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The role of public relations in managing crises in institutions From the point
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Abstract: The present study aimed to identify the role of public relations in managing crises in institutions from the point of
view of workers in the municipality of Riyadh, and to identify the role of public relations in the early detection of the crisis.
The current research used the descriptive method and the questionnaire was used as a research tool. The research sample
consisted of 160 individuals working in the municipality of Riyadh, who were chosen in a simple random way. The study
found that the role of public relations in crises came between (2.58- 3.95), which is a medium degree. This is due to the fact
that the culture of some institutions is still absent from the role of public relations in institutions. In the field of crises
detection, the arithmetic averages ranged between (3.02 - 4.22), and the axis came with a moderate degree due to the lack
of joint cooperation between departments and the development of plans that would reveal crises before they happen. In the
field of information availability, the arithmetic averages ranged between (3.19- 3.92). The fourth field: Communication The
arithmetic averages ranged between (3.05 – 3.69). Based on the results, the researcher presented a set of recommendations
and proposals to activate the role of public relations in crisis management.
Keywords: role, crisis management, public relations.

دور العالقات العامة في إدارة المزمات في املؤسسات من وجهة نظر العاملين
في بلدية مدينة الرياض
جمال بن عبد هللا املعمري
كلية ا آلداب والعلوم اإلنسانية || جامعة محمد األول وجدةآ|| املغرب
 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور العالقات العامة في إدارة األزمات في املؤسسات من وجهة نظر العاملين في:املستخلص
 التعرف على دور العالقات العامة في االكتشاف املبكر، آومعرفة متطلبات إدارة ا آألزمات من ِقبل العالقات العامة،بلدية مدينة الرياض
 فردا من العاملين160  آوتكونت عينة البحث من. آواستخدم البحث الحالي املنهج الوصفي آواستخدمت ا آالستبانة كأداة للبحث.لألزمة
-2.58( ببلدية الرياض تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وتوصلت الدراسة إلى أن دورآ العالقات العامة في ا آألزمات جاءت بين
 وفي مجال.) وهي درجة متوسطة ويرجع ذلك إلى أنه مازال غياب ثقافة بعض املؤسسات عن دور العالقات العامة في املؤسسات3.95
) وجاء املحور بدرجة متوسطة ويرجع ذلك إلى عدم التعاون4.22 -3.02( الكشف عن ا آألزمات قد تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين
 وفي مجال توافر املعلومات أن املتوسطات الحسابية قد.املشترك بين االقسام ووضع خطط من شأنها تكشف عن ا آألزمات قبل وقوعها
 آواستنادا للنتائج قدم.)3.69 -3.05(  االتصال أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين: املجال الرابع.)3.92 -3.19( تراوحت ما بين
.الباحث جملة من التوصيات واملقترحات لتفعيل دور العالقات العامة في إدارة األزمات
. العالقات العامة، إدارة ا آألزمات، دورآ:الكلمات املفتاحية
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املدقدمة.
تعد العالقات العامةآمبﺜابةآحلقةآوصلآبين املؤسسة آوالعمالء املستهدفين من جهة واالقسام املختلفة من
جهة أخرى .آفمﻬمتﻬاآالرئيسية تتمحور في آتسويﻖ املنظمة داخل آبيﺌتﻬاآالخارجيةآوتأمل القبول آواستمرار التفاعلآ
اإليجابي آمع آتلك البيﺌة آبما آيﻀمن آنجاح املنظمة وتطورﻫا ،وذلك آمن آخالل بناء قاعدة آمشﱰكة من البيانات
والعالقاتآبينﻬاآوببين الجمهور الخارجي لها حيثآتعملآفيهآمن أجل التنسيﻖ بين االقسام وتذلل العقبات ،وﻫيآأيﻀاآ
تساهم في الربط كحلقة وصل بين املؤسسةآبجمﻬورﻫاآالداخلي والخارجيآفي ظل ماآيشهده العالم من أزمات في شتى
املجاالت ،من هنا جاء الدورآ الذي آتؤديهآالعالقات العامةآﰲ إدارة األزمات وإزالةآآثارﻫا ،وذلك آعن ﻃريﻖ آمواجﻬةآ
العقبات وتﺰ آويد املسؤولين بالبيانات الدقيقة أو تصحيﺢآمعلوماته.
فقد أشار نوهرستيد وآخرون ( )2018إلى أن العالقات العامة تساهم في إدارة ا آألزمات عند نشوئها وليس
ا آالستعداد لها .هدفها هو التغلب على األزمة ،وتتعلﻖ بشكل أساس ي بكيفية التغلب على ا آألزمات .التعامل مع ا آألزمات
بكفاءة وفاعلية ودراسة أسباب األزمة آالستخالص النتائج ملنع حدوثها أو تحسين أساليب التعامل معها في املستقبل.
من ناحية أخرىآ ،أصبحت ا آألزمات سمة أساسية للمؤسسات في األلفية الﺜالﺜة ،ولم تستطع كل منظمة الهروب من
تأثير ا آألزمات ،وبالتالي زاد االهتمام بدور العالقات العامة في ا آألزمات والتكيف مع التغيرات املفاجﺌة (& , 2018, p.11
 .)Nohrstedt Parkerآ
من هنا تأتي أهمية دور العالقات العامة في فهم البيﺌة الداخلية والخارجية للمنظمة ومعرفة كيفية التعامل
مباشر أو غير مباشر .أن ا آالستشعارآباألزمات قبلآوقوعﻬا وبخاصةآ
آ
مع أي أحداث ﻃارئة قد تؤثر على املنطمة بشكل
منﻬاآتلك التيآتتعلﻖ آبالجمﻬور الداخلي للمنظمة ،وعند آحدوث األزمةآيكمن دورآﻫاآﰲ آتﻬيﺌةآالظروف املناسبةآلﻺدارة
العلياآللتعاملآمعﻬاآمن حيث إدارة االتصاالت لحل آباألزمة ،أو عند آنﻬايةآاألزمةآبحيث آتتوﱃ إدارة العالقات العامةآ
