


 

 
 

 



 

 
 

 
 والشكر  الحمد

 
 الحمد هلل الذي هدانا إلى نور العلم و ميزنا بالعق ل الذي يسير طريقنا  

أحمدك با رب حمدا يق ابل ما تزايد من النعم ،و الشكر لك على ما أعطيتني من الفضل و  
 الكرم ف إنني ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك  
  أحمدك يا ربي على ما أنعمت علي من نعمة اإلسالم و اإليمان

ووفقتني إلنجاز هذا البحث و أسألك أن  أحمدك يا ربي على ما علمتني ما لم أكن أعلم  
 توفقني للمزيد

كما أتقدم بالشكر الجزيل و الخالص مع ف ائق التقدير و االحترام إلى مشرفي األستاذ  
 مرواني محمد الذي لم يبخل علي باإلرشادات و التوجيهات إلتمام هذا البحث

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

داء                               إه  
إلى من رضاهما عني هو سر نجاحي و توفيقي و صدق دعواتهما إنفراج  

همومي و أحزاني :والدي ووالدتي الكريمين حفظهما اهلل وأطال في  
 عمرهما  

إلى قرة عيني ورفيقة دربي زوجتي الكريمة حفظها اهلل و أدامها لي  
 سندا في الحياة .

كل من ساهم في إنجاز هذا البحث المتواضع من قريب أو من بعيد    إلى  
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 مقدمة

 أ
 

 مقدمــــة
نسانً تمٌزت الكائنات االجتماعٌة بسٌادة شٌخ القبٌلة ومجلسه بهدف منذ فجر التارٌخ اإل

ضمان االستقرار واألمن االجتماعً ، وقد كانت هذه الكٌانات المحلٌة تمثل صورة مصغرة 

للحكومة والنواة األساسٌة للمجالس البلدٌة أو القروٌة بلغة العصر الحدٌث ، ثم تطورت 

المدنٌة بمراحلها المختلفة ، وبمجرد ظهور الدولة الحدٌثة  الحكومات الصغٌرة إلى قٌام الدولة

توسعت نشاطاتها وخدماتها لدرجة أنه أصبح أمر توزٌع الوظائف اإلدارٌة والمهام الحكومٌة 

مسألة ذات أولوٌة قصوى لزٌادة الفاعلٌة والكفاءة فً تقدٌم الخدمات المحلٌة للمواطنٌن ، 

أقالٌمها بنفسها واالطالع على حقٌقة أوضاعها وتلبٌة وبما أنه ٌتعذر على الحكومة تسٌٌر 

، فإنها تعمد حاجٌات أفراد هذه األقالٌم من خالل أجهزة مركزٌة تجهل حقٌقة الواقع المحلً 

إلى إٌجاد آلٌات تمكنها من تلبٌة حاجٌات األفراد محلٌا من خالل إشراكهم فً تسٌٌر أقالٌمهم 

 لى كٌان الدولة الواحدة .بأنفسهم ضمن أطر وتنظٌمات ال تؤثر ع

تمثل هذه األطر فً الغالب الجمع بٌن عنصر منتخب كممثل للشعب )المجالس المحلٌة 

المنتخبة( وعنصر آخر ممثل لإلدارة )مجالس وأجهزة إدارٌة معٌنة(ٌشكل هذا التزاوج بٌنهما 

 المفهوم العضوي للجماعات المحلٌة .

ولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ، والذي امتد تأثيره إلى متطور الكبير الحاصؿ في مجاؿ تكنونظرا ل
أحدث تغييرا جوىريا في شكؿ ودور اإلدارات واألجيزة  والذي كافة جوانب الحياة العامة ،

ظيرت العديد مف المصطمحات مواطنيف ، إذ الحكومية وعبلقاتيا مع بعضيا البعض ومع ال
 ...ية .الجديدة كالتجارة اإللكترونية ، اإلدارة اإللكترون

ـ ، فقد اتجيت أىداؼ السياسة لوالجزائر لـ تكف في منأى عف التطورات الحاصمة في العا
مجزائر في السنوات األخيرة إلى بناء مجتمع المعمومات ويظير ىذا مف خبلؿ لالعامة 

طاع تكنولوجيا اإلعبلـ والبرامج التنموية اليادفة إلى تطوير ق الخطاب الرسمي لممسؤوليف
واالتصاؿ ، وذلؾ لضماف التواصؿ الجيد مع المواطنيف قصد السير عمى نجاح وتجسيد 

برامج التنمية المحمية .
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جي:اإلطارالمنه

: اإلشكالية  

إن التطور التكنولوجً الذي عرفه القرن العشرٌن أحدث ثورة اتصالٌة حٌث ظهرت العدٌد من 

الوسائل والتقنٌات االتصالٌة الجدٌدة والمتطورة ، ومن أهم ثمار هذه الثورة نجد شبكة 

األنترنت التً أتاحت للعالم فرصة التعارف والتواصل وذلك من خالل ما تمتلكه من أدوات 

المرسل والمستقبل وقدرتها على النقل الحً والسرٌع للمعلومات واستخدامها التفاعل بٌن 

للوسائط المتعددة كالصوت والصورة الثابتة والمتحركة وتبادل الرسائل بٌن أطراف العملٌة 

االتصالٌة والجمع بٌن خصائص وسائل االتصال الشخصً ووسائل االتصال الجماهٌري . 

مٌزات استطاعت أن تدخل البٌوت والمؤسسات ومختلف فبفضل ما تكتسٌه األنترنت من م

 اإلدارات وأصبح لها دور ال ٌستهان به فً حٌاة الفرد والمجتمع .

ومن بٌن القطاعات الحساسة التً غزتها التكنولوجٌا الحدٌثة نجد إدارة الجماعات المحلٌة ، هذا القطاع الهام 

، ونظرا لتشعب وظائفه وتعامالته مع الهٌئات األخرى  الذي ٌمثل اللبنة األساسٌة فً بناء أٌة دولة كانت

وحتى مع المواطنٌن كان لزاما علٌه استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة لتسرٌع وتٌرة العمل وتحسٌن األداء المهنً 

 وضمان تواصل جٌد مع المواطنٌن والسلطات العلٌا .

 وعلى ضوءهذا نطرح اإلشكال التالً :

؟ ارة الجماعات المحلٌةما واقع االتصال داخل إد-  

هل تعمل الجماعات المحلٌة الجزائرٌة على تحسٌن صورتها لدى الجمهور الداخلً -

 والخارجً؟

هل تعانً إدارة الجماعات المحلٌة من خلل فً االتصال ٌضعف من مكانتها ودورها ؟-  

 ؟لدى الجماعات المحميةالتواصؿ االجتماعي في االتصاؿ  نصاتكيؼ تساىـ م -
 في عممو ؟منصات التواصؿ االجتماعي كيؼ يوظؼ العامؿ   -
خداـ إدارة الجماعات المحمية لمنصات دوافع التي تكمف وراء استالحاجات و الما ىي   -

 في فضاء العمؿ؟ التواصؿ االجتماعي
 فرضياتالدراسة: -1

يير مف خبلؿ تغ الجماعات المحميةالتواصؿ االجتماعي  في االتصاؿ داخؿ  منصاتتساىـ   -
 .جديد واستحداث أسموب عمؿ
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 جؿ التفاعؿ واالتصاؿ .أفي بيئة عممو مف  ائؿظؼ العامؿ ىذه الوسيو  -
ىي  لمنصات التواصؿ االجتماعيء استخداـ الموظفيف الحاجات والدوافع التي تكمف مف ورا -

 . حاجات  ليا عبلقة بالعمؿ
 أهداف الدراسة : -3

لتحقيقو والوصوؿ إليو حتى يتسنى لنا تخطي ف يكوف وراء كؿ عمؿ ىدؼ نسعى أمف المنطقي 
 األىداؼ التالية: مىكؿ الصعوبات و العراقيؿ وتجاوزىا وذلؾ بالوقوؼ ع

 محاولة إثراء البحوث العممية في ىذا الميداف خصوصا لحداثة الموضوع. -
 معرفة مدى تفيـ العينة المدروسة لموضوع البحث . -
الميدانية ، وكذا التحكـ في تطبيؽ اإلجراءات المنيجية     التدرب والتعود عمى القياـ بالبحوث -

 وتقنيات البحث في العمـو االجتماعية.
 التواصؿ االجتماعي . نصاتالتعرؼ عمى أىـ الخدمات التي توفرىا م -
 أهمية الدراسة : -4

 لدى الجماعات المحمية  اصؿ االجتماعي في االتصاؿو دراسة استخداـ منصات التتعود أىمية 
 د مف االعتبارات أىميا :لعد

، سيرورة العمؿ اإلدارييراتو في و تأث توأىمي برزتيا اإلعبلـ الجديد إذ ياألىمية التي يكتس
لدرجة أف البعض أطمؽ عمى الفترة الزمنية التي نحياىا توصيفا مرتبطا باإلعبلـ الجديد أو احد 

،أو الوسيط الذي يحمؿ لمجماىير )شبكات االنترنيت( أو زمف  المصطمحات المرتبطة بو
 غيرىا مف المسميات.و  شبكات التواصؿ االجتماعي،

 االتواصؿ االجتماعي التي باتت تدور حولي منصاتحداثة الظاىرة ، اإلعبلـ الجديد بما فيو 
الدراسات اإلعبلمية ودائما ما تصاحب الدراسات حوؿ الموضوعات الحديثة تبيانا نسبيا يعود 

 الختبلؼ المداخؿ و األطر التي يتـ تناوليا الظاىرة مف خبلليا.
 



 

5 
 

 أسباب اختيار الموضوع  -5

 األسباب الذاتية : -5-1

والميؿ لمعرفة الكثير عف موضوع بحثنا، كونو يندرج ضمف اإلطار العاـ  الفضوؿ -
 الىتماماتنا العممية و البحثية.

 ةمازادنا رغب مو بالتكنولوجيات الحديثة باعتبارنا نعيش في جيؿ يعرؼ بالجيؿ الشبكي واىتما -
 التواصؿ االجتماعي في استمالة عدد كبير جدا مفنصات في التعرؼ عمى سبب نجاح م

 .الجماعات المحميةخدميف السيما المست
القناعة التامة بالدور الذي تمعبو الجماعات المحمية في التنمية بكؿ أبعادىا ف فيي الحجر  -

 األساس لبناء الدولة .
توضيح الرؤى والحصوؿ عمى حقائؽ مجردة عف ىذا الموضوع ، والتوصؿ إلى نتائج  -

 المستقبؿ . وتوصيات بيذا الشأف يمكف االستفادة منيا في
 األسباب الموضوعية : -5-2

التوافد الكبير عمى ىذه المواقع مف خبلؿ متابعينا لئلحصائيات حوؿ المشتركيف فييا مف قبؿ  -
 .جماعات المحميةعماؿ ال

 .ومعرفة مدى تأثرىـ و تفاعميـ نصاتمبلحظة العماؿ الذيف يستخدموف ىذه الم -
التواصؿ  نصاتمف قبؿ عماؿ البمدية عمى م و اإلقباؿ الكبير  والسيما ةانتشار الظاىر  -

 .دائيـ الوظيفيفي أ امدى تأثيرىو االجتماعي 
 ضبط مفاهيم و مصطمحات الدراسة: -6

 االجتماعي : التواصل نصاتم -6-1

 المفهوم االصطالحي: .6-1-1

" وتسمى كذلؾ الشبكات االجتماعية ، وموقع  social mediaالتواصؿ االجتماعي " نصاتم
" وىي عبارة عف مواقع تستعمؿ مف طرؼ social Networking sitesاالجتماعي "التشبيؾ 
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قامة عبلقات ، والتعارؼ وبناء جماعات افتراضية ذات اىتمامات  األفراد مف اجؿ التواصؿ وا 
 .مختمفة ، ويمكف لممستعمؿ عبرىا أف ينشا صفحة خاصة ، وينشر فييا سيرتو وصوره 

 

 : التصالمفهوم ا -6-2

  :تعريف اإلصطالحيال-6-2-1
والتفاعؿ مف خبلؿ بعض الرموز لتحقيؽ ىدؼ معيف التعبير  communicationتعني كممة 

وىي تنطبؽ عمى عنصر القصد والتدبير ، وىذه الكممة مشتقة مف األصؿ البلتيني 
communis  بمعنى المشاركة وتكويف العبلقة بمعنى شائع ومألوؼ ، كما أرجع

بمعنى عاـ أو مشترؾ ومف ىذه المفاىيـ  commonالبعض ىذه الكممة إلى األصؿ 
يتضح لنا أف االتصاؿ عممية تتضمف )المشاركة، التفاىـ( حوؿ )موضوع ، فكرة( 

 لتحقيؽ )ىدؼ،برنامج( .
حويؿ فكرة ما مف شخص )مرسؿ( إلى شخص آخر يعرؼ أيضا عمى أنو عممية نقؿ أو تو

)مستقبؿ( وىو عبارة عف عممية ىادفة تتـ بيف طرفيف أو أكثر لتبادؿ المعمومات 
واآلراء لمتأثير في المواقؼ واالتجاىات كما يعرؼ بأنو عممية إرساؿ واستقباؿ رموز 

 ورسائؿ سواء كانت ىذه الرموز شفيية أو كتابية أولفظية وغير لفظية .
االتصاؿ في المجاؿ اإلداري فيقصد بو عادة تمؾ العممية التي تيدؼ إلى تدفؽ البيانات و 

والمعمومات البلزمة الستمرار العممية اإلدارية عف طريؽ تجميعيا ونقميا في مختمؼ 
االتجاىات) ىابطة ، صاعدة ، أفقية( داخؿ الييكؿ التنظيمي وخارجو بحيث تتيسر 

 مختمؼ المتعامميف .عممية التواصؿ المطموب بيف 
 التعريؼ اإلجرائي :

يقصد باالتصاؿ ىنا تمؾ العممية التي تتـ مف خبلليا نقؿ المعمومات مف المرسؿ ) المتمثؿ في 
  اإلدارة المحمية( إلى المستقبؿ )المتمثؿ في الجميور( .    

 االستخدام :  -6-3
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: مع تطور التكنولوجيا بصفة عامة وتكنولوجيا االتصاؿ بصفة خاصة  االصطالحي المفهوم
غالب توظيؼ مصطمح استخداـ أو استعماؿ في أحياف أخرى ، وىذا لتجسيد العبلقة بيف 
اإلنساف المستخدـ واآللة أو التقنية ، وما يطبع ىذه العبلقة مف تفاعؿ ومشاركة ، وما قد يؤدي 

لة واإلنساف ، ويعرؼ االستخداـ :" بأنو ما يستخدمو الفرد فعميا في المستقبؿ مف اندماج بيف اآل
مف المعمومات أي أنو االستخداـ العقمي لممعمومات التي يحتاجيا بالفعؿ ، إضافة إلى أف 
االستخداـ ربما يرضي احتياجات المستفيد ، أو ال يرضييا وذلؾ عندما ال يجد المعمومات التي 

 (1يحتاجيا بالفعؿ .)
 داـ في مجاؿ األنترنت يتخذ مفيوميف ىما:واالستخ

 االستخداـ العاـ : وىو الدخوؿ إلى الشبكة دوف تحديد مسبؽ لعممية االستخداـ .
االستخداـ الخاص : وىو االستخداـ المتخصص الذي يكوف في غالب األحياف في إطار عمؿ 

 مثؿ : )التجارة اإللكترونية ، البيع والشراء ( .
نقصد باالستخداـ في ىذه الدراسة الفعؿ الذي يربط الموظفيف ورؤساء  : اإلجرائي المفهوم

المصالح في إدارة الجماعات المحمية بمنصات التواصؿ االجتماعي أي تعامميـ وتفاعميـ معيا 
 واالستخداـ بحد ذاتو سموؾ اتصالي ظاىري يحدث بفعؿ دوافع نفسية واجتماعية . 

 الجماعات المحمية :   -6-4
يقصد بالجماعات المحمية مجموعة الييئات البلمركزية لمدولة ، وىي جزء ئي : المفهوم اإلجرا

ال يتجزأ مف الدولة ، وتعد أسموبا مف أساليب التنظيـ اإلداري والذي يعني توزيع الوظيفة 
اإلدارية بيف السمطات المركزية في الدولة والييئات اإلدارية المنتخبة التي تمارس مياميا تحت 

 سمطات عمى المستوى المحمي .رقابة ىذه ال
ىي إحدى البمديات الفتية المنبثقة عف التقسيـ اإلداري الجديد بمدية عين الرحمة :   -6-5

نسمة  13612، حيث كانت تابعة لبمدية القمعة مف قبؿ، يبمغ عدد سكانيا  1984لسنة 
ألؼ كيمومتر مربع ، وىي بمدية ذات طابع  139، مساحتيا  2008حسب إحصاء 

تتميز بمناخ شبو جاؼ بارد شتاء وحار صيفا، تقع في الجية الغربية لوالية ريفي ، 
غميزاف يحدىا مف الشماؿ بمدية يمؿ وبمدية المطمر ومف الغرب بمدية سيدي سعادة 
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وبمدية القمعة ومف الجنوب والية معسكر ومف الشرؽ بمدية سيدي أمحمد بف عودة وبمدية 
 بف داود . 

 منهج الدراسة : -7

و نيجو بمعنى سمكو  ي المغة يعني الطريؽ ، ونيج الطريؽ ، بمعنى أبانو وأوضحو،المنيج ف
 .1واستبانوبوضوح 

ف المنيج ىو المرشد و الدليؿ الذي يقود الباحث قصد الوصوؿ إلى أيعتبر كثير مف الباحثيف 
 قاموس  ويعرؼ المنيج في الباحث،نتائج موضوعية وىو مف أىـ الخطوات المتبعة مف طرؼ 

LE PETIT ROBERT  بأنو :"مجموعة مف اإلجراءات التي يتبعيا الذىف الكتشاؼ الحقيقة
 .2والبرىنة عمييا"

يتـ اختيار المنيج وفقا لئلشكالية المحددة في البحث ونوع الدراسة، وبما أننا نسعى في ىذه 
  المحميةمنصات التواصؿ االجتماعي في االتصاؿ لدى الجماعات الدراسة إلى معرفة استعماؿ 

التواصؿ  نصاتحيث تسعى ىذه الدراسة إلى جمع المعمومات والبيانات حوؿ مستخدمي م
 االجتماعي وكيفية توظيفيا في فضاء العمؿ .

