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  :ملخص البحث

وقد تبني ، يتناول هذا البحث جوهر نشاط العالقات العامة أال وهو التعامل مع اجلمهور
العالقات العامة بصورة فعالة يتم من خالل دراسة اجلمهور دراسة علمية للباحث أن جناح عمل 

  ...دقيقة تقوم على طرق منهجية واضحة ومن مثّ وضع وإعداد خطط تواصلية جمدية

  :املقدمة

وذلك ، منت العالقات العامة كمفهوم إداري وعمل مؤسسي سريعاً يف اخلمسني عاماً املاضية
  ...والقوة املتزايدة للرأي العام، اتمع احلديث نتيجة للتطورات احلاصلة يف

وبني املنظمة ، )اجلمهور الداخلي(وأصبحت العالقات واملعلومات بني األفراد يف املنظمة 
  ...ومجهورها اخلارجي؛ أحد أهم مقومات تطور املنظمة ومنوها

ليه فإن الرأي وع ،)اجلمهور(العامة هو التعامل مع الرأي العام  العالقاتإن جوهر نشاط "
العام وتطوره واالهتمام به من قبل احلكومات واملؤسسات واملنظمات ساهم يف نشوء نشاط 

وللحصول على النتائج االجيابية كان البد من االهتمام بالعلوم مثل علم االجتماع ، العالقات العامة
  ١".ذا الرأي أو ذاكألن هذه العلوم بالذات تعطي القدرة على التحليل الصحيح هل، والسيكولوجيا

  :أمهية البحث

وأمهية هذا البحث تنطلق من أمهية وظيفة العالقات العامة األساسية ، لكل حبث أمهية خاصة
واليت هي حتقيق التواصل الفعال مع اجلمهور اخلارجي والداخلي من خالل ما تؤديه من دور يف 

عنها لدى خمتلف فئات املتعاملني معها على تكوين السمعة الطيبة للمؤسسة والصورة الذهنية املمتازة 

وإن الوقوف على آراء اجلمهور والزبائن وميوهلم هي ، أساس من احلقائق واملعلومات الصادقة
  ...إحدى أبرز الوسائل اليت متكن من أداء هذه الوظيفة بكفاءة عالية

اح عمل العالقات الضوء على أمهية اجلمهور وأمهية دراسة الرأي العام لنج البحثإذاً يلقي 
  ..وسبل التأثري فيه والسيطرة عليه خاصة وقت األزمات، العامة
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  :سبب االختيار

اختار الباحث هذا البحث إللقاء الضوء على أمهية الرأي العام املتزايدة وارتباط جناح 
كما أن ،بحث لرجل العالقات العامة الناجحوألمهية هذا ال، ...أغوارهاملؤسسات مبدى دراسته وسرب 

  ..سة يف النهايةجوهر نشاط العالقات العامة هو التعامل مع الرأي العام للحفاظ على مسعة املؤس

  :فروض وتساؤالت البحث

  :التالية هذا البحث حماولة أكادميية لإلجابة على هذه األسئلة

 .هل للعالقات العامة أي ارتباط  باجلمهور؟ •

 .أولت دراسة الرأي العام أمهية كبرية؟هل تنجح العالقات العامة يف عملها إن  •

هل بإمكان العالقات العامة أن تؤثر يف الرأي العام بشكل خيدم مصاحلها؟ إن كانت كذلك  •

 .فما هي الوسائل اليت متكنها من أداء هذه الوظيفة؟

 هل يهتم اجلمهور بأزمات املؤسسات؟ وكيف للعالقات العامة أن تسيطر على ردود فعله؟ •

  :البحث صعوبات

خاصة اليت تربط ، هي قلة األحباث املتعلقة بالرأي العام الباحث أهم الصعوبات اليت واجهت
فأغلب البحوث تتحدث عن أمهية الرأي العام يف ، دراسة الرأي العام باملؤسسات وجناح عملها

منها يف حني تتعدى أمهيته كافة ااالت السياسية )... انتخابات –أحزاب (اإلطار السياسي 
  ...واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية

  :الدراسات السابقة

وجد الباحث أن أغلب الدراسات السابقة اليت تبحث يف الرأي العام تدرسه من وجهة نظر 
باملؤسسات ) الرأي العام(سياسية إال بعض كتب األكادميية السورية الدولية اليت ربطت اجلمهور 

  .السياسةوعملها إىل جانب 

كل  -مدخل إىل العالقات العامة - العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق: (وأهم هذه الكتب
  ).الرأي العام - شيء جيب أن تعرفه عن العالقات العامة

  

  



  :جديد البحث

إليه الباحث لذا تعد هذه الصفحات حماولة يف إضافة معرفية  يصبوما  أهممن  املعرفةإثراء 
  .وتربط بني العالقات العامة والرأي العام، مكتبة العالقات العامةممنهجة تصب يف 

  :املنهجية املتبعة يف البحث

  :منهج البحث: أوالً

  .منهج االستقراء الشبه الكامل من أجل مجع املادة العلمية هلذا البحث مت استخدام •

  .منهج حتليل املادة العلمية للوصول للنتائج املرجوة مت استخدام •

  : منهج الكتابة: ثانياً

 .مصادرها األساسية كل معلومة إىل مت اسناد •

ورقم ، اسم صاحب املصدر، اسم دار النشر ،ذكر اسم املصدر متبالنسبة إىل احلواشي  •
 .الصفحة

 .بالبحث ختم البحث بذكر أهم التوصيات اليت ارتأيت أا ذات أمهية خاصة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خطة البحث

  .و خامتة، ومخسة مباحث، نظريوإطار ، تضمنت مقدمة

سبب ، املنهجية املتبعة يف البحث، الدراسات السابقة، أسئلة الدراسة، أمهية البحث تتضمن :املقدمة

  .اجلديد الذي يقدمه البحث ،الصعوبات ،االختيار

 طرق، العالقات العامة، تعريف الرأي العام: يشمل تعريف املفاهيم اإلجرائية للبحث :اإلطار النظري

  .تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، تعريف األزمة، قياس الرأي العام

  .طبيعة عمل العالقات العامة ومدى ارتباطها باجلمهور :املبحث األول

  .ويتضمن شرحاً جيداً لطبيعة مهنة العالقات العامة ومدى ارتباطها باجلمهور

  .مجهور العالقات العامة :املبحث الثاين

أيضاً كما يتضمن  .اجلمهور اخلارجي اجلمهور الداخلي و: أنواع مجهور العالقات العامة :ويشمل

  .    أمناط اجلمهور

  .)اجلمهور( دراسة الرأي العام  :املبحث الثالث  

مناذج دراسة الرأي ، أمهية حتديد اجلماهري موضوع البحث وتعريفها، طرق دراسة الرأي العاميتضمن 

  .ميزات الرأي العام، اخلطوات املنهجية يف دراسة الرأي العام، للبحثطرق أخرى ، العام

  .وسائل العالقات العامة للتأثري اإلجيايب على الرأي العام :املبحث الرابع

الرعاية ، اإلسهام يف العمل الشعيب، املسؤولية االجتماعية، الدعاية، العالقات اإلعالمية: ويشمل على

