالتعاون بين األفراد أو المؤسسات، إن البريد االلكتروني 

األنظمة استخداما عمى اإلنترنت ويمكن عن طريق ىذه الخدمة إرسال الرسائل وقواعد 

 21الكثير من الخدمات.البيانات والصور والتسجيالت الصوتية والبرامج و 

 :  world wide web w.w.wشبكة العنكبوت )الويب( العالمية  -

وىي مؤسسة تضم  CERNأول من فكر في إنشاء ىذه الشبكة ىم باحثون في مؤسسة 

عددا من الباحثين في مجال الفيزياء وينتمون إلى مجموعة من الدول األوروبية وذلك بغية 

حواسيب المؤسسة. وبذلك يمكن تعريف ىذه الشبكة والتي نقل أبحاثيم وأفكارىم عبر 

بأنيا أيضا  WWW يطمق عمييا اسم شبكة الويب أو شبكة العنكبوت ويرمز ليا برمز

مجموعة من أجيزة الكمبيوتر المتواصمة عن طريق شبكة االنترنت وتعرض معمومات 

 Hyper Text منوعة متبعة من أجل ذلك مراسم أو مراسيم )بروتوكول( خاص بيا وىو

Transfer Protocol Http  وىو ما يمكن تعريفو بأنو بروتوكول نقل النص متعدد

الطبقات، وىذا البروتوكول ىو ما يميزىا عن سواىا من األجيزة األخرى المتصمة 

                                                           
 .247، صمرجع سبق ذكرهمجد الياشمي،   21
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الموجودة عمى ىذه  Textsباالنترنت، ويقضي ىذا البروتوكول بأن تكتب النصوص 

 Hyper Text Makupوتسمى ىذه المغة  األجيزة بمغة تعطي ميزات كبيرة

Language HTML  22أنيا لغة ربط النص.ويمكن فيميا عمى أساس              

 االنترانت :  -5-3

 ىي شبكة داخمية في المؤسسة حيث تكون كل الكمبيوترات المواحق )نيايات الكمبيوتر(

داخل المؤسسة مرتبطة من خالل شبكة تسمح بتبادل المعمومات بين مختمف األشخاص  

واألقسام في المؤسسة. عن طريق االنترانت يكون انتشار المعمومات داخل المؤسسة أكثر 

بطال الحواجز بين  سيولة وسرعة، وبالتالي فيي تسمح بمضاعفة قواعد البيانات وا 

تصال الداخمي والربط بينيم وكذا تحسين فعالية مختمف األقسام من خالل تطوير اال

سمسمة القيم. كذلك تعتبر االنترانت تطبيقا لتكنولوجيا االنترنت داخل المؤسسة، كما تحدد 

  23ىندسة شبكة المؤسسة التي تربط أنظمة المعمومات الموجودة.

 ومن أنواعيا: 

 الشبكة المحمية. -

 الشبكة الواسعة. -

 
                                                           

.  381-380 مرجع سبق ذكره، ص عبد اهلل الفرا عمر الفرا،  22  
23

  
يزغش كاميميا، أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى التوجيات اإلستراتيجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  

دراسة حالة لممطاحن الكبرى لمجنوب، مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في عموم التسيير، تخصص 
 .  78، ص 2008/2009تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة بسكرة، 



الحديثة تكنولوجيا االتصال                                            الفصل األول   
 

57 

 

  الشبكة المحليةLocal Area Network LAN: 

ىي عبارة عن شبكة اتصاالت تربط عدة أجيزة حواسيب مع بعضيا ضمن مساحة 

جغرافية صغيرة وباإلمكان استخداميا لربط غرفة أو طابق في بناية أو بناية كاممة أو عدة 

مباني، بطريقة سمكية أو ال سمكية، تمتاز ىذه الشبكة بسرعة عالية لنقل البنايات وبنسبة 

 بالنسبة لإلرسال. (Error Rate)منخفضة أخطاء 

مع بعضيا، وتسمح  (Workstations)تربط ىذه الشبكة مجموعة من محطات العمل 

وبرمجيات  (Hardware)ليذه المحطات مشاركة موارد الشبكة من معدات مادية 

(Software) إضافة إلى تمكين مستخدمي الشبكة من تبادل الممفات واالتصال فيما ،

  24.(Chat)والجمسات الحوارية  (Email)بينيم عبر البريد االلكتروني 

                                                                                                                حمية ىي: الناقل، النجمة، الحمقة:ىناك عدة أشكال أساسية لمشبكة الم   

  :شبكة الناقل أول نوع استخدم في الشبكات المحمية، حيث أصبحت شبكة الناقل

ك متوفرة تجاريا في أواخر سبعينيات القرن الماضي. الناقل عادة يكون عبارة عن سم

( ويوصل طرف الناقل Tapsمحوري تربط بو األجيزة عن طريق وصالت خاصة )

( وذلك المتصاص اإلشارات الزائدة عند طرفي الناقل لمنع Terminatorبالنياية )

 عممية انعكاس اإلشارات التي تسبب التصادم.    

 

                                                           
24

 .128مزىر العاني، باسل كساسبة، المرجع السابق، ص   
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 25(: نموذج شبكة الناقل22الشكل رقم )             

  :الشبكة النجمية ىي أكثر األشكال شيوعا بين الشبكات المحمية، الشبكة النجمية

 جميع األجيزة توصل مع بعضيا البعض من خالل جياز مركزي يسمى

( ويقوم جياز المحور بإعادة إرسال البيانات الواصمة إليو إلى جميع Hubالمحور)

 األجيزة األخرى.    

 

                          

 

 

 26نموذج الشبكة النجمية(: 23الشكل رقم)
                                                           

 .129مزىر العاني، باسل كساسبة، المرجع السابق، ص   25
 

 

(  2حاسوب )                        الناقل(                             1حاسوب )  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Terminator الطابعة  ماسح ال                     النياية                      

(        3(  حاسوب )2(     حاسوب )1حاسوب )                                      
                                                                          

(    6حاسوب )  (                              4حاسوب )              
                          (5حاسوب )                                    

    

(     6حاسوب )  (          5حاسوب)           ( 4حاسوب)          
  

Hub 
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  :الشبكة الحمقية افتراضا ىي مجموعة من األجيزة موصولة مع الشبكة الحمقية

 Base Band)بعضيا البعض بشكل دائري. وىي تعمل بتقنية اإلشارة ضيقة النطاق 

Signal)  ويعني أنيا تستخدم إشارة رقمية واحدة في المحظة الزمنية الواحدة، واتجاه

-Uniاإلرسال عادة يكون مع عقارب الساعة أو عكسيا أي أنيا أحادية االتجاه )

Directional ومن ميزات ىذه الشبكة أنيا سيمة التركيب ورخيصة التكاليف، ومن ،)

تحديدىا إضافة إلى أن الخمل في  سمبياتيا أنو عند حدوث أي مشكمة فمن الصعب

 الحمقة يؤدي إلى عطل الشبكة بأكمميا.    

إن اختيار الشكل المناسب لمشبكة المحمية عادة يعتمد عمى البيئة التي تبنى فييا 

 27الشبكة والمواصفات التقنية والسعر لكل واحدة.

 

 

 

 

 

 

 28(: نموذج الشبكة الحمقية24الشكل رقم)
                                                                                                                                                                                

 .136، ص نفسومرجع ال 26
 .137، صسبق ذكرهمرجع  ،مزىر العاني، باسل كساسبة  27

               (                                                     1حاسوب)
                                                                               

(          3حاسوب)                                           (2حاسوب)    
                                                                               
                                

(4حاسوب )  
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 ةالشبكة الواسع : Wide Area Network WAN 

الشبكة الواسعة تمثل شبكة الحاسوب التي تمتد أو تغطي منطقة واسعة نسبيا وأغمب 

 الشبكات الواسعة تستخدم لتغطية أماكن متباعدة أو لربط الشبكات المحمية مع بعضيا

البعض. الحواسيب التي تربط إلى الشبكة الواسعة ىي غالبا ما تربط من خالل الشبكات 

 Satellite)الصناعية  وأنظمة األقمار(Telephone System) العامة كأنظمة الياتف 

System) تستخدم ىذه الشبكة في نقل كم كبير من البيانات إضافة إلى خدمات البريد ،

نترنت ولكن سرعتيا لنقل وتبادل البيانات تكون قميمة مقارنة االلكتروني والدخول إلى اال

    29بالشبكة المحمية.

 حاسوب حاسوب حاسوب حاسوب 

 

                     LAN LAN 

 

 حاسوب حاسوب  حاسوب حاسوب

 

 30(: نموذج الشبكة الواسعة25الشكل رقم)

                                                                                                                                                                                
28

 .138ص، ذكره بقمزىر العاني، باسل كساسبة، مرجع س   

 .26، ص نفسومرجع ال 26
 .27ص، نفسومرجع ال   30

  

WAN 
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   اإلكسترانت : -5-4

تقوم المؤسسة بتوسعة شبكة االنترنت لتشمل أقرب متعاممييا )الزبائن، الموردون، قد 

المنتجون الوسطاء، الموزعون، المستشارون...( فتنشأ عنيا شبكة اإلكسترانت 

(Extranet ولحمايتو تضمنو كممة سر تسمح باالطالع عمى بعض مواقع إنترانت )

وفر ديناميكية حقيقية بين المتعاممين كما المؤسسة المعنية. وىذه الشبكة عممية جدا وت

تقوي روح االنتماء إلى جماعة مصالح واحدة وتوثق من عالقات أعضائيا. ولتحويل 

أن تتوفر لدى كل حواسيب الشبكة بطاقة شبكية تسمح اإلنترانت إلى اإلكسترانت، يجب 

بعنوان  بتواصميا من خالل خطوط خاصة أو عن طريق االنترنت بالنسبة لمذين زودوا

 31خاص أو بكممة سر. والشكل الموالي يوضح ذلك: 

  (4)حاسوب           (3)حاسوب       (2)حاسوب        (1)حاسوب             

 حاسوب إنترانت                        حاسوب

 مقدم خدمة )موزع(              حاسوب   

      حاسوب حاجز وقائي   

 )العالم(إنترنت  )أقرب المتعاممين(إكسترانت  

 32(: شكل يوضح هندسة اإلنترانت بتوسعاتها المحتممة 26الشكل رقم )

                                                           
31

 .248، ص 2014، الجزائر، دار ىومة، 1فضيل دليو، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بعض تطبيقاتيا التقنية، ط  

32
 .249ص مرجع سبق ذكره، فضيل دليو، ،   
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 خالصة الفصل :

يتضح لنا من خالل ىذا الفصل بمختمف عناصره مدى أىمية تكنولوجيا االتصال 

العوائق، الحديثة، والمتمثمة في مساىمتيا في ظيور أنظمة اتصالية حديثة لمحد من 

واالنحرافات التي تتعرض ليا العممية االتصالية داخل المؤسسات، وقد أدى ربط 

المؤسسات باألجيزة االلكترونية مثل الحاسب اآللي و الشبكات المعموماتية مثل االنترنت، 

    ترقية العمل وتفعيمو داخميا وخارجيا.اإلكسترانت، إلى  االنترانت،



ثانيالفصل ال  

جهاز العالقات العامة: الخصائص 
 وأساسيات الممارسة

 تمهيد

 تعريف ممارس العالقات العامة (1
 صفات وشروط رجل العالقات العامة (2
 المؤهالت العممية  لمقائم بالعالقات العامة (3
 العالقات العامةالخصائص الواجب توافرها في رجل  (4
 العالقات العامة في ضوء تكنولوجيا االتصال الحديثة (5

 خالصة الفصل
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 تمهيد:

يعرف جياز العالقات العامة بأنو تنظيم إداري لمجموعة من األعمال واألنشطة    

تستيدف تحقيق فيم متبادل مشترك يؤدي إلى التوافق بين منظمة ما وبين جماىيرىا 

وينظم العمل بتوزيعو عمى وحدات بنائية أصغر تتكون كل وحدة من مجموعة من 

في العالقات العامة وليم مجموعة من األدوار المكانات التي يشغميا متخصصون 

ويربطيم ىدف مشترك واحد ويقوم كل جزء من ىذا البناء أو التنظيم بأداء الميام التي 

 تتطمبيا مسؤوليات العالقات العامة.

