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المهارات وتنمية الذاتي بالتعمم وعالقتها اإللكترونية العامة العالقات  
 

منصـــور صـــالح سمير آيــة            
 كمية اآلداب  -قسم اإلعالم  ماجستير ةباحث

 اسوان جامعة                                                             
 

 مقدمة:
عرفت العالقات العامة اإللكترونية بأنيا "استخدام وسائل االتصال عبر اإلنترنت والوسائل 
التكنولوجية لمتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصالح المختمفة لممنظمة، بما يكفل تحقيق األىداف 

العامة"، وتقدم آليات العالقات العامة اإللكترونية لممنظمات مجااًل بارًزا إلجراء والوظائف األساسية لمعالقات 
أنشطتيا االتصالية المختمفة؛ كالرعاية والدعاية والنشر والترويج، فضاًل عما توفره من فرص لالتصال 

التقارير والتفاعل المباشر مع كل من العمالء وجماعات المصالح ووسائل اإلعالم، من خالل تزويدىم ب
 .والبيانات والمعمومات ذات الصمة بنشاطات وفعاليات المؤسسة

مجال تنظيم وتسويق الفعاليات واألحداث الخاصة العديد من في وتحقق العالقات العامة اإللكترونية 
مكانات رقمية أتاحتيا تكنولوجيا االتصاالت  المزايا واألىداف؛ مستفيدة مما تتمتع بو من تطبيقات وا 

ة معدالت شيوعو دإعالم الجميور بالحدث المنظم، وزيافي والمعمومات اإللكترونية، حيث يكمن اليدف األول 
 :ور بو، وذلك عبر التطبيقات والتكنيكات االتصالية التاليةومعرفة الجمي

النشر اإللكتروني: يحقق اإلنترنت لمعالقات العامة العديد من المزايا المتعمقة بالنشر مثل )سيولة 
البحث عن محتويات معينة داخل النص، سيولة الحذف واإلضافة والتعديل والتغيير، إمكانية نقل أجزاء 

ص اإللكترونية دون الحاجة إلى إعادة طبعيا، صغر حجم وسائط التخزين وقدرتيا عمى مقتبسة من النصو 
 ينقل مكتبات كاممة ،سيولة الرجوع إلى المصادر والمراجع المستخدمة، تطور إمكانات التصحيح المغو 

آللية والبرامج الممحقة بيا، تطور الترجمة ا ياإلمالئى لمنصوص اإللكترونية، تطور أجيزة المسح الضوئ
 .لمنصوص اإللكترونية، إنشاء مراكز لممعمومات
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رفع كفاءة الموقع وزيادة فرص التعرض لو: من خالل عرض البيانات الخاصة بالمنظمات والشركات 
وتشجيع الزوار عمى التعرف عمى روابط وعناوين وشعارات ىذه الشركات؛ من خالل ، الحدثفي المشاركة 
 .صاحبة الويبموقع الشركة المنظمة االتصال ب

وتعتبر العالقات العامة إحدى الوظائف اإلدارية التي تأثرت بشبكة االنترنت وتطبيقاتيا في ممارسة 
الذي تسعى العالقات العامة تحقيقو ىو تحقيق الفيم  يأنشطتيا وتأدية وظائفيا، فبرغم أن اليدف الرئيس

تاج إلى تفاعل وحوار بين المنظمة وجميورىا، المتبادل بين المنظمة وجميورىا، إال أن تحقيق ىذا اليدف يح
لكبر حجم المنظمات وانتشار  في تحقيق ىذا اليدف نظراً  خالل عقود محدوداً  يوقد ظل االتصال الشخص

، وقد ساعد االنترنت في تعزيز مناطق جغرافية واسعة بشكل يصعب التواصل معيا شخصياً  يففجماىيرىا 
 ر بناء العالقات العامة المعاصرة حيث شيدت العالقات العامة مؤخراً بناء ىذه العالقات والتي تمثل جوى

دارة العالقات ا  دارة االتصال إلى المداخل التي تيتم ببناء و إمن المداخل التي تركز عمى  وتحوالً  ىائالً  تطوراً 
 بين المنظمات ومجموعات المصالح المرتبطة بيا. 

 مشكمة البحث:
لإلنترنت بمصر  ممارسي العالقات العامةتتمثل مشكمة ىذه الدراسة في التعرف عمى استخدامات 

نتيجة ىذه االستخدامات, وأمثمة لممواقع  ونياكوسيمة لمتعمم الذاتي وتنمية الميارات, واالشباعات التي يحقق
ودوافع استخداميم ليذه المواقع لمتعمم وتنمية الميارات,  ممارسي العالقات العامةالمختمفة الذى يستخدميا 

نترنت ومواقع الدور الذى يقوم بو االىو  ما: يخصيصا. وقد تحددت المشكمة البحثية في السؤال التال
 ؟لدى ممارسي العالقات العامة التواصل الخاصة بالتعمم الذاتي في التعمم الذاتي وتنمية الميارات

 :البحثأهمية 
 ممارسي العالقات العامةن أىمية الموضوع إلى تتناولو وىو اتجاىات تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا م -أ

 .ق التعمم الذاتي وتنمية المياراتالمصري نحو االنترنت لتحقي
االنترنت فرصة كبيرة لفئات متعددة وخاصة ىذه الفئة حرية الحصول عمى المعمومات والتعمم  إتاحة -ب

 .كل سيولة بدون أي قيود أو تأثيراتالذاتي وتنمية مياراتو في أي وقت وأي مكان وب
الفرصة لمتطمع عمى مواقع التعمم الذاتي العالمية حيث جعمت العالم قرية صغيرة ويمكن ألي  إتاحة -ج

 .شخص التعرف عمى ثقافات اآلخرين وتعمم أي لغة وميارة عالمية بكل سيولة
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 كما أيضا تتيح قدرا كبيرا من التواصل والتفاعمية مع اآلخرين وتبادل الثقافات والتنمية الميارات الذاتية.   -د
 أهداف البحث:

 ييدف ىذا البحث إلى: 
 تعميم الذاتي عمى شبكة االنترنت.التعرف عمى بيئة العمل في مواقع ال  -أ

 رات لدى ممارسي العالقات العامة.المياالتعرف عمى دور مواقع التعميم الذاتي في تنمية و   -ب
 .لمتعمم الذاتي وتنمية الميارات نحو اإلنترنت كوسيمة ممارسي العالقات العامةالتعرف عمى اتجاىات و   -ج
لإلنترنت ومواقع التعمم وتنمية  ممارسي العالقات العامةنتيجة استخدام  المتحققةاإلشباعات  رصد  -د

 الميارات.
 : البحث تساؤالت

 ما خصائص البرامج المقدمة في مواقع التعميم الذاتي؟ -
 ما أىداف البرامج المقدمة في مواقع التعميم الذاتي؟ -
 ما أساليب معالجة البرامج لممادة التعميمية المقدمة في مواقع التعميم الذاتي؟ -
 ما الخصائص المميزة لممدربين في مواقع التعميم الذاتي؟ -
 المستخدمة في توضيح المادة العممية ؟ما عناصر الصورة المرئية  -

 
 االجراءات المنهجية :

 نوع الدراسة :  -أ 
تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية ؛ حيث تستيدف رصد وتوصيف وتحميل مواقع التعمم الذاتي ، وكذلك 

 التعرف عمى آراء مجموعة من ممارسي العالقات العامة من مستخدمي مواقع التعمم الذاتي. 
 منهج الدراسة : -ب 

 تعتمد الدراسة عمي منيج المسح بشقيو التحميمي والميداني باعتباره  أكثر المناىج المالئمة لطبيعة الدراسة. 
 عينة الدراسة: مجال الدراسة التحميمية و  - ج

 مجال الدراسة التحميمية ) مواقع التعمم الذاتي ( : -1
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اقع التعمم الذاتي خالل فترة ثالث شيور ) أكتوبر ، تعتمد ىذه الدراسة عمى أسموب المسح  لمجموعة من مو 
 ( وىي كالتالي : 0202نوفمبر ، ديسمبر لعام 

 
 ( 6جدول ) 

 البيانات األساسية لمواقع التعلم الذاتي محل التحليل

 البلد اللغة الوالك سنة اإلطالق اسن الوىقع م

1 Udeme 0212 سان فرانسيسكو االنجميزية إيرين بالي 
0 Udacity 0211 

 
سباستيان تران/ بيتر 

 نورفينج
الواليات المتحدة  االنجميزية

 األمريكية
 أكاديمية حسوب 3

Hasoub 

Academy 
 

 المممكة المتحدة العربية عبد المهيمن األغا 0211

4 Edx 0210 
 

الواليات المتحدة  االنجميزية جامعة هارفارد
 األمريكية

5 Coursera 0210  دافني  –أندرو نج
 كولر

 -ماونتون فيو  االنجميزية
 كاليفورنيا

 رواق 6
 

 
0213 

فؤاد الفرحان / سامي 
 الحصين

المممكة العربية  العربية
 السعودية

مؤسسة الممكة رانيا  0213 إدراك 7
 لمتعميم والتنمية

 األردن العربية

8 Lynda 0215 Lynda Susan 

Weinman 
الواليات المتحدة  االنجميزية

 األمريكية

9 
 

محمد صالح المنجد  0217 أكاديمية زاد
 عاصم الحكيم

المممكة العربية  العربية
 السعودية

 مصر العربية  أحمد شعبان الجندي 0218 تيرا كورسيز 12
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 عينة الدراسة الميدانية : -0
تتناول التعمم الذاتي الذين يستخدمون ىذه المواقع التي ممارسي العالقات العامة من  تم اختيار عينة من

الصفحات والمجموعات الخاصة  ، وقد تم التواصل وتطبيق االستبيان معيم من خاللوتنمية الميارات
 بممارسي العالقات العامة عمى مواقع التواصل االجتماعي .