  .واملراوضةالشؤون العامة ، املالية

  .السيطرة على الرأي العام وقت األزمات :املبحث اخلامس

االهتمام باجلمهور الداخلي بشكل ، خطة اتصاالت جمدية، عوامل النجاح يف األزمات: ويشمل على

  .و أهم الثوابت يف األزمات، تعيني ناطق رمسي، خاص

  .وتشمل النتائج والتوصيات :اخلامتة



  اإلطار النظري

  :العام تعريف الرأي

بالرغم من عدم وجود تعريف : "تعددت التعريفات هلذا املفهوم ولكن كما يقول أونكن 
 ٢".شامل للرأي العام إال أنه ميكن لكل إنسان أن يفهم املقصود به إذا سئل عنه

خمتار .أقرب التعريفات اليت تعد ممثلة للمفهوم الصحيح للرأي العام هو املفهوم الذي أورده د
الرأي السائد بني : "الذي يعرف الرأي العام فيه بأنه " الرأي العام واحلرب النفسية"كتابه  التهامي يف

أغلبية الشعوب الواعية يف فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدم فيها اجلدل والنقاش ومتس مصاحل 
  ."هذه األغلبية أو قيمها مساً مباشراً

لذا فهو يعد أكثر ، ضوح والشمول يف الوقت ذاتهورغم بساطة هذا التعريف فإنه يتميز بالو
  ٣.فات توضيحاً ملفهوم الرأي العامالتعري

   :تعريف العالقات العامة

هي وظيفة اإلدارة املستمرة : حسب ما جاء يف تعريف اجلمعية الدولية للعالقات العامة"
اجلماهري اليت مها واملخططة اليت تسعى ا املؤسسات واملنظمات اخلاصة والعامة لكسب تفاهم 

وذلك من خالل قياس ، وتعاطغها وتأييدها واحلفاظ على استمرار هذا التعاطف والتفاهم والتاييد
وحتقيق املزيد من ، مع سياستها وأنشطتها –قدر اإلمكان  -اجتاهات الرأي العام لضمان توافقه 

 ٤".ن الشامل املخططالتعاون اخلالق واألداء الفعال للمصاحل املشتركة باستخدام اإلعال

  :طرق قياس الرأي العام

اهلدف منها الوقوف على ، هو عبارة عن جمموعة من االختبارات :طريقة االستفتاء .١
اجتاهات الرأي العام حيال العديد من القضايا العامة اليت تشغل اجلماهري يف أي جمتمع من 

 .اتمعات
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، اجلمهور موضوع االستفتاء بدقة وعناية إن تطبيق طريقة االستفتاء يتم عرب اختيار عينة من

قياس  وتوجه إليها العديد من األسئلة اليت تتضمن موجزاً كامالً عن املشكلة العامة املراد

  .هلا اجتاهات الرأي العام

طريقة املسح أعم وأمشل من طريقة االستفتاء إلا تقوم بقياس الرأي العام  :طريقة املسح .٢

وهنا تستخدم ، العام اخلائف الذي خيشى اإلعالن عن اجتاهاتهأي الرأي ، )اخلفي(الكامن 

 .طريقة املسح لقياس هذه االجتاهات الناضجة أو االجتاهات اآلخذة بالنضوج واالكتمال

باعتباره أداة من أدوات التحليل ، حيدد حامد ربيع حتليل املضمون :طريقة حتليل املضمون .٣

ضمون أساساً على أنه عملية عزل خصائص جيب أن يفهم حتليل امل: "السياسي حيث يقول

فكرية معينة والبحث عن مصادرها وتكرارها ومالبساا وعن عالقتها االرتباطية بغريها من 

حبيث تعرب عن صفيت االضطراد ، احلقائق اليت تدور حول املسألة موضوع التحليل

 ".واالنتظام

ظرية إىل أرقام هلا دالالت وتوصف طريقة حتليل املضمون بأا ترمجة لالجتاهات الن"

فإذا ما أردنا الكشف عن املفاهيم واالجتاهات اليت تستقر يف اتمع فيمكن . إحصائية

التوصل إليها عن طريق معرفة العبارات واأللفاظ ذات الداللة اليت تتردد يف وسائل اإلعالم 

ا من التأثري والفعالية ويكون تواترها بالقدر الذي ينبئ عن نزعة معينة لدى فئة من اتمع هل

ما جيعل احمللل السياسي حيكم بأن داللة هذه العبارات واأللفاظ تشري إىل تغيري اجتماعي  أو 

  ٥."سياسي أو اقتصادي له أمهية مستقبلية

 :تعريف األزمة

مما يهدد املصاحل والبنية ، هي نقطة حتول يف موقف مفاجئ يؤدي إىل أوضاع غري مستقرة"
وكل ذلك يف وقت قصري يلزم معه اختاذ قرار حمدد ، دث معها نتائج غري مرغوب اوحت، األساسية

  ٦".للمواجهة تكون فيه األطراف املعنية غري مستعدة أو قادرة على املواجهة
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  :تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

اإلجتماعية ، ورمبا يكون التعريف املفضل هو ما أتى به جملس  للمسؤوليةتعددت التعريفات  قد
االلتزام املستمر من قبل منظمات األعمال بالتصرف : (( األعمال العاملي للتنمية املستدامة ليعرفها باا

أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى 
  ٧.))وعائالم، إضافة إىل اتمع احمللي واتمع ككلالعاملة 
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  املبحث األول

  .طبيعة عمل العالقات العامة ومدى ارتباطها باجلمهور

وذلك ،العالقات العامة إحدى جماالت اإلدارة اليت تطورت يف النصف الثاين من القرن املاضي"
والرغبة يف كسب ثقة اجلمهور وتأييده لسياسات ، مع تعاظم أمهية الرأي العام يف جمتمعاتنا اإلنسانية

) مهوراجل(املؤسسات واملنظمات اليت أصبحت حريصة كل احلرص على األخذ بوجهة النظر العامة 
  ٨".قرارات هذه املنظمات واملؤسساتاليت أصبحت تؤثر مباشرة يف اختاذ 

يف أوائل القرن العشرين كان هنالك تركيز على الدعاية أو الترويج ملنتج ما لدعم استراتيجية "
وكان هذا النوع من التواصل يتم من طرف واحد ويهدف إىل إقناع الزبائن عرب إحداث .الشركة

  . يهم بالشركةرأي إجيايب لد

تتمثل يف ل جديدة ولكن يف السنوات الالحقة تغريت الظروف احمليطة باملؤسسات وبرزت عوام
، ظهور ما يسمى حبماية املستهلك من الغش والتدليس، ازدياد تدخل احلكومات بعمل املؤسسات
اإلحساس باملسؤولية منو ، تزايد االنفاق من قبل املستهلك، ازدياد وانتشار وسائل التواصل واالتصال

والتطور يف التسويق والعالقات ، ظهور االضطرابات النامجة عن التسويق العاملي، االجتماعية
  .املشتركة

ولكن أهم ما حدث من تطورات هو أن املؤسسات بدأت تم بالتفاعل مع أمناط متعددة 
للعالقات العامة هي  وبذلك أصبحت الوظيفة األوىل واألكثر أمهية. وشرائح خمتلفة من اجلمهور

احلرص على العالقة مع اجلمهور واالهتمام بدراسة الرأي العام من أجل التأثري فيه إجيابياً وبشكل 
  .خيدم مصاحل الشركة

