
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

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

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 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 -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل 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 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد 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  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -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)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

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  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

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

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

التنظيمية  الثقافة االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة ودورها يف تعزيز
 للمؤسسات عرب مواقع التواصل االجتماعي

 دراسة تطبيقية على شركتي مصر للطيران واإلماراتية

 

 إعداد

 

عبدالعاطي سعيدد/ شيماء 
 *()  
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 .جامعة جنوب الوادي –كلٌة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال  –مدرس العالقات العامة واإلعالن 
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التنظيمية  الثقافة االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة ودورها في تعزيز

 للمؤسسات عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 دراسة تطبيقية على شركتي مصر للطيران واإلماراتية 
 

 

 د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                                                

 shimaa_abdelaty@hotmail.com  

 جامعح جىىب الىادي                                                                                       
ى

 الملخص:
ساعدت مواقع التواصل االجتماعي في ترسيخ قيمة الثقافة التنظيمية لممؤسسات بتطبيقاتيا ىىىىىىىىىىىىىى

واإلبداع ورفع األداء وتدعيم العالقة بين المنظمة والعاممين المختمفة، وأسيمت في زيادة عممية االبتكار 
فييا، وبالتالي زيادة والئيم وانتمائيم لممنظمة بشكل يسيم في تعزيز مشاركتيم في عممية صنع القرار 

حداث تغيير في بيئة العمل بما يتواكب مع ظروفو.  وا 
ستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة التي ومن ىنا تبرز أىمية الدراسة الحالية في رصد وتحميل اال    

تستخدميا شركة مصر لمطيران وشركة الطيران اإلماراتية عبر مواقع التواصل االجتماعي بالتطبيق عمى 
موقع الفيسبوك في تعزيز ونشر ثقافتيا التنظيمية، والتعرف عمى نوعية المعمومات التي يتضمنيا الموقع، 

الية المستخدمة في تعريف الجميور بثقافة الشركة، واعتمدت الدراسة عمى باإلضافة إلى األدوات االتص
ستراتيجيات الالنموذج الموقفي  أطمقت عميو:الذي و " بيتيك فان رولر"النموذج االتصالي الذي قدمتو 

، واستخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة، كما اعتمدت عمى أداة تحميل المضمون لموقع تصالالا
م(، تتضمن 7107يونيو  –مايو  -اص بالشركات محل الدراسة خالل ثالثة أشير )أبريلالفيسبوك الخ

قياس ثالث متغيرات: المتغير األول ىو نوعية المعمومات التي تتضمنيا صفحة الفيسبوك في نشر الثقافة 
والمتغير  ،أدوات الرسالة االتصالية المستخدمة في نشر الثقافة التظيميةالتنظيمية، المتغير الثاني ىو 

 الثالث ىو االستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر صفحة الفيسبوك.
حرص كل من شركة مصر لمطيران وشركة الطيران اإلماراتية عمى استخدام وتوصمت الدراسة إلى     

موقع الفيسبوك كأحد مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع الجميور ونشر ثقافتيا وسياستيا من 
ا تميزت الشركات محل الدراسة بتوظيف كل االستراتيجيات االتصالية الخاصة بنموذج "رولر" خاللو، كم

ولكن بنسب متفاوتة، كما أظيرت نتائج الدراسة اىتمام شركة مصر لمطيران باالتصال ثنائي االتجاه من 
اإلماراتية  خالل اعتماده بشكل كبير عمى استراتيجية الحوار في صفحتيا، بينما اىتمت شركة الطيران

باالتصال األحادي االتجاه والمتمثل في االستراتيجية اإلعالمية، وىذا التنوع في استخدام االستراتيجيات 
 في كل من شركات الدراسة يدل عمى تميز كل شركة بثقافة وسياسة مختمفة عن الشركة األخرى.

 

http://www.epra.org.eg/
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وأكدت الدراسة عمى أىمية نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية والتي تسيم في نجاح عمل المؤسسات إلى      
جانب أن االىتمام بثقافة المنظمات يعمل عمى االرتقاء بمستوى فاعمية المنظمة والعمل عمى تدعيم رضا 

لعممية من خالل توظيف أدواتيا العاممين ووالئيم لممنظمة، وتقوم المواقع االجتماعية بدور ميم في ىذه ا
االتصالية المتعددة والفعالة في نشر وتعزيز ثقافة المنظمات، وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام المنظمات 
بتوظيف كل مواقع التواصل االجتماعي كوسائل اتصال ميمة يمكن من خالليا نشر وتعزيز الثقافة 

يدة المعتمدة عمى النصوص الفائقة والوسائط المتعددة التنظيمية مستفيدة من مميزات وسائل االتصال الجد
 والقدرة عمى الوصول لمجميور متجاوز الحدود المكانية واالعتبارات الزمنية.  

 مواقع التواصل االجتماعي. –الثقافة التنظيمية  –االستراتيجيات االتصالية  الكممات المفتاحية:
ى

ىمقدمة:
 

في النظام العام لممنظمات والذي ينبغي عمى قادة المنظمات  اً أساسي اً عنصر  الثقافة التنظيمية تعد     
والذي يؤثر عمى ، ومدرائيا أن يفيموا أبعادىا وعناصرىا، لكونيا الوسط البيئي الذي تعيش فيو المنظمات

عدة وظائف لممنظمات  الثقافة التنظيمية نوع السموك الذي تتفاعل بو مع غيرىا أو مع عاممييا. وتؤدي
، عمى شعور العاممين والقادة بالرضا والتضامن والتعاون واإلنتماء أو إيجاباً  تؤثر مخرجاتيا سمباً  ،داريةاإل

وتؤثر في سموك وأداء األفراد وتماسك البناء  ،وبخاصة أن خصائصيا تتسم باإلستمرارية النسبية
 .(0)اإلجتماعي لممنظمة

 

يدف فقط إلى توصيل تبدأت المنظمات تدرك أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ال وقد      
نشئ موقعًا خاصًا معينة عن منتجاتيا كما كان الحال سابقًا عندما كانت الشركات ت   ائلمعمومات أو رس

ة ليشمل إعادة صياغعن الشركة ومنتجاتيا، ولكن تقدم ىذا المفيوم  ت عمن فيوبيا عمى اإلنترنت 
استراتيجيات اتصالية جديدة تتواءم مع المستحدثات في عالم االتصال، كما أنيا أداة قوية في تنمية 

خاطب بو ي   باشرٌ م   وصوتٌ  فعالٌ  ممؤسسات، حيث أصبح لمجميور تأثيرٌ وتعزيز الثقافة التنظيمية ل
 .(7)ييابالو عمالمؤسسة ويبدي آراءه بكل صراحة وبدون وسيط، مما يعزز عالقتو بشركتو ويزيد إق

     

 Organization)وتيدف المنظمات من خالل مواقع التواصلل االجتملاعي إللى نقلل ثقافلة المنظملة      

Culture)  إلى المجتمع، والتي تشمل منظومة القيم األساسلية التلي تتبناىلا المنظملة، والفمسلفة التلي تحكلم
بيللا إنجللاز الميللام، واالفتراضللات والمعتقللدات التللي سياسللاتيا تجللاه المللوظفين والعمللالء، والطريقللة التللي يللتم 

 .(3)يتشارك في االلتفاف حوليا أعضاء التنظيم
  

 أصبحت مواقع التواصل االجتماعي من أىم وسائل االتصال في مجال العالقات العامة، حتىحيث      
استخداميا مقرونًا بمجاراة العصر والحداثة وثورة المعمومات، فضاًل عن فوائدىا المتعددة في ىذا  أصبح

المجال، وقد شيدت ىذه الوسائل في السنوات الماضية تطورات سريعة ومتالحقة جعمتيا عنصرًا أساسيًا 



      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  202 

التصال في العالقات في تطوير العمل اإلعالمي من جية، وأحد األسس التي تبني عمييا استراتيجيات ا
العامة من جية أخرى، بل وأدت تمك التطورات إلي إعادة النظر في استراتيجيات االتصال المتبعة في 
المنظمات، كما ساعدت ىذه الوسائل اإلليكترونية ممارسي العالقات العامة في سعييم لتقديم مؤسساتيم 

مع ىذه الجماىير من خالل تحقيق التواصل  لجماىيرىم األساسية، ومكنتيم من بناء عالقات استراتيجية
. واليوم العالقات (4)والحوار معيم، لذلك أصبحت ىذه الوسائل خيارًا استراتيجيًا إلدارات العالقات العامة

العامة أصبحت تمبي ثقافات متنوعة، في الوقت نفسو تقدم اتصاالت فعالة من خالل استخدام تكنولوجيا 
 .(5)تالمعموما

 

كما تساعد مواقع التواصل االجتماعي من خالل االسترتيجيات االتصالية لمعالقات العامة في تعزيز      
الثقافللة التنظيميللة لممؤسسللات عللن طريللق توضلليح أىللداف المنظمللة لجميورىللا الللداخمي والخللارجي، وأيضللًا 

و، وملن ئلراآور عن أفكاره و ت ستخدم لمتعبير عن أحداث وانجازات المنظمة، كما أنيا وسيمة يعبر بيا الجمي
خالل ذلك تتمكن المنظمة من تلدعيم عالقتيلا بلالجميور ومتابعلة اتجاىلات اللرأي العلام وردود أفعاللو تجلاه 
سياستيا، والرد عمى المفاىيم الخاطئة واالنتقادات التي ت وجو ليا، إلى جانب تأسيس عالقة مع قادة اللرأي 

وتطللور أعمللال المنظمللة إلللى العللاممين ودفعيللم لممشللاركة فللي  فللي المجتمللع، وتقللديم معمومللات عللن أنشللطتيا
. خاصلللة وأن اإلنترنلللت يضلللمن لمجميلللور إمكانيلللة تبلللادل المعموملللات واالتصلللاالت ملللع (6)أعملللال المنظملللة

اآلخلللرين، كملللا يضلللمن للللو السللليطرة عملللى ملللا يتعلللرض للللو ملللن مضلللمون، كملللا أنيلللا تلللوفر للللو مجلللااًل واسلللعًا 
. فالعالقات العامة تعتمد في اتصاليا بالجميور عملى نملوذج (7)األخرى لالختيار بصورة أكبر من الوسائل

االتصللال فلللي اتجلللاىين واللللذي يلللدعم الفيلللم المتبلللادل بلللين المنظملللة وجميورىلللا ويعتملللد عملللى البحلللث وجملللع 
 .(8)المعمومات إلى جانب التفاوض في أوقات الصراع

 

ذب المسافرين إلى صفحاتيا عبر مواقع وقد اتجيت شركات الطيران خالل السنوات األخيرة إلى ج     
التواصل االجتماعي ليس فقط بيدف زيادة المتابعين، ولكن ألنيا أدركت أن ىذه المواقع بدأت تشكل 

في تعزيز الثقافة التنظيمية لمشركة والتسويق لمنتجاتيا وخدماتيا والتعريف بعروضيا بل إن  ميمةقنوات 
تذاكر السفر والخدمات اإلضافية األخرى من حجز الفنادق بعضيا زاد عمى ذلك، وبدأ فعميًا بيع 

 والسيارات عبر ىذه المواقع.
 

ومع زيادة أعداد المتابعين ليذه القنوات بالماليين كان البد لشركات الطيران التحرك خارج الموقع      
اإللكتروني لمشركة وتأسيس صفحاتيا المستقمة عمى شبكات التواصل االجتماعي واستقطاب اآلالف من 

 المعجبين الذين سيروجون ليا من خالل تعميقاتيم عمى صفحاتيم الخاصة.
 
ى
ى
ى
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ىوةىالدراسة:أهم
 

ساعد تيمكن أن كما  ،األوساط األكاديمية واألوساط العممية تكمن أىمية الدراسة الحالية في إثراء     
جتماعية، دوات وسائل اإلعالم اإلأل االستخدام األمثلممارسي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عمى 

أن يكون لدييم فيم بمنظمات اليوم الوقد تدعم مديري  ،الثقافات التنظيمية تعزيز ونشروالتي قد تؤدي إلى 
حداث تغيير إيجابي في ثقافة المنظمة فيما يتعمق بالموظفين والجميور ، أفضل لكيفية تحفيز التنظيم وا 

خاصًة وأن مواقع التواصل االجتماعي اليوم أصبحت الوسيمة اإلعالمية األقوى تأثيرًا لدى المنظمات 
 قات مع العمالء، وتحقيق الحوار والتواصل والتفاعل مع الجماىير المختمفة.والشركات إلدارة العال

 

 أهدافىالدراسة:
 

التعرف عمى مدى استخدام شركات الطيران محل الدراسة لحسابيا عمى موقع الفيسبوك في تعزيز  -0
 ونشر ثقافتيا.

الطيران محل الدراسة التعرف عمى نوعية المعمومات التي تتضمنيا موقع الفيسبوك الخاصة بشركات  -7
 في نشر ثقافتيا التنظيمية.

 .ظيميةنالثقافة التوتعزيز دوات االتصالية المستخدمة في نشر األ الكشف عن -3
رصد أبرز االستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر موقع الفيسبوك الخاصة بشركات الطيران محل  -4

 الدراسة.
اإلماراتية في كيفية تعزيز ونشر ثقافتيا التنظيمية المقارنة بين شركة مصر لمطيران وشركة الطيران  -5

 عبر موقع الفيسبوك.
ىالدراساتىالسابقة:

 

يمكن استعراض أىم نتائج الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة من خالل الدراسات      
 العربية واألجنبية عمى النحو التالى:

 

الكشف عن تأثير وسائل اإلعالم االجتماعية عمى  (7)مHodge (6104)استهدفت دراسة "هودج"      
الثقافة والسموك التنظيمي داخل المنظمات، وتزويد المنظمات باألدلة والمعمومات لفيم األسباب التي 
تجعل وسائل اإلعالم االجتماعية ىي منتدى لتبادل المعمومات، ومعرفة أىمية استخدام تمك الوسائل 

وية لدى الموظفين وتحسين عالقتيم مع العالم الخارجي، واعتمدت االجتماعية في رفع الروح المعن
الدراسة عمى منيج دراسة الحالة، وكانت عينة الدراسة عمى الموظفين العاممين داخل "مركز سينيكا" 

لى أن وسائل اإلعالم االجتماعية ليا تأثير قوي عمى الثقافة والسموك إبوالية كاليفورنيا، وتوصمت الدراسة 
التنظيمي، كما أن الموظفين الذين يستخدمون الوسائل االجتماعية داخل المنظمات وتحت إشراف 
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أكثر إرتباطًا بالمنظمة من غيرىم الذين اليستخدمون تمك الوسائل  ونرؤسائيم في العمل يكون
 عالم االجتماعية.االحتماعية، وأيضًا أثبتت الدراسة أن جيل األلفية ىم أكثر إرتباطًا واستخدامًا لوسائل اإل

      

(  01)مMadanchian & Taherdoost (6103)واهتمت دراسة "مادينتشيان وتيهاردوست"     

 اإللكتروني داخل المنظمات، حيث أن الثقافة البريد اتصاالت عمى وآثارىا التنظيمية بمعرفة الثقافة
 المنظمات، كما أن البريد داخلن العاممو  بيا يتواصل التي الطريقة عمى تؤثر أن يمكن التنظيمية
أو خارجيا،  الشركة داخل سواء عمييا والمحافظة تجارية إنشاء عالقات في حاسماً  دوراً  يمعب اإللكتروني

 إيرانية كدراسة منظمة اختيار تم وقد والتنظيم، لمثقافة Hofsted "ىوفستيد" الدراسة عمى نظرية واعتماد
 لكترونيإلا يعتمدون عمى اتصاالت البريد المنظمة موظفي معظم أن الدراسة ىذه نتائج حالة، وتشير

 البريد من خالل بمياميم اليومية القيام كما أنيم يفضمون كأداة لنشر ثقافة المنظمة داخميًا وخارجيًا،
 .اإللكتروني

 

 الفيسبوكلفضاء  إسرائيل استغالل كيفية عمى التعرف (00)م(6103كما تناولت دراسة "آالء فوزي" )    
 اإلسرائيمية توظفيا المنظمات التي االستراتيجيات تحميل عبر ذلك ويتم العربية؛ الجماىير مع التواصل في

