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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  مستوى الجامعات والمؤسسات لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 تأثري تكنولوجيا االتصال يف تطوير أداء العالقات العامة 
 دراسة تطبيقية على عينة من شركات الطريان العاملة يف ليبيا

 

 

 بحث عممي من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير

 

 

 إعداد

 

()*سليم معمر البحباح   
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 حأثير حكٌىلىجيا االحصال في حطىير أداء العالقاث العاهت

 دراست حطبيقيت على عيٌت هي شركاث الطيراى العاهلت في ليبيا
 

 سلٌم معمر البحباح                                                                            
                                                                                                                   albhbahkeer@yahoo.com      

 األعّش٠حعاِؼح اٌ                                                                                                       
      

ىملخص:ىال
تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى طبيعة توظيف تكنولوجيا االتصال في شركات الطيران العاممة        

في ليبيا، وذلك من خالل استخدام العالقات العامة لممواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك الرسمية 
ضافت أعدما ليذه الشركات، وكيف أثرت ىذه الوسائل في األداء الميني لممارسي العالقات العامة، ب

إلييم ىذه الوسائل أدوات جديدة لمتواصل مع الجماىير، من خالل الفضاءات الحوارية التي تخمق 
دوات في بناء عالقات ألىذه ا ةاالتصال الحواري التفاعمي، بين المؤسسة وجماىيرىا، ومدى مساىم

عمييا اختيار ممارسي العالقات طويمة األمد مع الجماىير، وكذلك التعرف عمى أىم المعايير التي يتوقف 
 العامة ليذه الوسائل.

واعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج المسحي، وذلك من خالل مسح ممارسي العالقات العامة    
الخطوط -الخطوط الجوية األفريقية -في الشركات عينة الدراسة، والتي تمثمت في )الخطوط الجوية الميبية

حة الميبية لمطيران(، بينما اعتمدت الدراسة عمى نظريتي ثراء الوسيمة واالتصال األجن-الجوية التركية
 الحواري كمداخل نظرية لمدراسة.

موسائل التكنولوجية عمى أداء ممارسي العالقات العامة لوجود تأثيرات ايجابية وتوصمت الدراسة إلى أن 
صفحات الفيس بوك من المواقع  في الشركات محل الدراسة، وىذه التأثيرات تظير بشكل أكبر في

 .اإللكترونية
المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك ىي وسائل مفيدة في أنشطة العالقات كما أظيرت الدراسة أن   

 . العامة، وذلك آلن العالقات العامة وظيفة إدارية ذات طبيعة اتصالية
اسة تعتمد عمى استراتيجية الحوار في وأشارت النتائج أن العالقات العامة في شركات محل الدر      

أوضحت الدراسة أن ممارسي العالقات العامة لدييم إدراك بجميع مبادئ  اتصاليا مع الجميور، كذلك
أن إدارك المبحوثين و االتصال الحواري عبر المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك بنسب متفاوتو، 

 إدراك المبحوثين عمى المواقع اإللكترونية. أعمى من ىي لممبادئ الحوارية عمى الفيس بوك
 :المفتاحيةالكممات 

 شركات الطيران العاممة في ليبيا.-العالقات العامة-تكنولوجيا االتصال
ى

http://www.epra.org.eg/


 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة: سلٌم معمر البحباح 213 

ىى:مقدمة
أحدثت تكنولوجيا االتصال الحديثة ثورة في التواصل الجماىيري من حيث االنتشار، والصفة  

يتم خالل  اإلنترنتالدورية، واحتكار النشر، وأشكال الوسائط التعبيرية، كون أن التواصل عبر شبكة 
الم جذبت ىذه الشبكة العديد من وسائل اإلع ث، حي(Site)وسيمة جماىيرية جديدة أال وىي موقع 

 ف مع طبيعة تكنولوجيا االتصال، فقممت الفروق بين أشكاليا المختمفة.ي  التقميدية إلييا، وأجبرتيا عمى التك
ذا كانت   العالقات العامة وظيفة إعالمية ذات طابع إداري، تساعد عمى تأسيس خطوط اتصال وا 

وتعمل عمى إثراء الفيم، والقبول، متبادلـة فيما بينيا وبين جماىيرىا، وتسعى جاىدًة لمحفاظ عمىيا، 
والمشاركة بين المؤسسات وجماىيرىا، وباعتبارىا جيود مخططة ومستمرة إلقامة عالقات طويمة األمد، 

التي تعتمد عمى االتصال و الفيم المتبادل بين المنظمة والرأي العام، في الرغبة في ذلك، و  ةضحواو 
السياسات والبرامج المؤسساتية، والتي من أىميا  عن تفسيراللمتعريف و  وذلك الحواري والمياري لألفكار،

إنشاء التفاىم الصادق بين المنظمة وجماىيرىا النوعية، فيي في أمّس الحاجة لالستفادة من ثورة 
االتصاالت وتقنياتيا المتنوعة، التي ألقت بظالليا عمى ممارسة المينة وأنشطتيا وأدائيا، سواًء من حيث 

ة توسيع مجاالتيا، لتوظيفيا واستثمارىا في إطار االتصال الحواري بينيا وبين جماىيرىا تيا أو زياديفاعم
 المتنوعة.

كما أدى تزايد شركات الطيران وفروعيا في العالم إلى اىتماميا  لكسب أكبر عدد من الجماىير  
يم العروض التي المستيدفة بالدرجة األولى، سواًء كان ذلك من خالل تسويق الخدمات واإلعالنات وتقد

تميزىا عن غيرىا، عبر ربط الجميور بيا عن طريق التفاعل، وىذا ال يتأتي إال من خالل سمعة طيبة 
سرة بأقل التكاليف وأقصر الطرق التي تحاول تكنولوجيا االتصال تحقيقو يورعاية جيدة بصورة سيمة وم

وخاصة ي إلى تجاوب الجماىير بعد أن جعمت العالم في صورة قرية كونية صغيرة، األمر الذي يؤد
 .الجماىير ذات السفر الدائم

وعمى الـرغم مـن زيادة حدة المنافسة بين شركـات الطيران العالمية، وسعييا نحو االستفادة من     
واتجاه معظم شركات الطـيران الوطنية الميبية إلى إنشاء  ،اإلنترنت والتطبيقات الحديثة لتكنولوجيا االتصال

مـواقع ليا عمى شبكة اإلنترنت، إال أن توظيف ىذه التكنولوجيا واالستفادة منيا ال يزال محدودًا وأقل 
ة مقارنة بشركات الطيران األجنبية، كما أن اىتمام الباحثين الميبيين والعرب بدراسة المواقع يفاعم

صفحات الفيس بوك التابعة لشركات الطيران العربية عامة والميبية خاصًة ال يزال محدودًا، اإللكترونية و 
ومدى انعكاس ىذه التكنولوجيا عمى ممارسي العالقات العامة بيذه الشركات واالستفادة منيا في تطوير 

إلى تقديم دراسة أدائيم، وىذا ما دفع الباحث إلى االىتمام بيذا الموضوع والبحث فيو؛ في محاولة منو 
سس عممية يستطيع من خالليا الممارس لمعالقات العامة في شركات الطيران العاممة في قائمة عمى أُ 

ليبيا من تطوير أدائو الميني، وتقديم رسائل اتصالية ناجحة، وبناء عالقات طويمة األمد عبر المواقع 
 اإللكترونية وصفحات الفيس بوك التابعة ليذه الشركات.
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ىالدراسةى:ىمشكلة
المؤسسات، كان في حتى تحقق العالقات العامة المتطورة أىدافيا االتصاليـــة التي ُخمقت من أجميا     

دارك طبيعة ىذه التكنولوجيا، وكذلك معرفة يلزامًا عم يا مواكبة واستخدام تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، وا 
لكي  ،يفة وأداء المنظمة، وتطوير ىذا األداءتأثير ىذه التكنولوجيا، عمى مستوى أداء ممارسي الوظ

الوسائل، وبأقل جيد وأكبر مساحة وبأسرع وقت ممكن، وبأفضل الطرق و  ،يصبح أفضل إنجازًا ألعمالو
ولكن إلى أي مدى سيكون ممارس العالقات العامة بشكٍل عام وفي شركات الطيران العاممة في ليبيا، 

أن فيم وتوظيف تكنولوجيا "فيا في الممارسة المينية، ال سيما مستعدًا لتبني ىذه التكنولوجيا وتوظي
  (1).االتصال الحديثة لم يعد خيارًا أمام ممارسي  العالقات العامة  بل ىو شرط أساسي لنجاحيم"

 :آلتيلقد صاغ الباحث مشكمة الدراسة في التساؤل ا ،عمى ما سبؽ بناءً 
 في ليبيا ؟ العالقات العامة في شركات الطيران العاممةما تأثير تكنولوجيا االتصال في تطوير أداء 

ىىأهدافىالدراسة:
تسعي الدراسة لمعرفة مدي تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى أداء ممارسي العالقات العامة،    

 : خالل التعرؼ عمىوذلك من 
العاممة في ليبيا من الوسائل أىم وسائل االتصال التي تستخدميا العالقات العامة بشركات الطيران  -1

 والتقميدية. ،الحديثة
لعالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا لتبني استخدام امدى استعداد ممارسي  -2

األكثر ثراًء في لوسائل تكنولوجيا المعموماتية واالتصال تكنولوجيا االتصال الحديثة، ومدى توظيفيم 
 االذظاي.  

االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك لشركات رصد  -3
 الطيران العاممة في ليبيا .

تطور أداء ممارسي العالقات العامة بعد توظيفيم لتكنولوجيا االتصال في شركات الطيران العاممة  -4
 في ليبيا.

العالقات  وائل االتصالية التي يقدميا ممارستأثير تكنولوجيا االتصال عمى شكل ومضمون الرس -5
 العامة إلى جماىيرىم المختمفة . 

مدى حرص ممارسي العالقات العامة عمى تحقيق االتصال الحواري التفاعمى مع الجميور عبر  -6
 المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك الخاصة بشركات الطيران العاممة في ليبيا.

تكنولوجيا لوالتقنية والتنظيمية التي تواجو ممارسي العالقات العامة في توظيف المشكالت اإلدارية  -7
 االتصال في الممارسة المينية.

ى
ى
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ىى:أهموةىالدراسة
االتصال وىو ما أدى إلى تطوير العديد من و  المعمومات شيد العالم تقدمًا ىائاًل في مجال تكنولوجيا    

الحديثة، وثورة معموماتية  المعمومات واالتصاالت تكنولوجياآليات تصنيع المعرفة والمزيد من وسائل 
ن بموضوع تكنولوجيا االتصال إلسياماتيا الكبيرة في و اإلداريو ن صو ن والمختو غير مسبوقة، فاىـتم الباحث

قمة الدراسات المتعمقة  ، وتتمثل أىمية الدراسة العممية في(2) تطوير نظم العمل واإلنتاج والخدمات
كما تعد االتصال في العالقات العامة في المكتبات العربية عامة، والمكتبات الميبية خاصًة، بتكنولوجيا 

ىذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي تقوم بدراسة وظيفة االتصال في العالقات العامة في شركات 
ل األىمية العممية الطيران العاممة في ليبيا من منظور تكنولوجي تقـني عمى حد عمم الباحث، بينما تتمث

تكنولوجيا االتصال الذي تتبعو شركات الطيران العاممة لالجديدة  واألساليب لمدراسة في تحديد الجوانب
توظيف تكنولوجيا االتصال بالشكل األمثل في  ىمدو في ليبيا، والكشف عن مواطن القصور إن وجدت، 

 ،إدارات العالقات العامة بشركات الطيران العاممة في ليبيا؛ من شأنو أن يوضح مكامن الخمل وتصويبيا
 أوسع من الجماىير. ااألمر الذي سيجعل النشاط االتصالي الخاص بيا يغطي نطاقً 

ى:الدراساتىالسابقة
السنوات األخيرة عمى التطور التقني السريع لتكنولوجيا االتصال،  ركزت العديد من الدراسات في   

وكيف استفادت المنظمات المختمفة من ىذا التطور في وسائل االتصال، السيما وأن كبرى المنظمات 
المعموماتية واالتصال  ااستراتيجياتيا االتصالية باالعتماد عمى وسائل تكنولوجيمن العالمية غيرت 

لما تمتمكو من مميزات فعالة وناجحة، خاصة في االتصال والتواصل مع الجماىير وذلك الحديثة؛ 
و ية معو، من خالل العالقات العامة وأنشطتيا، وىذا ما يحاول الباحث التعرف عميوتحقيق التفاعم

وتفسيره وتحميمو من خالل دراستو، والدراسات السابقة التي ليا صمة واىتمام بموضوع الدراسة، والتي 
: الدراسات التي اىتمت المحور األولميا الباحث إلى محورين عمى أساس الموضوع، حيث تناول قس

بتكنولوجيا االتصال وتأثيراتيا عمى العالقات العامة في المنظمات المختمفة وذلك انطالقًا من الدراسات 
الضوء عمى تكنولوجيا الدراسات التي سمطت  عمى :المحور الثانيالعربية ثم األجنبية، بينما اشتمل 

 االتصال وتأثيرىا عمى ممارسة العالقات العامة في شركات الطيران.
 وفيما يمي عرض مختصر لنتائج ىذه الدراسات بحسب كل محور:

المحوراألول: الدراسات التي تناولت تكنولوجيا االتصال واستخداماتها وتأثيرها عمى العالقات العامة 
 في المنظمات المختمفة:
 .أواًل: الدراسات العربية

حــول تأثير تكنولوجيا االتصال والمعمومات عمى  (3)(م2116دراسـة )محمـد فرحـات خميل :أشارت   
( مفردة، 384الممارسة المينية لمعالقات العامة في المصارف الميبية، التي أجريت عمى عينة قواميا )

أن  إلىوانتهت لمعالقات العامة في ىذه المصارف،  ا( ممارسً 121من عمالء وزبائن المصارف، و)
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العالقات العامة التي يعممون بيا تستخدم تكنولوجيا االتصال %( من أفراد العينة يرون أن إدارة 66.7)
أوضحت النتائج أن االتصال بشبكة اإلنترنت احتل المركز األول بنسبة  والمعمومات بشكل متوسط، كما

احتل اإلنترنت المركز األول بنسبة %( كأحد مظاىر استخدام العالقات العامة، كذلك 87.7)
ة التي تستخدميا إدارة العالقات العامة بالمصارف مياألكثر فاع%( كأحد الوسائل االتصالية 93.3)

 الميبية .
ل الحديثة في المسحية، حــول دور وسائل االتصا (4)(م2116جمعة:  دراسة )معصم باللكما سعت    

