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 ممخص الدراسة
 

 العامة لمحياة منبراً  وتعتبر المجتمع، في الميمة القطاعات مف بنغازي مدينة في الميبية الشركات تعد   

 الحديثة التقنية جوانب مف خاصة الحياة، تطورات مع التمشي ضرورة عمييا فكاف المجاالت، كؿ في

 العالقات مجاؿ في منيا ةلالستفاد واالستخداـ الممارسة حيز ليدخؿ الدولية، المعمومات شبكة وأىميا

 . العامة

 االتصاالت، وثورة المعمومات وانفجار العصر، ىذا في شيدناه الذي الحديث التقني التطور ظؿ فيو 

 والتي )اإلنترنت( الدولية المعمومات بشبكة يسمى ما ظيرت وتصاعدىا، التطورات ىذه تالحؽ ومع

 االتصاؿ تقنيات مف الدولية المعمومات شبكة وتعد   الميمة، اإلعالـ وسائؿ مف وسيمة أصبحت

 خدمات وعميو الدولة،، المؤسسة الفرد، حياة في أىميتيا ليا يمةوس وتعتبر العصر، ىذا في الحديثة

 توخمق ببعضو، العالـ توربط الجغرافية، المسافات تجاوز في الحديثة الدولية المعمومات لشبكة

 1.ةسموكيلاو  المعرفية، المدارؾ في سعوتو  ، الذىنية الصورة بناء في المختمفة التأثيرات

  ياخدمات عمى ينعكس بما أدوارىا برزتو  ،العامة العالقات أىمية مف عززت الدولية المعمومات شبكة

 بأدوارىا القياـ في ياساعدت كما عميو، كاف مما أفضؿ بشكؿ ومياميا أدائيا في وتطور تحسف مف

 ،كثيرا  ياساعدت اتيإمكان مف توفره بما وذلؾ ، مينةال ىذه تطور في الشبكة ىذه توساىم ، المختمفة

 دور مف فعمت كما  ،ممكنة تكاليؼ وبأقؿ وقت أقؿ في والبيانات المعمومات توفير مجاؿ في وخاصة

  تسويؽ مف اعماليـ مجاؿ في المطموبة المختمفة المعمومات البيانات، بتوفير العامة العالقات ممارسي

 بيا التعريؼو  المؤسسة عف لمعموماتا نشر   ،كذلؾ  الدولية المعمومات شبكة عبر الخدمات
                                                           

1
  7،ص2014سامةللنشروالتوزٌع،،األردن،دارأ1شبكاتالتواصلاالجتماعً،طعالمالجدٌد،اإلعلًخلٌل-
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 عدة تخدما وكذلؾ المؤسسة إعالنات إلى باإلضافة ،المختمفة المواقع عبر صورتيا يفتحس،و 

 .البحث اىذ في الباحث الييا سيتطرؽ

 رأى ، الدولية المعمومات لشبكة العامة العالقات ممارسي استخداـ مدى تتناوؿ بحثال اىذ ولكوف

 إلى خالليا مف يسعى والتي ، الميبية الشركات في ياممارسي إستخدامات قياس الميـ مف الباحث

 التي المعوقات أىـ عمى والتعرؼ ستخداميا،إ الى يـدفعت التي والدوافع ، منيا االستفادة مدى توضيح

 ليـ وتوفيرىا الدولية المعمومات بشبكة الشركات إىتماـ عةطبي فيـ و لمشبكة، استخداميـ اثناء يـتعيق

 . المختمفة الشركات في

 شبكة باستخداـ المتعمقة الظواىر بدراسة تيتـ التي الوصفية البحوث مف بحثال اىذ عتبريو 

 اعتمد ،وقد بنغازي مدينة في الميبية الشركات في العامة العالقات ممارسي لدى الدولية المعمومات

 مفردات جميع مسح في وتمثؿ الشامؿ، الحصر بأسموب المسح منيج عمى الدراسة ىذه في الباحث

 عددىـ بمغ فوالذي بنغازي مدينة في الميبية الشركات في العامة عالقاتال لممارسي األصمي المجتمع

 معمومات جمع في البحث أدوات مف رئيسة كأداة االستبانة استمارة الباحث ،واستخدـ ممارًسا (111)

 الدراسة، وبيانات معمومات جمع في البحث أدوات مف رئيسة كأداة االستبانة استمارةالدراسة، وبيانات

  فصول ثالث الى الدراسة بتقسيم الباحث وسيقوم

 بعض ،عرض ،اىدافيا أىميتيا ، الدراسة بمشكمة االحساس ، لمدراسة المنيجي االطار االول الفصل

 الداسة، ،مجتمع الدراسة الدراسة،منيج تساؤالت ، الحالية بالدراسة صمة ليا التي السابقة الدراسات

 كاطار واالشباعات االستخدامات نظرية الباحث استخدـ وقد لمدراسة  النظري االطار الدراسة حدود

  لمدراسة



 ص
 

 تعاريؼ بعض عرض العامة، العالقات وفي  وسيتنناوؿ لمدراسة المعرفي االطار الثاني الفصل

 بكةش ، الدولية المعمومات شبكة واىميا العامة العالقات وسائؿ عمى الضوء ،تسميط العامة لمعالقات

 ، سمبياتيا ،  الشبكة ىذه ايجابيات عناصرىا، خصائصيا، تعاريفيا عرض، الدولية المعمومات

 التطرؽ ،كذلؾ االجتماعي التواصؿ مواقع لبعض بايجاز عرض ، ،معوقاتيا إستخداميا مف الدوافع

 وظائفيا، المينة ىذه في اىميتيا حيث ،مف الدولية المعمومات وشبكة العامة العالقات بيف والربط

  . والمشاكؿ المجاؿ،الصعوبات ىذا في ،استخدامتيا الشبكة ىذه عبر

 محوريف الى الجداوؿ تقسيـ تـ حيث ،الدراسة نتائج وتفسير الجداوؿ مىع التعميؽ :الثالث الفصل

 والدوافع المختمفة، المواقع برع وذلؾ ، باستخداميـ خاص ،محور الشخصية بالبيانات خاص ،محور

 ،االيجابيات. المنافع،السمبيات المضاميف، اىـ لإلستخداـ، دفعتيـ التي
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 تمييد 


ا لقواعد البحث جراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة تبعً اإل يتناوؿ ىذا الفصؿ كافة

تحتاجيا الدراسة لتحقيؽ  المعمومات والبيانات التي كتابةيتبعيا الباحث في العممي والتي س

وفي ىذه ،و دوف تعزيزه بآراء ليا قيمتيا العمميةرأيبداء بعدـ إ والتي تمـز الباحث ،أىدافيا

مشكمة  اإلحساس بالمشكمة، ثـ تيعرض اإلجراءات المنيجية عمى الشكؿ اآل الدراسة تـّ 

واختبار صدقيا  دوات الدراسةمجتمع الدراسة، أ، تساؤالتيا، ياىدافأ،ثـ األىمية، الدراسة

  .حصائية المعالجة، تحميؿ النتائجوثباتيا، وطرؽ التحميؿ اإل

 بالمشكمةحساس إلا -
الشركات  مواقع لبعض  واىتمامة بشبكة المعمومات الدولية، ومتابعة ومف خالؿ مالحظة الباحث

عمى الدور التي تقوـ بو شبكة المعمومات الدولية في مجاؿ  ، ولمتاكيدالواقعة في نطاؽ مدينة بنغازي

 في مجاؿ العالقات العامة،  في استخداميا منيا قصورالعالقات العامة، ومعرفة إف كاف ىناؾ 

ومف  ،،وممارسة وظائؼ العالقات العامة عبر ىذه الشبكة واستخداميا ليذه الشبكة بالطريقة الصحيحة 

بدراسة مدى استخداـ ممارسي  الباحث ، سيقوـذلؾولمتاكيد عمى  ،المجاؿخالؿ خبرة الباحث في ىذا 

العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية ودوافع استخداميـ ، والفائدة التي تعود عمييـ وعمى الشركات 

ودورىا في الشركات الميبية العامة الواقعة في نطاؽ مدينة بنغازي، باإلضافة إلى معرفة مدى قياـ 

رسي العالقات العامة بوظائؼ العالقات العامة مف خالؿ شبكة المعمومات الدولية، وفقا لممنيجية مما

عممية لموصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا ، ومف ىنا تمخصت مشكمة الدراسة في : مدى استخداـ 

  ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية بالشركات الميبية 
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  مشكلة الدراسة

الغياب في المسار و عمى عديد مف معالـ النقص أو االنحراؼ أ يقؼ الباحث تجعؿ المشكمة، تحديد

البحث لى أو فكرة عممية تحتاج إ بوجود شئ حث يشعرو التطبيقي ، الذي يجعؿ الباالعممي النظري أ

 ،األفكار ،الحاجة إلى دراسة القضايا عند،تدعيـ بنائو ىلجوانبيا أو تعميـ ما يحتاج إ إلتماـوالتقصي 

ماـ مفيـو المشكمة العممية اآلراء مف خالؿ األسموب العممي لموصوؿ إلى نتائج خاصة بيا، نكوف أ

شكاليةأو  معضمةعف )التي تعتبر في تعريفيا عبارة  البحث والدراسة العممية  تحتاج الى فيـ مف خالؿ ا 

 1 .(حقيقتيالموقوؼ عمى 

 ىمية الدراسةأ
 ىميةة في الترتيب لمفردات منيج البحث، فيي التي توضح أىمية الدراسة ليا مكانة ميمتعتبر أ

في مينة  واقع استخداـ شبكة المعمومات الدوليةاسة ر مف د ىمية البحثوتنطمؽ أموضوع الدراسة، 

 تي :في اآلالعالقات العامة 

 دراسة جديدة مكممة لمدراسات السابقة  نيافي أ ىمية الدراسةتكمف أ. 

 في كونيا تجمع بيف العالقات العامة وشبكة المعمومات الدولية  ىذه الدراسة أىمية تبرز. 

  وساط وفئات أالحديثة عمى الصعيد المحمي وتأثيرىا بيف  ضوعاتمف المو ىذه الدراسة تعتبر

 العامميف في الشركات الحكومية.

  دراسة متخصصة في شبكة المعمومات الدولية ،ودورىا في تفعيؿ خدمات العالقات العامة 

  الحاجة الى البحوث المتخصصة في العالقات العامة وصمتيا بشبكة المعمومات الدولية 

 

                                                           
1
70-69ص2004،القاهرة،عالمالكتب،1عالمٌة،طد:البحثالعلمًفًالدراساتاإلمحمدعبدالحمٌ
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 لبحثهداف اأ -

 تية :بحث أىداؼ يسعى الباحث إلى تحقيقيا ، فإف الدراسة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآللكؿ 

 بالشركات الميبية ة المعمومات الدولية شبكل العالقات العامة ممارسي استخداـ مدى معرفة

 .العامة 

  شبكة المعمومات الدولية في تأدية مياـ لستخدـ ممارسي العالقات العامة ية اكيفلى إالتعرؼ

  .لى ذلؾ في الشركات الميبية العامةإ ـوماىي الدوافع التي دفعتي ـ،عممي

  الفائدة التي تعود عمى الشركة وعمى ممارسي العالقات العامة مف استخداـ شبكة معرفة

 .العامة في العمؿ بالشركات الميبية المعمومات الدولية

  لمقياـ بعمؿ العالقات العامة فيايتوظ فكي يملتوا الشبكات االجتماعيةبرز مواقع أ عمىؼ التعر 

 .بالشركات الميبية

 سي العالقات العامة عند استخداـ شبكة المعمومات ر تواجو مما المعوقات التي اإلطالع عمى

 . الدولية

 

 

 

 

 

 



5 
 

  الدراسات السابقة -


 1(2015-دراسة )الحبل  -

إلى معرفة مدى استخداـ ممارسي العالقات العامة لتقنية االتصاؿ الحديث ومدى  تيدف ىذه الدراسة
 منيج الدراسةفاعميتيا في تنفيذ البرامج واألنشطة االتصالية وقدرتيا في التواصؿ مع الجميور الداخمي 

رة استخدـ الباحث منيج المسح الذي يعد  جيدا عمميا منظًما لمحصوؿ عمى المعمومات وأوصاؼ الظاى
استخدـ الباحث  أدوات الدراسةحيث قاـ الباحث باستخداـ أسموب المسح الشامؿ والمسح بالعينة 

 أىم نتائج الدراسة المقابالت ، صحيفة االستقصاء ومف

  مف أفراد العينة في دوائر العالقات العامة يستخدموف تقنية االتصاؿ الحديث في 79إف %
 الجامعات الفمسطينية. 

  المبحوثيف أف دوائر العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية تواكب التطورات يقر  غالبية
 % . 79المستحدثة بتكنولوجيا االتصاؿ الحديث بنسبة 

  اتجاه الغالبية العظمى مف موظفي العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية نحو استخداـ البريد
 %.86اإللكتروني كوسيمة اتصاؿ داخمية وخارجية بنسبة 

  يؤكد غالبية موظفي العالقات العامة أف أثر وسائؿ االتصاؿ الحديث عمى فعالية أنشطة العالقات
 العامة ىو في التفاعؿ مع جميور الجامعة في جامعات قطاع غزة . 

 2(2012-دراسة ) إسحاق   -

لييئات الحكومية إلى معرفة مدى استخداـ القائـ باالتصاؿ في العالقات العامة با تيدف ىذه الدراسة  
 منيج الدراسةالسودانية لإلنترنت كوسيمة اتصاؿ ومدى االستفادة مف الخدمات التي يقدميا اإلنترنت  

استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، حيث قاـ بدراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وذلؾ بوصفيا 

                                                           
1
،رسالةغزة قطاع بجامعات الداخلً الجمهور مع االتصالالحدٌثللتواصل لتكنولوجٌا العامة العالقات ممارسً استخدام:الحبل خالد محمد-

2015قسماالعالم،-جامعةحلوان–القاهرة،ماجستٌرغٌرمنشورة


2
بالسودان،رسالة الهٌئاتالحكومٌة بعض على تطبٌقٌة العامةدراسة فًالعالقات لالتصال كوسٌلة اإلنترنت فاعلٌةخالدإبراهٌماسحاق:-

 2012،امعةالسودانللعلومجدكتوراهغٌرمنشورة،
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الباحث عمى االستبانة كأداة رئيسة إلى  اعتمد الدراسة أدواتوصفا دقيقا والتعبير عنيا كميا وكيفيا ،
 نتائج الدراسة:ـجانب المالحظة والمقابمة ومف أىـ 

 شبكة ىي بالييئات الحكومية المعمومات تبادؿ في استخداماً  االتصاؿ وسائؿ أكثر مف أف بينت 
 .التوالي عمى أخرى ووسائؿ الفاكس، الموبايؿ، التمفوف، تمييا ثـ اإلنترنت،

 اإلنترنت الذي يوفرىا االتصالية الخدمات باستخداـ يقوموف ممارسو العالقات العامة أف أبانت 
 بنسبة اإللكتروني البريد خدمة يستخدموف ومعظميـ الحكومية لمييئات االتصالي في النشاط

 .عالية

 عف عمى المعمومات لمحصوؿ اتصاؿ كوسيمو اإلنترنت يفضموف المبحوثيف أف إلى توصمت 
 ووسائؿ التمفزيوف، الراديو، الصحؼ، جانب إلى األولى المرتبة في ذلؾ جاء حيث ىيئاتيـ،
 .الترتيب ىذا عمى أخرى،

 كبيرة بنسبة اإلنترنت وفستخدمي الحكومية بالييئات العامة العالقاتممارسو  فراسة أدال ظيرت 
 والخارجي الداخمي بالجميور الييئات ىذه عالقة في تدعيـ

 1(2007-دراسة )الخاجة -

إلى معرفة المزايا واإلمكانيات واألدوار التي يتيحيا استخداـ اإلنترنت في مجاؿ  تيدف ىذه الدراسة
استخدـ الباحث منيج المسح في الدراسة،  منيج الدراسةالعالقات العامة بالمؤسسات اإلماراتية ،

  أىم نتائج الدراسة :صحيفة االستقصاء ،المقابالت ، ومف  دوات الدراسةأ

 فييا المعمومات لشبكة الممكنة االستخدامات وبينت العامة، العالقات مجاؿ في إلنترنتا أىمية 
 العامة لمعالقات الشبكة توفره الدراسة ما تناولت فقد متعددة، استخدامات أنيا حيث أوضحت

 العاجمة لألحداث أساسي مصدر ألنيا اإلعالمية التغطية في فيي تساعد خدمات، مف
 إعداد في منيا واالستفادة الميمة، األحداث عف والتفاصيؿ والخمفيات المعمومات واستكماؿ

                                                           
1
رسالةماجستٌراإلمارات،مؤسساتبعضعلىتطبٌقٌة،دراسةالعامةالعالقاتمجالفًالدولٌةالمعلوماتشبكاتاستخدام:الخاجةمً-

.2007،اإلعالمكلٌةالقاهرة،جامعةالقاهرة،غٌرمنشورة،
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 لمجاؿ المفيدة الجديدة واإلصدارات الكتب والتعرؼ إلى لممؤسسات المتخصصة الصفحات
 .المؤسسة نشاط

 ومع معيـ، جديدة عالقات إلقامة والمراسميف بالمندوبيف خارجية اتصاؿ وسيمة اإلنترنت 
 البريد اإللكتروني طريؽ عف رسائميـ وتمقي المؤسسات معيـ تتعامؿ تيال الجماىير النوعية،

 .بعد عف والمؤتمرات االجتماعات وعقد اتصاؿ بالمصادر، وسيمة وكذلؾ

 عف والخارجي الداخمي الجميور مشاركة فرصة توسع حيث تفاعمي اتصاؿ وسيمة اإلنترنت 
 . البريد اإللكتروني طريؽ

 1(2007-دراسة ) عياد  -

لمتعرؼ إلى اتجاىات ممارسي العالقات العامة نحو استخداـ اإلنترنت  تيدف ىذه الدراسة  
منيج كما تيدؼ لمتعرؼ إلى دور اإلنترنت في تعزير ميارات ممارسي العالقات العامة، 

 أدوات الدراسةاستخدـ الباحث المنيج المسحي والتي تقع ضمف البحوث الوصفية ، الدراسة
  : أىم النتائجكأداة لجمع البيانات، ومفصحيفة االستقصاء 

  وجود اتجاه إيجابي بيف العامميف في العالقات العامة نحو إمكانية استخداـ مواقع مؤسساتيـ
 عبر شبكة اإلنترنت بفاعمية في زيادة كفاءة االتصاؿ في اتجاىيف بيف المؤسسة وجماىيرىا.

 في العالقات العامة لموقع ىذه المؤسسة  يوجد عدد مف المنافع والمزايا المدركة لدى العامميف
عمى اإلنترنت، حيث يمكف ليا أف تسيـ في تدعيـ التواصؿ بيف المؤسسة وجماىيرىا، وبناء 

 عالقة جيدة مع وسائؿ اإلعالـ والقائميف عمييا.

  ىناؾ عدة صعوبات تواجو ممارسو العالقات العامة تحوؿ دوف االستغالؿ األمثؿ لموقع
 . ة اإلنترنت وتأتي المشكالت اإلدارية كأكثر العقبات التي تواجييـالمؤسسة عمى شبك

 
 

                                                           
1
خٌرتمعوض،محمدعٌاد،اتجاهاتممارسًالعالقاتالعامةنحواستخداماإلنترنت.دراسةعلىالمؤسساتالبحرٌنٌة،منشورةعلى-

2007،قسماإلعالموالفنون–جامعةالبحرٌن،كلٌةاآلدابعالمواالتصال،موقعالبوابةالعربٌةلعلوماإل
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 1(2007-دراسة ) األمين 

الدراسة لمتعرؼ إلى وظيفة العالقات العامة وممارسة نشاطيا في ىيأة الجمارؾ السودانية تيدف 
منيج الدراسة  في ظؿ التدفؽ المعموماتي ، والتعرؼ إلى الصعوبات والمشكالت التي تواجييـ

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي وىو أحد المناىج الشائعة في البحوث 
أدوات  اإلعالمية وذلؾ ألىميتو في تصنيؼ البيانات والحقائؽ التي يتـ جمعيا واستخالص النتائج،

 : اسةأىـ نتائج الدر  الدراسة استخدـ الباحث كال مف المقابمة ، االستبياف، ومف

 .تستخدـ ىيأة الجمارؾ السودانية التقنيات الحديثة في ممارسة عمميا اليومي 

 .تساعد الييأة أفرادىا عمى استخداـ األجيزة المحوسبة وذلؾ بتأىيميـ وتدريبيـ 

   مع أف الجانب التقني متطور في الييأة إال أف ىنالؾ بعض المشكالت وىي عدـ التأىيؿ
 بة لحد ما.الكافي لمكوادر وعدـ المواك

  استفادت الييأة كثيرا في كسب رضا الجميور عبر الوسائط المتعددة وذلؾ لمربط التاـ بيف
 الييأة وجميورىا عبر ىذه الوسائط.

  تساعد استخداـ التقنيات الحديثة والمتمثمة في الوسائط المتعددة الييأة في اتخاذ قرارتيا السميمة
 . بشأف العمؿ

 

 أوجو التشابو واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية التي يقوم بيا الباحث 

الدراسات السابقة مع دراستنا في االجراءات المنيجية ، حيث تندرج كميا تحت الدراسات تتشابو 

رئسية  الوصفية ، ومع أدوات الدراسة والمناىج المستخدمة، حيث أف جميا تعتمد عمى االستبانة كأداة 

باإلضافة إلى دراسة استخداـ شبكة المعمومات الدولية كوسيمة اتصاؿ حديثة واإلشباعات المتحققة منيا 

                                                           
1
غٌررسالةماجستٌرالسودانٌة،الجماركهٌأةعلىدراسةتطبٌقٌةالعامة،العالقاتوظٌفةعلىالمتعددةالوسائط:أثر:األمٌنعلىزهٌر-

2007،اإلعالمكلٌة،–اإلسالمٌةدرمانأمجامعة،منشورة،
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سواًء كاف عمى الفرد أو عمى المؤسسة وكذلؾ مف حيث ممارسة مينة العالقات العامة داخؿ 

 .المؤسسات الحكومية

واإلطار النظري في بعض منيا ، وبغض في المجاؿ الجغرافي والزمني والبشري لمدراسة اختمفت معيا 
النظر عمى ىذه االختالفات فقد أفادتنا كثيرا في اإلحاطة بالموضوع المدروس مف الناحية النظرية 

 .والميدانية

 

 في النقاط التالية لخصيا الباحثالستفادة من الدارسات السابقة والتي ا

 والتعرؼ إلى  ،وتحديد أىدافيا ،الدراسةمف حيث صياغة مشكمة ، اد الباحث مف ىذه الدراساتاستف

 الصحيحة . عداد منيجية الدراسة بالصورة العمميةكيفية إ

 اإلطار فصوؿ والمباحث المتعمقة بالدراسة، وكذلؾ االستفادة منيا في االستفادة منيا في كيفية تقسيـ ال

 مى المراجع .المعرفي لمدراسة والتعرؼ ع

 وفي تصميـ الجداوؿ  ،الدراسة في مف استخداـ األسموب المناسب منيا في الجانب الميداني  اإلستفادة

 تخالص النتائج وكيفية اس

 تساؤالت الدراسة  -



 الشركات الميبية العامة ؟ ما مدى استخداـ ممارسي العالقات العامة لمشبكة المعمومات الدولية 

 ـ وماىي العالقات العامة شبكة المعمومات الدولية في تأدية مياـ عممي كيؼ يستخدـ ممارسو

 لى ذلؾ في الشركات الميبية العامة ؟إـ الدوافع التي دفعتي

  ما الفائدة التي تعود عمى الشركة وعمى ممارسي العالقات العامة مف استخداـ شبكة المعمومات

 العامة ؟ في العمؿ بالشركات الميبية الدولية
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 العالقات العامة داخؿ الشركات ي ؿ االجتماعي التي يستخدميا ممارسشبكات التواصرز بما أ

 الميبية العامة ؟

 شبكة المعمومات الدولية يـ لالعالقات العامة عند استخدام وماىي المعوقات التي تواجو ممارس

 ؟في مجاؿ عمميـ

 

  واردة في الدراسة مصطمحات الال مفاىيم و -


)  شبكة المعمومات الدوليةلالعالقات العامة  وعممية التصفح التي يقـو بيا ممارس تعنياستخدام :

 .نترنت(اإل

سمكيا او السمكيا عبر ، المرتبطة ببعضيا البعض ىي عدد مف الحواسيب :  شبكة المعمومات الدولية

أف يحصؿ عمى جميع  ياببحيث يمكف ألي شخص متصؿ العالـ، إلمكانية اإلتصاؿ عف طريقيما ، 

 . والبيانات المطموبة المعمومات 

عالقات حميمة متبادلة بيف الجميور فف التأثير عمى اآلخريف واقناعيـ لبناء  ىي العالقات العامة :

 ايضً ونقؿ أ ،ة ومفسرة لسياسة المؤسسة ونقميا إلى الجميوررسـ صورة موضحل الداخمي والخارجي،

 1وليف بيذه المؤسسات، إلقامة عالقات سميمة . المسؤ  اىاتيـ إلىفعاليـ واتجردود أ

في مختمؼ ويقـو بوظائفيا المختمفة  ف مينة العالقات العامة كؿ مف امتي : العالقات العامة ممارسو

 .و الخاصةالمؤسسات والشركات العامة أ

                                                           
1
 56،ص2،1980ةالشعبٌةللنشروالتوزٌع،طإبراهٌمإمام:اإلعالمودورهفًالتنمٌة،المنشأ-
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مومات وجمع المعي يقوـ مف خالليا البحث والتقصي تىي تمؾ الدراسة الويقصد بيا  : دراسة ميدانية

 . لى تفسير عممي مف خالؿ تحميؿ وتفسير النتائجوالبيانات عف ظاىرة معينة أو مشكمة ما لموصوؿ إ

 

ىي تمؾ الشركات الممموكة لمدولة التي تعمؿ عمى تقديـ خدمة لممجتمع  ويقصد بيا  :الشركات العامة 

نظاـ خاص معموؿ بو داخؿ ىذه نتاجي وليا ي وذات الطابع اإلومنيا شركات ذات الطابع الخدم

 جورىـ مف الدولة .ويتقاضى العامموف بيا أ الشركات

  تبعة في الدراسةمالمنيجية ال -
و المشكمة مف خالؿ القائـ لمظاىرة أ ر الوضعالدراسات الوصفية ، والتي تفس مفىذه الدراسة  تعد

و المشكمة دقيؽ لمظاىرة أوصؼ العالقات بينيا بيدؼ الوصوؿ إلى تفسير عممي تحديد ظروفيا و 

جمعيا مف خالؿ صحيفة  تقوـ بوصؼ البيانات التي تـّ س فيذه الدراسة 1، وتقديـ الحقائؽ المرتبطة بيا

لى مدى استخداـ ممارسي العالقات يرىا واستخالص المعمومات لمتعرؼ إاالستبياف وتحميميا وتفس

  . نطاؽ مدينة بنغازي داخؿ الشركات العامة في العامة لشبكة المعمومات الدولية

للوصولوذلكللوصولإلىالحقٌقةفًالعلوم،العامةتاألساسامنمجموعةهو:منهج الدراسة

 للحصول امنظم  علمٌا جهدا ٌعد  الذيوالمسح، منهج على الدراسة هذه ،كمااعتمدتلىنتٌجةمعلومةإ

2.البحث موضوع الظاهرة عن وأوصافومعلومات بٌانات على

التي  ذ يستعمؿ المسح في البحوث والدراسات الوصفية المسح ليذه الدراسة إ منيج الباحث عمى داعتم

فراد المتمثمة مف مجتمع الدراسة لتي تستيدؼ وصؼ سمات عينات مف األلييا الدراسة الحالية واتنتمي إ

نتائج المسح عمى الباحث بدراستيا ووصؼ آراءىا أو اتجاىاتيا أو سموكيا، لما يسمح بتعميـ  ي قاـلتا

                                                           
1
 153صعالمٌة،مرجعسابق،د:البحثالعلمًفًالدراساتاإلمحمدعبدالحمٌ-

2
147ص،2006اإلعالم،القاهرة،عالمالكتبللنشروالتوزٌعوبحوثالعلمًالبحث:مناهجحسٌنمحمدسمٌر-
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المجتمع الدراسة ،والمتمثؿ في ممارسي العالقات العامة في الشركات الميبية العامة الواقعة في نطاؽ 

 .مدينة بنغازي 

 ،الحقٌقً حجمها بتحدٌد ٌقوم نأ الباحث بإمكان التً ، تالمفردا من محدد مجموعهو:مجتمع الدراسة

.حجمه ضبطوالبحث مجتمع لىإ أفضل بصورةللتعرف

التًتقعفًواألصنافملالوحداتقٌدالدراسةفهوٌشاسةجمٌععناصرالمشكلةٌمثلمجتمعالدرو

1.طارتعمٌماتالبحثونتائجهإ

لعالقات العامة لشبكة المعمومات اممارسي  مدى استخداـولما كاف اليدؼ مف ىذا البحث ىو معرفة 