قد أثبتت التجارب أن نجاح الجياز التنظيمي في تحقيق أىداف المؤسسة يعتمد عمى    

لشغل الوظائف المختمفة، وذلك باختيار العاممين المالئمين  الموارد البشرية المناسبة

التي تناسب استعداداتيم وصفاتيم الشخصية، والقيام بتدريبيم وتعيينيم في الوظائف 

لتحقيق تفيميم لألعمال المسندة إلييم ليشعر العامل بالرضا النفسي عم العمل الذي يقوم 

 ذي ينعكس عمى كفاءتو اإلنتاجية. بو وال

يتضح من ىنا أىمية العناية بوظيفة العالقات العامة وضرورة إعطائيا الموقع    

الوظيفة ألشخاص مؤىمين المناسب في الييكل التنظيمي لممؤسسة وأىمية إسناد ىذه 

 ومتخصصين في تنفيذ أنشطتيا وذلك لرفع مستوى أدائيا.  

 العالقات العامةفي ىذا الفصل سنعرض بعض الصفات والشروط الخاصة برجل    

 ة من أجل االرتقاء بيذا المجال. و الخصائص الواجب توافرىا في الممارسين ليذه المين 
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 :تعريف ممارس العالقات العامة -1

"الشخص الذي يزاول مينة أو وظيفة أو  بأنو PRACTITIONERيعرف الممارس 

 أسموب عمل متخصص".

 PUBLIC RELATIONS PRACTITIONERيعرف ممارس العالقات العامة 

بأنو" ذلك الشخص الذي يعمل عمى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الناس وبين المنظمة 

الطيبة بينيم عن طريق اإلعالم بالقدر الكافي وتصحيح التي يعمل بيا بتوطيد العالقات 

 1المعمومات الخاطئة لدى الرأي العام".

قات العامة "ذلك التنظيم يقصد بالجياز الذي يضم مجموعة من ممارسي مينة العال

اإلداري لمجموعة من األنشطة التي تيدف إلى تحقيق فيم متبادل ومشترك يؤدي إلى 

التوافق بين منظمة ما وبين جماىيرىا، ويتم توزيع عمل الجياز عمى وحدات بنائية 

صغيرة تتكون كل منيا من مجموعة من الوظائف التي يشغميا متخصصون في العالقات 

مجموعة من األدوار، ويربطيم ىدف مشترك ويقوم كل جزء من ىذا البناء  العامة ليم

 التي تتطمبيا مسؤوليات العالقات العامة.بأداء الميام 

ويطمق بعض الباحثين مسمى"كاتب العالقات العامة" عمى من يعمل في إدارة العالقات 

 العامة والذي يعرف بأنو:

                                                           
1
العالطى، الميارات المينية لممارسي العالقات العامة في الوزارات الكويتية، مذكرة لنيل شيادة ماجستير محمد حجاج   

 .22، ص 2011-2010 كمية اإلعالم، في اإلعالم، جامعة الشرق األوسط،
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ويقوم بربط عالقات المؤسسة مع "شخص يعمل تحت إشراف مدير مؤسسة معينة، 

، ويقيم عالقات مع عمالء المؤسسة ويتصل األشخاص والجيات التي تدعم أنشطتيا

بأجيزة الصحافة واإلذاعة والتمفزيون وينظم نشر عرض المواد والصور التي تدعم أنشطة 

المؤسسة، ويحضر اجتماعات العمل والمناسبات االجتماعية ويستخدم ميارتو في فنون 

 .عالقات العامة لصالح المؤسسةال

بأنو  PUBLIC RELATIONS SPECIALISTعرف أخصائي العالقات العامة ي  

"الشخص الحاصل عمى دراسات نظرية وخبرة عممية في مجال العالقات العامة والتي 

االستفادة من كل فرصة لخدمة الجميور م اتجاىات وتطورات الرأي العام و تمكنو من في

 ور إليو أو بالرد عمى أسئمتو واالستجابة لمالحظاتو".سواء بنقل الجمي

 PUBLICيميز الباحثون بين ممارس مينة العالقات العامة وبين محترف المينة 

RELATIONS PROFESSIONAL الشخص الذي يتقاضى أجرا مقابل أدائو  وىو"

الخاصة في أداء ىذه الوظيفة، وىذا في مقابل لوظيفة يعرفيا جيدا بسبب ميارتو وخبرتو 

والذي ال تتوافر لديو ىذه  CAREERISTممارس المينة الذي يطمق عمييا مسمى 

    2الخبرة أو الميارة المتميزة التي تجعمو محترفا لممينة".  

 

 

                                                           
 .22، ص سبق ذكرهمرجع محمد حجاج العالطى،   2
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 رجل العالقات العامة : وشروط صفات -2

 الصفات: -2-1

رجل العالقات العامة إلى قسمين، قسم يمكن تقسيم الصفات التي يجب أن يتحمى بيا 

 يتعمق بالصفات الذاتية واآلخر بالصفات الفكرية.

 الصفات الذاتية : -أ

 .السيرة الحسنة 

 .حب المينة والتفاني في إنجاحيا 

  عالقات البشر االنفتاح عمى المشاكل اإلنسانية والشعور بضرورة حميا بما يؤمن توطيد

 وتعزيز تفاعميم في إطار الجماعات التي تضميم.

 .الثقة بالنفس 

  .الدبموماسية في التصرف   

 3الفكرية:الصفات  -ب

 .المياقة الفكرية 

 .القدرة عمى اإلقناع 

 .القدرة عمى التعبير بوضوح 

 .الموضوعية 

                                                           
3
 .21، ص 1220روت، منشورات عويدات، حسن الحمبي، مبادئ في العالقات العامة، بي   
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 .التجرد 

 .البعد عن التخيالت وعن رؤية األمور عمى غير واقعيا 

  4الدراية في تحميل الوقائع وتركيبيا.حسن 

  :لشروطا -2-2

 التي يجب توفرىا ىي التالية:  شروطال

 الثقافة العامة الواسعة. - أ

 اإلحاطة التامة بالعموم اإلنسانية. -ب

 معرفة تقنيات اإلعالم. -ج

 ومن الشروط الواجب توافرىا كذلك ىي:

  :قابمية التنظيم 

إداري، يحتاج موظف العالقات العامة إلى قدرة عمى تنظيم أعمالو بشكل مرتب،  كرجل

لى تبويب موارده المتوفرة وترتيب أعمالو ومواعيده وجدولتيا بدقة حسب األولويات.  وا 

 :حب االستطالع 

إن موظف العالقات العامة ىو بحاجة دائمة إلى المعمومات، وىذا يتطمب منو السعي  

من أجل كشف الحقائق الدائم وبرغبة قوية الستطالع األخبار والمعمومات المتعمقة بعممو 

 وتفسيرىا.

                                                           
4
 .21، ص مرجع سبق ذكرهحسن الحمبي،     
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 :5اإلعداد العممي 

عالمي في آن واحد حيث أن عممو يمتد   إن رجل العالقات العامة ىو رجل إداري وا 

باتجاىين فحتى يساىم في تحقيق أىداف مؤسستو، البد أن يشمل إعداده الدراسي 

المواضيع التي تساعده في أداء وظيفتو اإلدارية اإلعالمية ومن الميم أن يكون ممما 

 باآلتي: 

 المغة : 

ينبغي عمى العامل في مجال العالقات العامة أن يكون متمكنا من المغات األجنبية 

 إلى لغتو األم.الشائعة إضافة 

 :الخبرة الصحفية والكتابة 

البد لو من أن يكون ممما بفن الكتابة والصحافة ألنيا أقرب الخبرات لرجل العالقات 

 العامة.

 :عمم النفس 

  يحتاج موظف العالقات العامة إلى مقدار من اإللمام بعمم النفس البشرية، حتى

 يقابميا. يستطيع التأثير في األفكار وشخصيات الجماىير التي

 

 

                                                           

 
5
 lhttp://hrdiscussin.com/hr11223.htm، (20/02/2012.)المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية،  

http://hrdiscussin.com/hr11223.html
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  :عمم االجتماع 

يعيش الفرد ضمن جماعة أو حتى جماعات متعددة ذات تأثير عمى سموكو ونمط تفكيره، 

وعميو البد لرجل العالقات العامة أن يتفيم طبيعة ىذه الجماعات وأساليب اتصاليا وقوة 

 ارتباطيا.

 :اإلدارة واالقتصاد 

لمعرفة ما لمام بأوليات االقتصاد واإلدارة، البد لمعاممين في مجال العالقات العامة من اإل

يجري في إدارتو ومؤسستو إداريا وماليا كما ويجب أن يكون مطمعا عمى المستجدات 

 والمؤثرات االقتصادية السائدة في الداخل والخارج.

 :اإلحصاء وأصول البحث 

المعمومات وجمع يعتمد نجاح العالقات العامة عمى أسموب البحث العممي واإلحصاء، 

دخال المعطيات وتبويب  والمعالجة بالحاسوب وتقنياتو، وصوال إلى تحميل الظواىر وا 

  6النتائج ومعرفة اتجاىات الرأي العام.

