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A STUDY ON THE CONTRIBUTION OF COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN IMPROVING THE MENTAL IMAGE OF
ORGANIZATIONS.
AN ANALYTICAL STUDY APPLIED ON THE EMIRATES
AVIATION WEBSITE

إسهامات تكنولوجيا االتصال يف حتسني الصورة الذهنية للمنظمات

دراسة حتليلية ابلتطبيق على ادلوقع اإلليكرتوين لشركة طريان اإلمارات
د .مثاين حسن أبشر  -جامعة العلوم احلديثة – ديب
Dr. Mathany Hassan

ملخص
يشهد ميدان االتصال وادلعلومات تطوراً متسارعاً نتج عنه ما يسمى بتكنولوجيا االتصال وادلعلومات  ،وقد أدى هذا التطور

إذل االنتشار السريع للمعلومات والرسالة اإلعالمية إذل كل أضلاء العادل وبفاعلية كبَتة وبتكلفة قليلة  ،شلا دعا إذل قيام الكثَت من
ادل سؤسسات إذل اإلستعانة واإلستفادة من هذ التننيات نإنشاء مواقع ااةة اها للوةول إذل اماهَتها وقد استفادت إدارات العالقات
العامة يف كثَت من ادلسؤسسات من هذا التطور والتندم التكنولوجي يف شلارسة مهامها ويف عالقاهتا مع امهورها  ،و يف بناء و ربسُت
الصورة الذهنية للمنظمة وهتدف هذ الدراسة إذل معرفة إذل أى مدى سامهت تكنولوجيا االتصال احلديثة يف بناء الصورة الذهنية
للمنظمة مت ااتيار شركة طَتان اإلمارات كعينة للدراسة تتبع الدراسة ادلنهج الوةفي  ،كما استخدمت الباحثه منهج دراسة احلالة
وأسلوب ربليل ادلضمون ومن نتائج الدراسة :هتتم عينة الدراسة بتصميم موقعها اإلليكًتوين وتطوير بتحديث ةفحاهتا ابستخدام
تصميمات وضوابط جديدة ،و نشر النصوص اليت تشرح وتفسر كل ما حيتاج إليه الزائر ومن توةيات الدراسة :ضرورة االستمراريف
تندًن احملتوي والتصميم اجليد للموقع اإلليكًتوين ،وإجراء البحوث دلراجعة ومعرفة وقياس الصورة الذهنية للشركة لدى اجلمهور
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والتنييم والتحسُت والتحديث، وابستمرار للوقوف على الصورة احلالية وزلاولة مراجعة التغَتات اليت ديكن أن ربدث نتيجة للمنافسة
ادلستمر للموقع اهدف احلفاظ على الصورة اجليدة للمنظمة
 ةورة ذهنية تكنولوجيا االتصال عالقات عامة: الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The field of communication and information witnesses a dramatic development which resulted in socalled information and communication technology. This development led to the wide spread of
information and the media message to all parts of the world with high efficiency and low cost. Therefore, a
large number of organizations started to benefit from these techniques by establishing their own sites to
reach their audiences. Public relations managements in many organizations have benefited from this
technological improvement in practicing their tasks and in their relations with their audiences. Also they
benefited in building and improving the mental image of the organization. The aim of this study is to
know to what extent does the technology of modern communication has contributed in building the
mental image of the organization. The Emirates Aviation has been chosen as a sample for this study. The
study follows the descriptive method. Also, the researcher uses the case study method and the method of
content analysis. Results of this study include: First, the sample of the study focuses on designing its own
website and developing it by updating its pages using new designs and new regulations. The sample also
explains everything the visitor needs. Recommendations of this study focus on the importance of
presenting the content and the good design for the website. It also recommends on conducting research to
know and measure the mental image of the organization in the public to be able to review the changes that
can take place as a result of competition. Finally, evaluation, development and update are important for
maintaining the good image of the organization.
Keywords: mental image, communication technology, public relations.

: مقدمة
 وقد أدى هذا التطور إذل االنتشار، يشهد ميدان االتصال تطوراً متسارعاً نتج عنه ما يسمى بتكنولوجيا االتصال وادلعلومات

 شلا دعا إذل قيام الكثَت من ادلسؤسسات إذل اإلستعانة، السريع للمعلومة والرسالة اإلعالمية إذل كل أضلاء العادل وبفاعلية كبَتة وبتكلفة قليلة
 كما انعكس أيضاً يف رلال إعداد وإنتاج الرسالة اإلعالمية، واإلستفادة من هذ التننيات نإنشاء مواقع ااةة اها للوةول إذل اماهَتها
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عموماً والرسالة اإلعالمية للعالقات العامة على وجه اخلصوص وقد استفادت إدارات العالقات العامة يف كثَت من ادلسؤسسات من هذا
التطور والتندم التكنولوجي يف شلارسة مهامها ويف عالقاهتا مع امهورها  ،بل أةبح من الضرورة تطبينها يف اميع أنشطتها ال سيما يف بناء
و ربسُت ةورهتا الذهنية حيث تعد عملية إدارة الصورة الذهنية للمنظمة عنصر أساسى من عناةر اإلدارة اإلسًتاتيجية للمنظمة ويتزايد
االهتمام دبوضوع الصورة الذهنية وأمهيتها ابلنسبة للمنظمات وذلك ألمهيته يف تكوين وتشكيل اإلنطباعات الذاتية والق السلوك اإلجيايب
لألشخاص ذبا هذ ادلنظمات وأةبح االهتمام بتكوين الصورة الذهنية اجليدة والطيبة من أهم األهداف اليت تنشدها وتسعى إليها معظم
وقد اشتملت الدراسة على ثالث زلاور:

ادلنظمات اليت تسعى للنجاح واإلنتشار

احملور األول :اإلطار ادلنهجى للدراسة
مشكلة الدراسة :
تعترب دولة اإلمارات العربية ادلتحدة من الدول الرائدة يف اداال نظام احلكومة اإللكًتونية يف مسؤسساهتا احلكومية واخلاةة  ،شلا أدى
إذل تسريع وتَتة التحول اإللكًتوين لكآفة اخلدمات يف الدولة ،وتسعى من االل البوابة االربادية إذل إاتحة كافة اخلدمات االربادية واحمللية
عرب شبكة اإلنًتنت شلا يوفر وقت وجهد ومال ادلستخدمُت ( )1هذا التحول جعل من الضرورة دبكان إداال تكنولوجيا االتصال احلديثة إذل
نشاط ادلسؤسسات (إنتاجية  ،ادمية) لكي تستطيع أن تواكب هذا التطور لذلك كان البد من دراستها والوقوف على تطبيناهتا يف رلال
العالقات العامة ااةة يف رلال بناء عالقات وةورة جيدة ذلذ ادلسؤسسسسات ،ودبا يسؤدي إذل ربنيق األهداف ادلرجوة  ،حيث تًتكز وظيفة
العالقات العامة يف الق عالقات جيدة بُت ادلنظمة واماهَتها الداالية واخلارجية واإلرتناء بسمعة ادلسؤسسة لذلك ربددت مشكلة الدراسة
يف التعرف على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا االتصال احلديثة (متمثلة يف ادلوقع اإلليكًتوين) يف ربنيق وظيفة العالقات العامه يف بناء ةورة
ادلسؤسسة وقد تلخصت مشكلة الدراسة يف التساؤل التارل:
إذل أى مدى سامهت تكنولوجيا االتصال احلديثة يف بناء الصورة الذهنية للمنظمة ؟

أهداف الدراسة:
تشَت أهداف الدراسة إذل األغراض و النتائج اليت يسعى الباحث للوةول إليها من االل إجراء الدراسة و هي سبثل معياراً
( )2
أساسياً ينيس به النارئ مدى أمهية هذ الدراسة و يتأكد من حجم اإلصلاز ادلتحنق من االل منارنتها دبا مت التوةل إليه ابلفعل
وتسعى هذ الدراسة لتحنيق األهداف التالية :
 التعرف على مسات ادلواقع األليكًتونية
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 أمهية استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة على آداء ادلسؤسسات

 كيفية استغالل هذ التكنولوجيا االتصالية لبناء الصورة الذهنية يف رلتمع الدراسة

 ربديد أهم ادلضامُت ادلستخدمة ىف بناء مسعة ادلنظمة من االل موقعها اإللكًتوىن
 معرفة أهم االسًتاتيجيات اليت مت اتباعها للحوار مع اجلمهور عرب ادلوقع اإلليكًتوين

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على دور تكنولوجيا االتصال ىف شلارسة أنشطة العالقات العامة وأمهيتها ومدى اعتماد أجهزة
العالقات العامة عليها يف بناء ةورة ادلسؤسسة  ،إذ أةبح واضحاً اهتمام ادلسؤسسات اخلدمية والرحبية نإنشاء مواقع ذلا واالستفادة من
تندم وتطور تننيات االتصال حبيث تعمل على ربنيق أهدافها وتساعد على ازدهارها وتطورها و ابتت ادلسؤسسة اليت سبتلك
تكنولوجيا اتصالية قادرة للوةول إذل امهورها تعترب قوية وقادرة للوةول ألهدافها ألن ذلك يسؤثر يف بناء ةورة ذهنية سلبية أو أجيابية
ذلا  ،كذلك أتيت األمهية يف إثراء ادلعرفة العلمية واالستفادة من نتائج الدراسة وتعميمها