تفعيل العالقات مع الجميور الخارجي في المؤسسات  الحكومية بدولة اإلمارات، وقد أجريت الدراسة 
وذلك باستخدام  ،( مفردة411عمى عينة من الجميور الخارجي المتعامل مع مؤسسة شرطة دبي بواقع )

وتوصمت الدراسة مفردة،  (211لي االتصال بشرطة دبي بواقع )و عينة عشوائية بسيطة، وعينة من مسؤ 
أن متابعة وتصفح الموقع جاء في مقدمة الوسائل التي يستخدميا المبحوثين من الجميور الخارجي  إلى

الطالع عمى األرشيف الخاص بموقع شرطة  دبي، ا في التواصل مع شرطة دبي عبر اإلنترنت، يمييا
 طالع عمى دليل الخدمات. ثم اإل

حول: استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع  (5)(م2115لعاطي:عبدا واتفقت دراسة )شيماء  
حــول: استخدام  ممارسي العالقات  (6)(م2115التواصل االجتماعي، مع دراسة )محمد خميل الحبل: 

أكثر مواقع التواصل  أنعمى العامة لتكنولوجيا االتصال الحديث لمتواصل مع الجميور الداخمي، 
ذلك وتويتر؛ ويرجع  ،ثم يوتيوب ،االجتماعي استخدامًا من قبل ممارسي العالقات العامة ىي فيس بوك

لسيولة تحديث البيانات، وعرض أوسع لمنتـجات وخدمات الشركة، وكذلك لخمق صورة ذىنية إيجابية 
 ليا. يةعنيا، باإلضافة لسرعة الرد عمى االنتقادات الموج

حــول: استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعمى في  (7)(م2115اىتمت دراسة )حاتم عمى الصالحي: و   
ممارسة العالقات العامة، برصد وتقييم استخدام المنظمات العاممة في اليمن لتكنولوجيا االتصال 

، من خالل تحميل المواقع اإللكترونية والفيس بوك في ممارسة أنشطة العالقات العامة وتحديداً  ،التفاعمى
( منظمة تعمل في اليمن، تم اختيارىا بطريقة 51محتوى المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك لـ)

ة والحوارية عبر اإلنترنت في بناء العالقة بين المنظمة والجميور من ي، لتقييم قدراتيا التفاعمةعمدي
( ممارس لمعالقات العامة والقائم 214منظور نظرية االتصال الحواري، وقد بمغت عينة الدراسة )

معظم المضامين المنشورة عمى المواقع اإللكترونية  أن وتوصمت الدراسة إلىباالتصال اإللكتروني، 
وصفحات الفيس بوك الخاصة بالمنظمات ترتكز عمى استيداف العمالء وأعضاء المجتمع المحمي، 

ا ظيرت مؤشرات االتصال الحواري وتصدرت منتجات وخدمات المنظمة قائمة ىذه المضامين، كم
 حمقات حوارية( بدرجات متوسطة، وانخفاض درجة مؤشر )معاودة الزيارة(. -)توفير معمومات مفيدة

حــول: تأثير تكنولوجيا االتصال عمى ميام  (8)(م2113ي : يم)خالد محمد الرو  اكما توصمت دراست  
( من 211والتي أجريت عمى عينة قواميا )العالقات العامة في المؤسسات االقتصادية السعودية، 
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من جميور ىذه المنظمات، ودراسة )حاتم  (211)القائمين باالتصال في منظمات عينة الدراسة، و
حـول: أثر استخدام اإلنترنت عمى ممارسة العالقات العامة، من خالل عينة  (9)(م2111محمد عاطف : 

نفس النتائج والتي مفادىا بأن  إلى وتوصموا ،مفردة (211عَمدّية من ممارسي العالقات العامة بمغت )
ا باستخدام اإلنترنت، كما تمثمت أىم مزايا استخدام تكنولوجيا يجابيً إممارسي العالقات العامة تأثروا 

وتقديم مصادر حديثة  ،االتصال الجديدة في ممارسة العالقات العامة في االتصال بالجماىير النوعية
معمومات بشكل فوري، كذلك توفير المعمومات عبر الوسائط المتعددة، والرد عمى لممعمومات، وتوفير ال

مكانية استقبال الشكاوي.  استفسارات الجماىير وا 
 .ثانيًا: الدراسات األجنبية

ة الجميور معيا، يركزت معظم الدراسات األجنبية عمى تحميل مواقع وصفحات المنظمات وتفاعم   
التي اختبرت مستوى التفاعمية لمواقع  Carretón, C., Et alCapriotti, P.,   :2016)(11) (كدراسة

أن مواقع وتوصمت إلى ( موقع كعينة لمدراسة، 111المتاحف العالمية الكبرى، حيث حممت الدراسة )
ور، كما أنيا ال تستخدم كل المتاحف العالمية تستخدم أدوات التفاعمية بصورة منخفضة مع الجمي

من أدوات التفاعمية  الزوار، لكنيا تعمل عمى توظيف كلٍ قع إلقامة اتصال حواري مع ات المواإمكان
 واالتصال الحواري بشكل تدريجي.

التي أجريت من خالل مقابمة  (11)(Charest, F., Bouffard, J., Et al :2016بينما أكدت دراسة )  
لمديري وممارسي العالقات العامة في ( من مديري العالقات العامة، عمى تطور األداء الميني 12مع )

المنظمات عينة الدراسة، كما انعكس ىذا التطور عمى الخطط اإلستراتيجية المتطورة التي قدميا 
 ىداف العامة لممنظمة. األن أثناء مقابمتيم، عمى غرار تحقيقيم لمعظم و المبحوث

al Et Allagui Ilhem ) (12)(Chiara Valentini :2015من ) فيما اتفقت دراسة كلٍ    

بتحميل مواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك /تويتر( وأىمية االستفادة منيا  المذان قاما (13)(2016:
أن استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي إلى  توصالفي عمل العالقات العامة، حيث 

في المنظمات ىو أمر جيد، بل يجب أن تكون في صمب أنشطتيا؛ ألنيا تسيم في تطوير عالقات 
المنظمة من خالل إشراك الجماىير في الحوار الذي يؤدي إلى تعزيز رأس المال االجتماعي، كما أكدت 

ما يعتمدون عمى وسائل التواصل االجتماعي  لممحافظة عمى العالمة النتائج عمى أن المسوقين غالبًا 
دارة السمعة.     التجارية وا 

مواقع التواصل  David Lynn Painter) 2015:)(14)وعمى نفس السياق اختبرت دراسة     
االجتماعي )الفيس بوك( وقدراتيا التفاعمية مقارنة بالمواقع اإللكترونية بالنسبة لممارسي العالقات 

( مفردة من 476العامة، ومدى االستفادة منيا في االنتخابات السياسية، حيث بمغت عينة الدراسة )
الفيس بوك  إلى أن الدراسة وانتهت، كميات ومؤسسات بحثية كبيرة في الجنوب الشرقي لمواليات المتحدة

من أفضل وأكثر وسائل االتصال الحديثة فاعمية في الحمالت االنتخابية، وذلك لما يمتمكو من أدوات 
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تفاعمية وقدرات لبناء العالقات، خاصة مع المستخدمين الذين ينخرطون في السموكيات التعبيرية، كما 
ن الذين يتعرضون لمفيس بوك يحققون مكاسب أكبر في أثبتت الدراسة صحة الفرض القائل )المرشحي

 الثقة السياسية من أولئك الذين يتعرضون لممواقع اإللكترونية الرسمية(. 
عمى أىمية وسائل التواصل  (15)(Megan Amanda Stockhausen :2014) كما أكدت دراسة    

دور في تفعيل االتصاالت الحوارية من االجتماعي في ممارسات العالقات العامة في المنظمات، لما لو 
من أجل بناء عالقات تفاعمية مع الجميور، وقد أجريت الدراسة عمى ثماني منظمات غير ربحية الواقعة 
 ،في شمال والية كارولينا الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية، باستخدام المقابمة المتعمقة شبو المنظمة

وسائل التواصل االجتماعي ىي  أنوانتهت الدراسة إلى مقارنة، وأداة تحميل المحتوى مع أسموب ال
، وتساىم في التثقيف والتوعية، كذلك تستغرق اوعريضً  اكبيرً  امنخفضة التكمفة وتوفر جميورً  واتأدا

لدى مستخدمييا من االطالع مخاوف بعض ال في مما تسبب ا طويالً وسائل التواصل االجتماعي وقتً 
%(  59.6إلى مبدأ المعمومات المفيدة الذي جاء كأكبر نسبة ) النتائج ارت، كما أشعمى خصوصياتيم

تحققت من مبادئ االتصال الحواري في مواقع التواصل االجتماعي لممنظمات غير الربحية، بينما جاء 
 .%(23.3)مبدأ تكرار الزيارة ىو األقل بـ

  .العامة بشركات الطيراندراسات اهتمت بتكنولوجيا االتصال  والعالقات  المحور الثاني:
 :أوال: الدراسات العربية

ركزت الدراسات العربية في ىذا المحور عمى استخدام العالقات العامة لتكنولوجيا االتصال       
 (16)(م2116)ميرىان محسن طنطاوي :الحديثة في شركات الطيران، كدراسة الحالة التي قامت بيا 

وطبقتيا عمى شركة طيران االتحاد، وسعت من خالليا لمتعرف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في 
عمى تحميل المضمون وبعض المقابالت مع  ةدعم اتصاالت المسؤولية االجتماعية لمشركة، معتمد

المستخدمة عبر التنوع الكبير في مجال األدوات  أنوخمصت الدراسة إلى ممارسي العالقات العامة، 
مواقع التواصل االجتماعي والتي من شأنيا دعم برامج وأنشطة المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة؛ 
األمر الذي يدعم دور مواقع التواصل االجتماعي وبشكل واسع النطاق كأداة حديثة لمتواصل بين الشركة 

كل كبير عمى مواقع التواصل بش ةوجميورىا، وأن الفيس بوك يعد من أبرز مواقعيا المستيدف
االجتماعي، حيث اتضحت ىذه األىمية من خالل التفاعل الجماىيري الكبير والسريع بين المسئولين 

سواًء كانت ثناء  ،قاتيمن خالل سرعة رد الفعل عمى التعم ،عن صفحة التواصل االجتماعي والجميور
 .أو مقترحات أو أسئمة تطرح من قبل جميور الشركة ىأو شكاو 

بتقييم مواقع شركات الطيران العربية  (17)(م2115كذلك اىتمت دراسة )خالد مصطـفى بركات :    
اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت، وما المعايير التي يمكن أن نقيم من خالليا فاعمية ىذه المواقع، من 

وية الكويتية، خالل تحميل مواقع ثماني شركات طيران عربية، مع التركيز عمى موقع الخطوط الج
 Cathayاثنين من أكبر شركات الطيران العالمية كاثي باسيفيك ولوفتيانزا ) نومقارنتيا بموقعي
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Pacific-Lufthansa ،)( 99وجود اختالفات ذات داللة معنوية وبدرجة ثقة ) وانتهت الدراسة إلى%
ع شركات الطيران بين تصميم ومحتوى مواقع شركات الطيران العربية، وبين تصميم ومحتوى مواق

العالمية عمى شبكة اإلنترنت، وتركزت ىذه االختالفات في المحتوى وما يعرضو من معمومات عن 
 الخدمات المتاحة عن الطائرة، ومدى االستفادة من الموقع في الترويج والتسويق لخدمات الشركة.

المسحية حـــول تأثير تكنولوجيا  (18)(م2115من )غادة محمد عبدالفتاح :  فيما اتفقت دراسة كلٍ   
االتصال الجديدة عمى أداء ممارسي العالقات العامة، والتي اعتمدت عمى عينة عشوائية بسيطة بمغ 

من العاممين في العالقات العامة بوزارة الطيران المدني، ودراسة )ميند أحمد  ،( مفردة411عددىا )
وسائط المتعددة في إدارة العالقات العامة، ودراسة المسحية حــول استخدام ال  (19)(م2111األمين: 

المسحية أيضًا، حــول إدارة السمعة في المنظمات المصرية عبر  (21)(م2111ميرىان محسن طنطاوي :)
 وخمصت الدراسات( مفردة من الجميور المصري، 411اإلنترنت، والتي طبقت عمى عينة بمغ قواميا )

اإلعالنات  بشكل كبير في نالمتعددة في نشاط العالقات العامة واإلعالاستخدام الوسائط  يتم وأنإلى 
من الجماىير، حيث أدى استخدام  اً كبير  اً عدد تجذبفالمنشورة عمى موقع المؤسسة عمى اإلنترنت، 

الوسائط المتعددة عمى موقع المؤسسة إلى عكس صورة المؤسسة بشكل جيد والتعريف بيا وبخدماتيا، 
عينة الدراسة جاءت بمقدمتيا  اتلكتروني لمنظمئج أن الروابط التي يتضمنيا الموقع اإلأثبتت النتاكما 

كما أشارت  ،الروابط التي تتيح تقديم الشكاوى والمقترحات، ثم الروابط التي تتيح تقديم أسئمة واستفسارات
نعكاس ذلك تيا؛ إللتكامل بين االستراتيجيات االتصالية والتكنيكات االتصالية بكافة أدواضرورة اإلى 

 عمى سمعة المؤسسة. 
 :شا١ٔاً: اٌذساعاخ األظٕث١ح

بمواقع  (22)(Shelley Wigley Et al :2012و) Grančay, M. Eur:2014)(21)( ااىتمت دراست   
التواصل االجتماعي واستخداميا في العالقات العامة لشركات الطيران، ومدى توافر مبادئ االتصال 

بناء العالقات معيم، فاألولى سعت لتحميل محتوى صفحات  ةوكيفي ،الحواري لمتواصل مع العمالء
نية  قامت بتحميل ( شركة، والثا251والتي بمغ عددىا ) ،كبر شركات الطيران العالميةالفيس بوك أل

، وىي Twitterألربع شركات طيران اختيرت عمى أساس مستوى نشاطيا عمى  Twitterمواقع 
 والخطوط الجوية تايم وارنز كيبل  (، والخطوط الجوية األمريكية،SWAالخطوط الجوية جنوب غرب)

) Time Warner Cable(( والخطوط الجوية كومكاستComcast ،)أن  ن إلىاوانتهت الدراست
في مجال العالقات العامة وخدمة العمالء في شركات  ميًمامواقع التواصل االجتماعي تمعب دورًا 

الطيران، مع التنبؤ بأن ىذه الشركات ستتضاعف من استخداميا ليذه الوسائل في المستقبل، كما أن 
ات والشكاوى ُثمث ىذه الشركات ُتمكن المستخدمين من إضافة المحتوى من خالل الرد عمى المشارك

%( من مواقع شركات عينة الدراسة تستخدم إستراتيجية  25بشكل فوري، كذلك أشارت النتائج إلى أن )
أن الخطوط كما أوضحت النتائج الفيس بوك منصة لمعالقات العامة لخمق الدعاية لشركات الطيران، 
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 صال الحواري عبر( ىي من أكثر الخطوط التي تمارس العالقات العامة بيا االتSWAالجوية )
Twitter  إلى حد كبير مقارنًة بالخطوط األخرى، وأن تغريدات(SWA)  ىي األكثر مشاركًة وتأثيرًا مع

 وفي أصحاب المصمحة.
الضوء عمى الجيود المبذولة  (23)(Coy Callison  Et al :2010ومن ناحية أخرى سمطت دراسة )    

(، وما االنطباعات SWAمن قبل العالقات العامة وأنشطتيا في الخطوط الجوية جنوب غرب)
أن الصحفيين  الدراسة إلى هتوانتن حول ىذه األنشطة، و ن واإلعالميو ا الصحفيوالتصورات التي يدركي

مقارنة مع الشركات األخرى، كما ( بالممتازة SWAينظرون إلى العالقات العامة في الخطوط الجوية)
 أنيا توفر بيئة اتصاالت تتميز بالتفاعمية وتحقيق المبادئ الحوارية وخاصة التغذية المرتدة والمعموماتية.

