
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4102 سبتوبر / يىليى  - الرابعالعدد   - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت 

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 

 

    انثقت كأداة نتحهيم وفهى انعالقبث انعبيت 

 9ص ...         (3/ سعٌد لوصٌف ) جامعة الجزائرأ.د                                                                        
                                                                    

  نحدبج يدًىعت خًهىريت  : دراست في انبيئت االتصبنيتـه4141وأًَبط االتصبل في حح عبو يشكالث انحدبج

                                                        انعربيت يصر

 33ص        ( ...القرى أم)جامعة  د. عثمان بن بكر قزاز                                                                               
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  شبكبث انتىاصم االختًبعي ودورهب في تفعيم انحراك انسيبسي: دراست ييداَيت عهي عيُت يٍ خًهىر صعيد يصر 
 

 31ص...         د. محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة بنً سوٌف(                                                              
 

 

 فاعلٌة العالقات العامة اإللكترونٌة لجمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 
 

 33ص    ...     د. شعبان حسن حمادة الناصري ) جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا(                                            
 
 
 

 

  المواقع اإلخبارٌة المصرٌةتصمٌم  اإلعالن اإللكترونً عبر 
 

 

 313ص   ...     أكتوبر ( 6) المعهد العالً لإلعالم وفنون االتصال بـ  د ماجدة عبد المنعم مخلوف                 
 
 

 

 ًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضاٌا التحول الدٌمقراط 
 

 333ص...        الرحمن علً ) مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة (السٌد عبد                                     

 

 واالستخدام والتملّك  سوسٌولوجٌا االستخدامات وأُطر مقاربتها فً علوم اإلعالم واالتصال قراءة فً  التمثالت   
 

 313ص   ...     (3إسماعٌل بن دبٌلً ) جامعة الجزائر                                                                        
 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 يعبندت يفهىو انىطُيت في اندرايب انسيبسيت في انتهيفزيىٌ انًصري 
 

 381ص       ...دعاء أحمد محمد البنا                                                                                                                                                                       
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1024جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 4201 سبتمبر/  ٌولٌو – الرابعالعدد 
 

 هؤسسها

 اإلدارةرئيس هجلس و

 حاتن هحود عاطف /د  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 ساهي طايعأ.د /  

 اٌعاللاخ اٌعاِحأظتاذ    

 جاِعح اٌماهسج –وٍيح اإلعالَ 

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 أ.م.د/ الصادق رابح

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 للعالقاث العاهتالجوعيت الوصريت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication - University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي/أ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
 دوتىزاٖ اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -التسوٌقٌة المتفرغ أستاذ العالقات العامة واالتصاالت 

  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي** األظّاء ِستثح 

http://www.univie.ac.at/


1024الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
ليصدر  – 3102تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في ديسمبر من العام     

 ثالثة أعداد تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
لمجمة وىو من ا الرابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    

 يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين وكذلك لطمبة مرحمة الدكتوراه.
  

المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف   
سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق

مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 
ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع

ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 
نتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم االعالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 

العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 
 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.

 

 2أستاذ اإلعالم بجامعة الجزائر سعيد لوصيفالدكتور قدميا  دراسة بالمغة الفرنسيةففي البداية نجد     
فيم العالقات دور الثقة كأداة لتحميل و حيث يوضح الباحث  "الثقة كأداة لتحميل وفيم العالقات العامةعن " 

 ثقة بين المؤسسةتقوية عالقات التوطيد و  وفيمكّونات رأس المال االجتماعي، العامة باعتبارىا مكّونا من 
 .أطرافيا المعنيةو  

كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة     
د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( : من عدة دول مختمفة وىمالتدريس لمتقدم لمترقية 

صال في حج عام "مشكالت الحجاج وأنماط االتالذي تقدم بورقة عممية بالمغة اإلنجميزية تناولت: 
 محمد زين عبد الرحمن د."، ىـ دراسة في البيئة االتصالية لحجاج مجموعة جميورية مصر العربية0121
شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تفعيل الحراك السياسي: دراسة "  ( فى موضوع:مصرمن )

          :حول (العراق)من  شعبان حسن حمادة الناصريد. "، ميدانية عمي عينة من جميور صعيد مصر
          أما  "،فاعمية العالقات العامة اإللكترونية لجمعية الفجيرة الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "

تصميم  اإلعالن اإللكتروني عبر  ورقة عممية حول: "فقدمت  من )مصر( ماجدة عبد المنعم مخموف د.
  ". المواقع اإلخبارية المصرية



وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من      
" أثر الشائعات في الرأي العام في  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

سوسيولوجيا االستخدامات " ، حاتم محمد عاطف من )مصر( .د ياقدم ضوء نظرية الفوضى الخالقة"
إسماعيل بن "، لمباحث وُأطر مقاربتيا في عموم اإلعالم واالتصال قراءة في التمثالت واالستخدام والتمّمك

  .(الجزائر)من دولة  دبيمي
العالقة بين ممكية وسائل السيد عبد الرحمن عمي بورقة عممية بعنوان: "  الباحث ومن )مصر( تقدم    

 ."ومعالجتيا لقضايا التحول الديمقراطياإلعالم 

نشر ممخص ل (مصرمن ) دعاء أحمد محمد البنا ت الباحثةولالستفادة من الرسائل العممية تقدم    
 ". معالجة مفيوم الوطنية في الدراما السياسية في التميفزيون المصري"  بعنوان: لمدكتوراهدراستيا 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 دور أجهسة انعالقاث انعامت في إدارة األزماث انذاخهيت بانىزاراث انمصريت
 "دراست ميذانيت"

 

 د/ ماجدة عبد المنعم محمد مخلوف                                       

 انًؼٓذ انؼبنً نإلػالو ٔفٌُٕ االرصبل                                    

 اكزٕثش ٦يذٌُخ انثمبفخ ٔانؼهٕو                                                                     
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمقدمة:

تعد العالقات العامة جزًء ميمًا ورئيسيًا مف األنظمة القائمة في كؿ دولة مف دوؿ العالـ تؤثر وتتأثر      
نما تعمؿ جاىدة تنفصؿ عف الواقع التي توجد فيوبالنظاـ المحيط بيا والبيئة التي تعمؿ فييا وال  ، وا 

، فالعالقات العامة جزء رئيسي مف المؤسسة التي ىي بدورىا جزء مف كؿ لتتكيؼ المؤسسة مع البيئة
أكبر وىو المجتمع الذي تعمؿ في إطاره. وزادت أىمية أجيزة العالقات العامة في المؤسسات المصرية 

والييئات الحكومية منذ عاـ  خاصة بعد أف شيدت مصر العديد مف األزمات في العديد مف المؤسسات
ؿ آثارىا موجودة بدرجة أو بأخري، ومف ثـ فإنيا تعد أحد العوامؿ في نجاح الجيود وال تزا، 3122

اإلدارية في إدارة األزمات مف خالؿ تقديـ المعمومات وشرحيا واإلجراءات الرسمية التي تتخذ لحميا 
واقع لضماف خمؽ قاعدة مف الثقة بيف الجميور وبيف الييئة أو المؤسسة، أو لتكويف صورة حقيقية عف ال

 الراىف، أو لمنع ظيور الشائعات أو لمحاصرة األزمة وعرض كافة جوانبيا.
وال تزاؿ آثارىا  3122يناير  36وقد شيدت مصر العديد مف األزمات في الفترة مف بعد ثورة       

وتداعياتيا موجودة بدرجة أو بأخري عمي مستوي الواقع المصري. وشيدت العديد مف الوزارات والييئات 
مؤسسات الحكومية والخاصة حدوث أزمات متنوعة بيا، فعمي مستوي الوزارات المصرية شيدت أغمبيا وال

 ات لرفض سياسات معينة أو لمطالبإما أزمات داخمية شيدت أشكااًل مف االحتجاجات واالعتصام
بتروؿ ، سواء في الالذي يمس حياة المواطنيف اليوميةمعينة، أو أزمات عمي المستوي العاـ الخارجي 

ونقص البنزيف والسوالر ومشتقاتو، أو عمي مستوي الكيرباء وانقطاعيا المستمر، وكذلؾ في حوادث 
الطرؽ والنقؿ والسكؾ الحديد، واختفاء أنابيب البوتاجاز وظيور طوابير الخبز أحيانًا، باإلضافة إلي 

 المطالب الفئوية والعمالية األخرى.
ات العامة بتمؾ الوزارات مجيودًا كبيرًا ومضاعفًا لمتعامؿ مع وىو ما يمقي عمي أجيزة العالق      

 األزمات سواء الداخمية أو الخارجية، في إطار االلتزاـ بأخالقيات وطبيعة الممارسة المينية التي يتطمبيا 
دورىـ في الحفاظ عمي صورة وسمعة الوزارة مف جية، وتقديـ المعمومات لمجميور مف خالؿ التعامؿ مع 

وسائؿ اإلعالـ مف جية أخري، وعرض برامج وسياسات الوزارات التي يعمموف فييا الحتواء  مندوبي
 األزمة أو التعامؿ معيا أو السيطرة عمييا.
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 المدخلىالنظريىللدرادة:
تعد إدارة األزمات أحد محاور االىتماـ الرئيسية في الييئات والمؤسسات والمنظمات المختمفة،      

تمؾ األزمات مف تأثيرات سمبية عمي الييئات والمنشآت والمؤسسات، ونظرًا ألف خاصة لما قد يكوف ل
األزمات مرتبطة بتفاصيؿ الحياة اليومية لبني البشر فيعود تاريخيا إلي الحضارات اإلنسانية المختمفة 

 وكاف لزامًا عمي اإلنساف في كافة مراحؿ الحضارة أف يتعامؿ معيا ويحاوؿ إداراتيا. 
داراتيا واأل       زمات باعتبارىا مواقؼ طارئة حرجة غير متوقعة الحدوث واألضرار فإف التعامؿ معيا وا 

 . (1)اإلدارة الرشيدة يرتبط بالدرجة األولي بأساليب إدارة العالقات اإلنسانية واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحميا
ظة إما لظروؼ بيئية أو أي لح واألزمة ظاىرة إنسانية وجزء مف نسيج الحياة اليومية وتنشأ في      

غيرىا وتخمؽ تيديدًا لمدولة، أو المنشأة أو المؤسسة ويتحتـ التعامؿ معيا لمقضاء عمييا أو  طبيعية أو
التقميؿ مف شأنيا والحد مف خسائرىا وتأثيراتيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية، مف خالؿ االعتماد عمي 

والحصوؿ عمي المعمومات التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف  األساليب العممية التي تتضمف البحث
 . (2)واتجاىات األزمة الحالية أو المتوقعة وتييئة المناخ المالئـ لمتعامؿ معيا

ومف ثـ فإدارة األزمات عممية إدارية خاصة تتطمب مجموعة مف القدرات اإلدارية المدربة تتجاوز       
الوصؼ الوظيفي الكالسيكي في العمؿ اإلداري، مف خالؿ إعداد استراتيجيات عممية لتقميؿ خسائر 

 .(3)لمناسبةاألزمة إلي الحد األدنى مف خالؿ االعتماد عمي المنيج العممي التخاذ القرارات ا
 مقومات إدارة األزمة لدي أجهزة العالقات العامة:

ىناؾ العديد مف المقومات اإلدارية التي يجب عمي العامميف في العالقات العامة وفريؽ إدارة األزمة      
 :(4)القياـ بيا ، وىي

 مع األزمة.أي يجب اتخاذ إجراءات غير تقميدية وبسرعة لمتعامؿ تبسيط اإلجراءات وتسهيمها:   –2
مف خالؿ وضع السيناريوىات والبعد عف العشوائية واالرتجاؿ مف خالؿ اتباع المنهج العممي :  –3

 التخطيط، والتنظيـ، والتوجيو والمتابعة.
مف خالؿ تحميؿ أسباب األزمة وتطورىا وما تشكمو مف تيديد التقدير الفعمي لواقع األزمة :  –4

 واإلدارية الفعمية ورصد االحتماالت المختمفة المتوقعة وغير المتوقعة.فعمي، وتقدير اإلمكانيات الفنية 
 .(5)بمعني وضع الخطط والبدائؿ العاجمة واآلجمة وطبيعة اإلجراءات التي تتخذتحديد األولويات:  –5
أي أف تمنح المؤسسة كؿ فرد مف أفراد فريؽ العمؿ سواء في العالقات العامة تفويض السمطة:  –6