مﻬام تتعلﻖ بالتأكد آمن آثبات صورة املنظمة آوعدم آتعرضﻬا آلالﻫتﺰ آاز أو التشويه آجراء الثار التي تسببها األزمة
(الباقريآ2012 ،م )43 ،آ
تمﺜل األزمة إنهيارا للهياكل املألوفة للمنظمة ،وتهدد الهيكل العام التي ترتكﺰ عليها ،كونها موقفا" غير اعتياديا"
وغير متوقعا" شديد الخطورة والسرعة ذو إحداث متالحقة ،يهدد قدرة الفرد أو املنظمة أو املجتمع على البقاء.
واألزمة ال تشمل التهديد فقط أنما الفرصة للتغيير كذلك .مما يجعلها مفهوما" معقدا" وغنيا" وجدليا" ذو متالزمة
لفظية وﻃرفين متﻀادين ينبغي التوفيﻖ بينهما ل آألزمات في أنموذجه مصفوفة األزمة ذات األنواع األربعة من ا آألزمات
وهي( :ا آألزمات التقليدية وا آألزمات غير املتوقعة وا آألزمات العنيفة وا آألزمات األساسية). (Dorantes & Low 2016, p.175
أن كيفية أدارة األزمة بنجاح بجانبيها ا آإلعالمي بأن تكون ا آالستجابة صحيحة وسريعة آواستثنائية منذ البداية في
التعامل مع األعالم والجمهور الرئيس (أصحاب املصالح) وكذلك الضحايا آالستعادة الﺜقة وإعادة بناء العالقات
وترسيخ مصداقية املنظمة ،مما يقلل من حجم الﻀرر .ومن أجل نجاح األزمة ال بد من تحلي فريﻖ العالقات العامة
بخصائص متفردة في مقدمتها التفكير اإلبداعي بوضع سيناريوهات لحل األزمة وإجادة فن الحوار والحماس وااللتزام،
كذلك البد من توفر مقاييس عالية لألخالقيات الشخصية والرغبة في مساعدة الخرين ،والشجاعة واالستعداد
للمجازفة مع الواقعية ) .(Zarah & Kaki 2015, p. 91آ
لقد تطور التواصل في ا آألزمات ليكون أحد املجاالت املهمة في مجال العالقات العامة ،ونستطيع أن نقولآ أن
إدارة ا آألزمات أصبحت املوضوع السائد في أبحاث العالقات العامة" التي تعرف األزمة بأنها "تصور لحدث ال يمكن
التنبؤ به يهدد التوقعات الهامة ألصحاب املصلحة فيما يتعلﻖ بالصحة والسالمة والقﻀايا البيئية واالقتصادية،
والتي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على أداء املنظمة وتولد نتائج سلبية " .نمت إدارة ا آألزمات لتصبﺢ حاسمة آالستدامة
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أي منظمة؛ لذلك ،من املهم دراسة إلى أي مدى يلعب تخطيط االتصال ً
دورا في إدارة ا آألزمات (عبد الرحمن2016 ،م،
 .)78آ
مشكلة الدراسة
نظرا لتسارع ظهور أنماط عديدة من ا آألزمات داخل املؤسسات أهمها أزمة تﺰايد ﻃريقة التنسيﻖ بين
األقسام والتعامل مع الجمهور الخارجي ،وا آألزمات املالية ،والعالقة بين األقسام املختلفة داخل املؤسسة من هنا جاء
دور للعالقات العامة باعتبارها الجهة املنوط بها التنسيﻖ بين الجهات املختلفة سواء كانت الداخلية أو الخارجية؛ مما
استدعى االهتمام الدائم بإدارتها وبأعلى درجة من الجاهﺰية (عبد القادر .)،2019 ،وفي إﻃار هذه املعطيات؛ يرى
وإدارتنا
الباحث أن املشكلة ال تكمن في حدوث تلك ا آألزمات ،بل تكمن في ردود أفعالنا تجاهها وكيفية تعاملنا معها آ
لها.
ونظ آرا آالحتمالية غياب جاهﺰية التعامل مع ا آألزمات ،ووجود ثغرات في إدارتها لدى البعض؛ مما يعكس
بالسلب على املنظمة ،وبالتالي على األداء لذا جاءت هذا البحث من خالل ﻃرح السؤال الرئيس ي التالي :ما دور
العالقات العامة في إدارة ا آألزمات باملؤسسات؟ ويتفرع من السؤال الرئيس األسﺌلة الفرعية التية :آ
 -1ما إدارة األزمات؟
 -2ما متطلبات إدارة األزمة؟
 -3ما واقع إدارة ا آألزمات في بلدية مدينة الرياض؟
 -4ما دور العالقات العامة في االكتشاف املبكر ل آألزمات؟
 -5ما دور العالقات العامة في احتواء األزمة؟ .آ
 -6ما واقع دور العالقات العامة في إدارة األزمة؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيﻖ الهدف الرئيس التي :آ
الكشف عن دور العالقات العامة في إدارة ا آألزمات في ببلدية مدينة الرياض من وجهة نظر العاملين ،آوذلك
من خالل التعرف على:
 .1ماهية إدارة األزمة وأهميتها.
 .2أهمية العالقات العامة في إدارة ا آألزمات .آ
 .3متطلبات إدارة ا آألزمات من ِقبل العالقات العامة آ
 .4دور العالقات العامة في االكتشاف املبكر لألزمة .آ
 .5دور العالقات العامة في احتواء األزمة .آ
 .6واقع دور العالقات العامة في إدارة األزمة
أهمية الدراسة
االجتماعية واإلنسانية متمﺜلة في دور العالقات العامة ودورها
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية العالقات آ
الحيوي في التنسيﻖ من متطلبات الحياة املعاصرة؛ إذ أن ا آألزمات قد تتعرض لها أي منظمة أصبحت أحد فروع
اإلدارة مما يدل على أهميتها في كافة القطاعات ،وملا لها من أهمية كبرى وعظمى في التأثير في واقعنا .آ
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 أهمية العالقات العامة في املنظمات ودورها في خلﻖ منا إيجابي بين أفراد املنظمة املجتمع الخارجي .وملساعدةصانعوا القرارات وواضعو السياسات في مواجهة ا آألزمات آ
 حداثة آوإيجابية موضوع العالقات العامة في مواجهة ا آألزمات من خالل التعرف على مفاهيم التخطيطا آالستراتيجي ،واعداد خطط استراتيجية فعالة تساند عمليات مقاومة ا آألزمات ،وتهتم بسرعة احتواءها وإعادة
ا آالستقرار وإزالة الثار السلبية.
 قد تسهم الدراسة في التعرف على الثار ا آإليجابية للعالقات العامة ببلدية الرياض ملواجهة ا آألزمات والتقليل منأضرارها ،وتساعد على حل املشاكل ومواجهة ا آألزمات املستقبلية التي تواجه البلدية من خالل تحديد اإلمكانات
الداخلية وما يتوفر فيها من نقاط الﻀعف والقوة والرفض والتهديدات وكيفية التعامل معها .آ
حدود البحث:
 الحدود املوضوعية :دور العالقات العامة في إدارة ا آألزمات في املؤسسات.
 الحدود البشرية :تقتصر هذه الدراسة على العاملين بالبلدية
 الحدود املكانية :تقتصر هذه الدراسة على بلدية مدينة الرياض
 الحدود الﺰمانية :تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراس ي 2021