تساؤالت الدراسة:
مت وضع رلموعة من التساؤالت حبيث ربنق أهداف الدراسة وضلاول من االل الدراسة االجابة عليها وتتلخص يف التساؤالت التالية :
 ما مفهوم الصورة الذهنية ؟
 ما دور العالقات العامة يف تكوين الصورة الذهنية للمنظمات؟
 ما مفهوم تكنولوجيا االتصال احلديثة ؟
 ما نوع ادلعلومات اليت حيتوي عليها ادلوقع اإلليكًتوين اخلاص ابدلنظمة؟
 ما أمهية استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف إنشاء وتدعيم الصورة الذهنية للمنظمة؟
 ما االسًتاتيجيات االتصالية اليت جيب اتباعها لتكوين الصورة الذهنية ؟
 إذل أي مدى تسهم ادلواقع االلكًتونية يف ربنيق التواةل والتفاعلواحلوار مع اجلمهور؟
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منهج الدراسة:
تتبع الدراسة ادلنهج الوةفي الذي ينوم على امع احلنائق وادلعلومات ومنارنتها وربليلها وتفسَتها للوةول إذل تعميمات
منبولة )3( ،ويصف ادلمارسات و االذباهات السائد والظروف النائمة ومالبساهتا ادلختلفة سواء كان هذا الوةف ابأللفاظ والعبارات
أو ابلرموز أو التعابَت الرقمية ( )4كما استخدمت الباحثه منهج دراسة احلالة والذي ينوم على امع البياانت العلمية ادلتعلنة بوحدة سواء
كانت فرداً أو مسؤسسة أو نظاماً اجتماعياً حيث يتم دراستها وامع ادلعلومات عنها بعدد من الوسائل يف مرحلة معينة من اتريخ الوحدة
أو دراسة اميع ادلراحل اليت مرت اها ،وتستهدف هذ الدراسة رةد ووةف إسهامات تكنولوجيا االتصال احلديثة يف بناء الصورة
الذهنية لعينة الدراسة وعليه مت ااتيار شركة طَتان اإلمارات الجراء دراسة مركزة وشاملة ومتعمنة لكافة اجلوانب اليت ذبيب عن
التساؤالت البحثية

( )5

ويف اطار ذلك مت ربليل ادلوقع اإلليكًتوين اخلاص بعينة الدراسة ابستخدام منهج ربليل ادلضمون وهو رلموعة اخلطوات ادلنهجية
اليت تسعى إذل اكتشاف ادلعاين الكامنة يف احملتوى ،والعالقات االرتباطية اهذ ادلعاين ،من االل البحث الكمي والكيفي ادلوضوعي
وادلنظم للسمات الظاهرة يف هذا احملتوى

()6

ومت استخدامه يف ربليل زلتوى ادلوقع التابع جملتمع الدراسه للتعرف على نوعية ادلادة

ادلنشورة ودورها يف بناء ةورة ادلسؤسسة وقد استغرقت الدراسة ثالثة أشهر هى يونيو –يوليو  -أغسطس من عام2119-م

أدوات مجع البياانت :
تعد عملية امع البياانت من أهم ادلراحل ألي حبث علمي  ،وعلى قدرتوافرها أو مشوذلا ودقتها تتوقف أمهية النتائج اليت
يتوةل ذلا يف ضوء البحث  ،ومن مث ةحة النرارات ادلبينة عليها،

( )7

وقد اعتمدت الباحثة على رلموعة من األدوات جلمع ادلعلومات

مثل -:
 -1ادلصادر ادلكتوبة جلمع ادلادة النظرية للدراسة وتتمثل يف الكتب ادلنشورة والدورايت والتنارير والنواميس ودوائر ادلعارف والرسائل
اجلامعية

اخل وذلك من االل تدوين وتنظيم البياانت اخلاةة دبوضوع الدراسة

 -2ربليل دلضمون ادلوقع اإللكًتوين للمنظمة رلتمع الدراسة
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رلتمع و عينة الدراسة:
اجملتمع هو رلموعة من الوحدات ادلعرفة بصورة واضحة واليت يراد منها احلصول على ادلعلومات )8( ،و تتخذ الدراسة ادلواقع
اإلليكًتونيه رلتمعاً إلجراء الدراسة وقد ربددت العينة يف ااتيار شركة طَتان اإلمارات كعينة إلجراء الدراسة التحليلية  ،و مت ااتيار
العينة اذلادفة أو احلكمية أو الغرضية واليت تعتمد على ااتيار العينة اليت زبدم غرض الدراسة وهي عينة منصودة تستهدف دراسة حالة
معينه ( )9(،شركة طَتان اإلمارات )

مفاهيم ومصطلحات الدراسة :
االتصال  :هو عملية ثنائية االذبا تشَت إذل استخدام أشكال سلتلفة من الوسائط  ،وتُستخدم هذ الوسائط كأدوات لتسهيل
وتشجيع ادلشاركة ولتوةيل ادلعرفة وادلعلومات بشكل فعال إذل اجلمهور لغرض التطوير وتكوين الرأي

()11

العالقات العامة  :هي فن أو علم إقامة وتعزيز العالقات ادلالئمه مع اجلمهور ،و العملية أو ادلهنة اليت يسعى من االذلا الفرد
أوادلنظمة إذل الق ةورة إجيابية لألفراد أو ادلنظمات أو ادلنتجات أو اخلدمات من االل األساليب واألنشطة ادلختلفة

))11

العالقات العامة الرقمية  :تعٍت قيام إدارات العالقات العامة بتوظيف تننيات االتصال احلديثة لتنفيذ أنشطتها لتحنيق أهدافها.

()12

تكنولوجيا االتصال احلديثة تُعٌت تكنولوجيا االتصال ابستخدام أجهزة احلاسوب لتخزين ،ودراسة ،واسًتجاع ،وننل ،ومعاجلة

ادلعلومات ،وتدال يف كثَت من األحيان يف سياق األعمال التجارية أو غَتها من اجملاالت ()13وهي رلموعة التننيات واألدوات
والوسائل والنظم ادلختلفة اليت يتم توظيفها دلعاجلة ادلضمون أو احملتوى الذي يراد توةيله عن طريق اميع أنواع االتصال

الصورة الذهنية  :تصور عنلي شائع بُت أفراد اماعة معينة ضلو شخص أو شيء معُت
الدراسات السابقة :
لبلورة مشكلة البحث وربديد منهجه وأدواته يعمد الباحث دلراجعة األدبيات و الدراسات السابنة ذات الصلة بدراسته (العربية
واألجنبية) ،وابلتارل سيكون حجم ادلعلومات اليت مت مراجعتها كبَت ،وقد يسؤدي إذل ظهور رلاالت حبثية جديدة ( )14لذلك أطلعت
الباحثة علي عدد من هذ الدراسات وهي:

أوالً :الدراسات العربية -:
 -1تناولت دراسة  ،الفضلي ، )2114( ،دور االتصال التفاعلي يف تطوير العالقات العامة ،وهدفت إذل الكشف عن وسائل
االتصال التفاعلي ادلستخدمة ومدى إستخدام التننيات احلديثة وتوظيفها يف هذا اجملال ،وربديد اصائص ومسات االتصال التفاعلي
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دبجتمع الدراسة وهي دراسه وةفية ابالعتماد على أسلوب ادلسح جبانب ادلنابلة وادلالحظة جلمع البياانت  ،ومن نتائج الدراسة:
تستخدم العالقات العامة االتصال التفاعلي يف اميع أنشطتها

()15

 -2تسلط دراسة  ،عبد اذلادي  ، )2115( ،الضوء على الدور الذي ديكن أن يسؤديه االستخدام ادلدروس للحاسوب يف تطوير آداء
العالقات العامة يف مسؤسسات الدولة واسهامه يف تنمية مهارات العاملُت  ،وهي دراسة وةفية ومن نتائجها :إجادة اميع منتسيب
العالقات العامة يف رلتمع الدراسة للحاسوب واستخدامه يف رلال العمل

()16

 -3أتيت دراسة  ،حيدر ، )2115( ،كمحاولة لتنييم مدى استفادة ادلنظمات العاملة يف اليمن من مواقعها اإللكًتونية وةفحاهتا
ابلفيس بوك يف احلوار وبناء العالقات مع اجلمهور ،كما تسعى إذل رةد وتنييم استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي يف شلارسة
أنشطة العالقات العامة،ومن نتائج الدراسة  :أشار العديد من ادلمارسُت أبن اذلدف الرئيس من العمل والنشر على هذ ادلواقع هو
الوةول إذل أكرب عدد شلكن من اجلماهَتوإعالمهم دبا تندمه ادلنظمة من منتجات وادمات

()17

 -4أبرزت دراسة ،احلاج ، )2117( ،دور التكنولوجيا يف ربنيق أهداف ووظائف العالقات العامة  ،وذلك من االل التعرف على
الوسائل اليت ديكن االستفادة منها يف اجلانب االتصارل اعتمدت الدراسة ادلنهج الوةفي التحليلي وادلنهج التارخيي ،واإلستبانه
وادلالحظة وادلنابلة جلمع البياانت وتوةلت لعدد من النتائج منها  :أن البيئة اليت يعمل اها موظف العالقات العامة تنعكس على
آدائه وتزيد من رضا  ،والبد من التدريب ادلستمر لرفع كفاءة ادلوظف

()18

 -5تبحث دراسة  ،الناضي  ، )2118( ،الوةفية التحليلية عن ماهية االذباهات احلديثة وادلستنبلية للتكنولوجيا ادلتندمة،
وإرهاةات تطبيناهتا يف اجملتمع وادلمارسة ادلهنية ال سيما بيئة العالقات العامة على ادلستوى العادلي واإلقليمي والصت الدراسة إذل أن
مستنبل اإلعالم الرقمي وابألاص العالقات العامة الرقمية سيشهد تغَتاً جذرايً ،يف البٌت التحتية ويف هيكلتها ،ويف مفهومها

