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ملخص:
تػػوي العديػػد مػ ادلنظمػػات كالشػػرتات يف العػػام عنايػػة كاهتمامػػا ابلغػػُت إبدارة العالقػػات العامػػة إديػػاا
منها أبمهية الػدكر الػيم تؤديػ عنػد مواجهػة األزمػات ،كإزالػة آاثرهػا كمػا قػد ينػت عنهػا مػ أضػرار ماديػة أك
معنوي ػػة ق ػػد تلح ػ هب ػػا أك جبماهَته ػػا الداخلي ػػة كاخلارجي ػػة ،كذل ػ ع ػ طري ػ مواجه ػػة ال ػرأم الع ػػاـ كتزكي ػػد
ابدلعلومػػات أك تصػػحي معلوماتػ  ،كمػ هنػػا ديكػ القػػوؿ أف ادلهمػػة اإلسػًتاتيةية للعالقػػات العامػػة عنػػد أم
منظمة عندما تواج أزمة ما هتدد كضعها كمقدرهتا على العمل كادلنافسة ،فتكم خػةة العالقػات العامػة يف
التأه ػ قب ػػل كق ػػوع األزم ػػة كيف حله ػػا كاخل ػػركج منه ػػا إف ح ػػد  .فعن ػػدما تتع ػػرض ص ػػورة ادلنظم ػػة لالهتػ ػزاز
كالتشوي ؛ تتض آنياؾ أمهية العالقات العامة يف تكريس جهود صبيع األفراد ككحدات ادلنظمػة كترتيزهػا مػ
أجل تصحي هي الصورة.
كشلا سب يتض لنا جليا أمهية البحث يف العالقة القائمة بُت العالقات العامػة كاألزمػات مػ خػالؿ
ال ػػدكر ال ػػيم تلعبػ ػ يف الوقاي ػػة م ػ األزم ػػات ،كمػ ػ مث إدارهت ػػا كاحل ػػد م ػ تفاقمه ػػا ،كاالس ػػتفادة مػ ػ آاثره ػػا
اإلجيابية ،كهيا ما دفعنا إلصلاز هيا ادلقاؿ دلعرفة أهم اإلسًتاتيةيات كاألسالي اليت تتبعها العالقات العامة
يف إدارة األزمات يف مراحلها الثالث قبل األزمة كأ ناءها كبعد األزمة.
الكلمات ادلفتاحية  :العالقات العامة ؛ األزمة ؛ إدارة األزمات
Abstract:

 1بلقيب فطوم: fattoum.belkobi@univ-msila.dz :

سيفون ابية. د/ بلقيب فطوم.د
Many organizations and companies in the world have great attention to
public relations management, believing of its importance inthe role it plays
when facing crisis, and removing its effects and what can be the cause of its
harms moral or material or its audienceinternally and externally, by
confronting public opinion and providing it with information either it is
correct his information . and in this context we can say that the primary goal
and strategy of public relations in any organization when it faces a crisis that
threatens its position or capacity to work or compete , the public relations
experience lies in the preparation before the crisis strikes , and in resolving it
if it occurs .when the organizations image is being prompt to vibration and
distortion at that time the public relations takes its utmost importance by all
its individuals efforts and focusing to resolve the crisis and restore its image.
From the above it is clear to us the importance of researching the
existence between the public relations and crisis through the role that it plays
in preventing crisis; and then managing them and mitigating it . and
benefiting from its positive effects and that what prompted us to complete
this article to know the most important strategies and methods followed by
public relations in crisis management in its three stages before, during and
after crisis.
Keywords : public relations ; crisis ; crisis management

: مقدمة-1
ينظر إىل األزمة غالبا على أهنا نقطة ربوؿ يف سلسلة م األحداث ادلتتابعة تسب درجة عالية
م التوتر كتقود إىل نتائ غالبا ما تكوف غَت مرغوبة كخباصة يف مرحلة عدـ كجود استعداد أك قدرة على
 فال توجد، ك قد أصبح األزمات م أهم مسات هيا العصر كخاصة على مستول ادلنظمات،مواجهتها
 كيف هيا اإلطار أتد عدد م خةاء علم اإلدارة كمنهم ميًتكؼ،منظمة عامة أك خاصة دبنأل ع األزمة
( أف أزمات كتوارث ادلنظمات أصبح اآلف متكررةMitroff and shrivatava) كشريفااتفا
 كأف منع األزمات كالتعامل معها حيتاج إىل تطوير مفاهيم جديدة كأسالي إدارية حديثة،كمتزايدة كمدمرة
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يف زليط اإلدارة االسًتاتيةية ،كمها يعتةاف ذل ربداي يواج اإلدارة العليا كالباحثُت داخل زليط ادلنظمات،
كعلى الرغم م أن ال ديك منع كقوع األزمات بشكل مطل إال أن يف الكثَت م األحياف ديك التنبؤ هبا
قبل كقوعها كم مث العمل على ازباذ التدابَت الواقية لتالفيها ،كإف كقع فسيكوف التعامل معها أبسلوب
علمي مدركس ديك التحكم بنتائةها كإدارهتا للحد م العشوائية كاالرذبالية كانفعاالت اللحظة اليت قد
تؤدم إىل فشل ادلنظمات م ربقي أهدافها إضافة إىل األضرار اليت تلح هبا ،كم مث يؤتد خةاء اإلدارة
على أمهية إنشاء إدارة خاصة تعرؼ إبدارة األزمات م شأهنا إنتاج استةابة اسًتاتيةية لظركؼ األزمات
يندرج ربتها رلموعة م اإلداريُت ادلنتقُت داخل ادلنظمة كادلدربُت تدريبا خاصا ،كتبقى هي اإلدارة ضم
الوحدات التنظيمية يف اجلهاز اإلدارم ،أك تنشأ بشكل مؤق عند ظهور أزمة ما كتنتهي ابنتهائها.
كإذا تان ادلنظمة تواج أزمة أك أزمات ذلا عالقة جبماهَت ادلنظمة كخاصة اخلارجية (كسائل
اإلعالـ ،الرأم العاـ ،اجلماهَت ادلعنية ابدلنظمة) فإف العضو الرئيس اليم ينبغي إشرات يف تشكيل إدارة
األزمة هي إدارة العالقات العامة اليت يتوقف صلاحها يف مواجهة األزمة اليت تتعرض ذلا ادلنظمة على عدة
جوان أتثرها يتعل ابسًتاتيةية ك قافة الشرتة يف التخطيط إلدارة األزمات كمدل اهتمامها ابالتصاالت
مع اجلمهور كتطوير شلارسات العالقات العامة كرؤيتها يف إشراؾ ادلمارسُت عند التخطيط إلدارة األزمات.
كنظرا ألمهية األدكار اليت ديارسها مسئوي إدارة العالقات العامة عند إدارة األزمات خاصة يف
تعاملها مع اجلماهَت ككسائل اإلعالـ ،سنحاكؿ التفصيل يف هي األدكار كذل م خالؿ هيا ادلقاؿ
اليم يهدؼ اإلجابة على التساؤؿ التاي :ما هي أهم االسًتاتيةيات كاألسالي اليت تتبعها العالقات
العامة يف إدارة األزمات يف مراحلها الثالث قبل األزمة كأ ناءها كبعد األزمة؟
 -2ماهية العالقات العامة:
هناؾ العديد م التعريفات ادلقدمة للعالقات العامة نيتر أمهها:
 -تعريف مجعية العالقات العامة األمريكية :عرف

