
  دور العالقات العامة يف تطوير عمل املؤسسة الوقفية  
  ديبحكومة مؤسسة األوقاف،  ،استشاري الدراسات والعالقات املؤسسيةسامي الصالحات، . د

  
  ملخص الدراسة

  
 11ال سيما بعد أحداث , إن واقع املؤسسات الوقفية أو اخلريية يف عاملنا العريب واإلسالمي

سبتمرب وأحداث العراق، والتحوالت اإلقليمية والدولية تفرض عليها عمالً جاداً يف هذا القطاع 
قبل هذه   Public Relationsكانت جهود مسؤويل قطاع العالقات العامة  واملضمار، فإذا

، فإا اليوم ملزومة "إجراءات روتينية"وعبارة عن " تقليدية"األحداث تعترب عند علماء هذا العلم 
  .بالرقي إىل مستوى احلدث والعمل مبوازته

وقفية يندرج يف إطار عاملني العتبار هام أن العالقة بني مضمار العالقات العامة واملؤسسة ال
وعوامل , األول الوضع الطبيعي واملهين للعالقات العامة، ال سيما كعلم حديث ختصصي, أساسني

فهي تقليدية العمل املهين لقطاع العالقات العامة , أما العامل الثاين, التقدم واالزدهار واالبتكار فيه
دراسة بصورة خاصة، وإن كنا نرى أن بعض للمؤسسات اإلسالمية بصورة عامة، والوقفية حمل ال

املؤسسات الوقفية قد فاقت الكثري من املؤسسات اإلسالمية ذات الطابع اخلريي أو االجتماعي أو 
  .االستثماري يف الكثري من األحيان

  : وللوقوف على هذه اإلشكالية، سندرسها من مبحثني مها
  

احلديث عن العالقات العامة كعلم ول فيه ، نتامدخل متهيدي للعالقات العامة: املبحث األول
  .حديث قائم على أصول وأسس ووظائف ونشأة وأهداف

  
نوعية ، من خالل آليات تطوير قطاع العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية: املبحث الثاين

  .اطئةاخللوكيات موظفي العالقات العامة، ووضع االستراتيجيات واالبتعاد عن الس
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  املقدمة 
نشاطاً ملحوظـاً يف   -ال سيما عقد التسعينيات  -العقود الثالثة املاضية من القرن املاضي  مثلت

العمل املؤسسي الوقفي، ففي ظل الصحوة اإلسالمية وامتدادا املباركة على أبناء عصرنا احلاضر، 
تمـع  ، ليس فقط من باب املثوبة واألجر، وإمنا من باب تنميـة ا 1بدأ االهتمام بشعرية الوقف

  .اقتصادياً واجتماعياً، بل وسياسياً
ولقد أثبتت الكثري من املؤسسات الوقفية قدرا على مواصلة العمل املؤسسـايت مـن خـالل    
االنسجام مع اجلمهور، لكن مع هذا االنسجام املتبادل جيدر بنا التنويه على أن العمل الوقفي مـا  

فقصوره يف اجلانب اإلعالمي قد أدى إىل ضعف زال حباجة إىل الكثري من اإلمكانيات اإلعالمية، 
تفاعله مع اجلمهور، ولعل من أهم نقاط الضعف اإلعالمي اليت تعاين منها املؤسسـات الوقفيـة   

  . برمتها حمدودية قطاع العالقات العامة، سواء أكان داخل املؤسسة أو خارجها
على اإلعالن الفعال يف بعض  فإذا كانت املؤسسة الوقفية وغريها من املؤسسات املدنية اعتمدت

األحيان، وأمهلت قطاع العالقات العامة، فهذا ألن الكثري من املؤسسات الرمسية الكبرية يف عاملنا 
  .العريب واإلسالمي قد اعتمدت ذلك، وهذا حبد ذاته غري مربر أو معتمد علمياً

اإلعـالن  أمهية يف ظل تساقط فرضية بل املنظور إليه علمياً وحبثياً، أن فعالية العالقات العامة تزداد 
اسـتطالع  ، يظهر على هذا السقوط وللتدليل، قوم به قبل ثالثني عاماًيالذي كان وفقدانه الدور 

فـإن   ،عد الصيادلة واألطباء ورجال الدين يف قمة الشرائح اليت يثق ا اتمعيرأي يبني أنه يف ما 
 املرتبـة ليحلوا يف  ،ذين مت استطالع آرائهممن ال% 10اإلعالن ال حيظون سوى بثقة  أخصائيي

  .2%9قبل األخرية حيث مل يأت خلفهم سوى الباعة املتجولني يف آخر الذيل بنسبة 

                                                 
يعين احلبس مطلقاً، سواء كان حسياً أو معنوياً، وهو مصدر وقفت أقف مبعىن حبست، ومنه حبس الدابة إذا حبستها على فالوقف يف اللغة،   1

ويف االصطالح ". وقَف الدار على املساكني إذا حبسه:" مكاا، ومنه املوقوف ألن الناس يوقفون، أي حيبسون للحساب، ومنه قول العرب
وهو الوقف على  :ويقصد به وقف املرء على نسله أو أقربائه، ووقف خريي :أهلي ،، وهو على نوعنيصل وتسبيل املنفعةفهو حتبيس األ: الفقهي

، فهذا أمجع التعاريف يف تعريف الوقف، ولعله يشمل كافة أقوال الفقهاء "حبس العني وتسبيل مثرا: "وأفضل التعاريف، قوهلم. جهة بر ومعروف
حيق التصرف  تقطع التصرف يف رقبة العني اليت يدوم االنتفاع ا، وال جيور التصرف ا، يف نفس الوق: أحكامه وهويف تعريف الوقف وبيان 

  .مبنافعها ومثراا
) م1987مطبعة حكومة الكويت، : الكويت(مصطفى حجازي، : ، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس: حممد الزبيدي: انظر يف هذا

  .2/1051، .)ت.إدارة إحياء التراث اإلسالمي، ط: قطر(مجاعة من احملققني، : ، حتقيقاملعجم الوسيطالعربية، ، جممع اللغة 24/467
  www.aljazeera.net/books :، نقالً عن موقع اجلزيرةالعامةاإلعالن وصعود العالقات  سقوط، بوك ريفيوز كامربدج: انظر  2
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 1997اإلنفاق على اإلعالن يف تزايد فإن فاعلية اإلعالن يف تناقص، ففي العام  حجمكان  وإذا
، ويف % 8بـ 1998ويف العام % 7ـعلى اإلعالن يف الواليات املتحدة األمريكية ب اإلنفاقمنا 

ومل حيـدث  . مليـار دوالر  291حيث بلغ اإلنفاق حنو % 10بـ  2000و 1999 العامني
أيلول وكان / سوى بسبب هجمات احلادي عشر من سبتمرب 2001يف العام % 6 بنسبةاهلبوط 
هـذا املبلـغ   مليار دوالر فإن  244، وإذ أصبح اإلنفاق اإلعالين منذ عشرين عاماً األولاهلبوط 
  . 3من إمجايل الدخل القومي األمريكي% 2.5حنو  يعادل

، ما جيعل إمكانية رسالة يومياً 237هلا الفرد تصل لـ يتعرضولكن معدل الرسائل اإلعالنية اليت 
وكالء اإلعالن مثلهم مثل عامل ال يوجد ، والفرد حمدودة ومكلفة للغاية يفتأثري الرسالة اإلعالنية 

  .4له أن يرى كل املشاكل على أا مسامري لذا حيلو ،مطرقةسوى  حوزتهيف 
ومثال ذلك شركة مايكروسوفت، اليت ، تطور العامل مع العامةلعالقات ل صعودويف املقابل هناك 
 مايكروسوفتمليار دوالر، وال أحد يشك أنه يف ما لو مل تضع  65بـ التجاريتقدر قيمة امسها 

 ليس صـحيحاً  أنهفإا ال زالت ستنجح النجاح نفسه، كما  ،ضيةاملا أي إعالن يف العشرين عاماً
برذرز،  وليخمانفهناك شركات مثل كاردينال هيلث،  ،أن ضخامة مايكروسوفت سبب شهرا

  2001دخلها العـام   بلغوغريها أكرب من مايكروسوفت وال حتظى بشهرا، أو شركات أخرى 
  . الشهرةدون أن تكون بذات ملايكروسوفت  23مليار دوالر مقارنة بـ )38(

أن  1995 وينـدوز مليون دوالر اليت دفعت إلطالق  200فمثال ال ميكن االعتقاد أنه دون الـ
وشخصية بيل غيتس  جديد،الربنامج ما كان ليحقق النجاح والواقع أن ثورية الربنامج مبا فيه من 

الـيت   للطـوابري وأدت  ،تجعامالن رئيسان يف التغطية اليت حصل عليها املن -صاحب الشركة  -
  . 5وما بعده 95انتظرت يف منتصف الليل إلطالق ويندوز 

                                                 
  . املرجع السابق، بوك ريفيوز كامربدج  3

ظهرت االحصائيات ذاا أو .2003مليون دوالر سنة  244.1ليبلغ  2002مقارنة بسنة  %24 بنسبة سجل االنفاق االعالين يف االمارات منواً
مليون  496اليت بلغ حجم االنفاق االعالين فيها عالين يف منطقة اخلليج بعد السعودية اإل ان االمارات تأيت يف املرتبة الثانية من حيث االنفاق

جريدة انظر  .مليون دوالر 545اعالين بلغ  وحتتل مصر املرتبة االوىل يف هذا اال يف منطقة الشرق االوسط حبجم انفاق .2003دوالر سنة 
  .2004، يناير الشرق األوسط

  . املرجع السابق، بوك ريفيوز كامربدج  4
  . رجع السابقامل، ك ريفيوزبو كامربدج: انظر  5
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على عكس اإلعالن الذي يكون إطالقه أشـبه   املسارما تكون بطيئة  العالقات العامة كثرياً ومحلة
العالقات العامة ميكن تشـبيهها باجلبـل    محلةفإن  وعملياً ،بإطالق محله عسكرية يف موعد حمدد

اجة جلدول زمين ونشـاط وجهـد للوصـول    فاحل. ن خطوتني، صعود اجلبل ونزولهوتتكون م
فحملـة   ،العالقات العامة ستفشل ال حمالـة  محلةللمطبوعات ووسائل اإلعالم، ودون صرب فإن 

بعكس اإلعالن الذي إذا ما أوكل إليه  ،العقلية الصورةالعالقات العامة تستهدف الدماغ وتكوين 
، ولعل املؤسسات الوقفية الناجحة هـي  االنتباه والفضول إثارةسريكز على إطالق ماركة ما فإنه 

تعمل اليت تستطيع تكوين شبكة من األنصار واملؤيدين عرب موظفي العالقات العامة، ال سيما أا 
ـ شومتعلى السيطرة على العقل العام ، أو ما يطلـق عليـه نـوم     " هندسـة الـرأي   " كي س

Engineering opinion 6 ،اإلعالن مهما كان جذاباً ال يستطيع إبقاء اسـتمرارية جنـاح    وأن
  .املؤسسة الوقفية دائماً

يف هذه الورقات، حناول تسليط الضوء على فعالية قطاع العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية، 
بغرض تطوير أدائها داخل اتمع والنهوض بالوقف كرسالة إسالمية ذات طابع إنساين 

  .وحضاري
  : ل اإلجابة على التساؤالت التاليةمن خال

  ما هي مسات وميزات موظفي العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية؟ 
، من خالل إدراك االستراتيجيات كيف متارس وظيفة العالقات العامة يف الواقع الفعلي للمؤسسة

 ؟ والتقليل من السلوكيات اخلاطئة
ما يتيحه اتمع من أدوات االتصال ووسائله  وكما هو معلوم أا وظيفة اتصالية تستخدم كل

وأساليبه ملؤسسة، وما تستطيع املؤسسة استخدامه من هذه األدوات والوسائل لالتصال 
جبماهريها، كما يلزم قسم العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية أن يكون العاملون فيها ملتزمون 

