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  تكوين الصورة الذهنية للشركات ودور العالقات العامة فيها 

متهيد:  

يتزايد االهتمام مبوضوعِ الصورة الذهنية وأمهيتها بالنسبة للمجتمعات والشركات نظراً للقيمة الفعالة      
اإلجيايب اليت تؤديها يف تشكيلِ اآلراء وتكوينِ االنطباعات الذاتية وخ لْقِ السلوكو ، جتاه الشركات لألفراد

وقد وعت ، أصبح تكوين الصورة الذهنية الطيبة هدفاً أساسياً تسعى إليه معظم الشركات اليت تنشد النجاح
الشركات أمهية دراسة وقياسِ الصورة الذهنية املتكونة يف أذهان مجاهريها لكي تبين اخلططَ واالستراتيجيات 

نطباعات واملعارف الذهنية للجماهري وبالتايل خلق بيئة مالئمة لتحقيق نشاطات اليت تعىن بتحسني اال
  ).اإلدارية والتسويقية واملالية واإلعالنية(الشركة املختلفة بكافة جماالا 

يف مثل هذه البيئة يساعد الشركات على حتقيق تناغمٍ بني أهدافها من جهة ورغبات اجلماهري  إنَّ العملَ     
من جهة ثانية معتمدين يف ذلك على هذه القوة اخلفية اليت تساعدها على إيصال أهدافها ورسائلها إىل 
اجلمهور و احملافظة على مدى قدرا على البقاِء والنموِ يف جمتمعٍ يشهد تنافس الشركات يف تقدمي ذاا 

وتشكيلِ الصورة اجليدة اليت تضمن هلا  ومنتجاا وثقافتها لآلخرين، وسعيها الدائم لكسبِ تأييد اجلمهورِ
  .الدعم املعنوي وبالتايل االستمرارية

ومن هنا فإنه من املفيد جداً أن تعملَ الشركةُ بكل قوة ونشاط على بناء هذه الصورة وتعزيزها عند "     
  :وليس عبثاً أن تقوم إحدى أهم قواعد الدعاية على املبدأ اآليت، الداخلي واخلارجي ) ١"(اجلمهور

  )٢("قبلَ أن تبدأَ بالعملِ الدعائي، أعر صورتك الذهنية اهتماماً خاصاً"

   أن تتنازل عن ب ا الرمسيةوهكذا جند أنه ال ميكن ألي شركةالصورة الذهنية من أجند تكوينِ وإدارة ند ،
ومجيع الباحثني .)٣(ا يف هذه احلالة تترك نفسها مفتوحةً على مصادر خمتلفة قد تشكِّلُ صورة غري مرغوبةأل

يف استراتيجية الشركات يثبتون يف حبوثهم األثر السليب بسببِ فقدان السمعة واملساس بالصورة الذهنية 
  .) ٤(للشركة داخلياً وخارجياً

تعاون اإلدارة مع (حدي لبناء الصورة الذهنية املرغوبة يبدأُ من قمة الشركة وال بد أن نشري إىل أن الت     
أي أن الفريق األعلى هو الذي يؤسس الرؤية واالستراتيجية ويضع الصيغة املطلوبة ) دائرة العالقات العامة

كار اليت للسياسة املعتمدة يف بناء الصورة كل حسب زمانه ومكانه، وينتهي بااللتزام طويل األمد باألف
                                                           

  .١٩ص، املرجع السابق ) ١(

 .٦٠ص، نزار ميهوب.د، األسس السيكولوجية للعالقات العامة ) ٢(
  .بتصرف، ٣١ص، غراهام داولينغ، تكوين مسعة الشركة )٣(

أجريت هذه البحوث على شركات كثرية يبلغ تعدادها باآلالف تعرضت ألزمة فقدان السمعة، ،بتصرف،٣٠ص، غراهام داولينغ، تكوين مسعة الشركة (٤)
ا بإنفاق ماليني اجلنيهات على طالء تصميم جديد للدفة يف مؤخرة طائرا  Britsh Airwaysللعمالة اآلسيوية الرخيصة، أو كقيام شركة NIKE كشركة (

   .يف الوقت الذي كانت تدخل فيه مبساومات مع موظفيها لتخفيض التكاليف مما أدى إىل أزمة فقدان السمعة



يقدمها هذا البحث والذي بدوره يقدم التوجيه للفريق األعلى واملوظفني ليبدعوا شركة  حتمل صورة ذهنية 
  .فاجليد أفضل من الرديء بكل تأكيد، جيدة

  .مفاهيم تأسيسية: املبحث األول

  .مفهوم الصورة الذهنية: املطلب األول

  ):لغوياً(تعريف الصورة الذهنية   - أ

 يف خياله مبثابة والصورة م،اس والتمثالُ الشكلُ"  بأا الصورة الوسيط املعجم فيعر العربية اللغة يف     
 التمثالِ أو الشكلِ مثل ريصو ما كل"  األساسي العريب املعجم يف بالصورة ويقصد، " العقل أو الذهن
ويعرف قاموس ويبستر  )٥("اسم والتمثال الشكلُ" بأا الروس معجم ويعرفها   "والصفة والنوع اسم

بأا التقدمي العقلي ألي شيء ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مباشر، أو هي   Image"الصورة الذهنية"
، حماكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة حنو شخصية معينة أو نظام ما أو فلسفة ما أو أي شيء آخر

لمس أو وهى أيضا استرجاع ملا اختزنته الذاكرة أو ختيل ملا أدركته حواس الرؤية أو الشم أو السمع أو ال
   .)٦(التذوق

 ،)IMITARI( بالفعل املتصلة) IMAGE( كلمة إىل الالتيين أصله يف الذهنية الصورة مصطلح ويعود     
 أن إال والتمثيل احملاكاة على يدل الذهنية للصورة اللغوي املعىن أن من الرغم وعلى ،"لمثّي" أو" حياكي"

 أفراد بني شائع عقلي تصور) "ويبستر( معجم إليه أشار الذي املعىن وهو ،"االنعكاس" الفيزيائي معناها
 هذا لكن ،"الذهين االنطباع"بـ الكلمة تلك ترجم حني به حوصر ،"معني شيء أو شخص حنو معينة مجاعة

 تلك كبري حد إىل يشبه ،جزئي انعكاس هو وإمنا وكامالً تاماً انعكاساً ليس الفيزيائي االنعكاس أو االنطباع
 املرآة، تعكسها فال األخرى األجزاُء أما فقط للمرآة املقابل اجلزء إال ليست فهي املرآة يف املنعكسة الصورة
 يف كثرية تفاصيل خيتزل التصور وهذا ما، أمر عن ذهنه يف اإلنسان به حيتفظ حمدود تصور فهو وبالتايل
 تكون وقد ،انطباع أو صورةٌ أو ذهنيةٌ فكرةٌ" بأا اإلعالمية املصطلحات معجم ويعرفها، )٧(واحد مشهد

                                                           
 دعم مشروع – اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دورات إحدى إىل مقدمةاملصري  العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة) ٥(

  .٥-٤ص، الدسوقي أمحد/  دكتور مقدم إعداد ،اإلنسان حقوق جمال ىف القدرات
 ٤- ٢ باإلنترنت للتعليم السادس الدويل املؤمتر إىل مقدم، العصر وحتديات العوملة بني اإلنترنت شبكة على التجارية للعالمات الذهنية الصورة )(٦

  .٥٧ص، قطب حممد ميسون/د.م، عتريس فاروق فاتن/د.م إعداد٢٠٠٧سبتمرب

)٧ ( h�p://www.gccconference.org/Ac"va"ons/6/1.doc   ورشة عمل بعنوان)للمحاضر ) حنو صورة ذهنية متميزة للعمل اخلريي
  .د حيىي املفرححمم



 له رمسها اليت وصورته الشخص، ذلك عن كوا اليت فكرته أي إنسان، ذهن يف لشخصٍ أو يٍءلش صورةً
  ، )٨("عنه انطباعه أو ذهنه يف

 موقفاً أو هاملشو اإلفراط حد إىل متشااً رأياً ومتثل ما مجاعة أفراد هامحل يف يشترك عقلية صورة" درِواملَ ويف
 لشيٍء أو لشخصٍ ونفسيةٌ عقلية صورة" الفرنسي القاموس يفو، "حدث أو قضية أو شخص من عاطفياً
  .)٩("غائب

 :تعريف الصورة الذهنية اصطالحاً - ب

 ،)والترليبمان( وأطلقه العشرين القرن أوائل يف عليه متعارف كمصطلح ظهر الذهنية الصورة مفهوم إن     
 ذهن رئيسي بشكل وتستهدف اإلعالم وسائل ا تعمل اليت التأثري عمليات من الكثري لتفسري أساساً ويصلح
  .اإلنسان

بأا جمموعة املعارف والتجارب واخلربات املتراكمة اليت تتشكل يف ذهن " الذهنية الصورةوتعرف      
ت وتؤثر يف سلوك األفراد اجلمهور وترسم انطباعاً معيناً من خالل عدة وسائل اتصالية تشكل هذه االنطباعا

 واجتاهام األفراد بعواطف وترتبط هذه املعارف املتراكمة اهول جتاه جمتمع أو شركة أو مؤسسة ما
  ."وعادام االجتماعية وعقائدهم

وقد كثرت املفاهيم االصطالحية عند الباحثني يف الصورة الذهنية أورد بعضها كما وردت يف عدة      
  :كتب وحبوث ناقشت هذا املفهوم ليتضح مفهومها االصطالحي

 اتصال له كيان أي جتاه اجلماهري وجدان يف تترسب حسية، جتارب عدة حمصلة" يعرفها البعض بأا     
 صحيحاً كان سواء الواقع عن تعبريي وه ،طويلة زمنية فترة وخالل منظمةً أو فرداً كان سواء اجلماهري ذه

  . )١٠("بالتجار ذه يرتبط ما مثري استدعاها كلما وتظهر صحيح، غري أو

 تتكون اليت الفعلية الصورة هي" :)العالقات العامة والصورة الذهنية( يف كتابه عجوةعلي . ويعرفها د     
 غري أو املباشرة التجربة من الصورة هذه تتكون وقد املختلفة، واملؤسسات املنشآت عن الناس أذهان يف

 املوثقة، غري واألقوال اإلشاعات أو والوثائق األدلة على تعتمد وقد رشيدة غري أو عقالنية تكون وقد املباشرة
  ."رؤوسهم يف حيملوا ملن بالنسبة صادقاً واقعاً متثل النهاية يف لكنها

                                                           
 دعم مشروع – اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دورات إحدى إىل مقدمةاملصري  العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة )(٨

 .٥-٤ص، الدسوقي أمحد/  دكتور مقدم إعداد ،اإلنسان حقوق جمال ىف القدرات
)٩(

http://www.ensanyat.com/twasol.asp   ورد ذلك يف حرف الصاد مصطلح الصورة الذهنية.  
 دعم مشروع – اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دورات إحدى إىل مقدمةاملصري  العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة (١٠)

  .بتصرف ٧-٦-٥ص، الدسوقي أمحد/  دكتور مقدم إعداد ،اإلنسان حقوق جمال يف القدرات



) اخلريية اجلهات يف العامة والعالقات اإلعالم( يف كتابه العامر عثمان.د يعرفها كما الذهنية والصورة      
 هي الذهنية الصورة أن أي ،"األشياء ويفسر ويدرك يفهم أن خالهلا من اإلنسان يستطيع اليت اخلريطة بأا"

 فكرة وهي إجيابية أو سلبية سواء أفعال من ذلك عن يترتب وما معني موضوع عن الفرد يكوا اليت الفكرة
 األفراد سلوكيات خالهلا من تتشكل حبيث واملنظم املركز اإلحياء على أو املباشرة على مبنية عادة تكون