إف دراستنا تندرج ضمف البحوث الوصفية التي يتـ مف خبلليا "شرح وتوضيح األحداث 
ومحاولة تحميؿ الواقع الذي والمواقؼ المختمفة المعبرة عف ظاىرة أو مجموعة ظواىر ميمة 

تدور عميو تمؾ األحداث بقصد الوصوؿ إلى استنتاجػات منطقية مفيدة ،تسيـ في حؿ 
 .3الغموض الذي يكتنؼ بعض الظواىر" المشكبلت أو إزالة المعوقات أو

                                                           
 .83،ص  2ابف منظور جماؿ الديف األنصاري ،لساف العرب ، الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة، القاىرة،ج  1
 ،الرامي فالي، البحث في االتصاؿ عناصر منيجية ، ترجمة  ميمود سفاري  وآخروف ،مخبر عمـ االتصاؿ لمبحث والترجمة2

 .26،ص 2004منشورات جامعة منتوري قسنطينة،
مصطفى حميد الطائي وخير ميبلد ابو بؾ،مناىج البحث العممي وتطبيقاتيا في اإلعبلـ و العمـو السياسية، دار الوفاء، 3

 95،ص2007اإلسكندرية ،
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 أدوات جمع البيانات: -8

 أداة استمارة االستبيان: -8-1

أىمية ونجاعة مف حسف صياغة أسئمتيا تعد ىذه األداة مف أكثر أدوات البحث العممي شيوعا و 
ومدى خدمة ىذه األخيرة لمموضوع ، التي تعتبر مف األدوات الرئيسية، أنيا تمكف مف الحصوؿ 

حمد مرسي" إف االستمارة يمكف أف تمدنا أعمى المعمومة مباشرة مف المبحوث ،وحسب الكاتب "
ستمارة توفر لممبحوث الحصوؿ المقابمة وىذا نظرا لكوف اال فبمعمومات غنية ودقيقة أكثر م

جؿ الحصوؿ أعمى اإلجابة بعناية في تعبيرىا عف موضوع الدراسة وتقديميا إلى المبحوث مف 
 .1عمى إجابات تتضمف المعمومات والبيانات المطموبة"

 مجتمع البحث: -8-2

ناث نظرا لتزايد -عيف الرحمة -يتمثؿ مجتمع البحث في الدراسة حوؿ موظفي بمدية  ذكور وا 
اىتماميـ  تجمب، الذي  نصات التواصؿ االجتماعياليائؿ مف قبؿ العماؿ الستخداميـ لم

 .شبع رغباتيـ تو 
 تحديد العينة: -8-3

نظرا لصعوبة القياـ بدراسة شاممة لجميع مفردات مجتمع البحث ، فمقد قمنا باختيار أسموب 
، وتحديدا التواصؿ االجتماعينصات العينة ، الف دراستنا تقتصر عمى عينة مف مستخدمي م

عند موظفي البمدية دوف غيرىـ مف فئات المجتمعات األخرى فقد تـ اختيار العينة  القصدية أو 
العمدية وىي "التي يقـو فييا الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية ال مجاؿ فييا لمصدفة بؿ 

حث عنو مف معمومات وبيانات ، ىو يقـو شخصيا باقتناء المفردات الممثمة مف غيرىا لما يب
وىذا إلدراكو المسبؽ ومعرفتو الجيدة لمجتمع البحث وعناصره والتي تمثمو تمثيبل صحيحا 

 2وبالتالي ال يجد صعوبة في سحب مفردات مباشرة"
                                                           

 203، ص2010الجزائر،،ديواف المطبوعات الجامعية ،أحمد بف مرسمي، مناىج البحث العممي في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ1
 .198البحث العممي في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ ،المرجع نفسو، ص أحمد بف مرسمي، مناىج 2
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في  االستمارات توزيع في بدأنا مفردة، وقد 90 ب المحدد العينة حجـ أف إلى اإلشارة تجدر
 عند االستبياف اشتمؿ وقد أسبوع بعد استرجاعيا لنا تسنى و 2020لسنة   جواف شير بداية

 مفردة. 90 التوزيع
 الدراسة وبياناتيا محتوى لتحميؿ وتحقيقا ، وترميزىا،90 إلى 1 مف االستمارات ترقيـ عممية وبعد
 القيـ، المركزية وحساب التكرارية النسب الستخراج المقاييس بعض استخداـ عمينا لزاما كاف

 المتغيرات. بيف العبلقة معرفة أجؿ مف االرتباط نسب استخراج وأخيرا

 حدود الدراسة: -9

 .2020جواف  12إلى غاية  جواف 05:امتدت ىذه الدراسة مف اإلطار الزمني  -
 ا.ستمارة عمى المبحوثيف واسترجاعي: لقد قمنا بتوزيع االالجانب الميداني -

 :المشابهةالدراسات  -11

دور التكنولوجيا الحديثة في تسيير وتطوير جاءت الدراسة بعنواف "  األولى:الدراسة  -11-1
 . الجماعات المحمية في الجزائر "

الطالب شيباني ، مف إعداد  العمـو القانونية واإلداريةلنيؿ شيادة الماستر في  مكممةمذكرة 
 ـ2015-ـ2014 ،في السنة الجامعية دويني مختارتحت إشراؼ األستاذ  محمد المختار
 1.جامعة سعيدة 

ىو الدور الذي تمعبو تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ الحديثة ا كانت إشكالية ىذه الدراسة حوؿ "م
 .؟" في تطوير تسيير الجماعات المحمية 

 الفرضيات التي تناولت ىذه الدراسة جاءت كالتالي:
                                                           

ـ و ، مذكرة ماستر، عم دور التكنولوجيا الحديثة في تسيير وتطوير الجماعات المحمية في الجزائر، شيباني محمد المختار 1
دارية  . 2014سعيدة ،جامعة  قانونية وا 
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تساىـ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في االتصاؿ لدى الجماعات المحمية في تقريب اإلدارة  -
 مف المواطف .

 . تساعد التكنولوجيا الحديثة في تجديد أسموب العمؿ -
 صعوبة تجسيد مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر لعدة اعتبارات . -

جيا الحديثة في اإلدارة وباألخص إدارة التكنولو  تمثؿ مجتمع البحث في دراستو حوؿ مستخدمي
في ذلؾ عمى العينة "القصدية" أو كما يسمييا البعض العينة " الجماعات المحمية معتمدا 

 .نا مجموعة مف موظفي اإلدارة المحمية العمدية " والعينة ى
 النتائج المتحصل عميها:

الجزائر ، فإف أىدافيا الرامية عمى الرغـ مف الجيود المبذولة لتطبيؽ الحكومة اإللكترونية في  -
إلى تقريب اإلدارة مف المواطف ورفع الغبف عنو لـ تتجسد عمى أرض الواقع ، وىذا مف خبلؿ 
مؤشرات األمـ المتحدة حوؿ جاىزية الدوؿ لمحكومة اإللكترونية والتي سجمت فييا الجزائر 

 .مؤشرات ضعيفة عمى المستوى العالمي والقاري وحتى العربي 
جيا اإلعبلـ واالتصاؿ تساىـ في إعطاء نفس جديد لمعمؿ مف حيث اإلمكانيات تكنولو  -

 المتاحة ، التحديثات الجديدة ، االختيارات المتعددة.......إلخ .
نقص الوعي لدى  ىناؾ عراقيؿ عديدة تحوؿ دوف تجسيد مشروع الحكومة اإللكترونية منيا : -

 المواطف بأىمية التكنولوجيا الحديثة ، وعراقيؿ بيروقراطية .
 :التعميق عمى الدراسات المشابهة

شروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر وأىـ المعوقات التي حالت دوف عمى  كزت ىذه الدراسةر
تصاؿ مف خبلؿ تجسيده ، كما تطرقت إلى تجربة الجزائر في مجاؿ تكنولوجيا اإلعبلـ واال

رشادات مف أجؿ عقمنة  عرض نماذج عف مشروع الحكومة اإللكترونية وختاما قدمت توصيات وا 
 وحسف استخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ في إدارة الجماعات المحمية . 

ساعدتنا ىذه الدراسة في اختيار منيج الدراسة حيث أف ىذه الدراسة اعتمدت عمى المنيج 
الوصفي و عمى أداة البحث مف خبلؿ االستمارة كما أتاحت لنا فرصة تصميـ طبيعة األسئمة 
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مف خبلؿ الكشؼ عف دوافع االستخداـ و عف عادات و أنماط التصفح كما ساعدتنا في اختيار 
و اإلشباعات و تصميـ  تية لمبحث مف خبلؿ توظيؼ مدخؿ االستخداماالمقاربة النظر 

اإلشكالية و التساؤالت و حتى جانب مف الفرضيات و اإلطار النظري .



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

 لمدراسة ياإلطار النظر 
 .التواصل االجتماعي الفصل األول: ماهية منصات

 التواصل االجتماعي. منصات-1
 التواصل االجتماعي. نشأة منصات-1-1
 صل االجتماعي.االتو  تعريف منصات-1-2
 صل االجتماعي.االتو  منصات خصائص-1-3
 صل االجتماعي.االتو  إيجابيات وسمبيات منصات-1-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

 الفصل األول: ماهية منصات التواصل االجتماعي.

 تمهيد:

إف التطور اليائؿ في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة غير أنماط كثيرة في حياة األفراد بعد 
، ةبالعبلقات المينيمساىمة ىذه التكنولوجيا في العديد مف القضايا التي ترتبط حتى 

فتكنولوجيا االنترنت أفرزت وسائؿ عديدة في مقدمتيا مواقع التواصؿ االجتماعي التي تعد 
نوعا مف التواصؿ بيف المجتمعات في فضاء الكتروني افتراضي، قرب المسافات بيف 
الشعوب وألغى الحدود بيف القارات ،دمج الثقافات فيما  بينيا لتصبح أكثر استخداما عمى 

يث تتيح خدمات تختمؼ آخر متنوعة  مف واقع إلى آخر ومف بينيا شبكة االنترنيت بح
الفيسبوؾ الذي استطاع أف يخمؽ عالما افتراضيا مختمفا عف العالـ التقميدي في طرح 
المعمومات و التفاعؿ بيف األفراد بالصوت والصورة والفيديو، الشيء الذي فجر ثورة إعبلمية 

 اىيـ التقميدية في جميع المجاالت.ومعموماتية جديدة غيرت الكثير مف المف
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 االجتماعي منصات التواصل -1

 التواصل االجتماعي نصاتنشأة م -1-1

          بدأت مجموعة مف الشبكات االجتماعية في الظيور في أواخر التسعينات          
عاـ  sixdagresلربط زمبلء الدراسة و مواقع  1995عاـ classmartes.comمثؿ  

الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص وظيرت في تمؾ المواقع  ؾذلوركز 1997
الممفات الشخصية لممستخدميف خدمة إرساؿ الرسائؿ الخطية لمجموعة مف األصدقاء و الرغـ 

ال توجد في الشبكات االجتماعية الحالية إال  والتي  مف توفير تمؾ المواقع الخدمات المباشرة
 . iأف تدر ربحا لمالكييا و تـ إغبلقيا أف تمؾ المواقع لـ تستطع

التواصل االجتماعي : نصاتتعريف م -1-2

التواصؿ االجتماعي عمى االنترنت انتشارا واسع خبلؿ السنوات األخيرة و  نصاتم عرفت   
 .اإلشباعات تنوعت محاوالت تقديـ العديد مف الخدمات و تحقيؽ مختمؼ 

، إذ يثير ىذا  بيف الباحثيف التواصؿ االجتماعي واختمفت نصاتتعددت تعريفات م       
المفيـو جدال لتداخؿ اآلراء واالتجاىات في دراسة حيث يعكس مف جية التطور التقني الذي 
طرأ عمى استخداـ التكنولوجيا و أطمؽ عمى كؿ ما يمكف استخدامو مف قبؿ األفراد و 

ا المفيـو باإلعبلـ االجتماعي باعتباره الجماعات عمى الشبكة العنكبوتية ، وقد يعني ىذ
المحتوى اإلعبلمي الذي يتميز بالطابع الشخصي والمتناقؿ بيف الطرفيف أحدىما المرسؿ و 

شبكة االجتماعية، مع حرية الرسالة لممرسؿ، و حرية التجاوب مع  ةعبر وسيم اآلخر المستقبؿ
 . iiحرية الرسالة لممرسؿ، و حرية التجارب معيا لممستقبؿ

                                                           
i 2014،عماف ، 1ماىر عودة الشمالية ، و آخروف،  اإلعبلـ الرقمي الجديد ، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، ط ،

 .200ص 

iihttp//compating.thfreedi.com/new+media.consultile02/03/2019,a11:00             



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

كما تثير تمؾ المواقؼ إلى الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما تسمح 
لممجموعات األصغر مف الناس بإمكانو االلتقاء والتجمع غمى االنترنت وتبادؿ المنافع 

 . iوالمعمومات، وىي بيئة تسمح لؤلفراد و المجموعات بإسماع صوتيـ إلى العالـ أجمع

التواصؿ االجتماعي عمى أنيا منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح  نصاتوتعرؼ م
لممشتركيف فييا بإنشاء موقع خاص بو و يتـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع 

 .iiأعضاء آخريف ليـ الخدمات واليوية نفسيا

التواصؿ االجتماعي ىي مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة  نصاتفم
االنترنت ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب أو ما يعرؼ الوب  تتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة 
مجتمع افتراضي يجمعيـ حسب مجموعات اىتماـ أو شبكات انتماء "بمد ،جامعة ، مدرسة، 
شركة ...إلخ " كؿ ىذا يتـ عف طريؽ خدمات التواصؿ المباشرة مثؿ إرساؿ الرسائؿ أو 

 فات الشخصية لآلخريف ومعرفة أخبارىـ .االطبلع عمى المم

مبنية عمى فكرة الشبكات االجتماعية التقميدية حيث تتواصؿ مع أفراد جدد ال  نصاتوىي م
 . iiiتعرفيـ عف طريؽ أفراد تعرفيـ مثؿ "الفيسبوؾ ، مايسبيس "

بأنيا مجموعة واسعة مف  Social Mediaالتواصؿ االجتماعي  نصاتويقصد أيضا بم
ف يكونوا جزءا مف أاألنظمة التقنية عبر االنترنت تسيؿ التفاعؿ بيف األفراد وتسمح ليـ ب

 .ivمجتمع افتراضي ما
                                                           

ihttp ://compating.thfreedi.com/new+media.consultile02/01/2019a11:00. 
ii  2، ص 15،2003راضي زاىر ، استخداـ مواقع التوصؿ االجتماعي في العالـ العربي ، مجمة التربية ، عماف ، العدد. 
iii 200ماىر عودة الشمالية وآخروف، اإلعبلـ الرقمي الجديد ، مرجع سابؽ ، ص. 
ivالمكتب العربي لممعارؼ ، 1، اإلعبلـ البديؿ عمى االنترنيت فمسفة جديدة في اإلعبلـ واالتصاؿ ، ط خالد جماؿ عبدو ،

 .134، ص2012مصر 



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

 التواصل االجتماعي : نصاتخصائص م -1-3

التواصؿ االجتماعي بعدة مميزات وخصائص غير التي تجدىا في مواقع  نصاتتمتاز م
رى، وىذا ناتج عف الخصوصية التي تتوفر عمييا و تشترؾ التواصؿ شبكة االنترنت األخ

 الشبكات االجتماعية في خصائص أساسية أبرزىا:

مف خبلؿ الممفات :Profil Pageالممفات الشخصية أو الصفحات الشخصية  .1-3-1
سـ الشخص و معرفة المعمومات األساسية عنو مثؿ إالشخصية يمكف التعرؼ عمى 

مات ، والصور الشخصية باإلضافة إلى غيرىا مف المعمومات واالىتما الجنس،تاريخ الميبلد ،
و يعد الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ لعالـ الشخص ، فمف خبلؿ الصفحة الرئيسة لمممؼ 

 الشخصي يمكف مشاىدة نشاط الشخص مؤخرا.
ردود  المساىمات ووسائؿ المواقع االجتماعية تشجع  :Participationالمشاركة .1-3-2

 الفعؿ حيث أنيا تجمع الخط الفاصؿ بيف وسائؿ اإلعبلـ و الجميور.
معظـ وسائؿ اإلعبلـ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تقدـ  :Opinesاالنفتاح .1-3-3

  أيضا.خدمات مفتوحة لردود الفعؿ 
حيث تتميز مواقع التواصؿ االجتماعي ووسائؿ : Conversationالمحادثة  .1-3-4

لممحادثة في اتجاىيف أي المشاركة و  إتاحتيااإلعبلـ االجتماعي عف التقميدية مف خبلؿ 
 .iالتفاعؿ مع الحدث أو الخبر أو المعمومة المعروفة

حيث أنيا تسمح لممستخدـ بالبحث عف أفراد عدد غير محدود من األصدقاء:  .1-3-5
 .iiتقيدىـ بعدد محدد آخريف و إضافتيـ دوف

 
التواصؿ الفعاؿ ليس فقط االتصاؿ المباشر التواصل المستمر بين المستخدمين:  .1-3-6

نما ىو أف تصؿ نشاطات و أخبار مستخدـ إلى مستخدـ أخر بشكؿ  لي دوف آبيف األفراد وا 
بداء الرأي و المناقشة  .iتدخؿ يدوي، ويمكف التعميؽ عمييا وا 

                                                           
i ،41، ص2012احمد جرار ليمى ، الفيسبوؾ والشباب العربي ، مكتبة الفبلح ، عماف. 
ii تمر العممي الثاني لئلعبلـ اإلسبلمي ، سعود صالح كاتب ، اإلعبلـ الجديد وقضايا المجتمع التحديات والفرص ، المؤ

 .10،ص 2011ديسمبر  13-15جامعة الممؾ عبدا لعزيز جدة، 



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

 التواصل الجتماعي : نصاتيجابيات و سمبيات مإ -1-4

 التواصل االجتماعي: نصاتايجابيات م .1-4-1
حيث وجد المبلييف مف أبناء الشعوب األجنبية نافذة مطمة عمى العالم االفتراضي :  -

والعربية بشكؿ خاص في شبكات االجتماعية نافذة حرة ليـ لبلطبلع عمى أفكار و ثقافات 
 العالـ بأسره.