 

 

 

 

                                                           

  lhttp://hrdiscussin.com/hr11223.htm، (20/02/2012.) البشرية،المنتدى العربي إلدارة الموارد  6 

http://hrdiscussin.com/hr11223.html
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 المؤهالت العممية لرجل العالقات العامة :  -3

إضافة إلى الصفات التي تم استعراضيا البد من توفر مؤىالت عممية والتي تتمخص بما 

 7يمي:

  أن يكون مزودا باألصول العممية في عمم وفن العالقات العامة كدراسة عموم االجتماع

والنفس واإلدارة إلى جانب دراسة المنيج العممي في العالقات العامة وأساليب قياس 

اتجاىات الرأي العام وتعديميا وتوجيييا وأن يكون ممارس العالقات العامة حاصال عمى 

كمية بإحدى اختصاصات اإلدارة أو المغات أو اإلعالم أو  شيادة عممية من معيد أو

 .الصحافة أو السياحة أو المكتبات أو عمم االجتماع

  لو القدرة عمى القراءة واستيعاب المعمومات وتأثيرىا وكما البد أن يتمتع باليقظة واالنتباه

ىو الذي  واالستماع لمجماىير أو وسائل اإلعالم فإن ممارس العالقات العامة الناجح

 يراقب الناس وىو الذي يستمع إلييم.

  كما يجب أن تكون لو قدرة عمى الكتابة والتعبير بيدف اإلقناع، وأن تكون الكتابة خالية

من المصطمحات المعقدة، فالكتابة وظيفتيا نقل األفكار والمعمومات واألحداث، مما البد 

 منو أن تكون الكتابة بسيطة وواضحة ومؤثرة.

 ي القدرة عمى التحدث لألفراد والجماىير وبشكل جذاب ومنطقي لنقل األفكار الخطابة أ

 إلى الجميور والتأثير فييم.

                                                           
7
 .41إيمان الحاج عمي محمد حسين، مرجع سبق ذكره، ص   
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  الصحافة أي البد أن يتمتع ممارس العالقات العامة بخبرة حتى وأن كانت بسيطة عمى

 أسموب التحرير الصحفي والتحقيقات الصحفية والمقال وفن اإلخراج.

 ممارس العالقات العامة باإلضافة إلى الوسائل المطبوعة،  االطالع الفني أي يستخدم

األفالم، المعارض، واإلذاعة الداخمية، الشرائح المصورة، وكذلك وسائل االتصال السمعي 

االطالع والحس والمرئي والسينما، كما البد أن يتوفر رجل العالقات العامة مقدار من 

  8 الفني.

 : العالقات الخصائص الواجب توافرها في رجل -4

 الخصائص الواجب توافرىا في رجل العالقات العامة ىي :

  األخالق الفاضمة: يجب أن يكون من ذوي األخالق الفاضمة من: صدق وأمانة وسمعة

جيدة في التعامل مع الناس، ألن ىذه الصفات توفر مصداقية لموظف العالقات العامة 

 أمام الجميور.

  مينة أو مرتبة مثل ىذه تحتاج إلى فرد اجتماعي بطبعو أن يكون اجتماعيا: بالتأكيد أن

 يستطيع كسب ثقتيم وتأييدىم.وقادر عمى إقامة عالقات جيدة مع الناس، وبالتالي 

  اليدوء: باإلضافة إلى كونو اجتماعي يجب أن يتصف باالستقرار النفسي وتكون لديو

 القدرة عمى الصبر، وعدم االنفعال في التعامل مع اآلخرين.

 .المظير والحديث الالئق 

                                                           
 .44إيمان الحاج عمي محمد حسين، مرجع سبق ذكره، ص   8
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  سريع البديية: حسن التصرف في االستجابة لمتغيرات والسيما عند األزمات فيجب أن

 يكون حكيم في اتخاذ قراراتو المطالب بيا بسرعة.

  صدار األحكام واالستنتاجات بحيث يكون متعففا الموضوعية: عدم التحيز في السموك وا 

 خاصة.عن التأثر بشعوره الشخصي أو منفعة 

 .توافر الميارات اإلنصاتية: نعم فاإلنصات ميارة ال تقل أىمية عن الكتابة والقراءة وغيرىا 

  تعني القدرة عمى وضع المعمومات واألفكار عمى الورق بوضوح توافر ميارات الكتابة و

وبإيجاز وبمغة سميمة، ىذا إلى جانب ميارات التحرير واإللمام بالفنون التخطيطية 

 عداد الرسوم البيانية...الخ.كالتصوير وا  

  اإللمام بسياسات الشركة وأىدافيا وكذلك بمواصفات المنتج الذي تنتجو أو الخدمة التي

 تقدميا.

  تحمل ضغط العمل: مثل أي عمل يمكن أن يحتمل ولكن ىنا يأتي التحمل ليس فقط لعدد

نما إلى االختالط أحيانا والتعامل مع أشخاص من بيئ ة أخرى وثقافة الساعات والسفر وا 

          9أخرى في المباس واألكل والكالم.

    الحديثة: العالقات العامة في ضوء تكنولوجيا االتصال  -5 

لقد أتاحت ثورة االتصاالت فرصة القفز من البدائية إلى أقوى درجات الكفاءة والتقدم 

والقدرة عمى التأثير المباشر وغير المباشر عمى كافة المجاالت خاصة في مجال 
                                                           

، ص 2003منال طمعت محمود، العالقات العامة بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،   9
52-53. 
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منيا الحاسبات االلكترونية و شبكات االنترنت العالقات العامة وكانت وسائل ذلك عديدة 

 المختمفة.

  أمكن استخدام الحاسب اآللي في تخطيط أنشطة العالقات العامة  :  الحاسوب اآللي

الستينات حيث تم التوصل إلى نظام أطمق عميو اسم التخطيط والمراجعة اآللية لمعالقات 

 10العامة. 

ىذا النظام أساسا مراقبة تدفق كل نوع من الرسائل اإلعالمية إلى كان اليدف من 

ىذا النظام شركة تأمين أمريكية وقامت بتعديمو لكي الجماىير المحددة لو، وقد أخذت 

تحصل عمى العالقة بين ما يخرج من إدارة العالقات العامة من بيانات وما يرد إلييا من 

 قصاصات إعالمية باإلضافة إلى تسجيل درجة كفاءة العاممين باإلدارة.

وىي أكبر وكالة  HILL AND KNOWLTONاستخدمت وكالة ىيل اند نمتون 

 عالقات العامة الحاسب اآللي في األغراض اآلتية :لم

 .إعداد الكشوف المرتبات والمكافآت 

 .تصنيف وتقويم نتائج النشر في وسائل اإلعالم والمستمعين لممواد 

  تجييز سجل يتضمن تحميال لخصائص الجميور من القراء واإلعالمية الفنية والتجارية

 إعالمي.ألي برنامج لالستعانة بو في التخطيط 

 .استخراج وتحميل نتائج أبحاث الرأي العام التي تجري عن طريق قسم البحوث بالشركة 
                                                           

10
محمد عمي أبو العال، العالقات العامة في ضوء اإلعالن وتكنولوجيا االتصال، دمشق، دار العمم واإليمان لمنشر   

 .23، ص 2013والتوزيع، 
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من المؤكد أن قدرات رجال العالقات العامة عمى الخمق واالبتكار سوف تزداد مع 

استخدام الحاسب اآللي في تحميل المعمومات والبيانات األساسية عن أىداف المنظمة 

مكاناتيا وخصائص جماى يرىا ووسائل اإلعالم التي تالئم ىذه الجماىير وتتفق مع وا 

إمكانيات المنظمة، فمذلك سوف يوفر كثير من الوقت والجيد الذي يستيمك في التحميل 

الذي سيؤدي حتما إلى سالمة األسس اليدوي ليذه البيانات باإلضافة إلى عامل الدقة 

ذا كان ذلك سيييئ إلدارة العالقات العامة ظروفا أفضل  التي يبني عمييا التخطيط وا 

لممارسة أنشطتيا وتحقيق أىدافيا فال ينبغي أن يخطر عمى بال أي مشتغل بالعالقات 

 العامة أن الحاسب اآللي سيقوم بالخمق واالبتكار الذي يتميز بو العقل اإلنساني.

العامة عمى أجيزة الحاسب إذن نستطيع أن نؤكد عمى أىمية تدريب مسؤولي العالقات 

آللي وكيفية العمل عمييا حتى يمكن أن تخمق كوادر من العاممين والمشتغمين والممارسين ا

لمعالقات العامة عمى درجة عالية من الكفاءة والقدرة في إعداد وتخطيط برامج لمعالقات 

العامة نستطيع من خالل ىذه الكوادر تنفيذ الخطط عمى أكمل وجو وكذلك معرفة مواطن 

     11 لجة مواطن الضعف وتنمية مواطن القوة.القوة والضعف ومعا

  لقد أحدثت االنترنت ثورة ىائمة في عالم العالقات العامة، فمم يقتصر  :االنترنت شبكة

تأثيرىا عمى تغيير طرق التواصل التي يتبعيا المتخصصون في ىذا المجال فحسب، بل 

 قد ساعدت أيضا عمى تغيير مالمح ىذه العالقات تغييرا كبيرا.

                                                           
 .25-24 مرجع سبق ذكره، ص محمد عمي أبو العال،  11
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ويعمل جياز العالقات العامة داخل اإلدارة إلى مسايرة كل التطورات السائدة والتأقمم معيا 

منيا االنترنت حيث تعتبر من بين أىم التطورات في ىذا العصر من خالل ما تتيحو من 

نت خدمات وتطبيقات جعمتيا تتميز وتتفوق عمى وسائل االتصال األخرى، إذ تعتبر االنتر 

عالقات العامة، فمقد أضفت بعدا آخر ليا باعتبارىا وظيفة إدارية متميزة العصر الذىبي لم

تساعد عمى إقامة ودعم خطوط االتصال والفيم المتبادل والتعاون المشترك بين المؤسسة 

وجماىيرىا، كما تساعد اإلدارة عمى حل كل المشاكل وتبقييا عمى عمم بنبض الرأي العام 

والتوقعات من خالل استخدام االتصال والبحوث وفق ما  كما أنيا ترصد وتنشأ االتجاىات

 12تمميو عمييا مواثيق األخالق لتنفيذ مياميا.

 وعميو سنعرض بعض استخدامات االنترنت في العالقات العامة:

 موقع المنظمة االلكتروني:  -

عمى شبكة االنترنت العالمية، بحيث يمثل أداة جوىرية وحيوية لالتصال بجميور المنظمة 

 والعالم الخارجي بشكل عام، ويعكس صورة حسنة لممنظمة.

 استخدام قواعد البيانات: -

في الحصول عمى المعمومات والبيانات واألحبار، ومعرفة كل جديد في شتى المجاالت 

 واالستفادة منيا في إعداد نشرات ومطويات ومطبوعات المنظمة بشكل عام.