()19

 -6رةدت دراسة ،موسى ورافع  ، )2118( ،إمكاني سسة توظي سسف تكنولوجي سسا االتص سسال اإللكًتوين يف ادلسؤسس سسات احلكومي سسة ع سسن
طري سسق مواقعه سسا اإللكًتونية الرس سسمية  ،و أمهية ذلك يف شلارس سسة العالقات العامة بش سسكل حديث ومتطور  ،شلا يسؤدي إذل ربنيق أهداف
العالق سسات العام سسة ،وهي دراسة وةفية ،ومن نتائجها :أن نسبة  %63 6من ادلواقع اإللكًتونية لعينة الدراسة كانت ربدث معلومات
موقعها بشكل يومي وأن االتصال عن طريق الربيد اإللكًتوين كان متوفراً يف معظم عينة الدراسة

()21

اثنياً:الدراسات األجنبية :
-1هدفت دراسة ، )2118(،Hinson and Wright،االستنصائية إذل دراسة أتثَت ادلدوانت ومواقع التواةل االجتماعي
األارى على شلارسة العالقات العامة وتظهر النتائج أن هذ الوسائط اجلديدة أدت إذل تغيَت يف عمل العالقات العامة و الطرينة اليت
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تتواةل اها مع اجلمهور اخلارجي وأن ظهور ادلدوانت ووسائل التواةل االجتماعي جعلت االتصاالت أكثر فورية من االل تشجيع
ادلنظمات على االستجابة بسرعة أكرب للنند

)(21

 -2قدمت دراسة ، )2119( ،Porter ،نظرة مبكرة عن التكنولوجيا واليت يتفق معظم ادلمارسُت على أهنا سيكون ذلا أتثَت كبَت
على العالقات العامة  ،الغرض من الدراسة معرفة استخدام ادلدوانت وارتباطها بوظائف وأدوار ومكانة العالقات العامة.مت استخدام
أسلوب ادلسح عربالربيد اإللكًتوين لسمجموعة من زلًتيف وشلارسي العالقات العامة يف الوالايت ادلتحدة .وقد كان من نتائج الدراسة :أن
شلارسي العالقات العامة يستخدمون ادلدوانت على ادلستوى ادلهٍت دبستوايت منخفضة

)(22

 -3تنول دراسة  ، )2111( ، Waters & Others،مع تغَت البيئة اإلعالمية والتطور عرب اإلنًتنت  ،تتحول اسًتاتيجيات
العالقات التنليدية للعالقات مع وسائل اإلعالم إذل شلارسات أكثر مالءمة لبيئة وسائط التواةل االجتماعي استخدمت الدراسة
ربليل احملتوى  ،وكشف التحليل أن ادلنافذ اإلابارية التنليدية تستخدم يف كثَت من األحيان تطبيق تويًت إليصال الرسائل

)(23

 -4حاولت دراسة، )2111(، Smith ،التعرف على مدى استخدام شلارسي العالقات العامة لتكنولوجيا االتصاالت ومواقع
التواةل االجتماعي ،وما هي دواعي االستخدام وما نتائج ذلك على ادلهنة ؟ وذلك من االل ربليل نوعي للممارسُت وبعض
ادلشاركات على تويًت  ،وقد أظهرت النتائج  :أن وسائل التواةل االجتماعي ديكن أن تعمل على ربنق أهداف العالقات العامة وذلك
لتوفَت التفاعل عرب اإلنًتنت والوةول إذل اجلمهور ادلستهدف

)(24

 -5ربنق دراسة  ، )2111( ، Rybalko, Seltzer،يف بناء العالقات عرب اإلنًتنت و معرفة كيف تستخدم الشركات (عينة
الدراسة) موقع تويًت لتسهيل التواةل احلواري مع اجلهور ،و ذلك من االل ربليل زلتوى لعينة عشوائية من رسائل تويًت اليت ربتفظ اها
هذ الشركات أشارت النتائج إذل أن ادلنظمات اليت تستخدم االتصال والتواةل احلواري عرب تويًت تستطيع أن ربتفظ بزوار ادلوقع
والعمالء بدرجة أكرب من ادلنظمات اليت ال تستخدم االتصال احلواري

)(25

 -6توضح دراسة  ،)2111( ،Taylor ، Yang،إذل أي مدى تسهل ادلواقع اإللكًتونية للمنظمات غَت احلكومية بناء العالقات
مع امهورها  ،وكيف تسؤثر على أجندة وسائل اإلعالم  ،وكيفية امع ونشر ادلعلومات حول أنشطة ووظائف العالقات العامة يف اجملتمع
ويشَت ربليل احملتوى إذل استخدام اإلنًتنت يف العالقات العامة وأن ادلواقع اإللكًتونية اخلاةة ب(عينة الدراسة) تعمل علي توفَت
ادلعلومات للجمهور ولوسائل اإلعالم

)(26

 -7استهدفت دراسة ،)2111(،Jun ،وةف وربليل اجلهود االتصالية والنشاطات الىت ينوم اها العاملون ىف إدارات العالقات
العامة عربمواقعهم اإلليكًتونية لبناء عالقات و ةورة طيبة واحلفاظ على هذ الصورة دلنظماهتم تساعد على إقامة وةيانة العالقات مع
اجلمهورالداالي واخلارجي ومع وسائل اإلعالم
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الرئيسي وتوفَت مساحة االتصاالت اليت تستهدف كل رلموعة  ،كما كانت زلاوالت تبادل الرسائل بشكل تفاعلي مع اجلمهور
زلدودة

)(27

-8اذلدف من دراسة  ، )2113 (، Alencar ،هو ربليل أتثَت موقع الويب يف بناء ةورة ادلسؤسسة ،من االل البحث عن
ادلعلومات  ،واتبعت الدراسة منهج دراسة احلالة  ،وأشارت النتائج إذل أن ادلواقع اإللكًتونية ذبمع اصائص وظيفية وامالية وتتنافس
يف ذلك  ،وأن مواقع الويب للشركات وادلنظمات هي األداة األكثر فاعلية الستهداف امهور عريض بدون حدود و مسامهة ذلك يف
إنشاء الصورة احلسنة للمنظمة من االل موقعها

)(28

-9عرضت دراسة  ، )2114( ، Amalia ،مفهوم العالقات العامة عرب اإلنًتنت وأبعادها وطبيعتها التطبينية  ،وربديدها لتأثَتها و
كفاءهتا إذل احلد الذي تنجح فيه يف ربسُت تواةلها لبناء عالقات مع اجلمهور  ،شلا يسهل التواةل يف اذباهُت  ،وأهنا قد تشكل
طرينة شليزة للًتويج دلنظمة أو منتجاهتا أو ادماهتا  ،يف البيئة االفًتاضية  ،ومن نتائجها  :صلاح احلمالت عرب اإلنًتنت  ،من االل
التفاعل و التواةل احلواري مع اجلمهور

)(29

 -11ربلل دراسة ،)2118( ،Wolf ،االستكشافية آراء ومواقف ادلهنيُت وادلتخصصُت يف العالقات العامة ذبا االتصاالت
الرقمية ،تستند هذ الدراسة على أسلوب ادلنابلة جلمع البياانت ،ومن نتائجها:أن األدوات وادلنصات الرقمية هي رلرد امتداد جملموعة
أدوات العالقات العامة ومع ذلك فإن العالقات العامة تتبٌت بشكل متزايد اإلعالانت،وقد ابتعدت عن أعماذلا األساسية ادلتمثلة يف
تطوير العالقات االسًتاتيجية وربسُت الصورة الذهنية ). (30
 -11يدورزلور دراسة  Sunny،و ،)2118( ، Linjuanالتجريبية حول إدارة العالقات العامة عرب الشبكات االجتماعية ،
وسلاوف اخلصوةية عرب اإلنًتنت  ،وكيف تسؤثر عملية االتصال التنظيمي بُت ادلسؤسسة وادلرسل عرب هذ الشبكات .ومن نتائج الدراسة
 :يعمد ادلستخدمُت يف الغالب إذل قراءة ادلشاركات وعرض الصور ومشاهدة مناطع الفيديو على حساب  WeChatالتابع للشركة
بدالً من ادلسامهة دبحتوى مثل نشر التعلينات ونشر ادلشاركات والرد على تعلينات ادلستخدمُت اآلارين

)(31

التعليق على الدراسات السابقة:
من حيث ادلوضوع :تناولت الدراسات السابنة رلموعة من ادلواضيع تتفق مع موضوع الدراسة احلالية سواءً من حيث الًتكيز على

بناء الصورة الذهنية أو من حيث استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف آداء مهام العالقات العامة وأثر التكنولوجيا واستخدام
اإلنًتنت يف شلارسة العالقات العامة

624

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
من حيث ادلنهج  :تعددت ادلناهج اليت مت االعتماد عليها من منهج وةفي واستنرائي ربليلي ومنارن واترخيي ومنهج دراسة احلالة
وادلنهج االذبرييب واالستنصائي  ،واعتمدت هذ الدراسة ادلنهج الوةفي وأسلوب ربليل مضمون منهجاً ذلا
من حيث األدوات والعينات :اعتمدت الدراست السابنة على رلموعة من األدوات منها ةحيفة اإلستبيان وادلنابلة وادلالحظة
وربليل زلتوى ادلواقع كأداة جلمع البياانت و قد تعددت ادلسؤسسات اليت تناولتها الدراسات السابنة من مسؤسسات حكومية ،وغَت
حكومية وشبه حكومية  ،رحبية أو ادمية ( شركات ومنظمات ) كما تعددت الدول اليت أجريت فيها الدراسات بينما تناولت هذ
الدراسة دولة اإلمارات العربية ادلتحدة الجراء الدراسة
من نتائجها  :أامعت نتائج عدد من الدراسات على أمهية االتصال احلواري والتفاعلي يف تدعيم أنشطة العالقات العامة
االستفادة من الدراسات السابقة :مت االستفادة من االطالع على الدراسات السابنة يف بلورة وربديد ادلشكلة البحثية  ،ومعرفة
أهم ادلراجع وادلصادر اليت ديكن الرجوع إليها فيما يتعلق دبوضوع الدراسة  ،وااتيار ادلنهج ادلناسب للدراسة

