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ملخص

مااألزمات:إدارةفيالعامةللعالقاتالحیويالدورعلىالضوءإلقاءإلىالبحثھذایھدف
قبلمامرحلةفيالعامةالعالقاتدورأنإلىالبحثوخلصوبعدھا.األزمةوأثناءاألزمةقبل

صورةوبناءوحلھا،للمنظمةوالخارجيالداخليالجمھورمشاكلعلىالتعرفھواألزمة
وتزویداألزمةوقوععناإلعالنفياألزمةخاللدورھاویتمثلللمنظمة.وسمعةإیجابیة

دورھاثقتھم.لكسباألزمةمعالتعاملبكیفیةوتوعیتھمودقیقةصحیحةبمعلوماتالجمھور
األخطاءوتصحیحومنتجاتھاوخدماتھاالمنظمةجمھورثقةاستعادةھواألزمةمرحلةبعد

التي شوھت صورتھا وسمعتھا.

اتصاالت األزمات.: العالقات العامة ، األزمات ، إدارةالكلمات المفتاحیة

Abstract

This research aims to shed light on the vital role of public relations
in crisis management: before the crisis, during the crisis and after
it. The research concluded that the role of public relations in the
pre-crisis stage is to identify and solve the problems of the internal
and external audience of the organization, and to build a positive
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image and reputation of the organization. Its role during the crisis
is to announce the occurrence of the crisis, provide the public with
correct and accurate information, and educate them on how to
deal with the crisis to gain their trust. Its role after the crisis stage is
to restore the organization's public confidence, its services and
products, and correct the mistakes that tarnished its image and
reputation.

KEYWORDS: Public Relations, Crisis, Crisis Communication
Management

مقدمة
اإلدارةأنشطةفي)PR(العامةالعالقاتوظیفةستتعامل،النموذجیةالمواقفإلىباإلضافة

توقعاتیھددمتوقعغیرحدثھياألزمةاألزمات.حاالتذلكفيبما،المختلفةالمواقفمع
الجیدةوالسمعة،األداءعلىویؤثر،سلبیةعواقبإحداثعلىالقدرةولھ،المصلحةأصحاب

،المعلوماتفيواإلفراطالنقصعواملبسببأزمةكلتتطورالمنظمة.وصورة،والسمعة،
تحدثالاألزمة.إدارةجھودفيفشلأكبرھوالمعلوماتتدفقومراقبةتوفیرفيوالفشل

األزمة بسبب حدث بل نتیجة للتعامل معھا.

معیتماشىبماجیدبشكلإلدارتھاالعامةالعالقاتممارسيانتباهاألزمةتلفتأنیجب،لذلك
األزماتألننظًراالمنظمة.علىإیجابيأوسلبيتأثیرولھامنظمةلكلممكنةاألزمةأنحقیقة
فریقتشكیلخاللمنضرورياألزماتفيالتواصلفإن،سلبًیاتأثیًراتحدثأنیمكن

العالقاتممارسویؤدیھااتصالوظیفةاألزماتإدارةاستراتیجیةتنفیذیتطلباألزمات.اتصال
التيالمعلوماتإلىالحاجةتثیراألزمةألناألزماتإلدارةاستراتیجیةاالتصالیصبحالعامة.
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بسبباألزماتمدیرھوالعامةالعالقاتممارس،الصددھذافيللجمھور.معالجتھاتتم
األزمة المتعلقة باالتصال ، وھي وظیفة العالقات العامة كإدارة االتصاالت في المنظمة.

اإلدارياإلصالحوزیرالئحةفيأیًضامذكورةواالتصاالتالمعلوماتإدارةوظیفة
تنطبقبحیث2011لعام31و30رقم)Permenpan-RB(البیروقراطيواإلصالح

األزماتإدارةوظیفةتعزیزتمالحكومیة.العامةالعالقاتعلىأیًضاھذهاألزماتإدارةوظیفة
األزماتاتصاالتإدارةبشأن2011لعام29رقمPermenpan-RBخاللمنأیًضاھذه

غیرالمؤسساتفيأیًضاتحدثاألزماتأنأیًضااألدبیاتتؤكدالحكومیة.الوكاالتداخل
الكبیرة،المنظماتمننوعكلفياألزماتتحدثأنویمكنالعامةوالمؤسساتللربحالھادفة

والصغیرة على حد سواء.

