93 -80  ص ص.2021 أفريل/01 : العدد/05 :اجمللد

جملــــة الرســــالــة للدراســــــات اإلعــالميــة

PISSN : 2571-9904 - EISSN : 2602-7763

اليقظة التكهولوجية وإدارة الشنعة املؤسشاتية يف اجلزائر
-دراسة يف الفرص والتحذياتTechnological vigilance and institutional reputation management in
Algeria
Study on opportunities and challenges
*،1
مباسن سٍان
rayene.mebarek@univ-constantine3.dz ،)(الجضاةش3  حامػت كعىؼُىت1
0002 /00/02 :تاريخ الهشر

0002 / 00 /28 :تاريخ القبول

0002 / 00 /09:تاريخ االستالم

:ملخص
 مً خالٌ الخؼشق،حهذف هزا اإلالاٌ ئلى جىطُذ أهمُت الُلظت الخىىىلىحُت في ئداسة العمػت اإلاإظعاجُت
، وأدواث الُلظت الخىىىلىحُت ألاهثر اظخخذاما في البِئت الشكمُت لحماًتها، إلداسة العمػتIPS ئلى همىرج
 وغحرها مً ألادواث التي حعاغذ اإلاإظعت في،والخيبيهاث وأدواث الخدبؼ وكُاط الخىاحذ واإلاجامُؼ الاحخماغُت
 وما ًخذاوله آلاخشون غنها مً ئًجابُاث وظلبُاث جيشش غلى مىصاث،الخػشف غلى ما ًدذر في مدُؼها
 هما جىاوٌ اإلالاٌ أهم. ئما بالخػضٍض أو الخدعحن أو ؤلاصالت، ما ٌعمذ بخلشٍش الاحشاءاث الالصمت للحماًت،الىٍب
 مؼ ئبشاص مالمذ ول صىف،الصػىباث التي جىاحه اإلاإظعت الجضاةشٍت في ئزباث خظىسها ؤلالىترووي وخماًخه
ً ألن الحظىس العيئ ال ًخخلف هثحرا غ، باغخباسه أوٌ مشخلت مً مشاخل ئداسة العمػت،مً هزا الحظىس
. بل أخُاها هى أشذ خؼشا مىه غلى ظمػت اإلاإظعت،الغُاب
 ئداسة العمػت ؤلالىتروهُت؛ العمػت؛ الُلظت الخىىىلىحُت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
This article aims to illustrate the importance of vigilance technology in the management
of institutional reputation, through the IPS reputation management model and tools, the
most used technological alertness in the digital environment, to protect them such as,
alerts tracking devices, presence measurement, social groups, and other tools that help
the institution to acknowledge what is happening in its surroundings, and what others
discuss concerning its pros and cons which are posted on web platforms, allowing the
necessary procedures to be decided for protection, either by reinforcement,
improvement or removal. The article also addressed the most important difficulties
facing the Algerian establishment in proving its electronic presence and protecting it,
while highlighting the features of each class as the first stage of reputation management,
because bad attendance does not differ much from absence, but sometimes it is more
dangerous to the institution's reputation.
Keywords: e-reputation management; reputation; vigilance technology
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.I

