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ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية
دراسة ميدانية مبؤسسة كوندور الكرتونيكس.
أ .دبدوش الهامشي .جامعة مس تغامن .اجلزائر.
 املخلص:يف ظل التطورات الراهنة واملتسارعة يف جمال تكنولوجيا الإعالم والتصال احلديثة،
وش يوعها وعوملهتا ،ظهرت ما يعرف مبواقع التواصل الاجامتعي أو الإعالم اجلديد أو الإعالم
الالكرتوين كإعالم جديد ،امزتج مع خمتخلف التكنولوجيات احلديثة ،هجاز احلاسوب ،ش بكة
الانرتنيت ،ش بكة الانرتانت ،الإكسرتانت ،احلواسيب احملموةل ،الهواتف احملموةل اذلكية،
الخلوحات اذلكية ،المقار الصناعية احلديثة ،اللياف البرصية ،التصال الاكبيل ،والتصال عن
بعد ،والتصال عن طريق المقار الصناعية ،وخمتخلف التطبيقات والربامج اليت تعمل حتت
أنظمة التشغيل واليت بدورها تعمل حتت حاس بات ألية ،وكذا ظهور ما يعرف ابلجيال
احلديثة لخلهواتف ،والتصال عن طريق ما يعرف ابلواي يف " "Wi-Fiوتقنية البولوتوت
" ،"Bluetoothوظهور ما يعرف ابلعوملة الثقافية والاجامتعية ،والاقتصاد الرمقي ،والتجارة
الالكرتونية ،ويف خضم هذه التطورات املتسارعة والرهيبة لتكنولوجيات الإعالم والتصال
احلديثة ووسائطها التصالية اجلديدة ،جاءت دراستنا لتسخليط الضوء عىل الإعالم اجلديد
واملمتثل يف ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،وحماوةل معرفة واقع اس تخدامه يف املؤسسة
الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة ،وأثرة عىل التصال ادلاخيل واخلاريج لها ،واليت أجرينا هبا دراسة
ميدانية ويه مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
 اللكامت املفتايية الإعالم اجلديد ،ش باكت التواصل الاجامتعي ،ش بكة التواصل الاجامتعيالفيس بوك ،املؤسسة الاقتصادية ،مؤسسة كوندور الكرتونيكس.

مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

311

 دبدوش الهاشمي.أ

شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المؤسسة الاقتصادية

-Résumé:
A la lumière des développement actuels des nouvelles
technologies de l’informations et de la communications, Afin
d’enformer et de la popularité et de la mondialisations, Résou non
connu que les réseau sociaux et mélangé avec diverses autres
technologies modernes, les ordinateurs, et internet, et intranet, et
extranet, les téléphones portables, et satellites, et la connectivité a
distance. En plus de l’émergence de ce qu’on appelle la
mondialisation culturelle, et sociale, et économique, et l’économie
numérique, et la commerce électronique.
En vertu de ces évolution rapides de technologies de
l’information, et de la communication moderne les nouvelle
technologies et ses argument, notre étude était de mettre en évidence
les nouveaux medias représente dans le réseau facebook Et essayer de
comprendre la réalité de son utilisation dans condor électronique, et
de sa relation a la connaissance et son impact sur la communication
d’entreprise interne et externe, nous avons eu et l’étude sur le terrain
condor électronique société.
-Mots clés: les nouveaux medias- les réseau sociaux-réseau facebookSociété Économique- Société Condor Électroniques.
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أ .دبدوش الهاشمي