الفرد الذي ال  فاالجتماعي يمكالتواصؿ  نصاتحيث مف خبلؿ مفرصة لتعزيز الذات:  -
يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر عف ذاتو،فانو عند التسجيؿ بمواقع التواصؿ 

 االجتماعي و تعبئة البيانات يصبح لو كياف مستقؿ .
أكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ في  ءالغير، سواإف التواصؿ مع : األخرأكثر انفتاحا عمى  -

الديف و الثقافة وكذلؾ في العادات و التقاليد والموف والمظير فإنؾ اكتسبت صديقا ذات ىوية 
 مختمفة.

التواصؿ االجتماعي سيولة التعديؿ عمى  نصاتإف مف أىـ خصائص م منبر لمرأي العام: -
داتؾ والتي قد تتعارض صفحاتيا وكذلؾ حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ و معتق

 .iiمع الغير
التواصؿ االجتماعي تكويف الصداقات حيث  نصاتسيمت م التعارف وتكوين الصداقات: -

تجمع ىذه الصداقات الواقعية و االفتراضية فيي توفر فرصة لربط العبلقات مع األفراد مف 
 .iiiنفس المجتمعات أخرى بيف الجنسيف أو بيف أفراد الجنس الواحد

 بحت شبكات التواصؿ االجتماعي جزءأصالتواصل االجتماعي: نصاتسمبيات م .1-4-2
 مف الروتيف اليومي لمبلييف مف مستخدمييا مف ىذه السمبيات.

                                                                                                                                                                                        
i أمؿ نصر الديف سميماف عمر، تصور مقترح لتوظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في التعميـ القائـ عمى المشروعات وأثره

لي  الثمث لتعميـ االلكتروني عف بعد،جامعة اـ القرى، في زيادة دافعية االنجاز نحو التعميـ عبر الويب ، المؤتمر الدو 
 .10، ص2013الرياض، 

ii47جواد الموسوي موسى ، اإلعبلـ الجديد تطور األداء والوسيمة والوظيفة ، مكتبة اإلعبلـ والمجتمع )د،ب(،ص. 
iii 57،ص2012،يالمستقبؿ العربمشري مرسي ،شبكات التواصؿ االجتماعي ، الرقمية نظرة في الوظائؼ ، مجمة. 



  الفصل األول : منصات التواصل االجتماعي

 
 

التواصؿ االجتماعي حقيقة ، فقمة ىي التي  نصاتليس كؿ ما يكتب في مالتضميل:  -
 .تتميز باألمانة البعض يكتب أكاذيب والبعض اآلخر يروجيا 

ال يتطمب استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي أي مجيود،فيمكف إف تشارؾ الكسل:  -
 .وتعمؽ وأنت تحمؿ الياتؼ في سريرؾ، ىذه المواقع تعمـ الناس الكسؿ 

أصابت الناس بوىـ  ااالجتماعي أنيالتواصؿ  نصاتمف سمبيات مالهوس بالمشاركة:  -
لذكي في وضع االستعداد مف المشاركة بالصور بدال مف عيش المحظة فالجميع يضع ىاتفو ا

 .iجؿ الحصوؿ عمى شيء ما ومشاركة لمعالـأ

 

 

 

 خالصة:

إف ظاىرة الشبكات االجتماعية غزت العالـ بأسره، وقد نالت اىتماما كبيرا و تدفقا ىائبل مف 
قبؿ المجتمعات مف حيث انتمائيـ البلمتناىي ،و نظرا لما تمثؿ ىذه الشبكات مف مجتمع 

افتراضي جديد تبلشت فيو الحدود و زالت منو القيود، واستطاع بفضؿ حركيتو أف يمغي العديد 
اجز التي قد تواجو المجتمعات الواقعية، كما مكنت األفراد مف سيولة التواصؿ بينيـ مف الحو 

فضبل عف الطرؽ المكتوبة واعتماد الصورة و الصوت
                                                           

i (: طعمى لخ)متاح 12/02/2012حنيفي محمد المطيري ،سمبيات مواقع التواصؿ االجتماعي، تاريخ النشر
19068/18http//alqalbas.com  18:00عمى الساعة 20/02/9201تـ االطبلع. 
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 .إدارة الجماعات المحمية الفصل الثاني:

 .أسباب األخذ بنظام الجماعات المحمية -1
 .التنظيم اإلداري لمبمدية -2
 .مراحل إنشاء البمدية -3
 .البمديةخصائص  -4
 التطور التاريخي لمبمدية . -5

 

 

 :تمهيد

تعتبر اإلدارة المحمية أساس الديمقراطية فيي المادة الخاـ التي تغذي المجتمع وتنمي الشعور 
باالنتماء إلى  المجتمع المحمي حيث تختار الجماعة المحمية ممثمييا إلدارة مصالحيا وتمثيميا 
ة أماـ الجيات المركزية حيث تقوـ عمى المستوى المحمي ممثمة في الجماعات المحمية بمجموع

مف الوظائؼ و المياـ في إطار ما يعرؼ بالتسيير البلمركزي الذي يقوـ عمى توزيع السمطات 
والوظائؼ اإلدارية بيف اإلدارة المركزية و ىيئات إدارية إقميمية مستقمة قانونا عف اإلدارة 

 المركزية مع إبقائيا خاضعة لقدر معيف مف الرقابة .
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 :ةأسباب األخذ بنظام الجماعات المحمي -1
 ترجع نشأة الجماعات المحلٌة إلى أسباب متعددة أهمها :

 : ازدياد وظائف الدولة   -1-1

اتساع رقعة الدولة وتعدد الخدمات التي تقدميا أجيزتيا، جعؿ مف العسير عمى الحكومة 
المركزية وفروعيا اإلقميمية أف تباشر أداء الخدمات والمياـ ذات الطابع اإلقميمي في نفس 

تقـو فيو بمباشرة مياميا ذات الطابع الوطني ، فكانت الحاجة إلى إنشاء منظمات الوقت الذي 
 1محمية تفوض ليا الدولة بعض مياميا وسمطاتيا .

 :التشتت الجغرافي و التفاوت بين أقاليم الدولة -1-2

لذلؾ فإف اتساع  إف الرأي الغالب وأف التشتت الجغرافي يمكف أف يكوف أحد أسباب البلمركزية .
الدوؿ جغرافيا، ووجود التفاوت بيف أقاليميا ينتج عنو وجود اختبلؼ في المشاكؿ التي تتعرض 

 2ليا تمؾ المناطؽ ، مع اختبلؼ نوعية الخدمات المقدمة في كؿ منطقة .

 :تنوع أساليب اإلدارة تبعا لمظروف المحمية -1-3
المالحظ أن وجود أنماط و أسالٌب متشابهة فً اإلدارة المركزٌة عند أدائها للخدمات ، بحٌث 

تطبق على كافة المواطنٌن وفً جمٌع أنحاء الوطن بالتساوي . واتساع هذا النوع من األسالٌب 

ال ٌشكل عقبة بالنسبة للخدمات الوطنٌة كما هو الحال مع الخدمات المحلٌة . فمثال مشاكل 

دن الكبرى تختلف عن المدن الصغرى ، والمشارٌع التنموٌة تختلف أسالٌبها فً بٌئة الم

زراعٌة عنها فً بٌئة صناعٌة أو تجارٌة ، و بذلك فإن الجماعات المحلٌة تعمل على تقدٌم 

الخدمات بالطرٌقة المناسبة لكل وحدة إدارٌة ، وجغرافٌة ومع طبٌعة ورغبات السكان 

 وظروفهم المحلٌة .

 :إدارة الجماعات المحمية أكثر إدراكا لمحاجات المحمية -1-4
تعمل الجماعات المحلٌة على إشراك السكان المحلٌٌن فً إدارة شؤونهم المحلٌة ، و بذلك 

تكون لهم القدرة على تفهم الحاجات ، و المشاكل من طرف موظفً اإلدارة المركزٌة الذٌن 

 المحلٌٌن ورغباتهم .تنقصهم الخبرة واإلحساس بحاجات السكان 

                                                           
1
 

1 
 . 961،ص 9،ط9191ت،أحمد صقر عاشور:اإلدارة العامة)مدخل بٌنً مقارن(،دارالنهضة العربٌة للطباعة والنشر،بٌرو

 ،2001عمي شريف، مبادئ اإلدارة)مدخل األنظمة في تحميل العممية اإلدارية(،الدار الجامعية،اإسكندرية،د.ط، 2

 
2
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 السبب الديمقراطي : -1-5
أصبحت إدارة الجماعات المحلٌة أمر محتم كمنهج دٌمقراطً تتبناه الدول . إذ أن المسؤولٌة 

الدٌمقراطٌة تطورت لدى الشعوب من دٌمقراطٌة المؤسسات السٌاسٌة إلى دٌمقراطٌة 

هو سمة دٌمقراطٌة الحكم . المؤسسات اإلدارٌة ، ومرد ذلك االعتقاد بأن أسلوب الالمركزٌة 

وقد أدى هذا الربط بٌن الدٌمقراطٌة و الالمركزٌة إلى نوع من الخلط بٌنهما . فكثٌر من الدول 

الٌوم وخاصة فً العالم الثالث تلجأ إلى تطبٌق نوع من الالمركزٌة لٌس لالعتبارات التً 

 باعتبارها نهجا دٌمقراطٌا .ٌملٌها الواقع الجغرافً واالجتماعً واالقتصادي والثقافً ، ولكن 
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عمى أف الجماعات  1996مف دستور  15تنص المادة  : التنظيم اإلداري لمبمدية -2
عمى  1996مف دستور 16( . كما تنص المادة 1اإلقميمية لمدولة ىي البمدية والوالية )

"يمثؿ المجمس المنتخب قاعدة البلمركزية ومكاف مشاركة المواطنيف في تسيير  أف :
 الشؤوف العمومية" .

( عمى أف : " البمدية ىي الجماعة 2وقبؿ ىذا نصت المادة األولى مف قانوف البمدية )
اإلقميمية األساسية ، وتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي ، وتحدث بموجب 

 قانوف ".
 اعة إقميمية : أي توجد ليا اختصاصات داخؿ رقعة جغرافية معينة .جم -
 أساسية : أي قاعدية ، بمعنى ىي أصغر جزء في التقسيـ اإلقميمي . -
تتمتع بالشخصية المعنوية : أي ليا وجود قانوني مستقؿ عف كؿ مف الوالية والدولة  -

مجمس الشعبي ، وليا حؽ التقاضي أماـ القضاء، وليا ممثؿ قانوني ىو رئيس ال
 البمدي .

تحدث بموجب قانوف :أي ال يمكف أف تمغى إال بموجب قانوف طبقا لقاعدة توازي  -
 األشكاؿ ، ولكف يمكف تعديؿ حدودىا اإلقميمية بموجب مرسـو تنفيذي .

مف  50وتبعا لمقانوف المدني الجزائري تعتبر البمدية شخصا اعتباريا وحسب المادة 
 بجميع الحقوؽ إال ما كاف مبلزما لصفة اإلنساف.نفس القانوف فإنيا تتمتع 

المتعمؽ  1990أفريؿ 07المؤرخ في  08-90حسب المادة الثانية مف القانوف 
 بالبمدية: " لمبمدية إقميـ ، اسـ ومقر".

جانفي  18المؤرخ في 24-67إف ىذه المبادىء التي أسسيا األمر 
ظاـ مختمؼ الدساتير ،توحي المتضمف أوؿ قانوف يتعمؽ البمدية وأكدتيا بانت1967

بتمسؾ المشرع بضرورة تنظيـ الببلد مف خبلؿ اعتماد جماعات محمية المركزية 
في إطار دولة موحدة تشكؿ فييا البمدية الخمية األساسية ويجعؿ تطبيؽ ىذه 

                                                           
. 9116لسنة  96، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ، العدد  9116دستور  - 
1
 

2
. 9111لسنة  91الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ، العدد  –   
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المبادىء مف البمدية والوالية فضاء لمتعبير الديمقراطي ،يتـ فيو اتخاذ وتشجيع 
ؿ المحمية مف أجؿ التكفؿ بالحاجيات المحمية ذات األولوية المبادرات واألعما

ولغرض تحقيؽ األىداؼ الوطنية المتمثمة في التنمية االقتصادية  واالجتماعية 
دارة الخدمات العمومية بصفة خاصة .  عامة وا 
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 البمدية وخصائصها : مراحل إنشاء -3
 البمدية : مراحؿ إنشاء -3-1

النصوص القانونية لجبية التحرير الوطني قبؿ االستقبلؿ، بصورة لقد أشارت مختمؼ 
،  1962مختصرة لموضوع الجماعات المحمية حيث ذكر ميثاؽ طرابمس في جواف 

وبشكؿ عاـ أف أجيزتيا ستختار بطريقة االنتخاب ، ويكوف ليا صبلحيات خاصة 
 تمارسيا في ظؿ وصاية السمطة المركزية .

ح إصبلح البمدية مف أولويات الدولة ، لما ليا مف أىمية كبيرة أما بعد االستقبلؿ ، أصب
 في التنظيـ القانوني واإلداري لمدولة .

يتضح مف خبلؿ ما تضمنتو مختمؼ الدساتير التي عرفتيا الجزائر ، حيث نجد أف 
:" الدولة الجزائرية دولة موحدة، 09( الذي نص في مادتو 1)1963سبتمبر  10دستور 

جماعات إقميمية إدارية واقتصادية ، والبمدية ىي الجماعة اإلقميمية  منظمة عمى شكؿ
 واإلدارية واالقتصادية " .

، أكد عمى ضرورة إعطاء المجموعة المحمية  1964كما أف ميثاؽ الجزائر  في أفريؿ 
سمطات حقيقية حيث اعتبر البمدية " قاعدة التنظيـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

 في الببلد ".
انطبلقا مف ىذه األرضية القانونية والسياسية ، وضع مشروع قانوف البمدية في جواف 

مف قبؿ المكتب السياسي لجبية التحرير الوطني ،وبعد التغير السياسي الذي  1965
 1966واىتماـ المسؤوليف الجدد بالمشروع ، حيث في أكتوبر  19/06/1965وقع في 

، وقد  04/10/1966ؽ البمدي ، وأقره نيائيا في تبنى مجمس الثورة قرارا حوؿ الميثا
، وأخيرا نشر ىذا  20/12/1966وافقت الحكومة عمى مشروع قانوف البمدية الجديد في 

المؤرخ في  24-67بموجب األمر  1967سنة  06القانوف في الجريدة الرسمية رقـ 
18/01/1967 . 

                                                           
.  9161سبتمبر  91بتارٌخ  69الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ، العدد  - 
1
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:"المجموعات اإلقميمية عمى أف  1مف الفقرة  36فقد نص في مادتو  1976أما دستور
ىي الوالية " ، أما بالنسبة لمدساتير التي أقرت وأكدت اإلصبلحات ،  فنجد كؿ مف 

حيث جاء فييا وبنفس الصياغة األولى أف : " الجماعات  1996و  1989دستوري 
 اإلقميمية لمدولة ىي الوالية والبمدية " . 

أف البمدية ىي الخمية القاعدية في بناء  إف ىذا االىتماـ بيذه الوحدة في مختمؼ الدساتير، 
الدولة ،وتعتبر أوؿ إدارة يقصدىا المواطف ،فيي بمثابة الوسط الذي يجمع المواطنيف في إقميـ 
واحد أيف تتقاطع مصالحيـ مع السمطات المركزية عمى مستوى ىذه الخمية بدء مف إنجاز ىذه 

 .المشاريع التنموية لتحسيف اإلطار المعيشي لممواطف 
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 خصائص البمدية :   -3-2
البمدية ىي وحدة أو جماعة أو ىيئة إدارية المركزية إقميمية جغرافية وليست مؤسسة  -

 أو وحدة إدارية المركزية فنية .
نظاـ البمدية في النظاـ اإلداري الجزائري ىو صورة فريدة ووحيدة لبلمركزية اإلدارية  -

دارتيا  المطمقة ، حيث أف جميع أعضائيا وجميع أعضاء ىيئات ولجاف تسييرىا وا 
 يتـ اختيارىـ بواسطة االنتخاب العاـ المباشر.

تعتمد البمدية في النظاـ اإلداري الجزائري عمى وارداتيا الذاتية في تمبية وتغطية نفقة  -
دولة حاجيات سكانيا ، وتجد دعما ماليا في إطار اإلعانات الممنوحة مف طرؼ ال

 والصندوؽ المشترؾ لمجماعات المحمية .
النظاـ اإلداري الجزائري يعتبر صورة حية لمتطبيؽ الجزائري السميـ والفعاؿ لمبدإ  -

 ديمقراطية اإلدارة العامة ولمفيـو الديمقراطية االقتصادية ، االجتماعية والسياسية.
تنوعة إلى تعود أسباب إعطاء المشرع الجزائري لمبمدية اختصاصات واسعة وم -

أسباب إيديولوجية متصمة بطبيعة نظاـ البمدية باعتبارىا الخمية الحية و األساسية 
و القاعدية لمدولة الجزائرية في كافة المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

 (1والثقافية . )
 نظاـ الوصاية السياسية واإلدارية عمى البمدية دقيؽ ومحكـ وشديد . -

كؿ االختصاصات المقررة لمبمدية وكافة الشروط واإلجراءات واألحكاـ وعميو ، فإف 
دارتيا محددة عمى سبيؿ  التي يجب أف تعمؿ في نطاقيا ووفقا ليا تسيير البمدية وا 
ال وقعت أعماؿ  الحصر تحديدا دقيقا وواضح وشامبل ، ال يجوز الخروج عنيا وا 

 وتصرفات البمديات باطمة وغير مشروعة .
 