 ها:يؽ عميمناقشة الدراسات السابقة والتعم 
من من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة أمكن لمباحث الخروج بعدد 

 المؤشرات يمكن إيجاز أبرزىا فيما يمي:
اىتمت الدراسات السابقة بتأثير تكنولوجيا االتصال في إدارة العالقات العامة في  من حيث الموضوع: -

 والمؤسسات الحكومية(، م2116:)محمد فرحات المصارؼ الميبيةعدد من المؤسسات المختمفة، مثل: 
والشركات (، م2115:)محمد الحبل مية الجامعيةيالتعمالمؤسسات (، وم2116جمعة : )معصم بالل

والػمتاحؼ (، م2114)وفـاء الجمال:وقطاع البترول (، م2115 :)شيماء عبدالعاطي الجنسيات متعددة
Et al  Ilhem) (، والمؤسسات اإلعالميةEt al Paul Capriotti,.:2016 ) العالمية الكبػرى

Allagui :2015 ،)واألحزاب السياسية (Lynn Painter David :2015 ،) والمنظمات غير
(، فيما اىتمت عدة دراسات بكيفية Megan Amanda Stockhausen :2014) الهادفة لمربح

استخداميا وتأثيرىا عمى تطوير األداء الميني لممارسي العالقات العامة، واالستفادة منيا لمواكبة الكم 
لمتطمبات الجميور الخارجي والداخمي لممؤسسة، حيث ركز اليائل من المعمومات المتدفقة؛ استجابة  

من   ، كدراسة كلٍ بعضيا عمى إقامة اتصال حواري فعال عبر التكنولوجيا بين المؤسسة وجماىيرىا
، (David Lynn Painter:2015)(، م2115الصالحي: عمي )حاتمو (،م2116:جمعة باللعصم )م

 ,al) Et  Uzunoğlu Ebru:2104 ( ،)Et al :Paul :Capriotti، (م2115)شيماء عبدالعاطي:

:2016 ،):  Megan Amanda Stockhausen) 2014). 

أغمب الدراسات التي سعت لمكشف عن المبادئ الحوارية وتقييم القدرات الحوارية ومدى  أغفمت -
قياس مدى تحقيقيا لمتفاعمية في المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي لممنظمات المختمفة 

، مع الجمهور يحرص الممارسين في العالقات العامة إلقامة وتطبيؽ مبادئ االتصال الحواري التفاعم
( التي اىتمت بقياس المؤشرات الحوارية في الجانبين م2115:الصالحي عمى عدا دراسة واحدة )حاتم
 )المواقع، الممارسين(.
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مية استخدام تكنولوجيا االتصال في مجال أكدت عدة دراسات سابقة عمى أى من حيث النتائج:-  
العالقات العامة باعتبارىا أداة اتصال حديثة، ساىمت في تطوير األداء الميني لمممارسين وخاصة 

 النشاط االتصالي الذي مدى جسور التواصل بشكل فعال مع جماىير المؤسسات الداخمية والخارجية .
الفيس بوك تحديدًا في الحمالت االنتخابية وبناء الثقة فاعمية مواقع التواصل االجتماعي وكذلك     

  .(David Lynn painter :2015السياسية، والمحافظة عمى صورة المؤسسة وسمعتيا كدراسة )
أظيرت النتائج أىمية االستفادة من توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة في عمل العالقات العامة  -

( التي تعد أدوات حديثة وفعالة   Facebook ، Twitter،Websitesبشركات الطيران، وخاصة )
 لممارسي لمعالقات العامة.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 أمكن لمباحث االستفادة من مراجعة الدراسات السابقة في عدد من الجوانب أهمها ما يمي:

تناوليا بالبحث والدراسة، حتى يمكن تحديد الجوانب التي لم تيتم الدراسات السابقة ببحثيا، من أجل  -
 ليذه الدراسة أن تضيف الجديد لمتراث البحثي العربي في ىذا المجال.

ا المعموماتية واالتصال تعميق مشكمة الدراسة وبمورتيا بشكل يمكن من خاللو دراسة وسائل تكنولوجي -
قات العامة في قطاع الطيران في العال يالحديثة ودورىا واستخداماتيا وتأثيراتيا في تطوير أداء ممارس

 ليبيا.
تحديد اإلطار النظري المناسب لمدراسة، والذي يتمثل في أدبيات البحث العممي التي تناولت االتصال  -

الحواري كإطار فكري لمدراسة، ونظرية ثراء الوسيمة، وما يفيد في إجراء الدراسة من تطبيقات ىذه 
 النظريات.  

 الدراسة الميدانية. ةينتحديد معايير اختيار ع -
صياغة تساؤالت الدراسة بناء عمى نتائج الدراسات السابقة، والتي ساعدت في تحديد التساؤالت  -

البحثية الخاصة بممارسي العالقات العامة، والجميور، وواقع ىذه المؤسسات، ومدى قابميتيا لمتطوير 
 واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

ىللدراسةى:المدخلىالنظريى
 Media Richness Theoryنظرية ثراء الوسيمة : أواًل: 

( عمى يد م1986 -1984لقد ظيرت نظرية ثراء الوسيمة ألول مرة بشكل أكاديمي بين عامي )    
( وذلك عندما أشارا لوجود أشكال مختمفة من وسائل االتصال Daft and Lengelدافت ولينجل )

 (24)معموماتيا وقدرتيا عمى تغيير الفيم.متباينة في درجة ثراء 
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يفيد بأنو  قدما دافت ولينجل تصوراً و حيث نشأت جذور النظرية األولى في مجال االتصال التنظيمي،    
يجب عمى المنظمات استخدام الوسائل المناسبة في توصيل الرسائل، وذلك بحسب أىمية كل رسالة، 

سائل اتصال أكثر غنى، وعمى النقيض من ذلك في الحاالت فالرسائل أو الحاالت الميمة تحتاج إلى و 
  (25)األقل أىمية فإنيا تحتاج إلى وسائل إعالم أقل غنى لتمرير المعمومات.

أو ثراء أو خصوبة الوسائل ىو نفس المصطمح ليذه النظرية، والتي أساسًا تعتمد عمى  يغن ومسمى    
 .لتي تحقـق أكبر قدر من التفاعميةتفعيل العالقات االجتماعية والمؤسسية بوسائل اتصال مختمفة، وا

ضيح تمك  األفعال االتصالية، التي تساعد عمى تو  يى وسائل اإلعالم وطبقًا لدافت ولينجل فثراء  
يجاد معاني مشتركة، من أجل توضيح الفيم في الوقت  القضايا الغامضة، وتخفيض درجة غموضيا، وا 

   (26)المناسب.
عمى توفير رجع صدى ( أن ثراء الوسيمة ىو مدى قدرة الوسيمة Müller  Ralfويرى رالف مولر )  

 (27)سريع، وعدد من القنوات المتاحة، والتنوع المغوي، ودرجة التركيز عمى المتمقي.
حديثة يمكن أن تختمف في درجة ثرائيا، فقد قام سيمون وبيباس  اتصالفاإلنترنت كوسيمة      

(Simon-Pppas:2004 بدراسة ثراء المواقع ) االمتعددة، وقد صنفمن حيث استخدام الوسائط المنتجة 
وفيديو كميب، بينما المواقع الفقيرة ىي  اوصورً  االمواقع اإلعالمية الغنية عمى أنيا تمك التي تشمل نصوصً 

ن( يموقعين فقير -عمى أربع مواقع )موقعين ثريين ادراستيم االتي تحتوي عمى نصوص فقط، حيث طبق
فضموا  ،ين بغض النظر عن تعقيد المنتجبسيط واآلخر معقد، حيث وجدا أن أكثر المستخدم اأحدىم

 (28)المواقع التي تقدم وسائل إعالم أكثر ثراًء.

 معايير نظرية ثراء الوسيمة :
( بوضع تسمسل ىرمي لثراء Daft, Lengel and Trevinoلقد قام كل من دافت ولينجل وتريفينو )   

 :  اآلتيىي ك (29)وسائل اإلعالم وذلك من خالل أربعة معايير،
رجع الصدى )الفورية( : ويقصد بو المدى الذي تستطيع فيو الوسيمة القيام بتغذية مرتدة فورية بشكل  -1

سريع لمرد عمى الرسالة )استجابة التفاعل(، وىذا يتحقق بوجود فيم مشترك لمرسالة بين المرسل 
المرسل لفيم  في التواصل مع ميًماوالمتمقي، وردود الفعل من المتمقي إلى المرسل تمعب دورًا 

  (31)الرسالة.
تعدد الرموز: يقصد بتعدد الرموز تعدد طرق توصيل المعمومات سواًء بشكل لفظي أو غير لفظي،  -2

الورق  – ةوتسمى رموز غير لفظي :اإليحاء والممس -وتسمى رموز صوتية :) الصوت والرموز ىي مثل
  (31)وىي األنماط التي يتم استخداميا لنقل المعمومات(. :والموحات
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تنوع المغة المستخدمة: تعتبر المغة ثالث أبعاد ثراء الوسيمة، والمغة الثرية ىي المغة الطبيعية السائدة  -3
بين أفراد المجتمع، والتي تّيسر عممية التواصل بين المرسل والمستقبل، حيث أنيا تتسم بالسيولة 

 (32) والمعنى المشترك الواضح.والبساطة 
التركيز الشخصي أو الخصوصية: يقصد بالتركيز الشخصي أو الخصوصية بأنيا القدرة عمى فيم  -4

األبعاد الشخصية لمطرف اآلخر في العممية االتصالية، بمعنى مدى معرفة وخبرة المرسل بشريكو 
  (33)االتصالي.

ناجح لموسيمة االتصالية الفعالة من قبل ممارسي العالقات ومن ىنا يتضح لدى الباحث أن االختيار ال   
العامة، يكُمن في مدى قدرة الوسيمة االتصالية عمى تقديم رسائل اتصالية قميمة الغموض،وذات فيم 

 . (التفاعمية في االتصالمشترك في اتجاىين، والتي تحقق القيمة المضافة )
 ( : Communication TheoryDialogicاالتصال الحواري  )  -ثانيًا:
التي ظيرت في القرن الثالث عشر، أما  ((Dialoguesيرجع مصطمح الحوار إلى الكممة الالتينية     

 Martin( من خالل األعمال الكالسيكية لــ مارتن بوبر )م1958حديثًا فقد ظيرت كممة حوار في عام )

Buberحوار حديثًا، وصاحب كتاب ) أنا لمفيوم ال ( الذي يعُد األب الروحي لدى العديد من الباحثين
أنت( الذي يعتبر نقطة البداية في مسيرة الحوار حديثًا، وذلك نتيجة لتأثير األفكار العميقة التي وردت و 

   (34)آنذاك.
حوار ىو المشاركة المتميزة التي تكون فييا الأن مفيوم Kent &Taylor)*1 وبحسب كنت وتايمور)    

مع بعضيا البعض وميتمة ببعضيا البعض، فالحوار ىو أكثر من مجرد تبادل األطراف ممتزمة 
لألفكار، فالشخصيات الشعبية تتشكل من خالل تفاعالتيم مع اآلخرين، كما أكدا عمى أن مفيوم الحوار 

خمس م 1002عام  "كنت وتايمور"الباحثان  اوقد حدد ،في العالقات العامة يرتكز عمى االتصاالت
وىي تمك  (35)اتصالية إلقامة عالقات حوارية مع الجميور عبر موقع المنظمة عمى الويب،مؤشرات 

 ذٟ:ٚدائّح ِغ اٌعّا١٘ش، ٟٚ٘ وا٢المؤشرات الحوارية التي تساعد المنظمات لبناء عالقات قوية 

: ويقصد بو أن يكون ىناك سيولة في الحركة داخل الموقع، فسيولة سهولة استخدام الموقع -2
ام الموقع اإللكتروني من قبل الزوار يعتبر شرط من شروط الحوار مع المؤسسة عبر اإلنترنت، استخد

  (36) .فإذا لم يجد الزائر سيولة في استخدام الموقع ربما ال يعود لزيارتو مرة ثانية
: ينبغي أن يقدم الموقع معمومات ذات قيمة لكل الجماىير، وأن تقديم معمومات مفيدة لمجمهور -1
فمؾ، ٚرٌه ِٓ خالي بي ىذه المعمومات احتياجاتيم وتطمعات الجماىير وليس احتياجات المنظمة تم

خصوصية، آلن اليدف من ذلك  عٛاًء وأد ِٛػٛػاخ ػاِح أٚ األوصش ،اإلظاتح ػٍٝ ذغاؤالخ اٌضٚاس
 (37)ىو بناء المنفعة المتبادلة وبناء الثقة.