النظامفيبالتغیراتالصلةوثیقةاألزمةأنالباحثیعتقد،اتصالمشكلةھياألزمةوألن
فيالجمھورحقالدیمقراطیةتضمنالدیمقراطیة.عصرفياإلندونیسيللمجتمعاالجتماعي

إلیھ.یحتاجونماتوفیرخاللمنالناسرفاھیةلتحقیقأساسيكحقالمعلوماتإلىالوصول
واألفكاراألفكارعنوالتعبیرالمعنىتبادلإلىالحاجةالمعلوماتھذهإلىالوصولیتضمن
بحقالمتعلقةو28المادة،1945عامدستورفيمكفولالعامالحقھذاالشخصیة.واآلراء

وتلقیھاالمعلوماتالتماسفيوالحق،المعلوماتعلىوالحصولاالتصالفيفردكل
القانونینظمھاكماالمتاحة.القنواتأنواعجمیعباستخدامونقلھاومعالجتھاوتخزینھاوامتالكھا

العامة.المعلوماتإفشاءبشأن2008لسنة14رقم

مفھوم العالقات العامة وإدارة األزمات

ألصحابجسیمضررإلىالفشلیؤديأنیمكنحاسمة.تنظیمیةوظیفةھياألزماتإدارة
الجزءھمالعامةالعالقاتممارسوذاتھ.وجودھاإنھاءأو،مالمنظمةخسائرأو،المصلحة

منالمستقاةوالدروسالممارساتأفضلمنمجموعةفإنلذااألزمات.إدارةفرقمنیتجزأ
كتابةتمتالعامة.العالقاتفيالعاملینألولئكجًدامفیًدامورًداستكوناألزماتبإدارةمعرفتنا
المختلفةالتخصصاتمنالعدیدمنوالباحثینالممارسینقبلمناألزماتإدارةحولمجلدات

قاعدةفيالعامةالعالقاتومكاناألزماتإدارةعننعرفھماتجمیعالصعبمنیجعلمما
المعرفة تلك. أفضل مكان لبدء ھذا الجھد ھو تحدید المفاھیم النقدیة.

كیف تساعد العالقات العامة في إدارة األزمات؟

منتنفیذھایجبخطواتخمسوھناك،الماضيفيلھاحصرالعامةعالقاتأزماتحدثت
تخاطبوأنسریعةأزمةفيالشركةتكونأنیجب،أوالًصحیح.بشكلاألزمةإدارةأجل

ألناألمانةعلىالمعنیةالشركةتحافظأنیجب،ثانًیااألزمة.اكتشاففورالجمھور
المھممن،ثالًثاالمحسوب.الكذبمنبدالًالصادقالخطأمعللتسامحاستعداًداأكثرالجمھور

یتملمإذاالخاصةشائعاتھمسیخلقون،الجمھوروكذلك،اإلعالموسائلألنإعالمًیاتكونأن
للشركةضرًراتسببأنللشائعاتیمكنأزمة.فيالشركةقبلمنلھممعلوماتأيتقدیم
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ألنللجمھوراھتمامكُتظھروأنبالقلقتشعرأنالمھممن،ذلكبعدالحقیقة.منبكثیرأكبر
،أخیًرااألزمة.بضحایاتھتمالشركةأنالواضحمنكانإذاتسامًحاأكثرسیكونونالناس
الرأيحالةعنالكثیرتتعلمأنیمكنالشركةألنمھمھذااالتجاھین.ذاتالعالقاتعلىحافظ

العام من خالل االستماع. ھذه الخطوات الخمس ضروریة إلدارة أي حالة أزمة عالقات عامة.

مخصصة.استجابةتتطلبوبالتالي،نوعھامنفریدةحالةھيأزمةحالةكلفإن،ذلكومع
التكییفیة.إلىالدفاعیةمنمتصلةسلسلةفيتتراوحوھياالستجاباتمنأنواعستةھناك
،ثانًیاالمھاجم.مصداقیةعلىالقضاءیحاولالذيالمدعيمھاجمةللشركاتیمكن،أوالً

تدعيحیثتبریرھوالثالثالردأزمة.وجودعدمبزعماإلنكاراستخدامللشركاتیمكن
للمؤسسةیمكن،رابًعاخطأ.علىكانتالضحیةأنأوجسیمضرریحدثلمأنھالشركة
للشركاتیمكن،ذلكبعدالقسائم.عنالتخليمثل،الجمھورإلرضاءالتملقاستخدام
كاملاعتذارتقدیمللشركةیمكن،أخیًراأخطائھا.لتصحیحالتصحیحیةاإلجراءاتاستخدام

تمإذامتفاوتة.نتائجمعالماضيفيالستةالردودجمیعاستخدامتمخطأھم.عنالعفویطلب
االختیار بشكل صحیح ، یمكن أن تساعد إحدى االستجابات الستة في تخفیف الضرر.

كانویندیز.مطعمفيالحارالفلفلتناولأثناءإصبعھافيامرأةعضت،2005مارسفي
أغلقواصحیح.بشكلالشركةاستجابتلكن،وینديبصورةاألزمةھذهتضرأنالممكنمن

معوینديتواصلتاإلصبع.مصدرالكتشافتحقیًقاوأجرواالحارالفلفلوألقواالموقع
الجمھور بصراحة وصدق. نتیجة لذلك ، تم إلحاق ضرر ضئیل جًدا بصورتھم.