وأصبحت العالقات العامة بشكلها اإلجيايب تستخدم أداة لتشجيع اجلمهور على االهتمام 
م احلواجز واحلدود املوجودة بني املؤسسة وذلك من خالل حتطي، بالشركة ومبنتجات هذه الشركة

  .٩"والوسط احمليط
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فالعاملني ".فوظيفة العالقات العامة وظيفة ال حدودية تقوم بكسر احلدود بني املؤسسة وحميطها
وينقلون املعلومات من ، يف العالقات العامة يتواصلون عرب احلدود مع األفراد خارج املؤسسة وداخلها

  .ة إىل صناع القرار داخل املؤسسةالوسط احمليط باملؤسس

مستمر بالتغريات اجلارية يف  إطالعوهي بدورها الالحدودي تسهم يف إبقاء املؤسسة على 
وبذلك تساعد املؤسسة على التكيف مع هذه املتغريات على حنو حيثها على إجراء بعض ، حميطها

  .املؤسسةلكي ينسجم مع الظروف املتغرية اليت تواجه ، التعديالت يف عملها

 اإلستراتيجيةوذلك بسبب الطبيعة ، إن عابري احلدود يتمتعون بنفوذ كبري داخل املؤسسة
ة دراسة دقيقة ييتنافس هؤالء عادة على التوصل إل. املهمة للمعلومات اليت بوسعهم التوصل إليها

للوسط احمليط وعلى فرض ما جيب إدراجه أو حذفه من جدول األعمال اخلاص بصنع القرار 
  ١٠".ؤسسةوذا فهم خيلقون بأنفسهم فرصة للتأثري والنفوذ داخل امل، وبأولوياته

لص إىل أمهية عمل عابري احلدود يف املؤسسات نظراً ملساعدم يف حتديد ورسم وبذلك خن"
ولذلك فإن ، وكذلك إلشرافهم على عملية تبادل املعلومات عرب احلدود، احلدود بني املؤسسة والبيئة

وتساعد املؤسسات ، العامة ميكن أن تعد أهم عامل يسهم يف صياغة استراتيجيات املؤسسةالعالقات 
  .على شرح سياستها للناس خارج املؤسسة لكسب دعمهم وقبوهلم هلا

مة إجراء ما يسمى باملسح البيئي أو دراسة الوسط احمليط اإذاً يتوجب على موظف العالقات الع
العام لتقومي السياسات اليت تتبعها املؤسسة  اجتاهات الرأييل دراسة علمية دقيقة وحتل، باملؤسسة

  ١١."املعنية
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  املبحث الثاين

  .مجهور العالقات العامة

  

  .مجهور داخلي -١: ينقسم مجهور العالقات العامة إىل

  .مجهور خارجي - ٢                                     

 : اجلمهور الداخلي

 .مجيع العاملني يف املؤسسة من املستخدمني فصاعداً يتضمنو

ومن احلقيقة الدائمة اليت تشري إىل أن النسبة األكرب ، ابدأ بنفسك أوالً: انطالقاً من املثل القائل 
كان على العالقات ، ملشاكل الشركات واملؤسسات يف العامل مبدؤها من اجلمهور الداخلي للمؤسسة

  .كبرياً للموظفني الذين يعملون داخل إطار املؤسسةالعامة أن تويل اهتماماً 

، هناك عدة أسباب جتعل من اهتمام العالقات العامة بداخل املؤسسة من أهم املهام اليت تؤديها"
املؤسسة نوع من  وأحد هذه األسباب هي ضرورة خلق جو دميقراطي حبيث يسود بني األفراد داخل

  .يقوم املوظفون بتأدية عملهم بكل إتقان ففي مثل هذا اجلو،  ١٢"التناغم والتآلف

على جهاز العالقات العامة أن يزود املوظفني بكافة املعلومات اليت مهم عن املؤسسة وأهدافها 
وكذلك إشراكهم يف صنع القرار من خالل االستماع إىل ، وأغراضها وتطورات األحداث فيها

ابية كي يقوموا بعملهم بكل فعالية وينخرطوا والتواصل مع املديرين بصورة إجي، آرائهم ومقترحام
  .كلياً باملؤسسة

، إن املوظفني داخل املؤسسة هم عنصر أساسي يف تشكيل رأي عام خارجي عن املؤسسة 
فالصورة اليت يكوا املوظفون عن املؤسسة تنعكس على طبيعة عملهم وعلى مقدرم العامة يف "

مجاعات أخرى م املؤسسة أو تتعامل معها بشكل أو بآخر إيصال انطباعات إجيابية أو سلبية إىل 
  ١٣".)أو املمولني مثل السياسيني أو املوردين(
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وإننا عندما نقول أن العالقات العامة تم بالتواصل الداخلي فإننا نشري إشارة غري مباشرة إىل "
  .أمهية دورها يف التواصل اخلارجي أيضاً

رص على أال تكون الصور اليت يكوا األفراد عن املؤسسة كما أن العالقات العامة جيب أن حت
ولذلك جيب عليها أن حترص على إجراء دراسة مستمرة ومنتظمة لطبيعة التواصل بني ، متناقضة

  .وأن تم مبتابعة ومالحقة التغيريات اليت حتصل بني فترة وأخرى، العاملني يف املؤسسة

، خطط تواصلية وتطويرها مث تنفيذها داخل املؤسسةوتكمن مهمة العالقات العامة هنا يف رسم 
  ١٤."والبناء بني أفرادهامما يسهل عملية التواصل اإلجيايب 

 :اجلمهور اخلارجي

: مثل. هم يف احلقيقة األفراد املنخرطون يف عالقات جتارية وعالقات عمل مع املؤسسة"
  .والذين حيتكون عادة باملؤسسة مباشرة، املوردين، الزبائن

ووسائل ، احلكومة: مثل. أن هناك أيضاً األفراد الذين تربطهم باملؤسسة عالقة غري مباشرةكما 
إن كان ، وبعض املنظمات اليت تتمتع باملقدرة على ممارسة بعض الضغوط على املؤسسة، اإلعالم

  .لديها أي اعتراضات على عمل املؤسسة

  .اموعات من األفراد تقوم العالقات العامة بتنظيم العالقات بني املؤسسة وهذه

ولكي تتمكن العالقات العامة من القيام بعملها على أكمل وجه فإا حتتاج إىل االهتمام 
  .هلا أمهيتهمبدراسة طبيعة هؤالء األفراد الذين تتعامل معهم املؤسسة ومدى 

وة كما أن عليها أن تتمكن من التمييز بني هذه اموعات من ناحية األمهية والنفوذ والق
  .والتأثري يف املؤسسة

أي هذه اموعات هي األكثر نفوذاً : "أي أن عليها أن تطرح هذا السؤال وحتاول اإلجابة عنه
أو القدرة على التأثري يف سري عمل املؤسسة اجيابياً أو سلبياً؟ وأيها األقدر على مساعدة املؤسسة يف 

عامة من حتديد طبيعة مدى وأمهية اموعات حتقيق أهدافها أو عرقلتها؟ وعندما تتمكن العالقات ال
اليت تتعامل معها املؤسسة يصبح بإمكاا التوصل إىل معرفة أنسب الطرق للتواصل مع هذه 

