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حتليل الوضع أو املوقف : 1اخلطوة 
Analyzing the Situation



(  البنائي،  التقوميي)البحث التكويين :املرحلة األوىل 
FORMATIVE RESEARCH

 هدف أودريئة؟ تشير إلى محاولة الوصول إلى "إطالق النار في الظالم"هل سمعت عبارة

.دون أن تتمكن من رؤيته

 محاولة تصميم "التصوير في الظالم"، يعني االستراتيجيةبالعودة  إلى تخطيط االتصاالت

.برنامج دون إجراء أي بحث

 هو واجب املخطط، إنه أساس كل حملة فعالة للعالقات العامة واالتصاالتالبحث

.التسويقية

 غير فعالة إذا االتصال الخاصة بك مبتكرة ، ولكنها قد تكون أو تكتيكاتقد تكون أساليب

.لم تكن لديك أبحاث كافية

ى بدون البحث ، من املحتمل أن ينتهي بك األمر بإرسال رسائل ذات قيمة قليلة إل

(.على األرجح لن يستمع على أي حال)مؤسستك واهتمام قليل بالجمهور 



ة؟ما مدى شيوع البحث يف العالقات العامة واالتصاالت التسويقي
 كسون باتريك جاجيبيعدد خاص من منشور العالقات العامة االحترافية، في

Ketchumشركةمن Public Relations.

 طيط في املائة من املمارسين يستخدمون األبحاث لتخ75النشرة إلى أن أشارت
وة في املائة لرصد التقدم وإجراء مراجعات منتصف الدور 58وبرامج جديدة ، 

النتائجفي املائة لقياس 58

 فإن وحتى ، 
ً
٪ يقومون 36خالل األزمات ، عندما يكون وقت رد الفعل ضئيال

.بأبحاث للحصول على قراءة سريعة للرأي العام

بأنهم يقومون بمزيد من األبحاث أك 
ً
ثر من أي وقت يفيد جميع املمارسين تقريبا

.مض ى



مفهوم البحث التكويين
 االستراتيجيتتناول املرحلة األولى من املراحل األربع لعملية التخطيطstrategic planning

بني عليها ، وهي البيانات التي ستالتكويني معطيات البحث جمع وتحليل على وجه التحديد 

.برنامج االتصال الخاص بك

 أرتيجورايماتيرايسمي فرانFran Matera and Ray Artigue(2000  ) هذا بالبحث
الجمع املنهجي للمعلومات حول القضايا وهو ، researchstrategicاالستراتيجي 

ئية االتجاه عندما تشارك املنظمة في نماذج ثناسيماالتي تؤثر على املنظمات ، ال جماهيروال
.العامةللعالقات 

 ي تم الحصول وهي املعلومات التالتكتيكي، الحظ الباحثان  أيضا وجود فئة ثانية تسمى البحث
.  عليها لتوجيه إنتاج ونشر الرسائل

 فعالية ، فإن حين أن األبحاث التكتيكية تساعد ممارس ي العالقات العامة في أداء وظيفتهم بفي

.تؤثر بشكل مباشر أكثر على املهمة العامة للمنظمةاالستراتيجيةاألبحاث 



أنواع البحث التكويين
 العارض أو العاديالبحثCasual Research : يقوم على استذكار ما

لب ط" أوجمع املعلومات"بواسطة هو معروف سابقا والتفكير في الحالة ؛ 

pick“املشورة the brains ” عن طريق اختيار العمالء والزمالء واألفراد
استخدام مقابلة األفراد اآلخرين من ذوي الخبرة والتجربة و .. اآلخرين املفيدين

طين آخرين
ّ
.أسلوب العصف الذهني بمفردك أو مع مخط

العادية قد تتضمن األبحاث. نوع غير رسمي من التحقيق في قضية أو موضوع
يكون وهو يختلف عن البحث العلمي الذي. البحث عن ش يء ما على اإلنترنت

