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  :املقدمة: أوالً 

ية هي تلك الظروف االقتصادية واالجتماعور العالقات العامة كمهنة متخصصة؛ كان السبب وراء ظه"
  .)١("والعاملية إضافة إىل األزمات االقتصادية، ً ضاغطاًنفسياً  اليت أفرزت مناخا

شكالت واألزمات فامل ؛بالظروف واألوضاع غري العاديةمباشراً لم يتصل اتصاالً فالعالقات العامة عً إذا
من األسباب املباشرة لتطـور وازدهـار    وعدم االستقرار والكوارث واألزمات وغريها؛ ،غطةوالظروف الضا
  .العالقات العامة

ما ـدد  فاملهمة االسراتيجية للعالقات العامة ال تضح جبالء إال عندما تواجه احلكومة أو املؤسسة أزمةً 
إذ تصبح املؤسسـة آنـذاك    ،ا على البقاءوجودها ذاته وقدر أو دد ،عها ومقدرا على العمل واملنافسةوض

  .للجمهور ومراقبة وسائل اإلعالم عرضةً 

. روج منـها إن حـدثت  وهنا تكمن خربة العالقات العامة يف التأهب قبل وقوع األزمة ويف حلها واخل
جهود مجيـع  كريس أمهية العالقات العامة يف ت صورة املؤسسة لالهتزاز والتشويه؛ تتضح آنذاك فعندما تتعرض

  .وتركيزها من أجل تصحيح هذه الصورة ،املنظمةاألفراد والوحدات 

مما يقتحم العالقات العامة بشكل أو  ؛ى املؤسسة يتعلق بالصورة الذهنيةعل ما يكون لألزمات أثروغالباً 
ملتاحة من أجـل  ويعرف التخطيط بأنه استثمار املواد ا ،مهية التخطيط يف العالقات العامةومن هنا تربز أ ،بآخر

ويشري معىن التخطيط على أنه التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد " ،االستعداد ملوقف مستقبلي حمتمل
  .)٢("هلذا املستقبل

والتغلب عليها يف حـال  ، حليلولة دون حدوث األزمةالعالقات العامة هي ا وظائفوهكذا فإن إحدى 
ذاتـه، سـواء   يف حد ً ًجديدا ، وال يعد حدوث األزمات شيئا“األزماتإدارة "بـ   مىوهذا ما يس، حدوثها

ولكن الشيء اجلديد هو ، أم على مستوى الدولة ككل، ما مؤسسةأم على مستوى ، أكان على مستوى الفرد
بإمكام فعل شيء حيـال األزمـات    ألم شعروا أن لقضية االهتمام الالزم؛أن الباحثني بدؤوا يولون هذه ا

 ألن التطور العلمي والتكنولوجي قدم وسـائل وأدوات ها، كما أن علم إدارة األزمات بدأ يظهر نتيجةً وحتليل
وخاصـة  ، مةعند حدوث األزالٍ وفعكبريٍ القات العامة تقوم بدورٍ العوللتعامل مع األزمات وإدارا وحتليلها، 

أن النتائج غري املرغوب فيها لألزمات تنعكس على األفراد بغض النظر عن نوع األزمة ومستواها، والسبب يف ً
املؤسسة الغـري  لذلك فإن  ،يةأو حىت سياسأو بيئيةً قتصاديةً أو اذلك أن أبعاد األزمة ميكن أن تكون اجتماعيةً 

  .ً سوف تفقد الثقة ا حتما ؛وإتقانبال مهارة  أو تقوم بذلك، لى السيطرة على األزمة وجمريااالقادرة ع
                                                           

  .٢٤ص) م١٩٩١،مكتبة ا%نجلو المصرية: القاھرة(١ط، المشك�ت المھنية في الع�قات العامة، محمد محمد البادي )(١

  .٣٩٨ص، وحدة بحوث ا%زمات، جامعة عين شمس ،ا%زمات والكوارثدور التخطيط في إدارة ، مصطفى فھمي محمد(٢) 



  :اإلطار املنهجي: ثانياً 

  :مشكلة البحث

 ،واحلد من تفاقمها ،لهاقات العامة واألزمات على صعيد حالقائمة بني العال العالقةلقد الحظ الباحث 
  .واالستفادة من آثارها

االستعداد هلا والوقايـة منـها    األزمة وخطورة نتائجها على املؤسسات؛ فإنه من الضروري وخلطورة
من جهدها وعملـها للكشـف عـن    املفترض للعالقات العامة أن تصب جزءاً  تايل فمنالوب، حلدوثهاحتسباً 

  .والتخطيط هلا قبل حدوثها ،األزمات الكامنة

، ومن مث إدارا، العالقات العامة يف الوقاية من األزماتدراسة دور وعليه تتلخص املشكلة البحثية يف 
  .واالستفادة من آثارها اإلجيابية، إدارة ما بعدهاو

  : أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إىل

  .التعرف على ماهية األزمات وطبيعتها .١
 .التعرف على دور العالقات العامة خالل مراحل األزمة .٢
  .التصحيحية والعالجية للعالقات العامةالتعرف على طبيعة الوظيفة  .٣
 .حتديد خطة عامة وواضحة للتعامل مع األزمات .٤

  :أمهية البحث

  :تنبع أمهية البحث من خالل

أن هذه خاصةً  وينتج عنها نتائج غري مرغوب فيها؛ ،وبدون مقدماتن األزمة حتدث فجأةً أ .١
ومبا أن العالقات العامة  ،ومستواهاع األزمة عكس على األفراد بغض النظر عن نوالنتائج تن

ً  ،تربع يف مثل هذه املواقف درا وق ،لتمتعها باملعرفة الكافية ملا يدور يف املؤسسةإضافة
تتعرض له  عصيبٍ موقف فإا بالتايل تستطيع مواجهة أيالكبرية على مجع املعلومات؛ 

  .املؤسسة ومسعتها
، املشكلة املتأزمة خبصائصواهتماماً ةً يدفرقةً يتطلب طريأن التحدي الذي تفرضه األزمات؛  .٢

سسة على اخلروج السريع حول األفعال اليت ستساعد املؤ وال أحد يستطيع تقدمي ضمانات



االتصالية؛ ختترب م االعالقات العامة وخربرجال لكن مما ال شك فيه أن مهنية ، من األزمة
  .مةبالقدر الذي يستطيعون فيه إخراج املؤسسة من األز

وعدم التواصل معه وإخباره مبا  ،للمؤسسةمهور الداخلي اجل سببه ملن ثلثي األزمات يف العاأ .٣
االتصال الذي يف ظروف األزمة؛ و األمر األكثر فعاليةً لذلك فاالتصال ه ،يدور يف املؤسسة

كب يقدم بسرعةعلى  ٌ عالقات العامة قائمةومبا أن مهنة ال، الصرحيةاملعلومات التامة و رية
 .يف االتصال مع مجهور املؤسسة الداخلي واخلارجي فإن هلا دور ؛االتصال

  :الدراسات السابقة 

 :)١("دور العالقات العامة يف مواجهة الكوارث واألزمات األمنية"دراسة حممد كمال القاضي .١

سلوب معاجلة أزمة وعرضت أ، و اليت تناولت األسباب املفضية إىل وقوع األزمة وخصائصها
  .ألزمات والكوارثاجلهاز العالقات العامة يف مواجهة وعرضت خطةً ، األمنية جهزةاأل

 :)٢("إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف األزمات"دراسة حممد كامل مصطفى الكردي .٢
a.  ٌإذ ، يف األزمة) جمتمعتني(ألقت الضوء على دور دائرة العالقات العامة واإلعالموهي دراسة

كما عرضت األهداف ، واملخاطر املسببة هلا ،والعوامل املؤثرة فيها ،األزمةتناولت أسباب 
  .اإلستراتيجية لإلعالم والعالقات العامة يف مواجهة األزمة