  . 7احل اجلماهري وبأخالقيات اتمع وقيمه وعاداتهالتزاماً أخالقياً بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبص
  

                                                 
دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، (، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، أخالقيات العالقات العامةسليمان صاحل،   6

 ).2004مايو 
، ورقة مقدمة عالقات العامة يف الدول العربيةمالحظات حول بعض مسات الشخصية العربية وممارسة وظيفة الحممد ناجي اجلوهر، : انظر  7

  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، 
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 مدخل متهيدي للعالقات العامة :املبحث األول
  

احلديث عن العالقات العامة كعلم حديث قائم على أصول وأسس ووظائف، ليس بالسهل أن 
ا حيويه حبث أو قراءة استنباطية، ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله، فسنتناول يف مبحثنا هذ

مدخل تعريفي عن العالقات العامة، وحتديد ألهم أهدافها، مث نتعرض ألسباب تطورها، 
  .الوظائف اليت متارسها من خالل مناذج ممارسة العالقات العامةو

كوسيلة  اإلنسانحيث مارسها  رض،العالقات العامة منذ وجود اإلنسان على وجه االفبدايات 
 الرأيعلى  واحلكام للتأثريفقد اهتم ا القادة  ،الذي يعيش فيهلتحقيق التفاهم والتعاون مع اتمع 

 أماماخلطابة  أسلوب واحيث استخدم، العام لرعيتهم من خالل إقناعهم بأفكارهم وآرائهم
  . ونشر معتقدام ووجهات نظرهم ى آرائهمعل للتأثرياجلماهري 

به معظم اإلدارات يف خمتلف  فوبعد أن كانت وظيفة العالقات العامة جمرد عمل هامشي ال تعتر
ال سيما بعد النظام العاملي , فقد أصبحت منذ عدة عقود مضت, البلدان حىت املتقدمة منها
، وعصر االنترنيت، وسرعة االتصال واملواصلة Globalization العوملةاجلديد، أو ما يسمى ب

ومواقف , ة إىل مجاهريهاالعاملية وظيفة استراتيجية يعول عليها كثرياً يف بيان صورة املؤسس
األمر الذي حيقق التوافق واالنسجام واألقدام على التفاعل , إىل مؤسساا واجتاهات اجلماهري

بكل ما فيها من صعوبات ومبا هلا من تطلعات وأهداف , والتعامل بني طريف هذه املعادلة
  .8وغايات

أن تتكيف بشكل متسارع رة عامة وقفية أو اخلريية واالجتماعية بصوحتم على املؤسسات التيلذا 
إضافة إىل تأثريات مجاعات الضغط اليت  ،والتغريات اإلقليمية والدولية مع احتياجات اجلمهور

إذا كنت تعترب أن التعقيدات  :"James Harrington، يقول أصبحت مهيكلة بطريقة منظمة
هذا ما حيتم على   يف بدايته،فتسيري التعقيدات مل يزل إال، فإنك مل ترى بعد أي شئ ،احلالية صعبة

                                                 
جديد  منظور حنو، عمراين ايدعبد ، وورقة أمهية موقع جهاز العالقات العامة على اهليكل التنظيمي للمؤسسةجهاد الشريدة، ورقة : انظر 8

دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، (، ورقتان مقدمتان ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، لعوملةايف ظل  العامة العالقات لتدعيم
  ).2004مايو 
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أن تعيد النظر العميق يف أمناط تسيريها من أجل التمكن من البقاء  -أو املؤسسات  - التنظيمات 
  .9"يف مثل هذه الظروف

العالقات العامة بإمكاا أن تقدم إضافة متكن من املرور إىل اقتصاد املعلومة مع العمل على البقاء و
للمؤسسات  جداً قوياً  Armand Feingenbaumوقد جاء حتذير ، عامليةضمن بيئة من املنافسة ال

اليت  فإا ستالقي صعوبات، أما اجليدة جداً إن املؤسسات اجليدة سوف تندثر،" :حيث يقول
  .10"ستبقى هي املؤسسات املمتازة فقط

ة هامة من قد أصبحت وظيف, إن وظيفة العالقات العامة اليت يعمل ا اليوم الكثري من األشخاص
بعد أن سرت شائعة عملية بني موظفي هذا القطاع التقليديني، حيث مفادها إن , وظائف املؤسسة

وظيفة العالقات العامة هي وظيفة من ال مهنة له، فأصبحت ترى الكثري ممن ال جيد عمالً أو جماالً 
  .يف ختصصه، ينتقل للعمل ذه الوظيفة
فإا قدمية منذ هبوط , مية كعملية اتصال أو شكل من أشكالهوباعتبار العالقات العامة وظيفة إعال

العتبار الرغبة واحلرص على تقدمي الذات إىل اآلخر والتعرف على , اإلنسان إىل هذه املعمورة
  . واليت هي حبد ذاا متثل فلسفة العالقات العامة املعاصرة, اجتاهات اآلخر ومواقفه
ظهرت مع ظهور البشرية على , العامة ظاهرة اجتماعيةالعالقات :" يقول عبد احمليي حممود

هي أن العالقات العامة ظاهرة , وهذا يؤكد حقيقة ثابتة, وتطورت بتطور اتمعات, األرض
 ااجتماعية وجدت يف اتمع كنتيجة طبيعية لالحتكاك اإلجتماعي بني أفراده وهيئاته باعتباره

  . 11"املنظمات واهليئات املوجودة يف اتمع نشاط حيوي وضروري اإلنسان يف معامالته مع
ويف احلضارة اإلسالمية فيبني حممد اجلوهر أا استطاعت تطوير مفهوم العالقات العامة واألساليب 
والوسائل اليت تستخدم فيها، فقد مارس النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  أساليب االتصال 

جيتمع م يف املسجد , قد كان دائم االتصال بالناسف, والعالقات العامة مع الناس بأكمل صورها
وشكاواهم ويتعرف على مطالبهم وآرائهم كما أنه صلى اهللا عليه , فيسمع أخبارهم, بعد الصالة

                                                 
مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن ، ورقة يف الوطن العريبإستراتيجية لتطوير ممارسة العالقات العامة حنو بن دريدي فوزي، : نقالً عن 9

  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (العريب يف ظل العوملة، 
  .يف الوطن العريبإستراتيجية لتطوير ممارسة العالقات العامة حنو بن دريدي فوزي، : نقالً عن 10
  .املرجع السابق، نقالً عن جهاد الشريدة، 5ص ة العالقات العامة واإلعالم يف اخلدمة االجتماعي, عبد احمليي حممود 11
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قد اتبع أسلوب األنصال املباشر مع الناس وغري املباشر من خالل الرسائل اليت كان , وسلم
  . 12ىل اإلسالميوجهها إىل امللوك واألمراء يدعوهم فيها إ

الذي , فقد ارتبطت ممارستها بنشوء احلضارة والتطور احلضاري, أما العالقات العامة احلديثة
حيث أن التطور الذي شهدته , حدث يف الغرب بصفة عامة ويف الواليات املتحدة بصفة خاصة

صناعية هذه الدولة منذ تأسيسها قبل ما يزيد على قرنني من الزمن يف ااالت العلمية وال
كما أنه , كان وراء تطور وظيفة العالقات العامة, والتجارية والسياسية واالقتصادية بشكل عام

  . كان للعالقات العامة دور رئيسي يف تطور األوضاع االقتصادية فيها  من جانب آخر
شر ويرى البعض إىل أن العالقات العامة مبفهومها احلديث مل تعرف إال يف أواخر القرن التاسع ع

حيث نتج عن التقدم الصناعي يف اتمعات الغربية ظهور املؤسسات , وأوائل القرن العشرين
األمر , الصناعية الضخمة اليت تعتمد على مبدأ اإلنتاج الكبري واستخدام األعداد الكبرية من العمال

ه على والذي حتم بدور, الذي أدى إىل اتساع قاعدة اجلماهري اليت تتعامل مع هذه املؤسسات
اليت ميكن من خالهلا  احملافظة ثقة اجلماهري , إىل البحث عن األساليب,أصحاب الصناعات 

  . 13وكان ذلك من خالل أنشطة العالقات العامة, وتطويرها
العالقات العامة يف بداية  بإنشاءالكبري يف االهتمام  األثر األمريكيةكان للواليات املتحدة ولقد 

  .  م1903يف العام  Ivy Lee ئدها القرن العشرين على يد را
كما تعترب العالقات العامة حلقة الوصل بني أي مؤسسة واتمع الذي تعمل فيه، حيثُ أن كل 
مؤسسة يف اتمع تعمل على تقدمي خدمة أو منتج معني ألفراد هذا اتمع، لذلك فإنه ال بد من 

باخلدمة اليت تقدمها، وتسعى املؤسسات قيام عالقة عامة مع أفراد ذلك اتمع دف إقناعهم 
احلديثة مبختلف أنواعها إىل احلصول على رضا مجهورها الداخلي واخلارجي عنها، مما ينعكس 
على البعد اإلستراتيجي للعالقات العامة فيما يتعلق بالتخطيط وصناعة القرار بعيداً عن املفهوم 

فات واامالت وإستقبال الوفود والقيام باملهام التقليدي للعالقات العامة يف كوا ترتبط بالتشري
  .اإلعالنية 

إن أمهية العالقات العامة تكمن يف قدرتـها أساساً على تأهيل املوارد البشرية للمشاركة يف حتقيق 
التنميـة الشاملـة ، نظراً ملا للموارد البشرية الكفؤة من أثر واضح وإجيايب يف تعزيز اإلنتاجية 
                                                 

  .املرجع السابق، نقالً عن جهاد الشريدة، 34ص ,العالقات العامة والتنمية, حممد ناجي اجلوهر  12
  .، بتصرفأمهية موقع جهاز العالقات العامة على اهليكل التنظيمي للمؤسسةعن جهاد الشريدة،  13
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ونوعاً، وبالتايل رفد مؤسسات اتمع بالكفاءات العلمية واخلربات العملية، ومبا  اإلدارية كما
 .14يعكس درجة اإلرتقاء مبوظف العالقات العامة وزيادة معرفته اإلدارية ومهاراته العملية

فما زال هذا القطاع يعاين مشاكل , أما قطاع العالقات العامة يف مؤسسات العربية واإلسالمية
نظيمية وغريها، فعلى املستوى اإلداري هناك قصور يف فهم بعض اإلدارات لوظيفة إدارية وت

هذا القصور يف الفهم , العالقات العامة يعد من بني األسباب الرئيسية اليت تعيق عمل هذه الوظيفة
األمر الذي يؤدي , إىل متطلبات العمل تعدم توفري مثل هذه اإلدارا, الذي ينتج عنه بالطبع

وإحداث الشلل فيه وميشه على مستوى املؤسسة، وما , إىل ضعف جهاز العالقات العامةبالتايل 
زال بعض املؤسسات العربية أو اإلسالمية متارس هذا الوظيفة بنوع من التقليدية والروتينية 
اجلامدة، وكأن العادات العربية مبجلها علوم قطعية ال تقبل التطوير أو املغايرة، ولضرب مثال على 

لك، أننا قد جند مؤسسات عربية ضخمة ميثل فيها قسم العالقات العامة قسم القائم على أمور ذ
حسن الضيافة العربية، ونوعية الطعام املقدم لضيوف املؤسسة، أي اختزل أمر هذا القطاع الضخم 

  .  يف عمل مطعم يقدم لزبائنه املأكوالت
يصبح من احليوي التفكري يف مناذج " ف ضمن هذه الظروهذه العملية اليت قد يعتربها البعض 

إحدامها تشمل تأثريات البيئة احمللية مبا هلا من تأثري قوي على كل  جديدة حتمل خاصتني رئيسيتني،
إضافة إىل ، وثانيهما يشمل التحوالت الكونية يف جمال العالقات العامة واالتصال حتول أو تعديل،