وقضیةالمشھورةبیبسيدایتقضیةلألزمةالعامةللعالقاتاألخرىالناجحةالحاالتتشمل
أجسامعلى"العثور"فيالمستھلكونبدأعندمامشكلةبیبسيدایتشركةواجھتتایلینول.

فيبماالمختلفةاألشیاءمنمتنوعةمجموعةعلىالعثورتمبیبسي.دایتعلبفيغریبة
إلدخالممكنةطریقةتوجدالأنھالشركةعلمتكوكایین.قارورةوحتىورصاصةحقنةذلك
دفاعیةاستراتیجیةبیبسيدایتاستخدمت،لذلكنتیجةالتعبئة.عملیةأثناءاألشیاءھذه

بظھوروسمحوا،المتھمینوھاجموا،الجمھورمععلنيبشكلتواصلوالقدبراءتھا.تدعي
منارتدواماسرعانلكنھم،بیبسيبالدایتمؤقتضررإلحاقتماألخبار.فيالتعبئةعملیة

منیموتونالناسبدأعندماأزمةحالةفينفسھTylenolوجد،مماثلةبطریقةالوضع.
علىمنمنتجھوسحببسرعةتایلینولتصرفبالسیانید.الملیئةTylenolكبسوالتتناول

معاألحیانمنكثیروفيعلنيبشكلتواصلوالقدبذلك.القیامإلىیضطرأندونالرفوف
Tylenolلدىكانالتحقیق.ختامفيبریئاتایلینولعلىالعثورتمتحقیًقا.وأجرواالجمھور

بعدالمشكلة.اكتشفواعندمامنتجھمسحبواألنھمالجمھورلدىمواتیةتجاریةعالمةصورة
األزمة ، أضافوا أختام أمان لضمان سالمة المستھلكین.

األزمات.إلدارةالسیئةاألمثلةمنعددھناك،ناجحةعامةعالقاتأزماتھناكأنحینفي
منالعدیدتوفيعندماحدثتالتياألزمةإدارةسوءبعدصورھماوفایرستونفورددمرت

األخرى.علىباللوموألقتالبراءةالشركتینكلتاادعتاإلطارات.النفجارنتیجةالمستھلكین
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كلتاأشارت،أیًضاالجمھور.معصادقأوعلنيبشكلوفایرستونفوردیتواصللم
لحمایةعمالئھموإصاباتوفیاتتجاھلواعندمابعمالئھماھتمامھماعدمإلىالشركتین
وتسببتعمالئھمنفورإلىلألزمةFirestoneوFordاستجابةأدتالنھائیة.أرباحھم

في إلحاق ضرر كبیر بصورتھم.

یتعاطونالذینالریاضیونكاناألزمات.منالعادلبنصیبھادائًمااألولمبیةاأللعابتتمتع
فيولكناألولمبیةاأللعابفيفقطلیس،األخیرةاآلونةفيمشكلةاألداءتحسینعقاقیر
،تورینوفياألولمبیةاأللعابدورةخاللأیًضا.األخرىوالریاضاتالرئیسيالبیسبولدوري
المخدراتتعاطيالكتشافمحاولةفيالنمساويالتزلجفریقمنزلاإلیطالیةالشرطةداھمت

الوقتبعضیقضيكانالفریقألنللبحثمحتملسببالشرطةلدىكانالریاضیین.قبلمن
ینبغيكانلریاضیھ.المخدراتتوفیربسببإیقافھتمالذي،مایروالتر،السابقمدربھممع

مثلسلبیةعواقبلھایكونأنیمكنالسابقمدربھمزیارةأنیعرفأنالنمسافریقعلى
ھذه.

دورة حیاة األزمة تمر بمراحل ثالث:

یمكنحتىاإلجراءاتواتخاذاألزمةباستشعاریعرفما:وھياألزمةقبلمامرحلة-1
تفادیھا.

اآلثارمنتحدالتياإلجراءاتاتخاذخاللمنوقوعھا:حالفياألزمةمواجھةمرحلة-2
الضارة والعمل علي تصفیتھا.

ورسمنتصرفوكیفولماذاحدثماوتحلیلدراسةخالل:مناألزمةبعدمااجراءت-3
سبل عدم تكرارھا.

مكونات العالقات العامة الفعالة في إدارة األزمات

العامةالعالقاتفيسحریةرصاصةتوجدالأنھاألذكیاءالعامةالعالقاتمحترفویدرك
نھجمنالعامةالعالقاتاستراتیجیاتأفضلتستفید،ذلكمنبدالًاألزمات.إلدارةالناجحة

متعدد الجوانب یعالج العدید من المكونات األساسیة للعالقات العامة الفعالة إلدارة األزمات.