بإجراء ىذه سيقوـ الباحث ف لذلؾ فإ ،ة في نطاؽ مدينة بنغازية الواقعالعام الميبية الدولية في الشركات

التابعة نتاجي و ذات الطابع الخدمي واإل ةممارسي العالقات العامة في الشركات العامالدراسة عمى 

 سموب الحصر الشامؿ .باالعتماد عمى أ وذلؾ، والواقعة في نطاؽ مدينة بنغازي لمدولة

الحصر  سموبأ طاروذلؾ في إالدراسة  بمجموعة مف الخطوات في تحديد مجتمع الباحث قاـحيث 

 :تي وىي كاآلالشامؿ 

في الحدود الجغرافية الواقعة الصغرى المتمثمة بنغازي  الشركات الواقعة في نطاؽ مدينة عدد حصر -

مسمى  والتي يوجد بيا،سمنت جنوبا منطقة ) الترية ( غربا ومصنع األ خميفة شرقا حتى سيدي

بعد و  ، لمعالقات العامة سوممار و وحدة ويوجد بيا لمعالقات العامة سواء كانت إدارة أو قسـ أو مكتب أ

 .شركة  (40)ف عدد الشركات الحصر اتضح أ

  .اممارسً  (111)بيذه الشركات والذي كاف عددىـ  حصر ممارسي العالقات العامة -

 لذيف يستخدموف شبكة المعمومات الدولية احصر ممارسي العالقات العامة  -

                                                           
1
 134ص،2014،عمان،دارأسامةللنشروالتوزٌع،1ط،:الصورةالذهنٌةفًالعالقاتالعامةباقرموسى-
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والتي العمؿ ،  داءأ شبكة المعمومات الدولية فيتخدموف حصر ممارسي العالقات العامة الذيف يس - 

 . وىـ مف يمثموف المجتمع المستيدؼ بالدراسة جريت عمييـ الدراسةأ

ضرار الناتجة عف األعمييا بسبب  الميدانية ال تسمح ظروفيا بإجراء الدراسة التيالشركات استبعاد  -

نيا ليست مف ضمف مجتمع ع الباحث، والتي اعتبرىا الباحث أعدـ تعاونيا م ما بسببوأالحرب 

 ( شركة .11) اوعددى الدراسة

والتي  لمدراسة المالئـغير  بعد الحصر واستبعادشركة  (29)مدراسة ل المتاح مجتمع الحيث بمغ عدد 

جريت عمييا الدراسة التي أ اتوتنوعت الشرك ،ضمف جداوؿ وصؼ مجتمع الدراسة توضيحيا مف تـّ 

 : تيكما ىي موضحة في الجدوؿ اآل نتاجينشاط الخدمي ومنيا ذات النشاط اإلفمنيا ذات ال

 -: * مجتمع الدراسةجدول يوضح وصف 
 يوضح وصف مجتمع الدراسة 1جدول رقم 

عدد ممارسً  اسم الشركة
 العالقات العامة

 5 شركة العامة للمٌاه والصرف الصحًال
 5  شركة العامة للبناء والتشٌٌدال 
 5  شركة الوطنٌة للتجهٌزات والصٌانةال
 5 شركة الهندسٌة لألعمال الكهربائٌةال

 2  شركة لٌبٌا للتامٌن
 3  النظافةشركة العامة لخدمات ال
 1  شركة العامة للنقل السرٌعال

 1 شركة لٌبٌا نفظ
 1 شركة الضمان لالستثمارات

 5 شركة هاتف لٌبٌا
 3 شركة العامة للبرٌد واالتصاالت السلكٌةال
 1  شركة العامة لألعمال الكهربائٌةال

 3 شغال العامةاألشركة 
 11   شركة العامة للكهرباءال

 8  الجوٌة اللٌبٌةشركة الخطوط 
 5  شركة المدار الجدٌد

 1  شركة الخطوط األفرٌقٌة 
 8 شركة الشرارة الذهبٌة النفظٌة
 2 شركة لٌبٌانا الهاتف محمول

 2 شركة االشتراكٌة للموانئال
 4 شركة البرٌقة للتسوٌق النفظ

 6 وتصدٌر النفظ إلنتاجشركة سرت 
 3 شركة بوعطنً للمشروبات المساهمة 
 3 الهندسٌة لألعمالشركة تقنٌة لٌبٌا  
 2 شركة الهروج للخدمات النفظٌة 

                                                           
*
2013-بنغازي–البركة–واالشتراكاتوالتسجٌلالتفتٌشدارةإ–االجتماعًالضمانصندوقمنالقائمةعلىالباحثتحصل
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 1 شركة الضمان لالستثمارات 
 4 شركة الجوف للتقنٌة النفظٌة

 4 شركة الخلٌج العربً

 4 شركة البنٌة لالستثمارات 
 111 المجموع

 

 الشركات المستبعدة من الدراسة وسبب االستبعاد

 يوضح الشركات المستبعدة 2جدول رقم 
 سبب االستبعاد الشركة 

 ال ٌوجد بها عالقات عامة  شركة العامة للتحلٌة المٌاه ال 

 ال ٌوجد بها عالقات عامة  دوٌة ألاشركة 

 عدم التعاون مع الباحث التصال والتقنٌة شركة لٌبٌا ل

 تحت الضرر الناتج عن الحرب  ةواقع شركة اللٌبٌة لإلسمنت ال 

 ال ٌوجد بها عالقات عامة العامة للورق والطباعة  شركةال 

 تحت الضرر الناتج عن الحرب ةواقع شركة العالمٌة للمالحة ال 

 ال ٌوجد بها عالقات عامة نابٌبشركة اإلنماء لأل

 تحت الضرر الناتج عن الحرب ةواقع شركة العامة لألسالك والكبالتال

 ال ٌوجد بها عالقات عامة  شركة الوطنٌة للمطاحن ال 

 دارة خارج مدٌنة بنغازياإل للنفظ والغاز س النوفشركة رأ 

 ال ٌوجد بها عالقات عامة شركة اللٌبٌة للمناولة ال

 



 جمع المعمومات والبيانات وسائل -
 

 فراد أو سموؾ أ والحوادثالظواىر رصدىي عممية ىي وسيمة مف وسائؿ البحث و : المالحظة
 1.  لمتنبؤ وتفسير الظاىرة ألىداؼ معينة والتعبير عنيا، حالتو الطبيعية  الجميور في

 
 ا لمحصوؿ عمى المعمومات وآراء عدادىالمكتوبة التي يتـ إ سئمةمجموعة مف األ ىي: االستبانة

يف ، وتكوف عمى شكؿ مجموعة مف األسئمة توجو إلى و موقؼ معالمبحوثيف حوؿ ظاىرة أ

                                                           
1
406عالمٌة،مرجعسابقصد:البحثالعلمًفًالدراساتاإلمحمدعبدالحمٌ-
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لى في أذىاف الجماىير لمتعرؼ إ و المنظمةوتستخدـ لمعرفة صورة الفرد أ  1،مجتمع البحث، 

 2. صفاتياسمات ىذه الصورة و 

مساعدة الباحث  جابة عمييا مف قبؿ المفحوص بدوفاإل: " مجموعة مف األسئمة التي يتـ اعرؼ بأنيوت

 3 مف يقـو مقامو". وأالشخصية 

 في جمع المعمومات والبيانات واستخدمياة التي اعتمد عمييا الباحث في الدراسة، وىي األداة الرئيس

لى محوريف ، محور ُقِسمت إ ( سؤاالً 16ف االستمارة تكونت مف )قة بموضوع الدراسة ،حيث إالمتعم

ساسية والمتمثمة في ) النوع، العمر، المؤىؿ العممي ،الخبرة، جية انات األمتعمؽ باألسئمة الخاصة بالبي

مف حيث )الدوافع،  ،الخاصة باستخداـ شبكة المعمومات الدولية ، ومحور متعمؽ بأسئمة الدراسة(العمؿ 

  المنفعة ، المضاميف ،المعوقات، السمبيات(

 داة الدراسة وثبات أصدق 
عدـ  أيوضعو لقياسو، ويتطمب الصدؽ التاـ   قياس ما تـّ عمى قياس مقدرة الالصدؽ ويقصد بو مدى 

 .4بالمقياس  وجود خطأ

نيا مالئمة لمموضوع الدراسة  ومحيطة والتأكد مف أ طار التأكد مف قابمية االستبانة لمتطبيؽ،في إو 

يؽ عرض االستبانة سموب الصدؽ الظاىري وذلؾ عف طر يع جوانبو، قاـ الباحث باستخداـ أبجم

صيغت في شكميا النيائي بعد يـ وتوجيياتيـ الرشيدة، ئراعمى آ لتحكيميا ، وبناءً  ساتذةاأل لمجموعة مف

 . * جراء التعديالت الموصي بياإ

                                                           
1
 1 )ص ، 1995 الكتب، عالم القاهرة، ،2 ط العلمً، البحث مناهج فً دراسات اإلعالم، بحوث حسٌن، محمد سمٌر-

2
 79،صمرجعسابقباقرموسى:الصورةالذهنٌةفًالعالقاتالعامة،-

3
 37،صحققةمنه،مرجعسابقشباعاتالملطرش:استخدامالطلبةللموقعاإللكترونًالرسمًللجامعةواإلفطوم-

4
80ص،2009، )اللبنانٌة المصرٌة الدار القاهرة،( ،اإلعالمٌة الدراسات فً اإلحصائٌة واالستخدامات البحث مناهج : الفقار ذو شٌماء

عبدالغفارالمنفً-الالفًادرٌسد-عبٌرالزهريد-خالداسبٌتة،د-*د
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وذلؾ لمتأكد مف درجة االتساؽ  ،يقصد بو اختبار الثبات ألداة جمع المعمومات والبيانات: الثبات 

بدرجة عالية مف الدقة، أو متشابية إذا  والمتغيراتالظواىر قياس ما تقيسو مف  العالية ليا بما يتيح

  1جمع المعمومات نفسيا . يف تكرر استخداميا أكثر مف مرة

، مما (%93 ) معامؿ الثبات )الفا كرونباخ( والتي بمغت نسبة ثباتيا استخدـ االختبار االستبانة حيث

% مف عدد استمارات  مجتمع 10، حيث تـ سحب حية االستبانة ونتائجيا لمتطبيؽيؤكد عمى صال

الدراسة المتاح ، وتـ توزيعيا عمي المبحوثيف بالشركات ،ومف ثـ اعادة توزيعيا عمى نفس المبحوثيف 

ستيعابيـمرة اخرى لتأكد مف صدؽ وثبات إجابة المبحوثيف   اإلستبانة . ستمارةإلل وا 

 :  حصائية المستخدمةاألساليب اإل

تحلٌلهاواستخراجالنتائج،لعملٌةجمعبٌاناتالدراسة،وذلكللتعاملمعهاإحصائٌابعداالنتهاءمن

ىلمعالجةالبٌاناتعلحصائٌةاإلسالٌبواالختباراتاالستعانةبعددمناأل،حٌثتم حصائٌةاإل

تمثلتفً:التكراراتاألسالٌبوالمعامالتاإلحصائٌةوهذه(SPSSحصائٌةالحزمةاإل)برنامج

 وكذلك للمبحوثٌن، الدٌموغرافٌة الخصائصتوضٌح بهدفوالمتوسطاتالحسابٌةوالنسبالمئوٌة

ارتباطومعامل(سبٌرمان)استخداممعاملاالرتباطوكذلك الدراسة، أسئلة على االستجابة نسبة معرفة

(Eta).لمعرفةارتباطالمتغٌراتباستخدامشبكةالمعلوماتالدولٌة

 صعوبات البحث 
  قمة الدراسات المحمية والعربية التي تناولت موضوع استخداـ ممارسي العالقات العامة لشبكة

 المعمومات الدولية .

  عدـ التمكف مف زيارة المكتبات  عمى الصعيد المحمي والدولي بسبب الظروؼ االمنية التي

 .تمر بيا البالد 

 ض الجيات مع الباحثععدـ تعاوف ب. 

                                                           
1
 .309ص،1999،مرجعسابق،سمٌرحسٌن
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 دراسةحدود ال -
عمؽ لممشكمة ية لمدراسة صفة عممية تساعد عمى إيجاد فيـ أكبر وأحدود البحث الزمانية والمكانتوضح 

 . محؿ الدراسة

 مدينة بنغازي ة الواقعة في نطاؽ عامال الميبية اتالدراسة عمى الشركىذه  جريتأ :الحدود المكانية

منطقة ) الترية ( غربا  خميفة شرقا حتى يالصغرى المتمثمة في الحدود الجغرافية الواقعة سيد

 .سمنت جنوباومصنع األ

 ات بالشركلشبكة المعمومات الدولية  ممارسي العالقات العامة الدراسة تتناوؿ ىذه  ة:البشري الحدود

 .الواقعة في نطاؽ مدينة بنغازي  الميبية العامة

 : ميدانية ، الحيث الالدراسة  جراءلباحث في إا التي استغرقياالزمنية  وىي المدة  الحدود الزمنية

كانت المدة الزمنية لتوزيع االستمارات عمى المبحوثيف قد بمغت )شيريف( بدأت مف أوؿ يناير وفي 

 . 2018نياية فبراير 
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  االطار النظري لمدراسة
  مقدمة

طار سة لتسيـ بدورىا في تحديد إطار نظري لمدراوؿ الباحث نظرية االستخدامات واإلشباعات، كإيتنا

المطموب دراستيا، لذلؾ يحاوؿ الباحث في ىذا اإلطار عرض أىـ فروض النظرية وأىدافيا  البيانات

امة لشبكة المعمومات الدولية في سباب اختيار الباحث ليا لفيـ طبيعة استخداـ ممارسي العالقات العوأ

 شباعات . وء نظرية االستخدامات واألض

شبكة المعمومات الدولية ،فإننا رأينا مارسي العالقات العامة لف موضوعنا حوؿ استخداـ منظرا إلى أو 

ي تفسير المشكمة البحثية لموصوؿ اإلشباعات فأنو مف األنسب أف نستند عمى نظرية االستخدامات و 

 .لى نتائج تخدـ الدراسةإ

  نظرية االستخدامات و اإلشباعات

ؿ ـ بدراسة االتصاتمف نظريات التأثير غير المباشر وتي شباعاتنظرية االستخدامات واإل تعتبر

ة إلشباع رغباتو بناء عمى عالميالجماىيري ،وتشير ىذه النظرية إلى أف الجميور يستخدـ المواد اإل

عالـ واالتصاؿ والتعرض ليا مف مختمؼ دوافعو، كما تركز عمى دراسة أسباب استخداـ وسائؿ اإل

سباب االستخداـ والمنفعة العائدة مف وراء ىذا منيا لمربط بيف أماعية في محاولة الفئات االجت

 1االستخداـ عمى الفرد . 

يات مف القرف العشريف أدى إدراؾ عواقب الفروؽ الفردية، والتبايف االجتماعي ومف خالؿ عقد األربعين

ر ووسائؿ د لمعالقة بيف الجميو لى بداية منظور جديالسموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعالـ إدراؾ عمى إ

اؿ وقادر لى جميور فعّ اؿ إنو سمبي وغير فعّ نقطة تحوؿ مف رؤية الجميور بأ أصبحتوبذلؾ  ،اإلعالـ
                                                           

1
 169،ص3،1993واتجاهاتالتأثٌر،عالمالكتبللنشروالتوزٌعالقاهرة،طمحمدعبدالحمٌد،نظرٌاتاالتصال
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الجماىير مجرد  عمى االنتقاء بما يتناسب مع تمبية حاجاتو فمف خالؿ منظور االستخدامات لـ تعدّ 

التي ينوي التعرض  االتصاؿنما يختار بوعي لوسائؿ بييف لوسائؿ االتصاؿ الجماىيري وا  مستقبميف سم

 1. ليا ، ونوع المضموف الذي يمبي حاجاتو المختمفة النفسية واالجتماعية مف خالؿ الوسائؿ المتاحة

صبح السؤاؿ ماذا يفعؿ السؤاؿ المطروح ماذا يفعؿ اإلعالـ بالجميور ؟ بؿ أ ومف خالؿ ذلؾ لـ يعدّ 

 ؟متحققة يستخدـ وماىي اإلشباعات ال ولمذاالجميور باإلعالـ؟ 

 : ىيفروض  ةعمى خمس نظرية االستخدامات واالشباعات تعتمد

 يجابية الجميورأي إليـ مشاركة فعالة في عممية اإلتصاؿ الجماىيري ، عضاء الجميورأ.  

 ،ويتحكـ في ذلؾ عوامؿ الفروؽ الفردية تتستخدـ قنوات االتصاؿ حسب الحاجة المطموبة. 

  ىـ الذيف  ، فاألفرادرسائؿ والمضموف التي تشبع حاجاتويختار ال لو الحرية في إختيارالجميور

  .يتعرضوف لوسائؿ االتصاؿ حسب إشبعاتيـ 

  تحديد الوسائؿ التي تشبع حاجات األفراد حسب الحاجات والرغبات التي تدفعيـ ،وتحدد ىذه

 الوسائؿ.

  . ؿ اإلتصالية اسخداميـ لموسائ االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خالؿ -5

 األىداف الخاصة بنظرية االستخدامات واالشباعات

 وأنونشط بإعتباره  لى الجميورالنظر إمف خالؿ  اـ األفراد لوسائؿ اإلعالـ،دكيفية استخ معرفة 

  .يستخدـ الوسيمة التي تشبع حاجاتو

  االستخداـ عالـ ، والتفاعؿ مع نتيجة ىذااإل قنواتاستخداـ وسيمة معينة مف دوافع  معرفة.  

 2لييا ؿ إالتركيز عمى فيـ عممية االتصاؿ الجماىيري مف خالؿ النتائج التي يتـ التوص 

                                                           
1
 240،ص1،1998حسٌن:االتصالونظرٌاتهالمعاصرة،الدارالمصرٌةاللبنانٌة،القاهرة،طىحسنعمادمكاويولٌل
2
 255،ص1،2003لتوزٌع،القاهرة،ط،الدارالعالمٌةللنشرواسماعٌل:مبادئعلماالتصالونظرٌاتالتأثٌرمحمودإ
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 شباعات عناصر نظرية االستخدامات واإل

  المتفاعلالجميور 

، المي المناسب لو والممبي لحاجاتوعاإل محتوىالذي يبحث عف ال أو المتفاعؿ ىو النشيط الجميور 

 حتى بات ىذا الجميور يتحكـ في اختيار الوسيمة التي تقدـ المضموف . 

 الستخدامات وسائل االتصال العامة النفسية واالجتماعية عواملال 

 األفراد يختاروفحيث ًا ميما في اختيار الرسائؿ اإلعالمية، تؤدي العوامؿ النفسية واالجتماعية دور 

 1دراؾ االنتقائي اإل لى مفيوـاألمر الذي أدى إ ،ومتنوعة ختمفةبطرؽ م ياوننشطة بأنفسيـ، ويفسر األ

 عالمدوافع تعرض الجميور إلى وسائل اإل 

شكؿ عاـ ، حاجات لى المعرفة بالحاجة إبمجموعة مف الحاجات تتحدد في : دوافع ىذه ال ترتبط 

لى الترفيو والحاجة إ،  ات اجتماعية ،والفرح، حاج المحبةى اإلحساس باألخوة و لعاطفية كالحاجة إ

دوافع  ، لى دوافع نفعيةإ توصنف، إلزالة التوتر والتسمية لميروب مف الواقع ،اإلسرخاء، اإلستجماـ

 معارؼ وخبرات جديدة، واكتساب التعرؼ إلى الذات ىي الي تيدؼ الىع النفعية فالدواف ، طقوسية

ما الدوافع الطقوسية تتـ في العادة ألسباب أ ،شكاؿ التعمـ بوجو عاـ والبرامج التعميمية والثقافيةوجميع أ

 2. اكؿواليروب مف المش ،مع الوسيمة فةلوتستيدؼ تمضية الوقت واالسترخاء والصداقة واأل ،ةىروبي

  عالموسائل اإلمن التوقعات 

وتضمف الحصوؿ عمى المعمومات  ،عالـ التعرض إلى محتوى وسائؿ اإل مفناتجة الاإلشباعات وىي 

مثؿ الشعور  واختيار وسيمة معينة ،شباعات ناتجة عف عممية االتصاؿ نفسيا، وا  اجتماعية شباعاتوا  

تحديد اليوية  –لى معمومات ؤه بتقسيـ اإلشباعات إوزمال كما قاـ ماكويؿ، بالمتعة وتجديد النشاط

                                                           
1
189محمدعبدالحمٌد،نظرٌاتاالتصالواتجاهاتالتأثٌر،مرجعسابق،ص-
2
 244حسٌن:االتصالونظرٌاتهالمعاصرة،مرجعسابق،صىحسنعمادمكاويولٌل-
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تماعي والتفاعؿ االج ،ةالكامم اذج مختمفة لمسموؾ وتعزيز القيـلى نمتشمؿ التعرؼ إ الشخصية والتي

 1 خيرا الترفيو والتسمية .مع اآلخريف، وأ

  

 شباعات تطبيق نظرية االستخدامات واإل

كثر مالئمة الستخداـ شبكة وكانت األ شباعات تطبؽ بشكؿ واسعنظرية االستخدامات واإل أصبحتلقد 

تمفة المخفراد لوسائؿ االتصاؿ الدولية،حيث نستطيع مف خالليا معرفة كيفية استخداـ األالمعمومات 

، ة دوافع التعرض سواء كانت نفعية أو طقوسيةمعرفإلشباع رغباتيـ ، باإلضافة إلى ذلؾ تمكننا مف 

خصبة الختبار عديد مف  ارضً ( فإف اإلعالـ الجديد يعتبر أwillam ,Rice) رايس و وليمز( ) وحسب

 2شباعات .ومنيا نظرية االستخدامات واإل ذج ،النظريات والنما

ذي  لشبكة المعمومات الدولية شباعات اليـو في دراسات االستخداـواإل نظرية االستخداماتوتعتبر 

نسب النظريات واإلشباعات المتحققة وجد أنيا مف أ بالغة ، حيث بعد استعراض العوامؿ والدوافع ىميةأ

 .المالئمة ليذه الدراسة 

 في اآلتيشباعات نظرية االستخدامات واإلىذه الدراسة ب طاارتب

  الجميور نشط ومشارؾ في عممية االتصاؿ الجماىيري ويستخدـ الوسيمة التي تحقؽ حاجاتو 

بكة يجابية وتفاعمية ،نظرا لما توفره شمستخدمي شبكة المعمومات الدولية أكثر نشاطا وا  ف فإ

ف ممارسي العالقات العامة يستخدموف المعمومات الدولية مف مزايا أىميا التفاعمية، وبذلؾ فإ

  .لى تحقيقياالدولية حسب حاجاتيـ التي يسعوف إالمعمومات  شبكة

                                                           
1
 256سماعٌل،مبادئعلماالتصالونظرٌاتالتأثٌر،المرجعالسابق،صمحمودإ-
2
،الفاسبوك موقع مستخدمً من عٌنة علىدراسةرهفًالعالقاتاالجتماعٌة،مرٌمنارٌماننومار،استخداممواقعالشبكاتاالجتماعٌةوتأثٌ-

 39،ص2012،جامعةحمدلخضر،قسمالعلوماإلنسانٌة،الجزائر، رسالةماجستٌر
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 ويستخدمونيا حسب الحاجة  ىـ الذيف يختاروف الوسائؿ فئات الجميور مف ممارسي العالقات العامة

  .مور منيا الفروؽ الفردية والتفاعؿ االجتماعيتحكـ في ذلؾ أوت

  يختاروف الوسيمة والمضموف الذي يشبع فئات الجميور مف ممارسي العالقات العامة ىـ الذيف

 .حاجاتيـ

 لى استخداـ شبكة المعمومات يستطيعوف تحديد دوافعيـ إ فئات جميور ممارسي العالقات العامة

  .ةالدولي

 دوافع استخداـ ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية وقد اعتمد الباحث عمى تصنيؼ

 ،والدوافع طقوسية  وعيف مف الدوافع ، النفعيةلى نعمى تصنيؼ )روبف ( وتنقسـ إ

 دوافع اإلشباع

 وكؿ جديد تقدمو شبكة المعمومات الدولية في  عماؿ والبحث عف المعموماتالمساعدة في إنجاز األ

  .مجاؿ العمؿ لمواكبة التطور 

 في مجاؿ العمؿ وتسييؿ نقؿ المعمومات وفي أسرع وقت لكترونياالستفادة مف خدمات البريد اإل.  

 أو إقامتيا مف خالؿ االعالف المتعمقة بالعمؿ العممية االطالع عمى الندوات والمؤتمرات والنشاطات ،

 .عنيا عبرىا 

 سواء في مجاؿ العمؿ او المجاالت األخرى  المختمفة تكالالمساعدة في إيجاد حموؿ لممش.  

  بطرؽ متنوعة سواء كاف عبر موقع الشركة ،صحيفة ،مواقع التواصؿ  الجميور الخارجيالتواصؿ مع

  .االجتماعي المختمفة 

 بالموقع وتحسيف  ،وذلؾ بالرد الفوري عمى المنشورات التي تنشرتواجو العمؿ تيالرد عمى االنتقادات ال

  . صورتيا
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 دوافع طقوسية

  .وقضاء وقت الفراغ والدردشة االجتماعيالتواصؿ سمية و في الترفيو والت وتتمثؿ 

 

 ستفادة من النظريةاإلمدى 

 تي :مجموعة مف األىداؼ وىي كاآلالنظرية لمباحث  حققت

 لى ، وذلؾ بالنظر إ لى كيفية استخداـ ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدوليةالتعرؼ إ

  .الجميور النشط الذي يستخدـ الوسيمة التي تشبع حاجاتو

 شباع المتحقؽ ، واإل الكشؼ عف دوافع استخداـ ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية

 .مف ىذا االستخداـ

  لشبكة المعمومات الدولية ىـ استخدامات ممارسي العالقات العالمةمعرفة أ.  

 ات الدوليةالعامة لشبكة المعموم ىـ العوامؿ التي تحوؿ دوف استخداـ ممارسي العالقاتمعرفة أ 

  بيف الدوافع واالستخدامات لشبكة المعمومات الدوليةرتباط معرفة اإل.  

 بيف اإلشباعات المتحققة واالستخدامات لشبكة المعمومات الدولية معرفة اإلرتباط. 
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  الفصل الثاني

 اإلطار المعرفي
 وشبكة المعمومات الدولية ات العامةــــــــــــــــالعالق

  العالقات العامةمفيوم 

 أىداف العالقات العامة 

 وظائف العالقات العامة 

 مةالوسائل اإلتصالية لمعالقات العا 

 وتطورىا مفيوميا الدولية المعمومات شبكة 

 الدولية المعمومات شبكة إستخدام ودوافع عناصرىا 

 ستخدمات خصائص  الدولية المعمومات شبكة وا 

 الدولية المعمومات شبكة إستخدام وايجابيات سمبياتيا 

 اإلجتماعي التواصل مواقع 

 العامة العالقات أنشطة في ودورىا الدولية المعمومات شبكة 

 العامة لمعالقات بالنسبة الدولية المعمومات شبكة أىمية 

 الدولية المعمومات شبكة عبر العامة العالقات عمى المؤثرة العوامل 

 العامة العالقات مجال في الدولية المعمومات شبكة وظائف 

 الدولية المعمومات لشبكة العامة العالقات ممارسي إستخدامات 

 العامة العالقات أنشطة في اإلجتماعي التواصل مواقع إستخدامات 
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 مقدمة

 والمؤسسات في الشركات العامة العالقات يممارس يستخدميا التي الطرؽ مف العديد ىناؾ أصبح 

جراء أداء في استخداـ  خالؿ ومف تقنية شبكة المعمومات الدولية ، خالؿ مف إتصاالتيـ مياميـ وا 

 فئات مع التواصؿ مف العامة بالعالقات القائميف  تمكف لشبكة المعمومات الدولية  العامة العالقات

 . ليـ الالزمة المعمومات وتقديـ الجميور المختمفة،

 استخداميا وأىداؼ المعمومات الدوليةلشبكة  العامة العالقات توظيؼ طبيعة المجاؿ ىذا في ويبرز

منيا  يجعؿ مما تفاعمية بصورة اتجاىيف في لالتصاؿ وتدعيميا المستخدمة االتصاؿ وطبيعة أدوات

 ممايساىـ خاصة العامة والعالقات الشركات والمؤسسات عامة،  وأنشط ألحداث وتوثيؽ نشر وسيمة

  1 العامة . العالقات أداء تطوير في

 ومف بالسرعة واالنتشار، وتميزت، وظيفةك ىاطور  االتصاؿ، وسائؿ في المتسارع التطور أف كما

 لمرسائؿ كبير استخداـ مف اليـو نشيده ما لمتقنية، العامة خدمات العالقات تطبيؽ ذلؾ أمثمة

 وتشغيؿ تخزيف عمى الشخصية لمحاسبات اليائمة القدرة وبروز فائقة، العالـ بسرعة حوؿ اإللكترونية

نتاج  الحوار ومجموعات االجتماعي وشبكات التواصؿ المدونات ظيور المعمومات ومع ونقؿ وا 

 واختالفو تنوعو ظؿ في خاصة نظره ووجيات آرائو عف التعبير عمى قادًرا الجميور أصبح والنقاش

 2الجغرافي لو. المحيط واتساع

 

 

                                                           
1
20 ص ، 2010 العربً، العالم دار القاهرة، ،1 ط الن،واإلع العامة العالقات فً دراسات رضوان، فاروق أحمد-
2
59 ص ، 2007 والنشر، للطباعة برس رحمة والرقمٌة، التفاعلٌة بٌن اإللكترونً اإلعالم شفٌق، حسنٌن-
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 العالقات العامة مفيوم  

 العالقات العامة اىية م
ىداؼ أل طبقا الداخمي والخارجي ؿ التي تربط المؤسسة بجميورىاتعتبر حمقة الوصالعالقات العامة 

  1. الى تحقيقيا  معينة تسعى

عرفيا المعيد البريطاني بأنيا "  نختار عدد منيا  اريؼكما تعرؼ العالقات العامة بمجموعة مف التع

 قامة سمعة طيبة وعالقة مستمرة" إ وينتج عف ىذا التفاىـ مفجميورىا ، التفاىـ المتبادؿ بيف المنظمة و 

تمؾ الوظيفة التي تيتـ بتكويف سمعة المؤسسة مف  بأنياطارىا الميني وكما تعرؼ العالقات العامة في إ

لى بناء عالقات مستمرة مع الجميور وكسب تأييدىا ألعماؿ الؿ الجيد المخطط لو والذي يسعى إخ

 2تحقيؽ الفيـ المتبادؿ بيف المؤسسة وجميورىا .المؤسسة ،والتأثير عمى سموكياتيـ بما يضمف 

نيا " تفسير الشركة لمجميور وتفسير الجميور مما كاف يعنيو )ايفي لي( في تحديد بأوعرفيا )ايفي لي( 

لى الشركة إ ،صادقة عف الفرد صورة حقيقيةأي إف العالقات العامة يجب أف تنقممفيـو العالقات العامة

 3. كسب ثقة الجميور"ضماف حقيقية في منتيى الدقة لوىذا النشاط يتـ مف خالؿ معمومات  جميورىا

قامة بيدؼ إسموب لإلعالـ واالتصاؿ يا "طريقة لمسموؾ وأنمعية العالقات العامة الفرنسية بأوتعرفيا ج

ليف بيف المؤسسة عالقات مفعمة بالثقة والمحافظة عمييا وتقوـ ىذه العالقات عمى المعرفة والفيـ المتباد

 4وجميورىا .

