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   غزة-اجلامعة اإلسالمية
  كلية اآلداب

  قسم الصحافة واإلعالم
                                                            .ختصص عالقات عامة وإعالن 

  
  

  : بحث تخرج بعنوان

         استخدامات اال�رتا�ت يف شركة جوال          
  "ميدانية على املوظفني دراسة              "                          

  
  أعد هذا البحث الستكمال متطلبات التخرج من قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية 

  
  

  إعداد الطالبة

  عبري حممد سليم لبد
  إشراف الدكتور

  أمني وايف
  

   م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١



 ٢

  
  
  

  بسم اله الرمحن الرحيم 
  

ا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمن" 
  " يتذكر أولوا األلباب

  
  ) "٩(سورة الزمر آية "                                   

  
  
  
  
  



 ٣

  ــداءاإلهـــــ
  

  يا من أمحل امسك بكل فخر
  يا من أفتقدك منذ الصغر

  أبي يا من يرتعش قلبي لذكرك                                        
  

  إيل من أرضعتني احلب واحلنان
  حلب وبلسم الشفاءإيل رمز ا

  والدتي احلبيبةإيل القلب الناصع بالبياض                              
  

  إيل سندي وقوتي ومالذي بعد اهللا
  إيل من آثروني على أنفسهم
  إيل من علموني علم احلياة

   إخوتي وأخواتيإيل من أظهروا يل ما هو أمجل من احلياة             
  
  

                                                                                                       عبري حممد لبد                      



 ٤

  كلمة شكر
  

 قضيتها يف رحاب أعوام إيل أعوداحلياة اجلامعية من وقفة   يفاألخرية خطوايت أخطو وأناالبد يل 
 من األمة كبرية يف بناء جيل الغد لتبعث جهودا الكثري باذلني بذلك  الكرام الذين قدموا يلأساتذيتاجلامعة مع 

  ...جديد 
  ... رسالة يف احلياةأقدس الذين محلوا إيل واالمتنان والتقدير الشكر آيات أمسى أقدم ىأمض أنوقبل 

  .... الذين مهدوا يل طريق العلم واملعرفةإيل
   ...األفاضل أساتذيت مجيع إيل

  

  :شكرخص بالتقدير والأو
   وايفأمنيمشرف حبثي الدكتور 

  
  . يف طريقيأحيانا الذين كانوا عونا يل يف حبثي هذا ونورا يضئ الظلمة اليت كانت تقف وإيل
رمبا دون ،  واملعلوماتواألفكار من زرعوا التفاؤل يف دريب وقدموا يل املساعدات والتسهيالت إيل

  فلهم مين كل الشكر  يشعروا بدورهم بذلك

  واإلعالميئة التدريسية بقسم الصحافة  اهلأعضاء
  

ومن وقف يف ،  جانيبإيل كل من مل يقف إيل أيضا بالشكر فأتوجه الشكر الذي من النوع اخلاص أما
وال حالوة ، وزرع الشوك يف طريقي فلوال وجودهم ملا أحسست مبتعة البحث، طريقي وعرقل مسرية حبثي

  ما وصلت إليه فلهم مين كل الشكرولوالهم ملا وصلت إيل ، املنافسة االجيابية

  
  

  عبري حممد لبد



 ٥

  

  فهرس املوضوعات 
  

         الموضوعات                                                         رقم الصفحة 

  

  آية قرآنية                                                                                 أ

                                                                                باإلهداء     

  كلمة شكر                                                                                ج

  

            "                                                   اإلجراءات المنهجية"  الفصل األول 

  

  ٢     المقدمة                                                                                   
  ٣      الدراسات السابقة                                                                         

  ٧                                            الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية     
  ٧   اإلحساس بالمشكلة                                                                    

  ٧مشكلة الدراسة                                                                           
  ٨                                                          أهمية الدراسة                  

  ٨   أهداف الدراسة و تساؤالتها                                                             
  ٩    نوع الدراسة و منهجها                                                                

  ٩                                                                         أدوات الدراسة  
  ١٠      حدود الدراسة                                                                    

  ١٠                                      مجتمع الدراسة                                   

  ١٠                                   ة الدراسة                                        عين

  ١٠  السمات العامة للمبحوثين                                                             

  ١٢   مصطلحات الدراسة                                                                 

   ١٣                                   تقسيم الدراسة                                       

  

  



 ٦

  

  

                                  "وسائل االتصال في العالقات العامة " الفصل الثاني 

  

  "مفهوم العالقات العامة و وسائل االتصال المستخدمة " المبحث األول 

  

  مدخل إلى العالقات العامة:  األولالمطلب

  ١٥تعريف العالقات العامة                                                                     

  ١٦أهداف العالقات العامة                                                                     

    ١٦                                                     مبادئ العالقات العامة                

  ١٨                                   وظائف العالقات العامة                                 

  وسائل االتصال المستخدمة في العالقات العامة: المطلب الثاني

  ١٨                                          المجالت                                         

  ١٩                                 التقرير السنوي                                             

  ١٩                                لوحة اإلعالنات                                            

  ٢٠                                                                  المعارض                

  ٢٠           النشرات اإلخبارية                                                                

  ٢٠                                 االجتماعات                                               

  ٢١                                 الدعوات                                                  

  ٢١                                الملصقات                                                 

  ٢١                               الزيارات                                                    

  

   "في العالقات العامةاالنترانت كوسيلة اتصال " المبحث الثاني

  

  االنترانت كوسيلة اتصال: المطلب األول

  ٢٢                                   ما هيه االنترنت                                        

  ٢٣                                                 نشأة االنترنت                            

  ٢٤                                   مراحل تطور شبكة االنترنت                             

     ٢٥                                  خدمات االنترنت                                        

  ٢٦                                    نت                               طرق االتصال باالنتر

  ٢٧                ماهية االنترانت                                                           



 ٧

  ٢٧                         ضرورة وجود االنترانت                                         

  ٢٩                                   تخدامات االنترانت                                   اس

  ٢٩سوق االنترانت                                                                          

   ٣٠          أنواع أخرى من شبكات االنترانت                                               

  ٣١    الفرق بين االنترانت واالنترنت                                                        

  شركة جوال : المطلب الثاني

  ٣١                                شركة جوال                                            

   ٣٣                                                 العالقات العامة في شركة جوال        

  

                           "استخدام االنترانت في شركة جوال " الفصل الثالث   

  

  ٣٥                                           تحليل نتائج الدراسة الميدانية" المبحث األول 

  

  ات الدراسة مناقشة النتائج وتوصي"المبحث الثاني 

  ٤٩    مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية                                      : المطلب األول

  ٥٢توصيات الدراسة                                                        :  المطلب الثاني

  

                                                                   

  

  ٥٣ المراجع                                                                                

  ٥٧                                                                       المالحق         

  

  
  
  
  
  



 ٨

  

  فهرس اجلداول
  
 

 رقم الصفحة  الجــــــدول

  )١(جدول رقم 

  

  

  ١٠  س المبحوثينيوضح جن

  )٢(جدول رقم 

  

  

  ١١  يوضح العمر للمبحوثين

  )٣(جدول رقم 

  

  يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثين

  

١١  

  

  )٤(جدول رقم 

  

  ١٢  يوضح المؤهل العلمي للمبحوثين

  )٥(جدول رقم 

  

  شبكة داخلية بالشركةيوضح وجود 

  

٣٥  

  )٦(جدول رقم 

  

  ٣٥  كة شبكة داخلية بالشر عدم وجودأسبابيوضح 

  )٧(جدول رقم 

  

 الخدمات التي قسم العالقات العامة بتقديم يوضح اهتمام

  تهم العاملين عبر الوسائل المختلفة

  

٣٦  

  )٨(جدول رقم 

  

   المستخدمةوسائل االتصاليوضح 

  

٣٦  

  )٩(جدول رقم 

  

  الوظائف المناطة بوسائل االتصال المستخدمةيوضح 

  

٣٧  
  

  ٣٨  انتم الشركة باالنتردرجة اهتمايوضح   )١٠(جدول رقم 



 ٩

    

  )١١(جدول رقم 

  

  

  ٣٨  االنترانت بالنسبة لقسم العالقات العامةمدي أهمية يوضح 

  )١٢(جدول رقم 

  

  يوضح فاعلية االنترانت كوسيلة اتصال 

  

٣٩  

  )١٣(جدول رقم 

  

يوضح تواصل قسم العالقات العامة بالشركة مع العاملين 

  عبر االنترانت 

  

٣٩  

  )١٤(جدول رقم 

  

يوضح سهولة التواصل بين اإلدارة والعاملين عبر 

  االنترانت 

  

٤٠  

  )١٥(جدول رقم 

  

اتصال في قسم يوضح أهم مزايا االنترانت كوسيلة 

  العالقات العامة

  

٤٠  

  )١٦(جدول رقم 

  

يوضح أهم الصعوبات و المشاكل التي تواجهك في 

  استخدام االنترانت

  

٤١  

  )١٧(جدول رقم 

  

لشركة من خالل التواصل مع يوضح تحقيق أهداف ا

  العاملين عبر االنترانت 

  

٤١  

  )١٨(جدول رقم 

  

في شركة   االنترانتالجهة المسئولة عن إدارةيوضح 

  جوال

  

٤٢  

  )١٩(جدول رقم 

  

  

  ٤٢  انت استخدام االنترعلىرقابة يوضح وجود 

  )٢٠(جدول رقم 

  

  يوضح نوع الرقابة المفروضة على االنترانت

  

٤٣  

  ٤٣  يوضح آلية تحديث الموقع الخاص بالشركة  )٢١(جدول رقم 



 ١٠

  

  )٢٢(جدول رقم 

  

  ٤٤  يوضح الخدمات المقدمة عبر االنترانت للعاملين 

  )٢٣(جدول رقم 

  

 يؤهل من يجتازه للعمل يوضح خضوع العاملين المتحان

  بالشركة

  

٤٤  

  )٢٤(جدول رقم 

  

 ضوئها اختيار علىالمعايير والشروط التي يتم يوضح أهم 

  لينالعام

٤٥  

  )٢٥(جدول رقم 

  

يوضح اهتمام الشركة بتدريب العامين لرفع مستواهم 

  المهني 

٤٦  

  )٢٦(جدول رقم 

  

   العاملين حسن المظهرعلىيشترط هل 

  

٤٦  

  )٢٧(جدول رقم 

  

    العاملينيوضح وجود حوافز

  

٤٦  

  )٢٨(جدول رقم 

  

  ٤٧  ها الشركة هذه الحوافز التي تقدمأنواع يوضح

  )٢٩(جدول رقم 

  

  كفاءة الموظفين باستخدام االنترانتمدى يوضح 

  

٤٧  

  )٣٠(جدول رقم 

  

  يوضح تأثير االنترانت على كفاءة العاملين 

  

٤٨  

  

  

  
  
  
  
  



 ١١

  
  

  األول الفصل 
  "اإلجراءات المنهجية "

  
  

  ، الدراسات السابقة، المقدمة

  ،الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

  ،شكلةتحديد الم، اإلحساس بالمشكلة

  ،هداف الدراسة وتساؤالتها، أهمية المشكلة

  ، نوع ومنهج وأدوات الدراسة

  .مصطلحات الدراسة،  وعينة الدراسةمجتمع

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

 : المقدمة
 

 إمام المجاهدين وخاتم النبيين     علىو أفضل الصالة والسالم     ، ولي المؤمنين الحمد هللا رب العالمين و        

 ..أما بعد، المرسلين وآله وصحبهو

  

رة معرفيـة وتكنولوجيـة غيـر         مما ال شك فيه أن المجتمعات اإلنسانية بشكل عام تعيش اليوم ثو             

و آليـات   ،  و أساليبها ،  سات مراجعة أهدافها  األمر الذي يفرض على كافة التنظيمات و المؤس       ،  مسبوقة

  .عملها
 
ا على المـستوى العـالمي      عد اإلنترنت من أبرز مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي فرضت نفسه         ي  و  

المعرفي بين شعوب   ونمطاً للتبادل   ،  تى أصبحت أسلوباً للتعامل اليومي    خالل السنوات القليلة الماضية ح    

حتـى إن   ،  ث جعلها من أحد معالم العـصر الحـدي        كما أن االنتشار السريع لهذه الشبكة     ،  العالم المتقدم 

 لما أحدثته هذه الشبكة من أثار عميقة        "لوماتعصر ثورة المع  " أو   "عصر اإلنترنت "البعض أطلق عليه    

ولعل من أهم العوامـل التـي       ،  كال التواصل في شتى نواحي الحياة     و تغيرات جذرية في أساليب و أش      

 . في المجاالت المختلفةعلى االنتشار السريع لهذه الشبكةشجعت 

  

فالعاملين بها هـم    ، لمؤسسة أما اإلنترانت فهو في الواقع نسخة مصغرة من اإلنترنت تعمل داخل ا              

الوحيدون القادرون على الوصول إليه وال يحتوي اإلنترانت من المعلومات إال تلك التي يتم الموافقـة                

 اتصال باإلنترنت بدون أن تتأثر بالمـشاكل التـي          ىمح اإلنترانت للمؤسسة أن تكون عل     كما يس ، عليها

، لومات الخاصة داخل شبكة كمبيوتر المؤسسة     يسببها المستخدمون من الخارج بسبب الوصول إلى المع       

كما إن من أهم مساوئ التي تترتب بسبب اتصال المؤسسات بشبكة اإلنترنت العالمية واستخدامهم لهـا                

  .هو إمكانية استخدام اإلنترنت في أعمال وتطبيقات غير مفيدة للشركة أو المؤسسة بواسطة موظفيها

 المؤسسات قد ابتعدت عن استخدام شبكة اإلنترنـت العالميـة           لهذه األسباب وغيرها فإن العديد من        

 .الواسعة واقتصرت على إنشاء اإلنترانت
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ١٣

  : الدراسات السابقة
  )١(" قراءة الصحف المطبوعةعلىثر صحف االنترنت أ"بعنوان بحث وائل بنات  ) ١(
واسـتخدم  ،  الدراسات المسحية  هج الدراسة فهو   من ماأ،  البحوث الوصفية  إطارتقع هذه الدراسة في         

 مستخدمي شـبكة االنترنـت فـي        جمهور بهدف مسح    اإلعالم مسح جمهور وسائل     إطاره في   طالبال

 عبر البريد   إرسالهاحيث تم   ، للدراسة صحيفة االستقصاء المقننة    كأداة طالبمحافظات غزة واستخدم ال   

  . العينة المختارة من المبحوثينإلىااللكتروني 

تقريبا من مجتمع الدراسة أي     % ١٠ عينة عشوائية بسيطة بواقع      طالبالدراسة فقد اختار ال    عينة   أما   

  . مفردة٧٤

   -:طالب الإليها النتائج التي توصل أهممن     

، ف قبل اشتراكها في شبكة االنترنت      الصح ترى الغالبية العظمي من عينة الدراسة كانت تش       أن -١

  .%٨,١١حيث بلغت نسبة الذين يشترونها 

حيـث بلغـت نـسبة      ،  منافسة بأقل األولي االتصال اليومي بشبكة االنترنت يحتل المرتبة        نأ -٢

 .%٨٦,٤٩المتصلين بالشبكة يوميا 
حيث ، ف قبل اشتراكها في شبكة االنترنت      الغالبية العظمي من المشتركين كانت تقرا الصح       أن -٣

 .فقط% ٥,٤١ونها أبلغت نسبة الذين لم يقر
  

ـ       "عنوان   ب  بحث   محمد أبو شرخ   )٢(  شـبكة   ىالـصحافة االلكترونيـة العربيـة عل

  )٢("االنترنت

 من منهج    أكثر ى في دراسته عل   طالبوقد اعتمد ال  ،  البحوث الوصفية  إلى وتنتمي هذه الدراسة       

  :  وهذه المناهج هيطالبوذلك لتعدد زوايا مشكلة ال، بحثي

 األساليب التي   ه انسب لكون،  تحليل المضمون   في إطاره  طالبمنهج المسح الذي استخدم ال     •

  . تحقيق أهداف الدراسةيمكن أن تساعد على

 .المنهج المقارن وذلك لعمل مقارنات بين صحف الدراسة من النواحي الفنية والتقنية •
بية التي لهـا مواقـع علـى         عينة عمدية من الصحف العر     طالب   أما عن عينة الدراسة لقد اختار ال      

  .االنترنت

  : طالبليها المن النتائج التي توصل إ

                                                 
 درجة البكالوريوس من قسم ى الستكمال احلصول علحبث خترج غري منشور،  املطبوعةاثر صحف االنترنت علي قراءة الصحف، وائل بنات 1)(

  ٢٠٠٠ ،غزة، امعة اإلسالميةاجل، الصحافة واإلعالم

الوريوس من البكى درجة  الستكمال احلصول علحبث خترج غري منشور، رونية العربية علي شبكة االنترنتالصحافة االلكت، حممد أبو شرخ )2(
  ١٩٩٩، غزة، اجلامعة اإلسالمية،  واإلعالمقسم الصحافة



 ١٤

جميع صحف الدراسة اعتمدت اللغة العربية كلغة أساسية لعرض المادة الصحفية في مواقعها              -١

  . شبكة االنترنتىعل

 مواقعهـا   لىض المادة الصحفية ع   أن صحف الدراسة استخدمت ثالث تقنيات مختلفة في عر         -٢

 .الملفات، الصور، النصوص: كة االنترنت هي شبعلى
والذي يعتبـر ركيـزة     ،  االلكتروني  لم تهتم بالشكل الكافي باألرشيف     أن الصحف االلكترونية   -٣

 .أساسية من ركائز الصحافة االلكترونية
  

  )١("اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام االنترنت"بعنوان بحث إياد الفرا ) ٣(

حد أستخدم  كما ا ، نهج المسح  م طالب  يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي استخدم فيها ال           

من الطلبة الجـامعيين لهـدف      " مستخدمي االنترنت " التقنيات الفرعية وهو أسلوب مسح الجمهور       

 صحيفة االستقصاء لجمـع     طالبوكأداة للدراسة استخدم ال   ،  اتجاهاتهم نحو االنترنت   علىالتعرف  

سة األصـلي   من مجتمع الدرا  %) ١(أما عينة الدراسة فكانت عبارة عن       ،  للدراسة البيانات األولية 

، جامعـة األزهـر   ، فهي الجامعة اإلسالمية  ، الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة    الذي يشمل طلبة    

  .طالب وطالبة) ٢٣٧(وبذلك يكون عدد طالب العينة) ٢٣٧٥٣(وعددهم ، جامعة األقصى

  :طالبومن أهم النتائج التي توصل إليها ال  

  .ورة منتظمة وغير منتظمةمن الطلبة يستخدمون االنترنت بص% ٢٤,٣١أن نسبة  -١

 نظائرهم في الكليات اإلنسانية من حيث االستخدام إذ         طلبة الكليات العلمية يتقدمون على    أن   -٢

ثـم  % ٦٨,٨تليها كلية الهندسة بنـسبة      % ٧٥جاءت كلية الصيدلية بالمرتبة األولي بنسبة       

 .الكليات األخرى
  

  )٢("االنترنت والحرب النفسية"بعنوان بحث سهاد البواب ) ٤(

 أكثر مـن    ى في دراستها عل   طالبةوقد اعتمدت ال  ،  البحوث الوصفية  إلىوتنتمي هذه الدراسة         

