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:ملخص
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت مجملها في كيفية إدارة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
لسمعتها اإللكترونية في أوساط النخبة الجامعية وهذا عبر مضامين تنشرها المؤسسة الجامعية باستمرار
واعتمدنا للوصول إلى هذه النتائج على, تهدف من خاللها خلق حلقة تواصل بينها ويبن طالبها وأساتذتها
المنهج المسحي وأداة تحليل المضمون باإلضافة إلى قياس السمعة االلكترونية للجامعة باستخدام االستمارة
 وكأهم نتيجة توصلنا لها أن هذه الجامعة الرقمية تمتلك إستراتيجية إلدارة سمعتها إلكترونيا، اإللكترونية
وذلك بمراقبة كل ما ينشر عنها من مواضيع وإعادة نشرها بصفة متكررة وخاصة تلك التي تتطرق
موضوع رقمية أعمالها وأنشطتها التي تهدف أساسا لجعلها مؤسسة مواطنة كما استطاعت أن ترسخ من
.قيمها في أوساط الطلبة خاصة وهذا ما أكسبها سمعة إلكترونية إيجابية لديهم
 السمعة، السمعة،  أهداف إدارة السمعة اإللكترونية،  إدارة السمعة االلكترونية: الكلمات المفتاحية
اإللكترونية
Abstract:
This study reached several results, the whole of which was how Mohamed Boudiaf University
managed the Messila for its electronic reputation among the elite university, and this is through the
contents published by the university institution continuously aiming to create a communication l ink
between them and builds its students and professors, and we relied to reach these results on the survey
method and the content analysis tool in addition to measure the university's electronic reputation by
using the electronic form, as the most important result of which we reached for it is that this digital
university has a strategy for managing its reputation electronically by monitoring all topics published
about it and republishing it repeatedly and private Those that address the issue of digitalization of its
actions and activities that aim mainly to make it a citizen institution and it has been able to establish its
values among students especially, and this has earned them a positive electronic reputation for them.
Keywords:
Electronic reputation management, goals of electronic reputation management, reputation, electronic
reputation
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 .1المقدمة:
مع تطور البحوث يف جمال الصورة الذهنية  ،يتعني على كل مؤسسة أن تدير صورهتا الذهنية بإنشاء برامج حتسني وتعزيز
صورهتا لدى مجهورها اخلارجي  ،فالصورة الذهنية اليت تتكون لدى اجلماهري عن املؤسسة حتدد بقاءها ومنوها يف السوق  ،وال
تتشكل الصورة الذهنية إال من خالل حتقيق هوية املؤسسات لدى عمالئهم وبذلك تنعكس تلك الصورة الداخلية إىل احمليط
اخلارجي وتتشكل السمعة يف شكل قيم منسوبة للمؤسسة  ،كاألصالة  ،واملوثوقية  ،والصدق  ،والنزاهة ،واملسؤولية ،وق
حتولت هذه القيم من حيث شكل ظهورها من الشكل التقليدي إىل الشكل الرقمي مع ظهور التكنولوجيات احلديثة ،اليت
حولت من حمتوى املمارسات والنشاطات إىل حمتويات رقمية خاصة عرب صفحات الفيسبوك اليت باتت توظفها املؤسسات
مبختلف أنواعها للرتويج اإللكرتوين خلدماهتا وبذلك انتقلت املؤسسات من إدارة السمعة بالشكل التقليدي إىل السمعة
االلكرتونية  .ومل تبقى مؤسسات التعليم العايل مبنأى عن هذا اجملال حبيث حتاول اجلامعات يف خمتلف التخصصات استغالل
صفحات الفيسبوك يف التواصل الدائم واملستمر مع طلبتها  ،وجند أن جامعة حممد بوضياف باملسيلة ،اليت تعد اجلامعة
الرقمية األوىل يف اجلزائر اليت قطعت أشواطا يف رقمنه أعماهلا ونشاطاهتا وحىت ال دروس املقدمة لطالهبا وكذا املناقشات على
مستوى الدكتوراه،فهدفت هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على الكيفية اليت توظف هبا جامعة املسيلة صفحتها عرب الفيسبوك
يف خلق مهزة وصل بينها وينب الطلبة واألساتذة الباحثني  ،وكيف أنعكس ذلك على مسعتها يف أوساط هؤالء ،وانطالقا من
