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الفصل األول  :العالقات العامة عرب االنرتنت
 تنــدرم ممــام العالقــات العامــة مــا اإلدارة اإلســرتاتي ية لقواعــد وأخالقيــات الهــركة
تسليم حدى الصور يف التنسيق املناسب عرب الربيد اإلليكرتوني

أبس ـ املمــام مثــل

أحد الصـففي علـ كـل املسـتوي االسـرتاتي ي

والتنفيذي تلعب العالقات العامة يف الهركة نفس االدوار .
 و ميك ــا أؤ ت ــصور الص ــور ورواره ــا املرتبت ــة وال ــس امت ــدت خ ــارم نت ــاة س ــيترة مس ــصول العالق ــات العام ــة علـ ـ
االشــخاحب ثيــك يتكــوؤ لــديمم عالقــة

تملــة نهــتة بالهــركة  ،وهــذا يع ـ اؤ رجــل العالقــات العامــة

ت ـام ا فمــم

العواقب الفعلية واحملتملة وطبيعة التفاعل الذي ينهأ عا مثل هذه العالقات البعيدة.

 وتنقسم عملية دارة وتعزيز العالقات العامة عرب اإلنرتنت
 .1وراء احملت ـ ـ ـوى  :يقدر مجمور اإلنرتنت احملتوى الثري للغاية و

أربعة أجزاء هي :
عرض بعض املعلومات

تام موقع الويب البسي

القليلة للغاية وليس ما احملتم أؤ يهتمل عل العديد ما الرسومات والدردشة ومئات الرواب

واالتصال النه

فاألساس يف الوجود عل شبكة الويب هي جودة املعلومات املقدمة  ،واجلمد املبذول ليمكا الزائر ما الوصول
وتصففه ببساطة والوووة يف املعلومات باإلضافة
مسئول العالقات

مكانية الوصول ا

،

املوقع

املوقع وتصففه مبنتم البساطة  ،و تام

معرفة األشخاحب واملواقع املوجودة عل الهبكة الذيا يصوروؤ عل املستخدم  ،وحتتام االشكال

االخرى لثراء املوقع مثل احملتوى الذي يذهب ا

لوحة االعالنات وقوائم املناقهة وحت الربيد االلكرتوني ا عناية

وعناصر جذب اساسية مماولة .

 .2الوصــول

املوقــع  :اؤ االنرتنــت هــي وســيلة يســع النــاس مــا خالهلــا

الوصــول

املعلومــات واإلوــارة واملتعــة

وليس رغم عنمم  ،أما كل األنهتة والدعاية األخرى فمي أمـور مزع ـة يعتقـد الـبعض بـأؤ الـروام االقتصـادي اجلديـد
هــو جــذب مســتخدمي االنرتنــت بينمــا يــرى الــبعض أؤ تصــفن االنرتنــت مــا أجــل اآلخــريا لتــوف املعلومــات وكــل مــا
تــاجوؤ ليــه أكثــر جــدوى وأؤ الثــروة اآلؤ تقــاس بكــم املعرفــة  ،وميكــا للقــائم عل ـ العالقــات العامــة أؤ يســاعد يف
عملية جذب متصففي الهبكة وتوف بعض املميزات للمستخدم ما خالل منافع متبادلة عـرب االنرتنـت  ،و لزيـارة احـد
املواقــع علـ االنرتنــت يــذهب املســتخدم ا مواقــع يعرفمــا جيــدا أو يســتخدم حــدى رليــات البفــك  ،باإلضــافة ا كلــك
يقوم بإستخدام املعلومات ووجمات النظر اخلاصة مبستخدمي االنرتنـت اآلخـريا  ،كمـا انـه يسـتخدم نصـوحب اإلحالـة
م ــا موق ــع ا رخ ـر  ،و ل ض ــماؤ أؤ احملت ــوي الث ــري مع ــروب يف بيئ ــة اله ــبكة يع ـ

ي ــارة املزي ــد م ــا االش ــخاحب للموق ــع

والتعامــل مــع املنظمــة الــس تعمــل بمــا والتفاعــل مــع بعــض االنهــتة االخــرى الــس ال جتــري علـ الهــبكة وفمــم املنظمــة
بهكل أفضل .
 .3اجلممور  :يف املاضي توجه املعلومات لل ميع وبعد توفر املزيد ما وسائل اإلعالم أصبفت توجه

جمموعة

ـددة

ما األشخاحب أما يف عامل االنرتنت فيمكا لل ميع مهاهدة كل األشياء الس يمتموؤ بما فاؤ مسـتخدمي االنرتنـت
قد يصلوا

معلومات قـد تكـوؤ موجـه ملنظمـة ةتلفـة أو جمموعـة ةتلفـة مـا االشـخاحب أو حتـ ا شـخص رخـر

فيزيــد االهتمــام ويتــاا يف ازــال املزيــد مــا الفمــم للموضــو  ،وخيتــار مســتخدمي االنرتنــت املعلومــات الــس يرغبــوؤ يف
ستقباهلا كما أنمم خيتاروؤ ما الذي سيستقبلوؤ منه املعلومات  ،و مجمور االنرتنت سـيفدد علـ الفـور املهـكلة الـس
تعــاني منمــا حــدى املنظمــات  ،فقــد تكــوؤ هــذه املهــكلة يف موقــع الويــب اخلــاحب بمــا أو يف تعمــداتما أو يف اخلــدمات أو
املنت ات الس تقدمما أو حت يف أسلوب العمل الذي تنتم ه .
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 تعريف اجلماه :
( )5اجلمــاه  اخلاملــة  :ال يــدركوؤ املهــكلة بهــكل جيــد كمــا أؤ مهــاركتمم ضــعيفة وقــد يتــأوروؤ
بأحد املوضوعات ال أنمم ال يهرتكوؤ يف أي نهاط يتعلق بمذا املوضو .
( )2اجلماه  الواعيـ ـة  :لديمم دراك كب للمهكلة ال أنمـم

ـددوؤ يف تصـرفاتمم ومهـاركاتمم يف

اختاك أي رد فعل .
( )4اجلماه  النهيتة  :لديمم دراك كب باملهـكلة وينخرطـوؤ يف القيـام بـردة الفعـل املناسـب ولـديمم
القليل ما القيود الس متنعمم ما اآلتياؤ بردة الفعل املناسب .
 وقدم "  Grunigو  " Huntنوعا رابعا ما اجلماه
لديمم مكانية الوصول

وهم الذيا ال ينتمـوؤ

اجلمـاه باألسـاس ولـيس

االنرتنت .

 .4التعاطف  :ؤ العالقة ب أي منظمة واجلممور الذي تستمدفه تقوى أو تضعف ما خالل ازاجات واملنافع
واالعتقادات املتبادلة  ،وهذا ال يع أؤ التفاعل بينمما ليس له تأو متبادل عل كل منمما .
كما أؤ معرفة اهتمامات مستخدم االنرتنت وأماله واألشياء الس حتفزه يزيد ما فرصة نهاء عالقات وقة
ومسعة جيدة .

نماية الفصل
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الفصل الثاني  :مقدمة عامة عا االنرتنت
 تيم برنا ر لي ةرت شبكة الويب العاملية الس ميكـا الوصـول ليمـا مـا خـالل الهـبكة وهـي متثيـل للمعرفـة البهـرية ،
كما انما عامل ما املعلومات .
 االنرتنــت  :ه ـ ي جمموعــة مــا التقنيــات ازديثــة وهــي تهــتمل عل ـ أكــرب مصــدر للمعلومــات عل ـ اإلطــالة  ،وكــل
املعلومات واملعارب اجلديدة الس ستكوؤ متاحة عل االنرتنت .
 يســتخدم االنرتنــت  :عــرب الكــث مــا أنظمــة نقــل املعلومــات يف االتصــال  ،وهــي تعتــرب جــزء مكمــل للتباعــة والراديــو
والتلفيزيوؤ .
 لقــد اتاحــت االنرتنــت الكــث مــا قنــوات االتصــال منمــا  ( :الربيــد االلكرتونــي  ،مواقــع الويــب  ،الرســائل الفوريــة ،

الدردشة  ،قوائم املناقهة  ،لوحات اإلعالنات  ،التلفزيوؤ التفاعلي  ،نظم املعلومات  ،التصفن املوجود يف السيارة ) .
 ما أشكال االتصال  ( :البوابات  ،املراكز الت ارية  ،املزادات عل الهبكة ) .
 الربيد االليكرتوني  :ميكا أؤ تكوؤ مكانية الدخول مـا خـالل الويـب ا الربيـد االلكرتونـي مـا االشـياء املفيـدة للغايـة
حيك ال

تام ا اصتفاب الكمبيوتر احملمول معمم يف أي مكاؤ فقـ ا

مكانيـة االتصـال باالنرتنـت وكمبيـوتر للوصـول

ا الربيد االلكرتوني ما أي مكاؤ يف العامل .
 شـــــبــكـــة الـــويـــب  :ميكـا درام الربيـد االليكرتونـي وقـوائم املناقهـة يف صـففات الويـب وميكـا أيضـا تضـم

حـدى

صففات الويب داخـل صـففه أخـرى  ..وهكـذا  ،وموظـف العالقـات العامـة الـذي ميكنـه اسـتخدام قـوة صـففات الويـب والعديـد
ما بروتوكوالت االنرتنت ما خالل فمم و دراك كامل لقدرات االنرتنت ستتوفر لدية ميزات اتصال رائعة .
 قوائم الربيد عل االنرتنت  :خيتلف اريال رسائل الربيد االلكرتوني ما خالل القوائم اإلختبارية عا الدعاية وعـادة مـا
يـرتب بالربيــد املباشــر والربيـد اجلمــاعي  ،وتعتــرب مـا وســائل االتصــال الــس

ـب علـ موظــف العالقـات العامــة االملــام بمــا ،

كما أنما ترتب ( أكثر مب ال التسويق ) أكثر ما ارتباطما بالعالقات العامة.
 الرسائل الفورية  :ختتلف الرسائل الفورية عا الربيد االلكرتوني يف أنـك تتبـادل الرسـائل مـع الهـخص اآلخـر بـنفس
الوقت .
 الدردشــــــــــــــــــة  :ميكا ملوظفي العالقات العامة استغالل الدردشة يف ازوار مع اجلممور وهـو األمـر الـذي ميكـا أؤ يـصدي
رد فعل ونتائج وتغ

ات سريعة يف االجتاهات ( .هناك بعض غرب الدردشة الس اورت عل اسعار االسمم بهكل كب )

 النتاة متعـدد االسـتخدام  :هـو بيئـة افرتاضـية ( ميكـا ) ألكثـر مـا مسـتخدم الـدخول ليمـا والتفاعـل معـاً يف نفـس
الوقت  ،وتستخدم يف جمال االتصاالت عل املستوى الت اري  ،ومنما السرد الرقمي للقصـص وميكـا اسـتخدامما يف املنظمـات
ملساعدة املوظف عل تقديم تقاريرهم للهركة .
 بروتوكول نقل امللف (  : ) FTPطريقة شائعة لتو يع األفالم والصور  ،وحتقق مميزات تسويقية خاصة .
 املعلــــومــــات اجلـــــــديــدة  :تارخييا  ..كاؤ جمال العالقات العامة يسـع دائمـا للوصـول ا طريقـة مرنـة إلنهـاء شـكل
مع لنهـر املعلومـات مثـل ( املـصمترات  ،اللقـاءات الصـففية الرمسيـة وغـ الرمسيـة  ،والصـفف الداخليـة  ، )...وهـذا يسـمن
بإســتخدام املعلومــات بتريقــة أكثــر ســمولة  ،واآلؤ هنــاك طريقــة جديــدة لتفقيــق هــذا االمــر مــا خــالل الويــب حيــك بــز يف
الوقـت ازاضــر لغــة جديــدة تســم (  ) XMLميكــا مــا خالهلــا نــال النهـر و دارة االعمــال والكــث مــا العمليــات الت اريــة
اآلخرى أؤ تسـتخدم تنسـيق مهـرتك للمعلومـات  ،ويف القريـب العاجـل سـوب تصـبن لغـة (  ) XMLمممـة للغايـة للعـامل يف
حقل العالقات العامة وستكوؤ هناك حاجة ماسة إلتاحة املزيد ما التفاصيل حول هذه اللغة لقتا العالقات العامة .