  : وهذه المناهج هي، هج بحثي لتعدد زوايا مشكلة البحثمن

 في إطاره تحليل المضمون لكونه انـسب األسـاليب          طالبةمنهج المسح الذي استخدمت ال     •

  .دراسة تحقيق أهداف العلىالذي يمكن أن يساعد 

ووكالـة  ، والموقع اإلسـرائيلي  ،  لعمل مقارنات بين موقع حزب اهللا      المنهج المقارن وذلك   •

 .من النواحي الفنية والتقنية،  االلكترونيةاألنباء اإلسرائيلية

                                                 
الوريوس من قسم  درجة البكى الستكمال احلصول علحبث خترج غري منشور،  اجلامعيني حنو استخدام االنترنتاجتاهات الطلبة، إياد الفرا )1(

  ٢٠٠٠،غزة، اجلامعة اإلسالمية، الصحافة واإلعالم

 ،الوريوس من قسم الصحافة واإلعالم درجة البكى الستكمال احلصول عل خترج غري منشورحبث، االنترنت واحلرب النفسية، سهاد البواب)2(
  ٢٠٠٠ ، غزة،اجلامعة اإلسالمية



 ١٥

وبالنسبة لعينة الدراسـة فقـد      ،  استمارة تحليل المضمون   طالبة   أما عن أداة الدراسة فقد استخدمت ال      

  . االنترنتعلىة من المواقع العربية واإلسرائيلية اختارت عينة عمدي

  :طالبةومن أهم النتائج التي توصلت إليها ال  

فكانت في موقع حزب اهللا     ، اهتم كل من موقعي الدراسة بالموضوعات السياسية بشكل أساسي         -١

  .للموقع اإلسرائيلي%) ٨٤,٣(في المقابل % ) ٨٧,٥( 

موضوعات االنتفاضـة الفلـسطينية إذ      ،  الساحة ىالسياسية التي استولت عل   من الموضوعات    -٢

وفي الوكالـة اإلسـرائيلية     %) ٥٢,٣٨(فكانت نسبتها في موقع حزب اهللا       ، هتم بها الموقعين  ا

 . اندالع االنتفاضة الثانيةإلىويرجع ذلك %) ٤٦,٨١(
  

المعالجة الصحفية النتفاضة األقـصى فـي الـصحف         " بعنوان    بحث جمال السماك ) ٥(

  )١(" االنترنتىالخليجية عل
 تصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تدرس واقع األحـداث والظـواهر والمواقـف                  

والمـنهج  ، استخدم الباحث المنهج المـسحي    ،  استنتاجات مفيدة  إلىواآلراء وتحليلها بغرض الوصول     

ما عينة الدراسة   أ، ن عن طريق استمارة تحليل المضمون     وأداة الدراسة كانت تحليل المضمو    ، المقارن

، الوطن العمانية ، الرياض السعودية ( تعاون الخليجي   فتمثل الصحف العربية الصادرة في دول مجلس ال       

  .)االتحاد اإلماراتية

وتناولـت الدراسـة   ، م١٦/١٢/٢٠٠٠ م حتـى     ١٧/١٠/٢٠٠٠     وتمثلت فترة الدراسة مـا بـين        

  .رحتها صحف الدراسةالموضوعات والقضايا المتعلقة بانتفاضة األقصى التي ط

  : أهم النتائج التي تم التوصل إليها  

حيـث أن   ، جاءت في محور اهتمام صحف الدراسة     كشفت الدراسة أن الموضوعات السياسية       -١

  .من مجموع الموضوعات% ٤٠,٥٢نسبتها العامة في هذه الصحف كانت 

 .أوضحت الدراسة أن موضوعات انتفاضة األقصى تركزت في الصحافة المتخصصة -٢
 

االنترنت كوسيلة اتصال بدوائر العالقات العامـة فـي         "بعنوان  بحث  إبراهيم الطويل   ) ٦(

  )٢("الجامعات الفلسطينية
،  من منهج بحثـي     في دراسته أكثر   طالبوقد استخدم ال  ،  البحوث الوصفية  إلى تنتمي هذه الدراسة        

، طينية في اسـتخدامها لالنترنـت     لفلسحيث استخدم المنهج المقارن في عقد المقارنات بين الجامعات ا         

                                                 
 درجة ى الستكمال احلصول علحبث خترج غري منشور،  االنترنتىاملعاجلة الصحفية النتفاضة األقصى يف الصحف اخلليجية عل،  مجال السماك)1(

  ٢٠٠١،  غزة،اجلامعة اإلسالمية، افة واإلعالمالوريوس من قسم الصحالبك
 ى الستكمال احلصول علحبث خترج غري منشور، ت العامة يف اجلامعات الفلسطينيةاالنترنت كوسيلة اتصال بدوائر العالقا ،إبراهيم الطويل) 2(

  ٢٠٠٢، غزة، اجلامعة اإلسالمية، الوريوس من قسم الصحافة واإلعالمدرجة البك



 ١٦

مثلت في صحيفة   أما أداة الدراسة فت   ،  مسح األساليب  بسلوأوأيضا استخدم المنهج المسحي ومنه اعتمد       

حيـث  ، دوائر العالقات العامة بالجامعـات     إجراء مقابلة مع رؤساء      إلىباإلضافة  ، االستقصاء المقننة 

، جامعـة األزهـر   ، الجامعة اإلسالمية ( ي الجامعات   فتمثلت عينة الدراسة في دوائر العالقات العامة        

  .)جامعة األقصى 

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

، االنترنت لدائرة العالقات العامـة    كشفت الدراسة أن الجامعة اإلسالمية هي السباقة بإدخال          -١

نترنـت لـدائرة    إال أنه تبين أن جامعة األزهر لـم تـدخل اال          ، وتلتها بذلك جامعة األقصى   

  .العالقات العامة

%) ٦٣,٩(يتعاملون من االنترنت بنسبة     ،  العالقات العامة  بينت الدراسة أن العاملين بدوائر     -٢

وضـعيفة بنـسبة    ، %)٤٤,٤(وان إمكاناتهم وقدراتهم للتعامل مع االنترنت متوسطة بنسبة         

)٣٣,٣(%. 
ض عمل دوائر العالقات العامة     بينت الدراسة وجود الكثير من العقبات والعراقيل التي تعتر         -٣

 .مع االنترنت
 

االنترنت كوسيلة اتصال في إدارات العالقات العامة في        "بعنوان  بحث   التتريأنوار  ) ٧  (

  )١("الوزارات الحكومية

 المنهج المسحي معتمدة علـى      طالبةلوقد استخدمت ا  ،   تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية       

ت أما عن أداة الدراسة فتمثل    ،  الدراسة  لكونه األنسب لتحقيق أهداف    أسلوب مسح أساليب الممارسة   

 العاملين فـي    على الدراسة   طالبةوأجرت ال ، وصحيفة االستقصاء ، في المقابلة الشخصية غير مقننة    

  .وزارة) ٢٤(دوائر العالقات العامة في الوزارات وبلغ عددها 

  : طالبةمن أهم النتائج التي توصلت إليها ال  

حيث توضح دراسة   ، ء العالقات العامة  الدراسة عن تدني تخصص المبحوثين من مدرا      كشفت   -١

تخصصات غير تخـصص العالقـات      من عينة الدراسة هم حملة      %) ٩١,٧(البحث أن نسبة    

  .من العينة هم حملة شهادات تخصص العالقات العامة%) ٨,٣(فيما جاءت نسبة ، العامة

راسـة فـي    لعامة في الوزارات الحكومية عينة الد     كشفت الدراسة تقصير إدارات العالقات ا      -٢

مـن  %) ٣٧,٥(ال يوجد انترنـت بمقابـل       %) ٦٢,٥(حيث تبين أن    ، وجود شبكة االنترنت  

 .إدارات العالقات العامة بالوزارات لديها شبكة انترنت داخل الدائرة
،  أن االنترنت يؤدي وظيفة اإلعـالم      ترىمن عينة الدراسة    %) ٢٦,٣(أوضحت الدراسة أن     -٣

تؤدي وظيفة سياسية مـن     %) ١٠,٥(و  ،  وظيفة التثقيف  يرون أنها تؤدي  %) ٤٧,٣(فيما أن   

                                                 
 ى الستكمال احلصول عل خترج غري منشورحبث، االنترنت كوسيلة اتصال يف إدارات العالقات العامة يف الوزارات احلكومية، ريأنوار التت )1(

  ٢٠٠٢ ،غزة، اجلامعة اإلسالمية، ريوس من قسم الصحافة واإلعالمدرجة البكالو



 ١٧

 و  تـؤدي وظيفـة تكـوين اآلراء      %) ٥,٣(، المغرضة  الدعايات اإلسرائيلية  علىخالل الرد   

 .وبنسبة مماثلة يؤدي االنترنت وظيفة اإلعالن والترويج، االتجاهات
  

  : ات السابقة  الفرق بين الدراسة الحالية و الدراس
 زوايا مختلفة باستثناء دراستي      معظم الدراسات السابقة تناولت االنترنت و عالقته باإلعالم من           

فتناولتا االنترنت باعتباره وسيلة اتصال هامة في       ، تري الت  أنوار طالبةو ال ،  الطويل  إبراهيم الطالب

  .العالقات العامة

الدراسات السابقة في كونها تتناول االنترانـت كوسـيلة         فإنها تختلف عن     أما الدراسة الحالية        

  .اتصال في العالقات العامة لتواصل الجمهور الداخلي

  

  : اإلحساس بالمشكلة
 فاستناداً إلى التـصميم الـسنوي       ،عل فعال و سري   استخداماتها قد تطورت بشك    إن شبكة االنترانت و     

 صفحة و ازداد    ٢٠٠٠٠٠ ـ قارب ال  ٢٠٠٣-٢٠٠١لالنترانت فإن عدد صفحات االنترانت بين عامي        

  )١(.٢٠٠٧-٢٠٠٥ليقارب الستة ماليين صفحة بين عامي 

وما تمتاز به من خصائص اتـصالية        ، اهتمام المؤسسات بإداراتها المختلفة باالنترانت     يدل على   وهذا  

ولقد ، املين فيها  تسهيل العمل داخل المؤسسات وتحقيق التواصل الفعال بين الع         علىو تقنية عالية تعمل     

كان الدافع وراء إجراء البحث هو الشعور باألهمية التي بدأت تحظي بهـا الـشبكات الداخليـة فـي                   

  .المؤسسات بشكل عام وبالعالقات العامة بشكل خاص

 تعتمد االنترانت كوسيلة اتـصال      اتضح أن الشركة  ،  في شركة جوال   التواصل والتدريب ومن خالل      

  يـتم  -هي الشبكة الداخلية الخاصـة بالـشركة      - "erh" حيث من خالل  ، ين بها أساسية لتواصل العامل  

وفيها كل مـا     ،  الشبكة الداخلية  ىوحيث لكل موظف صفحة خاص عل     ، تواصل مع العاملين بالشركة   ال

،  أخبار جوال والتعميمات والعروض الخاصـة بمـوظفي الـشركة   إلىباإلضافة  ، يتعلق بهذا الموظف  

   .ما االنترنت فهو مقصور للخدمة الجمهور الخارجيأ، وغيرها من الخدمات

  

  :  مشكلة الدراسة
 العالقـات   قـسم فينت كوسيلة اتصال ا مدي استخدام االنترراسة في التعرف على  تكمن مشكلة الد     

  .وذلك بهدف التواصل مع العاملين بها، العامة في شركة جوال

                                                 
  ٢٠١٠/ ٢٢/٥ ، org iawikiped www،  موقع ويكبيديا) 1(



 ١٨

  : ـية الدراسةأهم
وتعدد اسـتخدام   ، كل عام و عالم االنترنت بشكل خاص      االتصال بش في ظل الثورة الهائل في عالم          

كان ال بد من العالقـات العامـة و         ، سات بأنواعها و أحجامها المختلفة    االنترنت و انتشاره بين المؤس    

، بـشكل عـام   حيث يعـد االنترنـت      ، اكب التطور الحادث في هذا العالم     إداراتها بالمؤسسات أن تو   

  .هور الداخلي للمؤسسةل وسيلة اتصال لتواصل مع الجمأفض واالنترانت بشكل خاص

  :  ما يليإلىوترجع أهمية الدراسة وقيمتها العلمية   

  .حيث تدرس االنترانت كوسيلة اتصال في العالقات العامة، لكونها دراسة جديدة •

  .  معلوماتها الخاصةعلىتفضيل بعض المؤسسات الستخدام االنترانت كوسيلة أمانة  •

 .تمام االنترانت كوسيلة اتصال في المؤسسات المختلفةزيادة االه •
  

  : دراسة و تساؤالتهال اأهـداف
نت في العالقات العامة في شركة جوال ا اإلنتراستخدامات على التعرف إلىتهدف الدراسة           

لتي ولعل أهم األهداف ا، نت لتواصل مع جمهورها العامليناهتمام باالنتراالو مدي ، سيلة اتصالكو

  :  التوصل إليها هيالطالبةتتطلع 

  . مؤشرات علمية تحدد آلية استخدام االنترانت كوسيلة اتصال في شركة جوالإلىالتوصل  •

 . بعض التوصيات العلمية التي تساهم في زيادة فاعلية االنترانت كوسيلة اتصالإلىالتوصل  •

  : تم بلورة أهداف الدراسة في التساؤالت التالية     

  نت كوسيلة اتصال ؟ ا باإلنترقسم العالقات العامةدي اهتمام  ما م-١

  ؟  لتواصل مع الموظفين بالقسمالمستخدمة  ما وسائل االتصال-٢

  نت ؟ا االنترعبرللموظفين الخدمات المقدمة ما  -٣

   ؟نتا الستخدام االنترأهلية الموظفين ما  مدي -٤

  ؟نت في التواصل مع الجمهور ا ما مدي جدوى االنتر-٥

  نت ؟اما هي الصعوبات التي تواجه العاملين أثناء استخدام االنتر -٦

   نت ؟ا من الجهة المشرفة عن االنتر-٧

   ؟نت أكثر فاعليةاالعوامل التي تجعل االنترما  -٨

    العاملين ؟أداء ىنت علااالنترتأثير  ما -٩

  

  

  

  



 ١٩

  : نوع الدراسة و منهجها
التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة       "ية  تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصف         

 معلومـات كافيـة ودقيقـة       علىل  معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد وذلك بهدف الحصو          

  .)١("عنها

الذي يعتبر جهدا علميا منظما للحصول      "  المنهج المسحي  الطالبة تستخدما وفي اإلطار من البحوث       

  .)٢( "صاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث بيانات ومعلومات و أوىعل

عن دراسة الجوانـب    " أسلوب مسح أساليب الممارسة وهو عبارة        ت الطالبة عتمدا ومن منهج المسح      

بهدف تصوير  ، عالم وإداراته في مختلف المجاالت    واألساليب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها أجهزة اإل      

  .)٣( "الواقع التطبيقي الفعلي
  

  :  أدوات  الدراسة
  -: علىتعتمد الدراسة في جمع المعلومات  

، ات العامة فـي شـركة جـوال       العالققسم   موظفيالمقابلة غير مقننة مع     استخدمت الطالبة   : المقابلة

هي التي تـتم بـدون      "ويقصد بالمقابلة غير مقننة     ، القسم معلومات وبيانات حول     علىبهدف الحصول   

ث حرية االسترسال في عرض آرائه      كما تترك للمبحو  ، ألسئلة بطريقة دقيقة وتفصيلية   ق ل اإلعداد المسب 

  .)٤("وجهات نظره وأفكاره و
وفـي هـذه    ، دمة في جمع المعلومات و البيانات     تعد من أهم األساليب المستخ    : صحيفة االستقصاء 

سئلة المحددة والمعدة    صحيفة االستقصاء المقنن ويقصد بها  مجموعة من األ         استخدمت الطالبة الدراسة  

وبه ولغته بدون   مسبقا  وتتنوع هذه األسئلة بين األسئلة المفتوحة التي تتيح للمبحوث حرية اإلجابة بأسل             

  المبحـوث اختيـار      علىر من إجابة و   ثك أ لة مغلقة وتكون محدد بإجابتين أو     و أسئ ، أي تقييد بخيارات  

 .اإلجابة األنسب

  : ما يليكجزأين  إلى صحيفة االستقصاءتقسم 
   
 Ùæù]<ðˆ¢]<V<í‰]…‚Ö]<ÄÛj<íé’~Ö]<l^Þ^éfÖ]<àÚ<áçÓjè 

 <êÞ^nÖ]<ðˆ¢]<V<<<<<Ùæ^{ßjè     في العالقات العامة   كوسيلة اتصال   " االنترانت"مدي استخدام الشبكة الداخلية

 : وتم تقسيمه إلى ثالثة محاور كما يلي، في شركة جوال
                                                 

 ١٢٣ص ، )١٩٧٦، عامل الكتب: القاهرة(، ط األوىل،  حبوث اإلعالم األسس واملبادئ،مسري حسني1)(
  ١٢٧، ص املرجع السابق نفسه) 2(
  ١٣٧ص ، مرجع سابق،  مسري حسني)3(
  ٢٠٠، ص املرجع السابق نفسه) 4(



 ٢٠

.القات العامةوسائل االتصال المستخدمة في الع: األولىالوحدة  
 .نتااهتمام الشركة باالنتر: الثانيةالوحدة  

 .نت كوسيلة اتصالاسمات االنتر: الثالثةالوحدة  

 . المهني للعامليناألداء: الوحدة الرابعة 

وذلك ، قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية     مجموعة من أساتذة  على  االستبيان  تم عرض      وقد  

ـ      الطالبـة وقد قامـت    ، والتأكد من صالحيتها   اءصحيفة االستقص بغرض تحكيم     ى بتعـديلها بنـاء عل

   .م ومالحظاتهمتوصياته

  .: ةـــدراس الــدودــــح
   : الفترة الزمنية 

   .٢٠١٠ حزيران/  وحتى شهر يونيو نيسان / ابريل مدة الدراسة تمتد من شهر     

  : مجتمع الدراسة
 وبلـغ   ،فروعهـا ملين في شركة جوال بقطاع غزة بجميع            تم تحديد مجتمع الدراسة متمثل في العا       

  . عامل٢١٧عدد العاملين بالقطاع 

  : عينة الدراسة
 عـدد   إجمـالي مـن   % ٥٠ من العاملين بالشركة بواقـع        بسيطة تمثل عينة الدراسة بعينة عشوائية       

  .ةمن إجمالي العين%٧٩ما يعادل ، "٨٦" وتم استرداد  ، موظف١٠٩أي ما يعادل  ،العاملين

  

   :السمات العامة للمبحوثين
  :  النوع-١

  )١(جدول رقم 

  يوضح نوع المبحوثين 

  

  

  

  

  

ــسبة  التكرار  النوع النـ

  المئوية

  ٨١,٤  ٧٠  ذكر

  ١٨,٦  ١٦  أنثى

  ١٠٠,٠  ٨٦ المجموع



 ٢١

  : العمر -٢

  )٢(جدول رقم 

   للمبحوثين العمريوضح 

 النسبة المئوية التكرار  العمر

  ٠,٠  ٠   سنة٢٠اقل من 

  ١٨,٦  ١٦  سنة٢٥ اقل من – ٢٠

  ٥٥,٨  ٤٨   سنة٣٠ اقل من –٢٥

  ١٧,٤  ١٥  سنة٣٥ اقل من – ٣٠

  ٧,٠  ٦  سنة٤٠ اقل من – ٣٥

  ١,٢  ١  فما فوق  سنة ٤٠

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

  