قوانينها وشروطها اليت جعلت من التبادالت املعرفية و الرهانات اجلديدة اليت فرضتها العوملة ب
  .15 والعشرون إحدى امليزات اليت تطبع القرن الواحد.. التقارب

  16تعريف العالقات العامة 
 فيها بأافالبعض يرى حال املصطلحات احلديثة،  مصطلح العالقات العامة، التعاريفتعددت 

 يرىوآخر ، واجلمهورؤسسة فاهم املتبادل بني املتعزيز الت إىلخمطط ومستمر يهدف  إداريجهد 
قامة التعاون والتفاهم إو أنواعهان دور العالقات العامة يتمثل يف كسب ثقة اجلماهري مبختلف بأ

بأا اجلهود اإلدارية املخططة ، وآخر الداخلية واخلارجية هاومجاهري ؤسسةاملشترك بني امل
نشاط : ومجهورها، كما تعرف بأا ؤسسةاملاملتبادل بني  واملستمرة اليت دف إىل تعزيز التفاهم

                                                 
  .، بتصرفعامة يف صنع القرار االقتصاديدور العالقات ال، أمحد زكريا صيام 14
  .يف الوطن العريبإستراتيجية لتطوير ممارسة العالقات العامة حنو بن دريدي فوزي،  15
  .دور العالقات العامة يف املؤسساترافع امحد دراغمه، دور العالقات العامة يف صنع القرار االقتصادي، ، أمحد زكريا صيام 16
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نشاط إداري يعمل : إتصايل وإقناعي خمطط يهدف إىل التأثري يف اجلمهور، ويعرفها البعض بأا
معينة ومقارنتها مبصاحل ؤسسة على تقييم إجتاهات اجلمهور ودراسة السياسات واإلجراءات مل

، وتعرف أيضاَ بأا عبارة عن ؤسسةاملل قبول اجلمهور لتلك اجلمهور متهيداً إلعداد برنامج للعم
دف التأثري على إجتاهات وإنطباعات اجلمهور مستخدمة بذلك أساليب ؤسسة املنشاط تقوم به 

فينة وعلمية وخربة يف تنفيذ األعمال باإلعتماد على إجراءات الدراسات والبحوث بشكل مستمر 
  .وتقييم خمرجات اجلهود املبذولة

نشر املعلومات واألفكار واحلقائق جلماهري املؤسسة : ومنهم من يرى بأن العالقات العامة هي
وكذلك نقل املعلومات واآلراء واحلقائق من اجلماهري إىل املؤسسة دف الوصول إىل اإلنسجام 

  .بني املؤسسة واجلمهور
مشروحة  واحلقائقفكار العالقات العامة هي نشر املعلومات واأل:" راغب اخلطيب قائالًخلصها 

واآلراء واحلقائق من اجلماهري إىل املؤسسة  املعلومات قلنوكذلك  ،مفسرة جلماهري املؤسسة
  .17"التكيف اإلجتماعي بني املؤسسة واجلماهري أووذلك بغية الوصول إىل اإلنسجام 

عامة، فإا على ضوء ما سبق من التعريفات السابقة، واليت غطت مجيع جوانب مفهوم العالقات ال
باختصار هي نشاط خمطط وعمل إقناعي ونشاط إتصايل بني املنظمة ومجهورها ، دف التأثري 
على اجلمهور وإقناعه برسالة معينة إضافة إىل إجياد صيغة مناسبة للتعامل مع اجلمهور ، وهذا 

لدراسة عقلية اجلماهري يفرض على العاملني يف هذا اال أن تتوافر لديهم املعرفة واخلربة املناسبتني 
وتعترب . إضافة إىل طرق قياس الرأي العام بشكل أو بآخر، األمر الذي يتطلب اإلحترافية واملهنية

العالقات العامة يف أية مؤسسة اجلهة املسؤولة عن العالقة بني املؤسسة والبيئة اخلارجية اليت تعمل 
  .  18 املؤسسات العامةا، وال يقتصر األمر على املؤسسة اخلاصة بل ميتد اىل

  : 19ولعل من هذه التعريفات، ميكن حتديد أهداف العالقات العامة
  .هذه العالقةاستمرارية مهور واحلفاظ على اجلإقامة عالقة طيبة مع  •
  . املؤسسةاجيابية عن يقوم على أساس بناء صورة ذهنية Invisible بيع غري مرئي  •

                                                 
، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، لعوملةايف ظل  العامة العالقات جديد لتدعيم نظورم حنو، عمراين ايدعبد 17
  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (

دولة اإلمارات، ( يف ظل العوملة، ، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريبدور العالقات العامة يف املؤسساترافع امحد دراغمه، 18
  ).2004جامعة الشارقة، مايو 

  .املرجع السابقرافع امحد دراغمه،19
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ا من خالل أنشطتها وسياساا املعلنة للجمهور تعرب عنهاملؤسسة  فلسفة اجتماعية إلدارة •
  . لكسب ثقته وتفامهه

من الداخلي واخلارجي جهود مستمرة من جانب إدارة املؤسسة دف لكسب ثقة اجلمهور  •
 . مخالل األعمال اليت حتظى باحترامه

 . مستمرة ومقصودة دف استمرار الفهم املتبادل بني أي مؤسسة ومجاهريهاخمططة وجهود  •
من أجل التأثري على  تقوميالقياس وال مهمة يف أي مؤسسة تقوم وباستمرار بعملييتظيفة و •

  . الصورة الذهنية السيئة، والعمل على تغيريها وقياس الصورة االجيابية والعمل على تعزيزها
ة تسعى ا املؤسسات لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد اجلماهري اليت مها واحلفاظ يدارإوظيفة  •

  .تمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييدعلى اس
، مع االتصال مع املؤسسات واألفراد إىلاحلاجة فهي : 20أما أسباب تطور العالقات العامة

التركيز على اجلانب عدم االكتفاء بمن خالل بيان احلقائق للناس وؤسسة املسؤولية االجتماعية للم
اد تدخل احلكومات يف املؤسسات ازدي، وتطور وسائل االتصال، والعمل على املادي فقط

البحث عن سبل ، والقدرة على االستهالكظاهرة ازدياد ، مع مالحظة والشركات لوضع قوانني
ازدياد املؤسسات ، من خالل لتسويق املؤسسة، واحلفاظ على مسعتها، والتواصل مع اجلماهري

  .املناِفسة
  : أما الوظائف اليت متارسها العالقات العامة

  :  اإلعالمية، وتشمل الوظيفة) أ
  . ختطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة ومحالا •
  . وإيصاهلا لوسائل اإلعالم املختلفة) املسبقات اإلخبارية(إعداد وحترير البيانات اإلخبارية  •
  . إعداد وحترير الرسائل اإلخبارية واإلشراف على إنتاجها وتوزيعها •
  . رة املالية املختصة وإنتاجه وتوزيعهإعداد التقرير السنوي بالتعاون مع اإلدا •
  .  إعداد حترير الكتيبات واألدلة والتقارير املطبوعة األخرى •
  . إعداد وحترير جملة املؤسسة ودورياا األخرى •
  ختطيط وتنفيذ امللصقات واإلعالنات ، مع إعداد وإنتاج الكتاب السنوي •

                                                 
  .املرجع السابقرافع امحد دراغمه، : انظر 20
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  والقيام بتصوير أحداث املؤسسة  إعداد وتنظيم محالت مجع األموال واملسابقات واجلوائز، •
  . إعداد اخلطب واألحاديث، وتنظيم اللقاءات واملؤمترات والندوات واحلفالت •
  تنظيم الزيارات والرحالت واليوم املفتوح واالستقباالت واملعارض  •
  . إعداد كافة أنواع املواد اإلذاعية والتلفزيونية واإلشراف على لوحة اإلعالنات يف املؤسسة •
  : فة االستعالم، وتشملوظي) ب

  . تطوير أساليب التعرف على اجتاهات اجلماهري وموافقتها من املؤسسة •
إجراء الدراسات والبحوث لتحديد مواقف وآراء اجلماهري من املؤسسة بشكل دقيق،  •

  . وحتليل آراء اجلمهور جتاه املؤسسة ومتابعة هذه اآلراء وتطويرها
  . أسباا وتقدمي احللول هلامتابعة شكاوى اجلماهري والتعرف على  •
  : وظيفة التنسيق، وتشمل) ج

العمل على أن تكون خطة العالقات العامة تتكامل مع اخلطة الشاملة ملؤسسة وذلك  •
  . بإقناع اإلدارة العليا ا

  . برجمة أنشطة العالقات العامة مع األنشطة األخرى يف املؤسسة •
ؤسسة واملشاركة يف القرارات املتخذة واليت تقدمي املشورة لإلدارة العليا حول سياسة امل •

  . تؤثر يف مجاهري املؤسسة تأثرياً واضحاً
  . التنسيق والتعاون مع اإلدارة الوسطى والعاملني •

سواء يف  ،وبالتأكيد فإن قدرة مسؤول العالقات العامة للوصول إىل كافة املعلومات أو األشخاص
تتطلب جهداً مميزاً من موظف  ،ملية اتصالية منظمةهي يف حد ذاا ع ،داخل املؤسسة أو خارجها

وحتليلـها وتقـدميها    ،العالقات العامة حىت يتمكن يف اية األمر من جتميع املعلومات الضرورية
كما أن ترمجـة هـذه    ة،ورسم سياساا العام ،يف اختاذ قراراا النهائية هملإلدارة العليا كي تس

تستند على استعمال وسائل االتصـال اجلمـاهريي    ،أثري عليهموالت ،القرارات لتعريف الناس ا
  .21مبهارة فائقة

  : 22مناذج ممارسة العالقات العامة

                                                 
  .191، صاملدخل يف االتصال اجلماهريي عصام سليمان،: انظر 21
  .، بتصرفي للمؤسسةأمهية موقع جهاز العالقات العامة على اهليكل التنظيمجهاد الشريدة،  22
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  :هناك مناذج ملمارسة هذا القطاع، ميكن إمجاله مبا يلي
 : منوذج النشر، الوكيل الصحفي.1

سسة اليت متثلها ووفقه دف العالقات العامة إىل حتقيق الشهرة للمؤسسة من خالل نشر اسم املؤ
بكل الطرق املمكنة، وغالباً ما تقدم جلماهريها معلومات مضللة أو غري كاملة، وذلك بذكر 
أنصاف احلقيقة، وتستخدم االتصال أُحادي االجتاه وال تستخدم البحث العلمي، وإذا استخدمته 

ؤسسات فبأشكاله األولية، مثالً حساب عدد احلضور لنشاط تقوم به، ولألسف هناك من امل
  . التقليدية يف عاملنا العريب من ينطلق ذا التوصيف

  :منوذج اإلعالم العام .2
ووفقه فاإلعالم العام هو أهم أغراض هذا النموذج حيث يتم نقل املعلومات بأمانة وموضوعية من 
املؤسسة إىل مجاهريها، واالتصال يف هذا النموذج أحادي أيضاً، وتنحصر البحوث املستخدمة فيه 

  . حبوث األنقرائية وحبوث التعرض
وهذا إن كان يتحرى األمانة العلمية، إال أنه يعوزه القدرة على املواصلة مع اجلماهري والتأثري م 

  .من جديد
  : النموذج غري املتناسق باالجتاهني.3

ينحصر الغرض األساس للعالقات العامة يف هذا النموذج باإلقناع املخطط واملبين على أسس 
ة، وذلك إلقناع اجلماهري ذات الصلة بوجهة نظر منظمة األعمال وحتويل هذا االقتناع إىل علمي

  . سلوك مؤيد ملؤسسة متارسه اجلماهري
إال أن عدم التناسق يف هذا النموذج يظهر يف احنياز العالقات العامة لصاحل املؤسسة وحماولتها 

نظمة وضعها استجابة ألراء ورغبات التأثري على اجلماهري لصاحل املؤسسة دون أن ُتعدل امل
  .  اجلماهري