 يف الفرد يكوا اليت املعتقدات و واألفكار املعارف من جمموعههي ":  هولسيتنظر  ةو من وجه ،املختلفة
 الفرد ويقوم فيه يعيش الذي العامل و ذاته عن معني نظام فق و ا وحيتفظ املستقبل و احلاضر و املاضي
 كما ، احلاجة عند الستحضارها معاملها برزأو خصائصها بأهم حيتفظ و املعتقدات و فاراملع هذه بترتيب
  ."الفرد هلا يتعرض اليت املباشرة وغري املباشرة السابقة اخلربات الصورة هذه تكوين يف يتدخل

 النهائي الناتج هي الذهنية الصورة: ")العريب الطفل وثقافة اإلعالم( يف كتابه العبد عديل عاطف.ويقول د    
 معني، شعب أو معني، نظام أو معني، شخص إزاء اجلماعات أو األفراد عند تتكون اليت الذاتية، لالنطباعات

 أن ميكن آخر شيء أي أو معينة مهنة أو دولية أو حملية منظمة أو مؤسسة أو منشأة أو معني، جنس أو
 املباشرة، وغري املباشرة التجارب خالل من االنطباعات هذه وتتكون اإلنسان، حياة على تأثري له يكون

 خالصة تتضمنها اليت املعلومات صحة عن النظر بغض واجتاهام األفراد بعواطف التجارب هذه وترتبط
 أو ويفهمونه حوهلم ما إىل خالله من ينظرون صادقاً واقعاً ألصحاا بالنسبة متثل فهي التجارب، هذه

  .)١١("أساسها على يقدرونه

 .)أبعادها، خصائصها، أنواعها(الصورة الذهنية  - ت

 :خصائص ومسات الصورة الذهنية •

  : يلي ما بينها من نذكر الذهنية، الصورة ا تتسم اليت املختلفة واخلصائص السمات من العديد هناك 

 ذلك مرجع ولعل ،ةبالدق تتسم ال الذهنية الصورة أن إىل الباحثني من كثري ذهب: الدقة عدم - ١
 األحيان معظم يف تعرب ولكنها ،يالكل الواقع عن بالضرورة تعرب ال الذهنية الصورة أن هو أساساً

 اآلخرين عن شاملة فكرة تكوين إىل يلجئون عادة األفراد وأن السيما ،يالكل الواقع من جزئية عن
  ٠الكاملة املعلومات مجع على القدرة لعدم عليها حيصلون قليلة معلومات خالل من

                                                           
)١١(

http://www.ensanyat.com/twasol.asp  ورد ذلك يف حرف الصاد مصطلح الصورة الذهنية. 



 اليت العوامل وتتعدد التغيري، ومقاومة الثبات إىل متيل الذهنية فالصورة: للتغيري املقاومةالثبات و - ٢
 يتعلق املتغريات هذه وبعض الذهنية، الصورة يف احملتمل التغيري يةوكيف يةكم يف وتؤثر حتدد

   ٠خالهلا من الواردة بالرسائل يتعلق اآلخر وبعضها ذاا، بالصورة

 لذلك ونظراً فيه، املبالغ التعميم على الذهنية الصورة تقوم: الفردية الفروق وجتاهل التعميم- ٣
 صورة عليه تنطبق الصورة موضوع اجلماعة أفراد من فرد كل أن آلية بطريقة يفترضون فاألفراد
  ٠فردية وفروق اختالفات وجود من الرغم على ككل اجلماعة

 جتاه للجمهور املستقبلية والتصرفات بالسلوك التنبؤ يف الذهنية الصور تسهم: باملستقبل التنبؤ - ٤
انطباعات  باعتبارها األفراد لدى املنطبعة الذهنية فالصورة املختلفة، واألزمات والقضايا املواقف

 قد اليت بالسلوكيات تنبئ أن ميكن واألشخاص والقضايا املوضوعات حول األفراد لدى واجتاهات
  ٠مستقبالً اجلماهري عن تصدر

 ال فالفرد واملكان، الزمان حلدود بتخطيها الذهنية الصورة تتسم: واملكان الزمان حدود يختط - ٦
 الذي العامل مث بلده عن صوراً ليكون يتخطاها بل معينة حدود عند الذهنية لصوره تكوينه يف يقف
 عن ذهنية صور ويكون ،املاضي عن ذهنية صور يكون فاإلنسان الزمان مستوى وعلى فيه، يعيش

 واألماكن األزمنة عن ذهنية صوراً يكون اإلنسان أن يتضح وبذلك املستقبل، إىل إضافة احلاضر،
  .)١٢(واالستنتاج  التخيل على قدرته إىل إضافةً ومشاهداته ومدركاته ملعارفه وفقاً املختلفة،

تكمن يف  الذهنية للصورة أخرى وخصائص مسات عدة نلمح أن السياق هذا يف لنا ميكن و -
   :أن

الصورة الذهنية ذات طابع ديناميكي فهي قابلة للتغري بظروف الزمان واملكان وحيكمها جمموعة من  �
كالعادات والتقاليد والبيئة وهوية الشركة وثقافتها (العوامل املؤثرة الثقافية واالجتماعية يف تكوينها 
 ". يف املبحث الثالث هذا ما سنناقشه"، )"اخل....والطريقة االتصالية لصاحب الصورة مع اجلماهري

الصورة الذهنية ذات طابع معريف متأثر باملعارف واملعلومات اليت تبث للجماهري بطرق خمتلفة وهي  �
وصول املعلومة ومن مث حتليلها مث إدراكها (بالتايل ختضع لعمليات متسلسلة من املراحل املعرفية 

 .جتاه املؤسسة) سليب أو إجيايب(ومن مث القيام بسلوك 

                                                           
 دعم مشروع – اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دورات إحدى إىل مقدمة املصري العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة)١٢(

 .، بتصرف٩-٨-٧ص، الدسوقي أمحد/  دكتور مقدم إعداد، اإلنسان حقوق جمال يف القدرات



رة الذهنية ذات طابع متكامل فهي ال تتكون عند اجلماهري إال بعد تكامل اجلهود املنظمة الصو �
 .للشركات وعلى مجيع املستويات اليت ينتظرها اجلمهور

 :أنواع الصورة الذهنية •

  :يعدد جفكينـز أنواع الصورة الذهنية فيما يلي

  ٠خالهلا من نفسها املنشأة ترى اليت الصورة وهى: املرآة الصورة - ١
  .املؤسسة اآلخرون ا يرى اليت وهى :احلالية الصورة - ٢
  .اجلماهري أذهان يف لنفسها تكوا أن املنشأة تود اليت وهى: املرغوبة الصورة - ٣
 األخرى املنشآت منافسة االعتبار يف أخذنا إذا تتحقق أن ميكن صورة أمثل وهى :املثلى الصورة- ٤

  .اجلماهري على التأثري يف وجهودها
 انطباعاً منهم كل يعطى للمنشأة خمتلفني ملمثلني األفراد يتعرض عندما دثْوحتْ: املتعددة الصورة - ٥

 إىل أو إجيابية صورة إىل يتحول أن فإما طويالً التعدد هذا يستمر ال أن الطبيعي ومن عنها، خمتلفاً
 لشدة تبعاً والسلبية اإلجيابية العناصر تظلها موحدة صورة اجلانبني بني جتمع أن أو سلبية صورة
)١٣(د األفرا هؤالء على منها كل تأثري

 

 :مكونات وأبعاد الصورة الذهنية •

 أساسية أبعاد أو مكونات ثالثة على تشتمل الذهنية الصورة أن على الباحثني معظم بني إمجاع هناك      
  :يلي فيما تتمثل

 من يدرك اليت املعلومات البعد ذا ويقصد: Cognitive component أو املكون املعريف البعد - ١
 الصورة عليه تبىن يالذ األساس يه املعلومات هذه وتعترب ما، شخصاً أو قضية أو موضوعاً الفرد خالهلا
 املعلومات دقة على وبناًء املختلفة، والقضايا املوضوعات وعن اآلخرين عن الفرد يكوا اليت الذهنية

 فإن املعريف للبعد ووفقاً، معنه نكوا اليت الذهنية الصور دقة تكون اآلخرين عن عليها حنصل اليت واملعارف
 حصل اليت اخلاطئة واملعارف املعلومات عن أساساً ناجتة أخطاء يه األفراد لدى يف الصورة املتكونة األخطاء

  ٠األفراد هؤالء عليها

 أو باإلجياب امليل الوجداين بالبعد يقصد: Affective component الوجداين أو املكون البعد - ٢
 يكوا اليت الذهنية الصور جمموعة إطار يف ما دولة أو شعب أو شخص أو قضية أو موضوع جتاه السلب

                                                           
 .٩- ٨، ص١٩٨٣جامعة القاهرة، الطبعة األوىل -كلية اإلعالم، علي عجوة. العالقات العامة والصورة الذهنية، د)١٣(



 اليت واملعارف املعلومات تتالشى الوقت مرور ومع ،املعريف اجلانب مع الوجداين اجلانب ويتشكل األفراد،
 واملوضوعات والقضايا األشخاص حنو األفراد اجتاهات متثل اليت الوجدانية اجلوانب وتبقى األفراد كوا

 حدود أمهها العوامل من جمموعة ذلك على ،ويؤثر والسلبية اإلجيابية بني الوجداين البعد ويتدرج املختلفة،
 ، واللغة واجلنس اللون حيث من الشعوب خصائص الوجداين البعد بناء يف يؤثر كما املعرفة، مصادر توافر

 اخلصائص هذه يف والتجانس السلبية، االجتاهات بناء يف تسهم اليت األمور من اخلصائص هذه فاختالف
     .اإلجيابية االجتاهات بناء يف يسهم

 الصورة طبيعة الفرد سلوك يعكس: Behavioral component السلوكي املكون أو البعد - ٣
 نمتكِّ أا إىل أبعادها أحد يف الذهنية الصورة أمهية ترجع حيث احلياة، نؤوش خمتلف يف لديه لةاملشكَّ الذهنية

  .احلياة يف اجتاهام تعكس أا منطقياً يفترض األفراد فسلوكيات األفراد، بسلوك التنبؤ من

  .)اللغوي واالصطالحي( مفهوم العالقات العامة: املطلب الثاين

: العالقةَ :أنَّ على يدل اللغوي املعىن أنَّ لوجدنا العامة العالقات ملفهومِ املكوننيِ اللفظنيِ إىل نظْرنا إذا     
  . )١٤(عالئق واجلمع ،اآلخرِ على أحدهما به يتعلق شيٍء أي ،الفتحِب

.. العام: فالعمى قصري ورجلٌ عمي رجلٌ يقالُ ،مجعٍ اسم العامةُ: والعمم ،اخلاصة خالف هي: والعامة
ريوالقص :اخلاص ،اجلماعةُ: وقيل اجلماعة:والعمم من ١٥( احلي(.  