هذا االستدالل ميكن طرح التساؤل اجلوهري التايل :كيف وظفت جامعة حممد بوضياف باملسيلة صفحتها عرب الفيسبوك يف
تشكيل مسعتها اإللكرتونية يف أوساط الطلبة واألساتذة الباحثني؟
يتفرع من سؤال إشكالينا التساؤالت التالية:
 ماذا نقصد بالسمعة االلكرتونية للمؤسسة؟
 كيف توظف املؤسسة اجلامعية حممد بوضياف باملسيلة صفحتها عرب الفيسبوك يف اإلعالن عن نشاطاهتا وبراجمها
التعليمية؟
 ما هي اإلسرتاتيجيات اليت تتبعها جامعة حممد بوضياف باملسيلة يف تكوين مسعتها إلكرتونيا من وجهة نظر طالهبا؟
 هل أرتقت املؤسسة اجلامعية حممد بوضياف باملسيلة إىل اكتساب مسعة إلكرتونية يف أوساط طالهبا وباحثيها؟
 .2أهداف وأهمية الدراسة:
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هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على السمعة اإللكرتونية للمؤسسات اجلامعية حالة جامعة حممد بوضياف باملسيلة ،كما
هتدف أيضا إىل الطريقة اليت تعتمدها هذه املؤسسة اجلامعية يف تشكيل مسعتها إلكرتونيا لدى طلبتها واألساتذة الباحثني من
خالل صفحتها الرمسية الفيسبوك وموقع الواب اخلاص هبا .
تكتسي هذه الدراسة أمهية بالغة نظرا ألمهية املوضوع فالسمعة بشكل عام والسمعة اإللكرتونية بشكل خاص مل تعد حكرا
على املؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقط بل أصبحت تدخل يف دائرة اهتمامات املؤسسات اجلامعية مبختلف
ختصصاهتا ولعل جامعة حممد بوضياف باملسيلة منوذجا للمؤسسات اليت انتهجت هنج الرقمية لتعميمها يف كافة أنشطتها
التعليمية والبيداغوجية .
 .3منهجية وأدوات الدراسة:
تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلي ة اليت تقتضي منا استخدام املنهج املسحي بغية مسح عينة من منشورات
صفحة الفيسبوك الرمسية التابعة للجامعة حممد بوضياف باملسيلة اليت توظفها للتواصل مع الطالب اجلامعيني واألساتذة
الباحثني إلحاطتهم بكافة املستجدات يف إطار نشاطاهتم والبيداغوجية التعليمية.
ومن أهم أدوات هذه الدراسة أداة حتليل املضمون لتحليل وتفسري منشورات هذه الصفحة يف فرتة التحليل املمتدة من 0
فيفري  9191إىل  96فيفري 9191واملقدرة ب  311منشور .كما أننا استخدمنا االستمارة اإللكرتونية للتعرف على
أراء وانطباعات النخبة اجلامعيني اجتاه جامعة حممد بوضياف باملسيلة وبذلك قياس مسعتها لدى عينة املقدرة ب  33ردا نظرا
لضيق الوقت من الطلبة اجلامعيني بصفة قصديه وتنشر هذه االستمارة يف اجملموعات الطالبية اجلامعية عرب الفيسبوك.
ب.الجانب النظري:
أوال :إدارة السمعة اإللكترونية:
مفهوم إدارة السمعة اإللكرتونية هي ترميز  Online Ruputation (ORM) Managementوتعرف إدارة
السمعة اإللكرتونية بأهنا عملية يتم فيها ممارسة البحث املستمر  ،وحتليل املعلومات حول السمعة الشخصية أو املهمنية أو
التجارية أو الصناعية املوجودة كمحتوى إلكرتوين يف مجيع وسائل اإلعالم على شبكة االنرتنت ،حيث تعترب إدارة السمعة
اإللكرتونية فرصة مثينة جدا للشركات  ،فهي تسمح هلا بالسيطرة على صورهتا املوجودة على شبكة االنرتنت  ،واليت من املمكن
أن تتضرر عندما تنتشر حوهلا الشائعات أو املعلومات املغلوطة اليت حتطم صورهتا يف أذهان الناس ،وذلك كما حدث مع
العديد من الشركات.
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ثانيا :أهداف إدارة السمعة اإللكترونية:
هنا ك ست نقاط أساسية تدور حول إدارة السمعة اإللكرتونية للمؤسسة:
 السمعة هي اليت تدفع بقيمة ومكانة املؤسسة
 قيم املؤسسة تعتمد على سلوك املختلف جملموعة املسامهني.
 إدارة السمعة هتدف إىل خلق مصاحل مشرتكة مع املسامهني.
 أهد اف السمعة حتتاج إىل عملية الربط مع إسرتاتيجية املؤسسة,
 بناء ومحاية السمعة جزء أساسي من مهام القيادة اإلدارية.
 اتفاق املسامهني وأفراد املنظمة على وجهة نظر حمددة( .بوزيد.)9102 ،
ثالثا :مفهوم السمعة اإللكترونية:
عي جمموعة القيم املنسوبة ملؤسسة (،كاألصالة واملوثوقية  ،والصدق والنزاهة ،واملسؤولية) واليت يشعر هبا املرء عن املؤسسة من
خالل الصورة اليت حيملها عنها ،فسمعة املؤسسة ليست إال فكرة إنشائية قائمة على القيم وبالتايل فإن الصورة اليت تتكون
لدى الفرد جتري مقارنتها مع القيم املستقلة هلذا الفرد يف ما يراه سلوكا مالئما لذلك الصنف من املؤسسات ،والقيم يف