 -2اإلطار النظري ولدراسات السابدقة.
ا
أوال -اإلطار النظري:
مفهوم المزمة
بآخر يمس جوانب الحياة كافة وخصوصا في املجال التربوي .أن كلمة
أصبﺢ مفهوم األزمة ( )Crisisبشكل أو آ
أزمة كما يعرفها بيست ( )Jafar 2017بأنها" :مرحلة من الصراع والتهديدات التي يتعرض لها األمن البشري".
وتعرف بأنها صميم وتنفيذ خطوات اإلنذار با آألزمات والوقاية من خالل سلسلة من التدابير التصحيحية
املرنة القادرة على تحقيﻖ ا آالستقرار" مما سبﻖ وباستقراء تعريفات األزمة في أدبيات اإلدارة يتضح وجود عناصر
مشتركة تشكل مالمﺢ األزمة وتتمﺜل في :التهديد ،واملفاجﺌة ،والتحديات ،واإلنذار ،والصراعBobyleva & Sidorova, .
))2015
أما بالنسبة لعمليات إدارة المزمات فإن:
أسلوب إدارة االزمة يعتمد على عدد من العمليات الهامة أولها عملية التخطيط :تنبع أهمية التخطيط من
خالل وضع كافة اإلجراءات ملنع وقوع األزمة ،وإزالة عنصر املفاجأة عند وقوعها والقدرة على التنبؤ بالظروف
املستقبلية املحيطة باملوقف املستهدف ( ،)Jafar, 2017وإعادة ا آالستقرار للمؤسسة ( ،2006آ Kritsonisآ&(Adams
با آالعتماد على فرق عمل متخصصة ،وثانيها جمع املعلومات :تساهم أجهﺰة املعلومات ونظمها بكافة تخصصاتها وعلى
مختلف املستويات العبء الرئيس ي في بناء قواعد املعلومات األساسية وا آالستمرار تحديثها وتحليلها وتﺰويد مراكﺰ إدارة
ا آألزمات بها في التوقيت املناسب بما يﻀمن اإلدارة الناجحة الالزمة .كذلك في تحسين عملية اتخاذ القرارات وثالثها
عملية اتخاذ القرارات :هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات املحددة للتعامل مع ا آألزمات بهدف إيقاف تداعياتها،
ومتابعة تطوراتها وإيجاد أفﻀل الوسائل للتعامل معها ،آومواجهة أية ظروف استثنائية أو ﻃارئة ورابعها عملية
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االتصال :وهي نقل وتبادل املعلومات بين األفراد وبين غرف العمليات عبر وسائل االتصال املختلفة أثناء األزمة بهدف
إنسيابية تدفﻖ املعلومات املتوفرة ووضعها أمام متخذي القرار ،إلنهاء األزمة وخامسها القيادة :يتوجب على قائد
ا آألزمات أن يتمتع بخصائص موضوعية مكتسبة كاملبادرة واقتحام املخاﻃرآ) .) Al- Dahiri, 2016آ
مفهوم العالقات العامة وإدارة المزمات:
تعرف العالقات العامة بأنها وظيفة اإلدارة التي تساعد في تأسيس خط اتصال متبادل وتفاهم مقبول
وتعاون بين املؤسسة وجمهورها ،وتتﻀمن إدارة املشكالت والقﻀايا وتساعد اإلدارة على التواصل والتعاﻃي مع الرأي
العام ن وتشدد على مسؤولية اإلدارة في خدمة املجتمع ومراعاة اهتمامه ،والحفاظ على البقاء جنبا إلى جنب مع
مبكر يسبﻖ األحداث وسبيلها في
اإلدارة ،وا آالستفادة بقدر اإلمكان من التغييرات بشكل مؤثر ،كما تعتبر كنظام إنذار آ
ذلك استخدام األبحاث ورجع الصدى ،واالتصال الصادق واألخصائي ،وكما وتقوم العالقات العامة على إتمام وتعﺰيﺰ
أعمال املؤسسة ،وذلك من خالل مستشارين متخصصين ،يسعونآ إلى تدعيم الهوية املؤسسية للمؤسسة ،كما
يهدفونآ إلى ترويج صورة عصرية عنها للمجتمع ،الذي تنشط فيه املؤسسة ،مع األخذ بعين ا آالعتبار الوفاء العام
بتقديم الخدمات التقليدية للمؤسسة ( )Al- Kaabi, 2014آ
إن األزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله ،كما انه يهدد االفتراضات الرئيسية ،التي يقوم
عليها النظام .آ
ماهية المزمات داخل املؤسسات:
إذا نظرنا إلى واقعنا الن لوجدنا أن ا آألزمات أصبحت جﺰءا ال يتجﺰأ من نسيج الحياة املعاصرة وأن وقوع
ا آألزمات قد أصبﺢ من حقائﻖ الحياة اليومية .وإذا كنا نعيش في عالم من ا آألزمات فإن األزمة معه تصبﺢ حقيقة
ملموسة اعترفنا بذلك أم لم نعترف وهذه الحقيقة صعبة تتطلب وجود األزمة إدارة رشيدة للتعامل مع تلك ا آألزمات
ويالحظ اليوم وجود ارتباط وثيﻖ الصلة بكافةاملناحي العاملية الجديدة وفي ظل العوملة والتي أثرت بطبيعة الحال على
جميع املجاالت سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية بأنشطتها املختلفة (عبد القادر .)225 ،2019 ،آ
إدارة العالقات العامة
مفهوم العالقات العامة :لقد أخذ مفهوم العالقات العامة يحظى بمكانة هامة في املنظمات املعاصرة في
العالم بعد أن أدرك مديرو هذه املنظمات أن نجاح أ آوفشل استراتيجيات منظمتهم يتوقف على كيفية نظرة العالم
الخارجي لهذه املنظمات ،وقد قامت العديد منها بإنشاء إدارات متخصصة للعالقات العامة بعﻀها أشرك مسؤولي
العالقات العامة في عﻀوية مجالس إدارة هذه املنظمات ،وظهرت شركات استشارية متخصصة بالعالقات العامة
تقدم خدماتها إلى جميع املنظمات ،وقد أخذت بذلك العالقات العامة تخرج سنويا أعدادا كب آيرة من املتدرب لتفي
بحاجات املنظت أنها "هي وظيفة إدارية متميزة تساعد على تكوين وبناء وإبقاء اتصال فعال وفهم متبادل وتعاون
مشترك بين املنشأة وجهها الداخلية والخارجية (Al- Zoubi& Said, 2014).آ
كما تعمل على مواجهة املشكالت التي تواجه اإلدارة واقتراح الحلول املناسبة لها وتﺰويدها بتيار مستمر من
املعلومات والبيانات ،مما يجعلها متجاوبة مع الرأي العام وتحدد مسؤولية اإلدارة اتجاه ا آألزمات والتعامل معها
وتؤكدها وتساعدها على أن تواكب التغيرات بكفاءة هذا وتمثل العالقات العامة إحدى وظائف املشروع الهامة في
املنظمة ،وتلعب دورا وسيطا بين اإلدارة العليا في املنظمة ووحداتها التنظيمية من جهة وبين املنظمة وبيﺌتها الخارجية
من جهة أخرىآ ،فمهمتها الرئيسية تكمن في تسويﻖ املنظمة ككل في بيﺌتها الخارجية (كامل& الصيرفي )2006آ
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خطة العالقات العامة قبل وقوع المزمة:
االحترازية بالتنسيﻖ مع الجهات املعنية سواء قبل أو اثناء األزمة
تﻀع العالقات العامة بعض اإلجراءات آ
ومنها ما يلي) (Zarah & Kaki 2015آ
 يقتض ي التخطيط ملواجهة األزمة قبل وقوعها .آ
 عدم االنتظار حتى تعلن األزمة عن نفسها بوضوح .آ
 يجب معالجة املشكالت التي تقض ي إلى وقوع أزمة .آ
 إعداد خطط ﻃوارئ بديلة لﻀمان سير العمل في املنظمة .آ
 اإلسهام في عمليات التنبؤ قبل وقوع األزمة .آ
 وضع خطط وأساليب لتفادي وقوع األزمة .آ
 تحديد أساليب التعامل مع أثار األزمة.
خطة العالقات العامة أثناء المزمة:
إن اهتمام العالقات العامة بتطبيﻖ خطتها املسبقة عند نشوب األزمة ،استجابتها السريعة والحاسمة إلدارة
األزمة من خالل ما يلي) : (Al- Ajez & Assaf, 2017آ
 يجب تحديد أسباب األزمة .آ