 األساليب أىم ووصف االعتيادية واألزمات، األوقات خالل العامة الدبموماسية بممارسة المعنية الحكومية
 .المصورة والمرئية المكتوبة اإلسرائيمية العامةالدبموماسية  خطابات صياغة في المستخدمة التكتيكات أو

 التي مضمون الخطابات وتفسير بتحميل تيتم حيث التحميمية، الوصفيةوتعد ىذه الدراسة من الدراسات 
 أن إلى الدراسة اإلنترنت، وانتيت فضاء في العربية بالمغة الناطقين المستخدمين إلى إسرائيل توجييا

 العامة الدبموماسية عمييا التي تعتمد االستراتيجيات أكثر ىي الدعائي الطابع ذات اإلقناع استراتيجية
 ىي اإلقناع استراتيجية أن وتوصمت الدراسة أيضًا الى الفيسبوك، فضاء عبر لمعرب الموجية االسرائيمية

 تقوم والتيالتجارية إلسرائيل  العالمة إطالق إعادة في اإلسرائيمية الحكومة لدى المعتمدة االستراتيجية
 السالم لقيم وحاممة والتكنولوجيا، والثقافة واالقتصاد لمفن متعددة أوجو ذات كدولة إسرائيل تسويق عمى

 العربية. الدول فييا بما دول العالم جميع إلى والعدالة، والديمقراطية واإلنسانية
 

لمتعرف عمى مدى استخدام المنظمات الحكومية  (06)م(6103وسعت دراسة "ميرهان طنطاوي" )    
لشبكات التواصل االجتماعي بالتطبيق عمى شبكة الفيسبوك في إدارة سمعتيا، وتحميل طبيعة 
االستراتيجيات االتصالية التي تستخدميا المنظمة، وتنتمي ىذه الدراسات الى الدراسات الوصفية، كما 

والمقابمة المتعمقة مع القائمين عمى إدارة السمعة في اإلدارة اعتمدت الدراسة عمى أسموب دراسة الحالة، 
العامة لشرطة دبي، وكشفت نتائج الدراسة عن تنوع وتعدد االستراتيجيات االتصالية التي توظفيا شرطة 
دبي عمى صفحتيا الفيسسبوك إلدارة سمعتيا، وأيضًا اىتمام الجيات الحكومية بدولة اإلمارات باستخدام 

 اصل االجتماعي كقنوات أساسية لمتواصل مع الجميور ولكن بنسب متفاوتة.مواقع التو 
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 وسائل تأثير في (01)مMuhammad & Rashid (6102) دراسة "محمد ورشيد"كما بحثت     
داخل  االجتماعية اإلعالم وسائل والتعرف عمى مدى تطور المؤسسية، الثقافة عمى االجتماعية اإلعالم

وطبيعة  التجارية، واألعمال االتصاالت، دراسة خالل من المؤسسية الثقافة عمىوالتركيز  المنظمات،
 واستخدمت الدراسة األعمال، قطاع في ودرجة االنضباط وسموكيات العاممين، داخل المنظمات، االنسجام
 البريد خالل من المختمفة داخل دولة باكستان المنظمات في العاممين من الردود لجمع الذاتي المسح

وتوصمت الدراسة إلى معرفة مدى صحة البحوث  االجتماعية، اإلعالم وسائل أدوات ومختمف اإللكتروني
 المؤسسية الثقافة أن وجد التي تجرى عمى العاممين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في باكستان، وقد

المنظمات  داخل يةالتجار  لألنشطة االجتماعية اإلعالم وسائل وتطبيق بمدى تطور كبير حد إلى تتأثر
 .المختمفة

 

بمعرفة دور وميام القيادة اإلدارية داخل  (02)م(6102واهتمت دراسة "نور الدين بوراس" )    
لى معرفة دور الثقافة التنظيمية في تحقيق النجاح لتمك إالمؤسسات في تنمية الثقافة التنظيمية، باإلضافة 

مفردة من العاممين  711المؤسسات، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة قواميا 
بمؤسسة المركب المنجمي لمفوسفات بجبل العنق بالجزائر، كما استخدمت الدراسة أداة االستبيان 

لى أن القيادة اإلدارية تساىم في تنمية الثقافة إالحظة، وتوصمت الدراسة لى المقابمة والمإباإلضافة 
التنظيمية داخل المؤسسة من خالل مجموعة من العوامل التي تعمل من أجل تطوير الثقافة التنظيمية 

 لتحقيق التميز والنجاح داخل المؤسسة. 
 

 التفسيري لفيم العالقة بينالمنيج  (03)مBhangay (6102)كما استخدمت دراسة "بهانجاي"     
 استخدام مع تتحسن التنظيمية أن يمكن لمثقافة وكيف التنظيمية، والثقافة االجتماعية اإلعالم وسائل
 التنظيمية النظريات لدعم الجديد الكالسيكي المنظور االجتماعية، وأفترضت الدراسة اإلعالم وسائل

التنظيمية  الثقافة تعزيز في قد ساعدت االجتماعية اإلعالم وسائل أن الدراسة الحديثة، وأظيرت نتائج
الفوائد التي تعود عمى الموظفين من استخداميم لوسائل اإلعالم االجتماعية  لىإلممؤسسات، باإلضافة 

 الصراع. من مثل التعاون، والمشاركة، والحد
 

 المواقع عبر االتصالية االستراتيجيات عمى التعرف(  04)م(6102وتناولت دراسة "منى الزدجالية" )    
 الخدمة لقانون الخاضعة الحكومية الوحدات في العامة العالقات إدارات تستخدميا التي اإللكترونية

 منيج استخدمت التي الوصفية الدراسات من الدراسة ىذه وتعد، انم  ع سمطنة في التنفيذية والئحتو المدنية
 واألنماط الحكومية، لموحدات اإللكترونية المواقع كافة مضامين وتحميل لوصف المضمون تحميل

 تمك عمييا ركزت التي االتصالية االستراتيجيات وتحديد المستخدمة، الفنية واألدوات االتصالية،
 االتصالية االستراتيجيات استخدمت اإللكترونية المواقع كل أن إلى الدراسة وتوصمت، المضامين
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 والمتمثل الجميور إلى المؤسسة من االتجاه األحادي االتصال متمثاًل في كان تركيزىا أن إال ،”رولر”ل
 .والتفسير اإلقناع واستراتيجية اإلعالم باستراتيجية

 

 اإلعالم وسائل استخدام لى معرفةإلتيدف  (05)مMinshew (6101)وجاءت دراسة "مينشاو"     
 ألدوات والمحررين الصحفيينطريقة استخدام  دراسة خالل من التقميدية األخبار غرف في االجتماعية
التنظيمية المتبعة  اليومية، ومعرفة الثقافة أعماليم أنشطة في -والفيسبوك تويتر -االجتماعي  التواصل

 القصص وتعزيز توليد في االجتماعية عالمإلا كيفة استخدام وسائل لفيم التقميدية األخبار داخل غرف
الدراسة عمى منيج دراسة الحالة لمؤسسة "متروبوليتان" الصحفية  واعتمدت المصادر، اإلخبارية وتطوير

 لى أنإوتوصمت الدراسة  والمحررين داخل المؤسسة، مع الصحفيين عشر مقابمة لى تسعةإباإلضافة 
قد غيرت من الثقافة التنظيمية المتبعة لتتوافق  األخبار غرف االجتماعي داخل اإلعالم وسائل استخدام

ى أنيا ساعدت إلالحديثة، وأيضًا غيرت المعتقدات والقيم بين الموظفين، باإلضافة  مع وسائل االعالم
األخبار، كما  مستيمكي مع والتفاعل القصص لرواية جديدة والمحررين عمى إكتشاف طرق الصحفيين

 .اإلنترنت شبكة عمى المحتوى ونشر القصص، أفكار لجمع اوفرت ليم فرصً 
 

 القيادة دور عمى التعرف إلى (06)(6116كما استهدفت دراسة "صالح بن سعد المربع" )    
 بوجو لمجوازات العامة والمديرية عام بوجو األمنية األجيزة في التنظيمية الثقافة تطوير في اإلستراتيجية

 ويترتب واالبتكار، التطوير تدعم ال التي الجامدة التنظيمية لمثقافة السمبية التأثيرات إبراز وأيضاً  خاص،
، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لعينة األداء ومعدالت مستويات انخفاض ترسيخيا عمى

 المدني لمدفاع العامة والمديرية مفردة من الضباط العاممين بالمديرية العامة لمجوازات 687قواميا 
 معوقات وجوداة لجمع البيانات، وتوصمت الدراسة الى بالرياض، كما استعانت الدراسة بأداة اإلستبيان كأد

 المديرية في السائدة التنظيمية الثقافة تطوير في اإلستراتيجية القيادات دور فعالية من تحد ميمة تنظيمية
 .عالية بدرجة المدني لمدفاع العامة والمديرية لمجوازات العامة

 

 العالقة التعرف عمى (07)مEnrique & Rick (6111) بينما حاولت دراسة "انريكاي وريك"    
حيث أن  المؤسسية، وبين الثقافة التنظيمي االتصال إلجراء المستخدمة اإلعالم وسائل ثراء بين المتبادلة

القوية تساعد  المؤسسية ثقافتيا، كما أن الثقافة في الحفاظ عمى المنظمة تساعد اإلعالم وسائل ثراء
 لفيم الالزمة المشتركة توفير األرضية خالل بفاعمية أكثر من اإلعالم األعضاء عمى استخدام وسائل

والذي  (ABM)المعمومات، واعتمدت الدراسة عمى نموذج المحاكاة المستندة إلى وكيل  لتبادل أفضل
 المؤسسية الثقافة تمامًا، وتوصمت الدراسة إلى أن والمحددة ةالمتماسك الجزئية النظريات من يشمل العديد

 البداية من القوية التنظيمي، فالثقافة االتصال في المستخدمة اإلعالم وسائل فعالية عمى تؤثر أن يمكن
 البداية، كما يساعد ثراء من الضعيفة الثقافة من الوقت مرور مع قوة أكثر وتصبح أسرع بشكل تستقر
 .المؤسسيةقوة الثقافة  استقرار عمى الحفاظ المستخدمة داخل المنظمة في اإلعالم وسائل
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 التعليق على الدراسات السابقة:
 

االستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة ودورىا تطرقت إلى دراسة التي عربية الدراسات ال ندرة (0
، عمى الرغم من أن التنظيمية لممؤسسات عبر مواقع التواصل االجتماعي الثقافة في تعزيز

المنظمات المعاصرة يفرض عمى القادة ومديرييا أن الثقافة التنظيمية تعد عنصرًا أساسيًا في 
يجعل  وىذا يفيموا أبعادىا وعناصرىا الفرعية لكونيا الوسط البيئي الذي تعيش فيو المنظمات،

 .شركة مصر لمطيراندراسة الباحثة من أوائل الدراسات التي تتناول ىذا المحور بالتطبيق عمى 
 

نظيمية وأىميتيا داخل المنظمات إال أنو اليزال ىناك عمى الرغم من انتشار مفيوم الثقافة الت (7
عدم وعي بكيفية تطبيقو عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومازالت ىناك فجوه كبيرة بين 

 التوجييات اإلرشادية والممارسة الفعمية.
 
 

الدراسات إال أن المنيج األكثر استخدامًا  تعددت وتنوعت المناىج البحثية المستخدمة في ىذه (3
ىو منيج المسح، كما تعددت أدوات جمع البيانات مابين أدوات كمية كإستمارة االستقصاء 

لكتروني( وأدوات كيفية كدراسة الحالة والمالحظة إلى جانب استخدام إلالبريد ا –)الميدانية 
 تحميل المضمون الكمي والكيفي لمواقع الشركات عمى اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.

 
 

من الناحية النظرية، حيث تنوعت استفادت الباحثة من ىذه الدراسات عمى المستويين، األول:  (4
 لمثقافة  Hofsted النظريات التي إعتمدت عمييا الدراسات السابقة مثل نظرية "ىوفستيد"

اإلعالم، باإلضافة إلى  وسائل والتنظيم، ونظرية اإلعتماد عمى وسائل اإلعالم، ونظرية ثراء
الموقفي  نماذج مثل نموذج العالقة التفاعمية بين وسائل التواصل االجتماعي، والنموذجبعض ال

، وقد رأت الباحثة أن نموذج "رولر" الستراتيجيات االتصال في تصالالستراتيجيات اال
 من منيجية الدراسية، تأطيروالثاني: مة لموضوع الدراسة. ءالعالقات العامة ىو األكثر مال

التساؤالت، وعرض أوجو التشابو  ووضع األىداف شكمة البحثية ورسمخالل تحديد الم
 واإلختالف مع الدراسات السابقة من حيث النتائج.

 

 اإلطار النظري لمدراسة:
 

 Betteke Van " بيتيك فان رولر"تستند ىذه الدراسة عمى النموذج االتصالي الذي قدمتو     

Ruler:تصالالستراتيجيات االالنموذج الموقفي  وأطمقت عميو Situational Model of 

Communication Strategies، نسب لكل موقف اتصالي، أو استخدام ألستراتيجية اإلإذ تستخدم ا
لمحورين  تصال وفقاً الا ويحدد النموذج إستراتيجيات ،ستراتيجيات في موقف آخراالمزيج من ىذه 

 :(71)أساسيين
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األول بطبيعة عممية االتصال ومدى اشتراك الجميور في ىذه في يتعمق المحور   ول:ل المحور ا
العممية، ويمثل أحد طرفي ىذا المحور االتصال في اتجاه واحد في حين يمثل الطرف 

 الثاني االتصال في اتجاىين.
 

تصالية، وتمثل الرسائل اليتعمق بطبيعة المضمون والمعاني التي تتضمنيا الرسائل ا  المحور الثاني:
أحد طرفي ىذا المحور، في  Denotation يعبر مضمونيا عن رؤى المؤسسة التي

ت تعبر عن رؤى كل من المؤسسة الالحين يمثل الطرف الثاني الرسائل التي تحمل د
   Connotation. والجميور

 

قات العامة، تعد الأربع إستراتيجيات اتصالية لممارسة الع" رولر"عمى المحاور السابقة قدمت  وبناءً     
ت الفأي فرد يرغب في إدارة اتصا ،قات العامةاللممارسي العKit-Tool " دواتألصندوق ا"بمثابة 

عميو  وبناءً ، ت اتصالية معينةاللحل مشك ،ستراتيجيات المختارة كل عمى حدةإلالمؤسسة يمكنو استخدام ا
كما ىو موضح في الشكل  ، Communication Grid تصالالستراتيجيات شبكة االأطمق عمى ىذه ا

 :(70)وتتضمن تمك الشبكة(، 0رقم )
 

 

 ( 1رقم ) شكل
 العامة العالقات فً االتصال استراتٌجٌات

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مالعإلإستراتيجية اInformation : 

 

تصالي عن رؤى المؤسسة، االستراتيجية ذا اتجاه واحد، ويعبر مضمونو اإلتصال في ىذه اليكون ا       
ستراتيجية يتم تقديم المعمومات الاوفي ىذه   Denotative ذات معنى واحد الالتمعاني ودويحمل 

 .ساسية لمساعدتيم في تكوين الرأي واتخاذ القراراتاأللمجماىير 
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  قناعإلاإستراتيجية :Persuasion  
 

يعبر عن رؤى تصالي الذي االتصال في اتجاه واحد، والمضمون الاستراتيجية بين إلاتجمع ىذه        
تسعى . و Connotations تعكس وجية نظر الطرفين الالتكل من المؤسسة والجماىير، ويحمل د

حداث التغيير في المعرفة، إلستراتيجية مع الجماىير االقات القناع إلى خمق قاعدة لمعإلاإستراتيجية 
 .تجاىات، والسموكيات الخاصة بالجماىيرالاو 

 

  جماعاإلإستراتيجية بناء Building Consensus: 
 

تصال في اتجاىين، من المؤسسة إلى الجماىير المستيدفة الاستراتيجية بين إلاتجمع ىذه       
وبالعكس، وتتناول بناء الجسور بين المؤسسة والمحيط الذي تعمل فيو، أو بين الموظفين، ويمكن 

طراف عندما يكون ىناك تعارض األتفاق المشترك بين إلاستراتيجية لتحقيق عممية اإلستعانة بيذه الا
 .وتضارب في المصالح

 

 إستراتيجية الحوار Dialogue: 
 

تصالي الذي يعكس وجية نظر الاتصال في اتجاىين، والمضمون الاستراتيجية بين اإلتجمع ىذه        
ستراتيجية استشارة الجميور في سياسات المؤسسة، إلاالطرفين: المؤسسة، وجميورىا. وتتضمن ىذه 

وأخذ رأيو في القضايا المختمفة. ويتم إشراك الجميور في عممية صنع القرار، إذ تعمل المؤسسة عمى 
 .تسييل إشراك الجميور وتفاعمو في صنع سياستيا

 

عمى نموذج رولر في تحميل االستراتيجيات االتصالية التي تستخدمها  الحالية واعتمدت الدراسة     
أهم االستراتيجيات  عمىشركات الطيران محل الدراسة عبر موقعها عمى الفيسبوك، وذلك لمتعرف 

 المستخدمة في تعزيز ونشر ثقافتها التنظيمية لمجمهور.
 