حقيقتها هي معتقدات ثابت ة ودائمة خبصوص سلوك معني أو حالة وجود تكون من الناحية الشخصية أو االجتماعية مفضلة
على غريها،من أشكال السلوك ,
هناك تداخل مابني مفه وم الصورة الذهنية للمؤسسة واهلوية املؤسسة مسعتها ،لذلك جند أن Argenti And
 Druckenmillerيضع جمموعة من األسئلة توضح االختالفات بني املفاهيم الثالث:
 هوية املؤسسة :من حنن؟
 مسعة املؤسسة  :ما هي الصفات املنسوبة إليها؟
 صورة الذهنية املؤسسة :ما هي االنطباعات احلالية للجمهور عن املؤسسة؟ (زيود)9102/9102 ،
رابعا :مفهوم السمعة اإللكترونية للمؤسسة:
حسب التعريف املهين الذي وضعه جمموعة من املختصني يف كتاب  "Métriser votre image 2.0تعرف السمعة
اإللكرتونية على أهنا " الصورة اليت يكوهنا أفراد مستخدمي االنرتنت حول عالمة أو شخص حبيث تعكس هذه الشهرة
الرقمية هوية العالمة ومتيزها عن منافسيها " مبعىن أن السمعة اإللكرتونية مرتبطة بالصورة اليت يكوهنا أفراد مستخدمي االنرتنت
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حول املؤسسة أو األشخاص عند تصفحهم للمعلومات عرب الشبكة (املوقع اإللكرتوين  ،رراء الزبائن يف املنتديات احلوارية
،املواقع االجتماعية .),,,,
 وحىت تبين املؤسسة مسعتها على الشبكة عليها أن متر باخلطوات التالية: التفكير :البد من التفكري يف كيفية بناء مسعة املؤسسة على االنرتنت من خالل حتديد إسرتاتيجية فعالة ومتينة
وذلك باإلجابة على األسئلة التالية :من؟ ماذا؟ أين؟ مىت؟وملاذا؟ وهناك من يطلق عليها مرحلة التشخيص  ،كما
تعترب هذه املرحلة مهمة من أجل االستعداد للمخاطر اليت من شأهنا هتديد السمعة على االنرتنت  ،وإعداد خطط
العمل الكفيلة بإدارة األزمات إن تطلب األمر.
 البناء :إن معظم وسائل اإلعالم االجتماعي هلا أغراض خمتلفة ،لذا يتطلب اختبار األكثر توافقا مع اإلسرتاتيجية
املعتمدة من أجل بناء اهلوية الرقمية للمؤسسة  ،وهذا من خالل إنتاج حمتوى رقمي ذو نوعية .
 المحافظة على حضور المؤسسة اإللكتروني :يلعب الوقت دورا مهما يف خلق مسعة إلكرتونية قوية ومتينة  ،ألنه
ال يكفي خلق مسعة إلكرتونية دون استمرارية  ،فعملية صناعة احملتوى جيب أن تكون بشكل مستمر ومتواصل.
 المراقبة واليقظة :تسمح بالكشف عن كل ما يقال على املؤسسة يف الشبكة حىت تستطيع التصرف والتحكم يف
مسعتها اإللكرتونية  ،ومن بني أدوات اليقظة نذكر على سبيل املثال ال احلصر
 Blogpules ،Yooseemee،Netvibes،Googleealertrsوأيضا هناك مواقع تعرف مبواقع الرأي
تسمح ملستخدمي االنرتنت بنشر ررائهم خاصة فيما تعلق بالفنادق  ،املطاعم ,,,,, ،إخل .
 التصرف والمواجهة :إذا اكتشفت املؤسسة حمتوى نشر حوهلا عليها بالتدخل فورا  ،والتصرف سواء كان احملتوى
إجيايب أو سليب.
وبناءا على ما سبق يمكن القول أن إدارة السمعة اإللكترونية هي محاولة التحكم فيما يقال عنها عبر الويب
باستخدام مجموعة من األدوات تبقيها يقظة  ،وعلى دراية بكل ما ينشر عليها حتى تتدخل في الوقت المناسب
وتحسن التصرف مع جمهورها.
التعريف اإلجرائي للسمعة اإللكترونية:
السمعة تتألف من جمموع املستخدمني للمس تخدمني للمحتوى املتاح عرب االنرتنت وتتكون من جهات الفاعلة الذين
يتحادثون يف فضاءات االنرتنت  ،نقصد بالسمعة اإللكرتونية يف هذه الدراسة تلك االنطباعات واآلراء اليت حيملها النخبة
اجلامعية يف أذهاهنم عن اآلثار الرقمية عرب االنرتنت جلامعة حممد بوضياف باملسيلة وهذا انطالقا من نشاطات هذه األخرية
عرب صفحة الفيسبوك اخلاصة .
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الجانب التطبيقي:
تحليل البيانات:
المحور األول  :البيانات الخاصة بالصفحة الرسمية لجامعة مسيلة محمد بوضياف :
- 1اسم الجامعة  :جامعة مسيلة محمد بوضياف
- 9رابط صفحة الجامعة عبر موقع الفيسبوك :
 - 2عدد الكليات  :حاليا يوجد ب اجلامعة سبع كليات ،معهدين و ثالثة و عشرون خمربا للبحث معتمد من طرف وزارة التعليم
العايل و البحث العلمي  ،سيتم الرتكيز على كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
- 12عدد المنشورات  311:منشور
المحور الثاني :فئات الشكل (كيف قيل؟)
الجدول رقم ( :)11يوضح اللغة ال مستخدمة من طرف جامعة محمد بوضياف بجامعة مسيلة في عرض منشوراتها
عبر صفحة الفيسبوك:
المتغيرات
الفئات
لغة عربية
لغة اجنبية
مزيج من
العربية و
اللهجة