                                                           
 اٌؽٛاسٞ، ٌُٚٙ أوصش ِٓ ػششج تؽٛز ا٘رّد تٕظش٠ح اٌؽٛاس، ٚلذ اعرؼاْ اٌثاؼس فٟ تؽصٗ تّعّٛػح ِٕٙا.   اإلذظاي* ٠شظغ ٌّٙا اٌفؼً فٟ ذط٠ٛش ٔظش٠ح 
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الُمميزة لمموقع تضمن بناء عالقات طويمة األمد مع زواره، وذلك والخصائص  الجاذبيةتكرار الزيارة : -3
ومعدالت زياراتيم وتطوير بيانات الموقع وفقًا  ،من خالل التعرف عمى خصائص زوار الموقع

  (38)لتفضيالت الزوار.
ويعود ذلك إلى ما يتميز بو موقع المؤسسة من تصميم يجعمو يتسم  االحتفاظ بزوار الموقع: -4

وسمات جذابة، حيث تحرص المنظمات اليادفة لمربح عمى تحقيق ىذا المبدأ لكي ال تفقد بخصائص 
   (39)زوارىا وبالتالي يؤثر عمى منتجاتيا أو خدماتيا.

وىي تعد من أىم الخصائص التي يجب أن يتمتع بيا الموقع الناجح الحمقة التفاعمية الحوارية:  -5
مية، كتخصيص رابط لتمقي االستفسارات بحيث ُيسمح لمجميور والفعال الذي تتوفر فيو األدوات التفاع

كما تسمح المنظمة بالرد عمى تمك التساؤالت والمشكالت التي يطرحيا الجميور، ومن  ،بطرح األسئمة
 (41)ناحية أخرى إشراك جميور المؤسسة في الحوار واتخاذ القرارات.

ىتساؤالتىالدراسة:ى
 .تستخدميا العالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا ؟ما أىم وسائل االتصال التي  -1
لعالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا لتبني توظيف ا يما مدى استعداد ممارس -2

 .تكنولوجيا االتصال ؟
العاممة ما مدى تطور أداء المبحوثين بعد توظيفيم لتكنولوجيا االتصال الحديثة في شركات الطيران  -3

 .في ليبيا ؟
العالقات  يما تأثير تكنولوجيا االتصال عمى شكل ومضمون الرسائل االتصالية التي يقدميا ممارس -4

 .العامة إلى جماىيرىم المختمفة وذلك من خالل اختيارىم لموسيمة األكثر ثراًء  ؟
الفيس بوك بشركات  ما االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في المواقع اإللكترونية وصفحات -5

  .الطيران العاممة في ليبيا ؟
ما مدى إدراك الممارسين لمعالقات العامة لمبادئ االتصال الحواري مع الجميور عبر المواقع  -6

 .اإللكترونية وصفحات الفيس بوك ؟
تصال ما المشكالت اإلدارية والتقنية التي تواجو ممارسين العالقات العامة في توظيف تكنولوجيا اال -7

 .في الممارسة اليومية ؟
ىالمفاهومىاإلجرائوة:
يقصد بتكنولوجيا االتصال بيذه الدراسة المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل  :تكنولوجيا االتصال

 االجتماعي )الفيس بوك(، التابعة لشركات الطيران العاممة في ليبيا.
 العامة بشركات الطيران العاممة  في ليبيا.ن ألنشطة العالقات و وىم الممارس: العالقات العامة
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وىي شركات الطيران التي تعمل في ليبيا سواًء كانت وطنية أو غير : شركات الطيران العاممة في ليبيا
وطنية، وتتضمن الشركات الوطنية )الخطوط الجوية األفريقية، الخطوط الجوية الميبية، وشركة األجنحة 

 وطنية ) الخطوط الجوية التركية(.الر الميبية، بينما تضم الشركات غي
ىى:نوعىالدراسة

تندرج ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تقوم عمى الوصف الكامل والدقيق لظاىرة معينة أو    
مجموعة من الظواىر، أو موقف معين يغمب عميو صفة التحديد، حيث تسعى ىذه الدراسة لمتعرف عمى 

عمى أداء ممارسي  استخدام تكنولوجيا االتصال في إدارات العالقات العامة عينة الدراسة، ومدى تأثيرىا
 العالقات العامة.  
ى:منكجىالدراسة

ا في مثل ىذا ا واستخدامً اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى واحد من بين أىم المناىج شيوعً  لقد   
المنيج الذي يركز أساسًا عمى تصوير وتحميل : وىو المسح اإلعالمي منهجوىو النوع من الدراسات 

معينة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود فروض محددة مسبقًا،  خصائص مشكمة معينة أو ظاىرة
وبالتالي فإن مجالو يمتد إلى جمع البيانات الضرورية الكمية منيا والكيفية واستخداميا في حل 

  (41).المشكالت المختمفة
ىمجتمعىوصونةىالدراسة:ى

يتكون مجتمع الدراسة الميدانية من كل ممارسي العالقات العامة في شركات الطيران الوطنية وغير      
الوطنية العاممة عمى الساحة الميبية، وقد تم عمل مسح شامل لكافة ممارسي العالقات العامة في شركات 

ممارسًا  ونثالثعة و سب) :موزعين عمى النحو التالي مفردة، (51الطيران األربعة، حيث بمغ عددىم )
ممارسين بشركة  وأربعةلمطيران، الميبية ممارسين بشركة األجنحة  وسبعةبشركة الخطوط الجوية الميبية، 

 شركة الخطوط الجوية األفريقية(. واثنان من ممارسيالخطوط الجوية التركية، 
لذين كانوا متواجدين نى الباحث عدد ثمانية من ممارسي شركة الخطوط الجوية األفريقية اثوقد است  

 خارج مقر العمل لظروف غير معمومة طوال فترة الدراسة.
 ( 1جدول رقم )

 ٌوضح عٌنة الدراسة المٌدانٌة

 عدد الممارسين شركات الدراسة  م

 37 الخطوط الجوية الميبية 1

 2 الخطوط الجوية األفريقية 2
 7 لمطيران األجنحة الميبية 3
 4 الخطوط الجوية التركية  4

 50 المجموع

  .ونظرًا لصغر حجم المجتمع فقد اعتمد الباحث عمى اسموب الحصر الشامل 
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ى:جراءاتىالصدقىوالتباثإ
سموب القياس أو أدواتو في قياس أيراد بالصدق التحقق من مدى صالحية  (:Validityالصدؽ )

والظواىر التي يريد الباحث تحميميا أو استخالص نتائج يعول عمييا ومن ثم تعميميا،  ،الموضوعات
 :ويتفق العديد من الخبراء عمى أن أىم أنواع الصدق الواجب توفره في المقياس

وىو الذي يعبر عن اتفاق المحكمين والخبراء عمى أن المقياس، أو األداة صالحة  :الصدق الظاىري-1
 أي تحقيق ىدف البحث. ،ذي ُأعدت من أجمولتحقيق اليدف ال

صدق المحتوى: وىو الذي يعبر عن اتفاق محتوى المقياس، أو األداة مع اليدف الذي ُأعدت من  -2
 أجمو، أي اتفاق فئات التحميل مع ىدف البحث.

دراك الجيد لمباحث لممداخل صدق البناء : وىو ما يسمى بالصدق النظري الذي يرتبط بمدى اإل -3
 (42)نظرية والفرضية لبناء المقياس أو األداة.ال
وقد تم عرض االستمارة مرفقة بمشكمة الدراسة واألىداف والتساؤالت عمى عدد من المحكمين من   

عمى ما سبق تم تعديل االستمارة بشكميا  وذلك لالستفادة من مقترحاتيم وأرائيم، وبناءً  (43)أساتذة اإلعالم،
 النيائي، ومن ثم وزعت عمى المبحوثين.

 :تالثبا
ويقصد بالثباث الوصول إلى نفس النتائج بتكرار تطبيق المقياس عمى نفس األفراد في الموقف أو   

 (44)الظرف نفسو.
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى:ىمناقشةىنتائجىالدراسة
 (1الجدول رقم )

 االتصالٌة التً تستخدمها إدارة العالقات العامة فً مجال عملهاٌوضح أهم الوسائل 

 اٌٛعائً االذظا١ٌح

 األ١ّ٘ح

 غ١ش ُِٙ ِا ؼذُِٙ ئٌٝ  ُِٙ

 % ن % ن % ن

  ٚعائً االذظاي اٌّثاشش

 0 0 38.0 19 62.0 31 اٌّؽادشح اٌشخظ١ح

 2.0 1 36.0 18 62.0 31 إٌذٚاخ

 2.0 1 30.0 15 68.0 34 اٌّإذّشاخ

 2.0 1 28.0 14 70.0 35 اٌّؼاسع

  اٌٛعائً اٌّطثٛػح

 4.0 2 26.0 13 70.0 35 اٌظؽف

 2.0 1 40.0 20 58.0 29 اٌّعالخ

 2.0 1 36.0 18 62.0 31 اٌٍّظماخ ٚاٌّط٠ٛاخ

 6.0 3 30.0 15 64.0 32 اٌرمش٠ش اٌغٕٛٞ

 6.0 3 40.0 20 54.0 27 إٌششاخ

  اٌٛعائً اٌّغّٛػح

 8.0 4 24.0 12 68.0 34 ئراػح

 8.0 4 18.0 9 74.0 37 ذ١ٍفض٠ْٛ

 24.0 12 16.0 8 60.0 30 ششائؾ ف١ذ٠ٛ

  ٚعائً ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاذ١ح ٚاالذظاي

 0 0 6.0 3 94.0 47 اإلٔرشٔد

 0 0 14.0 7 86.0 43 اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ

 0 0 10.0 5 90.0 45 اٌف١ظ تٛن

 4.0 2 22.0 11 74.0 37 االٔرشأد

 20.0 10 38.0 19 42.0 21 االوغشأد

 تعكس البيانات الواردة في الجدول السابؽ ما يمي :
جاءت المعارض في المرتبة األولى من بين أكثر وسائل االتصال المباشر أىمية بالنسبة     

%(، 68%(، فيما جاءت المؤتمرات في المرتبة الثانية وبــ)71لممبحوثين الذين اختاروا )ميم( وبنسبة )
 %( .62) ة يالشخصية والندوات في المرتبة الثالثة واألخيرة وبنسب متساو  ةبينما جاءت المحادث

ىذه النتيجة، التي توصمت إلى أن المعارض من  (45)(م2111:عبداهلل اليدوميمحمد وقد دعمت دراسة ) 
 %(.65أكثر وسائل االتصال المباشر أىمية في شركات الدراسة وبنسبة )

أما في الوسائل المطبوعة فقد تصدرت الصحف باقي الوسائل، وجاءت كأىم وسيمة اتصالية مطبوعة     
%(، 64%(، فيما جاء التقرير السنوي في المرتبة الثانية وبنسبة )71ن وذلك بنسبة )و يستخدميا المبحوث

 %(.54ــ)%( والنشرات ب58%(، يمييا كل من المجالت بــ)62ثم الممصقات والمطويات بـــ)
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التي أشارت إلى أن ما  (46)(م2112:سممان الفيحانوتتسق ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو دراسة )     
( من المبحوثين، وىي النسبة األكبر التي أقرت بأنيا تعتمد في اتصاالتيا وبشكل كبير عمى %17نسبتو )

 الوسائل التقميدية )الصحافة(. 
 وكما جاء التميفزيون في صدراة الوسائل المسموعة والمرئية كأىم وسيمة اتصالية يستخدميا ممارس    

ة الثانية ب%(، في حين جاءت اإلذاعة المسموعة في المرت74العالقات العامة في مزاولة أعماليم وبنسبة )
 %(.  61%(، بينما جاءت شرائط الفيديو ثالثا بنسبة )68بنسبة )

التي أشارت إلى تفوق  (33)(م2114:وفاء الجمال)ختمفت ىذه النتيجة مع ما انتيت إليو دراسة وقد ا   
التميفزيون  ذ%(، بينما أخ11.7الراديو كوسيمة اتصالية عمى التميفزيون، حيث تفوق التميفزيون بنسبة )

 %(. 1.6النسبة األقل من اختيار المبحوثين بــــ)
فقد جاء اإلنترنت في مقدمة أىم الوسائل الحديثة التي مومات واالتصال ا المعأما في وسائل تكنولوجي  

%(، 94الدراسة، حيث احتل المرتبة األولى بنسبة )محل العالقات العامة في شركات  وييتم بيا ممارس
نترانت %(، واإل86%(، فيما جاء الموقع اإللكتروني ثالثًا بنسبة )91يميو الفيس بوك في المرتبة الثانية )

 %(.42كسرانت في المرتب األخيرة بنسبة )%(، واإل74في المرتبة الرابعة بنسبة )
 التي خمصت إلى أن  (48)(م1026محمد فرحات خميل:وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )    

األكثر فاعمية التي تستخدميا  %( كأحد الوسائل االتصالية93.3اإلنترنت احتل المركز األول بنسبة )
 رة العالقات العامة بالمصارف الميبية.إدا
وذلك من خالل اشارتيا إلى أن  ،النتيجة الحالية (49)(م2116:معصم بالل جمعةكذلك أكدت دراسة )   

العالقات العامة  وصفحات شبكة اإلنترنت جاءت في مقدمة أىم الوسائل االتصالية التي يستخدميا ممارس
 (. 28.35في مؤسسة شرطة دبي بنسبة مئوية )

موقع إلكتروني( عمى  -فيس بوك-نترنتإويستخمص الباحث مما سبق تقدم الوسائل التكنولوجية )   
المسموعة والمرئية(، ويرجع ىذا التقدم لما تمتمكو ىذه  –المطبوعة  -الوسائل التقميدية )االتصال المباشر

ق يمما يساىم في تحق ،رات حديثة من سرعة وتكمفة وحفظ ونشر وتحديث لممعموماتالوسائل من قد
 أىداف العالقات العامة.