 ارة األزمة تكميفات محددة يتـ القياـ بيا في أوقات محددة.أو فريؽ إد
لتوفير المعمومات التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة في فتح قنوات االتصال مع أطراف األزمة:  –7

 إداراتيا لألزمة.
لضماف توفير المعمومات الحقيقية مف أرض الواقع التخاذ القرارات التواجد في مواقع األحداث :  –8
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 .(6)المناسبة
 وذلؾ مف خالؿ ما يجب عمييـ القياـ بو، أو ما تـ اتخاذه مف إجراءات.توعية المواطنين:  –9
باعتبارىا أحد أىـ مقومات إدارة األزمة سواء قبؿ أو أثناء أو بعد األزمة، الخطة اإلعالمية:  –:

 .(7)ويتوقؼ عمييا نجاح إدارة األزمة لدي الجميور مف عدمو
 (:8مراحل إدارة األزمة)

 ىناؾ العديد مف المراحؿ التي تمر بيا إدارة األزمة ىي:
وىي اإلشارات التي تظير قبؿ وقوع األزمة وأعراضيا والتنبؤ باحتماؿ وقوع االنذار المبكر:  –2

 أزمة.
وىي مجموعة األساليب واالستعدادات لموقاية مف األزمة واكتشاؼ نقاط القوة االستعداد والرقابة:  –3

 يناريوىات المالئمة.والضعؼ لوضع الس
أي محاولة إعداد وسائؿ لمحد مف أضرار األزمة ومنع انتشارىا احتواء األضرار والحد منها:  –4

 عمي نطاؽ أوسع وىو ما يتوقؼ أيضًا حسب نوعية األزمات.
وىي مرحمة إعداد وتنفيذ برامج إدارة األزمة التي تمت دراستيا ، سواء عمي استعادة النشاط :  –5

 القريب أو البعيد ومحاولة وضع الحموؿ لجميور المؤسسة الداخمي والخارجي معًا. المستوي
أي إعادة التقويـ لتحسيف ما تـ إنجازه أو التعمـ مف أخطاء الممارسة ورصدىا لعدـ  التعمم: –6

 .(9)تكرارىا مستقبالً 
 دور أجهزة العالقات العامة واإلعالم في إدارة األزمة:

احثيف عمي أىمية االتصاؿ والعنصر البشري معًا في المراحؿ المختمفة إلدارة يتفؽ غالبية الب     
األزمات، وقد تنامي االىتماـ النظري والعممي باتصاالت األزمة، والتي تتسع لكؿ األدوار االتصالية 
ف )سواء مف قبؿ العامميف بالعالقات العامة، أو فريؽ اإلعالـ والمكتب اإلعالمي، والمتحدثيف الرسميي

لموزارة أو المؤسسة ومندوبي وسائؿ اإلعالـ( التي تنامت بصورة ممحوظة مع الثورة المعموماتية 
التي ساىمت بدرجة كبيرة في سرعة نقؿ المعمومات التي ساعدت متخذي القرار عمي  -والتكنولوجية 

 .(11)تقييـ األوضاع وصياغة المواقؼ واتخاذ القرارات لموصوؿ لحموؿ
ـ ونوع ودرجة التعامؿ اإلعالمي مع األزمة وفقًا لشدتيا وقوتيا، وكذلؾ وفقًا لما تمثمو ويتحدد حج      

، ومف ثـ فإف التكامؿ بيف (11)عمي مستوي المؤسسة أو الوزارة أو الدولة، وحسب الجميور المتداخؿ معيا
إعالـ أزمة ذا صياغة أدوات التواصؿ الجماىيري والممثميف في فريؽ العالقات العامة ووسائؿ اإلعالـ و 

وطبيعة مختمفة مف حيث لغة الخطاب، وطريقة التواصؿ مع مفردات األزمة سواء الجميور الداخمي أو 
الخارجي لضماف أف تسيـ الرسالة اإلعالمية الموجية إلييـ في تشكيؿ آرائيـ نحو مفردات إدارة األزمة 

عالـ بالتعاوف مع فريؽ إدارة األزمات والعامميف ، ويمكف لوسائؿ اإل(12)مف خالؿ المعمومات التي تقدـ ليـ



 
 

              www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                     مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابعالعدد  201

 بأجيزة العالقات العامة في الييئات والمؤسسات بإدارة األزمة مف خالؿ :
 توفير قاعدة معمومات موسعة حسب قوة وشدة األزمة. •
المحافظة عمي اليدوء وبث السكينة والطمأنينة لدي الجميور مف خالؿ عرض الحقائؽ بواقعية  •

 .وبشفافية
تصحيح المعمومات الخاطئة التي قد تصؿ لوسائؿ اإلعالـ مف خالؿ التعاوف الفعاؿ بيف أجيزة  •

 .(13)اإلتصاؿ في المؤسسة وبيف وسائؿ اإلعالـ
 الدراداتىالدابقةى:

تـ رصد العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت الدور االتصالي ألجيزة العالقات العامة في إدارة 
 عرضيا زمنيًا مف األقدـ إلي األحدث كما يمي: األزمات، يمكف

، التي اىتمت برصد دور اإلعالـ والعالقات العامة في األزمات، (1997دراسة محمد الكردي ) –2
وكشفت الدراسة إلي أف مواجية أي أزمة يتـ مف خالؿ الجميور الداخمي لممؤسسة وتكويف خمية إلدارة 

االعتماد عمي وسائؿ اإلعالـ وتقديـ المعمومات ليا إلبالغ  األزمة، ومع الجميور الخارجي مف خالؿ
 .(14)الجميور بمجريات األزمة

، حيث سعت إلي وضع استراتيجية إعالمية في إدارة األزمات عمي (1998دراسة جالل نصار ) –3
المستوي القومي، ومف خالؿ تحميؿ الوثائؽ والبحوث المنشورة توصمت الدراسة إلي ارتباط اإلعالـ 
المصري بالتوجيات الرسمية في إدارة األزمات المختمفة، واتضح عدـ وجود تخطيط عممي آلليات إدارة 

 .(15)األزمات عمي مستوي وسائؿ اإلعالـ
، التي اىتمت بدراسة دور التنبؤ في John, M. Penrose( 2111)دراسة جون بنروس  –4

عند حدوث األزمات، وأشارت نتائج الدراسة التخطيط لألزمات ومدي مساىمتو في االستجابة السريعة 
عمي عينة مف الصحؼ والشركات الصناعية إلي أف التوقع باألزمات يساىـ في سرعة استجابة المنظمة، 

 .(16)وأف األزمات تساعد في تصحيح األوضاع الخاطئة داخؿ المؤسسات والمنظمات
مي اتصاالت األزمة بعد قياـ ، حوؿ تأثير شبكة اإلنترنت عHoeltz( 2111)دراسة هولتز  –5

الشركات الكبرى في تصميـ مواقع تسويقية ليا عمي اإلنترنت، حيث كشفت الدراسة إلي أف اإلنترنت أحد 
المحددات الرئيسية في تشكيؿ صورة المنظمة ، وأف إمكانيات اإلنترنت تساعد في إدارة اتصاالت األزمة 

 .(17)بسرعة مقارنة بوسائؿ اإلعالـ التقميدية
، التي اىتمت برصد تطور إعالـ الكوارث واألزمات في الوطف (2111دراسة محمد شومان ) –6

العربي، وأشارت الدراسة إلي أف أساليب إدارة األزمات تطورت بشكؿ كبير جدًا وأصبحت المؤسسات 
مف آليات والمنظمات والييئات المختمفة ال تستغني عنيا في ظؿ الثورة التكنولوجية اليائمة وما توفره 

 .(18)إلدارة أي أزمات تحدث داخؿ الييئات والمنظمات المختمفة
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، التي اىتمت برصد تأثير االختالفات بيف أنظمة العمؿ عمي Robert( 2116)دراسة روبرت  –7
طبيعة إدارة أجيزة العالقات العامة والمتحدثيف الرسمييف لألزمات، وأشارت الدراسة إلي أف تواصؿ أجيزة 

العامة مع وسائؿ اإلعالـ وتقديـ المعمومات المفصمة مف خالؿ المتحدث اإلعالمي لمييئة أو العالقات 
 .(19)الجية يسيـ بشكؿ كبير في إدارة اتصاالت األزمة بشكؿ صحيح

، التي رصدت دور أجيزة االتصاؿ بالمؤسسات المختمفة عمي Robert( 2117)دراسة روبرت  –8
راسة إلي أف االستراتيجية اإلعالمية التي تقدميا العالقات العامة فاعمية إدارة األزمات وأشارت الد

والمكتب اإلعالمي في المؤسسة ليا دور كبير في االستعداد لمواجية األزمات سواء قبؿ أو بعد أو أثناء 
 .(21)أي أزمة قد تحدث في المؤسسة

اإلعالـ في  التي اىتمت بمعرفة دور وسائؿForte, L. Zock( 2119)دراسة فورت زوك  –9
األزمات والكوارث وما الذي يجب عمي المنظمة تقديمو والقياـ بو أثناء إدارة األزمة، وأشارت نتائج 
مدادىا بالمعمومات الصحيحة عف  الدراسة إلي ضرورة تدفؽ المعمومات بيف المنظمات ووسائؿ اإلعالـ وا 

 .(21)األزمة الحتوائيا والتقميؿ مف آثارىا السمبية قدر اإلمكاف
، التي سعت لدراسة العوامؿ الخارجية التي تؤثر عمي Tom King( 2119)دراسة توم كينج  –:

سمعة المنظمة، وأشارت إلي الشركات الكبرى لدييا قدرة أكبر عمي إدراؾ األزمات ومواجيتيا خوفًا عمي 
عالـ مقابؿ سمعتيا، حيث تزداد درجة تواصؿ ىذه الشركات مع الجميور الداخمي والخارجي ووسائؿ اإل

 .(22)الشركات الصغرى
، التي اىتمت برصد أساليب تخطيط إدارة األزمات بالتطبيؽ عمي (2111دراسة نجم العزاوي ) –21

األزمة المالية العالمية، وأشارت النتائج إلي غياب التخطيط الوقائي لدي القيادات البنكية ومؤسسات 
يؽ ىذه المؤسسات مفيوـ إدارة األزمة بشكؿ عممي اإلقراض، وأنيا فشمت في إدارة األزمة لعدـ تطب

 .(23)سميـ
، التي استيدفت رصد إدارة األزمات األمنية وكيفية قياـ (2111دراسة عبدالكريم السوداني ) –22

أجيزة العالقات العامة والناطؽ اإلعالمي في بناء صورة إيجابية عف دور المؤسسة األمنية العراقية في 
ارت الدراسة إلي عدـ اىتماـ المتحدث الرسمي بالتعاوف مع أجيزة العالقات العامة إدارة أزماتيا، وأش

 .(24)وعدـ تمقي العامميف دورات تدريبية لتطوير مياراتيـ في كيفية التعامؿ مع مفردات األزمة
التي اىتمت بمعرفة طبيعة الدور االتصالي لمعالقات العامة في  (، 2111دراسة السيد السعيد ) –23

إدارة األزمات وانعكاسو عمي الصورة الذىنية لممارسييا لدي مندوبي وسائؿ اإلعالـ، وتوصمت الدراسة 
إلي غياب التخطيط االتصالي المتكامؿ بيف أجيزة العالقات العامة ووسائؿ اإلعالـ، وأف إدارة األزمات 

عف دور أجيزة العالقات تتـ بدوف تخطيط وتنسيؽ مما يؤدي إلي زيادة الصورة السمبية لدي الجميور 
 .(25)العامة وطبيعة دورىا
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حوؿ طبيعة مسئولية المنظمة في إدارة Jost, Vorhoeven( 2112)دراسة جوست فيرهوفن  –24
األزمات باإلضافة إلي المسئولية الفردية لمعالقات العامة، والمكتب اإلعالمي والمتحدث الرسمي، وأشارت 

عمي سمعتيا وصورتيا لدي عمالئيا، وخاصة خالؿ األزمات التي الدراسة إلي ازدياد حرص المنظمات 
تتكاتؼ فييا كافة األجيزة واإلدارات الداخمية بالمنظمة مع جياز العالقات العامة لمعمؿ عمي حسف إدارة 

 .(26)األزمة حتي ال تتأثر صورة وسمعة المنظمة في النياية
جيات الخطاب االتصالي المؤسسي في إدارة التي رصدت استراتي(، 2112دراسة السيد السعيد ) –25