يتبني العالقةَ أنَّ ذلك من عمليةُ: هي ترابط وتشابك فال ،شيئنيِ بني إال عالقةٌ توجد هلا طرفنيِ بوجود ،
  .الناسِ من اجلماعةُ هم :والعامةُ

وبفطرته يتواصل ، بطبعهوهي أن اإلنسان اجتماعي ، يرتكز مفهوم العالقات العامة على حقيقة علمية     
وقد أثبتت كثري من الدراسات والبحوث ، وال ميكن له أن يعيش يف عزلة عن أخيه اإلنسان، مع اآلخرين

فحاجاته ، العلمية أن اإلنسان ال يستطيع إشباع مجيع حاجاته البيولوجية والنفسية دون التواصل مع اآلخرين
حلاجات، أما االحتياجات االجتماعية فال ميكن أن تقوم هذه تفرض عليه العيش مع اآلخرين إلشباع هذه ا

ولذلك فاإلنسان كائن اجتماعي بطبيعته ال ميكن أن يعيش ، أساساً دون تواصل إنساين مع احمليط االجتماعي
  .)١٦(مبفرده

إن مفهوم العالقات العامة كوظيفة إدارية يربز بشكل واضح يف العديد من التعاريف املطروحة لشرح      
طبيعة هذا االختصاص، وكمثال على ذلك سنورد هنا واحداً من هذه التعاريف يركز على أمهية اجلانب 

                                                           
  .١ط، الكويت ،مطبعة احلكومة ،الكرمي العرباويحتقيق عبد ، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس )١٤(
 ٢٦٢.ص/١٠جملد  - ٦ط، لبنان ، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب )١٥(
 .٢٨ص، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة )١٦(



ثني مجعية للعالقات العامة اإلداري للعالقات العامة وهو تعريف مت اعتماده من قبل ممثلني ألكثر من ثال
م، ونورد هنا هذا التعريف كما ورد حرفياً يف ١٩٨٧بعد اجتماعهم يف املكسيك عام )وطنية وإقليمية(

إن ممارسة العالقات العامة هو الفن والعلم االجتماعي اخلاص بتحليل التوجهات وامليول : "النص املكسيكي
هي أيضا فن استشارة اجلهات القيادية يف املؤسسات وتنفيذ و، وحماولة التنبؤ مبا يترتب عليها من نتائج

خطط برامج العمل اليت من شأا أن ختدم مصاحل املؤسسات باإلضافة إىل مصاحل األفراد املتعاملني 
  .)١٧"(معها

ويتفق الباحثون والعاملون يف جمال العالقات العامة على اختالف نشاطام وتنوعها على أن العالقات      
الرأي ) اجلمهور(علم وفن تشكيل الرأي العام يف االجتاه املطلوب بالطرق اليت تراعي مصاحل " العامة هي 

  .العام

يم أكثر من مخسمائة تعريف قصري تراكمت تعم) بيكس هارلو(ولقد حاول الباحث األمريكي الشهري      
يف األدبيات اخلاصة منذ بداية القرن العشرين وعلى أساس ذلك اقترح تعريفه اخلاص به الذي يشمل 

هي وظيفة خاصة العالقات العامة ": للعالقة مع الوسط االجتماعي) التطبيقية(اجلوانب النظرية والتجريبية 
ت املتبادلة والتفاهم املتبادل، واالعتراف املتبادل والتعاون بني املؤسسة باإلدارة مدعوة إىل تفعيل العالقا

ومساعدة القيادة يف دراسة الرأي ، والقيام بإدارة عملية حلل القضايا أو املسائل املختلف عليها ،ومجهورها
ساعدة القيادة على وم ،واإلشارة إىل مسؤولية القيادة يف مسائل خدمة املصاحل العامة، العام ويف االستجابة له

ومساعدة القيادة على التغيري بفاعلية بالتوافق مع متطلبات ، التغيري بفاعلية يف مسائل خدمة املصاحل العامة
، العصر لتكوين نظام لإلنذار املبكر يف سبيل املساعدة على التنبؤ بالتوجه العام للتطور يف اتمعات

 - االتصال- وسائلها األساسية املبنية على أسس ومعايري التواصلوتستخدم الطرق العلمية على أا وسيلة من 
  ).١٨"(األدبية واألخالقية

 Association Relations Publicاجلمعية الدولية للعالقات العامة  وقدمت

International التعريف التايل:  

امة لكسب تفاهم والع، وظيفة اإلدارة املستمرة واملخططة اليت تسعى ا املؤسسات واملنظمات اخلاصة
واحلفاظ على استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد وذلك من ، وتأييدها ،وتعاطفها، اجلماهري اليت مها

مع سياستها وأنشطتها، وحتقيق املزيد من  -قدر اإلمكان - قياس اجتاهات الرأي العام لضمان توافقه": خالل
  ".ة باستخدام اإلعالن الشامل املخططالتعاون اخلالق واألداء الفعال للمصاحل املشترك

  :عربياً قامت اجلمعية السورية للعالقات العامة بتقدمي التعريف التايل

                                                           
 .٣٢- ٣١ص، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة )١٧(
 .٣٤-٣٣ص ، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة )١٨(



العالقات العامة هي تلك األنشطة واجلهود املدروسة اليت تقوم ا الدول واحلكومات واألفراد من خالل "
جيات واخلطط لتلبية احتياجات تلك رصد اجتاهات الرأي العام جلماهريها وتقييمها، ووضع االستراتي

اجلماهري عن طريق االتصال املتبادل، دف حتقيق التكيف والتفاهم والتناغم الذي يؤدي إىل كسب تأييد 
  .)١٩(" تلك اجلماهري

وأستطيع أن أعرف العالقات العامة بأا الفن اإلنساين القادر على كسب تأييد الرأي العام جتاه مؤسسة 
وعة من األنشطة واالستراتيجيات اليت دف إىل االتصال والتواصل مع اجلماهري لتحقيق ما من خالل جمم

  .حالة انسجام وتناغم بني الطرفني

حيث ، على مستوى الدول واملنظمات والشركات العامة العالقات أمهيةومن خالل ما سبق نالحظ      
 وضعت فقد لذا ،املنظمات لتلك واخلارجية الداخلية اجلماهري متطلبات لدراسةوجدت العالقات العامة 

 اليت بوظيفتها لتقوم العامة العالقات إدارة هيكلها ضمن النامية والدول املتقدمة الدول يف املنظمات معظم
وكما الحظنا من خالل  ،واهليئات املنظمات هذه عن والطيبة احلسنة الذهنية الصورة بناء إىل دف ما غالباً

التعاريف يوجد عنصر مشترك فيها وهو حتقيق التناغم بني الشركات واجلماهري وكسب تأييد الرأي العام 
 تلك خدمات عن إجيابية اجلماهري لدى الذهنية الصورة كانت وكلماوبالتايل بناء صورة ذهنية إجيابية 

 خالل من خدماا وتقدمي رسالتها وأداء أهدافها قيقحت هلا يتيح مناخ وجود ذلك أتاح اهليئات أو املنظمات
  .معها التعاون على واإلقبال لدورها اجلماهري تفهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣٦-٣٥ص ، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة )١٩(



الداخلي (كيفية تكوين الصورة الذهنية لدى اجلمهورين : املبحث الثاين

  .)واخلارجي

ترغب أن تشكل لديها  تحدد طبقات اجلماهري اليتل القيام بعدة حبوث قبل البدء ال بد للشركة من     
، )٢٠()١.١الشكل (الصورة الذهنية ومن مث حتديد الطبقات األكثر أمهية بالنسبة هلا ونوضح ذلك من خالل 

  .وبالرغم من أن املوظفني والزبائن مها أهم مجهورين إال أنه ينبغي عدم جتاهل اجلماهري األخرى

  

  

  

  

  

  

  

وال بد أن نشري إىل أن ، وبناء على املعلومات اليت تأتينا من البحوث يوضع برنامج لتكوين الصورة     
، واالتصاليةبرامج تكوين الصورة الذهنية ينبغي أن تضع يف اعتبارها العديد من العوامل النفسية واالجتماعية 

وأثناء وضع برامج الصورة الذهنية ، باإلضافة إىل نتائج الدراسات اخلاصة باملمارسة العملية للعالقات العامة
فمن الثابت أن الصور تتأثر باملتغريات السياسية ، وآلية عملها ينبغي مراعاة العديد من العوامل األساسية

وأن تتفق مع طبيعة العمليات ، تتسم بالواقعية واملصداقيةوكذلك ال بد هلا أن ، واالقتصادية أو التقنية
  :ونذكر بعضاً من مبادئ التخطيط لربامج الصورة، واألنشطة اليت متارسها الشركة

وهذا ، يبدأ التخطيط للصورة املرغوبة بتحديد نقاط الضعف والقوة يف الصورة احلالية للشركة - ١
 .مل األساسية واهلامشية هلذه الصورةيستدعي القيام بدراسة دقيقة للتعرف على املعا

 .وضع ختطيط مكتوب ملعامل الصورة املرغوبة اليت تودها الشركة - ٢

 .ابتكار األفكار لنقل الصورة املخططة واملرغوبة إىل اجلماهري وآليات نقلها - ٣

                                                           
  .بتصرف١٠٦الشكل، ١١٤ص، أديب خضور: ترمجة، آن غريغوري: تأليف، إدارة محالت العالقات العامة  )(٢٠

 X الشركة

املوردون وبائعو (اجلمهور التجاري 

 واملنافسون ومقدمو اخلدمات التجزئة

مشكلو الرأي 

ومجاعات الضغط 

ووسائل اإلعالم 

املوظفون ( اجلمهور الداخلي

 )واإلدارة ومجيع الكوادر احملتملة

الزبائن واحلكومات ( اجلمهور اخلارجي

 واملصارف والوكاالت العاملية

 والشركاء التجاريون

 مجاهري الشركة اليت ترغب يف تكوين الصورة لديها  )١.١الشكل(



  .)٢١(وضع برامج التقييم املتبعة ملتابعة كافة مراحل خمطط الصورة الذهنية - ٤

فقد أثرت ، ية الشركة تتكون من سياستها العامة واألشخاص املسؤولني عن ذلكومن الثابت أن شخص     
وكذلك فإن لألشكال ، واألمثلة على ذلك كثرية، الشخصيات القيادية يف املنظمات الكربى على صورها

 طرق املادية اخلاصة بكل شركة واملنطقة اجلغرافية والزي الرمسي املميز والشعار وكافة الرموز املعتمدة وحىت
اتصاهلا وحفاظها على البيئة واتمع كل ذلك ال يقل أمهية عن املضمون الفعلي للسياسة املعتمدة يف 

  . )٢٢(الشركة

  .)املوظفني(تكوين الصورة الذهنية لدى اجلمهور الداخلي : املطلب األول

إن بناء وتطوير الصورة اليت ترغبها املؤسسة لنفسها لتكون ثروة استراتيجية هلا يبدأ من الداخل إىل      
ولكن قبل البدء بتكوين ، فالشركات اليت تستند على هذا األساس يسهل بناء صورا الذهنية، اخلارج

ة وهذا حباجة إىل دراسات وحبوث الصورة البد من التعرف على األشياء اليت يفكر ا اجلمهور جتاه الشرك
، وتشكيل الصورة لدى اجلمهور حباجة إىل تكامل السياسات الرمسية املتبعة فيها، لبناء االستراتيجية املتبعة

اليت تقوم كلها بوضع بنود ، إىل إدارة العالقات العامة إىل إدارة املوارد البشرية فمن كبري املسؤولني التنفيذيني
وجناح ذلك متوقف على تكامل جهود مجيع الدوائر اإلدارية على حتقيق ، طرق تنفيذهاالصورة املرغوبة و

ال شك أا ، فعندما تتحد هذه الدوائر على ثقافة واحدة مشتركة يف التعامل مع املوظفني، تلك الصورة
  .ستجد نتيجة ذلك الصورة الطيبة املرغوبة

  .) ٢٣()١.٢الشكل(ن الشركة نوضحها يف ومثة عدد من العوامل اليت ترسم انطباع املوظفني ع

    

  

  

  

  

  

                                                           
 بتصرف، ٨٥,٨٦، ٨٤ص، ١٩٨٣جامعة القاهرة، الطبعة األوىل -كلية اإلعالم، علي عجوة. العالقات العامة والصورة الذهنية، د)٢١(
  .بتصرف ٧١,٧٢,٧٣,٧٤املصدر السابق، ص ٢٢) (
 .١٠٦ص، تعريب وليد شحادة، غراهام داولينغ، تكوين مسعة الشركة )٢٣(