                                                           
1
 21،ص1998،،والتوزٌعللنشرالمسٌرة،عمان،دار1،طالعامةالعالقات:خضرجمٌل-

2
جامعةعالماإل،كلٌةماجستٌررسالةالجامعات،فًللعاملٌنالوظٌفٌةالمهاراتتعزٌزفًالعامةالعالقاتدور:الرشٌديعوضمحمد-

29،ص2014،الكوٌت
3
229ص،2005والتوزٌع،للنشرصفاء،دار1ط،العامةوالعالقاتاالتصال:الطوباسًعدنانعلٌان،مصطفىربحً-
4
20،ص2011سامةللنشر،،االردن،دارأ1العالقاتالعامة،طفهمًالعدوي:مفاهٌمجدٌدةفً-
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ف العالقات العامة ت العامة عرضتو مجمة العالقات األمريكية والتي تعتبر أوىناؾ تعريؼ شائع لمعالقا

و التنظيـ مع حقؽ تناسؽ سياسات وتصرفات الفرد أوىي تقيـ اتجاىات الجميور وت داريةوظيفة إ

 المصمحة العامة ،وتضع برامج عمؿ لكسب ثقة الجميور .

لى ذلؾ عف طريؽ الجميور وثقتو وتأييده والوصوؿ إ رضاويعرفيا إبراىيـ إماـ بأنيا "فف الحصوؿ عمى 

 . "االتصاؿ والتفسير

خر لمعالقات العامة فيي في نظرىـ فمسفة اجتماعية لإلدارة يتـ ح بعض الباحثيف تعريًفا آوقد اقتر 

لة مع جميورىا توفر لدييا وسائؿ اتصالية متبادنجازاتيا وينيا بسياسات المؤسسة وممارستيا وا  التعبير ع

ف العالقات ويرى بعض الكتاب أ، يجاد التفاىـ المتبادؿ والسمعة الطيبة،واجتياد وعمؿ مف أجؿ إ

خبار الصادقة = عالقات )األداء الحسف +األ، تيةلتعبير عنيا مف خالؿ المعادلة اآلالعامة يمكف ا

 1عامة طيبة(. 

 العامة لعالقات ىداف اأ
 تي اآل حصرىا في ويمكف

 و تحسيف سمعة الخدمات التي تقدميا ألى لدى جميورىا ما يؤدي إمؤسسة ذىنية لمتحسيف الصورة ال

 2المنتجات .

 لى التوعية بأىدافيا لجميور بالسياسة العامة لممنظمة أو خدماتيا أو منتجاتيا،كما تيدؼ إعالـ اإ

 .فرادب العمؿ والتنسيؽ بيف مجيودات األسمو وأ

                                                           
1
23،صالسابق،المرجعالعامةالعالقات:خضرجمٌل-
2
 21،ص1996،عمان،دارالهاللللنشر،1محفوظجودة:العالقاتالعامةمفاهٌموممارسات،ط-
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  بناء اسـ المؤسسة وتحقيؽ سمعة طيبة تمقى استحساف مف قبؿ الجماىير المتنوعة والتي تتعامؿ معيا

 مؤسسة . ةأي

 ـ والتوافؽ بيف المؤسسة وزرع الثقة وزيادة فرص التفاى قامة عالقات طيبةتيدؼ العالقات العامة إلى إ

ارية دت اإلكالاستقرار العمالة وتفيميا لممشمى ا يساعد عمم الداخمي أو الخارجي،،سواء كاف وجميورىا

  1.و الخارجي أ دارةالتي تقابؿ اإل

 راء الجماىير لإلدارة لتحقيؽ االستقرار بالمؤسسةتفسير اتجاىات وآ.  

 نسب لممؤسسة شورة لإلدارة باتخاذ التصرفات األفضؿ واألتقديـ النصح والم. 

 و عامةة مؤسسة خاصة أي تقدميا أيلى تحقيؽ الرضا عف المنتجات والخدمات التتيدؼ إ.  

  2 نشطة بما يتناسب مع طبيعة المؤسسات والمنظمات المختمفةببرامج وأالقياـ 

  األفراد حاجات بو تسدخدمات  مف قدموتوما اوأىدافي اإلدارية جيزةاأل وبرامجاإلعالف عف أنشطة 

 3.  ثقتو كسب ثـ ومف العاـ الرأي سبلك وذلؾ

 التي تتشابو معيا في مجاؿ خرى سواء التصاؿ بيف المنظمة والمنظمات األوالتأكيد عمى ا الحرص

وتحسيف جؿ توثيؽ وذلؾ مف أ،  وسائؿ اإلعالـ المختمفة ريؽالعمؿ أو التي تختمؼ معيا وذلؾ عف ط

 4.  أو خارجوخرى سواء في داخؿ البمد لعالقة بيف المنظمة والمنظمات األا

 

                                                           
1
62صسابقالمرجعال،العامةالعالقاتفًجدٌدةمفاهٌم:العدويفهمً-
2
23،ص1985،دارالنصرللنشر،،القاهرة1طالعامة،العالقات:عبدالرحٌممحمد-
3
العلوم،قسمماجستٌر،رسالةتطورهاوسبلالعامةالعالقاتوظٌفةنحوالجوازاتفًالعلٌاالقٌادةاتجاهات:الحماديعجمًبنسلطان-

34ص2003،الشرطٌة
4
103العامة،مرجعسابقصجمٌلخضر:العالقات-
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 ي العاـ وكسب تأييده ومحاولة جعؿ المؤسسة متفيمةالرأصوؿ عمى رضا المجتمع واعتراؼ الح 

 عف المؤسسة . صورة إيجابيةلخططيا وسياستيا وخمؽ 

 1قؿ خسائر ممكنة . المؤسسة ومساعدتيا في تجاوزىا بأ دارةمواجية األزمات التي تتعرض ليا إ 

 وقت الحاجة  العمؿ عمى زرع الثقة في المؤسسات المالية والبنوؾ لتسييؿ عممية االقتراض في

 والتسييالت المالية .

  وظائف العالقات العامة
 تي :في اآل نحصرىاىناؾ مجموعة مف الوظائؼ 

 اس بحاث والدراسات لتوفير قاعدة مف المعمومات والبيانات والتي تساعد عمى قيالبحث : أي إجراء األ

  2ي العاـ لمجماىير الداخمية والخارجية لممنظمة .اتجاىات الرأ

 :عالـ بما ة المنظمة وذلؾ عف طريؽ تحديد األىداؼ وتعميـ برامج الدعاية واإلرسـ سياس التخطيط

 االتصاؿ والعالقات العامة . سب مع طبيعة المنظمة وميزانيتيا،يتنا

 الخارج وتزويدىـ بالمعمومات  التنسيؽ: االتصاؿ مع المسؤوليف في الداخؿ واالتصاؿ بالمنظمات في

 خاصة ما يؤثر عمى سمعة المنظمة .ة بالعالقات العامة واألخبار المتعمق

  . 3بناء الثقة الشاممة ودعميا 

 

                                                           
1
63ص.العامة،المرجعالسابقالعالقاتفًجدٌدةمفاهٌمالعدوي:فهمً-
2
267العامة،المرجعالسابق،صالعالقاتفًجدٌدةمفاهٌمالعدوي:فهمً-
3
252سابق،ص،مرجعالعامةوالعالقاتاالتصال:الطوباسًعدنانعلٌان،مصطفىربحً-
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 عماؿ المؤسسة مف خالؿ المتابعة والتواصؿ بينيا وبيف الجماىير الداخمية والخارجية التنظيـ : تنظيـ أ

  .إلدارتيا

 المطبوعات وكؿ ما يتعمؽ بتعريؼ المؤسسة وخدماتيا نتاجاإلنتاج: إ.  

 . 1النصح والمشورة :تقديـ النصح والمشورة لمف يحتاجيا عند الضرورة 

 دارة الوظائؼ المتصمة : وذلؾ بتقديـ الخدمات لبقية اإلدارات األخرى ومساعدتيا عمى إ دارةاإل

 بالجماىير.

  سائل االتصالية لمعالقات العامةالو العوامل التي تتوقف عمييا استخدام 
   ىذه العوامؿ تشمؿ األتيو 

 معينة رسالة خالؿ مف تحقيقوإلى  نسعى الذي اليدؼ طبيعة . 

 الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الخيار الوسيمة المناسبة لو. المستيدؼ الجميور خصائص 

  والمردود االقتصادي حقيؽتل وذلؾ المطموب ميدؼل  ةبالنسب الوسيمة تكاليؼ 

  االتصاؿ يتناولو الذي لمموضوع بالنسبة الوقت أىمية . 

  .2مزايا كؿ وسيمة وما تحققو مف تأثير عمى كؿ جميور مف الجماىير المنظمة 

 وسائل االتصال الجماىيري 

قات العامة سواء كانت ىميتيا في مجاؿ العاليمة اتصالية عامة ليا أبر الصحؼ وستتع:  الصحف

لممنظمة أو في و سياسة ة الواردة في ىذه الصحؼ عمى شكؿ إعالف عف برنامج أعالميالرسالة اإل

                                                           
1
 267سابق،صالعدوي:مرجعفهمً-
2
18ص ، 2008 والتوزٌع، للنشر العربٌة الدار القاهرة العامة، العالقات فً مقدمة محمودٌوسف،-
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شكؿ خبر أو مقاؿ أو أي شكؿ كاف، فإنو مف األىمية أف تكوف الرسالة اإلعالمية ذات قيمة وفعالية 

 1ف تصدر بصورة سميمة وصادقة، وتجذب اىتماـ القارئ . وأ

دة الواسعة االنتشار والتي يمكف أف ولقد كانت الصحافة لفترة طويمة مف الزمف ىي الوسيمة الوحي

لى الجميور المتعامؿ معيا قؿ األخبار أو الرسائؿ اإلعالمية إدارات العالقات العامة في نتستخدميا إ

 2.مف مختمؼ الفئات

دوات العالقات العامة شيوعا ا المؤسسة وبشكؿ دوري وتعتبر مف أكثر أوىي التي تصدرى: المجالت

التي والصور واأللواف  يث نوع الورؽوانتشارا ،وتتفوؽ المجالت عمى الصحؼ مف الناحية الفنية مف ح

المجالت مف الوسائؿ  كثر تأثيرا مف خالؿ مظيرىا ،ولذلؾ تعد  ذب االنتباه، لذلؾ تكوف المجالت أتج

 التي تجذب ممارسي العالقات العامة كثيرا . 

مة في وقتنا الحاضر ،حيث يمكف لرجاؿ العالقات ميتعتبر االذاعة مف الوسائؿ الحديثة وال: ذاعة اإل

خبار والمعمومات والبرامج لالتصاؿ بجميور المؤسسة عف طريؽ إذاعة األالعامة االستفادة منيا 

 والندوات . 

عمى استخداـ الصور المتحركة  ادرتيقلى نفسيا ، باإلضافة إ خصائص االذاعة اولي:  المرئيةاإلذاعة 

كثر الوسائؿ مف أ يى،و الفئات مختمؼستطيع مخاطبة تبحيث  ـ وسائؿ النشرىعتبر مف أتواأللواف و 

 في السابؽ  الثمف ةعتبر باىضت يانمقارنة بالوسائؿ األخرى، إال أ قدرة في التأثير عمى النفس البشرية

                                                           
1
170،ص1992،،الكوٌت2،طالعلمٌةسسواألالمفاهٌمالعامةالعالقات:هاشممحمودزكً-
2
42،ص2001للنشر،الجامعةشباب،مؤسسةسكندرٌة،اإل1،طالعامةالعالقات:المصريمحمدحمدأ-
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عمى نفاؽ اإل إمكانيةالمؤسسات الكبيرة التي ليا العالقات العامة إال في مجاؿ في  اف استخداميوال يمك

 1 برامج العالقات العامة .

ألف  ،في شكؿ أفالـ تمجاؿ العالقات العامة خاصة إذا كانالتكاليؼ في  ةباىض: تعد الخيالة خيالةال

تبي ىـ مف كامصور والممثميف والموسيقييف وغير ،المؤلؼ والمخرج والالفيمـ الواحد يشترؾ في إنتاجو

وليذا  ،ى تكاليؼ ترىؽ المؤسسةلفي مجمميـ يحتاجوف إديكور والذيف ال السيناريو والمونتاج وميندسي

والتي يعود مف استخداميا فوائد  ذات األرباح العالية تستخدميا المؤسسات الضخمةخيالة فالـ النجد أ

 2ومردودات اقتصادية تعود بالنفع عمى المؤسسة .

االتصالية وأكثرىا فعالية  عتبر شبكة المعمومات الدولية مف أحدث الوسائؿت: شبكة المعمومات الدولية 

غنيا بالمعمومات وتعددت استخداـ ىذه الشبكة  اً خاصة في مجاؿ العالقات العامة والتي تمثؿ مصدر 

انات عبر البريد رساؿ وتمقي البيعامة وتشمؿ البحث عف المعمومات، وا  في مجاؿ العالقات ال

ؿ ، واالتصاوالبيانات واإلحصائياتصوؿ عمى المستندات خبار ،الحاالطالع عمى األلكتروني اإل

والتي  العالقات العامةمجاؿ اإلعالـ و عديد مف الخدمات االتصالية في بالجميور المستيدؼ ،كما تقدـ 

 3. وسعسنتحدث عنيا  بشكؿ أ

 وسائل االتصال الشخصي

بالغ الرسائؿ واألىمية خاصة في عويمعب أ الياتف: خبار والبيانات قد االجتماعات وتحديد المواعيد وا 

 4الالزمة ألداء العمؿ . 

                                                           
1
بالجزائراالقتصادٌةالمؤسساتمنعددعلىمٌدانٌةدراسة،االقتصادٌةالمؤسسةصورةتحسٌنفًالعامةالعالقاتدور:رزٌقةلقصٌر-

 92ص،2007،،الجزائراإلنسانٌةالعلوم،كلٌةقسطنطٌنٌة،جامعةغٌرمنشورةماجستٌررسالة،
2
59،صالسابقالمرجعالعامة،العالقات:المصريمحمدحمدأ-
3
26،ص2008،للنشرالسحاب،دار،القاهرة1،طجدٌدةاتصالٌةوسٌلةنترنتاإل:بخٌتلسٌدا-
4
 144،صالسابق،المرجعالعامةالعالقات:خضرجمٌل-
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 كتابة وقبؿ واالستقباؿ، اإلرساؿ يمكف وعف طريقو الكاتبة اآللة يشبو جياز عف عبارة وىو: التمكس

إشارة يسمح  أعطى اتصاؿ، فإذا خط عمى لمحصوؿ ؛معيف سريرقـ  بإدارة المرسؿ يقـو الرسالة

 الجية المستقبؿ في التمكس عمى أوتوماتيكيا تستقبؿ التي رسالتو كتابة لة التمكسلمكاتب عمى آ

 والوثائؽ والمعمومات النصوص نقؿ عمى قدرتو التمكس عدـ عمى ويؤخذ لمرسالة، خرىالمستقبمة األ

 1 .الفاكس جياز العمماء ابتكر القصور ىذا ولعالج المصورة،

 إرساؿ الوثائؽ عمى بقدرتيا تتفوؽ المباشر غير الشخصي لالتصاؿ وسيمة وىو: بريد السريعال

  استخداـ يمكف الو الالسمكية  الموجات وأ الياتؼ طريؽ عف سواء المطبوعة، والمواد والرسـو والصور

 قرارات إلى الوصوؿ بيدؼ وبحث دراسة إلى تحتاج التي الموضوعات في العامميف وبيف والخبراء

 2 .بشأنيا

 مفيوم شبكة المعمومات الدولية وتعريفاتيا 
 ف شبكة المعمومات الدولية ىي جزء مف ثورة االتصاالت والتي يعرفيا البعض بشبكة الشبكات إ

، ولشبكة المعمومات الدولية عديد مف  ويعرفيا البعض اآلخر بأنيا شبكة طرؽ الموصالت السريعة

كات ببعضيا وىذه الشب "شبكة عالمية مف الشبكات الحاسوبية المختمفة المتصمةىميا : التعريفات أ

 3لى شبكة المعمومات الدولية " .ثـ تحوؿ المسمى إ المتشابكةلشبكة طمؽ عمييا االمترابطة أ

 بحيث البعض ببعضيا والمتصمة المختمفة الحاسوبية الشبكات مف دولية شبكة" أنيا تعرؼ كما

 4".واحد وقت في نفسيا البرامج بث مف منيا كؿ تتمكف

                                                           
1
 والتوزٌع، للنشر الفجر دار القاهرة، ،4 ط االتصالً، المدخلالعامة للعالقات األساسٌة المداخل وهبً: محمد سحر حجاب، منٌر محمد-

152 ص ، 2000
2
 والتوزٌع، للنشر العالمٌة الدار مصر، ،1 ط العملً، والتطبٌق النظري المفهوم بٌن العامة العالقات عبدالمنعم: مصطفى ،خلٌل عبدالحكٌم-

254 ص، 2009
3
368،ص2011عمان،-ردن،دارأسامةللنشر،األ1فؤادأحمدالساري،وسائلاإلعالمالنشأةوالتطور،ط-

4
319 ص ، 2007 األردن، للنشر، وائل دار ،1ط الدولً، التسوٌق العمر، المحمود رضوان-
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 اعتبار دوف الشبكات بمالييف وترتبط االمتداد واسعة شبكة" أنيا شبكة المعمومات الدولية وتعرؼ

في  الحواسيب مف مجموعات مف مكونة وىي "لممعمومات الدولية بالتشكيمة" وتعرؼ لمحدود الجغرافية

 حيث محدد بروتوكوؿ) مشتركة لغة باستخداـ البعض ببعضيا تتصؿ التي العالـ مختمؼ األماكف مف

 1فييا. المنصبة التشغيؿ أنظمة أو األجيزة ىذه نوعية عف النظر بغض االتصاؿ يتـ ىذا

لعالـ تتحدث مع نحاء اوكذلؾ تعرؼ بأنيا عبارة عف عدد كبير مف أجيزة الحاسوب في مختمؼ أ

نيا عبر ما يعرؼ جيزة الحاسوب تتبادؿ المعمومات فيما بيبعضيا البعض ،أي إف ىناؾ مالييف مف أ

 النطاؽ. و العالمي متعددةبالنسيج الدولي أ

ىا مف الحصوؿ عمى المعارؼ الضخمة حيث يتمكف مستخدمو نيا عبارة شبكة مف آخروف بأ عرفيا

 2. لكترونيموضوع سواء كاف في شكؿ نص مكتوب أو رسـو عف طريؽ البريد اإلالمعمومات حوؿ أي 

وأجيزة رىا الناس ـ عناصر توصؼ شبكة المعمومات الدولية بأنيا شبكة معموماتية أىخوفي قوؿ آ

ف عبر لغة مشتركة عبر كترونية المرتبطة بأمياؿ مف الكابالت والخطوط الياتفية يتواصمو الحاسوب اإلل

 لكترونيةتربط بيف الدوؿ وىي بمثابة دولة إقمار الصناعية ووسائؿ االتصاؿ المختمفة التي شبكة مف األ

  3طنوىا أي مستخدمييا .فكار ويحدد ماىيتيا ومصيرىا مواجديدة مفتوحة لمتواصؿ وتبادؿ األ

 

 وخطوط الضوئية البصرية األلياؼ عبر تتحدث اإللكترونية الحاسبات مف مجموعة نياتعرؼ بأكما 

 4الوسائؿ. مف وغيرىا االصطناعية، باألقمار وكابالت وتوصيالت اليواتؼ

 

                                                           
1
 31 ،ص 2007 مصر، كندرٌة،اإلس الجامعٌة، الدار األولى، الطبعة لكترونً،اإل العقد إبرام إبراهٌم، ممدوح خالد-
2
277ص،2005المفتوحة،السودانجامعةالخرطوم،،1ط،ومهاراتهاالتصالأساسٌاتشمو،محمدعلى-
3
374ص-373،ص1999عمان،–ردن،مكتبةدارالثقافةللنشر،األ4طعبدهللاعمرالفرا:تكنولوجٌاالتعلٌمواالتصال-
4
307w، 2000 والتوزٌع، للنشر الحامد عمان، -ردناأل،1 ط الحاسوب، علم إلى مدخل السٌد، رٌاض-
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 تطور شبكة المعمومات الدولية
طمؽ عمييا )فانيفار بوش( والذي اخترع آلة أمخترع ولى لشبكة المعمومات الدولية لمتعود الفكرة األ

لتي اتخذتيا القيادة العسكرية ستراتيجية ا، وفي ظؿ التحوالت اإل1945لؾ عاـ )ميمكس ماشيف ( وذ

والتي كانت  ،دة بيف المعسكريف الشرقي والغربيباف الحرب البار يكية والمتمثمة في وزارة الدفاع أمر األ

بة صاروخية سوفيتية، والذي مر وتحسبا مف ضر لدولية وألىمية األعمومات افي نشأة شبكة الم اسببً 

ف تشؿ خطوط الشبكة الحاسوبية بكامميا وحرماف تدمر مراكز االتصاالت والتي مف شأنيا أف يرجح أ

نظاـ لذلؾ  1947مريكية في عاـاأولذلؾ طورت شركة ناد عمى المعموماتية، تسكرية مف االالقيادة العس

 والذي كاف بداية ثورة تقنية االتصاؿ والتفجر الرقمي التقني . ()ميمكس ماشيف  يسم

 ةمريكي )ايزنيا ور(تعميماتو بإيجاد قاعدة بيانات تكوف بطريقة مأمنأطمؽ الرئيس األ 1957وفي عاـ 

 1وعدـ تمفيا في حالة قياـ حرب نووية. 

وكاف مف مريكية المتحدة األ ية في الوالياتظيرت شبكة المعمومات الدولية كشبكة تجريب 1967وفي عاـ 

عة اجيزة حاسوب فقط، حيث انقسمت ربرية، وكانت في البداية تتكوف مف أبحاث العسكأىدافيا دعـ األ

، والتي تقوـ بربط المواقع العسكرية ،والثانية كاف اسميا  mil netولى باسـ )ميؿ نت ( إلى شبكتيف األ

 2غير العسكرية .لى ربط المواقع إوكانت تيدؼ  Arpanetاربانيت 

مريكية واستخداميا ( األnceوزاد انتشار شبكة المعمومات الدولية عند قياـ المؤسسة الوطنيػػػػة لمعػػمـو )  

 ليذه الشبكة والذي عزز مف شبكة المعمومات الدولية ودعميا. 

تطورت مريكية ، وقد ع األبوزارة الدفا ةبحاث خاصجامعة ومراكز أ 72توصيؿ  تـّ  1972وفي عاـ 

موقع باإلضافة  2000مرتبطة بشبكة المعمومات الدولية إلى أكثر مف بعد ذلؾ حيث زاد عدد المواقع ال

                                                           
1
4 1ص ، 2008 والتوزٌع، للنشر الشروق دار عمان، والتطبٌقات، والوسائل المفاهٌم – الجدٌد اإلعالم صادق، مصطفى عباس-
2
285ص-283،ص2000،الصفاء،دار،عمانالمعلوماتومراكزالمكتباتمنالمستفٌدٌن،خدماتالنواٌسةعوضغالب-
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وؿ مشروع والذي تحقؽ أ 1985مركز،وفي عاـ  5500إلى المواقع الفرعية، ثـ ارتفع عددىا ليصؿ 

 1ىداؼ تجارية . وكذلؾ أل كترونيةسائؿ اإللربط بيف شبكة المعمومات الدولية وشركات لتحميؿ الر 

تطور في تاريخ شبكة المعمومات الدولية ،حيث بدأت تقنية البحث بواسطة يات وشيدت بداية التسعين

لى تطور شبكة المعمومات األمر الذي أدى إ،واعتماده عمى النص الفائؽ  (تايـ بيرنيرس التي اخترعيا 

مف خالؿ مسارات اتصاؿ فائقة نقؿ الصور عالية الجودة والصوت  إمكانيةالدولية ، حيث توفرت 

 Netنت سكيب  نظمة المختمفة والربط بينيا ، ومنياتوالت ظيور األ 1990وفي عاـ  السرعة 

scabe  مت عدد المراكز وسع حيث وصصاؿ عمى الشبكة العنكبوتية بشكؿ أاالت بدأ 1994وفي عاـ

 . مف تطور شبكة المعمومات الدولية اعالـ جزءً ، وأصبح اإللى ثالثة مالييف مركزالمتصمة بالشبكة إ

ىذه  أصبحتو عالـ واتصاؿ إكأداة  أصبحتشبكة المعمومات الدولية نفسيا ، حيث فرضت  1995عاـ

دخوؿ نظاـ ميكروسوفت مرحمة جديدة مف التطور  الشبكة مف أدوات االتصاؿ الجماىيري ، وكاف

ميداف  بدأ 1998وفي عاـ   Googleمف بعدىا نظاـ بحث جوجؿ و المعمومات الدولية،  لشبكة

وظيور مواقع متعددة  التنافس المرتبط بالتطور الواسع في الشبكة، واستمر تطورىا وعدد مستخدمييا

 2وشبكات اجتماعية متعددة الوسائط والمرتبطة بشبكة المعمومات الدولية .

دخاؿو  ،العربي يالحؽ عجمة التطور التقنيالعالـ  ولـ تمِض سنوات قميمة حتى بدأ ىذه التقنية الحديثة  ا 

حيث دخمت ىذه خرى ىا بشكؿ سريع مقارنة بالوسائؿ األالمتمثمة في شبكة المعمومات الدولية ،وانتشار 

ات وانتشرت في مختمؼ الدوؿ العربية وشيدت يلى دوؿ الوطف العربي في بداية التسعينالشبكة إ

عديد مف المواقع المتنوعة بي وظيور والصعيد العر رة سواء كاف عمى الصعيد العالمي توسعات كبي

 والمتعددة المجاالت .