 

                                                           
12

 http://fr.slideshare.net ، (22/02/2012.)إسيامات االنترنت في مجال العالقات العامة،  
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 بين :استخدام البريد االلكتروني كوسيمة اتصال  -

  .أعضاء المنظمة داخميا 

  .مع إدارة المنظمة 

  .الجميور المستيدف 

 .13الشركات ذات الصمة  

 أخالقيات ممارسة العالقات العامة عمى شبكة االنترنت: -

تعدد استخدام االنترنت في عمل العالقات العامة وتبوأ مكانا بارزا حيث إن كل 

صغيرىا منيا غير الربحية ليا مواقع عمى المؤسسات اآلن بدءا من كبرى الشركات إلى 

الشبكة، والذي بدوره بمثابة الوجو األول لتمك المؤسسة أمام مئات الماليين من الجميور 

وسخرت أقسام العالقات العامة أخصائيين ومجموعات لتطوير تمك المواقع، بينما ازدىر 

دة واالتصاالت عمل وكاالت العالقات العامة المتخصصة في وسائل اإلعالم الجدي

المباشرة، وال تختمف مبادئ وأخالقيات ممارسة العالقات العامة عمى شبكة االنترنت كثيرا 

 عن أخالقيات ممارسي العالقات العامة في الواقع فمنيا:

  توفر األخالقيات التي تكفل ممارسة العالقات العامة عمى أسس سميمة وتتسع األخالقيات

ك القويم والسمعة الطيبة، وغيرىا من القيم والمعايير لتشمل الصدق واألمانة والسمو 

عمى االقتناع واألمان واالطمئنان والثقة والمصداقية في التعامل، األخالقية التي تبعث 

                                                           
 .http://fr.slideshare.net ، (22/02/2012)إسيامات االنترنت في مجال العالقات العامة،   13
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فعمى أخصائي أو ممارس العالقات العامة عبر االنترنت أن يتصف بيذه الصفات لكي 

ة فيجب أن تكون الممارسة يرسم االنطباع الحسن لدى الغير عن حسن تعامل المؤسس

 التي تقوم بيا عبر االنترنت ذات ثقة وصدق.

  يجب عمى ممارس العالقات العامة عبر االنترنت البعد عن التحيز الشخصي، وكذلك

البعد عن كافة صور االنحراف أو التقصير لمتحقيق منافع ذاتية، فعميو أن يتصف 

 االلكترونية.بالموضوعية في ممارستو ومعالجتو لألعمال 

  والفطنة  عة البدييةالقدرة عمى التصرف والتأقمم مع المتغيرات، وىذا بدوره يتطمب توافر سر

ىو والقدرة عمى تحميل المواقف والتقدير السميم لألمور فاالنترنت من ميزاتيا وخصائصيا 

االنتشار والتوسع وسرعة التطور فعمى أخصائي العالقات العامة أن يتأقمم ويواكب 

التطورات والتطبيقات الجديدة لالنترنت وألن تعامل الناس مع ىذه األخيرة وقوانين 

فاألعمال االلكترونية التي تقوم بيا معرضة دائما لمخطر من طرف ما تمميو االنترنت من 

 14.مخاطر وليذا يتطمب عمى الممارس أن يكون وسرعة تحميل المواقف

 ت والنواحي فالتعامل مع االنترنت يعني توفر ثقافة عامة وواسعة في مختمف المجاال

فيجب اإللمام  ،التعامل مع جميور عريض وواسع ومختمف ومتنوع الثقافات واألجناس

                                                           
14

، /.http://www.alnoorوليد خمف اهلل، أخالقيات ممارسة العالقات العامة عمى شبكة االنترنت،   
(22/02/2012.) 
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عطائيم الصورة الطيبة الحسنة  بأىم ثقافات جميور المؤسسة لكي يحسن التعامل معيم وا 

 15عن المنظمة.

 قدوة لغيره من المتعاممين و توفر روح االلتزام بالجدية واالنضباط في العمل بما يجعم

بالمؤسسة والمتعاممين بيا، فااللتزام بمعالجة كل األعمال االلكترونية في وقتيا المناسب 

 وعدن إغفال وال عنصر من عناصر العمل يؤدي إلى زيادة ثقة الجميور بو.

 مما  تتعد وتتنوع وسائل االتصال المختمفة والمنافسة بينيا جعل من إدارة العالقات العامة

يعني التسابق من أجل الظفر بالوسيمة األكثر فعالية وألن االنترنت تعتبر من بين وسائل 

االتصاالت التي يمكن القول أنيا عوضت وسائل االتصال التقميدية فينبغي عمى ممارسي 

العالقات العامة أن يحسنوا التعامل معيا واستخداميا من أجل تعزيز الثقة وصمة الترابط 

 مؤسسة وجماىيرىا.ما بين ال

وألن االنترنت تتميز بالشق االيجابي والشق السمبي الخطير فإنو لزاما عمى ممارسي 

العالقات العامة عمى شبكة االنترنت أن يتعرفوا عمى طبيعة ىذه الشبكة ومدى تأثيرىا 

، ومدى األضرار الجسيمة التي تقع والكوارث التي تحدث عل الجميور وعمى المستخدم

القائم باالتصال بالشروط والضوابط األخالقية التي تحكم طبيعة ىذا العمل إذا أخل 

وبالتالي يجب عميو أن يتحمى بالشروط ومواثيق الشرف الخاصة بالتعامل ومن بين ىذه 

 الضوابط واألخالقيات ما يمي:
                                                           

15
، /.http://www.alnoorوليد خمف اهلل، أخالقيات ممارسة العالقات العامة عمى شبكة االنترنت،   
(22/02/2012.) 
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 .عدم استغالل الحوار عن بعد بغرض التمويو والتنكر 

 .نزاىة آالت البحث والتصفح 

  العممية والممكية الفكرية.األمانة 

 .ضرورة أن تكون التكنولوجيا أمنية وآمنة ومستأنسة 

وبيذا تظل االنترنت وسيمة ذات طبيعة خاصة تتعدى الحدود الجغرافية ونتيجة لذلك 

تعجز الدول عن تطبيق قوانينيا وأخالقياتيا الخاصة عمى كافة الممارسين وقد اتجيت 

برام اتفاقيات ثنائية لتنفيذ القوانين أو االنضمام إلى إلى إالعديد من الدول المتقدمة 

تحالفات دولية تضم عددا من دول العالم لمتغمب عمى المشكالت المرتبطة بطبيعة 

االنترنت كما سعت بعض المنظمات الدولية إلى إصدار مواثيق أخالقية عالمية سعيا 

الم خصوصا الدول النامية منيا إلى تنظيم الممارسات عبر االنترنت ومع ىذا مازال الع

بحاجة إلى استحداث نظام أكثر فعالية وأكثر قدرة عمى ممارسة العمل عمى شبكة 

 16االنترنت.

                               

  

 

 
                                                           

16
، /.http://www.alnoorالقات العامة عمى شبكة االنترنت، وليد خمف اهلل، أخالقيات ممارسة الع  
(22/02/2012.) 
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 ممخص الفصل :

تعراض الصفات والمؤىالت المذكورة، يبين بأن بعضيا يوجد بالفطرة وبعضيا إن اس

األمر الذي يحممنا عمى التأكيد بضرورة إعداد أخصائي يكتسب باألعداد والخبرة، 

 العالقات العامة إعدادا عمميا يتالءم مع احتياجات مينتيم ووظيفتيم.

البد ليذا اإلعداد من أن يتناول األمور السياسية التي تتصل بواقع وظيفة أخصائي 

 الوظيفة خير قيام.العالقات العامة، واألساليب والطرق التي يستدعييا قياميم بتمك 

عمى ىذا األساس يمكن تحديد األىداف التي يجري تقريرىا إلعداد رجل العالقات العامة 

 عمى النحو التالي:

  ،تييأ ليم المجال الكافي لتفيم األمور واألحداث والمشاكل التي تأمين ثقافة واسعة

 .يواجيونيا أو يتعرضون ليا من خالل مينتيم

 في مجال العموم اإلنسانية، مما يساعدىم عن تفيم عقمية الفرد مع المعرفة الواسعة  تحقيق

الجماعات التي يعيش معيا وطريفة تفاعمو مع تمك الجماعات، والقواعد التي ترعى تمك 

 التصرفات وىذا التفاعل.

  معرفة كافية لمختمف وسائل اإلعالم، وخبرة واسعة في ممارستيا، لمتعبير عن آرائيم

يا بصورة فعالة، وتأمين إيصاليا لمجميور في أحسن الظروف وشرحيا والدفاع عن

 وبأفضل الطرق.
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وميما يكن من أمر ىذا اإلعداد، البد من اإلشارة إلى الصعوبة الكامنة في إيجاد 

الشخص الذي يتحمى بجميع ىذه الصفات التي أوردناىا ويجوز المؤىالت التي حرصنا 

في حداثة في مجال العالقات العامة مازالت عمى ذكرىا، باإلضافة إلى أن طرق اإلعداد 

عيدىا وىي تحتاج إلى التطوير واالنطالق لكي تسيم بقدر أفعل في تحضير العناصر 

المؤىمة الالزمة في ىذا الحقل الميم إن المعنى الذي أعطيناه ألخصائي العالقات العامة 

يين العاممين في تمك الذين ال يرتبطون بأجيزة اإلدارة أو المؤسسة، كما يشمل األخصائ

ذا كانت الصفات أو المؤىالت  ىي في الحالتين، إال األجيزة كموظفين أو مستخدمين، وا 

أن األعمال قد تختمف بعض الشيء بالنسبة لكل منيما، بالنظر لطبيعة االرتباط القائم 

 بين اإلدارة أو المؤسسة وبين كل من ىاتو الفئتين.
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 :  بشارلوالية )سونلغاز(  توزيع الكيرباء والغازالتعريف بمديرية  .1.1

ىي شركة تيتم بتوزيع الكيرباء والغاز عبر تراب الوالية، وىي ىيئة تابعة لمشركة 

الرئيسي في شارع يقع مقرىا جزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز، تحت وصاية وزارة الطاقة، ال

مدوني رشيد بوالية بشار، ولممديرية فروع في مختمف الوالية. فرع العبادلة، فرع تاغيت، 

 1فرع بني ونيف، فرع لحمر، فرع كرزاز، فرع بني عباس.

 ميام المؤسسة: .1.1

 لتوزيع الكيرباء والغاز فيما يمي: ئريةتتمثل ميام الشركة الجزا

  تكييف الشبكات الحالية مع التكنولوجيات الحديثة لمغد من أجل البقاء دوما عمى

 .استعداد لتمبية حاجيات الزبائن

  تأمين اليياكل والبنيات األساسية لمواجية تزايد االستيالك وخاصة استيالك الطاقة

من  (أمين الخطوط من العوامل المناخيةالرئيسية ،تالكيربائية )قدرات الشبكات والمحوالت 

 .، والتزايد المستمر في اإلنتاج والحوادث واسعة النطاقجية

 تمبية طمبات الربط بالكيرباء والغاز في أحسن الظروف. 