واالتصال وفقاً هلاذ النموذج ثنائي االجتاه من اجلمهور إىل املؤسسة وبالعكس، ويشتمل على رجع 
الصدى املفقود يف النموذجني السابقني، ويستخدم هذا النموذج البحث العلمي التكويين الذي 

ومعرفة ما يتقبله اجلمهور وما ال يتقبله من معلومات  يساعد يف اختيار األهداف وختطيط األنشطة
وأفعال وسياسات وقرارات تصدر عن املؤسسة، كما يستخدم البحث التقييمي الذي يهدف إىل 

  . قياس أثر وجهود برامج العالقات العامة يف اجتاهات اجلماهري وسلوكها
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  : النموذج املتناسق باالجتاهني. 4
قات العامة دف إىل حتقيق التفاهم املتبادل بني املؤسسة ومجاهريها وفقاً هلذا النموذج فالعال

والعمل كوسيط بينهما واالتصال فيه يتم باالجتاهني وبنفس القوة، فاملؤسسة تم بإقناع اجلمهور 
والتأثري فيه واجلمهور يؤثر يف املؤسسة وإدارا لتعدل سياساا، وقراراا تلبية لرغباته واجتاهاته، 

تخدم هذا النموذج البحث التكويين والبحث التقييمي، كما يف النموذج السابق مع اختالف ويس
يف أهداف البحوث، حيث يستخدم البحث التكويين من أجل التعرف على مفهوم املؤسسة لدى 

مما ميكن أن يؤثر يف هذا اجلمهور، وحيث تقدم العالقات العامة النصح  ااجلمهور وما لديه
ارة العليا فيما يتعلق بردود فعل اجلمهور على سياسات املؤسسة واقتراح سبل تغيري واملشورة لإلد

أو تعديل هذه السياسات لتكون أكثر فائدة للجمهور، كما قد يستخدم هذا النوع من البحث 
للمساعدة يف وضع أهداف الرسائل االتصالية من خالل معرفة مدى تفهم اجلمهور للمؤسسة 

لجمهور، أما البحث التقييمي فيستخدم ملعرفة مدى حتسني درجة التفاهم ومدى تفهم املؤسسة ل
  . املتبادل بني املؤسسة ومجاهريها نتيجة جلهود العالقات العامة

وبتطبيق هذا األمر على وظيفة العالقات العامة يف البلدان العربية واإلسالمية ال سيما على 
ميكننا القول أن التباين بني األعمال  -  والوقفية على وجه اخلصوص - املؤسسات اإلسالمية 

والفعاليات واختالف البيئات بني هذه املؤسسات قاد بال شك إىل نوع من اختالف وظائف 
العالقات العامة، اليت من املفترض أن تستفيد من جتارب بعضها البعض، ال سيما يف غياب البعد 

ع التدريب لدى العديد من ال سيما على موضو - البحثي العلمي والتخطيط والتدريب، 
وينتبه هلذا عند التأكد من أن الدورة أو الربنامج التخطيطي يفيد يف عملية  - املؤسسات الوقفية، 

كسب رأس مال للمؤسسة فقط، مما يشكل فجوة وفراغ واضح بني اإلمانة العامة للمؤسسة 
  .العالقات العامةالوقفية أو اإلدارة عليها وبني قطاع املوظفني، ال سيما قطاع موظفي 
ليس بالضـرورة أن يعـود    ،إن االهتمام مببدأ العالقات العامة يف التعامل مع الشرائح االجتماعية

ولكنه يشكل قاعدة صلبة يئ جلهود املؤسسـة   ،بالنفع املادي املباشر للمؤسسة أو اجلهة املعلنة
  :األخرى املتعلقة بأنشطتها، وتكمن أمهيتها يف

  .وأمهية دورها ،عن آليات عمل املؤسسة إعطاء صورة واضحة  



 13

من خالل العالقات مع كافـة فئـات    ،تفيد يف زيادة خربة العاملني يف املؤسسة الوقفية  
  .اتمع الفاعلة واملؤثرة يف عمل املؤسسة

لبنة أساسية تزيد من تأثري وسائل اإلعالم األخرى اليت ميكن االستفادة منها يف أي مـن    
  .مشاريع املؤسسة

إن قنوات العالقات العامة ال بد أن تبىن على أساس أخالقي يضمن ثقـة املسـتهلك أو     
الطرف اآلخر يف العملية اإلعالمية ، وال بد أن تغطي هذه العالقات صفات املنافسـة واألمانـة   

، ولعل يف العمل اخلريي عمومـاً والـوقفي   والعدل، وال ننسى االهتمام حباجات اتمع املختلفة
 .ركائز إميانية وأخالقية، غالباً ما تفتقدها املؤسسات املدنية األخرىخصوصاً 

إن مهنة العالقات العامة البد أن تكون قائمة على جمموعة من األخالقيات واألدبيات، حيث يرى 
، وأن The Conscience Of The Professionبالك أن امليثاق األخالقي يعترب ضمري املهنة 

  .23ة القيم الشخصية واالجتماعية من ناحية والقانون من ناحية أخرىامليثاق يقع بني جمموع
للعالقات العامة ميكن أن تؤدي  Codes Of Ethicsكما يضاف إىل ذلك أن املواثيق األخالقية 

ويشري  ،Professional Identityالوظائف التالية، مثل أن يوفر للمهنيني إحساساً بالذاتية املهنية 
، ويساهم يف حصول الذين ميارسون هذه Maturity Of The Profession إىل نضج هذه املهنة

بأن هذه املهنة تتميز عن  Social Recognition As A Professionاملهنة على اعتراف اجتماعي 
، وإن الذين ينتمون إىل هذه غريها من املهن، ولذلك فإنه يتم تنظيمها يف شكل رابطة للممارسني

ارات خاصة، وأم قد حصلوا على معرفة كافية ملمارسة هذه املهنة، الرابطة يشتركون يف مه
ولذلك فإم يقدمون ميثاقهم األخالقي للمجتمع، ويقومون بتطويره،  وحتديثه لتطوير اخلدمات 

  .24اليت يقدموا للمجتمع
 Ethicalكما يوفر إرشادات أو توجيهات ملساعدة املمارسني على اختاذ قرارات أخالقية 

Decisions وبالتايل فإنه يشكل ضرورة لتطوير عمل ممارس العالقات العامة، وزيادة قدرته على ،
 .أداء وظائفه، وبالتايل زيادة قوته يف مواجهة اإلدارات

                                                 
دولة اإلمارات، جامعة (، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، أخالقيات العالقات العامةسليمان صاحل،   23

 ).2004الشارقة، مايو 
 .أخالقيات العالقات العامةسليمان صاحل،   24
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إن وسائل اإلعالم املختلفة يف حبثها عن مؤسسة ميكنها التعامل معها باسـتمرار دون مشـاكل   
 :25لعالقات العامة الصفات التالية املشتركة والعامـة وخصوصاً يف قطاع ا ،تتوخى أن تتوفر فيها

، الثقة املتبادلة واألمانة غري املشروطة بني الطرفني، والوضوح والقدرة على التزويد باملعلوماتمثل 
عدم وجود أسرار ، كما ال بد من مالحظة املسؤولية وحتمل األعباء املترتبة على كال الطرفنيمع 

روقـة  أاألنشـطة يف   وأات واخلطط ونتائج املباحثات والنقاشات من حيث األسلوب واالهتمام
  .املؤسسة واتباع نوع من الشفافية يف التعامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آليات تطوير قطاع العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية:املبحث الثاين
  

عية أو سياسـية  بعد تعرفنا على جهاز أو قسم العالقات العامة يف أي مؤسسة تعمل يف بيئة اجتما
أو اقتصادية، جيدر بنا وحنن تم بتطوير العمل الوقفي اخلريي يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، أن 

                                                 
25  Esther Schindler, see this site: http://marketing.about.com/cs/mediarelations/ 
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نركز على آليات مهمة وضرورية يف تطوير هذا العمل اإلنساين واحلضاري، من خالل تطوير أداة 
  .ات العامةمن أدواته، وجهاز حساس يف منظمومة العمل املؤسسي، إال وهو العالق

وغالباً ما ينصب اهتمامنا يف هذا املبحث على التركيز على نوعية موظفي العالقات العامة يف 
ملؤسسة  عالقات عامةاليت ميكن االعتماد عليها يف خطة املؤسسة الوقفية، مع وضع استراتيجيات 

للمؤسسة  قات العامةجيب االبتعاد عنها يف جمال العالاليت اطئة اخللوكيات وقفية، مث بيان بعض الس
  .الوقفية، واليت قد تؤدي إىل تأخري منو مؤسساتنا الوقفية

مفهوم العالقات العامة الذي أشرنا إليـه سـابقاً وهـو    وقبل البداية، ال بد هنا من التأكيد على 
سـواء  , الذي يقوم به أحد مكونات املؤسسـة  Effective Communicationالتواصل الفعال  
, فردا أو جمموعة من األفراد، وأن ضرورة استيعاب وسائل االتصال الفعـال , ارةكان قسما أو إد

والواقع الذي يشـهد سـيطرة   " الوسيلة هي الرسالة: "حيتمه التماهي الكبري بني مقولة ماكلوهان
  .26التكنولوجيا على وسائل التواصل الفعال

هو التحول الكبري والرتوع , صلولعل أبرز ما مهد الطريق لسيطرة التكنولوجيا على وسائل التوا
على حساب التعبري عن , "البيانات، املعلومات، األفكار"حنو التعبري عن املعرفة مبستوياا الثالثة 

  .Institutional Communicationخاصة يف التواصل املؤسسي , املشاعر والعواطف
, والتنبـؤ بنتائجهـا  , جتاهاتأن ممارسة العالقات العامة هي فن وعلم حتليل اال"وإذا انطلقنا من 

, "خلدمة كل من املنظمة واجلمهور, وتنفيذ برامج عمل خمطط هلا, وتقدمي االستشارة لقادة املنطمة
  .27يتضح لنا مدى أمهية التكنولوجيا لدى ممارس العالقات العامة

  :مواصفات موظف أو موظفة العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية: أوالً
ملواصفات ال خيرج بالتأكيد عن البعد الذي تناوله علماء العالقات العامة احلديث عن هذه ا

، ميكننا حتديد بعض تلك السمات، ولعل "الوقفية" واإلعالم يف هذا، ولكن من باب اخلصوصية 
، وأقصد بذلك أن يكون لديه القدرة الذهنية يف حيمي املؤسسة ستاراًمن أمهها أن يكون املوظف 

 دقيق املالحظةأيضاً ن يكون ور وامتصاص سلبيام ضد املؤسسة، على أالتواصل مع اجلمه
  ."غري العادية"والنباهة 

                                                 
، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، مستقبل العالقات العامة يف عصر الوسائط املعلوماتيةحممد األمني موسى،  26
  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (

  .ة يف عصر الوسائط املعلوماتيةمستقبل العالقات العامحممد األمني موسى،  27
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وفيما يلي صفات توخى إدارة املؤسسة الوقفية وجودها فيمن تستخدمهم يف جمـاالت العالقـات   
   :28العامة، بناء على أمهية هذا القطاع، ومنها

وأن حيسن اإلصغاء واالسـتماع يف   ،متناهيةأن يكون قادراً على التعبري عن نفسه بطالقة  
طـرح األفكـار    وأن يكون خالقاً قادراً على ،أن يكون جريئاً ذا شخصية متكاملة، والوقت ذاته
 .الكتابة الصحيحة بسرعة وسالسة، وقادراً على اخلطابة ومواجهة اجلمهور، واملناسبة

العلوم  أووضوع ذو عالقة كالصحافة م أويف جمال العالقات العامة  اًيكون متخصص كما يلزمه أن
العربية لدالالت جييد اللغة ، أو متمرساً يف احلياة العامة، خربة عملية يف االاإلنسانية، ولديه 

ذلك على البعد الروحي للوقف، واتمع العريب أو اإلسالمي، أو على حد أدىن أن جييد لغة 
  .جمتمعه