احملور الثاين  :اإلطار النظري للدراسة
أوالً :نظرية االتصال احلواري :
عرف مارتن بوبراحلوار أبنه "أي تبادل لألفكار واآلراء يتم من االل التفاوض " وتسؤكد نظرية االتصال احلواري على أن
ادلنظمات جيب أن تكون على استعداد للتفاعل مع اجلمهور بطرق ةادقة وأاالقية من أجل إنشاء قنوات اتصال منظمة وعامة و
فعالة يشَت االت صال احلواري إذل االتصال ثنائي االذبا  ،متعدد األةوات حيث يتم تنييم كل األفكار ،واالتصال ليس رلرد أداة
لتحنيق األهداف  ،ولكن أيضا وسيلة إلنتاج حنائق جديدة

()32

يف العالقات العامة  ،مت شرح احلوار على أنه "التواةل مع اجلمهورحول النضااي العامة"

وأةبح هناك ربول نظري من

العالقات العامة يعكس الًتكيز على إدارة االتصاالت للتأكيد على التواةل كأداة إلقامة العالقات و تسهيل احلوار من االل إنشاء
قنوات لالتصال احلواري انقش كينت واتيلور مفهوم احلوار يف العالقات العامة وادلبادئ ادلنًتحة لنظرية احلوار يف العالقات العامة واليت
تساعد يف بناء عالقات حوار مع اجلمهور وتتلخص هذ ادلبادئ فيما يلي:

()33

التفاعل وبناء العالقات احلوارية -تندًن ادلعلومات ادلفيدة للجمهور-التشجيع على تكرارالزايرة  -سهولة استخدام ادلواقع -االحتفاظ بزوار ادلوقع
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مت توظيف نظرية االتصال احلواري لتوضيح كيف تنوم ادلنظمات ادلختلفة ببناء عالقات حوارية مع اجلمهور من االل ادلواقع
األليكًتونية لذلك جيب على ادلسؤسسات إنشاء مواقع على شبكة اإلنًتنت  ،حيث ديكن للجمهور ادلناقشات حول النضااي
التنظيمية فمن ادلستحيل عملياً شلارسة العالقات العامة الفعالة اليوم دون استخدام اإلنًتنت ويف الواقع من بُت اميع قنوات االتصال
ادلتاحة للعاملُت يف العالقات العامة  ،تعد الشبكة العنكبوتية من أكثر هذ الننوات صلاحاً  ،حيث ديكن للمنظمات االستماع إذل
اجلماهَتمن االل الصوت والصورة واحلركة وإمكانية للتفاعل يف نفس الوقت  ،شلا يوفر االتصال ادلباشر ورجع الصدى حبيث ال
تستطيع الوسائل األارى النيام بذلك ،كل ذلك ديكن للويب أن تعمل بشكل تبادرل ثنائي االذبا وليست بشكل آحادي .وقد مت
ربديد ثالث اطوات لتطبيق نظرية االتصال احلواري يف العالقات العامه عرب اإلنًتنت وهي :
 -1بناء عالقات شخصية -من االل التدريب على مهارات االستماع واحلوار وذلك بناء عالقات بُت ادلنظمة وامهورها الداالي
واخلارجي
 -2بناء عالقات حوارية وسيطة -من االل استخدام ادلوقع اإلليكًتوين للمنظمة لتدعيم العالقة مع اجلمهور
-3تطوير آليات مساعدة  -من االل االتفاق على النواعد اليت ربكم احلوار ( الزمن – اآللية -الوسائل

)

وجيب يف احلوار ذبنب شلارسة السلطة أو التفوق و أن يشعر ادلشاركون ابلراحة عند مناقشة أي موضوع ٍ
اال من السخرية أو
االحتنار كما يتطلب احلوار األاالقي اعًتافًا ابآلارين والصدق يف التبادل اخلطايب ،وحيتوي احلوار على مخسة مبادئ أساسية وهي :
التبادلية من االل التعاون وادلساواة ،التواةل والتنارب من االل التشاركية والفورية  ،التنمص من االل الثنة وادلساواة  ،ادلخاطرة
 ،االلتزام

()35

اثنياً :منوذج اسرتاتيجيات االتصال لرولر:
ينوم منوذج " رولر" على فرضية مسؤداها  :أنه يصعب استخدام إسًتاتيجية واحدة لالتصال يف العالقات العامة ،وأنه ال توجد
إسًتاتيجية مثلى وإمنا ديكن استخدام اإلسًتاتيجية األنسب لكل موقف اتصارل .قام "رولر" بوضع منوذجه  ،والذي أطلق عليه :
النموذج ادلوقفي إلسًتاتيجيات االتصال حيث ديكن استخدام إسًتاتيجية معينة يف يف موقف زلدد  ،أو استخدام مزيج من هذ
اإلسًتاتيجيات يف موقف آار

()36

وتبعاً لذلك هنالك عدة اسًتاتيجيات لالتصال يف العالقات العامة وهى :اسًتاتيجية اإلعالم ،

اسًتاتيجية بناء االاماع ،اسًتاتيجية اإلقناع  ،اسًتاتيجية احلوار وعلى ادلسؤسسات أن تعمل استخدام هذ االسًتاتيجيات اإلقناعيه
لكي تزيد من فعالية برارلها االتصاليه اليت هتدف إذل بناء وتدعيم مكانتها  ،والبد من الًتكيز على تكنولوجيا االتصال احلديثه
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للوةول للجمهور والتفاعل معه والتأثَت عليه فاالتصال الفعال ال يتوقف على رلرد نشر رسالة معينة  ،وإمنا ديثل عملية متكاملة تبدأ
برسالة جيب استنباذلا من قبل اجلماهَت ادلستهدفة و هذ الرسالة جيب أن ذبذب انتبا هذ اجلماهَت ويتفاعل معها ويستجيب ذلا دبا
حينق هدف النائم ابالتصال.

اثلثاً  :مفهوم الصورة الذهنية -:
يننسم مفهوم الصورة الذهنية يف اللغة العربية إذل مفردتتُت ( الصورة – الذهنية )
والصورة تعٍت الشكل الذي يتميز به الشئ ،وترد يف كالم العرب على ظاهرها وعلى حنينة الشئ وةفته

()37

()38

أما مفردة الذهنية أةل الكلمة مشتنة من ذهن ابلكسر تعٍت الفهم والعنل وحفظ النلب والفطنة

وذهن ،فطن الشئ فهمه وعنله ويطلق يف االةطالح العلمي على ما به من الشعور ابلظواهر النفسية ادلختلفة ويطلق أيضاً على
()39
التفكَت وقوانيه أو رلرد االستعداد لإلدراك
إذاً مصطلح الصورة الذهنية لغة هو حنينة الشئ وهيئته وةفته وتصور يف هيئته وحنينته وظاهر يكوهنا الذهن يف ضوء إدراكه
()41
واستدالله لألشياء
مفهوم الصورة الذهنية كما عرفها(والًت ليبمان ) ذلك التصور احملدود الذي حيتفظ به اإلنسان يف ذهنه عن إنسان ما أو أمر ما
 ،ويتكون هذا التصور من االل التجارب ادلباشرة وغَت ادلباشرة ،و يرتبط بعواطف األفراد واذباهاهتم وعنائدهم وهي سبثل ابلنسبة
()41
ألةحااها واقعاً ةادقاً ينظرون من االله إذل ماحوذلم ويفهمونه أو يندرونه على أساسها
والصورة الذهنية نوعان  :الصورة ادلستندة على التجربة الفردية – أو ادلستندة على ما ينوله اآلارون

()42

الصورة الذهنية للمنظمة :
هي السمعة أو االنطباع الذهٍت لدى كل ادلتعاملُت معها عن ادماهتا وسياساهتا وأنظمة اتصاالهتا يف البيئة الداالية
واخلارجية اليت تتعامل فيها ادلنظمة وهي منصودة وسلطط ذلا بعناية  ،وتعتمد على برامج اعالمية مدروسة و تتكون من بعض أو كل
العناةر التالية :اسم ادلنظمة ،ورمزها أو شعارها ،وموظفيها وقادهتا ،وادماهتا  ،وفلسفتها ،وسياستها ،وقراراهتا ،واترخيها ،وإصلازاهتا،
ودورها يف ادمة اجملتمع ،ومسامهاهتا يف احلياة العامة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وتشمل أيضاً إافاقاهتا ومشكالهتا ونزاعاهتا
وآاثرها السلبية على البيئة واإلنسان
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الصورة الذهنية وهوية الشركة أو ادلنظمة:
أحياانً خيتلط الفهم بُت مصطلح (الصورة الذهنية للمنظمة) و(هوية ادلنظمة) نظراً للتداال الشديد بينهما فمصطلح ( اذلوية)
يشَت إذل رلموعة من عناةر تستخدم إليصال بيان بصري حول العالمة التجارية للمستهلكُت أو هي "شخصية ادلنظمة أو الشركة
اليت ةممت التفاق وتسهيل وربنيق أهداف العمل ( )43غالباً ما ينظر إرل هوية الشركة على أهنا تتألف من عدد من العناةر منها،
الشعار ،والزي الرمسي ،والعاملُت  ،الوان الشركات  ،اتصاالت وعالقات الشركة جبمهورها  ،منتجاهتا وادماهتا ،وادلوقع اإلليكًتوين
وتصميمه اخل بينما تعكس الصورة الذهنية للمنظمة الطرينة اليت يراها اها اآلارون حنينة  ،فالصورة هي التصور الذي يدركه الفرد
وتتواجد فنط داال عنل متلنيها  ،ولكي يكون اجلمهور تلك الصورة فإهنم يفسرون اذلوية داال نطاق أوسع وذي اذباهات أمشل
()44
وأعم