مقذمة
حػخبر الُلظت الخىىىلىحُت مً أهم ألادواث الاظتراجُجُت اإلاشجبؼت بدعُحر اإلاػلىماث ،وسصذ الخغحراث
الحاصلت في البِئت الذاخلُت والخاسحُت للمإظعت ،ما ٌعمذ باجخار اللشاس ألامثل الظخغالٌ الفشص اإلاخاخت
وججىب اإلاخاػش اإلادخملت .ومؼ الخؼىس الزي حشهذه شبىت ألاهترهذ في خذماتها وغذد معخخذميها اصدادث
خاحت اإلاإظعاث لهزا الىىع مً الُلظت ؛ وىهه ٌعاغذها في الخدىم فُما ًلاٌ غنها باظخخذام مجمىغت
مً ألادواث جبليها ًلظت ،وغلى دساًت بما ًخذاوله الضباةً ،اإلاىافعىن ،ؤلاغالمُىن ...،ختى جخذخل في الىكذ
اإلاىاظب ،وجدعً الخصشف والخػامل ،ألن ما ًدذر في غاإلاها الافتراض ي كذ ٌشيل فاسكا أظاظُا في غاإلاها
الحلُلي .خاصت وأن جذاوٌ اإلاػلىماث غبر مىصاث الىٍب الاحخماعي ًخمحز باالهدشاس العشَؼ والىاظؼ،
فخصبذ هفت الشأي الػام أهثر كىة وجأزحرا غلى اإلاإظعت ومعخلبلها.
واإلاإظعاث الجضاةشٍت الُىم لِعذ بمػضٌ غً ما ًدذر في العاخت الاكخصادًت والخىىىلىحُت،
فاهخمامها بدماًت ظمػتها أصبذ طشوسة ملحت حػلها جخجه هدى بىاء هىٍت وظمػت مإظعاجُت مً خالٌ
اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت والشبياث الاحخماغُت اإلاخخلفت ،غحر أن هزا الحظىس ًخؼلب منها اظتراجُجُت فػالت
إلداسة مدخىي ما جيششه وما ًيششه آلاخشون غنها ،وبىاء غلى رلً ًمىً ػشح الدعاؤالث آلاجُت:
ما دوس الُلظت الخىىىلىحُت في ئداسة ظمػت اإلاإظعاث؟ وما هي أهم الفشص والخدذًاث التي حػِشها
اإلاإظعاث الجضاةشٍت الُىم في ئداسة ظمػتها ؤلالىتروهُت؟
أوال :أهنية اليقظة التكهولوجية يف املؤسشة:
للذ أصبدذ الُلظت الخىىىلىحُت سهحزة أظاظُت جلىم غليها مخخلف أهىاع الُلظت الاظتراجُجُت ،وىجها
جخذاخل مؼ وشاػاتها وجإزش في غملُاتها ،فػلى ظبُل اإلاثاٌ لى جدذزىا غً ًلظت الضبىن التي تهخم باخخُاحاجه
وسغباجه وظلىهُاجه ،ظىىظف أدواث الُلظت الخىىىلىحُت هجضء مً غملُت سصذ آلاساء والاججاهاث في
الخػلُلاث ومىاكؼ الشأي ،هما أهىا ظىدخاج ئلى الخلىُاث والخؼبُلاث الشكمُت الالصمت مً أحل ئداسة الػالكت
مؼ الضبىن ) ،(CRMوألامش راجه باليعبت ئلى الُلظت البُئُت والخىظُمُت والخىافعُت والخجاسٍت.
 .1جعريف اليقظة الحكىولوجية:
ئن الُلظت الخىىىلىحُت هي "غملُت مالخظت وجدلُل الخؼىساث الخلىُت والخىىىلىحُت والػلمُت الحالُت
واإلاعخلبلُت لخدذًذ الفشص في مدُؽ اإلاىظمت والاظخفادة منها ،والتهذًذاث والػمل غلى جدذحها ،وتهخم
الُلظت الخىىىلىحُت بمخابػت بشاءاث الاختراع ،والىمى ؤلابذاعي لذي للمىافعحن والخىىىلىحُاث اإلاخبػت مً
ػشفهم ،وول ما هى حذًذ في مجاٌ الخىىىلىحُا ،وتهذف اإلاىظمت مً خاللها ئلى مىاهبت هزه الخغحراث
بخدعحن مىخجاتها و/أو جؼىٍش مىخجاث حذًذة جظمً لها الشٍادة في العىق ،والتي حععى مً أحلها ول
اإلاىظماث"( .بلحاج م )2012 ،.ومً معإولُاتها :حمؼ اإلاػلىماث الػلمُت ،الخلىُت ،والخىىىلىحُت الظخغاللها
في ؤلابذاغاث الخىىىلىحُت ،جدذًذ الخلىُاث أو الخىىىلىحُت اإلاخبػت مً ػشف اإلاىافعحن ،الاهخمام بالخؼىس
الخىىىلىجي بما فُه مً :الاهدشافاث الػلمُت ،ؤلابذاع في العلؼ والخذماث ،الخؼىس في ػشق وأظالُب
الصىؼ... ،ئلخ (ولذ غابذ و غلىاػي)2012 ،
وهلصذ باليقظة الحكىولوجية في هزا اإلالاٌ :غملُت البدث اإلاعخمش غً ول اإلاػلىماث اإلاخػللت
باإلاإظعت ومدُؼها ومىافعيها في الىظؽ الشكمي ،مً أحل بىاء الاظتراجُجُت اإلاىاظبت التي جدمي اإلاإظعت
مً ول اإلاخاػش ،وىجها جمثل هظام جدزًش مبىش للمشىالث التي تهذد اإلاإظعت كبل خذوثها.
 .2محطلبات هجاح اليقظة الحكىولوجية:
ّ
ًخؼلب هجاح غملُت الُلظت الخىىىلىحُت بػع الػىاصش ألاظاظُت هخخصشها في آلاحي:
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 جدخاج ئلى الخخؼُؽ ،ألن الُلظت الخىىىلىحُت غملُت معخمشة ومىظمت لها ػشكها وئحشاءاتها جلترح
مارا وهُف ًخم الػمل مً أحل الخىكؼ والخيبإ لصىاغت اللشاساث اإلاشجبؼت باإلاإظعت ومعخلبلها
 طشوسة الاهخمام بيل ما ًيشش غً اإلاإظعت مً مػلىماث ئًجابُت أو ظلبُت وجدذًذ الاظتراجُجُت
اإلاىاظبت ليل مىكف
 الدصخُص اإلاعخمش لصىسة وظمػت اإلاإظعت ؤلالىتروهُت غبر مخخلف اإلاىصاث الشكمُت
 جىفش مجمىغت مً ألاخصاةُحن في اإلاجاٌ الاجصالي والشكمي ًمخليىن مهاساث ؤلابذاع والبدث والشد
واإلاىاحهت والخصشف خاصت أزىاء ألاصماث
 جخصُص اإلاإظعت إلاحزاهُت ئطافُت مً أحل ججزًل البرامج واظخخذامها ،والاظخفادة مً الخذماث
الشكمُت
ّ
 الخلُُم اإلاعخمش لبرامج الُلظت الخىىىلىحُت اإلاىفزة وجدذًذ مىاػً الظػف لخلىٍمها
 .3كيف ثيحقل املعلومة في الوصط الالكترووي؟
جخخلف اإلاػلىمت اإلاخذاولت في ألاهترهذ غً اإلاخذاولت غبر وظاةل الاجصاٌ ألاخشي ،ألجها جخمحز باالهدشاس
العشَؼ والىاظؼ ،فامياهُت هللها مً شخص آلخش أو  10أشخاص أو اإلائاث ،جإدي ئلى اسجفاع غذد اإلاخللحن في
مخخلف ألاماهً ،وفي ظشف صمني مدذود كذ ال ًخجاوص بظؼ دكاةم .هما أن هلل اإلاػلىمت الىاخذة ًخم في
غذة كىالب ئما صىسة أو هصىص أو سوابؽ أو فُذًىهاث ما ًضٍذ مً فشص الخفاغل واإلاشاسهت بحن ألافشاد،
وهزا ما كذ ٌشيل خؼشا غلى ظمػت اإلاإظعت وٍظػها في أصمت ،فاهدشاس اإلاػلىماث في الىظؽ الشكمي ٌشبهه
الػذًذ مً الباخثحن باإلاُماث ،واإلاُماث مصؼلح أػلله سٍدشاسد داوهُجز في هخابه "الجُىت ألاهاهُت" غلى