ىمشكلةىالدراسة:
 

وطريقة حياة ليا، فيي تنبع من صميم تكوين المؤسسة، وتتجّمى لمشركة  ىوية الثقافة المؤسسية ت عد    
إذ ال يمكن فرضيا كما يتم  ،مالمحيا من خالل السموكيات اليومية لمموظفين وتفاعميم داخميًا وخارجياً 

فرض سياسة جديدة أو نظام جديد، بل إنيا تنشأ وتتطور مع الوقت ووفقًا لمشخصيات والعالقات 
وربما ال يمتفت الكثيرون إلى أثر الثقافة ، ألشخاص الموجودين في الشركةوالطموحات الخاصة با

 .المؤسسية في المكانة السوقية التي تحظى بيا الشركة، وحجم الدور الذي تمعبو في نجاحيا أو فشميا
 

ون فييا، رتباطًا وثيقًا، ذلك أن سفراء الشركة الحقيقيين ىم موظفوىا والعاممإثنين يرتبطان والواقع أن اإل   
ومن ىنا تنبع أىمية توظيف األفراد الذين يمتمكون شغفًا حقيقيًا تجاه المينة، وأىمية االحتفاظ بيم عبر 

يجابية  .توفير بيئة عمل محفزة وا 
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وبعد ذلك يغدو األمر أشبو بالتفاعل المتسمسل؛ فالموظف السعيد في عممو أكثر إنتاجيًة واستجابًة     
الذي ينعكس بشكل تمقائي عمى رضا العمالء، وبالتالي عمى المكانة السوقية لمطالب العمالء، األمر 

 .لمشركة
 

وقد دعمت مواقع التواصل االجتماعي من ترسيخ قيمة الثقافة التنظيمية لممؤسسات بتطبيقاتيا     
والعاممين المختمفة، وأسيمت في زيادة عممية االبتكار واإلبداع ورفع األداء وتدعيم العالقة بين المنظمة 

فييا، وبالتالي زيادة والئيم وانتمائيم لممنظمة بشكل يسيم في تعزيز مشاركتيم في عممية صنع القرار 
حداث تغيير في بيئة العمل بما يتواكب مع ظروفو.  وا 

 

االستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة التي رصد وتحميل ومن هنا تبرز مشكمة الدراسة في     
مصر لمطيران وشركة الطيران اإلماراتية عبر مواقع التواصل االجتماعي بالتطبيق عمى  تستخدمها شركة

موقع الفيسبوك في تعزيز ونشر ثقافتها التنظيمية، والتعرف عمى نوعية المعمومات التي يتضمنها 
 الموقع، باإلضافة إلى الدوات االتصالية المستخدمة في تعريف الجمهور بثقافة الشركة.

 
ىالدراسة:ىتساؤالت

 
 

وكيف توظفيا في تعزيز  ما أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا في الشركات محل الدراسة؟ -0
 ونشر ثقافتيا التنظيمية؟

لدراسة في نشر ضمنيا موقع الفيسبوك الخاصة بشركات الطيران محل اما نوعية المعمومات التي ت -7
 ثقافتيا التنظيمية؟

موقع الفيسبوك الخاصة بشركات الطيران محل الدراسة في دوات االتصالية المستخدمة في ما األ -3
 ؟ظيميةنالت تياثقافوتعزيز نشر 

إلى أى مدى نجحت شركات الطيران في توظيف االستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة من  -4
 تيا التنظيمية؟ثقاف أجل تعزيز

الطيران اإلماراتية في استخداميما لموقع الفيسبوك في  ما الفرق بين شركة مصر لمطيران وشركة -5
 ؟تعزيز ونشر الثقافة التنظيمية

 

 الخطوات المنهجية لمدراسة:
 

 نوعىالدراسة: .1
 

صد وتحميل وتوصيف تسعى إلى ر  التي ،التحميميةالدراسات الوصفية تعد الدراسة الحالية من         
التواصل االجتماعي )الفيسبوك( لشركة مصر لمطيران م من خالليا توظيف مواقع الكيفية التي يت

وشركة الطيران اإلماراتية كوسيمة لتعزيز ونشر ثقافتيا التنظيمية، بيدف رصد أبرز االستراتيجيات 

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


  االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة: د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد 216 

االتصالية لمعالقات العامة المستخدمو داخل الموقع االجتماعي لمشركة )الفيسبوك( وفقًا لنموذج 
 "رولر".

 

 منهجىالدراسة: .2
 

تعتمد الدراسة الحالية عمى منيج دراسة الحالة بوصفو منيجًا رئيسيًا والذي يعد أحد األساليب         
، وتيتم بالكشف والبحث في ظاىرة معينة أو حدث أو (77)الكالسيكية التي تستخدم في دراسة المنظمات

ينة بواسطة وسائل سموك أو منظمة أو مجموعة من الناس، بحيث يتم دراستيا خالل فترة زمنية مع
، وفي إطار منيج دراسة الحالة قامت الباحثة بتحميل موقع الفيسبوك (73)مختمفة لجمع المعمومات

تعرف عمى أبرز استراتيجيات العالقات مالخاص بشركة مصر لمطيران وشركة الطيران اإلماراتية ل
 كات محل الدراسة.العامة المستخدمة داخل الموقع والتي تعزز من الثقافة التنظيمية لمشر 

 

ىأدواتىالدراسة: .3
 

قامت الباحثة بإعداد استمارة تحميل مضمون لموقع الفيسبوك الخاص بالشركات محل الدراسة     
تتضمن قياس ثالث متغيرات: المتغير األول ىو نوعية المعمومات التي تتضمنيا صفحة الفيسبوك في 

الرسالة االتصالية المستخدمة في نشر الثقافة أدوات نشر الثقافة التنظيمية، المتغير الثاني ىو 
 ، والمتغير الثالث ىو االستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر صفحة الفيسبوك.التظيمية

 

ىمجتمعىالدراسةىوالعونة: .4
 

لمواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك(  الخاصة بشركة  ا وتحميالً تضمن مجتمع الدراسة رصدً      
الطيران اإلماراتية، والتي قامت الباحثة باختيارىما لتطبيق الدراسة عمييما خالل  مصر لمطيران وشركة

م(، وذلك بعد دراسة استطالعية أجرتيا الباحثة عبر 7107يونيو  –مايو  -فترة ثالث أشير )أبريل
البريد اإللكتروني عمى عينة من ممارسي العالقات العامة العاممين في شركة مصر لمطيران وشركة 

طيران اإلماراتية والمعنيين بمتابعة المواقع االجتماعية الخاصة بشركاتيم وذلك لمتعرف عمى أكثر ال
مواقع التواصل االجتماعي اىتمامًا من قبل جميور الشركة، واتفقوا جميعًا عمى أن الفيسبوك ىو أكثر 

لى أنو يحتل المركز مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا من قبل الشركات محل الدراسة، باإلضافة إ
 األول من حيث كثافة االستخدام لدى جميورىم المستيدف.

 

أولى سباب إختيار شركة مصر لمطيران إلجراء دراسة الحالو عمييا، فذلك يرجع لكونيا أأما عن      
في تمك القارة بعد  تعد ثاني أكبر ناقل جويو والشرق األوسط،  أفريقيا نشئت فيأ   شركات الطيران التي

ائزة أسرع شركات الطيران نملللللوًا في مى جلجنوب إفريقيا، كما أنيا حصمت مرتين عالجوية  الخطوط
، باإلضافة إلى اىتماميا بمواقع التواصل االجتماعي (74)م7106م و7104عن عام  القللللارة األفريقية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
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ومعمومات عن الشركة وأيضًا تقدم المسابقات والعروض المختمفة  احيث أنيا تقدم من خالليا أخبارً 
 لعمالئيا.

 

ت محصممموكة لمحكومة، كما أنيا ركة وطنية واختارت الباحثة شركة الطيران اإلماراتية ألنيا ش    
م وعام 7107لعام  ناقمة جوية في العالم" من مجمة "بزنس ترافيمر الشرق األوسط" لقب "أفضل عمى

لة ، باإلضافة إلى ثالث جوائز أخرى وىي "أفضل درجة أولى"، و"أفضل صام7103م وعام 7106
 .(75)"درجة أولى"، و"أفضل برنامج لمكافأة والء المسافرين الدائمين

 

 اإلطار النظري:
 

 الثقافة التنظيمية:
 

اعتبلار أن ثقافلة المنظملة عملى  باىتملام كبيلر األخيلرة اآلونلة فلي التنظيميلة الثقافلة موضوع حظي لقد     
 بيئلة فيلو اللذي تتميلز الحلالي الوقلت فلي خاصلة ملن المحلددات الرئيسلية لنجلاح المنظملات أو فشلميا،

 تمملك التلي أىلدافيا، فالمنظملات وتحقيلق المنظملات أداء عملى التلأثير شلأنيا ملن سريعة بتغيرات األعمال
 اتخلاذ فلي والمشلاركة واإلنضلباط، واإلبلداع واإلبتكلار، اإللتلزام ملن أعضلاءىا مكلنت   وقويلة تكيفيلة ثقافلة

 .(76)أىدافيا من تحقيق المنظمة مكني   متميز فردي أداء تحقيق بيم إلى  يدفع مما القرارات
 

وتعطييللا األولويللة فللي  الثقافللة التنظيميللة،وقللد أصللبحت كثيللر مللن منظمللات األعمللال تبللدي إىتماميللا ب     
وكممللا كانللت القلليم والمعتقللدات المشللتركة تحظللى  ،ألنيللا تتضللمن أبعللادًا ىيكميللة وسللموكية، الدراسللة والتحميللل
العللاممين، وكانللت منسللجمة مللع قلليميم ومعتقللداتيم الشخصللية، كللان ذلللك مؤشللرًا عمللى قللوة بقبللول أوسللع بللين 

تساع تأثيرىا  . (77)الثقافة وا 
 

فكمما كانت القيم األساسية لمعمل ، بيا حسب درجة تمسك والتزام العاممين التنظيمية تتنوع الثقافاتو      
وىذه ميزة لمتنظيمات المستقرة والقوية،  ،قوة الثقافةمشتركة ومقبولة من الجميع، كمما كان ذلك دلياًل عمى 

ىذا عمى عكس التنظيمات الجديدة والتي لم تتأسس بعد بشكل كاف، والتي  ،ليا وانتماءً  تجعميم أكثر والءً 
ال تزال تتممس طريقيا، األمر الذي يجعميا غير قادرة عمى توفير مزايا تنافسية لمعاممين فييا، مما يجعميم 

 .(78) ةًا أقل وثقافة تنظيمية ضعيفيتنظيم لفرص عمل في الخارج، مما يعكس والءً يتطمعون 
   

والذي ينبغي عمى قادة المنظمات  ،في النظام العام لممنظمات أساسياً  اً ر عنص الثقافة التنظيمية وتعد     
والذي يؤثر عمى  ،ومدرائيا أن يفيموا أبعادىا وعناصرىا، لكونيا الوسط البيئي الذي تعيش فيو المنظمات

 .(79)نوع السموك الذي تتفاعل بو مع غيرىا أو مع عاممييا
 

أصبحت اليوم من الضرورات التي تحتم عمينا دراستيا، لما  الثقافة التنظيمية ويمكن القول إن دراسة     
ما يواكبيا إىتزازات في القيم،  اً بعالمنا المعاصر من تغيرات ثقافية متالحقة وسريعة غالبو  يتميز
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مما يترتب عمى ذلك ظيور كثير من المشكالت النفسية، واإلجتماعية، و واإلتجاىات، وأنماط السموك، 
 .(31)خالقيةواأل

 

 تعريف الثقافة التنظيمية:
 

أن  تنظيمية ىي بطاقة تعريف المنظمة لممجتمع، وىي المكونة لشخصية المنظمة والتي البدالثقافة ال     
، فيي توفر صورة متكاممة والتي تعكس القيم (30)تكون منفردة ومتميزة في نظر العاممين والعمالء

 .؟ (37) ، وكيف ستكون في المستقبل؟، وماىو مركزىا اآلن؟والمعتقدات حول أين كانت المنظمة
 

 ىي بل أفعاليم، عمى المترتبة واآلثار المنظمات في الناس سموك إلى تشير فالثقافة التنظيمية     
 بيا اإلضطالع يتعين التي واألنشطة التحميل عمى تؤثر التي المشتركة العقمية اإلفتراضات من مجموعة

 .(34)اإلدارية واألنظمة والعادات والرؤى والمعتقدات والقيم المعايير تشمل وىي ،(33)المنظمة في
 

 والطقوس والقيم المعتقدات الثقافة التنظيمية بأنيا مجموعة (35)كما عرف "كريتنير وروبيرت"     
 وىذا المنظمة، أعضاء بين اجتماعي شعور خمق شأنيا من والتي المشتركة والمغة واألساطير والقصص
 إال بيا والمسمم المرئية غير العوامل من مجموعة عمى أساساً  تقوم الثقافة ىذه أن رغم أنو يوضح التعريف

 السموك. عمى كبيراً  تأثيراً  تممك أنيا
 

 يفكر التي لمكيفية المشتركة المفاىيم من أن الثقافة التنظيمية مجموعة (36) ويرى "خميفة واسبينوال"     
 الجوانب من العديد في وتؤثر تتأثر المفاىيم ىذه أن التعريف ىذا أوضح وقد. العاممون بيا ويتصرف
 يقوم الذي ومن الوظائف، وصفات األدوار، وتوقعات الييكمة، ذلك في بما المنظمة وخارج داخل والقضايا
 المواقف. مختمف في القرار بصنع

 

بأنيا مجموعة من القواعد والمعتقدات والمبادئ وطرق  الثقافة التنظيمية عموماً  ويمكن وصف     
الطرق التي كما تحدد الثقافة التنظيمية  .(37)لممنظمات بشكل جماعي اً مميز  اً التصرف التي تعطي طابع

 .(38)بتنسيق األحداث داخل المنظمة وخارجياىا اؤ تعمل بيا المنظمة وكيف يقوم أعض
 

مفيومًا أكثر شموال  لمثقافة التنظيمية وىي مجموعة االفتراضات واالعتقادات والقيم  (39)وقدم "كيرت"     
والقواعد والمعايير التي يشترك بيا أفراد المنظمة، وىي بمثابة البيئة اإلنسانية التي يؤدي الموظف عممو 

ا. وبمعنى مشابو فييا، والثقافة شيء اليحس وال يشاىد ولكنو حاضر في كل مكان في المنظمة ويؤثر فيي
بأنيا إطار معرفي مكون من االتجاىات والقيم ومعايير السموك والتوقعات ( 41)يعرفيا "جرينبرج وبراون"

 التي يتقاسميا العاممون في المنظمة.
 

إلى أبعد من ذلك فأوضح أن مفاىيم الثقافة التنظيمية يمكن تصنيفيا ضمن أربع  (40)ل"و ويذىب "م     
تجد في الثقافة التنظيمية نماذج تعميمية توضح لمعاممين طريقة العمل في المنظمة، مجموعات، األولى 
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أما الثانية تراىا منظومة لممعتعدات والقيم، بينما المجموعة الثالثة فتعدىا مفيومًا استراتيجيًا، أما الرابعة 
 تنظر لمفيوم الثقافة التنظيمية عمى أنيا برنامج فكري يجمع العاممين معًا.