 ( 0جدول ) 

 خصائص عينة الدراسة الميدانية
 % ك خصائص العينة

 
 النوع

 20 20 ذكر

 87 87 أنثى

 
 الفئة العمرية

 10 10 سنة 01:  02من 

 22 22 سنة 28:  22من 

 7 7 سنة فأكثر 21

 
 المؤهل الدراسي

 مؤهل جامعي
 ) بكالوريوس/ليسانس ( 

72 72 

 مؤهل جامعي
 ( دراسات عليا) 

61 61 

 مبحوث 622ن = 

 

  : مبررات اختيار العينة 
حول العالم ، كما أنيا تمثل المواقع األجنبية والعربية  تم اختيار ىذه المواقع نظرًا ألنيا األكثر متابعة -1

   بالتساوي .
تم اختيار العينة الميدانية إليكترونيًا الستطالع  آراء أكبر عدد ممكن من ممارسي العالقات العامة  -0

 من مستخدمي مواقع التعمم الذاتي .

 ( 4جدول ) 
 السمات المميزة لعينة الدراسة الميدانية

 % ك سمات العينة

 
 نوع جهة العمل

 77 667 خاصة

 00 22 حكومية
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 % ك سمات العينة

 
مدى قرب المؤهل من 

 الوظيفة

 02 21 وثيق الصلة

 21 11 قريب إلى حد ما

 22 28 ليس له عالقة

 
 سنوات الخبرة

 12 11 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

21 01 

 62 68 عشر سنوات فأكثر

 
 طبيعة الوظيفة

 70 602 موظف عالقات عامة

 60 67 مسئول عالقات عامة

 1 1 مستشار للعالقات العامة

 مبحوث 682ن = 

 ( إلى التالي :4تشير بيانات الجدول رقم )
%( 78جاءت جيات العمل الخاصة في مقدمة جيات عمل عينة الدراسة الميدانية وذلك بنسبة بمغت ) -

استجابات عينة الدراسة ، تمتيا في الترتيب الجيات ( مرة من 117، حيث تكرر ظيورىا في )
( مرة من استجابات عينة الدراسة ، 33%( حيث تكرر ظيورىا في )00الحكومية وذلك بنسبة بمغت )

وتشير ىذه النتيجة إلى اىتمام المؤسسات الخاصة بمينة العالقات العامة بدرجة أكبر من اىتمام 
 المؤسسات الحكومية .

العممية لعينة الدراسة القريبة إلى حد ما من عمل العالقات العامة في المقدمة وذلك جاءت المؤىالت  -
( مرة من استجابات عينة الدراسة ، تمتيا في الترتيب 69%( حيث تكرر ظيورىا في )46بنسبة بمغت )

%( حيث تكرر ظيورىا 32المؤىالت التي ليس ليا عالقة بعمل العالقات العامة وذلك بنسبة بمغت )
( مرة من استجابات عينة الدراسة ، وجاءت المؤىالت وثيقة الصمة بعمل العالقات العامة في 45ي )ف

( مرة من استجابات عينة 36%( حيث تكرر ظيورىا في )04مؤخرة الترتيب وذلك بنسبة بمغت )
ات الدراسة ، وقد يعود ذلك إلى رغبة القائمين عمى تشغيل موظفي العالقات العامة في بعض المؤسس

بتوافر مواصفات خاصة قد تكون عمى درجة أىمية أكبر من طبيعة المؤىل العممي مثل إجادة المغات 
األجنبية أو درجة امتالك ميارات التواصل ، ويكون ذلك سببًا الحتياج ىؤالء المشتغمين لمواقع التعمم 

 الذاتي الستكمال متطمبات العمل ، وتنمية الميارات الخاصة بالعمل .



 الوهارات وتنوية الذاتي بالتعلن وعالقتها اإللكتزونية العاهة العالقات

 
 670                            0202  ديسمبر -  يوليو    ثامنالالعدد      المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال        

 

نوات الخبرة األقل من خمس سنوات في مقدمة خبرات عينة الدراسة الميدانية وذلك بنسبة جاءت س -
( مرة من استجابات عينة الدراسة ، تمتيا في الترتيب 96%( حيث تكرر ظيورىا في )64بمغت )

%( حيث تكرر 06سنوات الخبرة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات وذلك بنسبة بمغت )
مرة من استجابات عينة الدراسة ، وجاءت سنوات الخبرة من عشر سنوات فأكثر في ( 39ظيورىا في )

( مرة من استجابات عينة 15%( حيث تكرر ظيورىا في )12مؤخرة الترتيب وذلك بنسبة بمغت )
الدراسة ، ويفسر ذلك استخدام عينة الدراسة لمواقع التعمم الذاتي حيث أن حوالي ثمثي العينة من ذوي 

 لقميمة وبالتالي تكون حاجتيم لتنمية الميارات أكبر من غيرىم من ذوي الخبرات ا
 الخبرات الكبيرة .

جاء موظفي العالقات العامة في مقدمة الترتيب بالنسبة لطبيعة وظيفة عينة الدراسة الميدانية وذلك  -
ي ( مرة من استجابات عينة الدراسة ، تمتيا ف109%( حيث تكرر ظيورىا في )86بنسبة بمغت )

( مرة 18%( حيث تكرر ظيورىا في )10الترتيب وظيفة مسئول العالقات العامة وذلك بنسبة بمغت )
من استجابات عينة الدراسة ، وجاءت وظيفة مستشار العالقات العامة في مؤخرة الترتيب وذلك بنسبة 

ًا حاجة ( مرات من استجابات عينة الدراسة ، ويفسر ذلك أيض3%( حيث تكرر ظيورىا في )0بمغت )
عينة الدراسة الميدانية الستخدام مواقع التعمم الذاتي لتنمية مياراتيم ؛ حيث أن األغمبية منيم من 

 صغار ممارسي العالقات العامة الذين يطمحون إلى االرتقاء في وظائفيم .
 

 الدراسات السابقة:
(1) Panopoulos, A, Theodoridis, P, Poulis, A .  اعتماد االبتكار من , إعادة النظر في نظرية

 . (1) (0218خالل العالقات العامة اإللكترونية,  )

اليدف من ىذا المقال ىو إلقاء الضوء عمى عممية تبنى االبتكار التي تجرى في مجال العالقات 
العامة من خالل استخدام تطبيقات الويب وأنشطة الشبكات االجتماعية . المنيج المستخدم: دراسة ابتكار 

العامة االلكترونية عمى المستويات الشخصية والتنظيمية والبيئية من خالل توظيف لكل واحد من  العالقات

                                                           

(
1
) Panopoulos , A, Theodoridis , P, Poulis, A , Revisiting innovation adoption theory through 

electronic public relations, (2018), Information Technology and people, 31 (1) , pp. 21_ 40 . 
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السابق ذكره, عددا من األبعاد الفرعية المختمفة التي تؤدى إلى اإلنشاء والتحقق من ىيكل الشجرة اليرمية. 
المستويات الشخصية والتنظيمية  وقد توصل المقال إلى النتائج التالية: يمكن أن يتأثر تبنى االبتكار عمى

 والبيئية. يرتبط كل من المستويات سالفة الذكر بعدد ىرمى من العوامل التي يمكنيا في الواقع تسريع العممية. 
(, استخدام االنترنت في ممارسة أنشطة العالقات العامة: دراسة 0214سماح عبد الرازق غالب, ) (0)

 . (2)ة والخدميةتطبيقية عمى عينة من المؤسسات اإلنتاجي
ىدفت الدراسة إلى وصف وتحميل استخدام ممارسي العالقات العامة لإلنترنت في ممارسة أنشطة 
العالقات العامة في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية, تنتمى ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية, حيث اعتمدت 

: ال يمكن االستغناء عن عمى منيج المسح, ومنو تحميل المضمون. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
% 93استخدام االنترنت في مجال عمل العالقات العامة, إذ إن معدل استخداميا بشكل يومي جاء بنسبة 

% من ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات 64من إجمالي عينة الدراسة الميدانية. يستخدم ما يقرب من 
االتصال بالجميور, ويأتي في مقدمة ىذه المواقع الفيس عينة الدراسة الميدانية مواقع التواصل االجتماعي في 

 بوك يميو يوتيوب وتويتر. 
(3) Lindely Curtis, Carrie Edwards, (2010). 

(3): 
ىدفت الدراسة إلى مدى اعتماد ممارسي العالقات العامة في المنظمات غير اليادفة لمربح عمى 

مفردة من قائمة المنظمات غير الربحية من مجمة   429وسائل اإلعالم االجتماعية, وتستخدم عينة قواميا 
لمنظمات التي لدييا أقسام فوريس, تم استخدام استمارة استبيان . وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ا

لمعالقات العامة كانت أثر عرضة لتبنى ممارسة العالقات العامة عبر وسائل اإلعالم االجتماعية أكثر من 
مفردة من  424تمك المنظمات التي ال يوجد لدييا أقسام لمعالقات العامة. كمار أشارت إلى أن ما يقرب من 

اإلعالم االجتماعية مقارنة فقط بخمسة من المشاركين الذين  المبحوثين يستخدمون شكال من أشكال وسائل
 أشاروا أنيم ال يستخدمون وسائل اإلعالم االجتماعية. 