 (3الجدول رقم )
 ٌوضح دعم اإلدارة العلٌا الستخدام التكنولوجٌا

 % ك الذعن

 94.0 47 نعم

 6.0 3 ال

 100.0 50 الوجوىع

بأن  أقرت%( 94( بأن غالبية عينة الدراسة وبنسبة )2تشير النتائج بحسب ما يتضح في جدول رقم )  
في مجال ا المعموماتية واالتصال ا بشركاتيم تدعم استخدام العالقات العامة لوسائل تكنولوجيياإلدارة العم

 %( من المبحوثين ترى أنو ال يوجد دعم من اإلدارة العميا إلستخدام التكنولوجيا.6، وما نسبتو )عمميا
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وتدل ىذه النتيجة عمى أن اإلدارة العميا لشركات الدراسة لدييا وعي إيجابي بأىمية استخدام     
 تقدم اإلدارة العمياوالعالقات العامة خاصة، لذلك  ،الستفادة من خدماتيا في الشركة عامةاو  ،التكنولوجيا

يختمف الدعم المقدم من االدارة ، و حديثةات اللضمان االستفادة من ىذه اإلمكان والتسييالت الالزمالدعم 
العميا من مؤسسة ألخرى، وذلك بحسب حجم األنشطة والبرامج التي تقوم بيا العالقات العامة، وعمى ىذا 

التي  (51)(Chiara Valentini :2015) األساس تقدم التغطية المالية، وىذا ما أشارت إليو نتائج  دراسة 
انتيت إلى أن توظيف ودعم المنظمات الستخدام تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة ىو أمر جيد؛ 

 ألنو يسيم في تطوير عالقات المنظمة وتعزيز رأس المال االجتماعي. 
 ( 2الجدول رقم )

 ٌوضح أنشطة العالقات العامة التً تستخدم فٌها وسائل 
 ل الحدٌثةتكنولوجٌا المعلوماتٌة واالتصا

 االنشطة ك %

 تقويم برامج العالقات العامة 19 38.0
 بحوث العالقات العامة 13 26.0
 الحمالت اإلعالمية 24 48.0
رياالتصال مع الجماى 22 44.0  
 التخطيط 3 6.0
 التسويق والدعاية 12 24.0

( إلى أن الحمالت اإلعالمية جاءت في المرتبة األولى من حيث 3تشير النتائج في الجدول رقم )      
%(، يمييا 48تكنولوجيا االتصال وبنسبة ) سونممار ال فيياأنيا أكثر أنشطة العالقات العامة التي يستخدم 

(، 38%(، فيما جاءت أنشطة تقويم برامج العالقات العامة ثالثا )44االتصال مع الجماىير بنسبة )
%(، وأخيرا 24%(، فيما جاء التسويق والدعاية خامسا بنسبة )26ت العامة رابعا بنسبة )وبحوث العالقا

 %(.6التخطيط بنسبة )
والتي أكدت  (52)(Et al  Allagui Ilhem :2016:)دراسة  وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو  

أىمية مواقع التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية، وأشارت إلى أنو يجب أن تكون وسائل 
 .التواصل االجتماعي في صمب أنشطة العالقات العامة

التي خمصت إلى أن  David Lynn Painter) : 2016)(52)ىذه النتيجة مع دراسة  اتسقتكما    
 .اإلعالميةفاعمية في الحمالت  ةالفيس بوك من أفضل وأكثر وسائل االتصال الحديث

ويعزو الباحث تركيز ممارسي العالقات العامة عمى توظيف تكنولوجيا االتصال في القيام بالحمالت   
ذه الوسائل الحديثة من اإلعالمية كأكثر األنشطة التي تستخدميا العالقات العامة، وذلك لما تمتمكو ى

خاصة مع المستخدمين الذين ينخرطون في السموكيات  ،أدوات تفاعمية وقدرات عمى بناء العالقات
ا ما تبحث عن الوصول إلى أكبر عدد من التعبيرية، باإلضافة إلى أن الحمالت اإلعالمية دائمً 

 الجماىير، وىذا ماتتميز بو ىذه الوسائل. 
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ظير ىذه النتيجة مؤشرات سمبية تدل عمى وجود قصور لدى ممارسي العالقات العامة في انجاز بينما تُ   
ن بأنيم ال يستخدمون التكنولوجيا عند قياميم و التخطيط، حيث أقر المبحوث أنشطة أساسية وميمة مثل

ؤدي إلى %( فقط، فعدم استخدام التكنولوجيا في التخطيط سي6بالتخطيط إال بشكل بسيط أي ما نسبتو)
 إلى ، وبذلك فإنيم سيفتقدون إلى عامل الدقة الذي يؤديضياع الكثير من الوقت والجيد وعدم اسثتمارىما

 ػ١ٍٙا اٌرخط١ؾ.سالمة األسس التي يبنى 

التي أشارت إلى دور اإلنترنت في  (53)(م1020)حاتم محمد عاطؼ: وىذا ما أوضحتو دراسة   
عن طريق التخطيط إلنجاح حمالت العالقات العامة، وذلك بتجميع المعمومات عن الجميور المستيدف 

 الشبكة اإللكترونية.
 (3الجدول رقم )

 ٌوضح مدى تبنً المبحوثٌن الستخدام المواقع اإللكترونٌة والفٌس بوك فً ممارسة أنشطة العالقات العامة 

َ 

 ؼثاساخاٌ

 دسظح اٌرثٕٟ 

 ِٛافك 
ِٛافك ئٌٝ ؼذ   

 ِا
 غ١ش ِٛافك

 % ن % ن % ن

 0 0 22.0 11 78.0 39 أؼشص دائّا ػٍٝ االعرفادج ِٓ اٌرم١ٕاخ اٌرىٌٕٛٛظ١ح  1

 2.0 1 26.0 13 72.0 36 أطثػ اعرخذاِٙا ٘ٛ اٌغث١ً اٌٛؼ١ذ ٌؼّاْ ظٛدج اٌخذِح  2

 4.0 2 32.0 16 64.0 32 اعرخذاِٟ ٌٙزٖ اٌّٛالغ ٠ض٠ذ ِٓ فشطرٟ فٟ ذؽغ١ٓ أدائٟ فٟ اٌؼًّ  3

 8.0 4 36.0 18 56.0 28 اعرخذاِٙا عًٙ ٚتغ١ؾ، ٚأٔظػ صِالئٟ تاعرخذاِٙا 4

 14.0 7 38.0 19 48.0 24 اعرخذاَ ٘زٖ اٌّٛالغ ِف١ذ فٟ ٔشش أخثاس اٌششوح 5

 20.0 10 28.0 14 52.0 26 وث١شج ٚذذس٠ة ِغرّش ٌرؼٍّٙاذؽراض ٘زٖ اٌّٛالغ ئٌٝ خثشج  6

 76.0 38 20.0 10 4.0 2 اخ اٌالصِح العرخذاَ ٘زٖ اٌّٛالغ١ِىأال أِرٍه اإل 7

 66.0 33 0 0 34.0 17 عٍث١اذٙا أوصش ِٓ ا٠عات١اذٙا 8

 82.0 41 18.0 9 0 0 ال أ٘رُ تّؼشفح أٞ ظذ٠ذ فٟ ػاٌُ اٌرىٌٕٛٛظ١ا 9

 64.0 32 34.0 17 2.0 1 اعرخذاَ اٌٛعائً اٌرم١ٍذ٠ح اٌّؼشٚفح فٟ ِّاسعح اٌؼاللاخ اٌؼاِحأفؼً  01

تشير نتائج الدراسة في الجدول الحالي إلى تقدم العبارة )أحرص دائما عمى االستفادة من التقنيات     
%(، حيث احتمت ىذه العبارة المرتبة األولى بدرجة 78التكنولوجية( عمى باقي العبارت األخرى بنسبة )

حد ما، بينما جاءت عبارة )أصبح استخداميا ىو إلى موافق  ة%( بدرج22موافق، مقابل ما نسبتو )
%( بدرجة 26)و%( بدرجة موافق، 72السبيل الوحيد لضمان جودة الخدمة( في المرتبة الثانية بنسبة )

حد ما، وقد احتمت العبارة )استخدامي ليذه المواقع يزيد من فرصتي في تحسين أدائي في إلى موافق 
%( موافق إلى حد ما، في حين 32( وبدرجة موافق، وما نسبتو )%64العمل( المرتبة الثالثة بنسبة )

%( 56جاءت العبارة )استخداميا سيل وبسيط، وأنصح زمالئي باستخداميا( في المركز الرابع وبنسبة )
%( بدرجة موافق إلى حد ما، كذلك جاءت عبارة )تحتاج ىذه المواقع إلى 36بدرجة موافق، وما نسبتو )

%( موافق إلى حد 28%( وما نسبتو )52ستمر لتعمميا( في المركز الخامس بنسبة )خبرة كبيرة وتدريب م
%( 48ما، وجاءت العبارة )استخدام ىذه المواقع مفيد في نشر أخبار الشركة( في المرتبة السادسة بنسبة )
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 أمتمك %( موافق إلى حد ما، بينما لم يوافق أغمب المبحوثين عمى عبارة )ال38بدرجة موافق، وما نسبتو )
%( من المبحوثين 66%(، كذلك لم يوافق ما نسبتو )76مكانات الالزمة الستخدام ىذه المواقع( بنسبة )اإل

%( عمييا، كذلك اعترض معظم 34سبتو )نعمى عبارة )سمبياتيا أكثر من ايجابياتيا(، بينما وافق ما 
%(، ولم يوافق أحد منيم 82( بنسبة )المبحوثين عمى عبارة )ال أىتم بمعرفة أي جديد في عالم التكنولوجيا

%( من المبحوثين عمى عبارة )أفضل استخدام الوسائل التقميدية 64ما نسبتو )ا أيضً  فقالم يو و عمى ذلك، 
 %(.34فق إلى حد ما عمى ىذه العبارة ما نسبتو )االمعروفة في ممارسة العالقات العامة(، وو 

العالقات  والحالي يتضح لنا أن أىم ما يحرص عميو ممارسالباحث لنتائج الجدول  ءةومن خالل قرا      
، وكذلك العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا ىو االستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة

اقتناعيم بأن استخداميا ىو السبيل الوحيد لضمان جودة الخدمة، وىذا ما يعكس عدم موافقتيم، عمى أنيم 
 وىذا دليل عمى سعييم الجديد في عالم التكنولوجيا كما ظير في بيانات الجدول، ال ييتمون بمعرفة
ومنافستيا، خاصة شركات الطيران،  ، كذلك مواكبة الشركات العالميةمنجاز مياميإلتطوير أدائيم في 

 . توظف التكنولوجيا بشكل كبير تالتي أصبح
وىي أن المؤسسات  (54)(م1023خالد محمد الرويمي:وىذه النتيجة تتفق مع ما انتيت إليو دراسة )      

االقتصادية السعودية تسعى بدرجة كبيرة إلى توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة واالستفادة منيا ألنيا 
 أصبحث أىم سمات العصر.

ىذه النتيجة، التي أشارت إلى أن  (55)(Muhammad I. Ayish :2005)كما دعمت دراسة       
الدراسة تعمل عمى دمج تكنولوجيا االتصال الجديدة في العالقات العامة، وذلك لالستفادة منيا منظمات 

 في رفع مستوى أدائيا، ولتعزيز دورىا في بناء العالقات مع الجماىير.
لذلك يمكن القول بأن ممارسي العالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا لدييم استعداد لتبني   

 وجيا االتصال.تكنول
 ( 4جدول رقم )

 ٌوضح المعاٌٌر التً ٌتوقف علٌها اختٌار ممارسً 
 العالقات العامة للوسٌلة االتصالٌة األكثر ثراء

َ 
 اٌّؼا١٠ش

 دسظح األ١ّ٘ح 

 غ١ش ُِٙ ُِٙ ئٌٝ ؼذ ِا ُِٙ

 % ن % ن % ن

 0 0 44.0 22 56.0 28 سدٚد األفؼاي اٌفٛس٠ح 0

 0 0 30.0 15 70.0 35 عٌٙٛح االعرخذاَ 2

 2.0 1 30.0 15 68.0 34 اٌٍغح اٌّغرخذِح اٌّفِٙٛح 3

 2.0 1 24.0 12 74.0 37 اٌرؽذ٠س اٌّغرّش ٌٍّٛلغ 4

 4.0 2 28.0 14 68.0 34 اٌشعاٌح االذظا١ٌح اٌٛاػؽح 5

 

العالقات العامة قد أقروا بأن معيار )التحديث المستمر(  ي( أن ممارس5تشير معطيات الجدول رقم )    
%(، 74ختيارىم لموسيمة االتصالية األكثر ثراًء، وذلك بنسبة )اىو من أىم المعايير التي يتوقف عمييا 
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 ة%( ميم إلى حد ما، بينما جاء معيار )سيولة االستخدام ( في المرتب24وبدرجة ميم، وما نسبتو )
%( ميم إلى حد ما، ولم يقر أحد بأن ىذا المعيار غير ميم، فيما 31(، وما نسبتو )%71الثانية بنسبة )

)المغة المستخدمة المفيومة( و )الرسالة االتصالية الواضحة( في المرتبة الثالثة وبنسب مؤية  اجاء معيار 
يرة بنسبة ميم، بينما جاء معيار )ردود األفعال( في المرتبة األخ ة%( لكل منيم، وبدرج68متساوية )

 %( بدرجة ميم إلى حدى ما.44ميم، وما نسبتو ) ة%( بدرج56)

التي أوضحت أن  (56)(م1025)شيماء عبدالعاطي:واتفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة     
ا من قبل ممارسي العالقات العامة ىي الفيس بوك واليوتيوب أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامً 

 جع ذلك لسيولة تحديث البيانات.وتويتر؛ وير 
ىذه النتيجة، والتي أوضحت أن تحديث موقع ( 57)(م1024سماح غالب:عمت دراسة )وقد د   

توظيف المبحوثين لتكنولوجيا االتصال  معاييرمؤسسات عينة الدراسة جاء في المرتبة األولى ضمن 
 %(.94الحديثة وبنسبة )

وتدل ىذه النتيجة عمى أن ممارسي العالقات العامة في شركات الدراسة يتوقف اختيارىم لوسائل     
الحديثة عمى مدى قدرتيا لتحديث المعمومات واألخبار بشكل مستمر، ا المعموماتية واالتصال تكنولوجي

نت ىناك أحداث أو لتقديم ما ىو جديد، وخاصة إذا كا نا ما يسعو العالقات العامة دائمً  ين ممارسأل
أزمات تمر بيا الشركة، فيذه األوضاع غالبًا ما تحتاج لمعمومات وأخبار متجددة ومستمرة لمتابعة 

فٟ ٚلد الحدث، ونقل الصورة الحقيقية لمجماىير، وذلك من أجل أن تكون سباقة بقدر اإلمكان 

 األؼذاز.
 (5الجدول رقم )
 علٌها ممارسً العالقات العامةٌوضح  االستراتٌجٌات االتصالٌة التً ٌعتمد 

 م االعرشاذ١ع١اخ ك %

 1 سائُٙ ِٚشاسورُٙ فٟ اذخار اٌمشاساخ            اٌؽٛاس ِغ اٌؼّالء ٚاالعرّاع ٢ 46 92.0

 2 ذٛظ١ٗ اٌعّا١٘ش ٚالٕاػُٙ تمشاساخ اٌششوح دْٚ اإلٌرفاخ ئٌٝ ٚظٙاخ ٔظشٖ 4 8.0

100.0 50 
  الوجوىع

استراتيجية الحوار  والمبحوثين اختاروا الخيار األول وى الغالبية العظمى منيبين الجدول السابق أن     
%( 8، بينما اتجو ما نسبتو )%(92مع العمالء واالستماع آلرائيم ومشاركتيم في اتخاذ القرارات بنسبة )

 من المبحوثين الختيار استراتيجية االقناع.
(Erich J. Sommerfeldt.et .al  :2012) ما توصمت إليو دراسةواختمفت ىذه النتيجة مع    

(55)
 

 الممارسين أن ىو ذلك وسبب حوارية؛ غير مواقع ىي الدراسة عينة منظماتال مواقع أناٌرٟ أوذخ ػٍٝ 
 عمى العالقات لبناء الوقت باستثمار ييتمون ال ألنيم الحوارية؛ تحقق كأداة المواقع ليذه ينظرون ال

 أوصت وقد الحقيقية، والممارسة النظرية العامة العالقات بين انفصام وجود إلى يشير مما اإلنترنت،
 .  المستقبمية الدراسات في الجانب ىذا عمى التركيز بضرورة الدراسة
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وىو أن  (59)(Chiara Valentini:2014)اتسقت ىذه النتيجة مع ما خمصمت إليو دراسة و    
المنظمات الثمانية التي أجريت عمييا الدراسة تستخدم استراتيجية الحوار خاصة في وقت األزمات أو 

 األحداث، وىذه اإلستراتيجيات الحوارية تختمف باختالف نوع األزمة، ومحددات االستجابة لألزمات.
 ويجية التي يعتمد عمييا ممارسوتدل ىذه النتيجة عمى أن استراتيجية الحوار مع الجميور ىي االسترات   

العالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا وبشكل كبير؛ وذلك ألنيا تعتبر من أبرز 
االستراتيجيات الناجحة في مجال العالقات العامة الحديثة التي تسعى لبناء عالقات ناجحة وطويمة األمد 

ذات فالجماىير تتفاعل وتتجاوب مع الرسائل  ،ولدييا اىتمام ووعي بإدارة الوقت مع جماىيرىا،
 (61)(Et el  &Moonhee Cho:2014) ، وىذا ما أكدتو دراسة االستراتيجية الحوارية في اتجاىين

التي أظيرت أن الجميور يظير مستويات عالية من التفاعل مع الرسائل التنظيمية ذات االتصاالت 
 المتناظرة في اتجاىين، مقارنة مع الرسائل والمعمومات ذات االتجاه الواحد.