"الىخذة اللاةمت غلى الاهخلاٌ الثلافي" ( داوهُجز )2002 ،وشبهها بالجُىاث" ،وسغم أن مماسس ي الدعىٍم
والػالكاث الػامت ٌعػىن لخىلُذ اإلاُماث وىظُلت لخػضٍض الػالمت الخجاسٍت ،واإلاىخجاث أو كظُت ما ،ئال أن
حػل آلاخشًٍ ًدىاكلىجها وٍدشاسوىجها بشيل ودي أمش صػب اإلاىاٌ في ألاهترهذ ،فاإلاإظعاث مػشطت لفلذان
العُؼشة غلى اإلاُماث ،ألن اإلاُماث هي اظخػاسة غً  ADNزلافُت ولما جؼىسث جيازشث" )،( Waddington
هما أن الىظؽ الافتراض ي ظاغذ غلى جؼبُم مفهىم اليلمت اإلاىؼىكت في الدعىٍم ( ،)bouche-à-oreilleأًً
أصبدذ جيخلل اإلاػلىماث بحن ألافشاد خىٌ ججشبتهم الصخصُت للمىخىج غلى الشبىت بشيل ظشَؼ وواظؼ،
وهى ظالح رو خذًً ،فبامياهه بىاء ظمػت حُذة للمإظعت أو بىاء ظمػت ظِئت غنها.
وهغحرها مً اإلافاهُم جأزشث اليلمت اإلاىؼىكت بالخؼىس الخىىىلىجي ،وظهش ما ٌػشف باليلمت اإلاىؼىكت
ؤلالىتروهُت ،وهلصذ بها ما ًخذاوله معخخذمى ألاهترهذ مً مػلىماث غً ججاسبهم الصخصُت إلاىخجاث أو
خذماث اإلاإظعت غبر اإلاذوهاث أو مىاكؼ الخىاصل الاحخماعي ،ما ًإزش غلى مىاكف آلاخشًٍ ئما باإلًجاب أو
بالعلب .ومً بحن أشياٌ اليلمت اإلاىؼىكت ؤلالىتروهُت جلُُم الفىادق مً ػشف الضاةشًٍ مً خالٌ
الخػلُلاث اإلاذسحت غلى اإلاىاكؼ العُاخُت ومىاكؼ الشأي وغحرها.
ثانيا :اليقظة التكهولوجية كآلية إلدارة الشنعة املؤسشاتية :
 .1الضمعة املؤصضاثية:
عمؼ غً شخص مً رهش خعً أو ّ
حػشف العمػت لغت غلى أجها الصِذ ،أي ما ٌُ َ
ّ
ظيئ  ،أو هي جلُُم
ِ
َّ
غام إلاا ّ
ّ
َّ
ظلبُاث (حػشٍف ومػنى ظمػت في معجم اإلاػاوي الجامؼ)،
ئًجابُاث أو
ًخمخؼ به الصخص مً
والعمػت "ًزاع خبرها بحن الىاط وجدىاكلها ألالعً ،وهي ئما خعىت أو ظِئت ،جبػا إلاا ٌشتهش غً صاخبها مً
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غاداث خمُذة أو كبُدت ،وكذ جخأري مً حشاء جلفُم الاتهاماث طذه ،واخخالق اللصص وألاكاوٍل غىه"( .
أبى مصلح )2002 ،وجخمثل أهم ميىهاث العمػت اإلاإظعاجُت في ( :صالح الذًً و غمحر)2012 ،
 اإلاهاساث ؤلابذاغُت :هي ظلىهُاث جدخىي في ػُاتها أظالُبا للمػشفت اإلاخخصصت ،وجؼبُلها
واظخخذامها بؼشٍلت هادفت إلهجاص أغماٌ سوجُيُت أو مبخىشة ،وجيىن غلى شيل ظلىهُاث اًجابُت مً
كبل الػاملحن لخىضح كذساتهم اإلاخمحزة لللُام باإلاهام اإلاىاػت بهم.
 حىدة الخذمت :حػني الجىدة أداء ألاشُاء بصىسة صحُدت مً اإلاشة ألاولى ،وحععى اإلاىظماث ئلى جلذًم
خذمت جخمحز بالجىدة اإلاؼابلت للمىاصفاث وبما ًدلم سطا الضبىن الزي ًمثل الجضء ألاهثر أهمُت في
خؼت الاهخاج ،وٍجب أن ًيىن هذف الجىدة جلبُت خاحاث الضبىن الحالُت واإلاعخلبلُت
 اإلاىزىكُت :حشحر ئلى كذسة اإلاىظمت لخدلُم أهذافها التي حععى الىصىٌ ئليها بشيل هاجح ،وجخمثل
خصاةص هزا اإلافهىم في دكت الدعلُم في الىكذ اإلادذد ،دسحت الاهخمام بدل اإلاشاول التي جىاحهها
اإلاىظمت ،ئمياهُت جلذًم اإلاػلىماث بشيل دكُم وصحُذ مً اإلاشة ألاولى.
 ألاداء اإلااليٌ :ػذ مفهىما شامال غً العلىن الزي جدبػه اإلاىظمت في اظدثماس اإلاىاسد اإلاخاخت لها وفلا
إلاػاًحر مدذدة ،واغخباساث مخػللت بػىامل داخلُت وخاسحُت جخفاغل مػها الىخذة الاكخصادًت لظمان
هفاءة غملُاتها الظخمشاس بلائها في العىق.
 اإلاعإولُت الاحخماغُت :هي التزام اإلاىظمت بأداء ألاغماٌ بشيل ًخذم مصالحها ومصالح اإلاخػاملحن
مػها ،هما حػني التزام اإلاىظماث بالعُاظاث واللىاةذ الػامت لضٍادة جأزحرها الاًجابي باآلخشًٍ وجللُل
جأزحرها العلبي في اإلاجخمؼ.
 حاربُت اإلاىظمتً :خم جدلُم حاربُت اإلاىظمت مً خالٌ كذستها غلى بىاء غالمت ججاسٍت ومياهت مشغىبت
غً ػشٍم جلذًمها هخاةج ئًجابُت كابلت لللُاط الىمي والىىعي.
 .2هموذج  IPSإلدارة الضمعة املؤصضاثية:
ئن بىاء ظمػت ػُبت للمإظعت لذي حمهىسها أمش غحر واف ،ألن مجشد البىاء دون اإلاشاكبت واإلاخابػت
والخخؼُؽ ظُإدي خخما ئلى خذور الاهدشاف ،فخفلذ بزلً اإلاإظعت ظمػتها التي ولفها بىاؤها حهذا ووكخا
وأمىالا هدُجت غُاب الدعُحر الجُذ لهزه العمػت.
رهش الباخث  Philippe Boistelفي دساظت أحشاها ظىت 2002همىرحا مهما في حعُحر ظمػت اإلاإظعاث
أػلم غلُه همىرج ) (IPSوهى اخخصاس لـ الهىٍت ،الخمىكؼ وهظام ؤلامذاد ) ،(Boistel, 2007حهذف الىمىرج ئلى
الشبؽ والخيعُم بحن هزه الػىاصش مً أحل بىاء ظمػت ػُبت غلى أظغ وكىاغذ مخِىت .وٍشهض الباخث غلى
أهمُت الاجصاٌ الذاخلي في جدلُم رلً ،ألن بىاء الهىٍت والخمىكؼ ًبذأ مً داخل اإلاإظعت ،زم ًىػىغ غلى
هظام ؤلامذاد مً أحل جدلُم سطا الجمهىس ،وفي آلاحي ظيخؼشق ئلى ول بػذ مً الىمىرج غلى خذة:
*الهوية :l’identité
ّ
حػشف هىٍت اإلاإظعت غلى أجها "الصخصُت اإلامحزة للمىظمت التي جم ئدساهها مً خالٌ اللُم اإلاىدششة
والتي جظهش في اجصاالث اإلاىظمت بالخاسج" (بشاهمُتً ،)2012 ،خطح أن هزا الخػشٍف سبؽ بشوص الهىٍت في
الاجصاالث الخاسحُت فلؽ ،في خحن أن هزه الصخصُت اإلامحزة للمىظمت البذ أن جمحزها لذي حمهىسها
الذاخلي أًظا ،فمثال كشاساتها ومػاملتها مؼ مىظفيها هي حضء مً هىٍتها ،لزا ًمىً اللىٌ بأن هىٍت اإلاإظعت
هي ول اللُم واإلاػخلذاث والعلىواث والاظتراجُجُاث...،التي جمحز اإلاإظعت غً غحرها ،فلى أخزها بؼاكت هىٍت