نماية الفصل
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الفصل الثالك  :كتساب اإلحرتام عل الهبكة
 أهميــة الثقــة  :يف املــصمتر الثالــك لتنرتنــت وانتمــع الــذي يعقــد كــل عــام  ،أملــن الربوفيســور (  ) KOLLOCKا
ازاجة ا

نهاء جتمعات وجمتمعات تتخذ الثقة أساسا هلا .

 ؤ العالقات ب عمليات التبادل ازر للمعلومات يف رؤية جتارية مفاداها التالي :
عنـدما يقــرر أحـد االشــخاحب الـدخول يف التعامــل مـع شــخص رخـر  ،تكــوؤ مسعـة الثــاني هـي مصــدر املعلومـات الــس ميكــا أؤ
تنخفض ما عدم التأكد وتقود عملية ختاك القرار منن هذا الهخص الثقة ما عدمه .
 ال اؤ املخـاطر الفعليــة أو العقوبـات الــس تنهــأ عـا كتســاب مسعـة ســوب تكــوؤ فعالـة فقـ

كا تـوفرت املعلومــات بهــكل

دقيق ومت نهرها بالتساوي ب االفراد كا مل يتفدث االشخاحب مع بعضـمم الـبعض أو كانـت املعلومـات املتـوفرة غـ دقيقـة
أو يتم تبادهلا بهكل غ صفين أو كاؤ ميكا للهخص أؤ خيفي هويتـه ا زقيقـة  ،فـإؤ الـنظم القائمـة علـ السـمعة سـوب
لا تكوؤ ما النظم الفعالة يف دارة املخاطر .
 وقـام (  ) Zhangو (  ) Whinstonبدراسـة تـأو الثقـة بتقنيـات األمـا وككـروا بـاؤ هنـاك تـوا ؤ بـ تـأم املعلومـات
الــس يــتم نقلــما وب ـ مقــدار مسعــة املنظمــة والــس تتفاعــل لبنــاء عالقــات فعالــة  ،وجــاء عل ـ لســانمم بــأؤ بعــض العقبــات
األساسية الس تعوة الت ارة تهمل األماؤ واجلودة وعدم التأكد .



ويعترب االنرتنت مصدرا هائال للخربات والعالقات عرب الهبكة تكوؤ عالقات قويـة جـدا مـا االشـخاحب اللـذيا هلـم نفـس
امليول تقريبا .

 عنــدما يــتم ســتخدام قــوة االنرتنــت لبنــاء الثقــة  ،يــتم تــدعيم مسعــة املنظمــة وتكــوؤ قــادرة علـ بنــاء شــبكة مــا العالقــات
القوية .
 الهــركاء الل ــذيا يكتس ــبوؤ الثقــة يك ــوؤ بإمك ــانمم القي ــام بــالكث م ــا االش ــياء اجلدي ــدة مثــل تغ ــي االس ــعار و ض ــافة
اخلدمات وأداء العمليات يهكل أكثر انسيابية .
 وقـد عـربت (  ) Alison Clarkأفضـل تعــب عـا مبـدأ الثقـة بــأؤ تنهـا ازريـة الت اريـة مــا السـمعة الـس تقتضـي بــأؤ
الهركة جديرة باكتساب الثقة ما معرفة وخربة ومعلومات و قرار .
 ما خالل الثقة يتم بناء مسعة وتوف حرية جتارية للمنظمة .



كا اخنفض مستوى املوقع الذي يروم له موظف العالقات العامة بسبب أؤ مستوى الدعاية تسبب يف دياد ازركـة وـو
املوقع بهكل مل تستتيع املنظمة ستيعابه ؛ فإؤ اللوم يقع عل صاحب املوقع .

 لذلك

ب عل مالك املوقـع محايـة مسعـة عميلـه و ـب علـ موظـف العالقـات العامـة بدراسـة العميـل جيـدا ودراسـة

املنتج اخلاحب بالعميل فمذه األمور ما األشياء األساسية للغاية يف جمال العالقات العامة.

 بعض النصائن اخلاصة باألماؤ :
تسـبب أحــد البنــوك يف ايفلـرتا يف عزعــة وقــة العمـالء يف اخلدمــة املصــرفية الــس تقـدم عــرب الهــبكة مـا خــالل وــالث حــوادث
تعرض هلا البنك :
 أوال  :كاؤ نظام البنك يسمن للعمالء باإلطال عل حسابات العمالء اآلخريا .
 وانيا  :دخل أحد املستخدم عا طريق الصدفة

املوارد اخلاصة بالعميل الذي يليه.

 والثا  :فهل نظام البنك عل الهبكة يف اجتيا احد اختبارات االمـاؤ عنـدما قـام العمـالء بتسـ يل مـا حسـاباتمم وـم

بالنقر فوة ر الرجو يف برنامج التصفن وجدوا انفسمم يدخلوؤ مرة اخرى ا حساباتمم .
**Abu ALHANA
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 معضالت أخالقية  :يف فرنسا مينع عرض أو بيع املنت ات الس هلا جوانب عنصرية مبا يف كلك التذكارات النا ية.
 شــركة ( )Yahooقــد خرقــت القــانوؤ الفرنســي ألنمــا استضــافت مواقــع للمــزادات تبيــع هــذه املنت ــات  ،ولكــا مل
ترغب يف خرة القانوؤ يف ف رنسا ،لذا فمي تتن مجيع املعلومـات الـس توفرهـا اخلدمـة يف فرنسـا ومنعـت الوصـول ا
موقع املزادات ما خالل موقعما الفرنسي  ،بيد أنـه اليوجـد مـا مينـع املـواطا الفرنسـي مـا سـتخدام املوقـع الكنـدي
مثال للعثور عل أي

توى يرغبه .

 بالنســبة لرمــريكي  :ال أحــد

ــرب املســتخدم علـ يــارة هــذه املواقــع ولكــا

ــب اؤ يتــوفر لل ميــع ازــق يف يــارة

كل املواقع الس يرغب فيما كا اختار كلك حت و ؤ كانت هذه املواقع سيئة .

 املمارات اجلديدة :
 عملت االنرتنت عل يادة أهمية العالقات والسمعة ووضعتما يف املقدمة وهي مفيدة ملسصول العالقات العامة واملنظمة .




ب أؤ حتل الهفافية

ل اخلديعة واؤ

تــام موظــف العالقــات العامــة

ل التعاطف

ل الدعاية.

معرفــة كيفيــة الت ــول عــرب الهــبكة و نهــاء مكتبــات باملصــادر الــس ميكــا االعتمــاد

عليما عل الهبكة وتعمل االثاث الس يتم جراءها بهكل جيد عل وضـع موظـف العالقـات العامـة يف مركـز كتسـاب
املعلومات .



ؤ املهــكالت وعمليــة دارة املهــكالت بعيــدا عــا ممارســتما عنــدما تســوء األمــور تعمــل اآلؤ أيضــا علـ تعزيــز فــرحب الن ــاا
عندما تس األمور عل النفو الصفين .

 الدور اجلديد للعالقات العامة :
بســبب مــا يعــرب اآلؤ بالهــفافية العامليــة وانتم ـع العــاملي اللــذاؤ يــصوراؤ عل ـ املنظمــة  ،اصــبن مــا الواجــب عل ـ
موظف العالقات العامة :
 أؤ يزيد مـا ممارسـة العالقـات العامـة لـيس يف جملـس اإلدارة فقـ بـل يف عمليـة اإلدارة نفسـما والـتفك اخلـالة والبعـد
عا األنهتة اليومية البسيتة وكلك لدراسة االمكانيات االلكرتونية والت ارة االليكرتونية .
 تتتلــب الديناميكيــة الــس تلعــب بمــا االنرتنــت مــا موظــف العالقــات العامــة أؤ يأخــذ دائمــا مــام املبــادرة  ،وعــدم تنفيــذ
االجراءات واألساليب اخلاصة باالنرتنت سوب يضر باإلمكانيات املتوفرة للمنظمة .

 دور املصسسات :
 تلعب مصسسات العالقات العامة دورا مصورا يف توجيه املساعدة والنصن ألعضائما . كمــا اؤ العــامل يف جمــال العالقــات العامــة اللــذيا ال يعرضــوؤ النصــيفة حــول الضــرر النــاتج عــا العالقــات والســمعةباإلضــافة ا الســعي لتــوف ضــمانات مناســبة وشــاملة مــا اجــل ازمايــة ال يعرفــوؤ الكــث عــا كيفيــة القيــام بوظيفــة
العالقات العامة .
-

ب عل مسئولي العالقات العامة التعرب علـ األمثلـة الـس توضـن الكيفيـة الـس سـاءت بمـا مسعـة حـدى املنظمـات يف

ظروب مماولة مع توف الدليل عل هذا االمر .
 -هناك جانب

ابي وهو أنه يضع املمارسة االخالقية للعالقات العامة يف قلب االدارة .

نماية الفصل
**Abu ALHANA
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الفصل اخلامس  :تقييم الوسائل املستخدمة عل االنرتنت


ب اؤ تتعرب اوال عل االشخاحب واملنظمات قبل اؤ تقيم عالقات معمم وينتبق هذا متاما عل االنرتنت .

 قــد تتمــن يف اكتســاب اصــدقاء و نهــاء عالقــات جتاريــة متبادلــة او ا الــة أي ســوء فمــم موجــود ولكنــك ل ـا حتقــق ايــة
مميزات حت تتعرب عل الترب االخر الذي ترغب يف انهاء عالقة معه .
 يأتي مستخدمو االنرتنت ما مجيع الثقافات ومجيع االشكال واجلنسيات واآلراء .
 كل موقع عل الهبكة فريد يف كاته  ،فمواقع الويـب ختتلـف يف الهـكل واملضـموؤ واليـة التصـفن كمـا انمـا تتبـايا فيمـا
تعرضه .
 انموعــات االخباريــة مت تهــكيلما وفــق الهخصــيات وهــذا يعـ اؤ كــل جمموعــة اخباريــة هنــاك شخصــيات ومهــارك
كل منمم له ما مييزه عا غ ه .
 مواقع الويب  :تتكوؤ عملية تقييم موقع الويب ما مخسة عناصر اساسية وهي :
 5ـ ـ مجع املعلومات حول املوقع  2 /ـ ـ

توى املوقع  4 /ـ ـ امكانية الوصول للموقع  3 /ـ ـ مجمور املوقع  1 /ـ ـ العالقات الس يتمتع بما (التعاطف)

 الجراء عملية التقييم اخلاصة بك( ميكا استخدام قائمة اختبار ودرجات تقييم ما  51درجات )
 املعلومات االساسية حول املوقع  :عند التعرب عل موقع مع هناك بعض االسئلة الس تترا نفسما تلقائيا مثل :
 -مالك املوقع وهل ميكا االتصال به ..؟

 -ما هو مزود خدمة االنرتنت واملضيف اخلاحب باملوقع ..؟

 -عدد صففات املوقع ..؟

 -جودة بناء املوقع املخت والتصفن والتصميم ..؟

 -ما مدى كفاءة القائم عل املوقع ..؟

 -ما عمر املوقع ..؟

 هل املساهمات عا طريق الربيد االلكرتوني ام املناقهات ام اسمامات طرب اخر ..؟ -اهل اء واالرتباطات غ الكاملة واحملتوى الضم والعالقة باليات البفك ..؟

 احملتوى :
 -بعض املواقع بما

توى ميكا اؤ يكوؤ مرحا او خترا .