 مقدمةاليوم برزت ش باكت التواصل الاجامتعي الكعب هام مثري لخلجدل يف التغيريات
الساس ية اليت اجتايت املنطقة العربية ،فاحلكومات واملؤسسات واملنظامت التجارية
واجملمتعات ،عىل حد سواء بدأت تاليظ وتبدي اهامتم ًا ابلقدرات الاكمنة اليت يوفرها الاخرتاق
املزتايد لدوات ش باكت التواصل الاجامتعي يف املنطقة العربية والمناط اجلديدة لخلحكومة
وطرق أداء العامل ،لخلحكومات يف خمتخلف أنشطهتا الس ياس ية وترش يد القرارات الس ياس ية
وحماوةل الوصول اإىل املواطن والاس امتع اإىل انشغالته ،وكذا املؤسسات العمومية واخلاصة يف
أنشطهتا الاقتصادية والتجارية ،واملؤسسات التعخلميية يف أنشطهتا العخلمية والقافية واجناز البحوث
ولك ما تعخلق ابلبحث العخلمي ،واملؤسسات ادلينية يف أنشطهتا العقائدية والخالقية والرتبوية
واملؤسسات ،بل ميكن القول ان مواقع التواصل الاجامتعي مل جند ماكن ومل تصل اإليه من لك
جمالت احلياة ،خاصة اإذا ارتبط ابلإعالم والتصال والصحف الالكرتونية والإذاعات والهيئات
الإعالمية والتخلفزيون وخمتخلف وسائل الإعالم امجلاهريي الخرى ،بل تعدى لك ذكل لتفرض
مواقع التواصل الاجامتعي نفسها كإعالم بديل أو اإعالم تفاعيل جديد وحديث يس تخدمه العام
واخلاص.
 الإشاكليةهذه ادلراسة تسعى اإىل حف :ادلور اذلي يخلعبه الإعالم اجلديد ،وبشلك خاص
ش باكت التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اخلاصة وابلضبط مؤسسة
كوندور الكرتونيكس بولية برج بوعريرجي ،وخمتخلف أنشطهتا التجارية والتسويقية والاشهارية
والإعالنية ،وكذا ادلور اذلي يخلعبه يف اتصال املؤسسة بشقيه ادلاخيل واخلاريج ،وحتسن
حميط العمل داخل الهيلك الإداري ،وحميط وبيئة العمل ،وكذا زايدة الإنتاجية داخل املؤسسة
الاقتصادية والوصول اإىل الزبون ،وابلرمغ أن أول ما قد يتبادر اإىل اذلهن هذه الايم عند
احلديث عن تأثري ش باكت التواصل الاجامتعي هو تأثرياهتا الس ياس ية وادلور اذلي قامت به يف
حتريك ثورات الربيع العريب ،اإل أن هذه ادلراسة هتدف أيض ًا اإىل تسخليط الضوء عىل الدوار
الخرى اليت تقوم هبا تكل الش باكت يف اجملمتعات العربية وتأثرياهتا اخملتخلفة سو ًاء عىل الصعيد
التجاري أو الاجامتعي أو التعخلميي ،ولقد بزغت ش باكت التواصل الاجامتعي الكربى مثل
الفيس بوك ( )Facebookوتويرت ( )Twitterواملدوانت ( )Blogsالشصصية واملدوانت
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التجارية كقنوات ابلغة التأثري متيحة لشعوب املنطقة فرص ًا مل يعهدوها أو يألفوها من قبل يف
التعبري عن أراهئم ويشد وتنظمي صفوفهم لخلثورة ليس فقط عىل النظمة املستبدة وخاصة يف
أوطاننا العربية ،ولكن أيض ًا عىل أمور أخرى متس يياهتم مثل غالء السعار أو العنف الرسي
ويقوق الإنسان أو حماربة الفساد وغريها من قضااي سامهت تكل الش باكت يف حتريكها والنجاح
يف تغريها يف أمثةل كثرية ،كام أن لخلمؤسسات واملنظامت أيضا ثورة اقتصادية من اجل اس تخدام
ش باكت التواصل الاجامتعي فامي خيدم مصاحلا التجارية و اخلدماتية وتفعيل اتصالهتا مع الزبون
وربط عالقاهتا مع خمتخلف املؤسسات اليت تعمل معها وكذا اليت لها عالقات واتفاقيات معها.
ويف ظل هذه املتغريات يطرح البايث السؤال اليت
 ما هو واقع الاس تخدام الفعيل لش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس؟
 فرضيات ادلراسةول إالجابة عىل هذا التساؤل الرئييس لدلراسة وحض البايث عدة فرضيات وقد كنت
عىل النحو اليت
 توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى متغري اجلنس عند مس توى دلةل .0.05
 توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى ملتغري املس توى التعخلميي عند مس توى دلةل .0.05
 توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب عند مس توى دلةل .0.05
 توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواص الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس وحتسن التصال ادلاخيل لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
 توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواص الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس وحتسن التصال اخلاريج لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
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 أهداف ادلراسةالهدف الرئييس من هذه ادلراسة هو حماوةل معرف واقع الاس تخدام الفعيل ملوقع
التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وحماوةل فهم هذه الاس تخدام من خالل
دراسة الفروق بني املبحوثني واملمثخلني يف العامل ابملؤسسة حمل ادلراسة من خالل املتغريات
البياانت الشصصية واملمتثةل يف اجلنس ،واملس توى التعخلمي ،واملنصب ،وكذا عالقة اس تخدام
موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابتصال املؤسسة ادلاخيل واخلاريج ،وكذا عالقة هذا
الاس تخدام بتحسن حميط العمل مبؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وحماوةل معرفة أاثر هذا
الاس تخدام عىل املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية.
 مفاهمي ومصطخلحات ادلراسة الاس تخداميرى البايث أن مفهوم الاس تخدام يف هذه ادلراسة اإىل طبيعة وأمناط وسخلوكيات
التصالية اليت ميارسها املس تخدم ابلعامتد عىل ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،من أجل
حتقيق أهداف همنية لها عالقة بنشاط املؤسسة الاقتصادية (مؤسسة كوندور الكرتونيكس)،
واملمتثةل يف اغخلب أنشطة املؤسسة الإدارية وكذا حميط العمل وبيئته ،واتصال املؤسسة بشقيه.
 ش باكت التواصل الاجامتعيوهنا قبل أن نعرف ش باكت التوصل الاجامتعي ،جيب أن نعرف الإعالم اجلدي اذلي يعترب
مفهوم امع وامشل من ش باكت التواصل الاجامتعي.
 الإعالم اجلديد (:)New Mediaكام يسمى "الإعالم الرمقي ( )Media Digitalالإعالم الالكرتوين ،الإعالم التفاعيل،
حصافة املواطن ،اإعالم النحن" ،وهو مصطخلح يضم كفة تقنيات التصال واملعخلومات الرمقية
اليت جعخلت من املمكن اإنتاج ونرش واس هتالك وتبادل املعخلومات اليت نريدها يف الوقت اذلي
نريده وابلشلك اذلي نريده من خالل الهجزة الالكرتونية (الوسائط) املتصةل أو غري املتصةل