 

 بثقافة ترتبط خصائص مجموعة ىناك فإن المنظمة، بثقافة المتعمقة التعاريف وتباينت تعددت وميما     
 .(47)المنظمة ثقافة طبيعة توضيح عمى تساعد ولكنيا شاممة، ليست الخصائص وىذه المنظمة،

 

 والمفردات والطقوس المغة في ممثمة ظاىرة سموكيات تناسق /إنتظام. 
 والعاممين اإلدارة بين التعاون إنجازه، ودرجة الواجب العمل حجم مثل أشياء في تنعكس معايير. 
 جودة تحقيق مثل ذلك، في أن يشاركوىا األعضاء من وتتوقع المنظمة تتبناىا متحكمة قيم 

 .العالية والكفاءة والغياب القميل، عالية،
 والعمالء مع العاممين التعامل كيفية بشأن اإلعتقادات في تتمثل فمسفة. 
 وغير المقبولة المقبولة العامل سموكيات ماىي ت ممى قواعد. 
 بعضيم األفراد مع تفاعل طريقة ينعكس في الذي لممنظمة العام الجو وىو التنظيمي، المناخ 

 بيا تعامميم التي الطريقة حول يشعرون وكيف العمالء، مع العاممون وكيف يتصرف البعض،
 اإلدارة.

 

 التظيمية:أهمية الثقافة 
 

 وعمم اإلدارةو  جتماعاإل عمم في الدارسين قبل منًا ر بيك اً ىتمامإ التنظيمية الثقافة موضوع نال لقد      
 مع تتطور يةمالتنظي فالثقافة ،المؤسسة ىوية تشكيل في كبير أثر من ليا لما وىذا قتصادواإل النفس
 من التنظيمية الثقافة وتستمد فييا، العاممين بين والتضامن جتماعياإل التفاعل خالل من وتتكون الوقت،

 تطبقيا التي والمعايير القواعد من تستمد كما المؤسسة، في العاممين بين المشتركة والقيم المعتقدات
 في العاممين وتجعل والمعنى، باليدف اإلحساس وتولد الذىنية الصورة ترسم التي وىي المؤسسة،
 المؤسسة، في الجدد العاممين ندماجإ تيسر التي ىي الثقافة وتمك، كل من جزء أنيم يشعرون المؤسسة
 تسيطر المجتمعية الثقافة مثل مثميا التنظيمية الثقافةف ،وأىدافيا بقيميا إلييا ينتمي من كل لتزامإ وتعزز
 في الخفية التعقيدات كل وتفسر معو، وتفاعميم لمعالم رؤيتيم فيو وتتحكم إلييا ينتمون من سموك عمى
 .(43)المؤسسة حياة

 

 كبير تأثير ليا المنظمة ثقافة بأن واإلدارة التنظيم مجال في والباحثين المفكرين بين عتقاداإل يسودو       
 مصدر تكون أن يمكن القوية الثقافة أن إلى الكتاب أحد يشير إذ ،أدائيا ومستوى المنظمة فاعمية عمى
 شركة( 41ن )م أكثر عمى "توماس وروبيرت" الكاتبان جراىاأ التي سةدراال نأ كما، (44)تنافسية ميزة

 ويمخص ،(45)المنظمة وفاعمية القوية الثقافة بين إيجابية عالقة ىنالك أن بينت األداء، متميزة أمريكية
 :ىي رئيسية وظائف بأربع ةيميظتنال ثقافةال وظائف (46)"كريتنير وروبيرت" الكاتبان
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 تعطييم والمدركات والمعايير القيم نفس العاممين مشاركة إن :تنظيمية هوية المنظمة رادأف تعطي (0
 .مشترك بغرض اإلحساس تطوير عمى يساعد مما بالتوحد، الشعور

 ىذه يتقبل من جانب من القوي زاملتاإل يشجع المشترك باليدف الشعور إن ي:الجماع زاملتاإل  تعزز (7
 .الثقافة

 من وذلك المنظمة أعضاء بين الدائمين والتنسيق التعاون عمى تشجع فالثقافة م:النظا رارستقإ تعزز (3
 زام.لتاإل المشتركة باليوية الشعور تشجيع خالل

 .حوليم يدور ما فيم عمى راداألف مساعدة خالل من ك:السمو  تشكل (4
 

 (2شكل رقم )

للمنظمة التنظٌمٌة الثقافة أهمٌة ٌوضح
(25) 

 

 

 
 التنظيمية:مواقع التواصل االجتماعي والثقافة 

 

 ،مختمفةال في كافة المجاالت بعضيم البعض الناسطريقة تواصل  غيرت مواقع التواصل االجتماعي     
المواقلللع  تسلللتخدمالشلللركات ف ،ىلللي بيئلللة الشلللركات الوسلللائل بتوسلللعىلللذه  توأحلللد المجلللاالت التلللي اسلللتخدم

حصلللللول عملللللى فلللللي الالعملللللالء لمسلللللاعدة الجتماعيلللللة كوسللللليمة لمسلللللاعدة الملللللوظفين عملللللى االتصلللللال، أو ا
جللذب الشللركات التجاريللة لوضللع إعالنللاتيم عمللى  ، وأيضللاً خللدماتيا لمعمللالءو دعللم منتجاتيللا و  ،المعمومللات

مزيللارات التللي يقللوم بيللا العمللالء المحتممللين فللي لسللتفادة مللن الحجللم الكبيللر لال التواصللل االجتمللاعيموقللع 
شللراك أصللحاب المصللمحة وخمللق الللوعي بالعالمللة التجا، و (48)المواقللع ورفللع رأس المللال والحفللاظ عمللى  ريللةا 

الشلللركة، ب الخاصلللة يملللة والنشلللراتمالرسلللائل وكافلللة التحلللديثات ال سلللمعة ومصلللداقية الشلللركة، وأيضلللًا بلللث
 .(49)مواقع التواصل االجتماعيوأكثر من ذلك بكثير يتم من خالل ، والمشاركة

 

 وتحسللين العالقللات مللعفمواقللع التواصللل االجتمللاعي ليللا الفضللل فللي توسلليع اإلتصللاالت االجتماعيللة،      
تحسلللين اللللروح وأيضلللًا توظيلللف الملللوظفين ذوي الكفلللاءة العاليلللة، و فعاللللة ملللن حيلللث التكمفلللة فيلللي العملللالء، 
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فلاظ عملى االنضلباط الحفاظ عمى معنويات الملوظفين، ملع الح، و المعنوية والتحفيز الوظيفي بين الموظفين
  .(51)زيادة اإلنتاج مما يؤدي في النياية إلى ي بينيم،وخمق تبادل ثقاف ،واإلنتاجية

 

وقد أثرت مواقع التواصل االجتماعي عمى الثقافة التنظيمية داخل المنظمات وعمى كفاءة أداء      
 ثقافة كانت فإذا المستخدمة التكنولوجيا مع التنظيمية الثقافة توافقت إذا يرتفع فاألداءالعاممين فييا، 

 ما إذا األداء يرتفع فسوف المشاكل وحل المخاطر تحمل وتدعم بتكارواإل اإلبداع عمى تشجع المنظمة
قوية استخدام وسائط التنظيمية الثقافة التتيح ، ومن ناحية آخرى، (50)الروتينية غير التكنولوجيا استخدمت

لفيم أفضل  ةالضروري ةس المشتركمن خالل تزويد األعضاء ببعض األساإلعالم عمى نحو أكثر فعالية 
 .(57)لممعمومات المتبادلة

 

الييكل  وتساىم مواقع التواصل االجتماعي في بناء ثقافة قوية لممنظمات وذلك من خالل عرض     
مشكالت واتخاذ التنظيمي القائم والنمط اإلداري السائد ونظام االتصاالت والمعمومات وطريقة معالجة ال

، لقوتيا ونجاحيا كما ىو الحال في الشركات اليابانية واألمريكية وقد تكون ثقافة المنظمة مصدراً  ،القرارات
المنظمات تتكون من ثقة كما أن سمعة . (53)المنظمة فشل أو نجاح فيم في ميم عامل التنظيمية فالثقافة

دراكيم لمثقافة  التي تعمل من خالليا وتطبيق معايير العدل والشفافية مع العمالء والمجتمع في المنظمة وا 
الجميور وقدراتيا عمى التطوير واإلبتكار، وعالقة المنظمة بشركائيا، فالجميور يريد إدراك معايير مثل 
الجودة والقيمة ومسئولية المنظمة تجاه عمالئيا، كما يريد السوق والمجتمع إدراك رؤية المنظمة وتميزىا، 

ميع إدراك ثقافة المنظمة ومسئوليتيا االجتماعية وقدرتيا عمى إدارة األزمات وقدرتيا عمى جذب ويريد الج
 . (54)عاممين أكفاء

 

وبالتالي ساعدت ىذه الوسيمة الحديثة عمى جعل المنظمة أكثر قربًا من الجميور الداخمي والخارجي،      
، وبالتالي تستطيع المنظمات من خالل (55)كما سمحت لمفئات الميتمة بعمل المنظمة بالمشاركة والتعبير

تجاتيا يؤدي إلى تكوين مواقع التواصل االجتماعي كسب اىتمام الجميور بأنشطتيا وتكوين وعي بمن
، وتساىم المواقع اإللكترونية لممنظمة في (56)صورة ذىنية إيجابية عنيا وتدعيم الوالء لعالمتيا التجارية
 :(57)تثبيت عدة مفاىيم مرتبطة بيا وتتعمق ىذه المفاىيم بما يمي

 

 اريخيا )ماذا نحن؟(.يا، استراتيجيتيا وتئوتتعمق بطبيعة عمل المنظمة، أسواقيا، أدا هوية المنظمة: -
 

وتتعمق بالثقافة التنظيمية المينية عمى كل إدارات المنظمة، وتعامالت العاممين  شخصية المنظمة: -
 بيا بعضيم البعض )من نحن؟(. 

 

: وتتعمق باالنطباعات الثابتة عن المنظمة لدى األفراد والجماعات والرأي العام )ما سمعة المنظمة -
 لممنظمة؟(.الصفات المنسوبة 

 

وتتعمق بالمدركات العقمية الحالية عن المنظمة لدى األفراد والجماعات  الصورة الذهنية لممنظمة: -
 والرأي العام.
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عمى مواكبة التطورات الجاريلة  ةدر اوق قوية ثقافة تنظيميةتساعد في خمق االجتماعي  فمواقع التواصل    
تحقيلق كمملا كانلت قليم المنظملة مرنلة متطمعلة لألفضلل أصلبحت المنظملة أقلدر وأحلرص عملى فمن حوليا 

 .(58)أىدافيا
 

ى:نتائجىالدراسة
 

 .التحميل والتوصيف الكيفي لموقع الفيسبوك الخاصة بشركة مصر لمطيرانأواًل: 
 

 نوعية المعمومات التي تتضمنها الصفحة في نشر ثقافتها التنظيمية:   -0
 

 :التعريف بالشركةمعمومات  - أ
 تحتوي الصفحة عمى معمومات أساسية عن الشركة وطبيعة نشاطيا وتضم:

 

 المهمة: 
 وحممة األسيم" ومالكي الشركة وموظفينا لعمالئنا قيمة وىي عبارة عن رسالة الشركة "خمق  

 

 معمومات االتصال:
(، والبريد اإللكتروني لمشركة 0707والتي تضم رقم الشركة السريع )   
(http://www.egyptair.com ٍورابط الشركة لكل ،) .من موقعيا عمى تويتر وانستغرام 

 

 حول:
 بكم وىي عبارة عن رسالة ترحيب بالزوار واليدف من إنشاء صفحة لمشركة عمى الفيسبوك "مرحباً   
 عمى لنطمعكم دائماً  لمشجعينا، خصيصاً  الصفحة مكرسة  لمطيران، لشركة مصر الرسمية الصفحة في

 الجديدة". ورحالتنا عروضنا
 

 نبذة حول الشركة:
م حيث 0937وفييا وصف لمشركة وأنيا تعد من الشركات الرائدة في العالم منذ تأسيسيا في    

أصبحت سابع شركة طيران ناقمة عمى مستوى العالم، وانضمام الشركة إلى شبكة تحالف ستار "ستار 
وبيذا تكون مصر لمطيران أول شركة طيران عربية تنضم إلى ىذا التحالف م، 7118في أاليانس" 

ىذه الشبكة،  من تعتبر جزءاً  التي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في لتصبح الوحيدة لعالميا
وفي النياية ممخص السم الشركة "شركة مصر لمطيران" المقر الرئيسي لمشركة "مجمع مصر لمطيران 

وجية"  79القاىرة" وفروع الشركة في مصر "المطارات الدولية" وعدد وجيات الشركة " -اإلداري 
 وشعار الشركة "استمتع بالسماء".
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 الجوائز: 
م شركة مصر لمطيران تفوز 7107تعرض الصفحة الجوائز التي حصمت عمييا الشركة وىي "    

 .klia awardsز ذلك ضمن فعاليات توزيع جوائ" و شركة طيران في قارة أفريقيابأفضل 
 

  المنتجات:
 -خدمات البضائع  -خدمات الركاب وتعرض جميع الخدمات التي تقدميا الشركة لمجميور وىي )   

السوق الحرة  -تموين الطائرات  -الخدمات الجويلة  -الخدمات الطبيللة  -والسياحة  الضيافة خدمات
 (.اليندسيلة يالصيانة والنواح -الصناعات التكميميللة   -

 

 المعالم:
 م.7118م حتى عام 0937نجازات الشركة في كل عام بدايًة من عام إوتعرض فييا 

 

 :الشركة وأنشطة معمومات عن خدمات - ب
 

تعرض الصفحة بإستمرار معمومات عن خدمات الشركة من خالل المعمومات األساسية لمصفحة     
"عرضناىا سابقًا" ومن خالل منشورات الصفحة، حيث تعرض أنواع الرحالت الجوية وطريقة الحجز 

 لشارقةوا دبي إلى القاىرة من الخميج، ذىاب بسحر واالستعالم وغيرىا من األنشطة المختمفة، مثل "تمتع
ى إىتمام الشركة بتقديم مسابقات وجوائز لمتابعي إل"، باإلضافة !اآلن حجزإ. جنيو 4199 من بدءاً 

فاز بتذكرتين سفر دولي  Muhammad Maher مميون 0مبروك لمعجب صفحتنا رقم صفحتيا مثل "
 ".مصر_لمطيران # .مع مصر لمطيران

 

 :معمومات عن عروض الشركة -ج
 

 بخصم لجذب الجميور ليا مثل "استمتع ةتقدم الشركة عروضًا كثيرة عمى صفحتيا تكاد تكون يومي    
 بخصم اآلن" و"استمتع حجزإ. لمطيران مصر شبكات وجميع مصر إلى ميونخ من السفر عند: 71
 اآلن". حجزإ. لمطيران مصر شبكات جميع إلى أفريقيا من السفر عند األعمال رجال درجة عمى: 75

 

 :حداث والمناسبات المهمة  لمشركةال -د
 

حداث والمناسبات التي تمر بيا سواء كانت في شكل خبر أو ألتعرض الشركة عمى صفحتيا جميع ا    
" أو في لمطيران مصر # الدوحة والعكس إلىبيان بخصوص تعميق رحالت مصر لمطيران تقرير مثل "

مصر لمطيران الراعي الرسمي  لمشجعين في المطار دلوقتي متجيين لمجابونا شكل فيدوىات مثل "
 ".مصر_لمطيران # شجع_مصر #  لممشجع المصري
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 :المؤتمرات والندوات -ه
ال تيتم الشركة بعرض ندواتيا ومؤتمراتيا عمى صفحتيا وتكتفي بعرضيا عمى الموقع الرسمي لمشركة   

 فقط.
 

 دور الشخصيات القيادية وتفاعمها مع الجمهور الداخمي والخارجي: -و
 

سئمة أىتمام القائمين عمييا بسرعة الرد عمى إي دور لمقيادات ولكن يالحظ عمى الصفحة أال يظير     
 واستفسارات الجميور بكل احترام حتى لوكان ىناك نقد او ىجوم.

