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 استخدام مهارات االتصال في برامج المسؤولية االجتماعية بالشركات الخدمية 
في الفتره من   )دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق علي الشركة السودانية لالتصاالت "سوداتل"

 (  م2020-م2015
                                                 2محمد بشير منصور  ب.                                                     1موسي عبدالهادي عبدهللا عنقوبة أ.
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 مستخلص 
العامة في تعزيز برامج المسؤولية االجتماعية والوسائل التي تسخدمها في    تقاالدراسة أوال للتعرف علي دور وظيفة العال  تهدف

الشركات  للتعريف علي برامجها لمسؤولية االجتماعية، ثانيا تحاول الدراسة ان توضح مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات 
المتباين بفئاالسودانية لالتصاالت "سوداتل"، وذ ته ومعرفة حجم المساهمة المالية تجاه برامج  لك بهدف التواصل مع جمهورها 

التنمية المستدامة. وتكتسب الدراسة اهميتها ايضا من خالل ابرازاهمية دراسة توظيف العالقات العامة في تعزيز برامج المسؤولية 
م ايضا  اهميتها  تكتسب  كما   ، الخاصة  الشركات  في  فياالجتماعية  الشركات  بدور  المتزايد  االهتمام  خالل  المسؤولية    ن 

االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة عبرها للبيئة والمجتمعات المحلية، وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي والتحليلي  
التي تقدمها الشركة في  ومن اهم نتائج الدراسة أن جمهور الشركة السودانية لالتصاالت " سوداتل" راض تماما عن الخدمات  

كن ليس لديها اي معلومة مسبقة عن الخدمات التي تقوم بها في مجال المسؤولية االجتماعية، ووأضحت  جميع المجاالت ، ول
 الدراسة بأن الشركة ال تقوم بارفاق معلومات عن برامجها للمسؤولية االجتماعية.

وكذلك من اهم التوصيات    بتوعية المجتمع تجاه المسؤولية االجتماعيةأهم توصيات الدراسة أن علي الشركات زيادة االهتمام   
ان يجب علي الشركة ان تراعي وتهتم بالوسائل االعالمية الحديثة في االعالن عن برامج المسؤولية المجتمعية بهدف ايصال  

 امة.المعلومات الكاملة بخصوص برامج المسؤولية االجتماعية لجمهورها لتحقيق التنمية المستد
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 المقدمة:
يلمسها كل فرد يعيش   المعلومات وهذه حقيقة  التقانة، ثورة يتميز هذا العصر باالتصاالت وتنظيم   الثورات الثالث: ثورة  عصر 

 .االتصاالت وثورة المعرقة وهذه مميزات العصر الحديث المتغير
النظرية علي ان مهنتهم تنحصر في بناء الصورة الذهنية مجال العالقات العامة من الناحية    وهناك اتفاق بين معظم المشتغلين في

وجود علي  وحرصها  الشركات  عن  للجمهور  حالله   المحببة  من  تتمكن  بيحث   جماهيرها  وبين  بينها  ومستمر  متبادل  اتصال 
 الوصول الي التوافق  والتفاهم المشترك بين الشركات والجماهير. 

ة الماسة لدائرة العالقات العامة واستخدامها للتقنيات الحديثة في وظيفة االتصال الفعال ومهارته، في التواصل رز الحاجولذلك تب 
 لمسؤولية االجتماعية وصوال لتقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع والبيئة.وتعزيز برامج ا

 مشكلة الدراسة:
دو  لتزايد  البحث  مشكلة  الفتبرز  االتصال  وظيفة  وتبعات  برامج ر  لتعزيز  الخدمية  بالشركات  العامة  العالقات  في  ومهاراته  عال 

االجتماعية اال  المسؤولية  وهذا  خاصة  من بصفة  واالستفادة  استخدام  الشركات  هذه  في  العامة  العالقات  ادرات  من  يتطلب  مر 
 ظيفها بشكل امثل . التطور التكنولوجي في التقنيات الحديثة في وسائل االتصال وتو 

م عن برامج وتكمن المشكلة في استخدام دائرة العالقات العاامة في استخدام الشكل التقليدي  لوتنموية وسائل االتصال في االعال  
المسؤولية االجتماعية وخدمات الشركة وتعزييز ثقة الجمهور تجاه اهداف الشركة الخدمية وتحقيق الربحية والمساهمة في تحقيق  

 نمية في المجتمع وحماية البيئة.الت 
 التطور( –النشاة  ـ المفهوماالول: االتصال في العالقات العامة ) المبحث

 وتعريفاته:مفهوم االتصال 
مجال  مع  يتمشي  بما  اليه  ينظر  هؤالء  من  فرد  وكل   . والتسويق  واالعالن   والتوجيه  والتربية  بالثقافة  المهتمون  به  اهتم  لقد 

وقد ادي تضخم المنشأت وتعقد المشكالت  وتشابك العالقات العامة  والمتغيرات الي    التي يعمل من اجلها.اختصاصه واالهداف  
ت الي االتصال الغعال فهو الذي يساعد علي خلق نوع من االستجابة تجاه اهدف المؤسسات حتي يمكن ان تعاظم حاجة المؤسسا

 تحقق اهدافها.
للعالقا  الريئسية  الوظيفة  اصبحت  باولقد  فهيتقوم  االتصال  وظيفة  هي  العامة  بالمؤسسة  ت  تعريف  بجماهيرها  المستمر  التصال 

  وترط جميع وظائفها بعملية االتصال.  وسياساتها فاالتصال هو جوهر العقات امة 
العالقات  يري الباحث ان تحديد مفهوم االتصال وما يتصل به من مفاهيم ومجاالت مختلفة يعطي بلورة لمفهوم االتصال في نجال 

باجتهاد .  العامة االتصال  مفهوم  تتضمن  التي  المؤلفات  بعض  ظهرت  التاريخ  عبر  المجتمعات  له  تعرضت  الذي  التطور   ومع 
وغيره من الذين تناولو االتصال من خالل الدوافع وقد ساهم اهتمام المختصين (   Charles Conolyالعلماء امثال تشالرز كونتي)
لنفس واالجتماع والسياسة واالنثروبولوجيا في زيادة المعاني المختلفة لكلمة االتصال ، ولكن هذا النوع  في مجاالت متباينة ، كعلم ا

ويشير مفهوم االتصال  الي   ( 3) ه الطرق  والمجاالت تركز علي عنصر  عنصر اساسي هو نقل المعلوماتلم يخل دون جعل هذ
ت  بين الناس  داخل نسق  اجتماعي معين  مختلف من حيث الحجم ومن العملية أو الطريقة التي تنتقل بها االفكار  والمعلوما

 

 .85م( بدونط، ص2003فضيل ديلون االتصال نظرياته ومفاهيمه النظرية ووسائله) القاهرة: دار الفجر،  ( 3)
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المت  النسق  حيث العالقة  فيه ،بمعني ان هذا  بين شخصين أو جماعة أو  ضمنة  ثنائية نمطية  االجتماعي قد يكون مجرد عالقة 
 .  ( 4) مجتمع محلي أو قومي أو المجتمع االنساني ككل

العالقة        الي   يشير  كفهوم  مواالتصال  اجتماعي  نسق  داخل  الناس  بين  تكون  الشخصية    ( 5)عين التي  عليه  تنطوي  ما  بكل 
يرات فهو عنصر اساسي في تكون العالقات االنسانية  اضافة الي ان االنسان بطبعه كائن  االنسانية من تعقيدات ومشكالت  وتغ

 . ( 6)تواصلي تمتاز تواصليته بما توصف به  من كونها تواصلية واعية
بناؤه في هذا االطار، كما تعتبر عملية االتصال   تصال يرتبطفاال       بالمجتمع بكل نظمه ومؤسساته وتعقيداته حيث ينعكس 

التي  المجتمع  والطريقة  يفعله  المجتمع  النه شئ  ينمو ويتطور مع  ان االتصال  للمجتمع ذلك  الحية  الوظييفة  نفسها جزءا من 
ثر بها وتؤثر فيها . واالتصال ال يختصر علي الكلمة  لكنه يمتد  لتي تسود المجتمع يتأ فهو جزء من الثقافة ا  ( 7)يعيش بها المجتمع

 ليشمل صور متعددة.
صال سلوك انساني يمارسه كل فرد في حياته اليومية وقد تكون ممارسته له ال ارادية بمعني انه قد يستطيع ان يعطل قنوات  االت 

معلومة من البيئة المحيطة به اال اذا اغمض عينيه وصم اذنيه   ، او يتلقيرون به ليحول دون ان يتصل به االخاالتصال الخاصة  
وحذر حواسه وعطلها من االحساس واللمس والشم وامتنع عن تناول الطعام والماء. ومن الصعب جدا تحديد التاريخ الذي بدأ فيه  

طور المعارف والتجارب بين بني  ، وفي نمو  وت العلماء في دراسة االتصال كظاهرة اجتماعية تسهم  في تواصل المجتمع وحركته  
البشر لسبب بسيط هو ان هو ان االتصال نفسه قد مر بمراحل عدبدة لم  يستطع العلماء تحديد بداياتها اال في القرنين االخرين  

   . ( 8) التاسع عشر والعشرين وهما قرنا البدايات الحقيقية لثورات االتصال
اتصال    والرسمة  اتصال  وغيي   فالصورة  معينا  ...الخ  احساسا  اليه  وتشير  الغير  لدي  اثرا  تحدث  التي  والمعاني  الرموز  من  رها 

وحدته   علي  والمحافظة  االستمرار  النظام  يستطيع  ال  بدونها  اذ  السياسي،  للنظام  الحياة  شريان  بمثابة  االتصال  عملية  وتعتبر 
   ( 9) الماضي فان النظام يعجز عن االستمرار.ي حوت اعمال وتكامله، وبدون تخزين ونقل السجالت لالنجازات والمعوقات الت 

سواء       للرسالة  الناقلة  والقنوات  الوسائل  في  تنوعا  اوجد  وذلك  سريعا  هائال  تقنيا  تطورا  تشهد  التي  العلوم  من  االتصال  وعلوم 
السياسية واالجتماعية   ذلك بالظروف اكانت مسموعة او مقروءة وبطبيعة الحال فان لكل وسيلة مقدرة علي التاثير لالتصال ويرتبط  

الموجودة في بيئة االتصال في لحظة معينة والتي يكون لها تاثيرها علي الوسائل المستخدمة.واالتصال لغويا في القواميس العربية 
  بانه تبادل  كلمة مشتقة من وصل الذي يعني اساسا الصلة وبلوغ الغاية ) القاموس المحيط( اما قاموس اكسفورد فيعرف االتصال :

ويتم تبادل المعلومات واالفكار بين المرسل ومستقبل او مستقبلين فعندما      ( 10) ونقل االفكار والمعلومات بالكالم والكتابة واالشارات
 نتكلم نريد من يسمعنا، وعندما نكتب نريد من يقراء لنا وعندما نستخدم االيماءات نيد من يستقبلها ويفهمها ويستجيب لها.