 (3جدول رقم )
 ٌوضح  مساهمة الموقع اإللكترونً والفٌس بوك  بإٌجاد حوار بٌن الشركة وجماهٌرها

 % ن ؼٛاسا٠عاد 

 94.0 47 نعم

 6.0 3 ال

   100.0 50 الوجوىع
%(، وأن ما 94)نعم( بنسبة )بــ ( أن معظم المبحوثين قد أجابوا 7تشير النتائج في الجدول رقم )    

 .بــ )ال(%( قد أجابوا 6نسبتو )
 أن اًخهج إلىالخي  (60)(Chiara Valentini :2015) دراسةماخمصت إليو وتتفق ىذه النتيجة مع    

 تطوير في تسيم ألنيا جيد؛ أمر ىو المنظمات في االجتماعي التواصل لوسائل العامة العالقات استخدام
 .االجتماعي المال رأس تعزيز إلى يؤدي الذي الحوار في الجماىير  إشراك خالل من المنظمة عالقات

 (3الجدول رقم )
 الحواري التفاعلى على المواقع اإللكترونٌة وصفحات الفٌس بوكٌُبٌن العبارات التً تحقق مبادئ االتصال 

 االذظاي اٌؽٛاسٞ م

 اٌف١ظ تٛن اٌّٛالغ اإلٌىرش١ٔٚح 

٠ظؼة  ٔؼُ 

 اٌرؽذ٠ذ

٠ظؼة   ٔؼُ ال

 اٌرؽذ٠ذ

 ال

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

اٌرؼاْٚ ٚاٌّغاٚاج  ت١ٓ اٌّإعغح  1

 ٚاٌعّا١٘ش

25 50.0 18 36.0 4 8.0 35 70.0 9 18.0 3 6.0 

 اٌرٛاطً اٌّغرّش ٚاالشرشان  فٟ اٌؽٛاس 2
23 46.0 21 42.0 3 6.0 

41 
82.0 5 10.0 1 2.0 

اٌؽٛاس ػٍٝ أعاط اٌصمح ٚاٌرأو١ذ ػٍٝ  3

 اٌذٚس اٌّعرّؼٟ

23 46.0 21 42.0 3 6.0 28 56.0 18 36.0 1 2.0 

أذؼاًِ ِغ اٌعّٙٛس ورؼاٍِٟ ِغ صِالئٟ  4

 فٟ إٌّظّح 

18 36.0 23 46.0 6 12.0  27 54.0 17 34.0 3 6.0 

 االعرعاتح اٌفٛس٠ح ٌطٍثاخ اٌعّا١٘ش 5
19 38.0 23 46.0 5 10.0 29 58.0 16 32.0 2 4.0 

ل١اَ اٌعّٙٛس تاٌرؼذ٠ً ٚاإلػافح ػٍٝ   6

 ٠حِؽرٜٛ اٌّٛلغ تؽش  

7 14.0 24 48.0 16 32.0 23 46.0 15 30.0 9 18.0 

 = ْ50                            valid =3 47 47 
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عمى مبادئ تشير معطيات الجدول السابق إلى تفوق مبدأ التواصل المستمر واالشتراك في الحوار      
%( وبدرجة نعم، وقد جاء مبدأ التبادلية: التعاون 82االتصال الحواري األخرى في الفيس بوك بنسبة )

%(، وبدرجة نعم، بينما جاء مبدأ 71والمساواة بين المؤسسة والجماىير في المرتبة الثانية بنسبة )
%( يصعب 32، وما نسبتو )%( وبدرجة نعم58االستجابة الفورية لطمبات الجماىير ثالثا وبنسبة )

التحديد، فيما جاء مبدأ اإللتزام: الحوار عمى أساس الثقة والتأكيد عمى الدور المجتمعي في المرتبة الرابعة 
%( بدرجة يصعب التحديد، أما مبدأ التقمص: أتعامل مع 38%( بدرجة نعم، وما نسبتو )56بنسبة )

%(، بدرجة نعم، وما 54في المرتبة الخامسة بنسبة )الجميور كتعاممي مع زمالئي في المنظمة فقد جاء 
%( بدرجة يصعب التحديد، وقد جاء مبدأ المخاطرة: قيام الجميور باإلضافة والتعديد عمى 34نسبتو )

%( بدرجة يصعب 31%( بدرجة نعم، وما نسبتو )46محتوى الموقع بُحرية في المرتبة األخيرة بنسبة )
 التحديد.

التي أظيرت إدراك  (62)(م2115:حاتم عمى الصالحيمع ما توصمت إليو دراسة ) وتتفق ىذه النتيجة    
المبحوثين لجميع مبادئ االتصال الحواري عمى صفحات الفيس بوك ولكن بنسب متفاوتو، ويأتي مبدأ 
التواصل المستمر واالشتراك في الحوار في المرتبة األولى إلدراك المبحوثين ليذه المبادئ، وبوزن نسبي 

 ( وبدرجة نعم.96.6)
عن ىذه النتيجة في تحديد أكثر ىذه  (63)(Brandi A. Watkins:2016)وتختمفت نتائج دراسة     

المبادئ الذي يحقق الحوارية عمى مواقع التواصل االجتماعي، حيث أظيرت ىذه الدراسة أن المبدأ الذي 
 يقدم معمومات مفيدة يعد من أكثر المبادئ الحوارية تأثيرًا عمى المشاركة والفاعمية.

المؤسسة  والمساواة بين :لتبادليةاصدر مبدأ ومن ناحية أخرى أشارت بيانات الجدول السابق إلى ت  
%( يصعب التحديد، 36%( وبدرجة نعم، وأن ما نسبتو )51والجماىير في المواقع اإللكترونية وبنسبة )

الحوار عمى أساس الثقة والتأكيد عمى الدور واإللتزام بفيما جاء التواصل المستمر واالشتراك في الحوار، 
، التحديد%( بدرجة يصعب 42%( وبدرجة نعم، وما نسبتو )46ية بنسبة )المجتمعي في المرتبة الثان

%( بدرجة نعم، عمى 38بينما جاء مبدأ االستجابات الفورية لطمبات الجماىير في المرتبة الثالثة بنسبة )
أتعامل التقمص: يصعب التحديد، كما احتل مبدأ  :%( من المبحوثين أقروا46الرغم من أن ما نسبتو )

جابة إبدرجة نعم عمى غرار و %( 36مع الجميور كتعاممي مع زمالئي في المنظمة المركز الرابع بنسبة )
قيام الجميور بالتعديل المخاطرة:  ( من المبحوثين بيصعب التحديد، وقد جاء مبدأ46ما نسبتو )

%( 48نعم، ومانسبتو )%( بدرجة 14رية في المرتبة األخيرة بنسبة )واإلضافة عمى محتوى الموقع بحُ 
 %( عن التعامل بيا.32بدرجة يصعب التحديد، مع امتناع مانسبتو )

التي  (64)(م2115:حاتم عمى الصالحيواختمفت نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة )     
ر عمى حقق الحوارية عمى المواقع اإللكترونية ىو مبدأ اإللتزام والحوات تيأظيرت أن أكثر المبادئ ال
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(، فيما جاء مبدأ التواصل المستمر واالشتراك في الحوار في المرتبة 91.7أساس الثقة بوزن نسبي )
 (، حيث يتساوى ترتيب المبدأ السابق مع نتيجة ىذه الدراسة. 87.3الثانية وبوزن نسبي )

لدييم إدراك لباحث لمعطيات الجدول السابق أن ممارسي العالقات العامة اويتضح من خالل قراءة    
بجميع مبادئ االتصال الحواري عبر المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك التي ذكرىا الباحث بنسب 
متفاوتو، حيث نالحظ أن إدارك المبحوثين لممبادئ الحوارية عمى الفيس بوك أعمى من إدراك المبحوثين 

 موافق.عمى المواقع اإللكترونية، وذلك وفقًا لمنسب المئوية ضمن درجة 
وبناء عمى ما سبق يمكن القول بأن ممارسي العالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا قد     

ركزوا اىتماميم عمى استخدام مبدأ التواصل المستمر مع الجميور واالشتراك في الحوار، ثم االىتمام 
مبدأ االلتزام بالحوار عمى أساس الثقة  باستخدام مبدأ التبادلية والمساواة بين المؤسسة وجميورىا، وكذلك

ىمال المبحوثين لمبدأ المخاطرة إوالحرص عمى الدور المجتمعي عبر صفحات الفيس بوك، كما يالحظ 
 سواًء عمى المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك.
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 (13الجدول رقم )
 العالقات العامةٌوضح تأثٌرات تكنولوجٌا االتصال على أداء ممارسً 

َ 

 اٌرأش١شاخ

 اٌف١ظ تٛن اٌّٛالغ اإلٌىرش١ٔٚح 

٠ظؼة  ٔؼُ

 اٌرؽذ٠ذ

٠ظؼة  ٔؼُ % ال

 اٌرؽذ٠ذ

 % ال

 %51 %4 %36 %46 %52 %6.1 %06 %64 اٌرٛظٗ ٔؽٛ اٌرخظض اٌرذل١ك 0

 52% %4 %25 %54 %51 %6 %22 %55 صادخ لذسج اٌرؼاًِ ِغ اٌرىٌٕٛٛظ١ا  2

فٟ أعاص ؼممد اٌر١ّض ٚعاّ٘د  3

 األػّاي تغٌٙٛح ِٚشٚٔح

61% 21% 6% 51% 64% 05% 4% 52% 

 %54 %2 %06 %65 %51 %6 %02 %65 اٌرٛاظذ فٟ ِغاؼح ظغشاف١ح أوثش 5

 52% %4 %21 %62 %52 %4 %25 %54 ٠غشخ ؽش٠مح اٌرٛاطً ِغ اٌؼّالء 6

إٌّظّح أطثؽد أوصش اعرعاتح  7

ٌطٍثاخ اٌعّا١٘ش تؼذ ِا اِرٍىد 

 اٌرفاػ١ٍحأدٚاخ 

64% 06% %6 51% 72% 02% 2% 52% 

إٌّظّح ػضصخ تٕاء ػاللاذٙا  5

ٚاِرٍىد أدٚاخ ظذ٠ذج إلداسج 

 عّؼرٙا  

56% 26% 4% 52% 56% 25% 2% 54% 

لذِد فشطا ظذ٠ذج ٌٍم١اَ تؽّالخ  9

 اٌؼاللاخ اٌؼاِح

42% 42% 2% 54% 64% 21% 2% 54% 

ظؼٍد اٌّّاسع١ٓ أوصش دسا٠ح  01

 تاٌعّٙٛس

45% 34% 3% 52% 64% 21% 2% 54% 

 %54 %2 %24 %61 %52 %4 %26 %56 ئلاِح ػاللاخ ل٠ٛح ِغ اإلػال١١ِٓ 00

 %54 %2 %06 %65 %51 %6 %25 %52 فرؽد لٕٛاخ ٌٍؽٛاس اٌرفاػٍٟ 02

صادخ ِٓ لذسج اٌّّاسع١ٓ ػٍٝ  03

 ذثادي اٌخثشاخ ٚاورغاب اٌّٙاساخ

55% 24% 4% 52% 55% 26% 2% 54% 

ؼممد ِثذأ اٌرٛاصْ ت١ٓ إٌّظّح  04

 ٚػّالئٙا

54% 25% 4% 52% 54% 25% 4% 52% 

اٌٛطٛي ٌٍرغ٠ٛك اإلٌىرشٟٚٔ  05

األوصش ظٛدج فٟ ػشع اٌخذِاخ 

 ٚإٌّرعاخ  

64% 06% 6% 51% 61% 24% 2% 54% 

أدخ ئٌٝ ذطٛس ٚذٕٛع تشاِط  06

 اٌؼاللاخ اٌؼاِح

52% 31% 4% 52% 52% 32% 2% 54% 

اٌىص١ش ِٓ اٌعٙذ ٚاٌٛلد فٟ ٚفشخ  07

 ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ

71% 04% 2% 54% 45% 34% 4% 52% 

المتعمق بتأثير المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس  ومن خالل استعراض بيانات الجدول السابؽ   
بوك، يتضح لنا وجود تأثيرات لوسائل تكنولوجيا المعموماتية واالتصال عمى أداء ممارسي العالقات 
العامة، وىذه التأثيرات تظير بشكل أكبر في صفحات الفيس بوك من المواقع اإللكترونية، وذلك من 