 
 :أدوات الرسالة االتصالية المستخدمة في نشر الثقافة التظيمية  -6

 

تنوعت أدوات الرسالة االتصالية التي استخدمتيا شركة مصر لمطيران عمى صفحتيا خالل فترة     
يونيو(، وذلك بيدف الوصول إلى قطاعات عريضة من الجميور المستيدف،  –مايو  –التحميل )إبريل 

 (:  3محتوى( كما يوضحيا الشكل رقم ) 009وبمغت )
 

 (3شكل رقم )
 أدوات الرسالة االتصالٌة التً استخدمتها شركة مصر للطٌران

 لنشر الثقافة التظٌمٌة على صفحتها الفٌسبوك 
 

      

فقد كانت الصور المنشورة أكثر األدوات االتصالية التي اىتمت بيا الشركة والتي بمغ عددىا خالل      
%( من إجمالي محتويات الصفحة خالل 37.8صورة( أغمبيا مرفقة بنص أي بنسبة ) 45فترة التحميل )

ألنشطة والخدمات فترة التحميل، وتشير ىذه النسبة إلى إىتمام الشركة بعرض الصور الخاصة بكافة ا
التي تقدميا، وذلك لما لمصورة من تأثير قوي وفاعل عمى الجميور وبخاصة أن الصورة أبمغ تعبيرًا عن 

 لعطمتك الكممة، فقد كانت أغمب الصور إعالنات عن خدمات الشركة والعروض التي تقدميا مثل "خطط
 73 وزن مسجمة وأمتعة أقل اأسعارً  لك تقدم التي شراء أفضل فئة عمى بالطيران واستمتع من اآلن القادمة
بالسماء"، باإلضافة إلى صور  واستمتع اآلن حجز"إ. كجم 8 وزن واحدة حمل حقيبة إلى باإلضافة كجم

"، 57357لبعض األنشطة والفاعميات التي تقوم بيا الشركة مثل "زيارة الشركة لمستشفى سرطان األطفال 
ير من فترة ألخرى حسب الظروف التي تمر بيا الشركة مثل وأيضًا صور لغالف الصفحة والذي يتغ

الصور
37.8% 

محتوى 
النص 

20.2% 

روابط
32.8% 

فيديو 
9.2% 
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"رمضان كريم"، "عيد سعيد"، مبروك الوصول إلى مميون معجب بالصفحة"، وصور لمسابقات تقدميا 
 الصفحة لمتسمية وجذب الجميور لمصفحة.   

ىتمت بيا يأتي بعد ذلك الروابط المصاحبة لممحتوى المنشور كأحد األدوات االتصالية التي إ     
%(، وكانت أغمبيا روابط لمموقع اإللكتروني لمشركة حتى 37.8رابطًا( بنسبة ) 39الصفحة والتي بمغت )

لى موقع إيستطيع الجميور الرجوع لمموقع والحصول عمى معمومات إضافية، والروابط اآلخرى تعود 
 الشركة عمى اليوتيوب أو تويتر.

 

وتشير ىذه النتائج إلى إىتمام الصفحة بتزويد عدد من الروابط ذات العالقة بالشركة، ليساعد في      
نشر وتعزيز ثقافة الشركة، ولتحقيق مزيد من التفاعمية بين الشركة والجميور، والذي يؤدي إلى تحقيق 

 المصداقية والشفافية.
 

جاء في المرتبة الثالثة من اىتمامات الشركة باألدوات االتصالية محتوى النص حيث كان عددىا      
%(، وقد اعتمدت أغمب المضامين المنشورة عمى 71.7محتوى( بنسبة ) 74خالل فترة التحميل )

 لحياةبا الصفحة عمى إعالنات عن خدمات وأنشطة الشركة والعروض التي تقدميا لعمالئيا مثل "تمتع
لمطيران"، باإلضافة إلى بعض األخبار عن أنشطة  مصر مع أمستردام في بالحياة النابضة الميمية

"، كما أىتمت الشركة قالع رحمتين لمصر لمطيران بطاقم نسائي كامل ألول مرةوفعاليات الشركة مثل "إ
 ألقصر لمطائرة؟".ما ىو المسار ابتقديم المسابقات لمجميور بيدف التسمية وجذبيم لمصفحة مثل "

 

وتشير ىذه النتائج إلى الجيد االتصالي الذي تبذلو صفحة مصر لمطيران في إبراز الشركة بشكل      
جيد أمام الجميور من خالل الحرص عمى نشر كل مايتعمق باإلخبار الخاصة بيا وبالعروض المتنوعة 

ي تتبعيا في تعامميا مع الجميور الداخمي التي تقدميا، مما يعزز من نشر ثقافتيا التنظيمية والسياسة الت
 والخارجي والذي يميزىا عن أي شركة طيران أخرى في العالم.

 

لم تحظ مقاطع الفيديو عمى صفحة الفيسبوك الخاصة بمصر لمطيران بعدد كبير، حيث رصدت      
د كبير من %( خالل فترة التحميل، ويرجع ذلك إلى وجود عد9.7فيديو( بنسبة ) 00الباحثة وجود )

مقاطع الفيديو مدرجة عمى موقع اليوتيوب الخاص بشركة مصر لمطيران ولم يتم إدراجيا عمى صفحة 
الفيسبوك، وذلك لتوسيع القاعدة الجماىيرية عمى مواقع التواصل االجتماعي المختمفة والمتنوعة لمشركة، 

 يزال وال الطيران من عاماً  85 انلمطير  وقد تنوعت الفيديوىات مابين إعالنات ودعاية لمشركة مثل "مصر
مصر لمطيران تينئكم بشير العد"، وأيضًا فيديوىات لممناسبات المختمفة التي يمر بيا الجميمور مثل "

 ".#مصر_لمطيران#رمضان_كريم .رمضان المبارك
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 االستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة مصر لمطيران:  -1
من خالل رصد صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة مصر لمطيران وجدت الباحثة تعدد وتنوع      

االستراتيجيات االتصالية المستخدمة، وجاء إجمالي ما نشر من محتوى االستراتيجيات عبر الشيور 
محتوى( مضمون وصور عبرت عن االستراتيجيات االتصالية، واعتمدت الباحثة عمى  009الثالثة )

لفيسبوك الخاصة بالشركة الر" في تحميمييا لالستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر صفحة نموذج "رو 
 التي جاءت نتائجيا كالتالي:

 

 إستراتيجية الحوار Dialogue: 
 

الذي يعكس وجية نظر الطرفين: المؤسسة و  تصال في اتجاىينالاستراتيجية بين اإلتجمع ىذه      
 وذلك بالنسبة لمطرفين، األىمية ذات والمواضيع والقضايا القرارات كل إشراكو في خالل من ،وجميورىا

قنوات مثل التعميقات وبرامج المحادثات الفورية  عدة لمحوار عبر نوافذ وفتح المشترك، التفاعل خالل من
والدردشات، وقد اىتمت الصفحة بشكل كبير باستراتيجية الحوار حيث أشارت نتائج التحميل إلى أن نسبة 

%( تمثمت في تعميقات الجميور عمى منشورات الصفحة وردود 99.7تواصل مع الجميور بمغت )ال
 5659الشركة عمييا، حيث كان عدد تعميقات الجميور عمى منشورات الصفحة خالل فترة التحميل )

اىتمام (، وىذا يدل عمى مدى اتعميقً  5643تعميق( وقامت الشركة بالرد عمى أغمب ىذه التعميقات بواقع )
الصفحة بسرعة الرد عمى أسئمة واستفسارات وتعميقات الجميور سواء كانت إيجابية أو سمبية بمغة سيمة 

غة العربية ممغة العربية يتم الرد عميو باللل باأوواضحة تتناسب مع نوعية الجميور، فالجميور الذي يس
باإلضافة إلى إطالع الجميور من خالل  نجميزية،إلغة امنجميزية يتم الرد عميو بالإلل بالمغة اأوالذي يس

التعميقات عمى كل ما يحتاج إليو من خالل النص الفائق، كما تيتم الصفحة بتوفير كل وسائل التواصل 
(، 0707معيا سواء كانت رسائل عبر الفيسبوك أو البريد اإللكتروني لمشركة أو من خالل الرقم السريع )

" مما يدل عمى خالل ساعة عادًة ما يتم الرد رسالة جممة "وقد أدرجت الشركة بجانب مكان إرسال 
 ليا. تراتيجية الحوار وخمق ثقافة مميزةإىتماميا بتطبيق اس

 

 مالعإلإستراتيجية اInformation : 
 

 يعبر المضمون االتصالي لتمك االستراتيجية عن رؤية الشركة لمجماىير وتقديم المعمومات     
، وىذا ما قامت بو شركة مصر لمطيران في إطار سعييا لنشر واتخاذ القراراتي لمساعدتيم في تكوين الرأ

محتوى( نصيًا ومصورًا  69وتعزيز ثقافتيا التنظيمية، حيث جاء إجمالي استخدام ىذه االستراتيجية )
%( من إجمالي المنشورات التي تعرضيا الصفحة، وىذا يدل عمى مدى حرص الشركة عمى 58بنسبة )

ظيار صورتيا العالنية في  براز وا  النشاط االتصالي، في سبيل نشر وتعريف الجميور بثقافتيا التنظيمة، وا 
في المجتمع، حيث احتوت الصفحة خالل فترة التحميل عمى كل المعمومات المرتبطة باالستراتيجية 
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طائرة من اإلعالمية سواء كانت معمومات تتعمق بإنجازات وفاعميات الشركة مثل "الفنان عمر خيرت أمام 
 نحن ، أو معمومات ذات طبيعة خدمية مثل"في اإلحتفال بوصوليا في إبريل" B777-300 ERطراز 
 واستمتع لمطيران مصر مع سافر! أبريل خالل متن طائراتنا عمى األفالم من كبيرة مجموعة نعرض

بيان بخصوص تعميق رحالت مصر لمطيران بالسماء"، أو معمومات ذات طبيعة تنظيمية وقانونية مثل"
"، وىذه النتيجة تختمف مع دراسة "منى سميمان" حيث جاءت مصر_لمطيران#.الدوحة والعكس إلى

االستراتيجيات االتصالية المستخدمة بشكل كبير في مواقع الفيسبوك  استراتيجية اإلعالم في مقدمة
وأنشطتيا وفعالياتو عامل الخاص بالشركات والمنظمات المختمفة، وأن إعالم الجميور بأخبار المنظمة 

 تشكيل سمعة المنظمة. ميم في 
 

  جماعاإلإستراتيجية بناء Building Consensus: 
 

 وبالعكس، المستيدفة الجماىير إلى المؤسسة من اتجاىين، في االتصال بين اإلستراتيجية ىذه تجمع    
 لتحقيق اإلستراتيجية بيذه اإلستعانة ويمكن ،فيو تعمل الذي والمحيط المؤسسة بين الجسور بناء وتتناول
المصالح، وقد بمغت  في وتضارب تعارض ىناك يكون عندما األطراف بين المشترك اإلتفاق عممية

محتوى(، وقد تمثمت ىذه االستراتيجية في بعض  79%( بواقع )74.4نسبتيا خالل فترة التحميل )
سئمة واستفسارات الجميور والتي إحتوت عمى أالمنشورات التي تعرضيا الصفحة وبعض الردود عمى 

كافة المعمومات نصوص فائقة وروابط لموقع الشركة اإللكتروني، لتسييل حصول الجميور عمى 
 والبيانات التي يحتاجونيا.

 

  قناعإلاإستراتيجية :Persuasion  
 

حداث التغيير في إلستراتيجية مع الجماىير االقات اللمع ستراتيجية إلى خمق قاعدةاال ىذه تسعى     
 70) ، وبمغ إجمالي استخدام استراتيجية اإلقناعتجاىات، والسموكيات الخاصة بالجماىيرالاالمعرفة، و 

%( من إجمالي منشورات الصفحة، تمثمت في العروض 08محتوى( مابين صور وفيديوىات بنسبة )
والخصومات المختمفة التي تقدميا الشركة لجميورىا، باإلضافة إلى صور لطائرات الشركة من الداخل 

اإلقبال عمى والخارج، وذلك إلقناع الجميور بقيمة وأىمية الخدمات التي تقدميا وتحفيزىم عمى سرعة 
الشركة، وأيضًا ردود الشركة عمى تعميقات واستفسارات الجميور بطريقة م يذبة وم قنعة تحاول من خالليا 

قناعيم بثقافة الشركة وسياستيا في التعامل مع جميورىا. مييد الجميور واحترامو لأكسب ت  شركة وا 
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 الفيسبوك: ممخص نتائج الدرسة التحميمية لموقع شركة مصر لمطيران عمى
 

من خالل نتائج الدراسة يتضح اىتمام الشركة باستخدام موقع الفيسبوك كأحد مواقع التواصل  (0
االجتماعي، مما يساعد الشركة في نشر وتعزيز ثقافتيا التنظيمية لمجميور، ومنحيا مالمح وشخصية 

 تميزىا عن غيرىا من الشركات المنافسة.
 

التً وضعتها  (Profile Picture)لمصفحة  الصورة الشخصيةتظير ثقافة الشركة وىويتيا من خالل  (7

يعكس اليوية المصرية المتمثمة في الشركح فً صفحتها على الفٍسثىك، وهً عثارج عه شعار 
وكتب تحتيا "عضو  ،خمفية زرقاءعمى  "EgyptAir" وتم كتابة ، إلى المستقبل "حورس" متطمعاً 

مشركة ل المميز شعارإلى ال ضافةاإل، ب(A STAR ALLIANCE MEMBER) "تحالف ستار
 ء".وىو "استمتع بالسما

 

تحتوي الصفحة عمى معمومات لمتعريف بالشركة، كما اىتمت بعرض رؤية الشركة، ونبذه عن  (3
المعمومات تمثل  هالشركة، باإلضافة إلى نبذة عن الخدمات والعروض التي تقدميا لمعمالء، وىذ

الشركة بنشر ثقافتيا لمجميور بطريقة تميزىا عن الشركات تدل عمى اىتمام شخصية الشركة والتي 
 اآلخرى المنافسة. 

 

إحتوت أغمب مضامين الصفحة عمى معمومات عن العروض والخدمات التي تقدميا الشركة،  (4
أو فيديوىات، كما اىتمت الصفحة  اباإلضافة إلى إعالنات عن رحالت الشركة سواء كانت صورً 

أيضًا بنشر األحداث والمناسبات الميمة التي تمر بيا الشركة، وىذا يدل عمى الجيد االتصالي الذي 
 تبذلو صفحة مصر لمطيران في إبراز الشركة بشكل جيد أمام الجميور، مما يعزز من نشر ثقافتيا

 طيران شركة أي عن يميزىا والذي ميور الخارجيالج مع تعامميا في تتبعيا التي والسياسة التنظيمية
والتي ترى أن  (35)(م6102) Pooja Bhangayدراسة العالم، وىذه النتيجة تتفق مع  في أخرى

 هالتنظيمية، وأن التكيف مع ىذ الثقافة عمى إيجابي تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي لو
 المواقع سيساعد المنظمات في التعاون مع الجميور الداخمي والخارجي، وبناء بيئة تنافسية صحية.

 

من خالل تحميل صفحة الشركة وجد أن كم المضامين المطروحة عمى الصفحة قميمة، حيث بمغ  (5
د مضمونًا(، ورغم أنو جيد اتصالي إال أنو بحاجة إلى زيادة عد 009عددىا خالل فترة التحميل )

المضامين الموجودة عمى الصفحة لتتنوع بين أخبار وفعاليات ولقاءات، وترجع الباحثة ذلك إلى 
اعتماد الشركة بشكل كبير عمى الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة، ورغم اىتماميا بموقع الفيسبوك 

من المضامين إال أنيا تولي اىتمامًا أقل بيا، وىو ما يحتاج إلى مزيد من االىتمام وطرح العديد 
 المتنوعة.
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كشف التحميل أيضًا عن تنوع الصور الموجودة عمى صفحة الفيسبوك، حيث تنوعت مابين صور  (6
تصاحبيا عروض، وصور مشاركات وأنشطة الشركة، ورغم ىذا التنوع إال أن الباحثة ترى ضرورة 

المستيدف، وحتى  رإعادة النظر في كم الصور المطروحة، ألنيا تخمق مصداقية أكثر لدى الجميو 
يستطيع الجميور رؤية ما تقدمو الشركة من عروض ومميزات عمى أرض الواقع، وتتفق ىذه النتيجة 

والتي أكدت عمى أىمية الصورة وأنيا تعادل  (36)(م6103دراسة ميرهان محسن طنطاوي )مع 
 كممة، وىي أكثر تعبيرًا في كثير من األحيان. 0111

 

ىتمام الصفحة بتنوع الروابط ذات العالقة بالموقع اإللكتروني لمشركة، وذلك وتشير النتائج أيضًا إلى إ (7
لتحقيق مزيد من التفاعمية بين الشركة والجميور، والذي يؤدي إلى تحقيق مصداقية وشفافية أكثر لدى 

 الجميور المستيدف، وبالتالي يساعد في نشر وتعزيز ثقافة الشركة بشكل أكبر.
 