 .   ( 11) ومعناها عام أو شائع او مألوف communisمن االصل الالتيني  ال مشتقةكلمة اتص
 

 .5نط، صاالتصال والتعبير االجتماعي)بيروت: دار النهضة العربية(بدو  محمود عودة اساليب ( 4)
 .17م(ص1985مكتبة االنجلو المصرية،  امنية الصاوي، عبد العزيز شرف، نظرية االعالم في الدعوة االسالمية) القاهرة:  ( 5)
 .17،ص1النباء،طحسن صعب، اعجاز التواصل الحضاري االعالمي نحو وكالة عربية دولية ل  ( 6)
 .85ص  ط،  بدون  هرة:دار الفكر العربي،بيروت()القا   أحمد، نظم االتصال، االعالم في الدول النامية  جيهان ( 7)
 15ص ، 1م،ط2005ومهاراته، منشورات جامعة السودان المفتوحة علي محمد شمو، اساسيات االتصال  ( 8)
 3181987ص ط،  القاهرة:مكتبة النهضة العربية،،( بدون علي عبد القادر، اتجاهات حديثة في علم السياسة،)   ( 9)

(10) Wilpur Schramm andDonalad Roberts, the process and effects of mass communication university 
ofilonis  press Ur bana197. 

 15ص  ، 1ط م(2003والتوزيع، ووسائله،) القاهرة: دار الفجر للنشر  فضل ديلو ، االتصال ومفاهيمه، نظرياته( 11)
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بداخلها   تنطوي  التي  الرئيسة  العملية  فهو  واالعالني  والدعائي  النشاط االعالمي   يمثل  الذي  الرئيسي  المصطلح  يعتبر االتصال 
يعا فيما بينها في انها عمليات اتصال ومن هذه عمليات فرعية وأوجه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث اهدافها  ولكنها تتفق جم

االعالم  ( العامة  -الدعاية  -معلوماتال  -االنشطة  في    -العالقات  معينة  وأهداف  غابات  تحقيق  منها  تستهدف  حيث  االعالن( 
تستخدم   االنشطة  هذه  ان  ويالحظ  االخري،  النشاط  اوجه  واهداف  غايات   عن  تختلف  قد  متنوعة  في    وتقنيات  وسائلهمجاالت 

 .( 12)تحقيق اهدافها
 ه:بعض مفاهيم وتعريفات االتصال وتطور 

صورة   وبيان  االتصال   مجال  في  والمختصين  الخبراء  وضعها  التي  االتصال  ومفهيم  التريفات  من  بعض  يلي  فيما  سنستعرض 
 مبسطة لمعني االتصال وتطوره.  

 : ( 13) االتصال هو
 حركات أو اشارات. -ة أو كلماتمايحدث عندما يستجيب االنسان لرمز أو كلم -1
االفكار  او المشاعر او مهارات او خبرات من شخص الي شخص أو اكثر من  االتصال هو عملية نقل المعلومات أو   -2

 حركات ...الخ.  -باستخدام الرموز والكلمات صور
سلوكي  -3 موقف  مصدر    Behavioral-Situation  االتصال  فيه  مستقبلين Messageينقل  أو  مستقبل    الي 

Reciver/s .بهدف التأثير في سلوكهم 
برلو ديفيد  االتصال:  يقول  عملية  كتابه  البحثية  Process of communicationفي  المؤشرات  ان  اللفظي  االتصال  أهمية  عن 

أنه   أوضحت  الستينيات  بداية  في  االمريكي  المجتمع  علي  اجريت  االتصال    –التي  الفرد    –أي  وقت  من  االكبر  الجزء  يشغل 
النشطة  االمريك سااعت  وفي  المتوسط  يقدر  Active-Hoursي  عشر  70بحوالي  والذي  بين  يتراوح   الساعات  عدد  ان  أي   %

ارجاعه الي   -يمكن كما يقول بعض العلماء  -االتصال كعلم يهتم بالسلوك االنساني وشرح جوانبه المختلفة  واحدي عشرة ساعة.
انبثق عن رغبا فقد  يقول برنت"  اليونانية فياصوله االغريقية وكما  فالديمقراطية  اليومية،  الحكم تعتمد في جميع   تهم واهتماماتهم 

جوانبها التجارية واالقتصادية واالدارية والتعليمية علي القوانين غير المكتوبة أي القوانين الشفهية وكان من المفروض علي كل فرد 
نفسه فعل المدافع عن  المحامي  يكون   المجتمع االغريقي ان  المتهم والمدعي معا انب قدما في شكل قضاياهما اما من افراد  ي 

 . ( 14) المحلفين الذين يبلغ عددهم عدة مئات ويجب اقناعهم بعدالة  اقضيته واكثر تعريفها شهرة وتداول
االتصال عند وليبر شرام" مجهود هادف يرمي الي تهيئة قاعدة مشتركة بين المصدر والمستقبل مع مالحظة ان كلمة االتصال 

  في الالتيني تعني تماما   أو مشتركا".أصال
الذي يحدث من خالل الرموز وهذه الرموز قد تكون حركة مرئية أو صورة أو شفافية    Interactionاالتصال هو شكل من التفاعل  

وف  الستجابة سلوكية قد ال يحركها الرمز نفسه في غياب ظر  Stimulusأو حرفية أو منطوقة أو أي شئ يمكن ان يعمل كمحرك
 Purpose of  تخدم الغرض الذي يؤدي الي الفهم المشتركتصال يتضمن كل اشكال  التعبير التي  اال  خاصة للشخص المتلقي.

multiual under standing  . 

 

 .12ص  ط،  بدون  م(2004ة: عالم الكتب، سمير محمد حسين، االعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام،) القاهر  ( 12)
 .17ص /،1ط م( 2001والتوزيع،  مكتبة الفالح للنشر حسني محمد نصر، مقدمة في االتصال الجماهيري، " المداخل والوسائل")القاهرة: ( 13)
 .15-14علي محمد شمو ، اساسيات االتصال ومهارته، مرجع سابق ، ص ( 14)
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هو عملية داللية  تعتمد علي الرموز وعملية عصبية     Rokeach  وروكنيش   De fleurاالتصال كما عرفه العالمان دي فلور  
يتم فيها اكتساب معاني الرموز من خالل التعليم    ةها تسجيل معان ورموز معينة في ذاكرة االفراد.. وهو عملية نفسي حيوية يتم في 

وهو عملية ثقافية تقوم علي اللغة.. واللغة مجموعة من االعراف الثقافية المتفق عليها  وهو عملية اجتماعية باعتباره اسلوبا اساسيا  
 وهاما للتعامل االجتماعي. 

من فرد الخر أومن مجموعة الخري سواء كانت ذات طبيعة    د عرف االتصال ايضا هو كل مايتعلق بانتقال االفكار والمعلوماتقل
وايضا عرف انه التبادل مع االخرين     اجتماعية او ثقافية او علمية سواء كانت تتصل بالناس انفسهم او بالبيئة التي يعيشون فيها.

أكثر من الناس باستعمال وسائل  وايضا عرف بانه التفاعل المباشر بين اثنين أو    ع فرد او جماعة.وهو يعني النقل والتفاعل م
تقنية مثل الهاتف ، التلفزيون ، الراديو ، المعلوماتية وماتوفره هذه الوسائط من صوت وصورة ومعلومة عن الشئ المتصل من  

قروءة" وبدون  لمات سواء كانت منطوقة او مسموعة او مكتوبة "مولما كان االتصال البشري في معظمه عن طريق الك  .  ( 15) أجله
لغة يصبح من المستحيل توصيل المعاني بدقة لالفكار والعواطف واالنفعاالت...الخ ، من المتصل الي المتصل به من الممكن ال

مات  للتعبير عن شئ ما أو فكرة  توصيل الرسالة بنفس الدقة او نفس المعني... الخ ففي كل لغة كلمة علي االقل او عدد من الكل
للكلمة معني او  أو عاطفة أو تجربة ...الخ، وهذ بالذات ويصبح  للتعبير عن هذه االشياء  تم اختيارها  الكلمات  تلك  الكلمة او  ه 

تصال  مدلول عندما يتم االتفاق علي ربط هذه الكلمة او الكلمات بشئ معين في البيئة أو الخبرة االنسانية  وعليه فقد عرف اال
 .  ( 16)بأنه:" عملية تتضمن تفاعال بين فردين أو أكثر"

 المسؤولية االجتماعية:الثاني: المسؤولية االجتماعية في شركة االتصاالت السودانية "سوداتل" المبحث
   ( 17) مر تقع عليه تبعته(أالمسؤولية: )حال أو صفة من يسأل عن  تعريف المسؤولية لغة:

االنسان ليصلح للقيام برعاية من كلفه هللا  ري الذي جبل  هللا تعالي عليه  افعي  بانها االستعداد الفطأما اصطالحا: فقد عرفها الش
 به من أمورتتعلق بدينه ودنياه فان وفي ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان كان غير ذلك حصل له العقاب.

 .  ( 18)ومطالبا عن أمو أو أفعال أتاها مايكون به  االنسان مسؤال تعريف المسؤولية االجتماعية  لغويا:
 ال يوجد تعريف موحد للمسؤولية االجتماعية، فيما يلي نورد بعضا منها: :تعريف المسؤولية االجتماعية

هي التزام علي منشأة االعمال تجاه المجمتع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة من االنشطة االجتماعية مثل  ❖
 . ( 19) سين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث. وخلق فرص عمل وحل مشكلة االسكان وغيرها.حت محاربة الفقر و 

يعرفها البنك الدولي بانها )التزام اصحاب النشاطات االقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع المجتمع   ❖
والتنمية   االقتصاد  يخدم  بأسلوب  المعيشة  لتحسين مستوي  القطاع  ا  فيالمحلي  به  يقوم  الذي  التنموي  الدور  ان  واحد، كما  ن 

  تعرفها جمعية االداريين االمريكين  الخاص يجب أن يكون بمبادرة داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار في المؤسسة(.