                                                           
. 9، المادة  9196لسنة  19الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة ،العدد  - 
1
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 لتاريخي لمبمدية :التطور ا -4
 أوال : مرحمة االستعمار

وضع االستعمار الفرنسي عمى المستوى المحمي ، ىيئات إدارية عرفت  1844منذ سنة 
"بالمكاتب العربية " مسيرة مف قبؿ ضباط االستعمار ىدؼ تمويؿ الجيش الفرنسي 

أصبح ،  1868والسيطرة عمى المقاومة الشعبية ، بعد استتباب األمف وبالضبط سنة 
 التنظيـ البمدي في الجزائر يتميز بوجود ثبلثة أصناؼ مف البمديات :

 البمديات األىمية : –أ 
وجد ىذا الصنؼ في مناطؽ الجنوب ،وكذا بعض المناطؽ الصعبة والنائية في الشماؿ 

حيث تميزت البمديات بالطابع العسكري في تسيير شؤوف  1880وداـ إلى غاية
 أعياف المنطقة .المواطنيف بمساعدة بعض 

 البمديات المختمطة : –ب 
غطت أكبر إقميـ مف الجزائر، ال سيما القسـ الشمالي منو ، المناطؽ التي يقؿ فييا 

 تواجد الفرنسييف ، ترتكز عمى ىيئتيف أساسيتيف ىما :
المتصرؼ : والذي يخضع لمسمطة الرئاسية لمحاكـ أو الوالي العاـ مف حيث التعييف  -

 أديب .،الترقية و الت
المجنة البمدية : يرأسيا متصرؼ مع أعضاء مف المنتخبيف الفرنسييف والجزائرييف  -

)األىالي( الذيف يتـ تعيينيـ مف قبؿ السمطة الفرنسية كممثميف لمجموعة بشرية 
 تسمى )الدوار( .

 البمديات ذات االختصاص الكامؿ : –ج 
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لكبرى والمناطؽ الساحمية تشمؿ أماكف ومناطؽ التواجد المكثؼ لمفرنسييف بالمدف ا
، ولقد خضعت ىذه البمديات إلى القانوف البمدي الفرنسي الصادر في 

 الذي منح البمدية ىيئتيف أساسيتيف  ىما : 05/04/1844
المجمس البمدي : وىو جياز منتخب مف طرؼ سكاف البمدية مف األوروبييف  -

يا الجزائر، مؤثرة بذلؾ والجزائرييف ، حسب المراحؿ والتطورات السياسية التي عرفت
عمى الوضع االنتخابي لمجزائرييف سواء كناخبيف أو منتخبيف بنسب محدودة ولو 

 صبلحيات متعددة .
العمدة : ينتخبو المجمس البمدي مف بيف أعضائو ، حيث أف السمطة االستعمارية  -

ة الفرنسية أطمؽ الطابع العسكري لمبمديات ، باستحداث األقساـ اإلدارية المتخصص
(SAS( في المناطؽ الريفية ، واألقساـ البمدية الحضرية )SAU في المدف وىي )

 (1ىيئات تقع تحت سمطة الجيش الفرنسي ، وتتحكـ في إدارة وتسيير البمديات . )
 ثانيا : مرحمة االستقبلؿ

 خبلؿ ىذه الفترة يمكف أف نميز بيف مرحمتيف :
 يث امتازت بما يمي:ح 1967إلى سنة  1962المرحمة األولى : مف سنة 

أثناء المغادرة الجماعية إلدارة البمديات مف طرؼ الموظفيف األوروبييف ،وفي غياب  -
اإلطارات الجزائرية المؤىمة لتسيير شؤوف البمدية ، نتج عنيا وضع خطير ونذكر 

 جممة مف اإلصبلحات المتخذة الستدراؾ ىذه الوضعية .
ة انخفاض الموارد المالية مع زيادة كبيرة ظيور عجز كبير في ميزانيات البمدية نتيج -

في النفقات ، نتيجة الواجبات االجتماعية المفروضة عمى البمدية وخاصة منيا 
المساعدات التي كانت تمنحيا البمدية لممواطنيف الذيف تضرروا أكثر بسبب حرب 

 التحرير.
 سا :ولمتصدي ليذه الوضعية ، اتخذت الدولة عدة تدابير نذكر مف بينيا أسا

                                                           
13،11زائرٌة ، دار العلوم للنشر والتوزٌع ، عنابة ،صمحمد صغٌر بعلً ، قانون اإلدارة المحلٌة الج - 
1
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تنظيـ دورات وممتقيات لصالح موظفي البمدية الذيف كاف ليـ الفضؿ الكبير لتسيير  -
 البمديات .

بإصبلح إقميمي ، يتمثؿ في تخفيض عدد البمديات مف  1963القياـ في سنة  -
(، وييدؼ ىذا اإلصبلح إلى 1بمدية ) 632الموروثة عف االستعمار إلى  1578

 عجزىا في الوسائؿ البشرية .توسيع حجـ البمديات لمتخفيؼ مف 
تعييف لجاف خاصة عمى مستوى كؿ بمدية تقوـ بتسيير الشؤوف المحمية ، ويترأس  -

كؿ لجنة خاصة رئيسا يقـو بوظيفة رئيس البمدية وىذا في انتظار إعداد قانوف 
 بمدي جديد لمجزائر المستقمة .
 : 1981إلى  1967المرحمة الثانية : ابتداء مف 

ويج لنتائج مداوالت اإلصبلح الخاصة بالفترة األولى ، وتتميز عف كانت بمثابة تت
سابقتيا بأف تـ خبلليا إرساء أوؿ تنظيـ بمدي في الجزائر بعد استقبلليا مف خبلؿ 

 أوؿ قانوف بمدي .
ال يعني انعداميا ككياف عمى  1967إف انعداـ اإلطار القانوني لمبمدية إلى غاية 

ي في إطار التنظيـ اإلداري لمدولة ككؿ ، إذ عرفت مستوى الواقع التنظيمي المحم
الجزائر كيانا بمديا تمثؿ في البمدية الفرنسية التي ورثتيا عقب االستقبلؿ والتي 

 . 1884وجدت طبقا لمقانوف البمدي الفرنسي الصادر شير أفريؿ 
 أماـ الوضع السابؽ الذكر، وجدت السمطات العميا نفسيا آنذاؾ أماـ خياريف أوليما
يتمثؿ إما في اختفاء البمدية مف خريطة التنظيمي اإلداري المحمي في بناء الدولة 
الجزائرية عمى األقؿ كمرحمة مؤقتة وىو خيار ال شؾ مف أف لو تداعياتو السمبية 
ونتائج العكسية في حالة تبنيو ، ذلؾ أنو سييمش مشاركة المواطنيف المحمييف 

بحرمانيـ مف انتخاب ممثمييـ في مجالس  ويحرميـ مف بناء دولتيـ الفتية وذلؾ
شعبية منتخبة ويوحي بأف ىناؾ موقفا يقضي برفض مبدأ االنتخاب ، وىو ما مف 

                                                           
، المتضمن تخفٌف عدد البلدٌات،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  9161ماي  19الصادر بتارٌخ  931-61المرسوم رقم  -9 

9161لسنة16الجزائرٌةالعدد
1
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شأنو أف يخمؽ ىوة بيف الحاكـ والمحكـو ، أما ثانييما فيتمثؿ في حؿ تمؾ البمديات 
 كإجراء إداري أولي ، يعقبو تنظيـ انتخابات بمدية.

ة األولى ، كاف ىناؾ اتجاه يرمي إلى جعؿ البمدية في حقيقة األمر منذ الوىم
الخمية األساسية في التنظيـ اإلداري المحمي الجزائري ، وفي ىذا اإلطار وبغية سد 
الفراغ وترجمة ذلؾ االىتماـ ، ونتيجة عدـ التمكف مف إجراء انتخابات بمدية 

 اتخذت السمطات الحاكمة إجراءات انتقالية تمثمت أساسا في اآلتي :
تعويض اختفاء السمطات العمومية المحمية البمدية بمندوبيات خاصة معينة   -1

، ونشير في  1962تحؿ محؿ المجالس البمدية الموروثة ابتداء مف صائفة 
نما  ىذا اإلطار إلى أف طريقة المندوبية الخاصة ليست طريقة جزائرية ، وا 

وتحديدا في 1884طريقة استعمارية تضمنيا القانوف البمدي الفرنسي سنة 
وتـ اعتماد ىذا األسموب مف طرؼ السمطات االستعمارية في  44مادتو 

، بعدىا تـ اعتماده بشكؿ بارز في الجزائر عقب توقيؼ  1956الجزائر سنة
وتعمـ عمى كامؿ التراب الوطني بعد حؿ  1992المسار االنتخابي في يناير 

ى رأس كؿ مندوبية المجالس الشعبية المنتخبة تعدديا ، حيث يتـ تعييف عم
خاصة رئيس يمارس اختصاصات وسمطات رئيس البمدية، يساعده في أداء 
ىذه المياـ نائب الرئيس وكذلؾ في بعض األحياف عدد مف المندوبيف يتراوح 
عددىـ حسب أىمية عدد سكاف البمدية ، يعينوف بموجب قرارات صادرة عف 

 31/12/1962في  المؤرخ 157-62عماؿ العماالت ، طبقا لمقانوف رقـ 
الذي مدد العمؿ بالتشريعات الفرنسية ما عدا ما يتعارض منيا مع السيادة 
الوطنية، غير أنو في حالة المندوبيات التنفيذية يتـ تعييف المندوبيف لمبمديات 
في الحاالت المنصوص عمييا قانونا ، عمى غرار تمؾ المتعمقة بحؿ المجمس 

النتخابات المحمية المتعمقة بالبمديات ، حيث الشعبي البمدي قبؿ تنظيـ عممية ا
يتولى في بعض الحاالت ضماف عممية تسيير شؤوف البمدية وتحضر العممية 
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االنتخابية مف طرؼ األميف العاـ لمبمدية ، وفي بعض البمديات يتـ تعييف 
مندوب ومساعديو يكونوف مف إطارات الوالية ، يعينيـ الوالي يتولى تسيير 

خبلؿ المرحمة االنتخابية المميدة لمعممية االنتخابية وتستمر في  شؤوف البمدية
 مياميا إلى غاية تنصيب ىيئة المجمس البمدي المنتخب .

المؤرخ في  189-63اإلصبلح اإلقميمي لمبمديات بمقتضى المرسـو رقـ  -2
المتضمف إعادة تنظيـ الحدود اإلقميمية لمبمديات ، الذي عمؿ  16/05/1963

 بمدية . 632إلى  1578البمديات مف  عمى تقميص عدد
مساىمة البمدية في النشاط االقتصادي واالجتماعي مف خبلؿ االعتماد عمى  -3

جيازيف يتمثبلف في لجنة التدخؿ االقتصادي واالجتماعي ، تتكوف مف ممثميف 
عف السكاف وتقنييف ليـ خبرة في تسيير شؤوف المرافؽ العامة والمشاريع 

يا في بعث التنظيـ االقتصادي واالجتماعي عمى الخاصة ، تنحصر وظيفت
مستوى البمدية ، وذلؾ بتقديـ اقتراحات و آراء حوؿ مشروع الميزانية ، 
والمساىمة في دفع التنمية المحمية ، أما الجياز الثاني فيو المجمس البمدي 
لمتنشيط االشتراكي ، تنحصر ميامو في تنظيـ وتسيير المؤسسات الشاغرة ، 

رؤساء البمديات ، لجاف التسيير الذاتي ، ممثؿ حزب االتحاد العاـ  ويتألؼ مف
لمعماؿ الجزائرييف ، الجيش والسمطات اإلدارية في البمدية أو ما يطمؽ عمى 

 تسميتيا بالبعثة اإلدارية .
فمف أىـ ما يميز ىذه الفترة أنيا أرست أرضية التنظيـ اإلداري البمدي بالجزائر 

المتعمؽ   18/01/1967المؤرخ في  24-67رقـ ، حيث صدر فييا األمر 
بالبمدية الذي تضمف النص عمى المجمس الشعبي البمدي كجياز مداولة بيف 
األعضاء المنتخبيف وأتبعو بجياز آخر يشرؼ عمى تنفيذ مداوالت المجمس 
الشعبي البمدي ىو المجمس التنفيذي البمدي ، وىو جياز منبثؽ عف المجمس 

 الشعبي البمدي .
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ظرا لمتطور االجتماعي واالقتصادي والتركيبة البشرية لممجتمع الجزائري ، ون
وقصد مواكبة ومسايرة ىذا التطور الطبيعي لممجتمع ، كاف لزاما إصدار قانوف 

-81لمبمدية في ثوب جديد ألنو التعديؿ األوؿ وكاف ذلؾ بمقتضى القانوف رقـ 
قية تعزز مف خبلليا والذي تمتو مراسيـ تطبي 04/07/1981المؤرخ في  09

الدور التنموي لمبمدية وذلؾ بإعطائيا كؿ الصبلحيات لتنسؽ وتنظـ عمميا مع 
باقي القطاعات التي تتقاطع معيا بشكؿ عاـ في تسيير شؤوف المواطف 

 وباألخص فيما يتعمؽ بإنجاز المشاريع التنموية .
ر المنوط بيا فمقد توالت اإلصبلحات في قطاع الجماعات المحمية لترقيتيا لمدو 

المؤرخ في  09-84في مجاؿ التنمية المحمية ، حيث صدر قانوف 
المتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي والذي رفع عدد البمديات إلى  04/02/1984

بمدية ، ومرة أخرى توسعت عممية إصبلح البمدية لكف مف منطمؽ  1541
مف بمدية  1996و 1989دستوري ، حيث انتقمت البمدية بموجب دستور 

حادية الحزب الواحد إلى بمدية ذات تعددية سياسية ، وكاف نتاجا لذلؾ صدور أ
المتعمؽ بالبمدية والذي ألغى بصفة  07/04/1990المؤرخ في  08-90قانوف 

 . 18/01/1967المؤرخ في  24-67نيائية أحكاـ األمر 
نرى أف ىذه اإلصبلحات تعد بمثابة تأىيؿ إداري وسياسي واقتصادي لئلدارة 

مية وباألخص عمى مستوى البمدية لجعميا أكثر استعدادا لممتغيرات المح
المستقبمية ىذا مف جية ، ومف جية أخرى إشراؾ المواطف إلى جانب اإلدارة 
المحمية في تسيير ومراقبة شؤونو المحمية، عف طريؽ ممثميو في المجمس 

نتماءات الشعبي البمدي الذي يعتبر صرحا ديمقراطيا لمتمثيؿ السياسي لكؿ اال
 .    1989السياسية المنبثقة عف دستور 
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 المبحث األول : االتصال المفهوم والتطور

 مفهوم االتصال : – 1
ومعناىا   communiإلى الكممة البلتينية   communicationيرجع أصؿ كممة اتصاؿ 

common  أوالتفاىـ أي "مشترؾ" أو"عاـ" وبالتالي فإف االتصاؿ كعممية يتضمف المشاركة
 (1حوؿ شيء أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سموؾ أو فعؿ ما . )

ولقد تعددت وتنوعت رؤى الباحثيف في تعريفات االتصاؿ ، فقد عرفو سميث ولياـ " بأنو 
السموؾ والخبرات الخاصة بالكائنات والتي تتضمف خمؽ المعاني واالتصاؿ بصيغة الجمع 

االتصاؿ في صيغة المفرد فيعني رسـ عمميات خمؽ المعاني يعني عممية نقؿ المعمومات ، أما 
 بيف الكائنات " .

ويعرؼ دينس ماكويؿ الفعؿ يتصؿ بأنو عادة يشير إلى حدوث حدث أو إرساؿ رسائؿ عف 
 ( 2أشياء معينة إلى شخص معيف عدة ما يكوف ىو المستقبؿ . )

ـ بيف البشر عندما يستجيب : " بأنو تمؾ العممية التي تتأما كروكت فإنو يعرؼ االتصاؿ 
 أحدىـ لرمز ما " .