                                                           
1
310ص ، مرجعالسابق الحاسوب، علم إلى مدخل السٌد، رٌاض-
2
285-283مرجعالسابق،ص:غالبعوضالنواٌسة-
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 التي التسييالت تمؾ شبكة المعمومات الدولية ىي استخداـ زيادة عمى ساعدت التي العوامؿ أىـ ومف

 تقـو العالمية والتي العنكبوتية الشبكة التقنية الحديثة عمى باستخداـ لمبيانات عرضيا قدمت وطريقة

اليـو شبكة المعمومات  أصبحتحيث  المتعددة( الوسائط) والصوت المتحركة والرسومات النص بعرض

، بعد يوما الدولية تواصؿ النمو  1.  كقرية واحدةالعالـ مف ىذا وجعمت  يـو

 لى ليبيا ت الدولية إكة المعمومادخول شب
وؿ نسبيا ،مقارنة مع دوؿ العالـ األخرى ،حيث كاف أ تعتبر شبكة المعمومات الدولية في ليبيا حديثة

رضية ،حيث كانت تتراوح سرعتيا تقريبا ،وذلؾ مف خالؿ خطوط الياتؼ األ 1998دخوؿ ليا في عاـ 

 كيمو بايت في الثانية وتعتبر ىذه السرعة ضعيفة وبطيئة جدا. 15

كانت تحصؿ عمى الخدمة مف والتي ، ظيرت مقاىي خاصة بشبكة المعمومات الدولية 2000وفي عاـ 

في تمؾ  ًا مف مستخدمي الشبكةكبير  قباالً ت إوالتي الق( two way)قمار الصناعية وتسمى خالؿ األ

صبح استخداـ وبذلؾ أوذلؾ بسبب ارتفاع تكاليفيا  بنسبة كبيرة، المقاىي، ولـ تستخدـ بشكؿ شخصي

ال يقتصر فقط عمى مف يممؾ ىاتؼ أرضي وجياز الحاسب اإللكتروني بؿ  شبكة المعمومات الدولية

 .لمجميع  اصبح متاحً أ

ت في الثانية عبر كيمو باي 25حيث كانت سرعتيا تقريبا ( DSL )عرفت بثـ استحدثت تقنية جديدة 

ت ، والذي بدوره زاد مف استخداـ شبكة المعموماخطوط الياتؼ األرضي عبر أجيزة مودـ خاصة بذلؾ

 2الدولية .

ـ شبكة المعمومات الدولية عبر األلياؼ البصرية مف ظيرت تقنية حديثة الستخدا 2009وفي عاـ 

ويتـ  ،الى يومنا ىذا اويعتبر ىذا المشروع اليزاؿ قائمً  wimaxب ىجيزة المودـ والذي يسمخالؿ أ

  1تطويره عف طريؽ شركة ليبيا لممعمومات والتقنية .
                                                           

1
125،ص2006 للنشر، الٌازوري عمان،-ردناأل ،1طواإلنترنت، الحاسوب شبكات أبوعٌد، محمد عماد التمٌمً، عبدالفتاح-
2
67،ص267،1999نترنتصحافةالقرنالقادم،المجلةالعربٌة،العددسعٌدالحداد،،اإل-
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الساحة ميداف لمتنافس بيف الشركات الخاصة والعامة  بشبكة المعمومات شيدت  2013وفي عاـ 

 واخير شركة المدار . conact كونكت وشركة ليبيا tik تؾ الدولية مثؿ شركة ليبيا

  ة التي تقوم عمييا شبكة المعمومات الدوليةسالعناصر الرئي
 : التي تدفعيـ الستخداـ باختالؼ أعمارىـ وأذواقيـ وحاجاتيـ االتصالية واإلعالمية  مستخدمو الشبكة

 .ىذه الشبكة 

 : وىي تتنوع بتنوع المعارؼ والعموـ المختمفة وحاجات ورغبات  الخدمات المقدمة من الشبكة

المنتديات ، خبارية ، ت اإلنسانية ،مثؿ البريد اإللكتروني ، المجموعات اإلمستخدمي الشبكة والحاجا

 2 . الدردشة

 : حيث ىناؾ في كؿ دولة  لى قسميف ىما: مزود لمخدمةوتنقسـ إ التقنيات المستخدمة في الشبكة

جيزة الحاسوبية لممستخدميف ، باإلضافة إلى األ نترنتعامة وخاصة تقـو بتوفير خدمة اإل شركات

 عف الحاسوب أجيزة بيف لالتصاؿتستخدـ  والتي المختمفةالمودـ  ةجيزوأ المستخدمة لالرتباط بالشبكة

باإلضافة  ،خدمة كمزود آخر جياز مع االرتباط تؤمف معينة برامج طريؽ عف االتصاؿ عممية وتتـ،بعد

القسـ الثاني ويتمثؿ في البرامج والتطبيقات  اما،والبطاقات المساعدة ، بريد السريعذلؾ ممحقاتيا كال لىإ

 3.  الحديثة وغيرىا مف البرامجالمختمفة  الالزمة لالرتباط بالشبكة مثؿ برامج التصفح 

 

 

                                                                                                                                                                                 
1
 معها للتعامل المخطط االجتماعً المهنًلألخصائً والتدخل الدولٌة المعلومات لشبكة والثقافٌة االجتماعٌة اآلثار . لمتوان رمضان سالم علً-
غٌراهدكتور أطروحة – 2006 ، اآلداب كلٌة – اإلسالمٌة درمان أم جامعة ، درمان أم.طرابلسبمنطقة اللٌبً الشباب على تطبٌقٌه راسةد :

73،ص منشورة
2
 62،ص2003،مكتبةالدارالعالمٌةللنشروالتوزٌع،القاهرة،1ثٌر،ط:مبادئعلماالتصالونظرٌاتالتأسماعٌلمحمودحسنإ-
3
 52ص،2010عمان،-ردنمةللنشر،األسا،دارأ1فٌصلأبوعٌشة،اإلعالماإللكترونً،ط-
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 ستخدام شبكة المعمومات الدولية ا دوافع
 

 قؿ وقت وجيد ممكفالمختمفة والبحث عف المعمومات بأ عماؿالمساعدة في إنجاز األ. 

 لكتروني وتحويؿ الممفات المختمفةمثؿ البريد اإل تسييؿ خدمات عدة.  

 خبار بصورة مباشرةالنشر الفوري لممعمومات ما أدى إلى تغطية األ إمكانية.  

 خرىفي المجاؿ الحاسوبي والمجاالت األيجاد حموؿ متكاممة المساعدة في إ.  

 لكترونياإلونية بصورة مباشرة عبر البريد لكتر االشتراؾ إلكترونيا في المجالت اإل.  

 االطالع عمى الندوات والمؤتمرات والنشاطات العممية والصناعية والمعارض. 

ف ممارس ستخداـ شبكة المعمومات الدولية ،إمور التي ساعدت عمى اإلى ذلؾ، مف األ وباإلضافة

في المنتجات  حيث تأثر بتغير الحياة والذي غير الرغبة ت العامة اليوـ يختمؼ عف السابؽ العالقا

واطالعا عمى الخدمات  كثر وعياوعي المستخدميف والذي أصبح اليـو أ لى زيادةوالخدمات باإلضافة إ

مر لى التنافس المستوالمنتجات إالخدمات  ومزود تي تقدـ بأشكاليا الحديثة ،ما دعاالوالمنتجات 

 نتجات المتعددة .نواع مف الخدمات المميزة والمباستمرار تقدـ الحياة وتقديـ أشكاؿ وأ

والتي يا ، لى استخدامفي الوقت الذي يناسبو مما يدعوه إ وأمنياتوفالمستخدـ ييتـ بما يمبي حاجاتو 

ذا تعتبر ،وبيلظروفو المناسبفي الوقت  يامن لمإلستفادة التخصصومتنوعة  متعددة معمومات تتيح لو 

 1. ، دوف تعب أومشقة وبكؿ سيولة  لييا لباحثيف بدال مف تنقميا إلى االمعمومات ىي التي تصؿ إ

 








                                                           
1
 96،المرجعالسابق،صلكترونًاإلعالم،اإلبوعٌشةأفٌصل-
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 خصائص شبكة المعمومات الدولية 
 

 جيزة نصوص مترابطة يمكف استخداميا في أوىي لغة برمجية تستخدـ إلنشاء وثائؽ  : النصية الفائقة

و ذات صمة وتوفر ىذه السمة سيولة ب وتحتوي عمى روابط تنقؿ القارئ إلى مواقع متشابية أالحاسو 

مقدار ما يتضمنو مف روابط خر عمى الشبكة ،حيث يقاس كفاءة الموقع بستخدـ مف موقع إلى آالم تنقؿ

 .خرىمواقع أ

 عرضي، تدفؽ خطيوليس في متتالية،  ت دفعاف المعمومات تنتقؿ في بمعنى أ : التدفق الشحني 

نمطيا لتقديـ مادتيا  اذا كانت وسائؿ االتصاؿ التقميدية تتبع خطً فإ ،التي توفرىا وذلؾ عبر طرؽ الشبكة

ف التدفؽ عمى الشبكة يسير عبر فإ ؿ المطبوعة وزمنيا في الوسائؿ اإللكترونية()مساحيا في الوسائ

  .شحنات كاممة

  تجمع شبكة المعمومات الدولية بيف صفتي التزامنية والالتزامنية طبقا لما يريد : التزامنية والالتزامنية

تزامنية عكس ، وكذلؾ الالداالتصاؿ عمى الشبكة يتميز بالحداثة والتحديف والتزامنية تعني أالمستخدـ 

التزامنية ولمتوضيح أكثر،عمى سبيؿ المثاؿ ففي البريد اإللكتروني يستطيع المستخدـ إرساؿ واستقباؿ 

يمكنو استقباؿ رسائؿ في غير وقت وقت تواجده عمى جياز الحاسوب ) التزامنية ( كما  ،رسالة مباشرة

 1)الالتزامنية (  البريد الدخوؿ إلىا ويتـ االحتفاظ بيا في صندوؽ البريد الخاص لحيف رساليإ

 أي إنيا تجمع بيف الوسائط المختمفة مف صوت وصورة ومعاٍف وصور ثابتة ولقطات : تعدد الوسائط
 2فيديو والتأثيرات المختمفة في منتج واحد. 

 ف إلى جميور معيف ،بمعنى أرساليا تحديد إ وتعني بأف الرسالة االتصالية يمكف: الالجماىيرية

لى توجيو رسالتو إلى شخص واحد أو إلى مجموعة معينة مف األفراد ،وليس إ يمكف المستخدـ لمشبكة
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ي نظاـ االتصاؿ، أي إف الرسالة تصؿ ، بمعنى درجة التحكـ فماىير الواسعة كما كاف في السابؽالج

 1لى المستفيد منيا . مباشرة مف مرسميا إ

بسط وساىمت الوسائط المتعددة بتوفير بيئة مميزة بشكؿ أ ي وتوصيؿ األفكاروذلؾ إليضاح المعان

تساعد مستخدمي شبكة المعمومات الدولية عمى اكتساب الميارات والخبرات والمعارؼ كما ساعدت 

 2و مرئية. ف خالؿ دمج النصوص لقطات مسموعة أالجميور لمتفاعؿ مع النصوص الجامدة م

 فالمشاركوف  ونفس في الوقت ومستقبال ف يكوف مرسالً يمكف أالمستخدـ ليذه التقنية  فإ أي: ميةالتفاع ،

يتوافر فييا التحكـ في  ذه العممية ىفي ورجع الصدى ، 3اردوصاؿ يستطيعوف تبادؿ األفي عممية االت

عمية في وقد ساعدت التفا ،دارة عممية االتصاؿ عف بعدتصاؿ مف خالؿ قدرة المتمقي عمى إوسيمة اال

لكترونية صفحات مف االىتمامات الخاصة بالمستخدميف بحيث يمكف تخصيص عدد مف المواقع اإل

راء ادؿ الخبرات وكذلؾ االستفادة مف آألصحاب االىتمامات المشتركة مف خالؿ ىذه الصفحات تب

 ،تماما يفتقدىا الجماىيري اؿاالتص كاف الشخصي بينما االتصاؿ يتميز بيا كاف السمة وىذه ،4الجميور

 وىو، المتمقي إلى المرسؿ مف واحد اتجاه في االتصاؿ الخطي أو االتصاؿ فكرة انتياء التفاعمية وتعني

 التقميدية، يةالجماىير  االتصاؿ وسائؿ عمى اعتمادا والجماىيري، االتصاؿ الجمعي بو يتسـ كاف ما

 القدرة فييا طرؼ لكؿ و يكوف األدوار، تصاؿا عممية عناصر فيو تتبادؿ اتجاىيف في وأصبح االتصاؿ

 5.   يناسبو الذي والمكاف الوقت في االتصاؿ عممية عمى التأثير في الحريةو 

التخاطب نماط االتصالية عبر شبكة المعمومات الدولية كالخاصية التفاعمية في كثير مف األ ونجد

  :ػشكاؿإلى ثالثة أ الفوري ،خدمات البريد اإللكتروني ،وتنقسـ التفاعمية
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  عمىوىي التي ترشد المستخدـ إلى الصفحة التالية والعودة إلى أ رشادية :التفاعمية اإل.  

 : وىي التي تتـ عبر البريد المباشر وروابط الصفحات ومجموعات الحوار التفاعمية الوظيفية.  

 :وىي التي تقدـ في غرؼ المحادثة والتي تكيؼ الموقع نفسو بالشبكة عمى سموؾ  التفاعمية التكيفية

 1المتصفحيف الزوار . 

  قباؿ الجماىير ادة وا  ي ساعدت عمى زيتحد العوامؿ المف أ تعتبر ىذه الخاصية: سيولة االستخدام 

تساعد المستخدـ ساسية التي ئ األلى جيد عقمي وجسدي كبير لفيـ واستيعاب المبادبحيث ال تحتاج إ

خر في التعامؿ معيا وخاصة بعد توافر عديد مف البرمجيات اإلرشادية التي تسيـ بشكؿ أو بآ في كيفية

يولة استخداميا وتوفرىا لى سإباإلضافة قدة مثؿ الوسائط المتعددة وغيرىا، تسييؿ الموضوعات المع

مف أي مكاف متواجد فيو  صبحت في الوقت الحالي تمكف مستخدمييا بالحصوؿ عمى الخدمةحيث أ

لكتروني كما في دوف الحاجة إلى جياز الحاسب اإلبتقنية حديثة  مزودمحموؿ )الياتؼ( جياز  أيومف 

 السابؽ .

 استخدامات وخدمات شبكة المعمومات الدولية 
تستخدـ شبكة المعمومات الدولية في مختمؼ المجاالت وذلؾ لما تقدمو مف خدمات معموماتية وخدمة 

خرى ومف في الماؿ والوقت بالمقارنة مع األنظمة األجيد النيا توفر والتي مف شأ اإللكتروني البريد

 :تي ، والتي يمكف حصرىا في اآلالخدمات التي تقدميا شبكة المعمومات الدولية

  تستخدـ شبكة  أصبحتغمب البنوؾ حيث إف أ ،الخدمات المالية والمصرفية أي: الخدمات االقتصادية

وذلؾ الف اغمب البنوؾ أصبحت مربوطة بمنظومات الكترونية عبر  ،بشكؿ يوميالمعمومات الدولية 

متابعة البورصات شبكة المعمومات الدولية والتي مف خالليا يتـ تقديـ خدمات عدة، باإلضافة إلى ذلؾ 

 .خبار االقتصادوأسعار العمالت ، وأ
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  بحاث، في بية المدارس والجامعات ومراكز األومات الدولية في غالتستخدـ شبكة المعمحيث :التعميم

يا نقؿ وتبادؿ المعمومات ونشر األبحاث العممية ،كما يستطيع الدوؿ المتقدمة حيث يتـ مف خالل

 ف الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة والمراجع مف المكتبات العامة والمواقع العممية وبسرعةالباحثو 

 .ؽ التقميديةكبيرة مقارنة بالطر 

 خرىبشكؿ مباشر في نقؿ األخبار مف دولة إلى أ تدخؿ شبكة المعمومات الدولية أصبحت: حافة صال 

المقاؿ الذي يريده وفي أقصى سرعة ، باإلضافة إلى و كتابة الموضوع أ حيث يستطيع الصحفي، 

 1. الخ السياحة منزؿ ،الحكومة، الشركات المختمفة،خرى لمشبكة في الاستخدامات أ

  لكتروني البريد اإل: لكترونيالبريد اإلElectronic mail  وتختصرEmail كثر الخدمات ويعتبر مف أ

خرى كالياتؼ  لعديد مف أجيزة االتصاؿ األصبح البريد بديالً حيث أ ،شارا عمى الشبكة العنكبوتيةانت

مف استخداـ الحبر  ستغناءوصندوؽ البريد العادي ، كما ساعدت المشتركيف مف اإل ،والفاكس والتمكس

 2ديـ ىذه الخدمة مجانا. قوـ غالبية المواقع بتقوالورؽ حيث ت

 الفور، عمى تبادؿ المعمومات تسييؿ تستيدؼ التي الحديثة التقنية وسائؿ مف اإللكتروني البريد ويعد  

 اإللكتروني البريد نظاـ باستخداـ ذلؾ ويتـو صوت أ نصوص شكؿ في البيانات ىذه تكوف أف ويمكف

  بعيدة حسب رغبة المستخدـ أماكف إلى ونقميا وتخزينيا، الرسائؿ، استقباؿ في

، لكترونية والمعمومات والخطاباتاؿ واستقباؿ الرسائؿ البريدية اإلرسحيث تقوـ ىذه الخدمة عمى إ

العالـ ويمكف والدعوات،والبطاقات،والمجالت، والكتب اإللكترونية بيف األفراد وتبادليا مف جميع أنحاء 

ف توفر خدمة كما يمكف أف تتضمف ىذه الخدمة النصوص ،والصور والفيديو والرسومات ،والدردشة أ

المستقبؿ ( والتي مف -ف )المرسؿالمحادثة الصوتية بشرط توفر الميكروفوف والكاميرا لكال مف الطرفي

                                                           
1
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2
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وكذلؾ الحاؿ في مجاؿ االتصاالت الستغناء قميال عف الياتؼ العادي والخموي ،شأنيا تدفع األفراد إلى ا

 1الدولية . 

 :باآلتي اإللكتروني البريد خصائص

  يفيدمما  العالـ في مكاف أي في رسائمو يستمـأف المستفيد مف الخدمة يستطيع 

 الناس كافة بمختمؼ فئاتيـ .

 الرسالة تمقي مجبر عمى  غير فيو الذي يناسبو، الوقت في رسائمو يطمع عمى أف يمكف لممستخدـ

 . نفسيا اإلرساؿ لحظة في مف البريد

 ؤسسات التيمال عمؿ يسيؿما وىذا نفسو، الوقت في مختمفة جيات إلى رسائؿ عدة يستطيع إرساؿ 

 . معرض أو مؤتمر أو ندوة إلى عديدةجيات  بدعوة ترغب

 2اإللكتروني .  ضافية بالبريدممفات إ يمكف ربط 

 الشبكة العالمية 

فاإلنترنت ىو مجموعة مف شبكات  ،الويب نترنت والشبكة العالميةمصطمحي اإليجب التفريؽ بيف 

البصرية وتوصيالت لياؼ ب المتصمة ببعضيا البعض عف طريؽ أسالؾ نحاسية وكابالت األالحواسي

بينما الشبكة العالمية ىي مجموعة مف الوثائؽ والمصادر المتصمة معا عف  ،لى ذلؾالسمكية وما إ

مف الخدمات التي تقدميا شبكة المعمومات الدولية ومف ىذه  ،الشبكة العالميةي ة فطريؽ روابط فائق

نترنت أFirfoxمثؿ الفير فوكس ) الخدمات متصفحات الويب المختمفة  internetكس بمور ( وا 

explorer)) ؽ الروابط الفائقة وىي يأخرى عف طر مكف لممستخدـ مف التجوؿ مف صفحة إلى حيث ي

 3كة العالمية . التي تسمى بالشب
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11ص2000 الحاسب، لعلوم العربٌة المكتبة القاهرة، ،1 ط اإلنترنت، مًلمستخد األساسً المرجع:أبوالعطا محمد يمجد-
2
اآلدابكلٌةالدنمارك،فًالمفتوحةالعربٌةاألكادٌمٌةمنشورة،غٌرماجستٌررسالةاإلنترنت،صحافةالمهداوي،شكرحسنفارس-

 31ص،2007والتربٌة،
3
95ص ، 2008 األسرةللنشر، مكتبة القاهرة، 1طالحاسبات، شبكات مقدمة عبدالمنعم،، محسن-
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 الدخول عن بعد 

حاسوب أخرى، ميما كاف بعدىا  بأجيزةف يتصموا ة المعمومات الدولية لمستخدمييا أحيث تسمح شبك

عديد مف مف العمؿ المنزلي والمشاركة في نواع جديدة بيا مف مكاف المستخدـ وىذا يشجع أو قر أ

 .الصناعات 

  االتصال الصوتي 

في وقتنا  أصبحتاالتصاؿ عف طريؽ برامج اتصالية والتي  يأتي الدوليةالصوت عبر شبكة المعمومات 

تقدميا شبكة  بر خدمة مف الخدمات التيتف ىذه البرامج تعحيث إ viberبرزىا الحاضر عديدة مف أ

، والتي تعتبر في حد ذاتيا سيمة مجانية سواء محمية أو دولية جراء مكالماتالمعمومات الدولية إ

قؿ ، باإلضافة إلى قمة تكمفتيا في االتصاالت أجدا كما لو كانت الياتؼ العادي االستخداـ ومريحة

 1خاصة لمسافات طويمة. التصاالت العادية كالياتؼ وغيره بكثير مف ا

  نظمة التعاونية األ 

لى تطور العمؿ التعاوني ،حيث يسمح صاؿ عبر شبكة المعمومات الدولية إدى انخفاض تكمفة االتلقد أ

  .ف تنشئ مواقع مشتركةنفسيا أ يا االىتماماتلمجموعات ل

  خدمة التمقيم 

ما يصدر  وىي مف الخدمات التي تقدميا شبكة المعمومات الدولية لتمكف المستخدميف مف متابعة كؿ

جؿ متابعة كؿ جديد ينشر ف عمى المواقع لزيارتيا وذلؾ مف ألى الدوراعف المواقع دوف الحاجة إ

 2عمييا.
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  والتسوقالتسويق 

سرع الطرؽ ا لمشركات التجارية المختمفة،حيث تعتبر مف أواسعً  اشبكة المعمومات الدولية سوقً  أصبحت

لكترونية ،وكذلؾ ج عف سمعيا والوصوؿ إلى أكبر عدد مف األفراد حيث يطمؽ عمييا التجارة اإلمترويل

 1لكترونيا . العالمية إ صي والتي يمكف مف خالليا التعرؼ إلى الماركاتسيمت عممية التسوؽ الشخ

  خدمة تقديم المعمومات 

والتي تشمؿ جميع مجاالت الحياة حيث توفر الشبكة المعموماتية جميع المعمومات المتنوعة والمختمفة 

  .بسرعة فائقةو 

  خدمة التخاطب والمحادثة 

مثؿ  المختمفة الشبكات عبر أكثر أو شخصيف بيف االتصاؿ مف نوع ىو الفوري و التراسؿالتخاطب أ

 مف النوع وىذا ،الرسائؿإلرساؿ ومتابعة  وسيطة برامج استخداـ ويتطمب ذلؾا، غيرى أو اإلنترنت

فراد لفوري والمحادثة المباشرة بيف األكما توفر خدمة التخاطب ا ،اإللكتروني البريد بواسطة يتـ سؿراالت

 2 .والجماعات مف خالؿ ما يسمى بغرفة الحوار

 خدمة الممفات 

رساؿ الممفات ونسخيا بمختمؼ أ حسب  الممفات ممكنة لمنقؿ تكوف ىذهأف نواعيا بشرط أي نقؿ وا 

 3. شروط المتصفحات والتطبيقات اإللكترونية 
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 62،صسابقالمرجعالكترونً،فٌصلأبوعٌشة،اإلعالماإلل-
2
7ص والتطبٌقات،مرجعسابق، والوسائل المفاهٌم – الجدٌد اإلعالم صادق: مصطفى عباس-
3
22ص،2006للنشر،وائلدارعمان،،2طالحاسوب،شبكاتتكنولوجٌاداؤد،سلٌمانسرحانالحسنً،صادقمجعفر-
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 خدمة السفر والسياحة

بفضؿ شبكة  اصبح بإمكاف المسافر الحجز المسبؽ لمفنادؽ ومعرفة الغرفة التي سيقيـ فييفقد أ

وبي إلى ور ا إذا نوى السفر مف بمد أيضً وكذلؾ حجز تذكرة القطار وحجز المقعد أ، المعمومات الدولية

   خر.وبي آور بمد أأل

  خدمة التواصل االجتماعي 

برزىا موقع الفيس بوؾ جتماعي التي ظيرت عمى مواقع عدة أبرز مظاىر التواصؿ االومف أ

facebook  ترفييية ىدافو في البداية تعميمية اجتماعية ،حيث إف ىذا الموقع كانت أ 2005في عاـ

ة ة ما شيدتو بعض الدوؿ العربيخاص اً ت تتوسع ليصبح ليا دورا سياسيا خطيرا ومؤثر أىدافو بدولكف أ

 .مف أحداث في األونة األخيرة 

  االتصال الجماىيري 

خبار التصاؿ الجماىيري مف خالؿ عرض األشبكة المعمومات الدولية مف وسائؿ ا أصبحتحيث 

 لخ(ط المتعددة )صوت، صورة، فيديو ..إوتداوليا عف طريؽ الوسائ

 أصبحتلكترونية ،وبذلؾ شاىدة التمفزيوف وقراءة الصحؼ اإلإلذاعة ومحيث يمكف االستماع إلى ا

 1ىميا التفاعمية .ت االتصاؿ الجماىيري بخصائص عدة أدوابكة المعمومات الدولية أداة مف أش

 

 

 

 

                                                           
1
148ص-147،صمرجعسابقكترونً،عبٌرالرحبانً،اإلعالمالرقمًاإل-
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 استخدام شبكة المعمومات الدولية  وسمبيات يجابياتإ


 يجابيات اإل

 دة في مختمؼ المجاالت والتي مف شأنيا زادت مف شعور وفرت شبكة المعمومات الدولية خدمات عدي

  .،والتحرر مف قيود الزمفلحريةنساف بااإل

 العممي في فاقا جديدة في البحث مومات الدولية مف تعزيز العمؿ األكاديمي وفتحت آساعدت شبكة المع

 مختمؼ المجاالت والتخصصات .

 نساف مف ضغوط الحياة فضال عف منتديات الحوار عمومات الدولية في الترفيو عف اإلتساىـ شبكة الم

 1لكترونيا والتي تساىـ بدورىا في تشجيع التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي بيف البشر .إوالنقاش ا

 ختمؼ الشركات نشطة التجارية والترويج ليا لمثر كبير عمى األكاف لشبكة المعمومات الدولية أ

والمؤسسات التجارية، حيث بذلؾ تطورت التجارة اإللكترونية ، ووفرت إتاحة السمع لمجميور في 

 لكترونيا .ودخؿ ميداف التنافس فيما بينيا إ ،لـنحاء العامختمؼ أ

 2نواعيا أفي الترويج لمكتب اإللكترونية بمختمؼ  ساعدت شبكة المعمومات الدولية 

 ت اإلستخدامسمبياال

 ثرت بشكؿ واضح وأ ،و كباركبير عمى حياة البشر سواء كانوا أطفاؿ أثر شبكة المعمومات الدولية ليا أ

العالـ خر بعيدا عف ـ ىذه الشبكة واالنتقاؿ مف موقع إلى آمافالجموس لساعات طويمة أ في نشأتيـ ،

التي يتحصموف عمييا تولد لدييـ ضغوطات نفسية ، وكمية المعمومات الواقعي الذيف يعيشوف فيو

 وعصبية .

                                                           
1
180ص–179،مرجعسابق،صمعاصرة رؤٌة العامة العالقات، الدلٌمً زق ا الر عبدعبدالرازقالدلٌمً،-
2
180ص–179مرجعسابق،صال،معاصرة رؤٌة العامة العالقات، العبدالرازقالدلٌمً،-
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 شرة في تشخاص والمؤسسات والتشيير بيـ عف طريؽ برامج االختراؽ المختمفة والمنخرؽ حرمة األ

ىذه االختراقات قد تصؿ و   دؽ التفاصيؿ دخوؿ عمى الممفات الخاصة ومعرفة أاآلونة االخيرة، وذلؾ بال

 الشخصيات .برز في بعض األحياف إلى أ

 عديد مف القومي لمدوؿ والمجتمعات حيث إف بعض الدوؿ قامت بحجب ف فييا تيديدا لأليرى البعض أ

الحروب وىي لى ذلؾ صناعة نوع جديد مف ترى فييا تيديدا ألمنيا، باإلضافة إ مف المواقع التي

 تية .خر مف الجرائـ وىي جرائـ المعمومانوع آ التي برزت فيياالحروب المعموماتية و 

 جيزة كة المعمومات الدولية عمى صحة اإلنساف فالموجات التي ترسميا أثر السمبي التي تخمفو شباأل

 . يف ىذه الشبكةمراض لممستخدمعديد مف األالحاسوب تسبب ال

  خاصة في مجاؿ البحث وكذلؾ مف جانب مات الدولية عمى السرقة العممية ساعدت شبكة المعمو

 .التوثيؽ والنشر 

  1لى ىذا العالـ . دامة وسمبية واستدراج المراىقيف إفي انتشار نشاطات ىساعدت 

   عمومات الدولية في الوطن العربي معوقات شبكة الم
استخداـ شبكة المعمومات الدولية بشكؿ  ـما أعديد مف المعوقات التي تقؼ حائالً يواجو الوطف العربي 

 : كبير ومف ىذه المعوقات

  2 رضية .األ شبكات االتصاؿلغياب التخطيط الحكومي الشامؿ وضعؼ البنية التحتية 

 مكانيات شبكة المعمومات الدولية في الوطف العربيضعؼ استغالؿ وتوظيؼ إ. 