 

                                                           
1
 http://www.sdc.dz/sdcara/spip.php?article2( ،15/03/2019.)، الموقع الرسمي لمؤسسة سونمغاز  
 

http://www.sdc.dz/sdcara/spip.php?article2
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 في إطار برامج  المساىمة في بناء السياسة االجتماعية انسجاما مع قيمنا وأىدافنا

نجاز مشار   في إطار ميامياوعميو و  يع التنمية وفقا لميام الشركةالدولة مرافقة وا 

، تضمن الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز توزيع وتسويق الطاقة اتخصصيو 

ومن أجل ذلك وضعت الشركة في خدمة زبائنيا الذين يفوق  الكيربائية والغازية،

 190زبون في الغاز  959 921 4زبون في الكيرباء و 312 810 8عددىم 

  .وكالة تجارية 353مقاطعة لمغاز باإلضافة إلى  181مقاطعة لمكيرباء و

 508 172ير الشركة الجزائرية لتوزيع الكيرباء والغاز شبكات كيربائية تتكون من ست 

 333 316كمم في التوتر المتوسط بمجموع  825 143في التوتر المنخفض و كمم

 92 شبكات لمغاز الطبيعي تفوق ،كمم من الشبكات، ىذا من جية، ومن جية أخرى

وبتعداد إجمالي لمعمال يفوق PE نإيثيال كمم من البولي 074 85كمم منيا  107735

معظميم من الموارد الشابة والمؤىمة، تسعى الشركة إلى تسخير كل  عامل 060 30

مكانياتيا في تحسين نوعية ا وىذلزبائنيا التقنية والتجارية المقدمة  خدماتيا طاقاتيا وا 

إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسييل منظومة تسيير الزبائن واستغالل  من خالل

 2.الشبكات الكيربائية والغازية

 
  

                                                           
2
 (.11/03/2012، )الموقع الرسمي لمؤسسة سونلغاز  

http://www.sdc.dz/sdcara/spip.php?article2
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  (02أنظر الممحق رقم ) الييكل التنظيمي لممؤسسة:. 1.1         

 التعريف باألقسام: . 1.1

 :المسؤول األول عن إدارة المديرية واإلشراف عمى جميع المصالح  مدير التوزيع

 واألقسام.

 :ىي الفرع المتصل بمدير التوزيع. األمانة 

 يكون عمى دراية بكل ما يخص المديرية في جانب اإلعالم المكمف باالتصاالت :

 الداخمي والخارجي.

  :يكمف بقضايا األمن الداخمي لممديرية. المكمف باألمن الداخمي 

 :يتكفل بكل ما يتعمق بنظافة أماكن العمل وكذا  مكمف بالنظافة واألمن والبيئة

 أمن العمال أثناء أداء مياميم الميدانية وكذا قضايا البيئة.

 :االستغالل  ،نجازالتتكمف بصيانة الشبكة والدراسات وا قسم تقنيات الكيرباء

 ومراقبة التوزيع.

  ن في بتمبية حاجيات ومتطمبات السكا ىي تقوم شغال:الدراسات وتنفيذ األقسم

 توصيل الكيرباء والغاز وىذا بعد الدراسات المحصل عمييا.

  :تسيير شؤون الزبائن.قسم العالقات التجارية 
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 تسيير قاعدة البيانات، صيانة شبكات اإلعالم  :المعمومات أنظمة قسم استغالل

 اآللي وأنظمة االستغالل لعتاد اإلعالم اآللي لممديرية.

 :تتكمف بالميام المالية لممؤسسة. قسم المالية والمحاسبة 

 :توفير الوسائل المادية الضرورية لمسير الحسن لممديرية. مصمحة الشؤون العامة 

  :تتكمف بصيانة الشبكة والدراسات واالنجاز، االستغالل ومراقبة قسم تقنيات الغاز

 التوزيع.

 وتسديد األجور ومنح العطل وكل تقوم بتسيير الموظفين، الموارد البشرية:  قسم

ما يخص الموظف، كما يقوم بدراسة التوظيف ويتكمف بكل فترات الترقية لمموظف في 

 إطار المنصب وقد تكون عن طريق الخبر أو التكوين.

  :القضايا القانونية التي تخص المديرية.ييتم بكل مصمحة الشؤون القانونية 

  :المشاريع المبرمجة من طرف المديرية.تقوم بتسيير جميع قسم تسيير الصفقات 

 المستقبمي لشبكة توزيع الكيرباء  تقوم بالتخطيط واالستشراف :التخطيط قسم

  3والغاز.  

 

 

 
                                                           

 (.03الممحق رقم )  3
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 عرض وتحميل ومناقشة بيانات الدراسة .1

 ( يبين السمات العامة لممبحوثين11جدول رقم )

رقم 
 المبحوث

الخبرة  الرتبة المينية المستوى التعميمي السن الجنس
 المينية

 18 مدير التوزيع ماجستير في االقتصاد 45 ذكر 01
 15 مكمفة باالتصال ليسانس في االتصال 38 أنثى 02
 19 رئيس قسم األمن الداخمي ميندس في األمن الصناعي 48 ذكر 03
 18 المكمف بالشؤون القانونية ماستر في الحقوق 53 ذكر 04
 15 بقسم التخطيط إطار تقني سامي 40 ذكر 05
 20 رئيس قسم التخطيط ميندس مدني 49 ذكر 06
 تسيير  شيادة عميا في 48 أنثى 07

 الموارد البشرية
 20 مسؤولة قسم الموارد البشرية

 09 مصمحة الشؤون العامةب إطار ماستر في التسيير 35 ذكر 08
مسؤول قسم استغالل أنظمة  ماستر في اإلعالم اآللي 45 ذكر 09

 المعمومات
19 

 09 رئيس قسم العالقات التجارية ماستر في العموم التجارية 33 ذكر 10

 25 مصمحة الشؤون العامة رئيس ليسانس في اإلعالم اآللي 50 ذكر 11
 14 إطار بقسم العالقات التجارية ليسانس مالية 47 ذكر 12
 

المستوى التعميمي، الرتبة السن، الجنس، ) مبحوثينمة لماالسمات العيبين الجدول أعاله 

فمن خالل إجراءنا المقابمة مع عينة البحث والذي يقدر عددىم  المينية، سنوات الخبرة(
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، ويعود السبب أن اإلناث من عدد أكبر بمغ نسبةإطار، تبين لنا أن عدد الذكور  12

سحت المرأة في الجزائر مازالت بعيدة عن تولي مناصب ذات مسؤولية بالرغم من أنيا اكت

بحوثين فنجد ميدان الشغل وأنيا فرضت نفسيا في العديد من المجاالت، أما أعمار الم

 ويمكن تفسير ذلك أن نسبة يحتمون أكبر سنة 48سنة إلى  38أغمب األعمار ما بين 

العطاء وبذل المجيودات، بينما تأتي في المرحمة الثانية الفئة ىذه المرحمة العمرية مرحمة 

سنة يعني أن الفئة الشبابية تستوعب العمل في المؤسسة بشكل  35سنة و 33 ما بين

المرتبة  سنة فما فوق 49تدريجي، في حين بمغت نسبة المبحوثين الذي تتجاوز أعمارىم 

أما فيما ، مناصب ذات مسؤولية وىؤالء األفراد ىم الذين لدييم أقدمية ويشغمون األخيرة

 ثين لدييم مستوى جامعينجد األغمبية الساحقة لممبحو يخص المستوى التعميمي لمعينة ف

وىذه النسبة ترجع إلى طبيعة العمل في المؤسسة المدروسة حيث يتطمب ىذا النشاط 

لمشيادات عادت المرتبة الثانية ضرورة اعتماد المستوى التعميمي العالي لمموظفين، بينما 

الرتبة المينية فمن خالل المعمومات المعروضة عمى الجدول ، أما فيما يخص المعادلة

نظرا لكون ىذه الفئة تقوم رؤساء األقسام والمصالح ىم أكثر المبحوثين، يتبين أن 

 موصولة بتكنولوجيا االتصال الحديثة، وأنيابوظائف العالقات العامة بشكل مختمف 

   القات العامة في المؤسسة.  يالحظ من خالل الجدول توفر رتبة مدير لكونو ممارس لمع
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أما فيما يخص سنوات الخبرة فمن خالل معطيات الجدول يتبين أن من لدييم أقدمية ما 

المبحوثين ذو ، ويأتي في المرحمة الثانية الفئة الغالبةسنة يمثمون  25سنة إلى  15بين 

ىم أكثر  سنة 15، والمالحظ أن من لدييم خبرة وأقدمية أكثر من سنة 15خبرة أقل من 

نسبة نظرا لكون القطاع االقتصادي قطاع حساس يعتمد في تسييره عمى طاقات بشرية 

                                         مينية طويمة من أجل الدفع بو في عجمة التنمية. ذات خبرة

 وضعية تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسةالمحور األول: 

 تكنولوجية اتصالية حديثة بمؤسستكم ؟ىل تتوفر وسائل : 1س

اجتمعت إجابات كل المبحوثين حول وجود وتوفر وسائل تكنولوجيا حديثة بمؤسسة التوزيع 

طبيعة العمل الذي يمارسونو الوقت الراىن و  بوالية بشار وىذا راجع حسب تصريحاتيم إلى

، الجنس ذكر، 01، وصرح المبحوث رقم التكنولوجيا الحديثة والذي يتطمب التعامل مع

بالرغم من توفر ىذه التكنولوجيا إال أنيا تبقى حسب  وأن) سنة، مدير التوزيع، قائال  45

، في من تطورات جمة في المجال التكنولوجي(اليوم  ىو حاصلوجية نظره ناقصة بما 

  :المكمفة باالتصالسنة،  بصفتيا  38الجنس أنثى،  02حين أضافت المبحوثة رقم 

المؤسسة كانت السباقة في إدخال الوسائل الحديثة مقارنة مع المؤسسات أن  ) قائمة

 .   (األخرى في المجال االقتصادي نظرا لمكانتيا وأىميتيا في االقتصاد الوطني لمبالد



 اإلطار التطبيقي لمدراسة 
  

91 
 

ثين وتصريحاتيم وما تم انتقاءه من الجانب النظري بات المبحو امن خالل إج :التعميق

أن مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار تتوفر حقا عمى  يمكن القول لدراستنا

تكنولوجيا االتصال الحديثة وأنيا كانت من أولى المؤسسات التي سعت إلى إدخاليا من 

لمؤسسات التي تحتاج لالتصال ميما كان ا يا حالحال، التكنولوجي أجل مسايرة التطور

لضرورية الستمرارية العممية اإلدارية، ثم نشاطيا، و ذلك لتوفير المعمومات و البيانات ا

 .التحكم في سير ىذه المعمومات داخل بنائيا التنظيمي

الوسائل التقميدية  ما ىي طبيعة الوسائل االتصالية التي تستخدميا في عممك ؟ :2س

            ؟أم الحديثة

الحديثة في عمميم عمى اعتمادىم الكمي لموسائل االتصالية كبيرة صرح المبحوثين بنسبة 

مسؤول قسم استغالل أنظمة المعمومات سنة،  45، ذكر، 09حيث صرح المبحوث رقم 

أما النسبة المتبقية عالوة  (أنو طبيعة عممو تفرض التعامل الكمي مع التكنولوجيا) قائال

عن اعتمادىم عمى الوسائل الحديثة بشكل كبير إال أنيم ال يزالوا يعتمدون في عمميم عمى 

سائل التقميدية في عمميم مثل االتصال المباشر واالجتماعات والتقارير، حسب نظرىم الو 

 أنو ال يمكن االستغناء عنيا.