، وكشفت الدراسة إلي أف إدارة األزمات في تمؾ 3122يناير  36األزمات أثناء المرحمة االنتقالية بعد 
الفترة لـ تعتمد عمي االستراتيجيات العممية وعدـ تقديـ المعمومات التي تقمؿ حدة األزمات، ومف ثـ 

 .(27)حموؿ ليااستمرت األزمات ولـ يتـ تقديـ ال
، التي اىتمت برصد Shelly, Weiwu Zhang( 2113)دراسة شيمي يو تشانج  –26

استخدامات ممارسي العالقات العامة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي في التخطيط إلدارة األزمات، ومف 
تعتمد  خالؿ االستبياف اإللكتروني كشفت الدراسة أف ممارسي العالقات العامة الذيف ينتموف لمنظمات

بشكؿ أكبر عمي أدوات التواصؿ االجتماعي في التخطيط لألزمات تزداد درجة الثقة لدييـ في قدرة 
دارة األزمات بصورة أفضؿ  .(28)مؤسساتيـ لمتعامؿ وا 

وباستعراض الدراسات السابقة لموضوع البحث يتضح عدـ ارتباطيا مباشرة بموضوع الدراسة الحالية، وقد 
اسات وتنوعت منطمقاتيا البحثية، مما أفاد الباحثة في بناء إشكاليتيا البحثية مف تعددت أىداؼ تمؾ الدر 

 جية، وأدي بالدراسة الحالية أف تكوف ضرورة موضوعية وبحثية مف جية أخري.
 مذكلةىالدرادةى:

اعتمدت الباحثة في بناء المشكمة البحثية وبمورتيا في ضوء تزايد االىتماـ بدراسة عالقة اعتماد      
الجميور عمي مصادر المعمومات الرسمية وغير الرسمية التي يحصؿ عمييا أثناء األزمات، خاصة في 

وما  3122يناير  36ة ظؿ تزايد االىتماـ بدورة أجيزة العالقات العامة في الوزارات المصرية بعد ثور 
تالىا مف حدوث العديد مف األزمات في أغمب الوزارات والمؤسسات المختمفة، مما أدي إي ضرورة 
التعاوف بيف كافة األجيزة المختمفة داخؿ كؿ وزارة ومؤسسة لتقديـ المعمومات وشرحيا والتعميؽ عمييا مف 

نقميا لوسائؿ اإلعالـ عف طريؽ المتحدثيف خالؿ ما تقدمو تمؾ اإلدارات مف معمومات يومية أو التي ت
الرسمييف ليا. ومف ثـ تبمورت اإلشكالية البحثية في دور أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات 

 الداخمية بالوزارات المصرية دراسة ميدانية.
 أهموةىالدرادةى:

زمات الداخمية بالوزارات تتضح أىمية الدراسة مف خالؿ القضية التي تتناوليا وىي كيفية إدارة األ
المصرية وموقع أجيزة العالقات العامة فييا مف خالؿ إمداد الجميور بالمعمومات عف األزمة وتفاصيميا 

 واإلجراءات التي تتخذ لمواجيتيا، ومف ثـ تتحدد أىمية الدراسة كما يمي:
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 معمومات عف األزمات.أىمية دور العالقات العامة ومدي تعامميـ مع وسائؿ اإلعالـ في تقديـ ال –2
إثراء المعرفة المتعمقة بدور العالقات العامة وتعاونيـ مع المكتب اإلعالمي والمتحدث الرسمي  –3

 في بناء استراتيجيات إدارة األزمة داخؿ وخارج الوزارة.
أىمية الدراسة ذاتيا وارتباطيا بالواقع المصري المعاش حيث إف األزمات التي تحدث تؤثر في  –4

يب ومناحي الحياة اليومية لممواطف المصري، فضاًل عف ارتباطيا بالواقع السياسي واالقتصادي، أسال
 واالجتماعي المصري العاـ.

أىمية قياـ العالقات العامة بتطبيؽ المداخؿ الجديدة في إدارة األزمات واالعتماد عمي المدخؿ  –5
 األمثؿ لألزمة. التنبؤي والوقائي في تقديـ المعمومات التي تكفؿ اإلدارة

 أهدافىالدرادةى:

تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي إلي معرفة مدي قياـ أجيزة العالقات العامة بدورىا في إدارة األزمات       
الداخمية بمجموعة مف الوزارات المصرية ومدي نجاحيا مف عدمو في ىذا الدور مف خالؿ تعاونيا مع 

ت لوسائؿ اإلعالـ الذي ييدؼ لشرح اإلجراءات الرسمية الجميور الداخمي والخارجي وتقديـ المعموما
 والمؤسسية لحؿ األزمة ويقع في إطار ىذا اليدؼ الرئيسي مجموعة أىداؼ فرعية ىي:

 تحميؿ واقع القائميف عمي العالقات العامة في الوزارات المصرية. –2
 الوزارات المصرية. رصد وتحميؿ طبيعة دور أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات داخؿ –3
 التعرؼ عمي العوامؿ المؤثرة في إدارة األزمات لدي أجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية. –4
التعرؼ عمي المعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تواجو أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات  –5

 بالوزارات المصرية.
 عامة في إدارة األزمات الداخمية بالوزارات المصرية.رصد مدي نجاح أجيزة العالقات ال –6
التوصؿ إلي مؤشرات عممية تسيـ في تحديد واقع وطبيعة الوظيفة االتصالية لمعالقات العامة في  –7

 إدارة األزمات الداخمية بالوزارات المصرية.
 تداؤالتىالدرادةى:

 وزارات المصرية؟ما طبيعة الوظيفة االتصالية ألجيزة العالقات العامة بال –2
 ما طبيعة دور أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات الداخمية بالوزارات المصرية؟ –3
ما تأثير البيئة اإلدارية والتنظيمية عمي قياـ أجيزة العالقات العامة بإدارة األزمات الداخمية  –4

 بالوزارات المصرية؟
العالقات العامة في إداراتيا لألزمات الداخمية  ما طبيعة األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا أجيزة –5

 بالوزارات المصرية؟
 ما المعوقات التي تواجو أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات الداخمية بالوزارات المصرية؟ –6
 ما المقترحات التي تساعد أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات الداخمية بالوزارات المصرية ؟ –7
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 نـــوعىالدرادةى:

تنتمي الدراسة إلي الدراسات الوصفية الكمية التي تيتـ برصد وتحميؿ ظاىرة معينة بعمؽ وتحديد 
خصائصيا لمحصوؿ عمي كافة المعمومات الكافية والدقيقة عف دور أجيزة العالقات العامة في إدارة 

اتيا وقوة ودرجة واتجاه ىذه العالقات األزمات الداخمية في الوزارات المصرية، لمعرفة العالقة بيف متغير 
 وتأثيرىا سواء سمبًا أو إيجابًا عمي مفردات الظاىرة االتصالية.

 منهجىالدرادةى:

اعتمدت الدراسة بشكؿ رئيسي عمي منيج المسح بالعينة، حيث اعتمدت عميو الباحثة بشقيو الوصفي 
عالقات العامة في إدارة األزمات الداخمية والتحميمي مف خالؿ جمع البيانات والمعمومات عف دور أجيزة ال

بالوزارات المصرية، وىو ما يساعد في استخالص المؤشرات والنتائج التي تسيـ في تعميـ البيانات في 
 .(29)نياية المطاؼ

 رونةىالدرادةى:

تـ االعتماد عمي عينة عمدية مف العامميف بالعالقات العامة في الوزارات المصرية، حيث تـ اختيار 
( مفردة مف إدارات العالقات العامة بوزارة النقؿ والمواصالت، والبتروؿ، والتمويف، وزارة 86عدد )

( مفردة مف كؿ وزارة مف الوزارات السابقة. وتـ اختيار وزارة النقؿ 26الكيرباء، ووزارة القوي العاممة بواقع )
ضراب سائقي النقؿ العاـ، والمواصالت لمرورىا بالعديد مف األزمات بداية مف إضراب العاممي ف بيا، وا 

ضراب عماؿ المترو، وحوادث السكة الحديد، وتـ اختيار وزارة البتروؿ لحدوث العديد مف األزمات بيا  وا 
سواء مف خالؿ نقص المنتجات البترولية )البنزيف والسوالر والغاز( أو ارتفاع أسعاره أو تيريبو أو سرقتو 

 أو عدـ توافره.
ارة التمويف لحدوث العديد مف األزمات فييا بدءًا مف نقص الخبز أحيانًا أو تقنينو كما تـ اختيار وز 

وتقديمو عمي بطاقات التمويف، فضاًل عف نقص السمع التموينية، وظيور أزمة أنابيب البوتاجاز بصورة 
قات شبو مستمرة. في حيف تـ اختيار وزارة الكيرباء نظرًا النقطاع الكيرباء المتكرر وخاصة في أو 

الصيؼ، وأخيرًا تـ اختيار وزارة القوي العاممة لمرورىا بالعديد مف األزمات سواء الخاصة بأصحاب 
المعاشات، أو االضطرابات واالحتجاجات العمالية، والدعوات المختمفة إلنشاء النقابات المستقمة. وبعد 

( في 3بيؽ بواقع عدد )( استمارات لمتط6جمع البيانات وفرز االستمارات اتضح عدـ صالحية عدد )
( مفردة. وتشكؿ 81( في وزارة الكيرباء وأصبحت العينة في صورتيا النيائية عدد )4وزارة البتروؿ وعدد )

ىذه الوزارات عينة مثالية ألزمات مختمفة ومتكررة سعت الباحثة الختبار مدي قدرة أجيزة العالقات العامة 
 في إداراتيا ودرجة نجاحيا مف عدمو في ذلؾ.
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 أدواتىجمعىالبواناتى:

اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة عمي صحيفة االستبياف ، وقد تـ إعدادىا بشكؿ عممي، وتـ     
إجراء اختبار قبمي ليا، وتـ عرضيا عمي مجموعة مف الخبراء والمحكميف إلجراء المالحظات العممية 

 (2جابة عمي أىداؼ البحث وتساؤالتو )عمييا لضماف صالحيتيا لمتطبيؽ الميداني، وقدرتيا اإل
وبعد االنتياء مف إعداد االستبياف في صورتو النيائية تـ إجراء اختبار قبمي عمي عينة قواميا 

ضافة بدائؿ أخري 8;( مف حجـ العينة بواقع )21) ( مفردات، حيث تـ إعادة صياغة بعض األسئمة وا 
جمع بيانات الدراسة الميدانية خالؿ شير يوليو مع المبحوثيف لضماف دقة القياس العممي. وقد تـ 

3125. 
 اختبارىالصدقىوالثبات:

تـ قياس الصدؽ مف خالؿ الصدؽ الظاىري الستمارة االستبياف مف حيث قدرتيا عمي اإلجابة عف 
أىداؼ البحث وتساؤالتو مف خالؿ عرضيا عمي المحكميف الذيف أشاروا بصالحيتيا لمتطبيؽ. وتـ قياس 

;( مف حجـ العينة بعد فترة 21( مفردات بنسبة )8خالؿ إعادة االختبار عمي عينة قواميا )الثبات مف 
; وىي نسبة عالية تدؿ عمي ثبات 5:أسبوعيف مف جمع بيانات الدراسة. وبمغت قيمة نسبة الثبات 

 القياس ودقتو.
 المعالجةىاإلحصائوةىللبوانات:

يا عمي الحاسب اآللي ، حيث تـ استخداـ برنامج بعد مراجعة االستمارة وترميزىا تـ إدخاؿ بيانات
SPSS لمعالجة البيانات إحصائيًا، حيث تـ االعتماد عمي مقياس بيرسوف، واختبار المعنوية
T.test.لقياس االرتباطات وقوتيا بيف متغيرات الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (:أثجذي انزشرٍت) انغبدحى ػه االعزًبسح ثٍبَبد ػشض رى )*(

 األيشٌكٍخ. ثبنجبيؼخ اإلػالو أيٍٍ،أعزبر أ.د. / حغٍٍ -١
 ٔانزكُٕنٕجٍب. نهؼهٕو يصش جبيؼخ اإلػالو كهٍخ ٔٔكٍم فبضم،أعزبر أ.د./ عٓب -٢
 انٕادي. جُٕة االرصبل،جبيؼخ ٔركُٕنٕجٍب اإلػالو كهٍخ أ.د. ػجذانؼضٌضانغٍذ،ػًٍذ -٣
 ثبإلعكُذسٌخ. فبسٔط جبيؼخ اإلػالو كهٍخ انغًُ،ػًٍخ ػجذ أ.د. فٕصي - ٤
 ب.ٔانزكُٕنٕجٍ يصشنهؼهٕو ثجبيؼخ اإلػالو انطشاثٍشً،أعزبر أ.د. يشفذ – ٥
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 نتائجىالدرادةىالمودانوة:

 (1جدول رقم )

 العاملٌن بالعالقات العامة فً الوزارات المصرٌةالمهارات الواجب توافرها فً 

 المهارات
 اإلجمالً

 8 ك 07ن = 

 إجادة التواصل مع اآلخرين

 العالقة الجيدة مع زمالء العمل

 العالقة الجيدة مع الرؤساء

 العالقة الجيدة مع مندوبي وسائل اإلعالم

 سرعة البديهة وحسن التصرف

 القدرة علي إدارة الحوار

 علي اإلقناعالقدرة 

 المظهر الجيد

 قوة الشخصية

 إجادة لغات أجنبية

 العالقات الجيدة مع المسئولين بالوزارة

 شبكة عالقات اجتماعية تخدم العمل

 أخري

11 

10 

10 

11 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1 

1121 

200 

200 

1121 

200 

200 

1121 

1121 

1221 

1121 

1121 

1121 

121 

الميػػػارات الواجػػػب توافرىػػػا فػػػي العػػػامميف بػػػأجيزة العالقػػػات العامػػػة  فالسػػػابؽ أتكشػػػؼ بيانػػػات الجػػػدوؿ     
بػػالوزارات المصػػرية تمثمػػت لػػدي العينػػة فػػي ضػػرورة العالقػػة الجيػػدة مػػع زمػػالء العمػػؿ، والرؤسػػاء، وسػػرعة 

; مػػف جممػػة إجابػػات 211البدييػػة وحسػػف التصػػرؼ، والقػػدرة عمػػي إدارة الحػػوار فػػي الترتيػػب األوؿ بنسػػبة 
; ثػػـ إجػػادة التواصػػؿ مػػع اآلخػػريف، والعالقػػة الجيػػدة مػػع 6.8:تالىػػا القػػدرة عمػػي اإلقنػػاع بنسػػبة  العينػػة،

;، ثػـ قػوة 3.9:مندوبي وسائؿ اإلعالـ، والمظير الجيد، والعالقات الجيدة مػع المسػئوليف بػالوزارة بنسػبة 
، ثػػـ أخيػػرًا ; 85.4; ، ثػػـ وجػػود شػػبكة عالقػػات اجتماعيػػة تخػػدـ العمػػؿ بنسػػبة 2.5:الشخصػػية بنسػػبة 

; بفئػػػة أخػػػري. وتتفػػػؽ البيانػػػات 5.3المصػػػداقية والثقافػػػة واالطػػػالع والمؤىػػػؿ العممػػػي المتخصػػػص بنسػػػبة 
السػػابقة مػػع طبيعػػة الميػػارات األساسػػػية التػػي يوصػػي بيػػا أسػػاتذة العالقػػػات العامػػة فػػي العػػامميف بالمينػػػة 

المختمفػػػة، وزيػػػادة فػػػرص  خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ تعقػػػد البيئػػػة اإلداريػػػة والتنظيميػػػة فػػػي المؤسسػػػات والمنظمػػػات
لماـ بو خاصة وأف  المنافسة بينيا، وىو ما يجب أف يكوف العامميف بإدارات العالقات العامة عمي وعي وا 
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الدراسػػػات السػػػابقة أشػػػارت إلػػػي ضػػػرورة تػػػوافر درجػػػة عاليػػػة مػػػف الكفػػػاءة اإلداريػػػة وفيػػػـ متطمبػػػات العمػػػؿ 
بػزمالء المينػة ورؤسػاء العمػؿ مػف خػالؿ القػدرة عمػي اإلداري والوظيفي القائـ عمػي إدارة العالقػات الجيػدة 

دارة الحوار مع جميور المنظمة ومع المتعامميف معيا مف وسػائؿ اإلعػالـ، األمػر الػذي  حسف التصرؼ وا 
ينعكس عمي الصورة العامة لممنظمة أو المؤسسة وعمػي عالقتيػا بػالجميور، ومػف ثػـ زيػادة فػرص تكػويف 

رىا أو المتعامميف معيا ويؤثر إيجابًا في سمعة المؤسسػة بػيف المؤسسػات الصورة الذىنية اإليجابية لجميو 
 .(31)األخرى

 (2جدول رقم )

 2رأي العٌنة للمتطلبات المهنٌة للعاملٌن بإدارة  العالقات العامة بالوزارات المصرٌة

 الوزارات

 المتطلبات المهنٌة

 التموٌن النقل الكهرباء البترول
القوى 

 العاملة
 اإلجمالً

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 دراٌة بأنشطة الوزارة

 6266 56 67 12 67 12 6666 13 7160 11 0667 17 إجادة التعامل مع وسائل اإلعالم

 6164 50 67 12 0363 11 67 12 7160 11 6466 11 إجادة مهارات التحدث

 6766 67 177 15 177 15 7363 14 177 12 177 13 إدارة األزماتالخبرة العلمٌة والمهنٌة فً 

 61 06 61 67 12 6666 13 6666 13 7160 11 7263 12 إدارة وتنظٌم المؤتمرات الصحفٌة

 6766 67 177 15 177 15 177 15 7160 11 177 13 القدرة على استخدام تقنٌات االتصال الحدٌثة

 67 56 6666 13 67 12 0363 11 6363 17 0667 17 القدرة علً الكتابة اإلعالمٌة

 6766 67 177 15 177 15 7363 14 177 12 177 13 اللباقة وحسن التصرف

 266 2 - - - - 666 1 - - 1564 2 أخري

 

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف المتطمبات المينية لمعامميف بإدارات العالقات العامة بالوزارات     
; مف 211وفقًا إلجابات العينة عمي التوالي في الدراية واإللماـ بأنشطة الوزارة بنسبة المصرية تمثمت 

جممة اإلجابات. تالىا الخبرة العممية والمينية في إدارة األزمات، والقدرة عمي استخداـ تقنيات االتصاؿ 
; 98.2فية بنسبة ; ثـ القدرة عمي تنظيـ المؤتمرات الصح9.7:الحديثة، والمباقة وحسف التصرؼ بنسبة 

; ، ثـ 92.5; ، ثـ إجادة ميارات التحدث بنسبة 93.9، ثـ إجادة التعامؿ مع وسائؿ اإلعالـ بنسبة 
 ;. وعمي مستوي البيانات التفصيمية يمكف بمورة المؤشرات التالية :91القدرة عمي الكتابة اإلعالمية بنسبة 

                                                           
1

 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن المنتطلبات المهنية للعاملين بادراة العالقات العامة بموقع عملهم   -
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يثة حيث أصبحت أحد المتطمبات المينية ازدياد االعتماد عمي استخداـ تقنيات االتصاؿ الحد –2
لدي العامميف بأجيزة العالقات العامة في الوزارات المصرية. وىو ما يوضح أىمية استخداـ اإلنترنت 
والمواقع اإللكترونية، ومواقع الوزارة وكافة المواقع األخرى التي تتيح حرية إرساؿ واستقباؿ المعمومات عبر 

ي تتيحيا اإلنترنت وىو ما يسيـ بدرجة كبيرة في سرعة التعامؿ الفوري مع كافة الخدمات االتصالية الت
كافة األحداث والوقائع التي تحدث. وىو ما يكشؼ أيضًا حرص العامميف بالعالقات العامة في الوزارات 
المصرية عمي توظيؼ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة لما ليا مف أىمية كبيرة في دعـ االتصاالت المختمفة 

وزارة أو المؤسسة أو المنشأة، حيث أشارت العديد مف الدراسات السابقة إلي أف اإلنترنت والمواقع لم
اإللكترونية واالعتماد عمي تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة يسيـ بدرجة كبيرة في بناء سمعة المؤسسة 

 .(31)بالتكامؿ مع وسائؿ اإلعالـ األخرى
امة في الوزارات المصرية إلي ضرورة اإللماـ والمعرفة كشفت إجابات العامميف بالعالقات الع –3

بكافة األنشطة التي تقع بالوزارة ، وىو أمر طبيعي ومنطقي لفريؽ العالقات العامة الذي يجب أف يكوف 
لديو اإللماـ بما يقع داخؿ مؤسستو التي يعمؿ فييا بحكـ ارتباطو بمسئولياتو الوظيفية التي تحتـ عميو 

يانات والتقارير وتقديميا سواء لرؤسائو أو لوسائؿ اإلعالـ، حيث إف عدـ اإللماـ بأنشطة ضرورة إعداد الب
المؤسسة يؤدي إلي عدـ القدرة عمي التحدث والتواصؿ مع الجميور الداخمي أو الخارجي لممؤسسة، 

سمعة فضاًل أنو قد يؤدي الضطراب العالقة مع وسائؿ اإلعالـ أو مندوبييا وينعكس سمبًا عمي صورة و 
 .(32)المؤسسة في النياية

أظيرت المؤشرات أيضًا شعور العامميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية بالمسئولية  –4
دراكيـ ألىمية أدوارىـ داخؿ الوزارات، حيث اتضح لمباحثة مف اإلجابات أف إدراكيـ لتوافر  الوظيفية وا 

عد عنصرًا ميمًا وأساسيًا في متطمبات دورىـ الوظيفي الخبرة المينية والعممية في إدارة األزمات ت
وبالمناقشة المتعمقة معيـ أثناء جمع البيانات اتضح لمباحثة حرصيـ عمي البحث وجمع المعمومات 
وتصنيفيا وترتيبيا عمي مستوي طبيعة األزمات داخؿ بيئة العمؿ بكؿ وزارة، كما كشفت المقابالت 

رات الخاصة بالقدرة عمي الكتابة اإلعالمية وتنظيـ المؤتمرات أصبحتا مف الميدانية أيضًا أف تطوير الميا
الضرورات الوظيفية لدييـ ، حيث جاءت اإلجابات في ىذا اإلطار مثؿ "الـز أعرؼ أكتب بياف إعالمي، 
الناس فاىمة العالقات العامة استقبؿ واحد وبس لكف العالقات العامة دلوقت كؿ حاجة" وىذه اإلجابات 

ىا كشفت طبيعة إدراؾ ىؤالء لممتطمبات المينية الواجب توافرىا فييـ، وىو ما يكشؼ بدرجة أو وغير 
بأخري زيادة الوعي العاـ لدييـ بطبيعة أدوارىـ مف جية وفيـ طبيعتيا لكونيا تسيـ في نجاح أو فشؿ 

حداث الطارئة وغيرىا ، الجيود اإلدارية والتنظيمية التي تتخذىا الوزارة في التعامؿ مع كافة القضايا واأل
بؿ وتتوقؼ طريقة التعاطي مع األزمة وحسف إداراتيا بناء عمي إدراؾ العنصر البشري لطبيعة دورىـ 
كفريؽ في إدارة األزمة. ولـ تستغرب الباحثة ىذه اإلجابات التي كشفتيا غالبية األدبيات السابقة التي 
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اـ العنصر البشري بتطوير قدراتو والبد مف أف أكدت أف تنامي األدوار المؤسسية تؤدي إلي ضرورة قي
يكوف جاىزًا لمتصرؼ في المواقؼ المختمفة وعميو إجادة كافة الميارات التي تكفؿ نجاح مؤسستو في 

 .(33)إداراتيا ألي أزمة ما مف الناحية الداخمية والخارجية
ة لمعامميف بالعالقات كشؼ التحميؿ اإلحصائي وجود ارتباط إيجابي قوي بيف المتطمبات الميني –5

العامة وبيف إجابات العينة عمي مستوي كؿ وزارة مف الوزارات المصرية عينة البحث، حيث بمغت قيمة 
بمستوي  T4.17، في حيف بمغت قيمة اختبار معنوية 1.112بمستوي داللة  1.9:5معامؿ بيرسوف 

ة حوؿ توافر المتطمبات المينية مما يكشؼ عدـ وجود أي فروؽ إحصائية بيف إجابات العين 1.12داللة 
 الحاكمة لمعامميف بإدارات العالقات العامة بالوزارات المصرية.

