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 : الملخص

رحدة البشرية و اإلحساس العام باألخطار التي دور العالقات العامة في التوعية البيئية له أهمية كبيرة و ألن العالم  بدأ يتمحور حول  
يتعرض لها كوكب األرض بفعل اإلنسان المستهلك للموارد الطبيعية بصورة غير سويه مما أدى إلى خلق فجوه بين ما هو متاح وما 

الم إدراك واسع من خالل تبني سلوك مالئم يمارس على  البيئي و خلق  الوعي  أتت أهمية رفع  ستوى الفردي و يستهلك، و من هنا 
 الجماعي، من هنا تبرز أهمية العالقات العامة و الدور الذي يمكن أن تؤديه في رفع الوعي البيئي.

  :المقدمة

تتمثل األهداف الرئيسية للعالقات العامة في إنشاء سمعة المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها وحمايتها ، وتعزيز مكانتها وإبراز صورة 
القات العامة الفعالة معرفة ، بناًء على التحليل والفهم ، للعوامل المختلفة التي تشكل المواقف العامة تجاه الحكومة. إيجابية. تتطلب الع

فهي أداة مهمة لتقديم برامج التوعية العامة. و تتضمن وضع سياسة شاملة فيما يتعلق بأي حملة لتحديد األهداف والنتائج المرجوة ،  
 ي تعمل من خاللها الحملة ، من أجل تحقيق نجاحها الشامل.باإلضافة إلى القيود الت

 يلعب ممارسو العالقات العامة دوًرا حيوًيا في المؤسسات الحكومية. إلى جانب الحفاظ على الصورة الذهنية والسمعة الجيدة، فهم األفراد 
بحاجة أيًضا إلى لعب دور "المخططين التحليليين الرئيسيون للتخطيط و رسم خريطة الطريق لتحقيق األهداف التنظيمية. اكتشفوا أنهم  

العقالنيين" و" صانعي القرار" و "مصدري األوامر" و" المفاوضين الدائمين" في تغيير تنظيمي جذري. لم يتم استكشاف دور ممارسي 
امة غير محددين في القضايا العالقات العامة في حمالت التوعية البيئية على نطاق واسع في االردن حيث لدينا فقط خبراء عالقات ع

البيئية المحلية. سيكون متخصصو العالقات العامة البيئية في وضع جيد لتكوين مهنة متنامية ، من المتوقع أن تزيد مقارنة بالمهن 
يئة ، فمن األخرى آخذين باإلعتبار الضغط المتزايد باستمرار على البيئة ، والمصلحة العامة المتزايدة ، ووجود صناعات خاصة بالب

 المرجح أن يسجل هذا النمو المتوقع أرقاًما أكثر قوة. 

استكشاف كفاءة دور ممارسي العالقات العامة في البلديات يكمن في توصيل رسائل حمالت التوعية البيئية في سياق العالقات العامة.  
زفون على حملة التوعية الصحيحة للتحقيق في العوامل لهذا يعتبر ممارسو العالقات العامة مهمين في الحمالت البيئية وسبب هذا أنهم يع

الحاسمة وراء كفاءة العالقات العامة عند تنفيذ حملة توعية بيئية في االردن. الهدف هو معرفة كيفية الحد من الممارسات الخاطئه التي 
مناقشة وتتضمن  البلديات.  ومنها  الحكومية  المؤسسات  سمعة وصورة  تجاه  سلبية  آثاًرا  في    ستعطي  العامة  العالقات  ممارسي  أدوار 

المنظمات عموًما مجموعة متنوعة من الوظائف. كشفت أن العالقات العامة تلعب دورها كصانع قرار نحو تشكيل استجابة الجمهور 
وظيفة العالقات   لحمالت التوعية. وشددت على احتياجات العديد من التفسيرات في المقارنة بين أدوار العالقات العامة التقليدية، مقابل

العامة المهنية كمتواصل ذو خبرة. هذه بعض األدوار المهمة التي ستعطي تأثيًرا مباشًرا على الجماهير، ال سيما في الحمالت البيئية.  
والتي  ذكر أن الباحثين قد سلطوا الضوء أيًضا على العديد من القضايا األخيرة المتعلقة بمهنية أو كفاءات ممارسي العالقات العامة  

 تعتبر ضرورية بشكل أساسي لمواجهة عالم معقد ومتنوع. 