  :تعريف املفاهيم اإلجرائية

  :تعريف العالقات العامة -١

عامة هي وظيفـة اإلدارة املسـتمرة   العالقات ال: "قدمت اجلمعية الدولية للعالقات العامة التعريف التايل
لكسب تفاهم اجلماهري اليت مها وتعاطفها  ؛اخلاصة والعامة نظماتوامل ،اليت تسعى ا املؤسساتواملخططة؛ 

اهات الرأي العـام  وذلك من خالل قياس اجت، ر هذا التفاهم والتعاطف والتأييدواحلفاظ على استمرا، وتأييدها
وحتقيق املزيد من  التعـاون اخلـالق واألداء الفعـال    ، مع سياساا وأنشطتها -قدر اإلمكان-لضمان توافقه

  .)٣("حل املشتركة باستخدام اإلعالن الشامل املخططاللمص

                                                           

  ،م١٩٩٨، وحدة بحوث ا%زمات، جامعة عين شمس، تقرير المؤتمر السنوي الثالث 4دارة ا%زمات والكوارث )(١
 .١٧٥ -١٥٩ص
  ،م١٩٩٧ وحدة بحوث ا%زمات، جامعة عين شمس، تقرير المؤتمر السنوي الثاني 4دارة ا%زمات والكوارث )(٢
  .٥٣٣ -٥٢٣ص
  .٣٤ص، )م٢٠٠٩، ا%كاديمية السورية الدولية: دمشق(٢ط، نزار ميھوب.د، مدخل إلى الع�قات العامة) (٣



العالقات العامة هـي تلـك األنشـطة    " :قدمت اجلمعية السورية للعالقات العامة التعريف التايلعربياً 
من خالل رصد اجتاهات الرأي العـام  واألفراد؛  نظماتواحلكومات واملول واجلهود املدروسة اليت تقوم ا الد

ووضع االستراتيجيات واخلطط لتلبية احتياجات تلك اجلماهري عـن طريـق االتصـال    ، جلماهريها وتقييمها
  .)١("دف حتقيق التكيف والتفاهم والتناغم الذي يؤدي إىل كسب تأييد تلك اجلماهري، املتبادل

الـذي   ؛ستمراملتخطيط الو ،نظماملهد ذلك اجلهي العالقات العامة " :التعريف التايلوقد قدم الباحث 
، إىل حتقيق مصاحل الطرفنيساعياً  -اخلارجيالداخلي و-صل البناء بني املؤسسة ومجهورهاحتقيق التواإىل يهدف 

  ".وذلك من خالل فهم الوسط احمليطللمؤسسة؛ والعمل على حتسني الصورة الذهنية 

  :تعريف األزمة -٢

نقطة حتولٍ : "اتعرف بأا يهدد املصـاحل والبنيـة   مم، غري مستقرةمفاجئ؛ يؤدي إىل أوضاعٍ  يف موقف
للمواجهة؛  موحدزم معه اختاذ قرارٍ وكل ذلك يف وقت قصري يل ،وحتدث عنها نتائج غري مرغوب ا ،األساسية

تكون فيه األطراف املعنية غري مستعدة ٢("على املواجهة أو قادرة(.  

ري العمـل  ويؤدي إىل س، نسان أو البيئة أو مسعة املؤسسةيؤثر على أمن اإل خطري حادثٌ" :وتعرف بأا
  .)٣("ملا قرر لهمعاكسٍ ٍ بشكل

فاألزمة "هما إال أن عامل الوقت هو الفيصل الوحيد بين، األزمةبني القضية و فيما أن هناك تشابهويبدو 
ناء لبكافيةٌ ٌ  وال توجد معرفة، السريع؛ ألن العمل يتم حتت ضغط الوقتوحتتاج للتحرك ، ما تأيت بسرعةعادةً 

واختاذ ، ملوقفولتحليل ا، ما تسمح ببعض الوقت للتفكري فيهاأما القضية فعادةً ، القرارات والتصرف بناء عليها
  .)٤("أكثر من وقت األزمة القرارات دوٍء

  :)٥(ومن تعاريفها

على النظام كله، كما يهدد االفتراضات الرئيسية اليت يقوم عليهـا هـذا   ً ًماديا يؤثر تأثريا خللٌ •
  .النظام

   .على البقاء ؤسساتيهدد قدرة األفراد أو املغري متوقع؛  مفاجئٌ أو موقف حدثٌ •
 ً ذلك صـعوبة بلةً ـّتتعلق مبصري الكيان اإلداري الذي أصيب ا، مشكحامسةٌ وحرجةٌ حلظةٌ  •

مـن   كل ذلك يف دائرةتخذ، يٍ قرار ال يدري أي بالغة جتعله يف حريةأمام متخذ القرار؛ حادةً 
 . واختالط األسباب بالنتائج ،قصور املعرفةو، عدم التأكد

                                                           

  .٣٥ص، المرجع السابق )١(
  .٩٢ص، المرجع السابق (٢)

(3) Michael bland(1998) communicating out of crisis,1st ed., Macmillan  press, London, p.5. 
٤) Michael bland op.cit,p.6  .(  

  http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm   8/7/2009. )٢(  



  :)١(تعريف املشكلة -٣

األهداف أو قيق حت لوجود بعض الصعوبات اليت تعوقنتيجةً من التوتر وعدم الرضا؛ حالةً املشكلة متثل 
النتائج املتوقعـة مـن أعماهلـا     احلصول على املؤسسة يفتظهر املشكلة بوضوح عندما تعجز و، الوصول إليها

إذا  ؛زمةلأل يل ميكن أن تعمل مبثابة متهيدوبالتا، امرغوب  غري واملشكلة هي السبب حلالة، وأنشطتها املختلفة
حيـث   ؛هذا ما يفرقها عن األزمـة و .دقيقة نتائجه بصورةتوقع ويصعب حساب ومعقداً حاداً اختذت مساراً 

  .واجلهد املنظم للتعامل معها والقضاء عليها ،حتتاج إىل التفكري

  :)٢(تعريف الكارثة -٤

  ،زمـات املسـببة لأل والكوارث هي غالباً ، ثةتتحول إىل كارطويلةً فترةً تبقى دون حسمٍ  املشكلة اليت
وميكن  ،أو كالمها -واملادية خسائر يف املوارد البشريةووأدت إىل تدمريٍ ، ً فعالارثة هي احلالة اليت حدثت فالك

حصرها خالل فترة ا ، حمددة زمنيةيف تتمثلوأسبا:  

  .مثل الزالزل والرباكني: أسباب طبيعية

  .مثل الصراعات اإلدارية: أسباب بشرية

 .تكنولوجية وصناعية ناجتة من استخدام معدات: صناعية أسباب

  :إدارة األزماتتعريف  -٥

املعىن العام مل هذه التعريفات هو كيفية التغلب علـى   ات ملفهوم إدارة األزمات، لكندت التعريفتعد
يف  ولكنـه متفـق   ،يف مفرداته خمتلف تعريف وإن كان لكل باحث، األزمة باألدوات العلمية اإلدارية املختلفة

    .معناه

، وجتنب سـلبياا ، والتحكم يف ضغطها ومسارها واجتاهاا، طريقة التغلب على األزمة" :فتعرف بأا
  .)٣("ممكن واحلد من اخلسائر ألدىن حد، وحتقيق أقصى املكاسب يف أقصر زمن، واالستفادة من إجيابياا

سلسلة اإلجراءات اهلادفة إىل السيطرة على األزمات، واحلد من " :بأا سياسيمن منظورٍ  ويعرفها آخر
بذلك إىل نشوب احلرب، وبذلك تكون اإلدارة الرشيدة لألزمة هي تلك تفاقمها حىت ال ينفلت زمامها؛ مؤديةً 

  . )٤("اليت تضمن احلفاظ على املصاحل احليوية للدولة ومحايتها

  
                                                           