 تحديد النتائج املحتملة والـتأثيرات القائمة وتوابع األزمة .آ
 التنسيﻖ بين مختلف وحدات املنظمة .آ
 ومراقبة ردود األفعال املختلفة التي تصدر سواء عن جمهور املنظمة الداخلي والخارجي .آ
 مراقبة سير العمل في املنظمة .آ
 دعم التماسك الداخلي في املنظمة .آ
 تحديد خطورة كل عنصر من عناصر األزمة .آ
بعد وقوع المزمة:
 تقوم خطة العالقات العامة بعد وقوع األزمة على القيام باملهام التالية :آ
 إعادة ترتيب املنظمة بعد وقوع األزمة آ
 دراسة أسباب ا آألزمة وتحليل دوافعها والكشف عن أوجه القصور فيها تفاديا لتكرارها آ
 التوا آزن النفس ي للعاملين داخل املؤسسة آ
 إزالة رواسب األزمة بالنسبة للجمهور الخارجي للمؤسسة آ
خطة العالقات العامة بعد انتهاء المزمة( :عبد املجيد2011 ،م)11 ،
 -1دراسة أسباب األزمة للكشف عن أوجه القصور في توقعها أو مواجهتها .آ
 -2وضع برامج لتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة .آ
 -3إعادة تأهيل العاملين في املنظمة نفسيا .آ
 -4إزالة آثار األزمة بالنسبة للجمهور الخارجي .آ
 -5االتصال بمن تﻀ آررآوا في األزمة وتقديم املساعدة لهم .آ
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إن حاجة املنظمات ﰲ الوقت الراﻫن إﱃ جﻬا آز العالقات العامة إلدارة األزمات قد أصبﺢ ضرورة أساسية،
فاملنطمة ليست بمنأى عن التعرض ألزمات ﰲ أي وقت كان بحيث تهدد مصالحﻬا وصورتﻬا أمام جمﻬورﻫا
واألﻫداف التي تسعى إﱃ تحقيقﻬا .وﰲ ﻫذا اإلﻃار فإنه رغم الجﻬود التي قد تبذلها املنظمة ﰲ مواجﻬة األزمات
والحد من تفاقمﻬا إال أن حجم الخسائر الناجمة عنﻬا يظل كببيرا ومؤثرا ،وذلك ﰲ حالة عدم مراعاة األسس
العلمية ﰲ إدارة األزمة والتقليص من دور جﻬاز العالقات العامة ﰲ معالجتﻬا.
ا
ثانيا -الدراسات السابدقة
أ -دراسات سابدقة بالعربية:
 دراسة جنيدي ،سامح كمال ( )2020هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العالقات العامة في إدارة املخاﻃرالریاضیة ،أعد الباحث استبانة لتوزيعها على عينة الدراسة بهدف التعرف على أدوار العالقات العامة في
باألندیة آ
إدارة املخاﻃر باألندية الرياضية من وجهة نظر إدارات األندية ،وذلك من خالل اإلجابة على األسﺌلة دور العالقات
العامة قبل حدوث املخاﻃر باألندية الرياضية ،ما هو دور العالقات العامة أثناء حدوث املخاﻃر باألندية
الرياضية ،ما هو دور العالقات العامة في التغلب على األثار الناتجة عن املخاﻃر وتقديم التصور املقترح لتوضيﺢ
دور العالقات العامة في إدارة املخاﻃر ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملناسبته ﻃبيعة
الدراسة ،على عينة قوامها ( )51فرد ،من اإلداريين آوأخصائيين العالقات العامة ،آومن خالل تطبيﻖ ا آالستمارة
على عينة البحث ،قد توصل الباحث إلى عرض ومناقشة النتائج ،حيث أسفرت أهم النتائج إلى أهمية دور
العالقات العامة في إدارة املخاﻃر حيث جاءت بمتوسط ( )4.33وهي درجة مرتفعة ،أوصت الدراسة باملصداقية
في نقل األخبار ،والحد من الشائعات ،والعمل على تهدئة الرأي العام آ
 دراسة اللحياني ،ناصر ( )2020هدفت الدراسة إلى معرفة دور العالقات العامة في خدمات دوريات األمنبمدينة مكة املكرمة آوأثر الخدمات العامة في تطوير خدمات منع الجريمة آومعرفة دور العالقات العامة بين أفراد
دوريات األمن .وتتبلور مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تنظيم برامج للعالقات العامة لتساهم في تطوير الخدمات
األمنية بمدينة مكة املكرمة ،وقد ظهرت هذه البرامج نتيجة التغيير الكبير الذي حدث في املجتمع الحديث الذي
واالجتماعية ،مما تطلب
يتميز بمتغيرات كبيرة في شكله وتكوينه وﻃبيعته من النواحي السياسية واالقتصادية آ
طوير أداء دوريات ا آألمن من حيث توافر سيادتا األمن
الحاجة إلى تنظيم برامج للعالقات العامة لتساهم في ت آ
الحديﺜة وا آالستعداد من قبل الﻀباط ور جال األمن لتقديم الخدمات على الوجه األكمل .وتوصلت الدراسة إلى
أن املشاركة في حاالت املواساة والتهاني وزيارة املرض ى آوتسهيل اإلجراءات واالتصال املستمر بين أفراد الدوريات
والجمهورآ يساهم في منع الجرائم والحوادث أو تقليل حدوثها .كما اكدت النتائج على وجود عالقة بين األنشطة
الترفيهية وأداء العاملين وكذلك توافر الوسائل الحديﺜة ،آواالتصال املستمر مع غرفة العمليات يسهم بشكل فعال
في سرعة الوصولآ إلى أماكن الحوادث مما يعﺰ ز من فر ص اجهاض الجريمة أو اإلسهام في إنقاذ املصابين آ
 دراسة عبد الرحمن ،ايمان ( )2019آوقد هدفت إلى الكشف عن واقع إدارة ا آألزمات في جامعة البلقاءاالجتماعي ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخبرة) على
التطبيقية ،ومعرفة أثر كل من املتغيرات (النوع آ
ً
عﻀوا ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،ولغايات تحقيﻖ
الواقع .تكونت عينة الدراسة من ()240
أهداف الدراسة تم تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها بالطريقة التربوية واإلحصائية املناسبة،
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باستخدام املنهج الوصفي التحليلي .وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن واقع إدارة ا آألزمات في جامعة بالبلقاء
التطبيقية جاء بمستوى "متوسط" ،وبمتوسط ( )3.38آ
 دراسة عبد الدقادر ،حسين ( )2016آوهدفت الدراسة إلى واقع متطلبات إدارة ا آألزمات في اإلدارة العامة :دراسةحالة موظفي جامعة ا آالستقالل ،فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم إدارة ا آألزمات ووظيفتها ومتطلباتها
وجذورها وأسبابها بشكل عام .توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :في املنظمة إمكانية تكوين فريﻖ
عمل إلدارة األزمة ونظام املنظمة وتعليمات تشمل ضرورة تشكيل قسم خاص با آألزمات ،وتقدم إدارة املنظمة
إمكانية التنسيﻖ بين األقسام املختلفة إلدارة ا آألزمات .أوصت الدراسة بعدة توصيات مهمة ،من أبرزها ضرورة
إيجاد إدارة خاصة آإلدارة ا آألزمات ،وأخصائي إدارة نظام إلدارة ا آألزمات آوضرورة أن تقوم إدارة الجامعة بتوفي آر
املال الالزم إلدارة ا آألزمات وتــوفي آر قاعــدة بيانات تﺰودهــا إلى إدارة آ
 دراسة عاشور ،محمد على ( )2011هدفت للتعرف على درجة توفر عناصر إدارة ا آألزمات في جامعة اليرموك منوجهة نظر رؤساء األقسام األكاديميين للعام الدراس ي استخدم الباحث ا آالستبانة على عينة مكونة من ()44