ابلإنرتنت ،والتفاعل مع املس تخدمني الخرين أيامن كنوا ،ولقد اعترب الصادق ياميم الإعالم
اجلديد مجةل من املامرسات الإعالمية اليت أفرزهتا الوسائط الإعالمية اجلديدة اليت تشغل داخل
بيئة تواصخلية متغرية تسامه يف تشكيخلها تقنيات املعخلومات والتصالت ،ويصبح ابلتايل من
املرشوع استبعاد الشاكل اجلديدة لالتصال املؤسسايت (كملواقع الالكرتونية) والشاكل
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التواصخلية امجلعية اجلديدة (كملدوانت) واليت تشري اإلهيا مصطخلحات " اإعالم النحن" أو "اإعالم
امجلاهري" من يقل الإعالم اجلديد (.)Hammami, 2006,p2
كام ميكن الإشارة اإىل مفهوم التفاعخلية اذلي هو نظام يربط بني مصادر الإخبار
واملعخلومات بني املس تخدمني يف املنازل واملؤسسات ميكن من خالهل تبادل التأثري و التفاعل بني
املصدر واملس تقبل ويمت هذا الربط بني العرض املريئ وبني اللكمة املطبوعة (محدي،2011،
ص.)51
كام يوجد هناك تعريفات أخرى خمتخلفة ل إالعالم اجلديد و مهنا تعريف جمةل يب يب يس
( )BBCواليت عرفته بأنه "أشاكل التواصل يف العامل الرمقي واليت تضمن النرش عىل القراص
املدجمة وأقراص اليس دي ( )CDيف دي يف دي ( )DVDوبشلك أكرث أمهية عىل ش بكة
الإنرتنت (.)www.pcmag.com
 ش باكت التواصل الاجامتعي هو مصطخلح أطخلق عىل اخلدمة الالكرتونية اليت تقدهما ش بكةالانرتنيت للفراد وامجلاعات واملنظامت واملؤسسات ،ييث تتيح هلم التواصل فامي بيهنم يسب
اهامتماهتم ،فيس تطيع أي خش :أن جيد أو ينشئ اجملموعات يسب اهامتم معني ،مثل القراءة
أو بدل املنشأ ،أو الهواايت أو التصص :اجلامعي ،وغريها من المور املشرتكة ،كام ميكن أيضا
لخلمؤسسات اإنشاء صفحات ومجموعات ختصهم من اجل نرش لك ما يتعخلق خبدماهتم ومنتجاهتم،
وعرضها وإاشهارها اإىل خمتخلف رشاحئ اجملمتع ،كام ميكن لخلمؤسسة أن تس تفيد من مواقع التواصل
الاجامتعي كذكل فامي خي :حتسني اتصالها ادلاخل واخلاريج والوصول اإىل اكرب عدد من
الزابئن ،وكذا حتسن حميط معخلها ،وقد شلكت هذه الش باكت الاجامتعية حخلقة وصل بني مجيع
الشخاص عىل اختالف مواقعهم واختالف دايانهتم وأعامرمه وأجناسهم ،ييث أصبح أي فرد
يس تطيع الوصول اإىل أي خش :أخر يف هذا العامل من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي ،كام
تعمتد بشلك أسايس عىل الفراد واملس تخدمني ،لهنم مه من يشغخلوهنا ويزودوهنا ابلبياانت
واملعخلومات ).)Jonathan, 2009,p745-750
وهنا أيضا ميكن الإشارة اإىل اس تخدام هذه املواقع من طرف املنظامت الس ياس ية
والاقتصادية والثقافية والعخلمية فامي خيدم مصاحلها ونشاطاهتا التصالية والتواصخلية ،ولعل أبرز
مثال ميكن اإسقاطه هنا عىل املؤسسة الاقتصادية هو الإشهار ملنتجاهتا عن طريق هذه املواقع
الفعاةل ادليناميكية يف ظل ش يوع اس تخداهما يف أوساط الفراد واجملمتعات ،كام ميكن ذكر اثر
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البيع والرشاء عن طريق هذه املواقع وخاصة اإذا ما ارتبطت هذه املفاهمي مع بعضها البعض،
الرشاء الالكرتوين والتحويالت املالية الالكرتونية وكذا خدمات توصيل املنتجات اإىل
املس هتخلكني أو ابليرى الزبون املشرتي.
وتعرفها هبة محمد خخليفة ابلقول "الش باكت الاجامتعية يه ش بكة مواقع فعاةل جدا يف
تسهيل احلياة الاجامتعية بني مجموعة من املعارف و الصدقاء ،كام متكن الصدقاء القداىم من
التصال بعضهم البعض وبعد طول س نوات ،و متكهنم أيضا من التواصل املريئ والصويت وتبادل
الصور و غريها من الإماكانت اليت توطد العالقة بيهنم (يسني،2011،ص.)187
وتصنف مواقع التواصل الاجامتعي مضن مواقع الويب  2.0لهنا ابدلرجة الوىل تعمتد
عىل مس تخدمهيا يف تشغيخلها و تغذية حمتوايهتا .كام تتنوع أشاكل وأهداف تكل الش باكت
الاجامتعية فبعضها العام هيدف اإىل التواصل العام و تكوين الصداقات يول العامل وبعضها
الخر يمتحور يول تكوين ش باكت اجامتعية يف نطاق حمدد وحمصور يف جمال معني وتقوم
الفكرة الرئيس ية لخلش باكت الاجامتعية عىل مجع بياانت العضاء املشرتكني ويمت نرش هذه
البياانت عخلنا عىل الش بكة يىت يتجمع أعضاء ذو مصاحل مشرتكة (سخلامين،2009 ،ص.)7
 الفيس بوك ()Facebookهو موقع ويب لخلتواصل الاجامتعي ميكن ادلخول اإليه جماان و تديره رشكة " فيس بوك"
حمدودة املسؤولية مكخلكية خاصة لها ومسي الفيس بوك هبذا الامس عىل غرار ما كن يسمى به
"كتب الوجوه" اليت كنت تطبع و توزع عىل الطالب هبدف اإاتحة الفرصة هلم لخلتعارف
والتواصل مع بعضهم البعض ،فاكن الهدف تأسيس موقع اإلكرتوين ليقوم بعمل كتب الوجوه
بطريقة أسهل و أوسع انتشارا و فعالية (شقرة،2014،ص.)64
ومصطخلح فيس بوك كام هو معروف يف أوراب و هو يشري اإىل دفرت و ريق حيمل صورا
ومعخلومات لفراد يف جامعة معينة أو مجموعة ومن هنا جاءت تسمية املوقع وتعترب هذه الطريقة
شائعة لخلتعرف عىل الشخاص خصوصا يف اجلامعات الجنبية ببعضهم ييث يتصفح
املنتس بون يف اجلامعة هذه ادلفاتر ملعرفة املزيد عن الطخلبة املتواجدين يف نفس اللكية (سن
مويس،1999،ص.)35
الفيس بوك من أشهر مواقع التواصل الاجامتعي ييث ميكن لخلعضو ابإعداد نبذة خشصية
عن يياته تكون مبثابة بطاقة هوية و تعارف ملن يريد أن يتعرف عخليه ويتواصل معه .ييث أن
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موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك زاد تطورا مع ش بكة الانرتنيت من خالل ربط التشكيل
املعريف العخلمي لخلمس تخدم واملنظامت واملؤسسات مع أفراد وجممتعات أخرى ،وموقع الفيس بوك
يتيح لخلمس تخدمني التفاعل عن طريق الانرتنيت.
ويرى البايث أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك هو ذكل العامل الافرتايض اذلي
من خالهل ميكن لي مس تخدم أن ينشا صفحة خاصة به ،كام ميكن اإنشاء مجموعات وصفحات
خاصة ابملنظامت واملؤسسات مبصتخلف أنواعها ،من أجل التصال والتواصل والتفاعل فامي بيهنم،
من خالل تناقل الصور والإخبار واملخلفات والفيديوهات ،وإارسالها واس تقبالها.
 املؤسسة الاقتصاديةتعرف عىل أهنا" اندماج عدة عوامل هبدف اإنتاج أو تبادل سخلع وخدمات مع أعوان