(١) http://www.shababek.de/radiotv/modules/news/article.php?storyid=177 24/4/2009    

  .المرجع السابق )(٢
  .٩٣ص، مرجع سابق، مدخل إلى الع�قات العامة) (٣
  ".ويليامز"الباحث البريطاني  )(٤



  :اإلطار النظري: ثالثاً 

  :األزمات: املبحث األول

وال اهلروب والتنصل منها؛ فإنكارها واهلرب منها يعين الفشـل  ، ال ميكن إنكارهاواقعةٌ األزمة حقيقةٌ 
إىل أسوأ؛ وبدوره يؤدي إىل زيادة حدة املخاطر الـيت   وهذا ما يسمى بالتحرك من وضع سيٍء، وعدم املقدرة

  .قد تتعرض هلا املؤسسة

ولعل من أكثر ما ، املفاجأة والسرعة والتهديد: ث خصائص هيإن األزمات يف شكلها العام تتضمن ثال
لذلك نرى أن أكثر اإلدارات رمبا ، يسود إدارا ضيق الوقت املتاح للتعامل معها وإصدار القرارات الالزمة هلا

  .وال تدري أا تضع نفسها يف خماطر غري حمسوبة النتائج، وال تعريه أي أمهية، مل عامل الوقت

  :عوامل نشوء األزمة: األولاملطلب 
فإن هناك عوامل تتسبب يف وجود األزمة؛ فهي وليست وليـدة اللحظـة،    ؛سبباً  وكما أن لكل شيٍء
  .وعوامل نشأت قبل ظهورها ولكنها نتاج تفاعل أسبابٍ

  :)١(وتتعدد األسباب اليت تؤدي إىل نشوب األزمة فمنها

والتسـرع يف إصـدار   ، املعلومات املبتورة: جانبني مهامن خالل الفهم عادةً ينشأ سوء  :سوء الفهم .١
   .قراراتال

كم التقـديري  واحل، ملعلومات اليت أمكن احلصول عليهاميثل اإلدراك مرحلة استيعاب ا :سوء اإلدراك .٢
  . على األمور املعروضة

اتيـة علـى   الذ ويف القـدرة  ،املغاالة يف الثقة بالنفس نتيجةوينشأ يف كثري من األحيان  :سوء التقييم .٣
  .مواجهة الطرف اآلخر

  . ى اجلهل وتشجيع االحنراف والتسيبتقوم علهي اليت اإلدارة العشوائية  :اإلدارة العشوائية .٤
يكون ، وقد على املؤسسةاً النفسية والسلوكية اليت تشكل خطر يعد يف حد ذاته أحد األزمات :اليأس .٥

  . عنيفة طاحنة على أزماتباعثاً اليأس على مستوى الدول أيضاً 
ها الوحيد من األزمات يكون مصدروهي أهم مصدر من مصادر األزمات، بل إن كثرياً  :اإلشاعات .٦

  . أطلقت بشكل معنيإشاعةً 

                                                           

(١) http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm   8/7/2009.  

 



هذا املسبب النشط يتم من جانب الكيانات الكربى لتحجيم الكيانات الصـغرية،   :استعراض القوة .٧
غب يف قياس حتوز بعض عناصر القوة، وتركما أنه يتم من جانب الكيانات اإلدارية الطموحة عندما 

  . رد فعلها أو اختبارها
 .برز الدافع إلحداث ونشوء األزمةشديد؛  إذا ما تعارضت املصاحل بشكلٍ :تعارض املصاحل .٨
األمـر الـذي    ىل ايار الثقة يف متخذ القرار،يؤدي إإن تعارض األهداف اخلاصة  :هدافتعارض األ .٩

  . األزمةزيادة وتفاقم بالتايل  والشك يف قدراته، وملصداقية يوسع من دائرة عدم ا

  :)١()من وجهة نظر اإلدارة (مراحل نشوء األزمة : املطلب الثاين

من إدارة كـل  ) قائد فريق األزمة(األزمة بأربع مراحل أساسية؛ إذا مل يتمكن مدير العالقات العامة  متر
األزمةعن وقوع فإنه سيصبح مسؤوالً  ذه املراحل؛من ه مرحلة:  

الذي يشري إىل وقـوع   ؛تسبق نشوء األزمة، وتتضمن استشعار اإلنذار املبكر :املرحلة التحذيرية .١
  .واستشراف املتغريات البيئية واالحتماالت والبدائل، زمةاأل

تقوم على عدم إمكانية القائد يف توقع حدوث األزمة، وتقـود إىل تعـاظم    :مرحلة نشوء األزمة .٢
 .املتغريات الدافعة حلدوث األزمة، وزيادة احتمالية املواجهة

بعد عدم قدرة القائد يف التعامل مع العوامل اليت أدت إىل حـدوث  تأيت مباشرةً  :مرحلة االنفجار .٣
ا املتسارعة، وتتطلب هذه املرحلة من القائداألزمة، وعدم القدرة على السيطرة على متغريا: 

  .القدرة على حتقيق التكامل بني األنشطة املختلفة اليت تستوجبها طبيعة األزمة •
  .يقوم على التفاهم واملشاركة بني مجيع املستوياتتوفري مناخٍ  •
• تنمية شبكة اتصاالت تكفل توافر املعلومات والبيانات فعالة.  
  .ق اإلدراك الكامل لطبيعة األزمة وخطوراوحتقي، توقع املستقبل •
 .تنمية العالقات التبادلية والتكاملية مع البيئة اخلارجية •

حيث تتالشى يف هذه املرحلة العوامل اليت تسببت يف حـدوث األزمـة،    :مرحلة احنسار األزمة .٤
 .ويسعى القائد إىل التوازن الطبيعي، واستعادة نشاط املؤسسة

  

  

  

                                                           

١) http://azharmaryam.net/ways/edart.doc  23/7/2009.(  



  :مميزات األزمة: الثالث املطلب

إن األزمة عندما حتدث فإا تضع املؤسسة ومن فيها من إدارة وجهاز عالقات عامة حتت أمر الواقع؛ إذ أـا  
ـيح     "وحتت حمط األنظار؛ ، صعبٍ تضعهم يف اختبار ـة الترش فتقوم وسائل اإلعالم واجلمهور معا ًبوضعها علـى طاول

  .)١( "وتصبح مجيع حركات املؤسسة وسكناا موضع مراقبة وحتليلٍ وانتقاد من مجهورها جبميع شرائحه، لفحصها بدقة

 استعداد أمتّوأن تكون على ، وآثارمبا ختبؤه هلا األزمة من أضرارٍ لذلك جيب على املؤسسة أن تكون على علمٍ 
  .لذلك

  :)٢(ومن أهم ما مييز األزمة

، األمر الذي ال ً جداقصريٍ  دون توقع، أو يكون توقعه قد مت قبل وقوعه بوقتاحلدث يقع فجأةً  .١
  .اذ اإلجراءات املناسبة ملواجهتهيسمح باخت

  . أو نفسية أو بشرية تسبب يف وقوع خسائر ماديةت .٢
 .ال متلك املؤسسة اخلربة الالزمة ملواجهتها جديدة تسبب يف خلق مشكالتت .٣
  .)٣(مؤسسةدد القيم العليا أو األهداف الرئيسية لل .٤
٥. ّتضع صانعي القرار يف حمك حقيقي؛ حبيث تتطلب اختاذ قرارات وإجراءات ٣(وراجحة سريعة(.  