الصلبة( ستعمل  الحالة هذه على تحديد أهمية أدوار العالقات العامة في إدارة النفايات الصلبة بيئة شبكة التنمية المستدامة )إدارة النفايات  
ديد جميع أدوار العالقات العامة ذات الصلة وذلك الكتشاف في نشر حمالت التوعية البيئية. حيث يستخدم األسلوب النوعي المتعمق لتح

 فهم أفضل للعوامل الرئيسية المختلفة التي تؤثر على التصورات العامة. تتناول المناقشة القضايا ذات الصلة من وجهات نظر متعددة. 
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ينة في شركات العالقات العامة العالمية. هناك حول ممارسي العالقات العامة نظرة ثاقبة حول كيفية إدراكهم ألدوارهم وتحديد عناصر مع
 عالقة تكافلية ملحوظة بين البيئة والمجتمع واالقتصاد.  

 :أهداف البحث

 ( التعرف على أدوار ممارسي العالقات العامة والبلديات في إدارة حمالت التوعية البيئية بين الوكاالت الحكومية في االردن. 1

 عف في أدوار العالقات العامة والبلديات في حمالت التوعية. (  التحديات ونقاط القوة والض2

( التحقيق في كفاءة أدوار العالقات العامة والبلديات المختلفة في تنظيم حمالت التوعية و وسائل االتصال التي تستخدمها لتعزيز 3
 الوعي المجتمعي.

 اإلطار النظري 

 فاعلية أدوار العالقات العامة في حمالت التوعية البيئية 

العامة هو التواصل باستخدام األدوات العملية من أجل إيصال رسائل    من عوامل النجاح الحاسمة ألدوار ممارس العالقات العامة 
يمكننا أن نؤدي بشكل فعال إذا لم نواجه    عملية. حيث أن التطبيق يعتمد كثيرا على الخبرات المكتسبة من حمالت التوعية المتكررة. ال

المواقف الحقيقية من قبل. قد تالحظ أنه أثناء تقديم جلسات المحادثة ، سيكون هناك الكثير من العقبات أثناء عروضنا التقديمية. يمكن 
ل  ردود الفعل و االستجابة التعامل مع األمور بسالسة إذا قمنا باإلعداد المبكر وعرفنا كيفية توقع المشكالت بشكل أفضل من خال

 للجمهور عن طريق طرح أسئلة عشوائية عرضية وتقديم بعض االختبارات إلى الجمهور. 

عند الحصول على تعليقات حول حمالت التوعية  "في العادة ، يمكننا بسهولة الحصول على ردود فعل فورية من جمهورنا. إذا لم     
لفة للتعامل معهم. على سبيل المثال ، سيستغرق استخدام المعارض الثابتة أو توزيع الملصقات يكن األمر كذلك ، فقد نستخدم طرًقا مخت

والنشرات وقًتا أطول للحصول على االستجابة. على الرغم من أن بعض المعلمين أو المستشارين المحليين قدموا بعض الردود ، إال أن  
طالب المدارس . سيتفاعلون من خالل الشروع في جمع القمامة التي تلوث الجمهور الحقيقي للحصول على أفضل مؤشرات لحملتنا هم  

 مدرستهم ، وجمع المواد القابلة إلعادة التدوير ، وزراعة األشجار وتنظيم حمالت التوعية الخاصة بهم. 