التنبؤخاللمنالجیدة.األزماتإلدارةالعامةالعالقاتأساسھوالقويالتخطیطتخطیط:●
،مبكروقتفياالستجابةلخططاالستباقيوالتصمیمالمحتملةاألزماتبسیناریوھات

یمكن لوكر ساندز تزوید شركتك باستجابات معقدة ودقیقة لمجموعة من األزمات.
إلىسواءحدعلىوالخارجيالداخليالجمھورسیتطلع،أزمةحدوثحالةفيتمرین:●

األزماتإدارةفيالعامةالعالقاتتدریبیوفرإجابات.علىللحصولشركتكإدارةفریق
بذكاءلالستجابةویجھزھماألزماتإدارةتقنیاتفيأساًسابكالخاصاإلدارةلفریق

بطریقة تخفف الضرر الذي یلحق بشركتك.
مشورةإلىبحاجةفأنت،فعلیةعامةعالقاتأزمةحدوثحالةفي:التنفیذفيالمساعدة●

شركاتأفضلتقدمالخبرة.ذويالعامةالعالقاتمتخصصيمنإستراتیجیةواستشارة
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بعدوالتعافيالحدثخاللعملكلتوجیھعملیةمساعدةاألزماتإلدارةالعامةالعالقات
الحدث.

أسباب األزمات

یحلل البعض أسباب اندالع األزمات إلى عدد من األسباب اإلداریة والسلوكیة  كما یلي:

متاحةغیرالمعلوماتكانتأومتعمد،غیرأومتعمداذلكأكانسواءالخاطئة:المعلومات●
الذيالشيءوھولألمورالصحیحغیروالتقییمالخاطئاالستنتاجیعطىذلكفإنقاصرةأو
مؤیدةعواملأوقوىلظھورمصدراتكونألنقابلةإجراءاتأوقراراتظھوریستتبعقد

ومعارضة یؤدي االحتكاك بینھا إلى السخونة واالشتعال.
أوالوجدانیةالجوانبعلىلألموروالتقییمالتقدیریعتمدحینمالألمور:الخاطئالتفسیر●

مصادرعلىالمعتمدالخاطئفالتفسیرالعقلیة؛الجوانبمنأكثرالتفسیرعملیةفيالعاطفیة
مننوعاویسببالحقیقيالواقععنمنفصلةالقراراتیجعلللمعلوماتدقیقةغیر

االحتكاك.
أوالعملببیئةعالقةذاتضغوطاأوداخلیةأوخارجیةضغوطاتكونقدالضغوط:●

فيالمدیریجعلالضغوطتلكمثلتحتفالعملذلك؛كلتكونوقدشخصیةضغوطا
موقف صعب قد یشتعل في أیة لحظة.

والتمسكوالجمودالتكرارطریقالعاملینأوالقادةبعضیختارفقدوالتكرار:الجمود●
باإلثارةیتمیزالذيالنموطریقاستخدامإلىیلجئونقدأومھامھمتحقیقفيبالتقالید

وقتمنالحواجزدفعیستلزموالتطوریتغیرفالعالمالمتطور؛واألداءالعالیةواإلنتاجیة
آلخر لعدم السماح للمشكالت أن تقف عائقا في طریق النمو.

كانتوكلماغایاتھ،لتحقیقاإلنسانأدواتھيفاألھدافاألھداف:تعارضأوغیاب●
وطرقاألھدافتحدیدوعدمبسرعة،الغایاتتحققتكلماللقیاسوقابلةمحددةاألھداف

تحقیقھا یؤدي لعدم بلوغ الغایات.
المعلقةالمسائلبسببوقعتالتاریخیةاألزماتمعظمالسھلة:الحلولعنالبحث●

أوالللمشكالتحلولعنالدائمالبحثمنبدفالبعدتحسملمالتيالمھملةوالمشكالت
بأول وال ینتظر أن تنزوي من تلقاء نفسھا أو تنتظر الحلول السھلة أن تأتي من ال شيء.

االتجاهفيالسیرأوالنموعناإلنسانفكرتوقفعلىیعملھدامسالحوھيالشائعات:●
منھالتخلصأوعنھاالبتعادیستطیعوالاالنسانیصیباجتماعيوباءفھيالصحیح؛
األزماتمنكثیرفيتتسببالمناسبالوقتفيوإطفاؤھااكتشافھایتملموإذابسھولة،
الكبرى.

والمادیةالبشریةاإلمكاناتاستثمارفيالفشلإلىاإلدارةسوءیؤديقداإلدارة:سوء●
وتدنيوالفساداالنحرافلتشجیعمصدرإلىاإلداريالكیانتحولإلىیؤديمماالمتاحة
اإلنتاج.

تصنیف األزمات
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أواألزمةشدةحیثمنمثالإلیھا؛النظرلوجھةتبعامختلفةنواحمناألزماتتصنیفیمكن
كماموضوعھاحیثمنأوشمولھاحیثمنأوصعوبتھادرجةحیثمنأوتكرارھاحیثمن

یلي:
حیث شدة األزمة:من

كبیراًتأثیراًاألزمةأطرافبعضأوكلعلىتؤثرالشدة،بالغةأزمةعنیفة:أزمة●
كاألزمات العمالیة التي قد تصاحبھا أعمال عنف.