  :)٤(دورة حياة األزمة: املطلب الرابع

وحمددة؛ فقد لوحظ  مستقلة وأنواعها وصورها هلا دورة حياةملا كانت األزمات على اختالف أشكاهلا 
  :بأا تتمثل فيما يلي

  ).الوالدة(مرحلة النشوء .١
 ).النمو(مرحلة الزيادة .٢
 ).الشباب(مرحلة القوة .٣
 ).الشيخوخة(مرحلة الضعف .٤
 ).الفناء(مرحلة االضمحالل .٥
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 :آثار األزمة: املطلب اخلامس

للتقدم والنجاح؛ لذلك ميكن النظر آلثار ليس بالضرورة أن ترتبط األزمة باخلطر، وإمنا قد تكون فرصةً 
  :األزمة من جانبني مها

  :و تكمن يف، اآلثار السلبية لألزمة .١
  .ديد وإعاقة املؤسسة عن حتقيق أهدافها •
  .إحداث اخلسائر املادية والبشرية •
  . لردود األفعال السريعة لألحداث املتالحقةً نظرالمي؛ اختاذ القرارات بأسلوب غري ع •
 .زعزعة الثقة بالنفس لدى إدارة املؤسسة •

  :وتكمن يف، اآلثار اإلجيابية لألزمة .٢
يف األوقات العاديـة يف ظـروف عمـل    إحداث التغريات املالئمة اليت قد ال تكون متاحةً  •

  .املؤسسة
  .سة من أجل تالفيهاإظهار جوانب القصور والضعف الكامنة يف إدارة املؤس •
فادة من نتـائج  يف ضوء االست، اليت قد حتدث مستقبالً حتسني عمليات التعامل مع األزمات  •

  .األزمة احلالية
 .مستقبالً  ؛ ملنع حدوثهااستخالص الدروس والعرب من األزمات •
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :العالقات العامة يف األزمات: املبحث الثاين

، ً يعرف بالعالقات العامة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أوال    عندما نشأت فكرة العمل مبا أصبح
كـربى املؤسسـات يف    ؛ كان السبب يف ممارسة هذا النشاط هو تلك األزمات اليت تعرضت هلاً وأوروبا ثانيا

 وكانت الفكرة السائدة حني ذاك هي استغالل العمال بأية طريقة، ع الثقة بينها وبني مجاهريهاوتزعز، أمريكا
 وظهـور تكـتالت   ،يف ضوء انتشار الوعي بني العمالإال أن هذا احلال مل يدم طويالً ، يف سبيل زيادة اإلنتاج

وتغـيري  ، ً عما كان سائدا خمتلفوختطيطٍ ، مبتكر ففي ظل تلك الظروف كان البد من إجياد أسلوبٍ، جتمعهم
) أبو العالقات العامة("بدأ لفلي"ومن هنا، العمالآنذاك؛ كاستغالل بعض األفكار الالإنسانية اليت كانت سائدةً 

ترتكز على املسؤولية االجتماعية لعمل املؤسسات واالهتمام باجلمهور؛ على عكس مـا  يرسي قواعد جديدةً 
والدافع األساسي إلرساء تلك القواعد وتغيري إستراتيجية التعامل مع العمـال؛ كـان تلـك    ، كان عليه احلال

  .ملؤسساتاألزمات اليت حلت با

  : إدارة العالقات العامة ملا قبل األزمة :املطلب األول

ها، وتعتمد عامل مع األزمات قبل حدوثل يف حماولة الترة األزمات تتمثتواجه علم إدا يتحديات الإن الت
ـ لألزمات، فالت الةيت متثل الركيزة األساسية ألي إدارة فعخطيط؛ والالتهذه املرحلة على عملية   دفخطيط يه

سـيحاول  و .د عليها يف حـال حـدوثها  ري للرحضوالت، احملتملة الة يف منع حدوث األزماتإىل املسامهة الفع
  :حتقيق ذلك من خالل دراسة ةالباحث التعرف على كيفي

  :الوقاية من األزمات  - أ

بدايـة  وهي حتتاج يف ، ااحليلولة دون حدوثهو، طراخب املهي القدرة على جتن الوقاية يف مفهومها البسيط إن
عتـرب هـذه   ، إذ ت"احملتملـة  التنبؤ باألزمات"عرف بـإعداد قائمة بأولويات األزمات احملتملة أو ما ي األمر إىل

  .منع حدوث األزمات يف ةوقائي اذ إجراءاتالختأساسيةً اخلطوة قاعدةً 

  :التنبؤ باألزمات احملتملة .١

، ويعتـرب حتديـد   خطـيط عن طريق الت مةاألزحيح ملواجهة الصريق التنبؤ هو اخلطوة األوىل يف الط إن
العناصـر   ومن أخطر ،ة إلدارة األزماتهام الرئيسيمن امل املؤسسةاحملتمل أن تواجهها  اليت من األزمات
  .هلاخطيط ة يف التاألساسي

  

 



  :احملتملة حتديد األزمات .٢

االت اليت من املتوق بذلكقصد يـاالت؛    متلألزمات، فإذا ما ً ل بؤراع أن متثحتديد احتديد هـذه ا
  .حدثت إنة ملواجهة األزمة أو إعداد العد، األخطاء املوجودة ا تصحيح األوضاع أوإم املؤسسةتستطيع 

ال بد من  ؛احملتملة األزمات حتديد  يتمحىتو، ةالعملية مجيع املستويات اإلداري وجيب أن تشارك يف هذه
قصد بـه مجـع   ي، واملؤسسةهي توصيف ؛ أال والعالقات العامةتقع على عاتق جداً  هامة ةالقيام بعملي
 :ق ا منما يتعلكل و املؤسسةاحلقائق عن املعلومات و

  ...).،ات العاملنيمستحق، التأمينات، الضرائب( :ةااللتزامات املالي .١
 ...).،قابلة للمنافسة، لفقابلة للت( :املنتجات .٢
 ).أو ينعكس على نشاطها املؤسسةما خيص ( :القوانني .٣
 ...).،أي العامالر، املوردون، املنافسون( :املؤسسةبأداء  اجلهات الّيت هلا عالقة .٤
 ...).،شاطمدى توافقها مع الن، اصفاامو( :املؤسسةيت تقع فيها البيئة ال .٥

حىت ة؛واخلارجية القيام بدراسة بيئتها الداخلية على دائرة العالقات العام القول أنميكن  ؛خمتصرة وبصفة 
باألزمـات   خاصـة  إىل إعداد ملفاتإضافةً  ،يت ميكن أن تتعرض هلاتتمكن من حصر خمتلف األزمات ال

يت وقعـت  األساليب، وكذا دراسة األزمات الونتائج تلك ، ملواجهتها عتـِيت اتبواألساليب ال، السابقة
  .ققة من تلك األزماتاألخرى، والوقوف على األساليب املتبعة والنتائج احمل ؤسساتبامل

ـ  على عرف بسهولةعلى التوجهاز العالقات العامة  ة ستساعد املؤسسةإن هذه العملي يت بعض األزمات ال
 ن هناك استعداد إن مل يتمكن ذلك؛ فإنه سيكوحىتو، بهاجتن ةإىل إمكانيهلا، إضافةً  اضأن يتعر من املمكن

  .ةالسلبي آثارهاخفيف من بالتايل التو، ملواجهتها أفضلٌ

  :األزمات اإلعداد إلدارة  - ب

تلـف  ملواجهـة خم مهيـأة ً  قيام إدارة العالقات العامة باإلعداد إلدارة األزمات يهدف إىل أن تكون إن
  .سليمة د عليها بطريقةالرو ،هلا ضيت ميكن أن تتعرزمات الاأل

  :)١(منها، يتوجب على مدير العالقات العامة القيام بعدة مهام ؛يف إطار التأسيس إلدارة األزماتو

١. احملافظة على عالقات مـع  مع وسائل اإلعالم ويف مجيع األوقات؛ لتكون أكثـر تعاونـا ً   وثيقة
  .املؤسسة أثناء األزمة
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 .لألزماتليكون مديراً ما  اختيار شخصٍ .٢
٣. مع حتديد أدوارهم واإلجراءات الواجب اختاذها ، إلدارة األزماتفريقٍ كء عضااألمن  تعيني عدد