 

 .27ص  ، 1م( ط2010عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  خل منهجي تطبيقي"علي فالح الزغبي، االتصاالت التسويقية، " مد ( 15)
 .22-21، صط   م( بدون 4199، محمد عمر الطنوبي، نظريات االتصال) مصر: دار المطبوعات الجديدة  ( 16)
 قاموس المعاني  ( 17)
 المنجد في اللغة واالعالم. ( 18)
مجلة   ،ي، المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال وشفافية نظام المعلوماتطاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامر  ( 19)

 وقائع المنظمة العربية للتنمية االدارية.
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واالس بالمجمتع   العام  واالهتمام  المستهلكين  توقعات  في  التغير  الي  الشركات  ادارة  استجابة  المساهمات بانها  بانجاز  تمرار 
 . ( 20) الفريدة لالنشطة التجارية الهادفة  الي خلق الثروة االقتصادية

لموجهة نحو التقليل من االثار الخارجية جميع القرارات واالجراءات ا  في جوهره.  المسؤولية االجتماعية للشركات مفهوم يعني،  ❖
من   يقلل  واحد  طرفين:مسؤولية  بين  ويتأرجح  متباينا  المسؤولية   المفهوم  يمدد  واالخر  االرباح.  علي  للحصول  المسؤولية  هذه 

  ( 21) سة.لجميع الجهات التي لها مصلحة مع المؤس
ال ❖ مصالح  في  النظر  علي  تشجع  التي  المنظمات  بخصوص  تبلور  مفهوم  تأثير  هو  عن  المسؤولية  تحمل  خالل  من  مجتمع 

ت والبيئة في جميع جوانب عملياتها. هذا االلتزام يعتبر التزامات  انشطة المنظمة علي الزبائن والموظفين والمساهمين والمجتمعا
منظمات طوعا مع ككل وهي المشاركة المنظمة ملزمة باالمتثال الحكام التشريعات وتري القانونية عن المجتمع المحلي والمجت 

المحلي   المجتمع  عن  فضال  وأسرهم  للعاملين  الحياة  نوعية  لتحسين  الخطوات  من  لمزيد  المشاركة  اتخاذ  وهي  ككل  والمجتمع 
 .  ( 22) ي مسارات متعددة وبجهد متساو قدر االمكانالمنظمة والمستدامة من الشركات في التنمية والتطوير الشامل للمجتمعات ف

الي ان المسؤولية االجتماعية:"مفهوم تقوم في ضوئه الشركات والمؤسسات بادماج االهتمام بالمجتمع    تذهب المفوضية االوربية ❖
 . ( 23) بيئة  ضمن عملياتها  ووظائفها التجارية  في تعاملها مع المتعاونين معها وزبائنها علي اساس طوعيوال
ثمة تعريفات أو وجهات نظر متباينة ل)المسؤولية االجتماعية للشركات( وفي تحديد    تعريف المسؤولية االجتماعية للشركات: ❖

تذكير للشر  بمثابة  يبنما يري  شكل هذه المسؤولية. فالبعض يراها  اليه،  تنتسب  الذي  كات بمسؤولياتها وواجباتها ازاء مجتمعها 
تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بارادتها المنفردة    اختياريةالبعض االخر ان مقتضي هذه المسؤولية ال يتجاوز مجرد مبادرات  

الشر  الواجبة علي  المالءمة االجتماعية  انهاصورة من صور  ويري اخرون  المجتمع  تتفق علي  تجاه  اال أن كل  االراء  كات. 
 وجود هذه المسؤولية. 

وفي الواقع عرفت المسؤولية االجتماعية للشركات من قبل العديد من االبحاث والمنظمات والهيئات الدولية ، فطبقا للبنك الدولي  
بانها  الع  تعرف  خالل  من  المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة  التجارية  النشاطات  اصحاب  التزام  وعائالتهم  "  موظفيهم  مع  مل 

 اس باسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في ان واحد" والمجتمع المحلي والمجنمع ككل لتحسين مستوي معيشة الن 
  ا:أما بالنسبة للمجلس العالمي للتنمية المستدامة فيعرفها بأنه 

االقتصادية  والعمل علي تحسين الظروف المعيشية   " االلتزام المستمر من جانب الشركات بالتصرف اخالقيا والمساهمة في التنمية
 ا، والمجتمع المحلي والمجتمع عموما. لحياة القوي العاملة وأسره

 كما عرفتها الغرفة التجارية العالمية للمسؤولية االجتماعية:
 عية" جميع الحاالت التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات اخالقية واجتما" علي انها 

 

 .17م،ص2007ارة، دار الوفاء لدين للطباعة والنشر، االسكندرية مصر الطبع االولي، محمد الصيرفي، المسؤولية االجتماعية لالد  ( 20)
(21)AsyrafWajdiDsuki.”What dose Islam say about Corporate Social Responsibility” review of Islamic 
economics:vol.12.No1.2008.p:12 
(22) http\\ar.Wikipedia.org\Wiki\D8.13 هذا التعريف أوردته الموسوعة الحرة 
(23) EUROpean commission: 2001”promoting aEuropean framework for corporate social responsibility” 
Green Paper. 264 Final.Brusseis.Belgum. 
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االيزو   مواصفة  االجتماعية.26000أما  للمسؤولية  تعريفها  ترجمة   عند  هي  المنظمة  بأن"مسؤولية  تري 
المستدامة بما في   يق التنميةيسهم في تحق: )قيلقرارونشاطااتها تجاه المجتمع والبيئة من خالل تبني سلوك شفاف واخال

المجتمع والرفاه في  الصحة  السارية، ويتوافق مع  ،  المصالح  أصحاب   توقعات  يأخذ في االعتبار،  ذلك  القوانين  يحترم 
 (. المعايير الدولية

حيث يتم  يدمج في المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها االدارية المختلفة. ونالحظ ان هذا التعريف أكثر شموال، 
الم في  والتنمية  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  المنظمة  دور  علي  فيه  أصحاب  التركيز  لتطلعات  االستجابة  وكذا  جتمع، 

 ؤولية االجتماعية في ادارة المنظمة. المصلحة، كما يشير التعريف الي أهمية دمج المس
 نشأة وتطور المسؤولية االجتماعية:

ن تصوره  حينما قدم سيد عثما  م(1971في الدراسات النفسية االجتماعية في البيئة العربية عام)  ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية
اوضح عناصرها وهي االهتمام ، الفهم، والمشاركة ثم اخذ يوسع هذا التصور ويذيد في  تفاصيله في دراسات تالية، عنها، حيث  

لها ثالثة اركان  ، وحددحث عن عناصر المسؤلية في االسالمفب م وسع نظريته للمسؤلية الجتماعية وعمق تصوره، 1973ففي عام 
وهي  عليها  مسؤلية  تقوم  ن:  االتقانم  الرعاية  مسؤولية  الهداية،  عام    سؤولية  دراسته  "المسؤولية  1979وفي  بعنوان  دراسة  قدم  م 

ولكن من الصعوبة بمكان وضع    .  ( 24) االجتماعية في الشخصية المسلمة" بحث فيها عن تربية المسؤولية في الشخصية المسلمة
بب تذاخل االحداث  وتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية وذلك بس  حد فاصل بين فترات زمنية لغرض االشارة لمراحل دقيقة لنشاة

وتأثيراتها المتبادلةفي هذا المفهوم من ناحية، وما تتسم به هذه المسؤلية من واقعية وديناميكية، وتطور ، كي تتوءام بسرعة وفق  
 . ( 25) أخري  ةمصالحها، وبحسب التغيرات االقتصادية والسياسية، واالجتماعية والتكنولوجيا من ناحي 

 وداتل" الشركة السودانية لالتصاالت "س ▪
العام   بالسودان من  تطور االتصاالت  أو شركات 1988بدأت جهود  باقتاع شركة  الحكومة  طلب  تتلخص في  الجهود  م وكانت 

بالسودان، في شراكة مع جهات سودانية حكومية أو خاصة    سواء  كبري عاملة في مجال االتصاالت لتطوير مرفق االتصاالت 
اتجاه مع شركة )ريتش تليكوم( بتمويل من السعودية لو ال المتغيات السيلسية بعد   منفردة وقد سارت هذه االتصاالت في اتجاهين:

)ريت شركتي  تردد  وبالتالي  بريطانيا   تحفظات  الي  السياسية  التيات  هذه  وأددت  الوطنية.  االنقاذ  ثورة  البريطانية( قيام  تليكوم،  ش 
  والسعودية.

فيه لجنة م وتقرر 1992/ 5/11عة وثالثين مؤسسا كما يظهر ذلك في عقد التأسيس، وعقد أول اجتماع للمؤسسين ركة بسب بأت الش
افعها يومية دلتسهيل وتسريع االجراءات لتسجيل الشركة فور تشكيل اللجنة باشرت اعمالها وظلت توالي لجتماعاتها بصورة شبه  

التسيير باستكمال  صياة عضاء لجنة  ، وقد حرص كل ا موكل اليها في اسرع وقت ممكنفي ذلك  الحرص علي انجاز كل المهام ال
بين الشركة والحكومة، االتفاقية الوثائق التالية: )اتفاقية المؤسسين للشركة، عقد تأسيس الشركة، النظام االساسي للشركة، االتفاقية  

 المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية(. بين الشركة و 
ة سوداتل لالتصاالت احدي كبري شركات  االتصاالت في المنطقة جاءت لتلبية احتياجات العمالء في السودان مجموع  وتعتبر 

سبتمر  واف في  تأسيسها  فمنذ  العالمية  1993ريقيا  االسواق  الي  المحلية  االسواق  من  لالنتقال  ثابتة  بخطوات  سوداتل  خطت  م، 

 

 .22،ص2015  1، االسكندرية المكتب الجامعي الحديث،طاعية للشركات بين الواقع المامول رنا عبدالرازق عنيم، المسؤولية االجتم( 24)
،  1، طة، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث  محمد سيد فهمي، المسؤولية االجتماعية للشركات بين تعظيم االرباح والتنمية المستدام( 25)

 م.  2014
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سياسة الخصخصة، وتشكل سوداتل جسرا لتالقح االتصاالت بين العالم العربي     لتضرب مثاال يحتذي به في توجيهات الدولة نحو
ل السودان بالمملكة العربية السعودية عن طريق الكيبل البحري، في نقل الصوت والبيانات واالفريقي وبقية ارجاء العالم، حيث تص

"  والجيل  3Gالمعلومات عبر شبكات الجيل الثالث "والصورة باحدث التقنيانات  التي توصل اليها العالم في مجال االتصاالت و 
 . " 4G" " ومؤخراNGNالتالي "

لمناطق الريفية لتشكل بذلك حضورا كبيرا وتطية وتنسجم البنية التحتية لسوداتل وتتكامل  وتوسعت خدمات سوداتل لتعم المدن وا
ا ببكات االلياف  يتعلق  فيما  النحاسيةأو الالسكلية لكي  جيدا مع كافة عناصر االتصاالت الحديثة سواء  الشبكات  لبصروالمية أو 

حدث في مجال االتصاالت وتتولي سوداتل حاليا تشغيل اعمال  تنطلق كافة هذه الشبكات من قاعدة تقنية مشتركة هي االفضل واال 
اتف الثابت ، واالنترت  االتصاالت في اربع دول افريقية؛) موريتانيا، السنغال، غانا، وغينيا( في مجاالت الهاتف المحمول، واله