وىذا التعريؼ يظير أف االتصاؿ ال يتـ فقط عف طريؽ الكبلـ الشفيي أو الحوار أو عف 
طريؽ الكبلـ المقروء أو المكتوب ، ولكف أيضا عف طريؽ األشكاؿ التي قد تكوف صورا أو 

 رسومات أو تماثيؿ أو تصاميـ .
ومجمؿ ىذه األساليب يمجأ إلييا اإلنساف لبلتصاؿ باألشخاص اآلخريف ، قد ال يكوف مباشرا 
بؿ ضمنيا ، ويحققو اإلنساف في وسط اآلخريف ألنو بطبعو اجتماعي مما يجعمو يشعر بوجوده 

عميو تعريؼ تشارلز كولي : " االتصاؿ يعني ذلؾ داخؿ الجماعة ، وىذا األمر ينطبؽ 
 مو وتتطور الرموز العقمية بواسطةمف خبللو توجو العبلقات اإلنسانية وتنالمكانيـز الذي 

                                                           
.91، ص2192،  2رة ، طحسن عماد مكاوي ، نظرٌات اإلعالم ، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع، القاه - 
1
  

. 9، ص9921/2112،  9فؤاد عبد المنعم البكري ،االتصال الشخصً فً عصر تكنولوجٌا االتصال، عالم الكتب ، القاهرة، ط - 
2
  



ماهيةاالتصالثالث:الفصلال  

36 
 

جورج لندربرج :"  . ويقوؿ الباحث"وسائؿ نشر ىذه الرموز عبر المكاف واستمرارىا عبر الزماف
إف كممة االتصاؿ تستخدـ لتشير إلى التفاعؿ بواسطة العبلمات والرموز وتكوف الرموز عبارة 

لغة أو أي شيء آخر تعمؿ كمنبو لمسموؾ أي أف االتصاؿ نوع مف عف حركات أو صور أو 
التفاعؿ الذي يحدث بواسطة الرموز وتتبنى جيياف رشتي تعريؼ االتصاؿ بأنو : " العممية 

كائنات حية أو بشر أو آالت في مضاميف  –التي يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي ومرسؿ الرسالة 
ومات )منبيات( بيف األفراد عف قضية أو معنى أو اجتماعية معينة وفييا يتـ نقؿ أفكار ومعم

 واقع معيف فاالتصاؿ يقـو عمى مشاركة المعمومات والصور الذىنية واآلراء .
ويشير كارؿ ىوفبلند :" إف االتصاؿ ىو العممية التي يقدـ مف خبلليا القائـ باالتصاؿ منبيات 

 مي الرسالة (.)عادة رموز لغوية( لكي يعدؿ سموؾ األفراد اآلخريف )مستقب
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 تطور االتصال : - 2
ارتبط االتصاؿ كمفيوـ في تطوره بالوسيمة المستعممة وعرؼ تطوره ىذا مراحؿ عدة قبؿ 
أف يعرفو اإلنساف المعاصر بالصفة التي ىو عمييا اآلف ، وكما سبؽ فمبلتصاؿ عبلقة 

أف تطور العممية االتصالية وطيدة تربطو بالمغة ، ويرجع الباحثوف في ىذا المجاؿ إلى 
مرىوف بالمغة في بدايتيا مع اإلنساف الحجري إلى عصرنا اإللكتروني وال تعد الظاىرة 
االتصالية حديثة العيد بؿ بدأت مع اإلنساف البدائي الذي كاف يعبر عف حاجاتو عف 
طريؽ الضجيج والحركات الجسدية ، واتسـ ىذا االتصاؿ ببطء لعدـ اعتماد الكممات 

اإلنساف القديـ قد اشترؾ مع بقية التديات الرئيسية في  لمنطوقة ، حيث فسر العمماء أفا
بعض الصفات التشريحية مثؿ الحنجرة أو "صندوؽ الصوت" مما حاؿ دوف إمكانية 

 (1إصدار الكـ اليائؿ مف األصوات التي يحتاجونيا لتطوير الكبلـ اإلنساني .)
ت الحية ، عندما استطاع اكتساب القدرة عمى واختمؼ اإلنساف عف غيره مف الكائنا

االتصاؿ حيث أف أوؿ مف استطاع تطوير المغة ىو إنساف الكرومانيوف أو إنساف الكيؼ 
الذي عاش في مرحمة ما قبؿ التاريخ ، وعثر عمى بقاياه في كيؼ كرومانيوف بفرنسا . 

ألرقاـ باإلضافة إلى التأقمـ مع بيئة بظيور الكممات والرموز وا واستطاع الجنس البشري
 قواعد المغة .

وتمكف الفكر مف نقؿ المعمومات وتمقينيا كما أف التحوؿ إلى االتصاؿ بالتخاطب والمغة 
أحدث تعديبلت مثيرة لموجود اإلنساني كما تمكف اإلنساف أيضا مف استعماؿ أداة الكتابة 

يرية بعدىا ظيرت التي مكنتو مف التعبير عف األفكار مف خبلؿ اعتماد الكتابة التصو 
الكتابة المسمارية التي طورىا السومريوف)شعب عاش شماؿ الخميج( ، ثـ ظيرت الكتابة 

 حرؼ . 600التي كانت تتكوف مف 
األحداث التاريخية التي أصبح مف الممكف قراءتيا واعتبرت الخطوة األولى في تدويف 

والتي  16اية القرف واالطبلع عمييا وحفظيا أيضا ، خاصة بعد ظيور الطباعة في بد
تعد مف أعظـ منجزات الجنس البشري ، بعدما كانت عممية كتابة المخطوطات تتـ عف 

                                                           
. 11،ص9111سندرا بول،ملفٌن دٌفلروروكٌش،نظرٌات وسائل اإلعالم،تر:كمال عبدالرؤوف،الدارالدولٌة للنشر والتوزٌع،القاهرة،بدون طبعة، - 
1
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طريؽ النسخ اليدوي ، وظيرت الطباعة المعروفة حاليا عمى يد جوتنبرج بألمانيا الذي قاـ 
 (1بطبع اإلنجيؿ وأصبحت إمكانية قراءتو بمغة أخرى غير المغة البلتينية .)

الطباعة تحوال اجتماعيا وثقافيا ، وظيرت الحاجة إلى القراءة والحصوؿ عمى أفرز ظيور 
المعمومات ، فظيرت فكرة الصحافة بكؿ مف انجمترا والعالـ الجديد ، والتي تجسدت مف 
خبلؿ صحؼ المستعمرات التي اقتصر توزيعيا عمى الطبقة الراقية في المجتمع وبتوفر 

ت بصحافة البنس بمدينة نيويورؾ في منتصؼ الصحؼ ، ظيرت أوؿ وسيمة عرف تمويؿ
 الثمانينات مف القرف التاسع عشر.

إال أحدث تطور تكنولوجيا الطباعة ثورة ، إذ أدى إلى ظيور الصحيفة كوسيمة إعبلمية 
أف ىذا لـ يكف حبل لممشكؿ  اإلعبلمي في الوسط االجتماعي ، القتصار الصحافة عمى 

شجع االىتماـ بإحداث طرؽ أخرى ، وىي إمكانية طبقة اجتماعية دوف األخرى ، مما 
بث الرسائؿ الصوتية التي تحققت بظيور التمفزيوف وظيور البلسمكي ، وظيرت اإلذاعة 

األمريكية مما ساعد انتشار المسموع ومكف مف االتصاؿ الوسع  ببيتسبيرج 1920سنة 
أخبار آنية ،  بالجميور رغـ اختبلؼ مواقعيـ الجغرافية ، وقدرتيـ في الحصوؿ عمى

خاصة في األوساط األمية ، حيث كاف يرسـ الفرد مشاىد مخمفة لما يسمعو ، ولكف 
أصبح بإمكانيـ مشاىدتيا واالندماج والتفاعؿ حسي وبصريا مع المعمومات خاصة بعد 

األمريكية حيث أصبح  NBCفي مدينة نيويورؾ بشبكة  1935ظيور التمفزيوف سنة 
داث وتتبع تطوراتيا وبحموؿ الثمانينات مف القرف العشريف ، بإمكاف الفرد معايشة األح

عرؼ العالـ ظاىرة جديدة مف التحوالت اإلعبلمية فغيرت في المفاىيـ ولـ يعد لمفيوـ 
الذي أتى بو مارشاؿ ماكموىاف وجود والذي جسده التمفزيوف بؿ حؿ محمو القرية العالمية 

لذي يعد مف المصطمحات الشائع استخداميا مفيـو الفردانية الذي جسده ظيور األنترنت ا
 في العشرية األخيرة .

 

 
                                                           

. 62،ص 9،9191عبدهللا الطوٌقً ، صحافة المجتمع الجماهٌري:سوسٌولوجٌا اإلعالم فً مجتمعات الجماهٌر،مكتبة العبٌكان،ط - 
1
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 أشكال االتصال : – 3
توجد تقسيمات عديدة ألنواع االتصاؿ أىميا : حسب الوسائؿ المستخدمة وحسب درجة 

 الرسمية وحسب االتجاه والتقسيـ حسب درجة التأثير عمى النحو التالي :
 المستخدمة :أنواع االتصاؿ مف حيث المغة  –أ 
االتصاؿ المفظي : ىو االتصاؿ الذي يتـ مف خبلؿ استخداـ المغة المنطوقة أو  -1-أ

الشفوية )الكبلـ( في توصيؿ الرسالة أو المعمومات إلى المستقبؿ فيو الذي يستخدـ فيو 
المفظ كوسيمة تمكف المرسؿ مف نقؿ رسالتو إلى المستقبؿ سواء كانت مكتوبة أـ غير 

 ات والخطابات والتقارير والكتب والمحدثات .مكتوبة كمذكر 
ويسمى أيضا باالتصاؿ الشفوي الذي يعد مف األنماط التقميدية لبلتصاؿ إال أنو ال يزاؿ 
مألوفا ومستخدما في الكثير مف الحاالت كالمسرح الشعبي والقصاصوف الرحؿ والشعراء 

ساف وىو ليس مقصورا في الماضي وىذا النوع مف االتصاؿ أصمي وجد منذ أف وجد اإلن
عمى قـو دوف قوـ وال قارة دوف قارة أخرى وال حضارة دوف غيرىا فيو بالتالي ظاىرة 

 إنسانية شاممة. 
االتصاؿ غير المفظي : وىو عبارة عف تعبيرات منظمة تشير إلى مجموعة معاني -2-أ 

صمت ، يستخدميا اإلنساف أو قد يقصدىا في احتكاكو باآلخريف ومف أنواعو : لغة ال
والتعبيرات الحسية والفيسيولوجية كاصفرار الوجو أو تصبب العرؽ والتعبيرات الحركية 

 والمغة الرمزية واإلشارات كاإليماءات الرأس والممس .
 أنواع االتصاؿ مف حيث درجة رسميتو : –ب 
االتصاؿ الرسمي : يعرؼ معجـ مصطمحات اإلعبلـ ، االتصاؿ الرسمي بأنو :  -1-ب

االتصاؿ الذي يتـ بيف المستويات اإلدارية المختمفة في ىيئة أو مؤسسة بالطرؽ الرسمية 
المتفؽ عمييا في نظميا وتقاليدىا ويعتمد عمى الخطابات أو المذكرات أو التقارير ، حيث 

عرؼ بشبكة االتصاالت الرسمية بأنواعيا المختمفة والتي يتـ يوجد في كؿ منظمة ما ي
تحديدىا عند وضع الييكؿ التنظيمي لتوضيح كيفية الربط بيف الوحدات اإلدارية المختمفة 

يتـ االتصاؿ الرسمي غالبا في إطار التنظيـ ويسير وفؽ التي يتضمنيا الييكؿ وىكذا 
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جراءات وقواعد رسمية محددة ومعروفة كما أنو غالبا ما يكوف موثقا بصورة  أساليب وا 
 . مكتوبة ورسمية

  ويقسـ االتصاؿ الرسمي إلى ثبلثة أقساـ ىي :
  االتصاؿ اليابط أو النازؿ : وىو االتصاؿ مف األعمى إلى األسفؿ ويكوف مف

الرؤساء إلى المرؤوسيف أو مف مستوى إداري أعمى إلى مستوى إداري أدنى ويعد ىذا 
 األكثر شيوعا .النوع مف االتصاؿ 

  االتصاؿ الصاعد:ويكوف اتجاىو مف أسفؿ إلى أعمى أي مف المرؤوسيف إلى الرؤساء
أو مف مستوى إداري أدنى إلى مستوى إداري أعمى في الييكؿ التنظيمي ويكوف 

 االتصاؿ الصاعد عادة في شكؿ تقارير وشكاوى واقتراحات ومبلحظات .
 التصاؿ بيف المستويات اإلدارية أو االتصاؿ األفقي : ويكوف ىذا النوع مف ا

االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية التي تقع في المستوى نفسو فاالتصاؿ بيف 
الوزراء ىو اتصاؿ أفقي واالتصاؿ بيف رؤساء الجامعات ومدراء المدارس وبيف 

 يضا .أالمعمميف وبيف الطمبة وبيف عامة الناس اتصاؿ أفقي 
 : و االتصاؿ الذي يتـ التفاعؿ فيو بطريقة غير رسمية بيف وى االتصاؿ غير الرسمي

العامميف بتبادؿ المعمومات واألفكار أو وجيات النظر في الموضوعات التي تيميـ 
 وتتصؿ بعمميـ أو تبادؿ المعمومات مف خارج منافذ االتصاؿ الرسمية .

 أنواع االتصاؿ مف حيث درجة تأثيره : –ج 
: ويقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا تبادؿ  االتصاؿ المباشر)الشخصي(-1-ج

المعمومات واألفكار واالتجاىات بيف األشخاص بالطريقة المباشرة وجيا لوجو وفي 
اتجاىيف دوف عوامؿ أو قنوات وسيطة أو وسائؿ نقؿ صناعية حيث يصبح المرسؿ 

 والمستقبؿ عمى اتصاؿ ببعضيما في مكاف محدد . 
ويقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا نقؿ المعمومات االتصاؿ الجماىيري :  -2-ج

باستخداـ وسيمة أو أكثر مف واألفكار واالتجاىات إلى عدد كبير نسبيا مف األفراد 
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وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وىذا النوع مف االتصاؿ يتـ بطريقة غير مباشرة وغالبا ما 
 يكوف في اتجاه واحد .

ىذا المفيـو في االتصاؿ ىو أف قادة الرأي  االتصاؿ عمى مرحمتيف : ومؤدى -3-ج
في كؿ طبقة اجتماعية أو مجموعة اجتماعية يميموف إلى االتصاؿ بوسائؿ االتصاؿ 
الخارجية يقوموف بدورىـ بنقؿ التأثيرات الواردة إلييـ إلى جماعاتيـ أو طبقاتيـ وىذا 

كثر فاعمية في أ –النمط األخير الذي يقـو عمى خطوتيف يساعد عمى : توفير الوقت 
      الجماعات .   
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 مبحث الثاني : تكنولوجيا االتصال الحديثةلا
 مفهومها :-1

ومعناه الميارة الفنية ،  مصطمح تكنولوجيا ىو مصطمح مكوف مف شقيف الشؽ األوؿ تكنو
 ولوجي معناه العمـ ، ويعني ذلؾ أف مصطمح تكنولوجيا يعني تكنولوجيا الميارة الفنية .

أما مصطمح االتصاؿ فيعني الوسيمة أو األداة أو الطريقة التي يتـ عبرىا نقؿ المعمومة 
رفي أو واألفكار مف شخص إلى آخر أومف جية إلى أخرى بقصد التفاعؿ و التأثير المع

الوجداني في ىذا الشخص أو ىذه الجية أو إعبلمو بشيء أو تبادؿ الخبرات واألفكار معو 
تباعو بأمر ما أو الترفيو عنو .   وا 

بأف تكنولوجيا االتصاؿ ىي مجموعة األدوات واألجيزة التي توفر عممية  يمكف القوؿ
عبر أجيزة د ذلؾ تخزيف المعمومات ومعالجتيا ومف ثـ استرجاعيا وكذلؾ توصيميا بع

 االتصاالت المختمفة إلى أي مكاف في العالـ أو استقباليا مف أي مكاف في العالـ .
إف التكنولوجيا ىو مصطمح يستخدـ لوصؼ مدى كبير مف االختراعات التكنولوجية 
خصوصا في مجاؿ الحسابات واالتصاالت ومما تجدر مبلحظتو أف معدؿ التغيير الذي 

أسرع كثيرا مف المعدالت السابقة مما يصعب ميمة امتصاصيا  تحدثو ىذه المبتكرات
واستيعابيا مف خبلؿ الروتيف العادي ومف ىنا ال بد مف التفكير جيدا في كيفية إدارة ىذا 

 التغيير لصالح المجتمع .
وتكنولوجيا االتصاؿ ىي مجموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز عمى استعماؿ الحاسوب 

وعمى تكنولوجيات منيا األنترنت أي أنيا تجسدت في آخر التطورات ذي الوسائط المتعددة 
وأصبح يشمؿ كؿ التي حققتيا البشرية بظيور اإلعبلـ اآللي الذي وسع مجاالت استخدامو 

مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد سجؿ تاريخ وسائؿ اإلعبلـ بظيور 
انقبلبات في نظاـ البث واإلنتاج واالستيبلؾ ىذه التكنولوجيات مرحمة جديدة أحدثت 

بوضع شبكات جديدة أو قنوات جديدة مثؿ السائؿ واألقراص السمعية البصرية  اإلعبلمي
 وأصبح العالـ يعيش تحوالت يصفيا معظـ الباحثيف بالثورة الرقمية .
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والنظـ وعموما فتكنولوجيا االتصاؿ تعرؼ بأنيا مجموع التقنيات أو األدوات أو الرسائؿ 
الجديدة المختمفة التي يتـ توظيفيا لمعالجة المضموف أو المحتوى الذي يراد توصيمو مف 
خبلؿ عممية االتصاؿ الجماىيري الشخصي والتي يتـ مف خبلليا جمع المعمومات 

و المطبوعة أوالبيانات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية 
   (1)نقميا مف مكاف آلخر وتبادليا .أو الرقمية ، و 

           : أهم مستحدثاتها -2
: تعني استخداـ جممة مف وسائؿ ووسائط االتصاؿ مثؿ الصوت الوسائط المتعددة*

 الصورة،أو فيمـ فيديو بصورة مندمجة و متكاممة مف أجؿ تحقيؽ الفاعمية.
والرسومات والصوت  وتعرؼ أيضا عمى أنيا استخداـ الكمبيوتر فيعرض ودمج النصوص
 والصورة،بروابط وأدوات تسمح لممستخدـ باالستقصاء والتفاعؿ واالبتكار .

ويعرفيا الدكتور عبد الرزاؽ السالمي عمى أنيا :صنؼ مف برمجيات الكمبيوتر التي توفر 
المعمومات بأشكاؿ فيزيائية مختمفة كالصوت و الصورة وتوفر برمجيات الممتيميديا ربطا 

ستخداـ عرض المعمومات في نصوص اف الممكف ممومات أشكاليا ،بنحو يجعؿ محكما لممع
 تتزامف مع الصورة و الصوت والحركة.

ونظرا لمخدمات التي تقدميا الممتيميديا فيناؾ مف يرى أنيا الوليد المنتظر لتزاوج ثبلث عوالـ 
 آللي بنظامو الرقمي ،االتصاالت و الميداف السمعي البصري ، حيث نجد اإلعبلـ امختمفة 

 ي.لوتزاوجيا مكننا مف االتصاؿ عف طريؽ الصوت أو الصورة أو بيما معا اعتماد اإلعبلـ اآل
أحد المستحدثات التكنولوجية لتقديـ المعمومات السمعية البصرية وفقا  الفيديو التفاعمي:

الصورة مف خبلؿ شاشة عرض تعد جزءا مف وحدة الستجابات المتعمـ ويتـ عرض الصوت و 
 متكاممة تتألؼ مف جياز كمبيوتر ووسيمة إلدخاؿ المعمومات وتخزيف الرسـو .