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ألي فشد مىا ظىجذها جخظمً الاظم والللب وجاسٍخ الاصدًاد والصىسة وؤلامظاء وغحرها مً اإلاػلىماث ،وألامش
راجه باليعبت للمإظعت ،فهىٍتها جخظمً ول ما ًخصها مً الذاخل والخاسج وَػبر غنها ،وكذ جظهش غلى شيل
سمىص أو حػامل أو لباط أو ججهحز...،
"اسجبؽ مفهىم الهىٍت مىز ظهىسه بالخصمُم الجشافُيي للصىسة الشمضٍت التي حعخخذمها الششهت هشػاس
لخلذًم هفعها للجمهىس الػام ،زم احعؼ لُػبر غً حعاؤلحن هامحن ًخمثالن في  :مً هدً؟ ومارا ظىفػل؟"
(غثمان ئ ،)2012 ،.لزا وباإلطافت ئلى هُاول اإلاإظعت وػاكمها البششي -هػىاصش ملمىظت وكابلت لللُاط-
وهظام حعُحرها اإلايشؽ لهزه الهُاول ،هىان زالزت غىاصش طشوسٍت لبىاء الهىٍت اإلاإظعاجُت( :دلُى)2012 ،
أ-ألاهذاف :طشوسة الاغخماد غلى اإلاهمت أو اإلاششوع لخيىًٍ الهىٍت اإلاإظعاجُت ،ورلً السجباغ اإلااهُت
بالفػل (أي مً أحل مارا؟)
ب-اللُم :هي التي جدذد دوافؼ غمل اإلاإظعت وشيل أدائها ،وهي غباسة غً اإلابادب والاغخلاداث
والخصىساث (أي إلاارا وهُف؟)
ج-العلىواث :وهي التي حشيل البػذ الػملي للهىٍت في شيل الػشف أو الخلالُذ والػاداث اإلاصخصت
إلسادة هُىىهتها
*الحموقع :le positionnement
ًمثل الخمىكؼ الخُاس الاظتراجُجي الزي ًبدث غً ئغؼاء غشض اإلاإظعت (مىخىج ،غالمت أو شػاس)
مىكػا صادكا ومخمحزا وحزابا داخل رهً اإلاعتهلً في ظىق مدذد (بلحاج غ ،)2002/2002 ،.أي أهه ًمثل
مياهت اإلاإظعت ومىخجاتها في رهً الجمهىس ملاسهت باإلاإظعاث اإلاىافعت .ولبىاء جمىكؼ حُذ للمإظعت حهخم
سحل الدعىٍم بـ  3غىامل مدذدة( :بلحاج غ )2002/2002 ،.جؼلػاث الجمهىس فُما ًخص الفئت التي ًيخمي
ئليها مىخىحه ،جمىكؼ مىخجاث اإلاىافعحن في ملابل جلً الخؼلػاث ،اإلاإهالث واإلاىاصفاث اليامىت في اإلاىخىج،
وٍؼلم غلى هزه الػىامل باإلاثلث الزهبي الزي ًدذد ميان الخمىكؼ اإلاؼلىب.
غحر أهه ًيبغي الخمُحز بحن الخمىكؼ الزهني والصىسة الزهىُت ،ألجهما ًخخلفان مً خُث اإلابذأ ،فالخمىكؼ
ٌعمذ بمػشفت مياهت اإلاإظعت في رهً ألافشاد ،وله غالكت بمعخىي مػشفت حمهىسها لها –معخىي شهشتها
لذي حمهىسها ، -فمثال لى ظألىا  3أشخاص غً مذي مػشفتهم بمإظعت ش وواهذ ئحابتهم واآلحي:
*الصخص ألاوٌ :لم ٌػشف اإلاإظعت سغم سبؽ اظمها بمىخجاتها ووشاػاتها ومداولت جزهحره
*الصخص الثاوي :لم ٌػشفها في بذاًت ألامش ،لىً بمجشد ما رهشها وشاػها ومىخىحاتها وئغالهاتها اظخؼاع
جزهشها ،ئال أهه ًلخني مىخجاتها واإلاىخجاث اإلاىافعت لها (غحر وفي)
*الصخص الثالث :بمجشد ما رهشها اظم اإلاإظعت غشفها مباششة وغشف سمضها وشػاسها ومىخىحاتها...،
وٍلخني مىخىحاتها فلؽ وال ًشض ببذًل غنها (كمت الىفاء)
وعخيخج أن الصخص ألاوٌ الزي لم ٌػشف اإلاإظعت دلُل غلى أجها غحر مخمىكػت في رهىه (لِغ لها أي
مياهت رهىُت) ،أما الصخص الثاوي فاظخؼاع جزهشها بػذما كذمىا له اإلاعاغذة ،هما أهه ًشض ى باإلاىخجاث
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اإلاىافعت هبذًل غنها ،وهزا ًذٌ غلى الخمىكؼ الزهني الس يء ،أما الحالت ألاخحرة التي جمثل )(top of mind
فاإلاإظعت جدخل مياهت رهىُت ممحزة ،بمػنى أن جمىكػها الزهني حُذ وهاجح .لزا ًمىً اللىٌ بأن مً
أهذاف الخمىكؼ (Bessouh & Benhabib , 2007):
مػشفت جصىس اإلاىخج أو الػالمت الخجاسٍت في رهً اإلاعتهلً ملاسهت باإلاىافعحنئخشاج مىخج أو خذمت مً اإلاجهىٌ (الخػشٍف بهىٍخه) ،وئًجاد ميان مىاظب له في رهً الجمهىسالحصىٌ غلى أسباح الحصت العىكُت البدث غً محزة جىافعُت اظتراجُجُتأما الصىسة الزهىُت فهي مجمىع الاهؼباغاث التي ٌشيلها الجمهىس غً اإلاإظعت هدُجت ججشبت مباششة
أو غحر مباششة ،فلى صاس أخذها مإظعت مػُىت وجم اظخلباله بؼشٍلت غحر الةلت ،ظخدشيل في رهىه اهؼباغاث
ظِئت جإزش غلى صىسة هزه اإلاإظعت لذًه ،والػىغ صحُذ ،لى جم اظخلباله حُذا ظخدشيل لذًه صىسة
اًجابُت غً اإلاإظعت ،وفي ولخا الحالخحن كذ ًىلل ما خذر له لػاةلخه أو صمالةه الزًً بذوسهم ٌشيلىن
اهؼباغاث مػُىت غً هزه اإلاإظعت .وفي مثاٌ آخش غً الاهؼباغاث وحشيل الصىس الزهىُت هزهش العلىن
اإلاخدظش للمىاػً الجضاةشي في اإلاعحراث العلمُت لعىت  ،2012أًً جفاحأ الػالم بىعي الشػب الجضاةشي
وأخىٍخه ،واظخؼاع اإلاىاػً الجضاةشي أن ٌغحر الصىسة العلبُت التي وان ًدملها آلاخشون غىه مً غىف
وحػصب وحهىٍت ئلى صىسة ئًجابُت حػىغ الخدظش والىعي والثلافت.
* هظام الامداد :le système d’offre
ٌػذ مً اللذساث ألاظاظُت في بىاء اإلاحزة الخىافعُت وجدلُم اللُمت اإلاظافتّ ،
وَػشف غلى أهه مهام
جخؼُؽ وجىفُز وسكابت الخذفم اإلاادي للمىاسد واإلاىخجاث النهاةُت مً أماهً ؤلاهخاج ئلى أماهً الاظتهالن
لخلبُت مخؼلباث الضبىن وطمان الشبذ ،وباخخصاس هى ئًصاٌ اإلاىخجاث والخذماث اإلاالةمت للضبىن اإلاعتهذف
في الىكذ واإلايان اإلاالةمحن" وَػني هزلً الخصمُم والخىفُز الفػاٌ للشاساث الخخضًٍ واإلاىكؼ وخُاساث الىلل
لخدلُم اظخجابت غالُت للضبىن (الذوسي و صالحً .)2002 ،ىذسج طمً شبىت ؤلامذاد زماهُت أوشؼت سةِعُت
هي( :وظُفت الىلل في شبىت ؤلامذاد)2012 ،
ئداسة الػالكت مؼ الػمالء ،ئداسة الػالكت مؼ اإلاىسدًً ،ئداسة الخذمت اإلالذمت ئلى الػمالء ،مػالجت