لعامة ال بدا له من قدرة على جمارة واقعه، ال سيما يف وهنا يلزمىن القول أن موظف العالقات ا
عصر العوملة والقدرة على التواصل معه، ال سيما يف نطاق اللغات املشتركة، فإذا كنا ملزمني 

معوملة ألن  أصبحتاليت اللغة اإلجنليزية ، فيلزمنا على أقل تقدير متابعة "االنترنيت" باملتابعة التقنية 
جمال  يف التعليميةان العامل يتعاملون ا ولتهيئة األرضية لفلسفتنا سك من % 90أكثر من 

   .العالقات العامة
، مثل علم االجتماع وعلم النفس وعلم االقتصاد اإلنسانيةيف العلوم  ، وإملامجيدة بالكمبيوترقدرة 
بـة،  تصالية من كتاالديه مهارات ، كما البحوث من مجع املعلومات والتحليل إجراءقدرة على و

  .قراءة، حمادثة، خطابة
قادراً على فهـم اآلخـرين   ، أن يكون سريع املالحظة سريع التعلم ويتمتع بذاكرة قوية 

  .والتعامل معهم
أن يكون ناضجاً ، وأن يكون منظماً ليستطيع تنفيذ التفاصيل الدقيقة اليت يستدعيها عمله 

  .ع بصفات قياديةويتمت ،قادراً على إطالق األحكام الصحيحة ،فكرياً وعاطفياً
وما يستدعيه ذلك من  ،أن يكون قادراً على التفكري والتصرف بسرعة يف احلاالت الطارئة 

، كما جيب أن أن يكون قادراً على توليد األفكار اليت فيها شيء من التجديد، واختاذ قرارات فورية
سمك يف وجـه  تب"، بشاشة الوجه، حسن املظهر اخلارجي، "متحدث لبق"قدرة كالمية يكون له 

                                                 
  .دور العالقات العامة يف املؤسساترافع امحد دراغمه، : ، قارن مع199،  صاملدخل يف االتصال اجلماهريي، عصام سليمان 28
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القدرة على االبتكـار  ، و"كاريزما" اجلاذبة، والشخصية اللباس النظيف واملناسب، "أخيك صدقة
واألخـالق  السمعة الطيبـة،  األزمات، مع هذا كله الذكاء واملقدرة على التصرف يف ، وواملبادرة

لى بناء العالقات ع اًقادر اجتماعياً، وأن يكون سعة الصدر واهلدوء واالحتمالاحلسنة، كما يلزمه 
 .مع الناس

ال سيما أن هناك من الباحثني من يصنف العالقات العامة بأا أكثر صناعة غري أخالقية يف العامل، 
ولقد أوضحت الكثري من الدراسات أن هناك فجوة مصداقية بني ممارسي العالقات العامة 

  .29واجلمهور، ولعل ذلك يعود إىل ضعف اجلانب األخالقي لدى بعضهم
  .أن يكون ماهراً يف حتليل املعلومات وتقدمي األفكار املؤازرة واملؤيدة ملواقفه اليت يتبناها 
علـوم الـنفس واالجتمـاع    ، وأن يكون على اطالع جيد يف شؤون اإلدارة واألعمال 

  .مطلعاً على القضايا الراهنة ،متابعاً لألحداث السياسية ،والفلسفة واالقتصاد
ولويات وإعادة ترتيبها حسبما تقتضـيه  ألحتديد ا، ويم اآلخرينأن يكون قادراً على تنظ 
  .وأن يكون رحب الصدر يتقبل النقد بسهولة ،احلاجة

بل يناقشهم مبنطقيـة عقـل    ،أن ال يكون مستعداً للموافقة مع املسؤولني بشكل روتيين 
  .ةنومرو ةودبلوماسي ةساكيب شارحاً كافة االحتماالت والتوقعات ،متفتح

بأناة وصرب بعيداً  ،تقومي األشياء العالقات العامة أن يرى يف نفسه معلماً يعمل على على مسؤول
يعمل على  ،أن يرى يف نفسه ممثالً لقطاع واسع من اموعات املختلفة، وعن الغرور والرعونة

  .خدمتها من خالل خدمة أهداف املؤسسة اليت ينتمي إليها
، االهتمام باملنهج العلمي والتخطيط والتنفيذ، فهي مةالعالقات العاوظف عامة ملالصفات أما ال
، حيقق أعلى درجة من التأثري بأسلوبعلى نقل املعلومات والعمل  القدرة على التفكري مبوضوعيةو
 بأسلوبالقدرة على اختاذ القرار ، مع اإلملام باملهارات السلوكية الالزمة للتعامل مع اجلمهورو

  .تصالفضل وسائل االأاختيار ، وعلمي
" كفاءة التفكري العلمي" بن دريدي فوزي، بعض هذه السمات، ومساها وقد خلص الباحث 

، املنهجية، التفكري، التساؤل، املالحظة: باخلصائص التاليةوتتلخص  ملوظف العالقات العامة،
  .، وهي املشار إليها بالرسم البياين القادم30املوضوعية، انفتاح العقل

                                                 
لة اإلمارات، جامعة دو(، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، أخالقيات العالقات العامةسليمان صاحل، : انظر 29

  ).2004الشارقة، مايو 
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 مشوشةسلبية أو كانت  إذادور رجل العالقات العامة يف العمل على تغيري الصورة الذهنية ي أن أ

  :31ومن السبل املتبعة يف ذلك ،كانت مؤيدة إذاىل تعزيزها إو عن املؤسسة الوقفية،
 مؤسسة وقفيةواحدة على لسان أحد املسؤولني يف زلة ن أل، نشر املعلومات الصادقة والصحيحة

املعلومات ، وتثري من حوهلا الشكوك، إضافة إىل تفقد اجلماهري مبصداقية املؤسسة أنا أما من ش
اليت تؤدي لتضليل اجلماهري خاصة فيما يتعلق بأنشطة   Misleading Information املضللة 

 .املؤسسات اليت تدافع عنها
ت تتعامل على أسس ، واملقصود ا أن بعض املؤسساDiscriminationكما أن التفرقة العنصرية 

  .متيزية خاصة عند تعيني العمال واملوظفني، وتقوم العالقات العامة بالدفاع عن هذه اإلجراءات
  :املعلومات الصحيحة بإحدى الطرق التاليةميكن إيصال مع هذا، 

                                                                                                                                                        
، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل يف الوطن العريبإستراتيجية لتطوير ممارسة العالقات العامة حنو بن دريدي فوزي،  30

  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (العوملة، 
  .أخالقيات العالقات العامة، سليمان صاحل، دور العالقات العامة يف املؤسساترافع امحد دراغمه، : قارن مع 31
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ولعل  قصة  ،املختلفة وعلى حساب املؤسسة ماإلعالن املدفوع األجر عرب وسائل اإلعال. أ
جنب سبع فتيات ومل أرجل  أنحيكى : والسبع فتيات والناقة خري دليل على ذلك ىاألعشالشاعر 

دار نقاش  األيام إحدىيطرق بان أي خاطب للزواج، وكان لدى هذا الرجل ناقة وحيدة، ويف 
وسيلة (يذبح الناقة  أنالزوجة على الزوج  فأشارت ،بني الرجل وزوجته عن مصري الفتيات السبعة

، وبالفعل قام الرجل بذبح الناقة األعشىوان يدعو الشاعر ) صاحب البيت إعالن على حساب
 أبياتالشاعر عدد من  ألقىوعدد من الشخصيات لتناول الغذاء، وعقب الغذاء  األعشىودعوة 

بني الناس فتهافت اخلطاب على بنات  األبياتالشعر حتدثت عن كرم الرجل وخلقه وشاعت هذه 
 99صرف أدرهم،  ةمائكان لديك  إذانه أتبني  ةمقول كوهنا، 32نوالزواج منه الرجل لطلبتهن

  . الدرهم املتبقيب وأعمل اإلعالممنها على 
وسائل (إعداد العديد من اهلدايا املختلفة  إىلتلجأ العديد من املؤسسات والشركات  .ب

من  أو ؤسسةملزيارة ا أثناء إمااجلمهور  إىلوعنواا وتقدميها  ؤسسةواليت حتمل اسم امل )دعائية
  .البارزة اليت يرتادها الناس األماكنيف  إلصاقها أوخالل توزيعها على التجمعات 

ام بشراء ق األقمشةجتار  أحد أنخري دليل على ذلك، والقصة تقول  األسودوقصة بائع اخلمار 
مرت على هذا  األيام إحدىويف  ،كبرية من اخلمور السود ولكن هذا البضاعة مل تسوق أعداد

 أحدشاهد  األيام إحدىويف ، سودأ مخاراً بإهدائهامجيالت احلي فقام التاجر  إحدىلتاجر ا
  :33فقال فيها الشعر املعروف األسود، ماراخلالشعراء هذا الفتاة اجلميلة وهي ترتدي 

  ماذا فعلت بناسك متعبد       األسوديحة باخلمار لقل للم
هذه احلسناء يسألنها من  إىلالفتيات  أسرعتمع ات أفرادالشعرية بني  األبياتر تردد هذه ووف
التاجر  إىلافتت الفتيات و ،تاجر اخلمور إىلاحلسناء  أشارتحيث  ،جاءت ذا اخلمار أين

  .       ابتاع التاجر مجيع ما ميلك من مخورولشراء اخلمور،  
على  تأثرياًكثر الطرق أمن واالجتماعات اللقاءات من خالل تعد مواجهة اجلماهري  .ج

الزعيم  أوالنتشار منذ زمن قدمي حيث كان يلجا القائد ا، وقد كانت هذه الطريقة واسعة األفراد
  . أفعالهاخلطابات لكسب ثقة شعبه وتأييد  بإلقاء

                                                 
  .دور العالقات العامة يف املؤسساترافع دراغمه، : نقالً عن 32
  .املرجع السابق: نقالً عن 33
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، كمواسم الطاعات من شهر رمضان أو العمل على االستفادة من املواسم اخلريية الروحية. د
سبات الدينية، والعمل على نشر رسالة الوقف اخلريية وربطها موسم احلج، وغري ذلك من املنا

صك " دائماً بأا رسالة قائمة على استثمار آخروي، فإذا كانت بعض الكنائس تستفيد من 
يف إعطاء دعوات للعصاة واملذنبني يف الغرب، وجتمع منهم أموال طائلة بغية مساعدة " الغفران

ن هذا الفهم املغلوط، العتبار أن هناك نصوص وأدبيات العمل الكنسي، فإن املسلمني أوىل م
إذا مات "، "الصدقة تطفئ غضب الرب" إسالمية تدعو إىل كسب رضا الرب من خالل التربع، 

، هذه املعاين األصلية وغريها حباجة إىل تفعيل "صدقة جارية.. ابن آدم، انقطع عمله إال من ثالثة
  .يف مواسم حنسبها أن خاصة ذه األمة من خالل قطاع وموظفي العالقات العامة

  ملؤسسة وقفية عالقات عامةطة خلاستراتيجيات : ثانياً
ميكن إمجال بعض االستراتيجيات لتفعيل قطاع العالقات العامة يف املؤسسة الوقفية، ولعل يف ذلك 

ة الثالثة، حيث استجابة مباشرة للنشاط امللحوظ الذي حتياه األمة اإلسالمية ال سيما يف بداية األلفي
اجلهود مكثفة من الكثري من مؤسسات وأمانات الوقف يف عاملنا العريب واإلسـالمي، ولتفعيـل   
الدور البشري يف هذه املؤسسات من خالل قطاع العالقات العامـة، ميكـن اعتمـاد بعـض     

  :34ملؤسسة وقفية، منها  عالقات عامةاالستراتيجيات يف خطة 
عن طريق الربامج التلفزيونية  ،ودورها يف خدمة اتمع ،سةاعتماد التعريف بأنشطة املؤس  •