أثيًرا جيًدا هي أسلوب التحدث يمكن أن تترك األدوات المهمة تأثيرات كبيرة على مناهج العالقات العامة فإن أفضل أداة يمكن أن تعطي ت
أمام الجمهور.  يمكننا أن نرى التأثير الفوري وردود الفعل من الجمهور في اتصال ثنائي االتجاه. عندما نقول شيًئا عن حمالت التوعية 

 ، نحتاج إلى نوع من ردود الفعل المعززة لتحسين فرص التغيير عند مقابلة الجمهور. 
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 العالقات العامة بين العاملين في بيئة إدارة النفايات الصلبةكفاءة أدوار 

عامل النجاح الحاسم ألدوار العالقات العامة هو التواصل باستخدام أدوات دقيقة لتوصيل الرسائل. ستعتمد دقته على الخبرات السابقة 
لذين يفتقرون إلى الخبرة التصرف بفعالية ألنهم لم  المكتسبة من إدارة حمالت التوعية السابقة. ال يستطيع ممارسو العالقات العامة ا

يواجهوا الوضع الحقيقي من قبل. عند توصيل الرسائل أثناء جلسات المحادثة ، هناك الكثير من الحواجز والعصبية والضوضاء التي 
ل أفضل وندرك كيفية التعامل يمكن أن تعرقل العروض التقديمية. يمكن التعامل مع الجلسات بشكل أكثر سالسة إذا كنا مستعدين بشك

مع أي جلسات متوقعة للموقف. يمكن لممارسي العالقات العامة تجربة بعض التقنيات أو األساليب المختلفة لتقديم العروض التقديمية 
مهور من خالل نشاط عن مالحظات الجمهور واالستجابة لها من خالل طرح أسئلة عشوائية أو أسئلة أو اختبارات تجذب مشاركة الج

 بهدف تحقيق اختراق أفضل. 

 النجاح األساسي ألدوار العالقات العامة في حمالت التوعية البيئية

يعد الحصول على مصدر معلومات دقيق وموثوق أمًرا ضرورًيا في تنفيذ حمالت التوعية حيث يكون الدافع الذاتي والتحفيز من عوامل  
غييرات السلوكية اإليجابية. و تعتبر مواقف الجمهور مهمة جًدا  لممارسات الوعي  تأثير الدفع الحاسمة القادرة على غرس وتعزيز الت 

 البيئي المقترحة.

سيؤدي هذا أيًضا إلى تغيير ما يعتقدون بشأن القضايا البيئية الرئيسية. سيسمح التعرض الكبير لوسائل اإلعالم بتسليم الرسائل بنجاح  
ركة العامة ، فستشمل إلى حد كبير العالقات المجتمعية والعالقات الحكومية والتفاهم المتبادل  إلى الجمهور المستهدف. أما بالنسبة للمشا

العامة  العالقات  لقوة  المهنية  الكفاءة  المرضي  للوصول   المحددات األساسية واألكثر أهمية  الصلة. تستلزم  مع جميع األطراف ذات 
 والكفاءة العالية. 

فًزا لحلها. يتم استخدامه عموًما لإلشارة إلى التعليم داخل النظام المدرسي ؛ ومع ذلك ، فإنه يستخدم  ومدرًكا لحلول هذه المشكالت ، ومح
أيًضا على نطاق أوسع لتشمل جميع الجهود المبذولة لتثقيف الجمهور والجماهير األخرى ، بما في ذلك المواد المطبوعة ، والمواقع  

 قات العامة ، إلخ. في هذه الدراسة ، يتم استخدام المصطلح بمعنى أوسع.اإللكترونية ، ووسائل اإلعالم وحمالت العال

 لعالقات العامة في القضايا االجتماعيةا

من الصعب تحديد مفهوم العالقات العامة في إطار معين. و من الصعب الوصول إلى تعريف مشترك للعالقات العامة ألنه يحتوي 
مختلفة في المؤسسات العامة والخاصة .العالقات العامة هو الوكيل الذي يعمل مع كل من على مجال تطبيق واسع ويتم تنفيذه بأهداف  

 وسائل االتصال الحديثة والتشكيالت الجماعية للمجتمع من أجل تقديم األفكار إلى وعي الجمهور.