 

 (3جدول رقم )

 3رأي العٌنة لألدوار الوظٌفٌة للعاملٌن بإدارة  العالقات العامة بالوزارات المصرٌة

 الوزارات                                                   

 الوظائف      

 اإلجمالً القوى العاملة التموٌن النقل الكهرباء البترول

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 التعبٌر عن سٌاسة الوزارة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 تشكٌل صورة طٌبة عن الوزارة

 6666 62 67 12 6666 13 7363 14 177 12 6466 11 األحداث الجارٌة عرض وجهة نظر الوزارة فً

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 المشاركة فً إدارة األزمات

 7666 67 177 15 177 15 7363 14 177 12 177 13 تدعٌم عالقة الوزارة بوسائل اإلعالم

 177 07 177 15 6666 15 177 15 177 12 177 13 تحسٌن سمعة الوزارة

 6266 56 67 12 6666 13 67 12 6363 17 6466 11 الرد علً الشائعات الموجهة للوزارة

 07 47 4666 0 6666 13 0363 11 6666 6 0766 17 إعداد التقارٌر والبٌانات اإلعالمٌة

 7164 64 7363 14 666 13 6666 13 177 12 7263 12 العمل علً تكوٌن رأي عام مؤٌد للوزارة

 0164 57 6666 17 0363 11 6666 17 05 7 0766 17 شرح وتحلٌل األحداث للجمهور

 0061 54 0363 11 0363 11 6666 13 6666 6 6466 11 المشاركة فً كل الفعالٌات بالوزارة

 462 3 - - - - - - - - 1564 2 أخري

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوظائؼ التي يقوـ بيا العامموف بإدارات العالقات العامة بالوزارات     
المصرية تمثمت عمي التوالي في التعبير عف سياسة الوزارة، تشكيؿ صورة طيبة عف الوزارة، المشاركة في 
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 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن االدوار الوظيفية  للعاملين بادراة العالقات العامة بموقع عملهم - 
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، تالىا تدعيـ عالقة الوزارة ; مف جممة إجابات العينة211إدارة األزمات، وتحسيف سمعة الوزارة بنسبة 
; ، ثـ عرض 2.5:; ثـ العمؿ عمي تكويف رأي عاـ مؤيد لموزارة بنسبة 9.7:بوسائؿ اإلعالـ بنسبة 

; ، ثـ 93.9; ، ثـ الرد عمي الشائعات بنسبة 99.7وجية نظر الوزارة في األحداث الجارية بنسبة 
عداد 82.5ؿ األحداث لمجميور بنسبة ; ، ثـ شرح وتحمي88.2المشاركة في أنشطة الوزارة بنسبة  ; ، وا 
 ;. وعمي مستوي البيانات التفصيمية يمكف بمورة ما يمي:81التقارير والبيانات اإلعالمية بنسبة 

ارتبطت طبيعة األدوار التي يقوـ بيا العامموف بالعالقات العامة بالوزارات المصرية في األدوار  –2
حدود االلتزاـ بالبيئة اإلدارية والتنظيمية داخؿ المؤسسة أو الوزارة، الكالسيكية النمطية التي ال تخرج عف 

لدييـ ىي تمثيؿ الوزارة  -عمي مستوي البيانات التفصيمية أو اإلجمالية  -حيث اتضح أف أىـ األدوار 
والتعبير عنيا وعف سياستيا وبناء صورة طيبة عنيا .. إلخ وىذه األدوار تعبر عف االلتزاـ اإلداري 

ظيفي بالتدرج اإلداري ونظاـ العمؿ المؤسسي في دوالب العمؿ الحكومي المصري، حيث إنو أمر والو 
طبيعي ومنطقي ولـ تالحظ الباحثة أثناء المقابالت الميدانية أي مبالغات مف قبؿ أفراد العينة في ىذا 

التي يعمموف فييا اإلطار وأنو ليس مف المستغرب عمي اإلطالؽ ارتباط أدوار العامميف بطبيعة المؤسسة 
أو يقوموف بتنفيذ توجياتيا. وىو أمر عاـ عمي مستوي كؿ الدراسات السابقة تقريبًا، حيث اتضح أف 
العامميف بالمؤسسات والييئات المختمفة يحرصوف بالدرجة األولي عمي التعبير عف سياسة المؤسسة 

بناء السمعة، أو االستمرارية، أو خمؽ  وبرامجيا وأىدافيا وما تقدمو أو تقوـ بو في كافة المجاالت، بيدؼ
 .(34)فرص، أو القدرة عمي المنافسة، أو فتح أسواؽ جديدة أو لضماف نجاحيا وتحقيؽ أىدافيا

ارتبطت طبيعة األدوار الوظيفية لمعامميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية بطبيعة  –3
ار رجاؿ العالقات العامة الذيف تقع عمييـ التعبير عف التصورات النظرية التي تحدد السمات العامة ألدو 

السياسة العامة لممؤسسة أو المنظمة التي يعمموف بيا لضماف تقديـ المعمومات الصحيحة لمجميور 
ولوسائؿ اإلعالـ لتوعية الجميور وتعزيز قيـ الشراكة المسئولة في التصدي لمشائعات، وقدرتيـ عمي 

المكونة لألزمة أو الفكرة أو الموضوع وتحميؿ ىذه العالقات لمتوصؿ إلي  إدراؾ العالقات بيف العناصر
 خمؽ رأي عاـ مؤيد لمفكرة بما يساعد عمي إدارة األحداث والقضايا واألزمات.

يحسب لمقائميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية إدراكيـ ألدوارىـ الوظيفية ، واتضح  –4
شرح وتحميؿ األحداث لمجميور والمشاركة في الفعاليات المختمفة التي تضمف زيادة الوعي لدييـ بأىمية 

إعداد التقارير والبيانات اإلعالمية التي تكفؿ عرض وجيات النظر المختمفة عف كافة األحداث والقضايا 
وتزداد أىمية ذلؾ في ظؿ حاالت األزمات وىو ما ينطبؽ عمي حاؿ الوزارات المصرية التي شيدت خالؿ 

فترة الماضية وال تزاؿ وجود األزمات التي تسعي لضبطيا أو السيطرة عمييا ومواجيتيا. ومف ثـ جاءت ال
اإلجابات لتتسؽ مع طبيعة الواقع المؤسسي واإلداري والمجتمعي العاـ ولـ تخرج بعيدًا عف مؤشرات الواقع 

اسة العمؿ وأنيا تعمؿ في الفعمي وىو ما يحسب لتمؾ اإلدارات في محاولتيا العمؿ عمي االرتباط بسي
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 إطار توجو عاـ كفريؽ يسعي ألداء المسئوليات الوظيفية.
كشؼ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ارتباط إيجابي قوي بيف إجابات العامميف بأجيزة العالقات  –5

 1.954العامة بالوزارات المصرية وبيف طبيعة األدوار الوظيفية ليـ، حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسوف 
 .1.12بمستوي داللة  T22.23، في حيف بمغت قيمة معامؿ  1.112ستوي داللة بم

 

 (4جدول رقم )

 مدي مواجهة الوزارات المصرٌة لألزمات لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة

 8 ك مدي المواجهة

 0666 55 مرتفعة

 2164 15 منخفضة

األزمات بالوزارات المصرية لدي العامميف بأجيزة تشير البيانات السابقة إلي أف االستعداد لمواجية      
; لالستعداد المنخفض، وتشير تمؾ 32.5; مقابؿ نسبة 89.7العالقات العامة فييا جاءت مرتفعة بنسبة 

البيانات إلي أف ىناؾ استعداد لمواجية األزمات بنسبة كبيرة عمي مستوي إدارات العالقات العامة 
يعود إلي حدوث العديد مف األزمات واستمرارىا خالؿ الفترة الماضية مما بالوزارات المصرية، وىو ما قد 

أدي إلي ما يشبو بحالة استنفار وطوارئ مستمرة داخؿ الوزارة عمومًا، ولدي إدارات العالقات العامة 
خصوصًا، وخاصة الرتباط عمؿ الوزارات عينة البحث بحركة الحياة اليومية لمجميور المصري، ومف ثـ 

عداد المكثؼ لمواجية األزمات في تمؾ الوزارات التي ترتبط بالمواطف ومعيشتو اليومية أمر غير فاالست
مستغرب خاصة وأف األزمات في وزارة البتروؿ أو الكيرباء أو التمويف . إلخ يرتبط ارتباط رئيسي بنمط 

بسرعة. واتضح لمباحثة  الحياة اليومية المعاشة، والبد مف اتخاذ اإلجراءات السريعة الحتوائيا أو حميا
زيادة نسبة االستعداد لمواجية األزمات في وزارات البتروؿ والكيرباء والتمويف والنقؿ في حيف زادت نسبة 

 عدـ االستعداد في وزارة القوى العاممة مقارنة ببقية الوزارات األخرى.
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 (5جدول رقم )

 المسمٌات الوظٌفٌة ألعضاء فرٌق إدارة األزمات

 بالوزارات المصرٌة لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة 

 8 ك المسمٌات الوظٌفٌة

 0061 54 حسب طبٌعة األزمة

 6266 56 خبراء إدارة األزمة

 6560 46 عضو إعالم األزمة

 6666 62 فرٌق إدارة األزمة

 6666 62 فرٌق العالقات العامة واإلعالم

 7266 65 المكتب اإلعالمً

 7266 65 الرسمً ومساعدٌه المتحدث

تكشؼ البيانات السابقة أف المسميات التي تطمؽ عمي أعضاء فريؽ إدارة األزمات بالوزارة المصرية      
يختمؼ مف وزارة ألخري وتتداخؿ أحيانًا المسميات وبصفة عامة كشفت المؤشرات أف أكثر المسميات ىي 

; ، تالىا فريؽ العالقات العامة واإلعالـ، 3.9:سبة المكتب اإلعالمي، والمتحدث الرسمي ومساعديو بن
; ، ثـ حسب األزمة 93.9; لكؿ منيما، ثـ خبراء إدارة األزمة بنسبة 99.7وفريؽ إدارة األزمة بنسبة 

;، وأخيرًا عضو إعالـ األزمة. وكشفت المقابالت الميدانية اختالؼ المسميات 88.2ذاتيا بنسبة 
ف اتضح أف المكتب اإلعالمي والمتحدث الرسمي، وفريؽ العالقات العامة، وفريؽ إدارة  وتداخميا أحيانًا وا 

األزمة ىي أكثر المسميات، خاصة وأنو أثناء حدوث األزمات يقوـ المتحدث الرسمي والمكتب اإلعالمي 
 بالتعاوف مع إدارة العالقات العامة بصفة رئيسية، حيث يتـ إعداد البيانات والتقارير التي تقدـ لممكتب
اإلعالمي أو المتحدث الرسمي مف خالؿ التنسيؽ مع إدارة العالقات العامة.. وبصفة عامة فالمسميات 
المختمفة رغـ اختالؼ مسئولياتيا الوظيفية وتبعيتيا اإلدارية يمكف أف تندمج معًا لخدمة الصالح العاـ 

الوزارة لضماف نجاح إدارة بيدؼ إدارة األزمة بطريقة أفضؿ في إطار التعاوف مع كافة اإلدارات داخؿ 
األزمة ولعدـ تعرض الوزارة وسياستيا لمنقد سواء مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ، أو مف الجميور الخارجي أو 

 حتي الداخمي.
 
 



 
 

 ماجدة عبد المنعم: دور أجهزة العالقات العامة في إدارة األزمات د/ 221

 
 (6جدول رقم )

 مدي نجاح أجهزة العالقات العامة فً إدارة األزمات بالوزارات المصرٌة

 8 ك مدي النجاح

 0061 54 نعم

 1267 16 ال

; مف إجمالي إجابات العينة يروف أنيـ قاموا بإدارة األزمات 88.2تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف      
; رأوا غير ذلؾ. وبالمناقشة المتعمقة مع :.23التي تحدث في الوزارات المصرية بنجاح، مقابؿ نسبة 

رة األزمات التي تحدث، وأكدت المبحوثيف اتضح لمباحثة قناعة غالبية أفراد العينة بنجاحيـ المطمؽ في إدا
إجاباتيـ أنيـ يعمموف وفقًا لتوجيات معينة ويقوموف بتنفيذىا وفقًا لسياسة الدولة والوزارة وأف عدـ نجاح 
إدارة األزمة أو حتي عدـ شعور الجميور باحتواء األزمة أو حميا يعود إلي عوامؿ وأسباب أخري. لكف 

ي والوظيفي قاموا بتنفيذ كؿ اإلجراءات اإلدارية والمؤسسية المطموبة أكد غالبيتيـ أنو وفقًا لإلطار اإلدار 
 في إدارة األزمة.