  .اموعات  من األفراد

                                                           
 .١١٥ينظر للمرجع السابق ص  ١٤



بل إن اختيار ، كما أنه جيب على اإلدارة يف أي مؤسسة أن تعي أن املؤسسة ال تعمل يف فراغ
  .ومصاحل اموعات اخلارجة عن املؤسسة املديرين ذاته يتأثر برغبات

، ما إن يدرك املديرون هذه احلقيقة عليهم أن يبادروا إىل إجراء حوار إجيايب مع تلك اموعات
  .خاصة إن كان لديهم الرغبة يف احلفاظ على مراكزهم ويف ضمان سري عمل املؤسسة

ملؤسسة واحلفاظ على صورا وهنا يأيت دور العالقات العامة  يف العمل على حتسني مسعة ا
  .اإلجيابية يف أعني أولئك الذين تتعامل معهم

أو نزاع بشأن تسعى إىل حتقيق التفاهم بني مجيع األطراف لدى حصول خالف ما  أاكما 
  ١٥."قضية أو موقف معني

وذلك أوالً من خالل القيام بالبحوث والدراسات وإقامة برامج وخطط تواصلية بناًء على هذه 
  ...راسات الدقيقة لرأي اجلمهور واإلطالع املسبق على سلوكهم وردود أفعاهلم ورؤيتهم لألمورالد

 :دراسة اجلمهور ميكن أن نقسمه إىل أمناط يسهل التعامل معها ولتسهل

 .)ال يدرك املشكلة(كامن  .١

 .)يدرك املشكلة( واع  .٢

 .)يتحرك حلل املشكلة( ناشط  .٣

يقومون بتحركات معينة إما كأفراد أو كجماعات اجلمهور الناشط هو األفراد الذين " 
فقد يقوم هؤالء األفراد بالتعبري عن احتجاجهم عرب مقاطعتهم ، لإلحتجاج على عمل املؤسسة

ملنتجات املؤسسة أو عرب معارضتهم العلنية لزيادة أسعار املؤسسة أو عرب دعمهم إلجراءات ما اختذا 
د تقوم هذه اموعات بدعم املؤسسة بشراء أسهم منها ويف حاالت أخرى ق. احلكومة ضد املؤسسة

  ١٦".أو التربع هلا مثالً

أي األفراد املتفرجني الذين ال (غالباً ما تكون عملية اإلقناع أكثر سهولة للجماعات السلبية 
إال أننا جيب أال نتجاهل هذه اجلماعات السلبية إذ ميكن ببساطة أن تتحول إىل ، ) يبدون أي نشاط

وخاصة عندما جيد اجلمهور نفسه يف موقع يفتقر فيه إىل املعلومات ، ت ناشطة يف أي وقتمجاعا
  . الدقيقة أو يشعر بأن عمل املؤسسة يستهتر برأيه ويهمش موقفه

                                                           
 .١٢٢-١٢١فيليب كتشن ص،ا�كاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير SPR  AGENCY،الع�قات العامة بين المبادئ والتطبيق ١٥

 ١٢٦فيليب كتشن ص،ا�كاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير SPR  AGENCY،الع�قات العامة بين المبادئ والتطبيق ١٦



وما أن ، ما أن يدرك اجلمهور وجود مشكلة ما يف عمل املؤسسة حىت يتحول إىل مجهور واع
  ١٧".ىل مجهور ناشطيتخذ فعالً ما حلل املشكلة حىت يتحول إ

من واجب العامل يف جمال العالقات العامة أن يقوم بإعداد برامج تواصل تأخذ بعني االعتبار "
ط وتراعي كذلك النمط السليب الذي قد يتحول يف أي وقت إىل من، مجيع تلك األمناط من الناس

  ١٨."ناشط لدى بروز قضية مه كثرياً

واألفراد الذين لديهم توقعات حمددة من املؤسسة والذين إن اجلمهور هو تلك اجلماعات "
وبذلك فإن العالقات العامة تعمل ، يؤثرون بسلوكهم وأفكارهم وآرائهم يف سري العمل يف املؤسسة

على خلق توازن وانسجام وتناغم بني مصاحل املؤسسة ومصاحل الناس الذين تعتمد عليهم لتحقيق 
  ١٩."جناحها
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  ثاملبحث الثال

  .دراسة الرأي العام

  
حتتاج العالقات العامة إىل دراسة اجلمهور كي تضع براجمها التواصلية ألن أساس عملها 

  .وجناحها يعتمد على مدى إدراكها ومعرفتها جبمهورها معرفة جيدة

، بأا فن حتليل امليول واالهتمامات لدى اآلخرين"ويعرف بعضهم دور العالقات العامة 
  ٢٠".النتائج اليت ميكن أن تنجم عنهاوحماولة توقع 

طريقة حتليل ، طريقة املسح، طريقة االستفتاء: وهي طرق لقياس الرأي العام ثالثتوجد 
ولكنها مجيعاً تشترك ، ولكل من هذه الطرق أدواا اخلاصة يف قياس الرأي العام ودراسته. املضمون

 .خبطوات منهجية تتبعها أثناء عملية القياس

أو اختيار عينة  حتديد اجلمهور املستهدفوبغض النظر عن تفصيل كل طريقة على حدة إال أن 
  .البحث هو أول وأهم شيء يتعني على رجل العالقات العامة املتخصص يف دراسة اجلمهور فعله

لكي يتمكن من إعداد ، يهتم مدير العالقات العامة عادة بتحديد اجلماهري األساسية للمؤسسة"
  .أنشطة تواصلية تركز على أهداف واضحةبرامج 

هذه األهداف قد تكون موجهة حنو زيادة الوعي لدى اجلمهور جتاه مشكلة ما أو التقليل من 
  .تدخل اجلمهور يف مشكلة ما

وحيتاج كذلك مدير العالقات العامة إىل أن يأخذ بعني االعتبار مدى استعداد اجلمهور للتغري أو 
  .درجة مقاومته هلذا التغري

على مدير العالقات العامة أن يأخذ بعني االعتبار العوامل اآلتية لتعريف اجلمهور وحتديد و
  :النمط الذي جيب أن تعتربه املؤسسة هدفاً هلا

 .كيفية اخنراط الناس يف موقف أو مشكلة أو قضية ما ومدى تأثرهم ا .١

 .باإلضافة إىل مكان إقامتهم .الطبيعة السكانية والنفسية هلؤالء الناس .٢

 .املؤسسات أو املنظمات اليت ينتمون إليها .٣
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 ٢١."دورهم املساعد يف عملية صنع القرار .٤

بتحديد أولوية يقوم  أن العامل يف العالقات العامة وبعد حتديد اجلمهور املستهدف على
ردود فعل اجلماهري جتاه فيحاول ختيل واالجتماعية  االقتصاديةبعد إجراء دراسة للتغريات  اجلماهري

  .القضية ويرتب بناّء على ذلك اجلماهري األهم للمؤسسة يف هذه القضية فاألقل أمهية

املتاحة  اإلمكانياتإن حتديد األولويات مسألة مهمة جداً لعمل العالقات العامة وذلك ألن "
د العاملني يف هذا اال والذين للشركة تكون عادة حمدودة من ناحية امليزانية املالية املتاحة وعدد األفرا