  

  : الحالة االجتماعية-٣

  )٣(جدول رقم 

   للمبحوثين الحالة االجتماعيةيوضح 

 ويةالنسبة المئ التكرار الحالة االجتماعية

  ٢٢,١  ١٩  أعزب

  ٧٤,٤  ٦٤  متزوج

  ٢,٣  ٢  مطلق

  ١,٢  ١  أرمل

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  : المؤهل العلمي-٤

  )٤(جدول رقم 

   للمبحوثين المؤهل العلمييوضح 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  ٤,٧  ٤   عامةثانوية

  ٨,١  ٧  دبلوم

  ٨١,٤  ٧٠  بكالوريوس

  ٥,٨  ٥  دراسات عليا

  ١٠٠,٠  ٨٦  مجموعال

  

  :   مصطلحات الدراسة
  )١(: العالقات العامة * 

 دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة أو الخاصـة         إداريةهي وظيفة    "جمعية الدولية للعالقات العامة   ال 

وفي سـبيل   ،   تتعامل معهم التفاهم والتأييد والمشاركة     أن تحقق مع من تتعامل أو يمكن        أنعن طريقها   

 سياسـتها   اإلمكـان  وان تكيف معه بقـد       إزاءها الجمهور   رأي تستقصي   أنة على المؤسسة    هذه الغاي 

 الشامل إلى تعاون فعال يؤدي إلـى تحقيـق          اإلعالموتصرفاتها وان تصل عن طريق تطبيقها لبرامج        

  " جميع المصالح المشتركة

)٢(: االنترنت *
   

 وقد اتصلت ببعضها البعض دون أيـة  عبارة عن مجموعة شبكات أجهزة حاسوب في دول العالم    "     

 وهناك فائدة كبرى هو     ،رقابة رسمية وقد أصبحت اليوم طريقة لالتصال عن طريق البريد االلكتروني          

 بحيث يستطيع أي مستخدم     ومنتجاتهاقدرة مؤسسة أو شركة في أي بلد في العالم من عرض معلوماتها             

وهـذه  ،  ل المعلومات التـي تهمـه إلـى جهـازه         لالنترنت في العالم الوصول لهذه المعلومات بل ونق       

  .وهذا ما يسمى بشبكة الويب،  يتم تجديدها كل يوم بل كل ساعةأنالمعلومات المعروضة يمكن 

  )٣(: االنترانت* 

بهـدف  ،  النترانت هي عبارة عن شبكة حاسوبية خاصة تستخدم تقنيات و بروتوكوالت االنترنـت              ا

  .ء المعلوماتالمشاركة اآلمنة ألي جزء من أجزا

                                                 
  ٢٠١٠/ ٤/ ٢١، مرجع سابق،  موقع ويكبيديا1) (
  ٢٠١٠/ ٤/ ٢١، مقال عن االنترنت،  www lll1 com،  رك الربامج العريبموقع  حم) 2(
   ٢٢/٥/٢٠١٠، مرجع سابق، موقع ويكبيديا) 3(



 ٢٣

تعني عدم القدرة على الوصول إليها من قبل الجميع و إنّما مـن قبـل أشـخاص                 " خاصة"و هنا كلمة    

  .معينين

  

   :    تقسيم الدراسة
  

 اإلجـراءات المنهجيـة     على الفصل األول حيث يحتوي   ،  ثالثة فصول  إلىقسمت الطالبة الدراسة        

والدراسـة الحاليـة    ،  والفرق بـين الدراسـات الـسابقة       ، ويضم المقدمة والدراسات السابقة    ،للدراسة

، وتساؤالت الدراسة ونـوع الدراسـة    ، وأهمية الدراسة وأهداف  ، وتحديد المشكلة ، واإلحساس بالمشكلة 

 وتقـسيم   ،وكذلك مصطلحات الدراسة  ،  مجتمع وعينة الدراسة   إلىباإلضافة  ، ومنهجها وأدوات الدراسة  

، يتكـون مـن مبحثـين     ونوان وسائل االتصال في العالقات العامة        وهو بع  الفصل الثاني أما   ،الدراسة

 إلـى والذي بدوره يتكون من مطلبين أولهمـا مـدخل          ، بعنوان مفهوم العالقات العامة     المبحث األول 

 وهـو   المبحـث الثـاني   أما  ، والثاني وسائل االتصال المستخدمة في العالقات العامة      ، العالقات العامة 

فالمطلب األول  ، لة اتصال في العالقات العامة فانه يتكون من مطلبين هو األخر          بعنوان االنترانت كوسي  

 الفصلأما  ، والمطلب الثاني بعنوان شركة جوال    ، بعنوان االنترانت كوسيلة اتصال في العالقات العامة      

 بعنـوان تحليـل نتـائج       المبحث األول ،  فهو بعنوان نتائج وتحليل الدراسة ويتكون من مبحثين        الثالث

ومن ثـم إدراج    ،  بعنوان مناقشة نتائج الدراسة الميدانية والتوصيات      والمبحث الثاني ، لدراسة الميدانية ا

  .المالحقوكذلك ، المصادر والمراجع

  
  

  

  

  

 

  



 ٢٤

  
  

  الفصل الثاني
   "وسائل االتصال في العالقات العامة"
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 املبحث  األول 
"مفهوم العالقات العامة و وسائل االتصال املستخدمة "    

  العالقات العامة إىلمدخل : املطلب األول
 
فكل منظمـة فـي      ،المجتمع الذي يحيط بها   ي منظمة و     تعتبر العالقات العامة حلقة الوصل بين أ        

بد وان تقوم عالقة عامة مع أولئك األفراد        وال،  هذا المجتمع  المجتمع تقوم بتقديم خدمات أو سلع ألفراد      

بد أن تكـون    وال،  ودعمهم للمنظمة   إعالمهم وإقناعهم بالخدمات المقدمة لهم وكسب تأييدهم       إلىتهدف  

  .هذه العالقة قوية و قائمة على الثقة المتبادلة

اختالف  ويرجع ذلك إلى  ،  لمفهوم العالقات العامة   تالفات كبيرة في التعريفات التي أعطيت       هناك اخ   

  .الخلفيات و الفلسفات التي ينطلق منها المفكرون

  

  -: أهم تعريفات العالقات العامة
  : )١(تعريف جمعية العالقات العامة الدولية  

طـة والتـي تـسعى بهـا المؤسـسات          لعامة هي وظيفة إدارة المستمرة والمخط     العالقات ا   "    

ـ   والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمهـا و             ىالحفـاظ عل

توافقه قدر   الرأي العام لضمان   ذلك من خالل قياس اتجاه    ا التفاهم والتعاطف والتأييد و    استمرار هذ 

األداء الفعـال للمـصالح     خـالق و  حقيق المزيد من التعـاون ال     تمع سياساتها وأنشطتها و    اإلمكان

  ."المخططمشتركة استخدام اإلعالم الشامل وال

  

رسة تطبيقيـة   روبنسون حصيلة دراساته في أن العالقات العامة ما هي إال مما          دادوار  ويلخص    

  -: )٢(السلوكية تتضمنللعلوم االجتماعية و

  .سةقياس و تقييم و شرح اتجاهات الجماهير التي لها صلة بالمؤس *  

                                                 
  ٢١ ص ،)١٩٩٨ ،دار املسرية للنشر والتوزيع:عمان ( ،بدون طبعة ،العالقات العامة،   مجيل خضر)١(
  ٢٧- ٢٦ ص ،املرجع السابق نفسه )2(



 ٢٦

داف الرامية إلى زيادة التفـاهم والوفـاق بـين المؤسـسة             اإلدارة في تحديد األه    مساعدة*  

ماهير راضـية عـن منتجـات المؤسـسة         البرامج التي تجعل الج    و جماهيرها وبث األنشطة  و

  .العاملين بهاوخططها وسياساتها و
ير المختلفة التـي    رغبات واحتياجات الجماه  وازن بين أهداف المؤسسة وأهداف و      الت تحقيق*  

  .لها صلة بالمؤسسة

تخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة لالطمئنان على أنها تؤدي إلـى تفـاهم الجمـاهير               *   

 .وقبولهم
الجهود المقـصودة والمخططـة والمـستمرة       "     عرف المعهد البريطاني العالقات العامة على بأنها        

  )١("ة وجماهيرهاإلقامة واستمرار الفهم المتبادل بين أي منظم

  )٢(:  أهداف العالقات العامة
  :     تهدف العالقات العامة إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن جملها بالتالي

  .ترتيب و إنشاء مدركات حسية ايجابية للفرد أو الجهات المستهدفة .١

ي الترويج لألفكار أو األشخاص أو السلع أو الخدمات بهدف تكميل الجهد الترويجي لبـاق              .٢

  ..وسائل الترويج األخرى كاإلعالن والبيع الشخصي

باإلضافة إلى بناء عالقات    ، بناء جسور من الثقة المتبادلة بين العاملين بالمؤسسة من جهة          .٣

  .إيجابية مع الجماهير المستهدفة من قبل هذه المؤسسة

 لالعمـا كسب ثقة المتعاملين من الموردين وتجار الجملة أو التجزئة واألجهزة الحكومية ب            .٤

  .وأنشطة المؤسسة

  : )٣(   مبادئ العالقات العامة

يمكن استخالص المبادئ التي تؤدي االلتزام بها إلى توفير المنـاخ المالئـم لممارسـة نـشاط                       

  العالقات العامة 

  -:  االجتماعية للمؤسساتةالمسؤولي) ١(
فهي تستمد من تلك البيئة عناصـر       ،  المحيطة بها  االجتماعية     إن أية مؤسسة تعتبر جزءا من البيئة        

وجعل خدمة المجتمـع   ، لذلك تقع عليها مسؤولية المساهمة في رفاهية ذلك المجتمع        ، بقائها واستمرارها 

  .هدفا أساسيا لها ووضع الصالح العام في المقام األول من قرارات المؤسسة

   -: احترام رأي الفرد و اإليمان بقوة الرأي العام) ٢(

                                                 
 ١٧ص  ،  )٢٠٠٥،عامل الكتب: القاهرة(  ، الطبعة الرابعة،األسس العلمية للعالقات العامة، علي عجوة )١(
  ٢٤١- ٢٤٠ص ، )٢٠١٠،دار وائل للنشر : عمان( ،  األوىلطبعة ال، التسويق املباشر والعالقات العامة، حممد عبيدات) 2(
  ٢٧ص ، مرجع سابق، مجيل خضر) 3(



 ٢٧

يمان بقوة الرأي العام والتعامل الناجح معه يعتبر الدعامة األساسية لكافة برامج العالقـات          إن اإل       

،  العـام  العامة وينبغي على المؤسسة أن تستخدم األساليب العلمية الحديثة للبحث عما يدور في الـرأي              

  .ويجب عليها أن تتفق مع روح العصر و مقتضياته ،رهوان تسعى لتوجيهه وتبصي

  -:  عن التكتم و إتباع سياسة كشف المعلومات للجمهوردبتعااال) ٣(
 تعتبر المؤسسة كالبيت المصنوع من الزجاج الذي يكشف عما بداخلـه لكـل نـاظر فالمؤسـسة                    

  .العصرية تعمل في النور وال تخفي أي معلومات عن نشاطها إال األسرار المتعلقة باإلنتاج

 الريبة والـشك حـول    إثارةإلىفي المؤسسة بينما يدعو التكتم        الصراحة بحد ذاتها تحمل على الثقة       

 من حقوق   ساسيأاستجابة لحق    وهذا المبدأ الذي ساعد تعزيز مكانة المؤسسة هو في الحقيقة         ، المؤسسة

  .اإلنسان المنصوص عليها

  -:االلتزام بمبادئ األخالق السليمة) ٤(
لمؤسسة شخصية تثبيت صفات إنسانية لها فـي        إن أحد أهداف نشاط العالقات العامة هو إعطاء ا            

 كالنزاهـة   كذلك تدعو فلسفة العالقات العامة المؤسسة إلى االلتزام بمبادئ األخـالق          ،  الجمهور أذهان

وهكذا فهي ال تخدع الجمهور بل تسعي إلى كسب ثقته القدوة الحسنة وليس األقوال              ، والصدق والعدالة 

  .فقط

  -:لداخل إلى الخارجالعالقات العامة تبدأ من ا) ٥(
 رضي الجمهور وثقته عليهـا أوال أن        ىالمقصود بذلك أن المؤسسة التي ترمي إلى الحصول عل             

تضمن رضي وثقة العاملين فيها من عمال وموظفين ألن هؤالء إذا كانوا سـعداء فـي عملهـم مـع                    

هم وكذلك في أحـاديثهم     المؤسسة فإنهم يعكسون أثرا طيبا حولها عن طريق معاملتهم للناس أثناء عمل           

لذا البد من جعلهم قادرين على إعطـاء المعلومـات الـصحيحة عـن              ،  الشخصية عنها في عالقاتهم  

  .المؤسسة للجمهور الخارجي

  -:استخدام األسلوب البحث العلمي) ٦(
 إن العالقات العامة عملية ذات اتجاهين تعتمد على اإلعالم الصاعد مـن الجمـاهير إلـى إدارة                      

، وعلى تلقـي رد الفعـل     وتعتمد على الفعل    ،  الجماهير وعلى اإلعالم الهابط من اإلدارة إلى     ، ؤسسةالم

وبذلك يصبح قياس وتحليـل     ، اشرة وااليجابية من جانب الطرفين    وعلى الفهم المتبادل واالستجابة المب    

خدام بحـوث   والبد أن يتم ذلك باسـت     ،  من اختصاصات العالقات العامة    الرأي العام اختصاصا أساسيا   

وذلك لكي تـؤتي نتـائج      ، اهج البحث العلمي المتعارف عليها    العالقات العامة والطرق اإلحصائية ومن    

  .البحث بالدقة والصحة التي يمكن من أخذها بجدية في توجيه وتعديل سياسات المؤسسة

  -: العالقات العامة وظيفة استشارية) ٧(
 العليا  العامة في المؤسسة النصائح واإلرشادات لإلدارة          ويضح ذلك من خالل تقديم مدير العالقات        

وتحذيرها مـن   ، ات التي تالقي القبول من الجمهور     وتشجيعها على اتخاذ السياسات والقرار    ، بالمؤسسة



 ٢٨

 ولكن ال يتمكن مدير العالقات العامة من إلـزام اإلدارة         ، رارات التي ال يرضي عنها الجمهور     اتخاذ الق 

ذا ال يعني أن وحدة العالقات العامة هي وحدة غير منتجة الن مـدير العالقـات                وه، بتنفيذ ما يقترحه  

  . العامة له صالحيات تنفيذ داخل وحدته

  

  

  )١(:  وظائف العالقات العامة 
، لعالقات العامة فـي أي مؤسـسة كانـت         هناك مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها ا             

  : وتتمثل الوظائف فيما يلي

  .هير المنظمة الداخلية والخارجية الدراسة الخاصة بقياس اتجاهات الرأي العام بين الجما: بحثال -١

رسم السياسة بالنسبة للمنظمة وذلك بتحديد األهداف وتعميم برامج الدعايـة واإلعـالم             : التخطيط -٢

  .حيث التوقيت وتوزيع االختصاصات وتحديد الميزانية

 في الداخل واالتـصال بالمنظمـات والجمـاهير فـي الخـارج             ينلوالمسئاالتصال مع   : التنسيق -٣

 علىوتزويدهم بالمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالعالقات العامة وخاصة ما يؤثر            

  .سمعة المنظمة وشهرتها

ة  إدارة وظائفهـا المتـصل     على ومساعدتها   ىاألخروتعني تقديم الخدمات لبقية اإلدارات      : اإلدارة -٤

  .بالجماهير

 الجمهور حول نوعية إنتاجها أو الموجهـة للعـاملين      إلىإنتاج األفالم السينمائية الموجهة     : اإلنتاج -٥

  .بغية توعيتهم و زيادة معلوماتهم

  

  وسائل االتصال املستخدمة يف العالقات العامة :  املطلب الثا�ي
  

واهـم  ، تالءم أنشطتها وتتوفر في المجتمع      تستخدم إدارات العالقات العامة كل األدوات التي تجدها         

  : وسائل االتصال التي تستخدم في العالقات العامة

Magazine     ١(  المجــــــالت(  
 وتوجه للجمـاهير    ،امة في مختلف أنواع المنظمات    هي دورية تصدرها إدارة العالقات الع               

   .وعا وانتشاراوهي أكثر أدوات العالقات العامة شي، ذات العالقة بها

  : أنواع المجالت * 

                                                 
  ٣١ ص ،)٢٠٠١ ،دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان(  ،الطبعة األوىل، مبادئ يف العالقات العامة،  عبد الغفور عبد السالمشرمان وزياد ال) ١(



 ٢٩

 الجمـاهير الخارجيـة     إلىويمكن أن تصل    ، وهي مجلة تصدر للعاملين بالمؤسسة    :  مجالت داخلية  -

  .وذات العالقة بالمؤسسة

 علـى وتحتوي  ، صدار مجالت خاصة للجمهور الخارجي    بعض الشركات تقوم بإ   :  مجالت خارجية  -

  .باتهموضوعات تثير اهتمام الجمهور وتلبي رغ

  .والخارجي وهو نوع من المجالت موجهة لكل من الجمهورين الداخلي:  مجالت موجهة للجمهورين-
  

  : الغرض من إصدار المجالت 

     .شرح وتفسير األخبار* 

  .بناء الوالء واالنتماء للمؤسسة* 

  .تفسير السياسات والتعليمات* 

  .تحسين اإلنتاج وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملين* 

  .دعم أنظمة المقترحات والترويج لنشاطات العاملين* 

  .تحسين التعاون والتفاهم* 

  

Annual Report   ٢(  الـتـقريـر الــسنـوي(  
 جماهير ذات عالقة بالمؤسـسة مثـل        إلىوقد يوجه   ،  المساهمين إلىهو تقرير موجه بشكل عام           

  ...أعضاء النقابات أو الجمعيات التعاونية

 تقبل اآلخرين لها وقبولها لما تقوم به لذا تقدم لهـؤالء            ىار أي إدارة في العمل يعتمد عل       أن استمر    

  .تقارير دورية تبين طريقة عملها

 : أغراض التقرير  
i.               يوفر التقرير للمالكين والمساهمين معلومات كاملة عن المؤسسة من حيث الجوانـب الماليـة

  .والقانونية وغيرها

ii. المالكين حول اإلدارةراء ومواقفآ ىالتأثير عل .  

iii. المصالح الماديةىالتأثير عل .  

iv. العالقات مع الجهات الحكومية وغيرهاىالتأثير عل .  