التكرار

النسبة

982

%26.33

6

%9

%0.66

2

المحلية
المجموع

%011

311

( الجداول من إعداد الطالبتين )
نال ح من خالل اجلدول أعاله أن جامعة حممد بوضياف مبسيلة اغلب منشوراهتا عرب صفحة الفيسبوك باللغة
العربية ،حيث سجلنا اعتمادها على هده اللغة بنسبة ()%33.33ميكن تفسري هده النتيجة على اعتبار أن القائمني على
إدارة صفحة الفيسبوك اغلبهم من النخبة أو رمبا طبيعة التخصص يف حد ذاهتا (اإلعالم واالتصال) تفرض التعامل مع هده
اللغة على اعتبارها اللغة األم اليت تتميز بسهولة الفهم والبساطة .كما سجلنا نسبة اعتمادها على اللغة الفرنسية بنسبة
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( ،)%2أما استخدامها للمزيج من اللغات فقد قدر نسبته ب ( ،)%1.33بالتايل يساهم التوجه املباشر ملستخدمي
التواصل االجتماعي استعمال اللغة العربية إىل زيادة التفاعل والتواصل علي اعتبارها اللغة األكثر انتشارا مقارنة باللغات
األخرى ،و منه نستنتج مما سبق أن املكلف باإلعالم واإلشهار و القائم على الصفحة اخلاصة جبامعة حممد بوضياف مبسيلة
يفضلون استخدام اللغة العربية يف عرض منشوراهتم عرب صفحة الفيسبوك ليكون بإمكان كل متتبعي الصفحة فهم حمتوى
املنشورات اليت تنشرها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب فضاءها اإللكرتوين.
الجدول رقم ( :)12يوضح اإلخراج الفني لصفحات جامعة محمد بوضياف بمسيلة
- 1- 2يوضح نوع المنشورات التي تنشرها جامعة محمد بوضياف بمسيلة عبر صفحة الفيسبوك :
المتغيرات

التكرار

النسبة

مزيج نصي +صورة

093

%20

نص

018

%36

صورة

62

%93

المجموع

311

%011

الفئات

 تحليل وتفسير الجداول:يوضح اجلدول أعاله نوع املنشورات اليت تنشرها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب موقع الفيسبوك اليت حتمل مزيج
(نصي+صورة)ذات نسبة عالية قدرت ب( ، )%20هذا لتوضيح النص بالصور والدالئل اليت حتمل يف فحواها حمتوى
النشاطات اليت تقوم بعرضها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب صفحة الفيسبوك ،أما خبصوص املنشورات اليت حتمل نص
لوحده فكان بنسبة( ،)%33أما بالنس بة للصور فكانت بنسبة قدرت ب( ، )%23وبالتايل الصورة تساهم مسامهة فعالة يف
إبالغ الرسالة اليت هتدف اجلامعة لرتسيخها وذلك من خالل جذب االنتباه وخلق انفعال مالئم لدى املتتبع ملنشورات جامعة
حممد بوضياف مبسيلة عرب موقع الفيسبوك .بالتايل،نستنتج مما سبق أن النص املصاحب للصورة ميثل وسيلة اتصالية حتقق لنا
معرفة وفهم حملتوى الصورة فهي ختاطب أدهان املتتبعني والقراء مبختلف مستوياهتم .الجدول ( :)13يوضح أشكال التفاعل
مع منشورات جامعة محمد بوضياف بمسيلة عبر موقع الفيسبوك :
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التكرار