  .باإلمكان رصدهم للبحث يف جمال اجلمهور

ال ميكن للمؤسسة عادة أن حترص على التواصل مع كل أصناف اجلمهور نظراً هلذه امليزانية 
ولذلك فإا حتتاج إىل اختيار وانتقاء تلك اموعات اليت ، البشرية احملدودة واإلمكانياتاملالية 

٢٢".اً واعتبارها أولوياتددت أساسح  

بعد حتديد األولويات يقوم مدير العالقات العامة بإعداد برنامج عمل للتعامل مع أولوياته ضمن 
  .امليزانية املتاحة له

إال أنه من الضروري أن نشري هنا أنه ال ميكن لربنامج العالقات العامة أن ينجح إن مل تقم 
فمثل هذه الدراسة هلا أمهية حامسة يف ، ناس ورؤيتهم لألمورالعالقات العامة مسبقاً بدراسة سلوك ال

  ".جناح حل القضية

حيتاج الباحث أو الدارس إىل إجراء مسح شامل للوسط احمليط يقوم من خالله بالتوصل إىل "
  ".الناس يف املؤسسة قة تأثري املؤسسة يف الناس وتأثريحتديد طري

  :مناذج دراسة الرأي العام

فهي تعطي القدرة ملمثلي العلوم ، حدة من الطرائق اليت تستخدم لدراسة اتمعتعد املراقبة وا
إن أبرز النماذج اليت جتريها . اإلنسانية على تعميق معرفتهم النظرية وفهم قوانني سلوك الناس

  :العالقات العامة للدراسات هي

مهمتها تفسري مواقف الناس وآرائهم ودراستهم وأي تصورات حول  :الدراسات االجتماعية •

 .أشخاص حمددين
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مهمته إدراك االختالفات الناشئة يف أثناء االتصال بني إدارة املؤسسة  :االتصال مع اجلمهور •

 .وفئات كبرية من الوسط االجتماعي

 .وحتليل خمتلف أنواع املواد اإلعالمية وغريها :الدراسات اليت تم جبمع احلقائق •

إن كل منوذج من هذه النماذج له خصوصيته وأفضليته ونواقصه اليت على خبري العالقات العامة 
  ٢٣."أن يعرفها وأن يتقن استخدامها

   :لبحثل أخرى طرق

  .تساعد هذه الطرق على دراسة الرأي العام"

 .إجراء اقتراح أو تصويت يهدف إىل معرفة الرأي العام بشأن املسائل املطروحة  .١

مبا فيها الصحف األكادميية والفنية ملعرفة ما كتبته وما عرضته ، إجراء دراسة لوسائل اإلعالم .٢

 .عن الناس واملؤسسات

هلذا  االجتماع مع القادة السياسيني وأعضاء اتمع البارزين يف مؤمترات تعقد خصيصاً .٣

 .الغرض

احلصول على مشورة يقدمها خمتصون يف قضايا اإلدارة أو تقدمها جلان خمتصة يف القضايا  .٤

 .اإلدارية

إن مثل هذا البحث والنشاط الذي يقوم به الدارس جيب أن يشتمل على مجع املعلومات أوالً 
ا لألحداث املستقبلية أو لتحديد الكيفية اليت تستجيب ا كل من املؤسسة ومجهوره، مث تفسريها ثانياً

  .إىل القضايا املثرية للجدل

وما أن يقوم البحث بتقدمي احلقائق واملعلومات الالزمة لقضية أو موقف أو فرصة ما يصبح على 
مدير العالقات العامة حتليل طبيعة اجلمهور حتليالً عميقاً لرؤية الطريقة اليت يتأثر ا كل منط من أمناط 

إجراء دراسة شاملة لكل أمناط اجلماهري يصبح باإلمكان التوصل إىل معرفة وبعد . هذا اجلمهور
صاحل الناس القضايا اليت ختتلف حوهلا وجهات النظر أو اكتشاف ااالت اليت تتفاوت فيها م

تتوافق مع ) من األعلى إىل األسفل(وميكن بعد ذلك ترتيب اجلماهري درجات  ،وتتعارض اهتمامام
  .مل املؤسسةدرجة أمهيتهم لع
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  :اخلطوات املنهجية لدراسة الرأي العام

، الفرضيات األساسية للدراسةحيدد الباحث ،  حتديد موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافهاعد ب
اليت من شأا أن توفق بني موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافها : "اخلطوات اإلجرائيةمث ينتقل إىل 

ال يوجد قواعد صارمة جيري استخدامها يف ، استخدامها يف البحثوالطرائق اليت يراد ، من جهة
. احلاالت املختلفة فتتنوع اإلجراءات العملية مع اختالف الزمان واملكان واختالف املواضيع املعاجلة

كما أن ، فاخلطوات املعتمدة يف طريقة حتليل املضمون ختتلف عن اخلطوات املتبعة يف طريقة املسح
كما أن األمر خيتلف حسب . م أكثر من طريقة أحياناً وأكثر من أداة أيضاًالباحث قد يستخد

  ".مستويات البحث واجلهات املمولة له

يعد حتليل البيانات وتقدميها يف جداول إحصائية " : حتليل البياناتمث املرحلة قبل النهائية وهي 
، مهور املكونة للمجتمع األصليتبني أوجه التقارب والتباعد يف اجتاهات الرأي العام بني شرائح اجل

  ".يعد خطوة أساسية متكن الباحث من التحقق من الفرضيات اليت بدأ ا حبثه

والبد من ، الذي يتضمن شرحاً مفصالً للنتائج اليت توصل إليها: "النهائيكتابة التقرير وأخرياً 
األساسية اليت اعتمدها تضمني التقرير النهائي االقتراحات العملية للبحث يف ضوء الفرضيات 

  ٢٤".الباحث

وهكذا بعد أن أصبح العاملون يف العالقات العامة مدركني لطبيعة تفكري الناس ولديهم الوعي "
فإم يف هذه احلال يصبحون قادرين على وضع ، الكايف إزاء قضية معينة وملمني بردود أفعال الناس

جيات وبرامج تواصل متكنهم من حتقيق هذه وعلى إعداد خطط عمل واستراتي، أهداف واقعية وجمدية
  ٢٥".رفت مسبقاًددت وعحيث تكون متناسبة مع طبيعة كل منط من أمناط اجلمهور اليت ح، األهداف

  :ميزات الرأي العام

يهتم املختصون واملشتغلون يف العالقات العامة بامليزات التالية بشكل خاص من ميزات الرأي "
  :العام

التقدير النوعي العام للمسألة واملوقف منها على شكل حماكمات يعكس : اجتاه الرأي •

 ).مل حيدد -ضد  - مع (و ) حمايداً - اجياباً  -سلباً (مثل

 قل عن الرأي العاموهي القوة اليت ميتلكها لكي يست: شدة الرأي •
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 ).غري موافق مطلقاً -غري موافق  - موافق كلياً (     

يدل استقرار الرأي على الفترة الزمنية اليت يبقى اجتاه وشدة مشاعر العينة ثابتاً  :استقرار الرأي •

 .دون تغيري

فأكثر الناس ، يشري إىل حجم املعارف عن موضوع الرأي لدى اجلمهور: اإلشباع اإلعالمي •