صبعية العالقات العامة األمريكية العالقات العامة

أبهنا " :نشاط أم صناعة أك ارباد أك هيئة أك مهنة أك حكومة أك أية منشأة أخرل يف بناء كتدعيم
عالقات سليمة منتةة بينها كبُت فئة م اجلمهور تالعمالء أك ادلوظفُت أك ادلسامهُت أك اجلمهور بوج
عاـ ،كالعمل على تكيف ادلؤسسة حس الظركؼ البيئية احمليطة كشرح ادلؤسسة للمةتمع"(صبيل أضبد خضر،
 ،1998ص.)23
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 تعريف معهد العالقات العامة الربيطاين :عرؼ معهد العالقات العامة الةيطاين العالقات العامة أبهنا:"اجلهود اإلدارية ادلرسومة ادلستمرة اليت هتدؼ إىل إقامة كتدعيم تفاهم متبادؿ بُت ادلنشأة كصبهورها"(زلمود
اجلوهرم،1971 ،ص.)18
عرفت مجعية العالقات العامة الدولية العالقات العامة أبهنا" :تل الوظيفة اإلدارية ادلستمرة كادلخططة

كاليت تسعى هبا ادلؤسسات كادلنظمات اخلاصة كالعامة لكس تفاهم كتعاطف كأتييد اجلماهَت اليت هتمها
كاحلفاظ على استمرار هيا التفاهم كالتعاطف كالتأييد ،كذل م خالؿ قياس اذبا الرأم العاـ لضماف
توافق قدر اإلمكاف مع سياستها كأنشطتها كربقي ادلزيد م التعاكف اخلالؽ كاألداء الفعاؿ للمصاحل
ادلشًتتة ابستخداـ اإلعالـ الشامل كادلخطط"(حس احلليب ،1980 ،ص.)11
تعريف الشرعية ادلهنية دلستشاري العالقات العامة :العالقات العامة هي" :اجلهود اليت يبيذلا فري ما،
إلقامة العالقات الطيبة كاستمرارها بُت أعضائ  ،كبين كبُت سلتلف قطاعات الرأم العاـ"
 ،1975ص.)39

(دمحم دمحم البادم،

ويف التعريف العام دلفهوم العالقات العامة يقال أبهنا" :الًتكي إلجياد نوع م الصالت القوية بُت
الشخص كالشرتة أك ادلؤسسة ،كاألشخاص اآلخري أك اجملتمع بصفة عامة م خالؿ االتصاالت
ادلستمرة ،كتغيَت األحداث كالتفاعل بُت األفراد كاجلماعات ،مث تقييم ردكد الفعل الناذبة ع هيا االتصاؿ
كالتفاعل"(أضبد دمحم ادلصرم ،2000 ،ص.)02
كيف تعريف آخر يقاؿ أبهنا" :العمل ادلستمر لتوجي السياسات كاخلدمات ،كاألعماؿ ادلتصلة ابألفراد
كاجلماعات اليت تسعى ادلنشأة للحصوؿ على قتهم ،كتيل شرح هي السياسات كاخلدمات كاألعماؿ
لضماف فهمها كتقديرها"(حس توفي  ،1972 ،ص.)05
يالحظ م التعاريف السابقة هناؾ تعدد كاختالؼ دلفاهيم العالقات العامة كذل بتعدد كاختالؼ
كجهات نظر الباحثُت كادلمارسُت ذلا ،كلكنها تلها تؤتد على النقاط التالية:
 إف معظم الباحثُت كادلمارسُت كالكتاب يتفقوف حوؿ اذلدؼ أك األهداؼ العامة للعالقات العامة.
 تقوـ العالقات العامة على االتصاؿ ابجلمهور بوسائل سلتلفة مشركعة هبدؼ خل التواف أك الفهم
ادلشًتؾ بُت ادلنظمة كبُت اجلمهور.
 إف العالقات العامة نشاط يتصف ابالستمرارية كيعتمد على الطرؽ كاألسالي ادلخططة.
 إف العالقات العامة تنطل م منطل التواف يف ادلصاحل بُت اجلمهور كبُت ادلنظمة.
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 -1.2وظائف العالقات العامة:
حدد إيفي ي أهم كظائف العالقات العامة يف اآليت:
 مساعدة اجلمهور على التكيف ،حيث يقصد ابلتكيف التقبل ع طري اإلقناع كادلشورة ادلوجهة
إلي .
 استخداـ كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ بصورة علمية سليمة ،كنؤتد هنا ضركرة دراسة اجلماهَت كربليل
اذباهات الرأم العاـ كالتعرؼ على أسباب عدـ التقبل الظاهر منها كادلستًت.
 اإلقناع أم خدمة اهتمامات اجلماهَت كالعمل على حفظ مستول هي
أما "عصاـ ادلصرم" فإن قاـ بتحديد كظائف كمسؤكليات تنظيم العالقات العامة يف اآليت( :غري عبد
السميع غري  ،2004 ،ص.)63
تعتة العالقات العامة هي ادلصدر الرئيسي للمعلومات ع الوحدة كادلنفي الرئيسي لالتصاؿ بُت
ادلنشأة كاجلمهور ،كليل جي على هي اإلدارة اذلامة أف تقوـ ابستطالع اذباهات اجلماهَت كتنسي
األنشطة اليت تؤ ر يف ربسُت العالقات بينهما كبُت ادلؤسسات ،مث ذبميع كربليل ادلعلومات ادلرتبطة
ابذباهات اجلماهَت ضلو ادلؤسسة ،كالتخطيط لةام ادلعلومات اليت تفي دبسؤكلياهتا اليت تتلخص يف اآليت:
االهتمامات.