ركة أو وكالة حكومية أو منظمة غير تم تعريف العالقات العامة على أنها ممارسة إلدارة انتشار المعلومات بين فرد أو منظمة )مثل ش
  ربحية( والجمهور. أعطى تعريفا من المجال العام ووفقا له فإن العالقات العامة هي اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة بين المواطنين وآلية 

 الدولة في المجال العام. 
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يمكن تعريف العالقات العامة على أنها إنشاء نظام "تساعد العالقات العامة البلديات وعامة الناس على التكيف مع بعضهم البعض ، و 
اتصال ثنائي االتجاه بطريقة مخططة بهدف اكتساب فهم المجتمع ودعمه. الهدف من العالقات العامة هو إعالم الجمهور والعمالء 

اظ على وجهة نظر معينة المحتملين والمستثمرين والشركاء والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين وإقناعهم في نهاية المطاف بالحف
 حول المنظمة أو قيادتها أو منتجاتها أو القرارات السياسية.

 تتعدد أهداف التوعية البيئية تبعا ألهمية الدور الذي يناط بها في مواجهة المشكالت البيئية ومن أهم األهداف ما يلي:  

 تيسير المعرفة البيئية ، وكشف الحقائق المتصلة بها.  -1

البيئية ، ليكون لهم نصيب من المساهمة في  تكوين مع  -2 رفة بيئية لدى فئات مختلفة من المجتمع تساعدهم على فهم المشكالت 
 المحافظة على المحيط البيئي. 

 توليد الحماس تجاه إيجاد الحلول المناسبة ، من خالل غرس القيم البيئية الهادفة لصيانة البيئة.  -3

 ن المشكالت البيئية والوقاية منها. الحث على المشاركة في الحد م -4

 التوعية البيئية في مجال التلوث البيئي: 

 تهدف التوعية البيئية في مجال التلوث البيئي إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي: 

 ق التنمية المستدامة. تزويد الفرد بالفرص الكافية إلكسابه المعرفة والمهارة وااللتزام لتحسين البيئة والمحافظة عليها لضمان تحقي -1

 تحسين نوعية المعيشة لإلنسان من خالل تعليل أثر التلوث على صحته.   -2

 تطوير األخالقيات البيئية بحيث تصبح هي الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع البيئة.   -3

 تفعيل دور المجتمع في المشاركة باتخاذ القرار بمراعاة البيئة المتوفرة.   -4

 لفرد في اكتشاف المشاكل البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة لها. مساعدة ا -5

 تعزيز السلوك اإليجابي لدى األفراد في التعامل مع عناصر البيئة.  -6

 االهتمام العالمي بالتوعية البيئية.  -7

االرتقاء بالبيئة وتنميتها وحمايتها وصيانة مكوناتها ان أهداف التوعية البيئية تكاد تشترك جميعها في نقاط محددة، لوحدة الهدف العام وهو  
البيئة المحيطة بهم سواء أكانت بيئة حية أو غير حية، كما تعرفهم  البيئية إلى تعريف األفراد بمكونات  التوعية  وعناصرها، وتهدف 

أو ايجابية تنعكس على الحياة، ومن ثم العمل   بالتأثيرات البيئية المختلفة على جميع الكائنات الحية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية
 على إيجاد الحلول للتغلب على النواحي السلبية.
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 الوعي البيئي يشمل نوعين، يكمل كال منهما اآلخر وهما:  

 الوعي الكامل )الوقائي( وهو الذي يمنع حدوث المشكلة.   -1

 الوعي العالجي وهو الذي يواجه به الفرد المشكالت الفعلية الناجمة عن سوء االستخدام.   -2

 وتتمثل األضالع الثالثة للوعي البيئي في:  

 الحكومة وأجهزتها.  -1

 المجتمع بكافة هيئاته ومؤسساته.   -2

الصحيح لدورهم تجاه البيئة، أو من يمثلون صناع التلوث   األفراد الذين يشكلون حماة البيئة في حال توافر المعرفة واإلدراك والفهم  -3
 في حالة غياب الوعي وسوء الفهم وفقدان اإلحساس بالمسئولية تجاه البيئة.