ع الفيديو فكشف التحميل عن وجود عدد قميل من الفيديوىات المعروضو، أما فيما يتعمق بمقاط  (8
ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو مدرجة عمى موقع اليوتيوب الخاص بشركة مصر 
لمطيران ولم يتم إدراجيا عمى صفحة الفيسبوك، وذلك لتوسيع القاعدة الجماىيرية عمى مواقع التواصل 

 مفة والمتنوعة لمشركة.اإلجتماعي المخت
 

كشفت النتائج أيضًا عن أن شركة مصر لمطيران تتمكن من خالل تفاعل الجميور معيا من معرفة  (9
تعميقاتو وانطباعاتو وردود أفعالو وذلك من خالل إعجاب الجميور بالمحتوى، والتعميق عمى المحتوى، 

والتي أكدت ، (37)(م6101) Tina McCorkindaleدراسة ومشاركة المحتوى، وىذا ما يتفق مع 
عمى كون صفحة الفيسبوك ىي بمثابة فرصة التصال المنظمة بجماىيرىا، كما أن تحميل حائط 

 الفيسبوك يوضح مدى استجابة الجماىير وتفاعميم مع الصفحة.
أظيرت النتائج أن المغة المستخدمة داخل الصفحة ىي المغة العربية واإلنجميزية معًا، لكي تكون  (01

ل بالغة مصر أو خارجيا، فالجميور الذي يسأداخل  لجميع فئات الجميور سواءً  ةواضح الرسالة
مغة اإلنجميزية، لل بالمغة اإلنجميزية يتم الرد عميو باأمغة العربية والذي يسلالعربية يتم الرد عميو با

 وىذا يظير ثقافة الشركة وسياستيا في الرد عمى تعميقات الجميور.
 

حميل تفوق الشركة في استخدام صفحتيا عمى الفيسبوك لخمق حوار مفتوح بينيا كما كشفت نتائج الت (00
وبين جميورىا، من خالل اإلىتمام بتعميقات الجميور، وسرعة الرد عمى جميع اسئمتيم وتعميقاتيم 

في إحتراميا لجميورىا واإلىتمام  ةسواء كانت إيجابية أو سمبية، مما يدل عمى ثقافة الشركة المميز 
 سب تأييدىم.بيم وك

 

تؤكد الدراسة عمى أن موقع الفيسبوك الخاص بشركة مصر لمطيران يركز عمى استخدام استراتيجية  (07
الحوار، وىذا يعني أنيا تيتم باالتصال في إتجاىين والذي يعكس وجية نظر الشركة والجميور، 
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 وتقديم المعموماتباإلضافة إلى إىتمام الصفحة باستراتيجية اإلعالم التي تعبر عن رؤية الشركة 
براز صورتيا في المجتمع.  التي تساعد عمى التعريف بثقافة الشركة وتعزيزىا بين جماىيرىا، وا 

 

، فقد اكما تميزت الصفحة خالل فترة التحميل بتنوع االستراتيجيات المستخدمة مع تفاوت النسب بيني (03
ما يدل عمى قدرة الصفحة عمى استخدمت الصفحة استراتيجية بناء اإلجماع واستراتيجية اإلقناع، م

توظيف جميع استراتيجيات العالقات العامة لدعم ونشر ثقافة الشركة بين جماىيرىا، سواء كانت 
استراتيجيات ثنائية اإلتجاه والمتمثمة في استراتيجية الحوار واستراتيجية بناء اإلجماع، أو كانت 

وهذه النتيجة اإلعالم واستراتيجية اإلقناع، استراتيجيات أحادية اإلتجاه والمتمثمة في استراتيجية 
ستراتيجية واحدة لالتصال في استخدام اأنو يصعب والتي ترى ( 41)تتوافق مع نموذج "رولر"

نما يمكن استخدام اال ،العالقات العامة أطمق عميو ، ولذلك ستراتيجية األنسب لكل موقف اتصاليوا 
 .)النموذج الموقفي إلستراتيجيات االتصال(اسم 

 

 ثانيًا: التحميل والتوصيف الكيفي لموقع الفيسبوك الخاصة بشركة الطيران اإلماراتية.
  

 نوعية المعمومات التي تتضمنها الصفحة في نشر ثقافتها التنظيمية:  -0
 

 :معمومات التعريف بالشركة - أ
 تحتوي الصفحة عمى معمومات أساسية عن الشركة وطبيعة نشاطيا وتضم:  

 

 معمومات االتصال:
(، ورابط 0707والتي تضم البريد اإللكتروني الخاص بالشركة، والموقع اإللكتروني لمشركة، السريع )  

 الشركة لموقعيا عمى تويتر وانستغرام.
 

 المزيد من المعمومات:
سئمة العمالء أوتضم مجموعة من النقاط مثل "حول" والتي تظير مدى اىتمام الشركة باستفسارات و    

 لمرد 74/7اإلنترنت  عمى كتروني الخاص بالشكاوي "نحناإلليم من خالل البريد والرد عمى شكاوي
 كنت إذا bit.ly/EKhelp زيارة يرجى. والعربية اإلنجميزية بالمغة بك الخاصة االستفسارات عمى

رسمية"، كما تضم أيضًا الجوائز التي حصمت عمييا الشركة نتيجة جودة  شكوى عمى رد إلى بحاجة
أكانت خدمات ترفييية أو جودة المأكوالت التي تقدم عمى متن  التي تقدميا لممسافرين سواءً الخدمات 

 طائراتيم أو خدمات الشحن الدولي وغيرىا.
 

 نبذة حول الشركة:
وجية  054م، والجيات التي تقصدىا حول العالم "تطير إلى 0985وتضم تاريخ تأسيس الشركة في   

دولة عبر القارات الست"، باإلضافة إلى العروض التي تقدميا لمسافرييا داخل اإلمارات  83في 
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عالمي من وخارجيا، كما تعرض الشركة برامج المسؤولية االجتماعية التي تخدم بيا المجتمع المحمي وال
 خالل اىتماميا بإكتشاف الخبرات الجديدة واالىتمام باألنشطة الرياضية والثقافية والصحية.

 

 المعالم:
م، 7107م حتى عام 0985نجازات الشركة في كل عام بدايًة من عام إوتعرض فييا نبذة عن    

 باإلضافة إلى أنواع الطائرات التي استخدمتيا الشركة منذ بدايتيا.
 

 :الشركة وأنشطة معمومات عن خدمات -ب
 

تعرض الصفحة بإنتظام معمومات عن الخدمات والمنتجات التي تقدميا الشركة لجميورىا، حيث     
أىتمت الصفحة بعرض الصور التي تظير مدى جمال الطائرات من الداخل، ومدى سعادة الركاب داخل 

تعرض الصفحة أيضًا األنشطة المختمفة والمميزة الطائرات، وجودة المأكوالت التي تقدم لممسافرين، كما 
 من قدر أقصى تضمن ومريحة ىادئة نقل اإلمارات بيئة طيران التي تقدميا الشركة لممسافرين مثل )يوفر

 .الحية( لمحيوانات النقل لوائح بجميع االلتزام مع لمخيول والسالمة الراحة
 

 :معمومات عن عروض الشركة -ج
 

لم تقدم الشركة خالل فترة التحميل أي عروض مميزة أو خصومات  لجميورىا، بل أىتمت بعرض    
 اإلمارات طيران جودة الخدمات التي تقدمو ومميزات االستمتاع برفاىية السفر مع الشركة مثل )يقدم

A380 الخاص يدالجم نظام عمى الطمب عند والبصرية السمعية الترفيو وسائل من قناة 7511 من أكثر 
 .المجانية( فاي الواي خدمة عن فضالً  بو،

 

 :حداث والمناسبات المهمة لمشركةال -د
 

 السمو أغمب منشورات الشركة عمى الفيسبوك عن األحداث والمناسبات التي تمر بيا مثل )صاحب    
 دبي مجمس إدارة مجمس رئيس دبي عيد وولي الدولة رئيس نائب مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ

 .م(7107 العربي السفر سوق التنفيذي في افتتاح
 

 :المؤتمرات والندوات -ه
ال تيتم الشركة بعرض ندواتيا ومؤتمراتيا عمى صفحتيا وتكتفي بعرضيا عمى الموقع الرسمي لمشركة   

 فقط.
 دور الشخصيات القيادية وتفاعمها مع الجمهور الداخمي والخارجي: -و

 

أىتمت الصفحة بظيور القيادات في الشركة من خالل صورىم مع الجميور ومع طاقم الطائرة، كما     
يالحظ عمى الصفحة اىتمام القائمين عمييا بسرعة الرد عمى اسئمة واستفسارات الجميور بكل احترام حتى 

 لوكان ىناك نقد أو ىجوم.
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 :ة التظيميةأدوات الرسالة االتصالية المستخدمة في نشر الثقاف  -6
 

راتية عمى صفحتيا خالل فترة اتنوعت أدوات الرسالة االتصالية التي استخدمتيا شركة الطيران اإلم    
محتوى( منيا الصور وبمغت  031يونيو(، وشممت ىذه األدوات والتي بمغت ) –مايو  –التحميل )إبريل 

(، وقيما يمي 77(، وروابط مصاحبة لممحتوى وبمغت )75(، ومقاطع فيديو )31(، ومحتوى نصي )53)
رصد كمي وكيفي ليذه األدوات من خالل ماقامت بو الباحثة من رصد كمي وكيفي لممحتوى المنشور 

راتية، وذلك عمى النحو الذي يوضحو الشكل رقم االخاصة بشركة الطيران اإلم عمى صفحة الفيسبوك
(4:) 

 (4شكل رقم )
 راتٌةاأدوات الرسالة االتصالٌة التً استخدمتها شركة الطٌران اإلم

 نشر الثقافة التظٌمٌةل على صفحتها الفٌسبوك 
 

 
 

من خالل الشكل السابق يتضح لنا أن أكثر األدوات االتصالية استخدامًا في الصفحة ىي الصور      
صورة(  53حيث اعتمدت الصفحة بشكل كبير عمى الصور والتي وصل عددىا أثناء فترة التحميل إلى )

ور لجذب %( من إجمالي محتويات الصفحة، وىذا يدل عمى اىتمام الشركة باستخدام الص41.8بنسبة )
التفاعل مع الشركة، كما أنيا  وبالتالي زيادة والتعميقات الجميور لمصفحة وزيادة عدد المعجبين بالصفحة

تحقق مصداقية أكثر لمجميور، وقد تعددت وتنوعت مضامين الصور المنشورة خالل فترة التحميل منيا 
شاىد روزي، إحدى المقدمة فييا مثل )صور لطائرات الشركة واإلمكانيات المتاحة بداخميا والخدمات 

(، وأيضًا "حتفااًل بيوم "الوردةإ، تزور برشمونة 777طائرات اإلمارات لمشحن الجوي من طراز البوينج 
 الفوز عمى في نيوزيمندا اإلمارات لفريق ليات التي تقوم بيا الشركة مثل )تيانينااعصور لألنشطة والف

الرياضة(، باإلضافة إلى صور لبعض طاقم الطائرات مع الجميور  في كأس أقدم ،35 ال أميركا بكأس
 إلعطاء جو من األلفة والمحبة مع الجميور.  

وتشير النتائج بعد ذلك إلى تقارب النسب بين األدوات االتصالية المستخدمة في الصفحة، حيث جاء     
%( من نسبة األدوات 73محتوى( بواقع ) 31في المرتبة الثانية المحتوى النصي والتي بمغ عددىا )

 لمصوراالتصالية المستخدمة في الصفحة، وكانت أغمب النصوص بالمغة اإلنجميزية ومصاحبة 

 محتوى النص الروابط الفيديو الصور
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كيف تنقل سيارة عمى متن طائرة؟ شاىد عن الشركة وفعالياتيا مثل ) ارً والفيديوىات كما أنيا تتضمن أخبا
"، السيارة األولى المصممة والمصنعة في دولة اإلمارات العربية، عمى متن 0-تحميل "جاناريمي ديزاين
يتعمق باألخبار الخاصة كل ما(، وىذا يدل عمى حرص الشركة عمى نشر 777طائرة اإلمارات البوينج 

 ليات المتنوعة التي تقدميا، مما يعزز من نشر ثقافة الشركة بين جماىيرىا.اعبيا وبالف
  

فيديو( بنسبة  75حيث رصدت الباحثة خالل فترة التحميل وجود )مقاطع الفيديو  يأتي بعد ذلك    
ىل تساءلتم كيف بتم )منيا معمومات عن الشركة مثل  ةحيث تنوعت الفيديوىات المعروض %(،09.3)

طيران اإلمارات توفر ماليين المترات من المياه سنويًا باستخدام تقنية "التنظيف  ؟A380 غسل طائرة
 الشركة مثل )كأس ليات التي تقوم بيااع(، وفيديوىات عن األنشطة والف#يوم_البيئة_العالمي" الجاف

 رقم فوزه بعد خرىأ مرة صيمةاأل مدينتنا لىإ الشيير الكأس رسنالأ يحضر. دبي في القدم لكرة اإلمارات
اإلنجميزي(، وىذا يدل عمى اىتمام الشركة بعرض جميع الفيديوىات التي تيم  اإلتحاد كأس لقب عمى 03

 جميورىا وتجذبيم لمصفحة.
 

ىتمت االروابط المصاحبة لممحتوى المنشور كأحد األدوات االتصالية التي وفي المرتبة األخيرة جاءت    
%(، وكانت أغمبيا روابط لمموقع اإللكتروني لمشركة 06.9رابطًا( بنسبة ) 77بيا الصفحة والتي بمغت )

لى إط اآلخرى تعود حتى يستطيع الجميور الرجوع لمموقع والحصول عمى معمومات إضافية، والرواب
بربط الجميور  ىتمام الصفحةا. وتشير ىذه إلى ليات التي تقوم بيا الشركةاعاألحداث واألنشطة والف

 بالموقع األلكتروني لمشركة ومواقعيا اإلجتماعية األخرى عمى تويتر واليوتيوب.
 