 كضع برام العالقات العامة كإدارهتا يف رلاؿ عالقة الوحدة جبماهَتها الداخلية كاخلارجية.
 اإلشراؼ على الصحف أك الكتيبات أك النشرات اليت تصدرها الوحدة.
 مراجعة تل ما ينشر ع الوحدة.

 إعداد صبيع األخبار كادلقاالت كالصور كصبيع كسائل التعبَت اليت تنقل ع الوحدة.

 إعداد التوصيات كالنماذج ع البياات أك خط تبار ادلسؤكلُت عندما يطل منها ذل .
 نص اإلدارة فيما يتعل بعالقات العاملُت على ضلو يكفل شرح السياسة كإيضاح
هيا كلقد أصبع عديد م الكتاب ادلهتمُت ابلعالقات العامة على أف كظائف العالقات العامة ل
تتعدل ما سوؼ نلخص يف النقاط التالية:
أ -حبث كقياس االذباهات كالرأم العاـ كاستةاابت اجلماهَت كدراسة التغَت االجتماعي كمد ادلؤسسة أكال
أبكؿ بكافة التطورات اليت ربدث يف ذل .
ب -زبطيط كرسم سياسة العالقات العامة يف ادلؤسسة كزبطيط كإنشاء العالقات السليمة كالتفاهم بُت
ادلؤسسة كادلؤسسات األخرل كبينها كبُت كسائل اإلعالـ ،كبينها كبُت اذليئات احلكومية.
ادلشكالت.
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ج -التنسي بُت ادلؤسسات كاذليئات كادلصاحل ادلختلفة يف اجملتمع ربقيقا للتواف يف التفاعل االجتماعي
يف اجملتمع ،كالتنسي بُت اإلدارات ادلختلفة يف ادلؤسسة لتحقي التواف بينها كبُت اجلمهور الداخلي
كاخلارجي.
د -مد رللس اإلدارة ابآلراء الفنية كاالشًتاؾ يف كضع التخطيط العاـ لسياسة ادلؤسسة كإطالع إدارة
ادلؤسسة على رد فعل سياستها ابلنسبة جلمهورها الداخلي كاخلارجي.
ق -إعالـ اجلمهور ابدلؤسسة كشرح خدماهتا كالدكر اليم تقوـ ب يف اجملتمع يف أسلوب سهل صادؽ
كدقي  ،كإعالـ اجلمهور اخلارجي بسياسة ادلؤسسة كتعريف أبم تعديل أك تغيَت أك إضافة إىل نشاطها،
كتزكيد اجلمهور بكافة ادلعلومات دلساعدت كتكوي رأم عاـ مبٍت على أساس م احلقائ .
ك -إنتاج الوسائل اإلعالمية كنشر أخبار ادلؤسسة ،كربليل ما ينشر بوسائل اإلعالـ ادلختلفة م أخبار
كمعلومات ع ادلؤسسة ،كاإلجابة ع استفسارات اجلماهَت م خالؿ مكات االستعالمات،
كتقدير مدل صلاح احلمالت اإلعالمية كضباية ادلؤسسة م نشر أية معلومات تاذبة عنها أك تركي
معلومات غَت صحيحة.
ز -مساعدة كتشةيع التفاعل االجتماعي كاالتصاؿ بُت ادلؤسسة كادلؤسسات األخرل ،كالسعي إىل إقامة
عالقات كدية قوية قائمة على الفهم ادلتبادؿ بُت ادلؤسسة كاألفراد ،كبُت األفراد بعضهم كبعض.
ح -خدمة العاملُت كرعايتهم يف شىت اجملاالت نفسية كصحية كاجتماعية.
 -3ماهية األزمة:
م أتثر الكلمات تداكال يف سلتلف األنظمة كالتخصصات كأيضا يف سلتلف ادلستوايت م الفرد
إىل اجملتمع كالدكلة كهيا ما أدل إىل صعوبة كضع تعريف شامل لألزمة ،كهيا ما عة عن تشارلز ماتيالند
" يصع كيتعير كضع تعريف مشوي دلعٌت األزمة بسب الكم اذلائل م الدراسات اليت نشرت خالؿ
األعواـ ادلاضية حوؿ مدلوؿ األزمة كاليت حول معاجلة هيا ادلدلوؿ م سلتلف زكاي "(ب جامع دلياء ،2010
ص.)09

لغة :

أتيت تلمة أزمة يف مادة أزـ ،كاألزمة يف سلتار الصحاح هي الشدة كالقحط ،كأزـ الشيء أمس
عن  .كادلأزـ الضي هو تل طري ضي بُت جبلُت مأزـ ،ليل يسمى ادلوضع بُت ادلشعر كعرفة مأزمُت
(دمحم ب

أيب بكر عبد القادر الرازم ،دت ،ص .)15كيف ادلعةم الوجيز يف مادة أزـ :أزـ الشيء أزما أم عض ابلفم
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تل عضا شديدا ،كيقاؿ أزـ الفرس على احلاـ ،كأزم السنة أزما أم اشتد قحطها ،أتزـ :أصابت أزمة
كاألزمة :الشدة كالقحط كاجلمع أكراـ كأزمات (رلمع اللغة العربية ،1998 ،ص.)16
كاألزمة حس قاموس  Le Petite Robertيطل لفظ األزمة م الناحية الطبية على ادلعٌت التاي:
حالة مرضية تتميز عادة ابلتغَت ادلفاجئ كاحلاسم إما إىل األحس أك األسوأ(صباؿ حواش ،2005 ،ص،)14
كهي حدث أك موقف مفاجئ غَت متوقع يهدد قدرة األفراد أك ادلنظمات على البقاء(عبد السالـ أبوقحف،
 ،1999ص.)104
أما قاموس إتسفورد فيقوؿ أف األزمة هي نقطة ربوؿ أك حلظة حامسة يف رلرل حياة الناس تاألزمة ادلالية
أك السياسية ،كأف جيكر الكلمة يف اإلفريقية هي  Krisisكمعناها قرار(عثماف دمحم العريب ،1999 ،ص-98
.)104
اصطالحا:
ظهرت العديد م التعريفات ،منها ما رتز إما على موقف األزمة أك على نتائةها اإلجيابية أك
السلبية أك رتزت على اإلجراءات الوقائية أك االستةابة ادلطلوبة ،كم أبرز زلاكالت ربديد مفهوـ األزمة
م كجهة نظر علم اإلدارة ما يقرر فورد  J .D Fordم أف األزمة عبارة ع حالة أك موقف يتسم
بسمتُت:
السمة األول :التهديد اخلطَت دلصاحل كاألهداؼ اجلوهرية اليت يسعى ادلدير إىل ربقيقها ،كيشمل هيا
التهديد حةم كقيمة اخلسارة احملتملة ،ابإلضافة إىل إحتماؿ ربقي هي اخلسارة.