  

Bulletion Board    ٣(  لــوحة اإلعالنات(  
 الرغم من   ىوهي عل ، ما من قبل إدارة العالقات العامة     لوحة اإلعالنات هي األداة األكثر استخدا           

ائدة عالية إذا مـا اسـتخدمت       ذات ف  ندر بكفاءة عالية والواقع أنها       تستخدم إال فيما  شيوعها إال أنها ال     

 ىأما مفتاح النجاح في استخدامها فهو في إبقائها جذابة مثيرة لالنتباه بحيث يعتاد المارون عل              ، صحيحا



 ٣٠

النات موجهـة   ومع أن أغلب لوحات اإلع    ،  وبقاء العاملين التوجه لقراءتها    االلتفات إليها لقراءة ما بها    

للجماهير الداخلية للمنظمة إال أن هناك لوحات تضعها إدارات العالقات العامة خصيـصا للمـستهلكين              

   .)١(وغيرهم من الجمهور الخارجي

  

  

Exhibitions المـــعارض     )  ٤(     
حيث تقـوم الـشركات بعـرض       ، هامة من وسائل االتصال بالجماهير     تعتبر المعارض وسيلة          

وكذلك يمكـن    ،ة وأشكال وإحصائيات ووسائل إيضاح    اتها أو نماذج لخدماتها معززة برسوم بياني      منتج

تدعيم اسم الشركة وتحسين صورتها أمام الجمهور عن طريق عرض وتفـسير سياسـات المنظمـة                

  .وانجازاتها وأهدافها

 كمعرض دائـم أو         وقد تقوم الشركة بتخصيص مساحة معينة داخل مكاتبها أو مواقعها الستخدامها          

  .مؤقت لها حتى يتمكن الزوار من مشاهدة تطورات عملياتها وأخر منتجاتها

  -: هناك ثالثة أنواع للمعارض من حيث طريقة تنظيمها   

ويقصد به أن تقيم شركة لوحـدها معرضـا لمنتجاتهـا إال أن تكـاليف               : المعرض الفردي  -

 صعوبة جذب الجمهور    إلىوقع باإلضافة   المعرض الباهظة ومقارنة هذه التكاليف بالعائد المت      

  . مثل هذا المعرض قد جعلت كثيرا من الشركات ال تفضل إقامته لوحدهاإلى

 تكاليفه   وتقاسم المعرض إقامة هذا    علىعدة منتجين   حيث يتفق   : المعرض التعاوني المشترك   -

حيث وجود عدة منتجين في المعرض يساهم في جذب حجم اكبر مـن             ، وفق معايير محددة  

  .الجمهور

وهو الذي تقوم بتنظيمه شركات تجارية مقابل رسـوم معنيـة           : المعرض التجاري المشترك   -

 .تدفعها كل شركة مشتركة في المعرض وفقا للمساحة التي تشغلها

    News Release النــشرات اإلخباريـــة      ) ٥ (  
وتتمثل في قـصة خبريـة      المنظمة   هي عبارة عن مواد إخبارية تعدها إدارة العالقات العامة ب                 

سائل اإلعـالم كـي تقـوم       و إلىوتقوم العالقات العامة بعد إعدادها وتجهيزها بإرسالها        ، تهم الجمهور 

 وسائل  إلى العالقات العامة التقيد بمواعيد إرسال هذه النشرات         ىن عل إومهما كانت الظروف ف   ، بنشرها

  .اإلعالم حسب التوقيت المتفق عليه

من العالقات العامة نشر المعلومات األساسية في النشرة اإلخبارية في حالة عدم وجـود                  ولكي تض 

    .  متسع كافي من المساحة لنشرها كلها فإنها تقوم بكتابتها بطريقة الهرم المقلوب

          Meetings  ـات    االجـــتماع  )٦(      

                                                 
   ٨٨ص ، )٢٠٠٠،مكتبة الرائد: عمان( ،  األوىل الطبعة،وسائل االتصال يف العالقات العامة،  حممد ناجي اجلوهر) ١(



 ٣١

 نظرة محددة أو    ث مشكلة معينة أو نقل وجهة      االجتماعات هي لقاءات بين عدد من األفراد لبح              

وقد تعقد هذه اللقاءات بين الموظفين ببعـضهم أو بـين المـوظفين والعمـالء أو                ، التخاذ قرار معين  

   .)١(وتكون هذه االجتماعات دورية، مسئولي الشركات المالية أو غيرهمالموزعين أو المساهمين أو 

ن أن تخلق انطباعا حسنا     من أعمال العالقات العامة التي يمك     تنظيم االجتماعات واإلعداد لها عمل          

وقد تكون رسـمية    ، صغيرة من الناس أو لمجموعة كبيرة     واالجتماعات قد تكون لمجموعة     ، أو العكس 

  .أو غير رسمية

  : هنالك نوعان من االجتماعات*   

  ) اجتماعات المناقشة (بالمناقشة مشاركة المجتمعين جميعا . .النوع األول -

 اجتماعـات ( الحـديث    متحدث يوجـه لهـم       إلىيكتفي فيه استماع المشاركين     . .النوع الثاني  -

 )٢(..)االستماع 

Calls ـوات    الدعـــ) ٧(               
          ويتم إرسال الدعوات في المناسبات المختلفة وذلك عن طريق الخطابـات أو عـن طريـق                

وكلمـا كانـت    ، تتم من خالل المحادثة التليفونيـة     دعوات  الفاكس إذا كانت مطبوعة وهناك نوع من ال       

جلها الدعوات ذات أهمية يصبح من الضروري أن تبدو الـدعوات بـشكل             أالمناسبة التي صممت من     

  .يتناسب مع هذا الحدث الهام

 والدعوات ذات التصميم المبتكر تجذب األنظار أكثر من مثيلتها ذات التصميم العادي كمـا أنهـا                    

  .)٣( تذكرها واالستجابة لهاعلىالمتلقي أكثر قدرة تجعل 

Posters   ) ـصقاتلــلما)  ٨  
ل ورغـم   مازالت الملصقات من الوسائل االتصالية الهامة للمنشآت رغم تعدد وتنـوع الوسـائ                   

 فالملصقات وسيلة إعالمية مقروءة قد تأخذ شكل الفتة كبيرة من القماش أو           ، اختراع الكثير من الوسائل   

 مركبات النقل   علىالورق أو الخشب المعدن تعلق في أماكن عامة في الميادين والشوارع الرئيسية أو              

  .)٤(العام ومحطات السكة الحديد

                          The Visits  ) زيارات  ال) ٩                 
وهذه الزيارات تتم في    ، بالجمهور وسائل إدارة العالقات العامة لالتصال       إحدىتعتبر الزيارات           

  : اتجاهين

 نشاطاتها ومشاهدة ىجيين لزيارة المؤسسة واالطالع عل   دعوة عدد من جماهير المؤسسة الخار       .  أ

  .منتجاتها
                                                 

        ٨٨ص ، )٢٠٠٢،دار زهران للنشر والتوزيع:عمان (، الرابعةالطبعة، عامة مفاهيم وممارساتالعالقات ال، حمفوظ امحد جودة) ١(
  ٩٢ ص ،مرجع سابق ،حممد ناجي اجلوهر )2(
  ١٤٢،١٤٣ص ، )٢٠٠١،دار ضة الشرق :القاهرة (، األوىلالطبعة، العالقات العامة بني التخطيط واالتصال، فؤادة البكري )3(
  ١٤٧ص ،  نفسهملرجع السابقا )4(



 ٣٢

قيام موظفي العالقات العامة بإجراء زيارات واتصاالت مع المنظمـات المختلفـة وتوزيـع               .  ب

  .)١(الكتيبات والنشرات الخاصة بمؤسستهم

  

  

  

الثــا�يحث ملبا  

  "يف العالقات العامة �ت كوسيلة اتصالااال�رت" 
�ت  كوسيلة  اتصالااال�رت: املطلب األول  

لـذا  ، ت كون االنترانت جزء من االنترنـت       االنترن إلىعند الحديث عن االنترانت ال بد من التطرق           

 .فان هذا المطلب سيتناول الحديث عن االنترنت و االنترانت
  

)٢(نــترنتاال ما هــيه 
    

     

نترنـت  وتخدم اال ، وترات ضخمة متصلة مع بعضها البعض           االنترنت هي عبارة عن شبكة كمبي     

وقـد بـدأت    ، سنويا% ١٠٠ نسبة   إلى للغاية يصل    وتنمو بشكل سريع  ،  مليون مستخدم  ٢٠٠أكثر من   

ثـم التجـارة حتـى     قطاع التعليم واألبحاث    إلىفكرة االنترنت أصال كفكرة حكومية عسكرية وامتدت        

  .أصبحت في متناول األفراد

ففي البدايـة    ،  فيه في العاشرة اإلبحار  عالم يمكن لطفل    ،    واالنترنت عالم مختلف تماما عن الكمبيوتر     

أمـا اآلن  ،  Unix معقدة كنظام تشغيل مستخدم االنترنت معرفة بروتوكوالت و نظم تشغيل علىكان 

  . رحاب االنترنتإلىب لكي تدخل فال يلزمك سوي معرفة بسيطة بالحاسو

لكن مـع   الشبكة الهاتفية باستخدام مودم و       كما كان في الماضي من الصعب الدخول لالنترنت خالل          

 تـوفير  CompuServe   فمنذ أن بدأت شركة ، توفير الخدمة تبددت هذه الصعوباتانتشار شركات 

 لم  Point-to-Pointم عبر بروتوكوالت     ١٩٩٥ االنترنت بواسطة الشبكة الهاتفية      علىخدمة الدخول   

  .يعد الدخول في االنترنت أمرا صعبا

  

)٣(  Internet تعريف االنترنت  
  

                                                 
 ٨٨- ٨٧ص ، مرجع سابق، زياد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم )1(
  ١٥/٣/٢٠١٠ ، com arabsgate wwwشبكة بوابة العرب، ) 2(
  ٢١/٤/٢٠١٠ ، مقال عن االنترنت ،arabic/fainal/com kerkana www://http، مقاالت اإلعالم) 3(



 ٣٣

، شـبكة الـشبكات   : وبعبارة أخرى ،  ترابط بين الشبكات  : تعني لغوياً ) Internet(كلمة إنترنت     

 أنحـاء كثيـرة مـن       حيث تتكون اإلنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في           

 ويحكم ترابط تلك األجهزة وتحادثها بروتوكول موحد يـسمى بروتوكـول تراسـل اإلنترنـت                ،العالم

)TCP/IP ".(  

وتـربط أجهـزة    ،  فهي عبارة عن مجموعة ضخمة من شبكات االتصال المرتبط بعضها ببعض           

، ا يشاء مـن معلومـات     وعبر هذا الجهاز يستطيع المستخدم أن يرسل م       ،   الخط الهاتفي  رالكمبيوتر عب 

  .ويستقبل ما يريد

  : )١(ـترنــت نــشأة االنـ
 

ممثلة ، ذتها القيادة العسكرية األمريكية           نشأت االنترنت في ظل التحوطات اإلستراتيجية التي اتخ       

وذلك تحسبا مـن احتمـال      ، دة بين المعسكرين الشرقي والغربي    إبان الحرب البار   ،)بوزارة الدفاع   ( 

ممـا سـيؤدي    ،  المعتمدة بضربة صاروخية سوفيتية    ، مركز من مراكز االتصال الحاسوبي     أيتدمير  

    .وحرمان القيادة العسكرية األمريكية من اإلسناد المعلوماتي      ،  شلل الشبكة الحاسوبية بكاملها    إلىبالتالي  

اع األمريكية  وربطت وزارة الدف   ، ٢/١/١٩٦٩  شبكة االنترنت في     نشاءبإ، فقامت الحكومة األمريكية  

خطـيط مـشروع    وقامت بت ، لعلماء تبادل المعلومات والنتائج   حتى يستطيع ا  ، ن أربعة معامل أبحاث   بي

بحيث إذا تعطل جزء مـن      ، مود أمام أي هجمة سوفيتية محتملة     يمكنها الص ، شبكة اتصال من حواسيب   

وكالـة  ، ذه الـشبكة   ه علىوأطلق  ،  هدفها إلىوتصل  ، ح البيانات في تجنب الجزء المعطل     الشبكة تنج 

  . اربانت–مشاريع األبحاث المتطورة 

 إلـى والذي تحول اسمه فيمـا بعـد        ،  عن بناء الشبكة في ذلك الحين      المسئول    و اربانت هو القسم     

)darpa( ،        غـرض بنـاء    صـممت ل  ، وكان النموذج األول لالنترنت يتكون من أربعة أجهزة حاسوب

وتم تركيب ،  البعدعلىوربط تلك الحواسيب معا ،  ) W A N( من نوع ، شبكات الحواسيب العريضة

  : الحواسيب األربعة في أربعة مراكز علمية هي

  .كاليفورنيا في سانتا بار بارا،  )utah(  جامعة يوتاه -١

  . جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس-٢

  . معهد ستانفورد الدولي لألبحاث-٣

وخاصـة فـي    ، د الرائدة في مجال الحاسوب اآللي     عاهويعد من الم  ،  )Mite ( المركز األخير هو     -٤

    ).Artificial Intelligence(مجاالت الذكاء االصطناعي 

                                                 
  ٤٤-٤٣ص ، )٢٠٠١،دار الراتب اجلامعية : نلبنا(  ، األوىلالطبعة، الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت، عبد امللك الدناين) 1(



 ٣٤

كانت جميع تلـك الجامعـات      و،  شبكة إلى جامعة ومركز أبحاث     ٧٢ل   تم توصي  ١٩٧٢ وفي عام      

 . تعمل في مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع األمريكيةوالمراكز

كة التي تعمل من    تطوير مجموعة من القواعد والنظم واإلجراءات المشتر      ،  السبعينات  وتم في نهاية     

وأطلق عليها تـسمية     ،حادث وتتبادل المعلومات مع بعضها    بحيث تجعل الحواسيب تت   ، خاللها االنترنت 

)Protocol ( ،         وطالبت   ١٩٨٣ومن ثم استخدمت هذه البروتوكوالت المناسبة بحلول عام  )Darpa(  ،

 إلـى وفي العام نفسه انفصلت االنترنت   ، لكل الشبكات المترابطة  ،  )TCP/IP( خدام بروتوكوالت   ستبا

  : جزأين مختلفين هما

*Arpa Netوتتولي مهمة االتصاالت غير العسكرية:  ار بانت.  

*Mil Netأصبحت الشبكة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع األمريكية: ميل نت.   
 

  :)١(نتمراحل تطور شبكة االنتر
 

 . تم إنشاء وكالة البحوث المتقدمة األمريكية١٩٦٩في عام 

  .بما فيها ناسا ،هيئة وجامعة باالنترنت) ١٥( ربط  تم١٩٧١في عام 

  .وظهرت خدمة البريد االلكتروني، ر الدولي األول التصاالت الحاسوب عقد المؤتم١٩٧٢في عام 

  . شبكة دوليةأصبحت ، الشبكةإلىالنرويج  وت بريطانيا انضم١٩٧٣في عام 

 .يونيكس الذي أتاح للحواسيب التخاطب بنظام،  UCPU ظهر بروتوكول١٩٧٦في عام 

  . برزت خدمة مجموعة اإلخبارية١٩٧٩في عام 

  ظهر بروتوكول١٩٨٢في عام   TCP-IP   .١٩٧٧ عام الذي بدا البحث في تطويره منذ، 

  .الوطنية األمريكية مؤسسة العلوم إلى انتقلت إدارة اربانت ١٩٨٤في عام 

  . مركز٢٠٠٠ إلى ارتفع عدد مراكز المعلومات المرتبطة بالشبكة ١٩٨٥في عام 

وبلغ عدد الحواسيب   ، ل شبكة تجارية باالنترنت    تم ربط كمبيوسيرف للشبكة لتصبح أو      ١٩٨٩في عام   

  .المرتبطة بالشبكة حوالي مائة ألف حاسوب

   تم فصل١٩٩٠ عام في Arpa Net دخلتعن الخدمة و  NSF Net .االنترنت إلى

.Gopher من أول نسخة WAIS ظهور خدمة البحث١٩٩١ في عام   

www بدأت خدمة البحث بواسطة شبكة١٩٩٢ عام في  

عبر مـسارات اتـصال عاليـة       ، والصوت،  إمكانية نقل الصور عالية الجودة      توفرت ١٩٩٣في عام   

  .السرعة

 إلىوتزايد عدد المراكز المرتبطة فيها      ، كل واسع تخدام الشخصي لالنترنت بش    بدأ االس  ١٩٩٤في عام   

  .ثالثة ماليين مركز

                                                 
  ٥٢ ص ،مرجع سابق،  عبد امللك الدناين)1(
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  . بدا تواجد خدمة االنترنت في األقطار العربية بشكل تجاري١٩٩٥في عام 

  . ارتبطت اليمن باالنترنت عن طريق شركة تيليمن١٩٩٦في عام 
 
 
  

  

 خدمات االنترنت 
 

ونكتفـي  ،  إيجادها في أي وسيلة اتصال أخري      يمكن       يوفر االنترنت العديد من الخدمات التي ال        

  : وتشمل هذه الخدمات، ت األكثر شيوعا واألكثر استخدامابذكر الخدما

 Email     البريد االلكتروني   -١ 
زمـالء العمـل واألسـر       الشبكة لالتصال بين األصـدقاء و      ى       وتمثل الخدمة أكثر استخداما عل    

  وغيرهم 

الخدمة إرسال واستقبال الرسائل والصور وأصـوات مـن خـالل أجهـزة                 يمكن من خالل هذه     

  .)١(الحاسوب المرتبطة بشبكات االنترنت
)٢(

  Chat   التخاطب الفوري  -٢                
 الشبكة ال يتم عن طريق      ىوتحمل هذه الخدمة اسما مغلوطا الن القطاع األكبر من التخاطب عل                

 الطرف األخـر  ى األخر أو اآلخرين عل إلى الفور   على الرسالة لتنتقل    الصوت وإنما عن طريق طباعة    

   . الفورعلى الرسالة برسالة أخري يقوم بكتابتها باستخدام لوحة المفاتيح لترسل إليه ىالذي يرد عل

  )٣(  االتصال التليفوني -٣ 

جراء االتـصال     من خالل هذه الخدمة تستطيع باستخدام برامج خاصة باالتصال من القيـام بـإ                 

 إلـى ذلك بعد القيام بتثبيت بطاقـة الـصوت باإلضـافة           ، يا مع األشخاص عبر شبكة االنترنت     صوت

   . الجهازإلىميكروفون 

   )٤(  File Transfer Protocol   نقل الملفات-٤

ضها البعض من خالل    من خالل هذه الخدمة يتم نقل الملفات بين أجهزة الحاسوب المرتبطة مع بع                

  .ويتم استخدام هذه الخدمة من خالل استخدام بروتوكول نقل الملفات،  االنترنتشبكة

   .  وتمثل هذه الخدمة الهدف الرئيسي من االنترنت في بداية ظهوره

                                                 
 ١٧ص ، )٢٠٠٢ ،دار املسرية للنشر والتوزيع: عمان(  ،الطبعة األوىل، نتمقدمة إيل االنتر، اية وماهر جابر ووائل أبو مغليمراد شلب) 1(

 ٤٤ص ، )٢٠٠٣،مكتبة الفالح : اإلمارات (، األوىل الطبعة ،نت واإلعالم الصحافة االلكترونيةاالنتر، مد نصرحسين حم) 2(

  ١٧ص ،  نفسهاملرجع السابق) 3(
  ٤٤ص ، مرجع سابق،  حسين نصر)4(
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  )١( World Wide Web   الشبكة العنكبوتية الدولية -٥