 -هناك بعض املنظمات الس تتباطأ يف حتديك

تويات املواقع اخلاحب بما .

 بعض املواقع تكوؤ نرد التعب عا الذات . -بعــض املواقــع هلــا اهــداب

ــددة للغايــة وتتنــو مــاب البيــع والهــراء والعــرض واملــزادات واملعلومــات واإلعالنــات والرتفيــه

واملعرفة والدراسات االكادميية والنقد وازوار .
 تتناول املواقع موضوعات ةتلفة ويكوؤ هلا توجمات ةتلفة . ما الهائع اؤ نرى احملتوى واملوضوعات والهعارات وحقوة امللكية والصور واألصوات والفيديو اخلاصة بترب اخر . كث ما املواقع تعترب مواقع سيئة للغاية . بعض املواقع حتتوي عل معلومات غ دقيقة وغ كاملة . -بعض املواقع تعترب واجمة ملنظمة اخرى وبعضما
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 مكانية الوصول :
 -تعتي مواقع الويب الكث ما املفاتين عا امكانية الوصول ليما بعضما جمموعات اخبارية وبعضما قوائم مناقهة .

اجلممور :
 اكا كنــت ترغــب يف اقامــة أي عالقــة مــع املوقــع  ،مــا املمــم اؤ تعــرب مــا الــذي ســيصور عليــه هــذا املوقــع  ،فعنــد النظــر امواقع الويب قد تتساءل عا نوعية اجلممور هل هو نه مهارك أم يسع للمعرفة فق أم مجمور خامل .

التعاطف :
 ؤ تأو املوقع عل ائريه وأي تأو تابع عل املنظمة او عل التواجد عل الهبكة ممم جدا بالنسبة للمنظمة . اؤ الــتفك واألســلوب الــذي قــد حتتاجــه عنــد تقيــيم املوقــع قــد يكــوؤ متســع للغايــة وقدرتــه علـ توليــد التعــاطف ســتكوؤكب ة .

 تقييم انموعات االخبارية:
 ميكا تقييم انموعات االخبارية ولوحات االعالنات ومواقع الدردشة . ؤ مــدى املناقهــة والتبيعــة التفاعليــة للم موعــات االخباريــة تــوفر ملســصول العالقــات العامــة اختبــار مســتمر لالجتاهــاتووجمات النظر يف مواقع املناقهات املباشرة دوؤ وساطة .
 -هنــاك عــدد مــا التفــذيرات

ــب وضــعما يف االعتبــار  ،فكــث ا مــا الهــركات تســعد بــذكرها يف انموعــات االخباريــة

ولكنمــا تفهــل يف اؤ تــدرك اؤ هــذا جمــرد صــدفة يف كــل جمموعــة اخباريــة واؤ وجودهــا لــيس واضــفا بالنســبة ملســتخدمي
انموعات االخبارية الهخصية .
 -ؤ ب ــدء تك ــويا انموع ــات االخباري ــة يفه ــل يف الغال ــب الؤ هن ــاك

ت ــوى بس ــي الميك ــا م ــا خالل ــه ب ــدء املناقه ــات

التفاعلية وانموعات االخبارية تعتمد يف االساس عل النقاش .

 حتليل احملتوى والتفليل الداللي واللفظي :
 خالل عملية تقييم انموعات االخبارية واللوحات االعالنية قد حتتام ايضا ا حتديد نو االشـياء الـس ترغـب املنظمـةيف قوهلا او فعلما .
 -اؤ عدد احملفزات الس تدفع الناس الستخدام االنرتنت و ضافة

توى خاحب بمم هي

 -ميكا حتديد مدى اوارة وحفز تواجد املنظمة عل الهبكة لرنهتة عـرب اإلنرتنـت  ،وهـذا

فزات متنوعة ومتهبعة متاما.
عـل مـا املمكـا حتديـد مـدى

تأو التواجد يف االنرتنت عل اجلممور.
 تق ييم التغي يف السلوك كنتي ة للتواجد عل الهـبكة مـا االشـياء املممـة للغايـة والـس هلـا قيمـة كـب ة مـا الناحيـةالت ارية .

نماية الفصل
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الفصل السادس  :توف املصادر ملستخدمي االنرتنت
 اكا كنت تستخدم االنرتنت بالفعل  ،فسيتوفر لديك اآلؤ جمموعة ما مواقع الويب واملصادر الهيقة واملممة واملفيدة.



ب اؤ يكوؤ لديك مصـدر علـ شـبكة  ،كمـا

ـب اؤ تقـوم بالبفـك للعثـور عليـه عـا طريـق الـتفك يف املصـادر علـ

الهــبكة بتريقــة اســرتاتي ية  ،ميكــا اؤ حتــول االســتثمار يف العثــور عل ـ مصــادر عل ـ االنرتنــت ا اســتثمار عل ـ مســتوى
املنظمة ما اجل مصلفة اجلميع  ،وهذا يعـ اؤ بإمكانـك حتويـل احـدى الضـروريات ا منفعـة ا ابيـة كـب ة للعالقـات
العامة .

 اخلتوات االو يف توف املصادر عل االنرتنت :
 يعترب افضل مكاؤ للبدء يف تنمية املصادر عل االنرتنت هو  :استخدامك إلمكانية االشارة املرجعية املوجـودة يف برنـامج
تصفن الويب الذي تستخدمه .

بعد كلك  :ميكا اؤ يتم حتويل هذه املعلومات ا برنامج اكثر قوة  ،ولكا حتتام ا العثور فق عل البداية .
 هيكل العالقات العامة النموكجي توي عل جملدات توفر رواب سـريعة للعمـالء او املنظمـات او املعلومـات كات الصـلة
 -رليات البفك املختلفة واملفضلة  -مصادر املعلومات ومواقع املمارسة واملناقهة احملرتفة.

 هناك والوة اوجه لبناء املصادر اخلاصة باملنظمة عل االنرتنت :
 )5بإمكان ــك اض ــافة اس ــمامات متمي ــزة ومراج ــع لت ــرب اخ ــر وتنمي ــة مسع ــة املنظم ــة كس ــلتة ج ــديرة بالثق ــة م ــا خ ــالل
استخدام التبيعة املتداخلة لالنرتنت  ،وهذا يع انه بإمكانك اضافة املزيد ما املعلومـات ميكـا ألشـخاحب اسـتخدامما
و نهاء تواجد عل الهبكة يكتسب االحرتام والثقة و عل الصففات اخلاصة باملنظمة عل الهبكة جـديرة بالزيـارة مـرة
اخرى .
 )2بإمكانــك انهــاء مصــدر فعــال ميكــا االعتم ـاد عليــه لرعضــاء الــداخلي يف الهــركة ميكــنمم الوصــول اليــه مــا خــالل
االنرتنت او احدى الوسائل االخرى  .بل وميكنك مهاركة هذا مع االعضاء االخريا عل الهبكات اخلارجية .
 )4و اخ ا  ،فأؤ النتي ة املنتقية انه لكي تتتور العالقات العامة

ب عليما اؤ توفر مصادر جيدة وفعالـة واؤ تهـتمل علـ

ادارة مهرتكة للمعرفة .

 قوائـــــــــم االرتباطـــــات :
 اؤ قائمة االرتباطات اخل اصة باملصسسة هلا فائدت :
 )5انما مصدر ميكا للمنظمة بأكملما استخدامه .
 )2انما مصدر ميكا اؤ توفره لل ماه اخلارجية عل االنرتنت .
 ميكــا لالرتباطــات اؤ تــوفر املســاعدة لزائــري موقــع الويــب أو اؤ توجــه احــد الصــففي ا احــد املصــادر املتخصصــة علـ
الويب أو اؤ تساعد املوظف يف العثور عل املصادر املناسبة عل االنرتنت .
 هناك الكث ما االوقات الس ترغب فيما املنظمة يف انهاء ارتباطات ا مواقع اخرى .
 عندما تقوم بإضافة ارتباطـات ا موقـع الويـب اخلـاحب باملنظمـة او ا الربيـد االليكرتونـي او ا رسـالة فوريـة  ،فانـك
تتفمــل جمموعــة مــا املســئوليات  ،و ــب اؤ تضــع سياســة

ــددة تــنظم عمليــة االدرام  ،وااللتــزام مبعــاي مــا شــأنما اؤ

حتمي وتعز ما مسعة املنظمة سوب يع اؤ تتفمل مسئولية املصدر او املرجع الذي توجه املستخدم اليه .
 مــا االمــور املممــة للغايــة اؤ تكــوؤ قــادرا عل ـ اضــافة ارتباطــات ا معلومــات مفيــدة يف البيانــات الصــففية وجمموعــات
املصادر الس تنصن بما الصففي .
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 والدليل املقرتا هنا سوب يهتمل عل مثل هذه املراجع  ،كما ميكا اؤ يهتمل ايضا علـ كـل او بعـض قـوائم اجلممـور
اخلارجي الس قام قسم العالقات العامة جبمعما حيك انما توفر بعض االساليب للوصول ا هذا اجلممور عل الهبكة .
 وميكا ايضا استخدام هياكل االدلة ملساعدتك يف انهاء مصادر كب ة از ـم مرتفعـة اجلـودة علـ الهـبكة الداخليـة
للمنظمــة  ،والؤ جــزء مــا اهلــدب الــذي تســع اليــه هــو تــوف افضــل املعلومــات فق ـ املتاحــة عامليــا  ،فــاؤ مثــل هــذه املصــادر
الداخليـة حتتـام ا اؤ تـتم ادارتمــا بهـكل جيـد مـع املراقبــة الدقيقـة لكيفيـة اسـتخدامما وكلــك لتفديـد املعلومـات االكثــر
قيمة ( واألكثر شيوعا ) جلميع العامل االخريا يف املنظمة .