أما السمة الثانية :فهي ضغط الوق ،تما أهنا "حالة توتر كنقطة ربوؿ تتطل

قراران ينت عن مواقف

العالقة"(السيد عليوة ،1997 ،ص.)30

جديدة سلبية تان أك إجيابية تؤ ر على سلتلف الكياات ذات
كيف هيا الصدد يعرفها فليبس أبهنا" حالة طارئة أك حدث مفاجئ يؤدم إىل اإلخالؿ ابلنظاـ ادلتبع يف
ادلنظمة ،شلا يضعف ادلرتز التنافسي ذلا كيتطل منها ربرتان سريعان كاهتمامان فوراين ،كبيل ديك تصنيف أم
حدث أبن أزمة اعتمادا على درجة اخللل اليم يًتت هيا احلدث يف سَت العمل االعتيادم
للمنظمة").(Norman Phelps, 1986 , p6
كيعرؼ رضا رضواف األزمة أبهنا ":فًتة حرجة أك حالة غَت مستقرة تنتظر تدخالن أك تغيَتان فوراين" (رضواف،
رضا عبد احلكيم1419 ،هػ ،ص.)44
كما ديك أف نستشف م صبلة التعريفات ادلقدمة أف األزمة تتميز أبهنا:
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 ظرؼ انتقاي يتسم بعدـ التوازف كسبثل نقطة ربوؿ يف حياة الفرد أك اجلماعة أك ادلنظمة أك اجملتمع
كغالبا ما ينت عن تغَت.
 األزمة حالة توتر كنقطة ربوؿ تتطل قرار ينت عن مواقف جديدة سلبية تان أك إجيابية تؤ ر على
سلتلف الكياات ذات العالقة.
 فًتة حرجة ،أك حالة غَت مستقرة تنتظر حدكث تغَت.

 -1.3خصائص األزمة:

لقد حدد زلمود جاب هللا يف تتاب إدارة األزمات ستة خصائص لألزمة

كهي(زلمود جاب هللا،2008 ،

ص: )7

 -ادلفاجأة :ألهنا ربدث بشكل فةائي ،فاألزمات ربدث بدكف ساب إنيار .

 نقص ادلعلومات :دبعٌت عدـ توفر ادلعلومات ع متسبدلعرفة تيفية التصرؼ.

يف األزمة كع حةمها كال توجد ضوابط

 تصاعد األحداث :إف تصاعد األحداث يزيد م اإلرابؾ يف صناعة القرار . فقدان السيطرة :دبعٌت تقع خارج نطاؽ قدرة صاح القرار كتوقعات العادية ،يف رأم لويس تمفورتL . Komfort
تتسم األزمة خبصائص تعي التعامل معها كمعاجلتها كهي:
 عامل الش أك عدـ التأتد .Uncertainty :
 عامل التفاعل.Interaction :

 عامل التشاب كالتعقيدComplexity :
حالة الذعر :اليت ينةز عنها ردكد أفعاؿ شديدة م قبل صبيع اجلهات ادلتعقلة ابألزمة.

