




املـــــاء هو الحيـــــاة..



متهيد
يعترب األردن رابع أفقر دولة يف املصادر املائية يف العامل، األمر الذي وضعه يف تحد مستمر مع هذا النقص يف املياه عىل مدى 
اكرث من عقدين. إذ ال تتجاوز الحصة السنوية املتوفرة للفرد من املياه ثلث معدل خط الفقر املايئ العاملي. ومن املحتمل ان 
يؤدي التغري املناخي العاملي اىل زيادة الضغط عىل املوارد املائية املحدودة أصاًل.  وقد أدى شح املياه املستمر إىل زيادة الضخ 
الجائر من أحواض املياه الجوفية، مام تسبب بنقص كبري يف املياه املتوفرة. ومن ناحية أخرى، فإن استقراراألردن السيايس 
واالقتصادي، وقوة جذبه السياحي،  اضافة اىل نوعية الخدمات التي يقدمها يف مجال األعامل والخدمات الصحية تجعل منه 
مركزاً اقليمياً رئيسياً لالستثامر. ويوفر هذا التحدي فرصة عظيمة لألردن الستخدام كل قطره مياه متوفرة بكفاءة وفاعلية. 

بدأت الحكومة األردنية منذ نهاية مثانينات القرن املايض يف اتخاذ خطوات جوهرية لتحسني إدارة املياه من خالل السياسات 
والقوانني واإلصالحات املؤسسية واستخدام تقنيات حديثه يف هذا القطاع. كام عمدت الحكومة بعدها اىل اطالق برامج لتشجيع 
كفاءة استخدام املياه خاصة يف القطاع الزراعي الذي يستهلك  أكرث من 60% من املوارد املائية الوطنية. ويف بداية العام 2000 
بارشت اململكة مبرشوع وطني  لتشجيع كفاءة استخدام املياه يف املناطق الحرضية وذلك لخلق ثقافة ترشيد استهالك املياه 
بني مختلف فئات املجتمع. وقد تبع هذا املرشوع وتحديدا يف العام 2007 برنامج مؤسيس أدى  إىل إعداد  سياسة خاصة إلدارة 
الطلب عىل املياه للقطاعني الحرضي والزراعي وانشاء منوذج مؤسيس يف وزارة املياه والري الدارة الطلب عىل املياه يف املناطق 
الحرضية ، ومرافق املياه واملؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة. وقد نتج عن هذا الربنامج مجموعة من املواصفات لتوفري 
املياه  وكودة لتزويد املباين باملياه والرصف الصحي تضمنت معايري االستخدام الكفؤ للمياه. كام قام الربنامج بتحديد فئات 
كبار مستهليك املياه  وإجراء عمليات تدقيق مايئ ومسوحات ميدانية  تهدف اىل مساعدة املستهلكني عىل فهم وتحديد أفضل 
الطرق الكفؤة الستخدام املياه. و تم اعداد قامئة بأفضل املامرسات لكل فئة من الفئات املستهلكة للمياه الستخدامها بطريقة 
كفؤة ولالستفادة من املياه التي يتم توفريها. هذا وسريافق عملية التوفري يف املياه، توفري يف استهالك الطاقة ومعالجة املياه 
العادمة وفوائد ماليه باإلضافة إىل توفري مورد مايئ إضايف لتعويض  النقص يف املياه . و قد تم عرض أفضل املامرسات الكفؤة 
الستخدام املياه يف سبعة أدلة تشمل  القطاعات السكنية، والصحية، والسياحية، واملباين املرتفعة و املباين التجارية والعامة، 

والحدائق باإلضافة إىل دليل  لالتصال  االسرتاتيجي.

يأيت تقديم هذه الدليل ملساعدة العامليني ىف مجال االتصال ىف مرافق املياه والطاقة  لالستفادة من أفضل املامراسات يف 
االتصال االسرتاتيجى .

هذا الدليل هو مثرة التعاون بني برنامج التحفيز ىف مجاالت املياه والطاقة والبيئة  ومرشوع "إدارة" املمولني من الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية. وقام بإعداد هذا الدليل كل من منى جريزر ومها الخطيب، من برنامج  التحفيز ىف مجاالت املياه والطاقة 

والبيئة، وهالة دحالن من مرشوع إدارة.

 نخص بالشكر السيدة  سيتا توتنجيان من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ملساهمتها القيمة ومراجعتها الفاعلة لهذا الدليل 
واملهندسة نرسين حدادين مدير وحدة إدارة الطلب عىل املياه بوزارة املياه والري، واملهندسة عال القواسمى ملراجعتهام املعمقة 

والشاملة لهذا الدليل.

ونتوجه بخالص الشكر ألعضاء اللجنة  املرشفة عىل الدليل اإلرشادي للمامرسات اإلدارية الفضىل عىل مساهامتهم القيمة:

عال القواسمي، وزارة املياه والري  •
طوين كريج ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية- مرشوع إدارة  •

رانيا عبد الخالق، وزارة املياه والري  •
جامنة العايد ، مياهنا  •

محمد أبو طه ، نقابة املهندسني األردنيني  •
عواطف العكور، أمانة عامن الكربى  •

الدكتورة مها هلسه، الجامعة األردنية  •
موأب أبو سليم، الجمعية العلمية امللكية  •

بشار العيل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية- مرشوع إدارة  •
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دليل االتصال االسرتاتيجي ملرافق املياه و الطاقة

أهمية  عملية االتصال  ملرافق املياه والطاقة

الشك يف أن الدور الذي يقوم به مرفق املياه، أو الطاقة، يشهد 
تغيرياً واضحاً حيث أن خصخصة هذه املرافق جعلها تتحول من 
الرتكيز  املياه والطاقة إىل  لعب دور رئييس يف ترويج  مبيعات 
عىل تنظيم حمالت لتقليل االستهالك من خالل استخدام  املياه 
والطاقة بكفاءة. سواء كانت هذه التغيريات هي نتيجة لتناقص 
مع  للتواصل  الحاجة  إن  الخدمات.  تكاليف  زيادة  أو  املوارد 
العمالء يبقى األمر األكرث أهمية. ونرى يف نجاح حملة إيرلندا 
لتوفري الطاقة )انظر محتوى الفقرة الجانبية( أدلة واضحة عىل 
النتائج اإليجابية التي ميكن تحقيقها عند استخدام إسرتاتيجيات 

االتصال بحكمة.

وأفضل املرافق هي التي تضع  عمالئها ىف سلم أولوياتها. وقد 
املرافق  هذه  تخدمه  الذي  الجمهور  اىل  االستامع  تعلم  أصبح 
شئ أسايس لنجاحها يف توفري خدماتها، حتى إذا مل يكن هناك 
منافسة واضحة. إن عمالئكم يعتمدون عىل خدمات املياه والطاقة 
يف كافة مناحي حياتهم، وكل مواطن لديه توقعات بأن الخدمات 
التي توفر له املياه والطاقة هي خدمات ال تنقطع. وهذه التوقعات 

هي ما يشكل ضغطاً عىل املرفق يك يقدم أفضل أداء ممكن.

وتعمل غالبية املرافق عىل تحسني مستوى خدماتها بشكل مستمر، 
وذلك بهدف توفري خدمات الطاقة املحسنة بشكل متواصل، أو 
توفري مياه الرشب العالية الجودة. وتقدم  العديد من مرافق املياه 
تقارير سنوية للجمهور إلظهار كيفية القيام بفحص  املياه وضامن 
جودتها قبل أن تصل إىل أي منزل. وباملثل، تقدم التقارير السنوية 
ملرافق الطاقة تعريفاً مباهية الخطوات التي تقوم بها لتحسني 
االستخدام  تدابري كفاءة  الطاقة، وتطبيق  توافر  املرافق وزيادة 
التي من شأنها املساعدة عىل  خفض التكلفة . كام توفر العديد 
من مرافق املياه والطاقة عىل حد سواء، أنظمة الفوترة املحسنة 
وأنظمة اإلنذار إلعالم العمالء عند التخطيط ألعامل الصيانة أو 
عند توقع خفض يف الخدمات ال ميكن تجنبه. وتثبت هذه التقارير 

حسن النية والتفاين يف تحقيق مصلحة املستهلك .

مدنية  إستشارية  لجان  لديها  والطاقة  املياه  مرافق  من  كثري 
citizen advisory committees تقوم بتقديم التغذية الراجعة 
للمدراء التنفيذيني وكبار املوظفني بشأن آراء الجمهور حول الخطة 
ذات  والقضايا  وخدماته،  املالية،  وإدارته  للمرفق،  االسرتاتيجية 
االهتامم العام. والشك يف أن  تطوير عالقة متبادلة مع الجمهور 
هو جزء أسايس من عمل أي مرفق من مرافق الخدمات، وهو 

حجر الزاوية يف أي مجتمع دميقراطي وفّعال.

ويهدف هذا الدليل اإلرشادي إللهام ومساعدة املرافق العامة يف 
األردن عىل تطوير مثل هذه العالقات مع املشرتكني فيها. ويتطلب 
وضع األردن الحرج فيام يتعلق باملياه والطاقة أن يتم العمل عىل 

تفعيل  الحوار بني املرافق والجمهور  بحيث ينشأ شعور باملسؤولية 
املشرتكة إليجاد حلول لهذه املشاكل.  وبالطبع فإن أقوى األدوات 
التي متتلكها أي من هذه املرافق هي إدارة اإلتصال. وهذه اإلدارات، 
املعنية بالتواصل مع املستفيدين يف جميع أنحاء اململكة، ال ُتستخدم 
بشكل كاف يف الوقت الراهن، كام يتم التقليل من أهميتها بالرغم 
من إمتالكها إلمكانات هائلة لبناء جسور التواصل مع الجمهور 
وصناع القرار عىل حد سواء.  وحتى تتمكن إدارات اإلتصال من 
لعب هذا الدور جيداً، يتوجب عليها املشاركة يف جميع عمليات 
التخطيط وصنع القرار. وهذا هو أول وأهم املامرسات اإلدارية 
األفضل: فال ينبغي أن تكون إدارات اإلتصال معزولة عن الخدمات 
أو املهام الوظيفية ألي من املرافق العامة. وتتزايد أهمية إدارات 
الفئات  ملختلف  الرئيسية  القرارات  وتنقل  تفرس  ألنها  اإلتصال 
املستهدفة بدءاً من وسائل اإلعالم إىل كافة القطاعات  املعنية 

)الصناعة، الزراعة، الخ(، واألهم لعامة الناس.