                                                           

ممارسة أنشطة العالقات العامة : دراسة تطبيقية عمى عينة  ( , استخدام االنترنت في0214ب , )سماح عبد الرازق غال (0)
من المؤسسات اإلنتاجية والخدمية , رسالة ماجستير غير منشورة , قسم العالقات العامة واإلعالن , كمية االعالم , جامعة 

 القاىرة .
(
3
) Lindely Curtis , Carrie Edwards , (2010) , A adoption of social media for public relations by 

nonprofit organizations . public relations review , vol .36, p,p. 90-92 . 
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 مهارات لتنمية األحياء تدريس في ذاتيا المنظم التعمم فاعميةيسرى محمد أحمد محمد األمير،  (1)
 .(3)(0202)، الثانوية المرحمة طمبة لدى األكاديمي والطموح الناقد التفكير

 ميارات لتنمية األحياء تدريس في ذاتيا المنظم التعمم فاعمية من التحقق إلى الحالي البحث ىدف
 من طالبةً  ستّين من البحث عينة وتكونت الثانوية، المرحمة طمبة لدى األكاديمي والطموح الناقد التفكير
 التابعتين لمبنات الثانوية السادات جييان بنات، الثانوية المنصورة) بمدرستي الثانوي األول الصف طالبات
 التحصيمي، االختبار:  في والمتمثمة البحث أدوات بإعداد الباحثة قامت وقد ،(التعميمية المنصورة شرق إلدارة
 وقد ”األكاديمي الطموح مقياس إلى إضافة( والوظيفة التركيب:  الخمية) وحدة في الناقد التفكير اختبار
 الناقد التفكير ميارات بعض لتنمية األحياء تدريس في ذاتًيا المنظَّم التعمم فاعمية عن البحث نتائج أسفرت
 .الثانوية المرحمة طمبة لدى األكاديمي والطموح

(0) Van ingen, e, matzat,u , أوجه القصور الخاصة بتعبئة الجهود لممساعدة من خالل اإلنترنت
 (0218المهارات الرقمية, واستخدام اإلنترنت, )بعد التعرض ألحداث حياتية سمبية: دور التعميم, 

(4) . 

ىدفت الدراسة إلى: ما إذا كان ىناك شيئا قد حدث من خالل اإلنترنت سواء كان الفرد الذى اتم 
تعميمو الجامعي أكثر نجاحا فيما يتعمق بتعبئة الجيود من خالل اإلنترنت وما إذا كان ىذا يرتبط بمياراتو 

 .استخدام االنترنت أم ال, وتم استخدام عينة كبيرة من األفراد المقيمين في ىولنداالرقمية وبكيفية 
 االستفادة من الدراسات السابقة:

اليومية، ولكى يحل  الحياةالعديد من المشكالت في أدت الدراسات السابقة إلى االستفادة من مواجية 
المشكمة التي تواجيو، وبناًء عمى ذلك يقوم ىذه المشكالت، فإنو يحتاج إلى معمومات حديثة ومكتممة حول 

تسعى نظرية التماس المعمومات و  بجمعيا من مصادرىا المختمفة فيما يعرف بعممية التماس المعمومات.
الختبار عدد من الفروض العممية، وقد توصمت بحوث التماس المعمومات لمجموعة من الفرضيات التي تم 

 .المعمومات وعالقتو بخصائص القائمين بعممية االلتماسالتحقق منيا عن طبيعة سموك التماس 

                                                           

(4)  van ingen, e, matzat, u, inequality in mobilizing online help after a negative life event: the 

role of education, digital skills, and capital- enhancing internet use, information 

communication and society, (2018) 21(4), pp. 481- 498.  
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 اإلطار النظرى 
 العالقات العامة االلكترونية أو التفاعميةالمبحث األول: 

 تعريف العالقات العامة االلكترونية أو التفاعمية
ىمال كبير من قبل إجد يشير إلى استخدام شبكة االنترنت كوسيمة اتصال في العالقات العامة، وقد و  

تجو العديد من الممارسين في الواقع االباحثين لتحديد تعريف واضح ودقيق ليذا المفيوم، في الوقت الذي 
نحو استخدام ىذا المفيوم، وقد ظيرت بعض التعريفات لمعالقات العامة التفاعمية أو االلكترونية من قبل 

فت العالقات العامة االلكترونية النترنت والتي عرّ عبر شبكة ا ةممارسين وجمعيات ومراكز تسويق متواجد
عمى أنيا: "العممية التي يتم فييا استخدام أدوات وتقنيات االنترنت مثل محركات البحث، والمدونات، ومواقع 

ات االجتماعية في نقل الرسائل إلى الجميور، ونشر المعمومات بدون االعتماد عمى وسائل االعالم كالشب
 . (5)التقميدية"

يالحظ عمى التعريف السابق أنو حصر استخدام االنترنت وتقنياتو في نشر المعمومات لمجميور 
 .العامةبدون وسيط، وىذا جزء مما تخولو التقنيات التفاعمية لمعالقات 

 
 أهمية االنترنت في مجال العالقات العامة: 

 استخدام قواعد البيانات لمحصول عمى المعمومات وكتابة التقارير.  -1
ل ب ييعنيييا ميين ق   نشييرميين خييالل مييا ي   ةتحسيين الصييورة الذىنييية لممنظميية والتعييرف عمييى صييورتيا الحقيقييي -0

 وسائل االعالم أو المنافسين أو الجميور. 
 . (6)العام عبر االستبيانات يتسييل عممية جمع وتحميل البيانات وآراء الجماىير النوعية وقياس الرأ -3
 تسييل إجراء البحوث عن طريق المقابالت عبر الشبكة.  -4
إلييى التوفيييق بييين سياسيية  ىتمامييات المنظميية بحيييث تعكييس احتياجييات الجميييور وصييوالً اوضييع أجنييدة  -5

 العام أو الجميور.  يالمنظمة أو المنشأة والرأ
 . (7)يوخارج يتصال داخمااستخدام البريد االلكتروني كوسيمة  -6

                                                           

(
5
) Naude, A.M ,(2001). 

 .45-44ص  (،0218, )يفؤادة عبد المنعم البكر  (6)
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ت خييدمات لتييي يييتم بيييا توزيييع معمومييات العالقييات العاميية لإلعييالم، فحمّيينجحييت فييي ضييبط الطريقيية ا -7
 . يالبريد االلكتروني محل قناة اتصال البريد الورق

لييى الم   -8 قنيياع المسييتخدمين بيييا بواسييطة ا  يميييل، ونقييل المعمومييات و سييتخدم عبيير اإلتحويييل وسييائل ميين وا 
 . (8)مناسبنتشار، وكذلك الوصول إلى البحث في الوقت الالشبكة واسعة اال

 أهداف استخدام االنترنت في العالقات العامة: 
االستفادة و  لكترونيالمباشرة التي تتيح لممؤسسات الموجودة في السوق اإل ةيتميز االنترنت بالتفاعمي

 منيا في: 
 نترنت في التعرف عمى آراء العمالء والمنافسين. يساعد اإل -1
 يوفر خدمات أفضل لمعميل، وبذلك يصبح العميل قيادراً ستفسارات العمالء بسرعة، مما اجابة عمى اإل -0

 طريقة يريدىا.  يعمى الحصول عمى أفضل وأحدث السمع والخدمات في أي مكان يريد وبأ
 تصال في جميع أنحاء العالم. نترنت لو مردود وتأثير ىائل عمى وسائل وأساليب االاإل -3
فييي  مضيياعفاً  شييكل تييأثيراً تواصييميا باتييت ت  يمكيين النجيياح فييي العالقييات العاميية الجديييدة فييي أن وسييائل  -4

عصيير اإلعييالم الجديييد، بمييا يسيياعد عمييى تفاعييل الجميييور، لييذلك فييإن ميين يقييود حمميية عالقييات عاميية 
، وعبيير عمييى أن يوجييو الجميياىير إلييى معمومييات ومعييارف جديييدة، وتفاصيييل أكثيير تشييويقاً  يصييبح قييادراً 

 وسائل وروابط مرنة. 
سييييتخدم فييييي البحييييث، والتعييييرف عمييييى التطييييورات العالقييييات العاميييية، ت  نترنييييت آداه ميييين أدوات يعتبيييير اإل -5

 واألساليب والطرق والمنتجات الجديدة. 
 : ومن الخدمات التي يحققها االنترنت لمعالقات العامة أيضاً 

 يعتبر عممية ىامة في الربط بين أجزاء المؤسسة وبين المؤسسات المختمفة.  نقل الممفات، وىو ما -
 تبادل اآلراء ووجيات النظر المختمفة بين المؤسسة وجماىيرىا المختمفة المنتشرة في كل مكان.  -
البحيث عيين المعمومييات فيي عييدد كبييير ميين الوسيائل سييواء فييي الكتيب أو الييدوريات أو تقييارير أو مواقييع  -

 . (9)حكومية
                                                                                                                                                                                           

(
7
) Joseph R Dominick, (2002), p.362. 