وتعتبر تقنية الفيديو التفاعمي أحد الخيارات المتبعة في التغمب عمى مشكمة غياب التفاعؿ في 
الحاسب اآللي يفتح المجاؿ أماـ  البث التمفزيوني العادي فعف طريؽ الفيديو التفاعمي باستداـ

 ذو اتجاىيف .المتعمميف ومصممي البرامج التمفزيونية لمتحاور والتفاعؿ وجعؿ االتصاؿ 
                                                           

216،ص91شطاح محمد، البث التلفزٌونً بواسطة األقمارالصناعٌة والتكنولوجٌات الجدٌدة،المجلة الجزائرٌة لالتصال،معهد ع إ ات،الجزائر،ع - 
1
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 GIBLSيجمع الباحثوف عف عدـ إمكانية إيجاد تعريؼ موحد ليا ، ويقوؿ بيذا الشأف كؿ مف 
MARK   َوSNITH.R د عمى عمؿ أف مفيوـ األنترنت واحد ولكف يختمؼ التعريؼ ويعتم

مف يريد وضع تعريؼ ليا، فمذلؾ التعريؼ سوؼ يختمؼ تماما مف مستخدـ آلخر ، فكؿ 
صاحب مينة سوؼ يضع ليا التعريؼ الذي يبلئـ مينتو ، والتي سوؼ يستخدـ الشبكة مف 
أجميا ووظيفتيا في مينتو وتعتبر األنترنت مف أىـ مستحدثات تكنولوجيا االتصاؿ وذلؾ لما 

 قنيات وبرامج ىائمة ومتنوعة .تتميز بو مف ت

 مميزات تكنولوجيا االتصال : –3

تتميز تكنولوجيا االتصاؿ بالتفاعمية وذلؾ مف خبلؿ إمكانية تبادؿ األدوار حيث بإمكاف 
ومشاركا في العممية االتصالية وفي تحديد مضموف الرسالة المرسؿ أف يصبح مستقببل 

التي يمكف نقميا مف مكاف إلى آخر بشكؿ اإلعبلمية مف خبلؿ أجيزة االتصاؿ الجديدة 
يتبلءـ مع ظروؼ المستيمؾ ، مع إمكانية إرساؿ الرسائؿ واستقباليا في أوقات مختمفة ، 

 ويمكف أف توجو ىذه الرسائؿ االتصالية مف طبيعة ألخرى .

كما أنيا تتميز أيضا بأنيا تتخمخؿ حوؿ العالـ وداخؿ كؿ طبقة اجتماعية وتعويضيا ألجيزة 
كثيرة ، حيث أصبح الجياز الواحد يقـو بعمميات مختمفة مما سمح ليا بتييئة الظروؼ لبيئة 
جديدة لوسائؿ االتصاؿ والقضاء عمى المحمية ، وبذلؾ تكوف ثورة االتصاؿ واإلعبلـ قد 

  (1)ذلؾ في وسائمو .كغيرت في أنظمة االتصاؿ و 

 
 
 

 
                                                           

. 99-96،ص2119،جانف116ًأبوزٌد أحمد،البحث عن مابعد الحداثة،مجلة العربً ،وزارة اإلعالم الكوٌتٌة،عدد - 
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 :تمهيد

عرض مفصؿ لنتائج بيحتوي ىذا الفصؿ عمى الجانب التطبيقي لمدراسة ، حيث قمنا      
 ،ومبحوث حسب العينة العامة ، تـ تحميميا عمى ذلؾ األساس   90االستبياف التي تمت  مع 

تطرقنا لعرض وتحميؿ الحاالت المدروسة حسب متغيرات الدراسة بيدؼ استقصاء المعطيات 
 البلزمة لبناء موضوع بحثنا والتحقؽ مف عناصر اإلشكالية المطروحة سالفا .

لئلجابة عمى الفرضيات المراد دراستيا وذلؾ مف خبلؿ  كأداة عتمدنا عمى االستبياففمقد ا    
بيدؼ الحصوؿ عمى إجابات  عيف الرحمةقدمت لعينة مف موظفي بمدية  مجموع مف األسئمة

وتفريغيا توصمنا إلى وضع جداوؿ والتي سنعرضيا  البياناتتتعمؽ بالموضوع، وبعد جمع 
 ة .حسب ترتيب األسئمة المطروح
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 تفريغ وتحميل البيانات الميدانية. -1

 : يبين توزيع العينة حسب متغير الجنس: 1جدول 

 %النسبة  التكرار الجنس
 81.11 73 ذكر
 18.88 17 أنثى

 100 90 المجموع

 

نجد أف عدد  مبحوثا ، 90والتي تتكوف مف  يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف توزيع أفراد العينة
 %81.11الذكور يتفوؽ عمى عدد اإلناث بنسبة 

 : يبين توزيع العينة حسب السن:2جدول 

 %النسبة  التكرار الفئات
20-26 2 2.22 
26-32 5 5.55 
 92.22 83 فما فوؽ 32

 100 90 المجموع
 

سنة  32ؿ الجدوؿ أف توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية نجد الفئة مف يتضح مف خبل
ثـ تأتي الفئة % 5.55بنسبة  32-26ثـ تمييا فئة %92.22فما فوؽ تمثؿ أعمى نسبة بػػ 

ألنيا الفئة األكثر في ميداف العمؿ بينما الفئات األقؿ نسبة %  2.22بنسبة  26-20األخيرة 
 فيي قميمة نوعا ما .
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 مي:يعمت: يبين توزيع العينة حسب متغير المستوى ال3جدول 

 %النسبة  التكرار المستوى العممي
 0 0 ابتدائي
 25.55 23 متوسط
 38.88 35 ثانوي

 27.77 25 جامعي
 7.77 7 ما بعد التدرج

 100 90 المجموع
مف خبلؿ الجدوؿ أف توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي نجد المستوى الثانوي  يتضح

وىذا راجع حسب رأينا إلى غالبية المناصب والوظائؼ عمى  %38.88تمثؿ أعمى نسبة بػػ 
التي نجد  ىالمستويات األخر عمى غرار ، لبللتحاؽ بيا مستوى البمدية تطمب المستوى الثانوي

 انعداميا أو بنسبة قميمة .

 : يبين توزيع العينة حسب متغير الخبرة المهنية:4جدول 

 %النسبة  التكرار الخبرة المهنية
1-5 9 10 
5-10 36 40 

 50 45 فما فوق 10
 100 90 المجموع

 

سنوات فما  10نجد فئة  المينيةالخبرة يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف توزيع أفراد العينة حسب 
حيث نستنتج مف خبللو أف غالبية أفراد العينة ليـ خبرة مينية  %50فوؽ تمثؿ أعمي نسبة بػػ 

،بينما نجد الفئات  تخداـ منصات التواصؿ االجتماعيؿ ولدييـ الوقت السكبيرة في العم
 األخرى وذلؾ لضيؽ الوقت وليس لدييـ خبرة في األداء الميني.
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ثناء استخدام منصات التواصل ن أوا المبحوث: يبين الوسيمة التي يستعممه5ل جدو
 : االجتماعي

 %النسبة  التكرار الوسيمة
 38.88 35 كمبيوتر

 56.66 51 هاتف ذكي
 4.44 4 لوحة الكترونية

 100 90 المجموع
 

 %56.66غمب أفراد العينة يستخدموف الياتؼ الذكي بنسبة بػػ أيتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف 
وىذا راجع إلى المستوى االجتماعي ألفراد العينة أما فيما يخص  38.88%والكمبيوتر بنسبة 

الكمبيوتر فيذا راجع إلى توفر ىذه األجيزة في أماكف العمؿ والتطور الذي عرفتو اإلدارة 
 الجزائرية مف ناحية التجييز وتحسيف ظروؼ العمؿ.

 في التفاعل مع اآلخرين: ونالمبحوثتوسط المدة التي يقضيها : يبين م6جدول 

 %النسبة  التكرار المدة
 54.44 49 أقؿ مف ساعة

 23.33 21 ساعة
 22.22 20 أكثر مف ساعة

 100 90 المجموع
 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف المدة التي يقضييا العامؿ في التفاعؿ مع اآلخريف أقؿ مف ساعة 
وىذا يدؿ عمى انضباط العماؿ في مكاف العمؿ وطبيعة المكاف التي ال تخمو  %54.44بنسبة 

مف المواطنيف الذيف يأتوف لقضاء حاجياتيـ اإلدارية حيث ال يمكف ألفراد العينة ترؾ 
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وأخيرة أكثر % 23.33تمييا ساعة واحدة بنسبة   نترنتت المواطنيف واالنشغاؿ باألانشغاال
 .%22.22مف ساعة بنسبة 

في العمل من طرف  خدام منصات التواصل االجتماعيألوقات المفضمة الست: يبين ا7 جدول
 المبحوثين:

 

 %النسبة  التكرار الفترة
 10 9 صباحا
 21.11 19 مساء

 68.88 62 فترة الراحة
 100 90 المجموع

 

 خداـ منصات التواصؿ االجتماعيالمفضمة لمعماؿ الستيتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف األوقات 
بعد االنتياء مف العمؿ وىذا  نترنتحيث  يتفرغ األغمبية لؤل %68.88ىي فترة الراحة بنسبة 

 ما يعتبر وقت مناسب لمتفاعؿ بالنسبة ليـ، في حيف يكوف منشغبل في الفترات األخرى.

 أثناء العمل: وناألشخاص الذين يتصل بهم المبحوث: يبين 8جدول 

 %النسبة  التكرار األشخاص
 53.33 48 العمل أصدقاء

 11.11 10 مع العائمة
 35.55 32 مع موظفين خارج المؤسسة

 100 90 المجموع
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يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف األشخاص الذيف يتصؿ بيـ أفراد العينة ىـ أصدقاء العمؿ حيث 
لطبيعة العبلقة بيف عماؿ البمدية وتحقيقا لمتواصؿ  ، وىذا%53.33يمثموف أعمى نسبة بػػػػػػ 

مع العائمة والتي تدؿ %11.11نسبة  وأخيرالعماؿ في مختمؼ فروع العمؿ، االجتماعي بيف ا
 عمى اىتماـ الموظؼ بخصوصياتو. 

 أثناء العمل: منصات التواصل االجتماعيمبيها ت: يبين الحاجات التي 9جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 11.11 10 التنفيس و التعبير بكؿ حرية

 44.44 40 إشباع الفضوؿ و الحصوؿ عمى المعمومات
 5.55 5 اليروب مف الواقع

 22.22 20 التواصؿ و التفاعؿ مع اآلخريف

 16.66 15 تسييؿ العمؿ
 100 90 المجموع

شباع الفضوؿؿ أف يتضح مف خبلؿ الجدو  برز تعد مف ا الحصوؿ عمى المعمومات وا 
تمييا  %44.44لعماؿ البمدية بنسبة  تمبييا منصات التواصؿ االجتماعيالحاجات التي 

ف وتأكد ىذه النتائج أف أغمبية المستخدمي %22.22 التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف بنسبة
 .ستخدموف منصات التواصؿ االجتماعي لغرض العمؿي
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 حسب األهمية أثناء العمل: االجتماعيمنصات التواصل : يبين مجاالت استعمال 10جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 11.11 10 االتصال بالموظفين داخل العمل

 22.22 20 االتصال بالموظفين في فروع العمل
 47.77 43 الحصول عمى المعمومات المهنية

 18.88 17 التواصل مع األصدقاء
 100 90 المجموع
مف طرؼ عماؿ البمدية  خداـ منصات التواصؿ االجتماعيخبلؿ الجدوؿ أف است يتضح مف

وذلؾ مف اجؿ االستفادة مف ىذه %47.77مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات المينية بنسبة 
 ػالمعمومات في الجانب الميني لمعماؿ تمييا االتصاؿ بالموظفيف في فروع العمؿ ب

،ىي األخرى تخدـ األداء الميني لدى المؤسسة مف اجؿ دعـ الفروع األخرى 22.22%
 .تسييؿ مياميـ و واالتصاؿ بيـ 

 :أهم منصات التواصل االجتماعي المستعممة من طرف المبحوثينن : يبي11جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 84.44 76 فيسبوك

 4.44 4 تويتر
 11.11 10 انستغرام
 100 90 المجموع

بنسبة   ىو األكثر استخداما مف طرؼ الموظفيفتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف الفيسبوؾ ي
وىذا راجع لسيولة استخدامو بالنظر إلى قميبل ،  %11.11نسبة ب االنستغراـ ميياي،% 84.44

 .المستوى التعميمي ألغمب الموظفيف 
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 :العملأثير استخدام منصات التواصل االجتماعي عمى أسموب : يبين ت12جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 24.45 22 كثيرا
 47.77 43 قميال

 27.77 25 لم يفعل
 100 90 المجموع

 

 %47.77بنسبة  قميؿ اتأثيرى منصات التواصؿ االجتماعي يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف 
منصات لـ يؤثر، يبلحظ أف  27.77،في حيف نجد نسبةموظفيفلم أسموب العمؿعمى 

 ؤثر تأثيرا كبيرا عمى األداء الميني .تلـ  االجتماعيالتواصؿ 

في األداء المهني من خالل  منصات التواصل االجتماعي: يبين مساهمة 13جدول 
 االتصال الخارجي لممؤسسة:

 %النسبة  التكرار البدائل
 7.77 7 التعريف بالمؤسسة

 28.88 26 تحسين صورة المؤسسة
 37.77 34 تقريب اإلدارة من المواطن
 25.55 23 تسهيل االتصال بالمؤسسة

 100 90 المجموع
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في األداء الميني مف  تساىم أف منصات التواصؿ االجتماعييتضح مف خبلؿ الجدوؿ 
الموجودة في  ةالمؤسسوىذا مف خبلؿ صفحات ،% 37.77خبلؿ تقريب اإلدارة مف المواطف 

 مواقع التواصؿ االجتماعي والتي تعتبر الغاية منيا التعريؼ بالمؤسسة والمياـ التي تقوـ بيا.

 :خدام منصات التواصل االجتماعي عمى الموظفين: يبين سمبيات است14جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 26.67% 24 كثيرة
 55.56% 50 قميمة

 17.77% 16 منعدمة
 %100 90 المجموع

 بالنسبة لمموظفيف خداـ منصات التواصؿ االجتماعيلجدوؿ أف سمبيات استيتضح مف خبلؿ ا
، نذكر منيا ىدر الوقت %55.56بينما نجدىا قميمة بنسبة   %26.67نجدىا كثيرة بنسبة

وعدـ إتقاف العمؿ وانتياؾ الخصوصيات الفردية والغرؽ في التسمية وضعؼ اإلبداع و 
 والتقاليد. والعادات لمقيـ اإلساءة

 من طرف الفريق المختص: تحيين صفحة المؤسسة : يبين مدى15جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 41.11 37 نعم
 58.89 53 ال

 100 90 المجموع
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،وىذا %41.11يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف الفريؽ المختص بالصفحة يقوـ بتحينيا بنسبة 
بما يحدث مف مستجدات داخؿ المؤسسة مما دفع الفريؽ راجع لعدـ اىتماـ أفراد العينة 
 .منصات التواصؿ االجتماعيلخاصة بالمؤسسة عمى المختص إلى إىماؿ الصفحة ا

عبر منصات التواصل ثين عمى صفحة المؤسسة : يبين اطالع المبحو  16جدول
 :االجتماعي

 %النسبة  التكرار البدائل
 11.11 10 دائما
 61.11 55 أحيانا
 27.78 25 نادرا

 100 90 المجموع
 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف أفراد العينة يطمعوف أحيانا عمى صفحة المؤسسة بنسبة 
، وىذا راجع ربما إلى طبيعة المواد المقدمة مف طرؼ الفريؽ المختص بصفحة 61.11%

 المؤسسة والتي قد ال تتناسب وما يبحث عنو أفراد العينة.

 المبحوثين في نشر المعمومات و األخبار في صفحة المؤسسة:: يبين مساهمة 17جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 12.22 11 دائما
 44.44 40 أحيانا
 43.33 39 نادرا

 100 90 المجموع
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يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف أفراد العينة يساىموف أحيانا في نشر األخبار والمعمومات في 
،وىذا راجع  %43.33بنسبة نجد مساىمتيـ نادرا ، كما% 44.44صفحة المؤسسة بنسبة 

إلى قمة التدفؽ عمى شبكة االنترنت مما أدى إلى عدـ االىتماـ بالصفحة ، إذ أف الموظؼ 
قع التواصؿ ايولي أىمية بالغة لوظيفتو أثناء تأدية ميامو بقدر ما يولي اىتمامو لتصفحو لمو 

 . االجتماعي

 مع صفحة المؤسسة: نتفاعل المبحوثي: يبين طريقة 18جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 33.33 30 اعجاب
 28.88 26 تعميق

 37.77 34 مشاركة
 100 90 المجموع

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف طريقة تفاعؿ أفراد العينة مع صفحة المؤسسة بالمشاركة بنسبة 
وذلؾ بسبب الثقة  ، %28.88وأخيرا التعميؽ ب % 33.33يمييا اإلعجاب ب  37.77%

ديميا لمختمؼ البرامج التي ليا التي اكتسبتيا المؤسسة اتجاه المشاركيف مف خبلؿ انفتاحيا وتق
لى ممارساتيـ التفاعمية عمى إألحياف عمى المستخدميف باإلضافة يجابي في غالب اإثير أت

 الصفحة.