 تبعيتيا لمحكومة . اغمب نترنت وتكوفلخدمات اإل احتكار شركات معينة 

 نترنت واالشتراكاتاإلجود شركات مستقمة تتعمؽ بخدمة دارة لعدـ و غياب اإل. 

                                                           
1
2017/فبراٌر/25تارٌخالدخول،(com.WWW.Rezgar)الدولٌةالمعلوماتشبكة-
2
عصارالعلمًللنشروالتوزٌعلرقمًالجدٌد،األردن،داراإلعالماعزةاللحام،مصطفىٌوسفكافً:اإلماهرعودةالشمالٌة،محمود-

52،ص2015،
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 نجميزية عمى الشبكة وعدـ اتقانيا مما مغة اإلف معظـ مستخدمي شبكة المعمومات الدولية ال يجيدوف الإ

 .يسبب صعوبة في االستخداـ

 لى فرض بكة وقاعدة البيانات والمعمومات إضافة إغياب التفاعمية السريعة نتيجة ضعؼ خطوط الش

  .لتفاعؿقيود الرقابة ما يحد مف حرية ا

  ًمية حيث األوكذلؾ جيزة الحاسوب في كؿ منزؿ ا في شراء أالفقر والركود االقتصادي يسبب عائق

 .خرىة كتابة وقراءة مقارنة بالدوؿ األميالوطف العربي مف ارتفاع نسبة األ يعاني

 ارتفاع نسبة تكمفة استخداـ شبكة المعمومات الدولية والخدمات المقدمة واالشتراكات الشيرية.  

  حداث تؤثر بشكؿ سمبي عمى استخداـ شبكة التي تشيدىا المنطقة العربية مف أالعوامؿ السياسية

  .المعمومات الدولية

 ا عامً  45لىإ12لشبكة المعمومات الدولية تتراوح أعمارىـ ما بيف مستخدميف الف معظـ العمر ال شؾ إ

 1 تقريبا ومنيـ يستخدموف الشبكة لمترفيو والتسمية والدردشة .

 

 

 

 

                                                           
1
196ص-195لكترونً،مرجعسابق،صعبٌرالرحبانً:اإلعالماإل-
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  شبكات مواقع التواصل االجتماعي
ف مف الخدمات التي توفرىا شبكة المعمومات الدولية خدمة التواصؿ االجتماعي، ا بأسمفنا سابقً كما أ

فرازات إنتاجات وا   برز مواقع التواصؿ االجتماعي والتي تعتبر مفالتطرؽ إلى أحيث سيقـو الباحث ب

 اؿ في مينة العالقات العامة ليا دور فعّ صبح أ والتي ،شبكة المعمومات الدولية

 ماىية شبكات التواصل االجتماعي 

نيا ، حيث عرفيا موقع م اً لمشبكات التواصؿ االجتماعي سنحصي عدد ناؾ عديد مف التعريفاتى

وتسمى مواقع الشبكات االجتماعية، حيث تعتمد في  20نيا ) مواقع الجيؿ الثاني ويب ويكبيديا بأ

واقع رض العمى المستخدميف بالدرجة األولى والتواصؿ بينيـ سواء كانوا أصدقاء عمى أوينيا ساس تكأ

 1عالـ التواصؿ االجتماعي.أو كانوا أصدقاء عمى 

ماعية بيف مجموعة مف الة تستخدـ في تسييؿ الحياة االجتشبكة فعّ "نيا وتعرفيا ىبة محمد خميفة بأ

ى مف االتصاؿ ببعضيـ وتوظؼ في ذلؾ االتصاؿ صدقاء القدامما تمكف األ، كالمعارؼ واألصدقاء

 2."ما يوطد العالقة االجتماعية بينيـ ،المرئي والصوتي وتبادؿ الصور

لممشترؾ فييا إنشاء  نترنت تتيحمنظومة مف الشبكات اإللكترونية عبر اإل"وعرفيا فايز الشيري بأنيا 

خريف لدييـ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع عدد أعضاء آ ، ومف ثـ ربطو مف خالؿموقع خاص بو

 3."و الثانوية وغير ذلؾ نفسيما أو تجمعو مػػػػػع أصدقاء الجامعة أ االىتمامات واليوايات

ىذه يمكف استخالص تعريؼ ليا مف مجمؿ والتي  ،لشبكات التواصؿ االجتماعيوتعددت التعريفات 

 :التعريفات  

ما فييا القياـ بالتواصؿ بعدة طرؽ أ المعمومات الدولية يستطيع مف يممؾ حسابىي مواقع عمى شبكة 

شخاص كتابة ، صوتا ، صورة مع مف يريد سواء مع مف يممكوف حسابا في ىذه المواقع سواء كانوا ا
                                                           

1
3/2017مارس/3.(تارٌخالدخولwww.wikipedia.comشبكةالمعلوماتالدولٌة)-

2
59ـ58،ص2013عمان،-ردن،دارأسامةللنشر،األ1شبكاتالتواصلاالجتماعً،ط-عالمالجدٌدعلىخلٌلشقرة،اإل-

3
21،ص2003منٌةالمصاحبةلوسائلاالتصالالجدٌدة،دارالحكمة،دبً،بدهللافاٌزالشهري:التحدٌاتاألع-
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ركات والمؤسسات شخاص معنوييف كالشطبيعييف كاألصدقاء القدامى أو أصدقاء العمؿ أو زبائف أو أ

عماؿ في واآلراء والمشاعر أو الترويج لسمعة أو منتج معيف أو إنجاز األافكار بادؿ اأحيث يمكف ت

 1مجتمع افتراضي . 

كة المعمومات الدولية والتي ليا أىداؼ متعددة فمنيا نيا مجموعة مف المواقع عمى شبوعرفيا الباحث بأ

وبطرؽ  نحاء العالـمختمؼ أوالتعارؼ بأصدقاء جدد في  صدقاءتيدؼ إلى التواصؿ االجتماعي بيف األ

فراد لدييـ ح دورىا يتزايد بمرور الوقت حيث أصبح في وقتنا الحاضر غالبية األصبمتعددة، بؿ أ

سواء لمترويج عف السمع  عماؿ المختمفةتدخؿ في إنجاز األ أصبحتوالتي  ،حسابات عمى ىذه المواقع

واقع في ىذه الشبكات تخاطب بيا ليا م أصبحتحتى المؤسسات الحكومية أو اإلعالنات وغيرىا ، 

 . عامة الشعب

عف  متعددة ناىيؾ اغراضً اعي عمى شبكة المعمومات الدولية ألمواقع التواصؿ االجتم أصبحتوبيذا 

 غراض ما يمي : الترفيو والتسمية ومف ىذه األ

  الحصوؿ عمى المعمومات المختمفة. 

 والتشارؾ فييا تكالإيجاد حموؿ لممش.  

  2. ضوعاترشاد حوؿ مختمؼ المو اء و تمقي النصح واإلفكار و اآلر المشاعر واألالتعبير عف 

  االجتماعيةبرز ىذه الشبكات ومن أ

 ( Facebook) : فيسبوك
ابف التاسعة عشر  mark zuckerbergعمى يد مارؾ زوركربرغ  2004ئ ىذا الموقع في عاـ نشِ أُ 

مي الفيس بوؾ بيذا االسـ داللة عمى ما كاف وسُ ا في جامعة ىارفارد في ذلؾ الوقت،والذي كاف طالب

تاحة الفرصة ليـ لمتعارؼ انت تطبع وتوزع عمى الطالب بيدؼ إيسمى بو كتب الوجوه والتي ك
                                                           

1
43،صمرجعسابقاالجتماعٌة العالقات فً وتأثٌره االجتماعٌة الشبكات مواقع استخدام:نومار نرٌمان مرٌم-

2
 74ص-62المالجدٌد،المرجعالسابق،صعخلٌلشقرة،اإلًعل-
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خاصة بعد االنتياء مف بعضيـ البعض واستمرار الصداقات  والتواصؿ وتبادؿ المعمومات واآلراء مع

 نحاء العالـ .أرج ، حيث يتفرؽ الطالب في مختمؼ الدراسة والتخ

  ًا.وسع انتشار و ليقوـ بعمؿ كتب الوجوه بطريقة أسيؿ وأساسي لحيث كاف اليدؼ األ

تطوير الموقع وربطو  حيث اقتصر ىذا الموقع في البداية عمى الطالب بجامعة ىارفارد وبعد ذلؾ تـّ 

ات ،وفي عاـ تطويره ليشمؿ المؤسسات والشرك بيف مختمؼ الجامعات والمدارس ومع مرور الوقت تـّ 

تطوير الموقع ليصبح بإمكاف أي شخص تجاوز السف الثالثة عشر  نوعية حيث تـّ  ةحصمت نقم 2006

  .في الموقع اً ف يصبح عضو ًا أويمتمؾ بريد

 نحاء العالـ في أ كثر استخداماوالفيس بوؾ مف أشير وأىـ مواقع التواصؿ االجتماعي واأل

قة عداد نبذة شخصية عف حياتو وذلؾ بمثابة بطاالعضو مف إفي ىذا الموقع يتمكف  ونإلى أ باإلضافة

سماء يشترط في ىذا الموقع استعماؿ األ ،لذلؾىوية وتعارؼ لمف يريد التعرؼ إليو والتواصؿ معو

ومشاركة منشوراتيـ  ئوصدقاة ،ويستطيع كؿ عضو في ىذا الوقع أف يّطمع عمى آخر أخبار أالحقيقي

ضوعات ومشاركتيا لالطالع و مو و، مف منشورات وأخبار أرض عمى حائط العضعف طريؽ ما يع

  1صدقاء الشخص الذي قاـ بالمشاركة المنشور عمييا .أ

كثر سيولة مف التواصؿ في وأ لممتواصميف فيو اً افتراضي اصبح موقع الفيس بوؾ يشكؿ مجتمعً وأ

صدقاء وحظر مف ال تيار مف يريد التواصؿ معيـ مف األاخ الواقعي ، حيث يستطيع المستخدـالمجتمع 

 . لمموقع الفيس بوؾ اكثر الفئات استخدامً ويعتبر الشباب مف أ، يريدىـ 

 متطمبات استخدام الفيس بوك 

 لكترونيميارة استخداـ الحاسب اإل.  

 جيزة الخاصة بذلؾلمعمومات الدولية والحصوؿ عمى األاالشتراؾ في خدمة شبكة ا.  
                                                           

1
94ص-92حسٌنمحمودهتٌمً:العالقاتالعامةوشبكاتالتواصلاالجتماعً،مرجعسابق،ص-
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 ىاتؼ لالشتراؾ في الموقعو رقـ أف يكوف لديو بريد إلكتروني أ. 

  . 1تعبئة النموذج الخاص بطمب فتح حساب عمى الموقع 

 youtube يوتيوب
بواسطة  2005ظير موقع يوتيوب عمى شبكة المعمومات الدولية في الخامس عشر مف فبراير عاـ 

ي تقدـ المواد الت ا مف أشير المواقع اإللكترونيةيضً أ والذي يعد   paypalثالثة مف موظفيف شركة بايباؿ 

 أيةرساؿ إ إمكانيةالمصورة والمنتجة، بواسطة المستخدميف ليذا الموقع وتقـو فكرة ىذا الموقع عمى 

ممفات تتكوف مف مقاطع الفيديو عمى شبكة المعمومات الدولية مجانا  وذلؾ بمجرد تسجيؿ المستخدـ 

ضافة باإلضافة إلى ذلؾ يستطيعوف إشخاص حوؿ العالـ ع وبذلؾ يستطيع رؤيتيا مالييف األعمى الموق

ىمية ة مف خمس درجات تعبر عف مدى أتعميقات حوؿ المقاطع وتقييميا مف خالؿ نسبة معينة مكون

رباح ىائمة نظرا الرتفاع عدد وحقؽ ىذا الموقع أ ممؼ الفيديو وذلؾ مف وجية نظر المستخدـ لمموقع 

 2مستخدميو .

 tweterموقع تويتر 
لتواصؿ االجتماعي يقدـ خدمة التدويف التي تسمح لمستخدميو بإرساؿ تحديثات ىو موقع مف مواقع ا

وذلؾ رفا لمرسالة الواحدة ،ر عف حالتيـ وتسمى تغريده في حد أقصى ال يزيد عف مائة وأربعيف حتعب

و أو عبر البرامج المحادثة الفورية أ smsو عف طريؽ رسالة نصية مباشرة عف طريؽ موقع توتير أ

 التطبيقات الذي يقدميا المطور مف خالؿ موقع الفيسبوؾ.

                                                           
1
 74ص-73ص،مرجعسابقاالعالمالجدٌد،:شقرةعلًخلٌل-
2
41،ص2008الهاديللطباعةوالنشر،عالم،بٌروت،دارإعالمضدإنترنتعبدالحمٌدحمود:اإل-
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األمريكية ومف بعد ذلؾ  obviousكمشروع بحثي قامت بو شركة  2006وظير موقع تويتر في عمـ 

 1طمؽ رسميا لممستخدميف .أ

  استخدامات ووظائف الشبكات االجتماعية
 وىي عمى النحو التالي :عديد مف الوظائؼ واالستخدامات لممواقع الشبكات االجتماعية 

  الوظيفة االجتماعية 

نحاء البمداف في العالـ وخمؽ الصداقات داقات وجمع المستخدميف مف مختمؼ أفي تكويف الصوتمثؿ 

بينيـ وتفعيؿ التواصؿ لدييـ فيي تسمح بإنشاء غرؼ خاصة بالدردشة والتعارؼ ومشاركة الصور 

  .ومقاطع الفيديو ، والممفات المختمفة

 التسويق وظيفة  

حيث تستخدـ كوسيمة لمتواصؿ بيف الشركة وجميورىا باعتبار شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ 

مة لتكويف صورة ذىنية طيبة ودعـ العالمة التجارية بيف الفئات المختمفة مف ميفيسبوؾ وتويتر وسيمة 

 2الجميور. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
2017/مارس/5،الدخول،تارٌخwww.vip4soft.com/news/1شبكةالمعلوماتالدولٌة-
2
ناصرأبوشعبان،اتجاهاتالعاملٌنفًالعالقاتالعامةنحواستخدامالشبكاتاالجتماعٌة.دراسةمٌدانٌةعلىالمؤسساتالمحلٌة،سارة-

41ـ40داب،قسماإلعالم،جامعةغزة،صغٌرمنشورة،كلٌةاآلماجستٌرةرسال

http://www.vip4soft.com/news/1،تاريخ
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 العالقات العامة وشبكة المعمومات الدولية


 عزز أنشطة العالقات العامة في التالي :ت شبكة المعمومات الدولية 

 .والعمالء الجميور فئات ومداخالت ءار  آ رصد  -

 .بالمنظمة الخاصة واألخبار المعمومات متابعة  -

 .والعمالء الجميور مع والتفاعؿ التواصؿ  -

 مع تواصميا في العامة لمعالقات ميمة اتصاؿ وسيمة شبكة المعمومات الدولية  أصبحت مذلؾب

 الموقع ذلؾ وتدعيـ مستمرة بصورةالشركة  موقع عمى المتاحة المعمومات تجديد وبشرط الجميور

صد مطبوعات في إليو اإلشارة خالؿ مف الموقع باسـ الجميور وتعريؼ البحث بأدوات الشركة  تار اوا 

 فعاؿ .إعالمي مركز وجود جانب إلى ة،الشرك اىتماـ أو عمؿ مجاؿ نفس في أخرى بمواقع وربطو

جابات والصور والمعمومات البيانات يضـ الموقع عمى  1 .الشائعة األسئمة وا 

 العامة للعالقات شبكة المعلومات الدولٌة أهمٌة


 سائدة كانت التي التقميدية العالقات عمى يسود إنتشارىا أف والمتوقع الشبكية العالقات مصطمح بظيور
 وسيمةكونيا  بحاجة الى  في وتتحدد ،تياأىمي عمى تأثر  والتي,،شبكة المعمومات الدولية  ظيور قبؿ
 أكثر وبشكؿ، العامة الجميور فئات مف العديد دراتوقميارات  تطور مع تتوافؽ منةاز تم سريعة تصاؿإ

 2 تمخيص يمكننا تحديداً 

 :التالية النقاط في العامة لمعالقات شبكة المعمومات الدولية أىمية

                                                           
1
22ص ،2010،القاهرةدارالعالمالعرب1ًط واإلعالن، العامة العالقات فً دراسات رضوان، فاروق أحمد-
2
فًالسودان، ئاتالحكومٌةالهٌ بعض على تطبٌقٌة العامةدراسة فًالعالقات لالتصال كوسٌلة اإلنترنت فاعلٌةخالدإبراهٌمإسحاق:-

207-206،ص2012جامعةالسودانللعلوم،غٌرمنشورةندكتوراه
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 العامة العالقات دوائر تعريؼ في ىاـ ر فعاؿ ودو   المتعددة ابأدواتي شبكة المعمومات العالمية معبت 
 المواقع أو اإللكتروني البريد خدمات مثؿ وفورية متعددة بطرؽ ةشركلم والخارجي الداخمي مجميورل

 يدالجد اإلعالـ مواقع عبر أو اإللكترونية
 أو االلكترونية رسالتمال عبر سوًاء المختمفة ورائحبش لمجميور الصحيحة المعمومة إيصاؿ في ارً و د معبت 

 وغيرىا الدورية إللكترونيةا اإلخبارية تار شالن بواسطة أو ةشركال موقع عمى النشر عبر
 وسيمة تميز ظؿ في خاصة والدولي المحمي المستوييف عمى سمعتيا وتعزيز ةشركال تسويؽ في ساىـت 

 عمى تنشر بأف تيتـ تالشركا أف نجد حيث والثقافية فيةار الجغ لمحواجز بتخطيو شبكة المعمومات الدولية 
 متعددة بمغات شبكة المعمومات الدولية

 سرع وقتقؿ جيد وتكاليؼ وفي أأب ةالشرك ومنتجات خدمات وتسويؽ ترويج في اً ر دو  ليا 
  شبكة  فإف وقوعيا قبؿ األزمات مواجية عمى العمؿ العامة العالقات ووظائؼ أىداؼ مف كاف إذا

 المحيطة الفعؿ وردود لتوجيات المستمرة المتابعة عبر األمر ىذا تحقيؽ في ساىـت المعمومات الدولية 
 .ةشركبال
 اإلعالـ وسائؿ مع ومتفاعمة جيدة عالقات إقامة عمى المتعددة بخدماتو شبكة المعمومات الدولية ساعدت 

 مطموبة، معمومات يأ وتوفير الفوري لمتواصؿ محدودة ال إمكانيات ةالشرك عطيت حيث والصحافييف
 .ذلؾ وغير فيديو أو نصوص أو صور سوًاء مختمفة بأشكاؿ

 عتبر شبكة المعمومات الدولية مصدرا لمعالقات العامة في اى شركة ، يمكف االعتماد عمييا في توفير ت
حصاءات وغير ذلؾ مما يساعد في تجييز   أوأى مادة إعالمية أو مطبوعات أو تصاميـ معمومات وا 

 1. المختمفة واألنشطة لمفعاليات التنسيؽ



 :شبكة المعلومات الدولٌة  عبر العامة العالقات على المؤثرة العوامل


 العالقات مجاؿ في باالتصاؿ القائـ عمى الضغوط بعض مف الجديدة اإللكترونية اإلعالمية البيئة زادت

 : اآلتي مع التكيؼ ضرورة ومنيا العامة

 أىـ مف الجديدة البيئة في السرعة عامؿ أصبح حيث الويب، عمى والنشر البث سرعة : السرعة
                                                           

1
207،المرجعالسابق،صالعامة فًالعالقات لالتصال كوسٌلة اإلنترنت فاعلٌةخالدإبراهٌمإسحاق:-
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 بث باالتصاؿ القائـ بمقدور أصبح إذ ونشرىا، األخبار اختيار معايير في تتدخؿ التي العوامؿ

 .عمييا الحصوؿ بمجرد اإلعالمية المادة

 تغيرىا عف فضال إعالميا،ً  توظيفيا يتـ التي ةقِنيوالت الفنية األدوات وحداثة جدة :الحداثة

 .المستمر

 ىائؿ زخـ وسط اإلعالمية مصداقيتو إثبات كيفية ضغوط باالتصاؿ القائـ يواجو  :المصداقية

 التي المصادر مصداقية مف التثبت كيفية وكذلؾ ،عبر شبكة المعمومات الدولية المتدفقة الوسائط مف
 الوظائؼ بيف دقيؽ فاصؿ وجود عدـ ظؿ في إليو تتدفؽ التي المعمومات وضخامة معيا، يتعامؿ

 1.واإلعالنية والتسويقية التحريرية

 وظائف استخدام شبكة المعمومات الدولية في مجال العالقات العامة
 -ممارسي العالقات العامة ما يمي :تقدميا شبكة المعمومات الدولية لومف الوظائؼ التي 

  البحث عن المعمومات 

  .عف المعمومات التي تيمو مف مصادرىاي ف يبحث ويستقصيث يتمكف ممتيف العالقات العامة أح

  استقبال المعمومات 

 2 .خباريةمف مصادرىا كالمواقع والشبكات اإلاستقباؿ المعمومات  أي

 

  التعميـ عف بعد 

في عصرنا الحالي والتطور الذي  صبحاؿ بمراكز التدريب والدورات حيث أوذلؾ مف خالؿ االتص

 .ف يتعمـ المتخصص عف بعدأ صاحبو

  التحاور عن بعد 

                                                           
1
131 ص سابق، مرجع جدٌدة، اتصال وسٌلة اإلنترنت بخٌت، السٌد -
2
24أحمدرضوان،دراساتفًالعالقاتالعامةواإلعالن،مرجعسابق،ص-
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عضاء الذيف ليـ المعمومات الدولية وخاصة بيف األ قامة حوار بيف مستخدمي شبكةخالؿ إ وذلؾ مف

  .اىتمامات مشتركة

  لكتروني النشر اإل 

  .المواقع المختمفة والمتعددة عبر الخاصة بالعمؿ ضوعاتعف طريؽ نشر المقاالت والمو 

 كترونيالبريد اإلل  

انت مكتوبة أو صوتية سواء ك الخاصة بالعمؿ لكترونيةويستخدـ البريد اإللكتروني إلرساؿ الرسائؿ اإل

 1عديد مف المزايا ومنيا .لؾ الستقباليا عمى حد سواء ولو و مؤسسة وكذإلى أفراد أ

 ـ خدمة المجموعات التجارية :

لى مات مشتركة ويتحوؿ ىذا االىتماـ إمف المشتركيف ليـ اىتما مجموعة تواصؿ بيف عفىي عبارة 

ف كؿ عضو في المجموعة لو بار وغيرىا، باإلضافة إلى أخالة تتبادؿ بينيا المعمومات واألمجموعة فعّ 

  .القدرة في التحكـ في نوع المقاالت التي يريد االنتفاع بيا

 2لكترونيع وتسويقيا عف بعد بما في ذلؾ اإلعالف اإلرض السمحيث يتـ ع لكترونيةالتجارة اإل 

 برز استخدامات ممارسي العالقات العامــــة لشبكة المعمومات الدولية .أ
 

 ؤسسة والعالـ داة اتصاؿ ىامة بالجميور المعبر الشبكة العالمية حيث تمثؿ أ تصميـ موقع لممؤسسة

وذلؾ بما يعكس صورة طيبة لممؤسسة وذلؾ بنشر كافة المعمومات التي تتعمؽ  الخارجي بصفة عامة، 

 بالمؤسسة وتحسف صورتيا .

                                                           
-

1
24سابق،صالمرجعالعالن،،دراساتفًالعالقاتالعامةواإلحمدرضوانأ

2
نترنتالعالمٌةواستخدامهافًالمكتباتومراكزالمعلوماتوقائعالمؤتمرالعربًالثامنحسنمحمدالعفسً،مهاأحمدغنٌم،شبكةاإل-

 421ص-420نوفبرالقاهرةمصرص4-1للمعلومات
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  ّف بعض استخداـ قواعد البيانات عمى الشبكة لمحصوؿ عمى المعمومات وكتابة التقارير، األمر الذي يمك

معرفة اللى باإلضافة إلقرار داخؿ مؤسساتيـ ، المشاركة في صنع ا ممارسي العالقات العامة مف

 عامة .العالقات البمينة  د في مختمؼ المجاالت وخاصةجديواالطالع عمى كؿ 

 استخداـ البريد اإل ( لكترونيmailوذلؾ كوسي ) مة لالتصاؿ الشخصي سواء كاف بيف أعضاء المؤسسة

  . و االتصاؿ بالجميور الخارجيجميورىا الداخمي أ

 لى ردود الجميور طالع عمى موقع المؤسسة والتعرؼ إخالؿ اال لى صورة المؤسسة وذلؾ مفالتعرؼ إ

 1.  وكذلؾ ما ينشر مف قبؿ المنافسيف والمستخدميف ليذه الشبكة

 نشطتيا واالستفادة منيا  وتبادؿ المختمفة لممؤسسات والتعرؼ إلى أ التصفح واالطالع عمى المواقع

 2المعمومات والخبرات معيا في مجاؿ التخصص .

 التي تساعد عمى تحسين مينة العالقات العامة عبر شبكة المعمومات الدولية المرتكزات


 لمعمومات الدولية بما يجب عمى ممارسي العالقات العامة في ظؿ التطور السريع توظيؼ شبكة ا

 .ىدافيـ والتكيؼ مع التغييرات يتناسب مع أ

 مف الوسائؿ االتصالية، ولذلؾ يجب شار الكثير ماـ انتو العالقات العامة في تحدي كبير أصبح ممارسأ

موسع ومعرفة الشريحة و كثر تركيزا في توجيو اتصاالتيـ مع الجميور بشكؿ محدد عمييـ أف يكونوا أ

  .التي يتـ مخاطبتيا

 يجاز في عرض المعمومات عمى شبكة المعمومات الدولية نظرا لمتطور البعد عف المغة الرنانة واإل

 كثر ذكاء . والذي جعمت منو ألتعميمي لمجميور العممي وا

                                                           
1
 الوطن فً العامة العالقات مؤتمرورقةعلمٌةمقدمةفًالمعلوماتٌة، فًعصرالوسائطو العامة العالقاتمستقبلموسى: األمٌن محمد-

8صالمستقبل، وآفاق الحالً الواقع :العولمة ظل فً العربً
2
 سابقال،موقعwww.Alnoor.seشبكةالمعلوماتالدولٌة-


http://www.alnoor.se/
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سي العالقات العامة التعرف إلى أىم القواعد العامة في التعامل وبناء عمى ذلك يجب عمى ممار 

 خالقي مع شبكة المعمومات الدولية .األ

 مانة في طمب المعمومات والبياناتااللتزاـ بالصدؽ واأل.  

 لغير وليس لمتكـ عمييامعمومات شبكة المعمومات الدولية لمنشر ليستفيد منيا ا.  

 فراد المجتمع مف المعمومات والبيانات الضارةاية وحماية أاتخاد كافة التدابير الالزمة لموق.  

 لى توثيؽ العالقة مع الجماىير والبيانات واآلراء الخاصة بالمسؤوليف باإلضافة إ القياـ بنشر المعمومات

  .ي تمنحيا شبكة المعمومات الدوليةتيؼ التطبيقات الالمختمفة مف العمالء ، المورديف ، الموظفيف بتوظ

 مراعاة الخصوصية واحتراميا وعدـ التدخؿ في خصوصية الغير.  

 1قميمية والعالمية . ػػػػػواصؿ والتعاوف عمى مختمؼ األصعػػػػدة الوطنية واإلالتعارؼ والت 

 نشطة العالقات العامةدام مواقع التواصل االجتماعي في أاستخ


ىو االتصاؿ ذو االتجاىيف والذي يساىـ إف أساس عمؿ العالقات العامة وأنشطتيا وتحقيؽ وظائفيا 

وما توفره مف إمكانات  المعمومات الدولية  شبكةإف ، ففي تكويف صورة حسنة لممؤسسة والحفاظ عمييا 

قؿ أقؿ مدة وبأ إتاحة المعمومات والبيانات فيممارسو العالقات العامة كثير وخاصة في مجاؿ ساعدت 

 2تكاليؼ .