اإلشاعاتبعضعنالناشئةكاألزماتضعیفتأثیرذاتأزمةوھيھادئة:أزمة●
المفضوحة.

من حیث تكرارھا:أما

أزمة متكررة: تحدث بشكل دوري كاألزمات االقتصادیة.✔
كاألزماتمتكررة،بأسبابارتباطھالعدمدوري،بشكلتحدثالمتكررة:غیرأزمة✔

عنالناتجةاألزماتأوالسیاسیة،األزماتوبعضالجویةاألحوالسوءعنالناشئة
الھزات األرضیة.

:ومن حیث درجة صعوبتھا

لھاولیسشدیدة،خطورةتشكلالالتياألزماتوھيعمیقة):غیر(أوسطحیةأزمة✔
أسباب أو جذور عمیقة كاألزمات الناجمة عن اإلشاعات المفضوحة.

ألسبابنتیجةوتقعالبالغة،الخطورةذاتاألزمةوھيعمیقة):(أوسطحیةغیرأزمة✔
عمیقة، ومن ثم یمكن تسمیتھا "باألزمة ذات الجذور".

أما من حیث شمولھا:

بینالسیاسیةكاألزماتالمجتمع،أفرادكاملعلىتؤثرالتياألزمةوھي:شاملةأزمة✔
بلدین.

تعصفقدالتيكاألزماتالمجتمع،أفرادبعضعلىتؤثرالتيوھي:جزئیةأزمة✔
ببعض الشركات في بلد ما.

:ومن حیث موضوعھا

وھي التي تحدث ألسباب دینیة.:أزمة دینیة✔
وھي التي تنبثق من البیئة الثقافیة.:أزمة ثقافیة✔
"كاإلنتاجالمنظمةفياالقتصاديالوضعتدھورنتیجةتنشأالتيوھي:اقتصادیةأزمة✔

وطرق التموین".
وھي التي تنشأ من منطلقات سیاسیة.:أزمة سیاسیة✔
تھدد األمن االجتماعي.وھي التي تنشأ نتیجة ظھور قضایا اجتماعیة:أزمة اجتماعیة✔
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القواعد التي تقوم علیھا إدارة األزمات

المرونة التي تمكن من التشغیل التنظیمي للمؤسسات وإعادة تشكیلھا وفق ظروف األزمة.▪
العنایة بتشكیل ووضع سیاسات عامة لكافة القضایا المجتمعة المتعلقة بإدارة األزمات.▪
تشجیع الدراسات واألبحاث المتعلقة باألزمات.▪
تحدید أفضل األسالیب لتنمیة وعي الرأي العام بمخاطر وتحدیات األزمة.▪
كلواستكشافاألزمةلطبیعةالكاملواإلدراكالمستقبلاستقراءفيوالفعالیةالكفاءة▪

البدائل الممكنة لدرء أخطار األزمة أو التخفیف منھا عند حدوثھا.
مناإلفادةمراعاةمعواألفرادالمجموعاتاھتماموتوجیھاألولویاتتحدیدعلىالقدرة▪

التغذیة المرتدة التي تفید التنظیم بردود فعل متعددة تجاه أسالیب معالجة األزمة.
اكتشاف إشارات اإلنذار وتعني تشخیص المؤشرات واألعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما.▪

دور العالقات العامة في إدارة األزمات

ماغالًباوالجمھور.المنظمةبینالمعلوماتتدفقإدارةممارسةھي)PR(العامةالعالقات
لجمھورھافردًیاتعرضأومنظمةتكتسبالتيالعامةالعالقاتباسمالعامةالعالقاتإلىیشار

مما،وبالتالي،الشركاتصورةمعتتعارضقدعاماھتمامذاتموضوعاتباستخدام
منافذفياالنكشافتعرضالعامةالعالقاتألنھذاصورتھا.بتوضیحالمنظمةقیامیستلزم
األنشطةتشملاإلعالنات.بھاتتمتعالثالثلطرفشرعیةتقدمفھي،موثوقةثالثطرف

المشتركة التحدث في المؤتمرات والعمل مع الصحافة والتواصل مع الموظفین.

أوالمستثمرینأوالعمالءأوالموظفینمععالقةلبناءالعامةالعالقاتاستخدامیمكن
العامةالساحةفيتصویرھاكیفیةفيمصلحةلھامنظمةأيتقریباالناس.عامةأوالناخبین

العامةالعالقاتمجالفيالتخصصاتمنعددیوجدالعامة.العالقاتمنمعینمستوىتوظف
).2007(بارتونالعمل.عالقاتأوالمستثمرینعالقاتأواإلعالمیةالعالقاتمثل،

Standardفي Media Group،عندمافعالعامةعالقاتقسمإلىالحاجةنشأت
قصةنشرالذيالمراسلبرؤیةمطالبةالمجموعةمكاتبكیباكيلوسياألولىالسیدةاقتحمت