  . والسيناريوهات احملتملة
 .املؤسسة للتعامل مع وسائل اإلعالم باسم رمسي ثتعيني متحد .٤

  .ما وقوع أزمة االسترشاد ا عند يتم ة اإلعداد إلدارة األزمات يف إعداد خططل عمليوتتمث

 :ة إدارة األزماتإعداد خط

فالتخطيط لألزمة يندرج حتـت  ، فإنه بالتأكيد خيتلف عن التخطيط االعتيادي ؛لألزمةبالنسبة للتخطيط 
فالتخطيط اإلداري "، أما التخطيط االعتيادي فإنه يندرج حتت إطار التخطيط البنائي، إطار التخطيط العالجي

ـ ، الذي حيتاج إىل تكاثف أكثر من جهة ؛االعتيادي خيتلف عن التخطيط إلدارة األزمات تمكن جهـاز  كي ي
  .)١("العالقات العامة يف املؤسسة من اإلملام بكل حمتويات األزمة وأبعادها

، املؤسسـة فهي ختتلف على حسب طبيعة وأهداف ، زماتإلدارة األدةٌ وحمٌ ةلذلك فإنه ال توجد خط
  : اليةعامة من العناصر التهي تتكون بصفة و، األزمات احملتملة كذا حسبو

 :ةتملة اليت تغطيها اخلطاألزمات احمل حتديد .١

 . منها معينة مبجموعة يع األزمات احملتملة، بل هي ختتصمج ة ال ميكنها أن تتالءم معحيث أن اخلط

 :ات املتاحةحتديد الوسائل واإلمكاني .٢

، فمن املفترض "فريق إدارة األزمات"بشرية وعناصر يةوفن يةب خطة إدارة األزمات إمكانيات مادتتطل
عامل مـع األزمـات  لتحقيق أهداف اخلطة يف الت ؛هذه اإلمكانياتباحلد األدىن من  املؤسسةز أن جته 

األزمات؛  ة إدارةد هام يف خطـِجعترب حتديد فريق إدارة األزمات أمراً وي ،يت سبق حتديدهااملختلفة ال
 ف جناح أو فشلعن مواجهة األزمة، فعلى أساسه يتوقّ املسؤول األساسيوهو ، فيه تقسيم للعمل ألن

  .إدارة األزمات
ركات لديها من هذه الش%٣٨أن ؛م١٩٨٧عام ةأمريكي شركة١١٤علىاستطالعيةٌ ولقد بينت دراسةٌ 

قرنت دراسة كما بي ؛نوات األخريةتكون النسبة قد ارتفعت يف الس ع أناملتوقمن ، وإلدارة األزمات ف
  .إلدارة األزمات فرقسة لديها مؤس٥٨من أصل%٨٩أن م؛٢٠٠٤فرنسا عام أخرى يفاستطالعيةٌ ٌ

                                                           

(1) Dennis L. Wilcox, Philip H. Ault, Warren K. Agee (1998) Public Relations: Strategies & 
Tactics, 5th ed., Addison- Wesley Educational Publishers Inc, U.S.A. p.181. 



عناصـره   ، حبيث ميكن هلا تعـيني مؤسسة لفريق إدارة األزمات لكل قطعيكلٍ عب حتديد شالص ومن
يت نوع األزمات ال كذا حسبو، املؤسسةذلك حسب حجم وطبيعة ظهر هلا مناسبا، وذي يكل البالش

 .من أجلها عدأ
 :سيناريوهات األزمات .٣

مـن   خمتـارة  روف املستقبلية، ويعتمد علـى جمموعـة  من الظ ه وصف موعةبأنيعرف السيناريو 
  .ة للمؤسسةروف املستقبليقة بالظاملتعل عاتاالفتراضات والتوق

عـن   ،نـة معي ألزمة ملا ميكن أن حيدث من تطورات بأنه عرض: ايل ميكن تعريف سيناريو األزمةبالتو
 خمتلفة ملسارات راتء تصوتيح إعطااالنطالق الفكري الذي ي واستخدام أسلوب ،طريق إطالق اخليال

  .لألزمة
لتفـادي   ؛اتء املواجهة والتعامل مع املـتغري اذ القرار أثنايناريوهات األزمة تتيح تسهيل مهمة اختإن س

عديالت عض التإجراء بط؛ ميكن األسلوب املخط املواقف احلرجة، ويف حالة اختالف الواقع الفعلي عن
 .ائدةروف السيتالءم مع الظمبا 
هـذه  يف إعـداد   عامل املتوقّعة وفق قدرة املشاركنياريوهات األزمة بكتابة أحداث التإعداد سين يتمو

الوقت ذاتـه يـتم مراجعـة هـذه      يفرات على الورق، وتوضع التصوالسيناريوهات على التخيل، و
الواقع، وإذا كانت األحداث املتوقّعة هي أقرب إىل  عديالت املناسبة عليها لتصبحالتصورات وإجراء الت

ومن هنا فإن كتابـة  ، للحقيقةة هي أقرب اص ويف حماورها العامواقعها اخل ا يففإ افتراضية؛ أحداثٌ
من  وكجزء، ةقة واخليال يف شكل حقيقة افتراضيرات وسيناريوهات األزمة هي مجع ما بني احلقيتصو
األزمة، ويستخدم  عامل مع تطوراتارات ملساعدة اإلدارة يف التالقرمن  ميكن إعداد شجرة ؛يناريوالس

ـِّيألنه نظراً  ؛هذا األسلوب يف إدارة األزمات  يت سيتمٍبالنسبة للمواقف ال اختاذ أكثر من قرار ن منمك
  .مواجهتها يف إطار األزمة الواحدة

 الستخدامها عند حـدوث  ؛ة إدارة األزماتمن خطلسيناريو وشجرة القرارات ضاالحتفاظ با يتمو
أكثر أا مفيدةٌ  مبا جيب عمله، كما من جمرد وضع قائمة هذه الطريقة أفضل بكثريٍ أن الشكو األزمة،

  .درب على إدارة األزمةيف حالة الت
 :صاالت األزمةخطة ات .٤

فإذا كانت العالقات العامـة تشـارك يف   ، هلا مكملٌ ال تنفصل اتصاالت األزمة عن إدارا؛ فهي جزٌء
تنفيذ بعض املهمات املتعلقة بإدارة األزمة؛ إال أن اتصاالت األزمة بالكامل تقع على عاتق العالقـات  

  .اتصايل عن نشاطحبكم أا يف األصل عبارةٌ ، العامة



ألن النجاة مـن  "تضعها العالقات العامة؛  خالل خطة ؛ بل منً إن االتصال أثناء األزمة ال يتم عشوائيا
تتطلب من إدارة العالقات العامة فيها أن تطور خطة لالتصال مع  ؛األزمات اليت تتعرض هلا املؤسسات

  .)١(وأخرى لالتصال مع اجلماهري" وسائل اإلعالم

  : اليةالعناصر الت ن منتتكو ةعام خطتها التصاالت األزمة بصفة لذلك فإن

 :وسائل اإلعالمحتديد  •

تتوقف كافة إدارة األزمة يف املؤسسة على كفاءا يف التعامل مع وسائل اإلعالم؛ ألن وسـائل  
لذلك ينبغي أن تتم االتصاالت ، جتاه املؤسسة أثناء األزمة شديدة ما تتعامل بسلبيةاإلعالم غالباً 

إىل إضـافة ً ، حىت ميكن كسبها إىل جانب املؤسسة، وعقالينهادئٍ  مع وسائل اإلعالم بشكلٍ
وحىت ، عند حدوث األزمة بني املؤسسة ووسائل اإلعالمعدم زيادة الفجوة اليت تتكون تلقائياً 