 ىائالً  امف قوة عمؿ ممارسي العالقات العامة ووفرت ليـ كمً  تف شبكة المعمومات الدولية زادوبذلؾ فإ

لى كمية ، باإلضافة إخرىاأل مجاالتؿ في صميـ عمميـ وكافة المف المعمومات المختمفة والتي تدخ

كبيرة جدا ، وبذلؾ استفادت مينة  أصبحتالمعمومات المتوفرة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 

دؽ معرفة وضع مجتمع معيف ، ث أصبح مف األسيؿ واألالعالقات العامة مف ىذه المعمومات ، حي
                                                           

1
موقعسابقال،www.Alnoor.seشبكةالمعلوماتالدولٌة:-
2
ردنٌةمنوجهةنظرالجمهورالداخلً،العاملةفًالمستشفٌاتالخاصةاألقسامالعالقاتالعامةحسٌنصالحسلٌمان:تقٌٌموظائفأ-

.21،ص2008،السعودٌة،23دارة،العددالثانً،المجلدالقتصادواإلةالملكعبدالعزٌز،ادراسةتحلٌلٌة،مجلةجامع

http://www.alnoor.se/


62 
 

ف يدرس رويج لسمعة مؤسسة في مجتمع معيف أيمكف لمسؤوؿ العالقات العامة الراغب في ت فمثالً 

لى وضع السوؽ ووسائؿ الترويج ا سيتعرؼ إالتواصؿ االجتماعي وبيذتفاعؿ ىذا المجتمع عبر مواقع 

 التي تناسبو . 

ويؽ ف شبكات التواصؿ االجتماعي ليست عينا لممارسي العالقات العامة لتسومما تقدـ نجد ا

ؽ لمعالقات العامة يا عمييـ لمقياـ بمياميـ، في تحقصبح محتمً مؤسساتيـ ومنتجاتيـ وحسب، بؿ ا

 خدمات عدة منيا : 

 لكتروني لمشركةالموقع اإلبيا عبر  التعريؼو  خبار الشركةنشر أ.  

 كبر عدد مف شرائح المجتمع وصوؿ إلى ألم بناء وصيانة صورة الشركة. 

 منتجات التي تقدميا الشركةو اشرح طبيعة الخدمات أ.  

 راء الجميور تجاه المؤسسةالقياـ باستطالع الرأي العاـ ومعرفة آ. 

  تحسيفالالتطوير و تمقي المقترحات والشكاوي لمعمؿ عمى.  

 لى الموظفيف عف طريؽ مواقعيـ وصفحاتيـجذب كفاءات جديدة والتعرؼ إ. 

  1 .يادة المبيعات الترشيد في استيالؾ الخدمات، وز 

  داء العملو العالقات العامة أثناء أن تواجو ممارسلتي يمكن أالمعوقات ا
  مر الذي باستخداـ الحاسب األس لديو معرفة خاصة لغير المتخصصيف ومف ليصعوبة االستعماؿ

 .يتطمب التدريب 

 مر الذي وخاصة في تحميؿ الممفات وانقطاعيا أحيانا األ ضعؼ سرعة خدمة شبكة المعمومات الدولية

 .العالقات العامة مف إنياء العمؿ ويعيؽ ممارس

                                                           
1
 (www.waragati.comشبكةالمعلوماتالدولٌة)-

http://www.waragati.com/
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  ومات تتسـ مر الذي يجعؿ عممية البحث عف المعمالمعمومات والكثير مف المواقع األوجود كـ ىائؿ مف

 .بالصعوبة

 جيزة والوسائؿ الحديثة الخاصة باالرتباط بشبكة المعمومات الدولية عدـ توفر األ. 

 مف مخاوؼ يرجع  توفير خدمة شبكة المعمومات الدولية، وذلؾ يرجع بعض المؤسسات مف عدـ اقتناع

 1 .خالقيةأسبابيا إلى أسباب أمنية وأ

  فضال عف ضعؼ البنية التحتية في كثير مف الدوؿ النامية مما يعيؽ توفيؽ ىذه الدوؿ في التوافؽ مع

 .الشبكة العالمية 

عديد من استخدامات الشبكات االجتماعية التي يمكن ومن خالل ذلك يرى الباحث بأن ىناك 

ن تستغميا أ خاصةالعالقات العامة بصفة  لممؤسسات الحكومية في ليبيا بصفة عامة وفي مجال

 فادة منيا في مجال العمل ومنيا :واالست

 ودعـ الصورة الذىنية لممؤسسة خمؽ الوعي بالعالمة التجارية الخاصة بالشركات التجارية. 

 فعاؿ مف خالؿ شكؿ فوري ومعرفة اآلراء وردود األوسع والتفاعؿ معو بالتواصؿ مع الجميور بشكؿ أ

  .و الخدمةألتعميقات عف السمعة المعمف عنيا ا

 لى كافة المعمومات عف التقنية الحديثة التي تفيد المؤسسات في مجاؿ عمميا التعرؼ إ. 

 خبار المنافسيف واالستفادة مف تجاربيـمتابعة أ.  

 عالف والتسويؽشبكات االجتماعية في الدعاية واإليمكف استخداـ ال. 

 ف عبير عف آرائيـ واقتراحاتيـ بشأمتو العمالء ليور الخارجي سواء مف المستيمكيف أتشجيع الجم

 و تغيير.تجات والخدمات المقدمة مف تحسيف أالمن

                                                           
1
52ماهرعودةالشمالٌة،محمودعزةاللحام،مصطفىٌوسفكافً:اإلعالمالرقمًالجدٌد،المرجعسابق،ص-
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  ثالتالفصل ال

 الدراسة الميدانية 
 

 مناقشة الحصول عمى النتائج

 البيانات الشخصية  -
 داء العمؿفي أاستخداـ شبكة المعمومات الدولية  -
 لى استخداـ شبكة المعمومات الدولية فعت إالعوامؿ التي د -
العالقات العامة عمى نشرىا مف خالؿ استخداـ شبكة  والمضاميف التي يحرص ممارس -

 المعمومات الدولية 
المنفعة التي تعود عمى ممارسي العالقات العامة والشركات التي يعمموف بيا مف استخداميـ  -

 لشبكة المعمومات الدولية
المعمومات الدولية في لشبكة  العالقات العامة عند استخداميـ يالمعوقات التي تواجو ممارس -

 داء عمميـأ
ممارسي العالقات العامة لوسائؿ االتصاؿ الخاصة بالمؤسسة عبر شبكة  درجة استخداـ -

 المعمومات الدولية.
  عبر شبكة المعمومات الدوليةلمواقع  ممارسي العالقات العامةمستوى استخداـ  -
 لشبكة المعمومات الدوليةالسمبيات الناتجة عف استخداـ ممارسي العالقات العامة  -

  لنتائج والتوصياتا –

 

 

 



65 
 

 

  الخصائص العامة للمبحوثٌن -

 استخراج جداوؿ التوزيعات التكرارية والمئوية  فراد عينة الدراسة تـّ خصائص أ عمى لمتعرؼ

 ولخصت النتائج ما يمي :

 عينة الدراسة حسب النوع  -

 (3)جدول رقم 

ناث %( وقد بمغت نسبة اإل83.8بنسبة ) المبحوثيف مف الذكورأف أغمب  مف خالؿ ىذا الجدوؿ نجد

ركات تعتمد عمى الذكور في عمميا أكثر مف ف الشأ لىإ وىذا يشير ،%(16.2ضمف المبحوثيف )

 في ظروؼ مختمفة .نيـ يعمموف وذلؾ أل ناث،اإل

  الحالة االجتماعية

 (4 )جدوؿ رقـ
 انُسجخ انتكرار انحبنخ االجتًبػُخ 

2623.4 ػسثبء -ػسةأ

8273.9 يتسوجخ -يتسوج

10.9 يطهمخ -يطهك 

21.8 ريهخأ -أريم

 11101 111 جًبنٍاإل

%( 73.9بمغت) بنسبة فيـ كانوا مف المتزوجيلممبحوثيف أغمبلة االجتماعية الحايوضح ىذا الجدوؿ أف 

 نسبتيا  رمؿوقد كانت الحالة االجتماعية أ%( ،23.4) بمغت بنسبة عزبتمييا الحالة االجتماعية األ ،

 %( .0.9ماعية مطمؽ وبمغت بنسبة )خيرة الحالة االجت،وجاءت في المرتبة األ%(1.8)

 انُسجخ انتكرار انُىع

9383.8 ركىر

1816.2 إَبث

111100.0 اإلجًبنٍ
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 الفئة العمرية 
 (5)جدول رقم 

 انُسجخ انتكرار انفئخ انؼًرَخ

32.7 52لم يٍ أ

52-01 1513.5

01-02 1614.4

02-01 2219.8

5549.5 فًب فىق 01

111100.0 جًبنٍاإل

%( ، ويمكف تفسير 49.5درىا )فما فوؽ بنسبة ق 40 عمار المبحوثيف مفأ غمبف أأ يشير ىذا الجدوؿ

لى إ 35حمة العمرية والتي تتراوح مف ولية وخبرة في العمؿ ، تمييا المر مسؤ ف ىذه المرحمة مرحمة ذلؾ إ

 عمار مفـ العطاء وبذؿ المجيودات ، ثـ األ%( وىذه المرحمة تض19.8سنة بنسبة قدرىا )  40

مف   تضـ طاقات شبابية متجددة ، ثـ األعمار وىذه المرحمة  %(14.4سنة بنسبة بمغت )  35لى إ30

 . %(2.7سنة بنسبة بمغت )  25قؿ مف %( وأخيرا األعمار أ13.5) بنسبة سنة 30لى إ25

 المستوى التعميمي  -
 ( 6رقم )جدول 

 النسبة التكرار المؤىل العممي
 8.1 9 عداديإ

 33.3 37 و ما يعادلو ثانوي أ
 54.1 60 و ما يعادلو جامعي أ

 4.5 5 دكتوراهماجستير و  فوق الجامعي
 100.0 111 جمالياإل

ف )و ، صحاب المؤىالت الجامعيةأ مف فراد العينة%( مف أ54.1ف )أ يتبيف مف ىذا الجدوؿ  33.3ا 

ف )و ما يعادلو ،و %( لدييـ مؤىؿ ثانوي أ  ) خيراوأ،عدادي ؤىؿ إفراد العينة لدييـ م%( مف أ8.1ا 

،وىذا يدؿ  اجازه عالية)ماجستير( ودقيقة)دكتوراه( ،الجامعيفوؽ مف المبحوثيف لدييـ مؤىؿ  %(4.5
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ف تعتمد ىذه الشركات في مف المؤىميف تأىيال جامعيا ، وألف مف الضرورة أ فراد العينةأ غمبعمى أف أ

 .المالؾ الوظيفي المؤىؿ عمميا عمى 

  التخصص  
 (7)جدول رقم 

 انُسجخ انتكرار  انتخصص

2825.2 يتخصص ػاللبد ػبيخ 

8374.8 خري تخصصبد أ

111100.0 جًبنٍاإل

 متخصصيف في العالقات العامة وبنسبة بمغتغمب المبحوثيف كانوا غير أف أ يشير ىذا الجدوؿ

ف %(،وىذا مؤشر يدؿ عمى أ25.2عامة )( ، وقد كانت نسبة المتخصصيف في العالقات ال74.8) %

 الوظيفي . مالؾبتخصص العالقات العامة في ال باالىتماـ واالقتناعالشركات لدييا قصور 

 طبيعة نشاط المؤسسة -
  (8)جدول رقم 

 انُسجخ انتكرار انتصُُف

7668.5 خذيٍ

3531.5 َتبجٍإ

111100.0 جًبنٍاإل

 

،وقد كانت %( 68.5كثر حيث كانت نسبتيا )ف الشركات ذات الطابع الخدمي أأىذا الجدوؿ يوضح 

 .  %(31.5قؿ بنسبة قدرىا )أ نتاجيالشركات ذات الطابع اإل
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 المسمى الوظيفي لمعالقات العامة  -

 (9)جدول رقم 

 انُسجخ انتكرار انًسًً انىظُفٍ 

2825.5 دارح إ

2421.6 يكتت

2926.1 وحذح

3027.0 لسى

111100.0 جًبنٍاإل

وحدة لمعالقات  منيا كانت (%26.1 )و ،كانت قسـ(% 27.0)ىذا الجدوؿ اف في  البيانات عكست

كتب لمعالقات العامة بنسبة خيرا كاف مكانت إدارة لمعالقات العامة، وأ منيا %(25.5 )العامة ،

(21.6%. ) 

 مدة العمل في العالقات العامة  -

  (10 )جدول رقم

 النسبة  التكرار  مدة العمؿ
 24.3 27 سنوات 5قؿ مف أ

 21.6 24 سنوات 10الى  5مف 
 19.8 22 سنة  15لى إ 10مف 
 34.2 38 سنة فما فوؽ 15
 100.0 111 جمالياإل

%، وقد 34.2سنة فما فوؽ(بنسبة  15فراد مجتمع الدراسة الذيف لدييـ خبرة )أف أ ىذا الجدوؿ يبيف

 10لى إ 5تمييا الذيف خبرتيـ )مف% ، ثـ 24.3سنوات ( نسبتيـ  5قؿ مف كانت الذيف لدييـ خبرة )أ

%، 19.8سنة ( بنسبة بمغت  15لى إ10% ، وأخيرا أصحاب الخبرة ) مف  21.6بنسبة  سنوات(

 سنة فما فوؽ( 15)تتراوح خبرتيـ  فراد العينة خبرتيـ واسعة حيث غالبيتيـ العظمىعمى أف أوىذا يدؿ 
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 البيانات التي تتعمق بالدراسة

 مدى استخدامك لشبكة المعمومات الدولية  -

 

 ( 11)جدول رقم 

 النسبة التكرار مدى االستخداـ
 3.27 27 ستخدمو ال أ

 28.8 32 حياناأستخدمو أ
 46.8 52 ستخدمو بشكل دائمأ
 100.0 111 جمالياإل

 

، في يستخدموف شبكة المعمومات الدولية بشكؿ دائـ مف المبحوثيف(  %46.6)ف أيشير ىذا الجدوؿ 

 منيـ (%3.27)فأحيانا ، بينما نجد أمنيـ يستخدموف شبكة المعمومات الدولية ( % 28.8حيف أف )

 . ال يستخدموف شبكة المعمومات الدولية

عمى %،وىذا يؤكد 75.6لى ات الدولية قد تصؿ إشبكة المعموم ف مستخدميألى وتشير ىذه النتيجة إ

ىمية شبكة المعمومات أ شبكة المعمومات بدرجة عالية ، والتي تدؿ عمىل يفمستخدمالف المبحوثيف مف أ

ىميتيا ليا أ أصبحتو  وبشكؿ متسارع،  ةخير تشار استخداميا في اآلونة األالدولية كوسيمة حديثة زاد ان

 . والقطاعات  في مختمؼ المجاالت
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 معدل االستخدام لشبكة المعمومات الدولية  -
 ( 12 )جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار   معدؿ االستخداـ 
 60.7 51 يوميا 

 22.6 19 سبوعياأ
 4.8 4 مرة كؿ شير 

 4.8 4 ستخدـنادر ما أ
 7.1 6 ستخدـ ال أ
 100.0 84 جمالي اإل
ت االستخداـ وجاء في عمى معداليوميا مف أ لشبكة المعمومات الدولية الجدوؿ أف استخداـيوضح ىذا 

ما معدؿ عدـ %(، أ22.6سبوعيا بنسبة ) %( ،ويمييا معدؿ االستخداـ أ60.7)بنسبة المرتبة األولى و 

ستخدـ الستخداـ مرة كؿ شير مع نادر ما أ، وجاء بالتساوي معدؿ ا(%7.1 كاف بنسبة )االستخداـ 

 %.4.8بنسبة 

ف الغالبية العظمى مف المبحوثيف يستخدموف شبكة المعمومات الدولية يوميا ، وذلؾ ألىمية أ ىذا يشير

 ىذه الوسيمة  بأىمية لى جانب وعي المبحوثيفمفة إشبكة المعمومات الدولية في مجاالت الحياة المخت

 .متوسط ساعات التصفح لشبكة المعمومات الدولية في العمل -
 ( 13 )جدول رقم

 النسبة % التكرار مدة االستخدام  
 23.1 18 قل من ساعة أ

 55.1 43 ساعات 5لىإ2من 
 15.4 12 ساعات 8لى إ 6من
 6.4 5 ساعات 8كثر من أ
 100.0 78 جمالياإل

 2المعمومات الدولية )مف ـ شبكة مف المبحوثيف يستغرقوف في استخدا (%55.1)أفالجدوؿ  ىذا يظير

يوميا  قؿ مف ساعة) أ المعمومات الدولية شبكةييـ الذيف يستغرقوف في استخداـ ساعات (،ثـ يم 5لى إ
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ساعات  8إلى  6يستغرقوف في االستخداـ )مف مف المبحوثيف ( % 15.4) فأو ، (%23.1)وبنسبة ( 

ساعات يوميا( بنسبة بمغت  8 ثر مفكالشبكة )أ لىيوميا ( ، وأخيرا الذيف يستغرقوف في الدخوؿ إ

6.4% . 

 مكان االستخدام لشبكة المعمومات الدولية  -
 ( 14) جدول رقم

 انُسجخ % انتكرار جبثخاإل يكبٌ االستخذاو 

1823.1ال انًُسل

6076.9نعم

78100.0 جًبنٍاإل

 انؼًم

 

2025.6ال

5874.4نعم

78100.0 جًبنٍاإل

 

 انًمبهٍ

6785.9ال

1114.1نعم

78100.0 جًبنٍاإل

 يميياو  ،في المنزؿ يستخدموف شبكة المعمومات الدولية( منيـ % 76.9 أف ) الجدوؿ ىذايتضح مف 

مف  (%14.1)خيرا ،وأ شبكة المعمومات الدولية في العمؿيدخموف عمى ( مف المبحوثيف % 74.4)

وىذا يشير مف خالؿ النتائج عمى  المبحوثيف يدخموف عمى الشبكة مف خالؿ المقاىي المخصصة لذلؾ،

 .كبر العمؿ بدرجة أشبكة المعمومات الدولية في المنزؿ و أف أغمب أفراد العينة يدخموف عمى 

الموظفيف  أغمب لدى جيزة الحاسوب المتصمة بشبكة المعمومات الدوليةوقد الحظ الباحث توفر أ 

 . ريب المتقدـ عمييا ورفع الكفاءةالتد زيادة نو البد مفبمجتمع الدراسة، ويجيدوف استخداميا، غير أ
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 خدمة شبكة المعمومات الدولية في العمل

  (14)جدول رقم 

وفرح خذيخ شجكخ انًؼهىيبد 

 انذونُخ فٍ انؼًم

 انُسجخ انتكرار

79.0 ال

7191.0 نعم

78100.0 جمالياإل

ويعتمدوف  فراد العينة لدييـ خدمة شبكة المعمومات الدولية بالعمؿأغمب أ فأ يتبيف مف ىذا الجدوؿ

فراد العينة ال يوفر ليـ العمؿ خدمة شبكة مف أ( % 9.0) ويمييا ، (%91.0)بنسبة بمغت قدرىا  اعميي

ركات الميبية تيتـ ف الشعمى أ وىذا يدؿ مف خالؿ النتائج،  المعمومات الدولية وال يعتمدوف عمييا

وسيمة مف الوسائؿ الحديثة  ة في مجاالت العمؿ وجعمت منياالمعمومات الدولي شبكةبتوظيؼ خدمة 

 .عدىا في جميع المجاالت المختمفة التي تسا

 شبكة المعمومات الدولية في خدمة وظيفتك المكمف بيا  استخدام -

 ( 15)جدول رقم 

 انُسجخ انتكرار االستخذاو

33.8 أستخذو ال

2633.3 حُبَبأ

4962.8 َؼى

78100.0 جًبنٍاإل

الدولية في خدمة الوظائؼ  يستخدموف شبكة المعمومات غالبية المبحوثيفأف  يتبيف مف ىذا الجدوؿ

دموف شبكة المعمومات في يستخ مف المبحوثيف (%33.3 )فا  ، و (% 62.8 ) ف بيا بنسبةالمكمفي

يجابي يدؿ ، وىذا مؤشر إإطالقاداء عمميـ ال يستخدمونيا في أ%( منيـ  3.8 )فا  حيانا، و وظائفيـ أ

عمى جدوى تمؾ الوسائؿ والتقنيات الموجودة في شبكة المعمومات الدولية لتطوير وتحسيف استخداميا 

 .في الوظائؼ المختمفة داخؿ الشركة 
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 داء وظيفتك لك في أ ىمية استخدام شبكة المعمومات الدوليةرجة أد -

 (17جدول رقم )

 النسبة التكرار ىميةدرجة األ
 9.0 7 غير ميمة

 25.6 20 لى حد ماميمة إ
 65.4 51 ميمة

 100.0 78 جمالياإل
بنسبة قدرىا  بمغت ف شبكة المعمومات الدولية ميمةأ يروف أف نسبة الذيفالجدوؿ ىذا يوضح 

، (25.6)%في العمؿ بنسبة  لى حد ما%( ، في حيف مف يروف أف شبكة المعمومات ميمة إ65.4)

وىذه النتيجة تشير . %(9.0) ميمة بنسبة بمغتات الدولية غير ف شبكة المعمومالذيف يروف أخيرا وأ

في مختمؼ  أداء العمؿالى وعي ممارسي العالقات العامة بأىمية شبكة المعمومات الدولية ودورىا في 

 .المجاالت والتخصصات ، سواءا كاف بالشركات الخدمية أو اإلنتاجية 
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  داء واستخدام شبكة المعمومات الدولية في الميام والوظائفأ -

 (16)جدول رقم 

غُر  انىظُفخ

يىافك 

 ثشذح

غُر 

 يىافك 

 يىافك يحبَذ 

 

 يىافك

 ثشذح

انًتىسط  جًبلاإل

انحسبثٍ 

 انًرجح

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

 

انجحج ػٍ انًؼهىيبد 

وانجُبَبد وانجرايج انتٍ 

 داء وظُفتٍ فٍ انؼًمر أتطى

 

0ك


083535784.3460.661

%0.00.010.344.944.9100.0

انتخطُط وتحذَذ األهذاف 

ػذاد انجرايج ورسى انؼًم وإ

سُبسخ انًؤسسخ يٍ خالل 

استخذاو شجكخ انًؼهىيبد 

 انذونُخ

 

0ك


6213318783.8070.883

%0.07.726.942.323.1100.0

داراد داخم انتُسُك ثٍُ اإل

انًؤسسخ وخبرجهب يٍ 

خالل استخذاو شجكخ 

 انًؼهىيبد انذونُخ 

05143029784.0640.902ك

%0.06.417.938.537.2100.0

أػًبل انًؤسسخ انتُظُى 

َشطتهب وتىزَغ انًهبو وأ

واالختصبصبد يٍ خالل 

االتصبل ػجر شجكخ 

 انًؼهىيبد انذونُخ

34222920783.7561.021ك

%3.85.128.237.225.6100.0

ػًبل تمُُى ويتبثؼخ أ

واَشطخ انًؤسسخ انتٍ 

تُشر ػجر شجكخ انًؼهىيبد 

 انذونُخ

15192924783.897ك




0.961

%1.36.424.437.230.8100.0

 106.0االَحراف انًؼُبرٌ =                               009.0تىسط انًرجح انؼبو =ًان

 

ت والبيانات لصالح البحث عف المعموماجاءت  جابة المبحوثيفمف إ عمىالنسبة األ أف، يوضح ىذا الجدوؿ

% ( 44.9بدرجة موافؽ بشدة وبنسبة بمغت قدرىا ) و في العمؿ  المبحوثيف داءوالبرامج التي تطور أ

عداد البرامج ورسـ سياسة ومف تـ جاء التخطيط وتحديد أىداؼ العمؿ وا  (، 4.346وبمتوسط حسابي قدره )

%( 42.3المؤسسة مف خالؿ استخداـ شبكة المعمومات الدولية بدرجة موافؽ وبنسبة بمغت قدرىا) 

ويمييا التنسيؽ بيف االدارات داخؿ المؤسسة وخارجيا مف خالؿ استخداـ  ،(3.807) ي قدرهوبمتوسط حساب
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خيرا جاء (، وأ4.064( وبمتوسط حسابي )% 38.5بمغت ) بنسبةو شبكة المعمومات الدولية بدرجة موافؽ 

عماؿ وتقييـ ومتابعة أ يع المياـ واالختصاصات ،نشطتيا وتوز أعماؿ المؤسسة وأ تنظيـعمى التساوي 

 . %(37.2عمى التوالي)  نشر عبر شبكة المعمومات الدولية، وبنسبة بمغتالمؤسسة التي ت نشطةوأ

التي تساعد في ألغراض البحث عف المعمومات ة مف المبحوثيف يستخدموف الشبكة ف الغالبيونالحظ أ

 لى تطوير مينة العالقات العامة وتوسيعيا .تطوير العمؿ وىذا إف دؿ يدؿ عمى سعي المبحوثيف إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 لى استخدام شبكة المعمومات الدولية في مجال عممكالعوامل التي دفعتك إ 
 (17)جدول رقم 

غُر  انؼىايم

يىافك 

 ثشذح

غُر 

 يىافك 

 يىافك يحبَذ 

 

 يىافك

  ثشذح

انًتىسط  جًبنٍاإل

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

 

 عمالالمساعدة في إنجاز األ
المختمفة والبحث عن المعمومات 

 قل وقت وجيد ممكنبأ

4.5120.639 006264678ك

%0.00.07.733.359.0100.0

تسييل خدمات عدة مثل البريد 
لكتروني وتحويل الممفات اإل 

 المختمفة

11103036784.2690.832ك

%1.31.312.838.546.2100.0

النشر الفوري لممعمومات  إمكانية
خبار بصورة مما أدى إلى تغطية األ

 مباشرة

01191939784.2300.866ك

%0.01.324.224.250.5100.0

االشتراك إلكترونيا في المجالت 
عبر  لكترونية بصورة مباشرةاإل 

 لكترونيالبريد اإل 

05212725783.9230.922ك

%0.06.426.934.632.1100.0

االطالع عمى الندوات والمؤتمرات 
والنشاطات العممية والصناعية 

 الخاصة بعممي والمعارض

26143026783.9231.029ك

%2.67.717.938.533.3100.0

يجاد حمول متكاممة المساعدة في إ
في المجال الحاسوبي والمجاالت 

 خرىاأل

16202724783.8590.989ك

%1.37.725.634.630.8100.0

في الرد عمى االنتقادات  المساعدة
  لى مؤسستكالتي توجو إ

19112829783.9611.049ك

%1.311.514.135.937.2100.0

مومات مع تساعدني في تبادل المع
 خرىالزمالء في اإلدارات األ

3283332784.1410.976ك

%3.82.610.342.341.0100.0

تساعدني في التواصل مع الجميور 
 معو الخارجي وتبادل المعمومات

03142734784.1790.864ك

%0.003.817.934.643.6100.0

413162322783.5891.210ك الترفيو والتسمية

%5.116.720.529.528.2100.0

ف استخداميـ لشبكة المعمومات الدولية يساعدىـ ف ممارسي العالقات العامة يروف أ، أ الجدوؿيوضح ىذا 

بدرجة موافؽ بشدة وبنسبة و قؿ وقت وجيد ممكف المعمومات بأ المختمفة والبحث عف عماؿنجاز األفي إ
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النشر الفوري  إمكانية لى(، يمييا جاءت رؤية المبحوثيف إ4.512)وبمتوسط حسابي  %(59) بمغت

حسابي بمتوسط و  (% 50.5) بدرجة موافؽ بشدة وبنسبةو خبار بصورة مباشرة لممعمومات لتغطية األ

بدرجة  لكتروني وتحويؿ الممفات المختمفةتسييؿ خدمات عدة مثؿ البريد اإل تومف ثـ جاء ،(4.230)

في التواصؿ مع  المساعدة،ويمييا (4.269 )بمتوسط حسابي (% 46.2 )موافؽ بشدة بنسبة مقدارىا

 )وبمتوسط حسابي(% 43.6) بدرجة موافؽ بشدة وبنسبة معو الجميور الخارجي وتبادؿ المعمومات

( % 42.3)بدرجة موافؽ وبنسبة  خرىاألاإلدارات في ، ثـ جاء تبادؿ المعمومات مع الزمالء (4.179

والمؤتمرات والنشاطات العممية والمعارض ، ويمييا االطالع عمى الندوات (4.141 ) وبمتوسط حسابي

جاءت المساعدة  ،و مف ثـ(3.923)وبمتوسط حسابي (%38.5 ) بدرجة موافؽ وبنسبة الخاصة بالعمؿ

 )وبمتوسط (%37.2)بدرجة موافؽ بشدة وبنسبة  مؤسستؾإلى  جوتو في الرد عمى االنتقادات التي 

موؿ متكاممة في المجاؿ الحاسوبي والمجاالت يجاد حإبالتساوي عامؿ المساعدة في  ،ويمييا (3.961

بدرجة موافؽ  لكترونياإللكترونية بصورة مباشرة عبر البريد اإللكترونيا في المجالت إواالشتراؾ  ،خرىاأل

يرا عامؿ الترفيو والتسمية خوأ ،(3.923)( ،4.512ره عمى التوالي)% وبمتوسط حسابي مقدا34.6وبنسبة 

ف شبكة عمى النتائج السابقة اتضح لنا بأ وبالتدقيؽ ( 3.589)وبمتوسط  (%29.5)بنسبة بدرجة موافؽ 

قؿ وقت المختمفة والبحث عف المعمومات بأ عماؿإنجاز األفي  فاعتمد عمييا المبحوثو  المعمومات الدولية