حث في تأثير ش يء أكثر رسمية وأكثر صرامة في طبيعته وأبحاثه السببية التي تب

.على آخر



Secondaryبحث ثانوي  Research: يقوم على البحث عن املعلومات
بشأن التنظيمية ملعرفة ما هو موجود بالفعللفات املاملوجودة بواسطة  مراجعة 

والتقارير املشكلة، كما يهتم بالبحث املكتبي عن املعلومات من الكتب والدوريات
ن صحة ولكن كن حذًرا بشأ)التحقق من وجود مواد مشابهة على اإلنترنت والخاصة 

.اثلةو مراجعة وتحليل كيفية تعامل املنظمات األخرى مع مواقف مم(ما تجده هناك

Primaryبحث أساس ي  Research :إجراء البحوث الخاصة بكيعني .

املجموعات ات مناقشو االستطالعات كأو الكيفية تقنيات األبحاث الكميةبباالستعانة 
.  وتحليل املحتوى يةر البؤ 

التي املعلومات: بينما تقوم بإجراء أبحاث تكوينية ، ضع في اعتبارك أمر واحد
وض ، لكن البحث ال يعطتحصل عليها من خالل البحث ستساعد في التخطي

.الحاجة إلى الحس السليم

استخدم . يبقى الحكم املنهي الخاص بك هو أقوى مصدر تجلبه لعملية التخطيط
لة البحث إلبالغ حكمك املنهي ، ولكن اتخذ قرارات بشأن املعلومات ذات الص

.والبصيرة املهنيةاملوثوقةوكذلك على خبرتك 



خطوات البحث التكويين
 ستجري جيةاالستراتيخالل هذه املرحلة البحثية التكوينية ، التي تركز على ،

 لألوضاع لجمع املعلومات الالزمة التخاذ قرارات حك
ً
 شامال

ً
.يمةتحليال

املشكلة( 1: )لتحقيق ذلك ، ستقوم بجمع املعلومات في ثالثة مجاالت رئيسية
.دفهاملستجمهورك ( 3)وعميلك، منظمتك أو ( 2)التي تواجهها ، أو القضية

 تقييم على وجه التحديد ، ستحصل على معلومات أساسية حول املشكلة ، و
.يس يأداء املؤسسة وسمعتها وبيان مواردها ، وتحديد وتحليل الجمهور الرئ

ك ، بدًءا من دعنا نلقي نظرة على املجاالت الثالثة التي ستجري فيها أبحاث
.تحليل املشكلة



أو املوقفحتليل الوضع: 1اخلطوة 
Analyzing the Situation

 مج األوىل يف أي خطة فعالة للعالقات العامة أو براناخلطوة
تواجه الذيأو املوقفالوضعاالتصاالت التسويقية هي حتديد 

يس لكن اإلحساس ل،بسيطاهذا يبدو . مؤسستك بعناية ودقة
ول ماهية مشرتكا متاًما ، وميتلك الناس أحيااًن أفكارًا خمتلفة ح

.املوقف



 Public Relationsالعامةالعالقات أو وضعيةحالة

Situation
هو مجموعة من الظروف التي تواجه املنظمةوقفامل.

.هالذي يجب معالجتشكالاإل وعندما يكون الوضع مشابها في معناه ملشكلة ما ، فهو يعني 

 افر األكياس امدىهوشركة تصنيع السيارات موقفعلى سبيل املثال ، قد يكون لهوائية تو

 من الوضع األمامي)air bagsالجانبية
ً
.سياراتهالالجديدالعام طراز في ( بدال

 هو سوء لوضعابالنسبة ملنظمة صغيرة غير ربحية تتعامل مع الشباب املعرض للخطر ، قد يكون

.املراهقالشبابالفهم والخوف لدى بعض الناس من هؤالء 

 علوواضح بدون بيان مبكر 
ً
ى إجراء للحالة املراد معالجتها ، لن تكون قادرا

ق في بحث فعال أو تحديد هدف برنامج االتصاالت الخاص بك في وقت الح

.عملية التخطيط



 اقف كأسماء الحظ أنه يتم .قاملراهالشبابتوافر أكياس الهواء ، الخوف من -تحديد املو

كيفية األفعال لإلشارة إلى الفي وقت الحق عندما نتحدث عن األهداف التنظيمية ، سنضيف
اقف بهاالتي نريد أن نؤثر  ة ، وتبديد الفكرة تعزيز قبول املستهلك لألكياس الهوائي-على هذه املو

.  ونخطيرهم للخطرالقائلة بأن جميع الشباب املعرضين 

 الوقت الحالي ، ما عليك سوى تحديد املوقف دون التعليق عليهفي.