الؼلبُاث ،ئداسة جذفم اإلاىاد واإلاىخجاث ،ئداسة الؼلب ،جؼىٍش وحعىٍم مىخجاث حذًذة ،ئداسة اإلاشججػاث أو
اإلاشدوداث(Bessouh & Benhabib , 2007) .
 .3إدارة الضمعة إلالكتروهية:
خعب الخػشٍف اإلانهي الزي وطػه مجمىغت مً اإلاخخصحن ّ
حػشف العمػت ؤلالىتروهُت غلى أجها:
"الصىسة التي ًيىجها أفشاد معخخذمي ألاهترهذ خىٌ غالمت أو شخص بدُث حػىغ هزه الشهشة الشكمُت
هىٍت الػالمت وجمحزها غً مىافعيها" ) ،(Liottier & autresئال أن العمػت ؤلالىتروهُت لِعذ الصىسة ،بل هي
ما ًلاٌ غً اإلاإظعت وٍخم جذاوله غبر الىٍب (اإلاىكؼ ؤلالىترووي ،آساء الضباةً في اإلاىخذًاث الحىاسٍت ،اإلاىاكؼ
الاحخماغُت...الخ).
ّ
فخػشف غلى أجها "غملُت جخم فيها مماسظت البدث اإلاعخمش وجدلُل
أما ئداسة العمػت ؤلالىتروهُت
اإلاػلىماث خىٌ العمػت الصخصُت ،اإلاهىُت ،الخجاسٍت أو الصىاغُت اإلاىحىدة همدخىي ئلىترووي في حمُؼ
وظاةل ؤلاغالم غلى الشبىت"( .هشدي )2011 ،لىىىا هشي بأن هزا الخػشٍف جظمً البدث والخدلُل فلؽ،
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ولم ًزهش الخدىم ،فىدً هشي بأن الخدىم غىصش مهم في ئداسة العمػت ،وغلُه وػشف ئداسة ظمػت اإلاإظعت
ؤلالىتروهُت غلى أجها :مداولت للخدىم فُما ًلاٌ غنها غبر الىٍب باظخخذام مجمىغت مً ألادواث جبليها
ًلظت ،وغلى دساًت بيل ما ًيشش غنها ختى جخذخل في الىكذ اإلاىاظب وجدعً الخصشف مؼ حمهىسها.
 .4أدوات اليقظة الحكىولوجية إلدارة الضمعة املؤصضاثية إلالكتروهية:
كبل أن ّ
هخؼشق ئلى أهم أدواث الُلظت إلداسة العمػت ؤلالىتروهُت للمإظعت البذ مً ؤلاشاسة ئلى مشاخل
ئداسة العمػت ؤلالىتروهُت للمإظعت ،باغخباس أن الُلظت مشخلت مهمت في هزه ؤلاداسة:
 الحفكير :ال بذ مً الخفىحر في هُفُت بىاء ظمػت اإلاإظعت غلى ألاهترهذ مً خالٌ جدذًذ اظتراجُجُتفػالت ومخِىت ،ورلً باإلحابت غلى ألاظئلت الخالُت :مً؟ مارا؟ أًً؟ متى؟ وإلاارا؟ ،وهىان مً ًؼلم غليها
مشخلت الدصخُص ،هما حػخبر هزه اإلاشخلت مهمت مً أحل الاظخػذاد للمخاػش التي مً شأجها تهذًذ العمػت
غلى ألاهترهذ ،وئغذاد خؼؽ الػمل الىفُلت باداسة ألاصماث ئن جؼلب ألامش.
 البىاء :ئن مػظم وظاةل ؤلاغالم الاحخماعي لها أغشاض مخخلفت ،لزا ًخؼلب اخخُاس ألاهثر جىافلا مؼالاظتراجُجُت اإلاػخمذة مً أحل بىاء الهىٍت الشكمُت للمإظعت ،وهزا مً خالٌ ئهخاج مدخىي سكمي رو
هىغُت ،والتروٍج لها وليل ما جلذمه وجلىم به ،ئكامت غالكت وزُلت مؼ معخخذمي ألاهترهذ...،الخ.
 املحافظة على حضور املؤصضة إلالكتروويً :لػب الىكذ دوسا مهما في خلم ظمػت الىتروهُت كىٍتومخِىت ،ألهه ال ًىفي خلم ظمػت ئلىتروهُت دون اظخمشاسٍت ،فػملُت صىاغت اإلادخىي ًجب أن جيىن بشيل
معخمش ومخىاصل.
 املراقبة واليقظة :حعمذ بالىشف غً ول ما ًلاٌ غلى اإلاإظعت في الشبىت ختى حعخؼُؼ الخصشفوالخدىم في ظمػتها ؤلالىتروهُت(Liottier & autres) .
 الحقييم :غمل جلُُم للىخاةج بػذ جدلُلها وجىطُذ اإلاػلىماث اإلاهمت راث ألاولىٍت الػالُت للشد ،وجلشٍشالاحشاء الالصم لها الزي ًيىن ئما:
 ثحضين الضمعة إلالكتروهية مً خالل:
*جدعحن هخاةج مدشواث البدث) :Search Engine Optimization (SEOوهي غملُت تهُئت اإلاىكؼ لُصبذ
مخىافلا مؼ خىاسصمُاث مدشواث البدث اإلاخخلفت مثل  Google, Yahoo, Bing, Askللحصىٌ غلى هخاةج
مخلذمت في مدشواث البدث ،وٍمىً أن ٌشحر اإلاصؼلح هزلً ئلى جدعحن سجبت اإلاىكؼ في مدشواث البدث ألن
SEOحعاغذ في الحصىٌ غلى حسجُل سجبت مخلذمت في صفدت سجبت اإلاىكؼ ) PageRank(PRوهى جلُُم مً
Googleألهمُت اإلاىكؼ وٍيىن الشكم مً صفش ئلى غششة ،خُث أن سكم الصفش ًمثل جلُما ظِئا وسكم غششة
هى الخلُُم ألافظل.
*جدعحن وظاةل الاغالم الاحخماغُت ) :Social Media Optimization (SMOوهي غملُت ئوشاء مدخىي
حُذ غلى ألاهترهذ ومشاسهخه مً خالٌ الشبياث الاحخماغُت ،وجىفحر ألادواث التي حعهل غملُت مشاسهت هزا
اإلادخىي مؼ آلاخشًٍ.
 جعسيس الضمعة إلالكتروهية مً خالل:
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*اوشاء اإلادخىي ؤلالىترووي اللىي الزي ًظهش ئًجابُاث اإلاىظمت
*ظشغت الاظخجابت والشد غلى الاظخفعاساث وألاظئلت
*الشد مؼ جىطُذ أي ظىء فهم جم وششه
 الازالة مً خالل:
ئصالت أي مػلىماث خاػئت أو مظللت غً اإلاىظمت واظدبذالها باإلاػلىماث الصحُدت (مدىبي)2012 ،
أما غً أدواث الُلظت الخىىىلىحُت فعيشحر ئلى بػع منها ،ألهه ال ًمىً خصشها بعبب الخؼىساث
الخىىىلىحُت اإلاخىاصلت(Liottier & autres) :
 جيبيهاث غىغلٌ :عمذ للمإظعت بخللي سظاةل في البرًذ ؤلالىترووي غىذما ٌػثر غىغل غلى مثُل لؤلخباس
أو اليلماث اإلافخاخُت التي جم جدذًذها ظابلا.
 اكتراخاث غىغل :غىذ ئدخاٌ اليلماث الشةِعُت في ششٍؽ البدث غلى غىغل ،جظهش بػع الاكتراخاث،
والتي هي في الىاكؼ اليلماث الشةِعُت التي ًخم البدث غنها بشيل مخىشس مً ػشف معخخذمي ألاهترهذ،
لزلً جبحن هزه الاكتراخاث اإلاصؼلحاث اإلاشجبؼت باإلاإظعت ظىاء واهذ ئًجابُت أو ظلبُت.
 مدشواث البدث اإلاخصصت للمىخذًاث :هي أدواث بدث خاصت باإلاىخذًاث حعمذ بخدذًذ اإلاىخذًاث التي
جدخىي غلى اليلماث ألاظاظُت التي جبدث غنها .بػع اإلادشواث حعمذ للمإظعت بدفظ اإلاػاًحر
الخاصت بها مً أحل جللي جيبيهاث البرًذ ؤلالىترووي غىذما ًشجبؽ اإلادخىي بما خذدجه ،ومً أمثلت رلً:
Omgili ،BoardTracker ،BoardReader 
 مدشواث الخػشٍف الاحخماغُت :هي غباسة غً مدشواث بدث مخصصت للىٍب  ،2.0حعمذ بمشاكبت وحىد
اإلاإظعت غلى اإلاذوهاث والشبياث الاحخماغُت والصىس وملاػؼ الفُذًى ،...وهزهش منها، Addictomatic:
Socialmention ، Whostalkin ،Samepoint،Molu
 أدواث الخدبؼ والبدث غً الخػلُلاثٌ :ػبر معخخذمي ألاهترهذ غمىما غً أهفعهم بدشٍت هبحرة في
الخػلُلاث ،فُلذمىن آساءهم وهصاةدهم خىٌ مىخج أو خذمت مػُىت ،ما ًإزش غلى اللشاس الششاتي
لآلخشًٍ ،وٍىػىغ غلى ظمػت اإلاإظعت ومبُػاتها ،لزا البذ مً غذم ئهماٌ هزه الخػلُلاث ،وسصذها
مً خالٌ أدواث الخدبؼ مثلYacktrack، Cocomment ،Backtype :
 اإلاجامُؼ الاحخماغُت :أداة الخجمُؼ الاحخماعي هي أداة حػمل غلى ججمُؼ اإلادخىي مً مخخلف الشبياث
الاحخماغُت التي جيخمي ئليها اإلاإظعت مثلHootsuite،TweetDeck ،Friendfeed :
 أداة كُاط الخىاحذ غلى ألاهترهذYouSeeMii، Howsociable:
 أدواث اإلاشاكبتInternet Owl ، Watch that page، Website-Watcher،Dapper :
ثالجا :املؤسشات اجلزائرية ويقظتوا إلدارة مسعتوا اإللكرتونية:
جدعاسع اإلاإظعاث الجضاةشٍت الُىم ئلى ئوشاء ما ٌػبر غنها وَػىعها في الػالم الافتراض ي مً مىاكؼ
ئلىتروهُت وصفداث وكىىاث وخعاباث غلى الشبياث الاحخماغُت ،لىً :هل هزا الفػل مشفم باظتراجُجُت
مدىمت ومخؼؽ لها؟ أم هى مجشد مىاهبت للخؼىساث الخىىىلىحُت وإلاا ًفػله آلاخشون؟
ئن أوٌ مشخلت إلداسة العمػت ؤلالىتروهُت جبذأ بالحظىس ومداولت الخمىكؼ ؤلالىترووي ،لزا ًمىً
الخمُحز بحن  3أصىاف مً اإلاإظعاث الجضاةشٍت:
 مإظعاث راث خظىس ئلىترووي حُذ
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 مإظعاث راث خظىس ئلىترووي ظيئ
 مإظعاث غاةبت ئلىتروهُا
 .1الحضور إلالكترووي الجيد:
جلذم شبىت ألاهترهذ للمإظعاث الجضاةشٍت وغحرها مً اإلاإظعاث الػذًذ مً الخذماث الاجصالُت
والدعىٍلُت التي جضٍذ مً هفاءتها وفػالُتها ،هزهش بػظها في آلاحي:
 جصمُم مىكؼ اإلاىظمت ؤلالىترووي ،بدُث ًمثل أداة حىهشٍت وخُىٍت لالجصاٌ بجمهىس اإلاىظمت
والػالم الخاسجي بشيل غام ،وَػىغ صىسة خعىت للمىظمت ،غلى أن ًخم مشاغاة الجىاهب
الفىُت غىذ جصمُم اإلاىكؼ ،ووشش مػلىماث اإلاىظمت وأوشؼتها اإلاخخلفت وجدذًث رلً باظخمشاس.
 اظخخذام كىاغذ البُاهاث غلى الشبىت في الحصىٌ غلى اإلاػلىماث والبُاهاث وألاخباس ،ومػشفت
ول حذًذ في شتى اإلاجاالث ،والاظخفادة منها في ئغذاد وششاث ومؼىٍاث اإلاىظمت بشيل غام.
 اظخخذام البرًذ ؤلالىترووي وىظُلت اجصاٌ شخص ي داخلي بحن أغظاء اإلاىظمت ،واجصاٌ ئداسة
اإلاىظمت بالجمهىس الخاسجي اإلاعتهذف.
 ئحشاء البدىر غلى شبىت ألاهترهذ مً خالٌ اإلالابالث غبر الشبىت ،ومً خالٌ البرًذ ؤلالىترووي
والخصىٍذ في مىكؼ اإلاىظمت ،ومجمىغاث الحىاس في اإلاىخذًاث ،وغبر الخخاػب اإلاىخىب،
الذسدشت ،والاجصاٌ الخلُفىوي غبر ألاهترهذ بأكل الخيالُف.
 الخػشف غلى صىسة اإلاىظمت مً خالٌ ما ًيشش غنها في وظاةل ؤلاغالم واإلاىافعحن واإلاعخخذمحن
وغحرهم في شبىت ألاهترهذ.
 جصفذ اإلاىاكؼ اإلاخخلفت للمىظماث ومشاهض ألابدار والجامػاث والخػشف غلى أوشؼت هزه
اإلاإظعاث ،والاظخفادة منها وجبادٌ الخبراث مػها.
 الاظخفادة مً خذمت هلل اإلالفاث في الشبىت للحصىٌ غلى اإلاػلىماث والبُاهاث والصىس ،وهللها
أو جدمُلها غلى أحهضة الىمبُىجش الخاصت باإلاىظمت( .غثمان ن)2011 ،.
 ئداسة كظاًا اإلاىظمت وأصماتها غبر ألاهترهذ ،ورلً باجاخت مجاٌ اجصالي فػاٌ ًمىنها مً جدلُل
اإلاىكف ،وحمؼ اإلاػلىماث ،ومخابػت جأزحر ألاصمت ،والىصىٌ ئلى الجمهىس بأكص ى ظشغت مً أحل
ئمذاده باإلاػلىماث الصحُدت( .سطىان)2012 ،
لزا البذ مً الاظخغالٌ الاظتراجُجي الفػاٌ لخذماث ألاهترهذ خاصت في مجاٌ الاجصاٌ والػالكاث
الػامت ،ورلً مً خالٌ ئوشاء مىكؼ ئلىترووي سظمي ًخىفش غلى أغلب مػاًحر حىدة اإلاىاكؼ ،وٍخظمً ول
الػىاصش الخػشٍفُت للمإظعت باغخباسه حضءا مً هىٍتها البصشٍت ،أًً جيشش اإلاإظعت وشاػاتها ومىخىحاتها،
وجخىاصل وجخفاغل مؼ حمهىسها ،وتهخم به وبما ًشغبه وٍدخاحه مً أحل جدلُم همىرج الاجصاٌ زىاتي
الاججاه اإلاخمازل الزي ًشهض غلى طشوسة جدلُم مصالح ول ألاػشاف .وٍىؼبم راث ألامش غلى الشبياث
الاحخماغُت التي حػلذ اإلاإظعت أهثر كشبا لجمهىسها ،خُث أصبدذ جيشش صىس وأخباس مىظفيها ،وشاػاتها
في مجاٌ اإلاعإولُت الاحخماغُت ،جلذم لهم ميشىساث جثلُفُت وجشفيهُت بػُذة غً مجاٌ وشاػها ،حعخػمل
سمىصا حػبحرًت في الخىاصل مػهم والشمض الغماص واإلابدعم...،وولها أمىس لم وشاهذها مً كبل في وظاةل
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الاجصاٌ الجماهحري .هما أن اإلاإظعت الجضاةشٍت راث الحظىس الجُذ غلى الشبياث الاحخماغُت بامياجها
الاظخفادة مً ( :فالق)2012 ،
 الخىاصل مؼ غذد هبحر حذا مً صواس الصفداث ؤلالىتروهُت واإلاخػشطحن لشظاةل اإلاىظمت غلى صفدتها
غلى شبياث الخىاصل الاحخماعي
 اهخفاض جيالُف الػذًذ مً ألاوشؼت الدعىٍلُت التي وفشث مبالغ ػاةلت واهذ جذفػها مىظماث
ألاغماٌ لللُام ببػع اإلاهام الدعىٍلُت اإلاخػذدة في ؤلاغالهاث وغحرها
 الخفاغلُت الػالُت بحن اإلاىظمت وغمالئها مً خالٌ شبياث الخىاصل الاحخماعي ،ألامش الزي ظهل غلى