(
8
) Joseph R. Dominick, (2002), p. 363. 
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ا الدورييية والرسييائل تقييديم معمومييات عيين المؤسسيية وخييدماتيا لجماىيرىييا المسييتيدفة ميين خييالل تقاريرىيي -
 تصالية التسويقية التي تعدىا. اال

الخدميية حيييث تسييتخدم تكنولوجيييا الوسييائط المتعييددة ميين قبييل المعمنييين لتقييديم  اإلعييالن عيين المنييتج أو -
 ستخدام شبكة االنترنت. اإعالناتيم بشكل جذاب خاصة بعد التوسع في 
 مزايا استخدام االنترنت في ممارسة العالقات العامة: 

كزت العالقات العامة منذ بدأت كعمم عمى عالقات المنفعة المتبادلة بين المنظمة والجميور، ر 
واعتبرت تحقيق الفيم المتبادل بين المنظمة والجميور من أىم األىداف التي تسعى العالقات العامة لتحقيقو، 

 أساسياً  االتصاالت والتي تعتبر جزءاً م االنترنت خدمة جميمة لمعالقات العامة وىى تحسين من ىذا المنطمق قدّ 
الباحثون إلى التفاعمية عبر شبكة  في تطور وبناء العالقات المتبادلة بين المنظمة والجميور، حيث أشار

لما يممكو االنترنت من  في بناء العالقات اإليجابية بين المنظمات وجماىيرىا، نظراً  ياالنترنت كعامل أساس
 .والحوار المتبادل خصائص تسيل عممية االتصال

 تحديات استخدام االنترنت في مجال العالقات العامة:

ات الجدييدة فيإن ثمية عقبيات ال ثعمي الرغم من التطور الحاصيل فيي العالقيات العامية نتيجية المسيتحد
 تزال تواجو ىذا التقدم، ومنيا:

مييات لمتعيياون ميين أجييل : وتتضييمن ىييذه المشيياكل عييدم اسييتعداد إدارة المنظمشــاكل تتعمــق بــادارة المنظمــة .1
ات التكنولوجييية داخيل المنظمييات، وتطويعييا واالسييتفادة منييا فييي خدمية مصييالح ثإدخيال وتطييوير المسيتحد

 المنظمة وعمالئيا. 
ــة .0 ــق باألنظمــة التكنولوجي : وتتضييمن المشيياكل المتعمقيية بالعييدد الضييخم ميين نظييم البرمجيييات مشــاكل تتعم

ات فييي إجييراء عممييية االتصييال بييين ىييذه األنظميية، وبمييا أن واألجيييزة وعييدم تطابقيييا، وأحيانييا وجييود صييعوب
بين المنظمة والجماىير الداخمية  القضية اليامة لمعالقات العامة ىي أن عممية تبادل المعمومات إلكترونياً 

والخارجيييية ينبغيييي أن تكيييون سيييريعة ودقيقييية وقابمييية لمتحوييييل بيييين مجموعييية متنوعييية مييين الوسيييائل كالفييياكس 
والبريد اإللكترونيي وصيفحات المواقيع اإللكترونيية، ليذا فيإن وجيود مشياكل تقنيية فيي الوسيائل االتصيالية قيد 

 اناً يعيق عممية تبادل المعمومات مما يؤثر أحي
                                                                                                                                                                                           

 .47-45، ص dفؤادة عبد المنعم البكر (9)
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 عمي عالقات المنظمات بجماىيرىا.  
من أبرز التحديات التي تواجييا العالقات العامية عميي : مشاكل تتعمق بالمحتوي الرقمي لمعالقات العامة .3

 شييبكة اإلنترنييت ىييي تعييرض األصييول الرقمييية لمعالقييات العاميية لمنقييد واالنتحييال وقرصيينة وسييرقة المحتييوي،
ميا ييتم تخزينييا  العامة: ىى أصول مادية أو غير مادية لممنظمة عادةً ويقصد باألصول الرقمية لمعالقات 

بييداعى الييذي ينتجييو ممارسييو العالقييات العاميية المحتييوى اإلميين ونشييرىا عيين طريييق االنترنييت، وتشييمل كييل 
 وينشرونو عبر االنترنت، وكذلك سجالت المنظمة، وقواعد البيانات، والبرمجيات الخاصة بالمنظمة. 

 المواقع االلكترونية كوسيمة اتصاليه في العالقات العامة: فوائد استخدام 
العالقيات العاميية لمحفيياظ عمييى الموقييع االلكترونييي ضييمن  ييييدفع ممارسيي ىييم ميياأييرى ىيييل و وايييت أن 

إليييى  ون الموقيييع سيضييييف قيميييأالقيمييية المتوقعييية " الفوائيييد المتوقعييية " مييين الموقيييع بمعنيييى  أولوييييات عممييييم ىيييو
 العالقات العامة من الموقع : ياستراتيجيات العالقات العامة، ومن أىم الفوائد التي يتوقعيا ممارس

تظير أمام المنافسيين بأنييا تمتميك  إلكترونياً  تمتمك موقعاً  يالت بمعنى أن المنظمةإثبات القدرة التنافسية:  -
 الميارات التكنولوجية. 

داء وسيائل العالقيات العامية ألممنظمية يعيزز الموقيع االلكترونيي : ةالعامـدعم واستكمال أنشـطة العالقـات  -
األخرى التي يستخدميا الممارسون، فالموقع يقدم معمومات إضافية، وطريقة سيمة لموصول إلى المنظمة، 

البيانييات أو النشييرات اإلخبارييية، والتييي أصييبحت عممييية  يفأحييد أدوات العالقييات العاميية األكثيير أىمييية ىيي
لوسائل اإلعالم،  ميماً  معموماتياً  من خالل عرضيا عمى الموقع االلكتروني الذي يعد مصدراً  نشرىا سيمة

 حيث تعيد وسائل اإلعالم نشر البيانات واألخبار المنشورة في مواقع المنظمات إلى الجماىير الواسعة. 
الموقييع االلكترونييي طريقيية  ةالعالقييات العاميي ييعتبيير ممارسييفرصــة لموصــول إلــى الجمهــور الجديــد:  -

سييييمة وأقيييل تكمفييية مييين البرييييد المباشييير لموصيييول إليييى الجمييييور الجدييييد والتواصيييل بالميييانحين الحييياليين 
 والعثور عمى مانحين جدد. 

حيث يتم النظر إلى الموقع االلكترونية كوسيمة لتعزيز العالقيات بناء العالقات مع جمهور المنظمة:  -
ألدوات االتصيييالية والفاعمييية المتاحيية عمييى الموقييع كالبريييد االلكترونيييي والحفيياظ عمييييا، وذلييك يرجييع ليي

ارسيييين متتييييح لمجمييييور الوصيييول لممنظمييية بسيييرعة، ولمم يتيييوغيييرف المحادثييية وغيرىيييا مييين الوسيييائل ال
 . فرصة الرد والتواصل مع الجميور حاالً 
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 ي، إذ أن ممارسييرونيلكتست المسيتفيد الوحييد مين الموقيع اإلفالمنظمة ليتطوير المهارات الشخصية:  -
العالقات العامية يسيتفيدون أيضيا مين المواقيع اإللكترونيية حييث يكتسيبون مييارات جدييدة تشيكل منيافع 
 ءشخصية ليم، والتي تضمن تعمم ميارات ومعارف جديدة كتعمم برامج الناشر والتصاميم، وتعمم أشييا

 تفيد الممارسين مينيا. 
 كترونية في جذب الزوار: العوامل المؤثرة عمى فشل المواقع االل

كشف الباحث ردسكوير في نتائج بحث أجراه بالمممكة المتحدة عن بعض العواميل الميؤثرة عميى فشيل 
 :(12)المواقع االلكترونية في جذب الزوار، وتسبب عزوفيم عن تصفحيا، وىى

 32حيث يشعر الزوار باإلحبياط عنيدما يسيتغرق تحمييل صيفحات الموقيع أكثير مين السرعة البطيئة:  -
 ثانية. 

أن تحتيييوى واجييييات المواقيييع االلكترونيييية عميييى تصيييميم مرتيييب يسييييل الرؤيييية  يينبغيييعـــدم الترتيـــب:  -
 والتصفح. 

 لييدى المسييتخدمين تمقييى قبييوالً  ال فييالمواقع االلكترونييية التييي يبييدو تصييميميا ضييعيفاً ضــعف التصــميم:  -
 مثميا مثل التصميم غير المتقن والمرتب. 

يجب أن يتضمن الموقع آليات رجع الصيدى، وأال ييتم تجاىيل أسيئمة واستفسيارات االستجابة البطيئة:  -
 الزوار أو يؤجل الرد عمييا. 

معموميييات ميييوجزة تتعميييق  تميييك التيييي تقيييدم يكثييير فاعميييية ىيييفيييالمواقع االلكترونيييية األكثـــرة المعمومـــات:  -
 وتمبى احتياجات الجميور.نظمة مبال

العالقيات العامية عنيد إنشياء المواقيع اإللكترونيية مراعياة ىيذه العواميل والعميل  يعميى ممارسي يلذا ينبغ
 . (11)عمى تفادييا، حتى ينجح الموقع االلكتروني في جذب الزوار، وبناء العالقات بين المنظمة وجميورىا

 مصداقية الموقع: 
 Manuel Larran, Amaliaعميى اليرغم ميين ضيرورة تيوافر تمييك القواعيد إال أن بعييض البياحثين 

Garcia-Borbolla   أشاروا في بحوثيم ودراساتيم إلى أن العديد من المواقع اإللكترونية الخاصة بالشيركات
                                                           

(
10

) Hill, L. N. and White, C., (2000), vol. 26, no. 1 pp. 40-42. 
(
11

) Theaker, A., (2008), pp. 355-356. 
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الرغبية فيي التواجيد  الصغيرة والمتوسطة، ال يوجد لدييم أىداف محددة من وراء إنشاء الموقع االلكترونيي سيوى
عمييى االنترنييت دون تحقيييق الفائييدة ميين التواجييد ودون اسييتغالل الموقييع فييي تحقيييق ىييدف الشييركة، ولييذلك فييإن 

 . (10)معينة وجود المواقع يرتبط بدرجة كبيرة بمصداقياتيا وىو ما أوضحو العديد من الباحثين وحدد لو شروطاً 
إدراك الجميور لمرسائل اإلخبارية بوصفيا منطقية ومقبولة إن مصداقية المواقع اإللكترونية تتمثل في 

 .(13)تعبر بصدق عن واقع األحداث التي تنقميا
 جمهور العالقات العامة االلكترونية عمى الموقع : 

ميين إنشيياء موقييع لممنظميية ىييو إجييراء حييوار مييع الجميييور وتقييديم معمومييات مفيييدة  يأن اليييدف الرئيسيي
ن مين تحمييل محتيوى عيدد مين مواقيع مجموعية مين الشيركات لمعمالء والمتمقيين وأصيحاب المصيمحة، حييث تبييّ 