 رصة ال بد من بعبارة أخرى ، قد يتم تحديده كف. الوريد اإليجابي أو السلبيمنيقترب الوضع إما
، أو قد ( بيةمثل األكياس الهوائية الجان)ميزة للمنظمة أو لجمهورها تبنيها ألنها توفر إمكانات 

من الشباب مثل الخوف)يكون عقبة يجب التغلب عليها ألنها تحد من املنظمة في تحقيق مهمتها 
(.  املعرضين للخطر

 خططان على كيفية تقييمهم للوضع وتأثيره املحتمل على املنظمة ، قد يبدو مواعتماًدا

ا ، واآلخر فرصة-مختلفان في الوضع نفسه 
ً
.أحدهما يطلق عليه عائق



 فرصحتى في حاالت األزمات ، يمكن التعامل مع العقبات على أنها

 ي تولده الذجماهيري القد تستخدم املنظمات التي تتعرض للهجوم االهتمام

. األزمة لشرح قيمها وإظهار جودتها

 من خالل إصدار نشرات إخبارية 1993عام املحقنةخاضت بيبس ي خدعة
قبل أن يغادر املنتجتلويث استحالة إنتاجها عملية في فيديو تظهر كيف جعلت 

.املصنع

 جونسون مؤتمرات األخبار عبرآندوباملثل ، استخدمت شركة جونسون
في بعد أن قتل عدة أشخاصتيلينول األقمار الصناعية عندما أعادت تقديم 

فعل وب. عندما عبث أحدهم باألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية1982عام 
،ذلك ، خرجت الشركة 

بسمعة جيدة ، من األزمة بالفعلتتمتع التي 

.من االحترام والثقة للمستهلكينبمزيد 



انية وسواء نظر إلى القضية على أنها فرصة ، أو كعائق ، أو مجرد إمك
أو ة يجب أن يتوصل فريق االتصال وقيادة املؤسس، جسدةمغير 

جتها إلى فهم مشترك للقضية قبل أن يمكن معالالءالعمقادة رأي
.بشكل كاف  

ملخدرات تعاطي اقضيةمعتتعامل لوكالة  أراد املدير التنفيذي : مثال
ن الوكالة أن يقوم مستشار العالقات العامة بالتركيز على االتصال بي
.والجمهور الخارجي مثل املحاكم والشرطة وموظفي املراقبة

س من ناحية أخرى ، أراد مجلس اإلدارة خطة لتواصل أفضل بين مجل
ل ملحوظ ، توقعات مختلفة بشك. اإلدارة واملوظفين واملدير التنفيذي

كيف تعتقد أنك قد تتعامل مع هذا؟! على أقل تقدير



وصل إلى في هذه الحالة ، طلب املستشار من كل من املدير واملجلس الت
.يريدانهتوافق في اآلراء حول القضية املركزية وإعادة التفكير في ما

 كيز يجب سألوا أنفسهم ما هي القضايا الحقيقية ، وخلصوا إلى أن التر
.  أن يكون على رؤية الوكالة وسمعتها مع جمهورها الخارجي

 د وساعاستراتيجيةبمجرد توضيح ذلك ، وضع االستشاري خطة
.  الوكالة في تنفيذها

 على توضيح نهاية املحاضرةسوف يساعدك تمرين التخطيط االستراتيجي في

.املشكلة في متناول اليد ملؤسستك



. التواصل املستمر مع عميل البحث أو العميل املبحوث أمر حتمي
بيكمانليوندو هيدريكتيري ، أوص ى " التصميم البحثي التطبيقي"في كتابهم 
Terry Hedrick, Leonard Bickmanروج وديبرا and Debra 