 نهاء اإل رتباطات ونصوحب االحالة :
 احدى الترة الس يكتسب بمـا احـد املواقـع او احـدى انموعـات االخباريـة شـمرة تكـوؤ مـا خـالل االرتباطـات مـا مواقـع
االحالة .
 هذه االرتباطات ته ضمنيا ا اؤ املوقع اخلاحب باملنظمة يستفق الز يـارة وانـه يتميـز مبميـزات خاصـة تتعلـق جبممـور
االنرتنت  ،ويعترب هذا ما نقاط القوة عل االنرتنت ال اؤ له يف نفس الوقت بعض املخاطر احملتملة .
 شــيو االرتبــاط لــه فائــدة رخــرى  :وهــي اؤ العديــد مــا رليــات البفــك تســتخدمه للمســاعدة يف ترتيــب املواقــع مــا اجــل
الباحث .
 نهاء ارتباطات يف العديد مـا املواقـع االخـرى ا املوقـع اخلـاحب باملنظمـة  ،يسـاعد يف حتسـ ترتيـب املوقـع بـ املواقـع
االخرى .
 يهتمل شيو الراب وحتليله عل بعض العوامل مثـل انتهـار املوقـع وهـو عـدد املواقـع الـس بمـا رابـ هلـذا املوقـع وجـودة
الراب .
 وجــود راب ـ للموقــع عل ـ ( )Yahooمــثال ميــنن املوقــع تقــديرا أعل ـ مــا موقــع لــه راب ـ عل ـ موقــع اقــل يف از ــم او
القيمة  ،باإلضافة ا عدد الصففات الس ختلو ما أي رواب اليما .
 االرتباط املتعلق باملوضو  :وهي مواقع تركز عل نفس املوضو وتكوؤ مرتبتة ببعضما .
 وما وجمـة النظـر الدعائيـة او التسـويقية  ،تعـ شـمرة الـراب وشـيوعه انـه

ـب عليـك التأكـد مـا اؤ املوقـع مـرتب

بالبوابات املعلوماتية وفق املوضو واليات البفك واألدلة مع تبادل االرتباطات مـع املواقـع االخـرى الـس تتنـاول نفـس احملتـوى
الذي يتناوله املوقع اخلاحب به .

 اختيـــــــــار االرتباطـــــــــــات :


ب ازذر اوناء التعامل مع االرتباطات فمناك بعض املواقع واملراجع الس قد تهـعر بأنمـا غـ مناسـبة للمنظمـة  ،ولـذا
ب اؤ تتلب ما مالك املوقع اؤ يقوم بإ الة االرتباط ا موقع املنظمة ما عل موقعه .

 عنــدما تــوفر خــدمات احالــة جيــدة  ،ميكــا اؤ ي بــدأ املوقــع يف اختــاك شــكل البوابــة املعلوماتيــة وســوب يــدفع الزائــريا ا
استخدامه عل انـه نقتـة انتـالة ا مواقـع او وسـائل اخـرى علـ االنرتنـت او ا تصـفن املوقـع اخلـاحب باملنظمـة اكا كـاؤ
احملتوى غ  ،يف كلتا ازالت  ،سوب تفو بتعزيز املظمر العام للمنظمة .
 ويف عملية االختيار  ،سوب يصور نتاة اخلدمة عل اول القرارات الس يتم اختاكهـا بهـأؤ جـودة املصـادر الـس تسـتخدمما ،
فاملصادر الس ال تقع يف نتاة اخلدمة سوب يتم رفضما وقبـول تلـك الـس تقـع يف نتـاة اخلدمـة و خضـاعما لبـاقي اجـراءات
عملية االختيار  ،وتقدميما يف ضوء معاي اجلودة االخرى .
 وما االهداب ازيوية اختيار املوضوعات الس تناسب فق مجمور االنرتنت الذي تستمدفه ( داخل او خـارم املنظمـة ) قـد
يكوؤ ما الصعب ازفاظ عل هذا االمر بسبب طبيعة اتاحة املعلومات وتسربما يف بيئة االنرتنت .
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 وبعــض االعتبــارات االخــرى مثــل  :اهميــة املوضــو للموقــع او املواقــع املرتبتــة واالختيــار املــب علـ انــوا املعلومــات مثــل :
االخبار العلمية او رمبا املواقع الهم ة مبا يف كلـك اليـات البفـك والبوابـات سـوب تكـوؤ مممـة للغايـة لرجـزاء املختلفـة مـا
املنظمة وعند توجيه اطراب اخرى اليما .
 عندما تقـوم بإنهـاء رابـ ا احـدى الصـففات املعينـة او االشـارة فقـ ا املواقـع  ،سـوب حتتـام ا معرفـة مـا اكا كـاؤ
املوقع الذي وقع عليه االختيار مستقرا ودائما او ما املوقع اؤ يكوؤ كذلك  .ومتابعة و دارة هذا االمر .
 وكذلك عند اختيار املوقع للمنظمة او توجيه طرب اخر ووها مـا املناسـب اؤ تتسـاءل اكا كـاؤ هـذا املصـدر ةصـص
لالستخدام الهخصي ام انموعات احمللية ام نموعات االهتمامات اخلاصة ومعرفة ما اكا كاؤ املوقـع مقبـول مـا الناحيـة
الثقافية ويوفر احدث التتورات ام تلك الس تث اجلدل .

 مصـــ ـــــادر املعلومـــــــــــات :
 عند تزكية احد مصادر املعلومات ألطراب اخرى

ب اؤ تضع يف اعتبارك التقنيات املناسبة الستخدام مجاه االنرتنت .

 هناك بالفعل عدد ما عنـاويا موقـع الويـب الـس يسـ لما مسـئولو العالقـات العامـة والـس يرغبـوؤ يف توف هـا للمسـتخدم
عل االنرتنت  ،هل التس يل عل الهبكة او املسئولية التعاقدية واضفة يف جمموعة املصادر الس تقوم بإنهائما .
 هناك نقتتاؤ اخرياؤ

ب وضعمما يف االعتبار عند انهاء املصادر اخلاصة مبواقـع الويـب اجليـدة ووسـائل االنرتنـت األخـرى

عند ازاجة ا ارسـال معلومـات خاصـة وسـرية عـرب االنرتنـت هـل االحتياجـات اخلاصـة بـنظم التهـف اآلمـا سـوب تـصور علـ
املواقــع الــس اخــرتت اؤ تضــيفما  ،وهــل لــدى مجمــور املنظمــة احتياجــات خاصــة مــا شــأنما اؤ جتعــل انموعــة غـ مالئمــة مثــل
قصور يف الرؤية او السمع .

 دليل االستخـــــــــدام :
 ستفتام ا دليل االستخدام لتوضين املكاؤ الذي يه اليه االرتباط  .وعندما تقوم بإنهاء مثل هذا الـدليل هنـاك عـدد
ما االعتبارات كات الصلة الس ستستخدم فيما بعد ما قبل اجلممور الداخلي واخلارجي  ،وهذه االعتبارات هي :
هل العنواؤ مرتب

بـــ   :املنظمة بأكملما  .جزء ما املنظمة  .احد املنت ات او اخلدمات  .احد االقسام  .احد االشخاحب.

هل املوق ع املختار بأكمله متصل بــ   :الصففة الرئيسية يف املوقع  .بعض الصففات املرتبتة  .صففة مفردة .

 ؤ امتت العملية و تاحتما للموظف االخريا داخل املنظمة ميكا اؤ تو العبء عل اجلميع  ،فكلمـا اد عـدد املـوظف
املهــرتك يف البفــك عــرب الويــب و نهــاء القــوائم  ،ع ـز كلــك مــا املعلومــات املتــوفرة لل ميــع وقلــت تكلفــة ازصــول عل ـ
املعلومات بهكل كب  ،واألساس هنا هو القدرة عل وضع جمموعة مـا القواعـد الـس يـتم تتبيقمـا عـرب املنظمـة بأسـرها ،
وهــذا ســيع اؤ كــل شــخص يف املنظمــة ســيكوؤ قــادرا عل ـ الوصــول ا هــذه انموعــة مــا املصــادر بهــكل س ـمل وســريع
واالعتماد عليما بهكل تام .
 وهذا االمر سوب يعتي املنظمة ميزة تنافسية كـب ة  ،كمـا سـتتوافر هلـا الكـث مـا املعلومـات الـس ميكـا اؤ تسـاعد يف
اختاك القرار بهكل افضل ويتوافر للعامل بما احدث املعلومات يف العامل الس ميكنمم استغالهلا االستغالل االمثل .

نماية الفصل
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الفصل السابع  :العثور عل الهركاء وتعزيز مكانية الوصول
 هصالء الهركاء ميكا اؤ يكونوا مواقع االخبار الس تهبه ا حد كب نسخة عل الهـبكة مـا الصـفف املتبوعـة خـارم
الهــبكة  ،هنــاك ايضــا االعــالم عل ـ الهــبكة الــذي لــيس لــه مثيــل خــارم الهــبكة مثــل انــالت االليكرتونيــة وهنــاك بعــض
املتبوعــات الــس هلــا مقابــل علـ الهــبكة ال اؤ هــذا املماوــل قــد

تــوي علـ معلومــات وأخبــار تكــوؤ غـ موجــودة يف الــنظ

املتبو خارم الهبكة كما انه يعرض اخر االخبار ويف وقت حدووما عل الهبكة .
 باإلضــافة ا كلــك  ،هنــاك بعــض املنظمــات الــس ترغــب يف اضــافة االخبــار إلضــفاء املزيــد مــا املتعــة علـ مواقــع الويــب
اخلاصة بما .
 ويف بعــض ازــاالت يرحــب بعــض الهــركاء الت ــاري مثــل جتــار الت زئــة واملــو ع والــوكالء وشــركاء املعلومــات علـ
الهبكة بإضافة

توى ا شبكاتمم الداخلية او مواقع الويب اخلاصـة بمـم او نقـاط البيـع  ،بعـض املـو ع يعرضـوؤ بعـض

املوضوعات الس تنهر عل االنرتنت يف نفس اللفظة يف مواقع البيع اخلاصة بمم .
 وهنــاك جمموعــة اخــرى مــا مواقــع الويــب املممــة

ــب علـ العــامل يف العالقــات العامــة اؤ يضــعوها يف االعتبــار  ،وهــي

بعــض املواقــع املمتمــة الــس تقــوم بإضــافة احملتــوى ا مواقعمــا او ا شــبكاتما الداخليــة او اخلارجيــة لزيــادة خــربات ومعــارب
مجمورها.
 كل هذه املواقـع سـوب ترحـب بـاحملتوى الثـري الـذي تـوفره لتدرجـه علـ مواقعمـا  ،وهـم يسـعوؤ ا التقـارب مـع وجـودك
عل الهبكة .
 وهناك عملية متبعة لتفديد هذه املواقع الس تتين لك انهاء القائمـة اخلاصـة بـك مـا املصـادر علـ الهـبكة وتفاصـيل
االتصال املرتبتة بمذه املصادر  ،عند انهاء مثل هذه القائمة  ،ما االفضـل دائمـا اؤ تضـع املعلومـات املوجـودة علـ الهـبكة يف
قاعدة بيانات ميكا البفك ما خالهلا  .وهناك برنامج كمبيوتر إلدارة مصـادر املعلومـات مت تصـميمه خصيصـا العـامل يف
العالقات العامة  ،وهو مفيد للغاية وميكـا اؤ يـوفر الكـث مـا الوقـت الـال م لوضـع القـوائم وازفـاظ علـ املعلومـات حديثـة
عل الدوام .