لمعمومات الدولية واستخداميا في إنجاز ىمية شبكة اتواصؿ مع الجميور، وىذا يدؿ عمى أوال وجيد ممكف

 عماؿ والواجبات والوظائؼ المختمفة داخؿ الشركات موضع الدراسة .نفيذ األوت
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 ىم المضامين التي تحرص عمى نشرىا من خالل استخدامك لشبكة المعمومات الدولية أ -

 (18)جدول رقم 

غير موافق  المضامين
 بشدة

غير 
 موافق 

 موافق محايد 
 

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 0.922 4.076 31 27 15 5 0 ؾ برامج تدريبية تتعمؽ بالوظيفة 

% 0.0 6.4 19.2 34.6 39.7 
عمؿ التي تقـو بيا الورش 

 المؤسسة
 0.898 3.807 19 31 22 6 0 ؾ
% 0.0 7.7 28.2 39.7 24.4 

 المؤتمرات والندوات العممية
 ؿ العمؿافي مج

 0.907 3.859 23 25 26 4 0 ؾ
% 0.0 5.1 33.3 32.1 29.5 

عالنات والممصقات اإل
 رشادية المتعمقة بالعمؿاإل

 0.827 4.128 29 33 13 3 0 ؾ
% 0.0 3.8 16.7 42.3 37.2 

عف مومات خبار والمعاأل
 المؤسسة  أعماؿ وبرامج

 0.893 4.076 31 25 19 3 0 ؾ
% 0.0 3.8 24.4 32.1 39.7 

تتعمؽ  التي  الفيديومقاطع 
 نشطة العمؿوأبإنجازات 

 1.255 3.730 27 23 14 8 6 ؾ
% 7.7 10.3 17.9 29.5 34.6 

إلعالنات والممصقات اإلرشادية المتعمقة بالعمؿ ا فمف المبحوثيف يروف أ (%42.3)ف أ يبيف ىذا الجدوؿ

نسب متساوية كال مف البرامج ب ، ويمييا جاءت(4.128 )ىـ المضاميف بدرجة موافؽ وبمتوسط حسابيمف أ

األخبار والمعمومات عف أعماؿ وبرامج  و، التي تقوـ بيا المؤسسة عمؿالالتدريبية التي تتعمؽ بالوظيفة وورش 

وبدرجة ما بيف الموافؽ والموافؽ بشدة وبمتوسط حسابي عمى التوالي  (% 39.7 )نسبة بمغت ب المؤسسة 

ع الفيديو التي تتعمؽ بإنجازات جاءت المقاط ةخير مرتبة ما قبؿ األ( ، وفي ال4.076)( ،3.807(، )4.076)

خيرا جاءت ، وأ(3.730)وبمتوسط حسابي  بدرجة موافؽ بشدةو  (%34.6 ) نشطة العمؿ بنسبة بمغتوأ

، ( 3.859)وبدرجة موافؽ وبمتوسط حسابي (% 32.1)المؤتمرات والندوات العممية في مجاؿ العمؿ بنسبة 

خبار والمعمومات والبرامج نشر كؿ مف األ عمى جدوى تمؾ المضاميف المتمثمة في يدؿ يجابيوىذا مؤشر إ

 .ما يخدـ الشركات بمجتمع الدراسة ب التدريبة والندوات وورش العمؿ وغيرىا عبر شبكة المعمومات الدولية
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 من استخدامك لشبكة المعمومات الدولية وعمى المؤسسات  التي تعود عمى المبحوثين المنفعة

 (19)جدول رقم 

غير  المنفعـــــــة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق 

 موافق محايد 
 

موافق 
 بشدة

اإلجمال
 ي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
لى كافة إتساعدني في التعرف 

المعمومات عن التقنيات الحديثة التي 
 تقيدني في مجال عممي 

 4.423 78 43 28 5 1 1 ؾ
 
 

0.781 
% 1.3 1.3 6.4 35.9 55.1 100.0 

تساعدني عمى التواصل مع جميور 
 وسع أالمؤسسة بشكل 

 0.812 4.256 78 33 36 6 2 1 ؾ
% 1.3 2.6 7.7 46.2 42.3 100.0 

تتيح لي فرصة المشاركة وتبادل 
شخاص لدييم الميول أاآلراء مع 

 واالىتمام بمينة العالقات العامة 

 0.867 4.026 78 25 34 16 2 1 ؾ
% 1.3 2.6 20.5 43.6 32.1 100.0 

لى الفرص إتساعدني في التعرف  -
التدريبية والدورات التي تناسب 

 تخصصي 

 0.784 4.269 78 35 31 10 2 0 ؾ
% 0.0 2.6 12.8 44.9 44.9 100.0 

بفضل تجاربي عمى مواقع التواصل  
 االجتماعي نمت مياراتي 

 0.893 4.076 78 27 36 10 4 1 ؾ
% 1.3 5.1 12.8 46.2 34.6 100.0 

التي  تكالالمشتساعدني في حل  
 تواجو عممي 

 0.911 4.025 78 29 26 19 4 0 ؾ
% 0.0 5.1 24.4 33.3 37.2 100.0 

 ستخدم مواقع التواصل االجتماعيأ
عالنات الخاصة اإلنشر  في

 بالمؤسسة ولمدعاية والتسويق

 0.986 3.961 78 29 24 18 7 0 ؾ

% 0.0 9.0 23.1 30.8 37.2 100.0 

ي العام عن الرأتمكنني من قياس  
و المنتجات التي تقدميا أالخدمات 
 المؤسسة

 1.092 3.769 78 23 27 18 7 3 ؾ
% 3.8 9.0 23.1 34.6 29.5 100.0 

االطالع واالستفادة من تجارب 
 خريناآل

 0.851 4.051 78 27 31 17 3 0 ؾ

% 0.0 3.8 21.8 39.7 34.6 100.0 

لى كة المعمومات تساعدىـ في التعرؼ إف شبمف المبحوثيف يروف أ (%55.1) فأالجدوؿ  ىذا يوضح

 حسابي بدرجة موافؽ بشدة وبمتوسطو  في مجاؿ عمميـ تفيدىـعف التقنيات الحديثة التي  كافة المعمومات

بفضؿ و جميور المؤسسة بشكؿ واسع، ؿ مع المساعدة عمى التواصعمى التساوي  ويمييا،  (4.423)

موافؽ وبمتوسط  بدرجة ( و%46.2بمغت ) نمت ميارات المبحوثيف بنسبة التجارب عمى مواقع التواصؿ

لى الفرص التدريبية والدورات التي ( ،يمييا التعرؼ إ4.076(،)4.256)بمغ      حسابي عمى التوالي
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المبحوثيف  مف تـّ ( ، و 4.269وبمتوسط حسابي بمغ)  (%44.9)بنسبة بمغتتناسب تخصص المبحوثيف 

شخاص لدييـ الميوؿ فرصة المشاركة وتبادؿ اآلراء مع أف شبكة المعمومات تتيح ليـ يروف أ الذيف

( 4.025بدرجة موافؽ وبمتوسط حسابي )% (و 43.6) وبنسبة بمغت واالىتماـ بمينة العالقات العامة

%( بدرجة موافؽ وبمتوسط حسابي 39.7خريف بنسبة )ع واالستفادة مف تجارب اآلاالطال ومف ثـ جاء

ت التي تواجو كالساوي كال مف المساعدة في حؿ المش(،ومف ثـ جاءت عمى الت4.0513قدره )

عالنات الخاصة بالمؤسسة اقع التواصؿ االجتماعي في نشر اإلخداـ مو تاسالمبحوثوف في عمميـ و 

عمى التوالي  %( بدرجة موافؽ بشدة وبمتوسط حسابي37.2بة بمغت )ولمدعاية والتسويؽ بنس

(4.025(،)3.961 ). 

و العاـ عف الخدمات أ يالرأشبكة المعمومات تمكنيـ مف قياس مف المبحوثيف يروف أف  (%34.6 )فوا  

عمى أف ىذه وىذا يدؿ  (،4.051متوسط حسابي )المنتجات التي تقدميا المؤسسة بدرجة موافؽ وب

لى المعمومات والمشاركة والتواصؿ فيما بينيـ إضافة إتاحة فرص تبادؿ المنافع تساعد الشركات في إ

والصعوبات التي تواجو العمؿ ووضع الحموؿ  تكاللممش ي العاـوقياس الرأ استخداـ التقنيات الحديثة

 .خرى واالستفادة مف تجارب المؤسسات األالمناسبة 
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 عند استخدامك لشبكة المعمومات الدولية في خدمة وظيفتكالمعوقات التي تواجيك  -

 ( 20)جدول رقم 

غير موافق  اتـــــالمعوق
 بشدة

 موافق محايد  غير موافق 
 

موافق 
 بشدة

المتوسط  جمالياإل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
الستخدام  ليس لدي وقت

 شبكة المعمومات الدولية
 1.123 3.102 78 9 22 19 24 4 ؾ
% 5.1 30.8 24.4 28.2 11.5 100.0 

لى التدريب وعدم إالحاجة 
 معرفة االستخدام

 1.189 3.012 78 10 19 17 26 6 ؾ
% 7.7 33.3 21.8 24.4 12.8 100.0 

نترنت اإل عدم توفر خدمة  
 في العمل

 1.116 2.884 78 9 13 20 32 4 ؾ
% 5.1 41.0 25.6 16.7 11.5 100.0 

ضعف شبكة المعمومات  
 يا وبطئ

 1.129 3.705 78 23 25 16 12 2 ؾ
% 2.6 15.4 20.5 32.1 29.5 100.0 

 1.165 3.064 78 12 14 24 23 5 ؾ مشكالت متعمقة بالمغة 
% 6.4 29.5 30.8 17.9 15.4 100.0 

جيزة األعدم توفير 
والتقنيات الحديثة الالزمة 

 بالشبكةلالرتباط 

 1.262 3.128 78 15 16 17 24 6 ؾ
% 7.7 30.8 21.8 20.5 19.2 100.0 

لمعمومات الدولية وبطئيا، اعؼ شبكة مف المبحوثيف يروف ض (%32.1الجدوؿ أف )ىذا يوضح 

ف ، في حيف أالمعمومات الدولية شبكةاـ لدييـ وقت الستخدمف المبحوثيف ليس  (%28.5)ويمييا

معوؽ عدـ  ا، يمييالمعمومات الدوليةشبكة لى التدريب عمى استخداـ بحاجة إ المبحوثيفمف (24.4%)

، ثـ جاءت  (%21.8 ) بمغت جيزة والتقنيات الحديثة الالزمة لالرتباط بالشبكة بالنسبةتوفير األ

مات شبكة المعمو وفر خدمة خيرا عدـ توأ (%17.9 ) متعمقة بالمغة لدى المبحوثيف بالنسبةالمشكالت ال

ف ىناؾ معوقات كثيرة تحوؿ دوف وتدؿ المؤشرات السابقة بأ(، % 16.7)العمؿ بالنسبةالدولية في 

والمتمثمة في ضعؼ شبكة المعمومات  وظائفيـثناء تأدية عامميف لشبكة المعمومات الدولية أاستخداـ ال

 بالشبكة . توفير التقنيات الحديثة لالرتباط الدولية وقمة التدريب وعدـ
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 عبر شبكة المعمومات الدولية اتصالن وسائل اممارس العالقات العامة ع يةو مسؤ  -

 (21)جدول رقم 

 % ن يًبرش انؼاللبد انؼبيخونُخ يسؤ

1620.5 ال

3342.3 احُبَب 

2937.2 َؼى

78100.0 جًبنٍاإل

وؿ عف ىو المسؤ حيانا ممارس العالقات العامة أغالبية المبحوثيف يروف أف أف  ىذا الجدوؿيتبيف مف 

عف وسائؿ  وؿىو المسؤ  أنو، يمييا  (%42.3)بنسبة  عبر شبكة المعمومات الدولية وسائؿ االتصاؿ

 . (%37.2)نسبة االتصاؿ عبر الشبكة ب

صاؿ عبر شبكة المعمومات وؿ عف وسائؿ االتىو المسؤ  والمبحوثيف ال يروف أن مف (%20.5)خيرا وأ

ف ممارسي العالقات العامة يستخدموف وسائؿ االتصاؿ عبر شبكة المعمومات الدولية، وىذا يدؿ عمى أ

وجعميـ  يـدارة العميا مف حيث تكميفولكنيـ بحاجة الى إعادة النظر مف قبؿ اإل ،الدولية في مجاؿ عمميـ

بمجتمع والمناسب  المطموبشكؿ البتماـ العمؿ عف وسائؿ االتصاؿ بالشركة إل دائما ىـ المسئوليف

 .الدراسة
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  درجة استخدام وسائل االتصال الخاصة بالمؤسسة عبر شبكة المعمومات الدولية -

 (22)جدول رقم 

نادرا  درجة االستخدام
 جدا

 غالبا حياناأ نادر
 

 بشكل
 تمرمس

 جمالياإل
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
 

 1.390 3.166 78 21 7 26 12 12 ؾ المؤسسة صحيفة
% 15.4 15.4 33.3 9.0 26.9 100.0 

تقارير المؤسسة 
 الدورية والسنوية

 1.285 3.448 78 21 17 25 6 9 ؾ
% 11.5 7.7 32.1 21.8 26.9 100.0 

 1.306 2.825 78 12 10 22 20 14 ؾ كتيبات المؤسسة
% 17.9 25.6 28.2 12.8 15.4 100.0 

عالنات الصورة إ
الذىنية الثابتة 
 والمتحركة

 1.361 3.205 78 17 16 25 6 14 ؾ
% 17.9 7.7 32.1 20.5 21.8 100.0 

مقاطع الفيديو 
جازات عن إن

 المؤسسة

 1.471 3.166 78 21 13 17 12 15 ؾ
% 19.2 15.4 21.8 16.7 26.9 100.0 

 1.423 2.807 78 14 9 24 10 21 ؾ مجمة المؤسسة
% 26.9 12.8 30.8 11.5 17.9 100.0 

: جاءت  إلستخداـ وسائؿ اإلتصاؿ الخاصةد جاءت رؤية المبحوثيف قف بيانات ىذا الجدوؿلى بالنظر إ

نجازات إومقاطع الفيديو عف  صحيفة المؤسسةرير المؤسسة الدورية والسنوية و تقا : كال مفبالتساوي 

ستخداـ مستمر وبمتوسط حسابي عمى وبدرجة ا%(  26.9) المؤسسة بنسبة بمغت 

عالنات الصور الذىنية الثابتة والمتحركة بنسبة (، يمييا جاءت إ3.166(،)3.448(،)3.166لتوالي)

يمييا استخداـ مجمة المؤسسة بنسبة  ( 3.205رجة استخداـ مستمر وبمتوسط )بدو  (%21.8 )بمغت

خيرا جاءت كتيبات المؤسسة ، وأ (2.807)ي بدرجة استخداـ مستمر وبمتوسط حسابو  (17.9%)

لى ج تشير إ،وىذه النتائ( 2.825)بدرجة استخداـ مستمر وبمتوسط حسابي  (% 15.4 )بنسبة بمغت

الحصوؿ عمى  مف خالليا يستطيع الجميور والتي تفضيؿ بيف الوسائؿ االتصالية الخاصة بالشركات
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نجازات العمؿ وغيرىا عف إمقاطع الفيديو المعمومات واالطالع عمى الصحؼ والتقارير ومشاىدة 

 . بمجتمع الدراسة

  التواصل المختمفة في خدمة الوظائف مستوى استخدام مواقع -

 (23)جدول رقم 

 واصلـــمواقع الت
 االجتماعي

ضعيف 
 جدا

 عالي متوسط ضعيف
 

عالي 
 جدا

 جمالياإل
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
 

 1.006 4.359 78 49 15 9 3 2 ؾ فيس بوك
% 2.6 3.8 11.5 19.2 62.8 100.0 

 1.383 3.474 78 25 16 18 9 10 ؾ يوتيوب
% 12.8 11.5 23.1 20.5 32.1 100.0 

 1.593 2.820 78 19 9 15 9 26 ؾ تويتر
% 33.3 11.5 19.2 11.5 24.4 100.0 

 1.381 4.012 78 44 13 7 6 8 ؾ قوقل
% 10.3 7.7 9.0 16.7 56.4 100.0 

 1.316 2.500 78 9 8 18 21 22 ؾ ويكيبيديا
% 28.2 26.9 23.1 10.3 11.5 100.0 

يستخدموف الموقع  مف ممارسي العالقات العامة (%62.8 أف ) مف معمومات ىذا الجدوؿ يتبيف

منيـ  (%56.4)،ثـ  جابات المبحوثيفمف ضمف إ ولىفي المرتبة األحيث جاء لكتروني )فيس بوؾ( اإل

لكتروني يارة الموقع اإلمنيـ يقوموف بز  (%32.1)و  ،لكتروني )قوقؿ(الموقع اإل تخداـف باسو يقوم

جاء موقع  خيراأو  (مف المبحوثيف،% 24.4لكتروني )تويتر( وبنسبة بمغت )الموقع اإل يميوو  ،)يوتيوب(

مة يقوموف ف غالبية ممارسي العالقات العالى أ، وتشير ىذه النتائج إ( %11.5) ويكبيديا وبنسبة بمغت

لى شيرة بعض ىذه المواقع في تقديـ خدمات مختمفة مثؿ بزيارة ىذه المواقع بنسب متفاوتة ويرجع ذلؾ إ

 خرى .والبريد اإللكتروني وخدمات اتصالية أ والمعرفة التواصؿ االجتماعي والبحث
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 السمبيات الناتجة عن استخدام ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية  -

 (24)جدول رقم 

غير موافق  السمبيات
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
 

موافق 
 بشدة

 جمالياإل
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
 

التوجيات الثقافية 
المخالفة لمقيم 
 وسياسة المؤسسة

 1.218 3.089 78 11 18 26 13 10 ؾ
% 12.8 16.7 33.3 23.1 14.1 100.0 

سرار نشر أ-
 المؤسسة

 1.203 2.921 78 8 20 17 24 9 ؾ
% 11.5 30.8 21.8 25.6 10.3 100.0 

غرفة دردشة غير 
 مجدية

 1.209 2.794 78 10 8 28 20 12 ؾ
% 15.4 25.6 35.9 10.3 12.8 100.0 

تبادل ممفات وصور 
 غير الئقة

 1.265 2.730 78 10 10 21 23 14 ؾ
% 17.9 29.5 26.9 12.8 12.8 100.0 

تعتبر من ممييات 
 عن العملالوقت 

 1.191 2.782 78 9 10 25 23 11 ؾ
% 14.1 29.5 32.1 12.8 11.5 100.0 

جرائم الانتشار 
 اإللكترونية

 1.170 2.525 78 6 8 24 23 17 ؾ
% 21.8 29.5 30.8 10.3 7.7 100.0 

 سرار المؤسسة بنسبةالمعمومات الدولية يساىـ في نشر أشبكة ل يـاستخدام أفنجد الجدوؿ  مف ىذاتبيف ي

السياسة الخاصة و مجتمعنا المخالفة لمقيـ  ، ومف ثـ جاءت التوجيات الثقافية( وبدرجة موافؽ25.6%)

آراء المبحوثيف الذيف في عمى التساوي  ، وقد جاءتبدرجة موافؽ( و % 23.1)بنسبة بمغت المؤسسة ب

ممييات الوقت عف  تعتبر مففي تبادؿ ممفات وصور غير الئقة و ف شبكة المعمومات الدولية تساىـ يروف أ

خيرا وأ ،موافؽ بشدةو  بيف موافؽبدرجة و  (%12.8 )تعتبر غرؼ دردشة غير مجدية بنسبة بمغتالعمؿ، و 

( وبدرجة % 10.3 )لكترونية بسبب استخداـ شبكة المعمومات الدولية بنسبةجرائـ اإلالجاءت انتشار 

 .موافؽ 
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 اجمالي محاور الدراسة   

 (25)جدول رقم 

غير  محاور الدراسة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
 

موافق 
 بشدة

 جمالياإل
 

المتوسط 
 الحسابي 
 

االنحراف 
 المعياري

خدام شبكة مدى است
المعمومات الدولية في 

 داء الميام والوظائفأ

 0.684 3.974 78 34 31 11 2 0 ؾ
% 0.00 2.6 14.1 39.7 43.6 100.0 

لى تي دفعت إالعوامل ال
استخدام شبكة المعمومات 
 الدولية في مجال العمل

 0.589 4.059 78 33 35 9 1 0 ؾ
% 0.00 1.3 11.5 44.9 42.3 100.0 

مدى وجود مضامين 
 تحرص عمى نشرىا

 0.946 3.946 78 27 33 15 3 0 ؾ
% 0.0 3.8 19.2 42.3 34.6 100.0 

مدى وجود منفعة من 
استخدام المؤسسة لشبكة 

 المعمومات الدولية

 0.606 4.095 78 34 33 10 1 0 ؾ
% 0.0 1.3 12.8 42.3 43.6 100.0 

مدى وجود معوقات عند 
استخدام شبكة المعمومات 
 الدولية في خدمة وظيفتك

 0.946 3.149 78 6 22 33 16 1 ؾ
% 1.3 20.5 42.3 28.2 7.7 100.0 

مستوى استخدام مواقع 
التواصل المختمفة في 

 خدمة وظيفتك

 0.827 3.433 78 7 12 24 28 7 ؾ
% 9.0 35.9 30.8 15.4 9.0 100.0 

لى استخداـ شبكة مبحوثيف إلمعوامؿ التي دفعت ال جاءت ولىأف المرتبة األ توضح بيانات ىذا الجدوؿ

عمى التساوي بيف  ، يمييا موافؽ بدرجة( و % 44.6 )المعمومات الدولية في مجاؿ العمؿ بنسبة مقدارىا

وجود منفعة مف استخداـ  مدىو  ،داء المياـ والوظائؼخداـ شبكة المعمومات الدولية في أمدى است

جاءت بدرجة موافؽ بشدة ، يمييا ( و % 43.6 )بنسبة بمغت المؤسسة لشبكة المعمومات الدولية

بدرجة موافؽ ، ثـ جاءت ( و %42.3)بنسبة قدرىا  عمى نشرىا فالمضاميف التي يحرص المبحوثو 

  عند استخداـ شبكة المعمومات الدولية في خدمة وظائفيـ بنسبة فييا المبحوثو معوقات التي يواجال
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ختمفة في خدمة مستوى استخداـ مواقع التواصؿ المخيرا جاء محور بدرجة موافؽ ، وأ( و 28.2% )

غمب العامميف في نستطيع أف نستنتج أف أ اومف خالؿ ىذ،  بدرجة موافؽ( و %15.4)الوظائؼ بنسبة 

، خداـ شبكة المعمومات الدولية في أداء المياـ والوظائؼ الموكمة ليـيقوموف باستمجاؿ العالقات العامة 

، إضافة وذلؾ وفقا لمعوامؿ والمنافع والمضاميف التي تساعدىـ في عمميـ في كافة المجاالت المختمفة

ف ىذه المعوقات ليس ليا ، ما يدؿ عمى أ(%42.3 )ف المعوقات جاءت بنسبة محايدة بمغتإلى ذلؾ فإ

 . وواجباتيـ عبر شبكة المعمومات الدولية عماليـعمى ممارسي العالقات العامة عند أداء أتأثير كبير 

 ارتباط معدل االستخدام شبكة المعمومات الدولية بمتغير النوع -

 (26)جدول رقم 

 متوسط ساعات االستخدام وعـــالن
 

 المجموع
 

 5الى 2من  اقل من ساعة
 ساعات

 8الى 6من 
 ساعات

 اكثر من 
 ساعات8

 62 5 11 31 15 ؾ ذكر
% 19.2 39.7 14.1 6.4 79.4 

 نثىأ
 

 16 0 1 12 3 ؾ
% 3.8 15.3 1.2 0.0 20.3 

 78 5 12 43 18 ؾ المجموع
% 23.0 55.1 15.3 6.4 100.0. 

 Eta  =0.23قيمة االرتباط 
ستخداـ ممارسي العالقات العامة إ( والخاص بمعرفة االرتباط بيف معدؿ 28الجدوؿ رقـ )ىذا يتبيف مف 

 5لى إ2ف معدؿ استخداـ الذكور أكثر مف اإلناث بمعدؿ ومات الدولية وبيف متغير النوع ،ألشبكة المعم

،  (% 15.3)ساعات بنسبة  5لى إ 2مف  ناثبينما كاف معدؿ استخداـ اإل (%39.7 )ساعات بنسبة

ف االرتباط بيف معدؿ االستخداـ أ(  0.23)والتي تساوي  Etaالخاصة بقيمة االرتباط وبينت النتائج 
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ناثا  ومتغير النوع ضعيؼ جداً  بعنى أنو اليوجد ارتباط، وذلؾ لوعي الجنسيف سواء كانوا ذكورا أوا 

 . باىمية استخداـ شبكة المعمومات الدولية

 سنال متغيرام شبكة المعمومات الدولية بستخدارتباط معدل ا -

 (27)جدول رقم 


 

 انفئخ انؼًرَخ  

 يتىسط سبػبد االستخذاو

 

 انًجًىع

 

قلمنأ
ساعة

5لىإ2من
ساعات

8لىإ6من
ساعات

كثرمنأ
ساعات8

10203ك سُخ 52لم يٍ أ

%1.20.02.50.03.7

 01نً إ 52يٍ 

 سُخ

472013ك

%5.18.92.50.016.5

 02نً إ 01يٍ 

 سُخ 

264012ك

%2.57.6 5.10.015.2

 01نً إ 02يٍ

 سُخ

1142017ك

%1.217.92.50.021.6

10162533ك سُخ فًب فىق 01

%12.820.52.56.442.2

184312578ك انًجًىع

%23.055.115.36.4100.0

 -1010سجُريبٌ = لًُخ االرتجبط 

خداما لمشبكة ستإكثر سنة فما فوؽ كانت األ 40 ف الفئة العمريةألى إتوضح بيانات ىذا الجدوؿ 

 سنة 40لى إ 35مف  ، تمييا الفئة العمرية(%20.5) ساعات بنسبة بمغت 5لىإ 2المعمومات بمعدؿ 

سنة  30إلى  25العمرية مف الفئة  ، تمييا ساعات 5لى إ 2بمعدؿ استخداـ  (%17.9 )بمغت بنسبة

سنة  40إلى  35، تمييا الفئة العمرية مف  (%8.9 )ساعات بنسبة بمغت 5لى إ 2بمعدؿ استخداـ 

 بنسبة سنة 25قؿ مف أ خير الفئة العمرية، وأ (% 7.6 ) ساعات وبنسبة 5لى إ 2بمعدؿ 

 . (%2.5 )بمغت 
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 ال يوجد ارتباط ونعمى أ (، -0.04 )تساوي والتي سبيرماف أف قيمة ارتباط الخاصة بياناتت الكدّ وأ

 ومات الدولية وبيف متغير العمر .بيف معدؿ استخداـ لشبكة المعم

تمام الميام وبين متغير خدام شبكة المعمومات الدولية في إبين معدل است ارتباط -

 في العمل  الخبرة

 (28)جدول رقم 

 

يذح انؼًم فٍ انؼاللبد 

 انؼبيخ 

 داء انؼًم ذاو نشجكخ انًؼهىيبد انذونُخ فٍ أيتىسط االستخ

 

 انًجًىع

 

نادرامامرةكلشهرسبوعٌاأٌومٌا
استخدمه

1164021ك سُىاد 2لم يٍ أ

%14.17.65.10.026.8

 11نً إ 2يٍ 

 سُىاد

 

1540221ك

%19.25.10.02.526.8

 12نً إ 11يٍ 

 سُخ 

850215ك

%10.06.4 0.02.518.9

1740021ك سُخ فًب فىق  12

%21.75.00.00.026.7

51194478ك انًجًىع

%65.324.35.15.1100.0

 -1019لًُخ االرتجبط سجُريبٌ = 

فوؽ معدؿ  سنة فما 15 في العمؿ لدييـ خبرةممارسي العالقات العامة الذيف  أفيوضح ىذا الجدوؿ 

 10لى إ 5ميا ، يمييا مف لدييـ خبرة مف وبمعدؿ يو  (%21.7 )كثر بنسبةاستخداميـ لمشبكة كاف أ

سنوات بنسبة بمغت  5قؿ مف ا ، يمييا مف لدييـ خبرة أيضً وبمعدؿ يوميا أ(  %19.2)سنوات بنسبة 

وبمعدؿ  (%10 ) بنسبة (سنة 15-10 )برة مفا ، وأخيرا ألصحاب الخوبمعدؿ يومي%(  14.1)

 يوميا .