 ستخدميايطبيعة الوسائل االتصالية التي أن  يتبين : من خالل إجابات المبحوثينالتعميق

راجع إلى أىمية  حديث وىذاما ىو تتنوع بين ما ىو تقميدي و المؤسسة في عمميم  موظفي
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كل منيما وأنو ال يمكن االستغناء عن أي نوع منيما فالتكنولوجيا ىي ضرورة حتمية يجب 

 مواكبتيا و الوسائل التقميدية مرجع ال يمكن اليروب منو.

وىل يتم تحديث أنظمة  ىل تقوم المؤسسة بالتجديد في وسائميا االتصالية ؟ :3س

            ؟المعمومات بانتظام

اجتمعت إجابات المبحوثين حول أن المؤسسة تقوم بالتغيير والتجديد في وسائميا في حين 

في  )( بصفتو مسؤول قسم استغالل أنظمة المعمومات قائال09صرح المبحوث رقم )

اآلونة األخيرة وبمدة تقدر خمس سنوات لم تقم المؤسسة بإدخال وسائل جديدة وىذا 

أما فيما يخص تحديث أنظمة  ،البالد تشيدهراجع إلى الوضع االقتصادي الذي 

دخال كل ما ىو حديث  المعمومات فالمؤسسة حريصة عمى التغيير والتجديد المستمر وا 

أو ما " ox"في أنظمة المعمومات فأجمع المبحوثين عمى أنيم مزودين برنامج الكتروني 

يستخدمو إطارات وكوادر الشركة  الكتروني حديثفضاء  "تنسيق" وىو عبارة عن  يسمى

وحسب ( تم تبنيو من طرف المؤسسة في تعامالتيم مع بعض وتبادل المعمومات

 تصريحاتيم ىذا البرنامج ىو آخر إصدارات االنترنت.

أن المؤسسة محل الدراسة عادة  يظير: من خالل تصريحات المبحوثين المختمفة التعميق

قوة ىذه األخيرة عمى حيث تتوقف  بشكل دوري االتصاليةفي وسائميا  بالتجديد ما تقوم

تصنيفيا و تنظيميا ألكبر قدر ممكن من المعمومات، ومعرفة كيفية التحكم فييا و  امتالكيا
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لكن المالحظ أنيا في اآلونة األخيرة لم تقم بالتغيير نظرا لموضع الراىن الذي ثم إرساليا، 

معمومات فالمؤسسة حريصة عمى تزويد موظفييا يعيشو اقتصاد البالد وبالنسبة ألنظمة ال

كذلك توفير بيئة عمل مناسبة و أجل بكل ما ىو حديث وعممي في مجال المعموميات من 

 من أجل كسب رضا زبنائيا.

       من يقوم باإلشراف والتوجيو حول استخدام الوسائل التكنولوجية داخل المؤسسة؟: 4س

 ىادي خدمتنا( )مسؤول قسم استغالل أنظمة المعمومات قائال ( 09صرح المبحوث رقم )

من المفروض أن ىذه الميمة تكون مسندة إلينا لكن نظرا لمستوى وخبرة بمعنى أنو 

إطارات المؤسسة في مجال اإلعالم اآللي كل فرد يحسن استخدام الوسائل التي يتعامل 

أن كل موظف ىو من يشرف عمى الوسائل  البقية وىذا ما جاء عمى لسان المبحوثين بيا

في حين أضافت المكمفة باالتصال أنيا في عدة أحيان تستعين  التي يستخدميا

بالمتخصصين في ىذا المجال بالمؤسسة من أجل توجيييا لتجاوز بعض العراقيل بحكم 

 .  متطمبات عمميا الذي يفرض التعامل الجيد مع التكنولوجيا الحديثة

لنا من خالل إجابات المبحوثين أن إطارات المؤسسة في غنى عن التوجيو  : يتبينالتعميق

الوسائل التكنولوجية وىذا راجع لممستوى التعميمي العالي الذي واإلشراف حول استخدام 

ة حول التعامالت مع ولكن من األحسن أن يتم تخصيص حصص تدريبي يتمتعون بو
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 التكنولوجية الوقوع في االنزالقات من أجل ضمان مواكبة التطور وعدمالتكنولوجيا 

 المحتممة.

: من خالل إجابات وتصريحات المبحوثين كافة عمى أسئمة المحور األول االستنتاج

 ستنتجنا ما يمي:" اوضعية تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسةوالمتمثل في "

  االتصال مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار تتوفر حقا عمى تكنولوجيا

الحديثة وأنيا كانت من أولى المؤسسات التي سعت إلى إدخاليا من أجل مسايرة التطور 

 التكنولوجي.

 نظرا  ةحديثوال ةتقميديالالمؤسسة بين المستخدمة في طبيعة الوسائل االتصالية  تنوع

 .ألىمية االثنين

  الخاصة، وفيما يخص أنظمة  وسائل االتصاليةالفي قيام المؤسسة بالتجديد الدوري

 تقوم بتحديثيا بشكل دائم.المعمومات فالمؤسسة 

   الوسائل عدم تمقي اإلشراف والتوجيو لمموظفين في المؤسسة حول استخدام

     . التكنولوجية

 .فاعمية تكنولوجيا االتصال الحديثة في أداء القائمين بالعالقات العامةالمحور الثاني: 

كيف  ؟كلوسائل االتصال الحديثة تأثير عمى طريقة أدائك لعممفي رأيك ىل  :1س

 ؟تساىم 
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تأثير عمى  عمى أن لوسائل االتصال الحديثة" نعمعمى كممة " كافةأجمع المبحوثين 

تختمف من موظف آلخر فقد جاء عمى لسان المبحوث  ذلكطريقة أداء عمميم لكن كيفية 

أنيا تساىم بشكل كبير التخطيط " رئيس قسمبصفتو سنة،  49الجنس ذكر، ( 06رقم )

في طريقة عممو فقد سيمت عميو أداء وظيفتو نظرا ألىمية التخطيط عمى مستوى 

" وكذلك أضافت المكمفة باالتصال المؤسسة فيو إحدى أىم وظائف العالقات العامة

سواء عمى المستوى الداخمي أو الخارجي يتطمب وسائل فعالة وىذا  أن االتصالقائمة "

وتساىم بشكل ما ألمسو في تكنولوجية االتصال الحديثة أنيا تفي بالغرض بنسبة كبيرة 

ال ننكر أن " المكمف بالشؤون القانونية قائال  (04" في حين صرح المبحوث رقم )إيجابي

ين ظروف العمل لكم من وجية نظري لوسائل االتصال الحديثة دور كبير في تحس

 ."أفضل بعض الشيء االعتماد عمى التعامل بالوثائق المكتوبة فيي أكثر مصداقية

 وما تم التطرق إليو في الجانب النظري   لممبحوثين: من خالل اإلجابات المختمفة التعميق

يتبين لنا أن وسائل االتصال الحديثة تؤثر بشكل أو بآخر عمى طريقة أدائيم لوظائفيم 

والرفاىية لممستخدمين لما ألن من مزاياىا جمب الراحة  بين ما ىو مؤيد ليا بشكل كمي

توفره من جيد ووقت ومال، وذلك عن طريق جمعيا بين مجالي االتصال عن بعد 

ن تكنولوجيا االتصال ال أل عتماد عمى الوسائل التقميديةومنيم من يفضل اال والكومبيوتر

     .   تمغي وسائل االتصال القديمة بل تطورىا
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      ؟ ما ىي اتجاىاتك نحو استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة :2س

في  تتمثل استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثةالمبحوثين عمى أن اتجاىاتيم نحو أجمع 

والتي تتمثل في )الحاسوب، االنترنت،  فقط اعتمادىم عمى الوسائل المتاحة في المؤسسة

أخرى أو التعامل بيا في مجال لدييم الحق في إدخال وسائل  ( وأنو ليساالنترانت...

       عمميم ألن نظام العمل المركزي يفرض ذلك.  

ين نستنتج أن اتجاىات : من خالل ما سبق التصريح بو من طرف المبحوثالتعميق

تكنولوجيا االتصال الحديثة مقتصرة عمى ما ىو  ممارسي العالقات العامة نحو استخدام

متاح في ميدان العمل ومحدودة ولكن بالنسبة لموقت الراىن الذي نعيشو والتطور الحاصل 

عائق التي كانت سيل العديد من األمور تتكنولوجيا االتصال الحديثة  نرى أن عالمالفي 

عامل بين الموظفين داخل سر التتي، فوسائل تكنولوجيا االتصال أمام انجازات الفرد

عادة النظر في مثل ىذه إل لذا حان الوقت سيرورة العمل سمسة، جعلالمؤسسة و ت

طالق العنان لمكفاءات من أجل التعامل مع تكنولوجيا أخرى في إطار ما  المسائل وا 

 يتطمبو مجال العمل.

 انعكاسات تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى عممك ؟ ما ىي :3س

ىي  تكنولوجيا االتصال الحديثةإلى أن انعكاسات  صرح أغمبية المبحوثين بنسبة كبيرة

انعكاسات ايجابية بشكل كبير وىذا راجع إلى حسن التعامل معيا، واستغالليا في اإلطار 
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مسؤولة قسم بصفتيا  سنة،  48جنس أنثى،  (07المشروع، حيث صرحت المبحوثة رقم )

بحكم طبيعة عممي كمسؤولة عمى قسم حيوي ونشيط في الموارد البشرية قائمة "

المؤسسة والذي لديو تعامالت مع الجميور الداخمي لممؤسسة من المدير إلى عون 

( 02" وأضافت المبحوثة رقم )األمن، لوال وسائل االتصال الحديثة لما تفوقت في عممي

تساعدىا في  تكنولوجيا االتصال الحديثةأن "التصال عمى مستوى المديرية المكمفة با

 ".أداء الكثير من مياميا خاصة ميمة االتصال والتنسيق

ىي : من خالل ما جاء عمى لسان المبحوثين يمكن لنا أن نستخمص بأن التعميق

ىي انعكاسات كميا ايجابية فبفضميا يقوم الموظف  انعكاسات تكنولوجيا االتصال الحديثة

 ، مثل ما بيناه في الجانب النظري فإن ليا بعدين وىما: بأداء ميامو عمى أكمل وجو

 حيث أتاحت أقصى درجات السرعة في نقل المعمومات إلى حد البعد الزمني :

 األقمار الصناعية.إلغاء الفرق بين زمن البث والزمن الواقعي في حالة البث المباشر عبر 

 حيث وفرت كما ىائال من الساحة المطموبة لتخزين المعمومات البعد المكاني :

 ولنقميا كما أنيا تكاد تحدد عناصر المسافة ميما بعدت.