  .مساندا للمؤسسة يف إدارة األزمةتصبح وسائل اإلعالم عنصراً 
 :حتديد اجلماهري •

 غـري مباشـرة   أوٌ ٌمباشرة اليت هلا عالقةو، املستهدفةد اجلماهري ت أن حتدة االتصاالإذ على خط
، ويوصي اخلـرباء بضـرورة   للمؤسسة ةاخلارجيوة اجلماهري الداخليباألزمة، وهذه اخلطة تشمل 

ة نوعيوذلك حبسب طبيعة و ،ااً خاصً مجهورا لكل أزمة ري يف كل أزمة حمتملة، ألنحتديد اجلماه
  .األزمة

 :سالةإعداد الر •

قـد   ما تقوله أثناء األزمة ، إذ أنيف مواجهة األزماتبالغةً خطوةً  لةافعو مفيدة رسالة إعداديعترب 
م صمأن ت الضروري منو، -األزمة وقوعلساعات األوىل من يف اةً خاص-ا تفعلهعد أكثر أمهية ممي

  .املستهدف من اجلمهور فئة احتياجات كلالرسائل لتالئم اهتمامات و
 :صالاالتحتديد وسائل  •

 ن اختيار الوسـيلة حِسه إذا أ أن، مبعىن"سالةهي الر الوسيلة"تقول بأن شهريةةٌ هناك مقولةٌ إعالمي
ايل بالتو، قدمةاملسالة من جناح الرٍ ريكبضمان قدرٍ  فقد مت ؛فاملستهد ب ا اجلمهورـَيت خياطال

  .النظر إىل الرسائل بدون النظر إىل وسائلها ال ميكن
  

                                                           

(١) Samuel Coad Dyer (1995) Getting People In Crisis Communication Plane, public relations 
quarterly, Vol.40, Fall. No.3, p.38. 



  :إدارة العالقات العامة أثناء األزمة: الثايناملطلب 

أمهها تلـك  ، أثناء األزمات هناك الكثري من املهمات اليت تقع على عاتق العالقات العامة يف املؤسسات
  .أوحل املشكالت الطارئة، أو إدارة القضايا، أو عالج األوضاع اخلاطئة، اليت تتعلق بالصورة الذهنية للمؤسسة

يتحـتم علـى    أو املتعارف عليها لدى املديرين؛ توجد مهمات، املهمات التقليدية والشكليةعن وبعيداً 
  :العالقات العامة إجنازها أثناء األزمة

 :االتصال بوسائل اإلعالم .١

يف العمليـة  ٌ كبريةوفعاليةٌ وله أمهيةٌ ، زماتمات العالقات العامة يف إدارة األمن مهأصليةً يعترب مهمةً 
إلدارة األزمات؛ إذ جيب على العالقات العامة فور حـدوث األزمـة أن تقـوم بإيصـال     االتصالية 
معلومات ردود " لذلك فـإن ، بأولً وتقوم بتحديثها أوال، عن ظروف األزمة إىل وسائل اإلعالم وافية

ث ما يتم إغفاهلما عند حدوكثرياً ، أفعال وسائل اإلعالم والتخطيط الطارئ يعتربان عنصرين أساسيني
وجيعـل   ،؛ ألن إغفال وجتاهل وسائل اإلعالم وقت األزمة يساعد على تصعيدها)١("األزمة أو الكارثة

  .اخلسائر املتعلقة بصوراخصوصاً ، خسائر املؤسسة مضاعفة
 :ية املرتبطة بذلكات األزمة وتنفيذ احلمالت اإلعالمإعالم مجاهري املؤسسة بتطور .٢

ويوقف زحف الشـائعات  ، ألنه يشرح موقف املؤسسةيف إدارة األزمة؛  ضروريإن إعالم اجلماهري 
الل احلمالت اإلعالمية ويهدئ األعصاب يف األوساط االجتماعية؛ وال يتم ذلك إال من خ، واألقاويل

فاهلدف األساسي من إدارة األزمات هو احلفاظ على مسعة املؤسسـة مـن    ،املرتبطة باألزمة وإدارا
وهلـذا  ، لرأي العامار اظحمط أنوتصبح  ،عة املؤسسة وصورا بسبب األزمةستتأثر مسوحتماً ، االيار

معنويـة  يراعى عند إدارة األزمة حشد تأييد الرأي العام وكسب ثقته؛ ألن ذلـك سـيمثل محايـة ً   
ى قد تسهم يف زيادة حجـم األضـرار العائـدة علـى     كما حيد من تدخل أطراف أخر، للمؤسسةً
 ،مع احلرص على الشرح األمني، جاءت أمهية إعالم اجلماهري بكل تطورات األزمةومن هنا ، ملؤسسةا

  .واإلعالم الصادق ضمن احلملة اإلعالمية التصحيحية
 :شرح موقف املؤسسة .٣

أو ، أو جلماهري املؤسسـة ، وتكون إما للرأي العام، يف عمل العالقات العامةتعترب هذه املهمة أساسيةً 
باجتاهات الرأي العـام مـن    تامةويتم هذا الشرح والتوضيح يف ضوء معرفةٍ ، ةللجماهري املعنية باألزم

                                                           

(١) http://www.crisisexperts.com/stakeholders.htm  21/7/2009. 



واهلدف من هذه املهمة هو احلصول على . أخرى واجتاهات اجلماهري املتعلقة باألزمة من ناحية، ناحية
  .على الرضى العام السائد لدى اتمع عن املؤسسةتأييد الرأي العام؛ الذي يعترب مؤشراً 

 ):لصدىاالتعرف على رجع (أفعال اجلماهريدود متابعة ر .٤

، لعالقات العامة وأعماهلااتعترب من أساسيات عمل العالقات العامة؛ ألا مبثابة املهمة التقييمية لربامج 
الة اليت عن أحوال الرأي العام واجتاهاته احلقيقية؛ مما يساعد يف بناء الربامج الفعجيدةً كما تقدم معرفةً 

وتتطلـب هـذه    .ربامج العالجية لألزمة وما بعدهاوبناء ال، يف التعامل مع األزمة إجيايب بشكلٍتسهم 
املهمة إجراء استقصاءات على موقف اً يوالنزول إىل امليدان للتعرف شخص، جلماهري املؤسسة مستمرة

ت فيهتتناسب مع واقع األزمة واحمليط الذي نشأ اجلمهور وردود أفعاله؛ من خالل آليات.  

: منـها ويضاف إليها بعض املهمات ، وقت إدارة األزماتتعترب هذه املهام من أكثر املهمات ضرورةً 
  .التعاون مع أجهزة الدولةو ،التنسيق بني وحدات املؤسسة

  :اتصاالت العالقات العامة أثناء األزمات

االتصال اليت متثل أساس عمل ال ميكن فهم دور العالقات العامة يف معاجلة األزمات إال من خالل عملية 
يف مهماً باعتباره جزءاً ان يف موضوع التعامل مع األزمات؛ لذلك فإن االتصال من األمهية مبك، العالقات العامة

 .إدارا

 هي املهام وهذه األزمات، مواجهة يف دورهاعندما تقوم بتأدية ٌ اتصاليةٌّ مهام العامة العالقات على قعوت
 اجلمهـور  مستوى على أو الداخلي االتصال باجلمهور يف سواء ؛ابه املناط الدور لذلك أساسية وظائف مبثابة

 . اخلارجي

  : اآليت يف قد حمورها الباحث الوظائف تلك فإن الداخلي؛ مستوى اجلمهور على فأما

 إىل االسـتعداد  درجة ورفع ،حبدوث األزمة- املواقع كافة ويف-املؤسسة يف العاملني مجيع إعالم .١
 .ابه املكلف همهام ألداء واالستعداد ،موقعه بالتواجد يف فرد كل وتوجيه مستوى، أعلى

األسـباب   توضيح مع الكارثة، أو األزمة حدث بنوعية -سري رمسي تعميمٍ أو-موجزٍٍ بيان تقدمي .٢
ويـوزع علـى العـاملني يف     ،السرعة وجه على به القيام مت وما ا،به القيام الواجب جراءاتواإل