Rog(1993 )بما ال يقل عن أربع نقاط اتصال للبحث:
1 .بحثية اجتماع أولي مع العميل لتطوير فهم مشترك الحتياجات العميل ال

.واملوارد واالستخدامات املتوقعة
2 . خرى تكاليفه وموارده األ سيمااجتماع لالتفاق على نطاق املشروع ، ال.
3 .بعد مراجعة أولية لألدبيات واملصادر الثانوية األخرى ، عقد اجتماع

.لتنقية أسئلة البحث ومناقشة املناهج والقيود املحتملة
4 .اجتماع لالتفاق على مقاربة الدراسة املقترحة.



:اــايـــــإدارة القض
التي تعرض املسائل التي تهم املنظماتأو املواقفالقضايا هي الحاالت  .

 أن تستجيب إدارة القضايا هي العملية التي تحاول من خاللها املنظمة أن تتوقع القضايا الناشئة و
لها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة 

على . ملمثل العديد من الجوانب األخرى للعالقات العامة،إدارة القضايا ينطوي على تغيير محت
التنبؤ ةالصححافظة علىاملسبيل املثال ، تحاول كل من شركات التأمين واملستشفيات ومنظمات 

.لباالتجاهات في صناعة الرعاية الصحية والحصول على نوع من التأثير على املستقب

 أفضل املمارسات"تستخدم بعض املنظمات منهجbest practices " عند تقييم خياراتها أثناء
بينطوي هذا النهج على حل املشكالت التنظيمية ، واملعروف أيًضا . إدارة املشكالت

benchmarkingو القياس حيث يتم ترجمته أحيانا باملقارنة املرجعية أ)باملقارنة املعيارية
في نفس املقارن إال انه هو في النهاية تقييم شركة أو مؤسسة مقارنة بمؤسسات وشركات تعمل

.، على إجراء بحث في كيفية معالجة املنظمات األخرى لحاالت مماثلة.( املجال



:ثالث فوائد من املقارنة( 1999)جيب وبليرشوارتزالحظ بيتر 

املبادرة التنظيمية التي تمنع الجمود الداخلي من السيطرة ،( 1)

الوعي املستمر لالبتكارات القادمة من املنافسين ، ( 2)

.إدخال الهواء النقي من خارج املنظمة( 3)

 على على الرغم من اسمها ، ال تركز إدارة القضايا على التحكم ؛ وكذلك ال تنطوي
 من ذلك ، تساعد إدارة امل. الجمهور باالتصال في اتجاه واحد أو التالعب 

ً
شكالت بدال

.  املؤسسة على التفاعل مع جمهورها

ى منع ساعد منظمة ما على تسوية القضية في وقت مبكر أو تحويلها ، أو ربما حتت
القضية لكن األكثر احتماال ، سيكون على املنظمة أن تعدل نفسها مع هذه. ظهورها

. ، في محاولة لتعظيم الفوائد أو على األقل تقليل األثر السلبي

ما تقود العالقات العامة نظام اإلنذار املبكر هذا داخل املنظمة 
ً
.غالبا

 (1977)يعود مصطلح إدارة القضايا للباحثHoward Chase



إدارة األزمات
الغرض من إدارة القضايا ، كما ذكر أعاله ، هو التعامل مع القضايا قبل أن تخرج عن نطاق

.عندما يحدث ذلك ، تصبح القضية أزمة. السيطرة

 رجة عن املنظمة مع قضايا خابهاإدارة األزمات هو االسم الذي يطلق على العملية التي تتعامل
.  نطاق السيطرة

تمش ي مع الريح أنت. إدارة املشكالت تشبه توجيه املراكب الشراعية: ضع في اعتبارك هذا التشبيه
عض التقدم لتحقيق بذلكعندما تصادف أن تهب في االتجاه الذي تريد أن تسلكه ، وأنت تمارس

ف عندما ال تكون هناك ريح. ضد الريح
ّ
.ئمة التغيرلكن دائما ، تتكيف مع بيئة دا. أحياًنا تتوق