 العثور عل املواقع :
 هناك الكث ما التـرة للعثـور علـ املواقـع كات الصـلة  ،رليـات البفـك وصـففات العـرض مـا اوضـن هـذه التـرة  ،ولكـا
املراقبــة ايضــا تكهــف عــا بعــض املواق ــع اجلديــدة عل ـ االنرتنــت  ،مــا الوس ــائل االخــرى لتفديــد املواقــع اســتخدام ب ــرامج
الكمبيوتر اخلاصة باملراجعـة والـس سـوب توضـن مـا الـذي قـام بإنهـاء روابـ ا املوقـع اخلـاحب بـك  ،هنـاك ايضـا القـوائم
الس ميكا شراؤها والس تتناول مجيع املوضوعات تقريبا  ،كما اؤ هناك مـزودي قـوائم االعـالم الـذيا ميكـنمم مسـاعدتك ،
تذكر اؤ هناك وسائل اخرى عل االنرتنت سوب متثل اهمية كب ة بالنسبة لك مثل مواقع انموعـات االخباريـة ومواقـع
الدردشة .
 وكث ما الهركات لديما وسائلما اخلاصة يف انهاء قوائم باملواقع الس حتتام ا االتصال بما  ،ويع اقامة عالقات
مع الوسائل االخرى عل الهبكة انه

ب عل موظف العالقات العامة اؤ يتبع االجراءات العامة لتقييم املواقع  ،ألنك ال

ترغب يف االرتباط بهريك مث للريبة  ،باإلضافة ا كلك  ،قد تكوؤ هناك بعض املعلومات الس حتتام اليما مثل :
مصدر املعلومات .
كيف تنتقل املعلومات ب املصادر عل الهبكة وخارجما .
دورة االخبار وحتديك املوقع .
مصادر املعلومات االساسية يف كل موقع .
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 الوس ائل املختلفة لتسليم املعلومات :
 حتتام ا وسيلة اليكرتونية لتسليم املعلومات  ،حيك اؤ الويب خبالب أي وسيلة اعالمية اخرى .
 حتتام ا وسائل اتصال اليكرتونية  ،وسوب تهتمل هذه الوسائل عل الربيد االليكرتونـي وصـففات الويـب واالرتباطـات
والصور الرقمية والرمو والربامج والوسائل االخرى الال مة إلقامة العالقة .

 وننصــــــن مبا يلي :
 .5استخدام وسيلة االتصال الس تفضلما  ،تزداد فرصتك يف التأو عل احملتوى وعل التغتية هلذا احملتوى .
 .2حدد ما اكا كاؤ املوقع به

توى ام ميثل مصدرا للمعلومات ملواقع اخرى .

 .4اثك عا خيارات االرشفة الس ميكا اؤ تزيد ما تأو جمموداتك يف العالقات العامة .
 .3كا مستعدا لتوف

توى غ .

 .1قــد ترغــب بعــض املواقــع االخــرى يف معلومــات ةتلفــة  ،بيانــات او معلومــات مباشــرة او حتـ بــك فيــديو مباشــر ،
باإلضافة ا امكانيات تفاعلية او صوتية  ،كا مستعدا لتوف املعلومات بهكل جاهز يف صورتما النمائية .

 البفك عا اجلممور عل االنرتنت :
 ؤ موظف العالقات العامة الناجن سوب يرغب يف خلق التعاطف واجلذب املتبادل بـ املنظمـة ومجمورهـا النهـ الـواعي
 ،واهلــدب هــو ازفــاظ عل ـ العالقــات مــع اجلمــاه نهــتة ومت ــددة وجــذب االشــخاحب الــذيا يعرفــوؤ املنظمــة وةاطبــة
اهتمامات االشخاحب الذيا ال يعرفوؤ املنظمة حت االؤ .

 ا جلممور الذي توجمه قضايا معينة :
 ؤ االشخاحب املمتم مبنظمة معينة يكوؤ لديمم جداول اعمال متضاربة يف العـادة تتضـن للغايـة عنـد حتليـل اهتمامـات
ومصاحل مستخدمي االنرتنت .
 واؤ مل تستتع تقسيم االشخاحب ا جمموعات تسويقية واضفة  ،فسيكوؤ ما الصعب للغاية حتديد اهتماماتمم .
 وينظر القـائم علـ عمليـة التسـوة للهـخص علـ انـه عميـل

تمـل  ،والعميـل احملتمـل يعـرب فقـ انـه يواجـه مهـكلة ،

ويعاني املستملك ما عدد كب ما التساؤالت الس جتول خباطرهم .
 لــذلك

ــب عل ـ موظــف العالقــات العامــة اؤ

ــدد الكيفيــة الــس ســيتعامل بمــا مــع هــذا اجلممــور الــذي توجمــه قضــايا

معينة .

 حيك توجد القضايا يوجد اجلممور :
 تظمــر قضــايا اجلممــور يف كــث مــا انــوا الوســائل املتــوافرة عل ـ االنرتنــت  ،كــث مــا هــذه الوســائل قــد تعــا

بعــض

القضايا  ،وقد ختتلف القضايا بهكل كـب مـا نـو ا نـو اخـر مـا انـوا هـذه الوسـائل  ،وهـذا يعـ اؤ العـرض سيهـتمل
عل

  :النسخة املوجودة عل الهبكة ما املواقع االعالمية  .مواقع الويب اخلاصة باملنافس والهركاء يف املعلومات والبائع وغ هم .
 بائعي الت زئة ومواقع البيع االخرى  .مواقع الويب الهخصية  .املواقع االكادميية والعامة واملواقع اخلاصة بازكومة.
 مواقع املنظمات غ ازكومية واملواقع اخلاصة باملستملك  .انموعات االخبارية ولوحات االعالنات  .املواقع واملصادر االخرى الس قد تظمر.

 ؤ حتديــد القضــايا الــس حتتــل االولويــة يف تفك ـ اجلممــور عل ـ االنرتنــت يتضــما معرفــة مت ـ يــتم ككــر املنظمــة او
املوضوعات املرتبتة بأنهتة املنظمة .
 وعندما يقوم موظف العالقات العامة باجراء مثل هذا البفـك  ،فأنـه سـوب

صـل علـ املعلومـات املتعلقـة بـاملوقع الـذي

يتضن فيه القتا اخلاحب باملنظمة عرب االنرتنت وجدول اعمال مجمور االنرتنت بالنسبة لكل وسيلة ما الوسائل .
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 ا لتيس عل اجلممور عل الهبكة :
 هن اك عهر ختوات جلذب اجلممور وهي :
( )5حتديد القضية او املوضو وويق الصلة ب املنظمة واجلممور .
( )2حتديد اجلماه النهيتة والواعية والكامنة واجلماه غ املمتمة .
( )4حتديــد شــكل الوجــود املناســب عل ـ االنرتنــت ســواء كــاؤ مــا خــالل تقــديم احملتــوى او التصــفن او الوســاطة وكلــك عــا
طريق تقييم سبب ازاجة ا وجود موقع ويب .
( )3حتديد الوسائل املناسبة او االست ابة ا احتياجات الزائريا واجلماه املمتمة .
( )1وفر امكانية الوصول ا املعلومات واملعرفة ما داخل املنظمـة و دراجمـا علـ موقـع الويـب او أيـة وسـيلة اخـرى مـا وسـائل
التواجد عل االنرتنت للوفاء باالحتياجات اخلاصة باجلماه كات الصلة .
( )6اعمـل علـ وضـع مبـدأ خــالة واطـرا السـصال التـالي هــل احتـام ا تنـاول القضـايا املختلفــة مـا خـالل صـففات اساســية
ةتلفة او تفاعل ةتلف مع اجلماه املختلفة .
( )7حاول ازصول عل ادوات التعامل مع االنرتنت وتنمية املمارات واخلربات لتتوير احملتـوى والتـأو علـ قنـوات االتصـال
كات الصلة .
( )8قم بتقديم املبدأ او اخلتة اخلاصة بالتأو عل السمعة والذي ينهأ عا :
 االنكهاب املرتتب للمعلومات ( تسرب املعلومات خارم املنظمة ) االتاحة الناجتة للمعلومات ( املعلومات الس يتم اتاحتما بهكل ةت عا املنظمة ) -انتقال املعلومات ما شخص لهخص .

( )9تقييم العائد عل راس املال .
( )51تتبع ازل واختربه لتضما عدم وجود اختاء يف النظام او تأو ات اخرى مضادة عل مسعة املنظمة وعالقتما .

 تنفيـــــــــذ الربامــــــــــــج :
 ســتقوم بــالتبع مبراقبــة النتــائج وازصــول علـ التقــارير والتقيــيم مثــل  ( :هــدب مت حتقيقــه او خدمــة افضــل بتكلفــة او
جممود اقل او لعدد اكرب ما اجلماه ) .
 ؤ تتور مثل هذه العملية سـوب

ـدد املوضـوعات والقضـايا ووسـيلة االسـت ابة والوسـيلة الـس ميكـا بمـا اشـراك مجمـور

االنرتنت بالتريقة الس يرغب هو فيما .

 املع بي ــــــــا وامله عيــــــــــا :
 كــث مــا املنظمــات لــديما مه ـ ع هــواة  ،كمــا اؤ الكــث مــا االشــخاحب مع ــب  ،وهــصالء هــم االشــخاحب الــذيا
معوؤ التذكارات والذكريات واألخبار والهائعات واملعلومات االخرى عا املنظمات واألشخاحب املهموريا .
 واملوقــع او املكــاؤ اخلــاحب بامله ـ ع عل ـ االنرتنــت والــذي عــادة مــا يــتم متويلــه و دارتــه بواســتة افــراد  ،وميكــا اؤ يكــوؤ لــه
الكث ما الزائريا قد يصل عددهم ا مالي .
 وقد يكوؤ للمنظمة موقع واحد عل الويب ولكنما قد يكوؤ لديما العهرات بل واملئات ما موقع املهـ ع واملع ـب  ،ويف
الغالب سيعمل انال املختل الذي يقدمونـه ا جـذب عـدد مـا مجمـور االنرتنـت يفـوة اضـعاب العـدد الـذي

ذبـه موقـع

املنظمة .
 وما مسات هذه املواقع انما غالبا ما تسـتخدم امللكيـات الفكريـة مـا موقـع املنظمـة لتـوف املعلومـات ( مثـل  :تـوف عنـواؤ
الربيد االليكرتوني للمدير التنفيذي ) وميكا اؤ تكوؤ عاطفية للغايـة فيمـا يتعلـق باألحـداث الـس تـصور علـ املنظمـة  .وقـد
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تســيء هــذه املواقــع متثيــل املنظمــة وحت ـ اخــرتا بعــض ازقــائق الــس مل
الصعبة الس

ــدث ممــا قــد يــصدي ا حــدوث بعــض املهــكالت

ب عل موظف العالقات العامة التعامل معما .

 و قامة عالقة مثل هص الء املتفمس تكوؤ ضـرورية للغايـة وال ميكـا جتاهلـما يف وقـت مـا االوقـات  ،ومـا االفضـل الـتفك
مبكرا يف الهكل الـذي سـتأخذه هـذه العالقـات ومـا املوضـوعات املممـة الـس تقـع يف دائـرة اختصـاحب العالقـات العامـة البفـك
عا االجراءات الس

ب اختاكها يف هذه ازالة .

 هذه املواقع اقامت حتالفا ما جانـب واحـد مـع املنظمـة الـس تعمـل بمـا وسـوب ترغـب يف دراسـتما عـا قـرب مـا اجـل اقامـة
عالقات فعالة ( ومفيدة جتاريا ) كل موقع هو موقع فردي و ب اؤ تتعامل معه عل انه فرصة جيدة .