أنو ال يوجد ارتباط بيف معدؿ استخداـ شبكة المعمومات  -0.19وتشير نتيجة االرتباط التي تساوي 

 الدولية ومتغير الخبرة في العمؿ .
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 تمام الميام وبين متغير التخصص خدام شبكة المعمومات الدولية في إارتباط بين معدل است -

 (29)جدول رقم 

 
 التخصص

 داء العمل دام لشبكة المعمومات الدولية في أمتوسط االستخ
 

 المجموع

 نادرا ما استخدمو  مرة كؿ شير اسبوعيا  يوميا
 8 0 0 4 4 ؾ غير متخصص

% 5.1 5.1 0.0 0.0 10.2 
 متخصص

 
 70 4 4 15 47 ؾ
% 60.2 19.2 5.1 5.1 89.6 

 78 4 4 19 51 ؾ المجموع 
% 65.3 24.3 5.1 5.1 100.0 

 Eta  =0.22قيمة االرتباط 
 )بمعدؿ يوميا وبنسبة بمغتو كثر ف معدؿ استخداـ المتخصصيف كاف أأ تشير بيانات ىذا الجدوؿ

لتساوي لمتوسط االستخداـ يوميا وبمعدؿ با( % 5.1) متخصصيفالبينما كانت نسبة غير  (60.2%

 لممتخصصيف . (%89.6)عاـ جاء بنسبة عيا ، ومتوسط االستخداـ بشكؿ سبو وأ

لشبكة % إلى أف االرتباط بيف معدؿ االستخداـ 0.22والتي تساوي   Eta وتشير نتيجة قيمة االرتباط

 . متغير التخصص ضعيؼ جداً و   المعمومات الدولية
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 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة  -


  بإعتبارىا  باستخداـ شبكة المعمومات الدوليةنتاجية ييتموف واإلالشركات الميبية الخدمية  موظفوا

،كما أف معدؿ استخداميـ ليا اربع بشكؿ يوميتقنية إتصاؿ حديثة ومتطورة وأف استخداميا ليا 

 . ساعات يوميا 

 شبكة المعمومات الدولية بشكؿ رئيسي مف خالؿ  ىلإفراد العينة يدخموف أف الغالبية العظمى مف أ

 لى جانب المقاىي المخصصة لذلؾ .إجيزة المتوفرة لدييـ في المنزؿ والعمؿ األ

   لمعامميف بيا  لمعمومات الدوليةتيتـ بتوفير خدمة شبكة االخدمية واإلنتاجية لشركات الميبية ااف

 . تمؼ المجاالت وعيا منيا باىميتيا كوسيمة حديثة ليا دور ىاـ في مخ

  ف المكمفيداء المياـ أف الغالبية العظمى مف المبحوثيف يستخدموف شبكة المعمومات الدولية في أ

 . بيا

  ف الغالبية العظمى مف المبحوثيف يستخدموف شبكة المعمومات الدولية في البحث عف المعمومات أ

دارات داخؿ الشركة وخارجيا،يمييا اإلىداؼ العمؿ ،يمييا التنسيؽ بيف أ، ثـ يمييا التخطيط وتحديد 

عماؿ الشركة التي أنشطتيا وتوزيع المياـ واالختصاصات التقييـ ومتابعة وأعماؿ الشركة أتنظيـ 

 .تنشر عمى شبكة المعمومات الدولية

 كبر ىي ألى استخداـ شبكة المعمومات الدولية بنسبة إف مف بيف العوامؿ التي تدفع المبحوثيف أ

قؿ وقت وجيد ممكف، يمييا بأعماؿ المختمفة والبحث عف المعمومات األنجاز إالمساعدة عمى 

لكتروني وتحويؿ الممفات اإلالنشر الفوري لممعمومات ،تسييؿ خدمات عدة مثؿ البريد  إمكانية

المختمفة ،المساعدة في التواصؿ مع الجميور الخارجي ، التواصؿ مع الجميور الداخمي ،االطالع 
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يجاد حموؿ متكاممة في إمؤتمرات والنشاطات المتعمقة بالعمؿ ،وتساوت نسيبا عمى الندوات وال

خيرا الترفيو والتسمية وألكتروني  اإللكترونيا في المجالت عبر البريد إمختمؼ المجاالت ،واالشتراؾ 

. 

 رشادية المتعمقة اإلاإلعالنات استخداميا في نشر  عمىالعامميف  بيذه الشركات ييتموف بحرص ف أ

تي البرامج التدريبية التي تتعمؽ بالعمؿ ، ورش كاآل، يمييا وبنسب متساوية بدرجة كبيرة  عمؿبال

خيرا أعماؿ وبرامج، أمف  خبار الشركة والمعمومات التي تنشر عنياأالعمؿ التي تقوـ بيا الشركة ، 

 نشطة العمؿ .وأمقاطع الفيديو التي تتعمؽ بإنجازات 

 حوثيف وعمى الشركة مف خالؿ استخداـ شبكة المعمومات الدولية ف المنفعة التي تعود عمى المبأ 

مف المساعدة  كالمعرفة التقنيات الحديثة التي تفيدىـ في مجاؿ عمميـ وبالتساوي لكبر أبنسبة كانت 

وسع،وبفضؿ تجارب المبحوثيف عمى مواقع التواصؿ نمت أعمى التواصؿ مع جميور الشركة بشكؿ 

ى الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ ،المشاركة وتبادؿ عمتاحة الفرص لمتعرؼ إمياراتيـ ، يمييا 

خريف، اآلشخاص ييتموف بمينة العالقات العامة  االطالع واالستفادة مف تجارب أاآلراء مع 

ف في العمؿ واستخداـ مواقع المبحوثو التي تواجو  تكالالمشوتساوت كال مف المساعدة في حؿ 

و أي العاـ عف الخدمات الرأخيرا قياس وأعالنات الخاصة بالشركة، اإلي نشر التواصؿ االجتماعي ف

  المنتجات التي تقدميا الشركة

 كبر ىي أثناء استخداـ شبكة المعمومات الدولية وبنسبة أف المبحوثو ف مف بيف المعوقات التي تواجو أ

وقت الستخداـ الشبكة لبعض  يضعؼ خدمة شبكة المعمومات الدولية وبطئيا، يمييا ليس لد

جيزة الالزمة األلى التدريب عمى استخداـ شبكة المعمومات الدولية ،عدـ توفر إالمبحوثيف، الحاجة 

 . خيرا عدـ توفر خدمة شبكة المعمومات الدولية بالعمؿوألى الشبكة، مشكالت متعمقة بالمغة  إلمدخوؿ 
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 عبر شبكة  الخاصة بالشركة وذلؾ االتصاؿوؿ عف وسائؿ المسؤ ف ممارس العالقات العامة ىو أ

 المعمومات الدولية .

 تقارير الشركة الدورية في اعداد شبكة المعمومات الدولية  يستخدموف  ات الميبية بالشركف المبحوثيف أ

عالنات ، اإل ،يانجازاتإمقاطع الفيديو عف ، انجاز الصحيفة الشركة وكذلؾ في النشر عمىي والسنوية 

 .مجمة الشركة 

 كبر كانت لموقع الفيس بوؾ أف الغالبية مف المبحوثيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي، وبنسبة أ

 خيرا ويكبيديا .،وأ، يمييا قوقؿ ، يوتيوب ، تويتر 

  يمييا  سرار الشركة،أتساىـ في نشر  نياأالسمبيات الناتجة عف استخداـ شبكة المعمومات الدولية  فأ

التوجيات الثقافية مخالفة لمقيـ وسياسة الشركة، وتساوت النسب بيف تبادؿ ممفات وصور غير الئقة 

 نيا مف ممييات الوقت وتعتبر غرؼ دردشة غير مجدية .وأ

  ف االرتباط بيف معدؿ االستخداـ أناث، كما اإلكثر مف أشبكة المعمومات الدولية لالذكور استخداـ

ناث في معدالت االستخداـ واإللى وجود فروؽ بيف الذكور إدًا ، باإلضافة ومتغير النوع ضعيؼ ج

 داء العمؿ،والتي جاءت لصالح الذكور .ألشبكة المعمومات الدولية في 

 ىذا مايؤكد عمى اف بيف معدؿ استخداـ لشبكة المعمومات الدولية وبيف متغير العمر  ارتباط عدـ وجود

 متاحة لجميع األعمار .ىذه الوسيمة ليس ليا عمر محدد بؿ 

   ومتغير  لدى ممارسي العالقات العامة  ال يوجد ارتباط بيف معدؿ استخداـ شبكة المعمومات الدولية

 .  الخبرة في العمؿ

 ومتغير  لشبكة المعمومات الدولية لدى ممارسي العالقات العامة  أف االرتباط بيف معدؿ االستخداـ

، وذلؾ لحداثة ىذه الوسيمة وتطورىا اليتطمب تخصص معيف بؿ يحتاج  ضعيؼ جداً لدييـ التخصص 

 لدورات تدريبة عمييا لمختمؼ التخصصات 
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 توصٌات الدراسة  -


 عمى مستوى القطاعيف الخاص والعاـ وتوفيرىا بالشبكة المعمومات الدولية االىتماـ  ضرورة 

عمى مستوى سيادة  في جميع الشركات تاحة استخداميا لجميع ممارسي العالقات العامة وا  

 .الدولة ومؤساساتيا

  جيزة الالزمة لالرتباط بالشبكة المعمومات الدولية في ضرورة توفير أحدث وسائؿ االتصاؿ واأل

 . لمواكبة التطورات واإللماـ بكؿ ما يتعمؽ بالعمؿ مختمؼ الشركات الميبية

 عامة مف خالؿ إقامة الدورات التدريبية مف امميف في العالقات الكافة الع ضرورة تدريب وتأىيؿ

 التي توفرىا شبكة المعمومات الدولية . لالستفادة مف الخدمات االتصالية خرحيف إلى آ

 نشاء مواقع خاصة لمشركات الميبية وتفعيميا وتحسينيا وربطيا بجميع فروعيا وكذلؾ ربطيا إ

 بالجيات ذات الصمة 

  لزيادة سرعة خدمة شبكة المعمومات الدولية وذلؾ بة الشركات الحديثة المزوداالشتراؾ في

منح سعات مجانية خارج ساعات العمؿ حتى تتـ االستفادة لتطوير العمؿ االنجاز، مع 

 .وقات الفراغوتقميص أ واالرتقاء بمستوى العامميف

  ب الثقة في ىذه المواقع صحاوتوظيؼ أ لكترونيامراقبة مواقع الشركات وتأمينيا إ ضرورة

  .سرار الشركةنشر أوذلؾ لمتقميؿ مف  ف عمى النشر فيياوالمسؤولي

 إىدار  مف لمحد فقط مواقع معينة ذات الصمة بالعمؿالدخوؿ إلى و تحديد التصفح لع نظاـ وض

 .   العمؿ في الوقت

 وتزويدىـ بالمعمومات  عامةعمى ممارسة مينة العالقات ال دريب العامميف في العالقات العامةت 

يف قسـ العالقات العامة ربط بينيا وبالورش العمؿ و  ، مف خالؿ دورات تدريبية لكترونيةاإل

  .عالـ بجامعة بنغازيبكمية اإل
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  والمؤىؿ  صحاب التخصصمف أ العالقات العامةضرورة النظر في أف يكوف العامموف في

 . العممي داخؿ الشركات موضع الدراسة

  ستحداث مواد خاصة بالعالقات العامة تحديث المنيج العممي بقسـ العالقات العامة وا 

ات واالنتاج عف ؿ تسويؽ الخدمااللكترونية  باالضافة الى التطبيقات العممية الميدانية في مجا

 طريؽ استخداـ شبكة المعمومات الدولية .
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 نوفبر القاىرة مصر . 4-1وقائع المؤتمر العربي الثامف لممعمومات المعمومات 

 : دراسة عمى المؤسسات  المسؤولية اإلعالمية لمعالقات العامة عبر اإلنترنتخيرت معوض عياد،

 عشر الرابع السنوي العممي المؤتمر إلى مقدـ الربحية وغير الربحية في مصر واإلمارات" بحث

 2008القاىرة، جامعة اإلعالـ، لكمية

  : عمى تطبيقية دراسة العامة في العالقات لالتصال كوسيمة اإلنترنت فاعميةخالد إبراىيـ إسحاؽ 

( ،في  ئات الحكوميةاليي بعض  2012السوداف ،دكتوراه )جامعة السوداف لمعمـو
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 ، دراسة  اتجاىات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنتخيرت معوض، محمد عياد
عمى المؤسسات البحرينية ، منشورة عمى موقع البوابة العربية لعمـو اإلعالـ واالتصاؿ  )جامعة 

 2007(، قسـ االعالـ والفنوف –البحريف ،كمية اآلداب 
 

 : :دراسة تطبيقية عمى ىيأة أثر الوسائط المتعددة عمى وظيفة العالقات العامةزىير عمى األميف ،
كمية، اإلعالـ(  –الجمارؾ السودانية، رسالة ماجستير غير منشورة،) جامعة أـ درماف اإلسالمية 

2007 

 ، استخدام الشبكات االجتماعيةاتجاىات العاممين في العالقات العامة نحو سارة ناصر أبو شعباف 

غير منشورة ،كمية اآلداب ، قسـ اإلعالـ  ماجستيردراسة ميدانية عمى المؤسسات المحمية ، رسالة 

 ، جامعة غزة

  :اتجاىات القيادة العميا في الجوازات نحو وظيفة العالقات العامة سمطاف بف عجمي الحمادي

 2003،قسـ العمـو الشرطية ، غير منشورةرسالة ماجستير  ، وسبل تطورىا

  . اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكة المعمومات الدولية والتدخل الميني عمي سالـ رمضاف لمتواف
: دراسة تطبيقيو عمى الشباب الميبي بمنطقة  لألخصائي االجتماعي المخطط لمتعامل معيا

 أطروحة دكتوراه . – 2006 كمية اآلداب ، –طرابمس.أـ درماف : جامعة أـ درماف اإلسالمية 
 رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية ، صحافة اإلنترنتفارس حسف شكر المداوي ،

 . 2007المفتوحة في الدنمارؾ، كمية اآلداب والتربية، 

  :استخدام الطمبة لمموقع اإلكتروني الرسمي لمجامعة واإلشباعات المحققة منوفطـو لطرش 

 2014ة اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة محمد خضير ،رسالة ماجستير ، دراسة مسحية لطمب
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 دراسة ميدانية  ،ي تحسين صورة المؤسسة االقتصاديةدور العالقات العامة ف لقصير رزيقة :ا

عمى عدد مف المؤسسات االقتصادية بالجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة قسطنطينية ،كمية العموـ 

 .2007اإلنسانية ،الجزائر، 

 ورقة عممية في عصر الوسائط والمعموماتية العامة مستقبل العالقاتموسى:  األميف محمد ،

 وآفاؽ الحالي الواقع :العولمة ظؿ في العربي الوطف في العامة العالقات مقدمة في مؤتمر

 .  2004مايو 5-4المستقبؿ) جامعة الشارقة 

 مع االتصال الحديث لمتواصل لتكنولوجيا العامة العالقات ممارسي استخدام : الحبؿ خالد محمد 

قسـ  -جامعة حمواف–رسالة ماجستير غير منشورة)القاىرة  ،غزة قطاع بجامعات الداخمي الجميور

 2015اإلعالـ( ،

 : استخدام التقنيات الحديثة في العالقات العامة بشركات االتصاالت محمد عبداهلل اليدومي

رسالة ماجستير غير منشورة ،القاىرة ،جامعة  ، ء العاممينبالجميورية اليمنية وانعكاسيا عمى أدا

 .2011قسـ االعالـ ، –أسيوط كمية اآلداب 

  :دور العالقات العامة في تعزيز الميارات الوظيفية لمعاممين في محمد عوض الرشيدي

 .2014، رسالة ماجستير ،كمية اإلعالـ ،جامعة الكويت ،الجامعات

 االجتماعية العالقات في وتأثيرىا االجتماعية الشبكات مواقع استخدام: نومار نريماف مريـ،  

،جامعة حمد لخضر ،قسـ )الجزائر ، رسالة ماجستيرالفاسبوؾ موقع مستخدمي مف عينة دراسة

 2012العمـو اإلنسانية ( ،
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 : دراسة تطبيقية  ، استخدام شبكات المعمومات" اإلنترنت" في مجال العالقات العامةمي الخاجة

 .2007بعض مؤسسات اإلمارات، )القاىرة، جامعة القاىرة، كمية اإلعالـ(،عمى 

 مصدر المعمومات من شبكات االتصال االلكترونية -رابعا

  ( شبكة المعمومات الدوليةcom.WWW.Rezgar ) 

  ( شبكة المعمومات الدوليةhttp://reyadaoffic.comنحو مجتمع )  المعرفة ،سمسمة دراسات

 2012-39اإلصدار-الممؾ عبدالعزيزيصدرىا مركز الدراسات اإلستراتيجية ،جامعة 

 ( شبكة المعمومات الدوليةwww.wikipedia.com ). 

 شبكة المعمومات الدولية( www.Alnoor.se( 

  شبكة المعمومات الدوليةwww.vip4soft.com/news/) 

  ( شبكة المعمومات الدولية: موقع ويكبيدياwww.waragati.com)  

  :شبكة المعمومات الدوليةhttp://www.alnoor.se6  



















http://reyadaoffic.com/
http://www.alnoor.se/
http://www.waragati.com/
http://www.alnoor.se/article.6
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 المالحق

 1-ممحق رقم

 

 اإلستبانة

 
مؿ مف حضرتكـ ممئ االستمارة التالية وفقا آلرائكـ الشخصية حيث السادة موظفي العالقات العامة نأ

دراسة عف استخداـ  شبكة المعمومات الدولية في مجاؿ العالقات العامة في  فييا تناوؿ الباحث

 طار السرية العممية لدينا سيكوف في إجابة عنو ت الميبية عمما بأف كؿ ما يتـ اإلالشركا

 

 عنواف الدراسة /

 
 

 مدى استخداـ ممارسي العالقات العامة لشبكة المعمومات الدولية

 )دراسة ميدانية عمى ممارسي العالقات العامة بالشركات الميبية  العامة بمدينة بنغازي(

 
 

 إشراؼ:    د / أبوبكر الغزالي
 

 الباحث
 

 

 



106 
 

 البيانات األولية - والً أ

 أنثى    )      (    ذكر  )      ( -النوع : -1

 رمؿ  )   (متزوج )   (    مطمؽ )   (      أعزب )   (    أ -الحالة االجتماعية : -2

)   (     35إلى  30)   (    مف 30إلى  25سنة )     (    مف 25أقؿ مف    -الفئة العمرية  : -3

 سنة فما فوؽ )   ( 40)   (     40لى إ 35مف

                         عدادي )    (      ثانوي )    (     ابتدائي )   (   إ -المستوى التعميمي  : -4

 دكتوراه )    ( ػو ما يعادلو )   (            فوؽ الجامعي ماجستيرجامعي أ

 ....................................   -التخصص : -5

 ....................................  -جية العمؿ  : -6

 قسـ )    ( )   (    مكتب )    (   وحدة )   ( دارة إ -ات العامة :المسمى الوظيفي لمعالق-7

سنوات )    (         10إلى  5سنوات )    (    مف 5أقؿ مف  -دة العمؿ في العالقات العامة :م -8

 (   فما فوؽ )   15سنة )    (     15لى إ10مف 

 بيانات الدراسة -ثانيا

 استخدامؾ لشبكة المعمومات الدولية  ؟ ما مدى -1س

 ستخدميا )    (ال أستخدميا أحيانا )    (          بشكؿ دائـ  )    (              أستخدميا أ

 داء عممؾ  ؟امؾ لشبكة المعمومات الدولية في أما معدؿ استخد -2س

 (   يوميًا               )   -1

 (  أسبوعيٌا            )    -2

 (  )     مرة كؿ شير      -3

 (  ستخدميا  )   ًا ما أنادر  -4
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(إذاكانتاإلجابةبعدماالستخدامنأملمنحضرتكعدماإلجابةعلىالأستخدمها)-5

سئلةوشكراباقًاأل

متوسطساعاتتصفحكلشبكةالمعلوماتالدولٌة؟-3س

قلمنساعة)(أ-1

ساعات)(5-2من-2

ساعات)(8-6من-3

ساعات)(8كثرمنأ-4


ماهومكاناستخدامكلشبكةالمعلوماتالدولٌة؟-4س

ذكر....خرىتأالعمل)(المقهى)(المنزل)(

ٌوفرالعملخدمةشبكةالمعلوماتالدولٌة؟هل-5س

نعم)(ال)(

هلتستخدمشبكةالمعلوماتالدولٌةفًخدمةوظٌفتكالمكلفبهافًالعمل؟-6س

ال)(حٌانا)(عم)(أن


داءوظٌفتك؟شبكةالمعلوماتالدولٌةلكفًأهمٌةاستخداممادرجةأ-7س

مهمة)(مهمةالىحدما)(غٌرمهمة)(


داءالمهاموالوظائفالتالٌة؟خدمشبكةالمعلوماتالدولٌةفًأهلتست-8س



مواف الوظائف
ق

 بشدة

غٌر محاٌد موافق
 موافق

غٌر
موافق
 بشدة

توالبٌاناتوالبرامجالتًتطورالبحثعنالمعلوما-1

 داءوظٌفتًفًالعملأ
     

عدادالبرامجورسمالتخطٌطوتحدٌدأهدافالعملوإ-2

سٌاسةالمؤسسةمنخاللاستخدامكلشبكةالمعلومات
 الدولٌة

     

داراتداخلالمؤسسةوخارجهامنالتنسٌقبٌناإل-3

 خاللوسائلاالتصالعبرشبكةالمعلوماتالدولٌة
     

نشطتهاوتوزٌعالمهامتنظٌمأعمالالمؤسسةوأ-4

واالختصاصاتمنخاللاالتصالعبرشبكةالمعلومات
 الدولٌة

     

تنشرعبرنشطةالمؤسسةالتًٌمومتابعةأعمالوأتقٌ-5

 شبكةالمعلوماتالدولٌة
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معلوماتالدولٌةفًمجالعملك؟لىاستخدامشبكةالماهًالعواملالتًدفعتكإ-9س

موافقالعامل
 بشدة

غٌر محاٌد موافق
 موافق

غٌر
موافق
 بشدة

عمالالمختلفةوالبحثالمساعدةفًإنجازاأل-1

 قلوقتوجهدممكنماتبأعنالمعلو
     

تسهٌلخدماتعدةمثلالبرٌدااللكترونً-2

 وتحوٌلالملفاتالمختلفة
     

إمكانٌةالنشرالفوريللمعلوماتماأدىإلى-3

 خباربصورةمباشرةتغطٌةاأل
     

ونٌةلكتراالشتراكإلكترونٌافًالمجالتاإل-4

 لكترونًبصورةمباشرةعبرالبرٌداإل
     

الندواتوالمؤتمراتوالنشاطاتاالطالععلى-5

 الخاصةبعملًالعلمٌةوالصناعٌةوالمعارض
     

فًالمجالٌجادحلولمتكاملةالمساعدةفًإ-6

 خرىالحاسوبًوالمجاالتاأل
     

الردعلىاالنتقاداتالتًتوجهالمساعدةفً-7

مؤسستكإلى



معلوماتمعالزمالءفًتساعدنًفًتبادلال-8

خرىاإلداراتاأل



تساعدنًفًالتواصلمعالجمهورالخارجً-9

معهوتبادلالمعلومات



الترفٌهوالتسلٌة-10



دامكلشبكةالمعلوماتالدولٌةهمالمضامٌنالتًتحرصعلىنشرهامنخاللاستخماهًأ-10س



موافق المضمون
 بشدة

غٌر محاٌد موافق
 موافق

غٌر
موافق
 بشدة

      برامجتدرٌبٌةتتعلقبالوظٌفة-1

      عملالتًتقومبهاالمؤسسةالورش-2

لاالمؤتمراتوالندواتالعلمٌةفًمج-3

 العمل
     

رشادٌةاإلعالناتوالملصقاتاإل-4

 المتعلقةبالعمل
     

لتًتقومبهاخباروالمعلوماتااأل-5

 عمالوبرامجالمؤسسةمنأ
     

نشطةتتعلقبإنجازاتوأمقاطعالفٌدٌو-6

 العمل
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تخدامكلشبكةالمعلوماتالدولٌة؟ماالمنفعةالتًتعودعلٌكوعلىالمؤسسةمناس-11س


ماهًالمعوقاتالتًتواجهكعنداستخدامكلشبكةالمعلوماتالدولٌةفًخدمةوظٌفتك؟-12س




محا موافق موافقبشدة لمعوقا
 ٌد

غٌر
 موافق

 غٌرموافقبشدة

      لٌسلديوقت-1

وعدممعرفةلىالتدرٌبحاجةإال-2

 االستخدام
     

نترنتفًعدمتوفرخدمةاإل-3

 العمل
     

      ضعفشبكةالمعلوماتوبطئها-4

      مشكالتمتعلقةباللغة-5

جهزةوالتقنٌاتعدمتوفٌراأل-6

 الالزمةلالرتباطبالشبكةالحدٌثة
     



ولعنوسائلاالتصالالتًٌتمتقدٌمهاعبرشبكةلممارسالعالقاتالعامةهوالمسؤه-13س

المعلوماتالدولٌة؟
 حٌانا)(ال)()(أنعم

سةعبرشبكةالمعلوماتالدولٌة؟وسائلاالتصالالخاصةبالمؤسحدددرجةاستخدام-14س



موافق المنفعة
 بشدة

غٌر محاٌد موافق
 موافق

غٌر
موافق
 بشدة

لىكافةالمعلوماتعنالتقنٌاتًفًالتعرفإتساعدن-1

 الحدٌثةالتًتفٌدنًفًمجالعملً
     

      وسعالتواصلمعجمهورالمؤسسةبشكلأتساعدنًعلى-2

شخاصلدٌهمفرصةالمشاركةوتبادلاآلراءمعأتتٌحلً-3

 المٌولواالهتمامبمهنةالعالقاتالعامة
     

لىالفرصالتدرٌبٌةوالدوراتالتًتعرفإتساعدنًفًال-4

 تناسبتخصصً
     

بفضلتجاربًعلىمواقعالتواصلاالجتماعًنمت-5

 مهاراتً
     

      التًتواجهعملًتكالتساعدنًفًحلالمش-6

عالناتعالتواصلاالجتماعًفًنشراإلاستخدممواق-7

 الخاصةبالمؤسسةوللدعاٌةوالتسوٌق
     

والمنتجاتتمكننًمنقٌاسالرأيالعامعنالخدماتأ-8

 التًتقدمهاالمؤسسة
     

خرٌناالطالعواالستفادةمنتجارباآل-9
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بشكل  وسائل االتصال
 مستمر

 ا  نادر  ا  نادر حٌاناأ غالبا
 جدا

  صحٌفة المؤسسة 
 

 
 

   

تقارٌر المؤسسة الدورٌة  
 والسنوٌة 

     

  ةكتٌبات المؤسس-
 

 
 

   

عالنات الصور الذهنٌة الثابتة إ
 والمتحركة 

     

نجازات قاطع الفٌدٌو عن إم
 المؤسسة 

     

  مجلة المؤسسة
 

 
 

   


حددمستوىاستخدامكلكلموقعمنالمواقعالتالٌةفًخدمةوظٌفتك؟-15س



مستوىالموقع
عالً
 جدا

مستوى
 عالً

مستوى
 متوسط

مستوى
 ضعٌف

مستوى
ضعٌف

 جدا
1-Facebook      

2-You Tube      
3-twitter      

8-Google      

      وٌكٌبدٌا-9

لشبكةالمعلوماتالدولٌة؟العامةممارسًالعالقاتالسلبٌاتالناتجةعناستخدام-16س

موافق السلبٌات
 بشدة

غٌر محاٌد موافق
 موافق

غٌر
موافق
 بشدة

التوجهاتالثقافٌةالمخالفةللقٌموسٌاسة-1

 المؤسسة
     

      سرارالمؤسسةنشرأ-2

      غرفةدردشةغٌرمجدٌة-3

      تبادلملفاتوصورغٌرالئقة-4
      تعتبرمنملهٌاتالوقتعنالعمل-5

      جرائماإللكترونٌةالانتشار-6

..........................................................خرىتذكر..................أ


شاكرٌنحسنتعاونكم
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 2-الممحق رقم 
 



 

 
 

 

Abstract 

The Libyan companies in the city of Benghazi are important sectors of the society. 

They are a platform for public life in all fields. They have to conform to the 

developments of life, especially the modern technology, especially the international 

information network. To enter into practice and use for their use in the field of 

public relations.  

The aim of this study is to identify the extent to which public relations practitioners 

of the International Information Network (IP) have been used, as well as to identify 

the motives for their use and the benefit of such use through the Internet. 

This study is one of the descriptive studies that deals with the study of the 

phenomena related to the use of the international network of public relations 

practitioners in the Libyan companies in the city of Benghazi. In this study, the 

researcher adopted the survey methodology in a comprehensive inventory method. 

Libyan companies in the city of Benghazi, which amounted to (111) practitioners, 

and used the researcher form questionnaire as a main tool of research in the 

collection of information and data of the study, the study has reached the results of 

the importance in the identification of the extent of the use of public relations 

practitioners For international information network Libyan companies are as 

follows: 

 

\ 

 

 

 



 

 
 



 

practitioners use the international information 

network A field study on the practice of public 

relations in the Libyan companies located in 

the city of Benghaz 

 

This thesis is an update of the requirements for obtaining a 

master's degree in the field of public relations. 
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