إدارة العالقات العامة وتشكيل الصورة الذهنية للمنظمات :
إن تكوين ةورة إجيابية للمسؤسسة من أهم أعمال العالقات العامة ،فهي حلنة الوةل احليوية اليت تصل الشركة ابجملتمع،
واذلدف الرئيس للعالقات العامة يتمثل يف :توفَت مناخ مالئم يساعد ادلسؤسسة على بناء مسعة وةورة إجيابية ذلا لدى اماهَتها الداالية
واخلارجية .وللعالقات العامة دوركبَت يف تشكيل الصورة الذهنية وذلك ألهنا يف األساس وظيفة تواةلية اتصالية ،وهذ الوظيفة بطبيعتها
ذات اذباهُت مرسل ومستنبل .وهتتم بتحنيق حالة من التفاهم ادلشًتك بُت ادلسؤسسات واألفراد ادلعنيُت وربافظ على دديومتها .كما تنوم
بتحليل وتفسَت النضااي اليت تظهر يف الوسط احمليط ابدلسؤسسة ودراسة ما يًتتب عليها من عواقب زلتملة ابلنسبة للمسؤسسة واألفراد.
()45
وبذلك تعمل على مساعدة ادلسؤسسات على تصور وتنفيذ أهداف من شأهنا أن ربظى ابلرضا والنبول

توظيف تكنولوجيا االتصال يف بناء وتعزيز الصورة الذهنية للمنظمة :
اتسعت وظائف العالقات العامة وانشطتها واةبحت هتتم أهتماماً واضحاً ابستخدام تكنولوجيا االتصال يف اميع مهامها

دلواجهة التطور العادلي  ،و لتحسُت ةورهتا ولتحنيق أهدافها ،وتوسع من نطاق اجلماهَت ادلستهدفة وتسهل مسألة الوةول إليهم ،و

معاجلة كل ما يعًتضهم من مشكالت ولذلك من األمهية دبكان معرفة مدى سعي إدارات العالقات العامة يف أي منظمة إذل
استخدام هذ التكنولوجيا يف تعزيز وبناء الصورة الطيبة ذلا.
وكما هو معلوم أن بناء الصورة الذهنية اإلجيابية ال ِّ
يكوهنا فنط قسم العالقات العامة يف ادلنظمة ،بل يساهم يف بنائها كل
اإلدارات واألقسام كل يف زبصصه ولكن للعالقات العامة أمهية واضحة يف بناء مسعة ادلنظمة وتعزيزها كما أن ذلا دوركبَت يف إبراز
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وإظهار اإلجيابيات بشكل إعالمي انجح وقد أامع اخلرباء على أمهية استخدام تكنولوجيا االتصال يف شلارسة اميع أنشطة وبرامج
العالقات العامة وذلك دلا تتميز به هذ التننيات من االنتشار الواسع والعادلي وما توفر من سرعة وكثافة واستمرارية للمعلومات ادلنشورة
 ،إضافة إذل الشفافية وادلصداقية والتشاركية والتبادلية والتفاعلية ومن ادلعروف أن أهم ما جيب أن توفر إدارات العالقات العامة لكي
ربنق أهدافها هو االتصال ذو االذباهُت ،وزبلق تكنولوجيا االتصال فرةة كبَتة أمام اجلمهور لفتح قنوات للحوار بُت ادلنظمة وامهورها
 ،وابلتارل يستطيع أي فرد أن يعرب عن رأيه دون أي قيود و حبرية حول ادلنظمة وادماهتا شلا خيلق نوع من الثنة بُت ادلنظمة وامهورها
كما تساهم هذ التكنولوجيا ىف توجيه الرأي العام وزايدة الفرةة لنشر األابار واألحداث اخلاةة ابدلسؤسسات وربسُت الصورة
أوتعزيزها أو بنائها وإذا كان مفهوم بناء الصورة الذهنية الطيبة للمنظمات الرحبية والصناعية ديثل أمهية ابلغة ،ففي ادلنظمات اخلدمية له
أمهية ااةة وذلك ألن السلوك االستهالكي جيرب ادلستهلك على استخدام السلعة بغض النظر عن ةورة ادلنظمة يف ذهن ادلستهلك
(لندرهتا أو دلزاايها ) ولكن يف بعض ادلنظمات اخلدمية قد تكون اخلدمة غَت ضرورية أو لوجود منظمات بديلة ،وهذا يصعب من دور
العالقات العامة وضرورة االهتمام بذلك  ،كما جيب أن ينتبه شلارسى العالقات العامه لبعض ادلشكالت اليت قد تفرزها استخدامات
تكنولوجيا االتصال احلديثة منها  :الكثافة اذلائلة للمعلومات وةعوبة االطالع عليها والتضارب فيها  .والبد من االهتمام دبجموعة من
االعتبارات عند استخدام تننيات االتصال احلديثة يف أنشطة العالقات العامة مثل  - :التخطيط ومنهجية اآلداء – االهتمام ابدلضمون
– ثراء ادلعلومة وقوهتا وقيمتها – موثوقية ادلضمون – جاذبية الرسائل

()46

األساليب اليت تستخدمها إدارات العالقات العامة لبناء وتعزيز العالقة مع اجلمهور:
استطالعات الرأي ابلربيد اإللكًتوين تلني الشكاوي اجملموعات اإلابارية مراقبة ادلوقع منتدى العالقات العامة
ادلنابالت الشخصية على اإلنًتنت ادلوقع األليكًتوين ومواقع التواةل االجتماعي

()47

نبذة سلتصرة عن شركة طريان اإلمارات  .عينة الدراسة :
يف  25أكتوبر  ،1985قامت طَتان اإلمارات بتدشُت أول اط جوي ذلا إذل اارج دولة اإلمارات بطائرتُت فنط  -ومها
طائراتن مستأجراتن من طراز بوينج  737وإيرابص B4 300.وكان اذلدف وقتها كما هو اآلن ،يتمثل يف الكيف وليس الكم ويف
السنوات اليت تلت ازباذ هذ اخلطوات البسيطة يف رلال السفر اإلقليمي ،تطورت طَتان اإلمارات لتصبح إحدى الشركات الرائدة يف
ةناعة السفر والسياحة ذلا أتثَت على ادلستوى العادلي إذل جانب اشتهارها عادليا اباللتزام أبعلى معايَت اجلودة.مع أسطول يتكون من
أكثر من  265طائرة ،تنوم حاليا بتسيَت رحالهتا إذل أكثر من  155وجهة يف أكثر من  81دولة حول العادل تنطلق من مطار ديب
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أكثر من  1511رحلة من رحالت طَتان اإلمارات أسبوعيا متجهة إذل وجهات سلتلفة يف النارات الست ،وال زالت الشبكة يف توسع
مستمر .

احملور الثالث  :الدراسة التحليلية
أوالً  :تطبيق ادلبادئ اليت يقوم عليها االتصال احلواري عرب ادلوقع اإلليكرتوين :
ادلواقع اإللكًتونية من أهم اخلدمات اليت وفرهتا الشبكة العنكبوتية ،واليت تعرف على أهنا رلموعة من ةفحات الويب اليت
ربتوي على رلموعة من ادللفات وادلواضيع والصور ،ادلًتابطة فيما بينها وادلخزنة على اادم الويب ،حيث تنوم الشركات ادلتخصصة يف
رلال ادلواقع اإللكًتونية بشراء هذ ادلساحة اإللكًتونية ،وتنفق عليها األموال من أجل تسخَتها خلدمة مصاحلها ،وقد تتنوع ادلواقع
اإللكًتونية ما بُت مواقع حكومية ،وذبارية ،وشخصية ،واَتية ،وادماتية ،وترفيهية ،وزلركات حبث ،ومواقع تواةل اجتماعية ،حيث
يستخدمها الكثَت من األفراد من أجل ربنيق بعض ادلصاحل كادلكاسب ادلادية مثالً ،لذلك من ادلهم أن يكون تصميم ادلوقع جيداً
جيذب إليه الكثَت من متصفحي اإلنًتنت