 .  ( 26) وخدمات السعات العريضة
  الي تحقيق االهداف االتية: وتسعي سوداتل

 استخدام التقنيات المتطورة لزيادة االنتشارورفع الكفاءة التشغيليةللشركات   وبناء موارد بشرية ذات كفاءة عالية. .1
 . التحول لكناقل للحركة  االقليمية بين افريقيا والعالم العربي  .2
 منافسة عالميا. االرتقاء بالشركة الستمرار نجاحها وتحقييق وتوسيع الربحية وال .3
 . ( 27)توسيع قاعدة الخدمات الي المناطق النائية استخدام التقنية  الفضائية .4

تعميم خدمات االتصال  اوالمعلومات البيانية المتطورة وفق احدث التقنيات وحسب متطلبات برامج   وكذلك من اهداف الشركة
توفير المعلومات االحصائية و    التحسين الكلي والنوعي للشبكة،  توفير خدمات االتصاالت بتكلفة التعريفة  الحقيقية،  التنمية

 . تلبية لمتطلبات المجتمع
 خطوات نحو النجاح:

سوداتل فبراير  باشرت  في  للحركة  كناقل  قطا 1994عملها  في  المتسارعة  التقنيات  الشركة  واكبت  انطالقها  االتصاالت  م،ومنذ  ع 
خذ البالد موقعها الالئق في عالم أصبحت فيه  وظلت تعمل باستمرار في تجيد شبكاتها وتوطين التقنيات االتصالية الحديثة حتي تا

تها الميمونة تحقق النجاح تلو النجاح ليس علي المستوي المحلي الذي نالت فيه  المعلومة اقوي االسلحة وامضاها، ووصلت سير 
العام    نجمة االنجازمن ثاني شركة اتصاالت تحوز2001رئاسة الجمهوريةفي    علي   م بل علي المستوي االقليمي.حيث اصبحت 

ظمة التماثلية الي االنظمة الرقمية كأول شركة  شهادة االيزو في العالم العربي،كما انها تمكنت في فترة وجيزة من  التحول من االن 
 علي مستوي الشرق االوسط. 

 ( Social Responsibility-SRجتماعية في سوداتل)برامج المسؤولية اال ❖
برنامج المسؤولية المجتمعية هو برنامج طوعي داخلي يوجد لدي الكثير من الشركات والمؤسسات ، ويقوم حول فلسفة ان النجاح  

وال يتوقف عند تقييد  رة التي تتحصل عليها هذه الشركات   في علم االعمال  لم يعد يقاس بمقدار االنتاج والمكاسب المالية المباش
الشركات    الشركات هذه  تقدمه هذه  ما  الي  يتعداه  وانما  فحسب،  البيئة  والحفاظ علي  وقواعد االمن والسالمة  بلوائح  والمؤسسات 

 

 م. 1994\10\19من الجمعية العمومية بتاريخ اضيفت هذه الفقرة بموجب القرار الخاص الصادر  ( 26)
 م2016موقع سوداتل  ( 27)
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والمؤسسات قد صارتاليوم    كما ان بعض اشركات  والمؤسسات من خدمات تنموية وتطويرية للمجتمعات التي توجد بها وتعمل فيها.
 . ( 28)ية، كقضايا حقوق االنسان، ورفع الفقر،  وغيرهاا مجتمعية متقدمة، ولها ابعاد عالمتدعم قضاي 

م، وكان هدفها هو )كيف تجعل من موظف  1997بها سنة    برامج المسؤولية المجتمعية بالمسؤولية الداخلية للعاملين  بدأت سوداتل
م قام مدير سوداتل بانشاء قسم 1998منفصل ولكن بحلول عام سوداتل قيمة(، وفي ذلك الوقت لم تكن للمسؤولية االجتماعية قسم 

المستد 2باسم )المساحة المجتمعية( حيث أفرد من ارباح المساهمين) التنمية  تعليم ، مياه،  مليون دوالر( توجهالي اعمال  امة من 
يث سوداتل كان ملما بالمسؤولية  وبعد ويعد العامل االولي لنجاح المسؤولية االجتماعية وقتها أن مدير ح  صحة، وقضايا الشباب.

تمام بالمسؤولية االجتماعية الداخلية  حيث كانت تتبع لقسم) ثقافة الشركة( وكان الفسم  االجتماعية جيدا، وكذلك كان شديد االه
العاملين م بين  االجتماعية  المسؤولية  نشر  من  عام    ( 29)سؤوال  وفي  أ2016.  االجتماعية  بالمسؤولية  مختص  قسم  انشاء  تم  م م 

مج من  مختصة  لجنة  تديرها  فكانت  المستدامة  التنمية  هذا  مشروعات  قدوة في  المدراء  وكان  المالك،  التنفيذية  واالدارة  ادارة  لس 
مليون دوالر(، ويرجع   4)   أصبحت الميزانية التي توجه الي مشاريع المسؤولية االجتماعية  (2012-2007المجال، أما في عام )

شركة سزداتل ألدبه الخاص واحتكاكه بالتجارب  زيز عثمان( الذي قام بادخال المسؤولية االجتماعية ب الفضل الي الدكتور )عبد الع
نية السنوية لبرامج المسؤولية المجتمعية للشركة محددة اذ لم يتم الخارجية وكان هدفه ان يخلق من سوداتل قيمة، وبما ان الميزا

اغلب االحيان  تحتاج الشركة الي ميزانية اضافية ةبالطبع تتغير نسبة الميزانية   استخدامها كاملة، تتنتقل الي السنة التالية، وفي
سوداتل القيام بمشروع مسؤولية اجتماعية تستصحب  وعندما تبدأ  .( 30)اوضاع الشركة وارباحها السنوية للمسؤولية االجتماعية حسب 

المجال كجزء من مسؤول المؤهلة في  الصغيرة والشركات  التنظيمات   تأهيل معها  سوداتل من هذا هو)  ياتها االجتماعية، وهدف 
( منظمة 70)  االجتماعية كذلك تعمل سوداتل مع أكثر منمنظمات وطنية قادرة ومدربة ومؤهلة لالشتراك في عمليات المسؤولية  

 .للقيام بهذه البرامج في مختلف المجاالت، وما يميز سوداتل عن بقية الشركات
اال   المبحث مهارات  صن الثالث:  في  وتقنياته  شركة  تصال  في  االجتماعية  المسؤولية  برامج  لعتزيز  االعالمي  المحتوي  اعة 

 في العالقات العامة : التقنيات الحديثة في اإلتصال االتصاالت السودانية "سوداتل".
الحديث      والمعلومات   اإلتصال  تكنولوجيا  المتعددة  الوسائط  عن  نتحدث  الحديثة   التقنيات  نذكر  تطورا  عندما  شهدت  والتي  ة 

في اإلنسان  حياة  نمط  علي  مباشر  تأثير  من  لها  لما  وذلك  االخيرة  الفترة  في  أو    سريعا   الثقافية،  سواء   المجاالت  مختلف 
ة ، أو االجتماعية، التي  جعلت من التنمية اقتصادية مرتبطة بشكل كبير بقدرات الدول ول العالم لمجاراة هذا التحول  االقتصادي 
 والقدرة علي التحكم فيه من أجل استغالل أكبر قدر ممكن من اإلمكانات المتجددة والمتوفرة. السريع، 

 :مفهوم التكنولوجيا
أنها  اإلختراع التكنولوجيا علي  اليومية، ويقصد بمفهوم تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال أي  تعرف  التي تساعد الفرد  في حياته  ات 

التواصل في المجتمع منذ القدم،  ومن بين هذه الطرق الكالم بشكل مباشر، أو عن   المعلومات  وطرق اإلتصال ، تعددت طرق 
م علي إنها وسيلة التواصل عن طريق التكنولوجيا، والمقصود وتعرف تكنولوجيا اإلعالطريق الرسائل أو المذياع أو لتلفاز وغيرها.  

التكنولوجيا في مجاالت اإلتصاالت يثة الحديثة بتلك التطورات   وكذلك عرفت التكنولوجيا الحد  بها أجهزة اإلعالم اآللي أو الهاتف. 

 

 م 2016موقع سوداتل  ( 28)
 2016مصطفي مؤيد  ( 29)
 م.2016عصام بابكر  ( 30)
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يرات الممتدة من الرسالة إلي الوسيلة، غلي  التي حدثت خالل الربع الخير من القرن العشرين والتي إتسمت بالسرعة واالنتشار والتأث 
 االتي:الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات ، وهي تشمل ثالث  مجاالت. وهي ك

 ثورة المعلومات أو ذلك اإلنفجار المعرفي الضخم ، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة.  -أ
المتمثلة في تكنولوجيا االتصال   -ب  باألقمار ثورة وسائل اإلتصال  بدأت باإلتصاات السلكية والالسلكية، وانتهت  التي  الحديثة  

 واأللياف البصرية. -الصناعية
 صال وإندمجت معها واالنترنت أحسن مثال علي ذلك.التي امتزجت بوسائل اإلت  ثورة الحسابات االلكتروني -ت 

الكم علي  تعتمد  التي  الجديدة  التقنية   بأنها   الحديثة  التكنولوجيا  الحياة وتعرف  مجاالت  وفي  المطبق  الحديثة  واألجهزة   بيوتر 
ا من  وأعم  أشمل  اإلتصال  ويعد  واإلعالم  اإلتصال  في  مطبقة  وكذلك  مجموعة     ( 31)  إلعالم. المختلفة  أنها   علي  تعرف  كذلك 

ا بعد،  عن  التعاوني  والعمل  اإلنترنت  اآللي،  اإلعالم  خاصة  المعلومات  ونقل  معالجة  في  المستخدمة  االلكترونية التقنيات  إلدارة 
لتقنيات  أو النظم بمعني آخر يمكن تعريف تكنولوجيا اإلعالم علي أنها مجموع االدوات أو ا  .  ( 32)المساعدة في عمليات  اإلتصال

معا سبيل  في  توظيفها  يتم  التي  المختلفة  الوسائل  البيانات   أو  جمع  طريق  عن  وتتم  ن  ايصاله  المراد  والمضمون  المحتوي  لجة 
مات سواء كانت مسموعة أم مصورة أم مكتوبة أم مرسومة عن طريق الحاسبة األلكترونية، ومن ثم تخزينها  والعمل علي  والمعلو 

سهولة ويسر في الوقت المناسب، ومن ثم نشرها ونقلها من مكان إلي آخر أو مبادلتها وتتم هذه العملية بتنقية    استرجاعها بكل
الكتروني  او  أو كهرب يدوية  آلية  أو  الوسائل  ة   لهذه  التاريخي   التطور  بحسب مراحل  الوسائط    .( 33) ائية  نحت مصطلح  تم  كذلك 

بي  التقارب  ظاهرة  تنامي  جراء  من  الصناعا المعلوماتية  جل  الحوسبة  إقتحمت  منذ  السائدة  السمة  أصبحت  التي  التكنولوجيا  ت  ن 
المعلوماتية) من  المصطلح  هذا  ويتكون   ، والوسInformationالتكنولوجية   )( المتعددة  علي  Mediaائط  التقارب  ويعرف   ،  )

ال جميع  عبر  وتقديمه  تفاعلي  عمل  إنتاج  علي  القدرة  بأنه"  التطبيقي  التواصلي  ومن  المستوي  المتقاربة  المجموعة  ضمن  وسائط 
 ضمنها الويب.