يجب علينا أن نرتقي إلى تلك المستويات من الوعي الالزم لمنع حدوث المشكالت البيئية وتجنبها من خالل توعية كافة األفراد توعية  
مخططة وهادفة لنصل إلى مستوى األمان البيئي وهو المستوى الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من جميع األفراد والمؤسسات بيئية كاملة و 

 المعنية.

 ممارسة العالقات العامة المؤسسية:  

 العالقات العامة والبلديات االستباقية لفحص االتصال الفعال للتلوث البيئي

الن العامة أن  العالقات  التي تؤدي إلى األزمة، وذلك باستخدام برنامج تدرك مبادئ  القضايا  لمعالجة  فلسفة  هج االستباقي هو أفضل 
االتصال المنتظم والمستمر والمتسق والمستمر بطبيعته. مع التواصل المتسق والتخطيط  يكون ممارس العالقات العامة أكثر استعداًدا  

 والنجاح. أدوات اإلدارة االستباقية هي: المعلومات والمعرفة واالتصال. لمواجهة المشكالت والقضايا البيئية بقدر من الهدوء  

 حملة توعوية وتوعية ضخمة

د ويهدف هذا إلى إعالم وتثقيف وتوعية الجمهور بأثر التلوث البيئي وأسباب التدهور البيئي واألنشطة المدمرة للبيئة وتأثيرها على الوجو 
للعالقات العامة التي تواجه تحديات كشف وتبسيط تعقيد القضايا البيئية لضمان الفهم السليم  البشري. استخدام االتصاالت االستراتيجية

 بين أصحاب المصلحة ، وذلك باستخدام مهارات االبتكار واإلبداع والقدرة على التكيف والخيال واتخاذ القرار. 
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 تحديد وترتيب أولويات القضايا البيئية 

التصاعدية التي تتكون من حمل أصحاب المصلحة بالكامل. أصحاب المصلحة هم أولئك الذين تتأثر   إنها تنطوي على عملية التخطيط
مصالحهم ، والذين يمتلكون المعلومات والخبرات ذات الصلة، والذين يتحكمون في أدوات التنفيذ ذات الصلة. يجب دعوة جميع أصحاب 

لحة األفراد والمنظمات غير الرسمية وحكومة الوالية والمنظمات المؤسسية المصلحة لالنضمام إلى عملية التخطيط. يشمل أصحاب المص
وفر  والحكومة المحلية والهيئات المهنية والوكاالت الدولية. وقد تم دمجها أيًضا للتركيز على العديد من القضايا البيئية الرئيسية، مما ي

 من خالل االجتماعات العامة والتشاور وجلسات العمل.  منتدى لمناقشة التنمية المستقبلية، بحيث يكون هناك تعاون فعال

 تعبئة أعضاء مجموعة العمل 

ينبغي إنشاء مجموعة عمل لمعالجة القضايا البيئية ذات األولوية. مجموعة العمل هي مجموعة دولية ومستعرضة تم إنشاؤها لمعالجة  
فيه توليد األفكار ، وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ المشروع ومنصة  أي قضية بيئية ذات أهمية. يجب أن ُينظر إليهم على أنهم منتدى يتم  

 لتبادل المعلومات.

 :الخاتمة

أدوار العالقات العامة في حملة التوعية البيئية هي مجال ممارسة من قبل متخصصين في العالقات العامة ال يمكن تحديده بشكل فعال  
المعرفة األساسية بالموضوع الذي تم التخطيط له وتنفيذه ستعطي مزيًدا من التبصر في إال باستخدام إنها تجربة فردية ، ومن ثم فإن  

التواصل   العامة في البلديات تتمثل بإطالق حمالت إعالنية بشكل مكثف، و استخدام وسائل  الموضوع. و بهذا فإن أدوار العالقات 
شات توعوية لحماية البيئة، و توظيف اإلمكانات المتاحة للعالقات االجتماعي و وسائل االعالم لإلعالن و التوعية، و عقد ندوات و ور 

العامة في البلديات لتنفيذ برامج مستدامة لحماية البيئة، و ضرورة وضع اهداف ضمن الخطط االستراتيجية لدور العالقات العامة في  
 التوعية البيئية.
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