شركة إلى أن مواقع الشركات في كل دولة تستخدم كجزء من إسيتراتيجية إتصيالية متكاممية لخدمية  522بمغت 
فيإن قيدرة الموقيع عميى جعيل الزائير يشيعر بيأن  يىداف العميا مثل صنع الرغبة والعميل ليدى الشيركة، وبالتيالاأل

تحييول ذا قيميية يعييد ميين أىييم المؤشييرات القوييية عمييى فعالييية الموقييع، ممييا يسيياىم فييي  مميييزاً  الموقييع يقييدم لييو شيييئاً 
ر لخدمييية أىيييداف العالقيييات العامييية ليييى شيييريك أو مسيييتخدم، وبنييياء عالقييية قويييية بيييين مختميييف الجمييياىيإالزائييير 

سييتغالل امتبادليية دون خييداع أو  ىتمامييات وتطمعييات الجميييور، وبنيياء عالقيياتالممؤسسيية، ولتحقيييق مصييالح و 
 يجب أن تحرص عميو المنشأة من خالل الموقع.  وىذا ما

 استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في ممارسة أنشطة العالقات العامة: 
فييديو(، وتعيد  –نص وصيورة  –متطورة من المضمون )نص  االجتماعية أشكاالً  تقدم مواقع الشبكات

خيييرى التيييي تسيييتخدميا األ ةقدمييية فيييي الوسيييائل اإلعالمييييىيييذه األشيييكال أكثييير جاذبيييية واسيييتمالة مييين األشيييكال الم  
شييراك مجموعييات المصييالح فييي  المنظميات، كمييا تتيييح ىييذه المواقيع تفاعمييية عالييية بييين المنظمييات وجميورىيا، وا 

عيد التفاعميية واسيتراتيجيات بنياء العالقيات ال الطيرفين، ليذا ت  الحوار مع المنظميات لمناقشية القضيايا التيي تييم ك ي
عبييير ىيييذه المواقيييع مييين المؤشيييرات اليامييية عنيييد قيييياس فاعميييية ىيييذه المواقيييع فيييي بنييياء العالقيييات بيييين المنظميييات 

 .وجماىيرىا
 

                                                           

(
12

) Fraser Posited, (2007) 
(
13

) Andrew J. Flanging and Mirani J., vol. 9 (2), 2007. 
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 المبحث الثاني: التعمم الذاتى 
 يالذاتمفهوم التعمم 

أو أي  يىو العممية التي يقوم فييا المتعممون أنفسيم بأنفسيم مستخدمين التعميم البرامجي يالتعمم الذات
 مواد أخرى أو مصادر تعميمية ذاتية لتحقيق أىداف واضحة دون مساعدة مباشرة من المعمم.

لقييييدرة عمييييى بأنييييو: القييييدرة عمييييى حييييل المشييييكالت وا يم( الييييتعمم الييييذات0222وقييييد عييييرف صييييالح مييييراد )
اإلحساس باألشياء الميمة والمناسبة في التعمم واإللميام بمصيادر المعرفية والقيدرة عميى اسيتخداميا والمييارة فيي 
نجيياز العمييل وبييذل الجيييد والمثييابرة لييتعمم األشييياء الجديييدة  اتبيياع التعميمييات والقواعييد بمرونيية وحييل المشييكالت وا 

 الذاتية لمتعمم.  والمعقدة والثقة بالنفس وفيم الذات والدافعية
األسيييموب اليييذي يقيييوم فييييو الفيييرد  بأنيييو: ي( اليييتعمم اليييذات0225وقيييد عيييرف أيضيييا )طيييارق عبيييد اليييرؤوف 

بيييالمرور بنفسيييو عميييى المواقيييف التعميميييية المختمفييية الكتشييياف المعموميييات واالتجاىيييات والمييييارات بحييييث ينتقيييل 
 محور االىتمام من المعمم إلى المتعمم. 

 : يأهمية التعمم الذات
عتبيياره أسييموب الييتعمم ابكييان ومييازال يمقييى اىتمامييا كبيييرا ميين عمميياء اليينفس والتربييية،  يإن الييتعمم الييذات .1

األفضييل، ألنييو يحقييق لكييل مييتعمم تعممييا يتناسييب مييع قدراتييو وسييرعتو الذاتييية فييي الييتعمم ويعتمييد عمييى 
 دافعيتو الذاتية لمتعمم. 

 يأخذ المتعمم دورا إيجابيا ونشيطا في التعمم.  .0
المتعمم من إتقان الميارات األساسية الالزمة لمواصمة تعميمو بنفسو ويسيتمر معيو  يالتعمم الذات يمكن .3

 مدى الحياه. 
 إعداد األبناء لممستقبل القادم بكل متغيراتو وتعويدىم عمى مواكبة كل جديد.  .4
يجاد بيئة خصبة لإلبداع.  ىتدريب الطالب عم .5  حل المشكالت، وا 
الحالييية وطرائقيييا ممييا يحييتم إن العييالم يشيييد انفجييارا معرفيييا متطييورا باسييتمرار ال تسييتوعبو نظييم الييتعمم  .6

ليسييتمر الييتعمم معييو خييارج المؤسسيية  يجية تمكيين المييتعمم ميين إتقييان ميييارات الييتعمم الييذاتيسييتراتاوجييود 
 .ةالتعميمية مدى الحيا
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 : يأهداف التعمم الذات
أىداف التعّمم الذاتي يختميف الييدف مين عمميية اليتعّمم اليذاتي بياختالف غايية الميتعّمم أو الييدف الم يراد 

 تحقيقو، وي ذكر منيا ما يأتي: 
 اكتساب الميارات والمعرفة الالزمة لمواصمة عممية التعّمم بشكل ذاتي.  .1
اىمة ببنيياء مجتمييع بّنيياء وىييادف، وقييوع عممييية التعميييم عمييى عيياتق الفييرد، وذلييك بتعميييم نفسييو بنفسييو. المسيي .0

 وجعل عممية التعّمم محورًا أساسّيًا وثابتًا بالمجتمع. 
تحقيق عممية تعّمم مستمرة مدى الحياة. الحصول عمى الميارات، والمعرفة، والميارة بطريقة سمسية وسييمة  .3

دون التقيييد بالزمييان  عميى الميتعّمم، باإلضيافة لتكمفتييا المنخفضية، وقدرتيو عمييى اختييار المسياق المالئيم ليو
 والمكان.

 بالتخطيط لمتعمم الذاتى:  ةأهداف مرتبط [ 1]
تتمثييل الوظيفيية الرئيسييية لمتربييية فييي زيييادة مقييدرة األفييراد عمييى الييتعمم وذلييك ميين خييالل تبنييى المفيياىيم 

األولييى عيين  يمثييل أحييد تميك المفيياىيم وفيييو يتييولى األفيراد المسييئولية يالمناسيبة فييي ىييذا المجييال وأن اليتعمم الييذات
ويتنبئيييييوا  يالتخطييييييط ليييييتعمميم. وفيييييى ىيييييذا االطيييييار يميييييزميم أن يتعمميييييوا كييييييف يصييييييغوا أىيييييدافيم بشيييييكل عممييييي

 استراتيجياتيم ويتخذوا قراراتيم حول ما يتعمموه وكيفية تعممو ويتعامموا في الوقت نفسو مع نتائج قراراتيم. 
 أهداف مرتبطة باستخدام مصادر المعمومات وتوظيفها: [ 0] 

يييرى كييارل روميييزأن الرجييل المييتعمم فقييط ىييو الييذي تعمييم كيييف يييتعمم وكيييف يتكيييف ويتغييير وىييو الييذي 
طمئنييان وذلييك يسييتمزم البحييث عيين المعرفيية تعطييى أساسييا لال يييدرك أنييو لييو معرفيية مضييمونة، إنيييا فقييط عممييية

لميييارات التحميمييية بالضيرورة تييوافر القيدرة عمييى تحميييل المشياكل بالشييكل اليذي يسيييل معييو تناولييا مييع اكتسياب ا
وزيادة القدرة عمى التعاميل ميع المعموميات الجدييدة جمعيا وتنظيميا والخيروج باسيتنتاجات منطقيية تيرتبط ارتباطيا 

تعمميوه مين المدرسية فيي حيياتيم  جيدا بالمقدمات المطروحة، إن ذلك يفسيح المجيال أميام المتعمميين لتطبييق ميا
 ين المدرسة والحياة خارجيا. خارجيا األمر الذي يسيم في إزالة الحواجز ب

 : يأهداف مرتبطة بالتقييم الذات [3]
بصيفة خاصية إليى زييادة قدرتيو عميى تقيويم نفسيو  ييحتاج المتعمم بصفة عامية وفيى إطيار اليتعمم اليذات

بنفسيو وذلييك يسييتمزم بالضيرورة زيييادة قدرتييو عميى تقييدير مسييتوى معارفيو ومسييتوى ميارتييو ومين ثييم إدرا ك حييدود 
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م مكانياتيمقدراتو وا  حيث أن ىذا األسموب من التقيييم يسياعد ، كانياتو فضال عن إدراك حدود قدرات اآلخرين وا 
المييتعمم عمييى إدراك مييواطن الضيييعف فيعمييل عمييى عالجييييا ذاتيييا أو بمسيياعدة معممييو، ومييين ثييم يصييبح تقدميييو 

ميتعمم الشيعور بييالنقص مرتبطيا باسيتعداداتو ىيو ولييس باسييتعدادات الجماعية التيي ينتميى إليييا وبييذلك يتجنيب ال
 والخوف من الفشل. 