النسبة

069

%22

038

%26

311

%011

عدد المشاركة
بالمنشور
عدد اإلعجاب
بالمنشور
المجموع

 تحليل وتفسير الجداولمن خالل اجلدول الذي يوضح لنا أشكال التفاعل مع املنشورات نالح أن لعدد املشاركة باملنشورات اليت
تنشرها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب صفحة الفيسبوك قدرت نسبتها ب (،)%45أما بالنسبة عدد اإلعجاب
باملنشور فقد بلغت نسبتها ب ( ،)%53ما يسمح ملتتبعي الفضاء الفايسبوكية أن جيدوا ضالتهم حول خمتلف الوقائع
واألحداث اجلارية على مستوى اجلامعة واالطالع عن أهم النشاطات اليت تقوم بنشرها نيابة االتصاالت اخلارجية
لكلية العلوم اإلنسانية مسيلة عرب صفحة الفيسبوك مع إمكانية مناقشة وتبادل اآلراء واألفكار حول ما تقدمه اجلامعة
من معلومات يف إبراز أعماهلا ونشرها ع و مشاركتها خاصة مشاركتها للصفحات اخلاصة بكلية اآلداب و اللغات
جبامعة املسيلة نذكر كذلك مشاركتها ملنشور صفحة جامعة مسيلة العالقات اخلارجية و التعاون و االتصال و
التظاهرات العلمية عرب صفحة الفيسبوك اليت متثلها يف العامل االفرتاضي ،و دلك حىت يتسىن للطلبة معرفة مستجدات
الكليات و االطالع الدائم و املستمر ملنشورات الكليات األخرى حىت يكون على دراية تامة مبختلف النشاطات على
مستوى اجلامعة و الكليات التابعة هلا  ،وباتت مسة املستخدمني هلذه الصفحة تتخذ متظهرات وميزات البيئة الرقمية اليت
تتميز بانفتاحها على هذا الكم اهلائل من املتتبعني ،ونقلها للمعلومات اخلاصة باجلامعة ووصوهلا لكل فئات اجملتمع .
- 13يوضح طبيعة الصور المنشورة عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بجامعة محمد بوضياف بمسيلة :
المتغير

التكرار

النسبة

صور واقعية

093

%20

23صور رمزية

62

%93

بدون صور

018

%36

المجموع

311

%011

الفئات
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 تحليل وتفسير الجداول:من خالل اجلدول املوضح أعاله نالح أن جامعة حممد بوضياف مبسيلة تعتمد يف عرض منشوراهتا على الصور
الواقعية ،واليت سجلنا نسبتها ب ( ،)%51كما اعتمدت على املنشورات الغري مصاحبة للصور بنسبة قدرت ب
( )%33ليأيت يف األخري اعتمادها على الصور الرمزية إلبراز األعمال اليت تقوم هبا و خمتلف النشاطات من إعالنات مكتوبة
و مرفقة بالصور الرمزية لتذكري كل متتبعي الصفحة أن اجلامعة حافظت على بقائها واستمرارها وقد قدرت نسبة اعتمادها
على هذه الفئة بنسبة قدرت ب ( ،)%23ما الحظناه من خالل منشورات اجلامعة عرب صفحة الفيسبوك أهنا حتتوي عدد
كبري من املنشورات على اختالف نشاطاهتا واحلمالت اليت تقوم بالرتويج هلا  ،واعتمدت يف ذلك على الصور باختالف
أنواعها ( الواقعية أو الرمزية وصوال إىل تذكري املتتبعني بإجنازاهتا من خالل عرض الصور األرشيف ،هذا ما يربز الدور الفعال
الذي يقوم به القائم باإلعالم والذي يتوىل دور املشرف على إدارة الصفحة أين يقوم بتغيري و حتديث املنشورات والصور
ونفسر اعتماد اجلامعة على املنشورات الغري مصاحبة للصور على اعتبار أن الكلمة املكتوبة تعد طريقة جيدة جلذب االنتباه و
شد النظر للمحتوى املكتوب ،مما يدفع املتتبع ملتابعة وقراءة كل ما هو مكتوب ما ملسناه من خالل منشورات اليت يقوم
بنشرها املكلف بإدارة الصفحة من اجل اإل سهام والرتويج لنشاطاهتا باإلضافة لذلك نقل الصورة الذهنية اجليدة للجامعة إىل
اجملتمع املتابع لنشاطاهتا اجملسدة عرب صفحة الفيسبوك  ،هذا من شأنه أن جيرك روح العمل لدى األساتذة و الطلبة من
خالل تشاركيه أعماهلم و القيام مبختلف املداخالت العلمية املدرجة ضمن الت ظاهرات العلمية الوطنية و الدولية اليت تنظمها
اجلامعة لفائدة الطلبة والسعي دائما لتقدمي اجلديد  ،وقد وفق القائمني على إدارة الصفحة يف عرضهم للصور اليت مست
جوانب عدة وبالتايل الصورة ابلغ يف التعبري عن ألف كلمة.
المحور الثالث :فئات المضمون :ماذا قيل ؟
- 1- 3يوضح لموضوعات التي تنشرها جامعة محمد بوضياف بمسيلة عبر صفحة الفيسبوك :
استخدمنا هذه الفئة ملعرفة فئات املواضيع اليت تنشرها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب صفحة الفيسبوك ،واعتمد
نايف هدا التحليل وحديت الفكرة والكلمة للوصول إىل نسبة تكرارات املواضيع اليت تنشرها اجلامعة واملتمثلة فيما يلي:

المتغيرات
التكرار

النسبة

الفئات
منشورات إعالنية و إعالمية (ملتقيات إعالنات ،دورات

019

تكوينية  ،ندوات علمية منح دراسية)
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حمالت تحسيسية

86

%98.66

إعالنات خاصة بالطلبة

38

%09.66

لقاءات و اجتماعات بين أطراف و هيئات مختلفة

98

%2.33

االحتفاالت بالمناسبات

09

%2

تعازي

8

%9.66

ذكرى وتهاني

96

%8.63

 تحليل وتفسير الجداول:يبني اجلدول أعاله املوضوعات اليت تنشرها جامعة حممد بوضياف مبسيلة عرب صفحة الفيسبوك  ،حيث الحظنا أن
منشورات إعالنية و إعالمية (ملتقيات إعالنات ،دورات تكوينية  ،ندوات علمية منح دراسية)األكثر نشرا على موقع
الفيسبوك و ذلك بنسبة(  )%35و يرجع ذلك إىل أن إدارة اجلامعة تقوم باإلعالن عن خمتلف امللتقيات و الندوات
العلمية باإلضافة إىل الدورات التكوينية اليت ختص الطلبة اجلامعيني على اختالف مستوياهم و خمتلف األنشطة اجلامعية اليت
تنظمها اجلامعة من خالل صفحاهتا عرب موقع الفيسبوك باعتباره وسيلة هامة بالتايل فهي تسعى من هذا السياق تشجيع
مبادرات االساتدة لوضع دروس على منصة موودل لفائدة الطلبة باإلضافة إىل الولوج للفضاء الرقمي للعمل
WDspaceملتابعة املستجدات يف ركن اإلعالنات و تشجيع طلبة الدكتوراه إىل نشر املقاالت العلمية لتعم الفائدة هذا ما
مدير جامعة مسيلة كمال بداري يف احد تصرحياته أن دخول اجلامعة ضمن قائمة اجلامعات األوىل يف الرتتيب وطنيا يرجع إىل
اعتمادها على الرقمنة يف هذا اجملال يف تصنيف املستودعات املؤسسات ية حيث قدمت إدارة اجلامعة مشروع اجلامعة
االفرتاضية كنموذج اهلدف هو مكمل لألنشطة والبيداغوجي ة كذا بفضل اجلهود اليت قام األساتذة و اخنراطهم يف خمتلف
املشاريع اليت مت إطالقها من خالل مشروع املؤسسة  9191/9103باإلضافة دور اهليئات املشرفة على عملية الرقمنة
باجلامعة من مديرية الرقمنة إىل مركز الشبكات إىل خاليا الرقمنة بالكليات بالتايل هتدف إىل حتسني وجود املؤسسة و
البحث العلمي على شبكة االنرتنت ،ولفت ذات املصدر إىل أن أسباب القفزة النوعية اليت حققتها اجلامعة وطنيا و عربيا و
إفريقيا و عامليا هو العمل الكبري الذي قام به القائمون ألجل مرئية اجلامعة و حتسني مسعتها الكرتونيا كما أن جامعة مسيلة
أتاحت الفرصة لألساتذة لكشف رواهتم الشهرية عرب منصة الفضاء الرقمي للعمل  DWSبالضغط على زر
 FINANCEحىت يصلهم إشعار على االمييل املهين بإدراج الراتب على املنصة و ذلك كل شهر هدا ما ما يربزه جامعة
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مسيلة من اهتمام باألساتذة و الطلبة و جعلهم حمل أولوياهتا و اهتماماهتا يف جمال اخلدمة العمومية وسجلناها بنسبة قدرت
ب ( ، )%26.33ومنه نستنتج أن هناك تنوع واضح يف عرض القائمني عرض موضوعات  ،ففي ضوء التطور اهلائل
الذي شهده العصر تغريت أشكال ا لتواصل بني البشر ،وبدت متظهرات نشاطات اجلامعة عرب مواقع التواصل االجتماعي
تربز من خالل ما يقوم به طاقم اجلامعة يف إبراز أعماهلا ونشرها عرب صفحة الفيسبوك واليت متثل اجلامعة يف العامل االفرتاضي
وباتت مسة املستخدمني هلده الصفحة تتخذ ميزة البيئة الرقمية ال يت يفرضها العصر الذي تتميز بانفتاحه على هدا الكم من
املتتبعني ونقلها ألخبار اجلامعة وصوال لكل الطلبة على اختالف مستوياهتم .
 - 2- 3الجدول رقم يوضح القيم و األهداف التي تعززها جامعة محمد بوضياف عبر موقع الفيسبوك
املتغريات
النسب
التكرار
الفئات
028

22.33%

قيم معرفية (التوعية والتثقيف)

28

%92.33

قيم إنسانية (ترسيخ العمل التضامني)