المتعلقة     تلك  بإستمرار  تحدث  التي  التطورات  بين  ومن  األفراد،  رفاهية  تحقيق  في  والتكنولوجي  العلمي  التطور  هذا  أسهم  لقد 
أنواعها بمختلف  اإلتصال  خدمات  توفير  ناحية  من  أهمية  من  تبلغه  وما   ، واإلتصال  المعلومات  التعليم    بتكنولوجيا  وخدمات   ،

ال المعلومات  فيما والتثقيف وتوفير  العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها اإلتصال  الزمة لألشخاص والمنظمات ، حيث جعلت من 
بينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود هذه األهمية لتكنولوجيا اإلتصال إلي الخصائص التي تمتاز  

بالنسبة لعدد األشخاص المشاركين أو المتصلين، أو بالنسبة لحجم رة، بما فيها اإلنتشار الواسع وسعة التحمل سواء  بها هذه األخي 
تتسم بسرعة األداء وسهولة اإلستعمال وتنوع الخدمات ، وتعتبر اإلتصاالت من أكثر المجاالت التي   المعلومات المنقولة ، انها 

ملحوظا   أثرا  التكنولوجي  للتطور  الوسكان  من  العديد  اتاح  قد  التطور  هذا  إن  حيث   ، بإلغاء  بها  ساهمت  قد  التي  والوسائط  ائل 
الحدود الجغرافية  وتقريب المسافات ، إضافة لتسهيل الحصول علي جميع المعلومات من اي مكان  وتجميعها  وتخزينها  ونشرها 

 ( 34) بشكل مباشر وفوري،  متخطية بهذا قيود المساحة والوقت
والمعلومات دورهم في البالد العربية فقد ساهمت في خلق وصناعة أنواع جديدة من النشاطات والوظائف    إلتصالولوجيا اولتكن    

في بيئة العمل ، مما ساعد في خلق فرص للعمل ، توفر قوي عمل ملموسة داخل المنظمات، وتساهم في تحقيق الرقابة الجيدة  
 

 م. 2010م مقال ، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق،  واإلعال (  أسماء، تكنولوجيا اإلتصال 31)
 . 2016،وعياد كريمة، استخدامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع ط، رزار العياشي  ( 32)
 WWW.Madoo3.com2016(  غادة الحاليفة، تكنولوجيا اإلعالم ، مقال علي موقع33)
 اإلتصال، مرجع سابق. الحاليفة، تكنولوجيا (  غادة 34)
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تستخدم التكنولوجيا المتطورة في اإلنتاج ، حيث إنها  تساعد بسهولة جارية ، والتي  والفعالة خاصة في المنظمات الصناعية والت 
تتفرغ لمهام أخري   العليا ، وذلك يسمح لها أن  الوقت لإلدارات  إكتشاف األخطاء لتصحيحها ومعالجتها كذلك تعمل علي توفير 

القرا األفراد ومتخذي  تحفيز  لها دور مباشر في  إمإستراتيجية ومهم وأخيرا  تم  رات من خالل  الذي  األداء   بتقارير مستوي  دادهم 
 . ( 35)تحقيقه، مما يرفع  من معنويات األفراد والعاملين  من خالل مقارنة إنجازاتهم ببعضهم البعض

 :الوسائل اإلتصالية في العالقات العامة
بإعت   العامة  بين عناصر عملية اإلتصال للعالقات  الوسائل اإلتصالية مكانة مهم  يبلغ ممارس العالقات  تحتل  التي  القناة  بارها  

مكاناتها وخصائصها يق أهدافه اإلتصالية ن ولهذا فإن التعرف علي الوسيلة ومعرفة إالعامة بواسطتها رسالة معين للجمهور لتحق
 . ( 36) وإستخداماتها يعد احد الجوانب اإلستراتيجية التي تهم اي مسؤول عن عملية اإلتصال للعالقات العامة

 . ( 37) ائل الإلتصال غير اللفظي:: وس أوال
الوجه: تعبيرات  اللفظي شيوعا ويتوافر لها خاصية الصدق في معظم    أ/  الوجهي أكثر وسائل اإلتصال غير  األحيان ،  فالتعبير 

 وخبير العالقات العامة بحكم المهنة ينبغي له أن يتعلم السيطرة علي تعبيرات وجهه ن حتي ال تكشف تعبيرات وجهه مكنونات 
 نفسه بصورة متوقعة وان يستدم هذه التعبيرات للتأكيد علي مضمون الرسالة ، أو توضيح معناها وتفسير بعض أجزائها.  

ا باألشياء  التعبير  المرسل ب/ وسائل  بين  تحمل معني متفقا عليه  التي  المادية  المادي األشياء  التعبير  لمادية: وتسنخدم وسائل 
،   -والمستقبل المعني  لنقل  واللمبة    كوسائل  للخطر  الحمراء  والرأية   ، بالشفاء  وللتمنيات  بالسالمة   العودة  عن  للتعبير  فالزهور 

 خ. بالخول و...ال الحمراء علي المدير تعني عدم السماح
 ج/ المنشآت المعدات والديكور: ومن وسائل اإلتصال غير اللفظي التي ال يستغني عنها خبير العالقات العامة الفنون  التشكيلية 
وتأتي في مقدمتها  وسائل اإلتصال غير اللفظي  التي تحظي بجاذبية  وخاصة لدي فئات جماهيرية عديدة، فاتماثيل التي تقيمها  

العإ تنقل معاني ودالالت دارات العالقات  التي   النافورات المزخرفة فهي وسائل اإلتصال  العامة و  الميادين  والحدائق  امة  في 
 ي تدعيم الثقة معه وإقامة جسور المودة ن بينه وبين المؤسسة.معينة للجمهور وتساعد عل

ا المتنوعة  الوسائل  من  الكثير  هناك  ان  المعروف  ومن  والمجسمات:   والرسوم  الصور  العامة   د/  العالقات  ممارس  يستطيع  لتي 
فيها  ويقس يعمل  التي  المنشأة  العامة  وأهداف  العالقات  أهداف  يحقق  بما  بينها  فيما  في  اإلختيار  وسائل اإلتصال  الباحثون   م 

 .( 38)العالقاتالعامة إلي ثالثة وسائل رئيسية:
 الوسائل المكتوبة أو المطبوعة.  -1
 المسموعة.الوسائل الشفوية أو  -2
المرئية -3 )  الوسائل  والماصقات  هي  والنشرات  والدوريات  والكتيبات  والكتب  الصحافة  ومجالها  والمطبوعة  المكتوبة  الكلمة 

والتقار  واالرشاداتوالالفتات  االعالنات  ولوحة  والمؤتمرات  ،  ير  والندوات   المحاضرات   وتشمل  والمسموعة  الشفهية   الكلمة 
الوسائل المرئية) البصريات( وتنبطق علي المعارض والمتاحف واألسواق والمسارح والصور  ،  الفنية واالذاعات  والمناقشات

ويسمح هذا التقسيم ببعض    (.لحديثة  التي استحدثتها تكنولوجيا اإلتصالالفتوغرافية واألفالم التسجيلية والسينما  والوسائل ا
بين األقسام وبعضها بحيث يمكن ان يستعين بوسائل مرئية ويصاحب الكتيبات أشرطة تسجيلية أو أسطواناتن وقد   التدتخل

 

 ( رزاز إسماعيل، دور العالقات العامة في تعزيز قيم المسؤولية اإلجتماعية مرجع سابق.35)
 .175-174م(ص2004سمير محمد حسينن اإلعالم  واإلتصال بالجماهير والرأي العام) القاهرة :عالم الكتب،  ( 36)
 .  184المرجع نفسه، ص ( 37)
 .  615ص ،1ط، م( 2014عالقات العامة بين التخطيط واإلتصال ) القاهرة : عالم الكتب، فؤاد عبد المنعم البكري، ال ( 38)



 Sudan A. Journal Research and                          ة السودان األكاديمية للبحوث والعلوممجل

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): August 2022       2022  أغسطس (2( العدد) 12لد)المج                                                    

                                                                                      

71 
 

ل مما أحدث مرونة  كبيرة وهائلة تالشت في السنوات اأخيرة تلك التقسيمات بعد التنوع الهائل التي أصبحت تشهده تلك الوسائ 
ف إلي بعض الوسائل المكتوبة والمرئية  والمسموعة خصائص جديدة تتمتع  إلي جانب التطور التكنولوجي الكبير الذي أضا

وامكاناتها واستخداماتها  كفاءتها  من  زادت  حاليا  جمهورها ،  بها  مع  الخاصة  وسائلها  بإستخدام  المنشأت  قيام  من  يقلل  ال 
 والخارجي. الداخلي

آت المختلفة في حالة عدم إستطاعتها إستخدام الوسائل األخري  تهتم بها وتعتمد عليها المنش  أوال: الكلمة المطبوعة أو المكتوبة:
بالمنشأة الخاصة  المطبوعات   من  الكثير  وإنتاج  وطبع  المكتوبة  الكلمة  ]غستخدام  المطبوعات   ،فتقوم  تنوع  ان  المعروف  ومن 

للمن  بالجمهورالداخلية  اإلدارة   إلتصال  أساسية  وسيلة  منها  يجعل  مطبوعات    ،شأة  منشأة  وتعد ولكل  ن  داخلية  وأخري  خارجية 
الوسائل المكتوبة بمجموعة من المميزات  أهمها: انها    )( 39)المطبوعات الداخلية من أهم مكونات برنامج العالقات العامة وتتميز 

 (. يةتقديم مادة تحليلي ، تدعيم اإلتصال الشفهي، من الممكن نسخها، المعقدة تنقل األفكار، دليل بين المرسل والمستقبل مسجلة
وال يعني هذا  ان الوسائل المطبوعة ليس لها عيوب أو سلبيات  فقد تكون مكلفة في بعض الألوقات ، أو قد تنقصها الصياغة  