 الطيران اإلماراتية:االستراتيجيات االتصالية المستخدمة عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة   -1
 

تعددت وتنوعت االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة الطيران     
محتوى(  031)اإلمارتية، وجاء إجمالي ما نشر من محتوى االستراتيجيات االتصالية خالل فترة التحميل 

" في تحميمييا لالستراتيجيات االتصالية مضمون وصور وفيديوىات، واعتمدت الباحثة عمى نموذج "رولر
 لفيسبوك الخاصة بالشركة التي جاءت نتائجيا كالتالي:االمستخدمة عبر صفحة 

 

 مالعإلإستراتيجية اInformation : 
 

جاءت استراتيجية اإلعالم في مقدمة االستراتيجيات االتصالية المستخدمة بشكل كبير، وبخاصة أن     
إعالم الجميور بأخبار المنظمة وأنشطتيا وفعالياتو عامل ميم لنشر وتعزيز ثقافة الشركة، وجاء إجمالي 

إجمالي منشورات %( من  78.5محتوى( نصيًا ومصورًا بنسبة ) 017استخدام ىذه االستراتيجية )
ليات واألنشطة التي تقوم بيا اعفالصفحة، وذلك من خالل تقديم معمومات عن رؤية الشركة وأخبارىا وال

لمساعدة الجميور في التعرف عمى ثقافة الشركة والسياسة التي تتبعيا وتكوين الرآي واتخاذ القرارات 
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كانت معمومات  الل فترة التحميل سواءالمناسبة، وتنوعت المعمومات التي تقدميا الشركة لمجميور خ
 بخمس زناوف! العالم في طيران شركة أفضل لنا كلجعم شكرًا لك ليات الشركة مثل "اعتتعمق بإنجازات وف

 العالم في طيران شركة أفضل ذلك في بما ،م7107 ترافيمرز تريبادفيسور اختيار جوائز جوائز في جوائز
 سياحية درجة وأفضل األولى الدرجة من فئة وأفضل وأفريقيا األوسط الشرق في طيران شركة وأفضل
"يسر طيران اإلمارات أن تقدم العالم"، أو معمومات ذات طبيعة خدمية مثل  في الطيران خطوط وأفضل

"، أو وجبات إفطار لركابيا الصائمين في جميع الدرجات عمى رحالت مختارة طوال شير رمضان المبارك
ناًء عمى تعميمات حكومة دولة اإلمارات، سوف تعمق تنظيمية وقانونية مثل" بمعمومات ذات طبيعة 

وهذه "، يونيو وحتى إشعار آخر 6طيران اإلمارات جميع رحالتيا إلى الدوحة ومنيا اعتبارًا من صباح 
والتي ترى أن استراتيجية اإلعالم جاءت في مقدمة  (م6103الدراسة تتفق مع دراسة ميرهان طنطاوي )

تراتيجيات االتصالية المستخدمة بشكل كبير في موقع الفيسبوك الخاص بالشركات والمنظمات االس
 .المختمفة

 

 إستراتيجية الحوار Dialogue: 
 

 

اىتمت الصفحة بشكل كبير باستراتيجية الحوار حيث بمغ عدد تعميقات الجميور عمى منشورات     
تعميق( أي  31477تعميقًا(، وقامت الشركة بالرد عمى جزء منيا بواقع ) 51818الصفحة أكثر من )

يع الشركة %( من تعميقات الجميور، وذلك نظرًا لكثرة التعميقات عمى الصفحة والتي التستط 61بنسبة )
أن تجيب عنيا كميا، كما جاءت أغمب التعميقات تعميقات إيجابية عن كفاءة الخدمات التي تقدمة 
الشركة، وجاءت أيضًا معظميا بالمغة اإلنجميزية، ويدل كثرة تعميقات الجميور عمى مدى اإلقبال الكبير 

ساعد الشركة في تعزيز ، وىذا يالذي يعكس وجية نظر الطرفين: المؤسسة وجميورىاعمى الصفحة و 
قنوات مثل  لمحوار عبر عدة ثقافتيا ونشرىا بصورة أسيل وأسرع، وقد اىتمت الصفحة بتوفير نوافذ

 –خرى لمشركة )تويتر ألالرسائل الخاصة واإليميل الخاص بالشركة وأيضٌا المواقع االجتماعية ا
 انستغرام(. -اليوتيوب

 

  قناعإلاإستراتيجية :Persuasion  
 

جاء في المرتبة الثالثة استراتيجية اإلقناع حيث بمغ إجمالي المنشورات التي تحتوي عمى ىذه     
%( من منشورات الصفحة مابين صور وفيديوىات لطائرات  70.5محتوى( بنسبة ) 78ستراتيجية )اال

أربعة ثل )اإلضافة إلى إظيار روعة الخدمات التي تقدميا لمسافرييا مبالشركة من الداخل والخارج، 
(، كما تظير استراتيجية اإلقناع في عروض رائعة لذكريات صيفية ال ت نسى في دبي. تطبق الشروط

ردود الشركة عمى اسئمة الجميور واستفساراتيم بطريقة مقنعة وميذبة، تحاول من خالليا تقديم آرائيا 
 ال الطرفين المؤسسة وجميورىا.وتفسير مواقفيا وسياساتيا تجاه األحداث واألنشطة المختمفة التي تيم ك
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  جماعاإلإستراتيجية بناء Building Consensus: 
 

جاءت ىذه االستراتيجية في أخر اىتمامات الصفحة حيث استعانت بيا الشركة لتحقيق عممية   
اإلتفاق المشترك بينيا وبين جميورىا من خالل الرد عمى التعميقات السمبية والتي بمغ عددىا خالل 

%( فقط، وىذا  0تعميقًا( أي بنسبة ) 51818جمالي التعميقات )إ( من اسمبيً  اتعميقً  574فترة التحميل )
يدل عمى مدى رضا العمالء عن أداء الشركة والخدمات التي تقدميا، لذلك لم تستخدم الصفحة 
استراتيجية بناء اإلجماع بشكل كبير نظرًا لعدم وجود تعارض أو تضارب في المصالح بين الشركة 

 والجميور. 
 

 :شركة الطيران اإلماراتيةممخص نتائج الدرسة التحميمية لصفحة 
 

من خالل النتائج السابقة يتضح حرص شركة الطيران اإلماراتية عمى استخدام موقع الفيسبوك  (0
كوسيمة اساسية لمتواصل مع الجميور، مما انعكس بشكل إيجابي عمى نشر وتعريف الجميور 

 بثقافتيا التنظيمية التي تميزىا عن شركات الطيران األخرى.
 

ىويتيا وشخصيتيا من خالل الصورة الشخصية  اىتمت صفحة الشركة عمى الفيسبوك بإظيار (7
وهً عثارج عه خلفٍح حمراء اللىن كتة علٍها اإلماراخ تاللغح  (Profile Picture)لمصفحة 

 باإلضافة إلى شعار الشركة المميز ليا وىو "أىاًل بالغد". العرتٍح واللغح اإلوجلٍزٌح
 

ساسية عن الشركة مثل معمومات أظيرت نتائج التحميل اىتمام الصفحة بعرض المعمومات األ  (3
التعريف بالشركة، ومعمومات االتصال، ونبذة عن الشركة، والجوائز التي حصمت عمييا الشركة، 
وكل ىذه المعمومات تساعد في إظيار ىوية وشخصية المنظمة المميزة والخاصة بيا، وىذا ما 

المنظمة تعطي لممنظمة ولألفراد حيث ترى أن ثقافة  (40)(م6114دراسة داليا عبدالمنعم )أثبتتو 
العاممين بيا ىوية خاصة ومميزة حيث تنمي الشعور بالذاتية،أي أن الثقافة السائدة في المنظمة 

حساسًا بالتفرد والتميز.  تميزىا عن غيرىا من المنظمات فيي تعطي لمعاممين بيا شعورًا وا 
 

ة الخدمات التي تقدميا سواء كشفت الدراسة عن اىتمام الصفحة بعرض انجازات الشركة وجود (4
أو فيديوىات، ومدى تميزىا بسمعة طيبة بين المسافرين، كما اىتمت بعرض  اكانت صورً 

األنشطة التي تقدميا وأخبارىا أكثر من اىتماميا بالعروض، وىذا يدل عمى قوة الثقافة التنظيمة 
عمى نوعية الخدمات واألنشطة  راتية والتي ليا تأثير قوي ومباشراالتي تعتنقيا شركة الطيران اإلم

 التي تقدميا لجميورىا والتي تميزىا عن غيرىا من الشركات المنافسة.
 

خالل فترة التحميل وجد أن كم المضامين المطروحة عمى الصفحة قميمة نسبيًا، حيث بمغ عددىا  (5
ت يدل ليات ومناسباامضمونًا(، ولكن تتميز المضامين بالتنوع مابين أخبار وأنشطة وفع 031)

http://www.epra.org.eg/
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ثبات ىويتيا وشخصيتيا من خالل  ذيعمى الجيد االتصالي ال تقوم بو الشركة لتحقيق الذات وا 
 ما تقدمو لمجميور.

 

كشفت الدراسة أن الصور ىي أكثر األدوات االتصالية استخدامًا في الصفحة، حيث تنوعت  (6
إدارك مابين صور تصاحبيا أخبار، وصور أنشطة واحتفاالت ومشاركات، وىذا يدل عمى 

براز ثقافة الشركة بشكل أوضح، وتتفق  الشركة بأىمية وقيمة الصورة في التأثير عمى الجميور وا 
والتي ترى أن الصورة قادرة عمى  (46)(م6101دراسة مبارك حمد الدسمة )ىده النتيجة مع 

 التعبير عن ما قد تعجز عنو الكممات، وأنيا قادرة عمى وصف الحدث بكل تفاصيمو.
ج الدراسة إلى تقارب النسب بين األدوات االتصالية المستخدمة في الصفحة مابين تشير نتائ (7

المحتوى النصي ومقاطع الفيديو والروابط المصاحبة لممحتوى، وىذا يدل عمى قدرة الصفحة عمى 
توظيف جميع األدوات االتصالية الممكنة بشكل جيد لتحقيق أىداف الشركة مما يؤدي إلى توجيو 

ثبتتو أقة سميمة وواعية، وتحقيق التكيف بين المنظمة والبيئة الخارجية، وىذا ما الجميور بطري
والتي ترى أىمية استخدام األدوات االتصالية في تعزيز ونشر  (41)(م6104دراسة "هودج" )
 الثقافة التنظيمية.

 

في منشورات  أظيرت النتائج أن أغمب المغة المستخدمة في الصفحة ىي المغة اإلنجميزية سواءً  (8
الصفحة أو في الرد عمى تعميقات الجميور، وذلك ألن أغمب جميور الشركة من المسافرين حول 

 العالم، لذلك يتم استخدام المغة اإلنجميزية لتكون لغة مفيومة وواضحة لجميع فئات الجميور.
 

ستخدمة في أكدت الدراسة عمى أن استراتيجية اإلعالم ىي أكثر االستراتيجيات االتصالية الم (9
ليات الشركة، وىذا يشير إلى مدى اصفحة الشركة، من خالل إعالم الجميور بأخبار وأنشطة وفع

ظيار صورتيا وثقافتيا في  حرص الشركة عمى العالنية في النشاط االتصالي في سبيل إبراز وا 
 المجتمع، بوصفيا شركة تخدم المجتمع وتعمل عمى صيانة مصالحو.

 

كما أىتمت الصفحة أيضًا باستراتيجية الحوار من خالل سرعة الرد عمى تعميقات الجميور سواء  (01
كانت إيجابية أو سمبية، وذلك بيدف خمق عالقات إيجابية وقوية مع الجميور بما يساعد عمى 

في نظرية االمتياز أن جودة ( 42)(م6116دراسة جرونج ودوزير )التفاعل بينيما، وقد أكدت 
ات بين المنظمة وجميورىا وسمعتيا تنتج عن ثقافة وسموك المنظمة في التعامل مع جماىيرىا العالق

 أكثر من تحديدىا لمرسائل التي توصميا لمجماىير.
 

احتوت الصفحة عمى استراتيجية اإلقناع ذات االتجاه االتصالي الواحد، والذي من خاللو تحاول  (00
الموضوعات التي تيم كال الطرفين الشركة  تجاهستيا الشركة تقديم آلرائيا وتفسير مواقفيا وسيا

 والجميور، والتأكيد عمى قيم المنظمة وثقافتيا القوية.
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كشفت النتائج أن أقل االستراتيجيات االتصالية استخدامًا في الصفحة ىي استراتيجية بناء  (07
ارض أو اإلجماع، وذلك نظرًا لوجود تفاىم مشترك بين الشركة وجماىيرىا، وعدم وجود تع

مما يدل عمى مدى  -إال في نسبة قميمة جدًا من التعميقات السمبية –تضارب في المصالح بينيما 
قوة الثقافة التنظيمية التي تتبناىا الشركة، وقدرتيا عمى ربط الجماىير بالشركة، وتحقيق التفاىم 

 المشترك فيما بينيما.
 

ىالنتائجىالعامة:
 

  ٌراتية عمى استخدام موقع الفيسبوك كأحد امن شركة مصر لمطيران وشركة الطيران اإلم حرصت كل
مواقع التواصل االجتماعي لمتواصل مع الجميور ونشر ثقافتيا وسياستيا من خاللو، مما يدل عمى 
اىتمام وحرص تمك الشركات عمى مسايرة تقنيات العصر الحديث لتحقيق التواصل والتفاعل مع العالم 

دراكيم لمدى أىمية الفيسبوك بالنسبة لمجميور والذي يسيل عمى الشركات نشر وتعزيز الم حيط بيا، وا 
 ثقافتيا التنظيمية بكل سيولة.

  ًمنيما بيدف إبراز  ا لكلمميزً  ااتخذت كال الشركتين صورة شخصية خاصة بيما، واختارتا شعار
 ىويتيما وشخصيتيما وثقافتيما التي تميزىما عن غيرىما من الشركات األخرى.

 

 راتية سواء كانت امن خالل التحميل تبين أن المغة اإلنجميزية ىي المغة الغالبة في صفحة الطيران اإلم
لمطيران تميزت في منشوراتيا أو في ردودىا عمى تعميقات واستفسارات الجميور، أما شركة مصر 

بالتنوع في المغة المستخدمة مابين المغة العربية واإلنجميزية، وىذا يدل عمى مدى اختالف الثقافة 
 التنظيمية التي تتبعيا كل شركة من الشركات محل الدراسة.

 

  أظيرت النتائج اىتمام الشركتين محل الدراسة بسرعة الرد عمى تعميقات واستفسارات الجميور
ي استراتيجية الحوار، وىذا يدل عمى تبني كال الشركتين ثقافة تنظيمية قوية تؤدي إلى والمتمثمة ف

فاعمية المؤسسة وتعزز الترابط االجتماعي بين أفرادىا، في حين أن الثقافة الضعيفة تعيق فاعمية 
 .التنظيم وتؤدي إلى االنعزالية والكراىية بين األفراد والشعور باالغتراب والالمباالة

 

 ليات اعركة، ونشر أخبارىا واألنشطة والفمت كال الشركتين بعرض المعمومات األساسية عن الشاىت
التي تقوم بيا، ولكن تميزت شركة مصر لمطيران باىتماميا بالعروض والمسابقات التي تقدميا 

راتية اىتمت أكثر بعرض جودة اأو فيديوىات، أما شركة الطيران اإلم الجميورىا سواء كانت صورً 
لخدمات التي تقدميا ومميزات اإلستمتاع برفاىية السفر مع الشركة، مما يدل عمى تميز كل شركة ا

 بثقافة مختمفة.
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  اىتمت كال الشركتين محل الدراسة بالصور في المقام األول كأحد األدوات االتصالية استخدامًا في
ة، إدراكًا منيما بأىمية الصفحة، والتي تنوعت مابين صور تصاحبيا أخبار وصور لفعاليات وأنشط

براز ثقافة الشركة بشكل واضح.  تأثير الصورة عمى الجميور، وا 
 

 راتية بتوظيف كل اتميزت صفحة الفيسبوك الخاصة بشركتي مصر لمطيران وشركة الطيران اإلم
ستراتيجية واحدة استخدام اأنو يصعب االستراتيجيات االتصالية الخاصة بنموذج "رولر" والتي ترى 

نما يمكن استخدام اال ،ستراتيجية مثمىاوأنو ال توجد ، لالتصال في العالقات العامة ستراتيجية وا 
حيث  ،)النموذج الموقفي إلستراتيجيات االتصال(اسم أطمق عميو ، ولذلك األنسب لكل موقف اتصالي

ي موقف أو استخدام مزيج من اإلستراتيجيات ف ،يمكن استخدام إستراتيجية محددة في موقف معين
وساعد ىذا التنوع في استخدام االستراتيجيات االتصالية عمى تحقيق األىداف التي تسعى إلييا آخر، 

 كال الشركتين في توطيد العالقة بين المنظمة )ثقافتيا، ىويتيا، سمعتيا( وبين جميورىا. 
 