 في درجة موافق ويصعب التحديد. حيث مجموع النسب المئوية التي
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 الفيسالتي انتيت إلى أن (  65)(:David Lynn Painter  2015وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )   
 من يمتمكو لما وذلك االنتخابية، الحمالت في فاعمية االتصال الحديثة وسائل وأكثر أفضل من بوك

 التعبيرية، السموكيات في ينخرطون الذين المستخدمين مع خاصة العالقات، لبناء وقدرات التفاعمية أدوات
 مكاسب يحققون بوك لمفيس يتعرضون الذين المرشحين) بأن: القائل الفرض صحة الدراسة أثبتت كما
 (.الرسمية لكترونيةاإل لممواقع يتعرضون الذين أولئك من السياسية الثقة  في أكبر

التي انتيت إلى تفوق موقع الفيس   (66)(م1023وآخرون:)شريؼ درويش المبان عمت دراسة وقد د   
بوك عمى موقع اليوتيوب في جميع األبعاد التفاعمية الستة، وىي )الخيارات المتاحة لممستخدم، تقميل جيد 
المستخدمين، بعد سيولة االتصال بالمستخدم، بعد مراقبة نظام االستخدام، سرعة المعمومات، سيولة 

 إضافة المعمومات(.
لنجاح العالقات العامة  المفتاح الحقيقيوتفسير ذلك ىو أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت     

في عصر اإلعالم الجديد، مما يقود إلى  اعفً امض اوسائل تواصميا باتت تشكل زخمً  كيف ال وأنالجديدة، 
تفاعل الجماىير بصورة أكبر من قبل، ولعل ذلك يرجع إلى المزايا التفاعمية التي توفرىا ىذه الوسائل من 

وحوار وروابط مرنة في متناول اليد، أسيمت في بناء  ،مشاركة واستجابة وحرية اختيار البدائل المتاحة
 نجاز أعماليم وبرامجيم.إىمت في  تطوير أداء الممارسين في وكذلك ساعالقات طويمة األمد، 

وفرت الكثير )وقد جاءت أىم العبارات تأثيرًا عمى أداء ممارسييا في المواقع اإللكترونية ىي عبارة     
( إلى جانب عبارة )قدمت فرصًا جديدة لمقيام بحمالت العالقات من الجيد والوقت في تحميل البيانات

التي توصمت إلى أن من أىم  (67)(م1025حاتم عمي الصالحي:فق ىذه النتيجة مع دراسة )، وتتالعامة(
تأثيرات تكنولوجيا االتصال عمى العالقات العامة ىي توفير مكان جديد لمقيام بحمالت العالقات العامة 

 باإلضافة لموصول إلى أكبر عدد من الجماىير.
فتحت قنوات لمحوار كما جاءت أىم العبارات تأثيرًا عمى أداء ممارسييا في الفيس بوك ىي )    

   .( إلى جانب )التواجد في مجال جغرافي أكبر(يالتفاعم
 وسائلأن التي انتيت إلى ( 66)(Brandi A. Watkins :2016وتتسق ىذه النتيجة مع دراسة )   

 العالقات، أنشطة في الجميور إشراك عمى تعمل نوعيا من فريدة أداة بتقديم االجتماعي تقوم التواصل
 .الجماىير مع والتفاعل الفوري الرد عمى كالقدرة

وىذه النتيجة تعد طبيعية باعتبار أن مواقع التواصل االجتماعي تتمتع بانتشار جغرافي كبير، وال    
، كما أنيا تتميز بامتالكيا تتأثر بالعوائق الطبيعية، لذلك تمتمك جميور عريض من المستخدمين

ألدوات التفاعمية التي تساعدىا عمى إقامة حوار تفاعمى بين الجميور والمنظمات بكل سيولة ويسر، 
 وىو ما تسعى العالقات العامة الذكية لموصول إليو وامتالكو.
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 (11جدول رقم )
 ٌوضح الخدمات المقدمة عبر المواقع اإللكترونٌة ومواقع الفٌس بوك

َ 
 الخذهاث الخى حقذهها العالقاث العاهت

  

 % ك

 74.0 37                         ٌسرت خدمات الحجز والمراجعة المباشرة للرحالت                                                                                    1

 58.0 29 وفرت برامج متخصصة فً الحجز   2

 42.0 21 حققت مكانة ممٌزة للتسوٌق السٌاحً                                             3

4 

جار سٌارات/ التسوق ٌجز الجماعً/ إحقدمت خدمات إضافٌة )حجز فنادق/ ال 
فً السوق الحرة/ تحوٌل عمالت/ الوصول للخدمات المتكررة للطائرة على 

 الموقع(            

13 26.0 

يسرت خدمات الحجز والمراجعة المباشرة لمرحالت( تشير بيانات الجدول السابق إلى تصدر خدمة )     
%(، بينما جاءت خدمة )برامج متخصصة في الحجز( في 74عمى الخدمات األخرى، وذلك بنسبة )

ة %(، فيما جاءت عبارة )تحقق مكانة مميزة لمتسويق السياحي( في المرتب58المرتبة الثانية بنسبة )
جار سيارات/ يجز الجماعي/ إح%(، وجاءت الخدمات اإلضافية )حجز فنادق/ ال42سبة )نالرابعة ب

التسوق في السوق الحرة/ تحويل عمالت/ الوصول لمخدمات المتكررة لمطائرة عمى الموقع( في المرتبة 
 %(.                                    26األخيرة بنسبة )

التي خمصت إلى أن خدمات  (66)(م1025خالد مصطفى بركات:ة مع دراسة )وتتفق ىذه النتيج     
الحجز والمراجعة المباشرة، من أكثر المجاالت التي تحرص مواقع شركات الطيران العربية موضع 

درجة، يمييا أمن وسرية  (9.55)توفير جميع المعمومات المتعمقة بيا، بمتوسط مع  ا،الدراسة االىتمام بي
 .درجة( 9.48 بنسبة )المعمومات في المرتبة الثانية 

ىأهمىالنتائج:
العالقات العامة في أنشطتيم اليومية في شركات  ون أىم الوسائل االتصالية التي يستخدميا ممارسإ -

موقع إلكتروني(  -فيس بوك-الحديثة ) انترنتا المعموماتية واالتصال محل الدراسة ىي وسائل تكنولوجي
 (.المسموعة والمرئية–المطبوعة -متقدمة عمى الوسائل التقميدية )االتصال المباشر

أشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلدارة العميا لشركات محل الدراسة لدييا وعي إيجابي بأىمية استخدام  -
والعالقات العامة خاصة، لذلك تقدم اإلدارة العميا  ،التكنولوجيا، واالستفادة من خدماتيا في الشركة عامة
  .ات الحديثةمكانإلالدعم الالزم والتسييالت لضمان االستفادة من ىذه ا

توظيف تكنولوجيا االتصال في القيام ب ييتمونالعالقات العامة في شركات محل الدراسة  وممارس -
ىمال في إفي المقابل ىناك قات العامة، بالحمالت اإلعالمية كأكثر األنشطة التي تستخدميا العال

 استخدام التكنولوجيا لباقي األنشطة اآلخرى.
بينت نتائج الدراسة أن ممارسي العالقات العامة في شركات الطيران العاممة في ليبيا لدييم استعداد  -

 .لتبني تكنولوجيا االتصال
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المعايير التي يختارون عمى أساسيا أشارت نتائج الدراسة إلى أن المبحوثين ييتمون بمجموعة من  -
، ويعد معيار التحديث المستمر وسيولة االستخدام والمغة التي تتميز بالثراءالحديثة الوسيمة االتصالية 

 ا لدييم.الطبيعية من أكثر المعايير التي تالقي اىتمامً 
ن ت العامة، وذلك ألن المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك ىي وسائل مفيدة في أنشطة العالقاإ -

 .العالقات العامة وظيفة إدارية ذات طبيعة اتصالية
العالقات العامة في  ون استراتيجية الحوار مع الجميور ىي االستراتيجية التي يعتمد عمييا ممارسإ -

شركات الطيران العاممة في ليبيا وبشكل كبير؛ وذلك ألنيا تعتبر من أبرز االستراتيجيات الناجحة في 
 مجال العالقات العامة الحديثة التي تسعى لبناء عالقات ناجحة وطويمة األمد مع جماىيرىا.

مبادئ االتصال الحواري عبر  أوضحت الدراسة أن ممارسي العالقات العامة لدييم إدراك بجميع -
المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك التي ذكرىا الباحث بنسب متفاوتو، حيث لوحظ أن إدارك 

 أعمى من إدراك المبحوثين عمى المواقع اإللكترونية. ىي المبحوثين لممبادئ الحوارية عمى الفيس بوك
بأنيم لم يتحصموا عمى فرص لالشتراك في دورات  أن أغمب المبحوثين أقرواإلى نتائج الدراسة  شارتأ -

تدريبية لتنمية مياراتيم وقدراتيم عمى استخدام التكنولوجيا، فيما أقر البعض منيم أنيم تحصموا عمى 
دورات تدريبية كانت في العالقات العامة وتكنولوجيا االتصال، وأن أبرز أوجو االستفادة من ىذه الدورات 

 نجاز مياميم.إينية التي ساعدتيم في تطوير مياراتيم الم ىي
ن عمى أن أكثر الخدمات التي تقدم عبر المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك ىي و أكد المبحوث -
)برامج متخصصة في الحجز( يمييا )تحقيق مكانة ثم  خدمات الحجز والمراجعة المباشرة لمرحالت()

 مميزة لمتسويق السياحي(.
عمى أداء ا المعموماتية واالتصال تكنولوجي لوسائليجابية إوجود تأثيرات عن  نتائج الدراسة كشفت -

ممارسي العالقات العامة في الشركات محل الدراسة، وىذه التأثيرات تظير بشكل أكبر في صفحات 
الفيس بوك من المواقع اإللكترونية، وتفسير ذلك ىو أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت المفتاح 

في  امضعفً  اوأن وسائل تواصميا باتت تشكل زخمً  ،نجاح العالقات العامة الجديدة، كيف الالحقيقي ل
عصر اإلعالم الجديد، مما يقود إلى تفاعل الجماىير بصورة أكبر من قبل، ولعل ذلك يرجع إلى المزايا 
التفاعمية التي توفرىا ىذه الوسائل من مشاركة واستجابة وحرية اختيار البدائل المتاحة وحوار وروابط 

مت في  تطوير أداء الممارسين مرنة في متناول اليد، أسيمت في بناء عالقات طويمة األمد، وكذلك ساى
 نجاز أعماليم وبرامجيم.إفي 

ى:توصواتىالدراسة
يجب عمى العالقات العامة بشركات محل الدراسة توفير فرص تدريب لممارسي العالقات العامة  -2

عمى استخدام تكنولوجيا االتصال الجديدة؛ ألن من خصائص التكنولوجيا أنيا كل يوم تقدم البرامج 
 الجديدة. والتطبيقات
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نيا ستوفر الكثير من االىتمام بتوظيف التكنولوجيا أثناء القيام بالبحوث واستطالع الرأي العام، أل -1
 الوقت والجيد. 

ضيف عنصر الدقة عمى خطط تسوف  ااالىتمام بتوظيف التكنولوجيا أثناء القيام بالتخطيط، ألني -3
 العالقات العامة.

 يجب عمى الشركات محل الدراسة ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي الالزم الستخدام التكنولوجيا. -4
 

ىالدراسة:ىهوامش
ى

، 05519، اٌش٠اع، ٚصاسج اٌخذِح اٌّذ١ٔح، اٌؼذد  هجلت الخذهت الوذًيت(: اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٌُ ذؼذ ػاِح، 2106عؼٛد واذة ) -0

 . 2ص

 .5،)اٌما٘شج، اٌذاس اٌٍثٕا١ٔح(، ص العالقاث العاهت واالحصال الوؤسسي عبر اإلًخرًج(: 2115خ١شخ ػ١اد: أؼّذ فاسٚق ) -2

ا١ٌّٕٙح ٌٍؼاللاخ اٌؼاِح تاٌّظاسف  (: ذأش١ش ذىٌٕٛٛظ١ا االذظاالخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ػٍٝ اٌّّاسعح2106ِؽّذ فشؼاخ ِؽّذ خ١ًٍ ) -3

 ، )ظاِؼح إٌّظٛسج، و١ٍح ا٢داب، لغُ اإلػالَ(.رسالت دكخىراٍ غير هٌشىرةسٞ اٌٛؽٕٟ، ا١ٌٍث١ح، اٌرعاسج ٚاٌر١ّٕح ٚاٌرعا

رسالت (: دٚس ٚعائً االذظاي اٌؽذ٠صح فٟ ذفؼ١ً اٌؼاللح ِغ اٌعّٙٛس اٌخاسظٟ ، 2106ِؼظُ تالي ظّؼح ػثذهللا اٌّؼظُ ) - 4
 اٌؼاِح ٚاإلػالْ(.، )ظاِؼح اٌما٘شج، و١ٍح اإلػالَ، لغُ اٌؼاللاخ هاجسخير غير هٌشىرة

(: اعرخذاَ ِّاسعٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح فٟ ششواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ اٌؼاٍِح فٟ ِظش ٌّٛالغ 2105ش١ّاء ػثذاٌؼاؽٟ عؼ١ذ ) -5

، ) ظاِؼح ظٕٛب اٌٛادٞ، و١ٍح اإلػالَ، لغُ دكخىراٍ غير هٌشىرةرسالت اٌرٛاطً االظرّاػٟ ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ أدائُٙ إٌّٟٙ، 

 ح ٚاإلػالْ(.اٌؼاللاخ اٌؼاِ

(: اعرخذاَ ِّاسعٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٌرىٌٕٛٛظ١ا االذظاي اٌؽذ٠س ٌٍرٛاطً ِغ اٌعّٙٛس اٌذاخٍٟ 2105ِؽّذ خ١ًٍ ؼثً ) -6

 ، )ظاِؼح ؼٍٛاْ، و١ٍح ا٢داب، لغُ اإلػالَ(.رسالت هاجسخير غير هٌشىرةتعاِؼاخ لطاع غضج، 
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 ٌؼا١ٍِٓ، سعاٌح ِاظغر١ش غ١ش ِٕشٛسج، )ظاِؼح أع١ٛؽ، و١ٍح ا٢داب، لغُ اإلػالَ(.ػٍٝ أداء ا

 عٍّاْ اٌف١ؽاْ: ِشظغ عاتك. -46

 ٚفاء ع١ٍُ اٌعّاي: ِشظغ عاتك. -47

 : ِشظغ عاتك.ِؽّذ فشؼاخ ِؽّذ خ١ًٍ -45

 ِؼظُ تالي ظّؼح: ِشظغ عاتك. -49

Valentini, C. (2015).Op. Cit. - 50  

Allagui, I., & Breslow, H. Op. Cit. -51 

Painter, D. L. Op. Cit. -52 

 ؼاذُ ِؽّذ ػاؽف: ِشظغ عاتك. -53

 خاٌذ ِؽّذ اٌش٠ٍٟٚ: ِشظغ عاتك. -54

Ayish, M. I. (2005). Virtual public relations in the United Arab Emirates: A case study of 20 UAE  -55

Available: 388. -(3), 38131,Public Relations Review organizations’ use of the Internet.