اقتصاديني أخرين ،وهذا يف اإطار قانوين ومايل واجامتعي معني ،مضن رشوط ختتخلف تبعا ملاكن
وجود املؤسسة وجحم ونوع النشاط اذلي تقوم به ويمت هذا الاندماج لعوامل الإنتاج بواسطة
تدفقات نقية يقيقية وأخرى معنوية ولك مهنا يرتبط ارتباطا وثيقا ابلفراد ،وتمتثل الوىل يف
الوسائل واملواد املس تعمةل يف نشاط املؤسسة ،أما الثانية فتمتثل يف الطرق والكيفيات
واملعخلومات املس تعمةل يف تس يري ومراقبة الول (عدون،1998،ص.)10
كام تعرف أيضا "عىل أهنا شلك اقتصادي وتقين وقانوين واجامتعي لتنظمي العمل
املشرتك لخلعامخلني فهيا وتشغيل أدوات الإنتاج وفق أسخلوب حمدد لقمي العمل الاجامتعي هبدف
اإنتاج سخلع أو وسائل الإنتاج أو تقدمي خدمات متنوعة" (عبود،1982،ص.)58
كام تعرف عىل أهنا "مجموعة من الطاقات البرشية واملوارد املادية (طبيعية أو مادية أو
غريها) واليت تشغل فامي بيهنا وفق تركيب معني وحمددة قصد اجناز أو أداء املهام املنوطة هبا من
طرف اجملمتع" (طرطار،1999،ص.)15
ومنه يرى البايث أن املؤسسة الاقتصادية يه مجموعة من عنرصين جممتعان فامي بيهنام
لتكون هذا التنظمي الاقتصادي ،العنرص الول يتجىل يف العامل احلقيقي املخلموس اذلي نعيشه
ممتثال يف هيالك مادية وجتهزياهتا وخمتخلف براجمها وطاقات برشية اإضافة اإىل هيالكها الإدارية،
والعنرص الثاين هو العامل الافرتايض لخلمؤسسة ممتثال يف خمتخلف الش باكت والربجميات
والتطبيقات ومواقع التواصل الاجامتعي مبصتخلف أنواعها وأشاكلها.
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 مؤسسة كوندور الكرتونيكس يه مؤسسة جزائرية خاصة اتبعة جملموعة بن يامدي متصصصةيف الصناعات الالكرتونية ويقع مقرها يف ولية برج بوعريرجي ،تأسست س نة  ،1998هتمت
ابلصناعات الإلكرتونية والإلكرتومزنلية ،ذات مسؤولية حمدودة " ،"SARLوالتابعة جملموعة بن
يامدي اليت حتتوي عىل مخس وحدات ويه
 مؤسسة " "Argilorويه وحدة لإنتاج الجر. مؤسسة " "Gerbiorويه وحدة لإنتاج القمح الصخلب ومش تقاته. مؤسسة " "Polybenويه وحدة لإنتاج الكياس البالستيكية. مؤسسة " "Gemacويه وحدة لإنتاج البالط ومواد البناء. مؤسسة " "SARL CONDORويه وحدة لإنتاج الهجزة الالكرتونية والإلكرتومزنليةمن مقعرات هوائية ،ومكيفات هوائية ،وأهجزة اس تقبال القنوات الفضائية ،والثالجات و أهجزة
التخلفاز والثالجات واحلواسيب املكتبة واحملموةل والهواتف احملموةل اذلكية ،وكذا الخلوحات اذلكية،
وخمتخلف الهجزة الكهرومزنلية الخرى ،ويه املؤسسة اليت أجريت هبا ادلراسة امليدانية واليت
يقع مقرها ابملنطقة الصناعية طريق املس يةل ولية برج بوعريرجي.
 أمهية ادلراسةتأيت أمهية هذه ادلراسة من كوهنا أهنا مطخلوبة يف الوقت الراهن ،واذلي حنن فيه بأمس
احلاجة اإىل تطوير املؤسسات الاقتصادية اخلاصة لهنا الرشاين احلقيقي لالقتصاد الوطين ،وكذا
تطوير مجيع املنظامت واملؤسسات الخرى سواء كنت اإعالمية ،اقتصادية ،س ياس ية ،تعخلميية،
تربوية ،دينية ،ثقافية ،وحماوةل الهنوض هبا يف ظل التطورات الرسيعة اليت حتدث يف جمال
تكنولوجيا الاعالم والتصال احلديثة وكذا ش باكت التواصل الاجامتعي وخاصة الفيس بوك،
ومن اجل ادلخول هبا اإىل عرص املعخلومات والس بق التكنولويج ،ومواكبة التطورات احلاصةل
يف اجملال التكنولويج ،وكذكل حماوةل منا معرفة هذه الش باكت الاجامتعية وكيفية الاس تفادة
مهنا يف العمل الإداري والاقتصادي والإعاليم ،وتعترب أهنا ادلراسة الوىل من نوعها اليت
تناولت وموقع التواصل الاجامتعي) يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة ،وكذا التعرف
عىل واقع ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة
وخاصة املؤسسة حمل ادلراسة ويه مؤسسة كوندور الكرتونيكس بولية برج بوعريرجي.
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 مهنج ادلراسةعند القيام بأي دراسة عخلمية ل بد من اإتباع خطوات فكرية ومهنجية ومنظمة وعقالنية
هادفة اإىل بخلوغ نتيجة ما وذكل ابإتباع مهنج ن
معني يتناسب وطبيعة ادلراسة اليت سنتطرق اإلهيا،
وبذكل فقد نعرف املهنج بأنه "السخلوب أو الطريقة الواقعية ،اليت يس تعني هبا البايث ملواهجة
مشلكة حبثه أو يف دراسة ملشلكة موضوع البحث" (دويدرى،2000،ص.)193
فاملهنج اإذن هو الطريقة املتبعة ل إالجابة عن الس ئةل اليت تثريها اإشاكلية البحث ،كام أن
اختياره ل يأيت من قبيل الصدفة أو ميل أو رغبة البايث ملهنج دون أخر ،بل أن موضوع
ادلراسة وأهدافها هام الذلان يفرضان نوع املهنج املناسب ،وهذا الاختيار ادلقيق هو اذلي
يعطي مصداقية وموضوعية أكرث لخلنتاجئ املتوصل اإلهيا يف ادلراسة العخلمية ،ومبا أن دراستنا
تمتحور يول "اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اخلاصة
اجلزائرية" ،وابلضبط مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،فاإهنا تنمتي اإىل ادلراسات الوصفية الشائعة
يف حبوث التصال ،واليت تقوم عىل تفسري الوضع القامئ لخلظاهرة أو املشلكة من خالل حتديد
ظروفها و أبعادها والعالقة بني متغرياهتا ،هبدف الانهتاء اإىل وصف عخلمي دقيق ومتاكمل
لخلظاهرة أو املشلكة اليت تقوم عىل احلقائق املرتبطة فقد حدد لهذه ادلراسة مهنج وفقا ملا تتطخلبه
دراسة واقع الاس تخدام الفعيل لتكنولوجيا الإعالم والتصال احلديثة ،وأثر هذا الاس تخدام
عىل املؤسسة والتصال ،فخلخلقيام جبمع وجرد لك املعخلومات املتعخلقة ابملوضوع ،وكذا تشصي:
مؤرشات ادلراسة اس تخلزم اس تخدام "املهنج الوصفي" ،ونظرا لكون دراستنا ل تتوقف عىل
وصف ،جرد ومجع املعخلومات املتعخلقة ابدلراسة فقط عن طريق التمكمي ابس تخدام الساليب
الإيصائية ،بل تتعدى ذكل اإىل تفسري وحتخليل البياانت اخملتخلفة ،مث اس تخالص النتاجئ العامة،
فقد اس تخدمنا مضن املهنج الوصفي "املهنج التحخلييل" لخلوصول اإىل تفسريات كيفية تضاف اإىل
النتاجئ المكية لدلراسة ،وقد  م تطبيق املهنج "الوصفي التحخلييل" يف دراستنا ،ومنه فقد  م اإتباع
اخلطوات التالية
 ضبط الإشاكلية ابتداء من طرح تساؤلت ادلراسة اإىل غاية صياغة فرضيات ادلراسة. مجع معخلومات أولية تفيد يف اختيار أدوات مجع البياانت ،وضبط العينة. حتديد جحم ونوع العينة ومواصفاهتا وخصائصها. اإعداد أدوات مجع البياانت وتصمميها ،فامي خي :اإعداد الاس امترة الاس تبيان ودليل املقابالت.مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية
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 مجع البياانت من مفردات العينة ،مث تفسري وحتخليل البياانت عىل ضوء الإشاكلية املطروحةوالفرضيات املصاغة لخلوصول اإىل النتاجئ اجلزئية والنتاجئ العامة لدلراسة.
 عينة ادلراسةمبا أن دراستنا هتدف اإىل تقيص ومعرفة الاس تخدام الفعيل ش بكة التواصل الاجامتعي
الفيس بوك يف مؤسسة كوندور ،وذكل من خالل معرفة الفروق يف الاس تخدام من خالل
متغريات البياانت الشصصية (اجلنس ،املنصب ،املس توى ادلرايس) ،وكذا معرفة أثر هذا
الاس تخدام من خالل عالقة اس تخدام الفيس بوك ابلتصال ادلاخيل واخلاريج لخلمؤسسة حمل
ادلراسة ،فقد اختار البايث احلرص الشامل للك عامل مؤسسة كوندور وادلين يعمخلون يف
اجملال الإداري مبؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وقد كن عدده ( )89عامل اإداري ابملؤسسة
يعمخلون يف خمتخلف املصاحل وادلوائر الإدارية لها ،ييث  م توزيع عخلهيم ( )89اس امترة اس تبيان،
وقد اسرتجاعها لكها ،وعخليه فنتاجئ هذه ادلراسة س تحسب عىل نس بة اإىل ( )89مفردة.
 أدوات مجع البياانت من جممتع ادلراسةاعمتد البايث يف مجع بياانت ادلراسة امليدانية عىل الدوات التالية
 املاليظة وقد اس تخدهما البايث كصطوة أولية من خطوات البحث العخلمي مجلع املعخلوماتغري املكتوبة عن لدلراسة ،وإامنا ما ليظه البايث وما شاهده وأيسه أثناء تواجده يف
املؤسسة حمل ادلراسة ،فقد اس تخدم البايث املاليظة ابملشاركة اليت يشرتك فهيا البايث مع
املبحوثني أي أفراد العينة يف مواقفها شاهده من اجل التفاعل معهم لخلوصول اإىل تفسريات
هادفة لس باب السخلوك من خالل معايشة املواقف نفسها ومناقش هتا مع املبحوثني وتبادل الراء
معهم (بن مريس،2013،ص.)168
 املقابةل كنت املقابةل الداة الثانية اليت اس تخدهما البايث يف دراس ته من أجل مجعاملعخلومات ،وكنت املقابةل غري الرمسية ،ييث قابل البايث العديد من عامل مؤسسة كوندور
وطرح عخلهيم العديد من الس ئةل ،اليت كن حيتاج فهيا اإىل املعخلومات والدةل اليت ختدم البحث
وصول اإىل الهدف اذلي يبحث عنه يف اإجاابهتم (عبدالوهاب،2005،ص ،)20ويخلجا البايث
اإىل أسخلوب املقابةل غري الرمسية عندما يكون موضوعه ادلرايس معيق ومتشعبا
(احلسن،1987،ص.)105
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ويه مقابةل يرة غري مقننة ،واملقابةل احلرة مرنة ول توجد فهيا قيود وميكن تعديل
الس ئةل وتغيريها وزايدهتا أو اإنقاصها حبسب الظروف وأوضاع املسؤولني ،وتشجيعهم عىل
التعبري حبرية (دويدرى،ص ،)326ييث يمتزي هذا النوع من املقابالت ابملرونة يف اإدارة املقابةل،
وتوجيه الس ئةل واحلديث يف اإطار اخلطط والهداف العامة لتنظمي املقابةل ،كام يرتك احلرية
لخلمبحوث يف التعبري عن أرائه وأفاكره ومعخلوماته ومعتقداته حبرية اتمة تعكس خشصيته وجتعهل ل
حيس مبناخ أو قيود املقابةل (عبد امحليد،2000،ص.)37
 اس امترة اس تبيانوقد جاءت الاس امترة ويه الداة الثالثة والرئيس ية يف ادلراسة ،وهممة مجلع املعخلومات
عن أفراد العينة واملبحوثني مبا حيقق الهدف مهنا يف مجع املعخلومات اليت مل توفرها الدوات
السابقة ييث اعمتد البايث عىل اإجاابت املبحوثني املوجودة يف الاستبانة مجلع خمتخلف
املعخلومات اليت حيتاهجا يف دراس ته ،وتعترب الاستبانة من الدوات الساس ية مجلع املعخلومات
والبياانت مبارشة من املبحوثني بفضل من الس ئةل اليت يمت صياغهتا وتصمميها مس بقا فوق
الاس امترة (الصحيفة/القامئة) (بن مريس،2013،ص ،)181وقد جاءت اس امترة ادلراسة مقسمة
اإىل ثالث حماور رئيس ية متثل الس ئةل املطروحة من خاللها عىل املبحوثني يف مؤسسة كوندور
بربج بوعريرجي ،وقد تناول البايث يف احملور الول البياانت السوس يوثقافية لعينة البحث ،أما
يف احملور الثاين  م التطرق اإىل مدى اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،ويف احلور الثالث تطرق البايث اإىل أثر اس تخدام ش بكة
التواصل الاجامتعي الفيس بوك عىل مس توى أداء مؤسسة كوندور وجاءت مخلمة جبميع جوانب
وأس ئةل ادلراسة.
 أسخلوب املعاجلة الإيصائية لخلبياانتبعد تأكد البايث من دقة اخلطوات والإجراءات السابقة يف دراس ته امليدانية ،وبعد
الانهتاء من مجع البياانت ومراجعهتا وحتخليخلها خطوة خبطوة ،قام البايث برتمزي بياانته ومن مث
تفريغ وتبويب تكل البياانت معمتدا عىل احلاسب اليل يف حتخلييل البياانت واختبار العالقات بني
املتغريات اليت أخضعها لدلراسة من خالل اس تخدام برانمج ( )SPSS -Version-15.0وهو
الربانمج الإيصايئ لخلعخلوم الاجامتعية ،ويعد برانمج ( )SPSSمن أكرث الربامج اس تخداما يف
جمال العخلوم الاجامتعية وذكل بسب سهولته النسبية لخلتعمل والاس تخدام ،كام انه يقدم العديد
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من الربامج الفرعية ذات الصةل ابدلراسات الإعالمية ،وتعترب اخلربة عامال همام يف الاس تفادة من
برامج احلاس بات اللية معوما (عبد الوهاب،2005،ص.)537
ومس تخدما املعامالت الإيصائية التالية
 يساب التكرارات واس تصراج النسب املئوية لخلمتغريات اخملتخلفة لدلراسة. اختبار التطابق ويرمز هل ابلرمز(ك )chi-square( )2وذكل لختبار وجود أو عدم وجودفروق بني املتغريات وقد اعمتد البايث قمية (ك )2عند درجة معنوية  0.05أي عند درجة ثقة
 ،%95وذكل ابلنس بة لخلفرضية الوىل والثانية والثالثة عىل التوايل.
 كام اس تخدم البايث نفس الاختبار السابق (اختبار ك )2ملعرفة وجود عالقة أو عدموجودها بني املتغريات عند مس توى دلةل  ،0.05وذكل ابلنس بة لخلفرضية الرابعة واخلامسة.
 نتاجئ ادلراسةولقد توصخلت ادلراسة امليدانية اإىل مجموع من النتاجئ واليت نذكرها يف النقاط التالية
 الفرضية الوىل توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري اجلنس عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )1ينب الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور يسب متغري اجلنس
درجة اس تخدام اجلنس
الفيس بوك
ذكر
ت %
32.35 11
دامئا
5.88 2
غالبا
12.94 4
أيياان