 الرعايـــــــــــــــــــــــة :
تعمــل الرعايــة عل ـ االنرتنــت يف العديــد مــا االجتاهــات  ،وعل ـ العديــد مــا املســتويات ومــا خــالل العديــد مــا التــرة  ،قــد
تعــرض املنظمــة عــدد مــا املمــارات واملعلومــات وحقــوة امللكيــة ومصــادر االنرتنــت ( مثــل استضــافة املوقــع ) والهــعارات اخلاصــة
باملنظمة وحت املساعدة املادية لوسيلة اخرى ما وسائل التواجد عل االنرتنت  ،وتوف هذه التسميالت سـوب يسـتغرة وقـت
ويكلــف بعــض االمــوال مثلــه يف كلــك مثــل كــل انــوا الرعايــة  ،ال اؤ احــد مميــزات الرعايــة علـ االنرتنــت هــو اؤ كــث مــا
االنهتة ميكا اجراؤها بهكل رلي وبالتالي نقل التكلفة بالنسبة للعائد .
وهناك شكل ما اشكال الرعاية يظمر بهكل كب عل االنرتنت ولكنه يف الواقع عبارة عا جمرد اعالؤ عـا شـعار الهـركة ،
ويف هذا الهكل ما الرعاية يقوم صاحب املوقع بوضع اعالؤ لهعار الهركة عل صففة الويب ويهـ ع الزائـريا علـ النقـر
فوة هذا العنواؤ  ،وبالتالي ينتقل الزائر ا موقع املنظمة او الهركة املعلنة .

 ممـــــــــــــــارات االنرتنــــــــــت :
كث ما املنظمات الس تستمدب اجلممور ترغب يف اؤ لديما موقع عل الويب  .ويف كـث مـا االحيـاؤ يكـوؤ هنـاك افتقـار
للممارات وهو االمر الذي يوفر للمنظمة الفرحب لسد الف وة يف املمارة ويف نفس الوقت املسـاعدة يف تعلـيم اسـاليب االنرتنـت
للمواة املتفمس ما اصفاب املهروعات الصغ ة .
مثــل هــذه املمــارات ميكــا اؤ متتــد ا تــوف التوجيــه اخلــاحب بازمايــة والتــأم وتنفيــذ هــذه التوجيمــات  ،ووضــع اجــراءات
توف مكتب الدعم مثل ادارة العضوية عل الهبكة بل توف خدمة حتويالت البتاقـات االئتمانيـة  ،والقـدرة علـ تـوف مثـل
هذه املساعدة لترب اخر يعد امتدادا للربنامج االجتماعي للهركة .

 ال تسميالت واملصادر عل االنرتنت :
ك ــث م ــا البواب ــات املعلوماتي ــة وم ــزودي اخل ــدمات الت اري ــة علــ االنرتن ــت ت ـوفر بالفع ــل بع ــض التس ــميالت مث ــل الربي ــد
االليكرتوني واالستضافة انانية للموقع  ،ميكا للمنظمات اؤ توفر تسميالت مماولـة ولكنمـا ميكـا اؤ تضـيف اليمـا الكـث ،
هناك بعض الفرحب البسيتة غ املكلفة مثل ح ز اسم النتاة و مكانية االتصال بوصـالت سـريعة باإلضـافة ا استضـافة
املوقع وخدمات ازماية و مكانية الت ارة .

 حقوة امللكية الفكرية :
قد تكوؤ املنظمة قادرة عل تقديم املسـاعدة مـا خـالل تـوف املصـادر الفكريـة مـثال شـركة  ) Warner Brothers( :تقـدم
خدمات االستضافة للمواقع كما تـوفر ايضـا لقتـات مـا االفـالم ميكـا للمتفمسـ للهـركة اضـافتما ا مـواقعمم بـدوؤ
مقابل .
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 لوحـــ ــــــــات االعالنـــــــــات :
كث ما املنظمات تدفع لصاحب املوقع مقابل مالي حت يضع لوحات اعالنية خاصـة بمـذه املنظمـة علـ موقعـه  ،بالنسـبة
للمنظمات التتوعية ميكا اؤ يكوؤ هذا مصدرا للدخل ويساعد يف تغتية تكاليف الوجـود علـ الهـبكة باإلضـافة ا كلـك
ميكا هلذه االعالنات اؤ تعز العالقة ب املنظمة الس تعمل بما وب املوقع الذي ترعاه .

 الربامــــ ـــــج التابعـــــــــــــــة :
اكا كنـت تبيــع عــا طريـق االنرتنــت ميكنــك اؤ متـنن مكافــأة لــبعض املواقـع االخــرى ( التابعــة ) مـا اجــل توجيــه ائريمــا ا
موقعــك  ،اكا قــام هـصالء الزائــريا بالهــراء مــا املوقــع  ،تقــوم بــدفع مكافــأة او عمولــة للموقــع التــابع  ،وميكــا اؤ يكــوؤ املقابــل
ماديا ولكنه ميكا ايضا  ،اؤ يكوؤ يف شكل معلومات مبا يف كلك حقوة امللكية الفكرية .

نماية الفصل
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الفصل التاسع  :الوصول ا اجلممور املوجود داخل املنظمة


معظم املنظمات قامت بإنهاء نرتنت داخل املنظمة أو استخدام حدى الهبكات احمللية ( )LANكأداة ما أدوات تاحة
املعلومات عل شبكة االنرتنت واملساعدة يف تتوير العالقات ب املوظف  ،وكث ما املنظمات اكتهفت عدم حتقيق
أي عائد ما هذا االستثمار .


 تكما نظرية االنرتنت يف أنما تسمن لكل موظف بازصول عل نفس القدر ما املعرفة املتاحة جلميع املوظف
اإلنرت نت اخلاصة بالهركات ال تعكس األخالقيات املوجودة عل موقع الويب اخلارجي للهركة .
اآلخريا مبنتم السمولة .



ميكا للموظف الوصول

احد األثاث  ،مثال أو بعض املعلومات األساسية  ،أو حدى دراسات ازالة  ،أو الوصول

ملفه الهخصي  ،أو معدل املرتبات  ،أو اإلجا ات املستفق أو غ ها ما األشياء األخرى اخلاصة باملنظمة .



معظم املديريا ال يدركوؤ كمية املعلومات املتاحة أمام اجلممور العام وأؤ املنظمة مكهوفة متاما لدرجة قد تصل
حد ازرم مما هو متاا  .فاؤ طبيعة االنرتنت تصدي



تلفيق هذه املعلومات الناقصة .

ما األفضل أؤ تكوؤ هناك القليل ما أنظمة ازماية املممة وأؤ تسود بيئة يصما فيما املوظفوؤ بأهمية هذه النظم
بدال ما بيئة يقوم فيما املوظفوؤ بإفساد النظام .



ؤ القواعد اخلاصة بإمكانية التصفن السمل ما االعتبارات الضرورية هنا و ب أؤ تعكس هذه القواعد قواعد
التصفن املتاحة لزائري موقع الويب واملورديا والهركاء الفعلي

 ،كما

ب أؤ تكوؤ عامال مساعدا الستخدام

التكنولوجيا ولبيئة العمل يف عامل املعلومات .



ب أؤ يكوؤ مجيع املوظف قادريا عل نهاء صففاتمم اخلاصة  ،كما

ب أؤ يكونوا قادريا عل توصيف و عادة

توصيف الصففات ما اجل األغراض الهخصية.
ب عل املوظف

القاعدة هي :

ضافة بيانات بسبب وجود أهمية جوهرية لدى املوظف

كما

ب أؤ يسود شعورهم

بتقديرهم لذاتمم .

 حتتام اإلنرتنت لكي تكوؤ ممتعة وكاملة أؤ ختضع للقواعد األساسية التالية :
 -5أؤ تكوؤ رمنة  ،ثيك ميكا للموظف استخدامما بثقة .
 -2أؤ تكوؤ جديرة بالثقة  ،ثيك ال يهعر املوظفوؤ بأي تمديد ما استخدامما .
 -4أؤ تكوؤ مناسبة  ،ثيك تساعد يف تعزيز العمل .
 -3أؤ تكوؤ خاصة  ،وكلك حت ميكا استخدامما للتفاعل الداخلي ب األقسام .
 -1أؤ تكوؤ سريعة  ،لتوف الوقت  ،واملساعدة يف الوصول

احملتوى لزيادة اإلنتاجية .

 -6أؤ يتم تتوريما بانتظام ثيك تكوؤ املعلومات املتوافرة هي أحدث املعلومات .

 هناك بعض أدوات املساعدة البسي

الس تضيف قيمة

االنرتنت  :احد القواميس  ،ومسرد لالختصارات  ،ودفرت

عناويا شخصي  ،ورخر خاحب باملصسسة  ،وبريد اليكرتوني مدمج  ،وقائمة باألصدقاء  ،ورسائل فورية  ،وقوائم مناقهة
اخلاصة بالتعليم والتدريب والصفيفة

وبرامج دارة املهرو  .وما األمور امل ساعدة أيضا األماؤ الفعلي واملضام

االفرتاضية اخلاصة بالهركة والسوة اخلاصة باملوظف وأخبار األقسام تعترب مجيعما جزء ما االنرتنت .


ب عل االنرتنت أؤ ختضع للقواعد الس يتم تتبيقما عل موقع الويب  .كما أؤ احملتوى

ووريا  ،كما أنه
باإلضافة

أنه

ب أؤ ينتهر عرب املنظمة  ،و تام
ب أؤ يست يب

رماهلم  .جبانب هذا

ب أؤ يكوؤ كامال

حتديد االحتياجات واالهتمامات اخلاصة باملوظف
تام احملتوى

 ،هذا

أؤ يكوؤ مرحا .

نماية الفصل
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الفصل العاشر  :ستخدام الربيد اإلليكرتوني يف االتصاالت
 يتميز الربيد االليكرتوني بالتتفل وهناك شيء واحد سنكرهه مجيعا هو الربيد االليكرتوني اجلماعي غ املرغوب فيه .

 التسويق باستخدام الربيد االليكرتوني :
يعترب الربيد االليكرتوني ما األمور الرائعة يف صدار املعلومات اخلاصة بالهركة يف شكل بياؤ صففي مثال عند
استخدامه بهكل فعال  ،يكوؤ التسويق عرب الربيد االليكرتوني ما األشياء اجليدة للغاية  ،وهو سيوفر طريقة شخصية
لالتصال املباشر مع العميل .

 الفوائد :
 .5تت ه ازمالت التسويقية عرب الربيد االليكرتوني مباشرة مع العميل .
 .2ينقل الرسائل الصفيفة احملددة .
 .4يست يب األشخاحب مباشرة ا رسائل الربيد االليكرتوني .
 .3يتتلب القليل ما اجلمد ما جانبك وما جانب املتلقي .
 .1رخيصة التكلفة .
 أوبتت ازمالت الرتو ية عرب رسائل الربيد االليكرتوني الهخصية أنما صاحبة أعل عائد عل االستثمار عند
استخدامما بتعقل .
 يسمن الربيد االليكرتوني للهركة أؤ تو الرسائل بترة ةتلفة لتخصيص العديد ما الرسائل لتناسب احتياجات
املتلق .
 يسمن الربيد االليكرتوني باملتابعة الدقيقة للفمالت بهكل واضن و
اخلاحب بالهركة وكم ع دد األشخاحب الذيا فتفوا الرسالة فق

دد متاما ما خالل معرفة ما ار موقع الويب
وكم عدد األشخاحب الذيا مرروا الرسالة

اآلخريا.

 العيوب :
 الربيد االليكرتوني الكب از م الذي يرسل دوؤ كؤ املستخدم أو دوؤ معرفته مبا يف داخل الرسالة ميكا أؤ يث الريبة
لدى املتلقي ( خاصة عندما يكوؤ هناك ملفقات للرسالة ) .
 أيضا ما السمل للغاية أؤ يدمر هذا األمر متاما العالقة مع املتلقي – ولربد .