ثائق عبر العالم مـن         تعبير الخدمة هي من تقود نمو االنترنت في الوقت الحاضر وتتولي ربط الو            

  خالل نظام النص الفائق 

  

  

 News Groups   جماعات األخبار -٦
)٢(

  

 الجماعات المهتمة بموضوع ما حول العالم واالشتراك في النقـاش           إلى    تتيح هذه الخدمة الوصول     

  .الدائر حول الموضوع
 
)٣( Mailing Lists   القوائم البريدية -٧

  

 مجموعة معنية بموضوع    إلىات النقاش وتتيح إرسال واستقبال رسائل       وهي قريبة من خدمة جماع        

  .ويطلق عليها منتديات الويب، ما

 

  )٤( طرق االتصال باالنترنت  

  

ا يكمن في مدي سرعة     والفرق بين كل منهما إنم    ، لئتصال باالنترنت من خالل أربع وسا     يمكن اال      

،  يـتم التعامـل معهـا       التـي  نـوع البيانـات   وفي  ، تاواء أكان االتصال دائما أم مؤق     س، نقل البيانات 

  .والبروتوكول المستخدم في النقل

  : وهذه الوسائل هي  

  

Permanent Direct Connection.. االتصال الدائم المباشر-١  

أو يتـاح مـن     ، الجامعات والشركات الكبرى  ى  صر عل إنما يقت ،   وهذا النوع من االتصال بالشبكة       

  .االنترنتخالل مقدمي خدمة 

 On-demand Direct Connection ..   االتصال المباشر عند الطلب-٢  

كون المودم المـستخدم     ي أنشريطة  ،  خدمة ممتازة  ىيا ويتيح الحصول عل       وهذا النوع يكون اقتصاد   

  .ث/بت) ٩٦٠٠( أي ال تقل سرعته عن ، فائق السرعة

Dial-up Terminal Connection    ..في االتصال الطرفي الهات-٣

                                                 
 ٤٥) ٢٠٠١،مكتبة الفالح : ارات اإلم( ، األوىل الطبعة، مقدمة يف االتصال اجلماهريي املداخل والوسائل،  حسين حممد نصر)1(
     ٤٥ص ، مرجع سابق،  حممد نصرحسين) 2(
  ١٨ص ، مرجع سابق، ل أبو مغليوائمراد شلباية وماهر جابر و )3(

  ٥٤_٥٣ص ، مرجع سابق، عبد امللك الدناين) 4(



 ٣٧

مكن استخدام كافـة خـدمات      ومن خالله ي  ، دمة    وباستخدام هذا األسلوب يتم الربط بأحد مقدمي الخ       

  .مثل نقل الملفات، وجميع أدواتها وبرامجها، االنترنت

Mail only Connection ..   االتصال البريدي فقط -٤

واع االتصال باالنترنت   لنوع من أن  وهذا ا ،  واستقبال البريد االلكتروني فقط       ويمكن من خالله إرسال   

  .من حيث قيمة االشتراك و تكاليف االستخدام، هو األرخص
 

 
  )١( اإلنترانت هيهما
تطلق تسمية اإلنترانت على التطبيق العملي الستخدام تقنيات اإلنترنت والويب في الشبكة الداخليـة                 

ليات تشارك المـوارد والمعلومـات      بغرض رفع كفاءة العمل اإلداري وتحسين آ      ،  للمؤسسة أو الشركة  

  . واالستفادة من تقنيات الحوسبة المشتركة

أي ال يمكن لغير المسجلين في      (كما تقدم شبكة اإلنترانت خدمة الولوج إلى اإلنترنت مع منع العكس               

م وبذلك تؤمن اإلنترانت سورا منيعا يطلق عليه اس       ،  )شبكة اإلنترانت الولوج إليها عن طريق اإلنترنت      

حول محتوياتها مع المحافظة على حق وصول العاملين عليها إلى مصادر  (Fire walls) جدار النار

  .المعلومات الخارجية على اإلنترنت

المعتمد  (client/server) المستفيد/  ويعد البعض شبكة اإلنترانت نموذجا مطورا من نظام الخادم   

  .في الحوسبة

  

   ..ضرورة وجود اإلنترانت
  : نبع الحاجة إلى اإلنترانت في الشركات المتوسطة والكبيرة من األسباب التاليةت  

  : تقليص التكاليف

في شبكة اإلنترانت على تقليل الحاجة إلى وجود نسخ متعددة مـن   (server) يعمل الجهاز الخادم     

ألن هيكلية موقع شبكة اإلنترانت مطابقة تماما لبنيته على ، ) databases(قواعد البياناتو(البرامج 

، والتطبيقات بسهولة ويـسر ) الملفات) downloading (تنزيل (وتسمح هذه البنية بخدمة، اإلنترنت

ن الوصول إلى البيانات المشتركة يمكن أن ينفذ عن طريق قاعدة بيانات مشتركة يـتم الوصـول                 كما إ 

  .الممنوحة له ) Permission(للصالحية(إليها من المستخدمين كل تبعا

كما يمكن للشركة أن تستغني عن الكثير من المطبوعات والنماذج الورقية التي تقدم اإلنترانت حلوال                  

 Maintenance request) وطلبات الـصيانة  (Phonebook) دليل الهاتف: إلكترونية لها مثل

                                                 
 ، مقال عن االنترانت  ،ae itep www ،الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم لتعليم التكنولوجيا املعلوماتمشروع السمو  موقع )١(

٢٢/٥/٢٠١٠   
  



 ٣٨

form) إلى جانب ذلك يمكن اعتمـاد أجهـزة متواضـعة اإلمكانيـات     ، والخدمات اإلدارية المتعددة

للموظفين ألن الجهاز الخادم هو الذي سيقوم بجميع مهام التخزين وإدارة العمليات عن طريق الموقـع                

هـو  ) مستعرض اإلنترنت(وسيكون برنامج استعراض اإلنترانت  (Internal Web site) الداخلي

  .الذي يحتاجه الموظف لتأدية وظيفته، وقد يكون الوحيد، البرنامج الرئيس

   : توفير الوقت

كما يـؤمن   ،  يخفض استخدام اإلنترانت الكثير من الوقت الضائع في االتصال بين عناصر الشركة               

قد تُرسل العديد من الطلبات عن      : فعلى سبيل المثال  . وسيلة ضمان لدقة سير االتصاالت وعدم تكرارها      

إما ألن الطرف الثاني لم يتصفح الرسالة أو ألنـه          (ي دون أن تَحصل االستجابة      طريق البريد اإللكترون  

ات اإلدارية يـتم عـن      أما على اإلنترانت فإن تنظيم تبادل المعلومات والخدم       ،  )لم يفهمها من أول مرة    

طريق نماذج معيارية متفق عليها وال يتم إرسالها عن طريق النظام البريدي الـداخلي قبـل اسـتيفاء                  

ومن ثم يتم حفظها آليا في الجهـاز الخـادم أو الجهـاز خـادم البريـد                 ،  المعلومات المطلوبة بكاملها  

ك تُؤمن اإلنترانـت الدقـة وتـوفر        وبذل،  وتظهر لدى الطرف الثاني بعد وقت قصير جداً       ،  اإللكتروني

  .الوقت
 

في النظام ) quality assurance (يمكن اعتبار اإلنترانت إحدى دعامات ضمان الجودة: ملحوظة

  ) quality control.(الرقمي لما توفره من دقة في عملية التحكم بالجودة

  

  : االستقاللية والمرونة

 الكمبيوتر الشخصيو (Apple)  عوائل مختلفة مثل آبلتربط اإلنترانت بين أجهزة كمبيوتر من        

 (PC) أما الجديد الذي تنفرد به اإلنترانت فهو إمكانية النفاذ ، حالها في ذلك حال كل الشبكات الحديثة

 عن طريق تطبيق واحـد هـو المـستعرض    (Information resources) إلى موارد المعلومات

(browser)  ومن منصات عمل مختلفة.  

 تُمكن هذه الصفة المستخدمين من الولوج إلى محتويات الجهاز الخادم بغض النظر عـن منـصة                   

الـزمن   إضافة إلى أن نشر المعلومات عن طريق الموقع الداخلي يتم فـي           ،  العمل التي يعملون عليها   

  . وال يحتاج إلى أي عمليات إعداد مسبقة (real-time) الحقيقي

  

  :  تسخير خدمات اإلنترنت

  :تقدم شبكة اإلنترانت جميع خدمات اإلنترنت وتقنيات الويب لمستخدميها ونذكر من هذه الخدمات

(e-mail)     *   البريد اإللكتروني  
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 (Real time chatting service)      *  ار في الزمن الحقيقيخدمة الحو   

 (Portable electronic document-PED)  * تقنية الملفات اإللكترونية المحمولة           

 (Network News-NNTP)      خدمة نقل األخبار  *    

 (Video conference)      مؤتمرات الفيديوخدمة *   

  

  )١( ..استخدامات االنترانت
ومات وإن مفهوم االنترانت هو شـبيه بمفهـوم         تستخدم االنترانت من أجل المشاركة الخاصة بالمعل         

 فاالنترنت هي عبارة عن شبكة حاسوبية تـصل مختلـف التنظيمـات و       ،االنترنت و لكنّه يختلف عنه    

  .بينما االنترانت نجدها تدل على الشبكة ضمن التنظيم أو الموقع، لوب بعضها مع بعضمواقع ا

أي في مجـال    (بادل األدوات و الخدمات المختلفة      إن شبكات االنترانت هذه أصبحت مستخدمة في ت       و  

  .)التعاون بهدف تسهيل العمل ضمن مجموعة أو فريق

فمثالً لنفترض  ،  قضايا العامة على اختالف أنواعها    كما أن شبكات االنترانت تُستخدم بهدف تطوير ال         

شبكة انترانت فإن   وجود مجموعة من الموظفين الذين يتناقشون في حل قضية معينة ضمن منتدى على              

بإمكانهم الوصول إلى حلول مشتركة جيدة ال بل أمثلية في بعض األحيان تكون تمثّل أفكار جديدة مـن             

  .حيث اإلدارة أو التطوير الكمي و النوعي لمختلف القضايا

  

)٢(..سوق اإلنترانت
  

 : الشركات التقليدية

لما تقدمه لهم من تسهيالت وخدمات ، اإلنترانتتأتي هذه الشركات في مقدمة الراغبين باالنتقال إلى    

  .قياسا على الحلول الحالية القائمة لديهم، جمة

  

  :  الجدول التالي بعض فوائد اإلنترانت التي للشركات التقليديةويبين 

  

 اإلنترانت الحلول التقليدية

 .صيغة عامة ومشتركة لتبادل الملفات .تعددية صيغ الملفات واختالف هيكليتها

                                                 
  ٢٢/٥/٢٠١٠، مرجع سابق،  ويكييدياموقع) 1(
  ٢٢/٥/٢٠١٠، مرجع سابق،  راشد آل مكتوم لتعليم التكنولوجيا املعلوماتموقع مشروع السمو الشيخ حممد بن) 2(
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.اعتماد قاعدة بيانات عامة على الجهاز الخادم للويب .تعددية قواعد البيانات ومحليتها

 .االستقاللية عن منصة التشغيل .عدم توافق منصات تشغيل الكمبيوتر

وسائل إلدارة وتأمين الملفات على درجة من الدقة  .ضعف في وسائل إدارة وتأمين الملفات

 .واالحتراف

  

  

  : الشركات الناشئة

كما أن أغلب التطبيقات الحديثة الشائعة      ،  توجد في العديد من الشركات الناشئة أجهزة خادمة للويب             

عليه فإن هذه الشركات جاهزة لتحويل بنيتها التحتية للعمل علـى           ،  متوافقة مع تقنيات الويب واإلنترنت    

عد البيانات المـشتركة علـى      عن طريق تطوير الموقع الداخلي للشركة واستضافته مع قوا        ،  اإلنترانت

وال شك أن عملية التحول ستحتاج لبعض التعديالت الطفيفة في          ،  )الموجود أصالً (الجهاز الخادم للويب    

نقـصد هنـا    (النظم البرمجية المستخدمة مع إضافة بعض األجهزة واألدوات الخاصة بأمن اإلنترانت            

   .(Fire walls) جدران النار

  : قطاع التعليم

ويمكن ،  إلنترانت بخدمات التعليم إلى مستوى مختلف تماماً عما عهدناه في األساليب التقليدية           ترتقي ا   

  : أن نعرض فيما يلي بعضا من النقاط التي تُحسب للتعليم اإللكتروني المستند إلى اإلنترانت كبنية تحتية

  .تمكين اآلباء والمدرسين من التعاون والتكامل في إنجاز العملية التربوية -

  .تمكين الطالب من متابعة التحصيل وإنجاز التمارين من المنزل -

  .إضفاء صفة النزاهة على العملية التعليمية واإلدارية -

  

  )١( أنواع أخرى من شبكات االنترانت

قع الوب العام علـى     إن مفهوم موقع الواسع للوب على شبكة االنترانت شبيه إلى حدّ ما بمفهوم مو                

و كمثال على هذا الكالم لدينا في حالة األعمال الواسعة و الكبيرة نجـد أنّهـا تـسمح         ،شبكة االنترنت 

لمستخدميها ضمن شبكة االنترانت بالوصول إلى شبكة االنترنت العامة مع بقاء وجود القـدرة لـديهم                

  .على إرسال و استقبال الرسائل محافظين على حالة األمن الموجودة لديهم

ينا جزء من شبكة إنترانت مصمم بحيث تكون قابلية الوصول إليـه متاحـة إلـى                إذاً عندما يكون لد     

نت بحيـث أنّـه بإمكـان        هذا الجزء من الشبكة اسم اكسترا      مختلف الزبائن و المستثمرين فنطلق على     

                                                 
   ٢٢/٥/٢٠١٠، مرجع سابق،  ويكييدياموقع )1(



 ٤١

فـك  / ة معينة فـي التـشفير      طريق بإتباعمستخدمي هذه الشبكة من إرسال و استقبال رسائلهم الخاصة          

  . غيرها من وسائل الحمايةأو، التشفير

  

  

  

  

  

  

  )١(..الفرق بين اإلنترانت و اإلنترنت

  

  اإلنترنت
  

  اإلنترانت
  

  .غير مملوك ألحد
  

  .هو ملك المؤسسة التي تستضيفه
  

  .أي شخص يمكنه الوصول إليه
  

ال يمكن ألي شخص الوصول إليه إال الذين 
  .سمح لهم بذلك

  
  .عمل فقط في موقع واحدي  يمكن الوصول إليه من أي مكان أو موقع

  

يحتوي على العديد من المواقع أو الصفحات 
  .المتضمنة معلومات غير الئقة أو سخيفة

يحتوي على المواضيع والمعلومات التي أنت 
  .نوافق عليها

  
  

  : أوجه الشبه بين اإلنترانت واإلنترنت فهي

  .HTML كل من النظامين يستخدمان صفحات كتبت بلغة *

  . برنامج التصفح لمشاهدة الصفحاتمنها يستعمل كل *

 كل منها يستعمل نفس المعايير أو البروتوكوالت في أسلوب استقبال وإرسال المعلومات وحركتهـا               *

  .عموما عبر خطوط أو وسائل االتصال بين أجهزة الكمبيوتر

  

  ..شركة جوال: املطلب الثا�ي
  )١(: )Jawwal (جوال   

                                                 
  ٢٢/٥/٢٠١٠، net alhasebat www ، منتدى احلاسبات)1(



 ٤٢

وتدير أعمالها في الضفة    ،  طينية متخصصة في االتصاالت الالسلكية     هي أول شركة اتصاالت فلس         

  . الفلسطينيةاالتصاالتوهي إحدى شركات مجموعة ، الغربية وقطاع غزة

  

  بداية الشركة

 مع بند احتكار يمنع     ١٩٩٦في العام   ” جوال“ الفلسطينية   االتصاالت الرخصة األولى لشركة     أعطيت  " 

 بعـد   إال في الدولة    أخرى خلوية شركة اتصاالت    أيرخصة ترخيص    إعطاءالحكومة الفلسطينية من    

  . سنوات١٠

طوال هذه الفترة لم تحظى شبكة جوال بأي منافسة على الصعيد المحلّي المرخّص من قبـل وزارة                   

و Pele phone , Cellcom( كانت المنافـسة مـن قبـل الـشبكات اإلسـرائيلية      وإنما، االتصاالت

Orange(  ،  باإلضـافة لألسـعار    ،  مة جداً عن تلك التي تقدمها جوال      ات ممتازة و متقد   التي تقدم خدم

  )٢(". الفلسطينية جوالاالتصاالتالمنطقية مقارنة مع تلك التي تقدمها شبكة 

وقـع اختيـار   و، ومنذ ذلك الحـين . ١٩٩٩نجحت جوال بإجراء أول مكالمة على شبكتها في عام         

في العالم كونه يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة         األكثر استخداماً    GSMجوال على نظام    

اريكسون الـسويدية السـتيراد األجهـزة والمعـدات          كما تعاقدت مع شركة   ،  في مضمار االتصاالت  

  .الرئيسة

  

  المشاكل والعقبات التي واجهت الشركة

يلية بهدف إعاقـة    عانت جوال من احتجاز معداتها من قبل السلطات اإلسرائ        ،  ٢٠٠١في نهاية عام        

ولم يكن بوسع جوال عندها سوى إيقاف بيع الخطوط الجديدة لكي تحافظ علـى          ،  نموها وحصر شبكتها  

 لتخطي هذه   ٢٠٠٥ وابتدعت جوال طريقة جديدة في عام        ،مستوى خدماتها بما يتناسب مع سعة شبكتها      

كة اتصاالت خلويـة فـي      وبذلك تكون جوال أول شر    ،  العقبة متمثلة في اعتماد مقاسم اتصال في لندن       

  .العالم تخدم مشتركيها عبر مقاسم تبعد آالف األميال عن مقرها

، ولم تقتصر العقبات التي واجهت جوال على المنافسة غير الشرعية وعلى احتجاز معداتها فحـسب                

بل عملت جوال بأقل قدر من الترددات التي يمكن ألي شركة اتصاالت خلوية أن تعمل ضمنها وهـي                  

٤,٨MHZ ،وذلك بعد أن رفضت السلطات اإلسرائيلية منحها المزيد من الترددات.  