لدى  ةالصور
 املوظفني

 ثقافة الشركة

 املسؤولني التنفيذيني

 الرؤية

الرمسية السياسات 
 للشركة

 القيم املهنية

 صورة الصناعة

 أنشطة املنافسة

 الدعاية

ظفني للصور ية املوؤر
 لدى اجلماعات اخلارجية

، اخلدمات، املنتجات، اإلعالن
 اهلوية، العالمة التجارية

 العوامل املؤثرة يف تشكيل الصورة لدى املوظفني ) ١.٢(الشكل 



يتضح من خالل الشكل السابق أن تشكيل الصورة لدى اجلمهور الداخلي حباجة إىل نشاطات متعددة      
لذلك ال بد للمسؤولني و، وعلى كافة املستويات فاإلخالل بواحد منها يعين التشويش يف جزء من الصورة

وجيب األخذ بعني االعتبار ، صورةقوم على االلتزام ا مجيع األطراف املعنية باليالتنفيذيني من تشكيل ثقافة 
فيجب أن ينظر إىل كل عامل على حدة ، نظراً ألمهية مجيع العوامل) ١.٢الشكل(كافة العوامل الواردة يف 

  . ومن مث فإن تراكب هذه العوامل مع بعضها هو الذي يؤدي إىل الصورة املطلوبة

  .)الزبائن(تكوين الصورة الذهنية لدى اجلمهور اخلارجي : املطلب الثاين

، بعد أن يأ الشركة بيئة داخلية مالئمة إلظهار الصورة احلقيقية للزبائن وغريهم من اجلمهور اخلارجي     
وبالتايل تكون الشركة مهيأة لتقدمي ذاا إىل  ،)٢٤(تكون قد عملت باملبدأ القائل ابدأ من الداخل إىل اخلارج

ولكن جيب أن تأخذ  ،أهل للثقة وميكن االعتماد عليهااجلمهور اخلارجي كشركة أصلية نزيهة وفريدة و
  ):١.٣الشكل(بعني االعتبار عدداً من العوامل اليت نلخصها يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

ونوجز القول بأن األشياء اليت يفكر ا الناس وطريقة شعورهم حنو شركة ما يتأثران بكل القيم الواردة      
ولذلك فإننا نؤكد مرة ثانية على ضرورة تكامل مجيع اجلهود والنشاطات املختصة ) ١.٣الشكل(يف 

والزبائن الذين ، رضا الزبائن فمثالً إن جودة اخلدمة وصورا لدى اجلمهور اخلارجي ينتج عنها، بالصورة
ومع حتسن الصورة يصبح من ، شعروا بالرضا حيسنون الظن باملؤسسة اليت تقدم خدمة ذات جودة عالية

                                                           
 .١١٣ص، تعريب وليد شحادة، غراهام داولينغ، وين مسعة الشركةكت :ورد هذا املبدأ يف كتاب )٢٤(

الصورة املتكونة 
 لدى الزبائن

 صورة البلد صور العالمة التجارية

 صور املنافسني

 الدعاية

 اإلعالن

 )الوسطاء( مقدمي اخلدمات  صور

السياسة الرمسية 
 للشركة

 صور اخلدمة

 الزبائنالعوامل املؤثرة يف تشكيل الصورة لدى ) ١.٣(الشكل 

اخلربة السابقة خبدمات ومنتجات 
 الشركة



وهكذا شأن مجيع العوامل ، ويشكلون انطباعاً إجيابياً عنها، السهل تكوين زبائن يرضون عن املؤسسة
  . األخرى

  .للشركات الذهنية الصورة تكوين يف املؤثرة العوامل: الثالث املبحث

  .الشركة ورسالة رؤية: األول املطلب

ومن األمهية مبكان لكل ، لدى كل شركة رسالة أو رؤية تعكس القيم اليت يتعني عليها أن تصبو إليها     
ذلك أن الرؤية حتمل يف طياا املعلومات اليت ، شركة أن يكون لديها رؤية تتمتع بالوضوح واملصداقية

وكذلك فإن هلا أمهية على مستوى أداء الشركات وتفوقها ، تخدمها الناس يف تشكيلهم للصورة الذهنيةيس
شركة أمريكية تعمل يف جمال األعمال  ١٨٣فقد تبني من خالل دراسة أجريت لـ "، يف مجيع ااالت

بشكل مباشر يف منو  اخلشبية العمرانية أن الرؤية الواضحة اليت أمكن إيصاهلا للغري بطريقة جيدة تؤثر
ولذلك ينبغي أن تكون الرؤية ، و حتقق انطباعاً إجيابياً حسب قدرة الرؤية على إقناع اجلمهور )٢٥"(الشركات

وأن حتمل بني طياا هدفاً واضحاً تستطيع الشركة ، مقبولة ومرضية جلميع األطراف داخلياً وخارجياً
رؤيتها  Walt Disneyفعلى سبيل املثال ختتزل شركة والت ديزين ، وأن تصاغ بأسلوب جيد، حتقيقه

والرؤية عند شركة فوجيستو ، )إسعاد الناس: (بعبارة بالغة اإلجياز واضحة ومقبولة جلميع األطراف وهي
Fujitsu  ما حيلم به اإلنسان حتققه التكنولوجيا: (هي ١٩٩١سنة.(  

، جزئياته طريقة معاجلة البيان بكل: ويستمد بيان الرؤية قيمته بالنسبة للشركات من شيئني اثنني مها     
وعند صياغة البيان يتوجب على ، ومن اإلرشادات العامة اليت يقدمها البيان إىل املوظفني يف أماكن عملهم

الشركة أن تفكر ملياً وتناقش وتدخل يف أدق تفاصيل طبيعة عملها واألسباب الداعية إىل وجودها وما 
  :يانات جيب أن تتصف مبا يأيتومن هنا جند أن الب، تستطيع أن تقدمه من خدمات خمتلفة للناس

 اإلجياز �

 الوضوح �

 التجريد �

 التحدي �

 االستقرار �

 أن يكون مرغوباً �

 وأن يكون ذا توجه مستقبلي �

 داع بوأن حيمل يف مكنوناته روح اإل �

                                                           
 .١٢٣ص، شحادةتعريب وليد ، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٢٥(



 .) ٢٦(إمكانية تطبيقه واإلميان به من قبل اجلماهري داخلياً وخارجياً �

وهنالك أساليب خمتلفة لبيانات الرؤية إال أن جتميع بعض بيانات الشركات اليت تتمتع بصورة      
ذهنية طيبة يف اتمعات يقدم لنا بعضاً من املعايري املشتركة يف بيانام واليت من املمكن أن تكون نقاطاً 

  :أساسية لكل شركة تود إضافة بيان ناجح عن شركتها

 .فني وجعلهم يركزون على جمموعة القيم اخلاصة بالشركةحتفيز كافة املوظ .١

من حيث التكنولوجيا والعمليات التجارية واألسواق (رسم احلدود اخلاصة بالشركة  .٢
 ).واجلماهري

 .تقدمي فكرة عامة واحدة موحدة للجماعات الرئيسية من أصحاب املصلحة املعنيني بالشركة .٣

 .متييز املؤسسة عن منافسيها .٤

تبذل الشركة جهدها يف وضع البيان ال بد من تسويقه ونشره للموظفني ليعتقدوا به وهذا  وبعدما     
حباجة إىل تكامل جهود العالقات العامة مع اإلعالن فمن املمكن أن يواجه البيان انتقاداً من املوظفني 

إال أن ، )٢٧()عامةتفاحة عالقات ( أو ) فطرية التفاح(ويشاركهم بذلك بعض الصحفيني والنقاد مبا يسمونه 
هذا يعود إىل استراتيجية اإلعالن والعالقات العامة فهما قادرتان على ابتكار أفكار رائعة يف سبيل نشره 

حيث يترجم البيان إىل أغنية ينشدها ( فمثالً هناك طريقة لطيفة يف بعض الشركات اليابانية ، والعمل به
ذهنية يف بداية البحث جند أمهية املعلومات املسوقة إىل ولو عدنا قليالً إىل تعريف الصورة ال) املوظفون

اجلماهري يف تشكيل الصورة والسمعة عن الشركة وهذا يؤكد ضرورة العمل على الرؤية وصياغتها بكل 
  .عناية ودقة مما يضمن بداية قوية يف زرع رؤيتها ورسالتها يف أذهان اجلماهري

  .ثقافة الشركة: الثاين املطلب

و ، الشعوب من لشعب الكُلية احلياة طريقة إىل لإلشارة االجتماع علماء يستخدمه مصطلح فةالثـقـا     
 وهي تتشكل من، ويوجده يصنعه فيما العمل وطرائق واألشياء األفكار من وابتدعه صنعه ما كل تشتمل
: والتعريف العملي للثقافة هو، )٢٨(والتقاليد والتقنية واللغة واالختراعات واألعراف واملعتقدات الفنون

منظومة القيم املشتركة اليت تتفاعل مع األشخاص داخل الشركة ومع اهليكليات املؤسساتية وأنظمة التحكم 
  ).أي الطريقة اليت نفعل ا األشياء(    واملراقبة لكي تعطي قواعد عامة للسلوك 

وتلعب ، وتكمن أمهية مطلبنا هذا يف أن الثقافة هي كل ما له صلة بالقيم واملعتقدات الداخلية للشركة     
ثقافة الشركة دوراً رئيسياً يف ترمجة القيم اليت يتضمنها بيان الرؤية إىل سلوك إجيايب عند املوظفني 

                                                           
 .بتصرف ١٣٣,١٢٥ص، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت)٢٦(
 .١٢٨ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٢٧(
  .عامل وباحث عريب١٠٠٠تأليف أكثر من ، اإلصدار االلكتروين، املوسوعة العربية العاملية )٢٧(

  



تيجية للشركات وهي قوة تطويرية بطيئة كما أا تؤثر يف طريقة تنفيذ كثري من اجلوانب االسترا،والزبائن
وبناًء على هذه األمهية فإنه ينبغي للشركة أن ترسم خارطة ، املفعول يف عملية تشكيل الصورة وبناء السمعة

ثقافية هلا وحتدد الطريقة اليت ا ترتبط هذه الثقافة بالسياسة الرمسية للشركة وهذا العمل حيتاج إىل توفر 
فيمكننا مثالً أن ، عتقدات وكذلك السلوكيات عند رسم خارطة الثقافة ونشرهاجمموعة من القيم وامل

نستخدم بيان الرؤية اخلاص بالشركة وغريه من وسائل التواصل الداخلي إليصال هذه الثقافة إىل اجلميع 
ل اليت نه ينبغي مراعاة عدد من العوامفإ لذلكوبأسلوب واحد يضمن ثقافة حتمل انطباعاً جيداً لدى اجلميع 

  :تؤثر يف ثقافة أي شركة نذكر منها

 .التوافق بني الثقافة العامة للشركة وبني ما تنتظره مجاهري الشركة منها - ١

التوافق بني الثقافة وبني ما تتطلبه ظروف السوق وهذا حيتاج إىل دراسات من نوع القياس للثقافة  - ٢
 .يف السوق

) أي الرموز والقصص واحلكايا والروتني( الشركة التوافق بني الطبيعة األنثروبولوجية لثقافة  - ٣
 .  )٢٩(وهيكليتها

     وخالصة ذلك أن الثقافة يف املؤسسات تتقويها السنون وحتيكها األيام فهي ، ه بالثقافة القوميةشب
ويف تعامل ، ويف طريقة حل املشاكل، متجذرة يف التفاصيل الدقيقة للشركة يف طريقة توزيع املكافآت