ل ما يمكنك غالًبا ما يكون أفض. في حالة األزمات ، فإن التشبيه أشبه بمحاولة اجتياز العاصفة
قاء دون ضرر هو إلقاء الشراع ، واالنتظار ، وتأمل أن تكون السفينة قوية بما يكفي للببهالقيام 

.كبير

ما ال: ش يء واحد يجب أن نتذكره حول األزمات 
ً
 يمكن قد تكون مفاجئة وغير متوقعة ، ولكن نادرا

عالمات تحذير كثيرة ، . فاألزمات أشبه بالبراكين التي تتصاعد لفترة قصيرة قبل أن تندلع. بهاالتنبؤ 

.على األقل للعين املدربة



مبادئ إدارة األزمات
 االت في حسيمااالستعداد إذن هو مفتاح إدارة القضايا الفعالة ، ال

.األزمات

على ( 1997)لوكازيفسكيجيمس James Lukaszewskiيركز 
يادة برنامج ست خطوات االستعداد، بما في ذلك في وقت مبكر والق

أو / لى نهج األولويات واالستراتيجيات للحفاظ عواتباعاملختصة، 
مة للعمل ملنظاتفويض استعادة سمعة املنظمة، وتنفيذ خطط فعالة، 

الصدق بسرعة من تلقاء نفسها ، واالستجابة على أساس االنفتاح ، و 
.والتعاطف

:ستة التاليةيمكن تضمين النهج االستراتيجي إلدارة األزمات في املبادئ ال



:مبدأ العالقات القائمة-1

مالء والحكومة أثناء األزمة ، تواصل مع املوظفين واملتطوعين وحملة األسهم واملتبرعين وقادة املجتمع والع
.والسلطات املهنية واملجموعات التأسيسية األخرى باإلضافة إلى الزمالء

ء في أعقاب الحد األدنى ، ابق الجميع على اطالع ، ألن دعمهم املستمر سيكون مهًما في نشاطات إعادة البنا
موثوق من الناحية املثالية ، استعن بمساعدة بعض هؤالء الناس خالل األزمة للتواصل بشكل. األزمة
.وفعال

.مبدأ اإلعالم كحليف. 2

ائل اإلعالم لذا تعامل وس. تدعوا األزمات للتمحيص والتدقيق ألن لها تأثير محتمل على عدد كبير من الناس
.املفتاحيةكحلفاء يوفرون فرًصا للتواصل مع الجماهير 

درة في تقديم إذا أصبحت وسائل اإلعالم متطفلة أو عدائية ، فغالًبا ما يرجع ذلك إلى أن املنظمة لم تكن مبا
.معلومات مشروعة إلى وسائل اإلعالم وجماهيرها األخرى 

.برنامج جيد سابًقا للعالقات اإلعالمية يمكن أن يقلل من عداء اإلعالم

.مبادئ أولويات السمعة. 3

التركيز يمكن أن يساعدك تذكر هذا في،األولوية القصوى لديك بعد مشاكل السالمة هي سمعتك الخاصة
لحفاظ حدد األهداف التي تتعامل مع ا. على عمل ما هو األفضل للعمالء واملوظفين وغيرهم من الجمهور 

سؤولية استخدم األزمة كفرصة لتعزيز سمعتك من أجل امل. مصداقيتك( أو عند الضرورة ، استعادة)على 
.االجتماعية مع مختلف الناس



.مبدأ االستجابة السريعة. 4

.كن في متناول جمهورك في أسرع وقت ممكن

برد فعل في تقوم قاعدة االستجابة لألزمات التي تجذب االنتباه الفوري لوسائل اإلعالم على القيام
أول رسالة لجمهورها ، وخاصة وسائل اإلعالم باتاحةغضون ساعة واحدة من دراسة األزمة ، 

سبة لألزمات األقل بالن(. التي تعتبر عموًما أكثر الناس إلحاًحا في املراحل املبكرة من األزمة النشطة)
ن عن إثارة لالنتباه ، قد تتمكن املؤسسة من االستعداد ملدة خمس أو ست ساعات قبل اإلعال 