 العالقات العامة عرب الربيد االليكرتوني :
 يتم استخدام الربيد االليكرتوني اليوم يف معظم عمليات تبادل املعلومات الهخصية والت ارية واإلعالؤ والدعاية وعملية
البيع الكاملة باإلضافة

توف خدمة ودعم العمالء  .وكل عملية اتصال جتارية تعترب فرصة للمنظمة لتعزيز أو

ضعاب عالقاتما ومسعتما .
 ولذلك سوب تنعكس طبيعة عالقتك (وعالقة املنظمة بأكملما ) مع العميل يف العالقات عرب الربيد االليكرتوني
فاألسلوب يف رسالة الربيد سوب يعكس صورتك  ،وأسلوب االتصال سواءً كاؤ مصدبا أو جادا أو رمسيا أو جافا أو عمليا أو
خفيفا وودودا .
 وضع املعاي اخلاصة باملنظمة يقدم الكث ما العوؤ .
 ما السمل للغاية االنسياة وراء افرتاض وجود عالقة ما  ،أو أؤ تصبن وروارا للغاية عل أساس تبادل الكث ما الرسائل .
 الربيد االليكرتوني هو شيء غ شخصي ويوفر الكث ما املعرفة عا االحتياجات واآلمال.
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 االست ابة التصاالت الويب عرب الربيد االليكرتوني :
 يعترب نهاء موقع عل الويب دعوة مفتوحة لل ميع إلرسال بريد اليكرتوني ليك وتصدي سرعة االست ابة

انتبا

هائل .
 سرعة االست ابة تعترب ما األشياء املصورة جدا طاملا مت التفك يف اإلجابة مليا .
 تعترب سرعة االست ابة موضوعا يف حد كاته .
الترب األخر وختربه بأنه مت تلقي الرسالة اخلاصة به (ال تعترب) بالضرورة

 اإلجابة الفورية التلقائية الس تصل

عالمة ا ابية يف أحيانا تفمم عل انما حيلة التأخ أو اؤ الراسل ليس عل درجة ما االهمية الس تستفق االهتمام
الهخصي  ،إلستخدامما بفعالية

ب اؤ تقول هذه الرسالة الفورية ( أنه مت استالم الرسالة ويتم اآلؤ التعامل معما

بهكل شخصي ) .

 قوائم الربيد عل االنرتنت :
 ؤ رسال الربيد االليكرتوني

األشخاحب الذيا يهرتكوؤ يف دوريات بريدية منتظمة عل االنرتنت حول موضو

مع هو طريقة شائعة للتعرب بهكل دوري عل االهتمامات وامليول املمنية ازديثة .
 كث ما منت ي برامج الكمبيوتر والبائع اآلخريا يستخدم هذه القوائم الربيدية للبقاء عل اتصال مع العمالء .
 تعترب قائمة ( )e-groupsعل عنواؤ ) (http://groups.yahoo.comما أكثر القوائم شيوعا الس تسمن
ملوظفي العالقات العامة باالتصال بعدد ما اخلرباء والزمالء لتبادل املعلومات معمم حول االهتمامات املمنية .
 هناك اآلالب ما القوائم الربيدية وكث منما متاا لل ممور .
 تعترب وحدة خدمة القائمة أداة ممتا ة ملديري اإلنتام واحملاسب التنفيذي واخلرباء .
 األساس يف استخدام وحدات خدمة القوائم هي أنما دائما مرتبتة وعناوينما وويقة الصلة باملوضو .

 الربيد االليكرتوني الكب غ املرغوب فيه وةاطره :


رسائل الربيد االلكرتوني الس هلا نفس احملتوى تقريبا والس ترسل

الكث ما املتلق الذيا مل يتلبوا رساهلا هي

رسائل غ مرغوب فيما .
 هناك برامج تعمل عل رسال الربيد اإللكرتوني بهكل رلي  ،حيك ميكنما رسال املالي ما الرسائل يف اليوم .
 يعترب الربيد االليكرتوني غ املرغوب فيه استغالل مسة الربيد االليكرتوني للربن وعل األسوأ تكوؤ هذه العملية سرقة .
 ميكا أؤ يصدي الربيد غ املرغوب فيه وحده

أؤ يصبن نظام الربيد االليكرتوني بأكمله غ مالئم للرسائل العادية .

 الربيد االليكرتوني الت اري غ املرغوب فيه :
 يستخدم عل نتاة واسع ويتم اخلل بينه وب الربيد اآلخر ال اؤ :
ب أؤ يكوؤ جتاريا يف طبيعته ولكا ال

-

الربيد الت اري غ املرغوب فيه

-

أؤ رسال رسالة واحدة جتارية غ مرغوب فيما يعترب انتماكا .

-

ؤ الوقو يف مصيدة اإلعالنات غ املرغوب فيما هو أمر شائع للغاية .

ب رساله بأعداد كب ة .

-

تعترب محاية الربيد االليكرتوني

-

يعد االحتياط املعقول واليقظة اجلماعية ما أهم الوسائل الفعالة لكي يصبن االنرتنت رمنا و

-

األشخاحب وليست التكنولوجيا هم ما يستتيعوؤ توف أفضل أشكال ازماية عل االنرتنت .
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 األمـ ـ ـ ـ ـاؤ :
 ؤ قضية االماؤ االو

اخلاصة بالربيد االليكرتوني هي اؤ يتسلل احد االشخاحب ويقرأ الربيد االليكرتوني

اخلاحب بك  ،والربيد اإلليك رتوني لك يكا رمنا متلقا وميكا بسمولة لرشخاحب اللذيا يعملوؤ يف املنظمة أو
اللذيا يعملوؤ يف قسم خدمات الكمبيوتر عند مزود خدمة العمالء الذي تستخدمه  ،وقسم خدمات الكمبيوتر يف
الوجمة الس ستتلق الرسالة ميكا هلم مجيعا قراءة الربيد االليكرتوني .
 ما املعتاد اؤ الهركات تراقب الربيد االليكرتوني و ب اؤ تنبه املنظمات موظفيما بأنه تتم مراقبة الربيد
االليكرتوني ففي الكث

ما االحياؤ تتم فصل بعض العامل

الذيا قاموا بإرسال رسائل فاضفة عرب الربيد

االليكرتوني .
 كل فرد يف املنظمة

ب أؤ يعرب أؤ الربيد االليكرتوني ليس رما بدوؤ تهف  ،و ب عل املنظمة أؤ تعرب أنه

حت التهف له قيود .
 الربيد االليكرتوني يف كث ما الدول خيضع ملراقبة اجلمات ازكومية والتفتيش ما قبل (اجلمات األمنية /
القتاعات الدينية  /االحزاب السياسية  /الهرطة احمللية )

 بعض املوضوعات اخلاصة بالربيد االليكرتوني الهخصي :
 هناك بعض القواعد الصفية اخلاصة بالربيد االليكرتوني الهخصي الس

ب تباعما :

 قم بتغي كلمة املرور بإنتظام ما ح آلخر .
 خصص عناويا بريد اليكرتونية ةتلفة لرنهتة املختلفة .
 ستخدم االرقام وازروب الكب ة والصغ ة يف كلمات املرور .



ال ترتك االجمزة عاملة دوؤ اؤ تكوؤ موجودا .

 أغلق أو اعد حتميل أي جما كمبيوتر أنتميت ما استخدامه .

نماية الفصل
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الفصل ازادي عهر  :انموعات االخبارية
 افضل التوصيات الس ميكا اؤ ننصن بما موظفي العال قات العامة الذي يريدوؤ اؤ يستخدموا او أؤ يصبفوا اعضاء
نهت يف انموعات االخبارية هي البفك عا (  ) newsgroupsعل عنواؤ (  ) www.Yahoo.comيف توفر مصدرا
هائال .
 وانموعات االخبارية  ،هي جمموعات املناقهة الس ميكنك فيما تبادل املعلومات واآلراء مع اشخاحب ما مجيع اواء
العامل  ،يتم الوصول اليما ما خالل برنامج لقراءة االخبار او ميكنك استخدام برنامج ستن املكتب لقراءة االخبار مثل :
(  Internet Explorerو  ) Netscape navigatorوداخل كل جمموعة اخبارية سوب جتد عددا ما املقاالت حول
موضو مع وكث ما املوضوعات الس يتم مناقهتما  ،وتسمن انموعات االخبارية عل الهبكة لك بالرد عل املقاالت
الس قرأتما ونهر ( رسال ) يف ستور قليلة  ،مقالك اخلاحب حت يقرؤه االخروؤ .

 اخباريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جدي ـ ـ ـ ـ ــدة :
 يتم تنظيم انموعات االخبارية وفق هياكل هرمية تبع املوضو  ،وته ازروب االو ما اسم انموعة االخبارية
ا الفئة االساسية للموضو  ،اما الفئة الفرعية فيتم متثيلما بعنواؤ فرعي .
اجلدد ا

 والقادم

انموعات االخبارية متلوب منمم اؤ يتعلموا اصول التعامل عل الهبكة كما يتلب ما

املستخدم ايضا اؤ يتعرفوا عل انموعة االخبارية اوال قبل اؤ يرسلوا املعلومات اليما .
 ويعترب استخدام انموعات االخبارية كوسيلة لنهر الرسائل اخلاصة باملنظمة ليس بالعملية السملة فكث ما
انموعات االخبارية مرتبتة ببعضما البعض وترفض

اوالت الغرباء تدخل يف

ادواتمم  ،مثل هذا الرفض ميكا اؤ

يكوؤ له مضاعفات عنيفة عل مسعة املنظمة  .وهناك بعض الربامج الس تسمن للمنظمات بإرسال املعلومات االساسية
مثل االعالنية مباشرة ا انموعات االخبارية بهكل تلقائي .
 وهناك بعض الربامج الس تسمن للمنظمات بإرسال املعلومات االساسية مثل االعالنية مباشرة ا

انموعات

االخبارية .
 وانموعات االخبارية مدرجة ( ميكا الوصول اليما ) عا طريق جمموعة ما مزودي املعلومات و كا قررت اؤ تهارك يف
احدى انموعات االخبارية  ،فما االفضل اوال اؤ تقرأ جمموعة ما املقاالت اخلاصة بانموعة االخبارية عل مدار عدة
ايام او حت اسابيع قبل اؤ تبدأ يف ارسال املقاالت اخلاصة بك .