  .املعلوماتمقصداً لوسائل اإلعالم للحصول منهم على  سيكونون منهاملؤسسة واملسامهني فيها؛ أل

  :قد بلورها الباحث يف التايل الوظائف تلك فإن اخلارجي، للجمهور بالنسبة أما

  . ومتاسك بثقة من األزمة األوىل جيتاز جهاز العالقات العامة الساعات أن على العمل .١



 مـع  للتعامـل  واجلهود املبذولة بأول،ً أوال وتطوراته املوقف حقائق بكافة اإلعالم وسائل إمداد .٢
 . األزمة

 األزمة، إبان املعلومات إىل شراهتها وإشباع تهاسلبي من للحد ؛اإلعالم وسائل مع بذكاٍء التعامل .٣
  .تفاقمها عدم تكفل وبطريقة

 جمال ملوقف املؤسسة يف دعمه وضمان ،اجلمهور ثقة لكسب املعلومات؛نقل  يف والدقة الصدق .٤
  . األزمة مواجهة

  .مواجهتها األزمة وجهود بتطورات يتعلق ما يف اجلمهور استفسارات على للرد آلية إعداد .٥

  ):املتحدث الرمسي(الناطق الصحفي
وأن يقوم مبهمة الشخصية الرئيسة إن الناطق الصحفي جيب أن يكون ضمن تشكيلة الفريق املسؤول عن مكافحة األزمة، "

١("مع مجيع وسائل اإلعالم اليت تقيم اتصاالت(.  
 للتبديل إال يف احلاالت الطارئة؛ ليكون موضع ثقـة ٍ غري قابل ،ً واحداويفضل أن يكون الناطق شخصاً 

من قبل اجلمهور وأمانة.  

  :)٢(مسيالر ثومن الصفات املطلوب توافرها يف املتحد

  .األطراف املعنيةاجلمهور و ملخاطبةليم؛ لألسلوب الساخلربة والفهم  .١
 .ةأجهزة اإلعالم واألجهزة احلكومي ابقة معلعالقات اجليدة السا .٢
 .بةالسمعة الطية والصدق واملصداقي .٣
٤. و ،املؤسسة يف موضع ثقةهلا عنه الوالء معروف. 
 .فسبات والثقة بالنالذكاء والفطنة وسرعة البديهة والث .٥
٦. تنظيمي مرتفع أن يكون على مستوى.  

  :)٣(عوامل جناح إدارة األزمات

  :ليتم جناح العالقات العامة يف إدارة األزمات؛ جيب عليها أن تم بـ

 :إدراك أمهية الوقت .١
إن عنصر الوقت هو أحد أهم املتغريات احلاكمة يف إدارة األزمات، وهو العنصـر الوحيـد الـذي    

إذ أن عامـل السـرعة   ، ًعلى إدراك األزمة، وعلى عملية التعامل معهـا  ل ندرته خطراً بالغاـِّتشك
ثلـة علـى اختـاذ    ومن األم .والتفكري يف البدائل واختاذ القرارات املناسبة، مطلوب الستيعاب األزمة

                                                           

  .٣٥ص، مرجع سبق، مجلة ميديا (١)
٢) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?p=36476  2/7/2009.(  
٣) http://aslimany.jeeran.com, management crisis  24/7/2009                    (  



نتيجـة لتنـاول   شركة جونسون آند جونسون؛ حيث توفيت سيدةٌ ما حدث مع القرارات املناسبة؛ 
والـيت  ، يف الواليات املتحدةمن أكثر العقاقري املسكنة لألمل مبيعاً ً ذي كان واحداوال ،عقار التيلينول

بفعل فاعـل سامةٌ  حيث أضيفت مادة، لقد كانت العبوات سهلة الفتح، طبية تصرف بدون وصفة ،
مـن  وأصاب الناس حالةٌ ، وتصدرت القصة عناوين األخبار وكافة احملطات ملدة ستة أسابيع متواصلة

لكن عبقريـة إدارة  ، تنقذ الشركة من االيار لقد كان اجلميع يدرك استحالة وجود طريقة، يااهلستري
أدت إىل إعـادة الثقـة يف املنـتج وىف     -املدير التنفيذي للشركة-"جاميس بيورك"حتلى ا األزمة اليت

ـ وطالب الناس بالتوقف فوراً ، بسحب العقار من السوقالشركة؛ حيث اختذ قراراً  تعمال أي عن اس
مليـون  ١٠٠بلغـت  مليون قارورة تيلينول بتكلفـة ٣١وبلغ ما مت سحبه، شكل من أشكال التيلينول

عن أي مواد سامة وقام بفحص مرافق اإلنتاج والتوزيع حبثاً ، وأوقف كافة اإلعالنات التجارية، دوالر
ـ ، للتالعبثالثية السداد ومقاومةً  غضون شهرين مت طرح املنتج يف عبوات ويف ،أو ملوثةٍ رح ـُمث ط

وقد أدت هذه العمليـة إىل نتـائج   ، من اجلل؛ لكي يستحيل فكها بعد ذلك على شكل كبسوالت
من األزمة؛ ليتحول  واحدبعد عامٍ %١٠٠مث، من حصته يف السوق%٨٥رائعة؛ حيث حقق التيلينول

تدر على الشركة مليار دوالر إىل جتارة.  
 :ة من املعلوماتإنشاء قاعد .٢

بكافة أنشطة املؤسسة، وبكافة األزمات واملخاطر وخاصةً هذه القاعدة جيب أن تكون شاملةً ودقيقةً 
اليت قد تتعرض هلا، وآثار وتداعيات ذلك على جممل أنشطتها، ومواقف األطراف املختلفة من كـل  

  .حمتملأزمة أو خطرٍ 
 :مبكرتوافر نظم إنذارٍ  .٣

وتوصـيل هـذه   ، بالكفاءة والدقة والقدرة على رصد عالمات اخلطر وتفسـريها هذه النظم تتسم و
  .اإلشارات إىل متخذي القرار

 
 :االستعداد الدائم ملواجهة األزمات .٤

حدوث األزمة أو مواجهتها إن  إن عملية االستعداد ملواجهة األزمات تعين تطوير القدرات العملية ملنع
ووضع اخلطط وتدريب األفراد على األدوار املختلفة هلـم أثنـاء   ، ومراجعة إجراءات الوقاية، حدثت

 .مواجهة األزمات
 :نظام اتصال يتميز بالكفاءة والفاعلية .٥

والدروس املستفادة من إدارة األزمات والكوارث العديـدة؛ أن  ، لقد أثبتت دراسات وحبوث األزمة
ـ اتصاالت األزمة تلعب دوراً بالغ األمهية يف سرعة وتدفق املعلو وبـني  ، ةمات واآلراء داخل املؤسس

  .املؤسسة والعامل اخلارجي



  :إدارة العالقات العامة ملا بعد األزمة: الثالث املطلب

وعدم االنتهاء بانتهاء املوقـف أو القضـية أو املشـكلة أو    ، تتميز أنشطة العالقات العامة باالستمرارية
متابعتها لتلك املواقف أو القضايا ودراسـتها ألبعادهـا   إذ تستمر أعماهلا ألبعد من ذلك؛ من خالل ، األزمة

  .أخرى بعد وقت قصرينفس األزمة مرةً من املمكن أن تسبب  فقد تكون هناك خماطر، املتعددة

  :مهام العالقات العامة بعد األزمة

إذ أن مرحلة ما بعـد   ة إدارة العالقات العامة لألزمات يف املؤسسة،نتهاء األزمة ال يعين انتهاء مهمإن ا
قدرات املؤسسـة يف الوقايـة واالسـتعداد    ألا حتسن من  بالغة األمهية يف إدارة األزمات؛األزمة تعترب مسألةً 