ما زالت جوال   ،  ورغم الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة والخانقة المفروضة على قطاع غزة            

تصل بخدماتها إلى القطاع وتعمل بأقصى جهودها وعلى مدار الساعة لتوفر له التغطية الالزمة بأفضل               

  .دون أن تعترضها األضرار المادية التي تلحق بشبكتها ومواقعها، جودة ممكنة

  

                                                                                                                                                         
  ٥/٥/٢٠١٠ ، ps jawwal www ، موقع جوال)1(
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 ٤٣

  : جوالام مه

وتلبية احتياجاتهم المتغيـرة    ،  أفرادا وشركات ،  خدمة المجتمع من خالل اإلصغاء إلى مشتركينا       

  .مع الوقت

  .الحفاظ على شبكتنا متينة وآمنة في كافة أرجاء الوطن 

شعاره ،  تأهيل كادر وظيفي عالي األداء وعالمي المستوى      أن نكون قدوة بمهنيتنا وشفافيتنا عبر        

  .احترام وتقدير اآلخرين

 .ابتداع الحلول لتخطي العقبات التي تعترض سبيل نمونا وتحقيق رؤيتنا على أرض الواقع 

  
 

  : فروع الشركة بالقطاع

  .بيت الهيا،  المغازي،  جباليا،  دير البلح،  خان يونس،  رفح،  النصيرات،  غزة  
  

  )١(..العالقات العامة في شركة جوال
نـدرج  ت اي بـدوره  تالعالقات العامة في شركة جوال هي قسم تابع لدائرة االتصاالت التسويقية ال               

  . موظفين فقطأربعةيعمل بقسم العالقات العامة و ، التسويقإدارة تحت

ولعل ذلك يتـضح    ،  العالقات العامة جزء من التسويق     أنمن منطلق   مة بالشركة   ا وتعمل العالقات الع   

  .من الهيكل التنظيمي لقسم العالقات العامة

،  في الجمهـور العـاملين بالـشركة       ثلة العالقات الداخلية المتم    إدارة  في  العالقات العامة  تتمثل مهام   

م من المستفيدين من خدمات     العالقات الخارجية متمثلة في المؤسسات الخارجية والعمالء وغيره       وإدارة  

 مع قـسم العالقـات       قسم الموارد البشرية   إشراكم  ت الموكلة للقسم    األعمالونظرا لضغوطات   ، الشركة

  . الموظفين وذلك قبل ثالث سنواتنشؤو العالقات الداخلية متمثلة في بإدارة العامة

 هو زيادة التواصل مع     األسمى ولكن الهدف    ،األهداف تحقيق مجموعة من     علىتعمل العالقات العامة      

 تحقيـق  إلـى  باإلضـافة هذا ، جاري لشركة جوال تعزيز االسم الت  إلى باإلضافة ،المؤسسات الخارجية 

والمشاركة مع قسم اإلعالنات فـي      ، األخرى قساماألو التنسيق بين    ، االتصال والتواصل مع العاملين     

  .وغيرها........اإلعداد والتخطيط للحمالت اإلعالنية

صـعيد العالقـات     علـى ف، أهـدافها تستخدم العالقات العامة وسائل اتصال متعددة في سيبل تحقيق            

اهمة في مشاريع   المس، رعاية فعاليات ، العروضتقديم الهدايا و  ، يارات المؤسسات ز: الخارجية تستخدم 

  .ويتم التعامل مع المؤسسات عبر االنترنت، لخدمة المجتمع والشباب بتعاون مع المؤسسات المهتمة

                                                 
يف متام ، ٥/٥/٢٠١٠عاء املوافق األرب، إداري دعاية وإعالن يف قسم العالقات العامة يف شركة جوال، مقابلة غري مقننة، حممد أبو عمرة) ١(

   .١١الساعة 



 ٤٤

 االيميل واالنترانت بهـدف التواصـل مـع         علىفتعتمد بشكل كبير     صعيد العالقات الداخلية     على أما 

  .العاملين

ومـن خاللهـا يـتم    ، لموظفين الشركةهي عبارة عن شبكة داخلية خاصة شؤون ا      فاالنترانت   أما عن   

 ، جـوال  أخبـار  علـى وتحتـوي   ، حيث كافة خدمات الموظفين تتم من خاللها      ، التواصل مع العاملين  

 أن و يمكن من خاللها      ، مكتبة إلى باإلضافة ،الطلبات االلكترونية للموظفين  و ،تعميمات و لوائح جوال   و

 ملف تعريفي بكـل موظـف       علىذلك تحتوي   وك، المسئولة للجهة   شكوى أويقدم الموظف أي اقتراح     

   .يتضمن كل ما يتعلق بهذا الموظف

  

  

  

  

  

  

  

  

  لثالفصل الثا
  "استخدام االنترانت في شركة جوال "

  
  

א:אא א א   א
  

א א:א א א



 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  

 املبحث  األول
"امليدا�ية  الدراسة  حتليل �تائج"  

  التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة الميدانيةالدراسة يتناولوهذا المبحث من 
 

  .وسائل االتصال المستخدمة في العالقات العامة

  

  )٥(جدول رقم 

  شبكة داخلية بالشركة يوضح وجود 

 النسبة المئوية التكرار شبكة داخلية بالشركة وجود

  ٩٥,٣  ٨٢  نعم

  ٤,٧  ٤  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

 ،"بالـشركة    توجد شبكة داخليـة      "من عينة الدراسة يوافقون على انه       % ٩٥,٣أن   السابقيبين جدول   

   " توجد شبكة داخلية بالشركة ال" من عينة الدراسة يوافقون على انه % ٤,٧بينما 

  

  )٦(جدول رقم 

   شبكة داخلية بالشركةعدم وجود أسبابيوضح 

 النسبة المئوية التكرار ة داخلية بالشركة شبك عدم وجودأسباب

 50.0 2  صعوبة االستخدام



 ٤٦

 50.0 2  عدم االهتمام من قبل اإلدارة العليا

 100.0 4  المجموع

  

 أسـباب  يوجد لديهم شبكة اتصال يعتقدون بان        الدراسة ممن من عينة    % ٥٠,٠أن   السابقيبين جدول   

من عينة الدراسة ممن يوجد لـديهم       % ٥٠,٠و  ،   "ام صعوبة االستخد  " هو    داخلية بالشركة  وجود شبكة 

عدم االهتمـام مـن قبـل اإلدارة        "  هو    شبكة داخلية بالشركة    وجود   أسبابشبكة اتصال يعتقدون بان     

  " العليا

  

  

  

  )٧(جدول رقم 

   تهم العاملين عبر الوسائل المختلفةالخدمات التي قسم العالقات العامة بتقديم يوضح اهتمام

 لعالقات العامة بتقديم الخدمات قسم ااهتمام

  التي تهم العاملين عبر الوسائل المختلفة

 النسبة المئوية التكرار

  ٦٧,٤  ٥٨  نعم

  ٣٢,٦  ٢٨   حد ماإلى

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

قسم العالقـات العامـة يهـتم بتقـديم         من عينة الدراسة يعتقدون بان       % ٦٧,٤ أن   السابقيبين جدول   

قـسم  من عينة الدراسة يعتقـدون بـان        % ٣٢,٦و  ،  ن عبر الوسائل المختلفة    تهم العاملي  الخدمات التي 

  . حد ماإلى تهم العاملين عبر الوسائل المختلفة الخدمات التيالعالقات العامة يهتم بتقديم 

  

  

  )٨(جدول رقم 

   المستخدمةوسائل االتصاليوضح 

 النسبة المئوية التكرار  وسائل االتصال

 9.0 30  النشرات

 13.2 44  الرسائل

 9.9 33  الهاتف

 12.9 43  نتااالنتر

 8.4 28  الزيارات



 ٤٧

 12.0 40 اإلعالنات الداخلية

 21.6 72  اإليميل

 12.9 43 الفعاليات المختلفة

 100.0 333  ) ١(١ المجموع

  

العالقات العامة تستخدم وسائل االتصال      من عينة الدراسة يعتقدون بأن     % ٩,٠ أن   السابقيبين جدول   

دراسة يعتقـدون   من عينة ال  % ١٣,٢و  ،   "لنشرات ا  أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق      لتحقيق

 " العالقات العامة تستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهدافها والتواصل مع العـاملين عـن طريـق               بأن

 العالقات العامة تستخدم وسائل االتـصال لتحقيـق       من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٩,٩و،   "الرسائل

من عينة الدراسـة يعتقـدون بـان        % ١٢,٩و  ،   "الهاتف " أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق     

 نتااالنتر " العالقات العامة تستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق           

قيـق أهـدافها    العالقات العامة تستخدم وسائل االتصال لتح      من عينة الدراسة يعتقدون بأن    % ٨,٤و،  "

العالقـات   نة الدراسة يعتقدون بـأن    من عي % ١٢,٠و،   "الزيارات " والتواصل مع العاملين عن طريق    

 اإلعالنات الداخليـة   " العامة تستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق          

ئل االتصال لتحقيق أهـدافها     العالقات العامة تستخدم وسا   من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٢١,٦و،  "

العالقـات   من عينة الدراسة يعتقـدون بـأن      % ١٢,٩و،  "اإليميل   " والتواصل مع العاملين عن طريق    

  ."الفعاليات المختلفة  " العامة تستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق

  

  )٩(جدول رقم 

  ل المستخدمةالوظائف المناطة بوسائل االتصايوضح 

 النسبة المئوية التكرار الوظائف المناطة بوسائل االتصال المستخدمة

 24.8 37  اإلعالم

 6.7 10  التسلية واإلمتاع

 28.2 42  تعزيز الوالء

 21.5 32  التسويق للشركة

 14.1 21  التثقيف

 4.7 7  أخرى

 100.0 149  )١(٢ المجموع
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 ٤٨

  

الوظائف المناطة بوسـائل االتـصال      دراسة يعتقدون بان    من عينة ال   % ٢٤,٨ أن   السابقيبين جدول   

الوظائف المناطة بوسائل االتصال    من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٦,٧و  ،   "اإلعالم"  هي   المستخدمة

الوظـائف المناطـة    من عينة الدراسة يعتقدون بـان       % ٢٨,٢و  ،   " التسلية واإلمتاع  " هي   المستخدمة

الوظائف من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٢١,٥و  ،  "تعزيز الوالء   "  هي   بوسائل االتصال المستخدمة  

من عينة الدراسة يعتقدون بان     % ١٤,١و،   " التسويق للشركة  " هي   المناطة بوسائل االتصال المستخدمة   

من عينة الدراسة يعتقدون بان     % ٤,٧و،   "التثقيف"  هي   الوظائف المناطة بوسائل االتصال المستخدمة    

  . "أخرى"  هي اطة بوسائل االتصال المستخدمةالوظائف المن

  

  )١٠(جدول رقم                                         

  انتدرجة اهتمام الشركة باالنتريوضح 

 النسبة المئوية التكرار درجة االهتمام باالنترانت

  ٤٦,٥  ٤٠  عالية جدا

  ٤٣,٠  ٣٧  عالية

  ٥,٨  ٥  متوسطة

  ٢,٣  ٢  منخفضة

  ٢,٣  ٢  منخفضة جدا

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع
 

 عالية "انت  درجة اهتمام الشركة باالنتر   من عينة الدراسة يعتقدون بان       % ٤٦,٥ أن   السابقيبين جدول   

% ٥,٨و،   "عاليـة " انت  درجة اهتمام الشركة باالنتر   من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٤٣,٠و  ،   "جدا

مـن عينـة    % ٢,٣و  ،   " متوسـطة  "انت  االنتردرجة اهتمام الشركة ب   من عينة الدراسة يعتقدون بان      

مـن عينـة الدراسـة      % ٢,٣و  ،   " منخفـضة  "انت  درجة اهتمام الشركة باالنتر   الدراسة يعتقدون بان    

  . " منخفضة جدا"انت درجة اهتمام الشركة باالنتريعتقدون بان 

  

  

  )١١(جدول رقم 

  االنترانت بالنسبة لقسم العالقات العامةمدي أهمية يوضح 

 النسبة المئوية التكرار االنترانت بالنسبة لقسم العالقات العامةمية مدي أه

  ٥٨,١  ٥٠  مهم جدا

  ٣٧,٢  ٣٢  مهم



 ٤٩

  ٤,٧  ٤  غير مهم

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

االنترانت بالنسبة لقسم العالقـات     أهمية  من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٥٨,١  أن السابقيبين جدول   

االنترانت بالنسبة لقسم العالقـات     أهمية  ينة الدراسة يعتقدون بان     من ع % ٣٧,٢و  ،   " مهم جدا  "العامة  

" االنترانت بالنسبة لقسم العالقات العامة      أهمية  من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٤،٧و،   " مهم "العامة  

  . "غير مهم

  

  

  )١٢(جدول رقم 

   يوضح فاعلية االنترانت كوسيلة اتصال 

 النسبة المئوية رارالتكاالنترانت وسيلة اتصال فعالة 

  ٧٣,٣  ٦٣  نعم

  ٢٥,٦  ٢٢  أحيانا

  ١,٢  ١  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

% ٢٥,٦و  ،  من عينة الدراسة تعتبرون االنترانت وسيلة اتصال فعالة        % ٧٣,٣ أن   السابقيبين جدول   

مـن عينـة الدراسـة ال       % ١,٢و  ،  من عينة الدراسة تعتبرون االنترانت وسيلة اتصال فعالة أحيانـا         

  برون االنترانت وسيلة اتصال فعالةتعت

  

  )١٣(جدول رقم 

  نت االعالقات العامة مع العاملين بالشركة عبر االنتريوضح تواصل 

  العالقات العامة معتتواصل   

 نت ؟االعاملين بالشركة عبر االنتر

 النسبة المئوية التكرار

  ٦٨,٦  ٥٩  نعم

  ٢٣,٣  ٢٠  أحيانا

  ٨,١  ٧  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  



 ٥٠

قسم العالقات العامة يتواصـل مـع العـاملين         من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٦٨,٦أن  ين جدول   يب

قسم العالقات العامة يتواصـل مـع   من عينة الدراسة يعتقدون بان    % ٢٣,٣ و   نتابالشركة عبر االنتر  

عالقـات  قـسم ال  من عينة الدراسة  ال يعتقدون بان        % ٨,١و  ،   أحيانا نتاالعاملين بالشركة عبر االنتر   

   نتاالعامة يتواصل مع العاملين بالشركة عبر االنتر

  

  

  

  

  

  

  )١٤(جدول رقم 

  هل التواصل بين اإلدارة والعاملين بالشركة ؟يس هل االنترانت

 النسبة المئوية التكرار هل التواصل بين اإلدارة والعاملين بالشركة ؟يس هل االنترانت

  ٨٩,٥  ٧٧  نعم

  ١٠,٥  ٩  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

هل التواصل بـين اإلدارة     يس من عينة الدراسة يعتقدون بان االنترانت     % ٨٩,٥أن   السابق  يبين جدول   

هل التواصـل بـين اإلدارة      يس عينة الدراسة ال يعتقدون بان االنترانت     % ١٠,٥و  ،  والعاملين بالشركة 

   والعاملين بالشركة

  

  

  )١٥(جدول رقم 

   في قسم العالقات العامةاتصالأهم مزايا االنترانت كوسيلة يوضح 

 النسبة المئوية التكرار اتصال في قسم العالقات العامةأهم مزايا االنترانت كوسيلة 

 36.1 73  سرعة نقل المعلومات

 14.9 30  وسيلة ترفيهية جيدة

 20.8 42  وسيلة مقروءة و مكتوبة ومسموعة

 26.2 53  إمكانية نقل المعلومات بأشكال متعددة

 2.0 4  أخرى



 ٥١

 100.0 202  )١(١  المجموع

  

اتصال في  من عينة الدراسة يعتقدون بان أهم مزايا االنترانت كوسيلة          % ٣٦,١أن   السابقيبين جدول   

من عينة الدراسة يعتقدون بـان أهـم        %١٤,٩و  ،   "  سرعة نقل المعلومات   " هو   قسم العالقات العامة  

مـن  % ٢٠,٨و  ،   "  وسيلة ترفيهية جيدة   "و   ه اتصال في قسم العالقات العامة    مزايا االنترانت كوسيلة    

وسـيلة  "  هـو    اتصال في قسم العالقات العامة    عينة الدراسة يعتقدون بان أهم مزايا االنترانت كوسيلة         

من عينة الدراسة يعتقدون بان أهم مزايا االنترانت كوسيلة         % ٢٦,٢و،   " مقروءة و مكتوبة ومسموعة   

مـن عينـة    % ٢,٠و  ،   " كانية نقل المعلومات بأشكال متعددة    إم"  هو   اتصال في قسم العالقات العامة    

  ." أخرى "  هو اتصال في قسم العالقات العامةالدراسة يعتقدون بان أهم مزايا االنترانت كوسيلة 

  )١٦(جدول رقم 

  أهم الصعوبات و المشاكل التي تواجهك في استخدام االنترانتيوضح 

  أهم الصعوبات و المشاكل التي

  استخدام االنترانتتواجهك في 

 النسبة المئوية التكرار

 74.4 67  مشاكل فنية

 5.6 5  صعوبة االستخدام

 6.7 6  عدم  تأهيل الموظفين

 10.0 9 عائق اللغة المستخدمة في االنترنت

 3.3 3  أخرى

 100.0 90  )١(٢  المجموع

  

بات و المـشاكل التـي      من عينة الدراسة من يعتقدون بان أهم الصعو       % ٧٤,٤أن  السابق  يبين جدول   

من عينة الدراسة من يعتقدون بان أهـم        % ٥,٦و  ،   "مشاكل فنية " تواجههم في استخدام االنترانت هي      

مـن  % ٦,٧و  ،   " صعوبة االستخدام  "الصعوبات و المشاكل التي تواجههم في استخدام االنترانت هي          

 "ههم في استخدام االنترانت هـي       عينة الدراسة من يعتقدون بان أهم الصعوبات و المشاكل التي تواج          

من عينة الدراسة من يعتقدون بان أهم الصعوبات و المشاكل التي           % ١٠,٠و،   "عدم  تأهيل الموظفين   

مـن عينـة   % ٣,٣و  ،   " عائق اللغة المستخدمة فـي االنترنـت       "تواجههم في استخدام االنترانت هي      

  ".أخرى" واجههم في استخدام االنترانت هي الدراسة من يعتقدون بان أهم الصعوبات و المشاكل التي ت

  

  )١٧(جدول رقم 
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 ٥٢

  كة مع العاملين عبر االنترانت يحقق أهدافها ؟يوضح تواصل ال

 النسبة المئوية التكرار تواصل الشركة مع العاملين عبر االنترانت يحقق أهدافها ؟ هل 

  ٧٤,٤  ٦٤  نعم

  ١٨,٦  ١٦  أحيانا

  ٧  ٦  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الشركة تتواصل مع العاملين عبـر           % ٧٤,٤ن  أ) ١٧(جدول رقم   يبين  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الشركة تتواصل مع العاملين عبـر           % ١٨,٦و  ،  االنترانت يحقق أهدافها  

العاملين من عينة الدراسة يعتقدون بان الشركة ال تتواصل مع          % ٧و  ،  االنترانت يحقق أهدافها  أحيانا    

  .عبر االنترانت يحقق أهدافها

  

  )١٨(جدول رقم 

  في شركة جوال  االنترانتالجهة المسئولة عن إدارةيوضح 

 النسبة المئوية التكرار في شركة جوال  االنترانتالجهة المسئولة عن إدارة

  ١٩,٨  ١٧  العالقات العامة

  ٥,٨  ٥  التسويق

  ٢٦,٧  ٢٣  الموارد البشرية

  ٤٧,٧  ٤١  غير ذلك

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

في   االنترانت الجهة المسئولة عن إدارة   من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ١٩,٨أن   السابق  يبين جدول   

 الجهة المسئولة عن إدارة   من عينة الدراسة يعتقدون بان      % ٥,٨و،  "العالقات العامة   " شركة جوال هي    

الجهة المـسئولة   نة الدراسة يعتقدون بان     من عي % ٢٦,٧و،   " التسويق "في شركة جوال هي      االنترانت

من عينة الدراسة يعتقـدون     % ٤٧,٧و  ،   " الموارد البشرية  "في شركة جوال هي       االنترانت عن إدارة 