مقدمـة 

يف عام 2006، وضعت مرافق الطاقة الوطنية يف إيرلندا 
قطاعات  مختلف  يف  الطاقة  استهالك   لخفض  أهدافاً 
وتم  الطاقة.  لتوفري  الرتويج  حمالت  وبدأت  االقتصاد، 
تقييم هذه الحملة يف عام 2007. وأظهرت النتيجة أن 
االقتصاد اإليرلندي قد متكن من توفري 750 مليون باوند 
نتيجة لتطبيق تدابري استخدام الطاقة بكفاءة منذ عام 
1995، ولكن الوفورات التي تحققت خالل الحملة يف عام 
2007 وحدها كانت تعادل استهالك نصف مليون منزل 

سنويا  للطاقة.
الطاقة  التقرير أن استهالك  وبحلول عام 2009، أظهر 
الكيل قد انخفض بنسبة 9%.  وكانت القطاعات التجارية 
قد  الطاقة  استهالك  يف  إنخفاض  أكرب  شهدت  التي 
بنسبة  استهالكه  انخفض  الذي  الصناعة  قطاع  شملت 
13 %، وقطاع الخدمات بنسبة 12 %، وقطاع النقل بنسبة 

.% 10

يتم   التي  الحمالت  املستفادة:  “الدروس 
أساس  وعىل  منهجي  بشكل  وتنفيذها  تصميمها 

إسرتاتيجي تنجح يف تحقيق أهدافها.”

دور  بتحسني  اإلتصال/التواصل  يقوم  كيف 
املرفق؟

يوفر األموال 
جيد  بشكل  اإلتصال/التواصل  تستخدم  التي  املرافق  تستطيع 
وتساعد هذه  العمالء.  مع  إيجابية  تطور عالقات  أن  وبحكمة 
العالقات املرفق يف حل املشاكل بشكل أرسع، وتحقيق أهداف 
اإلعالمية  الوسائل  استخدام  من  والتقليل  البيئة،  عىل  الحفاظ 
أو  الطاقة  خدمات  رسقة  ومكافحة  الرضورية،  وغري  املكلفة 
املياه، مام يؤدي لزيادة كفاءة املرفق وتوفري املال. عىل سبيل 
الطاقة  الجيد أن يساعد مرفق  ، ميكن لإلتصال/التواصل  املثال 
إقناع  خالل  من  العاىل   االستهاليك  الحمل   مع  التعامل  يف 
ساعات  خارج  الطاقة  استخدام  من  باالستفادة  العمالء  بعض 
الذروة.  وميكن ملرفق املياه مساعدة العمالء عىل بناء خزانات 
عن  باملياه  تزويدهم  كلفة  املرفق  عىل  يوفر  مام  أرضية،  مياه 
طريق نقلها بشاحنات عندما ينخفض ضغط املاء. هكذا،  يؤدي 
استخدام  كيفية  دراسة  إىل  املرفق  لدفع  اإلسرتاتيجي  االتصال 
للقياس  القابلة  النتائج  هي  وما  لإلتصال،  املخصصة  األموال 

نتيجة للجهود االتصالية.

مينحك  ثقة العمالء
يزداد اهتامم الحكومة األردنية باملحافظة  عىل تقديم خدمات 
عالية الجودة للعمالء، وتوفري  دعم أفضل للعاملني يف املرافق 
للخدمات.  سلبي  متلقي  األردن  ىف  الجمهور  يعد  مل  العامة.  
بالجودة  تتميز  بالحصول عىل خدمة  توقعات  لديه  فالجمهور 
وغالبا ما يعرب عن استيائه عندما ال تتم تلبية هذا التوقع، مام قد 
يسبب مشاكل ملدراء املرافق والعاملني يف الوزارات.  مام ال شك 
فيه أن استجابات العالقات العامة الضعيفة، والتي هي لألسف 
تريض  تعد  مل  الحكومة،  والهيئات  املرافق  من  منوذجية  ردود 
واملظاهرات  واالعتصامات  اإلرضابات  أصبحت   وقد  الجمهور. 
الجامهريية هي األدوات التي عادة ما يلجأ إليها العمالء واملوظفني 

غري الراضني الستخدامها.

 والواقع أن املدراء قد أصبحوا اآلن بحاجة لحامية أنفسهم، أكرث 
من أي وقت مىض، من خالل تطوير عالقات إيجابية مع كل من 
العمالء واملوظفني. وقد أصبح االتصال االسرتاتيجي يشكل أداة 
رئيسية لكل مؤسسة عامة أوخاصة, ومل يعد االتصال/التواصل 
يف اتجاه واحد يجدي، حيث يبدي املرفق رأيه دون االستامع اىل 
الجمهور، فالتشاور وبناء العالقات هو أمر ال بد منه . واملرفق 
الذي نجح يف هذا الجانب هو الذي يتمكن من توفري املال، يف حني 

أن املرفق الذي يفشل يخرس األموال أيضاً.

يعزز  العالقات مع الجمهور  خالل األزمات  
إن ضعف السلطات الواضح يف ايصال املعلومات يف الوقت املناسب 
وبطريقة فعالة يؤثر عىل مواقف ومامرسات الجمهور املتعلقة 
األردن  يف  املواطنني  قبل  من  البسيط  والوعي  والطاقة.  باملياه 
مبحدودية املوارد يف بالدنا ال يكفي لحل األزمة الكامنة للموارد، 
واملرافق   االستهالك.  يف  ملموس  تخفيض  إلحداث  يؤدي  ولن 
والسلطات العامة يف حاجة اىل نهج منظم لتقييم العوائق التي 
تواجه الجمهور عند استخدام املياه والطاقة، ولتحديد أية فوائد 

وميكن  ومستدامة.   جديدة  سلوكيات  اعتامد  تعزز  أن  ميكنها 
يف  اإلدارية  املامرسات  أفضل  تطبيق  خالل   من  ذلك  تحقيق 
تعديل   اساليب  استخدام   عرب  االتصال/التواصل  اسرتاتيجيات 
السلوك، وتطبيق أفضل املامرسات التجارية والصناعية،وبرامج 
االصالح السياسية الرئيسية، وضامن تنفيذ جميع هذه الخطوات. 

وسوف يؤدي ذلك  اىل التغيري اإليجايب.

حول هذا الدليل اإلرشادي
املعنيني  املوظفني  منه  يستفيد  يك  اإلرشادي  الدليل  هذا  أعد 
التي  العامة  واملرافق  الوزارات  يف  امليدانية  والتوعية  باالتصال 
املياه  وزارة  تديرها  التي  فيها  مبا  األمامية،  الخطوط  تشكل 
والري، ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية، والخاضعة إلدارة مستقلة 
مثل رشكة مياهنا، ورشكة مياه العقبة، والرشكة الوطنية لتوزيع 

الكهرباء . 

التخطيط  بني  الهام  االرتباط  إلظهار  الدليل  هذا  ويسعى   
االسرتاتيجي لعمليات االتصال وأداء املؤسسة، ويوضح أيضا كيف 
ميكن أن يصبح االتصال االسرتاتيجي جزءا ال يتجزأ من التخطيط 
والعمليات التشغيلية. وسوف توفر املعلومات يف هذا الدليل، التي 
تستند إىل البحوث واألدوات التي تم إختبارها ، مساعدة للمرافق  

أو الوزارات عىل إعداد  برامج االتصال الخاصة بها.

االتصال،  مجال  يف  مامرسات  عرش  أفضل  الدليل  هذا  ويوفر  
مامرسات  وهي  العامل،  أنحاء  جميع  يف  املرافق  تستخدمه  مام 
ميكن لجميع املرافق يف األردن تنفيذها.  ويف الوقت الذي تشهد 
فيه وسائل االتصال أدوات جديدة ناشئة ومتطورة، مثل اإلنرتنت 
ووسائل االعالم االجتامعي، فهناك أدوات مجربة ومختربة وبعض 
التي تساعد من يخططون لالتصال/التواصل.  املبادئ األساسية 
وواحدة من أكرث األدوات املفيدة التي جاء وصفها يف هذا الدليل هو 
منوذج BEHAVE، وهو نهج يركز عىل االفراد  ويساعد يف تغيري 
السلوك )أنظر القسم الثالث(. ومن منظور املرفق، ميكن لهذا 
النهج أن يتناول االحتياجات البيئية، والعامة، والفردية عن طريق 
إنشاء عالقة يف أذهان الناس تربط بني معيشتهم وسلوكيات منط 
الحياة وتوافر املياه والطاقة يف األردن. كام سوف يفيد هذا الدليل 
أيضا الجمهور الثانوي باملؤسسات املستهدفة - وهي الفئة التي 

تضع السياسات وتؤثر يف اسرتاتيجيات الربامج.

 عند قراءة هذا الدليل، سوف تتمكن من اكتساب املعرفة التالية، 
وأن تتعلم: 

جميع  عىل  االتصال  اسرتاتيجيات  يف  البحوث  نتائج  إدماج   •
املستويات.

فهم األدوار واملهام املختلفة لوظائف االتصال املتعددة .  •
املؤسسة  احتياجات  لدعم  االتصال  لربامج   التخطيط   •

املختلفة.
تغيري  إىل  الهادف  لالتصال  الالزمة  الخطوات  تحديد    •

.BEHAVE السلوك عىل النحو املبني يف منوذج
يتميز  السلوك  لتعديل   اتصال  برنامج  وتنفيذ  تصميم   •

مبراعاته   لسياق املوضوع واحتياجات الجمهور .
•  تقييم تنفيذ الربنامج وإدراج التغيريات الالزمة.

7 6
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التحديات التي تواجهها موارد
 املياه والطاقة يف األردن

القسم 1

ماذا نعني باالتصال: تعريف املصطلحات

سوف نستخدم يف هذا الدليل كلمة االتصال لوصف كافة األنشطة 
البعض  أو ما يطلق عليه  التي تندرج ضمن مصطلح االتصال، 
التواصل. وكل نشاط محدد يف مجال االتصال له أدواته املناسبة 
مجال  يف  يعمل  الذي  املتمرس  لإلعالمي  والبد  به،  والخاصة 
االتصال أن يكون مطلعاً عىل األدوات الصحيحة وأن يستخدمها 
الوضع  لتحليل  بشكل مناسب.  وتستخدم هذه األدوات كافة 
القائم وتحديد املشكلة التي نواجهها، ويتبع ذلك وضع األهداف 
االتصالية،  الجهود  بهذه  املستهدفة  الفئات  وتحديد  االتصالية 

وذلك لضامن إرتباط األنشطة باملشكلة وطرق حلها.

االتصال
ويهدف االتصال بصفة عامة إىل توفري املعلومات. فاالتصال هو 
جهد يسعى لتقديم املعلومات لتحقيق غرض محدد، إما سلويك 
أو حيس أو للتأثري عىل املعرفة.  وهو ال يتطلب بالرضورة تغيري 
يف السلوك من جانب املتلقي. عىل سبيل املثال، تعريف الطالب 
بأن املصدر الرئييس لتزويد األردن باملياه يأيت من املياه الجوفية 
ومن معاهدات مع دول الجوار أمر ال يتطلب تغيري سلوك الطالب.  
وباملثل، فإن إعالم العمالء بثمن فاتورة املياه الشهرية ال يتطلب 
لربنامج  التخطيط  عند  لذلك،  سلوكهم.   يف  تغيرياً  بالرضورة 
اتصايل من املهم تحديد الغرض منه  أو أهدافه، كتغيري السلوك 

أو ايصال املعرفة أو كليهام.