غياب احلل اجلذري والسريع :ابعتبار أف األزمة ربدث بصفة مفاجأة ،فهي ال تًتؾ لإلدارة رلاؿ إلجياد
حل جيرم ذلا ،بل تكوف اإلدارة غالبا مدفوعة للمفاضلة بُت احللوؿ للخركج أبقل األضرار ادلمكنة.
 -4االتصال أساس العالقات العامة يف معاجلة األزمات:
إذا تاف م مهاـ العالقات العامة لدل احلكومات كمؤسسات اجملتمع ادلدين على الدكاـ العمل
على تعزيز الثقة بُت اإلدارة كالعاملُت يف اجلهة ادلعنية كتعزيز الثقة ادلتبادلة بُت اجلهة ادلعنية كصبهورها،
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كمضاعفة العمل خالؿ األزمات اليت يتعقد خالذلا سلوؾ قيادة اجلهة ادلعنية؛ كمرد ذل إىل بعض العناصر
اليت ربيط ابألزمة كقد أشار إليها ادلتخصص األمريكي بوب تاريل كهي:
 صعوبة ربديد أبعاد األزمة حلظة كقوعها. صعوبة ربديد اجلهات اليت قد تطاذلا األزمة. صعوبة تفسَت أسباب حدكث األزمة اليت قد تطاذلم يف بعض احلاالت حىت هناية األزمة. استمرار شعور األكساط االجتماعية اليت سبسها األزمة ابخلطر. تضخيم الشعور ابخلطر يف األكساط االجتماعية ادلعنية ابألزمة م خالؿ انتظارهم للخة اليقُت اليمينتظركن .
 ازباذ القرارات بنشر أخبار تفرض نفسها م خالؿ األزمة يف حالة م التوتر الشديد؛ كضركرة تقويةالعوامل االنفعالية يف سلوؾ م سبسهم األزمة.
 إف اضطراب اجلمهور خالؿ األزمة م شأن أف يضعف الثقة ابدلؤسسة كخيل جوان م عدـ االستقراريف مواجهة الفوضى العارمة كادلتطلبات ادلتناقضة للوضع .كإرضاءان للةمهور يتوج على ادلؤسسة أف تكوف
قادرة على القياـ بردة فعل إجيابية ،ردة الفعل اإلجيابية هي ال ديك أف تكوف اجحة إال إذا تان معدة
مسبقان كتطبيقها مدركسا (دمحم رشاد احملالكم ،1993 ،ص.)67
كم هنا فإن على مسئوؿ العالقات العامة أف جييد إدارة األزمات ،ألف اإلدارة اجليدة لألزمة قد تؤدم
إىل إعطاء صورة جيدة للمؤسسة فيما بعد ،م خالؿ استغالؿ ما حيصل .كال ديك فهم دكر العالقات
العامة يف معاجلة األزمات إال م خالؿ (عملية االتصاؿ) اليت سبثل أساس عمل العالقات العامة.
مهما يف إدارة
إف االتصاؿ م األمهية دبكاف يف موضوع التعامل مع األزمة ابعتبار جزءنا ن
األزمات ،فاتصاؿ األزمة القائم على عالقات كطيدة مع اجلماهَت ادلعنية هو ابلتأتيد ادلدخل الصحي -
بل الوحيد -حلماية مسعة ادلنظمة يف األزمات كالكوارث ..كم جان آخر فإف عملية االتصاؿ على نفس
القدر م األمهية يف إطار معاجلة األزمات؛ فغياب أك ضعف أك تصدع عملية االتصاؿ إابف األزمات
يؤدم ابلفعل إىل زايدة حالة االضطراب كتفاقم اخلسائر بُت اجلماهَت ذات العالقة ابألزمة.
كيرل آخركف أف اتصاؿ األزمات يشمل تافة األنشطة كاألدكار االتصالية اليت سبارس أ ناء ادلراحل
ادلختلفة لألزمة ،كيندرج يف إطار هي األنشطة تل أنواع االتصاؿ بغض النظر ع الوسائل كادلضامُت
ادلستخدمة فيها(علي منصور الشمةم ،2008 ،ص.)12
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 -5إدارة األزمة إعالميا:
يًتاف مع األزمة نقص كتشوي كتشويش يف ادلعلومات كيف نقلها نتيةة لغياب ادلعلومات ادلو وقة
بشأف األزمة ،السيما كأف أزمات ادلنظمة هي سب صحفي أفضل م اصلازاهتا ،ليا فإف العالقة بُت
ادلنظمة ككسائل اإلعالـ تكوف حرجة أ ناء األزمة ،كديك التغل على األزمة اإلعالمية تما أييت:
 قوؿ احلقيقة :أمهية تقدًن ادلعلومات ادلتوافرة بصدؽ كصراحة كفوران لتخفيف موجة اليعر كزبفيضحةم التفسَتات اخلاطئة للحادث عندما تكوف ادلنظمة بطيئة االستةابة ،أك تلةأ إىل التعميم
اإلعالمي ،شلا يؤدم إىل فقداف الثقة كانتشار الشائعات كارتفاع مستول عدـ التأتد ،كتستمر تغيية
دكرة الشائعات تلما استمر غياب ادلعلومات الدقيقة ،كعندها يكوف م الصع صلاح االتصاالت .
 عقد اللقاءات العامة كاالجتماعات ،كاالتصاؿ بوسائل اإلعالـ كتقدًن كتقييم احلقائ الواقعية اليت الرلاؿ إلنكارها.
 إرساؿ رسائل صادقة بشكل متواصل كمتماس كمتس م ادلعلومات الدقيقة كالواضحة إىل اجلمهورالرئيسي إلعطاء صورة إىل ادلنتفعُت أبف ادلنظمة ستتمك م مواجهة األزمة
 تعيُت متحدث رمسي متدرب. إاتحة الفرصة لإلعالـ كأصحاب ادلصاحل كالضحااي لالتصاؿ ابدلنظمة عة اذلاتف كالةيد اإللكًتكينكالتعامل مع أسئلتهم كاستفساراهتم إبجيابية إلعادة بناء الثقة(إيثار عبد اذلادم دمحم  ،2011 ،ص.)59
 -6اسرتاتيجيات إدارة األزمات ودور العالقات العامة فيها:
زبتلف ادلنظمات فيما بينها م حيث االسًتاتيةيات كاألسالي اليت تتبعها يف إدارة األزمات
كاألحداث الطارئة اليت تواجهها ،غَت أف الًتاث البحثي قد انتهى إىل كجود منطُت يف إدارات األزمات،
أحدها يعتمد على األسلوب التقليدم اليم يقوـ على تقدًن معلومات كإرشادات عند حدكث أزمة،
كاآلخر يعتمد على األسالي العلمية كادلداخل النظرية كالطرؽ االسًتاتيةية اليت تعوؿ عليها عند زبطيطها
لإلجراءات الوقائية يف مراحل األزمة قبل كأ ناء كبعد األزمة(السعيد السيد ،2008 ،ص.)30
فهناؾ عالقة مباشرة بُت اإلدارة االسًتاتيةية للعالقات العامة م جان كإدارة األزمات م
جان آخر ،كادلنظمات اليت تفتقد إىل إدارة العالقات العامة اسًتاتيةيا يصع عليها إدارة األزمات اليت
تواجهها كإمنا تقوـ األزمات إبدارة ادلنظمة كهي اإلدارة االسًتاتيةية تتطل رؤية اسًتاتيةية كفهما
لنظرايت العالقات العامة اليت ترتز على اجلماهَت األساسية للمنظمة.
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كتتطل إدارة العالقات العامة عند مواجهتها لألزمات ابالستناد على هي الرؤية القياـ برصد
البيئة اخلارجية لألزمة كم مث ربليلها للوقوؼ على مصادر اخلطر كالقضااي اليت ديك أف تثَتها عناصر هي
البيئة إضافة إىل إعدادها للخطط اإلسًتاتيةية ادلسبقة كاليت ديك تطبيقها عند كقوع األزمة ،كتوفَتها
لألسالي االتصالية اليت تساعد على التعامل مع تداعيات األزمة كالسيطرة على تدف ادلعلومات م
ادلنظمة إىل صباهَتها األساسية ،كصوال إىل قيامها بتقوًن نتائ األزمة كاستخالص الدركس لالستفادة منها
يف ادلواقف ادلستقبلية(صباؿ راسم دمحم ،2005 ،ص.)268
 -1-6دور العالقات العامة يف إدارة األزمة قبل وقوعها :
أحياا يصب اإلعداد دلواجهة األزمة أتثر صعوبة م مواجهتها فعليا ،كتشَت(مور) إىل أف إدارة
األزمة تعٍت توقع حدك ها ،كالعمل على منع نشوهبا م خالؿ تبٍت إدارة اجحة لألزمة كيف هيا اجملاؿ
يطرح رحيسًت كالرت س خطوات دلنع حدكث األزمة:
 كضع دليل إرشادم لألزمات ادلتوقعة. كضع سياسات تستهدؼ ذبن كقوع األزمات. ربديد اجلماهَت القابلة للتأ ر ابألزمة ككسائل االتصاؿ ابلسرعة الالزمة. تدري متحد ُت رمسيُت على التعامل مع كسائل اإلعالـ (زلمود يوسف ،2003 ،ص.)81كم العوامل اإلجرائية اليت جي إعدادها يف هي ادلرحلة:
أ -إعداد فريق األزمة:
كمعنا رلموعة اإلدارة ادلسئولة ع االتصاؿ ابجلماهَت الداخلية كالعام اخلارجي ،كينبغي أف
يتضم فري األزمة سبثيال ألعلى سلطة يف ادلنظمة ،ألف األزمة تتطل ردكد أفعاؿ غَت عادية ،كليل
جي تشكيل الفري بقياس رئيس رللس اإلدارة للمنظمة ،كمسئولُت تدف االتصاؿ كالعالقات العامة،
كالشئوف القانونية ،كاألم  ،ك أخصائي النفس كاالجتماع ،كمستشار م خارج ادلنظمة ،تما يضم :
الفري أعضاء أساسيُت كأعضاء معاكنُت على النحو التاي:
الفريق األساسي :كيضم قائد الفري  ،ادلتحد وف الرمسيوف ،مراق ادلعلومات ،منس كسائل اإلعالـ،
مسئوؿ تنفييم ،كيف بعض األزمات الدكلية قد ربتاج ادلنظمة إىل االستعانة بشرتة متخصصة يف العالقات
العامة.
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الفري ـ ــق ادلعـ ـ ــاون :شلث ػ ػػل الش ػ ػػئوف القانوني ػ ػػة ،شلث ػ ػػل األمػ ػ ػ  ،كمستش ػ ػػار نفس ػ ػػي كاجتم ػ ػػاعي للتعام ػ ػػل م ػ ػػع
الضحااي ).(Bland, M, 1998, p 36
ب -مراحل عمل فريق إدارة األزمات:
يقوـ فري إدارة األزمات دبةموعة م اخلطوات كاإلجراءات التمهيدية اليت تساعد على ربقي ادلهاـ
كالوظائف ادلنوطة ب  ،كلعل أهم هي اخلطوات هي:

 بناء قاعدة معلومات تشمل تل البياات كادلعلومات اخلاصة ابدلنظمة أك اذليئة كادلخاطر كاألزمات اليت
قد تتعرض ذلا.
 إعداد قائمة ابدلخاطر كاألزمات احملتملة كمراجعتها دكراين ،كاختصارها لتكوي سلسلة أزمات كيقوـ
فري إدارة األزمات دبناقشة هي األزمات.
 إعداد سيناريوهات ابألزمات ادلتوقعة ،حيث يعتة كضع سيناريوهات دلواجهة األزمة كربديد اإلجراءات
الالزمة م أسباب صلاح إدارة األزمة ،كيتي كجود سيناريوهات لألزمة تسهيل عملية ازباذ القرار أ ناء
ادلواجهة بعد ربديد التغَتات اليت اختلف ع االفًتاضات اليت كضع على السيناريوهات ،مث إجراء
التعديالت الالزمة علي السيناريوهات ،كإعادة تقييم البدائل لتكوف صاحلة لالستخداـ الفعلي(علي
عةوة ،2000 ،ص.)119
 -2-6دور العالقات العامة يف إدارة األزمة خالل وقوعها:
عند حصوؿ األزمة جي أف نتحرؾ فو نار إلدارهتا ،السرعة يف ردة الفعل غالبان ما تكوف مفيدة،
كليس التسرع م أجل ذل  ،فإف اخلطوة األكىل تكم يف تشكيل "خلية أزمة" تكوف دبثابة مصدر
ادلعلومات تضم هي اخللية إضافة إىل مدير مسئوؿ العالقات العامة ،ادللح اإلعالمي ،شلثل ع ادلوظفُت
كمهندس تقٍت مو وؽ ب يف حاؿ تان األزمة تقنية ،أتخي خلية األزمة بعُت االعتبار اخلطوات التالية:
 افًتاض تل االحتماالت كاإلعداد دلواجهتها.
 إعداد الئحة بكل الكوارث احملتملة كإعداد خطة دلواجهة تل سيناريو على حد  ،على أف تتضم
هي اخلطة تيفية إعالـ العاملُت كالرمسيُت ادلعنيُت ابدلشكلة ،تيل كسائل اإلعالـ كاجلمهور.
 عقد اجتماع ادلسئولُت كمناقشة ادلشكلة كربديد دكر تل مسئوؿ كادلسؤكليات ادلناطة ب كالتخطيط
بعم يرفع م حظوظ النتائ اإلجيابية.
88

دور العالقات العامة يف إدارة األزمات

 تبدأ عملية إعطاء ادلواعيد للزابئ كالشرتاء لتوضي األمور شرط أال نبوح بكل شيء ألف السكوف
غالبان ما يكوف م الفضائل خالؿ األزمات ،ادلهم هو طمأنتهم كإفهامهم الوضع ،كتلما تاف
اخلطاب كاضحان معهم تلما سهل عملية اإلقناع ،علمان أبف اجلمهور يتطل دائمان إجاابت
كاضحة كزلددة(رضا النمراكم ،2009 ،ص .)42
 دور االتصال أثناء األزمة:

إف ادلبدأ األساسي لالتصاؿ خالؿ األزمات هو احملافظة على قدرة االتصاؿ كالتواصل مع
اجلمهور ادلستهدؼ ألف االتصاؿ خالؿ األزمات يكوف أتثر فاعلية من يف أم ظرؼ آخر ،إذ ديك
خةاء العالقات العامة م احلصوؿ على معلومات سريعة لتحليلها ،كتيا تقدًن معلومات إجيابية ع
األحداث اجلارية زبدـ أهداؼ احلمالت اإلعالمية ادلخطط ذلا بدقة لوسائل االتصاؿ كاإلعالـ اجلماهَتية
بسرعة تبَتة كدكف انتظار أف تطل كسائل االتصاؿ كاإلعالـ اجلماهَتية تل ادلعلومات هبدؼ احلد م
الشائعات كالتصدم لألطركحات ادلعادية ،كهتدئة األكساط االجتماعية كالسيطرة على مستةدات األزمة
كاحليلولة دكف بركز أية تعقيدات جديدة لألزمة ،كلتحقي أهداؼ العالقات العامة يف ظركؼ األزمات
البد:
 م كضع حد هنائي كفورم لألزمة.
 اإلقالؿ م اخلسائر إىل احلد األدىن.