  . "غير ذلك" في شركة جوال هي   االنترانتالجهة المسئولة عن إدارةبان 

  

  

  )١٩(جدول رقم 

  انت استخدام االنترعلىرقابة يوضح وجود 

 النسبة المئوية التكرار  رقابة على استخدام االنترانتيوضح وجود



 ٥٣

  ٩٧,٧  ٨٤  نعم

  ٢,٣  ٢  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

انت بينما   استخدام االنتر  علىرقابة  من عينة الدراسة يعتقدون بوجود       % ٩٧,٧ أن   السابقيبين جدول   

  .انت استخدام االنترعلىرقابة من عينة الدراسة ال يعتقدون بوجود % ٢,٣

  

  

  

  )٢٠(جدول رقم 

  نوع الرقابة المفروضة على االنترانتيوضح 

 النسبة المئوية التكرار نوع الرقابة المفروضة على االنترانت

  ١٤  ١٢  ذاتية

  ٨,١  ٧  قانونية

  ٧٧,٩  ٦٧  داخلية

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

 "نترانـت  الرقابة المفروضة علـى اال من عينة الدراسة يعتقدون أن نوع % ١٤السابق أن يبين جدول   

و ،   " قانونيـة  "من عينة الدراسة يعتقدون أن نوع الرقابة المفروضة على االنترانت           % ٨,١و  ،   "ذاتية

   ".داخلية" من عينة الدراسة يعتقدون أن نوع الرقابة المفروضة على االنترانت % ٧٧,٩

  

  

  )٢١(جدول رقم 

   الخاص بالشركةتحديث و تطوير الموقع  آليةيوضح

 النسبة المئوية التكرار  الخاص بالشركةتطوير الموقعتحديث ويتم  

  ٦٩,٧  ٦٠  باستمرار

  ٧  ٦  شهرياً

  ٢٣,٣  ٢٠  ال أدري

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  



 ٥٤

 الخـاص    يتم تحديث و تطوير الموقـع      من عينة الدراسة يعتقدون أنه     % ٦٩,٧ أن   السابقيبين جدول   

 الخـاص    يتم تحديث و تطـوير الموقـع       نهمن عينة الدراسة يعتقدون أ    % ٧و  ،  "باستمرار  " بالشركة  

 الخـاص   الموقـع ال يدرون آلية تحديث وتطـوير       من عينة الدراسة    % ٢٣,٣و  ،  "شهرياً  " بالشركة  

  .بالشركة

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٢(جدول رقم 

  الخدمات المقدمة عن طريق االنترانت 

 ويةالنسبة المئ التكرار هل تعتبر الخدمات المقدمة لك عن طريق االنترانت مفيدة ؟

  ٧٤,٤  ٦٤  نعم

  ٢١  ١٨  أحيانا

  ٤,٦  ٤  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

لمقدمـة  عـن طريـق       من عينة الدراسة يعتقدون أن الخـدمات ا       % ٧٤,٤أن  ) ٢٢(يبين جدول رقم    

عن طريق االنترانت مفيـدة     من عينة الدراسة يعتقدون أن الخدمات المقدمة        % ٢١و  ،  االنترانت مفيدة 

  .عن طريق االنترانت  غير مفيدةاسة يعتقدون أن الخدمات المقدمة لدرمن عينة ا% ٤,٦و ، أحيانا

  

 االنترانت ؟ما أهم الخدمات  المقدمة  للعاملين عبر  -١٩

 خدمات المـوظفين بـشكل   :  مجموعة من الخدمات المقدمة لهم وكان أهمها علىاتفق أفراد العينة    

باإلضافة ، ومية الخاصة بالشركة  األخبار الي ،اإلعالنات والعروض الخاصة بموظفي الشركات    ، عام

كافـة   وأيـضا ال   ، التي حصل عليها وغيرها من ذلك القبيل       اإلجازات سجل دوام الموظفين و      إلى

التعميمـات   علىعالوة   ،من شهادات و تامين وغيرها    طلبات االلكترونية التي يحتاجها الموظف      ال

  .يميل الداخلياإلوكذلك ، األخرى اإلدارات بينالتواصل و، الخاصة بالعاملين

  

  



 ٥٥

  )٢٣(جدول رقم 

  يوضح خضوع العاملين المتحان للعمل في الشركة 

 يخضع العاملون المتحان قبول يؤهلهل 

  من يجتازه للعمل بالشركة

 النسبة المئوية التكرار

  ٨١,٤  ٧٠  نعم

  ١٨,٦  ١٦  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

 المتحان قبـول    ون العاملون يخضع  انمن عينة الدراسة  يعتقدون ب     % ٨١,٤أن  ) ٢٣(يبين جدول رقم    

 ون العـاملون يخـضع  من عينة الدراسة  ال يعتقدون بان  % ١٨,٦و  ،  من يجتازه للعمل بالشركة    يؤهل

  .من يجتازه للعمل بالشركة المتحان قبول يؤهل

  )٢٤(جدول رقم 

   ضوئها اختيار العاملينعلىالمعايير والشروط التي يتم أهم يوضح 

 النسبة المئوية التكرار  ضوئها اختيار العاملينعلى التي يتم المعايير والشروطأهم 

 19.3 62  توفر الخبرة و الكفاءة

 21.4 69  التخصص في مجال العمل

 14.6 47  أجنبية لغات إجادة

 24.2 78  اللباقة وحسن المظهر

 18.9 61  سرعة البديهية

 1.6 5  أخرىمعايير 

١  المجموع
)١(  322 100.0 

  

 علىالمعايير والشروط التي يتم     من عينة الدراسة يعتقدون بان أهم        % ١٩,٣أن) ٢٤(قم  يبين جدول ر  

من عينة الدراسة يعتقدون بان أهـم       % ٢١,٤و  ،   " "توفر الخبرة و الكفاءة    هي   ضوئها اختيار العاملين  

و ،   "التخـصص فـي مجـال العمـل       "  هي    ضوئها اختيار العاملين   علىالمعايير والشروط التي يتم     

  ضوئها اختيار العـاملين    علىالمعايير والشروط التي يتم     من عينة الدراسة يعتقدون بان أهم       % ١٤,٦

المعايير والشروط التي يـتم     من عينة الدراسة يعتقدون بان أهم       % ٢٤,٢و،   "أجنبية لغات   إجادة "هي  

 يعتقدون بان   من عينة الدراسة  % ١٨,٩و  ،   "اللباقة وحسن المظهر   " هي    ضوئها اختيار العاملين   على

مـن  % ١,٦و  ،   " سرعة البديهيـة   " هي    ضوئها اختيار العاملين   علىالمعايير والشروط التي يتم     أهم  
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 ٥٦

معـايير  "  هي    ضوئها اختيار العاملين   علىالمعايير والشروط التي يتم     عينة الدراسة يعتقدون بان أهم      

  .أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٥(جدول رقم 

   لرفع مستواهم المهنياهتمام بتدريب العاملينيوضح وجود 

 النسبة المئوية التكرار يوجد اهتمام بتدريب العاملين لرفع مستواهم المهنيهل 

  ٩٧,٧  ٨٤  نعم

  ٢,٣  ٢  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

يوجد اهتمام بتدريب العاملين لرفع     من عينة الدراسة يعتقدون بأنه       % ٩٧,٧أن  ) ٢٥(يبين جدول رقم    

يوجد اهتمام بتـدريب العـاملين لرفـع         يعتقدون بأنه    الدراسة ال عينة  من  % ٢,٣و  ،  مستواهم المهني 

  مستواهم المهني

  

  )٢٦(جدول رقم 

   يوضح ضرورة حسن المظهر للعاملين 

 النسبة المئوية التكرار  العاملين حسن المظهرعلىيشترط هل 

  ٩٦,٥  ٨٣  نعم

  ٣,٥  ٣  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  



 ٥٧

،  العاملين حسن المظهر   على يشترط   عينة الدراسة يعتقدون بأنه   من  % ٩٦,٥أن  ) ٢٦(يبين جدول رقم    

   العاملين حسن المظهرعلى يشترط من عينة الدراسة ال يعتقدون بأنه % ٣,٥و 

  

  )٢٧(جدول رقم 

  حوافز  وجود يوضح

 النسبة المئوية التكرار  توجد حوافز لتشجيع العاملين ؟هل 

  ٩٧,٧  ٨٤  نعم

  ٢,٣  ٢  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

و ،  توجد حوافز لتـشجيع العـاملين     من عينة الدراسة يعتقدون بأنه      % ٩٧,٧أن  ) ٢٧(يبين جدول رقم    

  .توجد حوافز لتشجيع العاملينمن عينة الدراسة يعتقدون بأنه ال % ٢,٣

  

  )٢٨(جدول رقم 

  ها الشركة هذه الحوافز التي تقدمأنواع يوضح

 النسبة المئوية ارالتكر ها الشركة هذه الحوافز التي تقدمأنواعما 

 37.3 75  حوافز مادية

 26.9 54  حوافز معنوية

 33.3 67  ترقيات

 2.5 5  أخرى

 100.0 201  )١(١ المجموع

  

ها  هذه الحوافز التـي تقـدم      ن أنواع أمن عينة الدراسة يعتقدون ب     % ٣٧,٣أن  ) ٢٨(يبين جدول رقم    

ها  هذه الحوافز التي تقدم    قدون بان أنواع  من عينة الدراسة يعت   % ٢٦,٩و  ،   "حوافز مادية " الشركة هي   

 هذه الحـوافز التـي      من عينة الدراسة يعتقدون بان أنواع     % ٣٣,٣و  ،   " حوافز معنوية  "الشركة هي   

ها  هذه الحوافز التي تقدم    من عينة الدراسة يعتقدون بان أنواع     % ٢,٥و  ،   "ترقيات" ها الشركة هي    تقدم

  ."أخرى " الشركة هي 

  

  )٢٩(جدول رقم 
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 ٥٨

  كفاءة الموظفين باستخدام االنترانتمدى وضح ي

 النسبة المئوية التكرار كفاءة الموظفين باستخدام االنترانتمدى 

  ٣٦  ٣١  عالية جدا

  ٥٥,٨  ٤٨  عالية

  ٥,٨  ٥  متوسطة

  ٢,٤  ٢  منخفضة جدا

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

 " باستخدام االنترانـت     من عينة الدراسة يعتقدون بان كفاءة الموظفين      % ٣٦أن  ) ٢٩(يبين جدول رقم    

،  " عاليـة "من عينة الدراسة يعتقدون بان كفاءة الموظفين باستخدام االنترانت % ٥٦,٥و  ،   "عالية جدا 

من % ١,٢و،   "متوسطة" من عينة الدراسة يعتقدون بان كفاءة الموظفين باستخدام االنترانت          % ٥,٩و  

   "منخفضة جدا" النترانت  عينة الدراسة يعتقدون بان كفاءة الموظفين باستخدام ا

  

  

  )٣٠(جدول رقم 

  يوضح تأثير االنترانت على كفاءة العاملين 

 النسبة المئوية التكرار  كفاءتك بالعملعلى تأثير لالنترانت هل

  ٤٧,٦  ٤١  نعم

  ٣٧,٣  ٣٢   حد ماإلى

  ١٥,١  ١٣  ال

  ١٠٠,٠  ٨٦  المجموع

  

، ل كفاءتك بالعم  على تأثير   ون بان لالنترانت  من عينة الدراسة يعتقد   % ٤٧,٦أن  ) ٣٠(يبين جدول رقم    

% ١٥,١و  ،   حد ما  إلى  كفاءتك بالعمل  على تأثير   من عينة الدراسة يعتقدون بان لالنترانت     % ٣٧,٣و  

  . كفاءتك بالعملعلى تأثير من عينة الدراسة ال يعتقدون بان لالنترانت

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املبحث  الثا�ي 
..لدراسةمناقشة أهم �تائج ا: أوال  

 

من عينـة الدراسـة     % ٩٥,٣ حيث   ،بالشركة" االنترانت"عن وجود شبكة داخلية      كشفت الدراسة  -١

توجـد شـبكة     ال   يرون انه من عينة الدراسة    % ٤,٧بينما  ،   شبكة داخلية بالشركة   وجوديوافقون على   

 وبة االسـتخدام   صع إلى الذين يعتقدون انه ال يوجد شبكة داخلية         من % ٥٠ ويرجع  ، داخلية بالشركة 

عـدم    هو  شبكة داخلية بالشركة   وجود  عدم   أسبابيعتقدون بان   % ٥٠و، والتعامل مع الشبكة الداخلية   

ولكن بصفة عامة ومن خالل المالحظة الشخصية يتضح وجـود          ،  بذلك االهتمام من قبل اإلدارة العليا    

  .التكنولوجية التطورات مواكبةلل حرصهاإظهار فيه وهذا يعتبر انجاز للشركة و ، شبكة داخلية بالشركة

  

 أن  حيـث ، أوضحت الدراسة اهتمام العالقات العامة بالشركة بتقديم الخدمات التي تهـم العـاملين             -٢

 العالقات العامـة    أنيرون  من عينة الدراسة    % ٣٢,٦بينما  ، يؤكدون ذلك من عينة الدراسة     % ٦٧,٤

  . حد ما تهتم بتقديم الخدمات للعاملينإلى

  

العالقات العامة بالشركة تستخدم وسائل اتصال متعددة في سبيل تحقيق التواصل           أن  الدراسة  بينت    -٣

وتبين ذلك من خالل النسبة التي تم       وكان في المقدمة االيميل     ،  تحقيق أهدافها  إلىمع العاملين باإلضافة    

و ويليها االنترانت   ، %١٣,٢وجاء االهتمام بالرسائل في المرتبة الثانية بنسبة        ، %٢١,٦ التوصل إليها   



 ٦٠

ثم جاءت النشرات و    ، %١٢ويليها اإلعالنات الداخلية بنسبة     ، %١٢,٩ الفعاليات المختلفة بنفس النسبة   

 علـى وهذا يدل   ، %٨,٤أما الزيارات فجاءت بالمرتبة األخيرة بنسبة       ، الهاتف بعد ذلك بنسب متقارب    

 إلـى باإلضـافة  ،  في التواصل مع العاملين استخدام وسائل االتصال الحديثة   اهتمام العالقات العامة في     

  .ولكن بنسبة قليلة، الوسائل التقليدية

  

 أن وسائل االتصال المستخدمة تؤدي وظيفة       ترىمن عينة الدراسة     % ٢٤,٨أن   أوضحت الدراسة    -٤

تعتقـد  من عينة الدراسة    % ٢٨,٢و  ،  واإلمتاع بأنها تؤدي وظيفة التسلية      ىتر% ٦,٧فيما أن   ، اإلعالم

 بأنها  ترى% ١٤,١وترى بأنها تعمل على تسويق الشركة،       % ٢١,٥و  ،  تعزيز الوالء  علىا تعمل   بأنه

 على منها   يتضح من ما سبق أن هناك حسن استغالل لوسائل االتصال واالستفادة          ، تؤدي وظيفة التثقيف  

وذلك من خالل استغالل وسائل االتصال في اإلعـالم وتعزيـز الـوالء             ، أحسن وجه لخدمة الشركة   

  .للشركة

  

بمتوسـط  ة وكانـت    كشفت الدراسة عن درجة اهتمام الشركة بتوفير شبكة داخلية خاصة بالشرك           -٥

 باإلضـافة  أهدافها تحقيق   على حيث تعمل الشركة من خالل االنترانت        ، من عينة الدراسة   % ٤٤,٧٥

  متوسـط  مـا  ترى،  صعيد العالقات العامة   علىأما   ، %٧٤،٤  التواصل العاملين وجاء ذلك بنسبة     إلى

وهو دليل على حرص كال من الشركة والعالقات        ،  أن االنترانت مهم للعالقات العامة     %٤٧،٦٥نسبته  

  .العامة في استخدام أفضل وسائل االتصال وأكثرها توفيرا لوقت

  

   االنترانت وسيلة اتصال فعالة وذلك من خـالل النـسبة التـي توصـلت إليهـا                أن بينت الدراسة    -٦

 وسيلة  تنظر إليه بأنه  % ١,٢ترى بأنه ووسيلة فعالة أحيانا، و     من عينة الدراسة    % ٢٥,٦ أما،  %٧٣,٣

 يمتـاز حيث  ،  صعيد المؤسسات  علىوفي الواقع يعتبر االنترانت من أهم وسائل االتصال         ، غير فعالة 

،  المعلومات والبيانات الخاصة بكل شـركة      علىكبر قدر من الحماية     أ وتوفير   ، بالخصوصية االنترانت

  . من أفضل الوسائل استخداما في العالقات العامةفهو

  

بينت الدراسة أن أهم مزاياه هو سرعة       ، ةم اتصال في العالقات العا    ة وحول مزايا االنترانت كوسيل    -٧

و ،  %٢٦,٢وتليها ميزة إمكانية نقل المعلومات بأشكال متعددة بنسبة         ، % ٣٦,١نقل المعلومات بنسبة      

 ،مـسموعة صال انه وسيلة مقروءة ومكتوبة و      من مزاياه كوسيلة ات    أن ترى من عينة الدراسة     %٢٠,٨

 العالقات العامة   علىبصفة عامة لالنترانت مزايا وفوائد كثير       ،  أنه وسيلة ترفيهية جيدة    ترى%١٤,٩و

   .االستفادة منها واستغاللها بشكل أفضل

  



 ٦١

 استخدام االنترانـت    ثناءأمشاكل  صعوبات و يواجهون  من عينة الدراسة    % ٧٤,٤أن   بينت الدراسة  -٨

 أن أهـم    ترى %٦,٧و  ، في عائق اللغة المستخدمة في االنترانت      % ١٠,٠و،  تمثلت في مشاكل فنية   و

ترى في صعوبة االستخدام أحد المشاكل      % ٥,٦و  ، الصعوبات التي تواجهها هي عدم تأهيل الموظفين      

  .والصعوبات

  

 حيث تفاوت النـسبة بـين      ، رفة عن االنترانت  عن عدم معرفة العاملين للجهة المش      كشفت الدراسة    -٩

مـن  % ٢٦,٧و،  ،بأن التسويق هي المشرفة   % ٥,٨و، تعتقد أن العالقات العامة هي المشرفة     % ١٩,٨

، وهذا ينم عن تقصير من قبل الجهة المشرفة       ، بأن الموارد البشرية هي المشرفة    عينة الدراسة يعتقدون    

توضح ذلك للعاملين من خالل إظهار ذلـك فـي          مشرفة و ون العالقات العامة هي ال    حيث البد وان تك   

  .البيانات المرسلة إليهم

  

استخدام االنترانت في    وجود رقابة على     تؤكدمن عينة الدراسة     % ٩٧,٧يبين   بينت الدراسة أن     -١٠

، %١٤و ورقابة ذاتية بنـسبة    ، %٧٧,٩رقابة داخلية بنسبة    موضحة نوع الرقابة المفروضة     ، الشركة

  في بعض األحيان    استخدام االنترانت يشعر العاملين    علىإن وجود رقابة    ، %٨,١انونية بنسبة   ورقابة ق 

لذا البد من توضيح أكثر لنـوع       ،  أداء العاملين  علىوهذا بدوره سيؤثر    ، بعدم الثقة بهم من قبل الشركة     

  .وبيان أهميتها، الرقابة

  