 أهداف متعمقة باتجاهات المتعممين:  [4]
اكتساب المتعمم اتجاىات إيجابية نحو اليتعمم بصيفة عامية ونحيو مينتيو بصيفة خاصية،  يمن الضرور 

ذا كانييت المقييررات التربوييية ميين شييأنيا تعييديل اتجاىييات المتعممييين نحييو مينييتيم، فييإن اسييتخدام اسييموب الييتع مم وا 
يسييييم أيضيييا فيييي تنميييية اإلحسييياس بالكفييياءة الشخصيييية  يفيييي تيييدريس تميييك المقيييررات وأن اليييتعمم اليييذات ياليييذات

إضيافة إلييى تحقييق مسييتوى ميين  ،واإلنجياز والثقيية بيالنفس فضييال عين تأكيييد اليذات واإلحسيياس بالرضيا والسييرور
 . (14)الحماس واستغراق الذات في األنشطة التي تقوم بيا

 مبّررات التعّمم الذاتي:  [5]
ظير أسموب التعّمم الذاتي ليواكب جميع األحداث والتطورات بكيل المقياييس، ومين ىنيا يسيتوجب ذكير 

 :(15)حاجة الفرد لمتعمم الذاتي، وىي كما يأتي
مواكبة جميع التغييرات والم جريات بسبب ما يشيده العالم من انفجار معرفيي فيي كافية المجياالت، مميا  .1

 يساىم في بناء مجتمع قائم عمى العمم والمعرفة. 
 االبتعاد عن جميع األساليب واألنظمة التعميمية التربوية الم عتادة والروتينية.  .0
 نافسي. توفير الميارات لتمبية حاجات سوق العمل الت .3
تطوير ميارات متعمقة بالعمل والدراسة وغيرىا. الم ساىمة بحل الم شكالت الشخصيّية والمينّيية التيي قيد  .4

 تواجو الفرد بصورة فردّية. 
 . (16)حاجة المتعّمم لمعرفة العديد من الميارات والخبرات والمعمومات السميمة .5

 
                                                           

 .06، ص0213، )يد/ طارق عبد الرؤف عامر، د/ إيياب عيسى المصر ( 14)
 .46-44ص (،0213، )يإيياب عيسى المصر  /د ،طارق عبد الرؤوف عامر /د( 15)
 .06/7/0202الممك سعود، وقت الدخول  جامعة( 16)
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 :  يأسباب التعمم الذات [6]
تعيرف اليذات  يلمشخصيية، والشيك أن مين الضيرور  يفي التوجيو اليذات يمحور أساس يإن التعمم الذات

شييباع الحاجييات وتنمييية  وتحقيقيييا وتنميتيييا عيين طريييق االكتشيياف والدراسيية والمعرفيية والفيييم وتنمييية الدافعييية وا 
ىيو القدرات وتنمية مفيوم اليذات األكاديميية وفيى ىيذا تأكييد اليذات وتشيير الدراسيات التربويية إليى أن المسيتقبل 

 .يلمتعمم الذات
 : يمراحل وشروط التعلم الذات

من المعموم أن التعمم ىيو اكتسياب السيموك نتيجية لمخبيرة والممارسية، وأن اليتعمم ىيو ميا يحيدث لمميتعمم 
، ومعيروف أن اليتعمم ليو قيوانين يجيب أن ةمجاالتيو متعيددة ومسيتوياتو متفاوتيحين يتعمم، وىيو عمميية معقيدة، و 

 تراعى منيا: 
 . ةقانون االستعداد لمتعمم ويرتبط بالدافعي .1
 قانون المران والتدريب والتكرار.  .0
 قانون األثر الطيب الذي يسبب السرور والرضا واإلشباع والشعور بالنجاح ويعززه اإلثابو.  .3
 قانون الحداثة حيث األحداث أفضل وأسبق في االستدعاء.  .4
 التركيز.  قانون الشدة أو .5
 جب التعمم الصحيح من أول مرة. قانون األولوية حيث ي .6
 وخصائصه:  يمات التعمم الذاتس

مجيال المغيات  يفيوتكنولوجييا التعمييم  ياليتعمم اليذاتبعنيوان ) ةدراسي( فيي 1984) ييشير صالح العربي
 مجموعة من السمات الرئيسية يتميز بيا وىى:  ي( إلى أن لمتعمم الذاتةاألجنبي

حاجييات المييتعمم ورغباتييو وقدراتييو واىتماماتييو أساسييا يتقييرر فييي ضييوئو طبيعيية الميينيج  ييعتبيير الييتعمم الييذات .1
 واألنشطة المنوط بو تحت لوائو.  يالدراس

 : يلذاتية التعمم ى يىناك سكات ثالث .0
 أن يتولى المتعمم تحديد األىداف المنيجية التي يسعى إلى تحقيقيا.  -أ 
ييييق ىيييذه األىيييداف بحييييث تتنييياغم ميييع حاجييية أن تصيييمم األنشيييطة التعميميييية التيييي تيييؤدى إليييى تحق -ب 

 المتعمم وقدراتو ورغباتو.
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أن تعتمد سرعة عرض المعمومات المراد تعممييا والمييارات المرجيو إتقانييا عميى قيدرات الميتعمم   -ج 
 ورغباتو وأىدافو.

 عميى التوافيق بيين المفياىيم والمييارات الميراد تعممييا وبيين حاجية اليدارس لمثيل ىيذه ييعمل التعمم الذات
المفاىيم والميارات بحيث تخضع لقدرات الدارس وتغير وفق رغباتو، وقيد يقيوم الميتعمم بممارسية ذليك وحيده أو 

 ضمن مجموعة من الدارسين. 
 مميزات التعمم الذاتى:

 يتضع أن لمتعمم الذاتى عدة مزايا من أىميا: 
يطور عممية التعمم بحيث يصل المتعمم إلى أقصى نمو يؤىل لو الفروق الفردية التيي تمييزه عين غييره  .1

مين المتعممييين، بمسياعدة المييتعمم عمييى التحصييل إلييى أقصييى درجية ممكنيية عيين طرييق معرفيية حاجاتييو 
 التعميمية الفردية. 

 حاجاتو وقدراتو. يطور أىداف عممية التعمم ويحدد أىداف واقعية لكل متعمم تتناسب مع  .0
القية لعممية التعمم بحيث يمتقى التوجيو والرعاية واإلرشاد في جو من الثقة واألمن يوفر خصوصية أخ .3

 بعيدا عن التشيير والحرج. 
 يوفر دافعية قوية لممتعممين من خالل توفير التنوع في المواد التعميمية والنشاطات واألىداف.  .4
تعمم مميا يمكين مين الحصيول عميى فييم أفضيل لمميتعمم مين خيالل يعطى الفرصة لممعمم لمتابعة كيل مي .5

 إطالعو عمى واقعو وحاجاتو وقدراتو وسرعة تعممو. 
 يعود المعمم عمى االعتماد عمى النفس فتقوى بذلك شخصيتو ويتولد لديو الميل إلى االبتكار.  .6
جيييابى عميييى نميييو يعيييود الميييتعمم عميييى مواجيييية المشيييكالت والعميييل عميييى حيييال مميييا يكيييون ليييو األثييير اإلي .7

 المتعمم. 
 يوثق الصمة بين المعممين والمتعممين.  .8

 
 
 



 الوهارات وتنوية الذاتي بالتعلن وعالقتها اإللكتزونية العاهة العالقات

 
 611                            0202  ديسمبر -  يوليو    ثامنالالعدد      المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال        

 

 نتائج الدراسة التحميمية :
ف عمى أساليب عمل مواقع التعمم الذاتي، ونوعية برامج التعمم التعر  سعت الدراسة التحميمية إلى

من خالل تصميم استمارة  المواقعوتم تحميل تمك الذاتي المقدمة، وحجم االستفادة الممكنة من تمك المواقع، 
لمضمون الكيفي، بيدف اإلجابة عمى تحميل مضمون وباستخدام أسموب تحميل المضمون الكمي وتحميل ا

 .تساؤالت الدراسة التحميمية
 التحليلية : الدراسة عينةمواقع التعلم الذاتي خصائص  -أولا 

 

 ( 2جدول ) 
 خصائص مواقع الدراسة التحليلية

 % ك خصائص المواقع

 
 
 
 

 سنة اإلطالق
 
 

0262 6 62 

0266 0 02 

0260 0 02 

0262 0 02 

0268 6 62 

0267 6 62 

0267 6 62 

 
 نوع الملكية

 72 7 أفراد

 02 0 مؤسسات

 
 لغة الموقع

 82 8 اللغة العربية

 82 8 اللغة اإلنجليزية

 
 

 المقر الرئيسي

 82 8 الوليات المتحدة األمريكية

 02 0 العربية السعوديةالمملكة 

 62 6 المملكة المتحدة

 62 6 األردن

 62 6 مصر

 مواقع 62ن = 
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 ( إلي التالي :3تشير بيانات الجدول رقم )
 طالق مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية سنوات إ -1

من إجمالي  %( 02) نسبة كل منيا بمغت حيثفي المقدمة  0213، 0210، 0211 أعوام تجاء
، 0217، 0215، 0212جاءت أعوام و مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية بواقع موقعين لكل عام، 

في المرتبة الثانية حيث تم إطالق موقع واحد من المواقع عينة الدراسة التحميمية في كل عام، وذلك  0218
ات قد تم إطالقييا في العقد األخير ؛ حيث لكل منيا، وي الحظ أن جميع ىذه المنص %( 12)بنسبة بمغت 

أن ىذا النمط من التعمم حديث نسبيًا، فإذا كانت ىذه المنصات العشر التي وقع اختيار الباحثة عمييم لما 
يتمتعوا بو من شيرة واسعة، وارتفاع نسبة المتابعين قد تم إطالقيا في العشر سنوات األخيرة فإنو يمكن التنبؤ 

من ىذه النوعية من المنصات في المستقبل القريب ؛ خاصة في ظل انتشار األمراض بإطالق العشرات 
(، والذي أدى إلى توقف الحياة في المدارس والجامعات عمى مستوى العالم، 19-الفيروسية كفيروس )كوفيد

التعميم عن والذي أدى بدره إلى اتجاه المسئولين عن التعميم في مختمف دول العالم نحو االعتماد عمى أنظمة 
 بعد، مما يمنح منصات التعمم الذاتي أىمية متزايدة .