 الحديثة في االتصال :الستخدام المؤسسة لمتكنولوجيا : يبين تقييم المبحوثين 19جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 25,56 23 جيدة

 50,00 45 متوسطة
 24,44 22 ضعيفة
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 100 90 المجموع
 ستخداـ المؤسسة لمتكنولوجيا الحديثة في االتصاؿتقييـ أفراد العينة ال يتضح مف خبلؿ الجدوؿ

واألخبار المقدمة مف طرؼ وذلؾ مف خبلؿ المعمومات % 50متوسطة بنسبة  أنياحيث يروف 
 مى الجانب االتصالي لممؤسسة .القائميف ع

 المؤسسة: اتصفح عبرو المنشورات المقدمة  : يبين المواضيع20جدول 

 %النسبة  التكرار البدائل
 13.33 12 مشاريع
 30 27 إعالنات

 56.66 51 مواضيع مختمفة
 100 90 المجموع

صفحة المؤسسة عبر منصات التواصؿ ؿ الجدوؿ أف القائميف عمى يتضح مف خبل
وىذا يدؿ عمى حرص % 56.66يقدموف مواضيع مختمفة في الصفحة بنسبة  االجتماعي

 ت .القائميف عمى صفحة المؤسسة عمى تزويد العماؿ بمختمؼ المعمومات في مختمؼ المجاال

فراد العينة في التفاعل مع أيقضيها :  يبين عالقة الجنس بمتوسط المدة التي 21جدول 
 اآلخرين في فضاء العمل:

 الجنس     
 المدة

 االناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 57,14 24 52.08 25 اقل من ساعة

 19,05 8 27.08 13 ساعة
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 23,81 10 20.84 10 اكثر من ساعة

 100 42 100 48 المجموع

ف غالبية المبحوثيف يقضوف اقؿ مف ساعة في التفاعؿ مع اآلخريف أيتضح مف خبلؿ الجدوؿ 
 بالنسبة لئلناث.% 57.14لمذكور و% 52.08في فضاء العمؿ بنسبة

 ثناء العمل:أفراد العينة أالجنس باألشخاص الذين يتصل بهم  :  يبين عالقة 22جدول 

 الجنس             
 األشخاص

 اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 39.47 15 59.61 31 العمل أصدقاء

 47.36 18 26.92 14 مع العائمة

 13.15 5 13.46 7 مع الموظفين خارج المؤسسة

 100 38 100 52 المجموع

أثناء  االتصاؿ بيـيتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الجنس باألشخاص الذيف يتـ 
الذكور الذيف يفضموف مقارنة ب % 47.36 بنسبة يتصموف بالعائمة اإلناث أفالعمؿ نجد 
 %59.61 بنسبة صدقاء العمؿأاالتصاؿ ب

 :  يبين عالقة الجنس بالوسيمة التي يستعممها أثناء التصفح:23جدول 

 الجنس        
 الوسيمة

 االناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 70 28 12 6 كمبيوتر
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 30 12 60 30 هاتف ذكي

 0,00 00 28 14 لوحة الكترونية

 100 40 100 50 المجموع

حيث التصفح  أثناءيتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الجنس بالوسيمة المستعممة 
كمبيوتر كوسيمة يفضمف  اإلناث أفعند الذكور في نجد % 60 يبرز الياتؼ الذكي بنسبة

 ..% .70 بنسبة لمتصفح

 :تمبيها منصات التواصل االجتماعيبالحاجات التي  عالقة الجنس : يبين24جدول 

 الجنس                  
 الحاجات      

 االناث الذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 14.28 6 16.66 8 التنفيس و التعبير بكل حرية
 30.95 13 39.58 19 الفضول و الحصول عمى المعمومات إشباع

 4.76 2 10.41 5 الواقعالهروب من 
 40.47 17 25 12 اآلخرينالتواصل و التفاعل مع 

 9.52 4 8.33 4 تسهيل العمل
 100 42 100 48 المجموع

فترة خبلؿ  تمبيو األنترنتس بالحاجات التي يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الجن
الفضوؿ  إشباعمف اجؿ  منصات التواصؿ االجتماعيالذكور يستعمموف  أفحيث نجد  ؿالعم
مف اجؿ  ايستعمموني اإلناث أففي حيف ، %39.58 بنسبة الحصوؿ عمى المعموماتو 

 .%40.47بنسبة  اآلخريفالتواصؿ والتفاعؿ مع 

 و زيادة األداء المهني: الجتماعيامنصات التواصل : يبين عالقة الجنس ب25جدول 

 اإلناث الذكور الجنس            
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 النسبة التكرار النسبة التكرار البدائل

 21,43 09 27,08 13 كثيرا

 45,24 19 50,00 24 قميال

 33,33 14 22,92 11 لم يفعل

 100 42 100 48 المجموع

دة و زيا منصات التواصؿ االجتماعيالذي يبيف عبلقة الجنس ب يتضح مف خبلؿ الجدوؿ
 رلمذكو بالنسبة %  50.00زاد في األداء الميني قميبل بنسبة ألنترنتاألداء الميني حيث أف ا

 .يتعمؽ باإلناث فيما  %45.24و

 : يبين عالقة الجنس باالطالع عمى ما تنشره صفحة المؤسسة:26جدول 

 الجنس       
 البدائل

 اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 7,14 03 14,58 07 دائما

 78,57 33 45,83 22 أحيانا

 14,29 06 39,58 19 نادرا

 100 42 100 48 المجموع

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الجنس باالطبلع عمى ما تنشره صفحة المؤسسة 
لئلناث  % 78.57حيث أف أفراد العينة يطمعوف أحيانا عمى ما تنشره صفحة المؤسسة بنسبة 

 .لمذكور %45.83و



 اإلطار التطبيقي لمدراسة
 

61 
 

 طريقة التفاعل مع صفحة المؤسسة:بالجنس :  يبين عالقة 27جدول 

 الجنس 
 طريقة التفاعل

 االناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 38.88 14 42,59 23 اعجاب

 30.55 11 24,07 13 تعميق

 30.55 11 33,33 18 مشاركة

 100 36 100 54 المجموع

مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الجنس وطريقة التفاعؿ مع صفحة المؤسسة حيث  يتضح
 .% 38.88مقارنة باإلناث ب %42.59الذكور يتفاعموف عف طريؽ اإلعجاب ب  أفنجد 

 : يبين عالقة المستوى التعميمي بمتوسط المدة:28جدول 

 المدة
 المستوى التعميمي

 من ساعة أكثر ساعة اقل من ساعة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0,00 00 0,00 00 0,00 00 ابتدائي
 0,00 00 15,00 03 6,38 03 متوسط
 60,87 14 55,00 11 53,19 25 ثانوي

 39,13 09 15,00 03 34,04 16 جامعي
 0,00 00 15,00 03 6,38 03 ما بعد التدرج

 100 23 100 20 100 47 المجموع
مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة المستوى التعميمي بمتوسط المدة التي يقضييا  يتضح

مف  أكثرذوي المستوى الثانوي يقضوف  أفالمبحوثيف في التفاعؿ مع اآلخريف حيث نجد 
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ة بمقارنة بأصحاب المستوى الجامعي بسن  60.87%ساعة في التفاعؿ مع اآلخريف بنسبة 
 6.38%ابعد التدرج يقضوف اقؿ ساعة بنسبة في حيف أصحاب مستوى م  %39.13

 :ستخدام منصات التواصل االجتماعي ال مستوى التعميمي باألوقات المفضمة:  يبين عالقة ال29جدول 

 الفترة         
 المستوى التعميمي

 فترة الراحة مساءا صباحا
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0,00 00 0,00 00 0,00 00 ابتدائي
 5,48 04 15,38 02 0,00 00 متوسط
 57,53 42 30,77 04 100,00 04 ثانوي

 31,51 23 38,46 05 0,00 00 جامعي
 5,48 04 15,38 02 0,00 00 ما بعد التدرج

 100 73 100 13 100 4 المجموع

ستخداـ اوقات المفضمة في يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة المستوى التعميمي باأل
غالبية أفراد العينة عمى اختبلؼ مستوياتيـ  أففي العمؿ حيث  منصات التواصؿ االجتماعي
لمثانوي و  لمجامعي   57.53%في فترة الراحة بنسبة  نترنتاألالتعميمية يفضموف استخداـ 

 .وما بعد التدرج طلممتوسبالنسبة %5.48

 :تمبيها منصات التواصل . إمي بالحاجات التي :  يبين عالقة المستوى التعمي30جدول 
 

 الحاجات   

 
المستوى 
 التعميمي

التنفيس والتعبير 
 بكل حرية

اشباع الفضول 
والحصول عمى 

 المعمومات

 

 الهروب من الواقع

 

 التواصل والتفاعل

 

 تسهيل العمل

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 ابتدائي

 8,33 02 6,12 03 50,00 01 8,70 04 5,56 01 متوسط

 41,67 10 55,10 27 50,00 01 45,65 21 61,11 11 ثانوي
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 50,00 12 32,65 16 0,00 00 32,61 15 16,67 03 جامعي

 0,00 00 6,12 03 0,00 00 13,04 06 16,67 03 ما بعد التدرج

 100 24 100 49 100 02 100 46 100 18 المجموع

 

تمبييا منصات مي بالحاجات التي يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة المستوى التعمي
جؿ التواصؿ والتفاعؿ مع أمف  خدمونيالمستوى الثانوي يستأف أصحاب ا التواصؿ االجتماعي

مف اجؿ  االمستوى الجامعي يستعممونيفي حيف أف أصحاب % 55.10اآلخريف بنسبة 
تسييؿ العمؿ وتييئة الجو الخاص بالعمؿ مف خبلؿ االطبلع عمى كؿ ما ىو جديد في ميداف 

 في العمؿ. أىميةومقررات ذات  اإلعبلناتالعمؿ مف 

 :  يبين عالقة المستوى التعميمي باالطالع عمى صفحة المؤسسة:31جدول 

 البدائل
المستوى 
 التعميمي

 نادرا احيانا دائما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0,00 00 0,00 00 0,00 00 ابتدائي

 4,17 01 1,96 01 26,67 04 متوسط

 37,50 09 68,63 35 40,00 06 ثانوي

 45,83 11 23,53 12 33,33 05 جامعي

 12,50 03 5,88 03 0,00 00 ما بعد التدرج

 100 24 100 51 100 15 المجموع
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يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة المستوى التعميمي واالطبلع عمى صفحة المؤسسة 
في حيف أصحاب % 68.63بنسبة أحياناحيث نجد أف أصحاب المستوى الثانوي يطمعوف 
في حيف اف أصحاب المستوى % 45.83المستوى الجامعي ال يطمعوف إال نادرا بنبسة 

في حيف  %26.67اطبلع دائـ بما ينشر في صفحة المؤسسة بنسبة  عمىالمتوسط تجدىـ 
ارتباط  إلىنادرا صفحة المؤسسة وىذا راجع  إالأف أصحاب المستوى الجامعي ال يطالعوف 

أصحاب المستوى الجامعي بالمناصب الحساسة والتي تتطمب الحضور الفعمي في مكاف 
  .العمؿ 

 بطريقة التفاعل مع صفحة المؤسسة:: يبين عالقة المستوى التعميمي 32جدول 

 البدائل           
 المستوى التعميمي

 مشاركة تعميق إعجاب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0,00 00 0,00 00 0,00 00 ابتدائي
 3,13 01 13,79 04 2,44 01 متوسط
 68,75 22 48,28 14 56,10 23 ثانوي

 28,13 09 34,48 10 29,27 12 جامعي
 0,00 00 3,45 01 12,20 05 ما بعد التدرج

 100 32 100 29 100 41 المجموع

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة المستوى التعميمي بطريقة التفاعؿ مع صفة 
ذوي المستوى الثانوي تتميز طريقة التفاعؿ بالمشاركة  أفالمؤسسة حيث نجد 

أصحاب المستوى الجامعي يعمقوف عمى ما تقدمو الصفحة بنسبة  أففي حيف 68.75%بنسبة
أما فيما يخص أصحاب مستوى ما بعد التدرج فغالبيتيـ يتفاعموف باإلعجاب   %34.48

 . 12.20%بنسبة
 :خدام منصات التواصل االجتماعيألوقات المفضمة الست: يبين عالقة السن با33جدول 

 السن       
 األوقات

 فما فوق 32 32 -26 20-26
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
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 20.48 17 20 01 0,00 00 الفترة الصباحية
 27.71 23 20 01 0,00 00 الفترة المسائية

 60.24 50 60 03 100,00 02 فترة الراحة
 100 83 100 05 100 02 المجموع

خداـ منصات ألوقات المفضمة الستيتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة  السف با
في أوقات الراحة حسب  ياـ أفراد العينة يستعمموننجد أف معظ التواصؿ االجتماعي

 . بالوظيفة ياما يفيـ منو عدـ ارتباط وأعبله وىحصائيات المبينة في الجدوؿ اإل

 العمل: خرين فيط مدة التفاعل مع اآل: يبين عالقة السن بمتوس34جدول 

 السن
 المدة

 فما فوق 32 32 -26 20-26
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 51,47 35 52,63 10 0,00 00 اقل من ساعة
 27,94 19 10,53 2 0,00 00 ساعة واحدة

 20,59 14 36,84 07 100,00 03 اكثر من ساعة
 100 68 100 19 100 03 المجموع

يتضح مف خبلؿ اإلحصائيات المحددة في الجدوؿ أعبله و الذي يبيف عبلقة السف بمتوسط 
كعنصر ثانوي  األنترنتمعظـ أفراد العينة تعتبر مدة التفاعؿ مع اآلخريف في فضاء العمؿ أف 

 .استنادا إلى الوقت المخصص لمتفاعؿ مع اآلخريف والمحدد في مجممو بأقؿ مف ساعة

 :تمبيها منصات التواصل االجتماعي ن بالحاجات التي ة الس: يبين عالق35جدول 

 السن
 الحاجات

 فما فوق 32 32 -26 20-26
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 15,05 14 16,00 04 0,00 00 التنفيس و التعبير
 36,56 34 20,00 05 25,00 01 شباع  الفضول إ

 2,15 02 8,00 02 0,00 00 الهروب من الواقع
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 37,63 35 36,00 09 75,00 03 التواصل و التفاعل
 8,60 08 20,00 05 0,00 00 تسهيل العمل

 100 93 100 25 100 04 المجموع

تمبييا منصات التواصؿ سف بالحاجات التي يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة ال
مف اجؿ  األنترنتاختبلؼ أعمارىـ يستعمموف حيث غالبية أفراد العينة عمى  االجتماعي

شباع الفضوؿ والحصوؿ عمى المعمومات نظرا لبلرتباط الوثيؽ بيف ىذيف  التواصؿ والتفاعؿ وا 
 خداـ منصات التواصؿ االجتماعي .لمراد بموغيا مف استالعنصريف باعتبارىما أىـ الحاجات ا

 ة المؤسسة:: يبين عالقة السن باالطالع عمى ما تنشره صفح36جدول 
 

 السن
 البدائل

 فما فوق 32 32 -26 20-26

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 19,12 13 15,79 03 0,00 00 دائما

 54,41 37 36,84 07 66,67 02 أحيانا

 26,47 18 47,37 09 33,33 01 نادرا

 100 68 100 19 100 03 المجموع

يبيف عبلقة السف باالطبلع عمى ما تنشره صفحة المؤسسة يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي 
لى إا تنشره صفحة المؤسسة وىذا راجع حيث نجد إف أفراد العينة يطمعوف أحيانا عمى م

 عامميف:

 اختبلؼ أىمية المواضيع التي تنشرىا صفحة المؤسسة -1
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ؿ تحصيؿ حاصؿ لمتحميؿ المنوه عنو سابقا خاصة ما تعمؽ منو بفترة ومدة التفاع -2
ألفراد العينة في فضاء  منصات التواصؿ االجتماعيوالمحددتيف لمدى أىمية 

 .العمؿ

 : يبين عالقة السن بطريقة التفاعل مع صفحة المؤسسة:37جدول 

 السن
 البدائل

 فما فوق 32 32 -26 20-26
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 40.96 34 60 03 00 00 اعجاب 
 26.50 22 20 01 00 00 تعميق 
 32.53 27 20 01 100 02 مشاركة
 100 83 100 5 100 2 المجموع

حيث يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة  السف بطريقة التفاعؿ مع صفحة المؤسسة
وأكثر  32-26تتفاعؿ مع صفحة المؤسسة بالمشاركة بخبلؼ فئتي مف  26-20ف فئة مف أ

 باإلعجاب بدرجة اكبر مقارنة بالمشاركة.سنة الذيف يتفاعموف  32مف 

 : يبين عالقة الخبرة المهنية بمتوسط مدة التفاعل مع اآلخرين في فضاء العمل38جدول 

 المدة
 الخبرة

 أكثر من ساعة ساعة أقل من ساعة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 11,11 03 10,00 02 9,30 04 سنوات 1-5
 37,04 10 35,00 07 44,19 19 سنوات 5-10

 51,85 14 55,00 11 46,51 20 سنوات 10أكثر من 
 100 27 100 20 100 43 المجموع

 اآلخريف يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الخبرة المينية بمتوسط مدة التفاعؿ مع
سنوات تكراراتيا كبيرة مف الفئات األخرى  10نجد أف النسب األكثر مف  في فضاء العمؿ،
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وفي جميع المراحؿ وىذا راجع إلى الخبرة المينية التي تجعؿ مف الموظؼ السيطرة عمى جميع 
 الفترات وبنسب عالية.

 :تمبيها منصات التواصل االجتماعيرة المهنية بالحاجات التي : يبين عالقة الخب39جدول 

 

تمبييا منصات ة بالحاجات التي يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة الخبرة الميني
فئة أكثر مف  إلييا بعد تفريغ االستمارات أفالنتائج المتوصؿ ومف خبلؿ  التواصؿ االجتماعي

سنوات فيي  10-5سنوات خبرة بنسب كبيرة في جميع الحاالت ، بينما تمييا الفئة مف  10
 سنوات مف الخبرة نجد تكراراتيا قميمة. 5-1متوسطة نوعا ما،أما الفئة مف 

ىنا أف حاجيات الموظؼ تزداد مف وقت إلى أخر ومف فئة إلى أخرى حسب متطمبات  نستنتج
 كؿ شخص.