 أنهيء انموعة االخبارية اخلاصة بك :
 ميكنك انهاء جمموعة اخبارية خاصة عا طريق اتبا التعليمات املوجودة
عل موق ـ ـع :
http://www.visi.com/-barr/alt-creation-guide.html

وعل موقع :
http:www.faqs.org/fags/usenet/creation-newsgroups/partl

واجلدير بالذكر اؤ كث ما القائم

عل العالقات العامة يت اهلوؤ استخدام انموعات االخبارية يف االتصاالت ،

وهذا غ مفيد باملرة  ،فانموعات االخبارية ممتعة للغاية وميكا اؤ متثل قيمة كب ة للمنظمة  ،بالتبع  ،هناك العديد
ما املواقع الس يتوافر بما قوائم املناقهة اخلاصة وميكا اؤ تكوؤ تفاعلية للغاية ايضا .
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 الوصول ا انموعات االخبارية :
 احد اسر الترة الس ميكا تستخدمما الهركة للظمور يف انموعات االخبارية هي اؤ ترتكب االختاء .
 وتأو انموعات االخبارية تأو قوي سواء بالسلب او اال اب و دارة التواجد يف انموعات االخبارية ممم للغاية لسمعة
املديريا  ،كما اؤ اختاك مام املبادرة داخل انموعة االخبارية ما االشياء املمكنة بل واملرغوبة  ،ال اؤ حتتام ا اؤ يتم تنفيذها يف
ضوء املعرفة الكاملة للعواقب احملتملة  ،قد ينهأ بعض التضارب ب

املسئول عا التسويق ومسعة املدير عل استخدام انموعات

االخبارية يف االهداب الرتو ية و تام االجتاه الذي تس فيه العالقات العامة اؤ يكوؤ مدروسا متاما .
 والوسائل املستخدمة يف حتديد انموعات االخبارية او حت عناويا الربيد االليكرتوني للسماا لك بإرسال املعلومات

ب اؤ

تهمل عل طلب يف انموعات االخبارية تسأل فيه املستخدم اكا كانوا يرغبوؤ يف اؤ ترسل اليمم االخبار واملوضوعات واملنت ات
والتقارير املتصلة بنهاط املنظمة .
 وتذكر انه يف انموعات االخبارية متاما كما هو ازال يف الربيد االليكرتوني ال

ب عليك اؤ تت اهل رفض املهرتك يف

تلقي هذه االشياء .
 وانموعة االخبارية ليست مكانا لتعالنات مبا يف كلك الوظائف اخلالية والرتويج للمصسسة .
 والتبيعة احملددة للم موعة االخبارية تتمثل يف انه ميكا رفض ومقاومة التدخل يف ازوارات املتبادلة ب

افرادها  .وتوجد

بعض انموعات الس تسمن باإلعالؤ يف الرسائل  ،بعض انموعات ترحب مبمثلي الهركات واملنظمات االخرى  ،ولكا معظم
انموعات ال تفعل كلك .
 واجلدير بالذكر انه يف انموعات االخبارية  ،كما يف اشكال االتصال والدعاية االخرى ،

ب اؤ ختضع للقواعد االساسية الس

تتمثل يف معرفة العمالء وفمم احتياجاتمم .

 بعض التوجيمات والتفذيرات :
 كا ممذبا  .اكا كاؤ هناك سوء فمم فقدم اعتذارك   .ال تكا متسرعا.
وهناك بعض االشياء الس

ب اؤ تتذكرها مثل االشارة ا

اخضع للقيم السائدة .

ما ترد عليه  ،وضن ( بإختصار ) او اقتبس بعض ما تعلق عليه ،

وفيما يلي بعض التلميفات االضافية 
 استخدام نظام الكتابة العادي  ،مثل افصل ب الفقرات بستر عادي .
 ال ختا االمانة  ،ما السمل للغاية اقتباس ختاب احد االشخاحب او احدى رسائل الربيد االليكرتوني و رساهلا ا انموعة كلما
 ال تذكر اشياء عا املنظمة قد

ب عل املنظمة اؤ تلتزم بما ال اكا كنت واوقا ما معلوماتك و مكانية املنظمة متاما .

 ال تبعك بالرسالة مكتوبة كلما ثروب كب ة  ،فازروب الكب ة متاول الصراخ عل الهبكة وما الصعب قراءتما .
 استخدام الكوميديا والسخرية والتمكم واألمثال ميكا اؤ يكوؤ خترا يف انموعات االخبارية  ،فانموعات االخبارية عاملية
ومعظم هذه الرسائل ال تتم ترمجتما بهكل جيد  ،باإلضافة ا كلك ما السمل جدا اؤ يساء فمم رسالتك .
هناك دائما ةاطرة يف بدأ موضو جديد  ،فقد تكوؤ انموعة انمت توا صراعا مريرا حول نفس هذا املوضو .
ال تتظاهر ابدا بأي شيء اخر خالب حقيقتك .

 اللغة املستخدمة يف انموعة االخبارية :
 هناك الكث ما رسائل انموعات االخبارية الس تكوؤ عبارة عا ستر مفرد طويل للغاية ال ميكا قراءته  ،بدال ما استخدام
ازروب الكب ة  ،حاول استخدام العالمات الن مية إلضافة *الرتكيز * مت احت ت ا

كلك وعند ارسال ( )URLداخل احدى

الرسائل استخدم قواعد االنرتنت الكاملة  ،مثال  ) http://www.netreputation.net (:قم بإغالة اعدادات (. ) HTML
كث ما برامج الربيد االليكرتوني تقوم بإرسال الرسائل يف شكل صففة ويب ثيك ميكنك ادرام الرواب

واألصوات والرسومات

وغ ها .
 والقواعد الس حتكم قوائم املناقهة تبدو صارمة  ،وهي كذلك بالفعل والسبب هو انما املكاؤ الذي تنهأ فيه مسعة املنظمة
وتنمو دوؤ أي تدخل ما مسئول العالقات العامة .
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الفصل اخلامس عهر  :القواعد الصفيفة والقانونية
 ينتبق القانوؤ عل الهبكة متاما كما ينتبق خارجما .
 ميكا حد وث بعض الصعوبات أو الغموض أوناء تتبيقه بسـبب خـتالب االنظمـة القانونيـة و خـتالب القـوان يف الـدول
املختلفة .
 الرباءة القانونية ليست واقية ضد املقاضاة طاملا أؤ هناك عدد ما االورافات القائمة .


تـام القـائموؤ علـ العالقـات العامـة أؤ

ـذروا مــا نتمـاك القـانوؤ وأؤ ينتبمـوا ا االطـراب االخـرى الـس تســيء ا

املنظمة .
 ميكا اؤ تقع صفيفة

رتمه يف اخلتاء مثل صفيفة ( ) Sunday times

 يقول الربوفيسور ()drucker

ب عل املنظمات أؤ تصدي جبدارة الوظيفة االجتماعية الس ما أجلما تواجدت .

 سوب تعمل االنرتنت يف غضـوؤ فـرتة معينـة علـ فـرض قـوان جديـدة كـث منمـا وحقـوة النهـر سـوب تكـوؤ جمموعـة
واحدة ما القوان الس ستفدث تعي ات جذرية .
 عل مسصول العالقات العامة أؤ يعرب ما هو القانوني و ما هو غ القانوني يف املناطق املختلفة والدول املختلفة .
 حت اآلؤ ال يعد القانوؤ قاطعا وواضفا متاما يف الكث ما مواضع النهاط عل االنرتنت .
 الهخص الذي يتعرض للمسائلة القانونية ميكا أؤ يستخدم ازس العام وعند الضرورة يل أ ا احملامي الدولي .
 تعترب االنرتنت ا حد كـب كاتيـة التـوا ؤ  ،حيـك يسـتخدمما أشـخاحب مـا مجيـع العـامل يتميـزوؤ بالـذكاء وااللتـزام
القانوؤ واالستقامة والود واألمانة .
 ما ب االشياء االخرى الس يقـوم بمـا هـصالء املسـتخدموؤ أنـه ال يتسـا

وؤ مـع السـلوك غـ املتضـرر ويسـتخدموؤ قـوة

االنرتنت يف تقويم هذه االنتماكات .
 كمسصول عا العالقات العامة فإؤ أي انتماك أو جتاهل ملا هو مقبول سوب يكوؤ له جزاؤه .
 كا كنت ترغب يف تواجد طويل املدى عل االنرتنت

ب أؤ تعمل بإستقامة وبأمانة مع مجمور االنرتنت .

حقوة النهر :
 حق النهر يعترب فكرة حديثة نسبيا واالتفاقية اخلاصة به حاليا ال تتماش

حد كب مع اإلنرتنت .

 وتتميز القوان املرتبتة باالنرتنت بوجد العديد ما التفس ات الغريبة هلا .
 املنظمة العاملية زقوة امللكية الفكرية (  ) WIPOمنظمة دولية ومقرها جنيف بسويسرا وهي واحدة ما بـ  56وكالـة
متخصصة تابعة لرمم املتفدة .

طبيعة حق النهر :
 حق النهر له مسات األعمال األدبيـة والفنيـة وميكـا التعـب عنـه بالكلمـات والرمـو واملوسـيق والصـور واألشـكال والويـة
األبعاد والكمبيوتر .
 القوان املستخدمة لتنظيم حقوة النهر يف دولة معينة الميكا استخدامما يف محاية حقوة مواطنيما يف دولة رخرى .
 ختتلــف حقــوة النهــر مــا دولــه

دولــه  ،ال انــه مت االتفــاة يف عــام (  5886م)يف بــرؤ واالحتــاد الــدولي زمايــة األعمــال

األدبية والفنية وزماية املصلف واؤ القواعد األساسية زقوة النهر تنتبق عل األنهتة يف االنرتنت .
 البــد مــا تــوفر مبــدأ حــق النهــر وازمايــة املرتبتــة بــه للملكيــة الفكريــة واؤ يــتم دراجمــا يف القــانوؤ مــا خــالل الســوابق
القضائية .
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استخدام ومنن حقوة النهر :
 طلــب االكؤ يف اســتخدام حــق النهــر لــيس عمليــة صــعبة ويف كــث مــا األحيــاؤ عنــدما يكــوؤ حــق النهــر مقصــورا عل ـ
طرب واحد.
 الكث ما املنظمات واملصسسات تنادي ثماية حقوة النهر وامللكية الفكرية اخلاصة بما والدفا عنما .
 التوجيه الذي ميكا اؤ يساعد هنا هو حتديد أيا تكما القيمة األساسية .

صففة داخل الويب :

نهاء راب

 يعمــل نهــاء أحــد الــرواب ا صــففة داخليــة يف احــد مواقــع الويــب علـ جتاهــل وختتــي الصــففة االساســية للموقــع ،
وهذا يع

غفال استثمارات املنظمة للوقت واملال يف احملتوى واعتبارات التصفن والتفاعل ولا يرى الزائـر اجـزاء املوقـع الـس

تساعد عل حتقيق األرباا والعوائد .أو الهروط والقواعد الذي يوفر املضموؤ للموقع .
 يعترب الويب كات طبيعة انفتاحية و نهـاء االرتباطـات يعتـرب عنصـرا اساسـيا يف جعـل شـبكة الويـب وسـيلة قويـة لتتصـال
والت ارة واالستكهاب .
 القاعدة األساسية الس

نهاء الرواب

ب عل مسئولي العالقات أتباعما اؤ يتلب األكؤ ما املوقع قبل اؤ يقوم بإضافته

املصدر .

امللكية الفكرية :

 كا قمت بإنهاء ارتباط

احد العناصر الذي خيضع زق النهر أو مادة خاضعة مللكية فكرية فإنك بذلك تكـوؤ كمـا

لو كنت حترض املستخدم عل انتماك حقوة النهر .
 ما ناحية ميكا اؤ يتم نهاء الراب مثل حاشية الكتاب وما ناحية أخرى يسبب سـرعة وسـمولة الـراب ميكـا أؤ يعتـرب
هذا مساهمة يف انتماك حق النهر .

منظور عاملي :
 الهــيء الــذي يفــده صــعبا اآلؤ هــو أننــا نعمــل يف جمــال عــاملي ومــع كلــك نعــرب القليــل عــا الثقافــات املختلفــة يف اوــاء
العامل .
 وهن ـاك بع ـض املب ـادئ االساس ـية لتنس ـانية وانتم ـع وميكنن ـا مبس ـاعدة االنرتن ـت أؤ ن ـتعلم يف البدايــة مــا دول العــامل
املرتبتة كيف ميكننا أؤ نعمل يف طار مقبول مع عدد ما األشخاحب املختلف .

نماية الفصل

مت ثمد اهلل وتوفيقه ؛؛؛
اطيب الدعوات لي ولكم بالتوفيق والن اا
أخوكم  /أبواهلنا
**Abu ALHANA
2014

**Abu ALHANA

امللخص جماني ليس معد للبيع وال االجتار به

24