 نوع الممكية -0
 82بنسبة بمغت ) وذلك في المقدمة ممكية األفراد لمواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميميةجاءت 

م قدرة %(، وربما يعود ذلك إلى عد 02، وجاءت ممكية المؤسسات في المرتبة الثانية وذلك بنسبة بمغت )%(
نشاء مؤسسات تعميمية عمى  األفراد الراغبين في تقديم الخدمات التعميمية واالستثمار فييا عمى تأسيس وا 
أرض الواقع، وذلك عمى عكس المؤسسات التي لدييا القدرة عمى ذلك وىو ما يتضح ويظير جميًا في إنشاء 

 العديد من الجامعات الخاصة في اآلونة األخيرة .
 لغة الموقع -3

%(، وىي 52لغة المواقع مناصفة بين العربية واالنجميزية، حيث بمغت نسبة كل منيما )ت جاء
ليست مصادفة حيث أن الباحثة تعمدت في اختيار عينة الدراسة التحميمية أن تكون مناصفة بين المنصات 

ة لتمثيل المنصات الناطقة بالمغة اإلنجميزية والمنصات الناطقة بالمغة العربية ؛ حتى تكون ىناك فرصة عادل
 العربية في العينة،.
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 المقر الرئيسي -4

جاءت الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدول التي يوجد بيا منصات لمتعمم الذاتي وذلك  -
%(، حيث يوجد بيا وحدىا خمس من منصات التعمم الذاتي عينة الدراسة  52بنسبة بمغت )

 التحميمية .

ة في المرتبة الثانية من حيث وجود منصات التعمم الذاتي عينة جاءت المممكة العربية السعودي -
%(، حيث يوجد بيا منصتان من منصات التعمم  02الدراسة التحميمية، وذلك بنسبة بمغت )

 الذاتي عينة الدراسة التحميمية .

خيرة جاءت المممكة المتحدة في المرتبة الثالثة، واألردن في المرتبة الرابعة، ومصر في المرتبة األ -
%( لكل  12من حيث وجود منصات التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية، وذلك بنسبة بمغت )

منيا، حيث يوجد بكل منيا منصة واحدة من منصات التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية، وتم 
 االعتماد في الترتيب عمى أساس أسبقية التأسيس واإلطالق .

لى حد كبير ؛ حيث أن الواليات المتحدة األمريكية من أولى دول العالم إنتاجًا ويعد ىذا التمثيل منطقيًا إ
 لمتكنولوجيا، إضافة إلى ما تمتمكو من خبرات وقدرات مادية، وريادة في تطوير أنظمة التعمم في العالم .

 

 نتائج الدراسة:ثانيا 
 التساؤالت الخاصة بالمضمون ) ماذا قيل ( - أ

 المراكز األولى من بين ما تقدمه مواقع التعمم الذاتي؟ما المضامين التي تحتل  -1

 يجيب عنو الشكل التالي :

 
 شكل يوضح مضمون مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية

0
10
20
30
40

31.86 
20.88 13.27 8.32 8.03 5.47 4.82 3.96 3.39 
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 تشير بيانات الشكل إلى التالي :
مية وذلك جاء مضمون التعميم في مقدمة المضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحمي -

 ( دورة تعمم ذاتي،88280%(، حيث تكرر ظيوره في ) 31.86بنسبة )
( دورة تعميمية، ويأتي من بعده 63889( قدم وحده )Udacityوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع )

( دورة، ثم موقع 945( الذي قدم )Lynda( دورة، ثم موقع )01154( الذي قدم )Udemeموقع )
(Edx الذي قدم )(( دورة، ثم موقع )916Coursera( الذي قدم )الذي 690 )( دورة، ثم موقع )رواق

( دورة، ثم موقع )تيرا كورسيز( الذي قدم 117( دورة، ثم موقع ) أكاديمية حسوب( الذي قدم )036قدم )
( دورات، 7( دورة، ثم موقع ) أكاديمية زاد( الذي قدم )07( دورة، ثم موقع )إدراك( الذي قدم )99)

ويالحظ أن المواقع العربية اعتمدت بشكل أساسي في دوراتيا التعميمية عمى تعميم المغات المتعددة مثل : 
اإلنجميزية، الفرنسية، اإليطالية، االسبانية، الروسية، الصينية، اليابانية، األلمانية، التركية.... وغيرىا، 

متكاممة في العموم الشرعية مثل :  ويستثنى من ذلك موقع أكاديمية زاد المتخصص في تقديم مناىج
الحديث، الفقو، التفسير، العقيدة، التربية اإلسالمية، السيرة النبوية، والمغة العربية، أما المواقع األجنبية 
فبجانب تقديم دورات تعميم المغات اىتمت بتقديم دورات لمتعميم الجامعي والتعميم المستمر في مختمف 

 المواد التعميمية .
مون العموم في المرتبة الثانية بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة جاء مض -

( دورة تعمم ذاتي، وتشير 57700%(، حيث تكرر ظيوره في ) 02.88التحميمية وذلك بنسبة بمغت )
تي من بعده موقع ( دورة في العموم، ويأ36460( قدم وحده )Udacityالبيانات التفصيمية إلى أن موقع )

(Udeme( الذي قدم )( دورة، ثم موقع )19016Coursera( الذي قدم )دورة، ثم موقع 824 )
(Lynda( الذي قدم )( دورة، ثم موقع )734Edx( الذي قدم )304 )( دورة، ثم موقع ) أكاديمية حسوب

( دورة، 04الذي قدم )( دورة، ثم موقع )إدراك( 53( دورة، ثم موقع )رواق( الذي قدم )125الذي قدم )
وتنوعت الدورات بين عموم الكيمياء والفيزياء واألحياء والعموم الصحية )صحة نفسية( إضافة إلى العموم 
االجتماعية واإلنسانية وعموم البيانات والعموم اليندسية، ويالحظ من األرقام التفصيمية أن المواقع األجنبية 

 العموم من المواقع العربية .كانت ىي األكثر اىتمامًا بتقديم مضمون 
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جاء مضمون التصميم في المرتبة الثالثة بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة  -
( دورة تعمم ذاتي، 36697%(، حيث تكرر ظيوره في ) 13.07الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )

 وحده ( قدمUdemeوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع )
( دورة، ثم موقع 16186( الذي قدم )Udacity( دورة تصميم، ويأتي من بعده موقع )18914)
(Lynda( الذي قدم )( دورة،  ثم موقع )713Coursera( الذي قدم )( دورة، ثم موقع )384Edx )

قدم  ( دورة، ثم موقع )رواق( الذي145( دورة، ثم موقع ) أكاديمية حسوب( الذي قدم )009الذي قدم )
( دورات، 7( دورة،  ثم موقع )إدراك( الذي قدم )36( دورة، ثم موقع )تيرا كورسيز( الذي قدم )83)

وتنوعت الدورات بين تصميم الجرافيك، والتصميمات اليندسية، وتصميم المواقع اإلليكترونية، والتصميم 
 لعاب والشعارات.الميكانيكي، وتصميم اإلنفوجرافيك، والتصميمات الكيربائية، وتصميمات األ

جاء مضمون التنمية البشرية وتنمية الميارات في المرتبة الرابعة بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع  -
( 00995حيث تكرر ظيوره في )، %( 8.30التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )

( دورة تنمية 00228( قدم وحده )Udeme) وتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع، دورة تعمم ذاتي
( الذي قدم Udacity( دورة، ثم موقع )385( الذي قدم )Edxويأتي من بعده موقع )، بشرية وميارية

، ( دورة119( الذي قدم )رواقثم موقع )، ( دورة137( الذي قدم )Courseraثم موقع ) ، ( دورة041)
ثم موقع )أكاديمية ، ( دورة09( الذي قدم )إدراكثم موقع )( دورة، 48( الذي قدم )تيرا كورسيزثم موقع )

وتنوعت الدورات بين دورات فيم وتنمية الذات، وتفسير سموك اآلخرين ( دورة، 08حسوب( الذي قدم )
والطرق السميمة لمتواصل معيم، وتنمية الميارات الشخصية والتحفيز والتغمب عمى الصعوبات وتخطي 

ى تحقيق الطموح، إضافة إلى تنمية الميارات الموجودة بالفعل لدى البعض مراحل الفشل، واإلصرار عم
 وذلك بتقديم دورات متقدمة في مختمف المجاالت .

بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي جاء مضمون االقتصاد واألعمال في المرتبة الخامسة  -
( دورة تعمم 00016، حيث تكرر ظيوره في )(% 8.23عينة الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )

اقتصاد وأعمال، ( دورة 14190( قدم وحده )Udacityوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع )، ذاتي
 ، ( دورة1016( الذي قدم )Lynda( دورة، ثم موقع )5643( الذي قدم )Udemeويأتي من بعده موقع )

 ثم
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ثم موقع )أكاديمية ، ( دورة146( الذي قدم )Edxثم موقع )، ( دورة803( الذي قدم )Courseraموقع )
( الذي تيرا كورسيزثم موقع )، ( دورة31( الذي قدم )رواق( دورة، ثم موقع )118حسوب( الذي قدم )

، وتنوعت الدورات بين دورات إدارة األعمال ( دورة01( الذي قدم )إدراك( دورة، ثم موقع )06قدم )
دارة المؤس دارة الوقت، والقيادة واإلدارة، والتمويل، ريادة األعمال، التجارية، وا  سات التعميمية، وا 

عداد كراسات الشروط  واستراتيجيات األعمال التجارية، وميارات كشف تزييف األوراق النقدية، وا 
 والمواصفات، والعمالت الرقمية مثل البتكوين.

التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة  بالنسبة لممضامينجاء مضمون التسويق في المرتبة السادسة  -
، ( دورة تعمم ذاتي15117، حيث تكرر ظيوره في )%( 5.47الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )

ويأتي من بعده تسويق، ( دورة 14363( قدم وحده )Udemeوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع )
ثم موقع )أكاديمية  ، ( دورة147( الذي قدم )Edxقع )( دورة، ثم مو 318( الذي قدم )Courseraموقع )

( تيرا كورسيزثم موقع )، ( دورة86( الذي قدم )Udacity، ثم موقع )( دورة100حسوب( الذي قدم )
وتنوعت الدورات بين دورات التسويق اإلليكتروني، واستخدام مواقع التواصل ( دورة، 81الذي قدم )

 وميارات البيع، والتسويق اإلعالمي. (،SEOاالجتماعي في التسويق، وال)

جاء مضمون البرمجة في المرتبة السابعة بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة  -
، ( دورة تعمم ذاتي13300%(، حيث تكرر ظيوره في ) 4.80الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )

ويأتي من بعده ، ( دورة برمجة11304( قدم وحده )Udemeوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع )
( دورة،  ثم موقع 703( الذي قدم )Lynda( دورة، ثم موقع )706( الذي قدم )Courseraموقع )

ثم موقع )رواق( الذي ، ( دورة173( الذي قدم )Edxثم موقع )، ( دورة098)أكاديمية حسوب( الذي قدم )
دورات تعليم لغات  ، وتنوعت الدورات بيندورة (30( الذي قدم )( دورة، ثم موقع )تيرا كورسيز46قدم )

 وبرمجة تطبيقات األندرويد واأللعاب .، وقواعد البيانات، وغيرها HTMLو  JAVAالبرمجة مثل 

بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التقني في المرتبة الثامنة مضمون الجاء  -
وتشير ، ( دورة تعمم ذاتي12946، حيث تكرر ظيوره في )%( 3.96وذلك بنسبة بمغت )التحميمية 

ويأتي من بعده موقع تقنية، ( دورة 9635( قدم وحده )Udemeالبيانات التفصيمية إلى أن موقع )
(Lynda( الذي قدم )( دورة، ثم موقع )604Edx( الذي قدم )دورة064 ) ،  )ثم موقع )أكاديمية حسوب
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( 54( الذي قدم )رواق( دورة، ثم موقع )145( الذي قدم )Courseraثم موقع )، ( دورة173م )الذي قد
وتنوعت الدورات بين دورات إنشاء تطبيقات   ( دورة،06( الذي قدم )تيرا كورسيزثم موقع ) دورة،

وأنظمة ، وشبكات الحاسب األلي، األندرويد، وتييئة محركات البحث، وىندسة البرمجيات
 التشغيل....وغيرىا .

بالنسبة لممضامين التي تناولتيا مواقع التعمم الذاتي جاء مضمون الفنون واإلعالم في المرتبة األخيرة  -
، ( دورة تعمم ذاتي9374%(، حيث تكرر ظيوره في ) 3.39عينة الدراسة التحميمية وذلك بنسبة بمغت )
عالم8071حده )( قدم و Udemeوتشير البيانات التفصيمية إلى أن موقع ) ويأتي من ، ( دورة فنون وا 

( دورة،  ثم موقع 338( الذي قدم )Coursera( دورة، ثم موقع )718( الذي قدم )Lyndaبعده موقع )
 ( دورات، وتنوعت الدورات بين دورات6ثم موقع )إدراك( الذي قدم )، ( دورة41)رواق( الذي قدم )

دارة موا، المحتوى الرقمي، وأمن المعمومات ، والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، والمونتاج، قع التواصلوا 
 والكتابة اإلبداعية .، والموسيقى والغناء، والرسم بكافة أنواعو، واليندسة الصوتية

وربما يعود ذلك لمكم اليائل من ، وبناء عمى ما سبق ي الحظ أن المواقع األجنبية غالبا ما تأتي في المقدمة
( وحدىم يوجد عمى كل منيما Udacity( و )Udemeتمك المواقع حيث أن موقعي )الدورات الموجودة عمى 

 .أكثر من مئة وثالثون ألف دورة تعمم ذاتي
 

 :مناقشة عامة لنتائج الدراسة
أوضحت نتائج الدراسة التحميمية أن مضمون التعميم جاء في مقدمة المضامين التي تناولتيا مواقع التعمم   -1

تشبع لتحميمية، واتفقت في ذلك مع نتائج الدراسة الميدانية التي اوضحت أن "الذاتي عينة الدراسة ا

عينة الدراسة الميدانية بالنسبة لإلشباعات  ستجاباتاألعمى بين متوسطات ا جاءت "رغبتي في التعلم
 المتحققة من استخدام مواقع التعمم الذاتي.

عينة الدراسة عمى مواقع التعمم الذاتي التكاليف الدورات المدفوعة بينت نتائج الدراسة التحميمية أن  -0
، وىو ما يفسر ترتيب استفادة عينة % ( 99.20جاءت في المقدمة وذلك بنسبة بمغت ) الميدانية 

الدراسة الميدانية من الدورات المجانية غير المكمفة الذي جاء في المرتبة الثالثة بالنسبة الستفادة عينة 
 رسي العالقات العامة من استخدام مواقع التعمم الذاتي .الدراسة الميدانية من مما
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عمى مواقع التعمم الذاتي عينة الدراسة التحميمية أشارت نتائج الدراسة التحميمية إلى أن الدورات التأسيسية  -3
وبذلك لم تأتي ممبية لحاجة عينة الدراسة ، وسبقت بذلك دورات تنمية الميارات، جاءت في المقدمة

الحاجة إلى تنمية مياراتي جاءت في مقدمة أسباب استخدام عينة الميدانية التي أوضحت نتائجيا أن 
إجراء استطالعات ويفسر ذلك أن ، الدراسة الميدانية من ممارسي العالقات العامة لمواقع التعمم الذاتي

لموقع وتوفيرىا جاء في مقدمة سبل التطوير التي تحتاجيا مواقع دورية لمتعرف عمى احتياجات رواد ا
 . التعمم الذاتي لتكون أكثر فعالية من وجية نظر عينة الدراسة الميدانية

تقديم معمومات بين أوضحت نتائج الدراسة التحميمية التنوع في أسموب معالجة البرامج لممادة التعميمية ما  -4
عتماد عمى الوسائط المتعددة في شرح المحتوى، وكذلك االعتماد عمى عامة، وتقدين منيج متكامل، واال

أكثر من أسموب في بعض الدورات والتي جاءت في المرتبة األولى بين أساليب معالجة البرامج المقدمة، 
 وىو ما يجعميا تتناسب مع الفروق الفردية وتفضيالت األفراد في استقبال المادة العممية .

السمات األساسية المميزة لعينة الدراسة الميدانية من ممارسي العالقات أن  سة الميدانيةنتائج الدرا بينت -5
العامة أن النسبة األكبر منيم ينتموا إلى مؤسسات خاصة وىو ما قد يشير إلى اىتمام المؤسسات 

األكبر  الخاصة بالعالقات العامة أكثر من اىتمام المؤسسات الخاصة، كما أن المؤىالت العممية لمنسبة
منيم قريبة إلى حد ما من عمل العالقات العامة وليست وثيقة الصمة وربما يفسر ذلك أن النسبة األكبر 
من العينة يعممون في مؤسسات خاصة والتي ربما يكون ليا معايير أخرى أكثر أىمية من مدى ارتباط 

كبر منيم من ذوي سنوات الخبرة المؤىل العممي بطبيعة عمل ممارس العالقات العامة، كما أن النسبة األ
القميمة ويشغموا وظيفة موظف عالقات عامة وبالتالي ىم األكثر احتياجًا لمواقع التعمم الذاتي لتنمية 

 مياراتيم .

جاء في مقدمة المواقع المضمة لدى عينة الدراسة،  Courseraأشارت نتائج الدراسة الميدانية أن موقع  -6
واسعة التي يمتمكيا الموقع بين مواقع التعمم الذاتي، وىو ما يبرر أن نسبة وربما يعود ذلك إلى الشيرة ال

 %( من عينة الدراسة الميدانية ذكروا أن مواقع التعمم الذاتي تحتاج إلى تطوير أساليبيا الدعائية .58)

وتساىم في أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن اتجاىات العينة نحو مواقع التعمم الذاتي أنيا مفيدة جدًا  -7
وىو ما يمكن االستفادة منو والبناء عميو من قبل المؤسسات المختمفة ، تطوير مينة العالقات العامة

خاصة تمك التي تحقق معدالت أرباح عالية في تدشين مواقع اليكترونية تضع عمييا مجموعة من 
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ظفييا والعاممين في الدورات التخصصية في مجال عمميا تساىم بيا في رفع كفاءة وتنمية ميارات مو 
ن اعتبرت ذلك جزء من مسئوليتيا االجتماعية .، نفس المجال  حتى وا 

اتجاىات ممارسي العالقات تبين من اختبار فرض الدراسة أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  -8
عالية ، وىو ما يثبت فومعدالت التعرض ليذه المواقع نترنت كوسيمة لمتعمم الذاتياالمواقع نحو العامة 

 مقترح تدشين المؤسسات لمواقع تعمم ذاتي الذي ذكرناه في النقطة السابقة .
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