رئيس قسم أكاديمي .وتم تطوير استبانة مكونة من ( )22عبارة مقسمة على خمس محاالت تم توزيعها على عينة
الدراسة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ت آوفر عناصر إدارة ا آألزمات في جامعة اليرموك جاءت بدرجة
"متوسطة" على األداة ككل .احتل عنصر اكتشاف إشارات اإلنذار املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي متوسط.
حيث جاء محور التعلم بدرجة مرتفعة ،وجاء محور ا آالستعداد بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين تصور رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة اليرموك .آ
 دراسة أبو سمرة وآخرون ( )2012آوهدفت التعرف إلى واقع إدارة ا آألزمات لدى أقسام التربية الرياضية ودوائرهافي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من وجهة نظر ﻃلبتها ،تكونت عينة الدراسة من ( )329ﻃالبا وﻃالبة.
لتحقيﻖ أهداف الدراسة استخدم الباحﺜون استبانة مكونة من ثالثة مجاالت تﻀم ( )41فقرة ،تم التحقﻖ من
صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية املناسبة .وتم تحليل البيانات من خالل برنامج الرزم اإلحصائية
االجتماعية ( .)SPSSوقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة ا آألزمات لدى
للعلوم آ
أقسام التربية الرياضية ودوائرها في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كانت بدرجة "متوسطة آوفﻖ مقياس
ليكرت الخماس ي .آ
ب -دراسات سابدقة بالجنبية:
 قام أديمي بدراسة ( )Adeyemi, 2017هدفت إلى الكشف عن مستوى ا آألزمات عند ﻃلبة الجامعات النيجيرية،ومعرفة األسباب والنتائج والتدابير التي وضعت من أجل ا آألزمات في الجامعات الحكومية والخاصة .تم أخذ عينة
قوامها ( )850ﻃالبا بالطريقة العشوائية الطبقية ،وباستخدام ا آالستبانة كأداة لجمع البيانات .وقد أظهرت نتائج
الدراسة عدم فاعلية إدارة ا آألزمات في الجامعات الحكومية؛ لذا كانت فاعلية إدارة ا آألزمات في الجامعات الخاصة
أفﻀل منها في الجامعات الحكومية .آ
 دراسة دورانتيس ولو ( )Dorantes., & Low, 2016هدفت إلى البحث عن أسباب الكساد املالي الكبير فيجامعات الواليات املتحدة الواقعة الجﺰء الغربي ،استجابت (( 20كلية وجامعة خاصة ،استخدم املنهج الكيفي
والتفسيري لتحقيﻖ أهداف الدراسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الجامعات تتسم بقدر كبير من املرونة
والقدرة على مواجهة الركود املالي الكبير ،عل م ا بأن هذه النتائج تعمم على ( )20كلية وجامعة خاصة ،وال
يمكن تعميمها على باقي املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة فيما يتعلﻖ با آألزمات املالية .آ
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 أجرى جاكسون ( )Jackson, 2016دراسة هدفت إلى الكشف عن مسؤوليات عمداء شؤون الطلبة في إدارةأزمة داخل الحرم الجامعي في جامعات والية جورجيا .استخدم املنهج الوصفي وا آالستبانة لتحقيﻖ أهداف
الدراسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عمداء شؤون الطلبة في والية جورجيا يتحملونآ بعض املسؤولية في كل
مرحلة من مراحل إدارة ا آألزمات ،والسيما في مرحلتي الوقاية والتعافي أكثر من أي مرحلة أخرى في إدارة ا آألزمات .آ
 دراسة ماكغينيس ومارشاند ( )Mc Guinness., & Marchand ،2014آوهدفت إلى الكشف عن عملية االتصالأثناء ا آألزمات بين الجامعات والطالب في مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة .استخدام منهج دراسة
الحالة ،وتم جمع البيانات بإجراء املقابالت املتعمقة وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الجامعات لم تولي اهتماما
كبيرا لعملية االتصال أثناء ا آألزمات.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام ا آالستبانة كأداة لﻺجابة عن اسﺌلة وفرضيات
دراستها وكيفية وصفها وتحليلها من خالل وصف الظواهر
االجتماعية املراد آ
الدراسة ،حيث أنه يعبر عن الظاهرة آ
وجمع املعلومات وتحليلها وتفسيرها نتائجها
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من العاملين في بلدية مدينة الرياض .تم اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها 160
عامل من مجتمع الدراسة آ
أداة الدراسة
قام الباحث بتطوير أداة الدراسة با آالستفادة من الدراسات
وقد كانت اإلجابات على كل عبارة مكونة من ( )5إجابات حسب مقياس ليكرت الخماس ي على التوالي.
الداللة
املتوسط الحسابي
ً
جدا آ
منخفض آ
 1.80 -1.00آ
منخفض آ
 2.60 -1.81آ
متوسط آ
 3.40 -2.61آ
مرتفع آ
 4.20 -3.41آ
ً
جدا آ
مرتفع آ
 5.00 -4.21آ
صدق أداة الدراسة
ى ،وتم عرض األداة على مجموعة من
للتحقﻖ من صدق أداة الدراسة تم اعتماد ﻃريقة صدق املحتو آ
املحكمين والخبراء لتعرف درجة مالءمة العبارات التي تﻀمنتها ،ودرجة سالمتها اللغوية ،وﻃلب منهم الحكم على كل
فقرة ،وإجراء التعديل املناسب (حذف ،تعديل ،إضافة) ،وتم اجراء التعديالت الالزمة على فقرات ا آالستبانة وفقا
لتغذيتهم الراجعة.
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ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقﻖ بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test- retestبتطبيﻖ
املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من ( )18عﻀوا ،ومن ثم تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين .وتم أيﻀا حساب معامل الﺜبات بطريقة االتساق الداخلي
حسب معادلة كرونبا ألفا .والجدولآ التالي ذلك .آ
جدول ( )1معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية.
االتساق الداخلي
ثبات اإلعادة
املجال
0.78
0.84
دور العالقات العامة في إدارة ا آألزمات
0.76
0.90
اتخاذ القرارات في إدارة ا آألزمات
0.75
0.85
متطلبات إدارة ا آألزمات
0.79
0.87
االتصال في إدارة ا آألزمات
0.86
0.91
الدرجة الكلية
املعالجة اإلحصائية
بعد جمع املعلومات عن ﻃريﻖ توزيع األداة والتأكد من الصدق والﺜبات ،تمت عملية التحليل اإلحصائي
لجميع أسﺌلة الدراسة املتعلقة بهذا الجانب من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها
ا
 أوال -دور العالقات العامة في إدارة المزمات:
وفيما يلي حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات لكل مجال على حدة .آوكما هو مبين
في الجدول ()2
جدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفدقرات املتعلدقة بدور العالقات العامة في إدارة المزمات
مرتبة تنامزليا حسب املتوسطات الحسابية.
الرتبة