اجملموع
أنىث
ت
38
3
-

%
69.09
5.45
-

د.ح

ك2

مس توى ادللةل

ت %
55.05 49
5.61 5
4.49 4
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- - 5.88 2
اندرا
اجملموع اجلزيئ 74.54 41 55.88 19
25.46 14 44.11 15
أبدا
100 55 100 34
اجملموع

2.89 2
67.41 60
32.59 29
100 89
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4

0.002 17.110
***
**

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )4يف مس توى دلةل ( ،)9.488 (= )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)13.277( = )0.01ويف مس توى دلةل ( *** .)16.924( = )0.002دال
اإيصائيا.
من خالل اجلدول السابق ناليظ أن نس بة  %32.35من املبحوثني اذلكور يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس يس تخدمون الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة ،يف حني
أن نس بة  %69.09من املبحوثني الإانث يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة
دامئة ،يف حني أن نس بة  %5.88من املبحوثني اذلكور يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي
الفيس بوك ابملؤسسة بصفة غالبا واندرا بنفس النس بة عىل التوايل ،بيامن نس بة  %5.45من
املبحوثني الإانث يس تخدمون الفيس بوك يف مؤسسة كوندور بصفة غالبا بيامن مل جند ول مبحوثة
مهنم عربت عن اس تخدامه لخلموقع بصفة اندرة ،ونس بة  %12.94من املبحوثني اذلكور يف
مؤسسة كوندور يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف حني مل جند ول مفردة من فئة الإانث
عربت عن اس تخدام الفيس بوك يف املؤسسة بصفة أيياان.
وناليظ أيضا أن اجملموع اجلزيئ لخلمبحوثني اذلكور اذلين يس تخدمون الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس قد كنت نسبته  ،%55.88مقابل  %44.11مهنم واذلين ل
يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،يف حني ان
نس بة اجملموع اجلزيئ لفئة الإانث اذلين يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس قد بخلغت  ،%67.41مقابل نس بة  %32.59مهنن اذلين ل
يس تخدمن موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )17.110عند درجة يرية ( )4ومس توى دللهتا ( )0.002ويه
اكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس لصاحل فئة الإانث ،وهو ما
يؤكد نسب اجملموع اجلزيئ لالس تخدام أعاله ،و عخليه ميكن القول انه لكام كن املبحوث أنىث يف
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مؤسسة كوندور الكرتونيكس لكام كن اس تخدامه ملوقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك أكرث
مقارنة ابملبحوث اذلكر ،وعخليه ميكن القول أن الفرضية الوىل قد حتققت.
 الفرضية الثانية "توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري املس توى التعخلميي عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )2يبني الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يسب متغري املس توى التعخلميي.
د.ح
12

 -6 100

ك2

100

32.58 29
100 89

**21.534

- 44.82 13 34.04 16
7 100 29 100 47

ت %
55.05 49
5.61 5
4.49 4
2.24 2
67.41 60

مس توى ادللةل

ليسانس
ت %
45.55 20
10.63 5
8.51 4
4.25 2
65.95 31

دكتوراه
ت %
100 6
 - - -100 6

***0.043

درجة
اس تخدام
الفيس بوك
دامئا
غالبا
أيياان
اندرا
اجملموع
اجلزيئ
أبدا
اجملموع

املس توى التعخلميي
ماجس تري
ماسرت
ت  %ت %
100 7 55.17 16
 - - - - - -100 7 55.17 16

اجملموع

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك ( )2اجلدولية عند درجة يرية ( )12يف مس توى دلةل ( ،)21.026( = )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)13.277( = )0.01ويف مس توى دلةل (.)16.924( = )0.002
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )2ناليظ أن نس بة  %100من املبحوثني اذلي احلامخلني
لشهادة ادلكتوراه واملاجس تري عىل التوايل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس يس تخدمون
الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة ،يف حني مل جند ول مفردة من الفئتني السابقني
(ادلكتوراه ،املاجس تري) عربت عن اس تخداهما لخلفيس بوك من خالل الصفات التية غالبا،
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أيياان ،اندرا ،أبدا عىل التوايل ،يف حني أن نس بة  %55.17من املبحوثني احلامخلني لشهادة
املاسرت يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة دامئة ،ونس بة  %44.82مهنم ل
يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابملؤسسة ،ومل جند ول نس بة من هذه الفئة
(حاميل شهادة املاسرت) عربت عن صفات الاس تخدام الخرى (غالبا وأيياان واندرا) ،بيامن
نس بة  %45.55من املبحوثني اذلين دلهيم مؤهل ليسانس يس تخدمون الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور بصفة دامئة ،ونس بة  %10.63مهنم يس تخدمون الفيس بوك بصفة غالبا ،ونس بة
 %8.51مهنم (حاميل شهادة ليسانس) يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف حني أن نس بة
 %4.25مهنم يس تخدمون ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك بصفة اندرا.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )21.534عند درجة يرية ( )12ومس توى دللهتا ()0.043
ويه أكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس لصاحل مؤهيل شهادة
املاجس تري وادلكتوراه ،عن ابيق املؤهالت اليت ميتخلكها املبحوث يف مؤسسة كوندور ،ومنه
ميكن القول انه لكام كن مؤهل املبحوث عاليا (مس توى تعخلميي عايل) لكام زاد اس تخدامه
لش باكت التواصل الاجامتعي وهذا يؤكد أن املؤسسة تويل اهامتما كبري ل إالطارات وكذا خمتخلف
التكنولوجيا فامي خيدم مصاحل وأنشطة املؤسسة ،ومنه ميكن القول أن الفرضية قد حتققت.
 الفرضية الثالثة توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )3يبسن الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يسب متغري املنصب.
الاس تخدام

55.05 49 100
 5.61 54.49 4 -
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%
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**38.227

دامئا 6 78.57 22 29.16 14
غالبا - - 10.41 5
أيياان - 10.71 3 2.08 1

4 100
 -- -

3 100
 -- -

د.ح

مترصف اإداري مترصف رئييس رئيس مصخلحة رئيس قسم فئة املسؤولني
ت  %ت
ت  %ت
ت %
ت %

ك2

املنصب اذلي يشغهل املبحوث يف مؤسسة كوندور
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مس توى ادللةل ***0.001

اجملموع
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اندرا - - 4.16 2
اجملموع 6 89.28 25 45.83 22
اجلزيئ
أبدا - 10.71 3 54.16 26
اجملموع 6 100 28 100 48
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 -4 100