سجلذلك.یحاولكانمصوًراوصفعتاألمامإلىومضت،الدولةشؤونفيتدخلھاعن
تمالتيالقصةأنعامبشكللألمةیؤكدأنبالمجموعةالعامةالعالقاتقسمعلىكانالحدث.
).2008(أوبنجاحقدعلىولیسحقائقعلىمبنیةكانتعرضھا

یكونأنیمكناألولىالعائلةعنالقصصنشرأنالكینيلإلعالمھذهالحدثحالةأثبتتلقد
بأنوتكراًرامراًراالحكومةجادلتلقدالصحافة.حریةھناكذلكومع،ومضجًراصعًبا

البرلمانفيمعارضةتوجدالحیثكینیامثلبلدفيولكن،مسؤولیاتمعتأتيالحریة
بھقامتالذيالعامالحارسبصفتھاالرابعةالسلطةتعمل،حالًیااالئتالفیةالحكومةبسبب
)2008(ماكاليوفاضحة.فاسدةصفقاتھائل.عنالكشففيتحیزدون
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لمكاتبالحكومةمھاجمةسببعنالقلیلسوىمعروًفایكنلم،قریبوقتحتى
Standard Groupللرئیسزوجتینوجودعنقصةأناآلنظھر،2006عامفي

أفادمختلفة.القصةكانت،الحادثوقععندماولكن،المھنيغیرالسلوكھذاسببكانت
منمبكروقتفيالبالدفيإعالمیةمجموعةأكبرثانيأسكتتالكینیةالشرطةأنمسؤولون

وحرق،مطبعتھاوعطل،التلفزیونیةمحطتھاأغلقتحیث،2006مارس2،الخمیسیوم
صحفھا بعد أن أفادت بأن الرئیس مواي كیباكي أجرى محادثات سریة مع خصم سیاسي.

تحسین العالقات العامة یؤدي إلى إدارة األزمات

خاصًة،أعمالھافيكبیراضطرابحدوثفيیتسببموقفمواجھةإلىشركةأيتتطلعال
ماليتأثیرإلىالعامالتدقیقیؤديأنیمكنالنطاق.واسعةإعالمیةتغطیةتحفزالتيتلك

استجابةأفضلتوفیرمعاألزماتإدارةتخطیطیتعاملسلبي.وحكوميوقانونيوسیاسي
لألزمة.

لضماناألولىالخطوة،األزماتإدارةخطةمنكجزء،مسبًقاالطوارئخططإعدادیعد
خطةعلىتتدربأناألزماتإدارةلفرقیمكناألزمة.لمواجھةمناسببشكلالمنظمةاستعداد

علىبوضوحالخطةتنصأنیجبكتدریب.الستخدامھمحاكىسیناریوتطویرخاللمنأزمة
المتحدثمثل،المحددوناألشخاصھماألزمةعنعلًنایتحدثونالذینالوحیدیناألشخاصأن

باسم الشركة أو أعضاء فریق األزمة.

،مھمأمروكفاءةبسرعةالعملفإنلذا،أھمیةاألكثرھياألزمةحدوثبعداألولىالساعات
خارجًیابیانلتقدیمالتحضیرعندوظیفة.كلأداءسرعةمدىإلىالخطةتشیرأنویجب
بھاالتالعبتمأوصحیحةغیرمعلوماتتقدیمیؤديدقیقة.المعلوماتتكونأنیجب،وداخلًیا

علىالطوارئخطةتحتويأنیجبكبیر.بشكلالوضعتفاقمإلىوسیؤديعكسیةنتائجإلى
قصیرةالنتائجفيفقطلیسالنظرعلىالقرارصانعيتساعدأنشأنھامنوإرشاداتمعلومات

المدى ولكن اآلثار طویلة المدى لكل قرار.

الحاجة الماسة لخطة إدارة األزمات

مضى.وقتأيمنأسرعتنتقلوالمعلوماتاألخبارألنضروریةاألزماتإدارةخطةتعد
األزماتحولواالدعاءاتاألسئلةعلىبسرعةاإلجابةعلىقادرةالشركاتتكونأنیجب
منأكثراألزماتإدارةفيأخطأتالتيالمنظماتعلىأكثرأمثلةھناكاألفق.فيتلوحالتي
معوتتعاملمستعدةغیرالشركاتمعظمتكون،أزمةحدوثعندالصحیح.بالشكلفعلھا

األزمةبأنالتظاھرأو،تصعیدهأو،الموقفعرقلةالمنظماتتحاولقدسيء.بشكلالموقف
بدایةفيثمیًناوقًتاتضیعالتيللمنظماتیمكنسوًءا.الوضعیزیدونفقطلكنھم،ستنتھي
،المحكعلىالمنظمةأصولأھماألسھم.أسعاروتراجعاإلیراداتفيخسارةتتوقعأناألزمة

بإطالقماشخصسیقوم،النھایةفيألنھالجمھورعنالحقیقةإخفاءمنجدوىالسمعتھا.
الموقفھذاینشأأنیمكنعمالئھا.منالشركةلحمایةأحیاًنااألزماتإدارةتستخدمصافرة.
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بثھاتمالتيالقصةأنزعمالمثالسبیلعلى،الشركةضدكاذبةادعاءاتالعمالءیقدمعندما
في األخبار أو طباعتھا على الورق خاطئة ولكنھا صحیحة.