الفدقرات

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

املستوى

1

تحرص العالقات العامة على أن يتعامل مع المزمات على أنها فرص لتحسين
الوضاع.

3.71

1.190

مرتفع

2

تحرص العالقات العامة على حشد الطاقات الكامنة

3.69

0.951

مرتفع

3

تتدخل العالقات العامة في الوقت املناسب في إدارة التعامل مع المزمات.

3.67

1.092

مرتفع

4

يحرص الدقائد على رسم التكتيكات الالمزمة

3.62

1.128

متوسط

5

تحرص العالقات العامة على متابعة وقوع المزمة ويتابع الحدث أوال بأول.

3.61

0.937

متوسط

6

تحرص العالقات العامة على التفاهم مع العاملين

3.57

1.073

متوسط

7

تحث العالقات العامة على تبسيط اإلجراءات في إدارة التعامل مع المزمة.

3.40

1.098

متوسط

املتوسط الكلي لدور العالقات في إدارة المزمات

3.41

0.718

متوسط
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يبين الجدولآ السابﻖ أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( )3.71 -3.40حيث جاءت الفقرة رقم
( )5التي تنص على "يحرص القائد على أن يتعامل مع ا آألزمات على أنها فرص لتحسين األوضاع" في املرتبة األولى،
ي ()190.1
وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.71وبانحراف معيار آ
يفسر الباحث حصول املجال على درجة متوسطة ،ويرجع ذلك إلى ضعف خبرة بعض قادة املؤسسات في
اإلدارات السابقة بالتعامل مع ا آألزمات لﻀعف إعدادهم ومهارتهم في إدارة ا آألزمات ،كذلك ضعف القيادة الواعية
فيما يتعلﻖ بتحفﺰ الفريﻖ لتحقيﻖ إنتاج عالي الجودة يشجع اإلبداع واالبتكار ألنه عندما تتﻀمن نظرة القائد أهداف
وﻃموحات العاملين معه ،سوف يعم النجاح للجميع وتحقيﻖ أداء متميز .اتفقت نتائج دراسة جاكوبسن ( Jacobsen,
 )2010أهمية مهارات آواستراتيجيات ومفاهيم القادة عن إدارة ا آألزمات ،واتفقت مع نتائج دراسة ديفيد (2013
 )David,بعدم مكافأة املوظفين الذين لديهم التزام أخالقي كبير .وقد اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة أجرى
جاكسونآ ( .)Jackson, 2016آ
 مجال اتخاذ الدقرارات للكشف عن المزمات
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفدقرات املتعلدقة باتخاذ الدقرارات في إدارة المزمات مرتبة
تنامزليا حسب املتوسطات الحسابية.
الرتبة

الفدقرات

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

املستوى

1

يتخذ الدقائد قرارات يمكن تطبيدقها في حدود اإلمكانيات املتاحة أثناء موقف المزمة.