 .معرفة باملسألة يعربون عن رأي أكثر وضوحاً ا

بأن اآلخرين ممن ينتمون إىل وسطهم  أي درجة ثقة الناس: أخرياً الدعم االجتماعي •

  ٢٦".االجتماعي نفسه يقامسوم الرأي

إن القيام مبهمة مثل مهمة دراسة الرأي العام حيتاج إىل عاملني يتمتعون مبهارات يف فن "
ومن القيام بإعطاء ، ومن التعبري احلسن، حبيث متكنهم هذه املهارات من التحدث بثقة، التواصل

وبذلك يقومون بتقدمي صورة إجيابية عن ، املؤسسة اليت يعملون لديهاانطباعات جذابة عن 
  ٢٧".مؤسستهم

إن مجيع الشركات حتتاج إىل التواصل مع مجهورها كي حتقق توازناً بني مصاحلها إذاً "
لذلك فهي حباجة إىل دراسة مستمرة وحمدثة لطبيعة مجهورها لكي تتمكن من حتديد ، ومصاحلهم

  ٢٨."ائل الالزمة للتعامل مع هذه القضايا على حنو بناء وضمن إطار نزيهالقضايا وختطيط الوس
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 .١٤٦ينظر المرجع السابق ص ٢٨



  املبحث الرابع

  .وسائل العالقات العامة للتأثري اإلجيايب على الرأي العام

  

تعترب العالقات العامة حقالً واسعاً من النشاطات اليت دف إىل إجياد مسعة إجيابية وحسنة 
كذلك للتأثري على الرأي العام خبصوص قضايا تتعلق بعمل ودف ، للمؤسسة لدى مجهورها

  .الشركة

ومن هذه النشاطات والوسائل اإلعالم الشفهي واإلعالم اجلماهريي من دعاية وترويج 
والرعاية املالية وغريها ، واإلسهام يف العمل الشعيب، واملسؤولية االجتماعية، والشؤون العامة، وصحافة

بشكل أو بآخر يف تشكيل الرأي العام حول املؤسسة وتكوين مسعتها يف من النشاطات واليت تؤثر 
  .أذهان اجلمهور

  :ولعل أهم هذه النشاطات

 :العالقات اإلعالمية

كما أا تشجع الصحافة ، فهي دف إىل الدعاية أوالً، وهذه أكثر النشاطات وضوحاً"
  .واإلعالم على االهتمام باملؤسسة بصورة إجيابية

وخاصة تغطية ، يرين أن حيققوا للمؤسسة مسعة جيدة باستخدام التغطية اإلعالميةبإمكان املد
  .واليت من شأا أن حتقق األهداف املرجوة، األخبار األساسية املتعلقة باملؤسسة

إحدى اجلماعات  أيضاً اإلعالمبل يعترب العاملون يف جمال ، إن اإلعالم ال يعد قناة تواصل فقط
  .ؤسسة هدفاً هلا فتسعى إىل التواصل معهااليت قد تعتربها امل

لذا جيب على املديرين أن يعملوا جاهدين لكسب احترام العاملني يف اإلعالم والصحفيني 
  ٢٩".ليتمكن هؤالء من بناء صورة ذات مصداقية عن املؤسسة
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وعلى العالقات العامة أن تتواصل مع وسائل اإلعالم حىت عندما ال تكون هلم نية يف 
وذلك إلقامة عالقة طيبة مع اإلعالم فيصبح اإلعالم مستعداً للتعاون مع الشركة يف بث ، ااستخدامه

  .صورة إجيابية عنها يف حال احتاجت املؤسسة إليه لنقل صورا من خالله

 :الدعاية

وهي تعين انتقاء ، وهي دف أساساً إىل إشهار صيت الشركة لدى الناس وإذاعة مسعتها"
هدف معني ترمي إليه الشركة وكتابتها بدقة حبيث تالئم اهلدف املقصود ليتم  معلومات ذات قصد أو

  .بثها أو نشرها بعد ذلك عرب وسائل إعالمية

دف مثل هذه املعلومات عادة إىل إثارة انتباه أو اهتمام شركة ما أو أشخاص معينني إىل 
  ٣٠".منتجات املؤسسة

 :املسؤولية االجتماعية

تتعامل ا الشركات وما يكتب عنها يف التقارير والطريقة اليت يراها ا الناس إن الطريقة اليت "
عادة ال يهتم الناس مبنتجات الشركة فقط أو بأسعارها . تعترب العامل األهم يف حتديد مسعة الشركة

بل جبوانب أخرى أيضاً تتعلق مبدى استعداد الشركة للتعاون مع اتمع خارج ، وخدماا فحسب
  ٣١."كةالشر

وإن الشركات اليت ، إن شعور الشركة باملسؤولية جتاه زبائنها وجتاه اتمع أساس وجودها"
  ".تتجاهل مسؤوليتها االجتماعية ختاطر بسمعتها

كما ، إن اهتمام الشركات مبسؤوليتها االجتماعية ينطلق من رغبتها يف احلفاظ على مسعة طيبة"
فسوف تتمكن من إبعاد التدخل احلكومي يف ، ملسؤوليةأا إن تصرفت بطريقة تعكس إحساسها با

  ...٣٢"كما أا ستكسب الرأي العام وتستقطب الناس إىل صفها، عملها

، إن أمهية الرأي العام الذي ال خالف عليه والسعي إىل احلفاظ على عالقات جيدة مع الناس"
حتدد دوافعها للقيام مبسؤوليتها  كلها أسباب تقودنا إىل نتيجة مفادها أنه من املهم جداً للشركة أن

  ...٣٣"لتربهن أا منط من أمناط املواطن املسؤول الذي يشارك الناس مهومهم واهتمامام، االجتماعية
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 .١٨٠-١٨٧ظر المرجع السابق ص ين ٣٢



 :اإلسهام يف العمل الشعيب

تلجأ املؤسسة عادة إىل اإلسهام يف عمل ينعكس إجيابياً على اتمع دون أن تقصد الربح من "
وبذلك ، ؤسسة بذلك عادة دف الظهور مبظهر املتعاون واملهتم بقضايا اتمعفقد تقوم امل، ورائه

  ٣٤."تكسب املؤسسة دعم اتمع هلا

  :الرعاية املالية

، أو لربنامج ما، قد تقرر املؤسسة أحياناً أن تؤدي دور الراعي أو الكفيل ملبادرة رياضية مثالً"
ويج امسها عرب ظهور هذا املنتج من خالل وسائل أو قد تقوم بإعارة امسها إىل منتج ما وذلك لتر

  .اإلعالم

ومن خالل دعم املؤسسة ملثل هذه األحداث أو املناسبات يتوقع املديرون عوائد ملموسة 
  .تعوضهم عن األموال واجلهود اليت أنفقوها يف سبيل دعم تلك األحداث

يبة للشركة والتأثري يف كتحقيق مسعة ط، ويف الوقت نفسه حيقق املديرون أهدافاً خاصة م
  ...٣٥"واالرتقاء به للشركة ودعم امسها التجاريزبائن جدد  بقطاواستالزبائن 