36

%92.33

المجموع

311

%011

قيم اإلخبار واإلعالم

تحليل وتفسير الجداول:
نالح من خالل اجلدول أعاله أن جامعة حممد بوضياف مبسيلة لرتسيخها عرب صفحة الفيسبوك  ،ركزت على القيم
اإلعالمية واإلخبارية بلغت نسبتها بـ(، )%53.33وتليها يف املرتبة الثانية قيمتني متساويتني قدرت نسبتهما ا بـ()%24.33
سعت اجلامعة إىل ترسيخهما مها العمل التضامين والتوعية والتثقيف مما يعين أن صفحة جامعة حممد بوضياف مبسيلة
صفحتها إعالمية إخبارية بالدرجة األ وىل ،و ذلك إلخبار كل متتبعي الصفحة مبستجدات اليت ختص اجلامعة من خالل
تقدمي رسائلها االتصالية املنقولة عرب هذه املنصات االفرتاضية و إبراز و عرض أنشطتها اليت تقوم هبا لصاحل اجملتمع ككل
بالنسبة لألهداف التوعية التثقيفية هتدف من خالهلا إىل ترسيخ العمل التضامين يف إطار برنامج شجرة لكل طالب و حتت
شعار املناطق الرطبة و التنوع البيداغوجي الذي شاركت فيه جامعة مسيلة ممثلة كلية كلية العلوم بالتنسيق مع خمتلف الفاعلني
من ضمنهم حمافظة الغابات  ،مديرية البيئة ،الوكالة الوطنية للسدود ،و التحويالت  ،و مرتبص التكوين املهين EPIC-
 CETمجعيات بيئية يف عملية غرس األشجار باملناطق الرطبة سد القصب باإلضافة إىل عدة نشاطات و مسابقات يف
اجملال البيئي التوعية  ،نالحظه من خالل التناسق املوجود تغطية احلمالت اليت تقوم هبا اجلامعة ،و قد هدفت كذلك إىل
توعية اجملتمع وذلك بشرح برامج اجل امعة من خالل خمتلف األنشطة العلمية اليت تتخللها مداخالت وحوصلة عامة ألبرز
نشاطاهتا كما هتدف من خالل احلمالت اليت تقوم بتغطيتها و عرضها عرب الصفحة هدا ما تفسره الدقة والدراسة الواعية
واملتأنية واهلادفة يف وضع برنامج سنوي منظم يغطي كل أشهر السنة بالتايل تساهم اجلامعة يف ظهور الروح اجلماعية لدى
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أعضائها هذا ما تربزه من خالل عرضها لصور نشاطات اجلامعة هذا ما يزيد اإلحساس لدى املتتبعني بغريهم مما يعزز لديهم
حب العلم و التطلع و ارتياد أفاق التكنولوجية حتت شعار مرئية اجلامعة الرقمية .
نستنتج مما سبق أن طاقم جامعة حم مد بوضياف مبسيلة جسدت قيم مشبعة بروح التعاون والتضامن وحب التطلع
،هذا كله للحصول على ثقة متتبعي الصفحة من خالل مضامينها أو قيمها اليت تسعى لتعزيزها عرب صفحة الفيسبوك اليت
تعرف اجلمهور العام من األساتذة و الطلبة و املتتبعني من الطلبة بالعمل املستمر للجامعة .
المحور الرابع :قياس السمعة اإللكترونية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة لدى عينة من النخبة الجامعية:
 .0حسب نتائج الدوائر النسبية يتضح لنا أن أغلب العينة املبحوثة هي من اإلناث بنسبة  %61أما الذكور
فيمثلون نسبة  % 21على اختالف مستوياهتم العلمية  ،كما توضح أن  %22منعم من فئة طلبة وحاملي
شهادة الدكتوراه.

 .2تبني النتائج أن بنسبة  %29.2من العينة املبحوثة تعرف املوقع اإللكرتوين اخلاص جبامعة حممد بوضياف باملسيلة يف
حني جند أن بنسبة  % 20.3مل يسبق هلا زيارة هذا املوقع وهو ما يؤكد أن هذه العينة تتعامل بصفة نسبية مع املؤسسة
رقميا.
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.3بنسبة  %011ميتلك أفراد العينة املبحوثة حساب على موقع الفيسبوك  ،لكن جند أن % 22ال تعرف الصفحة الرمسية
التابعة جلامعة املسيلة " حممد بوضياف" يف حني أن  %22تعرفها وهذا ما يؤكد أن أكثر من نصف أفراد العينة على تواصل
مع اجلامعة من خالل موقعا الذي تنشر فيه كافة نشاطاهتا والبيداغوجية.