ويف اخلتام نشري إىل أنه إذا أمكن بناء ثقافة قوية تعطي ، وما إىل ذلك، ء التنفيذيني مع املوظفنيالرؤسا
جمموعة من القيم املشتركة واملتناغمة بني الشركة واجلماهري فعندئذ ميكن استخدامها كقوة كربى يف تكوين 

  .صورة الشركة املرغوبة

  .هوية الشركة: الثالث املطلب

فهي األداة األهم يف العملية االتصالية مع ، )٣٠("هي التعبري املرئي للصورة املرغوبة للمؤسسة: "اهلوية     
وشكل احلرف الطباعي ) الرمز(امسها وشعارها : وهناك أربعة عناصر أساسية هلوية الشركة وهي، اجلماهري

وديكورات مكاتبها ، املؤسسة مثل البناء الذي تقطنه، ويضاف إليها عناصر أخرى، وخمطط األلوان
فهذه كلها ... والعالمات اخلاصة ا وقرطاسيتها والزي املوحد ملوظفيها والسيارات اليت تقتنيها وغريها

وإعطاء صورة بصرية عن نوعية اجلودة ، اجلمهور على التعرف على الشركة ةتلعب دوراً هاماً يف مساعد
  .الشركة يكورات أنيقاً كلما أعطى انطباعاً عن جودةفمثالً كلما كان تصميم املكاتب والد، فيها

  :وتؤدي هوية الشركة عدة مهام وهي

 .أا ختلق وعياً معرفياً بالشركة - ١

 .تنبه اجلمهور للتعرف عليها - ٢

                                                           
 .١٨٨ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٢٩(
 .٢٨١ص ،املصدر السابق)٣٠(



 .تعيد إحياء صورة عن الشركة خمتزنة يف أذهان الناس - ٣

فالربوز يعين أن ، لربوز واحليويةا: هناك عامالن مهمان يعززان احتماالت جذب االنتباه للهوية مهاو     
  .وعامل احليوية يعين قدرة اهلوية على جذب االنتباه واالحتفاظ به مشدوداً إليها، تكون اهلوية ملفتة للنظر

والنقطة الثانية ، أول نقاط الفشل احملتملة تتمثل يف عدم مالحظة الناس للهوية إىل أن هولكن جيب االنتبا     
والنقطة الثالثة هي عدم قدرة رموز اهلوية على ، التأثري يف مشاعر الناس حنو الشركة عدم قدرة اهلوية على

وعند تصميم اهلوية ال بد أن يعرف مصممو اهلوية هذه ، إثارة صورة معينة للشركة يف ذهن مشاهدها
دراسة ولذلك ال بد من ، التفاصيل حىت يكون بإمكام رسم هوية جتذب االنتباه وحتقق السلوك املطلوب

  :وأهم هذه العناصر، عناصر اهلوية الرئيسية نظراً ألمهيتها يف ربط شركة ما يف ذهن اجلمهور

وهناك ، يتمتع اسم الشركة باألمهية القصوى فوق كل العناصر اليت تشكل اهلوية :أمساء الشركات �
وثانيهما  ،اخل، ااوتطلع، وإالم ترمز، ماذا تفعل، أوهلما أن االسم يصف املؤسسة: سببان هلذه األمهية

ومعروف أن االسم حيمل يف دالالته ، أن االسم عموماً هو أول نقطة تواصل بني الشركة واجلمهور
، اللغوية كل ما تصبو إليه الشركة وهو يقدم عوناً للشركة يف حتديد موقعها ومكانتها يف أذهان الناس

عملية التسمية تنجح إذا كانت الشركة إن : "يقول أحد االستشاريني البارزين يف علوم هوية الشركة
ونستطيع أن نقدم بعض النصائح اليت تفيدنا عند تسمية ، )٣١("وتفشل إن مل تلتزم ا الشركة، ملتزمة ا
 :الشركات

 .اختر امسا سهل اللفظ والكتابة ويتذكره بسهولة سكان البالد اليت يستعمل ا - ١

 -الشركة العامة -الشركة العاملية(بكلمات مثل  جتنب اختيار االسم الذي يبدأ باسم البلد أو - ٢
فقد باتت هذه الكلمات كثرية االستعمال وغالباً ما ترمز إىل تطلعات الشركة ) الشركة الدولية

 .أكثر مما تعكس واقعها التجاري

فاالسم ، ابتعد عن التالعب مبعاين الكلمات أو غريها من هذه احليل عند اختيارك السم الشركة - ٣
 .لذلك ينبغي أن يكون بعيداً عن الغموض، املرحلة األوىل يف اإلغراء اجليد هو

فذلك يفتح لنا باب اتصال جيد ، حاول قدر اإلمكان أن يكون لالسم وقع صويت جيد على األذن - ٤
 .مع الوسائل اإلعالنية

)٣٢(.ألن القيمة اليت شكلتها لدى الناس ستتغري بذلك، توخ احلذر عندما حتاول تغيري االسم - ٥
 

فهو حيمل رسالة تشري إىل الثبات ، للشعار أمهية خاصة عند الشركة: والرموز logoالشعار �
غري أن عدد كبري ، والشعار اجليد نقطة تواصل بصري متميزة، والدميومة يف تقدمي املنتجات واخلدمات

البحوث لكن ميكننا االستعانة ب، بأا حتمل معىن ال يعرفه إال من صممه تتهممن شعارات الشركات 
اخلاصة بعلم النفس اللغوي وعلم دالالت املعاين من أجل فهم كيف جيري تفسري الرموز والكلمات 

                                                           
)٣١( W.olins,Corporate Iden"ty (Harvard: Harvard Business School Press, 1989 
  ٠بتصرف،٢٩٥-٢٨٦ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٣٢(



وقد أثبتت البحوث أن الصورة أفضل ، املتضمنة يف هوية الشركة ليكون هلا معىن بسيط ومفهوم للجميع
ذات الداللة  والكلمات، وهي أكثر سهولة من الكلمات يف التذكر، من غريها يف جذب االنتباه

 .الواضحة أفضل بكثري من الكلمات الصعبة

  :ويف ما يأيت بعض املقترحات اليت من شأا تسهيل عملية التذكر للشعار 
 .ليكن اسم الشركة وشعارها يف نسيج واحد متآلف مع بعضه ليشكل رمزاً واحداً يعرب عن اهلوية - ١

 .عىناختر شعاراً مستلهماً من اسم الشركة ويعرب عن نفس امل - ٢

 .ليعرف الناس الترابط املرغوب يف ما بينهما، قدم للناس شعاراً مكتوباً بكلمات توضح الرمز - ٣

 .استخدم أفضل ما لديك من تنسيق النمط املعتمد للشعار - ٤

 .اربط كل شعارك باهلوية واجعلهما شيئاً واحداً يفهمه الناس - ٥

٣٣)(.يتذكره الناس ويسرون برؤيته ال بد لكل شيء من اإلبداع اخلاص فأبدع شيئاً خاصاً بشعارك - ٦
 

ويترك اختياره يف معظم األحيان ملزاج ، اللون هو العنصر التزييين األخري يف هوية الشركة: األلوان �
وعلى الرغم من أنه العنصر األخري إال أنه يدخل يف إظهار اهلوية بتكامل ، املصمم أو املدراء يف الشركة

ومعروف أن ، تناغم بني العناصر ال بد من إتقان مجيع العناصرمع باقي العناصر ولوجود التكامل وال
وحسب ، وتظل مشدودة إليها ملدة أطول، أنظار الناس تتوجه إىل األلوان أسرع مما تتوجه إىل األشكال

 لذلك ال بد من إطالق اللونني، البحوث تبني أن هنالك ألواناً معينة تسبب تأثريات عاطفية وفيزيولوجية
األساسني يف هوية الشركة حىت تنطبع يف خميلة الناس وترتبط هذه األلوان بتناسق وتناغم مع باقي 

)٣٤(.العناصر لتشكل هوية حتمل شهرة وصورة ذهنية رائعة للشركة
 

من يهتم بطريقة كتابة اسمِ الشركة أو بِحجمِ : إن السؤال الذي يطرح هنا: شكل احلرف الطباعي �
، ن بعض األشكال املعتمدة يف كتابة احلروف قد تنقل معاين دقيقة عن الشركةإ: اباألحرف؟ واجلو

، يقال إن احلروف الرفيعة والطويلة واليت تنتهي يف أعالها وأسفلها بزوايا صغرية أكثر أناقة، فمثالً
: وهكذا يوجد كثري من املدلوالت على شكل احلرف كما الحظنا يف باقي العناصر ولذلك أعود فأقول

تشكل التفاصيل الدقيقة هلوية الشركة أمهية كربى يف بناء ذلك يف أذهان الناس ذلك أنَّ مجيع اخلصائص 
 .) ٣٥(والدالالت اللغوية أو اجلمالية تتناسق يف شعار واحد يرمز للشركة ويعرب عنها يف أذهان الناس

ت أمهيتها يف شهرة يتضح من خالل معظم البحوث اليت أجراها الباحثون على هوية الشركا     
اجلماهري اخلارجية  دوتعد اهلوية عالمة عن، الشركة ورسم الصورة الذهنية اإلجيابية هلا عند اجلمهور

تساعدهم يف التعرف على شركة ما ومتييزها عن غريها بينما تعترب عند اجلمهور الداخلي شارة توضع 
  . على صدورهم لتعرب عن ارتباطهم والتزامهم بالشركة

  
                                                           

  .بتصرف، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت)٣٣(
 .بتصرف،  ٢٩٨,٢٩٩,٣٠٠ص، املصدر السابق )٣٤(
 .بتصرف، ٣٠١، ٣٠٠ص، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت)٣٥(



  اجلماهري مع الشركة تواصل: الرابع لباملط

نقصد بالتواصل مع اجلماهري مجيع نشاطات الشركة اهلادفة إليصال معلومة إما عن منتج أو عن الشركة     
أو دف بناء الصورة عن طريق الترويج السم الشركة ، نفسها دف التسويق لذلك املنتج وزيادة املبيعات

الوسائل للتواصل مع مجهورها وتستخدم الشركات العديد من ، وبناء جسر الثقة بني الشركة ومجاهريها
وكلها هلا أمهية جيدة يف ، كالربيد ومواقع اإلنترنت ومندويب املبيعات وغريها من أشكال التواصل الكثرية

صناعة الصورة املرغوبة إال أننا سنركز على اإلعالن نظراً ألمهيته الكربى يف التواصل مع  اجلماهري ولدوره 
فكثري من اإلعالميني يعتقدون أن لإلعالن دور كبري يف تشكيل صورة ، الواضح يف تشكيل صورة الشركات
ويف اإلعالن تستخدم ، فهو املنهج األكثر فهماً يف عملية التواصل هذه، دولة أو جمتمع أو شركة أو منتج ما

 يركز على املنافع الوظائفية والنفسية واالقتصادية(مها اإلعالن عن منتج : الشركة نوعني من اإلعالنات
وهو ، واإلعالن اخلاص بالشركة وألننا يف صدد بناء الصورة الذهنية فسنقتصر على الثاين، )للمنتج أو اخلدمة

ترويج صورة الشركة والدفاع عن مسعتها أو شرح طبيعة عمل الشركة وسياستها وثقافتها واهتماماا لتبني 
جند أن املعنيني : من ناحية نفسيةله وإذا نظرنا  ،)٣٦(جلمهورها مدى اخنراطها يف القضايا االجتماعية