 :الشؤون العامة واملراوضة

فإن الشؤون العامة تشري ، وظيفة صنع سياسات املؤسسة"إذا كانت العالقات العامة تشري إىل 
ومن هنا نصل ، من جهة واحلكومة من جهة أخرىإىل التفاعل والتاثري املتبادلني بني املؤسسة واألفراد 

  .مرحلة وضع التشريعات والسياسات اخلاصة بالقطاع العام إىل

  ):الشؤون احلكومية(املراوضة

سياسية وحملية : يهتم هذا اجلانب بالعمل من أجل مصلحة املؤسسة على مستويات خمتلفة
  .واملؤسسات احلكوميةويتواصل املراوضون مع املشرعني ، ووطنية وعاملية

يعىن املراوضون مبتابعة النشاطات الربملانية وبالعمل على التأثري يف احلكومة للموافقة أو عدم 
  ٣٦."املوافقة على قضايا معينة من شأا أن تنعكس على املؤسسة اجيابياً أو سلبياً
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ا مع مجهورها هذه الوسائل وغريها الكثري اليت ميكن للعالقات العامة التواصل من خالهل"
  .وبالتايل التأثري فيه

الناس الذين تتواصل املؤسسة  منطولكن البد أن تتناسب طبيعة اختيار القنوات والوسائل مع 
مثالً إن مل (ن القنوات اليت متّ اختيارها مناسبة للوصول إىل األفراد املعنيني أفال بد من التأكيد  ،معهم

يكون باإلمكان استخدام االنترنت أو الربيد اإللكتروين  يكن بعضهم يقتين جهاز الكمبيوتر فلن
  ٣٧.")للتواصل معهم

وقد ، مث يأيت بعد ذلك بند حتديد التكاليف النامجة عن استخدام القنوات واألساليب املنتقاة"
، حتد هذه التكاليف من جمال االختيار فتميل املؤسسة أحياناً إىل اختيار األقل كلفة من هذه الوسائل

اً هنالك اعتبار ثالث يتعلق مبدى فعالية القنوات املنتقاة وفيما إذا كانت حتقق الغرض املطلوب وأخري
  .٣٨"من قبل الشركة

إن االهتمام األساسي للمتخصصني يف العالقات العامة جيب أن : ميكننا القول ، من كل ما سبق
املالئمة وكل ما من شأنه ينصب على استخدام وسائل اإلعالم املناسبة إضافة إىل قنوات التواصل 

  .التأثري اإلجيايب والفعال باجلمهور

وخاصة الذين بإمكام التأثري  أمهية معرفة قادة الرأي العام يف اتمعوالبد من اإلشارة هنا إىل 
ومجعيات العناية ، خطباء املساجد أو مفكرين وعلماء ووجهاء( على مجهور املؤسسة بشكل أو بآخر 

والتواصل معهم وإقناعهم بأهداف املؤسسة ، ....)سياسية أو فنية أو رياضية مشهورة شخصية، بالبيئة
 .والتأثري على الرأي العام من خالهلم، وأغراضها
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  املبحث اخلامس

  .السيطرة على الرأي العام وقت األزمات

  
جه احلكومات أو إن األمهية االستراتيجية لوظيفة العالقات العامة ال تتضح متاماً إال عندما توا"

أو دد وجودها ذاته وقدرا على ، دد وضعها ومقدرا على العمل واملنافسة، املؤسسات أزمة ما
ويف أوقات األزمات تصبح املؤسسات عرضة ملراقبة اإلعالم فتقوم وسائل اإلعالم واجلمهور ، البقاء

املؤسسة وسكناا تصبح أي أن مجيع حركات . معاً بوضعها على طاولة التشريح لفحصها بدقة
موضع مراقبة وحتليل وانتقاد من مجهورها جبميع شرائحه خاصة أن مصاحلهم مرهونة بنجاح املؤسسة 

ولذلك فهم عادة يهتمون بتتبع ما ستؤول إليه حال املؤسسة أو اجلهة اليت تتعرض لألزمة ، أو فشلها
  .يف اية األمر

السيطرة وتتالقى األحداث وتتشابك األسباب  تظهر األزمة عندما خترج املشكالت عن نطاق
  .بالنتائج ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها أو على اجتاهاا املستقبلية

خاصة أن النتائج غري املرغوب ا ، تقوم العالقات العامة بدور كبري وفعال عند حدوث األزمة
والسبب يف ذلك أن أبعاد ، األزمة ومستواهالألزمات تنعكس على األفراد بغض النظر عن نوع 

  ٣٩".األزمة ميكن أن تكون اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو حىت سياسية

يف حلظة تفجر األزمة ليس سهالً دوماً حتديد أبعادها إال من خالل القيام ببحوث الرأي العام 
  .اليت من شأا أن متكن الباحث من التنبؤ بردود أفعال اجلمهور

واستنفار أجهزة االتصاالت يف حدودها ، أهم عنصر يف األزمات هو عدم االنعزال  إن
وهناك ، فيجب على العالقات العامة أن تزود اجلمهور باملعلومات األساسية واملهمة له. القصوى

ويهدئ ، عندما يقدم اخلرب بسرعة فإنه يوقف زحف الشائعات واألقاويل: "قاعدة ذهبية تقول
  ٤٠"وساط االجتماعيةاألعصاب يف األ
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إن املؤسسة إن مل تزود مجهورها باملعلومات الالزمة عن األزمة فإن اجلمهور سيأخذ املعلومات 
من مصادر أخرى قد ال تكون موثوقة وتعطيه معلومات خاطئة قد تفاقم األزمة وتضر بسمعة 

  .املؤسسة وتضعها يف مشاكل هي بغىن عنها

 :عوامل النجاح يف األزمات

  :الثة عوامل رئيسية لنجاح االتصاالت يف ظروف األزمة هيهناك ث"

 .وجود خطة اتصاالت كجزء ال يتجزأ من اخلطة العامة للتغلب على األزمة .١

 .إن نشبت، تشكيل فريق خاص ملكافحة األزمة .٢

 .استخدام شخص واحد كي يقوم مبهمة الناطق اإلعالمي خالل األزمة .٣

) اجلمهور الداخلي واخلارجي( مجهور املؤسسة  عند وضع خطة االتصاالت البد من تذكر أن
بغض النظر عن أم مفوضون بذلك أم ، سوف يناقشون بالشك مسائل األزمة مع جريام ومعارفهم

لذلك على خطة االتصاالت أن تأخذ باحلسبان احلجم الكبري للشائعات واألكاذيب اليت ستصدر ، ال
مبا يف ذلك استخدام ، وضع جدول معني لإلعالموجيب ، عن اجلمهور من داخل املؤسسة وخارجها

وجيب أن ، املذكرات والنشرات اإلخبارية والصحافة واإلذاعة والتلفاز واالتصاالت اهلاتفية وغريها
ومعاجلة ، يعني أناس موثوق م من بني مستخدمي املؤسسة للمشاركة يف وضع خطة االتصاالت

  ٤١".ل اإلعالن عنهانظام تدقيق التصرحيات وغريها من الوثائق قب

فهم يشكلون عامالً مهماً من عوامل ، االهتمام بالعاملني داخل املؤسسةوكذلك جيب " •

وليس صعباً التخمني بأن العاملني بالذات هم احلاضرون يف الرتل األول . االتصاالت الناجحة