 

 (0جدول رقم )

 4تصور العاملٌن بأجهزة العالقات العامة آللٌات التعامل مع األزمات فً الوزارات المصرٌة

 الوزارات                               

 آلٌات التعامل

 اإلجمالً القوى العاملة التموٌن النقل الكهرباء البترول

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 مواجهة األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 البحث عن أسباب األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 تقدٌم الحلول الممكنة لألزمة

 3266 23 1363 2 47 6 - - 6363 17 3665 5 تجاهل األزمة

 

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف تصور العامميف بأجيزة العالقات العامة في الوزارات المصرية      
إلدارة األزمات تتمثؿ عمي التوالي في مواجية األزمة، والبحث عف أسبابيا والعوامؿ المؤثرة فييا لمعمؿ 

جابات عمي مستوي عمي تقديـ الحموؿ العممية الممكنة ليا مف الخبراء والمتخصصيف. وجاءت ىذه اإل
                                                           

1
 التعامل مع االزمات في الوزارات المصرية  اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن آليات - 
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إجابات جميع العامميف عمي مستوي كؿ وزارة عمي حدة وتكشؼ ىذه اإلجابات أف ىذه التصورات ىي ما 
يجب أف تقوـ بو المؤسسات المختمفة عند حدوث الطوارئ واألزمات فييا، ولـ تبتعد ىذه المؤشرات عف 

الكوارث واألزمات يجب عمي التراث النظري الذي يحدده عمـ إدارة األزمات بأنو في ظؿ حاالت 
المؤسسات المختمفة أف تبدأ سريعًا في المواجية السريعة لألزمة ودراسة أسبابيا والبحث عف الحموؿ 

، ودعمت مؤشرات (35)العاجمة والمتوسطة والبعيدة ليا لضماف الحفاظ عمي سمعة المؤسسة واستقرارىا
في الوزارات المصرية، حيث اتضح أف قيمة معامؿ  التحميؿ اإلحصائي قوة االرتباط بيف إجابات العامميف

بمستوي داللة  T25.8، في حيف بمغت قيمة اختبار 1.112بمستوي داللة  1.5:3بيرسوف بمغت 
1.12. 

     

 (6جدول رقم )

 5أسالٌب إدارة األزمات لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة بالوزارات المصرٌة

                                      

 الوزارات

 األسالٌب     

 اإلجمالً القوى العاملة التموٌن النقل الكهرباء البترول

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 4262 10 - - - - 2666 4 4166 5 6165 6 وقائٌة

 6665 46 5363 6 6666 17 0363 11 05 7 0667 17 محاولة تقلٌل الخسائر واآلثار السلبٌة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 األزمةالعمل علً احتواء 

 57 35 5363 6 47 6 5363 6 5663 0 4661 6 التنبؤ باألزمات فً الوزارة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 اقتراح الحلول لمنع استمرار األزمة

 

العامميف بأجيزة العالقات العامة في تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف أساليب إدارة األزمات لدي     
الوزارات المصرية تمثمت عمي التوالي في العمؿ عمي احتواء األزمة، واقتراح الحموؿ لمنع استمرارىا بنسبة 

; ، ثـ التنبؤ 79.6; مف جممة اإلجابات، تالىا محاولة تقميؿ الخسائر واآلثار السمبية بنسبة 211
; . وعمي مستوي 53.3خيرًا االعتماد عمي األساليب الوقائية بنسبة ; ، وأ61باألزمات مستقباًل بنسبة 

 البيانات التفصيمية تشير البيانات إلي ما يمي:
لـ تخرج البيانات التفصيمية عمي مستوي إجابات العامميف بكؿ وزارة عف إجمالي أساليب إدارة  –2

 األزمات المتبعة بالوزارات.
                                                           

1
 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن اساليب ادارة االزمات  - 
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االعتماد عمي أسموب التخطيط الوقائي إلدارة األزمات عمي  كشفت المقابالت الميدانية تراجع –3
مستوي جميع إجابات العامميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية، وىو ما يوضح أف أسموب 
إدارة األزمات يعتمد عمي الطريقة الكالسيكية المعتادة أنو بعد حدوث األزمة تبدأ األجيزة في التحرؾ، 

نسبة اإلجابات الخاصة بالتنبؤ باألزمات عمي مستوي اإلجابات التفصيمية واإلجمالية  ويدعـ ذلؾ تراجع
أيضًا، األمر الذي يشير ولو جزئيًا إلي إعادة النظر في أساليب إدارة األزمات في الوزارات المصرية عينة 

 الدراسة.
رية تعتمد عمي استراتيجية تشير البيانات السابقة أف سياسة إدارة األزمات في عينة الوزارات المص –4

المواجية بعد حدوث األزمة بداًل مف التنبؤ بيا والتخطيط الوقائي ليا لمحاولة تقميؿ اآلثار السمبية 
المحتممة ليا، ومف ثـ لـ تستغرب الباحثة أف سياسة االحتواء ىي األسموب المستخدـ في إدارة األزمات 

 داخؿ عينة الوزارات المصرية.
اتخاذ اإلجراءات الوقائية لعدـ حدوث األزمات عمي مستوي إجابات العامميف بوزارتي غاب تمامًا  –5

 التمويف، والقوي العاممة بالرغـ مف أف مجاالت عمؿ الوزارتيف وتعامميما المباشر مع قطاعات المواطنيف.
عة كشؼ التحميؿ اإلحصائي عدـ وجود فروؽ إحصائية بيف إجابات العينة حوؿ األساليب المتب –6

، 1.112بمستوي داللة  1.683في إدارة األزمات بالوزارات المصرية ، حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسوف 
 1.12بمستوي داللة  T4.24وبمغت قيمة معامؿ 

أشارت إلي فعالية إدارة األزمات يكمف في عدة مراحؿ  (36)بالرغـ مف أف بعض الدراسات السابقة –7
تبدأ بالمرحمة التحذيرية قبؿ نشوء األزمة والتي تقوـ بيا القيادة أو اإلدارة العميا باستشراؼ واستكشاؼ 
االحتماالت والمتغيرات التي قد ينجـ عنيا أزمة، إال أنو قد اتضح مف المقابالت الميدانية عدـ االىتماـ 

حمة في إدارة األزمات لدي العينة، بالرغـ مف الحاجة إلي تمؾ المرحمة عمي مستوي الوزارات بيذه المر 
 عينة الدراسة.
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 (7جدول رقم )

 6إجراءات إدارة األزمات لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة بالوزارات المصرٌة

 

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف إجراءات أجيزة العالقات العامة في إدارة األزمات بالوزارات     
التوالي في االستعداد لمواجية األزمة، االتصاؿ باإلدارة العميا لمعرفة القرارات المصرية تمثمت عمي 

المناسبة، ووضع سيناريوىات لألزمة، والبحث في أسبابيا، والرجوع لألزمات السابقة، والتعامؿ مع وسائؿ 
وتوفير اإلعالـ، والتواصؿ مع الجميور الخارجي والداخمي، والتعاوف الجماعي بيف أجيزة الوزارة، 

; لكؿ منيا عمي مستوي اإلجابات، في 211المعمومات عف األزمة، واالستعانة بتوصيات الخبراء بنسبة 
; . والالفت لمنظر أف ترتيب ىذه الفئات لـ يختمؼ عمي 78.2حيف جاءت وضع الخطط الوقائية بنسبة 

 نات إلي ما يمي:مستوي اإلجابات الخاصة بالعينة عمي مستوي كؿ وزارة عمي حدة. وتشير البيا
تعتمد إجراءات إدارة األزمات لدي العامميف بالوزارات المصرية عمي خطوات إدارة األزمات  –2

العممية والتي تبدأ باالتصاؿ باإلدارة العميا وتحديد القرارات والبحث في أسباب األزمة وتوفير المعمومات 
لعمؿ بروح الفريؽ أثناء التواصؿ مع الجميور واالستعانة بالخبراء وتقديـ المعمومات لوسائؿ اإلعالـ وا

                                                           
1
 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن اجراءات ادارة االزمات  

 الوزارات                                                    

 إجراءات إدارة األزمات      

 اإلجمالً القوى العاملة التموٌن النقل الكهرباء البترول

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 االستعداد لمواجهة األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 االتصال باإلدارة العلٌا لمعرفة القرارات المناسبة

 6061 40 6666 17 5363 6 67 7 177 12 6165 6 وضع خطط وقائٌة لألزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 وضع سٌنارٌوهات لألزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 البحث فً أسباب األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 الرجوع ألزمات سابقة مماثلة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 التعامل مع وسائل اإلعالم

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 التواصل مع الجمهور الداخلً والخارجً

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 التعاون الجماعً إلدارة األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 المعلومات عن األزمة وأسبابهاتوفٌر 

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 االستعانة بتوصٌات ذوي الخبرة
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 .(37)سواء الداخمي أو الخارجي، األمر الذي دعمتو نتائج إحدى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ
يغمب عمي إجراءات اإلدارة الفعمية لألزمات كما في إجابات العينة عدـ االىتماـ بوضع الخطط  –3

ا ما كشفتو بيانات الدراسة سابقًا مف حيث قمة االعتماد عمي الوقائية لعدـ حدوث األزمة أصاًل، وىذ
 التخطيط الوقائي في أسموب إدارة األزمات عمومًا.

بالرغـ مف أف إجابات العينة أكدت عمي تنوع اإلجراءات التي تقوـ بيا الوزارات المصرية عينة  –4
ت الميدانية المتعمقة مع أفراد العينة الدراسة في إداراتيا لألزمات إال أنو اتضح لمباحثة أثناء المقابال

إصرارىـ عمي أنو توجد عوامؿ بيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية أخري معقدة ليس ليا عالقة بيـ أو 
بطبيعة عمميـ أو بالوزارة عمومًا، تؤدي في أغمب األحياف إلي عدـ انتياء األزمة بسرعة، أو أف يشعر 

 مة مف قبؿ الوزارات.الجميور المصري بسرعة إدارة األز 
زادت درجة االرتباط اإلحصائي بيف إجابات العينة بالوزارات المصرية عف إجراءات إدارة  –5

، وجاءت قيمة معامؿ  1.112بمستوي داللة  1.745األزمات لدييـ حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسوف 
T 1.12بمستوي داللة  25.36بواقع . 
 

 (17جدول رقم )

 0العامة بعد حدوث األزمات فً الوزارات المصرٌةدور أجهزة العالقات 

                                                         

 الوزارات

 دور األجهزة بعد األزمة     

 اإلجمالً القوى العاملة التموٌن النقل الكهرباء البترول

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 7560 60 177 15 177 15 177 15 177 12 0667 17 األجلإعداد وتنفٌذ برامج قصٌرة وطوٌلة 

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 القضاء علً اآلثار السلبٌة لألزمة

 6560 67 177 15 177 15 177 15 5663 0 6165 6 اتخاذ إجراءات للقضاء علً مخاطر ما بعد األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 تقٌٌم اإلجراءات التً اتخذت أثناء األزمة

 177 07 177 15 177 15 177 15 177 12 177 13 وضع برامج لتحسٌن صورة الوزارة

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف دور أجيزة العالقات العامة بعد حدوث األزمات في الوزارات     
المصرية يتمثؿ عمي التوالي في محاولة القضاء عمي اآلثار السمبية لألزمة، وتقييـ مدي النجاح والفشؿ 

كؿ منيا، تالىا ; مف جممة اإلجابات ل211في إدارة األزمة، ووضع برامج لتحسيف صورة الوزارة بنسبة 
; ، وأخيرًا اتخاذ إجراءات لمقضاء عمي مخاطر ما 6.8:إعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويمة األجؿ بنسبة 

                                                           
1
 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن دور اجهزة العالقات العامة بعد حدوث االزمة - 



 
 

              www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                     مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابعالعدد  211

; ، ولـ تختمؼ البيانات التفصيمية عمي مستوي كؿ وزارة عمي حدة عف تمؾ 96.8بعد األزمة بنسبة 
 اإلجابات. وتشير تمؾ البيانات إلي ما يمي:

بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية بالمنيج العممي في التعامؿ مع  التزاـ العامميف –2
 األزمات، حيث أنيـ يقوموف بميمة التقويـ لتوضيح جوانب الضعؼ والقصور لعدـ تكراره مستقباًل.