.الجمهور 

.مبدأ الكشف الكامل. 5

وقائع غير من دون االعتراف بالخطأ ومن دون التكهن بال. الصمت ليس استجابة مقبولة خالل األزمة
الفتراض يجب أن يكون ا. املعروفة بعد ، يجب على املنظمة تقديم أكبر قدر ممكن من املعلومات

عدم اإلفصاح يجب اعتبار التبرير املحدد داخلًيا ل. أن كل ما تعرفه املنظمة يجب أن يكون متاًحا
.عن معلومات معينة

.مبدأ الصوت الواحد. 6

ن ، يجب أن إذا كانت هناك حاجة ملتحدثين متعددي. يجب أن يمثل املتحدث الرسمي املتدرب املنظمة
وعة يكون كل منهم على دراية بما يقوله اآلخرون ، ويجب أن يعمل الجميع مًعا من نفس مجم

.الحقائق ونفس الرسالة املنسقة



حتليل الوضع: مثال التخطيط االسرتاتيجي

ع سنوات ، وألنها حصلت على إذن من الدولة للتوسع من برنامج مدته سنتان إلى برنامج مدته أرب

Upstateترغب  College الب للتعامل مع تسجيل الطاستراتيجيةفي وضع خطة اتصاالت
.واالحتفاظ بهم ، واملساهمات املالية ودعم املجتمع

في أعقاب االستدعاء الذي حظي بتغطية إعالمية كبيرة عن لعبة سرير معيبة ، يحتاجTiny
Tykes Toys هائي لقاعدة تركز على ثقة املستهلك والتوسع الناستراتيجيةإلى خطة اتصاالت

.عمالئها

تحليل الوضع: تمرين التخطيط االستراتيجي

 شخصيةاهتماماتك الشخصية ومعارفك البعالقة للمشاركة في هذا التمرين ، حدد مؤسسة لها  .
؛ مشروع على سبيل املثال ، يمكنك تحديد عملك الحالي ، أو املؤسسة غير الربحية ، أو العميل

 ، فقد تختار مشكلة تتعلق ب. تطوعي أو مؤسسة شاركت فيها ذات مرة
ً
الكلية أو إذا كنت طالبا

.بهاالجامعة التي تزاول دراستك 



:ابدأ بأسئلة التخطيط األساسية

ملفيد قد تجد أنه من ا. دراسة متأنية لهذه قد تلبي احتياجاتك املعلوماتية
إلى استخدمها. التعامل مع املجموعة الكاملة من أسئلة التخطيط املوسعة

إذا كان . الحد الذي يساعدك في فهم الحالة التي تواجه منظمتك بشكل أفضل
اصة بك ، بعض هذه األسئلة ال يبدو أنه يلبي احتياجات التخطيط املحددة الخ

.فعليك تجاوزها

أسئلة التخطيط األساسيةBasic Planning Questions

1 .ما هو الوضع الذي تواجهه املنظمة؟

2 .ما هي خلفية الوضع؟

3 .ما هي داللة أو أهمية الوضع؟



Expandedأسئلة التخطيط املوسعة  Planning Questions
Existing .:املعلومات املوجودة-أ Information

 أو ما يمكنك تعلمه من عميلك
ً
أو زمالئك داخل أجب عن األسئلة التالية استناًدا إلى ما تعرفه مباشرة

.مؤسستك

خلفية عن القضية :Background on the Issue

ديل برنامج هل هذه هي املرة األولى التي تتعامل فيها منظمتك مع هذا املوقف أو هل أنت بصدد تع. 1
تواصل قائم؟ إذا كان هذا األخير ، هل هذا تعديل بسيط أم رئيس ي؟