غملُت الخػشف غلى اإلاشىالث في بذاًتها وغالحها وجذاسهها
 ئًجاد مشحػُت فػالت ووشُؼت للػمالء للىصىٌ ئلى اإلاىظمت وججمُؼ مػلىماث غنها ،والخػشف غلى آساء
الػمالء خىٌ مىخجاتها اإلاخمحزة
 بىاء الػالمت الخجاسٍت وصٍادة كُمتها مً خالٌ صٍادة غذد صواس ومعجبي الصفداث لخلً اإلاىظماث
 ظهىلت الىصىٌ ئلى الػمالء واإلاشترًً بالػشض أو الاظخلصاء أو هدى رلً
 جىفحر مإششاث مىطىغُت للخػشف غلى مىظماث ألاغماٌ راث الشػبُت الىبحرة ،ما ٌػخبر محزة ئًجابُت
لؼالبي الششاواث مػها أو الخػامل مػها بالخىسٍذ أو الششاء أو هدى رلً
 .2الغياب إلالكترووي والحضور الس يء:
ئن غُاب اإلاإظعت الجضاةشٍت ئلىتروهُا ٌػني غذم وحىد هىٍت ئلىتروهُت حػىعها ،فخصبذ بزلً غحر
مشةُت وغحر مػشوفت للجمهىس ،خاصت وأن معتهليي الىكذ الحالي مهىظىن بالخىىىلىحُا ،ما ًإدي ئلى
جأخشها في ئحشاء الىثحر مً اإلاػامالث والخػذًالث ،وصػىبت خصىلها غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت باخخُاحاث
وسغباث حمهىسها وسحؼ الصذي الخاص به ،باإلطافت ئلى فلذاجها لللذسة الخىافعُت في العىق الغخمادها
غلى الىظاةل الخللُذًت في الدعىٍم والػالكاث الػامت وغحرهما.
أما الحظىس العيئ فال ًخخلف هثحرا غً الغُاب ،بل أخُاها هى أشذ خؼشا مىه غلى ظمػت اإلاإظعت،
ألن جصشفها غلى الىٍب بؼشٍلت خاػئت ًجػلها غشطت للهجىم والاهخلاداث ،وفي هزا العُاق هزهش ما كاله
الشةِغ ألامشٍيي العابم بشان اوباما خىٌ اليشش غلى الشبياث الاحخماغُت" :اهدبه حُذا إلاا جيششه غلى
فِعبىن ،ألهه غاحال ام آحال ظُظهش في خُاجً مً حذًذ" ) ،(zara & autres, 2010وهزا بعبب ألازش الزي
ًترهه اليشش غلى ألاهترهذ" ،فالشظاةل اإلايشىسة جبلى مىحىدة غلى ألاهترهذ بفظل الشوبىث Wayback
 machineالتي جدافظ غلى الزاهشة اللذًمت للصفداث وئصذاساث الصفداث التي كذ جيشش في أي لحظت،
ّ
وللذ وكػذ مجمىغت مً اإلاىاكؼ مُثاق الحم في اليعُان الشكمي في أهخىبش  2010لظمان اخترام الحُاة
الخاصت إلاعخخذمي ؤلاهترهذ ،وبالخالي الخخفُف مً مشاول هزه آلازاس الذاةمت ،وٍىص هزا اإلاُثاق غلى غذم
فهشظت مدخىي مػحن غلى مدشواث البدث ،ومً بحن اإلاىاكؼ التي وكػذ هزا اإلاُثاق هزهش:
Action innocence, Confédération nationale des associations familiales catholiques, Eenfance, Union nationale des associations familiales, Copains d'avant, Pages jaunes, Skyrock,
(chanlon) "trombi.com, Viadéo, Microsoft France (MSN, Windows live, Bing
وٍمىً ئًجاص مظاهش الحظىس ؤلالىترووي الس يء للمإظعاث الجضاةشٍت في آلاحي:
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 اليشش غحر اإلاىخظم غلى الشبياث الاحخماغُت (أخُاها جىلؼؼ اإلاإظعت غً حمهىسها لشهىس)
 غُاب اإلاهىُت في اليشش غلى الشبياث الاحخماغُت
 غُاب مػاًحر حىدة اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت مً هاخُت:
*ؤلابداس :غُاب الاحعاق والخىافم بحن الصفداث في اإلاىكؼ في أظلىب أو ػشٍلت غشطها ،وحىد
صفداث ًدُمت ًصػب الابداس فيها ،وحىد سوابؽ داخلُت ال حػمل...،
*الخىاصل :صػىبت ئًجاد اإلاىكؼ والىصىٌ ئلُه ،الخصمُم بلغت واخذة...،
*الخصمُم :غُاب الجاربُت ،اخخُاس غحر مىاظب للىن الخلفُت والخؼىغ...،
*اإلادخىي :غذم الخدذًث في اإلاػلىماث ،ألاخؼاء ؤلامالةُت والىدىٍت...،
 ججاهل الخػلُلاث والاظخفعاساث
 خزف الخػلُلاث
 الشدود اإلاعخفضة أو اإلاعِئت لبػع فئاث الجمهىس
ئن هزه اإلاظاهش العلبُت حػؼي اهؼباغاث ظِئت إلاعخخذمي ألاهترهذ غً اإلاإظعت وخذماتها ،فخصبذ
اإلاإظعت بؼشٍلت غحر مباششة هي أوٌ مً بنى ظمػتها العِئت التي كذ حػاوي منها لعىىاث ،هدُجت الحظىس
غحر اإلاذسوط والػشىاتي غلى الشبىت ،واإلاالخظ هىا ،أن وظاةل ؤلاغالم الاحخماعي جمثل في آن واخذ فشصت
وجدذًا باليعبت للمإظعاث الجضاةشٍت ،خُث ًزهش الذهخىس الصادق سابذ  -باخث في الاجصاٌ واإلاُذًا
الجذًذة -مضاًا وغُىب اظخخذام هزه الىظاةل فُما ًخػلم بالصىسة الزهىُت للمإظعاث ،فمً اإلاضاًا التي
رهشها :الاظخفادة مً الجماغاث اإلاىحىدة غلى الىٍب التي جدمل صىسة ئًجابُت غً الششهت ومىخىحاتها في
ججشٍب اظتراجُجُتها الدعىٍلُت ،واظخدذار مىخجاث وخذماث حذًذة ،بدُث ٌػخبر هإالء ظفشاء للماسواث
التي جيخجها اإلاإظعت ،أًظا ًّمىً هزا الاظخخذام مً الخدلُل الىمي والىُفي لهزا الحظىس غلى الىٍب مً
خالٌ الشصذ اإلاخىاصل للصىسة ،الخػشف غلى خصاةص الصىسة واللُم التي جشجبؽ بها ،الىلاغ التي جثحر
ؤلاعجاب والىلذ ،معخىي الباص )،(buzzالخػشف غلى بػع اللادة واإلاإزشًٍ في هزه الفظاءاث وحػلهم سظل
اإلاإظعت في جىظُؼ داةشة صىستها الزهىُت...،ئلخ ،أما غً غُىب الخىاحذ غلى الىٍب الاحخماعي وجأزحراجه
العلبُت غلى صىسة اإلاإظعت فخخمثل في وحىد أػشاف هثحرة وىاحهت للمإظعت (مثل :مىخذًاث اإلاعتهلىحن،
مىاكؼ الشأي ،اإلاىاكؼ ؤلاغالمُت) ،الخػبحر غً سأي الضباةً ،وهلذ أداء اإلاإظعت غلى مىصاث احخماغُت
مخخلفت ،غذم جىخي الحزس في الشد غلى الاهخلاداث اإلاىحهت ئليها ،والشاتػاث ،والخػلُلاث العلبُت...،ئلخ
(الصادق)2013 ،
 .IIخامتة:
لقد أدركت المؤسسات الجزائرية مؤخ ار ضرورة وحتمية بناء حضور قوي ليا عمى منصات الويب ،وادارة