وهي ، باإلعالنات اخلاصة بالصورة يهدفون إىل التأثري يف السلوك عرب تغيري طريقة تفكريهم جتاه شركة ما
مث تشجيع الفرد على التعرف على املؤسسة وزيادة ، تركز عادة على لفت النظر يف البداية إىل الشركة

، الً أن يتوصل الفرد إىل مرحلة قبول كل ما تقوله الشركة عن نفسهامعلوماته عنها وعن طبيعة عملها أم
حبيث يصبح الفرد أخرياً متعلقاً تعلقاً عاطفياً باملؤسسة وراغباً يف التعامل معها ويف اية ، والثقة يف مصداقيتها

  .)٣٧(املطاف راغباً يف منتجاا

وكذلك عدم ، لقد أصبح مثل هذا النمط اإلعالين ضرورياً يف ظل التوسع املايل الذي شهدته األسواق     
يف ظل هذه الظروف ال بد للشركة من استخدام إعالن يروج ألهداف ، فهم اجلماهري ملا تقوم به الشركات

  :كة فيه اإلعالن اخلاص فيهاولذلك نشري إىل عدد من احلاالت اليت تستخدم الشر، )٣٨(الشركة وأغراضها

 .احلالة األهم وهي الترويج لصورة الشركة وبناء االسم التجاري وتدعيمه يف أذهان اجلمهور - ١

رعاية اجتماعية أو ( عندما تنشأ لدى الشركة حاجة إلبالغ مجهورها وجهة نظر معنية أو خرباً ما  - ٢
 ).نشاط ما

بشكل متكرر عندها يصبح اإلعالن اخلاص عندما يكون شراء اجلمهور للمنتج أو خدمة الشركة  - ٣
فتلجأ الشركة إىل اإلعالن اخلاص بالشركة فهو الوسيلة األكثر فاعلية يف إبقاء اسم ، باملنتج غري جمد

 .الشركة وصورا املرغوبة يف حالة جيدة والئقة أمام أنظار اجلماهري

                                                           
 .١٣٩ص ، نزار ميهوب. د: ق ومراجعةتدقي. فيليب كتشن: تأليف، العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق )٣٦(
 .٢٤٥ص  ،تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت)٣٧(
  .٢٤٠ص، املرجع السابق )٣٨(



وهذا ، تكون إجيابية لدى اجلمهور الترويج للمنتج وربطه بالعالمة التجارية للشركة وبصورا اليت - ٤
 .يساعدنا على زيادة املبيعات وزيادة املصداقية والثقة بصورة الشركة

وحيتاج اإلعالن اخلاص بالشركة إىل عملية ختطيط لكي نعرف اجلمهور اهلدف واهلدف من التواصل      
  ...وما إىل هنالك، وامليزانية اخلاصة به، والزمن احملدد، معه

  :يوضح خمطط تواصل الشركة مع مجاهريها) ١.٤الشكل (و

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوضح الشكل مراحل التواصل مع اجلمهور فمن الفائدة مبكان حتديد األهداف وامليزانية قبل البدء  
ومن مث تعاجل اخلطوة الثانية حتديد مكان الشركة يف السوق مقارنة مع املنافسني ، لكي نعرف كيف نسري

ن صورتنا وحندد الكثري من حىت نعرف ماذا نستطيع أن حنقق للجمهور مقارنة مع غرينا  وما يراه اجلمهور ع
واهلدف من اخلطوة الثالثة السعي الكتشاف رأي أصحاب املصلحة ، النقاط املتبعة يف اإلعالن عن الشركة

  .بالشركة بغية عقد مقارنة بني آرائهم واملكانة اليت ترغبها الشركة

ويفيدنا يف حتديد  ،تواصلوتتمثل اخلطوة الرابعة يف انتقاء اجلمهور اهلدف واألهداف املتوقعة من هذا ال
ما هي املعلومات أو ما الصورة : وتتلخص أهداف التواصل يف اجلواب على السؤال) ١.١الشكل (اجلمهور 

احلقيقية اليت نرغب أن نوصلها إىل اجلمهور وباقي اخلطوات توضح االستراتيجيات املتبعة يف التواصل 
  .) ٣٩(النتائجتقييم احلملة ملعاجلة واإلبداع التواصلي ومن مث 

                                                           
  .بتصرف،٢٣١- ٢١٤ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت  ) ٣٩(

 األهداف وامليزانية

 حتديد املوقع

 البحوث

 انتقاء اجلمهور وأهداف العمل

 أهداف التواصل

 االستراتيجية اإلبداعية

 تيجية اإلعالم والتواصل التسويقيارتاس

 تتبع احلملة وتقيمها

 خمطط تواصل الشركة مع اجلماهري) ١.٤: الشكل (



  املسؤولية االجتماعية: اخلامس املطلب

 حديثة مفاهيم ظهرت فقد فقط، املالية مراكزها على الذهنية صورا بناء يف تعتمد الشركات تعد مل     
 والتكنولوجية االقتصادية اجلوانب يف املتسارعة التطورات مع التعامل على قادرة عمل بيئة خلق على تساعد

 قدف، "للشركات االجتماعية املسؤولية" مفهوم املفاهيم هذه أبرز من وكان العامل أحناء عرب واإلدارية
 من أكثر هو ما لتشمل نشاطاا توسيع ضرورة إىل وتنبهت اتمع، عن معزولة غري أا الشركات أدركت

 عرفها اليت الثالثة األضالع االعتبار بعني األخذ ضرورة وإىل والبيئة، اتمع مهوم مثل اإلنتاجية، النشاطات
  .البيئة ومحاية االجتماعي والتقدم االقتصادي النمو وهي املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملس

 من املستمر االلتزام" أا على االجتماعية املسؤولية املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملس عرف وقد     
 نوعية حتسني على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة أخالقياً بالتصرف األعمال شركات قبل

  ".ككل واتمع احمللي واتمع وعائالم، العاملة للقوى املعيشية الظروف

 ألهدافها اتمع أفراد مجيع دعم ما حد إىل يضمن االجتماعية املسؤولية جتاه بدورها الشركات قيام إن
 خلق إىل إضافةً مسبقاً، له طَطخ ما وفق أهدافها إجناح يف واملسامهة بوجودها، واالعتراف التنموية ورسالتها

  . تنموي طابع ذات واجتماعية خريية مشاريع إقامة خالل من جديدة عمل فرص

 الذهنية الصورة حتسني اجتماعياً املسؤولة املمارسات ذات الشركات جتنيها اليت الفوائدأهم  بني ومن
 وإخالص املبيعات، وزيادة ومنتجاا، الشركة جتاه ثقته وخلق سلوك إجيايب كسب وبالتايل اجلمهور عند

  .والنوعية اإلنتاجية وزيادة العمالء،

فنحن يف جمتمع تعددي يضم كثرياً من ، وال بد للشركة أن تنتبه بدقة إىل أعماهلا داخل اتمع
لذلك ال بد من الدقة يف ، يف مسؤولية واحدة جتاه اتمعاجلماعات والتوجهات املختلفة ويشترك اجلميع 

ال بد من الدقة يف برامج املسؤولية االجتماعية فال بد أن تكون مرضية جلميع األطراف ، معرفة اجلمهور
  .)٤٠(آخذة بعني االعتبار احترام املعايري األخالقية للجميع

 بثالثة التزامها على أساساً يعتمد االجتماعية املسؤولية يف بدورها الشركات قيام جناح فإن وأخرياً
  : هي معايري

  ). اتمع أفراد( اخلارجية والبيئة ،)العاملني( الداخلية للبيئة الشركة احترام مبعىن واملسؤولية، االحترام �
 .ومساندته اتمع دعم �

                                                           
  .١٨٠ص، نزار ميهوب. د: مراجعة وتدقيق. فيليب كتشن. د: تأليف، املبادئ والتطبيقالعالقات العامة بني : هذه الفكرة وردت يف كتاب )٤٠(



 من أو البيئة، مع للمجتمع الشركة تقدمه الذي املنتج بتوافق االلتزام حيث من سواًء البيئة، محاية �
 البيئية املشاكل ومعاجلة اتمع يف البيئية الظروف من وحيسن البيئة خيدم ما بتقدمي املبادرة حيث

 .)٤١(املختلفة

فستكسب الرأي ، إن الشركة إذا أحست باملسؤولية االجتماعية ونفذا بطريقة مرضية جلميع األطراف
تتمناها الشركة لنفسها وبالتايل ستكرب الشركة يف أعني مجهورها العام وستشكل الصورة املثلى اليت 

  .وستصبح جزءاً إجيابياً وفعاالً يف بناء اتمع

  الذهنية الصورة يف العامة العالقات دور: الرابع املبحث

 يتفق الباحثون والعاملون يف جمال العالقات العامة على اختالف نشاطام وتنوعها على أن العالقات     
وكذلك ، )اجلمهور(علم وفن تشكيل الرأي العام يف االجتاه املطلوب بالطرق اليت تراعي مصاحل " العامة هي 

يتفقون على نقاط مشتركة من خالل تعاريف العالقات العامة نوردها حىت نبني دور العالقات العامة يف 
  :تشكيل الصورة الذهنية

مرسل : وهذه الوظيفة بطبيعتها ذات اجتاهني، اتصاليةالعالقات العامة يف األساس وظيفة تواصلية  - ١
 .ومستقبل

العالقات العامة تم بتحقيق حالة من التفاهم املشترك بني املؤسسات واألفراد املعنيني وحتافظ   - ٢
 .على دميومتها

للعالقات العامة وظيفية توضيحية فهي تقوم بتحليل وتفسري القضايا اليت تظهر يف الوسط احمليط  - ٣
 .سسة ودراسة ما يترتب عليها من عواقب حمتملة بالنسبة للمؤسسة واألفرادباملؤ

تم العالقات العامة مبساعدة املؤسسات على تصور وتنفيذ أهداف من شأا أن حتظى بالرضا  - ٤
 .)٤٢(جتاه اتمع اوالقبول االجتماعي وبذلك حتقق توازناً بني مصاحل املؤسسة ومسؤوليته

ل املفاهيم السابقة أن دور العالقات العامة يبدأ مع بداية التفكري بطريقة تشكيل يتبني لنا من خال     
الصورة لدى اجلمهور ويتابع خط مسريه بالتزامن مع كل خطوة من خطوات بناء الصورة وتدعيهما يف 

ف فالعالقات العامة قادرة على التخطيط لربامج الصورة الذهنية من خالل البحوث والوظائ، عقول الناس
وكذلك تنفيذ هذه اخلطط من خالل جمموعة النشاطات ، التحليلية اليت متارسها دائرة العالقات العامة

االتصالية اليت متارسها العالقات العامة على مستوى متقدم من االتصال مع اآلخرين وهذا بدوره يسهل آلية 
حتليل امليول واالجتاهات لدى عمل العالقات العامة مع مجهور الشركة وذلك مبا تقوم به من متابعة و

فهي املعنية خبلق حالة من التفاهم والتبادل املشترك ، اآلخرين وبناء على نتائجها تبين العالقات العامة قراراا

                                                           
 العالقات مسؤول بأعمال القائم عريان، رقية: بقلم، الطوعية واملبادرات االجتماعي الوطين الواجب بني للشركات االجتماعية املسؤولية" بعنوان ورقة عمل )٤١(

  .املالية لألوراق فلسطني سوق، العامة
 .٣٢,٣٣ص ، نزار ميهوب. د: تأليف، مدخل إىل العالقات العامة )٤٢(



واملفيد لكافة األطراف يف الشركة وانطالقاً من إمياا الشديد ذا املبدأ يتضح لنا أن للعالقات العامة دوراً 
  .الصورة الذهنية وإدارا حمورياً يف بناء