حشد التأييد
 يشمل األدوات التي تهدف إىل إعالم، وإقناع، وتقديم املعلومات 
الهادفة  القرار. وهو األكرث فائدة يف األنشطة  والحقائق لصناع 
لإلنخراط يف وضع السياسات، والترشيعات التنظيمية، وتطبيقها. 
وميكن لجهود حشد التأييد الناجحة أن تلغي الحاجة لحمالت 
 ً قانونا  الحكومة  إذا أصدرت  املثال،  السلوك. عىل سبيل  تغيري 
يقيض بحظر  خزانات املراحيض الكبرية الحجم يف اململكة، لن 
نكون بحاجة لوضع برامج تحفز الناس عىل رشاء املراحيض قليلة 
التدفق إلنها الوحيدة املتوافرة يف السوق. حشد التأييد هو أداة 

هامة يف أنشطة املنبع لتغيري السلوك.

العالقات العامة
يف  العامة  العالقات  أدوات  العامة  العالقات  يستخدم مسؤويل 
العالقة بني املستهلك واملرفق، وحامية  املرافق لحامية وتعزيز 
العالمة التجارية للمؤسسة. وعادة ما تكون أنشطة العالقات العامة 
يف شكل ترويج غري مدفوع يقدم صورة املؤسسة بأفضل طريقة 
األزمات،  أوقات  يف  رضوري  نشاط  العامة  والعالقات  ممكنة. 
الروتينية. وهي تختلف عن  ولكنها هامة أيضاً خالل األنشطة 
اإلعالن يف كونه مدفوع.  ومن املؤسف أن أدوات العالقات العامة 
غالباً ما تستخدم يف األردن كبديل عن االتصال القائم عىل تحري 
األدلة وجمع املعلومات، لذا ال يثق الجمهور يف جهود العالقات 
العامة. والعالقات العامة ليست بدياًل لالتصال اإلسرتاتيجي، أو 
االتصال املتعلق بتغيري السلوك. والعالقات العامة هي مجرد أداة 
واحدة يف قامئة أدوات االتصال املتعددة، ولكنها األداة الوحيدة 

التي تستخدمها املرافق يف كثري من األحيان.

التسويق اإلجتامعي
تغيري  إحداث  أردنا  كلام  اإلجتامعي  التسويق  أدوات  تستخدم 
يف السلوك. وهذه األدوات هي األكرث إسرتاتيجية، ألن التسويق 
اإلجتامعي هو نهج شامل يتضمن العالقات العامة، وحشد التأييد، 
هيكلية  تغيريات  ألية  تعريفه  عن  فضاًل  املعلومايت،  واالتصال 
يحتاجها النظام.  والتسويق اإلجتامعي ليس مسألة بسيطة، فهو 
عملية تتضمن العديد من الخطوات الالزمة إلنجاحه. وقد أظهرت 
االتصالية  الحمالت  يف  التسويق  أدوات  استخدام  أن  األبحاث 
يجعل احتامالت نجاحها أكرب بكثري. ويتميز التسويق اإلجتامعي 

باألبحاث النظرية الداعمة له، والتي تعود لسنوات عديدة.

ما الذي نعرفه؟ وما الذي يتوجب علينا معرفته؟

ما الذي نعرفه عن أزمة املياه يف األردن؟
سفارة اململكة األردنية الهاشمية ، واشنطن دي يس : "املشكلة 
هي أن األردن يستهلك كميات من املياه تفوق ما يتوافر لديه من 
املصادر املتاحة التي تتجدد سنوياً. ويبدو أن كارثة شح  املياه هي 
أمر وشيك الحدوث، نظراً ألن مصادر املياه الجوفية سوف تجف 

ببطء ".
وإذا ما تركت هذه املشكلة دون عالج، فإن املؤرشات  التالية  تدل 
عىل ما يقلق فعاًل يف املستقبل القريب. وسوف متثل هذه الحقائق 
يف  النظر  إىل  تحتاجون  وسوف  ملؤسستكم.  خطرية  تحديات 
تأثريها عىل قدرتكم عىل تقديم خدمات املياه وكيفية ايصال هذه 

الحقائق لعمالئكم حتى يتجاوبوا بالشكل املناسب.

أن  يتوقع   ،2020 عام  بحلول  املوارد.  كفاية  وعدم  الطلب  زيادة 
تكون موارد األردن من املياه املستدامة كافية لتلبية الطلب من 
احتياجات الصناعة والبلديات األساسية فقط، دون إمكانية تلبية 
احتياجات الزراعة. ويسهم يف هذا الوضع الصعب ارتفاع معدالت 
األمناط  تغري  عن  الناجمة  االستهالك  وزيادة  السكاين  النمو 

املعيشية.

عىل  الحصول  يتم  املتجددة.  غري  املياه  ملصادر  الجائر  اإلستخدام 
للمياه  الحايل  االستهالك  لتلبية  الالزمة  املوارد  نصف  من  أكرث 
من مصادر املياه الجوفية غري املتجددة. ونتيجة لذلك، ينخفض 
منسوب املياه يف جميع أنحاء اململكة، وتعاين الينابيع والواحات 
من الجفاف البطيء. كام أن  ملوحة الرتبة يف تزايد مستمر، مام 

يجعل األرض أقل إنتاجية.
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هطول  ينخفض  أن  الحالية  النامذج  تتوقع  العاملي.  املناخ  تغري 
األمطار بنسبة تصل إىل 15% وأن ترتفع درجات الحرارة بنسبة 5 
درجات مئوية يف األردن، مام يضع مزيد من الضغط عىل املوارد 

املحدودة أصاًل. وتعترب هذه التقديرات متحفظة.

من   %65 الزراعية  األنشطة  تستهلك  االقتصادي.  غري  االستخدام 
موارد املياه يف األردن، لكنها تساهم حتى اآلن بنسبة 2.5% فقط  
من الناتج املحيل اإلجاميل. باألضافة إىل أن املزارعني اليدفعون 

مثناً كافياً للمياه التي يستخدمونها.

حاليا  األردنية  الحكومة  تعكف  التكلفة.  عالية  الجديدة  املصادر 
عىل تطوير جميع مصادر املياه املتجددة املتدنية التكلفة، مبا يف 
ذلك معالجة املياه العادمة وتحلية املياه الجوفية. وتعترب عملية 
تزويد املياه من حوض الديسه والناقل املقرتح بني البحر األحمر 
والبحر امليت  مكلفة، ومن غري املرجح أن يتمكن من توريد كميات 
عىل  إضافية  أعباء  يضع  مام   ،2015 عام  قبل  املياه  من  كبرية 

طبقات املياه الجوفية ال ميكن إصالحها.

التعامل مع األزمة  
ينبغي أن تشمل سيناريوهات  إدارة املياه يف األردن اإلجراءات 

واالستجابات التالية ، عىل األقل، يف السنوات املقبلة:
تقوم الحكومة بإدراج موارد املياه يف عملية صنع القرار، سواء   •

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية، أو املحلية.
سيكون املواطنون األردنيون بحاجة للتوعية والتثقيف   باألزمة   •
املتعلقة مبصادر  املياه من أجل ترويج ثقافة املحافظة  عىل 

املياه بني املواطنني والصناعة.
سوف تضطر  الحكومة أن تنفذ القوانني واألنظمة  الحالية   •
مبنتهى الرصامة، وسوف تنظر يف ترشيعات جديدة لتعزيز 

جهود املحافظة عىل املياه.

أن  إىل  األردن  يف  األرس  بعض  مع  أجريت  التي  األبحاث  تشري 
إال  باملياه،  الفقرية  الدول  األردن من  أن  الجمهور يفهم عموما 
انهم أقل اطالعا عىل مدى  الشح الذي يعاين منه األردن. وتبني 
البحوث أيضا أن الجمهور غري مستعد للتكيف مع إمكانية  ارتفاع 

كلفة املياه وانخفاض نصيب الفرد من االستهالك.

أو مرفق مياه خاص ما  الغالب تتضمن وظائف أي رشكة  ويف 
البنية  صيانة  )ج(  الرسوم،  تحصيل  )ب(  املياه،  توفري  )أ(  ييل: 
تتلقى  املياه  إزالة مياه الرصف الصحي، ومبا أن  التحتية، و)د( 
حاليا دعاًم كبرياً من الحكومة، نجد أن عامة الناس يجهلون ما 

هي التكلفة الحقيقية للمياه. 
أصبح املحافظة عىل املياه و ترشيد استهالكها أحد أهم األدوات 
املساعدة يف إدارة الطلب. وبوصفكم ممثلني لسلطات ومرافق 
املياه، يتوجب عليكم بناء الثقة بني الزبائن والسعي إلطالعهم 
عىل الوضع املايئ. مع التواصل والثقة، ميكن للعمالء  من جهة 
واملرافق من جهة أخرى، أن يطوروا عالقة إيجابية من شأنها أن 

تساعدهم عىل العمل معا ملواجه أزمة املياه.

ما الذي نعرفه عن أزمة الطاقة يف األردن؟
يستورد االردن 96% من احتياجاته من الطاقة، وشكلت  تكاليف 
ومع   .2009 عام  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   %12 الطاقة  
استمرار النمو السكاين والتوسع يف األنشطة التجارية والصناعية، 
سوف تنمو الكمية املطلقة للطاقة املستهلكة عىل الصعيد الوطني. 
كممثلني ملرفق الطاقة سوف تضطرون ملواجهة الحقائق التالية:
خالل  األردن  يف  الطاقة  عىل  الطلب  تزايد  وقد  الطلب.  تزايد 
العقود املاضية ، ويتوقع أن يتسارع تزايد الطلب يف العقود املقبلة 
مع وجود عدد كبري من الشباب )أكرث من 65% حاليا من مجموع 
السكان( ينشؤون األرس ويؤسسون  بيوتاً جديدة. كام ستتزايد 
توقعات تحسني أمناط الحياة التي تتطلب املزيد من الضغط عىل 
وحالياً  ومستمرة.  موثوقة  طاقة  لتوفري خدمات  الطاقة  مرافق 
تشهد عامن انقطاع الكهرباء خالل فرتات الذروة، وعادة ما يكون 

العمالء غري مستعدين لذلك وبالطبع غري سعداء بحدوثه.

يتم  أنه  ومبا  متزايد.  ارتفاع  يف  الطاقة  تكاليف  التكلفة.  ارتفاع 
استرياد معظم موارد الطاقة ، فاألردن يعاين بالفعل من ارتفاع 
التكلفة، وهي حالة سوف تستمر. وهكذا، سيؤدي الطلب املتزايد 

وارتفاع التكلفة إىل زيادة الضغط عىل الحكومة.

حقائق هامة عن واقع مصادر املياه والطاقة يف األردن
منط  وتغيري  السكاين  النمو  )بسبب  الطلب  زيادة   •

الحياة(
اإلفراط يف استغالل املوارد غري املتجددة  •

•  تغري املناخ العاملي
الحاجة لتخصيص املوارد بكفاءة مع أخذ املساهمة   •

يف الناتج املحيل اإلجاميل بعني االعتبار
املصادر الجديدة املكلفة  •

االرتباط االسايس املوجود بني املياه والطاقة  •

غالبية  الطاقة.  استخدام  كفاءة  مبفاهيم  الثقة   انخفاض 
األردنيني ال يثقون أو يفهمون أهمية كفاءة استخدام الطاقة يف 
حياتهم. و قد يرجع ذلك لعدم وجود أبحاث ذات صلة بكفاءة 
السوق،  املنتج يف  املفيدة، وانخفاض جودة  الطاقة والدراسات 
وارتفاع تكلفة املنتجات األكرث كفاءة، والتجارب املاضية السيئة.