محتواه ،ومراقبة ومتابعة كل ما ينشر عنيا إلكترونيا ،ألن التغيرات السريعة أدخمتيا دوامة المنافسة والبحث عن
التميز ،ولعل من أبرز الطرق والحمول الجديدة إلدارة المؤسسات وتحقيق نجاحيا ،والوصول بيا إلى تقديم أفضل
ّ
الخدمات ىو نظام ضمان الجودة ،لذا البد أن يتميز حضورىا اإللكتروني أيضا بالجودة في التصميم والمحتوى
والتفاعل وادارة السمعة وتوظيف أدوات اليقظة ،خاصة وأنيا تتعامل اليوم مع جميور أكثر وعيا وتفاعال
واستخداما لتكنولوجيا االتصال ،إال أنو ومن خالل ما سبق ،اتّضح لنا أن المؤسسات الجزائرية تتباين من حيث
إدارتيا لسمعتيا وبنائيا لصورتيا ويقظتيا لحماية حضورىا ،وتم تصنيفيا إلى  3أصناف :مؤسسات ذات حضور
إلكتروني جيد ،مؤسسات ذات حضور إلكتروني سيء ومؤسسات غائبة تماما إلكترونيا وغير مرئية ،وعميو وفي

90

مبارك ريان

ىذا اإلطار حاولنا تقديم بعض التوصيات التي قد تدفع بالمؤسسات الجزائرية لألحسن في مجال اليقظة
التكنولوجية وادارة السمعة اإللكترونية:

 -1توظيف مختصين في مجال التكنولوجيا واالتصال والعالقات العامة
 -2تخصيص قسم أو مصمحة في الييكل التنظيمي لميقظة التكنولوجية وادارة المحتوى اإللكتروني ،ييتم بـ:

الرد عمى
إنشاء المواقع اإللكترونية ،توظيف أدوات النشر والقياس اإللكتروني ،صياغة الرسائل االتصاليةّ ،
التعميقات اإليجابية والسمبية ،إدارة األزمات إلكترونيا ،تحميل المضمون اإللكتروني...،
-3تخصيص ميزانية كافية لالستفادة من الخدمات اإللكترونية أو لمحصول عمى االستشارات من الوكاالت

الخاصة ،ولقد انتشر ىذا النوع من الوكاالت مؤخ ار في الوطن العربي ،نذكر عمى سبيل المثال :شركة سبيكر
 ،speakerشركة أفكار ،شركة  epic 360°وغيرىا من الشركات الرائدة في مجال إنشاء وتطوير اليوية الرقمية
وادارة السمعة اإللكترونية
 -4البحث عن أدوات اليقظة التكنولوجية المجانية ومحاولة االستفادة منيا في حالة عدم قدرة المؤسسة

عمى تغطية تكاليف األدوات األخرى مدفوعة األجر

 -5التنويع في استخدام أدوات اليقظة التكنولوجية ،وعدم التركيز عمى نوع واحد من أجل االستفادة من
خصائص كل أداة ،ألن منيا ما يصمح لتجميع المحتوى من مختمف الشبكات االجتماعية التي تنتمي إلييا
المؤسسة مثل ،Friendfeed :ومنيا ما يصمح لقياس التواجد مثل  ، Howsociablوأخرى خاصة بمتابعة
التعميقات مثل  Backtypeوغيرىا من األدوات

 -6استخدام لغة مينية بسيطة يفيميا الجميور مع احترام ضوابط وقواعد بناء الرسالة االتصالية في الوسط

اإللكتروني
-7االبتعاد عن األساليب الممتوية عند التعامل مع الجميور كتقديم وعود ال يمكن تطبيقيا عمى أرض
الواقع ،أو حذف التعميقات الناقدة

 -8محاولة تجسيد نموذج االتصال ثنائي االتجاه المتماثل الذي ييدف إلى تحقيق التفاىم المتبادل بين

المؤسسة وجميورىا
 -9تكوين موظفي المؤسسة في كيفية التعامل والنشر عمى الويب باعتبارىم سفراء المؤسسة عمى ىذه
المنصات

 -11التقييم المستمر لبرامج اليقظة التكنولوجية ومدى فعاليتيا لموقوف عمى أوجو القصور ومحاولة تعديميا

وتقويميا
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