3.71

1.137

مرتفع

2

يتبع الدقائد مبدأ االستبعاد لجميع السباب التي ليس لها عالقة في نشوء المزمة عند
اتخاذ الدقرار.

3.70

0.899

مرتفع

3

يربط الدقائد نهائيات نظم املعلومات بمراكز اتخاذ الدقرار لضمان صحة الدقرار.

3.69

1.093

مرتفع

4

يستخدم الدقائد خطوات التفكير العلمي في اتخاذ الدقرار أثناء موقف المزمة بوضع
البدائل
يحرص الدقائد على أن يلدقى الدقرار املتخذ في موقف المزمة تجاوب كافة املوظفين.

3.45

1.089

متوسط

3.19

1.281

متوسط

6

يصدر الدقائد الدقرارات املتعلدقة بالمزمة في وقت مناسب يتزامن مع حدوث المزمة.

3.05

1.361

متوسط

7

يستخدم الدقادة التفكير االبتكاري في عملية اتخاذ الدقرار إلدارة التعامل مع المزمة.

3.03

1.345

متوسط

8

يستخدم الدقائد أساليب متنوعة التخاذ الدقرار (الرقام الدقياسية ،بحوث العمليات)
أثناء موقف المزمة.

3.02

1.285

متوسط

املتوسط الكلي ملجال الكشف عن المزمات

3.36

0.701

متوسط

5

يبين الجدولآ التالي أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.71 -3.02حيث جاءت الفقرة التي
تنص على "يتخذ القائد قرارات يمكن تطبيقها في حدود اإلمكانيات املتاحة أثناء موقف األزمة" في املرتبة األولى،
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.71وبانحراف معياريآ ( ،)1.137بينما جاءت "يتخذ القائد بمشاركة األعﻀاء قرارات
ضمن تنظيم شبكي مرن يﻀمن ا آالستجابة السريعة لألحداث" باملرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي بلغ (،)3.02
وبانحراف معياريآ ( ،)1.285وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ( )3.36وبانحراف معياريآ ( .)701.0يرى الباحث أن هذه
النتيجة جاءت نظر ا لعدم وجود مشاركة بين املوظفين ومتخذي القرارات ا آألزمات؛ مما يعكس سلبا على جودة
القرار ،وعدم تجاوب املوظفين أثناء ا آألزمات .اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (مختار وبوخطوة )2015
بأن ثقافة إدارة األزمة لدى متخذي القرار في املنظمة حظيت بمستوى "مرتفع ".آ
المعمري

()64

دور العالقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسات

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ــ المجلد الخامس ــ العدد السادس ــ مايو 2021م

 مجال املعلومات في إدارة المزمات:
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفدقرات املتعلدقة بمجال املعلومات في إدارة المزمات مرتبة
تنامزليا حسب املتوسطات الحسابية.
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري
0.967

مرتفع
مرتفع

املستوى

الرتبة

الفدقرات

1

تحافظ العالقات العامة على أمن وسرية املعلومات في نظام معلومات محكم
لتخفيض مخاطر المزمة.

3.92

3

تحرص العالقات العامة على توفير قاعدة بيانات تستوعب طبيعة المزمة لتوظيفها في
التعامل مع المزمة.

3.67

1.092

3.61

 1.159متوسط

3.57

 1.073متوسط

3.38

 1.057متوسط

يحرص الدقائد على توفير نظم معلومات من شأنها املساهمة في التنبؤ بالمزمات
املستدقبلية.

3.19

 1.281متوسط

املعلومات في إدارة المزمات

3.58

 0.596متوسط

4
5
7
8

يحرص العالقات العامة على توفير نسخ احتياطية من املعلومات للمحافظة عليها من
عمليات التلف الستخدامها وقت المزمات.
يحرص الدقائد على إعطاء معلومات دقيدقة خالية من الخطاء تلبي متطلبات إدارة
المزمة.
يحرص الدقائد على تغذية نظم املعلومات بشكل مستمر باملعلومات لترشيد الدقرارات
املتعلدقة بالمزمة.

يبين الجدو آل السابﻖ أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.92 -3.19حيث جاءت الفقرة التي
تنص على تحافظ العالقات العامة على (أمن وسرية) املعلومات في نظام معلومات محكم لتخفيض مخاﻃر األزمة" في
املرتبة األولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.92وبانحراف معياريآ (( 967.0بينما جاءت الفقرة رقم ( )34ونصها "تحرص
العالقات على توفير نظم معلومات من شأنها املساهمة في التنبؤ با آألزمات املستقبلية" باملرتبة األخيرة ،وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)3.19وبانحراف معياريآ ( ،)1.128وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( ،)3.58وبانحراف معياريآ
( .)0596يرىآ الباحث أن هذه النتيجة جاءت نظرا لﻀعف في استخدام نظم معلومات اإلدارية ،ونظم دعم القرارات
للتنبؤ با آألزمات املستقبلية ،وكذلك عدم تحديث نظم املعلومات بشكل مستمر ملواكبة املتغيرات.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ( ،)Adeyemi, 2017ودراسة (عبد القادر )2016 ،بعدم
فاعلية إدارة ا آألزمات في الجامعات ،وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة حسيني وآخرون ( )Hosseini et al, 2014أن وضع
إدارة املعرفة وإدارة ا آألزمات ليست مناسبة .آ
 مجال االتصال في إدارة المزمات:
جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفدقرات املتعلدقة بمجال االتصال في إدارة المزمات مرتبة
تنامزليا حسب املتوسطات الحسابية.
املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الرتبة

الفدقرات

1

تحرص العالقات العامة على إتمام عمليات االتصال بشكل سريع للحد من تفاقم
أضرار المزمة.
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املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الرتبة

الفدقرات

3

تحرص العالقات العامة على توفير نظم اتصاالت تجيب عن جميع السئلة التي
تطرح أثناء المزمة.

املستوى

3.68

1.004

مرتفع

3.62

1.128

متوسط

3.61

0.937

متوسط

3.45

0.964

متوسط

3.40

1.098

متوسط

8

تؤسس العالقات العامة سياسة الباب املفتوح أثناء االتصاالت الداخلية ملواجهة
المزمة.

3.37

.977

متوسط

9

تساهم العالقات العامة إلى تطوبر نظم االتصاالت املستجدة الحتواء المزمة.