ما هو سبب هذا الوضع؟. 2

هل هناك أي خالف على أن هذا هو السبب؟. 3

ما هو تاريخ هذا الوضع؟. 4

ما هي الوقائع والحقائق الهامة املرتبطة بهذا الوضع؟. 5

هل ينطوي هذا املوقف على عالقة املنظمة بمجموعة أخرى؟. 6

؟(املجموعات)إذا كانت اإلجابة نعم ، ما هي املجموعة . 7



Consequencesالحالة او نتائج الوضع  of the Situation

ما مدى أهمية هذه الحالة ملهمة املنظمة؟. 1

ما مدى اتساق هذه الحالة مع بيان املهمة أو بيان الرؤية؟. 2

ما مدى جدية االستجابة لهذا الوضع؟. 3

دى على امل/ قصيرة األجل أو مستمرة / ملرة واحدة ، محدودة : ما هي املدة املحتملة لهذه الحالة. 4

الطويل؟

من أو ماذا يتأثر بهذا الوضع؟. 5

مية ، يمكن أن تكون هذه عالقات تنظي)ما هي التوقعات أو االتجاهات املرتبطة بهذا الوضع؟ . 6

.(إلخعالقات صناعية ، عالقات مجتمعية ، ذات صلة باألمة ، 

ما هو األثر املحتمل الذي يمكن أن يحدثه هذا املوقف على مهمة املنظمة أو أهدافها ؟. 7

عتبر هذا ؟ إذا كنت تاملؤسستك؟ ملاذا ( أم عقبة سلبية( إيجابية)هل تعتبر هذا الوضع فرصة . 8

عقبة ، فكيف يمكنك تحويلها إلى فرصة؟



Resolutionحل الوضع  of the Situation

على كيفية حل هذا الوضع؟( النوعية أو الكمية)هل يمكن أن تؤثر املعلومات . 1

كيف يمكن حل هذا الوضع لصالح متبادل بين جميع املعنيين؟. 2

لعليا في اإلدارة اواالتصاالت / ما هي األولوية التي تحملها هذه الحالة ملوظفي العالقات العامة -3

املنظمة؟

ما مدى قوة التزام املنظمة بحل هذه الحالة؟. 4



Researchالبحث برنامجب  Program

حث ملعرفة إذا كانت هناك أي ثغرات أو فجوات كبيرة في املعلومات املوجودة ، فقد تضطر إلى إجراء ب

.سوف يرشدك هذا القسم من خالل النظر في هذا الخيار. املزيد حول القضية

عل غير البحوث الرسمية السابقة، وردود الف: ما هو أساس املعلومات املوجودة املشار إليها أعاله. 1
من قبل االفتراض/ الرسمية أو الشفهية، والخبرة التنظيمية، واملالحظة الشخصية ، القرائن 

أو أي ش يء آخر؟/ و( املخططات)املخطط 

ما مدى دقة هذه املعلومات املوجودة؟. 2

إجراء بحوث إضافية؟مالءمةما مدى . 3

ما هي املعلومات التي ال يزال يتعين الحصول عليها؟. 4

ب إجراء بحث إضافيبهاإذا كانت املعلومات املوجودة غير موثوق . 5 ّ
:، مثل ما يليبشكل كبير ، فجر 



مقابالت مع األشخاص الرئيسيين داخل املنظمة➢

املعلومات التنظيمية/ مراجعة املنشورات ➢

مالحظة شخصية إضافية➢

مقابالت مع خبراء خارجيين أو قادة الرأي➢

استطالعات الرأي مع ممثلي الجماهير➢

ما هي طرق البحث التي ستستخدمها للحصول على املعلومات املطلوبة؟. 6



Researchنتائج البحث -ج Findings

ا رسمًيا ، اشر إلى النتائج التي توصلت إليها أثناء إلقاء الضوء عل
ً
ى املشكلة التي بعد أن تجري بحث

.تواجه مؤسستك ، واكتب ملخًصا مختصًرا للمشكلة التي تواجه مؤسستك

:االجماعاوالتوافق تحقق

ية في هذه املرحلة من عملبهاهل يوجد اتفاق داخل مؤسستك حول االستراتيجيات املوص ى 

التخطيط؟

.، فانتقل إلى القسم التالي" نعم"إذا كانت اإلجابة 

.، ففكر في إمكانية تحقيق التوافق قبل املتابعة" ال"إذا كان 