 -3 100

 2.24 267.41 60 100

 -4 100

 -3 100

 32.58 29100 89 100

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك( )2اجلدولية عند درجة يرية ( )16يف مس توى دلةل ( ،)26.296( = )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)32.00 ( = )0.01ويف مس توى دلةل ( *** .)37.697( = )0.001دال
اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )3ناليظ أن نس بة  %100من املبحوثني اذلي يشغخلون
منصب رئيس دائرة وكذا رئيس مصخلحة وكذا فئة املسؤولني يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور بصفة دامئة عىل التوايل ،وهنا ميكن القول أن بعض املسؤولني يقومون
ابلإعالانت لخلموظفني فامي خي :أعامهلم وكذا جديد املؤسسة عن طريق ش بكة التواصل
الاجامتعي ،وكذا الإعالن عن املنتجات اجلديدة لس تقطاب الزابئن والتفاعل معه والوصول
اإليه عن طريق ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،فيحن مل جند ول مفردة املبحوثني من
املناصب املذكورة سابقا عربت ابس تخداهما لش بكة الفيس بوك بصفة أيياان ،وغالبا ،واندرا،
وأبدا عىل التوايل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،يف حني أن نس بة عىل التوايل يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يس تخدمون الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة،يف حني مل جند ول
مفردة من الفئتني السابقني (ادلكتوراه ،املاجس تري) عربت عن اس تخداهما لخلفيس بوك من خالل
الصفات التية غالبا ،أيياان ،اندرا ،أبدا عىل التوايل ،يف حني أن نس بة  %55.17من
املبحوثني احلامخلني لشهادة املاسرت يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة دامئة،
ونس بة  %44.82مهنم ل يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابملؤسسة ،ومل جند
ول نس بة من هذه الفئة (حاميل شهادة املاسرت) عربت عن صفات الاس تخدام الخرى (غالبا
وأيياان واندرا) ،بيامن نس بة  %45.55من املبحوثني اذلين دلهيم مؤهل ليسانس يس تخدمون
الفيس بوك يف مؤسسة كوندور بصفة دامئة ،ونس بة  %10.63مهنم يس تخدمون الفيس بوك بصفة
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غالبا ،ونس بة  %8.51مهنم (حاميل شهادة ليسانس) يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف
حني أن نس بة  %4.25مهنم يس تخدمون ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك بصفة اندرا.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )28.227عند درجة يرية ( )16ومس توى دللهتا ()0.001
ويه أكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب لصاحل
مؤهيل شهادة املاجس تري وادلكتوراه ،عن ابيق املؤهالت اليت ميتخلكه املبحوث يف مؤسسة
كوندور ،ومنه ميكن القول أنه لكام كن مؤهل املبحوث عاليا (مس توى تعخلميي عايل) لكام زاد
اس تخدامه لش باكت التواصل الاجامتعي الفيس بوك وهذا يؤكد أن املؤسسة تويل اهامتما كبري
ل إالطارات وكذا خمتخلف الوسائط التكنولوجيا فامي خيدم مصاحل وأنشطة املؤسسة عىل غرار
الفيس بوك ،وعخليه ميكن القول أن الفرضية اليت اقرتحا البايث قد حتققت.
 الفرضية الرابعة توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسةكوندور الكرتونيكس وحتسن التصال ادلاخيل لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )4يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وحتسن
التصال ادلاخيل لخلمؤسسة.
د.ح
3
3
3

**8.372 4.897 **8.979

القضاء عىل التشويش
اذلي يصيب املعخلومة

100 60 61.66 37 38.33 23

تسهيل التفاعل

100 60 23.33 14 76.66 46
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تسهيل سريورة العمل

3

ك2

100 60 73.33 44 26.66 16

مارس 2017

مس توى ادللةل ***0.000 ***0.038 0.179 ***0.029

ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك
مظاهر حتسن
التصال ادلاخيل
يس تخدم ل يس تخدم اجملموع
ت  %ت  %ت %
رسعة تداول و وصول املعخلومات 100 60 43.43 36 56.66 24
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3
3

**31.428 **13.123

القضاء عىل عوائق التصال

100 60 30.00 18 70.00 42

***0.000 ***0.004

سهوةل التصال بني املوظفني

100 60 55.00 33 45.00 27

 ماليظة ميكن أن خيتار املبحوث أكرث من اإجابة.** ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )3ومس توى دلةل  ،)7.815( =0.05عند مس توى دلةل
 ،)11.345(=0.01وعند مس توى دلةل .)16.266( =0.001
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )4واذلي يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل
الاجامتعي وحتسن التصال ادلاخيل ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل رسعة تداول
ووصول املعخلومة يظهر لنا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )8.979عند درجة يرية ()3
ومس توى دلةل ( )0.029ويه اكرب من قميهتا اجلدولية وميكن أن نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي ورسعة تداول ووصول املعخلومة داخل مؤسسة كوندور.
كام أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )4.897عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا
( ،)0.179ويه اصغر من قميهتا اجلدولية ،ومنه نقول انه ل توجد عالقة بني اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك وتسهيل سريورة العمل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
كام يظهر جخليا يف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )8.372عند درجة
يرية ( )3ومس توى دللهتا ( ،)0.038ويه أكرب من قميها اجلدولية ومنه نقول انه توجد عالقة
بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك والقضاء عىل التشويش اذلي قد يصيب
املعخلومة يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
وناليظ أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت قميهتا( )44.256عند درجة يرية ()3
ومس توى دللهتا ( )0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية وهنا نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وتسهيل التفاعل يف مؤسسة كوندور.
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وقد كنت قمية ك( )13.123( )2عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا ()0.004
ويه اكرب من قميها اجلدولية ونس تنتج أنه توجد عالقة بني اس تخدام الفيس بوك وسهوةل التصال
بني املوظفني يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
ويكشف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )31.428عند درجة يرية
( )3ومس توى دللهتا ( )0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية ،ومنه ميكن أن نقول انه توجد
عالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي والقضاء عىل عوائق التصال داخل مؤسسة
كوندور الكرتونيكس.
وعخليه ميكن القول أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك سهل من التصال ادلاخيل
ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل املؤرشات اليت ذكرها البايث واخلاصة ابلتصال
ادلاخيل ،وقد حتققت الفرضية اليت اقرتهحا البايث ،ييث توجد عالقة بني اس تخدام
الفيس بوك وحتسن التصال ادلاخيل ملؤسسة كوندور.
 الفرضية اخلامسة توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسةكوندور الكرتونيكس و حتسن التصال اخلاريج لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )5يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وحتسن
التصال اخلاريج لخلمؤسسة.