وتعتبر القرارات  ومجلة المنشأة   الوسائل المسموعة والمنطوقة. السليمة باإلضافة الي عدم توفر رجع الصدي الفوري الذي تتميز به
المطبوعات الداخلية ، وبعض المنشأت تتذ شكل الصحيفة أو تتخذ الطابات  اإلخبارية لإلتصال  وتتفاوت هي الشكل الغالب علي 

المخ بالمنشآت   الممارسات الخاصة  الغالب ألنواع  هذه المطبوعات من منظمة الي أري بشكل كبير وقد أظهرت  تلفة ان الشكل 
 المطبوعات الداخلية داخل المنشأة تتمثل في :

 لدورية وتتميز بأنها سريعة اإلخراج قليلة التكلفة. النشرات ا .1
 الكتيبات، ويضيف بعض الباحثين الكتب لها. .2
 المراسالت والبريد المباشر. .3
 لوحة اإلعالنات والملصقات والالفتات. .4
 تطبع مرة كل شهر.  مجلة المنشأة وهي عادة ما .5
 الدعوات والمطبقات واإلرشادات.  .6

إستخدام مجال  البريد    وفي  وأهمها  اإللكتروني  إلتصال  أخري  وسائل  علي  المنشأت  تعتمد  الخارجي  المجال  في  المكتوبة  الكلمة 
 . اإللكتروني وقد أصبحت هذه الوسيلة من أهم الوسائل لإلتصال بجماهير العالقات العامة تحقق نجاحا كبيرا

والتركيز علي الخدمات  التي تقدمها المنشأة وإخبارهم بموعد   المراسالت : هدفها إخبار المستهلكين باالقسام الجديدة التي أنشأت 
 التخفيضات الموسمية وغير ذلك.

فة وقد تكون  المطبوعات الدورية: وأبرزها مجلة المنشأة كما سبق القول وهي من أهم وسائل اإلتصال التي تصدرها المنشآت المختل
المناسبات أو في شكل مجلة. والكلمة المكتوبة أو المطبوعة ،   هذه المطبوعات  في شكل نشرة أو في شكل مطبوع خاص بإحدي

يسمسها بعض الباحثين الوسائل البصرية) المكانية(. ويرون أن لها من المميزات والصفات الخاصةمما يجعلها في مقدمة الوسائل   
هذا أيضا يلقي باألهمية  علي  القومية والمجالت الخارجية التي توجه إلي الجمهور المختصين ، ولعل  وتتضمن أيضا الصحف  

مطبوعات العالقات العامة الخاصة بالوسائل اإلخبارية للعالقات العامة  التي كانت قد تالشت  ثم عادت الي الظهور من جديد  
 خاصة في العقود االخيرة.

 

 111بق، ص امرجع س ، م البكري ، العالقات العامة بين التخطيط واإلتصال  (  فؤاد عبد المنع39)
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وصول الي األهداف  العالقات العامة ،  في ال  وهي إحدي وسائل اإلتصال التي تستخدمها  :شر وسائل اإلتصال الشخصي المبا
 المخطط لها  إلنجاح برامج المؤسسة وهي كاالتي:

 اإلجتماعات. -أ
 المقابالت. -ب 

أهداف معينة  اإلجتماعات: -أ لتحقيق  لقاء  األفراد في  إشتراك عدد من  أهمية اإلجتماعات  -االجتماع هو  ت  وتنبع  أنها  هيئ  من 
 الفرصة للتبادل الفكري بين األعضاء، وتساعد بذلك علي تحقيق وحدة الفكر والسلوك بينهم. 

بالعاملين ودراسة اتجاهاتهم وآرأئهم ومعرفة  ولهذه االسباب أهتم خبراء العالقات العامة باإلجتماعات  فهي تتيح الفرص لاللتقاء 
 ها علي أسس واقعية.رسم سياست  وذلك حتي يتسني لها  -مشكالتهم ومقترحاتهم

وهي المقابالت التي تتضمن قدرا من التخطيط، والتي تهدف ألي تحقيق هدف هدف محدد. وتتميز بأنها تتيح    المقابالت : -ب 
لألفراد فرصة التقابل وجها لوجه وتسعي إلقامة تفاهم مستمر ومتبادل كما تتيح الفرصة للتعريف علي مشاعر األفراد وإنعاالتهم 

و  الباحث  المقابالت  ،  جهود  تضافر  وفيها  النفسي،  اإلرشاد  مقابالت  فهناك  عديدة،  العامة  العالقات  خبير  يجريها  التي 
المقابالت  أيضا  وهناك   ، أنواعها  مختلف  علي  العمال  ومشكالت  المشكالتالشخصية  لمعالجة  النفسي  والخبير  اإلجتماعي 

 الصحفية ، ومقابالت البحوث العلمية وغيرها.
 ووسائل اإلتصال الجمعي التي تستخدمها العالقات العامة عديدة فأهمها: لجمعي:اإلتصال ا وسائل

يستخدم هذا النوع لإلتصال بالجمهور الداخلي للمؤسسة، ويعد هذا النوع من اإلتصال سريع التأثير، وذلك  :  صحف الحائط -1
 م جمهور العاملين بالمؤسسة. مغلومات تهألسلوب الصحيفة الحائطية السهل البسيط الجذاب، وما تحويه من أخبار و 

مجلة المؤسسة إحدي المطبوعات العديدة التي تصدرها المؤسسسة في مناسبات معينة، او بصفة دورية ،   مجلة المؤسسة: -2
ة أو ربع شهرية ، أو ربع سنوية، وذلك لإلتصال بفئات الجماهير المتنوعة وتذويدها بكافة البيانات والمعلومات وألوان المعرف

 التي يرغب في اإلفادة منها_ بغرض التفسير ، أو التثقيف ، أو تحسين الصورة الذهنية عنها، أو للدعاية واإلعالن.  المختلفة
كغيرها من المطبوعات  بصفات عديدة ، إذ تصل إلي عدد كبير من الفراد، كما أنه يمكن الرجوع اليها     وتتميز مجلة المؤسسة

، أو الشرح بالنسبة للمعلومات التي تريد توصيلها سواء كانت تعليمات، أو بيانات، ة للتفصيل  وقت الحاجةن كما تعطي الفرص 
العادة بإستعمال األوان المختلفة والصور الواضحة، األمر الذي يساعد  علي خلق جو نفسي وتهيئة ي  أوإصدارات وتسمح المجلة ف

 لومات إلي القراء. ونقل المع ذهن القارئ، وهذا بدوره يساعد علي إحداث التأثير المناسب
وتحظي النشرات بإهتمام داخل المؤسسة ألنها وسيلة لتوضيح أهداف المؤسسةن لذلك فأنها تعمل عليإحداث تأثير    النشرات: -3

مباشر لدي العاملين، وينبغي ان تحتوي النشرات علي كل ما يهم العاملين  من النواحي الثقافية واإلجتماعية، إضافة إلي  
 .( 40) منوحة لهم والمادي وتحسين ظروف العمل وكفاءتهتيازات المذلك اإلم

الشعور    الكتيبات: -4 الي  القراء  تؤدي  وهي  المؤسسة،  عن  معلومات  تقدم  التي  السياحية  الكتيبات  مثل  اإلعالم  إلي  وتهدف 
الطر  في  البدء  علي  مساعدتهم  إلي  وتهدف  الجدد  العاملين  إلي  تقدم  التي  الكتيبات  وكذلك  المؤسسة،  مع  يق  بالتعاطف 

المن  الجيب والتقاويمالتي تصدرها المؤسسة في  التي لها دالالت الصحيحن وكتب  تلك  الوطنية والقومية والدينية، أو  اسبات 
 . ( 41)إنسانية.

 

 .164(  مختار التهامي، مبادئ العالقات العامة في البلدان النامية، مرجع سابقن ص40)
 .165سابق نفسه، ص(  المرجع ال 41)
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علي    الملصقات: -5 مصورة  لوحة  عن  عبارة  الجدرانالملصقات  علي  تعلق  الورق  من  الطرق،  صحائف  جوانب  علي  أو   .
الجماهيرية والمواقع  المدن،  صناع  ومداخل  ضوء  علي  أو  الشمس  ضوء  علي  وتعتمد  والمتحف،  والمعارض  مثل  ،  ي 

 والملصقات التي تستخدمها العالقات العامةعديدة ولكن أهمها:، الملصقات اإلرشادية، والتوجيهية واإلعالمية
 يرها كل فترة. الملصقات الورقية: التي تلصق بعد طبعها أو رسمها علي لوحةات الخشب المعدة لذلك وتميز بسهولة تغي  -أ

وتوضح داخلها الرسالة اإلعالمية وهي تفيد    -شب والمعادن والزجاجالملصقات التي توضع داخل لوحات مصنوعة من الخ -ب 
 أكثر بإعتبارها وسيلة تذكيرية تحمل رسالة مستمرة طويلة األجل. 

 . ( 42) ات المختلفة.الملصقات التي تصنع من القماش وتوضع في الشوارع أو علي أبواب المنشآت في المناسب   -ت 
النقاش    وهي إحدي وسائل اإلتصال  الندوات: -6 العاملين، من أجل  القيادات اإلدارية والخبراء وبين  بين  التي تحقق اإلتصال 

 حول الموضوعات التي يوجد عليها اتفاق تام، وكذلك التي تطرح للبحث والدراسة وتحاول الوصول إلي قرارات  بشأنها.
التي يوجد عليها إتفاق تام، وكذلك لتعزيز ثقة الندوات لمعرفة آراء المتخصصين في بعض الموضوعات    وتستخدم العالقات العامة

عمال المؤسسة واالنجازات التي تمت ، أو لشرح القوانين  واإلتجاهات الجديدة، لرفع مستوي الوعي لجماهير المؤسسة، ومناقشة  
 لها.  األمور المهمة المهمة بصراحة ووضوع للوصول إلي حلول

اجة ماسة تستدعيها ، مثل معلومات مهمة تود المؤسسة إيصالها للجمهور، أو  تعقد المؤتمرات عندما تكون ثمة ح المؤتمرات: -7
الوقت   إختيار  علمي(  أو  كان  )صحفي  للمؤتمر  التحضير  عند  ويجب   . الشائعات  تلك  علي  للرد  أو  تساؤالت،  وجود  عند 

المناسبين   بكا  –والمكان  المكان  الالزمة  وتجهيز  والوسائل  المعدات  المؤتمر  –فة  وأجهزة من    -لنجاح  السماعات  وضع 
  -التسجييالت واإلدارة ، ووسائل الشرح واإليضاح، وإعداد بطاقات الدعوة ، وتوزيعها علي المدعوين والمشاركين في المؤتمر