للحديث عن دور قطاع مثل الوقف وإمكانات  ،باستقبال أحد العلماء أو املختصني االجتماعيني
ودعوة اإلعالميني واملهتمني لزيـارة املؤسسـة الوقـف ومشـاريعها      ،مسامهته يف تنمية اتمع

مما يفيد يف تلقي خمتلف القطاعات االجتماعية هلـذه املعلومـات    وإعداد التقارير عنها ،وإجنازاا
  .بطريقة أو بأخرى

ال بد من وجـود شـخص    ،يف مؤسسة وقفية تتعامل مع اإلعالم بطريقة مناسبة ومرحبة •
حميط بكافـة   ،جاهز للرد على استفسارات العمالء واإلعالميني ،مؤهل يف جمال العالقات العامة

 ،يف أي وقـت  ،التفاصيل واملعلومات اليت قد يسأل عنها أي من هؤالءوكافة  ،أنشطة املؤسسة
 ا،من خمتلف األقسام يف املؤسسة للرد على كل سؤال على حد ،دون احلاجة لدورة بني املوظفني

  .ويعود بأفضل النتائج على كافة األطراف ،فهذا يسهل العملية

                                                 
34   Marketing Strategies, Stuart Rogers, p:177. 



 21

الوقفيـة،  باملؤسسـة  األخرى جهة االتصال مثل التلفاز واملؤسسات ومما يزيد من ثقة   •
حيث يعكس ذلـك   ،اخلدمات امليسرة يف التعامل والوصول للمعلومات اليت حيتاجها يف اإلعالن

اهتمام الشركة باملستفيدين من خدماا، وال بد من الصرب على الوسيلة اإلعالمية القائمة بنشـر  
ىت ينتهوا من عملهم على الوجه وترك الوقت املناسب هلم ح ،األنشطة واملشاريع اخلاصة باملؤسسة

  .األفضل
حبيث  ها،وتسويق أهداف عالقات العامةحماولة توحيد جهود املؤسسات الوقفية يف جمال ال  •

وهـو مـا يعـرف بــ      ،حتصل جمتمعة على أفضل النتائج جبهد موزع على خمتلف املستفيدين
Lobbying Efforts.   

ملساس املباشر بأفراد اتمع مـن خمتلـف   املسامهة يف رعاية بعض األنشطة العامة ذات ا  •
كاملستشفيات ومراكز التسوق، وبذلك تبقى املؤسسة على عالقة مباشرة ذه الشـرائح   ،الفئات

 ،وتكون أهدافها متنوعة للحفاوة والتكرمي ،وحاجاا املتطورة، وإقامة احلفالت والدعوات اخلاصة
  .أو أي من مشاريعها ؤسسة،جال عمل املأو استقبال شخصيات مهمة أو أجنبية هلا عالقة مب

وبالنسبة للمؤسسة الوقفية فمن اجليد يف هذا اال اتباع سياسة تنظيم الزيارات ملواقـع    •
وحتوز على تقديره وتشجيعه واإلقبـال  إلجنازاته، حبيث تلفت نظر الزائر  ،العمل وحمطات اإلنتاج

ووفـود   ،ى طلبـة املـدارس واجلامعـات   ، وميكن التركيز يف ذلك علاملؤسسة على التعامل مع
على أن يرافقهم فريق من موظفي العالقات العامـة   ،"املصارف"الشركات اإلعالمية والتمويلية 
  .للقيام مبهمة اإلرشاد والتوضيح

مثل عرض  ،البعد عن بعض السياسات اخلاطئة يف جمال العالقات العامة يف مؤسسة وقفية •
دفع لتبنيها، بل اعتماد ذكـر وجهـات النظـر    المستقبل ووفكرة واحدة لل ،وجهة نظر واحدة
وترك اخليار للمستفيد العتماد ما يفضله، وذلك يزيد من ثقـة املسـتفيد    ،املخالفة أو األخرى

إذ يعـود   ،واهتمامه، ومن األسلم االبتعاد عن تضخيم حجم العمل واإلجناز على غري ما هو عليه
  .ستفيدين باملؤسسة أياً كان اهتمامهاذلك بنتائج سلبية أبرزها تقلص ثقة امل

تطوير وسائل االتصال باملؤسسات واألفراد، فمؤسسات الوقف متتاز عن غريهـا مـن    •
املؤسسات اخلريية بامتالكها لرأس املال الثابت، وعلى املؤسسة استخدام هذه اخلاصية يف توسيع 

شاركة يف املشاريع االستثمارية عالقاا مع غريها من القطاعات االجتماعية األخرى، من خالل امل
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بإمكان املؤسسة أن تعلن عن إمكانية تبنيها ملشاريع خمططة لتشـغيل األيـدي   أن املختلفة، كما 
  .مؤسسة خاصةكانت سواء كانت تتبع للدولة أو  ،باالشتراك مع مؤسسة أخرى ،العاملة مثالً

وتطويرها باسـتمرار   شبكة اتصال مالئمة، Web Siteاستخدام الوسائل احلديثة  عمل   •
، والتأكيد على سهولة التوصل إىل أي نوع من املعلومـات  35حسب تطور احلاجات واألولويات

اليت يطلبها املستفيدون كما ذكر من قبل، باإلضافة حلملة إعالنية مناسبة تنوه ذا املوقع وتشجع 
  .على زيارته

بالعالقات العامة جيمعون على أن  أما فيما خيص شبكة املعلومات، فيكاد الباحثون املهتمون
أن  Shel Holtzإذ يعتقد شل هولتز . اإلنترنت أثّرت إجياباً يف ممارسة العالقات العامة وأثرا

وأكثرها أمهية على , اإلنترنت متثل أكثر األدوات اليت مت استخدامها يف ممارسة العالقات العامة
  .36اإلطالق

على عينة من ممارسى  Springston أجراها سربينجستون وهذا ما دعمته الدراسة املسحية اليت
حيث وافق , حول استخدام اإلنترنت يف العالقات العامة, فردا 750العالقات العامة بلغ عددها 

واتضح أن استخدام الربيد اإللكتروين , معظمهم عى أن اإلنترنت تتضمن أبرز مقومات التواصل
أصبح أمرا شائعا، وهناك من يرى بأن , قات العامةوتصفح مواقع الويب من لدن ممارسى العال

وكأن , فأصبحت تبدو قريبة منهم, اإلنترنت أزالت احلاجز النفسي بني املنظمة ومجهورها
  .وموقعها على الويب هو الردهة اليت تيجول فيها اجلمهور, اإلنترنت هي البوابة األمامية للمنظمة

ة وشبكة اإلنترنت يف استخدام الربيد اإللكتروين واالستفادة تكمن بني قسم العالقات العام
كوسيلة اتصال شخصي داخلياً بني أفراد املؤسسة، وخارجياً مع اجلمهور ومع املؤسسات 
األخرى، والتواجد الدائم يف الشبكة العنكبوتية من خالل املوقع اخلاص باملؤسسة، وإجراء 

, عرب الربيد اإللكتروين, Online Interviewingالبحوث يف شكل مقابالت يف الشبكة 
والتخاطب , Newsgroupsوجمموعات احلوار , Web Surveysوالتصويت يف موقع املؤسسة 

واملهاتفة عرب اإلنترنت، والتعرف على صورة املؤسسة من خالل ما , Chat) الدردشة(املكتوب 
اإلنترنت، كما يف شبكة , ينشر عنها من قبل وسائل اإلعالم واملنافسني واملستخدمني وغريهم

                                                 
  .195،  صاملدخل يف االتصال اجلماهريي ،عصام سليمان 35
، ورقة مقدمة ملؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة، مستقبل العالقات العامة يف عصر الوسائط املعلوماتيةحممد األمني موسى،  36
  ).2004دولة اإلمارات، جامعة الشارقة، مايو (
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تقوم بعض املؤسسات الرائدة بإعداد مواقع توضع على الشبكة يف حاالت األزمات يطلق عليها 
  .37وتستهدف مجهورا حمددا, Dark" Web Sites"تسمية 
من حيث هيبة املصدر وشخصية  ،التركيز على األفراد العاملني، وتأهيل العاملني وتدريبهم •

، وذلك باعتماد برامج تـدريب خمتلفـة وخمصصـة،    38املنظمة املتكلم وشكل الرسالة اإلعالمية
خارجة املؤسسة وداخلها، بعد دراسة تعدها املؤسسة لبحث اجلوانب الثقافية والعملية اليت حتتاج 
إىل مثل هذا التدريب، ومالحظة مواكبة هؤالء العاملني لكل جديد يف جماالت عملـهم، سـواء   

 .لعالقات العامة أو التسويق، ويف مجيع املراحلكان يف تقنيات اإلعالن، أو مهارات ا
ضرورة احلذر من االنزالق إىل إخضاع الوقف ألنظمة املؤسسـات اخلرييـة   وال ختفى   •

  :39وذلك ألن ،األخرى وألنظمة اتمع املدين
وينبغي دائماً احلفـاظ علـى    ،هناك اختالف يف املرجعية لكل من هذه اجلمعيات واألنظمة. 1

  .الشرعية حىت يف حالة تقنني أحكامه وضعياًمرجعية الوقف 
إن التقارب أو التداخل بني الوقف وباقي أنظمة اتمع املدين ليس مربراً لفتح باب التعـاون  . 2

بل ينبغي أن يكون معيار هذه العالقة هو مدى حتقيقهـا ألهـداف    ،على مصراعيه بشكل مطلق
  .الوقف

مراعاة الوقفية من  أوساط اتمع ال بد للمؤسسة للوصول إىل عالقات عامة واضحة وناجحة يفو
يف التعامل مع القضايا  Accountabilityساسية قائمة على املسؤولية   أكخطة  ،ما يلي من نقاط

  :40 واألحداث اليت تتعرض لعمل املؤسسة وموظفي العالقات العامة بالتحديد
وتطوير السياسـات املناسـبة    ،ربجمةملساعدة املسؤولني يف اإلدارة على التخطيط وال: التخطيط
  .ومتابعتها
وترمجتها إىل سياسات وأعمال ونشاطات والتنسيق بـني  يف إصدار القرارات اجلميع مشاركة 

والقيام باألعمال اإلدارية كإعداد امليزانية لتغطية احلمـالت املسـتجدة    ،خمتلف الفروع واألقسام
  .وغريها

                                                 
  .املرجع السابقحممد األمني موسى،  37
   .92، صة الشاملةحنو استراتيجية بديلة للتنمي، علي الكواري 38
  .90، صالوقف والنظم الشرعية واحلديثة ذات العالقة، مجال الدين عطية 39
  :، قارن مع195،  صاملدخل يف االتصال اجلماهريي ،عصام سليمان 40
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قات العامة القيام مبهمة إبداء آراء سديدة للمسـؤولني  ليستطيع مسؤول العال: الدراسة والبحث
 ،عليه أن يكون قادراً على القيام بالدراسات املناسبة للقضايا واملشاكل املستجدة ،على أكمل وجه

  .واخلروج بالنتائج الواضحة واملفيدة ،ودراسة اجلماهري اليت يتعامل معها
كون على معرفة جيدة باألوضـاع السياسـية   على مسؤول العالقات العامة أن ي: عالقات املهنة

إن هذه املعرفة تساعده على تطـوير نظـام فعـال     ،واالجتماعية واالقتصادية السائدة يف البيئة
ويف هذا املضمار تربز ضرورة اإلعـالم   ،وعلى كافة املستويات ،لالتصاالت الداخلية واخلارجية

  .واالتصال للعالقات العامة
ألي معوق أو مشكلة فإنه جيب اتباع ما يلي على  -العالقات العامة  -وعند تعرض هذا املضمار 

 :أقل تقدير
ومـن خـالل     ،مع بدء جولة العالقات العامـة  ،Candorعدم التحيز والصراحة واإلخالص 
بشكل ال  ،جيب توخي احلذر وانتقاء الكلمات واملعلومات ،التخاطب اللفظي مع اجلماهري عموماً