و أحيانـا   ، %٧٤,٤ ترانت هي مفيد بنسبة    المقدمة للعاملين عبر االن    تالخدما أن كشفت الدراسة    -١١

وتنوعـت  ،  بان الخدمات غيـر مفيـدة      ترىمن عينة الدراسة    % ٤,٤أما  ، % ٢١تكون مفيدة بنسبة    

، وملف التعريف بكل موظف في الـشركة      ، الخدمات المقدمة للعاملين عبر االنترانت بين أخبار جوال       

وبعـض العـروض    ، م المقترحات والـشكاوي    التعميمات وتقدي  إلىباإلضافة  ، ةوالخدمات االلكتروني 

  .الخاصة بموظفي الشركة

  

وكان هناك  ، معايير محدد ووفق شروط   ة و أوضحت الدراسة أن شركة جوال تختار موظفيها بدق        -١٢

التخصص فـي   ،  الكفاءةتوفر الخبرة و  تمثلت هذه المعاير في     و من قبل عينة الدراسة       ذلك ىإجماع عل 

هـذا  و، سرعة البديهية و اللباقة وحسن المظهر  وكذلك  ، أجنبية لغات   ادةإج إلىباإلضافة  ،  مجال العمل 

والذي بدوره ينعكس   ،  وفق معايير تكاد أن تكون مثالية       أن الشركة تتميز بموظفيها المختارين     علىيدل  

  . الشركةإنتاج على

  



 ٦٢

ل النـسبة    الشركة بتنمية مهارات و قدرات العاملين بها من خال         معن درجة اهتما  كشفت الدراسة    -١٣

، دون ذلك يعتقدون أن الشركة ال تهتم بتنمية قدرات العـاملين          و،  %٩٧,٧هي  التي تم التوصل إليها و    

   . رفع مستوي العاملين فيهاعلىوبصفة أن هذه النسبة جيدة وفيها إظهار لحرص الشركة 

  

، %٣٦ة   بنـسب   جـدا   بعض العاملين يتعاملون مع االنترانـت بكفـاءة عاليـة          أن بينت الدراسة    -١٤

، منخفضة جدا % ٢،٤و، متوسطةكفاءتهم  من عينة الدراسة    % ٥,٨و  ،يتعاملون بكفاءة عالية  % ٥٥،٨و

 اهتمـام   علـى وهذا يدلل   ، يهم كفاءة في التعامل مع االنترانت     د ل العينةمن  % ٩٧يتضح مما سبق أن     

د من االهتمام   وبرغم من ذلك البد من المزي     ،  جعلهم مواكبين التطور   علىوحرصها  الشركة بموظفيها   

  .لرفع كفاءة جميع العاملين للتعامل مع االنترانت

  

مـن  % ٣٧,٣و  ،  %٤٧,٦ أداء وكفاءة العاملين بنسبة      على أظهرت الدراسة أن لالنترانت تأثير       -١٥

 انه ال تأثير لالنترانـت     ترىمن عينة الدراسة    % ١٥,١في حين   ،  أن التأثير محدود   ترىعينة الدراسة   

أوضح أفراد عينة الدراسة أن التـأثير يتـضح فـي سـهولة االتـصال            و  ، لعاملين أداء وكفاءة ا   على

،  وتوفير الوقت والسرعة فـي إنجـاز المهـام        ، والتواصل مع األقسام واإلدارات المختلفة في الشركة      

     . تحقيق األهدافإلىباإلضافة ، وسرعة إيصال المعلومات

  

 ..توصيات  الدراسة : ثا�يا
  

واالستفادة منهـا فـي     االنترانت واستغاللها بشكل أفضل     دة االهتمام بمزايا    توصي الدراسة بزيا   .١

   .المهام والوظائف داخل الشركة

وإعطـائهم الـدورات     ، استخدام االنترانت  علىبزيادة االهتمام بتأهيل العاملين     توصي الدراسة    .٢

  .ويكون ذلك بشكل مستمر، التدريبية الالزمة

  .ات المقدمة للعاملينبتحسين نوعية الخدمتوصي الدراسة  .٣

ويفـضل أن تكـون   ،  االنترانت وإعالم العاملين بذلك   توصي الدراسة بتحديد الجهة المشرفة عن      .٤

 . هي المسئولةالعالقات العامة
 االنترانـت   علـى وعدم التركيز   ، توصي الدراسة بضرورة التنوع في استخدام وسائل االتصال        .٥

 .تعود به من فوائد أن وما يمكن  األخرىوإهمال الوسائل، وااليميل
 .توصي الدراسة بضرورة استثمار فوائد وايجابيات االنترانت بما ينعكس على أداء العاملين .٦
 

  

  



 ٦٣

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



 ٦٤

  
  
  

  
  : القران الكريم: أوال

  
  :  األحباث العلمية غري منشورة: ثا�يا
عامـة فـي الجامعـات      االنترنت كوسيلة اتصال بـدوائر العالقـات ال        ،إبراهيم الطويل  )١(

الوريوس مـن    درجة البك  على الستكمال الحصول    بحث تخرج غير منشور   ، الفلسطينية

  .٢٠٠٢، غزة، الجامعة اإلسالمية، قسم الصحافة واإلعالم



 ٦٥

 بحث تخرج غير منـشور    ،  الجامعيين نحو استخدام االنترنت    اتجاهات الطلبة ، إياد الفرا  )٢(

الجامعـة  ، ن قسم الـصحافة واإلعـالم     الوريوس م  درجة البك  علىالستكمال الحصول   

   ٢٠٠٠،غزة، اإلسالمية

االنترنت كوسيلة اتصال في إدارات العالقـات العامـة فـي الـوزارات             ، التتريأنوار   )٣(

 درجة البكـالوريوس مـن      على الستكمال الحصول    بحث تخرج غير منشور   ، الحكومية

  .٢٠٠٢ ،غزة، الجامعة اإلسالمية، عالمقسم الصحافة واإل

 علـى  فـي الـصحف الخليجيـة        المعالجة الصحفية النتفاضة األقصى   ، ماكجمال الس  )٤(

الوريوس من قسم    درجة البك  علىالستكمال الحصول   بحث تخرج غير منشور     ، االنترنت

  .٢٠٠١،  غزة،الجامعة اإلسالمية، الصحافة واإلعالم

 الستكمال الحـصول    بحث تخرج غير منشور   ، والحرب النفسية االنترنت  ، سهاد البواب  )٥(

 .٢٠٠٠ ، غزة، الجامعة اإلسالمية،الوريوس من قسم الصحافة واإلعالم درجة البكىعل

 بحث تخـرج غيـر    ،  شبكة االنترنت  علىرونية العربية   الصحافة االلكت ، محمد أبو شرخ   )٦(

، فة واإلعـالم  درجة البكالوريوس مـن قـسم الـصحا      على الستكمال الحصول    منشور

  .١٩٩٩، غزة، الجامعة اإلسالمية

 بحـث تخـرج غيـر     ،  قراءة الصحف المطبوعة   على اثر صحف االنترنت     ،وائل بنات  )٧(

، اإلعـالم  درجة البكالوريوس مـن قـسم الـصحافة و      على الستكمال الحصول    منشور

  .٢٠٠٠ ،غزة، الجامعة اإلسالمية

  
  
  
  
  

  :  العربيةالكتب: ثالثا
  ،األولـي الطبعـة   ، االنترنت واإلعالم الـصحافة االلكترونيـة     ، حسني محمد نصر   .١

  .٢٠٠٣ ،مكتبة الفالح، ماراتاإل

 الطبعـة ، ل والوسـائل  مقدمة في االتصال الجماهيري المـداخ     ، حسني محمد نصر   .٢

  .٢٠٠١ ، مكتبة الفالح،اإلمارات، األولي

  ،دار المسيرة للنشر والتوزيـع     ، عمان ،بدون طبعة  ،العالقات العامة ، جميل خضر  .٣

١٩٩٨.  



 ٦٦

 الطبعـة ، العالقـات العامـة   في  مبادئ  ،  زياد الشرمان و عبد الغفور عبد السالم       .٤

 .٢٠٠١ ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، األولي

 ، عالم الكتب  ،القاهرة، األوليالطبعة   ،بحوث اإلعالم األسس والمبادئ    ،سمير حسين  .٥

١٩٧٦.  

 ،عالم الكتب  ،القاهرة ، الرابعة الطبعة ،األسس العلمية للعالقات العامة   ، علي عجوة  .٦

٢٠٠٥.  

 دار  ،لبنـان ،  األولي الطبعة، لوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت   ا ،عبد الملك الدناني   .٧

 .٢٠٠١،الراتب الجامعية

دار ، القاهرة ، األولي الطبعة، قات العامة بين التخطيط واالتصال    العال، فؤادة البكري  .٨

  .٢٠٠١،نهضة الشرق 

 دار ، عمان ، الرابعة الطبعة، العالقات العامة مفاهيم وممارسات   ، حفوظ احمد جودة  م .٩

      .٢٠٠٢ ،زهران للنشر والتوزيع

 مكتبة  ،عمان،  األولي الطبعة ،سائل االتصال في العالقات العامة    و،  محمد الجوهر . ١٠

  .٢٠٠٠،الرائد

دار  ،عمـان ، طبعة األولـي  ال، التسويق المباشر والعالقات العامة    ،محمد عبيدات . ١١

  .٢٠١٠،وائل للنشر 

، لطبعة األولـي  ا،  االنترنت إلىمقدمة  ، و مغلي وائل أب و اية وماهر جابر    مراد شلب . ١٢

   .٢٠٠٢ ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان
 

  : املقابالت: رابعا
إداري دعاية وإعالن في قسم العالقات العامة في شـركة          ، مقابلة غير مقننة  ، محمد أبو عمرة   

  .١١في تمام الساعة ، ٥/٥/٢٠١٠األربعاء الموافق ، جوال

  
  : �رت�ت االمواقع : خامسا

  .wik/org.wikipedia.www،  موقع  ويكبيديا .١

 . com.1lll.www،  موقع  محرك البرامج العربي .٢

  . com.arabsgate.www، شبكة بوابة العرب .٣

 .com.kanaker.www   ،قاالت اإلعالمم .٤

 ،مشروع السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعلـيم التكنولوجيـا المعلومـات    .٥

ae.itep.www.  



 ٦٧

 .  ps.jawwal.www،موقع جوال .٦

 .net.alhasebat.www ،منتدى الحاسبات .٧

  .net.paldf.www ،شبكة الحوار الفلسطينيموقع  .٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 ٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  

   غزة –سالميــــــة اجلامعـــــــة اإل
  كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب
  قســــــــم الصحافــــــة واإلعالم
  ختصص العالقات العامة واإلعالن

  

  



 ٦٩

א 
 

  ...أختي الموظفة/ أخي الموظف 

  : انصحيفة استقصاء ضمن دراسة ميدانية لبحث تخرج بعنوبين يديك . . أطيب التحياتأهديك

  

א אא א א"א א١"א א
א א"א "אא

  

تخـصص   من قسم الصحافة واإلعـالم       في إعداد بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس       الالستعانة به 

 أن  وأؤكد،   نرجو تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة      لذلك،  بالجامعة اإلسالمية عالقات عامة وإعالن    

  .البحث العلميألغراض  لن تستخدم إال  الواردة هناالمعلومات
  

  ، ، ، وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير

  : الطالبة                                                     

 عبير محمد لبد          

  

  

  السمات العامة
  

  : لنوعا .١

  أنثي(     ) ذكر                          (     )  

  : العمر .٢

  ٢٥ اقل من – ٢٠              (     ) .٢٠اقل من         (     ) 

  .٣٥ اقل من – ٣٠        (     ) .٣٠ اقل من –٢٥        (     ) 

                                                 
تعمل الربوتوكوالت والقواعد اليت بين عليها اإلنترنت وذلك كي ميكن العاملني يف تلك باملؤسسة عبارة عن شبكة كمبيوتر خاصة  :االنترانت 1

   تقليدية املعتادةاملؤسسة من االتصال ببعضهم البعض والوصول إىل املعلومات بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة وأقل كلفة من األساليب ال



 ٧٠

  . فما فوق٤٠.        (     ) ٤٠ اقل من – ٣٥        (     ) 

  : عيةالحالة االجتما .٣

  .متزوج                            (     ) .أعزب        (     ) 

  .أرمل                            (     ) .مطلق        (     ) 

  : المؤهل العلمي .٤

  .دبلوم                      (     ) .ثانوية عامة        (     ) 

  .دراسات عليا     (     )                   .بكالوريوس        (     ) 

  : المسمي الوظيفي .٥

                  ...........................  

  

  .وسائل االتصال املستخدمة يف العالقات العامة: األويلالوحدة 
  توجد شبكة داخلية بالشركة ؟. ٦

  .ال       (     )                   .نعم)  (            

  

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة  " ما األسباب ؟، " ال "بة  إذا كانت اإلجا. ٧

  .قلة اإلمكانيات المادية     (     )  

  .صعوبة االستخدام     (     )  

  .عدم وجود كادر بشري مؤهل     (     )  

  .عدم االهتمام من قبل اإلدارة العليا(     )       

  ............................"حدد " أخرى      (    ) 

  

  .م العاملين عبر الوسائل المختلفة تهالخدمات التييهتم قسم العالقات العامة بتقديم . ٨

  ال(     )  حد ما           إلى(    ) نعم                     (    ) 

  

ختيار يمكن ا" تستخدم العالقات العامة وسائل االتصال لتحقيق أهدافها والتواصل مع العاملين عن طريق . ٩

  "أكثر من إجابة

الهاتف                                                   (     ) الرسائل              (     ) النشرات            (    ) 

  اإلعالنات الداخلية(     ) الزيارات              (     ) نت           ااالنتر(    ) 

  .الفعاليات المختلفة    )  (    اإليميل(    ) 

  

   ؟ هيالوظائف المناطة بوسائل االتصال المستخدمة. ١٠

  . تعزيز الوالء(     ) .التسلية واإلمتاع                  (     ) .اإلعالم  (     ) 

  .............."اذكر"أخرى         (     ) .التثقيف         (      ) .التسويق للشركة (     ) 



 ٧١

  

  �تااهتمام الشركة باال�رت: وحدة الثا�يةال
  

 .انتدرجة اهتمام الشركة باالنتر. ١١

  منخفضة جدا   (    )    .منخفضة(    )      .متوسطة )       (  .اليةع  )     ( . عالية جدا  ) ( 

  .االنترانت بالنسبة لقسم العالقات العامةمدي أهمية . ١٢

  .غير مهم                (     ) .مهم  (    )                .مهم جدا(    )          

  تعتبر االنترانت وسيلة اتصال فعالة ؟. ١٣

  .ال    (    )          .أحيانا   (     )          .نعم (     )     
  

  �ت كوسيلة اتصالامسات اال�رت: الوحدة الثالثة
 

  نت ؟ اة عبر االنتريتواصل قسم العالقات العامة مع العاملين بالشرك. ١٤

  .ال  (     )              .أحيانا     (     )          .نعم     (     ) 

  هل التواصل بين اإلدارة والعاملين بالشركة ؟يس االنترانت. ١٥

  .ال                (     ) .نعم (    )     

  ".يمكن اختيار أكثر من إجابة " ؟اتصال في قسم العالقات العامةأهم مزايا االنترانت كوسيلة . ١٦

   .سرعة نقل المعلومات  (    )    

  .وسيلة ترفيهية جيدة  (    )    

  .وسيلة مقروءة و مكتوبة ومسموعة (    )     

  .إمكانية نقل المعلومات بأشكال متعددة  (    )    

  ...........................".اذكر" أخرى  (    )    

  

  

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة "ت و المشاكل التي تواجهك في استخدام االنترانت؟ أهم الصعوبا. ١٧

                                          .صعوبة االستخدام                 (     ) .مشاكل فنية  (    )    

  .رنتعائق اللغة المستخدمة في االنت   (     )      .عدم  تأهيل الموظفين   (    )  

  ............."اذكر" أخرى(    )     

  تواصل الشركة مع العاملين عبر االنترانت يحقق أهدافها ؟. ١٨

  .ال.            (     ) أحيانا               (     ) .نعم (     ) 

  في شركة جوال ؟  االنترانت  الجهة المسئولة عن إدارة..١٩

  التسويق                          (     ) العالقات العامة         (     )    

  .........."اذكر" .غير ذلك                  (     ) .البشريةالموارد  (     )     



 ٧٢

  انت ؟ استخدام االنترعلىيوجد رقابة  .٢٠

   .ال  (     )                              .نعم(    )      

                    .٢٢ السؤال إلىل انتق" ال " إذا كانت اإلجابة     * 

  نوع الرقابة المفروضة على االنترانت ؟ .٢١

  .داخلية             (    ) .قانونية               (     ) .ذاتية(    )     

  -:  الخاص بالشركةيتم تحديث و تطوير الموقع.  ٢٢

  .ال أدري     (     ) .أسبوعياً (     )       .شهرياً             (     ) .باستمرار      (     ) 

  تعتبر الخدمات المقدمة لك عن طريق االنترانت مفيدة ؟. ٢٣

  .ال(    )             .أحيانا(     ) نعم                    (    )  

  االنترانت ؟ما أهم الخدمات  المقدمة  للعاملين عبر . ٢٤

.............................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................  

  االنترانت كوسيلة اتصال ؟ما مقترحاتك لتطوير استخدام  .٢٥

.............................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................    

  

   املهين للعاملنياألداء: الوحدة الرابعة
  

  يخضع العاملون المتحان قبول يؤهل من يجتازه للعمل بالشركة ؟. ٢٦

  .ال     (     )                        .نعم(     )         

  

  ".يمكن اختيار أكثر من إجابة"؟  ضوئها اختيار العاملين علىالمعايير والشروط التي يتم أهم . ٢٧

  .توفر الخبرة و الكفاءة(    )   

  .التخصص في مجال العمل(    )   

  .أجنبية لغات إجادة(    )   

  . المظهراللباقة وحسن(    )   

  .سرعة البديهية(    )   

  ........................"اذكر" أخرىمعايير (    )   

  يوجد اهتمام بتدريب العاملين لرفع مستواهم المهني ؟. ٢٨

  .ال                    (    ) .نعم(   )        



 ٧٣

   العاملين حسن المظهر ؟علىيشترط . ٢٩

  .ال  (    )                .نعم (    )       

  توجد حوافز لتشجيع العاملين ؟. ٣٠

  .ال                 (     ) .نعم(    )       

  ".يمكن اختيار أكثر من إجابة " هذه الحوافز التي تقدم ؟أنواع ما ،"نعم  " اإلجابة كانت إذا. ٣١

  .حوافز مادية) (       

  .حوافز معنوية(    )    

  .ترقيات(    )    

  .........".اذكر"أخرى ) (      

  كفاءة الموظفين باستخدام االنترانت ؟مدى . ٣٢

. ٣٣منخفضة جدا     (    ).منخفضة )  (      .متوسطة      (     ).عالية(    )     .ة جداعالي(    )  

   كفاءتك بالعمل ؟على تأثير لالنترانت

  ال (     ) ما                  حد إلى(      ) نعم                           (     ) 

   كفاءتك بالعمل ؟على  االنترانتكيف يؤثر"  نعم " إذا كانت اإلجابة . ٣٤

.............................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................  

   
  شكرا حلسن تعاو�كم 

  

                        