ففي وقت التماس مع الوسط االجتماعي اخلارجي ، خاصة يف ظروف األزمة، لالتصاالت

خاصة وأن الناس ، يعد هؤالء ممثلني للمؤسسة وآراؤهم ستكون حمل ثقة) جلمهور اخلارجيا(

الذين يتواصل معهم العاملون يف املؤسسة خارج هذه املؤسسة هم من حيث اجلوهر ممثلو 

كل فئات الوسط االجتماعي من ذوي األولوية بدءاً من العاملني يف وسائل اإلعالم وانتهاء 

وهم بدورهم ستكون هلم اتصاالت ، ن يرتبط م خروج املؤسسة من األزمةباملتعاملني الذي

                                                           
  .٩٩ص ، نزار ميھوب.د، ا�كاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير SPR  AGENCY، مدخل إلى الع�قات العامة ٤١



ويشكل ما يتحدث به العاملون وطريقة إجابتهم على األسئلة وتصرفام وضع ، معهم

 . فهم املؤسسة الواقعة يف حالة أزمة، املؤسسة

كل شيء إن العاملني يف املؤسسة يكونون يف حالة مخول خالل مدة األزمة إذ يقلقهم قبل 
ويف هذه الظروف من املهم جداً أن حيصل املستخدمون على ، مصريهم اخلاص ومن مث مصري املؤسسة

املعلومات من رئاستهم وأال يكونوا يف موضع يطلعون فيه على األحداث املهمة اجلارية يف مؤسستهم 
رها الداخلي وعلى رئاسة املؤسسة أن تدرك أن مجهو، عن طريق وسائل اإلعالم اجلماهريي أوالً

عامل مهم من عوامل قدرة املؤسسة على العيش واالستمرار يف ظروف األزمة والتغلب عليها وعلى 
  ٤٢"آثارها

 ناطق صحفي رمسيتعيني : "وهناك خطوة مهمة جداً موجهة حنو اخلروج من األزمة وهي
وعليه أن ، وأن يقبل كشخصية متتلك آخر األنباء عن كل ما حيدث، معروف ويتمتع بالشهرة والثقة

وأن تكون لديه صالحيات ، يعرف كل جوانب األزمة ويدرك أمهيتها واآلثار املتوقعة واحملتملة
 .٤٣"استثنائية للتحدث باسم املؤسسة

ة قائد رأي عام للمؤسسة خاصة إذا إن الناطق الصحفي للمؤسسة يف حال األزمة يعترب مبثاب
  .كان ممن يثق به اجلمهور وبرأيه

الصحفي على طريقة احلوار مع وسائل اإلعالم اجلماهريي وإجراء  الناطق جيب تدريب
املقابالت التلفزيونية ومقابالت الراديو والرد على اهلاتف لإلجابة عن األسئلة واملمؤمترات 

وعليه أن يلعب ، ؤسسة أكثر من ناطق واحد ميثل اسم الشركةكما جيب أال يكون للم..."الصحفية
وذلك جتنباً حلصول أي تناقضات إن ظهر ، هذا الدور طوال الفترة الزمنية اليت يستغرقها حل األزمة

  .٤٤"أكثر من موظف واحد ليتحدث باسم الشركة

 :أهم الثوابت يف األزمات

بني (ات االتصاالت الشخصية بشكل رئيس عن األزمة عن طريق قنوإن الناس يعلمون  .١
 ).األفراد
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إن الناس ميالون إىل تفسري أمهية األزمة وجديتها من وجهة نظر املخاطرة الشخصية  .٢
إن هذا الفهم ميكن أن يبىن قبل . األمر الذي جيعلها عندهم مهمة، واخلطر على احلياة

 .كل شيء على العوامل املوضوعية أكثر من العوامل الذاتية

 .املصادر احلكومية لألنباء األكثر هيبة بني مصادر األنباء األخرىتعد  .٣

احلجم العام لألنباء عن األزمة يف وسائل اإلعالم اجلماهريي يشكل عند األوساط  .٤
 .االجتماعية العريضة مؤشراً على جديتها

إن وجود اخلرب عن األزمة يف وسائل االتصاالت سهلة التداول وخيفف من زحف  .٥
 .٤٥"ساعد على دقة تقديرات الوضع عند األوساط الواسعة من اتمعوي، األقاويل

جيب على العالقات العامة أن تكون مستعدة حلدوث األزمات قبل وقوعها ال أن تقف : وأخرياً
ففي مثل هذه الظروف تكون األزمة ، موقف املتفرج واملنتظر حلدوث األزمة مث تبدأ بالتحرك حللها

بؤ باألزمات قبل حدوثها وحتديد اجلمهور الذي قد يتضرر من األزمة والقيام جيب التنلذا ، صعبة احلل
وبذلك يتمكن الباحث من التنبؤ بردود أفعال اجلمهور وبالتايل معرفة ، ببحوث ودراسات للرأي العام

وكذلك حتديد اخلطوات اليت جيب تنفيذها إلجراء االتصال . حجم األزمة وإمكانية السيطرة عليها
وتعيني فريق مسؤول عن مكافحة األزمة وتدريبه على الربامج التواصلية الالزمة يف حال ، الالزم

وحتديد الناطق الرمسي الذي سيأخذ على عاتقه التعبري عن مشاعر الناس واملؤسسة ، حدوث األزمة
  .والتحدث بامسهم

ل ما ال ميكن للشركة أن تنجح يف حل األزمة إن مل تكن قد استعدت مسبقاً الستقبال ك
  .يصادفها من جديد وطارئ
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  النتائج والتوصيات

  :النتائج

  :اليت توصل هلا البحث أهم النتائج

 .أمهية دراسة الرأي العام لنجاح عمل العالقات العامة داخل املؤسسات •

 .ضرورة إتباع طرق البحث املنهجية للحصول على أدق النتائج •

 .للبحثأمهية حتديد اجلمهور املستهدف واألولويات  •

 .أمهية تقدمي املعلومات للجمهور الداخلي بشكل خاص واخلارجي عموماً •

 .استخدام الوسائل املناسبة للتأثري يف الرأي العام  •

وإعداد اخلطط االتصالية الالزمة واختاذ التدابري ، ضرورة االستعداد لألزمات قبل حدوثها •

  .املناسبة مع مراعاة قيمة الوقت

  :التوصيات

وذلك لألمهية الكربى للرأي العام واليت تزداد يوماً ، بالتوسع يف جمال الرأي العام الباحثيوصي 
  .واليت أصبحت تترتب عليها حياة املؤسسات أو موا، بعد يوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :املراجع

  :الكتب

  

األكادميية السورية الدولية  SPR  AGENCY، العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق .١

 .فيليب كتشن،  ٢٠٠٨الطبعة األوىل ،للتدريب والتطوير

األكادميية السورية للتدريب  SPR  AGENCY، مدخل إىل العالقات العامة .٢

 .نزار ميهوب.د، ٢٠٠٩الطبعة الثانية، والتطوير

الطبعة ، األكادميية السورية للتدريب والتطوير SPR  AGENCY، الرأي العام .٣

 .نزار ميهوب.د، ٢٠٠٩الثانية

  

  :املواقع اإللكترونية

  www.csrksa.jeeran.com،موقع جريان

  

 