وإذا قرأنا النقاط السابقة املختصرة لتعاريف العالقات العامة جند أا تتقاطع مع معظم تعريفات الصورة      
الذهنية فاالتصال املتبادل الذي حتتاجه الصورة الذهنية من أساس عمل العالقات العامة وحالة التفاهم 

وكذلك فإن الوظيفة التحليلية ، ت هي من أهم مهام العالقات العامةوالتناغم اليت تطمح هلا كل الشركا
للعالقات العامة من شأا أن حتلل سلوك األفراد واجلماهري من مث بناء خطط تنطلق يف أساسها من إرضاء 

وهذه العمليات اليت تقوم ا العالقات العامة ما هي إال جهود منظمة ومستمرة من جانب ، كافة األطراف
فالعالقات العامة ليست وسيلة ، القات العامة لكسب ثقة اجلمهور من خالل األعمال اليت حتظى باحترامهالع

هي أنشطة وجهود مدروسة تقوم ا "إمنا ، دفاعية جلعل املؤسسة تبدو يف صورة خمالفة لصورا احلقيقية
ستراتيجيات واخلطط لتلبية ووضع اال، الشركة من خالل رصد اجتاهات الرأي العام جلماهريها وتقييمها

دف حتقيق التكيف والتناغم والتفاهم الذي يؤدي ، احتياجات تلك اجلماهري عن طريق االتصال املتبادل
  ).٤٣("إىل كسب تأييد تلك اجلماهري وبناء صورة ذهنية طيبة عن تلك الشركة

فهي حلقة الوصل ، )٤٤("إن تكوين صورة إجيابية للمؤسسة عمل من أهم أعمال العالقات العامة"     
 يساعد مالئم مناخ توفري :يف يتمثل العامة للعالقات الرئيس اهلدفو، احليوية اليت تصل الشركة باتمع

  . واخلارجية الداخلية مجاهريها لدى هلا إجيابية) صورة( مسعة بناء على املؤسسة

  : اهلدف هذا حتقيق يف تسهمللعالقات العامة واليت  األنشطة من جمموعة يلي فيماو

  . واخلارجي الداخلي العام الرأي اجتاهات على التعرف �
  . العليا لإلدارة العام الرأي اجتاهات نقل �
  .إجيايب إىل السليب السلوك تعديل بضرورة اجلمهور إقناع �
  . ومجاهريها املؤسسة بني التعاون تنمية �
  ).الكاذبة واألخبار اإلشاعات،. (عليها هجوم أي من املؤسسة محاية �
  . الصحيحة باملعلومات اجلمهور تزويد �
  . املؤسسة لعمل مالئم مناخ يئة �
  . هلا اجلمهور وتقبل املؤسسة سياسات دعم �
  .  واجلمهور املؤسسة بني واملتبادل املشترك التفاهم تنميه �
  . باملؤسسة اجلمهور ثقة تعزيز �
  . واتمع اجلمهور واحتياجات املؤسسة مصلحة بني التوازن حتقيق �
  .هلا واالستجابة ا والتنبؤ اجلمهور اجتاهات تقييم �

                                                           
 .٣٦ص، نزار ميهوب. د: تأليف، مدخل إىل العالقات العامة )٤٣(
 .٢٦ص، حسام الدين خضور: ترمجة، أنتوين ديفيز،كل شيء جيب أن تعرفه عن العالقات العامة )٤٤(



  .  القرارات اختاذ يف اإلدارة يساعد مبكر حتذير كنظام العمل �
  ). أفكار خدمات، ، سلع( منتجاا أو املؤسسة شعبية زيادة �
  . الشركة ملنتجات الرواج من املزيد حتقيق �
  "). العامة السمات األلوان،" واملرسوم املكتوب" الشعار االسم،( املؤسسة هوية عناصر بناء �
  . املشاة املؤسسات صفوة تكون ألن والسعي نطاق، أوسع على املؤسسة تسويق �
  . اجلمهور لدى ومقبولة مستحدثة إبداعية أفكاراملؤسسة بكافة جماالا عن طريق  تطوير �
  . واتمع اجلمهور مستوى على للمؤسسة االجتماعي القبول حتقيق �
 .وخلدماا للمؤسسة اجلمهور فهم سوء جتاوز �

 .وضع برامج الصورة وطرق تعزيزها وإدارة الصورة املستمرة �

 

  .الذهنية الصورة إدارة: اخلامس املبحث

  .قياس الصورة الذهنية: األول املطلب

فالطريقة ، )٤٥(" إن املكان األكثر خطراً للنظر إىل أصحاب املصلحة اجللوس خلف طاولة املكتب"      
ولكي نقوم ذا العمل ، الوحيدة لقياس مقدار تفكري وانطباعات الناس هي التوجه إليهم بالسؤال

وتعترب منهجية البحث واملؤلفة من ثالث مراحل ، بطريقة جيدة ينبغي صنع منوذج لقياس صورة الشركة
  :طريقة جيدة للقياس واليت تتلخص بـ

 .الصفات املميزة للصورةاستخدام أساليب البحث النوعي لتكتشف الشركة  - ١

 .وضع منوذج الستطالع الرأي تقدم اجلماهري من خالله تقديرام وتصنيفهم للشركة ومنافسيها - ٢

 .إجراء حتليل لألرقام اإلحصائية بغية حتديد الصور وقياس نقاط القوة والضعف فيها - ٣

فالبحث النوعي يعترب أفضل طريقة للكشف عن اخلصائص اليت يستعني ا الناس يف وصفهم للصورة      
  :اليت يعرفوا واألساليب األكثر رواجاً يف البحوث النوعية هي

 .فحص اإلدارة ألفكارها ودوافعها  - أ

 .إجراء مقابالت معمقة مع بعض األفراد املهمني من أصحاب املصلحة  - ب

٤٦موعة التركيز مع مجاعات منتقاة من أصحاب املصلحة إجراء مقابالت  - ت
 

، تفيدنا هذه البحوث يف إعطائنا معلومات عن األسس املناسبة اليت تراها عينة البحث عن الصورة     
  .وكذلك النتائج اخلاصة باجلماهري حيث توضع نتائج البحث إلجراء التغيري يف القوى احملركة للصورة

                                                           
 .٣٤٩ص ، شحادةتعريب وليد ، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٤٥(
  .بتصرف، ٣٥٨ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت  )٤٦(



  :تطالع للرأي فإمكاننا قياس الرأي عرب ثالث طرائق هيوأما حبوث االس     

 طريقة االستفتاء  - أ

 طريقة املسح   - ب

)٤٧(طريقة حتليل املضمون   - ت
 

حيث تقدر جلان البحوث أفضل هذه الطرق ، وكل طريقة من هذه الطرق تعتمد على أسلوب خاص     
ائية بغرض معرفة نقاط القوة وبعد مجع البيانات حنوهلا إىل أرقام وجداول إحص، لقياس الرأس وتعتمدها

  .وتعزيزها أو ملعرفة نقاط الضعف وتصحيحها

لذلك فمن املمكن للوصول ، إن قياس الصورة عملية معقدة إىل حد ما وغالباً ما حتتاج إىل جهود صعبة     
 ومواكبة البحوث ومتابعتها بدقة، إىل نتائج أكثر دقة االستعانة بشركة مهنية متخصصة ببحوث األسواق

  .للوصول إىل معلومات حقيقية تفيدنا يف تصحيح الصورة أو تطويرها حسب املعلومات

  .تغيري الصورة الذهنية: الثاين املطلب

إذا رغبت الشركة يف تغيري الصورة لسبب تراه ضرورياً ال بد هلا من تشكيل فريق هلذه املهمة حيدد      
اجلماعات الرئيسية املراد إجراء التغيري يف صورا عن الشركة ومن مث إجراء حبوث استطالع الرأي والتحليل 

لتغيري ومن مث  حبوث مستقلة بعملية التلك البحوث وحماولة حتديد الثغرات وما يسد الثغرات وكل هذا عرب
  .ننتقل إىل التنفيذ

  :ينبغي على اإلدارة وفريق العمل أن يقوم باملهمات التالية ليضمن عملية تغيري ناجحة ذلك وباإلضافة إىل

  .نفسها عن تكوينها يف املؤسسة فيها ترغب اليت الصورة وحتديد الداخلي التقييم - ١

  .املؤسسة عن اجلمهور حيملها اليت الذهنية الصورة معرفة - ٢

  .العمل خلطط والتنفيذ التصميم - ٣

  .املستهدفة الذهنية للصورة وخارجياً داخلياً التسويق - ٤

  .)٤٨(واملراجعة التدقيق - ٤

  

  

  

                                                           
 .٩٠ص، نزار ميهوب: د، العامالرأي  )٤٧(
  .٤٠٠,٣٩٩ص ، تعريب وليد شحادة، داولينغغراهام ، وين مسعة الشركةكت )٤٨(



  .اتاألزم أثناء الذهنية الصورة محاية: الثالث املطلب

تواجه الشركات التجارية يف أعماهلا تنوعاً واسعاً من الظروف غري املتوقعة واليت حتمل يف جنباا      
إمكانية اإلضرار بصورا وإذا ما وقعت أزمة ما فإن حجم تأثريها  يف الصورة اليت حيملها الناس عن 

والعامل الثاين نوع األزمة ، عن الشركةأوهلا وضعية الصورة اليت حيملها الناس : املؤسسة يتأثر بثالثة عوامل
وأمام هذه العوامل وخطورا يف التأثري ، وأما العامل الثالث فهو حجم التغطية اإلعالمية لألزمة، وحجمها

الذي غالباً ما يكون سليب على الصورة سنقدم استراتيجيات التعامل مع األزمة حىت حنمي صورتنا وحنافظ 
جملس إدارة  سرئي  Jim Burke وقبل البدء دعونا نتفاءل بقول جيم بريك ،عليها كما لو مل حيصل شيء

كانت السمعة اليت بنتها الشركة لنفسها حبرص : (   Johnson&Johnsonجونسون وجونسون
شديد عرب تسعني سنة مبثابة معني ال ينضب من الشهرة والنية احلسنة أمام مجهور العامة واللجان التنظيمية 

قاله أثناء أزمة أعراض ) ما أضفى قيمة عالية بكل املقاييس لتستعيد العالمة التجارية مكانتها وهذا، واإلعالم
وهذا يعين أن للصورة قبل وقوع األزمة أمهية كربى يف جتاوزها إذا ما  Tylenolالتسمم مبادة تيلينول 

  .) ٤٩(رةاستطاعت الشركة أن تتعامل معها بشكل جيد مع كافة األطراف املتأثرة ذه الصو

وهذا صحيح إال أننا سنضع استراتيجية ، ويعتقد الكثري من الباحثني أن لكل أزمة استراتيجية خاصة هلا     
عامة تفيدنا يف كسب الوقت للتعامل مع األزمة وسرعة تداوهلا وانتشارها بني وسائل اإلعالم وكذلك 

وتتمثل هذه ، ستجابة فورية عند وقوع أي أزمةتفيدنا يف اختيار االستراتيجية املناسبة لألزمة وهذا يتطلب ا
  :االستجابة يف ثالثة أفعال أساسية

 االستجابة الفورية يف التواصل - ١

 .اإلجابة عن ثالثة أسئلة أساسية يف اإلعالم - ٢

 .وضع استراتيجية تواصلية مناسبة إلظهار الندم وإنقاذ الصورة - ٣

ويف هذه املرحلة تكون احلقائق ضئيلة ، ةيكون اإلعالم يف قمة نشاطه عقب وقوع األزمة مباشر     
ولذلك فمن األفضل للشركة الظهور لوسائل اإلعالم ، مما يتيح لإلعالم وللجماهري كثرة التكهنات، وغامضة