 اعتماده بشكل  أظيرت نتائج الدراسة اىتمام شركة مصر لمطيران باالتصال ثنائي االتجاه من خالل
راتية باالتصال األحادي اكبير عمى استراتيجية الحوار في صفحتيا، بينما اىتمت شركة الطيران اإلم

من  في استخدام االستراتيجيات في كل االتجاه والمتمثل في االستراتيجية اإلعالمية، وىذا التنوع
 شركة األخرى.شركات الدراسة يدل عمى تميز كل شركة بثقافة وسياسة مختمفة عن ال

 

 :مستقبمية من دراسات الدارسة تثيره وما والتوصيات االستنتاجات
 

أكدت الدراسة عمى أىمية نشر وتعزيز الثقافة التنظيمية والتي تسيم في نجاح عمل المؤسسات إلى      
جانب أن االىتمام بثقافة المنظمات يعمل عمى االرتقاء بمستوى فاعمية المنظمة والعمل عمى تدعيم رضا 

عممية من خالل توظيف أدواتيا العاممين ووالئيم لممنظمة، وتقوم المواقع االجتماعية بدور ميم في ىذه ال
االتصالية المتعددة والفعالة في نشر وتعزيز ثقافة المنظمات، وتوصي الدراسة بضرورة اىتمام المنظمات 
بتوظيف كل مواقع التواصل االجتماعي كوسائل اتصال ميمة يمكن من خالليا نشر وتعزيز الثقافة 

دة المعتمدة عمى النصوص الفائقة والوسائط المتعددة التنظيمية مستفيدة من مميزات وسائل االتصال الجدي
 الحدود المكانية واالعتبارات الزمنية.   ةوالقدرة عمى الوصول لمجميور متجاوز 

 

 الهوامشىوالمراجع:

 

 .377، األردن: دار الحامد لمنشر والتوزيع، ص السموك التنظيمي: سموك الفراد والجماعات في منظمات العمال(. 7103حسن حريم ) (0)
 

(2) Dan Zarrella (2009). The Social Media Marketing Book. Cambridge: O'Reilly Media, P.10. 
 

(3) Muhammad Arslan & Rashid Zaman. (2014). Impact of Social Media on Organizational Culture: Evidence 

from Pakistan. Developing Country Studies, 4(21), P.2. 
 

تجاىات الصحفيين وممارسي العالقات العامة في دولة اإلمارات نحو استخدام وسائل التواصل ا(. 7117. )بخيت محمد درويشالسيد  (4)
 .08 ص ،جامعة األزىر مجمة البحوث اإلعالمية، .اإللكتروني

 



      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  232 

(5) Yorgo Pasadeos & Others. (2010). Public Relations as a Maturing Discipline: An Update on Research 

Networks. Journal of  Public Relations Research, 22(2), Pp. 136-158. 
 

(6) Fraser P. Seitel (2004). The Practice of  Public Relations. (11
th

 ed), USA: Pearson Education Inc., Pp. 

252 -  254. 
 

. اإلمارات العربية: دار الكتاب )ترجمة مؤيد حسن فوزي( اإلعالم الحديثةالكتابة لمتمفزيون واإلذاعة ووسائل (. 7113) ىيمياردروبرت  (7)
 .37الجامعي، ص 

 

(8) James E. Gruing (2001). Handbook of Public Relations. London: Sage Publication, Inc, P. 11. 
 

(9) Marcie Hodge, M.A. (2016). The influence of social media on organizational culture. Unpublished PhD 

thesis, Faculty of Professional Psychology, Alliant International University, California. 
 

(10) Mitra Madanchiana & Hamed Taherdoost. (2016). Op. Cit., Pp. 1076 – 1083. 
 

، قسم رسالة ماجستير غير منشوره(. االستراتيجيات االتصالية لمدبموماسية العامة اإلسرائيمية عبر اإلنترنت. 7105آالء فوزي عبدالمطيف ) (00)
 العالقات العامة واإلعالن، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة.

 

(. االستراتيجيات االتصالية لممنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعي في إدارة سميتيا: 7105ميرىان محسن طنطاوي. )يناير/مارس،  (07)
 .077 – 97العدد السادس، ص  مجمة بحوث العالقات العامة،دراسة تطبيقية عمى شرطة دبي. 

 

(13) Muhammad Arslan & Rashid Zaman. (2014). Impact of Social Media on Organizational Culture: Evidence 

from Pakistan. International Journal of Commerce and Management, 24 (3), Pp. 219 - 227. 
 

قسم العموم  رسالة ماجستير غير منشورة،(. دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاممين. 7104نورالدين بوراس ) (04)
 جتماعية، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خضير بسكرة.اال

 

(15) Pooja Bhangay. (2014). Understanding Social Media in Organizational Culture. Colloquy, (10), Pp.65-79. 
 

م ان. عبسمطنة  الحكومية الوحدات في اإللكترونية المواقع عبر العامة لمعالقات االتصالية االستراتيجيات(. 7104) .منى سميمان الزدجالية (06)
 .93 -73(، جامعة السمطان قابوس، ص ص 6(، العدد )7، مجمد)مجمة اآلداب والعموم االجتماعية

(17) Charles Minshew (2013). An online disconnect: A case study of the effect of social media on a 

metropolitan newsroom's organizational culture. Unpublished Master thesis, Faculty of the Graduate 

School,  University of Missouri, Columbia. 
 

 رسالة دكتوراه غير منشورة،(. القيادة االستراتيجية ودورىا في تطوير الثقافة التنظيمية في األجيزة األمنية. 7118صالح بن سعد المربع ) (08)
 منية، قسم العموم اإلدارية.جامعة نايف العربية لمعموم األ

 

(19) Enrique Canessa & Rick L. Riolo. (2003). The Effect of Organizational Communication Media on 

Organizational Culture and Performance: An Agent-Based Simulation Model. Computational & 

Mathematical Organization Theory, (9), P. 147. 
 

(20) Betteke van Ruler. (2004). The Communication Grid: an introduction of a model of four communication 

strategies, Public Relations Review, 30(2), Pp. 123-143. 
 

 .718ص ،الدار المصرية المبانية :القاىرة ،7ط ،االستراتيجيالعامة مدخل  العالقات (.7118) راسم محمد الجمال، خيرت معوض عياد (70)
 

(. استخدام المنظمات غير اليادفة لمربح لمواقع التواصل االجتماعي، دراسة حالة استخدام صفحات 7105سموى العوادلي. )أبريل/ يونية  (77)
العالقات العامة واإلعالن، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة. ، العدد الثاني، قسم المجمة العممية لبحوث العالقات العامة واإلعالنالفيسبوك. 

 .71ص 
 

(23) John W. Creswell (1994). Research design: qualitative and quantitiative approaches. Thousand Qaks, 

CA: Sage. 
 

(24) https://www.egyptair.com/ar/about-egyptair/Pages/egyptair-group.aspx 
 

(25) https://www.emirates.com/media-centre/tyran-alamarat-alafdl-fy-alalm-dmn-jwayz-tryb-adfayzr-trafylrz-

tshwys-llnaqlat-aljwyt-2017 
 

عداد الخطة اإلستراتيجية(. 7111مصطفى محمود أبو بكر ) (76) اإلسكندرية: الدار الجامعية لمطبع والنشر، ص  .التفكير اإلستراتيجي وا 
079. 

 

بقوة اليوية التنظيمية: دراسة ميدانية عمى أعضاء  في التنبؤ الثقافة التنظيمية دور (.7101) .محفوظ أحمد جودة، عبدالمطيفعبدالمطيف  (77)
المجمد السادس والعشرون، العدد الثاني،  مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية، ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،

 .071ص 
 

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


  االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة: د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد 240 

(28) Steven McShane & Mary Glinow (2005). Organizational Behavior: Emerging Realities for the 

Workplace Revolution. 3
rd

 ed. New York: McGraw-Hill Irwin, Pp. 511-515. 
 

 العسكرية خالد الممك كمية منتسبي عمى ميدانية دراسة :التنظيمي باإلنتماء وعالقتيا التنظيمية الثقافة (.7115) الشموي فرحان بن حمد (79)
 السعودية. األمنية، لمعموم العربية نايف جامعة العميا، الدراسات اإلدارية، العموم ، قسمغير منشورةرسالة ماجستير  والعسكريين، المدنيين

 

(30) Edgar H. Schein (2004). Organizational culture and leadership. 3
rd

 ed, San Francisco: CA. Jossey-Bass. 

P.7. 
 

. القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، قيم ومعتقدات الفراد وأثرها عمى فاعمية التطوير التنظيمي(. 7118أمل مصطفى عصفور ) (30)
 . 47ص 

 

 .011عمان: دار وائل لمنشر، ص  اإلدارة االستراتيجية: مفاهيمها، مداخمها، عممياتها المعاصرة.(. 7116فالح الحسيني ) (37)
 

(33) Davide Ravasi & Majken Schultz. (2006). Responding to Organizational Identity Threats: Exploring the 

Role of Organizational Culture. Academy of Management Journal, Vol.49, No. 3, Pp. 433-458. 

(34) Edgar H. Schein (2004). Op. Cit., P.7. 
 

(35) Robert Kreitner & Angelo Kinicki (2001). organizational behavior.5th ed, Boston: Irwin McGraw-Hill, 

P.282. 
 

(36) Khalifa N Al‐khalifa & Elaine M Aspinwall. (2000), The Development of Total Quality Management in 

Qatar, The TQM Magazine, Vol. 12, No. 3, Pp. 194‐204. 
 

(37) Andrew Brown (1995). Organizational Culture. London: Pitman Publishing, P. 32. 
 

(38) Dorothy E Leidner & Timothy R Kayworth. (2006). A Review of Culture in Information Systems 

Research: Toward a Theory of Information Technology Culture Conflict, MIS Quarterly, Vol. 30, No.2, 

pp. 357-399. 
 

دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردني.  (. الثقافة التنظيمية وتأثيرىا في بناء المعرفة التنظيمية:7116) .رشاد الساعد ،حسين حريم (39)
 .731، ص 7، العدد 7المجمد ، المجمة الردنية في إدارة العمال

 

. الرياض: دار المريخ لمنشر، (رفاعي محمدي، سماعيل عمإترجمة ) إدارة السموك في المنظمات(. 7119جيرالد جرينبرج وروبرت بارون ) (41)
 .677ص 

 

(41) R. Mull & etal. (2001). Organizational Culture and Quality Improvement. International Journal of 

Operations and Production Management. Vol.21, No.3. P. 306. 
 

(42) Fred Luthans (1995). Organizational Behavior. 7
th

 ed, New York: McGraw-Hill, p. 147. 
 

 .81ص  مرجع سابق،(. 7103نورالدين بوراس ) (43)
 

(44) Veekay Narayanan & Raghu Nath (1993). Organization Theory: a Strategic Approach. USA: Richard 

D Irwin, P. 134. 
 

(45) Thomas J. Peters &  Robert H. Waterman Jr. (1985). In Search of Excellence. Journal of Organizational 

Behavior, 6( 3), Pp. 246–247. 
 

 .731ص  ،مرجع سابق(. 7116رشاد الساعد )، حسين حريم (46)
 

 لمقوات واألركان القيادة كمية ضباط عمى مسحية دراسة :األداء مستوى رفع في ودورىا التنظيمية الثقافة(. 7118) سعيد الخميفة زياد (47)
األمنية، السعودية،  لمعموم نايف العربية ، قسم العموم اإلدارية، كمية الدراسات العميا، جامعةمنشورة غير ماجستير رسالة .السعودية المسمحة

 .71ص 
 

(48) T. Andrew Yang   & Others. (2008). Social Networking as a New Trend in E-Marketing. Research and 

Practical Issues of Enterprise Information Systems II IFIP International Federation for Information 

Processing, 255, Pp. 847- 856. 
 

(49) Faryar Borhani (2012). Corporate Social Media: Trends in the Use of Emerging Social Media in Corporate 

America. Unpublished Master’s Thesis, University of Southern California, California, United States, P. 

32. 
 

(50) Anria Sophia Zyl. (2009). The Impact of Social Networking 2.0 on Organizations. The Electronic 

Library, 27)6).P. 907. 
 

(51) Seyed Abbas Mousavi &  etal. (2015). On the Effects of Organizational Culture on Organizational 

Performance: An Iranian Experience in State Bank Branches. Iranian Journal of Management Studies 

(IJMS), 8(1), P. 98. 
 

(52) Enrique Canessa & Rick L. Riolo. (2003). Op. Cit., P. 147. 
 



      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  241 

(53) Rassel Kassem & etal. (2016). The Relationship Between Organizational Culture and Business Excellence: 

Case Study from United Arab Emirates. International Journal of Information Systems in the Service 

Sector (IJISSS), 8(3), P. 3. 
 

(54) Micheal Morley (1998). How to Manage your Global Reputation. UK: McMillan Business, Pp. 8-9. 
 

 .71ترجمة خالد العامري(. القاىرة: دار الفاروق لمنشر والتوزيع، ص العالقات العامة واإلنترنت )(. 7114) فميب ىنسمو (55)
 

(56) George Edward Belch & Micheal A. Belch. (2004). Op. Cit., P. 506. 
 

 .031القاىرة: عالم الكتب، ص إدارة العالقات العامة. (. 7115عمى عجوة، كريمان فريد ) (57)
(58) Steven Van Belleghem (2012). The Conversation Manager: Boost your business through Culture, 

People and Social Media. London: Kogan Page, P. 133. 
 

(59) Pooja Bhangay. Op. Cit., Pp.65-79. 
 

(. االستراتيجيات االتصالية لممنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعي في إدارة سميتيا: 7105ميرىان محسن طنطاوي. )يناير/مارس،  (61)
 .121، ص العدد السادس مجمة بحوث العالقات العامة،دراسة تطبيقية عمى شرطة دبي. 

 

(61) Tina McCorkindale. (2010). Can You See the Writing on My Wall? A Content Analysis of the Fortune 

50’s Facebook Social Networking Sites. Public Relations Journal. 4 (3), Pp. 1-13. 
 

(62) Betteke van Ruler. (2007). Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic 

Communication, 1(1), Pp. 3–35. 
 

(. تأثير ثقافة المنظمة عمى أساليب ممارسة العالقات العامة: دراسة مقارنة عمى عينة من المنظمات المصرية 7116داليا عبدالمنعم ) (63)
 كمية األداب، جامعة حموان. رسالة دكتوراه غير منشورة،والدولية في مصر، 

 

رسالة ماجستير غير ر الداللي لمكممة والصورة في الخبر اإلعالمي: دراسة نظرية في اإلعالم الكويتي، (. التأثي7103مبارك حمد الدسمة ) (64)
 كمية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط. منشورة،

 

(65) Marcie Hodge, M.A. (2016). Op. Cit. 
 

(66) James E. Grunig & David M. Dozier (2002). Excellent Public Relations and Effective Organizations: A 

Study of Communication Management in Three Countries, New York: Routledge. 

 

 
ى
ى
ى

 

http://www.epra.org.eg/
https://www.igi-global.com/journal/international-journal-information-systems-service/1099
https://www.igi-global.com/journal/international-journal-information-systems-service/1099




 www.epra.org.eg                                                                                     www.jprr.epra.org.eg 16 

communication through which to disseminate and strengthen the organizational 
culture, taking advantage of the advantages of the new means of communication 
based on the high texts and Multimedia and the ability to access to the public by 
crossing all Weathered spatial border and temporal considerations. 
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Abstract 

  The importance of the current study is to monitor and analyze Public 

Relations communication strategies used by Egypt Air and the UAE airline 
through social networking sites by applying on Facebook to promote and 
disseminate their organizational culture, to identify the quality of information 
contained in the site, The study was based on the contact model presented by 
"BTEC Van Rüller" which was called: The Situational Model of 
Communication Strategies. The study used the case study methodology and also 
relied on the content analysis tool. The first variable is the quality of the 
information contained in the Facebook page in the dissemination of 
organizational culture. The second variable is the communication message tools 
used in disseminating the organizational culture and the variable. The third is 
communication strategies used via the Facebook page. 

 
      The study found that both Egypt Air and Emirates Airline are keen to 

use Facebook as a social networking site to communicate with the public and to 
disseminate their culture and policy. The companies within the study also 
identified all the communication strategies of the Roller model, The study of 
Egypt Air's interest in bidirectional communication by relying heavily on the 
strategy of dialogue on its page, while the Emirates Airline was interested in 
unidirectional communication, which is the media strategy, and this diversity in 
the use of strategy in each of the study companies indicates the distinctiveness 
of each company with a different culture and policy than the other company. 

 
      The study confirmed the importance of disseminating and strengthening 

the organizational culture that contributes to the success of the work of the 
institutions. In addition, the interest in the culture of the organizations works to 
improve the efficiency of the organization and work to strengthen the 
satisfaction of the employees and their loyalty to the organization. The social 
sites play an important role in this process by employing their various 
communication tools The study recommended that organizations should pay 
attention to the employment of all social networking sites as important means of 
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