نماذج ونظریات إدارة األزمات

قبلاألزمةمعالتعاملكیفیةفھمبنجاحاألزمةفتیلنزعفياألزماتإدارةنموذجیتطلب
المشكالتإدارةتشمل:مراحلأربعمناألزماتإلدارةنموذجیةعملیةإنشاءتمحدوثھا.

والتخطیط والوقایة واألزمة وما بعد األزمة.

لألزمات.الفعالةلإلدارةاألھمیةبالغأمًرااألزماتوقتفيلمنظمةالمعلوماتتوفیریعد
التيالقیادةومستویاتالمعلوماتشبكاتتعقیداتوالوظیفیةالھیكلیةاألنظمةنظریةتتناول
علىالمنظماتفيالمعلوماتتدفقالوظیفیةالھیكلیةالنظریةتحددالتنظیمیة.االتصاالتتشكل

تسمىأنماطفيالمنظماتفيالمعلوماتتتدفق"روابط".وأعضاءمنمكونة"شبكات"أنھا
الشبكات.

التدریب على خطط العالقات العامة وإدارة االزمات

منتعدانھابل،لالزماتالتخطیطعندالفعالةاالستراتیجیاتمنالتدریباستراتیجیةتعد
فيالتخصصاتكافةتتضمناالستراتیجیةوتلك،االزمةادارةلكفاءةوقیاساتأثیرااكثرھا
حسبالتدریبوانماطصورتختلفوبالتاليالعامةالعالقاتمسؤوليبینھاومناالزمةادارة

وفوائداھدافعدةالىراجعالتجاربواجراءالتدریبببرامجالمؤسسةواھتمام.تخصصكل
المؤسسةقدراتوامكانیاتالختیارفرصةیعداالزماتادارةخططعلىالتدریبان-منھا:

المادیة والبشریة ومدى قدرتھا على االستعداد لمواجھة االزمات.

،الحـدوثالمتوقعـةباألزماتالخاصـةوالبیانـاتالمعلومـاتوتحـدیثمراجعـةفـيیسـاھم-
والتـي تمثـل السیناریوھات المحتملة.

فيالسرعةومدىاالزمةادارةبفریقعضولكلوالمسؤولیاتاالدوارفعالیةمدىمراجعة-
تحقیقھا.

أوجھومعرفةاالزماتادارةخطةعلىوالتعدیالتالتحسیناتإلدخالفرصةالتدریب-
القصور بھا.

ادارةفيالمنظمةثقافةتدعیمفيیساھمالتجاربواجراءاالزماتادارةعلىوالتدریب
بالمنظمةالعاملینبیناالزمةلثقافةاالنتشاروالترویجمننوعاھناكویجعلاالزمات

والمنظمات االخرى، وھذا قد یوجد كل فرد بالمنظمة شعورا بالمسؤولیة تجاه منظمتھ.

فریقلدىالمواجھةعلىوالقدرةالنفسوضبطالثقةدعمفيیساعدالتدریبفانھذاجانبالى
تأخذالحـدوثمتوقعـةالزمـاتسناریوھاتعلىالتدریببرامجتكرارنتیجـة،االزمةادارة
الوقتنفسوفيكفاءتھاثباتفيعضوكللرغبة،االجراءاتتنفیذفيالواقعیةمنشكال
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اداریةوخبراتمھاراتاكتسابفيدورةعنفضالھذازمالئھمعالتنسیقعلىقدرتھ
والتعدیالتالتحسیناتادخالعندفعالةتكوننمطیةغیرحلولوظھورجدیدةوفنیةواتصالیة

على الخطة.

وسائل االتصال في العالقات العامة

وأھمھاالمختلفةاإلعالموسائلالتسویقياالتصالينشاطھاممارسةفيالعامةالعالقاتتستخدم
المؤسسة،كمجلةبنفسھاتصدرھاالتياإلعالموسائلتستخدمكماالجماھیري،االتصال

كالخطابیةالشخصياالتصالوسائلوھناكوالمھرجانات،والحفالتوالمعارض
والمحاضرات العامة ومكاتب االستقبال وغیرھا، ومن أبرز ھذه الوسائل المستخدمة:

بیناالتصالألنالعامة،العالقاتفيالمستخدمةالوسائلأھممنوتعتبر:المباشرةالوسائل
ردقیاسخاللھامنیمكناتجاھینذاتوسیلةفھيوبالتاليمباشرا،یكونوالمستقبلالمرسل

الفعل أو مستوى االستجابة لما یتم عرضھ من أفكار أو توجھات أو حوار ھادف.