تغري املناخ العاملي.  ألن توقعات تغري املناخ العاملي تشري إىل أن 
املنطقة ستشهد درجات حرارة عالية تتجاوز املعدالت السنوية 
املعروفة، فإن مرافق الطاقة ستجد نفسها تحت ضغوط متزايدة 

لتقديم الخدمات.

إىل  يلجأون  األفراد  بعض  للموارد.  املرشوع  غري  األستخدام 
رسقة الطاقة  للتكيف مع القيود املفروضة عىل إمدادات وتكاليف 
مواصلة خفض  كيفية  للجمهور حول  تعليامت  وتوفري  الطاقة. 
استهالك الطاقة دون تقويض ثقتهم يف مسؤولية الحكومة لتوفري 

الطاقة ستكون مهمة هامة للمرافق .

الطاقة يف األردن هي بالفعل مصدر قلق لكثري من الناس نظراً ألن 
ارتفاع األسعار، إىل جانب ندرة هذا املورد، مام يجعل املحافظة 
املالية.  األرسة  بشؤون  املتعلقة  القرارات  من  جزء  الطاقة  عىل 
وتحفيز الجمهور عىل اتخاذ تدابري الكفاءة أو فهم تدابري أكرث 
تقييداً يعني أنك ) بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى الهامة 
أسباب  توضح  حمالت  إلطالق  تحتاج  سوف  القطاع(  هذا  يف 
هذه االجراءات الرضورية بشكل أكرث شفافية. وفعليا فإن األرس 
االردنية تستخدم ملبات توفري الطاقة أو ملبات الفلورسنت دون 

ضغوط من جانب الحكومة أو املرافق. 

التأثري عىل املشاركة العامة من خالل التأثري عىل 
وجهات النظر 

“يرتبط اإلدراك واملشاركة ارتباطا 
وثيقا مع بعضهام البعض.”

فاإلدراك  يتعلق بوجهة نظر املرء لألمور، واملشاركة هي عملية 
جامعية تتأثر بالفرد لكنها أكرب من إدراك أي شخص مبفرده.

وطريقة ترصفنا تعتمد بدرجة كبرية عىل كيفية فهمنا ورؤيتنا 
لألمور . ويفهم العاملون يف االتصال أن خياراتنا ليست عقالنية 
بالرضورة ولكنها تعتمد بشكل كبري عىل مجموعة معقدة من 
افرتض  وقد  استجابتنا.   وبالتايل  إدراكنا  تحدد  التي  املشاعر 
اختيارات  هي  البرش  اختيارات  أن  عديدة  لسنوات  الخرباء 
استجابة  تتوقع  التي  التقنية  الحلول  قدموا  ولذلك  عقالنية، 

منطقية. لكن ذلك غري صحيح دامئاً. فالعامل باالتصال هو الذي 
يقوم بتجسري الفجوة ويجعل املعلومات العلمية مفهومة للفرد عىل 
التي  العالقة  عن  باالتصال  العامل  ويبحث  الشخيص.  املستوى 
يالمس فيها العلم مشاعر الفرد بشكل يؤثر عىل إدراكه ورمبا عىل 

رغبته يف املشاركة.

اىل جانب معالجة اإلدراك الفردي، نحن بحاجة لنرش االنطباع بأن 
األفراد ليسوا وحدهم من يتبني السلوك الجديد، وأنهم جزء من 
املجتمع األكرب، وأن من يترصف بهذه الطريقة هو "مرح، ومتطور، 
وذيك، وعىل مستوى راق" أو غريها من أي الكلامت التي تلقى صدى 
لدى الجمهور. ومن خالل القيام بذلك فقط سوف يقبل الجمهور 

السلوكيات الجديدة التي نقدمها لهم، ويندفعون للمشاركة .

ما هي العوامل التي تؤثر عىل إدراك العامة 
العامة   واملشاركة  اإلدراك  يتأثر  املصدر:  ومصداقية  رشعية 
التواصل  خالل  من  الثقة  بناء  ويتم  املصدر.  يف  الثقة  مبستوى 

املخطط له عىل مر الزمن يف الحاالت التالية:
مواصلة الحوار   •

قدرة الجمهور أن يثري تساؤالت   •
انخراط الجمهور يف مراحل مبكرة من التخطيط  •

إتاحة املعلومات للجمهور  •
مصداقية مصدر املعلومات   •

هو  ملا  معينة  بتصورات  املصدر  نزاهة  ترتبط  املصدر:  نزاهة 
منصف وعادل. فاإلنصاف مرتبط بعملية صنع القرار وهو ميثل 
حكاًم عىل نتائج تلك العملية. وهو يرتبط ارتباطا وثيقا باالدراك  

الجفاف يف الصيف هي مشكلة دامئة يف األردن، ولكن 
ظروف  تحقق  أو  حدوث  بأوقات  ترشدنا  ال  املرافق  
الجفاف، كام أنها ال تضع التدابري  املشددة أو التحذيرات 
تساعد  التي  االجراءات  التخاذ  الجمهور  يحتاجها  التي 
عىل دميومة املياه واالستفادة منها طوال فصل الصيف.. 
الجفاف  بأن  الناس  عامة  تصور  يقترص   ، لذلك  ونتيجة 
إىل  املياه  إمدادات  توفر  عدم  لحظة  هو  الصيف  فرتة 
املنازل أو جدولتها. إذا متكنا من إثارة اإلدراك مبكراً، من 
خالل الجهود االتصالية ذات الصلة والتي تهم الجمهور، 
فقد تكون مشاركة الجمهور الحقاً يف اتخاذ تدابري الحفاظ 

عىل املياه أكرث  فاعلية.
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الفردية  املعرفة  مستوى  املنطقي:  والرتابط  والوضوح  الشمولية 
)أو معرفة املرفق( حول  ما يؤثر  عىل اإلدراك العام لهذا املوضوع. 
وهذا هو دور العامل يف االتصال: تقديم معلومات دقيقة ومعرفة 
مركزة  تصل إىل الناس بغض النظر عن مستواهم التعليمي. تذكر 
أن هذا النوع من املعلومات التي توصلها، بحسب درجة التعقيد، 

يحتاج ألن يكون متعلقاً باملشكلة املطروحة.
 

الجمهور  الهتاممات  االتصال  يستجيب  الصلة:  ذو  االرتباط 
املستهدف، ويتصل مبارشة مبصالحه وقيمه. وتقسيم الجمهور 
الصلة هو الخطوة األوىل ملعالجة  إىل مجموعات متميزة ذات 
احتياجات الجمهور املستهدف. واألرجح أن يتم تحفيز األفراد 
الشخصية.  بحياتهم  يتعلق  االتصال  كان  إذا  الترصف  عىل 
وعندما تضع الجمهور املستهدف كمحور لكل تخطيط اتصايل، 
فمن األرجح أن تتمكن من تلبية احتياجات هذه  الرشيحة املحددة 
من الجمهور عىل نحو أفضل، ألنهم سيحصلون عىل املعلومات 

ذات الصلة، مام سيؤدى إىل تغيري سلوكهم .

“يتم تحفيز األفراد عىل الترصف 
إذا كان االتصال يتعلق بحياتهم 

الشخصية.” 

رغبة  مياهنا  الحظت   ، االقتصادية  األزمة  خالل  مثال: 
األفراد يف خفض فواتري املياه، فبدأت بتوزيع قطع توفري 
املياه عىل املنازل مبساعدة من مشاريع الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية ودعم القطاع الخاص. ومن حيث املبدأ، 
فإن قطع التوفريسوف تقلل من كمية املياه املستهلكة من 
قبل األرس دون أن تؤثر بدرجة كبرية عىل أمناط حياتهم. 
بأن إحدى  لباحث، ذكرت مياهنا  استفسار  ويف رد عىل 
السيدات فوجئت مفاجأة سارة عندما رأت أن مؤسسة 

املياه تفهم احتياجاتها"

مثال: عىل الرغم من أن معظم املساكن يف عامن تحصل 
عىل املياه مرة أو مرتني يف األسبوع  طبقا لجدول زمني، 
عىل رشاء  االقتصادية  القدرة  يف  يتفاوتون  الناس  أن  إال 
صهاريج املياه وهذا يعني أن بعض الناس لديهم صهريج 
مياه )مرت أو اثنني( ليكفيهم طوال األسبوع، يف حني أن 
البعض اآلخر ميلك خزان  50 مرت يلجؤون إليه عند نفاذ 
املياه. هذه املعرفة بعدم العدل واالنصاف تؤثر  ىف إدراك/
تصور األشخاص ذوي الدخل املنخفض ومتنعهم من اتخاذ 
خطوات الحفاظ  عىل املياه إال إذا رأوا األشخاص األكرث 
ثراء يتخذون هذه الخطوات أوال. وهذا موقف غري عقالين 
الفقراء  عىل  بالنفع  سيعود  الكفاءة  تدابري  تطبيق  ألن 
لكنه  الطاقة،  أو  املياه  فواتري  شخصيا عن طريق خفض 
يؤكد ما يقول العاملون يف التسويق االجتامعي- إن إدراك 

عامة الناس ليست عقالنيأ بالرضورة.

الدور التنظيمي لدائرة
 االتصال ومهامها 

القسم 2
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دعم تقديم الخدمات التي تقدمها املؤسسة
سبق الحديث عن أن املؤسسات تضع هيكل مهام ومامرسات األعامل حول ثالثة محاور )األعامل التجارية، والسياسة، واملستهلك(، وأن 
دائرة االتصال توفر الدعم الواسع لكافة هذه املحاور واملهام ومامرسات األعامل األخرى. من املهم أن تفهم تفسري مؤسستك وما توليه 
من قيمة لكل محور من هذه املحاور، وكيف يساهم كل منها يف أعاملها و ادارتها، وكيف تتعامل اإلدارة مع هذه املحاور عند التخطيط 
االسرتاتيجي. بالطبع كل مرفق يقدم خدمات للعديد من الزبائن الخارجيني الذي يستهلكون املياه أو الطاقة، ولكن هذه املحاور بالنسبة 
لك كمتخصص يف االتصال هي “العمالء الداخليني” الذين يوجهون عملك وأهدافك. إلعطاء االهتامم املناسب لكل محور، يجب 
إجراء عملية داخلية لجمع وتقييم املعلومات لتوفري معلومات موثوقة وواقعية عن مؤسستك. وسيسمح لك ذلك بأداء أي عمل اتصايل 

داخل أو خارج املؤسسة بشكل أفضل.