واإلفادة    –توضيح وتبادل اآلراء وألفكار  ثم اإلعالن عن المؤتمر في وسائل اإلعالم المتاحة . ومن هذا تستفيد المؤسسة في  
و  بحوث  بعض  من  من  اإلستفاده  يمكن  كما   ، وأنشطتها  وإستراتيجيتها  بالمؤسسة،  تعريفهم  ثم  المتخصصين  وخبرات  جهود 

 . ( 43) المؤتمرين في حل بعض المشاكل التي تواجه المؤسسة والتي تقع في دائرة إختصاصهم.
د ممارس العالقات العامة  في إنشاء اسبات العامة من أقوي الوسائل اإلتصالية التي تفي تعد االحتفاالت في المن   االحتفاالت: -8

خالل   فمن  وغيرها،  واإلجتماعية  السياسية  والهيئات  كالقادة   النفوذ  جماعات  أو  ودها.  وكسب  بالجماهير،  طيبة  صالت 
األفكار وتبادل  هؤالء  ود  إكتساب  في  أهدافهم  يحققون  الصالت  وتوثيق  وتختلف    التعارف  بالمؤسسة.   المتعلقة  واآلراء 

سواء كانت  هذه االحتفاالت للتكريم ، أو االستقبال ، أو    –التي تقيمها العالقات العامة  بإختالف الغرض منها  االحتفاالت  
بد من  المناسبات العامة ، فهي جميعا توفر فرص طيبة لتحقيق جو الود والتفاهم  واإلنسجام بين جماهير المؤسسة ولهذا فال

 أثير المطلوب. التخطيط الجيد لها حتي تنجح في إلحداث الت 
تعد الرحالت من وسائل االتصال التي تستخدمها العالقات العامة ، إلكساب العاملين المعارف من خالل مشاهدة    الرحالت:  -9

الذي يساعد علي تماسك أعضاء    األمرا  –والترويج عنهم، وتقوية اواصر الود والصداقة بينهم    –الواقع والتعرف علي الحقائق  
وينبغي مراعاة إرسال شكر لكل من   -وتعتمدالرحالت علي التنظيم والتخطيط وتحديد الهدف من الرحلةالمؤسسة وترابطهم ،  
 وذلك تدعيما للصالت  الطيبة بين المؤسسة وتلك الجهات .  -قدم للرحلة عند العودة

 

 .225-223فن العالقات العامة واإلعالم، مرجع سابق ، ص  ، ( إبراهيم إمام  42)
(43  )Stephen Howard.Op.Cit.,p,114. 
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الداخلية: -10 المؤسسة  إحدي وسائل اإلتصإذاعة  تتعدي سوي     الوهي  وال  الناقلة  واألجهزة  الصوت  طريق مكبرات  وتتم عن 
وتتيح للعاملين الفرصة للمشاركة في    –المؤسسة، وتنقل من خاللها التعليمات والتوجيهات للعاملين. وتستخدم للترفيه عنهم  
 ..الخ ء.تقديم بعض البرامج والمشاركات اإلنسانية، كالتهانئ في األفراح والترقيات وتقديم العزا

 ثالثا: وسائل اإلتصال الجماهيري:
إليها   أشرنا  التي  اإلتصال  وسائل  جانب  اإلتصال    –فإلي  وسائل  عبر  اإلتصالي  نشاطها  ممارسة  في  العامة   العالقات  تلجأ 

 وأخيرا دخلت اإلنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي. الجماهيرية ، كالصحف والمجالت والراديون والتلفزيون والسينما.
تستمد الصحف خصائصها من كونها تمد الجمهور بألخبار، ومنها إلي جميع الطبقات اإلجتماعية واإلقتصادية،  :صحفال -1

-وإلي جميع فئات القراء، وتعتبر الصحف من أفضل الوسائل للوصول إلي الجماهير المتخصصة والجماهير صغيرة الحجم
 . ( 44) من الجماهير مكلف للغاية يةألن استخدام الوسائل األخري في الوصول إلي هذه النوع

األخبار عن  يبحث  اليومية  الصحيفة  قارئ  أن  الحسبان  في  األخذ  تهم   ويجب  أخبار  العامة   العالقات  ممارس  لدي  كان  فإذا 
لتلقي األبار، كما تستخدم العالقات   القارئ  اليومية ليستفيد من إستعداد  الجمهور بصفة عامة فإن مكانها الطبيعي هو الصحف 

 . ( 45)عامة الصحف لإلعالن  عنالمؤسسة وإنتاجها إذا كان فكريا أو ماديالا
الوسيلة اإلعالمية األولي    اإلذاعة: -2 متخطية    –التي إستطاعت أن تصل إلي جمهورها في أي مكان    –تعتبر اإلذاعة هي 

تمنع التي  السياسية  والحواجز  والقيود  الوعرة،   المناطق  في  اإلنتقال  وعقبات  األمية  من    حواجز  األخري  الوسائل  بعض 
المجتمعات بعض  الي  العامة  ( 46)الوصول  العالقات  وتتخذ  الوقت.  نفس  في  األعمال  ببعض  والقيام  اإلستماع  ان   كما    ،

والريبورتاج   التمثيلية  مثل  اإلتصالي  اإلذاعي  الفن  أشكال  من  عديدة،  أشكاال  جماهيرها  إلي  و اإلذاعيللوصول  إلعالن،  ا، 
ل الموسيقي والمؤثرات الصوتية ، يمكن تهيئة ذهن الجمهور لتلقي الرسالة اإلتصالية وخلق الجو المناسب  ألغنية، وبإستعمااو 

 . ( 47)لتقبل الفكرة واإلقتناع بها
اإلهتمام ت وتم بث  عن  فضال  أخري،  قوي  مرة  كل  في  فتكسب  مرة،  من  أكثر  بثها  وإعادة  تسجيلها   بإمكان  المذاعة  الكلمة  از 
خاصة أوقات الشدئد وألزمات. وتعتبر اإلذاعة بالراديو تحتل المرتبة   -سرعة تجمع الجماهير حول رأي معينمسائل العامة وفي  بال

 األولي كمؤثر في الرأي العام.
 -انيمكن القول أن التلفزيون له نفس مميزات الراديو إال أنه يزيد عليه بإمكانية استخدام الصورة والحركة واأللو   التلفزيون: -3

يون مكانا بارزا كوسيلة إلثارة وتحفيز الرأي العام، ليس فقط من خالل المعلومات التي يقدمها ولكن  من خالل ويعتبر التلفز 
كما أنه يقدم المادة اإلعالمية في نفس زمن حدوثها ، ويوفر اإلحساس    .  ( 48) جذبه لإلهتمام ألنه أقرب لإلتصال المواجهي

فهو عالي التكلفة وال يمكن التنقل بهن وتستخدمه العالقات العامة لبث    أما عيوبه  -من حولهالجماعي لمشاهديه المتلقين  
 اإلعالنات.

 

 .365( جيهان رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم، مرجع سابق، ص44)
 .188م، ص2003القاهرة:مكتبة مصر(، ) صالح الدينفؤاد،وأنور المشري،اريك باردو،اإلتصال بالجماهير، ترجمة  ( 45)
 . 198لدان النامية، ص  ( مختار التهامي والداقوقي مبادئ العالقات العامة، في الب 46)
 .198مبادئ العالقات العامة، في البلدان النامية، ص  ، 133ابراهيم الغمر، السلوك اإلداري والعالقات العامة،ص ( 46)
 .  133ص  القات العامة،ابراهيم الغمري، السلوك اإلداري والع  ( 47)
 .196ص، مرجع سابق ،العامة حسين محمد علي ، المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العالقات  ( 48)
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فينقل األفكار ألنشطة العالقات العامة، وذلك لما تمتاز  ، فعالية يعتبر اإلتصال عن طريق المرئيات أكثر وسائل اإلتصال السينما: -4
ففي السينما إذا أضفنا إلي الصوت والصورة    في عقل اإلنسان.به حاسة البصر  في تسجيل الصورة الذهنية وتكوينها وترسيخها  

ومن هنا كان نجاح السينما لمقدرتها علي  الحركة العامرة بالمعني والتكبير الواقعي لألشياء تصبح الرسالة ذات أثر أقوي وفعال  
وعادة ما   ،نما  وخاصة جاذبيتها  غستهواء المشاهد باإليحاء والتصوير والمشاهد الطبيعيةن كل هذا ضاعف من شدة تأثير السي 

للتكاليف العالية  تستخدم العالقات العامة السيمنا في األفالم التسجيلية وهي قد تكون تعليمية ن أو إرشاديةن أو تثقيفية ، ونسبة  
 (49) إلنتاج مثل هذه األفالم نجد أن العالقات العامة ال تعول كثيرا علي السينما كوسيلة إتصال.

بر شبكة النترنت وسيط إتصالي بين وسائل اإلعالم والجمهور، وهذا الدورال يثير جدال حيث أن وسائل اإلعالم : تعت اإلنترنت  -5
ا علي شبكة االنترنت  في نشر وبث الرسائل اإلعالمية ومحتواها بإعتبار هذه الشبكة لحد التقليدية تستخدم المواقع المتاحة له

والتوزيع   البث  أو  النشر  مسارات  أو  الصحف  قنوات  تنشره  عما  مختلفة  رسائل  تقدم  ال  اإلعالم  وسائل  أن  إلي  باإلضافة 
ذاعة نفس الصحف  والبرامج علي شبكة اإلنترنت للوصول والبرامج الورقية أو البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، ولكنها تعيد نشروإ

تستهدف الذ  التقليدي  جمهورها  باإلضافة  الشبكة  جمهور  هم  أخرين  مستفيدين  ومنتجاتها.إلي  سياساتها  في  تعتبر    ه  وبذلك 
التلفزيون أو الراديو ولكنها  المواقع الخاصة بهذه الوسائل علي شبكة اإلنترنت  شأنها شأن منافذ توزيع الصحف أو أجهزة  

التفاعلية   تستهدف الوصول الي جماهير أخري هم مستخدمي شبكة اإلنترنت. يتوفر للمستخدم في هذه الحالة قدر  وقد ال 
علي  ا ولكها  الهدف  هذا  لتحقيق  الرقمية  المستحدثات  بخصائص  تستفيد  إتصال جماهيرية  كوسيلة  اإلنترنت  دور  في  لمتاح 

للمستفيد من الشبكة خدمة الحفظ والتسجيل  للمواد إلعالمية المنشورة هذه المواقع اثناء عملية التعرض   الجانب اآلخر تقدم
 . ( 50) هدة في المكان والزمان الذي يجده مناسبا بجانب خدمات اإلتصال ألخري وتحقيق وظائفها إلعادة القراءة أو المشا

 : الدراسة الميدانية   الرابع المبحث
 :ال محور وسائل االتص 
 ادناه وسائل االتصال التي تستخدمها الشركة في الترويج لبرامج المسؤولية االجتماعية.  (1يوضح الجدول رقم)