()48

وهتدف هذ الدراسة إذل التعرف على اسهامات تكنولوجيا االتصال يف بناء وتعزيز الصورة الذهنية للمنظمة ابلنسبة
للجمهورادلستهدف  ،ويف سبيل الوةول إذل ذلك ومن االل االجابة على التساؤالت اليت وضعتها الباحثة ومن االل تطبيق نظرية
االتصال احلواري ومنوذج اسًتاتيجيات االتصال يف العالقات العامة  ،وقد مت ربليل مضمون ادلوقع اإلليكًتوين لشركة طَتات اإلمارات
استنااداً على مبادئ نظرية االتصال احلواري وقد جاءت الدراسة التحليلية كاآليت :
ادلبدأ األول  -التفاعل وادلشاركة واحلوار :التفاعل يعٍت االتصال بُت ادلرسل وادلتلني أو االتصال ثنائي االذبا ومن أهم
اصائص التفاعل االستجابة  ،أي أن االتصال التفاعلي يتعدى حدود االتصال اإلنساين إذل االتصال والتفاعل مع الوسيلة ذاهتا وليس
بُت الفرد وأطراف العملية االتصالية فنط  ،وإذا ةح لنا أن نصف اجلمهور أبنه امهور نشط  ،فإن اجلمهور الذي يتعامل مع
تكنولوجيا االتصال وادلواقع اخلاةة ابدلسؤسسات فهو أكثر نشاطاً وتفاعالً  ،وقد أسهم استخدام ادلسؤسسات لتكنولوجيا االتصال احلديثة
يف زايدة وفاعلية وامتداد التواةل واالتصال بُت إدارات العالقات العامة وبُت امهورها شلا أدى إذل نتائج إجيابية  ،وقد ركزت الكثَت
من ادلسؤسسات على مشاركة امهورها عرب مواقعها  ،فند أاتح ظهور اإلنًتنت فكرة أن يكون للمسؤسسات روابط ومواقع ذلا على هذ
الشبكة العنكبوتية دبا يسهل ذلا فرةة التواةل والتفاعل مع اجلمهورادلستهدف  ،كما وفرت عليهم الوقت واجلهد وادلال،
تطبيناً إلسًتاتيجية احلوار ،وإسًتاتيجية التيسَت ،حيث تعمل ادلنظمة على تسهيل اشًتاك اجلمهور وتفاعله يف ةنع سياستها
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وابلرجوع لعينة الدراسة فند عمد موقع طَتان اإلمارات على تدعيم ااةية التفاعلية وادلشاركة واحلوار مع اجلمهور وذلك عرب
ةفحاهتا على مواقع التواةل االجتماعي  Facebookو و Twitterو Linked Inو Snapshatو Instgramإضافة
إذل تطبينات الشركة على  Apple Storeو  ، Google Playومراكز االتصال ادلتوفرة يف اميع وجهات الشركة على مستوى
العادل  ،كل ذلك يساعد على إاتحة الفرةة للجمهور لتوةيل رسائلهم للشركة والق عالقة حوارية تفاعلية بُت الشركة ومستخدميها ،
دبا يوفر إمكانية التعرف على آراء ومنًتحات ووجهات نظراجلماهَت والوقوف على ادلشكالت والعوائق اليت تعًتضهم بشكل سريع وآين
ودبا حينق ميزة االتصال ذو االذباهُت والق عالقات تبادلية بُت الشركة وامهورها  ،إضافة إذل ذلك فند توسعت الشركة يف رلال احلوار
والتفاعل من االل استخدام ادلوقع لعدد من اللغات منها العربية واالصلليزية والفرنسية واإلسبانية والصينية والكورية والياابنية والدمناركية
والروسية وغَتها الكثَت(توجد داال دولة اإلمارات أكثر من  211جنسية) إن معرفة اهتمام اجلمهور واألشياء اليت ربفز تزيد من
فرةة إنشاء عالقات ثنة ومسعه جيدة عن ادلنظمة  ،لذلك فإن اإلدارة الناجحة يف أي منظمة هتتم أوالً نإدارة عالقاهتا مع اجلمهور
على ااتالفه و هي من العناةر اذلامة ادلكونة لصورهتا لدى اجلماهَت
ادلبدأ الثاين  -تقدمي ادلعلومات ادلفيدة للجمهور :أثبتت بعض الدراسات أن إمكانية احلصول على ادلعلومات تتصدر النائمة
ابلنسبة للتجوال يف ادلواقع ادلختلفة منارنة بغَتها من الوظائف األارى اليت توفرها ادلواقع اإلليكًتونية  ،ولكن جيب أن تكون هذ
ادلعلومات ذات فائدة للزوار تشمل معلومات عن ادلنظمة بدقة ودبصداقية وبتحديث أول أبول ذلذ ادلعلومات وهو ما يطلق عليه
اسًتاتيجية اإلعالم والذي تسعى ادلنظمات من االله إذل تندًن ادلعلومات إذل اجلماهَت دلساعدهتم يف تكوين الرأي وازباذ النرارات.
وابلتطبيق على عينة الدراسة فند إحتوى موقع شركة طَتان اإلمارات على كم هائل من ادلعلومات اليت تتضمن معلومات عن الشركة
منذ أتسيسها واترخيها وتطورها ورؤيتها ووجهاهتا وعدد الرحالت وشركات اجملموعة وكل ما يتعلق بفريق النيادة واإلدارة وادلوظفُت،
وإدارة احلجز وإدارة الرحالت وكيفية احلصول على التأشَتات  ،وحجز الفنادق وقائمة الطعام على منت الرحالت (الوجبات ادلتوافنة مع
األداين) وتوفَت ادمة ادلساعدة اخلاةة  ،وغَتها من ادلعلومات الكافية اليت تنود وتساعد زوار ادلوقع  ،ولتوفَت قدر من الشفافية ادلالية
فإنه ديكن لكل زائر أن يطلع على التناريرادلالية السنوية ادلدقنة ابلكامل وفناً دلعايَت التنارير ادلالية العادلية عرب الداول إذل روابط ااةة
(منذ العام  ،)1994-1993وقد كانت ادلعلومات ادلتاحة ذبيب على كل تساؤالت الزوار بدقة وجبودة إضافة إذل ربديثها أول أبول
أيضاً حيتوي ادلوقع على معلومات ااةة ابدلساعدات يف اإلعمال اإلنسانية و اخلَتية واخلدمات لألطفال احملتاجُت حبيث هتدف إذل
ربسُت الظروف ادلعيشية لألطفال حول العادل ،بصرف النظر عن جنسياهتم أو أدايهنم أو بلداهنم ومساعدهتم  ،كما تدعو الكل
للداول إذل رابط معُت لتندًن يد العون لألطفال احملتاجُت كل ذلك يدال ضمن برامج وأنشطة ادلسئولية االجتماعية اليت تنوم اها
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ادلنظمة واليت تعترب عامالً هاماً يف عملية التأثَت على اجلمهور ومن مكوانت الصورة الذهنية اجليدة ،واليت تسعى من االذلا الشركة لبناء
السمعة واحملافظه عليها ،من االل التزام ادلنظمة ذبا اجملتمع
ادلبدأ الثالث -سهولة استخدام ادلواقع :البد أن حيتوي كل موقع إليكًتوين على قدر من ادلعلومات مع سهولة احلصول عليها
وسهولة استخدام هذا ادلوقع  ،كما جيب أن حيتوي على ارائط للموقع ( وهي وسيله تستخدم لتوجيه وإرشاد الزائر دلا حيتويه ادلوقع
سواء كانت نص أو رسم توضيحي وهي وسيلة إدارة ادلوقع وتضم قوائم احملتوى)،

()51

ووجود وةالت و روابط

وابلرجوع لعينة

الدراسة فند كان دلوقع طَتان اإلمارات ترتيب جيد يف آليات البحث فند مت وضع ارائط ادلوقع وعدد من الروابط بطرينة واضحة تنود
الزائر للتننل واحلركة بسهولة عربها للحصول على كل ما يريد من معلومات عن الشركة وادماهتا ،و يستطيع الزائر أن ينجز كل ما
يريد عرب موقع الشركة ،كما أاتحت فرةة ااتيار اللغة اليت جييدها زائر ادلوقع سهولة أكثر يف االستخدام  ،ومن ادلعلوم أن سهولة
الداول للموقع نفسه ،وسهولة استخدامه يعترب شرط للحوار وإقامة العالقة مع الشركة
ادلبدأ الرابع  -االحتفاظ بزوار ادلوقع :ويتوفر هذا ادلبدأ من االل وجود الروابط وطبيعة وثراء ادلعلومات اليت يتم نشرها
وإمكانية الوةول إليها (وغالبا تكون يف الصفحة األوذل)  ،وقد احتوى موقع طَتان اإلمارات على عدد من اخلدمات (ادلتنوعة) اليت
تثَتاهتمام وذبذب انتبا ادلتصفح  ،كما احتوى على نشر شعار الشركة على اميع الصفحات شلا يسؤدي ذلك إذل زايدة الثنة بُت الشركة
وعمالئها ولزايدة هذ الثنة  ،فند تضمن ادلوقع نشر سياسة اخلصوةية والتزام الشركة حبماية ادلعلومات الشخصية ،وذلك بشرح إشعار
اخلصوةية وكيفية امع ادلعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها يف سياق األنشطة التجارية ،وشرح األساس النانوين جلمع
واستخدام ادلعلومات الشخصية ،وكيفية محاية هذ ادلعلومات الشخصية ،واحلنوق النانونية ادلتاحة وكيفية التواةل مع الشركة  ،هذا
يعٍت أن هنالك أمان واصوةية وثنة ويزيد من تدعيم ةورة الشركة اإلجيابية إذ أن ثنة اجلمهور يف الشركة من أهم األهداف اليت
تسعى ذلا ادلنظمات وخللق هذ الثنة البد من تندًن اخلدمات بشكل جيد وتستخدم يف هذا إسًتاتيجية بناء اإلاماع ،لبناء عالقات
اسًتاتيجية بُت ادلنظمة وبيئتها اخلارجية
ادلبدأ اخلامس -التشجيع على تكرارالزايرة :حيدث ذلك عندما حيتوي ادلوقع على اخلدمات وادلعلومات اذلامة وادلتجددة
ابستمرار  ،والدعوة الصرحية دلعاودة الزايرة

ولبناء عالقات قوية ومستمرة مع اجلمهور ادلستهدف فند احتوى موقع طَتان اإلمارات

على التعرف على زوار ادلوقع من االل تسجيل بياانت ادلتصفح كالربيد اإلليكًتوين مثالً  ،كما احتوي ادلوقع على حث ادلتصفح إذل
الدعوة إذل معرفة ادلزيد أو اكتشاف ادلزيد أو ابلتخطيط لرحلتك النادمة وعدد من العروض اخلاةة  ،وادلكافآت وذلك من االل
برانمج ادلسافر الدائم مع طَتان اإلمارات ( سكاي واردزوالذي حيتوي على أكثر من  25مليون عضو)  ،وتتبع الشركة اسًتاتيجية
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اإلقناع فهي من االل نشر اإلعالانت واليت تسعى من االذلا إقناع اجلمهور دبستوى ادماهتا وذلك خللق الوالء العاطفي للشركة
ألن هذا الوالء يعترب من أبرز العوامل اليت تساعد على احلفاظ على الصورة الذهنية للشركة والدفاع عنها حىت يف أوقات األزمات اليت
تتعرض ذلا  ،أيضاً احتوي ادلوقع على نشر اجلوائزالعادلية اليت حصلت عليها الشركة (جائزة أفضل طَتان يف العادل للعام  2117من
موقع  Trip Advisorوجائزة أفضل نظام ترفيهي على منت الطائرة من موقع  SkyTraxللعام  ، 2119وأفضل طَتان يف
العادل للعامُت  2113و 2116من ذات ادلوقع ) وكل ذلك يدعم الصورة الذهنية اجليدة للشركة لدى اجلمهور ادلستهدف اضافة إذل
نشر برانمج الشركة يف احلفاظ على البيئة ورعاية األحداث اخلاةة