العمؿ عمي تحسيف صورة الوزارة التي يعمموف فييا لدي الجميور وىو ما يوضح إدراكيـ ألىمية  –3
لوظيفية مف جية، وحرصيـ عمي التعامؿ مع الجميور بصورة صحيحة، وضماف تأييده لموزارة أدوارىـ ا

 وسياساتيا مف جية أخري.
بالرغـ مف أىمية اتخاذ إجراءات إدارية ومؤسسيو لمقضاء عمي مخاطر ما بعد األزمة إال أنيا  –4

خاصة في ظؿ تزايد  -لمنطقي األمر غير ا -تراجعت عمي مستوي العامميف بوزارتي البتروؿ والكيرباء 
األزمات بيما ، سواء مف نقص البنزيف والسوالر ومشتقاتيما، أو انقطاع الكيرباء فترات طويمة. األمر 
الذي قد يعود إلي ارتباط حدوث األزمات بياتيف الوزارات لعوامؿ بيئية خارجية ال عالقة لموزارتيف أو 

 لمعامميف بيا في حدوثيا أو استمرار حدوثيا.
اتفقت البيانات السابقة مع ما انتيت إليو النتائج السابقة التي أشارت إلي أف فريؽ إدارة األزمة  –5

عميو ضرورة القياـ بالعمؿ عمي محو الصورة السمبية عف المؤسسة أثناء األزمة، مف خالؿ القياـ بإعداد 
ثار السمبية لألزمة في البرامج التي تضمف تحسيف سمعة وصورة المؤسسة، ومحاولة القضاء عمي اآل

أذىاف المتعامميف مع المؤسسة أو المنظمة، وذلؾ مف خالؿ التقييـ المستمر لكافة الجيود اإلدارية 
 .(38)لمعامميف بالمؤسسة

زادت درجة االرتباطات إلي أقصي حد عمي مستوي إجابات العينة بعد حدوث األزمات في  –6
، وبمغت قيمة معامؿ 1.112بمستوي داللة  1.844رسوف الوزارات المصرية واتضح أف قيمة معامؿ بي

T23.98  1.12بمستوي داللة . 
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 (11جدول رقم )

 6جوانب القصور فً إدارة األزمات لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة فً الوزارات المصرٌة

 

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف جوانب القصور لدي العامميف بأجيزة العالقات العامة في إدارة      
; ، تالىا عدـ 33.9األزمات بالوزارات المصرية تمثمت عمي التوالي في عدـ توفير فريؽ مدرب بنسبة 

األزمة، وعدـ التحرؾ بسرعة الحتواء ; ، وعدـ وجود خطة مسبقة إلدارة 32.5التخطيط الجيد بنسبة 
;، ثـ عدـ االىتماـ 26.8; لكؿ منيما، تالىا عدـ متابعة التغيرات المجتمعية بنسبة 29.7األزمة بنسبة 

; ، 23.9; ، ثـ عدـ االىتماـ بتحميؿ وشرح أسباب األزمة بنسبة 25.4الكافي بوسائؿ اإلعالـ بنسبة 
;، وأخيرًا عدـ حرص اإلدارة العميا عمي توفير 21ة بنسبة ثـ عدـ اتخاذ إجراءات حاسمة لحؿ األزم

; ، ولـ تخرج البيانات التفصيمية عمي مستوي العامميف بكؿ وزارة عمي حدة عف تمؾ 8.2البيانات بنسبة 
 المؤشرات. وتشير ىذه البيانات إلي :

ي تفاقـ األزمة عدـ التخطيط والتدريب الكافي إلدارة األزمات في الوزارات المصرية يؤدي إل –2
وزيادة آثارىا السمبية، حيث انتيت إحدى الدراسات الحديثة إلي أف سوء اإلدارة والتخطيط وعدـ وجود 

                                                           
1
 اختار المبحوث اكتر من بديل للتعبير عن جوانب القصور في ادارة االزمات  - 

                                                

 الوزارات

 جوانب القصور    

 التموٌن النقل الكهرباء البترول
القوى 

 العاملة
 اإلجمالً

 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك 8 ك

 2164 15 27 3 27 3 2660 4 1666 2 2361 3 عدم التخطٌط إلدارة األزمة بفاعلٌة

 2266 16 660 1 1363 2 2660 4 25 3 4661 6 عدم توفٌر فرٌق مدرب إلدارة األزمة

 1666 13 1363 2 27 3 27 3 25 3 1564 2 خطة مسبقة إلدارة األزماتعدم وجود 

عدم اهتمام الوزارة بعالقتها مع وسائل 

 اإلعالم
4 3766 2 166 1 660 1 660 2 1363 17 1463 

 1560 11 660 1 1363 2 660 1 3363 4 2361 3 عدم متابعة التغٌرات المجتمعٌة

 1666 13 1363 2 660 1 1363 2 5 3 3665 5 عدم التحرك بسرعة الحتواء األزمة

 17 0 6660 1 660 1 1363 2 663 1 1564 2 عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل األزمة

 061 5 1363 2 660 1 660 1 663 1 - - عدم حرص اإلدارة العلٌا علً توفٌر البٌانات

 1266 7 1363 2 660 1 660 1 1666 2 2361 3 عدم االهتمام بشرح وتحلٌل أسباب األزمة
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 .(39)برامج معدة لمواجية األزمة أدي إي زيادة الخسائر واألضرار اإلدارية واالقتصادية لدي المؤسسة
ية األكبر في القصور عف إدارة األزمات يقع إلي أف المسئول -ولو جزئيًا  -تفيد البيانات السابقة  –3

سواء الوزير أو مساعدوه أو مديرو العموـ ... إلخ( الذيف  -بالدرجة األولي عمي اإلدارة العميا في الوزارة 
تقع عمييـ مسئولية التحرؾ أواًل قبؿ العامميف بالعالقات العامة باعتبارىـ متخذي القرارات، وأف فريؽ 

يو ترجمة ونقؿ تمؾ القرارات مف خالؿ البيانات والتقارير التي يقوموف بيا ويقدموىا العالقات العامة عم
سواء في نشرات إعالمية، أو بيانات إعالمية أو تقديميا لممتحدث الرسمي في الوزارة أو إبالغ وسائؿ 

 اإلعالـ بيا.
والتنظيمية لدي إلي الضغوط اإلدارية  -ولو بصورة غير مباشرة  -أشارت البيانات السابقة  –4

القائميف بالعالقات العامة في الوزارات المصرية، حيث كشفت البيانات وىو ما أكدتو أيضًا المقابالت 
الميدانية معيـ أنيـ ال تتاح ليـ حرية الحركة أو القياـ بكؿ ما يودوف بو بحكـ ارتباطيـ بتعميمات 

نما بحكـ طبيعة أدوارىـ وتوجيات وقرارات معينة عمييـ القياـ بيا بغض النظر عف دق تيا أو صحتيا ، وا 
الوظيفية. وىذا األمر أشارت إليو العديد مف الدراسات السابقة، ولعؿ آخرىا ما كشفت أف االرتباط باإلدارة 
العميا وبضغوط البيئة اإلدارية والتنظيمية يؤدي إلي تراجع األداء والقدرة عمي االبتكار ويحد مف كفاءة 

 .(41)لمدي الطويؿنجاح المؤسسة عمي ا
 (12جدول رقم )

 مقترحات تطوٌر إدارة األزمات فً الوزارات المصرٌة لدي العاملٌن بأجهزة العالقات العامة
 

 8 ك المقترحات

 7560 60 تحدٌد مهام فرٌق العالقات العامة أثناء إدارة األزمات

 7666 67 التدرٌب علً إدارة األزمات والكوارث

 0463 52 الخاصة باألزمةحضور االجتماعات 

 6666 62 التدرٌب علً التخطٌط المستقبلً إلدارة األزمات

 7266 65 إعداد فرٌق عمل دائم مهمته التعامل مع األزمات

 0266 51 عدم التهوٌل أو التهوٌن من األزمة عند الحدٌث عنها

 0061 54 التواصل ا لدوري والمستمر بٌن العاملٌن فً المؤسسة

 0061 54 وسائل االتصال الالزمة للعمل أثناء األزمةتوفٌر 

 6061 61 توفٌر قاعدة بٌانات وتحدٌثها باستمرار

 77 63 تطبٌق مبدأ الثواب والعقاب فً إنجاز األعمال

 6666 62 وضع صورة الوزارة والحفاظ علٌها أمام الجمهور
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بأجيزة العالقات العامة لتطوير إدارة األزمات تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أف مقترحات العامميف     
 بالوزارات المصرية تمثمت كما يمي:

; وىو أمر طبيعي ومنطقي، حيث أصبحت 9.7:التدريب عمي إدارة األزمات والكوارث بنسبة  –
عممية اإلعداد والتأصيؿ والتدريب ضرورة ممحة خاصة إلمداد وتعريؼ ىؤالء باالتجاىات الحديثة في 

زمات والتعامؿ معيا. األمر الذي أشارت إليو إحدى الدراسات بأف الدورات التدريبية التخصصية إدارة األ
دارة األزمات مف عوامؿ نجاح المؤسسة والحفاظ  وفي المجاالت النوعية وخاصة الدراسات المستقبمية وا 

 .(41)عمي سمعتيا وصورتيا لدي المتعامميف معيا
; 6.8:لعامة أثناء إدارة األزمة في الترتيب الثاني بنسبة جاء تحديد مياـ فريؽ العالقات ا –

واتضح لمباحثة أثناء المقابالت الميدانية التأكيد عمي ذلؾ خاصة في ظؿ وجود متحدث رسمي في 
أنيـ قد يحدث بعض االلتباس  -ضمنيًا  -الوزارة، باإلضافة لممكتب اإلعالمي، حيث أشار المبحوثيف 

 التي يسمعونيا أو يقرأوىا في وسائؿ اإلعالـ وليس لدييـ أي بيانات عنيا.لدييـ بيف بعض التصريحات 
; ، حيث يساعد 3.9:جاء إعداد فريؽ دائـ ميمتو إدارة األزمات، في الترتيب الثالث بنسبة  –

 إعداد فريؽ دائـ إلي سرعة التحرؾ، وسرعة توفير البيانات الالزمة.
ز التكميفات واألعماؿ مف المقترحات الرئيسية بنسبة جاء تطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب في إنجا –

; لتطوير إدارة األزمات في الوزارات المصرية، لضماف الجدية في العمؿ مف جية، وعدـ المساواة 1:
 بيف العامميف وبعضيـ مف جية أخري.

; مف جممة اإلجابات التدريب عمي التخطيط المستقبمي إلدارة األزمات وىو أمر 99.7اقترح  –
أشارت إليو بيانات الدراسة، حيث يغيب التخطيط عمومًا والتخطيط الوقائي خصوصًا في أثناء إدارة 

 األزمات بالوزارات المصرية.
; مف إجابات العينة بضرورة المحافظة عمي صورة الوزارة والحفاظ عمييا أماـ 99.7طالب  –

االرتباط العاطفي بيف العامميف وبيف الجميور أثناء العمؿ في إدارة األزمة وىو مؤشر ميـ يدؿ عمي 
الوزارة التي يعمموف فييا. وكذلؾ توفير البيانات وتحديثيا باستمرار لمرجوع إلييا عند األزمات بنسبة 

; مف إجابات العينة بضرورة التواصؿ الدوري بيف العامميف في المؤسسة لعرض 88.2; ، وطالب 99.7
وسائؿ االتصاؿ الكافية بيف الزمالء وبعضيـ وبيف الجيات الجديد وعرض كؿ التفاصيؿ، وكذلؾ توفير 

المعنية وبيف وسائؿ اإلعالـ لضماف اإلدارة السميمة لمجريات األزمة في النياية. وكذلؾ حضور 
; ، وأخيرًا الحديث بواقعية عف 85.4االجتماعات الخاصة بإدارة األزمة مع اإلدارات األخرى بنسبة 

 ;.83.9بنسبة األزمة وعدـ التيويؿ منيا 
وتوضح البيانات السابقة: حرص العامميف بأجيزة العالقات العامة عمي إدارة األزمات في الوزارات 
المصرية بطريقة فاعمة تسيـ في إما االنتياء منيا بسرعة أو التقميؿ مف آثارىا ومخاطرىا، وضماف 
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ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمي التدريب الصورة اإليجابية لموزارة التي يعمموف فييا لدي الجميور المصري. و 
 العممي والمكثؼ عمي إدارة األزمات.