ولكنھاالمطبوعاتمجالفياستخدامھایمكنمتنوعةوأشكالنماذجھناكالمطبوعة:الوسائل
في الغالب تنقسم إلى مجموعتین رئیسیتین ھما:

فكرةتحملالتي(المطبوعة)المكتوبةالوسائلمنتعتبرالبریدیةالرسائلالمباشر:البرید-
وتھدفللمؤسسة،العامةالعالقاتسیاسةمعیتفقخاصاإعدادیعدمعینا،موضوعاأومعینة

إلى تحقیق مصلحة بین طرفین تربطھم صالت طیبة من العمل والتعاون المتبادل.

كبرتوكلمابھا،خاصةمطبوعاتإصدارعلىالمؤسساتتعتمدماكثیراحیثالمطبوعات:-
اإلخراجمنراقمستوىوعلىومتنوعةكثیرةمطبوعاتتصدرأناستطاعتكلماالمؤسسة

نشراتشكلعلىتكونأنفیمكنعدة،أشكالوتأخذتتعددقدالمطبوعاتھذهومثلالفني،
تحتوي بعض البیانات عن المؤسسة والخدمات التي تقدمھا وأنسب الطرق لالتصال بھا.

الخاتمة

لقدموجز.واحدمدخلفياألزماتإدارةعنمعروفھوماكلاستخالصالصعبمن
حینفياألزمات.إدارةومحللوباحثووضعھاالتيوالدروسالممارساتأفضلتحدیدحاولت

بعضوفيالضررتقللأنیمكنلألزماتالفعالةاإلدارةفإن،سلبيكتھدیدتبدأاألزماتأن
األزماتفإن،ذلكومعاألزمة.قبلعلیھكانتمماأقوىتظھرأنمالمنظمةتسمحالحاالت

علىیجبلذا،أزمةضدمحصنةمنظمةتوجداللكنالمنظمة.لتحسینالمثلىالطریقةلیست
التياألفكارمنعدًدااإلدخالھذایقدمأزمة.لمواجھةلالستعدادجھدھمقصارىبذلالجمیع
ببلیوغرافیایوجداإلدخالھذانھایةفياألزمات.إلدارةفعالبرنامجفيدمجھایمكن

الضوءتسلیطفيالرئیسیةللكتاباتقصیرةملخصاتالمشروحةالببلیوغرافیاتقدممشروحة.
ویوفراإلدخالھذافيالموجودةالرئیسیةالموضوعاتإدخالكلیحدداألزمات.إدارةعلى

اقتباسات لمساعدتك في تحدید موقع تلك المصادر.
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التوصیات

التيألھمیتھانظرااالھتمامبعضیعیروھاانمسؤولینمنتطلبالتياالموربعضھناكان
تعود على تحقیق اھداف المؤسسة ، لذا قمنا بتلخیصھا في النقاط التالیة :

یشملوالذيبالمدیریةالخاصالتنظیميبالھیكلالعامةللعالقاتخاصقسمتجسیدضرورة.1
والتخطیطاالزمةمعالتعاملمھمةلیتولى،االزماتوادارةالعامةالعالقاتوظائفجل

لھا في شتى مراحلھا .
المؤسسةإلرشادوذلكاالزماتوادارةالعامةللعالقاتبمستشاریناالستعانةضرورة.2

بكیفیـة التعامل مع االزمة .
االھتمام بوسائل االتصال اثناء االزمة ووضع االساسیات والخطط الواضحة لھا ..3
حولالوعيلزیادة،واالزماتالعامةالعالقاتمجالفيتخصصیةتدریبیةدوراتعقد.4

الناجمةاالضرارحدوثمنالحدوكذا،االزمةاثناءكجھازالعامةالعالقاتتواجداھمیة
عن حدوث ازمات.

فيالعالقةذات،المدیریةمعھاتتعاملالتيوالھیئاتاألخرىالجھاتمعالتنسیقضرورة.5
تنفیذ خطط االزمات والتعامل معھا .

،مبھمةكانتاذااالزمةاسبابعنللمدیریةالخارجيوالداخليالجمھوراطالعضرورة.6
فیماالطیبةالعالقةعلىالحفاظوكذاوالمدیریةالجمھوربینالمستمرةالثقةلتنمیةوذلك

بینھم .
معالعالقاتوتحسین،االزمةاثناءخاصةاالتصالوسائلمعالتعاملتكثیفعلىالعمل.7

االذاعة الخاصة.
توفرتراعيوان,العامةبالعالقاتالقائمینمستقبالتوظفأنالمؤسسةعلىیجب.8

الكفاءات التالیة:
القدرة االتصالیة.✔
القدرة على ادارة النقاش والحوار والتخطیط.✔
ان یتمیز بشخصیة منفتحة وعقلیة ابداعیة.✔
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