 إعادة الثقة ابدلؤسسة ادلعنية ،كيعد زبطيط العمل أحد الشركط اذلامة للنةاح كالسيطرة على تداعيات
األزمة دكف أية مفاجآت غَت منتظرة(صباؿ الدي حواش ، 1998 ،ص ،)278كترتبط عملية االتصاؿ يف
ظركؼ األزمات ابلتقديرات الدقيقة اليت يضعها اخلةاء للمخاطر ،كالفوائد ادلتوقعة م نشر
ادلعلومات ،ألف فاعلية ادلعلومات ادلنشورة ترتبط ابلقدر اليم تؤخي في النصائ ادلقدمة م تبار
اخلةاء ،كادلتخصصُت العاملُت يف رلاؿ العالقات العامة.
كتفرض األزمات عادة إتباع طرقان معينة مرتبطة خبصائص ادلشكلة دلواجهة األزمة دكف تقدًن ضماات
تكفل ابخلركج السريع م األزمة اليت تواجهها اذليئة احلكومية أك ادلؤسسة اعتمادان على خةات اخلةاء
كادلتخصصُت العاملُت يف رلاؿ العالقات العامة للخركج م األزمة م خالؿ العوامل الرئيسية اليت ديك
أف تضم صلاح عملية االتصاؿ خالؿ األزمة كاليت تعتمد:
كجود خطة زلددة لالتصاؿ م ضم اخلطة العامة ادلرسومة للتغل على األزمة.89
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كتشكيل فري متخصص دلواجهة األزمة عند نشوهبا. كتسمية شخص زلدد للقياـ بدكر الناط الرمسي لطرح البياات اإلعالمية كالصحفية طيلة الفًتة اليتسبتد خالذلا األزمة .م ضم معادلة :م يتحدث ،كمع م يتحدث ،كع ماذا يتحدث ،كمىت يتحدث،
كما الفائدة ادلرجوة م احلديث.
كعلى رلموعات العمل ادلتخصصة إبدارة األزمات عدـ ذباهل العامل االجتماعي يف سياؽ األزمة ألف
العاملُت يف اجلهة اليت تعاين م أزمة معينة سيخوضوف نقاشات دكف تفويض م اجلهة ادلعنية مع األكساط
االجتماعية اليت يعيشوف كيعملوف فيها كسَتدكف كف إمكانياهتم الياتية على األسئلة اليت ستوج إليهم م
سلتلف اجلهات ،كذليا على ما نعتقد جي تضمُت اخلطة ادلوضوعة إشراؾ العاملُت على سلتلف مستوايهتم
كربديد أدكارهم يف تنفيي خطة مواجهة األزمة للوصوؿ إىل حد دينع التصرحيات اخلاصة م خارج اخلطة
ادلوضوعة ع طري شرح مساكئها للعاملُت يف اجلهة ادلعنية كأخطار بث اإلشاعات م قبل غَت
ادلتخصصُت دبواجهة األزمة ،كاإلعالف ع اجلهة ادلختصة للرجوع إليها داخل اجلهة ادلعنية عند احلاجة،
كعدـ االتتفاء بوسائل االتصاؿ كاإلعالـ اجلماهَتية كحدها .كال بد أيضان م تسمية جهة سلتصة جبمع
كتدقي كربليل كتقدير رجع صدل كمدل أت َت التصرحيات الرمسية كغَت الرمسية كالشائعات كاقًتاح أسالي
زلددة للتعامل معها طيلة فًتة األزمة .ألن م ادلعركؼ أف التصرحيات الرمسية يقوـ إبعدادها خةاء سلتصوف
متفرغوف دلواجهة األزمة يساعدهم مستشاركف يف اجملاالت القانونية كاإلعالمية بشكل مرتزم كبتفويض م
إدارة اجلهة ادلعنية يف األزمة توخيان للحير كالدقة للوصوؿ إىل األهداؼ ادلرسومة ،آخيي بعُت االعتبار
ضركرات الصراحة كالعلنية يف التصرحيات ،كذبن نشوء نزاعات قانونية قد تثَت أزمات قضائية غَت متوقعة
م تل التصرحيات ،ألف اخلصوـ يتمسكوف عادة حبرفية ما أعل لتحقي أهدافهم م إاثرة األزمات ،ألف
الصراحة كالعلنية م مسوغات مواجهة األزمات م خالؿ كسائل االتصاؿ كاإلعالـ اجلماهَتية(صباؿ الدي
حواش ،1998 ،ص.)289 -288
كبرأيينا هيا ال ديك أف يتم دكف اط رمسي متخصص يف رلاالت العالقات العامة م أجل
االعتماد على إسًتاتيةية تواصلية مناسبة إلظهار الندـ كإنقاذ الصورة اليهنية حوؿ ادلنظمة لدل اجلماهَت.
إذ يكوف اإلعالـ يف قمة نشاط عق كقوع األزمة مباشرة ،كيف هي ادلرحلة تكوف احلقائ ضئيلة
كغامضة ،شلا يتي لإلعالـ كللةماهَت تثرة التكهنات ،كليل فم األفضل للشرتة الظهور لوسائل
اإلعالـ كاجلماهَت ع طري ادلتحدث الرمسي ذلا كذل أفضل بكثَت م االبتعاد ع اإلعالـ ،فهيا يفت
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نَتاف التوقعات ادلختلفة للشرتة كيف هي احلالة تكثر التأكيالت التخيلية ألسباب األزمة كيكثر الناطقوف
الغَت رمسيوف للشرتة ،كهيا ما يزيد م صعوبة األزمة ،ليل ال بد م قرار سريع ككاع جيي على سؤالُت
ا نُت :األكؿ م اليم جي اختيار ليكوف الناط الرمسي ،كالثاين ماذا يتوج علي أف يقوؿ؟ كاإلجابة
تكم يف أف الناط الرمسي جي أف يكوف م تبار ادلديري ذكم اخلةة بطبيعة األزمة كديك االستعانة
ابلناط الرمسي تبديل ،لك األفضل أف يكوف على اطالع أبسباب األزمة مثال ،كلك ماذا يقوؿ
للةماهَت؟ م كاجب أف يدي ببياف ينتب في إىل عدة نقاط رئيسية هيا ابإلضافة إىل ادلعلومات ادلتعلقة
حبقائ األزمة يف حاؿ توفرها:
 الشرتة حالينا تفعل تل ما هو شلك الحتواء الضرر كزبفيف اآلاثر الناذبة عنها. يف حاؿ م يك الناط الرمسي على علم بكافة التفاصيل ،م األفضل عدـ التسرع يف إعالف أمور تؤ رسلبنا.
 جارم التحقي يف التفاصيل اآلف. تبليغ أف الناط الرمسي موجود يف مكاف كزماف معُت لإلجابة على التفاصيل بعد معرفتها. إهناء اللقاء بتوضي أف الشرتة مهتمة دبعاجلة األزمة كأن م األفضل االنصراؼ إىل معرفة كمعاجلةاألزمة.
 جي احلفاظ على السمعة حلظة بلحظة ألف خسارة السمعة غالبنا ما تكوف أتثر بكثَت م اخلسائرادلادية.
أما ابلنسبة لإلسًتاتيةية الثانية :فعند األزمة يكوف لإلعالـ ال ة أسئلة أساسية كهي:
 ماذا حدث؟
 دلاذا حدث؟