 : يبين عالقة الخبرة المهنية باالطالع عمى ما تنشره صفحة المؤسسة:40جدول 

 المدة
 الخبرة

 نادرا أحيانا دائما
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 24,00 06 9,80 05 7,14 01 سنوات 1-5

 جاتالحا 

 الخبرة

 تسهيل العمل التواصل و التفاعل الهروب من الواقع اشباع الفضول التنفيس و التعبير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 18,75 03 10,42 05 25,00 01 9,09 04 13,64 03 سنوات 1-5

 31,25 05 31,25 15 50,00 02 27,27 12 31,82 07 سنوات 5-10

 10أكثر من 
 سنوات

12 54,55 28 63,64 01 25,00 28 58,33 08 50,00 

 100 16 100 48 100 04 100 44 100 22 المجموع
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 28,00 07 45,10 23 35,71 05 سنوات 5-10
 48,00 12 45,10 23 57,14 08 سنوات 10أكثر من 
 100 25 100 51 100 14 المجموع

الخبرة المينية باالطبلع عمى ما تنشره الصفحة ، فنجد يتضح مف الجدوؿ الذي يبيف عبلقة  
 10-5تمييا الفئة بنسب متوسطة مف سنوات، 10الفترة األكثر تتبعا ىي الفئة األكثر مف 

 سنوات بنسبة ضئيمة . 5-1سنوات وفي األخير الفئة مف 

ومف ىنا نستنتج أف الخبرة المينية تمعب دور ميـ عمى الوقت الذي يقضيو الموظؼ خبلؿ 
 والعكس صحيح. لؤلنترنتفي األداء زاد تصفحو فترة العمؿ فالعامؿ كمما زادت خبرتو 

 ة الخبرة المهنية بطريقة التفاعل مع صفحة المؤسسة:: يبين عالق41جدول 
 طريقة التفاعل       
 الخبرة

 مشاركة تعميق إعجاب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 12750 04 13733 04 9776 04 سنوات 1-5
 31725 10 36767 11 48778 20 سنوات 5-10

 56725 18 50700 15 41746 17 سنوات 10أكثر من 
 100 32 100 30 100 41 المجموع

بطريقة التفاعؿ مع صفحة يتضح مف خبلؿ الجدوؿ الذي يبيف عبلقة  الخبرة المينية 
مع الصفحة ىي  ف الفئة األكثر تفاعؿأ، فنجد مؤسسة عبر منصات التواصؿ االجتماعيال

عجاب عند اإل أفسنوات بنسب متفاوتة حيث 10-5، ثـ تأتي الفئة مف أكثر مف عشر سنوات
سنوات طريقة  5-1، وىذا راجع لظروؼ خاصة،بينما نجد الفئة مف ىذه الفئة يفوؽ األولى

 التفاعؿ مع الصفحة قميمة .

ومف ىنا نستنتج أف عامؿ الخبرة يبقى دائما ىو العامؿ الفاصؿ في طريقة التفاعؿ مع 
 المختمفة بيف الفئات. تالفرو قاالصفحة والذي يحدد 

التي تحول دون استخدام منصات التواصل االجتماعي في االتصال لدى المعوقات 
 الجماعات المحمية :
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ضعؼ طريقة تقديـ الخدمات مف طرؼ القائميف عمى صفحة المؤسسة عبر  -
 منصات التواصؿ االجتماعي .

انعداـ الوعي لدى المواطنيف بأىمية استخداـ التكنولوجيا الحديثة في االتصاؿ  -
ة والمواطف ، ىذا األخير الذي يعاني مف شبح البيروقراطية خصوصا بيف اإلدار 

 التي جعمتو ال يثؽ بما تقدمو اإلدارة الوصية مف مستجدات .
 غياب التنسيؽ بيف اإلدارات ومختمؼ المصالح . -

 اآلليات الواجب اتخاذها لتكريس النمط الجديد لالتصال داخل اإلدارة :

طارات الجماعات المحمية والتحسيس بأىمية استخداـ  - التكويف المستمر لموظفي وا 
التكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿ داخؿ اإلدارة قصد تجديد أسموب العمؿ 

 وتسييؿ التواصؿ مع مختمؼ األطراؼ .
نصات موجوب وضع تشريعات وقوانيف تضبط أخبلقيات التواصؿ والتعامؿ عبر  -

 عدة مخالفات كالقذؼ ، التشيير.....إلخ . تماعي لمحد مفالتواصؿ االج
االستثمار في تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ مف خبلؿ توفير اإلمكانيات وفتح  -

    ورشات لمتدريب والتطوير .

منصات التواصل االجتماعي  تخداملمبحوثين لعقمنة اسا لتوصيات واالقتراحات المقترحة منا
 :في االتصال داخل المؤسسة

 . في أوقات العمؿ منصات التواصؿ االجتماعيعدـ استعماؿ  -
 عند الحاجة. نياالمينية م:  في مجاالت مفيدة  خداـ منصات التوصؿ االجتماعياست -
 الربط بيف واقع المؤسسة الفعمي والعالـ االفتراضي. -
 ـ مبدأ التواصؿ االجتماعي .ااحتر  -
 اؿ .بيف العم توفر صفحة المؤسسة عمى مواضيع ذات اىتماـ مشترؾ -
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أثناء العمؿ دوف تأثير عمى مردودية  منصات التواصؿ االجتماعياالستعماؿ العقبلني ل -
 العامؿ.

 تحسيف صورة المؤسسة وتقريب اإلدارة مف المواطف. -
 اختيار أوقات الراحة لمتصفح. -

 :ةلمدراس ةالعام النتائج -2

قامة  ءصدقاجؿ التعرؼ عمى األأيستخدـ مف  منبرا االجتماعيةالتواصؿ  نصاتم عتبرت وا 
 وتختمؼ يااستخدامات تعددتوالتطورات معو، و  األنباء وآخر المعمومات عبلقات وتبادؿ

 : مايمي عف الميدانية نتائج الدراسة تر أسف االجتماعية والمينية ولقد العبلقات في اتأثيراتي

 قدرت حيث ثاإلنانسبة  مف أكثر رنسبة الذكو  أف (الجنس1جدوؿ رقـ) مف خبلؿ نستنج -
 .% 18.88بػ  قدرت اإلناث ونسبة % 81.11الذكور بػػنسبة 

سنة،  32( السف أف غالبية أفراد العينة تفوؽ أعمارىـ 2كما نستنتج مف خبلؿ جدوؿ رقـ ) -
سنة بنسبة  26-20سنة، و أخيرا مف  32-20% لفئة مف 5، 55و  % 92، 22بنسبة 
22 ،2%. 

و  %38,88مي ألفراد العينة فمعظميـ ذوي مستوى ثانوي بنسبة يعمتأما بالنسبة لممستوى ال -
 .7,77بسنبة  متوسط و ما بعد التدرجاللممستوى  %25,55لممستوى الجامعي،  27,77%

سنوات تمثؿ أكبر  10( الخبرة المينية أف فئة أكثر مف 4نستنتج مف خبلؿ جدوؿ رقـ) -
 5وفئة أقؿ مف  %40سنوات بنسبة  10-5مف أفراد العينة، تمييا فئة مف  %50نسبة بػ 

 . %10سنوات بنسبة 
يعتبراف أىـ الوسائؿ التي  مذافياتؼ الال( أف الكمبيوتر و 6نستنتج مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) -

 .نترنتيا أفراد العينة في تصفح األيستعمم
األغمبية  أف التفاعؿ مع اآلخريف فنجدبالنسبة لسؤاؿ حوؿ المدة التي يقضييا المبحوثيف في  -

 . %54.44قؿ مف ساعة بنسبة  أ خدـ منصات التواصؿ االجتماعيتست
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تخداـ منصات التواصؿ ؤلوقات المفضمة الس( المبيف ل8نستنتج مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) -
في أوقات الراحة بنسبة خداميا د العينة يفضموف استفي العمؿ أف أغمبية أفرا االجتماعي
68.88  %. 

كما قمنا بطرح سؤاؿ حوؿ مف ىـ األشخاص الذيف يتصموف بيـ أثناء العمؿ فنجد أف  -
 .%53.33معظـ المبحوثيف كانت إجابتيـ أنيـ يتصموف مع أصدقاء العمؿ بنسبة 

تمبييا منصات التواصؿ الذي يبيف الحاجات التي  (09نستنج مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) -
جؿ التواصؿ والتفاعؿ مع أمف  افي العمؿ فنجد أف أغمبية أفراد العينة يستعمموني االجتماعي

شباع الفضوؿ والحصوؿ المعمومات  .اآلخريف وا 
منصات التواصؿ تـ طرح سؤاؿ حوؿ مساىمة  ( والذي مف خبللو10بالنسبة لمجدوؿ رقـ) -

اإلدارة مف في االتصاؿ الخارجي لممؤسسة فكانت معظـ اإلجابات بتقريب  االجتماعي
 .%37.77المواطف بنسبة 

( عمى ما تنشره 16كما تـ طرح سؤاؿ حوؿ مدى اطبلع المبحوثيف في الجدوؿ رقـ) -
 .%78.27بنسبة  نادراالصفحة فكانت اإلجابة ب

وفيما يتعمؽ بسؤاؿ حوؿ مساىمة أفراد العينة في نشر المعمومات واألخبار في صفحة  -
ونادرا بنسبة  % 44.44( فكانت اإلجابات بأحيانا بنسبة 17المؤسسة في الجدوؿ )

43.33 % . 
( والذي يبيف طريقة تفاعؿ أفراد العينة مع صفحة المؤسسة فنجد 18بالنسبة لمجدوؿ رقـ ) -

 .% 33.33واإلعجاب % 37.77 بنسبة أف إجابات المبحوثيف كانت المشاركة
طرؼ أفراد العينة في الجدوؿ رقـ ممؤسسة مف ل بحوثيفمال وعف سؤاؿ تـ طرحو حوؿ تقييـ -

 .% 50.00( فقد أجابوا إنيا متوسطة بنسبة 19)
مف  % 56.66( أف المواضيع المختمفة تمثؿ نسبة 20نستنتج مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) -

 . المنشورات المقدمة مف طرؼ الصفحة
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 تحميل ومناقشة فرضيات الدراسة: -3

، ولقد عيف الرحمةمف طرؼ موظفي بمدية  راكبي التواصؿ االجتماعي إقباال نصاتعرفت م
 تحققت ىذه الفرضيات مف خبلؿ النتائج التالية:

التواصؿ االجتماعي بشكؿ كبير مف قبؿ الموظفيف في التواصؿ والتفاعؿ  نصاتساىمت م
مع اآلخريف داخؿ المؤسسة مف خبلؿ تسييؿ االتصاؿ بينيـ،والبحث عف أخر األخبار 

سسة في كافة المجاالت ، غيرت مف أسموب العمؿ لدييـ مف والمستجدات المتعمقة بالمؤ 
قممت أعباء  ،قمصت الوقتو عصري ،فقربت المسافات األسموب التقميدي إلى األسموب ال

بيف الموظؼ  اواسع أما فيما يخص االتصاؿ خارج المؤسسة فقد فتحت مجاال العمؿ،
 ربط المؤسسة بالجميور. والمواطف مف خبلؿ تحسيف صورة المؤسسة والتعريؼ بيا ، كذلؾ

في فضاء العمؿ فمعظـ الموظفيف  منصات التواصؿ االجتماعيأما عف كيفية توظيؼ 
يختاروف فترات الراحة حرصا عمى تمبية رغبات المواطنيف ، وتختمؼ اىتمامات وأىداؼ 

لمتسمية والترفيو والبعض األخر لرفع  افالبعض يوظفي المبحوثيف مف شخص إلى أخر،
 لتعميمي أو التعرؼ عمى اآلخريف في فروع العمؿ أو خارجيا .المستوى ا

فيي كثيرة ومتنوعة عمى العموـ  تمبييا منصات التواصؿ االجتماعياجيات التي أما عف الح
فاألداء الميني خاصة يتطمب احتراـ المينة واحتراـ انشغاالت المواطنيف ، فاقتصرت عمى  ،

شباع الفضوؿ والحصوؿ عمى المعمومات واألخبار.  التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف وا 
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لقد أحدثت ثورة تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال تغٌٌرا جذرٌا فً حٌاة الشعوب والمجتمعات ، 

وأنهت معاناة الكثٌر من الناس فً الحصول على المعلومات والخدمات ، هذا التطورالتقنً 

قدٌم الخدمات لمواطنٌها ، أدى إلى الذي وظفته العدٌد من الحكومات فً القٌام بمهامها وت

تحسٌن نوعٌة الخدمة المقدمة وتبسٌط اإلجراءات ، وربح الكثٌر من الوقت وتحقٌق القٌمة 

الحصول علٌها . المضافة سواء فً إنجاز تلك الوظائف واألعمال أو  

 جدٌدة من التحوالتفً خضم هذه التطورات العالمٌة الحاصلة ، وانتقال العالم إلى مرحلة 

والعالقات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة .... والتً ٌفرضها عصر العولمة ،لم ٌعد 

بإمكان الحكومات أن تعمل فً إطار ضٌق ، بحٌث أصبح لزاما علٌها مواكبة هذه التغٌرات 

 األمر الذي ٌتطلب التزود بمختلف نتائج ثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت .

الذي ٌشهده العالم الٌوم فً تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ، إال أن  على الرغم من التطور

مساٌرة هذا التطور لٌس باألمر الٌسٌر بالنسبة لمعظم الحكومات خاصة فً البلدان النامٌة 

بسبب سرعة تطور هذه التقنٌات من جهة، وقلة مواردها وإمكاناتها من جهة أخرى ، إال أن 

  ة الملحة لخدماتها ، على المستوٌٌن الداخلً والخارجً .   هذا لم ٌعد مبررا فً ظل الحاج
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 المينية:الخبرة  -4
 سنوات فما فوؽ 10مف     سنوات      10سنوات إلى  5مف     سنوات      5مف سنة إلى  -
 ؟    االجتماعي استخداـ منصات التواصؿ  تعمميا أثناءماىي الوسيمة التي تس -5
 الكمبيوتر              ىاتؼ ذكي               لوحة الكترونية                    -
 ؟    ات التواصؿ االجتماعي ستخداـ منصي اف ما ىو متوسط المدة التي تقضييا -6
 أكثر مف ساعة ساعة واحدة             اقؿ مف ساعة     -
 ؟ الستخداـ منصات التواصؿ االجتماعي ة لديؾ ما ىي األوقات المفضم -7
 فترة الراحة      الفترة المسائية            الفترة الصباحية  -
 ؟   ألشخاص الذيف تتصؿ بيـ مف ىـ ا -8
 عائمة              مع الموظفيف خارج المؤسسةأصدقاء العمؿ                  مع ال  -
 ؟  ؾ استخداـ األنترنتيا لما ىي الحاجات التي يمبي -9
 إشباع الفضوؿ و الحصوؿ عمى المعمومات -التنفيس و التعبير بكؿ حرية                 -

      التواصؿ و التفاعؿ مع اآلخريف-                       
 تسييؿ العمؿ -

 ................................................................................................أخرى
أثناء العمؿ حسب األىمية  ؟ ) ضع ترتيب  منصات التواصؿ االجتماعيحدد مجاالت استعمالؾ ل - 10

 (4إلى  1مف 
 بالموظفيف في فروع العمؿ            االتصاؿ -االتصاؿ بالموظفيف داخؿ العمؿ                    - 
 التواصؿ مع األصدقاء -الحصوؿ عمى المعمومات مينية                   -

 ؟   التي تستخدميا بشكؿ كبيرالتواصؿ االجتماعي منصات ماىي أىـ  -11
   نستغراـ                     ا                      تويتر           فيسبوؾ -  

 

 



 

 
 

 ؟ ساىـ في تجديد أسموب العمؿ منصات التواصؿ االجتماعي استخداـ أف ىؿ تعتقد  -12
 لـ يفعؿ                       قميبلا                        كثير  -

ساىـ  ستخداـ منصات التواصؿ االجتماعي في االتصاؿ لدى الجماعات المحميةأف ا ظفإذا كنت ت -13
 االتصاؿ الخارجي لممؤسسة لماذا ؟ألنيا تتيح:األداء الميني مف خبلؿ تطوير في 

 التعريؼ بالمؤسسة-  
 تحسيف صورة المؤسسة     - 
 تقريب اإلدارة مف المواطف   -  
 تسييؿ االتصاؿ بالمؤسسة    -  
الستخداـ منصات التواصؿ االجتماعي في االتصاؿ بإدارة الجماعات ىناؾ سمبيات  أفىؿ ترى  -14

 ؟المحمية 
 قميمة                                منعدمة                                       كثيرا -

 أذكرىا...............................................................................................
 واصؿالمعمومات الخاصة باإلدارة عبر منصات التتحييف  ىؿ يوجد فريؽ عمؿ يسير عمى -15

 ؟    االجتماعي
 نعـ                       ال   -

 ؟ المؤسسة عبر منصات التواصؿ االجتماعيىؿ تطمع عمى ما تنشره  -16
 أحيانا                        نادرا        دائما      -

 ؟ عبر منصات التوصؿ االجتماعي البمدية اتي نشر المعمومات واألخبار في صفحىؿ تساىـ ف -17
  دائما          أحيانا                     نادر -

 ؟  ة عبر منصات التواصؿ االجتماعي المؤسسب ات الخاصةصفحالقة تفاعمكـ مع ماىي طري -18
 إعجاب                  تعميؽ                        مشاركة -

 ؟ في العمؿ واالتصاؿمتكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ الستخداـ المؤسسة لماىو تقييمكـ  -19
 جيدة                           متوسطة                      ضعيفة -

 مة مف طرؼ المؤسسة عبر منصات التواصؿ االجتماعي ؟و المنشورات المقدماىي المواضيع  -20
 مشاريع                  إعبلنات                        مواضيع مختمفة -
 



 

 
 

 التكنولوجيا الحديثة في االتصاؿ لدى الجماعات المحمية ؟ ماىي معوقات استخداـفي رأيكـ  – 21
 أخرى           انعداـ الوعي       ضعؼ طرؽ تقديـ الخدمات 

في رأيكـ ما ىي اآلليات الواجب اتخاذىا لتكريس النمط الجديد لبلتصاؿ لدى الجماعات المحمية  – 22
 بدؿ االتصاؿ التقميدي ؟

 االستثمار في ت.إ .إ              التشريع واألمف اإللكتروني          التكويف والتوعية 
                     

 ؟ستخداـ منصات التواصؿ االجتماعي في العمؿالتوصيات التي تقترحيا لعقمنة ا ماىي - 23
- ............................................................ 
-............................................................ 
-............................................................ 
              -              ............................................................ 
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