.. Retrieved on 25/9/2016http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811105000895 

 ش١ّاء ػثذاٌؼاؽٟ: ِشظغ عاتك. -56

، هاجسخير غير هٌشىرةرسالت ، اغرخداَ اإلٕرسٕخ فٟ ّّاسغح إٔشؽح اٌؼاللاخ اٌؼاّح (:2104عّاغ ػثذاٌشاصق غالب ) -57

 )ظاِؼح اٌما٘شج، و١ٍح ا٢داب، لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالْ(.

Sommerfeldt, E. J., Kent, M. L., & Taylor, M. (2012). Activist practitioner perspectives of  -58

Public  romise?.website public relations: Why aren’t activist websites fulfilling the dialogic p

 . http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/SAvailable at  312.-(2), 30338 ,Relations Review

Retrieved on 1/9/2016. 

Valentini, C. (2014). Organisations' conversations in social media:  Romenti, S., Murtarelli, G., & -59

Corporate Communications: An International  applying dialogue strategies in times of crises.

.Retrieved on 1/7/2016  /www.emeraldinsight.com/doi/http:/Available at :  33.-(1), 1019 ,Journal 

Cho, M., Schweickart, T., & Haase, A. (2014). Public engagement with nonprofit organizations  -60 

 Available at : 567. .-(3), 56540 ,Public Relations Review on Facebook.

.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0 Retrieved on 7/12/2016 

Valentini, C. (2015).Op. Cit. -61 

 ؼاذُ ػٍٝ ؼ١ذس ِمثً اٌظاٌؽٟ: ِشظغ عاتك. -62

OP .Cit. . Watkins, B. A -63 

 ؼاذُ ػٍٝ ؼ١ذس ِمثً اٌظاٌؽٟ: ِشظغ عاتك. -64  

http://www.epra.org.eg/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811105000895.%20Retrieved%20on%2025/9/2016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
http://www.emeraldinsight.com/doi/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0%20Retrieved%20on%207/12/2016


 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة: سلٌم معمر البحباح 233 

Painter, D. L. Op. Cit. -65 
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(: ذم١١ُ ِٛالغ ذم١ـ١ُ ِـٛالغ ششواخ اٌط١شاْ اٌؼشت١ح االٌىرش١ٔٚح ػٍٝ شثىح اإلٔرشٔد، دساعح 2105خاٌذ ِظطفٝ تشواخ ) -5

 ١ٌٛ٠ٛ. 35، اٌؼذد  Cybrarians Journalهجلت ح اٌى٠ٛر١ح، ِماسٔح ِغ اٌرشو١ض ػٍٝ ِٛلغ اٌخطٛؽ اٌع٠ٛ

 ،)اٌما٘شج، اٌذاس اٌٍثٕا١ٔح(.العالقاث العاهت واالحصال الوؤسسي عبر اإلًخرًج(: 2115خ١شخ ػ١اد: أؼّذ فاسٚق ) -6

 .05519ّذ١ٔح، اٌؼذد ، اٌش٠اع، ٚصاسج اٌخذِح اٌ هجلت الخذهت الوذًيت(: اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٌُ ذؼذ ػاِح، 2106عؼٛد واذة ) -7

، )ظاِؼح رسالت هاجسخير غير هٌشىرة، اغرخداَ اإلٕرسٕخ فٟ ّّاسغح إٔشؽح اٌؼاللاخ اٌؼاّح (:2104عّاغ ػثذاٌشاصق غالب ) -5

 اٌما٘شج، و١ٍح ا٢داب، لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالْ(.

(: اٌرفاػ١ٍح وّا ذؼىغٙا ِٛالغ اٌشثىاخ االظرّاػ١ح، )ظاِؼح 2103،أؼّذ اٌثٟٙ اٌغ١ذ،أؼّذ ػادي ػثذاٌفراغ)شش٠ف دس٠ٚش اٌٍثاْ -9

 ١ٌٛ٠ٛ. -(30إٌّظٛسج،ِعٍح تؽٛز اٌرشت١ح إٌٛػ١ح( اٌؼذد )

ش ٌّٛالغ (: اعرخذاَ ِّاسعٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح فٟ ششواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ اٌؼاٍِح فٟ ِظ2105ش١ّاء ػثذاٌؼاؽٟ عؼ١ذ ) -01

، ) ظاِؼح ظٕٛب اٌٛادٞ، و١ٍح اإلػالَ، لغُ دكخىراٍ غير هٌشىرةرسالت اٌرٛاطً االظرّاػٟ ٚأؼىاعاذٙا ػٍٝ أدائُٙ إٌّٟٙ، 

 اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالْ(.

سخير غير رسالت هاج(: ذأش١ش ذىٌٕٛٛظ١ا االذظاي اٌعذ٠ذج ػٍٝ أداء ِّاسعٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح، 2105غادج ِؽّذ ػثذاٌفراغ ) -00
 ، )ظاِؼح اٌما٘شج، و١ٍح اإلػالَ، لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح اإلػالْ(. هٌشىرة

(: اعرخذاَ ِّاسعٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٌرىٌٕٛٛظ١ا االذظاي اٌؽذ٠س ٌٍرٛاطً ِغ اٌعّٙٛس اٌذاخٍٟ 2105ِؽّذ خ١ًٍ ؼثً ) -02

 ب، لغُ اإلػالَ(.، )ظاِؼح ؼٍٛاْ، و١ٍح ا٢دارسالت هاجسخير غير هٌشىرةتعاِؼاخ لطاع غضج، 

 ، اٌما٘شج، ػاٌُ اٌىراب(.5،)ؽ العلوي في الذراساث اإلعالهيت(: 2105ِؽّذ ػثذاٌؽ١ّذ) -03 

(: اعرخذاَ اٌرم١ٕاخ اٌؽذ٠صح فٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح تششواخ االٔظاالخ تاٌعّٙٛس٠ح ا١ّٕ١ٌح ٚأؼىاعٙا 2100ِؽّذ ػثذهللا ا١ٌذِٟٚ) -04

 ، )ظاِؼح أع١ٛؽ، و١ٍح ا٢داب، لغُ اإلػالَ(.غير هٌشىرة رسالت هاجسخيرػٍٝ أداء اٌؼا١ٍِٓ، 

ا١ٌّٕٙح ٌٍؼاللاخ اٌؼاِح تاٌّظاسف  (: ذأش١ش ذىٌٕٛٛظ١ا االذظاالخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ػٍٝ اٌّّاسعح2106ِؽّذ فشؼاخ ِؽّذ خ١ًٍ ) -05

 و١ٍح ا٢داب، لغُ اإلػالَ(.، )ظاِؼح إٌّظٛسج، رسالت دكخىراٍ غير هٌشىرةا١ٌٍث١ح، اٌرعاسج ٚاٌر١ّٕح ٚاٌرعاسٞ اٌٛؽٕٟ، 

رسالت (: دٚس ٚعائً االذظاي اٌؽذ٠صح فٟ ذفؼ١ً اٌؼاللح ِغ اٌعّٙٛس اٌخاسظٟ ، 2106ِؼظُ تالي ظّؼح ػثذهللا اٌّؼظُ ) -06
 ، )ظاِؼح اٌما٘شج، و١ٍح اإلػالَ، لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚاإلػالْ(.هاجسخير غير هٌشىرة

(: اعرخذاَ اٌٛعائؾ اٌّرؼذدج فٟ ئداسج اٌؼاللاخ اٌؼاِح، دساعح ذطث١م١ح ػٍٝ ِإعغح ؽ١شاْ 2100ِٕٙذ أؼّذ األ١ِٓ ِؽّذ ػٍٝ) -07

 ، )اٌغٛداْ،ظاِؼح أَ دسِاْ اإلعال١ِح، و١ٍح اإلػالَ، لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح( . رسالت هاجسخير غير هٌشىرةدتٟ، 

رسالت دكخىراٍ  ت١ٓ اإلعرشاذ١ع١ح إلداسج عّؼح إٌّظّاخ ِٚذسواخ اٌعّٙٛس ػٕٙا، (: اٌؼاللح2100) ١ِش٘اْ ِؽغٓ ؽٕطاٚٞ -05
 )ظاِؼح ؼٍٛاْ، و١ٍح ا٢داب، لغُ ئػالَ(. غير هٌشىرة،

هجلت (: دٚس ِٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ دػُ اذظاالخ اٌّغإ١ٌٚح االظرّاػ١ح  ٌٍششواخ، ١ِ2106ش٘اْ ِؽغٓ ؽٕطاٚٞ )-09

 ٠ٕا٠ش/ ِاسط(. –،) اٌؼذد اٌؼاشش الشرق األوسطبحىد العالقاث العاهت 
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Abstract 

      This study aims to identify the nature of the use of communication 

technology in the airlines operating in Libya, through the use of public relations 

sites and official Facebook pages of these companies, and how these effects 

affected the professional performance of public relations practitioners, after 

adding these new tools for communication With the masses, through dialogue 

spaces that create interactive dialogue between the institution and its audiences, 

and the extent to which these tools contribute to building long-term relations 

with the masses, as well as to identify the most important criteria on which the 

choice of public relations practitioners For these means. 

The study was based on a survey of the public relations practitioners in the 

study sample companies, which was represented in (Libyan Airlines - African 

Airlines - Turkish Airlines - Libyan Wings Aviation), while the study relied on 

the theory of enrichment of means and communication Dialogues as theoretical 

entrances to the study. 

The study found that the presence of positive effects of technology on the 

performance of public relations practitioners in the companies under study, and 

these effects appear more on Facebook pages out of websites. 

The study also showed that the websites and Facebook pages are useful ways in 

public relations activities, because Public Relation is an administrative function 

with a communicative nature. 

     The results indicated that the public relations in the companies within the 

study depend on the strategy of dialogue in contact with the public. The study 

also showed that public relations practitioners have an understanding of all the 

principles of communication through web sites and Facebook pages in varying 

proportions, and that the respondents' understanding of the principles of 

dialogue on Facebook is higher Of the respondents' perception of the websites. 
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Communication Technology - Public Relations - Airlines companies in Libya  

  

 



Copyright © EPRA 2017 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of Use of Egyptian public Relations Association, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Gizza, Egypt 
 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

 www.jprr.epra.org.eg,  g.egwww.epra.orWeb:       
 

 (+2) 02-376-20 -818   -   (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or chairman@epra.org.eg, after paying the 

publishing fees and sending a copy of the receipt.  

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic 

version from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And 

classified by the Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme 

Council of Universities. 

- The first academic refereed & specialized Journal in the Arab world & the Middle 

East, as well as the First Arab Scientific journal in that specialty (the media) got the 

Arab Impact Factor coefficient effect = 1.34 with 100% in 2017 report from the 

American Foundation NSP " Natural sciences Publishing," sponsored by Association 

of Arab universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 



Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of  the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television  – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Former Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 

Prof. Dr. Barakat Abdul Aziz Mohammed (Egypt) 
 

Professor of radio and television & Vice- Dean of the Faculty of Mass Communication       
for Graduate Studies and Research, Cairo University 

 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Dean of Mass Communication Faculty                  
University of Suez 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and  Vice- Dean  for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 

 
 

 
Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

 - 7201 September/  July -th Year ifF -issue  teenthSix - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Saad 
 

Chair of EPRA 
  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chair of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             

Editorial Managers 
 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media  Professor at Ain Shams University & former Dean 

of Faculty of  Mass Communication - Sinai University 
  

Chair of the Consulting Committee of EPRA 
Prof. Dr. Mahmoud Youssef 
  Professor of Public Relations & former Vice Dean   

 Faculty of Mass Communication  - Cairo University 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   

   Misr International University 
  

 

Dr. Thouraya Snoussi  
Associated Professor & Head of Public Relations Dep. 

College of Mass Communication - Al Ghurair University 
 

Dr. Suhad Adil  
Assistant Professor of Public Relations                               

Mass Communication Department 

College of Arts - Al-Mustansiriyah University 
 

 

Dr. El-Sayed Abdel-Rahman  
Assistant Professor of Public Relations 

 Mass Communication Faculty – Sinai University 
 

English Reviewer 
 

Ahmed Badr 
 

Arabic Reviewer 
 

Ali Elmehy 
 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Published by Egyptian Public Relations Association - Fifth year - Sixteenth issue - July / September 2017  

 

Arab Impact Factor 2017 = 1.34 
        

      
        Abstracts Researches in Arabic: 

 

 Dr. Mohamed Hosni Hussein Mahrous - Al-Azhar University 

The recruitment of preachers of the new media in the face of extremist thought  

(Field Study)                                                                                                                           7 
                                                                                     

 Dr. Salman  Faihan Faisal Bin Lebdh - King khalid Military Academy 
Political Media on which Saudi Youth rely on during the crises and their role in 

enhancing their national awareness (A field study)                                                              9                                                                    
 

 Dr. Mamdouh Elsayed Shatla - Kafresheikh University 

Rumors in social networking sites and their role in violence and political conflict among 

Egyptian university youth – A Field Study                                                                           10 
                 

 Dr. Ahmed H, El-Saman - Misr University for Science and Technology (MUST) 

The relationship between the exposure of the "Bold Reform" campaign and the 

trend towards economic reforms in Egypt                                                                      12                                                          
 



 Dr. Marzouk Abdelhakam AL-adly Salem - Sohag University 
Standards of Cultural Coordination for Roads’ Advertisements and their relation 

with the Remembrance of the Advertising Message “An Applied Study”              13 
                                                                           

 Mai Mahmoud Abd-Elatif - Modern University for Technology & Information  (MTI) 

The efficiency of communication strategies to respond to the crisis in the formation of 

public awareness on the reputation of the organization "A Case Study"                 15                                                                  
 

 Salim Muammar Albhbah - Asmaria University, Libya 

     Impact of Communication Technology in developing Public Relations An applied 

study on a sample from Libyan Airlines companies                                                    17 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@  

 


	صفحات تمهيدية الغلاف عربي
	نهائي طباعة سليم البحباح 311 - 346
	E - 2 (ok)
	صفحات تمهيدية انجليزي ok
	Blank Page