حتسني صورة املؤسسة

100 60 35.00 21 65.00 39

ربط املؤسسة ابمجلهور اخلاريج 7 88.33 53
والتواصل معه
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ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك
مظاهر حتسن
التصال اخلاريج
ل يس تخدم اجملموع
يس تخدم
ت  %ت %
ت %
التعريف ابملؤسسة دلى متعامخلهيا 100 60 28.33 17 71.66 43
بصورة أكرب
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3

تسهيل التصال ابملؤسسات
الخرى

100 60 63.33 38 36.66 22
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 ماليظة ميكن أن خيتار املبحوث أكرث من اإجابة.** ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )3ومس توى دلةل  ،)7.815( =0.05عند مس توى دلةل
 ،)11.345(=0.01وعند مس توى دلةل .)16.266( =0.001
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق( )5واذلي يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي
وحتسن التصال اخلاريج ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل التعريف ابملؤسسة دلى
متعامخلهيا بصورة أكرب يظهر لنا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )34.069عند درجة يرية ()3
ومس توى دلةل ( )0.019ويه اكرب من قميهتا اجلدولية وميكن أن نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور والتعريف ابملؤسسة دلى متعامخلهيا
بصورة اكرب.
مبا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )25.014عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا
( ،)0.013ويه اصغر من قميهتا اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد عالقة بني اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وحتسن صورة املؤسسة.
كام يظهر جخليا يف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )52.237عند
درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا ( ،)0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية ومنه نقول انه توجد
عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وربط املؤسسة
ابمجلهور اخلاريج والتواصل معه.
كام ناليظ أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت قميهتا ( )7.798عند درجة يرية ()3
ومس توى دللهتا ( )0.050ويه اكرب من قميها اجلدولية وهنا نقول أنه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وتسهيل التصال
ابملؤسسات الخرى.
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وعخليه ميكن القول أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك سهل من التصال اخلاريج
ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل املؤرشات اليت ذكرها البايث واخلاصة ابلتصال
اخلاريج ،وقد حتققت الفرضية اليت اقرتهحا البايث ،ييث توجد عالقة بسن اس تخدام
الفيس بوك وحتسن التصال اخلاريج ملؤسسة كوندور.
 خامتةلعل أبرز نقطة ميكن الإشارة اإلهيا يف هذه ادلراسة هو الاس تخدام المثل لهذه
التكنولوجيا احلديثة ووسائطها اجلديدة يف شلك الإعالم اجلديد فامي خيدم املؤسسات
الاقتصادية من انيية التواصل والتصال املؤسسايت ،ونشاطه ادلاخيل واخلاريج ،وكذا بيئة
وحميط معل املؤسسة ،وعالقاهتا مع خمتخلف فروعها ونقاط بيعها ،وموردهيا وموزعهيا ،وكذا
عالقاهتا مع خمتخلف املؤسسات الخرى سواء يكومية أو غري ذلكن من أجل الهنوض
ابملؤسسة يف حد ذاهتا والهنوض ابلقتصاد الوطين يف ظل العوملة الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية والس ياس ية ،وفرض النفس عىل املس توى احمليل وا إلقخلميي ،وملا ل عىل املس توىل
العخلمي.
مواقع التواصل الاجامتعي اليوم وعىل غراره الفيس بوك اليوتوب والتوتري ويه تتيح
فضاءات لخلمؤسسات الاقتصادية من اجل فتح أو قنوات أو اإنشاء صفحات من خاللها ميكن
لها ان تعرض منتجاهتا عىل الزبون ليك تصل اإليه يف الوقت املناسب وبأقل تاكليف اليت كنت
ابهظة المثن فامي مىض مع الإعالم التخلفزيون وعرب اجلرائد واجملالت ،ومن خالل هذه الصفحات
ميكن الوصول اإىل الزبون ،وما تتيح من التواصل معه يف معخليات الرشاء والبيع والتسوق عرب
الفضاء الزرق الفيس بويك خاصة اإذا ما ارتبط خبدمات التوصيل الفوري من طرف القامئني
عىل املؤسسة ،وكذا وادلفع الالكرتوين للموال والفواتري من طرف الزابئن واملتعامخلني اخلواص
أو العموميني ،وهذا ما يخلوح يف الفق ظهور ما يسمى ابلقتصاد الرمقي أو التجارة الالكرتونية
أو املساحات التجارية عىل مواقع التواصل الاجامتعي وخاصة موقع الفيس بوك لنه لقا ش يوعا
يف الفرتات الخرية يف الوطان العربية معوما ويف اجلزائر عىل وجه اخلصوص.
مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

332

شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المؤسسة الاقتصادية

أ .دبدوش الهاشمي

 قامئة املراجع -1بن مريس أمحد )2013( ،السس العخلمية لبحوث الإعالم والتصال ،ط ،1اجلزائر
الورمس لخلنرش والتوزيع.،
 -2احلسن اإيسان محمد )1987( ،السس العخلمية ملناجه البحث الاجامتعي ،بريوت ،لبنان
دار الطخليعة.
 -3محدي محمد الفاحت وأخرون )2011( ،تكنولوجيا التصال والإعالم احلديثة الاس تخدام
والتأثري،ط ،1اجلزائر كنوز احلمكة لخلنرش والتوزيع.
 -4دويدرى رجاء وييد )2000( ،البحث العخلمي أساس ياته النظرية وممارساته العخلمية،
دمشق ،سوراي دار الفكر.
 -5سن مويس عبد هللا )1999( ،عرص العوملة ادلور والتحدايت اجلديدة ،بريوت ،لبنان
ادلار اجلامعية.
 -6الس يد أمينة عادل سخلامين ،عبد العايل هبة محمد خخليفة )2009( ،الش باكت الاجامتعية
وتأثريها عىل الخصايئ ابملكتبة ،دراسة شامةل لخلتواجد والاس تخدام ملوقع الفيس بوك ،مكتبة
شويق سامل ،جامعة حخلوان.
 -7شقرة عيل خخليل )2014( ،الإعالم اجلديد ،ش باكت التواصل الاجامتعي ،ط ،1عامن،
الردن دار أسامة لخلنرش والتوزيع.
 -8طرطار أمحد )1999( ،تقنيات احملاس بة العامة يف املؤسسة ،اجلزائر ديوان املطبوعات
اجلامعية.
 -9عادل فتحي يسني )2011( ،وسائل التصال احلديثة من اجلريدة اإىل الفيس بوك ،القاهرة،
مرص العريب لخلنرش والتوزيع.
 -10عبد امحليد محمد )2000( ،البحث العخلمي يف ادلراسات الإعالمية ،القاهرة ،مرص عامل
الكتب.
 -11عبد الوهاب عبد الباسط محمد )2005( ،اس تخدام تكنولوجيا التصال يف الإنتاج
الإذاعي والتخلفزيوين ،الردن املكتب اجلامعي احلديث.
 -12عبود صويل )1982( ،اقتصاد املؤسسة ،ط ،2اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية.
 -13عدون انرص دادي )1998( ،اقتصاد املؤسسة ،ط ،2اجلزائر دار احملمدية العامة.
مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

333

 دبدوش الهاشمي.أ

شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المؤسسة الاقتصادية

) أجراها البايث مع الس يد بومدين عيل مدير املوارد2016 -11-05  مقابةل (اترخي-14
. مبقر املؤسسة،البرشية مبؤسسة كوندور الكرتونيكس
15-Obar. Jonathan A. Wildman. Steve: «Social media definition and
the governance challenge: An introduction to the special issue».
telecommunications, Policy, 39.
16-Sadok Hammami, (2006): «La presse électronique en Tunisie:
acteurs et pratiques» note de présentation du dossier «la presse
électronique», Revue Tunisiennede communication, N°46 juillet
Décembre 2006.
17- www.pcmag.com 2016/10/12 اترخي الاسرتجاع.

334

2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