دور دائرة االتصال 
املستقبل، مبا يف ذلك  االردين تحوالت كربى يف  املجتمع  يواجه 
السبب  ولهذا  السكان،  عدد  وزيادة  املتوفرة  املوارد  تناقص 
ستضطر مرافق املياه والطاقة إىل تقليل كمية الخدمة التي تقدمها 
والتي ستنعكس عىل الجمهور واحتياجاته الفعلية. ويقع عىل عاتق 
دوائر اإلتصال يف مرافق املياه والطاقة دور كبري لزيادة تفاعل 
الجمهور من خالل طريقة اإليصال وتقديم املعلومات الخاصة 
بهذه التغيريات الخاصة بهم ليك يقف الجمهور جنبا إىل جنب مع 

مرافق املياه والطاقة ملواجه مشكلة نقص املوارد.

العالقات   عىل  الحفاظ  هي  االتصال  لدائرة  وظيفة  أهم  ولعل 
الحسنة والتفاهم املتبادل بني املؤسسة والجمهور بشكل دائم.

يف  هام  بدور  القيام  عىل  االتصال  دائرة  قدرة  من  الرغم  عىل 
مساعدة املؤسسة عىل أداء رسالتها، إال أن هذه اإلدارات ال تحظى 

باألهمية التي تستحقها.

تحدث مستويات التفاعل بني املرافق وأصحاب املصلحة من خالل 
األدوار املتعددة داخل إدارة االتصال، والتي تشمل:

دعم األهداف التنظيمية  •
دعم تقديم الخدمات  •

التثقيف العام/ التوعية العامة/ األداء العام أو املجتمعى   •
تعزيز الحوار من أجل  تعديل السياسات  •

االتصال الداخيل  •
االتصال خالل األزمات  •

العمالء  خدمة  دائرىت  عمل  كيفية  توضيح  التايل  الجزء  يهدف 
واالتصال معا لتحقيق النتائج وإرضاء العمالء.

دعم األهداف التنظيمية
باإلضافة إىل الهدف العام  املتمثل يف تزويد األردنيني بإمدادات 
مستمرة  وملتزمة   من املاء أو الطاقة، يجب عليك كمتخصص يف 

االتصال يف مؤسستك، أن تركز عىل األهداف التنظيمية الثالثة 
التالية :

رضا الزبائن   .1
2.  االمتثال لألنظمة 

3.  االستدامة املالية إىل جانب إدارة املوارد بكفاءة

ومتثل  بإحكام،  معا  تتشابك  الثالثة  التنظيمية  األهداف  هذه 
املناطق املحورية لعمل كل مؤسسة: )1( الرتكيز عىل العمالء ، 
)2( الرتكيز عىل السياسات، و)3( الرتكيز عىل الجانب التجاري 
ذلك  مبا يف  التنظيمية،  الهياكل  تصميم  تم   .)  1 الشكل  )انظر 
مدونة قواعد املامرسات التجارية وتدفق العمل، لتلبية املجاالت 
استخدام  ميكنك  املؤسسة،  أهداف  وضمن  الثالث.  املحورية 

أنشطة االتصال للوصول إىل الجمهور داخل وخارج رشكتك.

والرتكيز عىل الجانب التجاري ملرفق املياه أو الطاقة يعني تقديم 
يشمل  الوقت. وهذا  نفس  ومربحة يف  الجودة  عالية  خدمات 
وتحصيلها،  والفواتري  الخدمات،  وتقديم  اليومية،  العمليات 
التي  األنشطة  من  الجدد، وغريها  العمالء  والسعي الستقطاب 

تتطلب جهود االتصال.

قد يتضمن تركيز سياسة املرفق التوسع يف مناطق جديدة، وتقديم 
الجهات  مع  والتعامل  الشمسية،  الطاقة  مثل  خدمات جديدة 

املنظمة والهيئات الحكومية، وضامن جودة املياه.

والرتكيز عىل العمالء هو نتيجة تعامل املرفق املبارش مع الجمهور. 
وهذا التعامل يأخذ أشكاال عدة، بدءاً من مركز شكاوى العمالء 
الرسمية إىل طريقة الرد عىل اتصاالت الزبائن الهاتفية.و ميكن 
أن تشمل أيضا العديد من الطرق التي يتعامل املرفق بها مع 
احتياجات عمالئه، وذلك من خالل التفكري مبا يريد الزبون بدال 
مام تريده الرشكة. قم بإلقاء نظرة عىل الشكل 2 أدناه، الذي 
استخرج من التقرير السنوي ألحد املرافق والذي يوضح كيف 

يكون العميل هو محور تركيز املرفق.

الشكل 1: املجاالت املحورية الثالث 
للعمل التنظيمي

الشكل 2: نقاط الرتكيز 
MLGW االسرتاتيجي ملرفق
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الشكل 3: نقاط إلتقاء العالمة التجارية 
املختلفة

اضطررت  عندما  مزعجة  بتجربة  مىض  وقت  أي  يف  مررت  هل 
لالنتظار ألكرث من عرش دقائق بينام كنت تحاول االتصال بالخط 
العمالء  خدمة  ممثل  لك  يقول  يك  العامة  املرافق  ألحد  الساخن 
أن النظام اليعمل وأنك تحتاج لالتصال مرة أخرى يف وقت الحق 
إذا  تتساءل  ذلك  يجعلك  أال  سؤالك؟  عىل  اجابات  عىل  للحصول 
كان النظام يعمل بشكل صحيح، وملاذا التوجد هناك رسالة مسجلة 
تخربك بذلك عىل الفور بدال من توجيه االتصال الهاتفي إىل ممثيل 
لفرتة  الهاتف  عىل  ينتظرون  الزبائن  نجعل  ملاذا  العمالء؟  خدمة 
طويلة بشكل غري معقول يف حني أن خدمة الخط الساخن مصممة 

لتوفري املعلومات بشكل مريح وسلس؟

من ناحية أخرى، رمبا كان لك تجارب إيجابية مع موظف خدمات 
فني  قام  رمبا  املثال،  سبيل  عىل  العامة.  املرافق  أحد  يف  العمالء 
لطيف رشح لك كيف سيتم قراءة العداد الجديد وكيفية الحفاظ 
عليه وحاميته. وهذا النوع من الخدمة يجعل العميل أكرث إرتباطا 

بالرشكة.

التوعية العامة/ التثقيف العام/العمل العام
حتى يتمكن العمالء من استخدام املياه والطاقة بشكل أكرث كفاءة، 

البد أن تطبق املرافق العامة برامج االتصال التي تساعد الناس 
عىل فهم، وتوضيح القيم، ونرش االتجاهات املهتمة بقضايا املياه 
والطاقة، وزيادة التحفيز واملهارات الالزمة ملعالجة هذه القضايا.

ليتعرفوا عىل  الناس  األوىل يف مساعدة  الخطوة  العام هو  الوعي 
الجمهور  يعرف  ال  االتصايل،  املسار  هذا  بداية  ويف  ما.  مسألة 
املستهدف سوى القليل عن موضوع أو قضية  ما.  وقد يكون ذلك 
املوضوع  هو التكنولوجيا األكرث كفاءة )استخدام قطع توفري املياه 
عىل سبيل املثال( أو قضية أكرب مثل ندرة املياه أو الطاقة. يف كلتا 
الحالتني فإن الخطوة األوىل من أجل التواصل هي توعية الجمهور، 
ثم يف الخطوات الالحقة العمل عىل الحد من العوائق التي تحول دون 
انتقالهم من املعرفة بالقضية إىل اتخاذ اإلجراءات - فعل شئ حيال 

ذلك. و هذا التفسري يبسط هذه العملية إىل حد كبري.
بالرغم من اننا نناقش العملية هنا كام لو كانت هناك بداية ونهاية، 
إال أنه يف الواقع قد يكون جمهورك يف أي مكان عىل طول هذا املسار. 
وقد يكون الرتكيز عىل التوعية العامة بقضايا املياه مضيعة لألموال، 
إال مع األطفال الصغار جداً. فكام تخربنا البحوث, معظم الناس يف 
األردن يعرفون مسبقا أن االردن يعاين من نقص شديد يف املياه. لذا، 

ضع يف اعتبارك أن ما يحتاجه غالبية الناس يف األردن هو:

التعرف إىل التكنولوجيا أو الخدمات الجديدة التي ميكن أن تجعل  أ ( 
استخدامهم للمياه أكرث كفاءة.

) توفري  التكنولوجيا بسهولة  الوصول إىل تلك  ب ( مساعدتهم عىل 
إجابات عن أسئلة مثل: أين ميكنهم الحصول عليها؟ وكم كلفتها؟ 

ما مدى سهولة استخدامها؟ وما هي فائدتها؟(

قد  جديدة  مامرسات  وأية   ، الحالية  املامرسات  عىل  الحفاظ  ت ( 
يستفيدون منها. عىل سبيل املثال، تعمل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية عىل تدريب السباكني لدعم كودة تزويد املباىن باملياه 
والرصف الصحي التي تعالج مشاكل السباكة، و ترسب  املياه 
عىل مستوى املنزل . لذا، فإن جعل الزبائن عىل علم بوجود هؤالء 
السباكني املدربني و االستعانة  بهم للحد من ترسب املياه البد أن 

يكون أحد أهداف املرفق.

ث ( معرفة القوانني والترشيعات التي تنظم استخدام املياه .

استخدام موقعك االلكرتوين
أجري  لبحث  ووفقا  خلوي،  هاتف  األردنيني  غالبية  لدى  يتوفر 
مؤخراً هناك أكرث من مليون شخص يستطيعون الوصول إىل شبكة 

اإلنرتنت 

يف األردن، سواء كانوا ميلكون ) أو الميلكون( جهاز كمبيوتر .
 وهذا يفرض  عىل كل وزارة أو مؤسسة أن يكون لها موقع الكرتوين 
جيد يتم تحديثه ومتابعته بانتظام. والبد لهذا املوقع أن يتصدى ملا 
يقلق العمالء، ويوفر التثقيف التفاعيل، ويركز عىل تقديم  املعلومات 
التي  تهم  املستهلك. لكن املوقع االلكرتوين الجميل ، والذي يحتوي 
املعلومات مل يعد كافياً. حيث ينبغي عىل موظفي االتصال االستجابة 
برسعة لالستفسارات، وإجراء تقييم منتظم وعشوايئ ملعرفة مدى 
رضا العمالء عن املوقع االلكرتوين. كام ينبغي أن يكون املوقع باللغة 
العربية وأن يكونً  اجتامعياُ  وباللغة اإلنجليزية أيضا.  فالتواجد عىل 
شبكة اإلنرتنت هام، إال أن وجود مكتب ينبغي أيضا أن يكون متاحا 

للتفاعل املبارش وخدمة العمالء.

أحد األمثلة التي ميكن االستفادة منها يف األردن هو املوقع اإللكرتوين 
للجنة الصحية بواشنطن يف الواليات املتحدة، الذي يوضح نوع خدمة 

العمالء التي تقدمها املواقع االلكرتونية للمرافق العامة.
http://www.wsscwater.com/home/jsp/home.faces

يف  آخذة  األردن  يف  اإللكرتونية  الحكومة  مبادرات  أن  واملالحظ 
التزايد، وأن املرافق العامة والوزارات بحاجة إىل فهم قيمة الخدمات 

االلكرتونية يف هذا السياق .