 ؟ماىي السمبيات المترتبة عن استخدام ىذه الوسائل داخل بيئة العمل: 4س

صرحت نسبة كبيرة من المبحوثين بأنو ال توجد سمبيات منجرة عن استخدام تكنولوجيا  

نسبتيم  وصفتأما من اشتكوا من بعض فقد االتصال الحديثة داخل بيئة العمل، 
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الجنس ذكر،  (11)و( 06( و)04وحسب ما صرح بو كل من المبحوث رقم )بالضئيمة 

الصحية والتي  بيا بعض السمبيات توجد" سنة، رئيس مصمحة الشؤون العامة،  50

  تتمثل في )ألم الظير، الصداع، التأثير عمى العين(".

بالرغم من اإليجابيات و المزايا التي تقدميا تكنولوجيا االتصال إال أن ىذا ال  : التعميق

من خالل ما استنتجناه من لكن يمنع من وجود سمبيات و أضرار ناجمة عن ىذه األخيرة 

إجابات المبحوثين أنو ال توجد سمبيات الستخداميم لموسائل التكنولوجية في عمميم وىذا 

بأنو تترتب  واالتي تغطي عن إي نقص أما حسب من صرحراجع لمكم اليائل إليجابياتيا 

تتجاوز حيث راجع لمفئة العمرية التي ينتموا ليا  يمكن أن يكون عنيا سمبيات صحية فيذا

 وىذا طبيعي. سنة فما فوق 49أعمارىم 

: بعد التعميق عمى إجابات عينة بحثنا حول أسئمة المحور الثاني الموسوم االستنتاج

تمكنا من " فاعمية تكنولوجيا االتصال الحديثة في أداء القائمين بالعالقات العامةبعنوان "

 استخالص النقاط التالية:

  اآلراء حول عمى طريقة أداء العاممين وتضارب وسائل االتصال الحديثة تأثير

     تأييدىا ورفضيا.

  اتجاىات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة تقييد

 حول ما ىو متوفر في المؤسسة. 
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  عمى طريقة أداء العمال. انعكاسات تكنولوجيا االتصال الحديثةإيجابية 

  تكنولوجيا االتصال الحديثة استخدامعن صحية  سمبياتترتب. 

    المحور الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة

 ؟ ما ىي أىم الوسائل الحديثة استخداما من طرفك: 1س

استخداميم ألىم الوسائل الحديثة في أداء وظيفتيم فالنسبة  عمى ككل المبحوثين أجمع

 تعود لمحاسوب بالدرجة األولى. الكبيرة 

اما من : من خالل إجماع المبحوثين عمى أن الحاسوب ىو أىم الوسائل استخدالتعميق

من خالل المالحظات التي سجمناىا وكذلك من خالل ما و  طرفيم، فيذا من وجية نظرنا 

التي أثرت يعتبر أىم االنجازات التكنولوجية الحديثة  جاء في الجانب النظري أن الحاسوب

لتي يصعب تنفيذىا ابإجراء العمميات  ألنو يقومفي فترة وجيزة، عمى جميع المستويات 

الفائقة عمى تخزين كم ىائل من المعمومات بطريقة منظمة بحيث يسيل وقدرتو يدويا 

انجاز كافة الميام األخرى التي يقوم بتنفيذىا نظام المعمومات كما يستطيع استرجاعيا 

وكذلك بدونو ال يستطيع تمفيا، كامل ضد ومنيا تحقيق أمن وسالمة البيانات والضمان ال

 الفرد استخدام الشبكات االلكترونية. 

  ما ىو ترتيب الوسائل التكنولوجية اآلتية حسب استخدامك ليا ؟: 2س 

 االنترنت -



 اإلطار التطبيقي لمدراسة 
  

100 
 

 االنترانت -

  اإلكسترانت -

سبة تستولي عمى النترتيب الوسائل التكنولوجية كاآلتي: شبكة االنترانت ب المبحوثينصرح 

كونيا شبكة اتصالية داخل المؤسسة تسمح لممبحوثين بالقيام بوظائفيم بكل سيولة األكبر 

وىذا حسب رأي المبحوث رقم   المرتبة الثانية، شبكة االنترنتاستخدام  احتلفي حين 

رئيس قسم العالقات التجارية  سنة، رئيس قسم العالقات التجارية، 33، جنس ذكر، (10)

النسبة "، أما عمل ال تستدعي في غالب األحيان شبكة االنترنتأن متطمبات القائال "

حيث صرح جل المبحوثين عن عدم استخداميم شبكة فعادت إلى شبكة اإلكسترانت القميمة 

اإلكسترانت كميا وبأي شكل من األشكال حسب أقواليم أنيم يتعاممون مع الجيات 

 ن طريق البريد االلكتروني.الخارجية بشكل تقميدي عن طريق الرسائل المكتوبة أو ع

من خالل تصريحات المبحوثين نستنتج أن االنترانت تحتل المرتبة األولى في  :التعميق

فمن الطبيعي ىذا كونيا شبكة اتصالية  وسائل التكنولوجيةلمترتيب استخدام الموظفين 

داخمية والمالحظ كذلك أن االنترنت تأتي في الرتبة الثانية بالرغم من أنو تم إدخاليا إلى 

ساىمت في خمق أنماط غير ، بالرغم من أن االنترنت 2000الشركة منذ  بدايات سنة 

فية محددة، ولكنيا تتم تقميدية من العالقات االجتماعية والتفاعالت التي ال ترتبط بجغرا

المرتبة األخيرة فعادت إلى  ماأ ،عبر الفضاء المعموماتي الذي تشكل بفضل االنترنت
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الشبكة عممية جدا وتوفر ديناميكية حقيقية بين  من أن ىذه، بالرغم شبكة اإلكسترانت

المتعاممين كما تقوي روح االنتماء إلى جماعة مصالح واحدة وتوثق من عالقات 

يدل ىذا عمى أن المبحوثين لم يدركوا بعد لكن ىذا التيميش لشبكة اإلكسترانت  ،أعضائيا

 أىمية و كمية التسييالت التي يمكنيا أن تقدميا ليم. 

لألنشطة ،  ىل تستخدم الوسائل التكنولوجية بصفة أكبر في : التخطيط : 3س 

   بيا؟ االتصال مع البيئة الداخمية الخارجية، في تقويم األنشطة التي تقوم

ساىم إدخال الحاسوب و الشبكات ( المكمفة باالتصال قائمة "02صرحت المبحوثة رقم )

االلكترونية إلى المؤسسة في القيام بالميام اإلدارية بشكل سريع و سيل وأنا أعتمد 

سواء التخطيط، عمى الوسائل التكنولوجية في إنجازي لكافة الميام الموكمة لي 

( بصفتو مدير المؤسسة فإنو 01" وأضاف المبحوث رقم )االتصال، التنسيق...الخ

يستخدم ىذه الوسائل في االتصال مع البيئتين الداخمية والخارجية أكثر، في حين أجمع 

  باقي المبحوثين عمى استخداميم لموسائل التكنولوجية في األنشطة اإلدارية األخرى.

إلى  ة سونمغازمؤسساتجيت استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة  في سياق: التعميق 

تخزين واسترجاع وتطوير من نظرا لمخصائص الكثيرة التي تقدميا  أشكال عدة منيا إدخال

 ما أنتجو الفكر البشري، في أقل حيز متاح، وبأسرع وقت ممكن.     
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لوجيا االتصال الحديثة من خالل تصريحات المبحوثين أن استخدام تكنو وىذا ما لمسناه 

 يعتمد عميو في إنجاز كافة األنشطة الموكمة ليم كل حسب منصبو. 

 يدويا؟ باألنشطةحالة توقفت ىذه الوسائل عن العمل ىل يمكنك القيام في : 4س

عمى أن طبيعة عمميم تفرض التعامل مع ىذه الوسائل بنسبة كبيرة وأنو أجمع المبحوثين 

مصالح المؤسسة  والزبائن وتنجر عنيا خسائر كبيرة، في في حال وقوع عطب تتعطل 

حين صرحت النسبة المتبقية بأنيا يمكن أن تقوم باألنشطة يدويا نظرا لطبيعة عمميا الذي 

أنو ( "04ال يدعي بالضرورة األسموب اآللي، مثل ما جاء عمى لسان المبحوث رقم )

" وكذلك أفادت المبحوثة ل كبيريعتمد في عممو عمى الوثائق والتقارير الورقية و بشك

في حال حصل عطب ما يمكن ليا أن تقوم ببعض ( المكمفة باالتصال "أنيا 02رقم)

 " .األنشطة يدويا

 سوف تؤدي إلى عصر جديد  ليس ىناك ضمان بأن تكنولوجيا االتصال الحديثة :التعميق

إجابات خالصة  ن المؤشرات التي تشير إلى العكس، وىذا ما تبين في، فيناك ممختمف

في إنجاز مياميم أن الموظفين يستعينون بشكل كبير عمى الوسائل التكنولوجية المبحوثين 

تعطميا كون طبيعة عمميم تفرض ذلك، فينا يغمب وغير مؤىمين إلنجازىا يدويا في حال 

ازدياد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول وىو  تكنولوجيا االتصال الحديثةالطابع السمبي ل

 والبرامج واالستعمال عمى حد سواء(. المتخمفة في ىذا المجال ) التقنيات
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 ىل الوسائل الحديثة تفعل أكثر االتصال الداخمي أو الخارجي ؟ :5س

عمى أن ىذه الوسائل تفعل  (02( والمبحوثة رقم )01المبحوث رقم ) من أجمع كل

أنو من وجية نظرىم االتصال عمى المستويين االثنين بشكل متساوي أما بقية المبحوثين 

أن ىذه الوسائل تفعل االتصال الداخمي أكثر من الخارجي وىذا راجع إلى طبيعة عمميم 

 التي تكون عمى المستوى الداخمي فقط.

سمات تكنولوجيا  استنا أن منالنظري لدر  من خالل ما تم إدراجو في الجانب :التعميق

تطمق ىذه السمة عمى الدرجة التي يكون فييا حيث  التفاعميةميزة االتصال الحديثة 

المشاركين في عممية االتصال تأثير عمى أدوار اآلخرين واستطاعتيم تبادليا، ويطمق 

ريح بو نستنتج أن خالل ما تم التصومن عمى ممارستيم الممارسة المتبادلة أو التفاعمية، 

الوسائل التكنولوجية الحديثة تفعل االتصال داخميا وخارجيا حسب كل منصبو و الميام 

 المخولة لو.