اثنياً :

حتليل تصميم ادلوقع اإلليكرتوين لعينة الدراسة :
سامهت تننيات االتصال احلديثة يف تطوير ادلهارات واإلبداع ابلنسبة دلمارس العالقات العامة وااةة يف تصميم ادلواقع

اإلليكًتونية للمنظمات واضعاً يف اإلعتبار أن هذ ادلواقع واجهة لالتصال ومتاحة للكل وعلى مستوى العادل ،إذاً هو عبارة عن زبطيط
وتنفيذ زلتوايت متعددة أو رلموعة من ادللفات عرب االنًتنت والبد أن يعكس الصورة الذهنية اجليدة للمنظمة وذلك دبراعاة اجلوانب
الفنية وادلهارية واإلبداعية عند التصميم
وابلنسبة لعينة الدراسة ،فند أهتم موقع طَتان اإلمارات بوجود نصوص مكتوبة تساعد على فهم زلتوايت ادلوقع وبتنسيق
حجم وشكل األحرف يف الكتابة  ،فكان شكل اخلط يتميز أبنه واضح ومنروء ابلنسبة لكل زائر للموقع (وذبنب استخدام احلروف
ادلائلة اليت يصعب قراءهتا)  ،إضافة إذل استخدام عدد كبَت من اللغات احلية حول العادل واشتملت الصفحة األوذل أيضاً على الروابط
وزلركات البحث اليت تساعد الزائر على االحبار عرب الصفحات ومعرفة زلتوايهتا واخلدمات اليت تندمها الشركة  ،من االل وزبطيط
وتنسيم ادلوقع على عدد من النوائم
وال تنل أمهية وجود الصوريف التصميم عن أمهية وجود النصوص ادلكتوبة ،بل تتعداها أحياانً يف شرح ادلعاين وربنيق األهداف
وتننل ادلعٌت ادلباشر للفكرة اليت حياول ادلصمم إيصاذلا للجمهور احتوى ادلوقع على ةورة العالمة التجارية للشركة (اللوجو) يف أعلى
الصفحة حبجم مناسب وابللون األمحرادلميز وبتطبيق عنصر التباين جلذب االنتبا إليه ،و احتوى على اسم الشركة ابللغتُت العربية
واإلصلليزية(،وتدل سيكولوجية األلوان إذل أن اللون األمحر مرتبط ابلتأهب واالنتبا  ،كما يرمز إذل النوة ويدفع إذل إزباذ األفعال) ،
اضافة إذل ةورة اخللفية اليت توجد ابلصفحة األوذل للموقع هنالك عدد من الصوروالرسوم اليت تتسم ابلوضوح والكفاءة العالية يف
التصوير توضح وتشرح الكثَت من اخلدمات اليت تندمها الشركة ومدى جودهتا وسبيزها وطرينة تندديها ،وتعترب ةورة منتجات وادمات
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ادلنظمة من العناةر ادلكونة للصورة الكلية ذلا  ،و تسؤثر على تنييم اجلماهَت ذلا وتساهم يف تكوين ةورة طيبة لدى اجلماهَت ادلختلفة
أيضاً يوجد عدد من الفيديوهات اليت ينتجها ادلركز اإلعالمي للشركة و اليت ربتوي على معلومات اترخيية وأابار الشركة وحملة عن
اخلدمات ادلندمة على منت الطائرة والوجهات بشكل أكثر جاذبية وترتيب ،كما أن هنالك إعالانت الشركة اليت أستخدم فيها عدد
من الشخصيات والنجوم يف رلال الفن والرايضة ودبا أن التصميم هو وسيلة بصرية للتعبَت عن فكرة معينة ،فند احتوي تصميم ادلوقع
على فكرة السعادة والرباءة ابحتواء على ةور ربتوي على وجو األشخاص ادلبتسمة وةور األطفال
ودبا أن استخدام األلوان يف تصميم ادلواقع اإلليكًتونية يعترب أمر يف غاية األمهية  ،فند جاء استخدام األلوان يف موقع عينة
الدراسة مراعياً لعدد من اإلعتبارات مثل التناسب بُت مكوانت الصفحة الواحدة من حيث ادلساحات ادللونه والفراغات اليت توجد
بينها  ،وبنوع من التوازن يف التوزيع يف االحجام والشكل والثنل ،و ااتيار ألوان سلتلفة بُت كل من النص واخللفيه حىت ال يسؤدي إذل
تداال الكلمات مع اخللفية ادلكتوبة عليها ،وحبيث يساعد على قراءة زلتوى ادلوقع تطبيناً لعنصر التباين ،كما مت استخدام ألوان سلتلفة
للروابط حيت يستطيع ادلتصفح سبييزها بوضوح مع امكانية تغيَت األلوان من ةفحة ألارى بنوع من التجانس و التناغم والتناسق
البصري واالنسجام  .وكما هو معلوم فإن األلوان لديها الندرة على جذب اإلنتبا والنوة يف إاثرة االهتمام دلا يتم نشر وهي قوة ال
يستهان اها يف تعزيز ادليزة التنافسية للمنتج وبناء الصورة اجليدة وعند استخدام هذ النوة يف تصميم ادلواقع اإللكًتونية للمنظمة
ستضفي نوع من الواقعية واجلمال وتزيد من فرةة تذكر ما مت اإلطالع عليه إذا مت استغالذلا بطرينة ةحيحة
أيضاً احتوى ادلوقع على عبارات إرشادية لالتصال ( تواةلوا معنا ) أو ( اتصلوا بنا) من أجل توجيه الزائر إذل ادلساعدة أو
معلومات االتصال الالزمة ،وذلك حسب نوع االستعالم وللحصول على ادلعلومات اليت يريدها الزائر وبطرينة أسرع .ابالتصال برقم
معُت لالستفسار "اتصل على الرقم اجملاين" مع وضوح رقم اذلاتف وكتابته خبط واضح ،واحتوى ادلوقع على عبارات مثل (أاربوان عن
ذبربتكم نود االستماع إذل رأيكم يرجى اإلجابة على األسئلة التالية دلساعدتنا على إيصال آرائكم ومالحظاتكم إذل النسم ادلختص)
وأيضاً (تندًن الشكاوي أو ادلنًتحات وادلالحظات ) من االل استخدام منوذج إلرسال اآلراء وادلالحظات حول ذبربتكم مع طَتان
اإلمارات أيضاً من االل التواةل (عرب قنواتنا على وسائل التواةل االجتماعي) كل هذ العبارات صلدها على موقع طَتان اإلمارات
ربت رابط اتصلوا بنا للمساعدة وقد اهتمت الشركة ابالتصال ابجلمهور ألن كفاءة االتصاالت اليت تنوم اها ادلنظمة مع اماهَتها
تسؤثريف تكامل اتصاالت ادلنظمة شلا يعطي انطباعاً إجيابياً عنها
بصورة عامة أعتمد تصميم ةفحات ادلوقع على البساطة يف التصميم دون تعنيد مع مراعاة االبتكار والتجديد مع تغيَت
الشكل العام للصفحة الرئيسة دبا يتناسب مع الزمن أو ادلناسبة مع ادلزج بُت العناةر ادلكونه للصفحة من ألوان وةور ونصوص مع
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الًتكيزعلى ما يريد ادلصمم إبراز من ادمات وعروض ااةة أو ةور أونص بلون أو بصورة أو بوضع اط أسفل النص زلاولة جلذب
االنتبا إليه مع استعمال لغة بسيطة ومفهومة جلميع فئات اجملتمع (ااةة اللغة العربية)

وأحتوى ادلوقع على إرشادات و تعليمات

و طلب من الزائر لفعل شيء  ،مثل احجزوا اآلن  ،سافروا معنا  ،احتفلوا معنا  ،اكتشفوا ادلزيد  ،وغَتها من العبارات اليت تدعو
ادلتصفح للنيام بفعل معُت
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النتائج :

توةلت الدراسة لعدد من النتائج نلخصها فيما يلي :

 -1هتتم شركة طَتان اإلمارات بتصميم موقعها اإلليكًتوين وتطوير بتحديث ةفحتها الرئيسية ابستخدام تصميمات وضوابط جديدة
 ،ودل ينتصر التصميم على الناحية اجلمالية فنط بل احتوى على نشر النصوص اليت تشرح وتفسر كل ما حيتاج إليه الزائر  ،ويعترب ادلوقع
متاحاً للجميع (بغض النظر عن التننية أو الندرات)
 -2كشفت الدراسة على اهتمام العينة بتوفَت معلومات مفيدة للجمهور عرب موقعها اإلليكًتوين ونشرادلضمون الذي حيتوي على
البياانت اخلاةة بتارخيها وادماهتا ورؤيتها ورسالتها وأنشطتها ووجهاهتا و أعضاء رللس اإلدارة
احتوي ادلوقع على نشر اجلوائزالعادلية اليت حصلت عليها الشركة