وعندما تعمل يف قطاعي املياه والطاقة، ستواجه أنواعاً عديدة من 
التحتية،  البنية  التكاليف، وقدم   ارتفاع  التحديات، مبا يف ذلك 
واملتطلبات التنظيمية، والتغريات يف الرتكيبة السكانية والسكان، 
تخطيط  تحدي  وخاصة  التحديات،  لهذه  وللتصدي  وغريها. 
املوارد وتخصيصها، البد ملؤسستك أن تعمل بشكل مستقل أو مع 
مجموعات أخرى لتنفيذ بعض  من اإلجراءات القصرية والطويلة 

األجل الرامية إىل تعزيز وتحقيق أهداف املؤسسة.

والقرارات  األجل  والطويلة  القصرية  اإلجراءات  هذه  من  كثري 
املصاحبة لها تتعلق بالناس، داخل وخارج املؤسسة، الذين قد 
يعرفون أو ال يعرفون عن القضايا البيئية مام من شأنه أن يحفزهم 
عىل االنخراط يف مامرسات بيئية إيجابية. لذا، فإن غرس وايصال 
هذه املعرفة البيئية هو الخطوة األوىل لتشجيع التغيري يف اإلدراك 
أو السلوك بني هؤالء الناس. وسوف تساعدك هذه املعرفة أيضا يف 
تحقيق أهدافك داخل املؤسسة. وبعبارة أخرى، االتصال يعرب عام 
تريد مؤسستك تحقيقه. فيجب أن يتم ايصال الرسائل املتكاملة 
يف وقت واحد، وبشكل منسق مع الربامج األخرى حتى ترتجم 

جميعها الهدف األكرب وهو املحافظة  عىل املياه أو الطاقة.

للمساعدة يف توضيح كيف ستقوم بدعم اإلدارات األخرى يف إنجاز 
املهام املنوطة بكل منها، سوف نقدم يف القسم الثالث رسم بياين 

يوضح لك كيفية تنسيق مخرجاتك االتصالية بأفضل الطرق.

تقديم مستوى خدمات ثابت  للعمالء
بعد أن ناقشنا كيف تقوم املؤسسات بوضع هياكل تنظيمية ألعاملها 
يك تتمكن من تقديم الخدمات لعمالئها، يدعوك هذا القسم اىل 

التفكري يف الطرق التي تستخدمها مؤسستك للتفاعل مع عمالئها، 
من  الكثري  تعرف  كنت  وإن  تصوراتهم.  عىل  تأثرياً  يرتك  مبا 
فإن  واضح،  غري  األخر  والبعض  واضح  بعضها  التفاعالت،  هذه 
الحقيقة تبقى أن العمالء يرون مؤسستك كوحدة واحدة ومن 

الخارج فقط.

من خالل شكاوي  العمالء التي تعرب عن  إحباطهم، نحن نعلم 
قصد،  غري  عن  تعمل،  األحيان  بعض  يف  التنظيمية  الهياكل  أن 
عىل  عرقلة  تقديم خدمة سلسة للعمالء. وألن كل وحدة وظيفية 
تعمل جاهدة عىل تحقيق أهداف خاصة بها، مام قد يؤدى إىل 
ضياع  الصورة الشمولية األكرب،  حيث يعمل األشخاص املسؤولون 
عن تقديم خدمة  العمالء بشكل مستقل يف كثري من األحيان، وال 
يقومون بتنسيق جهودهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هو 

املسؤول فعال عن ضامن حصول العمالء عىل خدمة  سلسة؟

كل تفاعل وترويج تقوم به مؤسستك مع عمالئها، سواء عن طريق 
الهاتفية،   املكاملة  حتى  أو  املبارش،  الربيد  أو  اإللكرتوين،  املوقع 
يسمى بنقطة إلتقاء العالمة التجارية. وتشمل نقطة إلتقاء العالمة 
التجارية جميع أساليب تفاعل وتواصل العالمة التجارية للمؤسسة 
مع الجهات املعنية. وهي تشري إىل كل األماكن التي يلتقي  فيها 
الصعب  ومن  التجارية.   بالعالمة  واملحتملني  الحاليني  الزبائن 
التجارية  العالمة  إلتقاء  نقاط  بني  موحدة  رسالة  عىل  الحفاظ 
هذه. وبصفة عامة، كلام زاد عدد العمالء للمؤسسة ، كلام تعاظم 

تحدي تقديم الخدمات بالشكل املناسب.

وبالنظر للشكل 3 أدناه، تستطيع التفكري يف املواقع املختلفة التي 
تكون مؤسستك متصلة أو "تلمس" عمالئها بشكل يومي. ويبني 
التجارية بطرق  العمالء مع عالمتك  يتفاعل  الشكل كيف  هذا 

كثرية ومختلفة، سواء عىل نحو مبارش أو غري مبارش.

“تشمل نقطة إلتقاء العالمة 
التجارية جميع أساليب تفاعل 

وتواصل العالمة التجارية 
للمؤسسة مع الجهات املعنية.”

الشكل 4 مسار االتصال 
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استخدام وسائل اإلعالم االجتامعي 
تستطيع الوزارات واملرافق العامة أيضاً أن تستخدم وسائل اإلعالم  
االجتامعي واالنرتنت ألداء مهام بسيطة مثل إعالم املستهلكني عن 
طريق الربيد االلكرتوين بانقطاع املياه يف منطقتهم ومتى ميكن توقع 
استئناف الخدمات. هذا هو نوع  املعلومات اآلنية ذات الصلة  التي 
ميكن أن تنمي عالقة وثيقة وقيمة بني املؤسسة والعمالء. وقد أصبحت 
وسائل التواصل  االجتامعي وعىل نحو متزايد أسلوباً  طبيعياً للبقاء 

عىل اتصال مع الزبائن.

قم  االجتامعي،  اإلعالم   لوسائل  األفضل  االستخدام  تحقق  وليك 
باإلجابة عىل األسئلة التالية. وسوف تساعدك إجاباتك عىل االنخراط 

والتواصل مع العمالء باستخدام وسائل اإلعالم الجديدة.

اإلعالم   لوسائل  استخدامهم  حول  االتصال  يف  للعاملني  أسئلة 
االجتامعي

هل تعرف ما  هى اهتاممات  جمهورك وهل أخذت ذلك ىف عني   .1
األعتبار  يف حملة التواصل االجتامعي؟ كيف تتوقع أن يساعدك 

هذا التواصل  يف تحقيق أهداف الحملة؟

جمهورك  يقيض  أين  لتحديد  دميوغرافية  دراسة  أجريت  هل   .2
األسايس الوقت عىل االنرتنت؟ هل انت موجود عىل  الشبكات 

الصحيحة؟
هل قمت بإعداد جدول زمني للمحتوى واسرتاتيجية املشاركة؟ هل   .3

تقدم شيئاً ذا قيمة )أي املعلومات ذات الصلة( لجمهورك؟
4.  هل لديك شخص مسؤول عن ادارة شبكة التواصل  االجتامعي يك 
يقوم بتحفيز االهتامم؟ هل استثمرت يف موظفني لهذه املهمة؟ هل 

لديك القدرة عىل تسيري حملة التواصل  يف اتجاهني؟
النفوذ  هل تقوم مبتابعة املناقشات، وتحديد وإرشاك أصحاب   .5
الرئيسية يف مجتمع اإلنرتنت؟ هل لديك األدوات والدراية للقيام 

بذلك؟
لوسائل  استخدامك  تحسني  كيفية  حول  نصائح  بعض  ييل  فيام 

اإلعالم االجتامعي:

االعالم  لوسائل  استخدامك  بشأن  نصائح 
االجتامعي

# 1 استخدم مدونة لترسد قصتك 
تعامل مع مدونتك كأنها مطبعة رقمية ، وهي كذلك بالفعل.  
القصص عن  الفيديو لرسد  والصور وتحميالت   النص  استخدم 
االشخاص الذين قدمت لهم املساعدة، واملشاكل التي قمت بحلها، 
والتأثري  الذي ترتكه عىل املجتمع أو العامل. قم بإرشاك جمهورك 

يف رسد القصص عىل املدونة.

# 2 تأكد من أن  قصصك تصلح للمشاركة 
اضف اىل مدونتك وسائل التواصل  االجتامعي األخرى، مثل كبسة 
إعادة تويت وكبسة  الفيسبوك وغريهم،  يك تسمح لزوار مدونتك 

مبشاركة قصتك مع شبكاتهم بسهولة ورسعة .

# 3 أجعل املشاركة  يف  قصصك أمراً سهاًل
 ضع خدمة  RSS  )التسجيل لتحديث مدونتك( يف أعىل الصفحة 

الخاصة بك وسلط الضوء عليها بحيث يصعب تجاهلها.
# 4 استخدم الفيديو يف رسد قصتك

ميكن  للفيديو الذي يظهر املتطوعني وهم يساعدون الجريان أو 
يروجون لتثبيت املصابيح املنخفضة االنبعاثات أن يكون مقنعا 
)منظامت غري  الحصول  عىل رشكاء  العمالء.حاول  ومؤثرا عىل 
ربحية( لربنامج يوتيوب غري ربحي، والذي يقدم فوائد مثل الدعوة 
التخاذ إجراء ، إدراج  عىل مواقع القنوات غري الربحية، وإمكانية  
جمع األموال من خالل كبسة  التربع مبحرك جوجل. )ميكن أن 

تكون روابط التربع داخل تحميالت  الفيديو الخاصة بك(.

# 5 قم بإنشاء صفحة فيسبوك ملؤسستك
أكرث  "محبوبة"  هي  الصالحة  باألعامل  تقوم  التي  املؤسسات 
التقليدية. لذا، قم باالنخراط مع أكرث من نصف  من الرشكات 
مليار شخص يستخدمون الفيسبوك حالياً. وأجعل صفحتك أكرث 
جاذبية  مصممة خصيصا لك تتضمن العالمة التجارية والصور 
الخاصة بك إلظهار  الحائط/الخلفية  إبراز   تأكد من  والفيديو. 
املشاركات ليس فقط من مؤسستك ، ولكن أيضا من املعجبني 
واملنظامت غري الحكومية والرشكاء يف املرشوع بحيث تكون أكرث 

عرضة للمشاركة.

# 6 احصل عىل خدمة األخبار يف الفيسبوك
يقول خرباء وسائل االعالم االجتامعية "مستقبل الفيسبوك هو 
الناس قد ال يزورون  ".  وبعبارة أخرى، فإن  املعلومات  تزويد 
صفحتك كل يوم، لكنهم قد يرون أخبارك يف خدمة تزويد االخبار 
عىل صفحاتهم. وإذا اعطيت الناس الفرصة للتعليق عىل محتوى 
الفيسبوك الخاص، فإن ذلك سيحسن فرص مشاهدة املزيد من 
الناس لذلك يف خدمة تزويد االخبار الخاصة بهم، ويتطلب ذلك 

منك أن تشارك اآلخرين.