 .2توضح النتائج املوضحة أن الصفحة الرمسي ة لكلية علوم اإلعالم واالتصال التابعة جلامعة املسيلة ليست معروفة عند
أفراد العينة حبيث أن نسبة  % 31منها ال ت عرفها وهذا راجع رمبا ملختلف ختصصات اجلامعية ألفراد عينة
الدراسة.يف حني أن  %20.2ال يعتربها الصفحة الرمسية التابعة للمؤسسة اجلامعية.
.2

 .6حسب النتائج املوضحة ال يتفاعل معظم أفراد العينة املبحوثة مع مضامني الصفحة اخلاصة جبامعة املسيلة حممد
بوضياف نظرا لطبيعة املواضيع اليت تنشرها فهي ال تقتصر على النشاطات والبيداغوجية فحسب بل حتاول إدراج
عديد النشاطات األخرى وهذا ما انعكس حول إجابات املبحوثني فيما تعلق بصورة اجلامعة لديهم كما تؤكده
النسبة فنجد أن  % 60.8تعتقد أن صورهتا إجيابية وحسنة لدى النخبة اجلامعية.
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نتائج الدراسة :
توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل مجلة من النتائج نذكر يف جمملها :
- 0متثل فئة اإلناث اكرب نسبة من عينة املبحوثني يف دراستنا و ذلك بنسبة %61
- 9ميثل طلبة الدكتوراه أغلبية املبحوثني يف العينة املختارة حيث تراوحت نسبة % 22بينما طلبة املاسرت بنسبة %92.6
- 3يلقى املوقع االلكرتوين للجامعة إقباال كبريا على زيارته من قبل املبحوثني يف العينة املبحوثة نسبة 48.7%
- 2تعترب كلية علوم اإلعالم و االتصال معروفة من قبل عينة املبحوثني و ذلك بنسبة % 31
- 2تعترب صفحة حممد بوضياف جبامعة مسيلة صفحة رمسية خاصة باجلامعة حسب رأي أغلبية العينة املبحوثة بنسبة %28.0
- 6طبيعة منشورات جامعة حممد بوضياف إعالنية و إعالمية بالدرجة األوىل (ملتقيات إعالنات ،دورات تكوينية  ،ندوات
علمية ،منح دراسية) حيث أتاحت إدارة اجلامعة للطلبة للولوج ملنصة الفضاء الرقمي خاصة اعتمادها على الرقمنة يف هذا اجملال
يف تصنيف املستودعات املؤسساتية اليت هتدف من خالهلا إىل حتسني وجود املؤسسة و البحث العلمي على شبكة االنرتنت
ألجل مرئية اجلامعة و حتسني مسعتها الكرتونيا .
 - 3تعطي الصفحة الرمسية جلامعة حممد بوضياف مبسيلة مسعة طيبة عن اجلامعة لكوهنا صفحة تابعة إلدارة اجلامعة بالتايل هي
صفحة مفيدة تلتزم بالتطرق إىل خمتلف أنشطة الطلبة و الفعاليات األكادميية ،بالتايل اجلامعة تنقل كل فعالياهتا العلمية من
خالل االتصاالت املخططة إىل الطلبة عرب صفحاهتا مما يؤدي إىل تطوير و حتسني مسعتها لدى طالهبا سعيا منها إىل االرتقاء
خبدماهتا إىل مرئية اجلامعة .
 - 8تعتمد الصفحة الرمسية حملمد بوضياف يف مضامينها على املواضيع اإلعالمية و اإلعالنية و اإلخبارية إلعالن عن خمتلف
الندوات و األنشطة العلمية و امللتقيات و الدورات التكوينية و الفعاليات األكادميية اليت ختص الطالب بالدرجة األوىل .
 - 2معظم منشورات جامعة حممد بوضياف مبسيلة منشورات نصية مرفقة بصور و ذلك لتقريب املعىن للطالب حىت يكون أكثر
إدراكا مبحيطه اجلامعي .
 - 01طغت القيم املعرفية على منشورات صفحة جامعة مسيلة حممد بوضياف باهتمامها باجلانب العلمي و املعريف للطالب و
االرتقاء به الرتياد الطفرة التكنولوجية حتت شعار جامعة مرئية .
 - 00تتمثل اإلسرتاتيجية املتبعة من قبل جامعة حممد بوضياف فيما يتعلق بسمعتها االلكرتونية عرب صفحة الفيسبوك من وجهة
نظر طالهبا يف عمل خلية اإلعالم كفريق متكامل من اجل اإلشراف على الصفحة و متابعتها و مراقبتها و نشر كل املواضيع اليت
ختدم األساتذة و الطلبة على اختالف مستوياهتم توصيات الدراسة . :
 - 0البد على اجلامعة من رعاية املشاريع البحثية باإلشراف اجلدي من قبل املختصني الدين لديهم خربة طويلة يف اجملال سعيا
باالرتقاء إىل مراتب عليا .
 - 9الواقعية و االستجابة السريعة يف نقل املعلومات من مصدرها و إعالم اجلمهور املستهدف باملستجدات و فتح جمموعة
الكرتونية لتبادل اآلراء حول خمتلف القضايا اليت هتم الطالب و األستاذ على وجه اخلصوص
 - 3االهتمام أكثر مبواضيع الدراسة وذلك لتنامي الوعي االلكرتوين لدى الطلبة باإلضافة إىل النشر االلكرتوين الواسع عن طريق
اإلعالنات املمولة  ،و توفري الشبكة  wifiيف كل الكليات مع الرد الفوري.
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