3.05

1.361

متوسط

االتصال في إدارة المزمات

3.51

0.638

متوسط

4
5
6
7

تحرص العالقات العامة على استخدام وسائل اتصال إلكترونية (كمية ونوعية)
تستخدم في الوقت املناسب لألمزمة.
يشجع العالقات العامة على تجاومز الدقنوات الرسمية في عملية االتصال ملواجهة
اتصاللمزمة.
ا
متعدد املستويات (الفدقي والرأس ي) يسمح
يستخدم العالقات العامة نظام
بتبادل املعلومات ذات العالقة بالمزمة.
ينظم العالقات العامة عملية االتصال بين أعضاء فرق العمل والجهات املساندة
للفريق للسيطرة على المزمة.

يبين الجدولآ ( )6أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.69 -3.05حيث جاءت الفقرة التي تنص
على " تحرص العالقات العامة على إتمام عمليات االتصال بشكل سريع للحد من تفاقم أضرار األزمة" في املرتبة
األولى ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.69وبانحراف معياريآ ( ،)1.098بينما جاءت الفقرة "يسعى العالقات العامة إلى
تأهيل الكوادر البشرية املدربة لتعامل مع نظم االتصاالت املستجدة آالحتواء األزمة" باملرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي
ي (.)0.638
ي ( ،)1.361وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( ،)3.51وبانحراف معيار آ
بلغ ( ،)3.19وبانحراف معيار آ
يرى الباحث أن هذه النتيجة جاءت نظرا لنظام االتصال املستخدم (األفقي) الذي ال يسمﺢ بتبادل املعلومات ذات
العالقة باألزمة ،كذلك بطء تنفيذ عملية االتصال كونها عام ال حاسما في مواجهة األزمة .وقد اتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع نتائج دراسة ماكغينيس ومارشاند (،2014آ )Mc Guinness., & Marchandأن الجامعات لم تولي اهتماما
كبيرا لعملية االتصال أثناء ا آألزمات بين الجامعات والطالب ،وتناغمت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة موكل Mukll,
 )(2016بوجود دور لعملية االتصال في إدارة ا آألزمات منها خلﻖ الوعي والتعبﺌة واإلجالء أثناء ا آألزمات .آ
خالصة نتائج الدراسة:
بعد تحليل البيانات ،تم التوصل إلى النتائج التالية :آ
 املجال األولآ :دور العالقات العامة :جاءت املتوسطات الحسابية ما بين ( )3.95 -2.58وهي درجة متوسطة ويرجعذلك إلى أنه مازال غياب ثقافة بعض املؤسسات عن دور العالقات العامة في املؤسسات ،وهو ما أكدت عليه
بعض الدراسات السابقة .آ
 املجال الﺜاني :الكشف عن ا آألزمات :أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( )4.22 -02.3وجاء املحوربدرجة متوسطة ويرجع ذلك إلى عدم التعاون املشترك بين االقسام ووضع خطط من شأنها تكشف عن ا آألزمات
قبل وقوعها .آ
 املجال الﺜالث :توافر املعلومات :أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( .)3.92 -3.19آ املجال الرابع :االتصال أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( .)3.05- 69.3آالمعمري
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تبين وجود دور متوسط للعالقات العامة في إدارة ا آألزمات في بلدية الرياض .آ
تبين أهمية مرتفعة جدا للعالقات في إدارة ا آألزمات في بلدية الرياض .تسهم العالقات العامة في تقليل التهديدات
واملخاﻃر املسببة لحدوث تلك ا آألزمات ،تحدد العالقات العامة بدقة كافة إمكانيات املؤسسة التي يمكن
استخدامها في مواجهة األزمة .آ
تبين أن متطلبات نجاح العالقات العامة إلدارة األزمة في بلدية الرياض جاءت بدرجة مرتفعة ً بين جميع الجهات
املعينة باألزمة في تنفيذ الخطة ،املتابعة املستمرة لتنفيذ الخطة الﺰمنية ملواجهة األزمة ،التحديد الدقيﻖ
ً
لألهداف ا آالستراتيجية املطلوب تحقيقها مستقبال ملواجهة األزمة ،اقتناع املسؤولين بأهمية العالقات العامة في
مواجهة تلك األزمة ،توفير كافة املوارد واإلمكانيات ملواجهة تلك األزمة .آ
تبين أن دور العالقات العامة في االكتشاف املبكر لألزمة في بلدية الرياض جاءت بدرجة متوسطة .وجاءت أهم
الفقرات ،يتم مسح بيﺌة العمل الداخلية بصورة شاملة للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة ،يتم مسح
بيﺌة العمل الخارجية بصورة شاملة للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة ،يوجد اهتمام بعمليات تحليل
مؤشرات حدوث األزمة) .آ
تبين أن دور العالقات العامة في احتواء األضرار في بلدية الرياض من خالل االتصال الجيد جاءت بدرجة
متوسطة .استخدام إجراءات الطارئ التي تقلل من األضرار التي تسببها ،يتم الحد من انتشار األزمة بفترة زمنية
مناسبة ،هناك قدرة على توزيع املسؤوليات والصالحيات بفترة قصيرة للحد من آثار األزمة ،هناك سرعة مناسبة
في تحريك املوارد املادية الﻀرورية آالحتواء األزمة ،هناك وسائل اتصال فعالة للتعرف على حجم األزمة) .آ

التوصيات واملدقترحات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

بناء على نتائج الدراسة يوص ي الباحث ويقترح التي :آ
أهمية توافر عدد كاف من املوظفين بإدارة العالقات العامة آ
تدريب وتأهيل امل آوظفين بعقد ورش وعمل دورات تدريبية لقسم العالقات العامة لصقلهم باإلدارات الخاصة
بالعالقات العامة .آ
اختيار مديري إدارات العالقات العامة بما يتناسب مع املؤهالت العلمية الحاصلين عليها وسنوات خبراتهم
بهذا املجال .آ
ضرورة توفير املقرات واألماكن إلدارة العالقات العامة ملمارسة عملها آ
عقد اجتماعات وندوات دورية لدراسة أهم تلك املخاﻃر وأسباب حدوثها .آ
التواصل بصورة مستمرة بين العاملين واألقسام املختلفة من قبل ادارة العالقات العامة
ينبغي اتخاذ إجراءات وقائية؛ بتنمية الوعي بأهمية ا آالستعداد تجاه جميع أنواع ا آألزمات من خالل برامج
التدريب ،سواء كانت ناجمة عن أخطاء بشرية ،أم كانت ناتجة عن كوارث ﻃبيعية أو تنظيمية؛ حيث أن
حدوث ا آألزمات أمر أصبﺢ ال مفر منه.
العمل على مبدأ املشاركة بين األقسام املختلفة والعاملين وذلك من خالل سيادة روح الفريﻖ ،والتعاون بين
اإلدارات املختلفة ،وتبادل الراء واملقترحات واألفكار التي تساعد على انجاز العمل على أفﻀل وجه.
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