# 7 انرش الصور والفيديو ، و "تتبع" املتطوعني
املجتمعية،  والفعاليات  التربعات،  لجامعي  التقاط صور  ميكنك 
والربامج املدرسية ومن ثم نرشها عىل صفحة الفيسبوك الخاص 
بك. تتبع  املتطوعني لتشكرهم عىل مساعدتهم، وسيلفت ذلك 
االنتباه لعملهم الجيد وينرش رسالتك ألصدقائهم. استخدم هذه 
االسرتاتيجية بحكمة. ميكنك تطبيق ذلك أيضا عىل فليكر ، لكنه 

ال ميلك نفس التغطية  واألنتشار مثل الفيسبوك.

 # 8 قم بإنشاء مجموعة الفيسبوك لقضيتك
تتميز مجموعات الفيسبوك عن صفحات املعجبني بقدرتها عىل 
الرغم  عىل  املجموعة.  ألعضاء  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  إرسال 
من أن ذلك قد يؤدي اىل  ضعف انتشار  العالمة التجارية الخاصة 
بك، إال أنه بإمكانك إنشاء مجموعة حول قضيتك، سواء أكانت 

تشجيع املحافظة عىل املياه أو املحافظة عىل الطاقة.

واستخدم  الوعي،   لزيادة  الفيسبوك  اعالنات  استخدم   9  #
فعاليات الفيسبوك ولينكدن لنرش املعلومات

هذه الوسائط تسهل املشاركة يف الفعاليات والحصول عىل مزيد 
من الرتويج عندما يستجيب الناس لدعوتك. ميكن أيضا استخدام  
فورسكويرFoursquare، وجويلال Gowalla، أو أماكن الفيسبوك 

للرتويج ألنشطتك وفعالياتك.

# 10 استخدم البحث املتقدم يف تويرت بشكل محيل
من املهم أن نستمع إىل األحاديث املحلية. استخدم خاصية البحث 
املتقدم يف تويرت للعثور عىل، واالستامع إىل والتواصل مع مستخدم 

"tweeple"قريب/مامثل عىل التويرت

hashtags 11 ابدأ املحادثات حول #
 hashtag إذا كان جمهورك نشطاً عىل تويرت، ابدأ محادثة حول
)#( لتشجيع الناس عىل الحديث، سواء كان ذلك # تغري املناخ، 

أو نصائح # لتقليل استهالك الطاقة.

# 12 اطلب إعادة ارسال رسائل تويرت
 please“تبني القياسات أنه عندما تنتهي من إرسال رسالة تويرت ب
إرسال رسالتك  باعادة  الناس  يقوم  األغلب  سوف  RT!”، فعىل 
عىل تويرت retweet. التنىس أنك تقدم خدمة تستند إىل قضية، 
لذا، فإن طلب اعادة إرسال رسالتك“please retweet”  ال يخدم 

أغراض شخصية أو خاصة، ومع ذلك استخدمه بحكمة.

لينكدن  عىل  اإلدارة  ملجلس  محتملني  أعضاء  بإيجاد  قم   13  #
Linkedin

الخربة  ذوي  من  الناجحني  األعامل  برجال  ملئ  لينكدن  موقع 
من  تأكد  للربح.  هادفة  غري  منظامت  إدارة  مجالس  كاعضاء 

االنضامم إىل لجان لينكدن املحلية، أو التي لها قضية محددة.

SlideShare  14 ضع العروض الخاصة بك عىل االنرتنت مع #
 SlideShareلللل الخاصة بك من  العروض  ميكن االطالع عىل 
. إذا كانت مؤسستك لديها عروض لرفع مستوى الوعي وزيادة 
ذلك عن طريق نرش  من  ألبعد  منها  باالستفادة  قم  التربعات، 
الرشائح/الشفافيات عىل SlideShare ، وهو "يوتيوب العروض."
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تعزيز الحوار السياىس  لغايات اإلصالح    
من منظور السياسة العامة األوسع نطاقا ، ميكنك أيضا مساعدة 
مثل  العامة،  للمصلحة  املهمة   األهداف  إنجاز  عىل  املؤسسة 
وعمال  األردن.   يف  الطاقة  استرياد  عن  الناجم  العبء  تخفيف 
عىل تحقيق مزيد من االستقالل يف مجال الطاقة  تعتمد الحكومة 
عىل االستثامرات من القطاع الخاص للمساعدة يف تنويع وزيادة 
الطاقة يف البالد ، وتحتاج إىل تشجيع املزيد من تلك االستثامرات.  
ولتحقيق ذلك، البد لك من الرتكيز عىل االتصال  لتعزيز الحوار 
بني القطاعات املختلفة,و ايجاد الحوافز الحكومية للقطاع الخاص 

لتسهيل إرشاكه وتعاونه مع  املؤسسة يف هذه العملية.

االتصال الداخيل
إن املوظفني  العاملني  لديكم هم جزء من عالمتكم التجارية، متاما 
مثل املنتجات والخدمات. ويف يومنا هذا، أصبحت املؤسسات تعي 
أهمية تشغيل موظفني يؤمنون مبهمة املؤسسة، والذين يتحولون 

إىل "سفراء العالمة التجارية".

وقد أصبح االتصال الداخيل ميثل أداة تواصل قوية للمؤسسات 
بشكل متزايد،  نظراً ألن ذلك  يبني الثقافة املشرتكة للمؤسسة. 
التي  هي  الناجحة  الرشكات  أن  األخرية  السنوات  أظهرت  وقد 
تعترب موظفيها كأحد أصولها الهامة. والسؤال هو: ملاذا نجحت 
هذه الرشكات بهذا الشكل؟ وما  هو دور االتصال الداخيل يف 

تحقيق ذلك؟

دعونا ننظر إىل العبارة التالية: "إن برنامج االتصال القوي يبدأ 
من الداخل". فهل هذا صحيح؟ بالفعل، والسبب هو أن املوظفني 
يشكلون العمود الفقري ألي مؤسسة، سواء داخل إطار العمل أو 
العمالء، ومع  البعض ومع  بعضهم  يتفاعلون مع  فهم  خارجه، 
أصدقائهم وعائالتهم واملجتمع ككل. وعندما يتم إعالم املوظفني 
مبا يجري يف مؤسستهم، ويتم تقدير مساهامتهم، فإنهم يصبحون 
ممثلني أفضل للمؤسسة ويقدمون خدمات أفضل للعمالء. من 
ناحية أخرى، إذا كان املوظفون يشعرون بإستبعادهم من هذه 
العملية، أو أنهم ال يحصلون عىل معلومات، أو أنهم ليسوا جزءاً 
من عملية صنع القرار، فإنهم مييلون مللء هذه الفجوة مبعلومات 

غري صحيحة أو غري دقيقة.

وال شك يف أن التدفق السليم للمعلومات يحسن التواصل ويعزز 
العالقات يف أماكن العمل. واالتصال الداخيل الجدي سوف يحقق 

ما ييل:
قوى  وإنشاء  االنجاز"،  "القدرة عىل  ثقافة  ترسيخ  يف  املساعدة   •

عاملة ملتزمة وعالية األداء تركز عىل تحقيق أهداف املؤسسة.
رفع املعنويات والتحفيز.  •

التقليل من التأخري بدون داعي.  •
هاماً  - موظفوك يشكلون مصدراً  تتعلم  أن  املؤسسة  مساعدة   •

للمعلومات واألفكار.

توفري خدمة أفضل للعمالء – سيكون موظفي الخطوط األمامية   •
عىل إطالع مبا يحدث يف املؤسسة واألسباب وراء ذلك.

ويعتمد تحقيق هذه النتائج عىل نوع الروابط بني املوظفني التي 
تدعم التوجيه الفاعل لالتصال. وتقديم معلومات موجزة للفريق، 
سواء من األسفل لألعىل أو بالعكس ضمن الهيكل اإلداري، سوف 
جميع  يف  الرئيسية  الرسائل  نرش  يف  الداخيل  اإلتصال  يساعد 

أنحاء املؤسسة.
وغالباً ما تهتم تلك الرسائل بالتايل :

أ( األمور  الخاصة باملوظفني  والتحديات املؤسسية
ب(  التغيري التنظيمي

ت( إطالق منتج/خدمة جديدة
ث( استطالع ردود الفعل/التغذية الراجعة
ج( القرارات املتعلقة بسياسات املؤسسة 

ح( بناء الفريق

االتصال الخاص باألزمات
ال يوجد يف يومنا هذا عمل من األعامل التجارية يف مأمن من 
األزمات. وقد تحدث األزمات يف املؤسسة نتيجة لسوء اإلدارة أو 
املامرسات غري األخالقية من قبل كبار املوظفني. وترتبط إدارة 
األزمات إرتباطاً قوياً  بإدارة االتصال املؤسيس والسمعة املهنية 
للمؤسسة، نظراً ألن األزمات تهدد الصورة العامة للمؤسسة وتضع 

سمعتها  عىل املحك.
ويعتمد أداء املؤسسة النهايئ عىل : مدى نجاحك يف ايصال وجهة 
أنها  نظر املؤسسة خالل األزمات وكيف ينظر ملؤسستكم عىل 
العملية  الظروف  "، ففي ظل  الصالحة  باملواطنة  تتمتع  "رشكة 

الراهنة، تعترب السمعة املهنية للمؤسسة هي أهم  يشء.
وميكن للسمعة املهنية الجيدة أن تحقق ما ييل:

زيادة والء أصحاب املصلحة  .1
2.  جذب مستهلكني جدد

3.  تعزيز سلسلة التوريد الخاصة باملؤسسة
إبعاد  الهيئات  الرقابية/التفتيش عن بابك  .4

توفري الحامية  أثناء األزمة  .5

كموظف يف االتصال، تحتاج إىل أن تتوافر لديك املوارد املطلوبة، 
اليها، خالل إدارة األزمات. تذكر أن كل  بحيث يسهل الوصول 
عالقة قمت ببنائها هي جزء من املوارد الخاصة بك. فإذا كنت 
قد أسست عالقات جيدة- إذا كان لديك مجالس املواطنني الذين 
التي  الحكومية  غري  واملنظامت  الراجعة،  التغذية  لك  يوفرون 
تتواصل مع عامة الناس، وقمت بتأسيس والحفاظ عىل عالقات 
جيدة مع وسائل اإلعالم، فكل ذلك يوفر لك الكثري من الدعم 

املطلوب خالل األزمة.

عند مرحلة معينة من عملك، سوف تضطر للتعامل مع األزمات. 
أن  ويجب  تستطيع  التي  األزمات  األزمات:  من  نوعان  وهناك 
تتوقعها، واألزمات التي ال ميكن توقعها. دعونا ننظر إىل األزمة 
إليقاف  أدت  التي  املرصي  الغاز  أنابيب  خط  إلنفجار  األخرية 
إمدادات الغاز إىل األردن بشكل مؤقت. وقد شكلت  هذه األزمة 
الجمهور  إلرشاك  االتصال  يف  للمتخصصني  ذهبية  فرصة 
لتذكريهم  وكذلك  الكهرباء،  من  احتياجاتهم  بشأن  وطأمنتهم 
األمر  للطاقة- وهو  الكيل عىل مصادر خارجية  األردن  باعتامد 
الذي يبدو أن الجمهور يجهله. وكان ذلك الحدث فرصة مثالية 
لرفع مستوى وعي املستهلكني ودفعهم للعمل عىل زيادة الكفاءة يف 

استخدام الطاقة.