  فاق المستقبمية الستخدام ىذه الوسائل داخل مؤسستكم ؟آلماىي ا: 6س
رغبتيم بإدخال وسائل تكنولوجيا حديثة أخرى لمؤسستيم مثل المبحوثين عمى  نصف أجمع

( بصفتو مسؤول قسم استغالل أنظمة المعمومات  09ما جاء عمى لسان المبحوث رقم )

نظرا لمكانة مؤسسة سونمغاز والتي تعد القمب النابض لالقتصاد الجزائري مصرحا " 

يير في الوسائل نظرا لمعصر يجب عمى المسؤولين بيا أن يقوموا بالتجديد الدوري والتغ

سنة، إطار قسم  47، جنس ذكر، (12" وأضاف المبحوث رقم )التكنولوجي الذي نعيشو



 اإلطار التطبيقي لمدراسة 
  

104 
 

أن الوسائل االتصالية الموجودة بالمؤسسة ال يمكن أن نطمق عمييا " العالقات التجارية،

نصف المبحوثين "، أما اسم حديثة مقارنة بالوسائل التكنولوجية الموجودة فالعالم

صرحوا بأنو ليست لدييم رغبة في إدخال وسائل حديثة أخرى وىذا راجع حسبيم الباقيين 

 إلى أن ىذه الوسائل يمكن أن تساعدىم في القيام بمياميم عمى أكمل وجو.

المبحوثين لدييم رغبة وتطمعات  معظمنستخمص أن  : من خالل اإلجاباتالتعميق

الحاصل في جديدة بعمميم من أجل ضمان مواكبة التطور مستقبمية إلدخال تكنولوجيات 

ونظرا لمنمو الكبير لتكنولوجيا االتصال الحديثة الذي أدى إلى حدوث التغيير  ،العالم

بصفة محسوسة في نظام المؤسسة خاصة منيا االقتصادية التي تطمح لركوب موجة 

عالوة اخمي والخارجي، التطورات من أجل تحسين  وظائفيا وأنشطتيا عمى المستويين الد

                           عن مزايا ىذه األخيرة وما تقدمو من تسييالت وتحسينات في ميدان العمل.

من خالل ما أجمع عميو المبحوثين وما اختمفوا عنو في إجاباتيم عن أسئمة : االستنتاج

 تمكنا من استنتاج ما" استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثةالمحور الثالث المعنون ب"

 يمي:

  التكنولوجية الحديثة استخداما من طرف العاممين.اعتبار الحاسوب أىم الوسائل 

  وسائل التكنولوجيةلماحتالل االنترانت المرتبة األولى في ترتيب استخدام الموظفين 

 .ثم جاءت االنترنت في الرتبة الثانية أما المرتبة األخيرة فعادت إلى شبكة اإلكسترانت
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  كل حسب متطمبات عممو.االختالف حول استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 يثة تفعل االتصال داخميا وخارجيا.الوسائل التكنولوجية الحد 

  لممؤسسة.  إدخال تكنولوجيات جديدةفي رغبة  الموظفين 
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 اختبار فرضيات الدراسة:  .1

  :الحديثة في مؤسسة سونمغاز من وجية نظر توفر تكنولوجيا االتصال الفرضية األولى

 ممارسي العالقات العامة.

 ختبار ىذه الفرضية تم عرض مختمف إجابات عينة البحث وتبثث صحة ىذه الفرضيةال

وذلك من خالل ما توصمنا إليو بأن مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار تتوفر حقا 

 ..طبيعة الوسائل االتصاليةبيا  تنوععمى تكنولوجيا االتصال الحديثة وأنيا ت

 :العالقات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين أداء المشتغمين ب تساىم الفرضية الثانية

 .العامة

معظم اإلجابات  الختبار صحة ىذه الفرضية تم طرح مجموعة من األسئمة حوليا بحيث  

كبيرة  فاعميةتأثير إيجابي و  ليا تكنولوجيا االتصال الحديثةلنا صحتيا من خالل أن  أكدت

 في المؤسسة. أداء القائمين بالعالقات العامة عمى

  :استخداما من  تكنولوجية اتصاليةيعتبر جياز الحاسوب أىم وسيمة الفرضية الثالثة

 .عاممين في دائرة العالقات العامةطرف ال

تبثث صحة ىذه الفرضية حسب ما جاء عمى لسان جل المبحوثين وذلك من خالل 

ا من طرف ممارسي العالقات اعتبار الحاسوب أىم الوسائل التكنولوجية الحديثة استخدام

  العامة.
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 نتائج المالحظة:  .1

  إن واقع العالقات العامة في مديرية توزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار ىو عبارة

 فقط يمارس من قبل موظفي المؤسسة. عن نشاط

   الحظنا خالل فترة تربصنا بالمؤسسة تذبذب وانقطاعات عمى شبكة االنترنت لمدة

   نصف يوم.

 .احترام الوقت ودقة المواعيد وحسن استقبال المواطنين 

 .اىتمام مؤسسة سونمغاز بإحياء المناسبات و األعياد الوطنية 

  أخوة تتسم بالتفاىم والتعاون.العالقات مابين العمال ىي عالقة 

 نتائج المقابمة:  .5

  مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار تتوفر حقا عمى تكنولوجيا االتصال

الحديثة وأنيا كانت من أولى المؤسسات التي سعت إلى إدخاليا من أجل مسايرة التطور 

 التكنولوجي.

 المؤسسة بين التقميدية والحديثة.المستخدمة في طبيعة الوسائل االتصالية  تنوع 

  الخاصة، وفيما يخص أنظمة  وسائل االتصاليةالفي قيام المؤسسة بالتجديد الدوري

 المعمومات فالمؤسسة تقوم بتحديثيا بشكل دائم.
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   الوسائل عدم تمقي اإلشراف والتوجيو لمموظفين في المؤسسة حول استخدام

 .   التكنولوجية

  تأثير وسائل االتصال الحديثة عمى طريقة أداء العاممين وتضارب اآلراء حول

   تأييدىا ورفضيا.  

  تقييد اتجاىات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة

 حول ما ىو متوفر في المؤسسة. 

  ال.عمى طريقة أداء العم انعكاسات تكنولوجيا االتصال الحديثةإيجابية 

  تكنولوجيا االتصال الحديثة عن استخدامصحية  سمبياتترتب. 

 .اعتبار الحاسوب أىم الوسائل التكنولوجية الحديثة استخداما من طرف العاممين 

  وسائل التكنولوجيةلماحتالل االنترانت المرتبة األولى في ترتيب استخدام الموظفين 

 .ثم جاءت االنترنت في الرتبة الثانية أما المرتبة األخيرة فعادت إلى شبكة اإلكسترانت

  كل حسب متطمبات عممو.االختالف حول استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 يثة تفعل االتصال داخميا وخارجيا.الوسائل التكنولوجية الحد 

  لممؤسسة إدخال تكنولوجيات جديدةفي رغبة  الموظفين . 
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 النتائج العامة لمدراسة: .6

االنتياء من كل المراحل السابقة من جمع وتفريغ وتحميل البيانات باستعمال مختمف بعد 

مساىمة مقابمة(، ىا نحن في آخر خطوة لدراستنا المعنونة " -األدوات )مالحظة 

مديرية وبالضبط في تكنولوجيا االتصال الحديثة في ترقية أداء ممارسي العالقات العامة" 

 توصمنا إلى عدة نتائج وىي كما يمي: sdcتوزيع الكيرباء والغاز لوالية بشار 

 عمى الوجود الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحديثة في مديرية التوزيع  أكدت الدراسة

لوالية بشار، وكذلك بينت حرص المؤسسة عمى التجديد في وسائميا وأنظمة معموماتيا 

أجل توفير بيئة عمل مناسبة لموظفييا ومن طور التكنولوجي، باستمرار لضمان مواكبة الت

 وكذلك من أجل كسب رضا زبنائيا.

  عدم تمقي األطر البشرية اإلشراف والتدريب حول استخدام تكنولوجيا االتصال

 الحديثة بصورة كافية بما يحقق أىداف العالقات العامة في المؤسسة االقتصادية.  

  تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين األداء الوظيفي أثبتت دراستنا إسيام

لممارسي العالقات العامة، كما استطاعت أن تثبت فعاليتيا عمى طريقة عمميم بشكل 

 ايجابي.

    ومن بين النتائج التي خمصت إلييا دراستنا بعد تحميل معطيات البحث اتضح أن

ة الحديثة استخداما من طرف جياز الحاسوب اآللي يعتبر من بين الوسائل التكنولوجي
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( ليا دور نتاااللكترونية )االنتر  ات العامة، كما بينت الدراسة أن لمشبكةممارسي العالق

  اإلكسترانت(.  –كبير في ترقية أداء العاممين أكثر من شبكات األخرى )االنترنت 



 
 خاتمة

 
 



 خاتمة
 

 ج

 خاتمة: 

 ديدة من أىميا تكنولوجيا االتصالأدت التطورات العممية إلى ظيور تكنولوجيات ج

الحديثة والتي أصبحت من ضروريات الوقت الراىن، وقد أتاحت ىذه األخيرة فرصة القفز 

كما أنيا تعتبر مطمب أساسي لمواجية إلى أقوى درجات الكفاءة والتقدم،  من البدائية

ومما ال شك فيو أن ىذه التكنولوجيا الحديثة أثرت وال زالت تؤثر عمى تحديات الحياة، 

 األفراد والمجتمعات والمؤسسات باختالف نشاطاتيا.

المؤسسة االقتصادية الجزائرية )سونمغاز( عمى غرار منظمات العالم كانت السباقة   

غيير نمط عمى المستوى الوطني في إدخال ىذا النوع من التكنولوجيا إلييا من أجل ت

العمل وكذلك من أجل ركوب موجة التطور الذي يشيده العالم، وتطوير أدائيا وتسييل 

انجاز الميام الموكمة ليا وكسب رضا زبائنيا، ومن بين الجوانب التي ركزت المؤسسة 

عمى النيوض بيا ىو محيط المؤسسة واتصاليا الداخمي والخارجي وعممت عمى رسم 

امة التفاىم المستمر بين المنظمة وجماىيرىا سواء جيود مخططة يقصد منيا إق

 الداخمية أو الخارجية، كل ىذا يندرج تحت ما يسمى بالعالقات العامة.

وبالرغم من عدم وجود قسم  )سونمغاز( لوالية بشار مديرية توزيع الكيرباء والغاز

ألخيرة، ىذه امستقل لمعالقات العامة إال معظم اإلطارات بيا يمارسون مختمف وظائف 

من المؤكد أن قدرات ممارسي العالقات العامة ازدادت فعالية مع وجود تكنولوجيا 

 االتصال الحديثة حيث ساىمت في ترقية أدائيم الوظيفي.       
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