اخل اهدف التعريف اها أيضاً

 -3نستخلص من الدراسة أن موقع عينة الدراسة قد أهتم ببناء عالقة حوارية تفاعلية مع اجلمهور ادلستهدف وذلك من االل
توفَتبياانت االتصال عرب الربيد اإلليكًتوين أو عرب اذلاتف اجملاين وابستخدام منوذج ديكن الزائر من طرح التساؤالت وتندًن ادلالحظات
واألراء أو منوذج لتندًن الشكاوى أيضاً من االل نشر روابط حساابهتا عرب مواقع التواةل االجتماعي
 -4كان تصميم ادلوقع اإللكًتوين لعينة الدراسة أكثر مرونة وسالسة وسرعة ابلنسبة للزائرحيث يسهل عملية استخدام ادلوقع وسهولة
التحميل و من سلتلف أنواع األجهزة الذكية  ،و ظهور زلتوى ادلوقع بسرعة مناسبة مع وجود روابط ووةالت واريطة للموقع يف مكان
واضح يسهل الوةول إليها مع تندًن ونشر أهم األحداث والفعاليات اليت تشارك فيها شركة طَتان اإلمارات مع ربديث دائم حملتوى
ادلوقع شلا يزيد من إمكانية تكرار الزايرة للحصول على ما هو جديد من ادمات ومعلومات
 -5فيما يتصل دبكوانت الصورة الذهنية الكلية للمنظمة اليت توجد ضمن عناةر تصميم ادلوقع فند احتوى موقع عينة الدراسة على
وجود ةورة العالمة التجارية ،وةورة منتجات أو ادمات ادلنظمة ،فلسفة ورؤية ادلنظمة كفاءة اتصاالت ادلنظمة ،برامج وأنشطة
ادلسئولية االجتماعية واخلَتية ادلتمثلة يف مسؤسسة طَتان اإلمارات لألعمال اإلنسانية مع نشر الرابط اخلاص عن كيفية التربع ذلا وأيضاً
السياسة البيئية وذلك من االل برامج هتتم بتخفيض النفاايت وزايدة الكفاءة يف األجواء وعلى األرض واحلياة الربية ومحاية البيئة

ومبادرات غد أكثر ااضراراً  ،وكما هو معلوم إن من معايَت الصفات ادلميزة للشركات ذات السمعة احلسنة ،ةداقاهتا مع البيئة
ومسئوليتها ذبا اجملتمع
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 -6ابلنسبة لشكل وتصميم ادلوقع فند مت استخدام عدد من األلوان بكفاءة بتطبيق عناةر التصميم فيما يتعلق ابلتباين والتناسب
والتوازن والثنل بُت مكوانت الصفحة الواحدة  ،كما احتوى ادلوقع على ةور وفيديوهات متعددة تشرح الكثَت من اخلدمات اليت
تندمها الشركة وقد كان استخدامها يف ادلوقع جبودة ووضوح وتننية عالية مع إمكانية تغيَتها من فًتة ألارى
 -7احتوى موقع طَتان اإلمارات على دعوى للتسجيل ىف عضوية سكاي واردز وكل ما يتعلق اها من معلومات ومكافآت وامتيازات
كما تضمن ادلوقع معلومات عن كل شركات اجملموعة واليت تبلغ حوارل  52شركة  ،ونشرأمساء الشركاء من بنوك واطوط طَتان وفنادق
ومتاجر وغَتها
 -8يوجد ابدلوقع رابط ااص عن الصحة للعمالء يتضمن وجود منوذج ااص ديكن تعبئته للحصول على الرعاية الصحية للذين
حيتاجون لرعاية طبية ااةة (ادلسافرين الذين يعانون من بعض احلاالت ادلرضية وذوي االحتياجات اخلاةة ) ،ابالضافة إذل مالحظات
وإرشادات ااةة بسفر األطفال الرضع أو احلوامل  ،واحلصول على مزيد من ادلعلومات قبل االسفر وأثناء الرحلة وبعد الوةول
 -9ابلنسبة لتطبيق اسًتاتيجيات الصورة الذهنية اليت تستخدمها ادلنظمة فند أهتم موقع طَتان اإلمارات بعدد منها مثل :إسًتاتيجية
ادلعرفة واإلقناع  ،إسًتاتيجية الصورة لدى الداعمُت وادلتربعُت ،إسًتاتيجية الصورة لدى ادلستفيدين من ادمات ادلنظمة،إسًتاتيجية
ادلسسؤولية االجتماعية اسًتاتيجيات استخدام ادلنظمات لإلنًتنت ،إسًتاتيجية الوالء وغَتها من االسًتاتيجيات ولكن ومن االل ربليل
ادلوقع دل صلد وبوضح تطبيق إلسًتاتيجية الصورة الداالية واليت هتتم ببناء وأتسيس برانمج االتصال مع ادلوظفُت واحملافظة عليه
 -11على الرغم من إمكانية التصفح واإلحبار داال ادلوقع بعدد من اللغات احلية حول العادل إال أن هنالك ةفحات وروابط يتم فيها
استخدام اللغة اإلصلليزية فنط  ،مع مالحظة أن آار ربديث للبياانت اخلاةة بتاريخ الشركة كان يف العام  2117م
 -11الو موقع عينة الدراسة من أية إعالانت ذبارية  ،حبيث ال ديثل مصدر ضيق أو اقتحام ابلنسبة للمتصفح وابلتارل ال يصرف
انتباهه عن زلتوى الصفحات وما تركز عليه الشركة لنشر زلتوايهتا
 -12تشَت نتائج الدراسة إذل أن تكنولوجيا االتصال احلديثة قد غَتت من نظرة اجلمهور للمنظمة  ،فند غَتت ادلواقع اإلليكًتونية من
كيفية وشكل االتصال بُت ادلنظمة و امهورها حيث دعمت هذ ادلواقع من فكرة االتصال و التفاعل واحلوار كما ساعدت على
االستجابة السريعة الستفسارات ومالحظات وشكاوى اجلمهور .
 -13وأاَتاً (وحسب رأي الباحثة ) ،فند توةلت الدراسة إذل أن ادلوقع اإللكًتوين لعينة الدراسة قد ساهم ىف بناء ةورة جيدة
عنها لدى اجلمهور ،األمر الذى أسهم إجيابياً ىف دعم ثنته ابدلسؤسسة ،وابخلدمات الىت تندمها
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اخلامتة والتوصيات :
تعتربتكنولوجيا االتصال احلديثة من أكثر الننوات اليت تسهم يف تكوين الصورة الذهنية لألفراد ذبا ادلنظمات ابعتبار أهنا من
ادلصادر اذلامة للمعلومات وطرينة تناوذلا للموضوعات وربليلها وتسليط الضوء عليها كل ذلك يسؤثر على الفرد وحكمه ذبا هذ
ادلوضوعات  ،ويعيش العادل تندماً تكنولوجياً يف كل مناحي احلياة ال سيما يف رلال االتصال وادلعلومات وانعكس هذا التندم يف سرعة
وكيفية ا حلصول على ادلعلومة وأتثَتها  ،وأةبح احلكم على كل مسؤسسة من االل ما سبتلكه من معلومات وتننية اتصالية  ،وانعكس
ذلك أيضاً على إدارات العالقات العامة حبيث مكنت شلارسى العالقات العامة من امتالك أدوات جديدة دلمارسة أنشطتهم أبكرب
قدرمن السرعة والدقة واستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف نشاط العالقات العامة يساهم يف ربنيق اسًتاتيجية اإلقناع وبناء ةورة
ذهنية اجيابية عن ادلنظمة وقد توةلت الدراسة من االل ربليل موقع عينة الدراسة إذل عدد من التوةيات صلملها فيما يلي -:
 - 1الصورة الذهنية للمنظمة هي السمعة أو االنطباع الذهٍت لدى كل ادلتعاملُت معها عن كل انشطتها يف البيئة الداالية واخلارجية ،
لذلك البد من االهتمام أبمهية تشكيل الصورة الذهنية الطيبة  ،والبد أن يساهم يف بنائها كل اإلدارات واألقسام كل يف زبصصه وهي
مسسؤولية كل فرد يف ادلنظمة
 -2إن الداول دلوقع أي منظمة مرهون بنوع ادلعلومات اليت حيتوى عليها وابإلشباع الذي ربننه للزائر ،لذلك جيب االستمرار يف الق
عالقات طيبة مع اجلمهورادلستهدف  ،من االل استمرار االتصال احلوارى التفاعلى بُت ادلنظمة وامهورها ابالستفادة من تننيات
االتصال احلديثة يف توفَت هذ اخلاةية ونشر ادلعلومات اليت تشبع احتياجات ادلتصفح و دبصداقية مع التعرف الدائم على عدد زوار
ادلوقع
 -3ضرورة االستمراريف تندًن احملتوي وادلضمون والتصميم اجليد للموقع اإلليكًتوين ،فاستخدام التننية احلديثة يف االتصال يساهم يف
بناء ةورة ذهنية جيدة ومتميزة عن ادلنظمة لدى امهورها  ،وضرورة العمل على جذب وزايدة العمالء لزايرة موقع ادلنظمة
 -4إجراء البحوث دلراجعة ومعرفة وقياس الصورة الذهنية للشركة لدى اجلمهور وابستمرار للوقوف على الصورة احلالية وزلاولة مراجعة
التغَتات اليت ديكن أن ربدث نتيجة للمنافسة والتنييم والتحسُت والتحديث ادلستمر للموقع اهدف احلفاظ على الصورة اجليدة للمنظمة
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 -5إن بناء وتطوير الصورة اليت ترغبها ادلنظمة البد أن تبدأ من الداال لذلك جيب الوقوف على اصلازات اجلمهور الداالي للمنظمة
ونشر على ادلوقع اإلليكًتوين حبيث يسؤدي ذلك إذل رفع الروح ادلعنوية للموظف وزايدة انتاجيته ،وتندًن جوائز ابسم الشركة (للمتفوقُت
 ،ادلتطوعُت  ،وكآفة أشكال األنشطة اجملتمعية )
 -6اإلستمراريف الربامج واألنشطة ادلتنوعة اليت تنوم اها ادلنظمة فيما خيص برامج ادلسئولية االجتماعية والربامج اجملتمعية والبيئية  ،سواء
ما خيتص ابلعاملُت أو اجلماهَت اخلارجية  ،ألهنا جزء من مكوانت الصورة الذهنية يعكس السلوك األاالقي للمنظمة ذبا اجملتمع
 -7ضرورة ربديث البياانت اخلاةة بتاريخ الشركة
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