واجلماهري عن طريق املتحدث الرمسي هلا وذلك أفضل بكثري من االبتعاد عن اإلعالم فهذا يفتح نريان 
ذه احلالة تكثر التأويالت التخيلية ألسباب األزمة ويكثر الناطقون الغري التوقعات املختلفة للشركة ويف ه

وهذا ما يزيد من صعوبة األزمة لذلك ال بد من قرار سريع وواعٍ جييب على سؤالني ، رمسيون للشركة 
والثاين ماذا يتوجب عليه أن يقول؟ واإلجابة ، األول من الذي جيب اختياره ليكون الناطق الرمسي: اثنني

تكمن يف أن الناطق الرمسي جيب أن يكون من كبار املديرين ذوي اخلربة بطبيعة األزمة وميكن االستعانة 
، املدير املايل لألزمات املالية: بالناطق الرمسي كبديل لكن األفضل أن يكون على اطالع بأسباب األزمة فمثالً

  ولكن ماذا يقول للجماهري؟، وهكذا

                                                           
 .١.١٢الشاهد رقم ، ٤١٦ص، غراهام داولينغ، تكوين مسعة الشركات ،راجع الطريقة اليت عاجلت ا شركة جونسون وجونسون هذه األزمة )٤٩(



يف  به فيه إىل عدة نقاط رئيسية هذا باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة حبقائق األزمةمن واجبه أن يديل ببيان ينت
  :حال توفرها

 .الشركة حالياً تفعل كل ما هو ممكن الحتواء الضرر وختفيف اآلثار الناجتة عنها �

يف حال مل يكن الناطق الرمسي على علم لكافة التفاصيل من األفضل عدم التسرع يف إعالن أمور  �
 .تؤثر سلباًقد 

 .جاري التحقيق يف التفاصيل اآلن �

 .تبليغ أن الناطق الرمسي موجود يف مكان وزمان معني لإلجابة على التفاصيل بعد معرفتها �

إاء اللقاء بتوضيح أن الشركة مهتمة مبعاجلة األزمة وأنه من األفضل االنصراف إىل معرفة  �
 .ومعاجلة األزمة

 ئربلحظة ألن خسارة السمعة غالباً ما تكون أكثر بكثري من اخلساجيب احلفاظ على السمعة حلظة  �
 .املادية

  :فعند األزمة يكون لإلعالم ثالثة أسئلة أساسية وهي: أما بالنسبة لالستراتيجية الثانية     

 ماذا حدث؟ - ١

 ملاذا حدث؟ - ٢

 ماذا تعتزم الشركة أن تفعل إزاء ما حدث؟ - ٣

لكن الثالث حباجة إىل بيان حمكم من ، ل الوقت لإلجابة عنهماقد حيتاج السؤالني األول والثاين إىل عام
حيث إمكانية التطبيق ولذلك جيب أن تكون الشركة مسؤولة عن مواقفها يف هذا البيان ومن األفضل 

  .التحدث بالعموميات

حيث ، ونشري إىل عدد من االستراتيجيات التواصلية إلنقاذ الصورة وهي خمتلفة باختالف طبيعة األزمة 
  :أُخذَت من خربة الشركات يف التعامل مع األزمات

 ".الشيطان موجود يف التفاصيل: "استراتيجية عدم الدخول يف التفاصيل فكما يقولون �

 .بأقل ما ميكنأي البوح ، استراتيجية أبق رأسك منخفضاً  �

 . )٥٠(استراتيجية ام وهدد وخبئ معلومات وأنكر االام بقوة يف حال عدم صحته �

وتعتمد على توضيح املوقف يف حال وجود مزاعم من قبل ، استراتيجية الدفاع عن النفس �
 .أطراف آخرين

 دف إىل خماطبة اجلمهور بشيء نفسي لديه وهو ما يعتقده، استراتيجية القضاء والقدر �
 .اجلمهور بالقدرية

                                                           
بالسماح بالتحرش اجلنسي على تطاق  ١٩٩٦استخدمت هذه االستراتيجية شركة ميتسوبيتشي لصناعة السيارات يف أمريكا عندما وجه إليه االام سنة  )٥٠(

 .ال لالعتصام وقوفاً امام مكتب املُتهِم يف شيغاغوعمدت الشركة إىل إنكار االام وأرسلت حافالت مليئة بالعمف، واسع



 .وبادر باحلل السريع واملرضي فهو مفاجئ لكافة األطراف، استراتيجية حتمل اللوم بكل قوة �

حيث االعتراف من قبل الرئيس التنفيذي عالنية بتحمله ، استراتيجية أعطين فرصة أخرى �
 .)٥١(املسؤولية كاملة ويطلب إعطاء فرصة أخرى

ألن وضع هذه ، لكن هذا ال يعين أا دائماً تكون جمدية، يات التواصليةلقد عرضنا بعضاً من االستراتيج     
وهذا يعتمد على إحاطة األشخاص املسؤوليني عن الشركة ، االستراتيجية مرتبط مباهية األزمة وطبيعتها

أنه لكل أزمة استراتيجية : بكافة جوانب األزمة وحتليلهم ملواقف اجلمهور واإلعالم لذلك ال بد أن نقول
  .خاصة ا

واالستراتيجية اليت يتحدث عنها هذا البحث هي من أفضل الطرق اليت تساعد الشركة على تسهيل      
فكلما كانت صورة الشركة متينة وجيدة وراسخة يف أذهان ، األزمة وحتجيمها مهما كانت كبرية

لى الشركات أن تعتين وهذا ما جيب ع، كلما كان احلفاظ عليها سهالً وحىت يف أصعب املواقف، مجهورها
  .به

فدورها واقع يف كافة ، نشري إىل أن للعالقات العامة أمهية كربى يف كافة مطالب املبحث اخلامسوال بد     
فهي تبحث وتستطلع اآلراء وتتنبأ باألزمات قبل وقوعها وتكون على صلة دائمة باإلدارة ويف حال ، املهام

ت بسبب قرا من مجيع األطراف وإدراكها لكيفية التعامل مع لالستراتيجيا وقعت األزمة فهي خري منسق
ويف تغطية كافة ، وتستطيع إدارة األزمات فهي مهمة من مهامها األساسية، سواء مع اجلمهور أو اإلعالم

كتابة ( وتصحيح أخطائها وما إىل ذلك من مهام تقوم ا العالقات العامة  .....ومراجعتها، أحداث األزمة
    .....).تنسيق لقاءات الصحفني، أوقات تقدميها، البيانات الصحفية

                                                           
 .كما حدث يف شركة الطريان اليابانية، قد يترافق مع طلب الفرصة استقالة الرئيس التنفيذي مثالً )٥١(



  توصيات البحث

  :حيتاج إىل األخذ بعدد من األمور أمهها ةتكوين الصورة الذهني

اهتماماً جيداً ونعطيها الوقت الكايف  فينبغي أن نعريها، اإلحساس بأمهية تشكيل الصورة الذهنية - ١
 .لتكوينها

فاجلميع مطالبون بتحمل املسؤولية حسب ، إن بناء الصورة مسؤولية عامة تراكمية يف الشركة - ٢
 .الزمان واملكان

حيتاج تكوين الصورة املرغوبة للشركات إىل وضع استراتيجية عالية الدقة من حيث املعلومات  - ٣
إىل هنالك من عوامل مؤثرة يف تشكيل الصورة وذلك عن طريق والثقافة وطرق التواصل وما 
 .البحوث واستطالعات الرأي

األكثر تأثرياً يف بناء الطبقات حيتاج تكوين الصورة إىل دراسة تفصيلية للجماهري وطبيعتها وحتديد  - ٤
 .الصورة

وجداين املكون املعريف وال: أثناء تكوين الصورة جيب االنتباه إىل مكونات الصورة الثالث - ٥
 .والسلوكي

ألن تشكيل الصورة متوقف على ، إعطاء كل عامل من العوامل املؤثرة يف تكوين الصورة أمهيته - ٦
 .تكامل كافة العوامل باستراتيجية واحدة تعطينا يف النهاية صورة إما سلبية أو إجيابية

خطوة من خطوات ويستمر مع كل ، دور العالقات العامة يبدأ من بداية التفكري بتكوين الصورة - ٧
 .تكوينها وتعزيزها

تراكم من األعمال فهي حباجة إىل عمل وجهود منظمة و، ال ميكن تكوين الصورة باألضواء واملرايا - ٨
 .اجليدة الطيبة

 .أمهية عمليات القياس واإلدارة للصورة تكمن يف أننا بدوا نسري حنو اهول - ٩

اليت إن ذهبت تبقى الشركات أشكاالً من . ة الطيبةالكنز األغلى مثناً للشركات هو الصورة النظيف -١٠
  .) ٥٢(اإلمسنت املزخرف 

   

                                                           
  .فكرة هذا القول مأخوذة من قول وليام شكسبري يف مسرحيته ريتشارد الثاين )٥٢(



  عاملراج

 .مكتبة عبيكان، تعريب وليد شحادة، تكوين مسعة الشركة، غراهام داولينغ -١

 .سلسلة املعهد العريب للعالقات العامة، نزار ميهوب.د، األسس السيكولوجية للعالقات العامة -٢

 .١٩٨٣جامعة القاهرة، الطبعة األوىل -كلية اإلعالم، علي عجوة. العالقات العامة والصورة الذهنية،د -٣

 .سلسلة املعهد العريب للعالقات العامة، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة-٤

 للعالقات سلسلة املعهد العريب، أديب خضور: ترمجة، آن غريغوري: تأليف، إدارة محالت العالقات العامة -٥

 .العامة

سلسلة املعهد ، نزار ميهوب. د: تدقيق ومراجعة. فيليب كتشن: تأليف، العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق -٦

 .العريب للعالقات العامة

 .عامل وباحث عريب١٠٠٠تأليف أكثر من ، اإلصدار االلكتروين، املوسوعة العربية العاملية -٧

 الدويل املؤمتر إىل مقدم، العصر وحتديات العوملة بني اإلنترنت شبكة على التجارية للعالمات الذهنية الصورة -٨

 .قطب حممد ميسون/د.م، عتريس فاروق فاتن/د.م إعداد٢٠٠٧سبتمرب ٤-٢ باإلنترنت للتعليم السادس

 دورات إحدى إىل مقدمةاملصري  العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة -٩

 أمحد/  دكتور مقدم إعداد ،اإلنسان حقوق جمال يف القدرات دعم مشروع – اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 .الدسوقي

، الطوعية واملبادرات االجتماعي الوطين الواجب بني للشركات االجتماعية املسؤولية"ورقة عمل بعنوان  - ١٠

 .املالية لألوراق فلسطني سوق، العامة العالقات مسؤول بأعمال القائم عريان، رقية: بقلم

سلسلة املعهد العريب ، حسام الدين خضور: ترمجة، أنتوين ديفيز،كل شيء جيب أن تعرفه عن العالقات العامة - ١١

 .للعالقات العامة

 .سلسلة املعهد العريب للعالقات العامة، نزار ميهوب: د، الرأي العام - ١٢

 .١ط، الكويت، احلكومة مطبعة، العرباوي الكرمي عبد حتقيق، الزبيدي احلسيين مرتضى حممد، العروس تاج  - ١٣

 .٢٦٢.ص/١٠ جملد -٦ط،  لبنان، صادر دار، منظور ابن، العرب لسان - ١٤

١٥ - h�p://www.gccconference.org/Ac"va"ons/6/1.doc   حنو (ورشة عمل بعنوان

 .للمحاضر حممد حيىي املفرح) متميزة للعمل اخلرييصورة ذهنية 

١٦ - http://www.ensanyat.com/twasol.asp   

١٧ - W.olins,Corporate Identity (Harvard: Harvard Business School Press 

1989.  

 