أو مشاكل تتطلب جهداً آخر، وجيب إجياد احللول السريعة إلصـالح   ،نييؤدي إىل سوء فهم مع
أو يف فكر اجلمهور املسـبق حـول الفكـرة     ،سواء من خالل خطأ احملادث ،أي وضع خاطئ

  .-أمهية الوقف يف احلياة ويف تنمية اتمعات اقتصادياً واجتماعياً مثالً -املطروحة، 
بدقة وجيب مباشرة  ،ظر عن حجم املشكلة وأمهيتهابغض الن ،Explanationالتوضيح والشرح 

واختصار توضيح أسباب حدوث املشكلة، مع استخالص العربة مما حدث وكيف ميكن أن تؤدي 
يف املستقبل، ويف هذه احلالـة جيـب متابعـة    واملؤسسة إىل آثار غري مرغوبة على عمل املوظف 

حىت  ،اليت واجهت املشكلة أو املعوق ،دفةوردة فعل الشرحية االجتماعية املسته ،تطورات املشكلة
  .اية املشكلة واختفاء الصدى املرافق هلا

وذلك عن طريق طرح املشكلة موضع النقاش مـع الشـرحية   ، Declarationاإلعالن والتصريح
املشـكلة   االجتماعية املستهدفة أو موظفي الشركة ومناقشة اخلطوات اليت جيب اتباعهـا حلـل  

  .واخلروج منها
وإن دل ذلك فإمنا يدل على  ،وذلك شفوياً ومباشرة قدر اإلمكان ،Contritionعتذار والندم اال

أو عن طريق الصدفة غري  ،سواء كان ذلك بتجاوز أو تكليف ،حتمل مسؤولية ما وقع من مشاكل
  .املخطط هلا
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ون سـواء العـامل   ،بالسؤال وطلب املساعدة ممن ميكنه ذلك ،Consultationاملشورة والرأي   
أو اجلهات املستهدفة اخلارجية اليت قـد   ،داخل املؤسسة من رؤساء وموظفني حسب ختصصام

أو العالقات  ،و تقليص حجم املشاكل أو املعوقات اليت تواجه العمل اإلعالميأ ،تفيد يف املشورة
أو  مثل اجلهات احلكومية وحىت املنافسـون  ،العامة أو التسويق ألي من مشاريع املؤسسة الوقفية
  .العاملون يف ذات املضمار من املؤسسات األخرى

وذلك بتحديد خطة العمل باألهـداف والقـرارات وخطـط     ،Commitmentااللتزام والدقة 
  .العمل على عدم وقوع مشاكل قدر اإلمكان وجتنبها ما أمكنبعدها و ،التواصل
 ،املادي أو املعنويوذلك عند حدوث خطأ معني يستلزم التعويض سواء  ، Restitutionالتعويض

والتخطيط لذلك يكون بالتفكري يف ذلك والتعمق فيه أكثر من حدود أفق وخيال اجلهة املستهدفة 
وذلك خيفف على املؤسسة وموظفي العالقات العامة  ،والكرم وحسن األسف واالعتذار ،نفسها

  .الوقت واجلهد واإلحراج
وعن  ،املأل لىمن األخطاء واحلديث عنها ع وذلك بأن تتعهد الشركة بالتعلم ،Honesty  األمانة

وجتدد التزامها بالعمل على جتنب هذه املشكالت واملعوقات  ،اخلربة اليت أخذت من هذه األخطاء
سواء على صعيد اإلعالم أو العالقات العامة أو بـرامج   ،بعدم توفري املناخ حلدوثها ،يف املستقبل
  .التسويق

جهة هذه املشاكل واملعوقات، ومن جهة أخرى ميكن للمؤسسـة  إمنا سبق ذكره اآلن، يتعلق مبوا
الوقفية تاليف هذه املشاكل أو احلد من وجودها عن طريق اتباع عدد من اخلطـوات التنفيذيـة   

  :41الدقيقة، ومنها
كاخنفاض الوقفية، تواجه املؤسسة قد وهذا يعين حتديد املشكلة اليت احملتملة، تقرير طبيعة املشكلة 

تناقص املبيعات وحتديد الدور اليت تستطيع العالقات العامة القيام به ملواجهـة هـذه    رباح أوألا
  .املشكلة

للتثبت من احلقـائق الـيت    ،وهذا يتطلب القيام بالدراسات الالزمة ،إجراء األحباث والدراسات
  .مث للتأكد من صحة موقف املؤسسة ،تفرزها املشكلة
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 ،مواطن القوة والضعفمبيناًَ   ،رقامألمدعم باحلقائق وا هذه الدراسات تساعد يف إعداد تقريرإن 
ن ذلك التقرير يساعد يف حتديد اخلط النهائي الذي سيسـلكه مسـؤول   أعلى التهم، كما  اًداور

، وغلبة الظن أن أغلب املؤسسات الوقفية تعتمـد املراجعـة   العالقات العامة يف مواجهة املشكلة
العامة لألوقاف بدولة الكويت عن غريها من املؤسسات الوقفيـة   التقوميية السنوية، ومتتاز األمانة

  .بدور أوسع نشاطاً من خالل مركز ودراسات وأحباث متميز خدم العمل الوقفي املعاصر
 ،دراسة مستفيضة من مجيع اجلوانباحملتمل ورودها بعد دراسة املشكلة  ،حتديد اهلدف االتصايل

  .تفهمها اإلدارة إليصاهلا للجمهوريتوجب حتديد هدف عام أو سياسة عامة ت
  .مث حيدد اجلمهور املستهدف بدقة لالتصال معه وبأنسب الطرق ،حتديد اجلمهور

  .بعدها حتدد وسيلة االتصال املناسبة للوصول إىل اجلمهور املستهدف ،اختيار الوسيلة اإلعالمية
الالزمـة   فية تبني التكـالي على مسؤول العالقات العامة أن يضع ميزانية تفصيل ،إعداد امليزانية

كأمثـان   ،على ضوء قرارات سابقة ويدخل يف امليزانية احلسـابات املختلفـة   ،لتنفيذ احلملة بدقة
  .اإلعالن أو تكاليف إعداد الربامج أو الرسوم أو احلفالت

بعد بدء التنفيذ على مسؤول العالقات العامة أن يقوم بالتدقيق ومبتابعة كـل خطـوة يف    ،التقييم
للتأكد مـن أن   ،تقييم والنظر يف كل صغرية وكبريةالوبإعادة  ،ملة بصرب وأناة وبصرية متقدةاحل

وعليه أيضاً أن يقوم بإعالم اإلدارة بصورة مستمرة بنتائج  ،كل شيء يسري حسب اخلطة املوضوعة
  .كل خطوة مشرياً إىل سلبيات وإجيابيات النتائج اليت تتمخض عنها احلملة

اخلطوات وتنفيذها بشكل مرن يضمن ملسؤول العالقات العامـة تنظـيم عملـه    إن القيام ذه  
  .ومتابعته وأدائه بشكل متقن وفعال

الثقة املتبادلة بني املسؤول أو موظف مؤسسة الوقـف  أساساً على إن جمال العالقات العامة يقوم 
اهريي ووسـائل  مهما اختلفت وتنوعت وسائل االتصال اجلم ،واجلهات العامة اليت يتعامل معها

ولكن أهم حمفزات هذه الثقة بينه وبني مجهوره أمرين ال بد أن يؤخذا  ،اإلعالم املستخدمة واملتبعة
مع حماولة تطويرمها مبا يناسب سياسات املؤسسة وأهدافها املرحلية والبعيـدة   ،بعني االعتبار دوماً

  :42املدى

                                                 
42  James Lukaszewski, White Plans, see this site: 
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تمعني بأهم املعلومات وأكثرهـا إفـادة    يزود املس ،Proactiveأن يكون املوظف عملياً    :أوالً
  :وذلك من خالل التركيز على النقاط التالية

والتحدث  ،االستماع اجليد ألسئلتهمو ،البحث عن اهتمامات الشرحية اليت يتحدث إليها  •
  .التحدث بتفصيل وخبطة واضحة ومنظمة حول األهداف أو إجنازات املؤسسة، وعن اهتمامام

أن يكون لقاؤه بالشـرحية املسـتهدفة   ، ودائم ومتجدد مع الشرحيةأن يبقى على اتصال   •
أن جيعل للشـرحية جمـاالً   ، أي بوليس من طرف واحد فقط ،قائماً على احلوار البناء واملشاركة

، حيث أم اجلزء املستفيد األكرب من أنشـطة املؤسسـة   ،واختاذ شيء من القرار ،إلبداء الرأي
واألخالقية ألنشطة ومعامالت املؤسسة، والعمل مـن خـالل    التركيز على اجلوانب العقديةو

 ،التعامل بأرحيية واختاذ الشرحية املستهدفة بأفرادها كأصدقاء، والعادات والتقاليد املتبعة يف اتمع
 .مما يسهل الوصول إىل مفاتيح استقطام إىل أنشطة املؤسسة ومشاركتهم فيها

يا إن دور ممارس العالقات العامة سـواء كـانوا يعملـون    معهد العالقات العامة يف استراليشري 
 The Informed Conscienceكمستشارين أو كجزء من اإلدارة هو أن يكونوا ضمري املؤسسة 

Of The Corporation،     و بالتايل فإن مهمتهم هو أن يصدروا أحكاما نقديـة علـى أهـداف
لعام يف مواجهة إدارات الشـركات وأن  املؤسسات والشركات وقراراا، وأن يعربوا عن الرأي ا

يوضحوا إلدارات الشركات تأثري قرارام على الرأي العام وموقف الـرأي العـام مـن هـذه     
  .43القرارات

وذلك من  ، على أسئلة الشرحية املستهدفة Ready Answersأن يكون املوظف جاهزاً للرد  :ثانياً
وكـل مـا    ،عمل املؤسسة وبراجمها وأهدافها وفكرته الكاملة الشاملة عن ،خالل حتضريه املسبق

يتعلق ا بشكل عام ومفصل يف بعض املواضيع، حبيث متكنه من اإلجابة عن كل األسئلة التاليـة  
أفضلية املشـاريع  ، أو ماهية احلاجة ملثل ما يدعو إليه من مشاريع وأهدافمثل  :على أقل تقدير

، كما جيـب  أو ما تعارف عليه الناس يف اتمع ،يةاملقدمة على غريها من الوسائل التقليدية العاد
وأمهية كل من الوقت والزمان اللذان يتحدث عنهما املسـؤول أو موظـف    ،آلية العملمالحظة 

وما قد يعترضه من أفكار مغلوطة  ،تفنيد كل الشكوك وعدم الثقة، مع العالقات العامة يف حواره
 . اتمعحول الوقف ودوره وآليات استثماره وعوائده يف

                                                 
 .أخالقيات العالقات العامةسليمان صاحل،   43
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  للمؤسسة الوقفية جيب االبتعاد عنها يف جمال العالقات العامةاليت اطئة اخللوكيات الس: ثالثاً
مع العمل املتواصل على الرقي بالعمل الوقفي الرائد يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، جيـدر بنـا   

ملؤسسة الوقفية، ومـن  توخي احلذر يف اإلنزالق إىل سلوكيات أو سياسات تؤدي إىل تأخري منو ا
  :44جيب االبتعاد عنها يف جمال العالقات العامةاليت اطئة اخللوكيات هذه الس
وعـدم   ،وجود رد مناسب ألسئلة اجلمهـور  موذلك بعد ،Aloofnessالعزلة والتحفظ   

   .وجود من هو مؤهل للقيام بذلك من العاملني يف املؤسسة
عدم التطوع بشيء من احلقائق أو  ، No Comment عدم التعليق أو التزويد باملعلومات  

  .للجمهور وتركهم للبحث بأنفسهم مما ال يعود على املؤسسة بفائدة تذكر
وذلك بأخذ وقت طويل نسبياً يف إجراء حبوث  ،Delayالبطء والتواين يف إجناز املهمات    