ومن مهام العالقات العامة بعد انتهاء األزمة، مماثلة ألزمات:  

  .للكشف عن أوجه القصور يف توقعها أو جماتها ؛دراسة أسباب األزمة •
  .إلعادة األمور داخل املؤسسة إىل ما كانت عليه قبل األزمةالتخطيط  •
  .-إن حصل فيها تأثري-لذهنية للمؤسسةاوضع برامج لتحسني الصورة  •
  .؛ حملو اآلثار النفسية لألزمة على العاملنيً املؤسسة نفسياإعادة تأهيل العاملني يف  •
  .إعادة ترتيب املؤسسة بعد زوال األزمة •
 .األزمة بالنسبة للجمهور اخلارجي العمل على إزالة رواسب •

  :تقييم األزمة

، بعد زوال األزمة؛ جيب على العالقات العامة أن تتعرف على مدى جناحها وفاعليتها يف مواجهة األزمة
  :)١(بينها ما يلي من ؛من اإلجراءاتة عدداً وتتطلب هذه العملي، سة ومسعتها بنتائج األزمةومدى تأثر املؤس

 :اخلي باملؤسسةاجلمهور الداستقصاء رأي  .١
يف  عتبـُّيت اتحول اإلجراءات ال ف على آرائهمحماولة التعر املؤسسة باستقصائهم دف حيث تقوم

  .قائص املوجودة فيهاكذا االستفهام حول النإدارة األزمة، و
 :ةاجلماهري اخلارجية املعني استقصاء رأي .٢

 عالقة باملؤسسة من اخلارج، مما يسمح بأخذ صورةبأخذ رأي كل من له  حيث تقوم العالقات العامة
 فيما يتعلقةً ديالت اليت جيب إدخاهلا على اخلطة، وخاصعالت واقتراحام فيما خيص عن وجهة نظرهم

  .صاالت األزمةبات
  

                                                           

  .المرجع السابق) (١



  :استقصاء رأي وسائل اإلعالم .٣
، يت مت طلبهااملعلومات الومدى وفرة أساليب إبالغهم باألزمة، عن طرق و ملعرفة رأي املسؤولني فيها

  .اإلعالم صال مع وسائلعرفة مدى جناح إجراءات االتواليت مت إيصاهلا إليهم، وهذا مل
 :تقييم أسلوب إدارة األزمة ذاته .٤

 مؤسسـات يت اسـتخدمتها  قبل، أو تلك المن  خدمتـُحيث يتم تقييمه مقابل األساليب اليت است
ـ  و ،اجلامعات وغريهم أخرى، واستقصاء رأي اخلرباء وأساتذة ن أداء هذا من أجل معرفة مـدى حتس

األخرى، والبحث عن  ؤسساتتواها يف ذلك باملقارنة مع املاملؤسسة يف إدارة األزمة، وكذا معرفة مس
   .زمةعديالت الالوذلك بإجراء الت، على من اإلدارةأ الوصول إىل مستوى ةكيفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :اخلامتة: رابعاً 

لباحث يف هذا البحث بالتعرف على دور العالقات العامة يف حال تعرضت املؤسسة ألزمة مـا  القد قام 
مهام العالقات العامـة يف مراحـل    وقد وصل هذا البحث إىل التعرف على، دد مسعتها وقدرا على البقاء

تقلـل مـن    واستراتيجياتً وضع الباحث خططا حيث، )بعد األزمة -أثناء األزمة -قبل األزمة(األزمة الثالث
  .وميكن اتباعها أثناء إدارة العالقات العامة لألزمات، اآلثار السلبية لألزمة

  :للبحث النتائج العامة
  :وقد خلص هذا البحث إىل النتائج التالية

يف حال اتبعـت   وميكن للعالقات العامة إدارا بسهولة، إن األزمات تتسم بالفجأة والسرعة والتهديد .١
  .اخلطط اخلاصة يف التعامل معها

، التخطـيط (ن خالل مهامهـا الرئيسـية   م ؛بإدارة األزماتوثيقاً إن العالقات العامة ترتبط ارتباطاً  .٢
  ).التقييم ،االتصال، التنفيذ، التنسيق

وإمنا يشمل الوظيفة ، عمل العالقات العامة يف األزمات ال يقتصر على الوظيفة التصحيحية أو العالجية .٣
  .ألزمةاالوقائية اليت رمبا متنع حدوث 

٤. تقع على عاتق العالقات العامة أثناء األزمة؛ من أمهها االتصال بوسـائل  ريةٌ كثاتصاليةٌ  هناك مهمات
لصحفي الذي يتـوىل  اك عن طريق الناطق لوذ، وساط احمليطة باملؤسسةلألالذي يعترب مهدئاً  ؛اإلعالم

  .عملية نقل املعلومات
تقييم األزمة  وإمنا يتوجب عليها عدة أمور؛ منها، ألزمةاإدارة العالقات العامة ال تنتهي مهمتها بانتهاء  .٥

  .لنجاح العالقات العامة يف إدارا لألزمةالذي يعترب كمقياسٍ 

  :توصيات البحث

أن هناك بعض األمور اليت تتطلب من الباحثني وخـرباء العالقـات العامـة أن    ـِد جبعد إمتام هذا البحث؛ و
  :منها، يعريوها اهتمامهم

التعامل مع األزمـة  ليتوىل مهمة  ؛"إدارة األزمات"للعالقات العامة حتت اسم  جديدإضافة قسمٍ  .١
  .يف شىت مراحلها التخطيط هلاو

أمتّ ولتكـون علـى   ، للتعامل مع األزمات واضحة خطط واستراتيجياتقيام املؤسسات بوضع  .٢
  .لذلك استعداد

 -إن مل يكن يف املؤسسـة ذلـك  -زماتالستعانة مبستشارين للعالقات العامة وإدارة األاضرورة  .٣
  .إلرشاد املؤسسة بكيفية التعامل مع األزمة

 .واخلطط الواضحة هلااالهتمام بوسائل االتصال أثناء األزمات ووضع األساسيات  .٤



  :مراجع البحث: خامساً 

مكتبة األجنلو : القاهرة(١ط، املشكالت املهنية يف العالقات العامة، حممد حممد البادي .١

  .)١٩٩١،املصرية

وحدة ، جامعة عني مشس: دور التخطيط يف إدارة األزمات والكوارث، مصطفى فهمي حممد .٢

  .حبوث األزمات

حبوث  وحدة، جامعة عني مشس، إلدارة األزمات والكوارثتقرير املؤمتر السنوي الثالث  .٣

  .م١٩٩٨، األزمات

وحدة حبوث األزمات ، جامعة عني مشس، تقرير املؤمتر السنوي الثاين إلدارة األزمات والكوارث .٤

  .م١٩٩٧

  ).٢٠٠٩، ية السورية الدوليةاألكادمي: دمشق(٢ط ،مدخل إىل العالقات العامة ،نزار ميهوب.د .٥

  .٢٠٠٨آب ، دد خاصع، جملة ميديا .٦

7. Michael bland(1998) communicating out of crisis,1st ed., 

Macmillan  press, London, p.5. 

8. http://palpr.com/CRISIS%20MANAGEMENT.htm 

9. http://www.shababek.de/radiotv/modules/news/article.php?stor

yid=177  

10. http://azharmaryam.net/ways/edart.doc  .  

11. http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?p=36476.  



12. Dennis L. Wilcox, Philip H. Ault, Warren K. Agee (1998) 

Public Relations: Strategies & Tactics, 5th ed., Addison- 

Wesley Educational Publishers Inc, U.S.A. p.181. 

13.  Samuel Coad Dyer (1995) Getting People In Crisis 

Communication Plane, public relations quarterly, Vol.40, Fall. 

No.3, p.38. 

14. http://aslimany.jeeran.com, management crisis.                     

15. http://www.america.gov/st/freepress/arabic/. 

  

  