 ماذا تعتزـ الشرتة أف تفعل إزاء ما حدث؟
قد حيتاج السؤالُت األكؿ كالثاين إىل عامل الوق لإلجابة عنهما ،لك الثالث حباجة إىل بياف زلكم م
حيث إمكانية التطبي  ،كليل جي أف تكوف الشرتة مسؤكلة ع مواقفها يف هيا البياف كم األفضل
التحدث ابلعموميات(صاحل الشيخ ،2009 ،ص.)27
 -3.6العالقات العامة يف مرحلة ما بعد األزمة :
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بعد انتهاء األزمة جي االستمرار يف تزكيد كسائل اإلعالـ ابدلعلومات ع إصالح هياتل ادلنظمة
كتس قتها ،كم شبة بيؿ اجلهود إلعادة بناء مسعة جيدة للمنظمة ،كم أنشطة العالقات العامة بعد
األزمة نيتر:
بيئة عمل ادلنظمة:

يتوقف على فري العالقات العامة يف هي ادلرحلة النظر يف إعادة هياتل التنظيم كاإلدارة
ابدلنظمة ،كإعادة ربليل صالت ادلنظمة مع مكواهتا ادلختلفة ،كالعمل على استكشاؼ مصادر التهديد،
كاستخداـ نظاـ االتصاؿ الشبكي فيما بُت مكوات ادلنظمة تبديل ع االتصاؿ اذلابط ،تما يعٌت
شلارسو العالقات العامة برصد األفكار السائدة كاالذباهات ادلرتبطة أبنشطة ادلنظمة ،كاحلد م أت َت
القضااي السلبية على مسعة ادلنظمة.
أ -دعم العالقات جبماهري ادلنظمة:
كابألخص التعامل مع شكاكم اجلماهَت جبدية ،كالتفهم الكامل دلدرتات اجلمهور كتبٍت قضااي
التتساب ادلصداقية ،كذل م خالؿ كضع خطط االتصاؿ الكفيلة بتلبية احتياجات .
ج -دعم العالقات مع وسائل اإلعالم:
كذل م خالؿ إقامة ركابط اجتماعية كصالت قوية مع اإلعالميُت تستند إىل تبادؿ ادلصاحل،
كاقتناص فرص التعاكف ،كإقناعهم بتبٍت مواقف ادلنظمة كدكرها يف خدمة اجملتمع كاجلماهَت كإبراز اجلان
اإلنساين يف نشاط ادلنظمة ،كااللتزاـ ابلوضوح كالصراحة كدقة ادلعلومات عند التعامل مع مندكيب كسائل
اإلعالـ.
د -مواجهة مجاعات الضغط:

ترصد العالقات العامة يف هيا ادلستول الفئات اليت ربتفظ دبشاعر عدائية ذبا ادلنظمة كمراقبة
تصرفاهتم ،كم ذل السعي إىل تس حلفاء إسًتاتيةيُت م ادلمولُت كادلنافسُت.
كمن ديك حصر دكر العالقات العامة يف معاجلة األزمات يف مرحلة بعد األزمة يف اآليت:
• عدـ التوقف فةأة ع االهتماـ ابألزمة ،كعدـ ترؾ اجلمهور يف فراغ اتصاي.
• الًتتيز على استخالص العة كالدركس م األزمة كالنتائ السلبية اليت أحد تها ،كتقدًن دراسة متعمقة
م خالؿ الكوادر اإلعالمية ادلؤهلة كقادة الرأم العاـ كاخلةاء كاالختصاصيُت كتدعيم أداء اجلمهور(تموش
مراد ،2008–2007 ،ص .)135
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 -7خادتة:
م خالؿ هي الدراسة أردا تسليط الضوء على دكر العالقات العامة يف التعامل مع األزمات  ،كيف نااي
دراستنا تبُت لنا أن لكي أتيت جهود العالقات العامة بثمارها جي إتباع إسًتاذبية منظمة إلدارة األزمة يف
مراحلها الثالث ( قبل ،أ ناء ،كبعد األزمة) ،ففي مرحلة ما قبل األزمة تقوـ العالقات العامة بعمليات
البحث كالتخطيط ،كيف مرحلة األزمة بعمليات التنفيي كالتنسي كاالتصاؿ ،كأخَتا يف مرحلة ما بعد األزمة
تقوـ إبجراءات ادلتابعة كتقوًن نتائ األزمة كإصالح اخللل كاستخالص الدركس لالستفادة منها يف ادلواقف
ادلستقبلية.
كيف األخَت ال ديك سول التنوي ابلدكر الكبَت اليم يقع على عات العالقات العامة يف حاؿ تعرض
أية منظمة ألزمة ما هتدد مسعتها كقدرهتا على البقاء ،كاليم يتمثل يف ربقي االتصاؿ التفاعلي بُت سلتلف
مصاحل ادلنظمات مع األشخاص كاذليئات الدي تتعامل معهم أ ناء األزمة ،ليل م الضركرم كجود
جهاز للعالقات العامة يف ادلنظمات كادلؤسسات نظرا للدكر ادلهم كالفعاؿ اليم سبتاز ب هي الوظيفة يف
حل ادلشاتل كاألزمات ،فكلما اتضح مهاـ العالقات العامة ابدلؤسسة تلما سهل التعامل مع األزمة.
قائمة ادلراجع:
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