 لمسؤولية المجتمعية  برامج ا( وسائل تقديم 1جدول رقم )
 

 االتجاه العام   الوسط الحسابي  نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبــــارة
 دائما   3.74 %3 %4 %9 %84 التلفاز

 دائما   3.55 %2 %8 %23 %67 االذاعة
 دائما   3.33 %3 %11 %36 %50 الصحافة 

 غالبا   3.03 %31 %29 %39 %1 مطبقات الشركة 
 غالبا   2.72 %16 %22 %36 %26 رية مجالت الشركة الدو 

 أحيانا   2.41 %22 %30 %33 %15 موقع الشركة االلكتروني 
 أحيانا   2.08 %32 %36 %24 %8 الفيسبوك 
 أحيانا   1.89 %42 %32 %21 %5 اليوتيوب 

 

 . 200مختار التهامي، مرجع سابق، ص ( 49)
  . 49-48، ص1ط ،م( 2997محمد عبد الحميد، اإلتصال واإلعالم علي شبكة اإلنترنت.)القاهرة: عالم الكتب،  ( 50)
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 أحيانا   1.77 %50 %27 %19 %4 المعارض والمهرجانات التي تقيمها الشركة 
 أحيانا   1.75 %76 %19 %3 %2 مواقع التواصل االجتماعي

 م( 2021المصدر:الباحث من المسح الميداني)
%( تري ان )التلفاز( من اكثر الوسائل االتصالية التي 84حجم عينة الدراسة )( اعاله ان االغلبية من  1المالحظ من الجدول رقم)

% ( تري  3ج المسؤولية االجتماعية   مقابل نسبة )) دائما(  ما تستخدمها الشركة السودانية لالتصاالت "سوداتل" في الترويج لبرام
ما تستخدم الشركة السودانية لالتصاالت "سوداتل" التلفاز %( تري انه)غالبا(  9%( تري انه )احيانا( ونسبة )4انه )نادرا( ونسبة)

 في الترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتماعية .
( من الوسائل االتصالية في الترويج  %(  تري انه  )االذاعة67لدراسة)ثي عينة ا( اعاله ايضا ان نسبة ثل 1ويالحظ من الجدول )  

%( تري انه )نادرا(  2( ماتسخدمها الشركة السودانية لالتصاالت "سوداتل " مقابل نسبة))دائماعية التي  لبرامج المسؤولية االجتما
ونسبة )8ونسبة ) احيانا(  انه )  تري  ال%23(  تري )غالبا( ماتستخدم  "سوداتل" االذاعة كوسيلة  %(  السودانية لالتصاالت  شركة 

 قديم برامج المسؤولية االجتماعية .النتاج وصناعة المحتوي االعالمي للعالقات العامة للترويج وت 
( ما تكون من الوسائل االتصالية %( تري ان الصحافة ) دئما50اسة )(  اعاله ان نصف عينة الدر 1كما يالحظ من الجدول ) 

نا ( %( تري انه ) احيا11%( تري انه )نادرا( ونسبة )3ات العامة في شركة االتصاالت السودانية "سوداتل" مقابل نسبة )  للعالق
 %( تري ان ) غالبا( . 36ونسبة )

لالتصاالت ) مطويات الشركة ( في    %( من عينة الدراسة تري انه)غالبا ( ما تستخدم الشركة السوانية36ويالحظ ان نسبة )   
%(  31%( تري ) احيانا( ونسبة )29ترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتماعية مقابل نسبة  ضعيفة جا تري ) دائما( ونسبة )ال

 تري )نادرا(. 
الشركة السودانية  %( من عينة الدراسة تري انه  )غالبا( ماستخدم  36( اعاله ايضا ان نسبة )  1كما يالحظ ايضا من الجدول ) 

%( تري انه )نادرا(    16الشركة الدورية( كوسيلة اتصالية لتقديم برامج المسؤولية االجتماعية مقابل نسبة )    لالتصاالت ) مجالت
 %( تري انه ) دائما(. 26%( تري  انه ) احيانا( ونسبة )22ونسبة ) 

ة لالتصاالت "سوداتل"  نة الدراسة تري ان  الشركة السوداني %( من حجم عي 33( ان نسبة )1ويالحظ كذلك من الجدول اعاله )   
نسبة ) المسؤولية االجتماعية، مقابل  برامج  وتقديم  الترويج  االلكتروني في  الشركة   تستخدم موقع  انه  15) غالبا ( ما  تري   )%

 . ه )غالبا(%( تري ان 33( ونسبة ) %( تري انه ) احيانا 3%( تري انه ) نادرا( ونسبة ) 22)دائما( ونسبة )
احيانا( ما تستخدم الشركة جم عينة  عينة الدراسة تري انه )%( من ح 36(  اعاله ايضا ان نسبة )1)  ومن المالحظ من الجدول  

اعية، السودانية لالتصاالت " سوداتل "  موقع ) الفسيبوك( كاحد مواقع التواصل االجتماعي للترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتم
 %( تري ان ) نادرا(. 32ري انه )غالبا( ونسبة ) ( ت 24%( تري انه )دائما( ونسبة )8) مقابل نسبة

لسودانية  نادرا( ما تستخدم الشركة ا( من حجم عينة الدراسة تري انه )%42( اعالها ان نسبة )1كما يالحظ ايضا من الجدول )  
سوداتل"  )  " ب لالتصاالت  وتقديم  للترويج  اتصالية  المسؤولية االجتماعية ، مقابل  اليوتيوب( كمنصة  انه5نسبة )رامج  تري   )%  

 ( . حيانا أ%( تري انه )32غالبا( ونسبة )( تري انه )21( ونسبة ))دائما
 ( نسبة  ان  اعاله  الجدول  من  يالحظ  )50وكذلك  انه  تري  الدراسة  عينة  حجم  نصف  السودانية  نادرا%(   الشركة  تستخدم  ما   )

سيلة اتصالية للترويج وتقديم برامج المسؤلية االجتماعية ،  والمهرجانات التي تقيمها الشركة( كو لالتصاالت " سوداتل" ) المعارض  
 %( تري انه ) احيانا( .  27%( تري انه )غالبا( ونسبة )19%( تري انه ) دائما ( ونسبة ) 4مقابل نسبة )
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الدراسة ت %76( اعاله  ايضا ان نسبة )  1ويالحظ من الجدول )  انه )( من حجم عينة  ودانية  نادرا( ماتستخدم الشركة السري 
لالتصاالت "سوداتل" ) مواقع التواصل االجتماعي ( كمنصات اتصالية للترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتماعية ن مقابل نسبة  

 %( تري انه ) احيانا(. 19%( تري انه ) غالبا( ونسبة )3%( تري انه ) دائما ( ونسبة )2)
الت " سوداتل " تركز علي التلفاز والصحافة واالذاعة ، كوسائل اتصالية  ( ان الشركة السودانية لالتصا1جدول)الشاهد في هذا ال 

   .للترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتماعية
 المضامين االعالمية التي تعزز برامج المسؤولية المجتمعية في المواقع وعبر الوسائل االعالمية  (2جدول رقم)

أوافق  العبــــــارة
 بشدة 

ألوافق  ق الأواف الأدري  أوافق
 بشدة 

الوسط  
 الحسابي 

 االتجاه  
 العام 

 أوافق بشدة  4.53 %6 %2 %5 %7 %80 اعالنات
في  الشركة  مساهمة  عن  معلومات 

 برامج المسؤولية االجتماعية.
65% 21% 5% 2% 7% 4.35 

 أوافق بشدة 

المسؤولية   برامج  عن  معلومات 
 االجتماعية التي تقدمها الشركة. 

53% 29% 10% 1% 7% 4.20 
 أوافق بشدة 

 أوافق  3.94 %8 %2 %13 %42 %35 مسابقات
 أوافق  3.77 %9 %2 %19 %43 %27 اخبار عامة

 أوافق  3.50 %10 %3 %29 %43 %15 وتلفزيونية برامج اذاعية 
 محايد 3.25 %10 %11 %36 %30 %13 مادة صحفية 
 محايد 2.94 %14 %15 %44 %17 %10 مواد دعائية

 محايد 2.84 %16 %12 %50 %16 %6 منابر اعالمية
 محايد 2.64 %21 %13 %51 %11 %4 اعمال مسرحية واشكال غنائية

 م( 2021المصدر:الباحث من المسح الميداني)
   النتائج التوصيات

 النتائج:
 من خالل الدراسة الميدانية توصلت الدراسة للنتائج االتية:

واالذاعة والصحافة كوسائل اتصالية في تقديم برامج المسئولية   اعتماد شركة االتصاالت السودانية "سوداتل" علي التلفاز (1
 االجتماعية.

 استخدام التقنيات الحديثة في االتصال . عدم  (2
 عدم استخدام مواقع التواصل االجتماعية كوسيلة اتصالية. (3
 لية االجتماعية.ضعف انتاج المواد االعالمية للعالقات العامة عبر وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز برامج المسئو  (4
وتقدي  (5 للترويج  فاعلة  بصورة  االلكتروني  الشركة  موقع  اعتماد  السودانية  عدم  بالشركة  االجتماعية  المسؤولية  برامج  م 

 لالتصاالت. 
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 التوصيـات:
يجب علي الشركة السودانية لالتصاالت االستخدام االمثل لتقنيات االتصال ووسائله الحديثة لصناعة محتوي اعالمي يعزيز    (1)

 برامج المسؤولية االجتماعية لديها.ل
دة القصوي من ميزات االعالم الجديد الذي يتميز بسرعة االنتشار والتفاعلية يجب علي الشركة السودانية لالتصال االستفا  (2)

 من خالل مواقع التواصل االجتماعي للتعريف ببرامج المسؤولية االجتماعية.
تكث  (3) سوداتل  لالتصاالت  السودانية  الشركة  في  علي  تساهم  التي  المؤسسي  االتصال  وحدة  عبر  االعالمية  المواد  انتاج  يف 

 ج المسؤولية االجتماعية )ملصقات ، مطويات ، مواد  (.تعزيز برام
شبكة   (4) علي  منه  القصوي  واالستفادة  االنترنت  شبكة  علي  موقعها  تفعيل  "سوداتل"  لالتصاالت  السودانية  الشركة  علي  يجب 

 وي منه في تقديم وترويج برامج المسؤولية االجتماعية .االنترنت واالستفادة القص
ممارسي العالقات العامة علي اكتساب مهارات استخدام التقنيات الحديثة في صناعة محتوي اعالمي  تدريب الكوادر البشرية و  (5)

 يعزز من ترويج وتقديم برامج المسؤولية االجتماعية.
 ي في هذا المجال.العمل علي تشجيع وتحفيز الباحثين والبحث العلم (6)
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