 

 النتائــج:

 توصؿ البحث إلي مجموعة مف الدراسات واالستخالصات يمكف رصد أىميا كما يمي:
ازدياد االعتماد عمي استخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة حيث أصبحت أحد المتطمبات المينية  –2

العالقات العامة في الوزارات المصرية. وىو ما يوضح أىمية استخداـ اإلنترنت لدي العامميف بأجيزة 
والمواقع اإللكترونية، ومواقع الوزارة وكافة المواقع األخرى التي تتيح حرية إرساؿ واستقباؿ المعمومات عبر 

ؿ الفوري مع كافة الخدمات االتصالية التي تتيحيا اإلنترنت وىو ما يسيـ بدرجة كبيرة في سرعة التعام
كافة األحداث والوقائع التي تحدث. وىو ما يكشؼ أيضًا حرص العامميف بالعالقات العامة في الوزارات 
المصرية عمي توظيؼ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة لما ليا مف أىمية كبيرة في دعـ االتصاالت المختمفة 

 لموزارة أو المؤسسة أو المنشأة.
عالقات العامة في الوزارات المصرية إلي ضرورة اإللماـ والمعرفة كشفت إجابات العامميف بال –3

بكافة األنشطة التي تقع بالوزارة ، وىو أمر طبيعي ومنطقي لفريؽ العالقات العامة الذي يجب أف يكوف 
لديو اإللماـ بما يقع داخؿ مؤسستو التي يعمؿ فييا بحكـ ارتباطو بمسئولياتو الوظيفية التي تحتـ عميو 

إعداد البيانات والتقارير وتقديميا سواء لرؤسائو أو لوسائؿ اإلعالـ، حيث إف عدـ اإللماـ بأنشطة  ضرورة
المؤسسة يؤدي إلي عدـ القدرة عمي التحدث والتواصؿ مع الجميور الداخمي أو الخارجي لممؤسسة، 

عمي صورة وسمعة فضاًل أنو قد يؤدي الضطراب العالقة مع وسائؿ اإلعالـ أو مندوبييا وينعكس سمبًا 
 المؤسسة في النياية.

ارتبطت طبيعة األدوار التي يقوـ بيا العامموف بالعالقات العامة بالوزارات المصرية في األدوار  –4
 الكالسيكية النمطية التي ال تخرج عف حدود االلتزاـ بالبيئة اإلدارية والتنظيمية داخؿ المؤسسة أو الوزارة.

وظيفية لمعامميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارات المصرية بطبيعة ارتبطت طبيعة األدوار ال –5
التصورات النظرية التي تحدد السمات العامة ألدوار رجاؿ العالقات العامة الذيف تقع عمييـ التعبير عف 
السياسة العامة لممؤسسة أو المنظمة التي يعمموف بيا لضماف تقديـ المعمومات الصحيحة لمجميور 

 اإلعالـ لتوعية الجميور وتعزيز قيـ الشراكة المسئولة في التصدي لمشائعات. ولوسائؿ 
كشفت البيانات أف المسميات التي تطمؽ عمي أعضاء فريؽ إدارة األزمات بالوزارة المصرية  –6

يختمؼ مف وزارة ألخري وتتداخؿ أحيانًا المسميات وبصفة عامة كشفت المؤشرات أف أكثر المسميات ىي 
; ، تالىا فريؽ العالقات العامة واإلعالـ، 3.9:إلعالمي، والمتحدث الرسمي ومساعديو بنسبة المكتب ا

; ، ثـ حسب األزمة 93.9; لكؿ منيما، ثـ خبراء إدارة األزمة بنسبة 99.7وفريؽ إدارة األزمة بنسبة 
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 ;، وأخيرًا عضو إعالـ األزمة. 88.2ذاتيا بنسبة 
لعالقات العامة في الوزارات المصرية إلدارة األزمات تتمثؿ أتضح أف تصور العامميف بأجيزة ا –7

عمي التوالي في مواجية األزمة، والبحث عف أسبابيا والعوامؿ المؤثرة فييا لمعمؿ عمي تقديـ الحموؿ 
 العممية الممكنة ليا مف الخبراء والمتخصصيف. 

وقائي إلدارة األزمات عمي كشفت المقابالت الميدانية تراجع االعتماد عمي أسموب التخطيط ال –8
مستوي جميع إجابات العامميف بأجيزة العالقات العامة بالوزارة المصرية، وىو ما يوضح أف أسموب إدارة 
األزمات يعتمد عمي الطريقة الكالسيكية المعتادة أنو بعد حدوث األزمة تبدأ األجيزة في التحرؾ، ويدعـ 

األزمات عمي مستوي اإلجابات التفصيمية واإلجمالية أيضًا، ذلؾ تراجع نسبة اإلجابات الخاصة بالتنبؤ ب
األمر الذي يشير ولو جزئيًا إلي إعادة النظر في أساليب إدارة األزمات في الوزارات المصرية عينة 

 الدراسة.
تعتمد إجراءات إدارة األزمات لدي العامميف بالوزارات المصرية عمي خطوات إدارة األزمات  –9

تبدأ باالتصاؿ باإلدارة العميا وتحديد القرارات والبحث في أسباب األزمة وتوفير المعمومات العممية والتي 
واالستعانة بالخبراء وتقديـ المعمومات لوسائؿ اإلعالـ والعمؿ بروح الفريؽ أثناء التواصؿ مع الجميور 

 سواء الداخمي أو الخارجي.
العالقات العامة في إدارة األزمات كشؼ البحث أف جوانب القصور لدي العامميف بأجيزة  –:

; ، تالىا عدـ التخطيط 33.9بالوزارات المصرية تمثمت عمي التوالي في عدـ توفير فريؽ مدرب بنسبة 
; ، وعدـ وجود خطة مسبقة إلدارة األزمة، وعدـ التحرؾ بسرعة الحتواء األزمة بنسبة 32.5الجيد بنسبة 

;، ثـ عدـ االىتماـ الكافي 26.8يرات المجتمعية بنسبة ; لكؿ منيما، تالىا عدـ متابعة التغ29.7
; ، ثـ عدـ 23.9; ، ثـ عدـ االىتماـ بتحميؿ وشرح أسباب األزمة بنسبة 25.4بوسائؿ اإلعالـ بنسبة 

;، وأخيرًا عدـ حرص اإلدارة العميا عمي توفير البيانات 21اتخاذ إجراءات حاسمة لحؿ األزمة بنسبة 
 ; .8.2بنسبة 

 

ى-لدرادةى:توصواتىا

يػػػزة العالقػػػات أجلرفػػػع كفػػػاءة اتصػػػاالت  بعض االجػػػراءات بمراجعػػػة نتػػػائج الدراسػػػة نوصػػػي بػػػ     
 -العامة في المنظمات :

عمي الرغـ مف اف خطط اتصاالت االزمة تساعد عمي ادارة االزمة بفاعمية اال اف ىذه الخطط تعد  -2
جزءا فقط مف تمؾ المتغيرات التي تحدد ممارسة العالقات العامة اثناء االزمة وعمي ذلؾ يجب عمي 

ت اخري ممارسي العالقات العامة النظر إلي أبعد مف الجوانب التقنية في االتصاؿ لتشمؿ متغيرا
تؤثر عمي فعالية ادارة االزمة ، فالعالقات العامة التعمؿ في فراغ والظروؼ التي تحيط بالمنظمة 
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تؤثر بشكؿ مباشر عمي بناء وممارسة وظائؼ العالقات العامة ومف ىذه الظروؼ والمتغيرات 
 الثقافة االتصالية لممنظمة ومدي استقالؿ العالقات العامة في اتخاذ القرار 

 توصي الدراسة في ظؿ المتغيرات المستمرة في بيئة العمؿ  وسعي المنظمات  لتحقيؽ أىدافيا  -1
تعامؿ مع األزمات ممتنبوء باألزمة قبؿ حدوثيا وبناء السيناريو اإلفتراضي لليط المستقبمي طبالتخ

ات والتعامؿ عمى ميارات إدارة األزمبالعالقات العامة تدريب العامميف  والتأكيد عمياب بوعالج األس
  معيا لتحقيؽ اقصى الفعالية حياليا

إدارة االتصاؿ في األزمات مسألة تحتاج إلى الكثير مف المينية ، والقدرة عمى اإلدارة والتخطيط،  -4
وبناء وتنفيذ برامج اتصاؿ فعالة تستيدؼ الجميور الداخمي ، والخارجي لممؤسسة ، ووسائؿ إعالـ .

اجيزة العالقات عميو توصي الدراسة بعمؿ دورات تدريبية وتأىيمية في ادارة االزمة لمعامميف في 
وفي ىذا الشأف نوصي   . العامة وخاصة لغير مؤىميف اكاديميا في مجاؿ العالقات العامة واالعالـ

دورات تديريبة وورش مركز اعداد القادة االدارييف التابع لمجياز المركزي لمتنظيـ واالدارة بعقد 
 عمؿ متخصصو ليـ في ىذا لشأف .

أىمية قياـ جياز العالقات العامة باعداد مجموعة مف االنشطة االتصػالية فػي االوقػات العاديػة  -5
مثػػػؿ المحاضػػػرات والنػػػدوات وورش العمػػػؿ تسػػػتيدؼ بنػػػاء ثقافػػػة تنظيميػػػة لػػػدي العػػػامميف فػػػي 

يـ بػػأف كػػؿ المنظمػػات معرضػػة لحػػدوث المنظمػػات عمػػي اخػػتالؼ مسػػتوياتيـ واثػػارة الػػوعي لػػدي
ازمات في اي مرحمة مف المراحؿ ومف الالـز االستعداد لمواجيتيا لتقميؿ االضرار التي تمحؽ 
 بالمنظمة وسمعتيا ومكانتيا لدي الرأي العاـ وزيادة معرفتيـ بدور كؿ منيـ في ىذا الشأف .

مجػاؿ ادارة االزمػات لمسػاعدتيـ  استعانة العامميف بالعالقات العامػة بػالخبراء المتخصصػيف فػي -6
 في تحديد المخاطر المحتممة ووضع االسس لعمؿ فريؽ ادراة االزمات مستقبال 

عمػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع  وزاراتضػػرورة تػػدريب مػػديري العالقػػات العامػػة والمتحثػػيف الرسػػمييف لمػػ -7
مواجيػػو  وسػػائؿ االعػػالـ اثنػػاء االزمػػات لرفػػع مسػػتوي ميػػارات االتصػػاؿ لػػدييـ بمػػا يمكػػنيـ مػػف

 الموقؼ بكفاءة . 
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reconsider the crisis management in the Egyptian ministries within this 

study. 

5. Crisis management procedures are based on scientific Crisis Management 

steps. 

6. Deficiencies in the crisis management in the Egyptian ministries are 

failure to provide trained team, lack of planning, lack of a prior plan to 

crisis management , and sluggish response to control the crisis. 
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The role of the public relations department of internal crises 

management in Egyptian ministries"Afield study" 
 

Dr. Magda Abd El- Monem Makhlouf            
                                                                                         Lecture of public relations and advertising 

                                                                                           Higher Institute for Media and Communication Arts 
                                                                                            City of culture and science  October 6. 

Abstract: 

   The main aim of this study is to assess the role of public relations 

department in management of the internal crisis in some of Egyptian ministries, 

and the extent of its success in this role through its cooperation with the internal 

and external audience and providing information to the media, which aims to 

explain the official and institutional procedures to solve the crisis. 

The study belong to quantitative descriptive studies to obtain all information 

about the role of the public relations department in internal crises management 

in Egyptian ministries to know the relations between its variables and the degree 

and direction of these relations and their impact on the terms of the 

communication phenomenon. 

The researcher depended in the collection of data on a questionnaire which was 

applied to a sample of deliberate public relations employees in Egyptian 

ministries)Transportation, oil, Supplies, electricity, and labor force) by fifteen 

researched employees from each ministry of former ministries. 

The results of the study:- 

1. The increased dependence of use of modern communication techniques, 

as it became one of the professional requirements for the PR employees 

in Egyptian ministries, PR employees are keen in using modern 

communication technology in the support of various communications in 

the ministry, institution or facility. 

2. Nomenclatures of the members of the Crisis Management Team differ 

from a ministry to another (the more used nomenclature is the 

Information Office, and the spokesman of the group, then information 

and public relations team, and the crisis management team, and finally 

the crisis management experts). 

3. The image of PR workers in different Egyptian ministries in crisis 

management, looking for its causes and factors affecting it aiming at 

finding available practical solutions provided by crisis experts and 

specialists. 

4. Decline in dependence on the preventive planning approach in crisis 

management which was observed in the answers of public relations 

workers in the Egyptian ministries which indicates -at least partially- to 
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