ـ  ،واحلاجات االجتماعية للمشاريع املطروحة ،حول الشرائح املستهدفة دون نتـائج  والعودة ب
وتأجيل العمل للعام القادم بنفس اخلطط واالستراتيجيات اليت تضيع وقت ومال الشركة  ،تذكر

 .بكل تأكيد
، Irritation، واإلغاظة أو التشـهري   Disdainاستخدام أساليب غري لبقة مثل االزدراء    

عـالم املقـروء   وقد تؤدي ا إىل صفحات اإل ،باخلصوم مما يدخل املؤسسة يف دوامة اخلالفات
 ،بدالً من استغالهلا فيما ينفع املؤسسة بـالترويج ملشـاريعها   ،واملسموع واملرئي بشكل سليب

  .بالتعاون مع املؤسسات األخرى ذات الصلة
، من حيث اختاذ القرار أو املشـاركة فيـه  ويف   Avoidanceإمهال الشرحية املستهدفة    

 مجلماهري عن املؤسسة وعدم ثقتهم ـا لعـد  مما يسبب بعد هذه ا ،صياغة أطر عمل املؤسسة
  .شفافيتها وتقلص مصداقيتها

، والتعويل على كونه اخلطوة الوحيدة اليت  Abstentionتربير اخلطأ باخلطأ وعدم االعتراف به   
تقف يف وجه تطور مشاريع  ،مع ما جره ذلك من مشاكل ومعوقات جديدة ،كان ميكن القيام ا

 - املؤسسات الوقفية أا تقوم بوضع أهداف ميكن أن يلحظ يف بعض ، وونشاطاا ؤسسةامل
عريضة ومطاطة للعالقات العامة وغري مرنة أو متوازنة، مع عدم وضوح األهداف  - بعضها 

 .بشكل دقيق، األمر الذي يؤدي إىل عدم فهمها

                                                 
44  Lukaszewski, White Plans, http://marketing.about.com/cs/mediarelations/ 
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فعالية والدقة يف فإن العالقات العامة عمل منظم حيتاج إىل كثري من الضبط والربط وال ،كما رأيناو
وعموماً ميكـن حصـر    ،ألن العالقات العامة عمل متصل مترابط ويتداخل يف آن واحد ،التنفيذ

األعمال واملهام اليت تقوم ا دوائر العالقات العامة يف املؤسسات بثالث خطوات يكمـل فيهـا   
  :45، ضمن عالقاا بوسائل االتصال موضع البحثالواحد اآلخر

يعمل قسم العالقات العامة عادة على تعرف الرأي العـام الـذي    ،املؤسسة رصد املواقف إزاء
حسب األذواق واملستويات االجتماعية  ،حمدداً إياه يف جمموعات أو مجاهري ،تتعامل معه املؤسسة

أو املسـتهلكني أو محلـة    ،واالقتصادية، وهذه اموعات تتألف عادة من العاملني يف املؤسسـة 
 ،ووسائل اإلعالم وغري ذلـك  ،أو املعلنني واملسؤولني اإلداريني واحلكوميني ،ناألسهم واملستثمري

  .وجييء هذا التقسيم بناء على فهم جيد للبيئة االجتماعية اليت تعمل فيها املؤسسة
وميكن رصد مواقف هذه اجلماهري بطرق خمتلفة منها إجراء الدراسات علـى اجلمهـور ملعرفـة    

أو مهاتفته ملعرفة موقفه مـن   ،ماع لشكواه أو إجراء مقابالت معهواالست ،خصائصه أو استفتائه
  .القضايا املختلفة اليت م املؤسسة

وحتدد  ،راء الناسآوحتسينها بعد أن ترصد املؤسسة وضع سياسات وخطط ملواجهة هذه املواقف 
اسـات  بتطـوير سي  ةتقوم من خالل العالقات العام ،مواقفهم إزاءها بأكرب قدر ممكن من الدقة

العالقـات العامـة   جلان كما قد تلجأ  ،واستراتيجيات أو خطط لتغيري مواقف الناس تغيرياً إجيابياً
اليت تعود على املؤسسة بسمعة سلبية يف جمال  ،تغيري بعض السياسات على أحياناً القتراح ينطوي

ة ثقة النـاس  دف جتميل صورا العامة وزياد ،أو قد تلجأ لوضع سياسات جديدة ،من ااالت
والذي تلعب فيـه   ،ا، وكل هذا يتم من خالل التخطيط املدروس الذي يستند للوقائع واحلقائق

  .دوراً أساسياًالعامة العالقات 
توكـل للعالقـات العامـة مهمـة تنفيـذ       ،تنفيذ اخلطط والسياسات عرب وسائل االتصال
قات العامة باستخدام خمتلـف اجلهـود   فتقوم العال ،االستراتيجيات أو اخلطط اليت تقررها اإلدارة

 ،وإيصاهلا إىل اجلماهري املختلفة اليت تتعامل معها املؤسسة ،االتصالية املمكنة لتنفيذ هذه القرارات
حيانـاً علـى   أمرفقة بالصور املناسبة  ،وتستدعي هذه اجلهود إعداد التقارير الصحفية وتوزيعها

  .وسائل اإلعالم املختلفة
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ول العالقات العامة عقبة تعترض طريقه تتمثل برفض وسائل اإلعالم وجتاهلها وهنا قد تواجه مسؤ
وذلك  القتناع اإلعالميني بأنه من اخلطأ نشر مضامني دعايـة   ،الستعمال هذه التقارير أو بعضها

رغم ذلك فإن القليل الذي قد يستعمل من هذه التقارير يسوغ اللجـوء   ،مكشوفة لتلك املؤسسة
ضافة إىل التقارير اإلخبارية فقد تلجأ العالقات العامـة إىل اسـتعمال أسـاليب    هلذا األسلوب، إ
وال شـك  أن   ،منها اإلعالن أو إقامة حفلة يرصد ريعها ملؤسسة خريية مـثالً  ،إعالمية أخرى

مفعول مثل هذا احلدث قد يكون أقوى وأعمق يف نفوس اإلعالميني الذين يسارعون إىل تغطيـة  
فيسلطون األضواء على املؤسسة املعينة من خالل  تغطية احلدث الذي  ،ل للخرياخلرب ملا فيه من فع

  .له املؤسسة أصالً خططت
 ،إن هذا يعمل على حتسني صورا وإظهارها مبظهر املؤسسة اليت تعىن باتمع واإلنسـان فيـه  

ه وسـائل  تلجأ إليها العالقات العامة لتجذب انتبـا  ،وهناك أساليب أخرى مشاة ،وبفعل اخلري
أو تقدمي تربعات مالية جلمعيـات   ،أو تبين فريق رياضي ودعمه ،كتمويل الربامج الثقافية ،اإلعالم

  .خريية وتعليمية
ملسؤول العالقات العامة هو إقامة عالقات طيبة مع اجلماهري اليت اهلدف الرئيسي ن يبقى القول أ
أي  ،عترفت إدارة املؤسسة ذا الـدور وكلما ا ،واحملافظة على جودة هذه العالقات ،يتعامل معها

ضرورة إقامة عالقات جيدة مع اجلماهري املختلفة واحملافظة عليها، كلما سهلت مهمة مسـؤول  
  .وفعالية وأصبح دوره أشد تأثرياً ،مةاالعالقات الع

هي يف حد ذاا دعوة هلذا اجلمهور ألن  ،إن دعوة اجلمهور للتعامل مع املؤسسة يف موضوع معني
وهنا ال يستطيع أي شخص كـان أن يغـري    ،عرف على تلك املؤسسة من الداخل واخلارجيت

ل اإلعالم اليت متثل ذلك اجلمهور بالنظر إىل اجلوانـب اإلجيابيـة لتلـك    ئوبالتايل وسا ،اجلمهور
 ،لعامة حني تسـتطيع تعـديل  اعند هذا تظهر فعالية العالقات  ،املؤسسة وإغفال اجلوانب السلبية

اء السياسات الداخلية اليت تعود بالضرر على املؤسسـة أو تعيـق مسـريا وتقـدمها     ورمبا إلغ
  .46وازدهارها
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 والنتائجامتةاخل
  

إن اهلدف من الدراسة تسليط الضوء على دور العالقات العامة يف تطوير عمل مؤسسات اتمع 
 :م دراستنا هذه ببعض النتائج، نقف اآلن لنخت-وعلى رأسها املؤسسات الوقفية  - املدين 

لقد أثبتت الدراسة أن تراجع العمل الوقفي أو اخلريي كانت أحد أسبابه قصور العمل  -1
اإلعالمي، وأن ثقافة الوقف اجلماهريي ال تتم إال من خالل حشد األنصار واملؤمنني بالوقف، مع 

قافة، حبيث تصبح ثقافة تسخري كل الوسائل االتصالية يف سبيل وضع إطار اجتماعي هلذه الث
  .هي السائدة يف اتمعات اإلسالمية  Culture Waqafالوقف 

  .يف جمال العالقات العامة "مهنة من ال مهنة له " لقضاء على فكرة ا -2
برسالة الوقف احلضارية كرسالة هلا دالالت إنسانية وحضارية ودعوية، والعمل اإلميان العميق  -3

  . عامليتهاتطويرها والدعوة إىلعلى 
ؤسسات الوقفية واخلريية، يف مجيع امل العامة العالقاتبقطاع تم وتدريب مراكز حبث  إنشاء  -4

   .ال سيما يف عقد الندوات واملؤمترات
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هناك مقومات لنجاح أي محلة إعالمية، تكمن أمهيتها يف ارتباطها بالعمل اإلسالمي، ذو   -5
بد أن تقوم على درجة عالية من التخطيط والتوجيه  األهداف اإلنسانية، وهذه املقومات ال

  .والتنفيذ
إن العمل على إجناح مؤسسة الوقف يتطلب الكثري من العمل اجلاد واملنظم، وضمن خطة  -6

  . مرحلية أساسية تتفرع منها توصيات كثرية، تتعلق بكل من اإلعالم والعالقات العامة والتسويق
عالمي متخصص مرادف ومساند لعمل املؤسسات الوقفية، ضرورة العمل على إنشاء جهاز إ -7

  .ال سيما وأن بعض املؤسسات الوقفية تقتصر على قسم العالقات العامة كواجهة إعالمية
تنويع املشاريع الوقفية، حبيث ختدم كافة قطاعات اتمع، وأن يربز الوقف يف القطاعات  -8

  .الدويل االستثمارية اإلعالمية، كنقطة حتول جتاه العمل
استغالل التقدم التقين والتكنولوجي يف خدمة أهداف املؤسسة الوقفية، ال سيما يف قطاع  -9

اإلعالم والعالقات العامة والتسويق، حبيث تسهل إجراءات التعاون بني املؤسسة وكافة الشرائح 
  .االجتماعية املختلفة

ة الوقفية واملؤسسات اإلعالمية الدعوة إىل ضرورة تطوير العالقة اإلعالمية بني املؤسس -10
 .واإلعالنية والتسويقية يف اتمع والدولة

  :اقتراح ما يلياألساسية تدفعنا إىل نتائج ال وهذه
بعض املؤسسات الوقفية الرائدة يف جمتمعاتنا العربية ضرورة اإلستفادة من خربات وجتارب  

والتدريب ملهنة مراكز البحث ية والوقفالتعاون والتنسيق بني املؤسسات واإلسالمية، وأمهية 
  .يف املؤسسة الوقفية ختصيص ميزانية لتطوير تكنولوجية املعلوماتالعالقات العامة، و

قتراحات اليت تفرضها هذه الدراسة لتطوير قسم العالقات العامة يف كما أن من اال 
اد نظام إتصايل فعال املؤسسات الوقفية، العمل على اإلعداد العلمي لكوادر العالقات العامة، وإجي

وحتديد دور مناسب للعالقات العامة، واالستمرار يف تدريب العاملني يف العالقات العامة على 
  .التنبؤ بردة فعل الرأي العام، مع ضرورية وضع برامج العالقات العامة
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