عىل  الحفاظ  هو  األزمات  خالل  أهمية  األكرث  الوحيد  واليشء 
تدفق املعلومات والتواصل مع الجمهور. وعادة ما يتفهم  الناس 
أن األخطاء تحدث واألمور تسوء، رشيطة أن تثبت لهم أنك تقوم 
بتزويدهم باملعلومات الصحيحة، وتعمل بشكل جدي من أجل 

املصلحة العامة.

الكفاءات األساسية
القيادة  أساس  واالتصال  التسويق  يف  املاهر  املتخصص  يشكل 
واملرافق  للوزارات  االتصال  اختيار موظفي  وينبغي  التنظيمية. 
أدىن  حداً  تحدد  التي  املعايري  ووضع  املتخصصني،  من  العامة 
من املهارات والكفاءات لهذه األدوار، مبا يف ذلك مهارات اللغة 
يستندان  وإحرتامها  املؤسسة  أن  صورة  يف  اإلنجليزية. والشك 

بشكل كبري عىل قدرات هؤالء األفراد.

تم استخراج الجدول أدناه من موقع معهد تشارترد للتسويق 
أساسية  )قدرات(  كفاءات  . وهو يرسد ست  املتحدة  باململكة 
للتسويق، وهي الكفاءات التي يحتاجها الشخص يك يتمكن من 

تطبيق أفضل املامرسات يف مكان العمل

كفاءات التسويق  
الكفاءة: أن تستطيع ...اإلطار العام  األساسية  

كفاءة 
الحصول عىل املعلومات وتحليلها من خالل نظم فعالة لجمع املعلومات وتفسري النتائجفهم األسواق البحث والتحليل 1 

كفاءة 
االسرتاتيجية والتخطيط 2 

وخطط  االسرتاتيجية   تطوير 
التسويق 

التأثري يف صياغة اسرتاتيجية التسويق وضامن فعالية عملية التخطيط والتسويق

كفاءة 
لللللللل لللللللل للللللللل 3 

تطوير وإدارة العالمات التجارية 
واملنتجات التنافسية 

تطوير وبناء وإدارة العالمات التجارية املنافسة
تطوير وبناء وإدارة املنتجات املنافسة، واملحافظ املالية، والخدمات

كفاءة 
تسويق الربنامج 4 

للللل للل للللل للللل للللل لل 
للل للللل للللللل للللل للللل 
للللل لللللل لللللل للللللل 

للللل للللللل للللللللل 

للللل لللللللل لل للللللل 

للللل للللللل للللللللل 

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية متكاملة لالتصاالت والتسويق واألنشطة
وضع سياسات تسعريية منافسة ومستدامة، وتستخدم التسعري بطريقة اسرتاتيجية 

ومبدعة
تؤسس وتطور قنوات فاعلة لسري عملك وتقدم الدعم لألعضاء العاملني معك  

إدارة عالقات فاعلة مع العمالء وبناء شبكة قوية منهم 
وضع وتخطيط وإدارة الربامج واملشاريع والخطط مبا يتناسب مع االهداف وامليزانية 

كفاءة 
قياس الفعالية 5 

ملعرفة  التسويق  فعالية  قياس 
القرارات التسويقية املستقبلية 

إنشاء وتعزيز واستخدام مقاييس لتحسني الفعالية 
هذه  استخدام  بهدف  تنفيذه  تم  ما  ومراجعة  الستعراض  نظام  واستخدام  إنشاء 

الدروس املستفادة عند اتخاذ القرارات يف املستقبل 

كفاءة 
إدارة  فريق التسويق/ نفسكادارة الناس 6 

أن تدير نفسك/ فريق التسويق
أن تدير العالقات بني الوظائف املتداخلة بفعالية 

أن تدير الفرق/ نفسك لتعزيز االداء التسويقي 
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كيفية اإلستعانة بالخرباء  
يساعدك هذا الجزء عىل اختبار كفاءاتك. إذا مل تكن قد كتبت 
مل  إذا  كذلك  بذلك.  يقوم  يك  خبري  بإحضار  فلتقم  أبداً،  فيلم 
تكن قد كتبت نصاً جيداً ملطوية أو بروشور أو مواد إعالنية أبداً، 
أطلب من خبري القيام بذلك. وهناك طرق عديدة للحصول عىل 
مساعدة الخرباء، قم بتوظيفهم. ولكن إذا كانت امليزانية ال تسمح 
بذلك، أبحث عن قامئة مناسبة عىل شبكة اإلنرتنت، أو من خالل 
التحالفات التي شكلتها مع الجامعات األخرى، أو من مشاريع 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

وميكن الحصول عىل املساعدة  ألغراض تصميم وتنفيذ برنامج 
توعية ميدانية أو لجوانب محددة من الرتويج فقط. عىل سبيل 
قنوات محددة  يستخدم  أن  باالتصال  املختص  يقرر  قد  املثال، 
لربنامج معني، وبالتايل يحتاج ملساعدة وكالة دعاية واإلعالن. أو 
رمبا يكون الحصول عىل مساعدة من قنوات التواصل املجتمعي 
كاملنظامت غري الحكومية أو الجمعيات األهلية هو الخيار األفضل. 
يف كلتا الحالتني، فإن عملية االستعانة مبساعدة خارجية هي أمر 
مشابه. ونهدف يف هذا الجزء إىل توضيح بعض القضايا الرئيسية 
الواجب أخذها باالعتبار عند التعاقد مع جهة خارجية ملساعدتك 

يف تقديم الربنامج.

األطراف الثالثة املعنية بالتعاقد مع الخرباء الخارجيني

عرب  خارجية  مساعدة  عىل  والحصول  قدما  امليض  قررت  إذا 
التعاقد مع الخرباء، فهناك ثالثة أطراف ستكون معنية باملشاركة 
أو  الخبري  العميل،  بك:  الخاص  الربنامج  وتنفيذ  تصميم  يف 
الذي  أنت،  هو  والعميل  املنفذ.  أو  التوزيع  وقناة  االستشاري، 
هو  االستشاري  أو  والخبري  الربنامج،  احتياجات  ويرشح  يضع 
التوزيع  نيابة عنك. أما قناة  الربنامج  الذي يخطط  و/أو ينفذ 
فهي الوسيط الذي تستعني به من أجل تقديم محتوى الربنامج. 
الجمهور من  إىل  الرسائل  إيصال  "بتقديم" هو  )واملقصود هنا 
خالل الوسائل املختلفة، والتي ميكن أن تكون إما وسائل اإلعالم 
)الصحف واإلذاعة والتلفزيون(، أو وسائط التوعية املجتمعية: 
مثل التدريب، وورش العمل، وألعاب األطفال، واألنشطة الشبابية، 

الخ... (.

واآلن لنستكشف دور كل طرف من هؤالء األطراف الثالثة بتفاصيل 
أكرب.

أ(  العميل

عادة ما يقوم العميل بإعداد وثيقة "طلب تقديم عروض"  بعد أن 
يكون الفريق املعني باالتصال قد حدد االحتياجات املطلوبة. ويف 
هذه املرحلة، ينبغي أن تشارك دائرة املشرتيات باملؤسسة يف هذه 
العملية بهدف املساعدة يف تزويدك بالتكاليف القياسية وابالغك 
والقطاع  املؤسسة  داخل  العالقة  ذات  اللوائح  أو  بالترشيعات 
الذي تعمل به. وحاملا يتم تكليف املستشار/الخبري، يقوم العميل 
بإطالعه عىل أهداف  الربنامج املقصود والنتيجة املرجوة منه. 
ويف هذه املرحلة، تكون هذه  مسؤولية فريق االتصال لالطالع 

واملتابعة مع الخبري/االستشاري الذي تم تكليفه.

ب(  الخبري/االستشاري

كام سوف تكتشف, يحتاج تطوير، وإنتاج، وتوزيع برنامج واحد 
الناس  من  كبري  يتطلب مشاركة عدد  ورمبا  الوقت،  من  الكثري 
ممن ميتلكون مجموعة متنوعة من املهارات التي ال تتوفر لك 
للحصول عىل  تسعى  عندما  الحالة،  مؤسستك. يف هذه  داخل 
مساعدة خبري خارجي، فالبد أن يكون ذلك الخبري قادر عىل أداء 
املهام عىل النحو املبني يف وثيقة طلب تقديم العروض الخاصة 

بك، وذلك وفقاً للعقد املربم بينكام. 

األساسية  األمور  ببعض  قامئة  ييل  فيام  القدرة،  إىل  باإلضافة 
الواجب توفرها يف  هذا الخبري:

يجب أن يفهم عملك: هذا أمر حيوي، وهو أحد أهم املعايري   .1
الخاص  أنه يفهم الرشح  التأكد من  الختيار خبري/استشاري: 
باملرشوع ولديه املعرفة الكافية عن القطاع الذي تعمل به، ويكون  

مهتم مبا تفعله.

نوعية املوظفني املنتدبني للعمل: ما مدى خربة املوظفني الذين   .2
مؤهالتهم،  تتناسب  هل  الربنامج؟  هذا  يف  يعملون  سوف 

وخلفياتهم، وخرباتهم مع مهمتك؟

الكفاءات: البعض منا ميكنهم القيام ببعض األمور بشكل أفضل   .3
من غريها. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن خبري/استشاري جيد 
يف نوع معني من املهام، يجب أال تعتقد أنه إذا كان جيداً يف جانب 

معني فسيكون جيداً يف كل يشء ، والعكس صحيح.

املؤهالت: هل تعامل هذا الخبري مع مهام مامثلة يف املايض؟    .4
هل يتمتع هذا الشخص بسمعة جيدة يف السوق؟

5.  املوقع: هل يتواجد هذا الخبري يف منطقة يسهل عىل املوظفني  
الوصول اليها؟ أو يسهل عىل جمهورك املستهدف الوصول إليها ؟

ت(  قناة التوزيع

قنوات التوزيع هي الوسائل التي يستطيع من خاللها الجمهور 
الوسيط/القناة  أن يرى، أو يسمع، أو يشاهد رسالتك. واختيار 
االعالمية أمر يحتاج للبحث الجيد، وذلك ألن االختيار السليم 
هو الذي يحقق الوصول إىل جمهورك املستهدف بشكل مؤكد.  
ولكل وسيط/قناة مواقع  قوة اسرتاتيجية خاصة أو نقاط ضعف 
يجعلها  مام  معينة،  سكانية  رشائح  إىل  بوصولها  يتعلق  فيام 
تضيف مزايا مختلفة ملزيجك التسويقي. عىل سبيل املثال، عادة 
استخدام  يتم  حني  يف  املعلومات،  لنرش  الصحيفة  تستخدم  ما 
التلفزيون لتعزيز العالمات التجارية مبا يتميز به من الغنى املريئ 
تزودك  أن  املحيل  املجتمع  إذاعية يف  وجاذبيته. وميكن ملحطة 
بثالثة أضعاف التغطية  للجمهور يف هذا املجتمع تحديداً من قناة 

تلفزيونية تغطي كل البالد.

طلب تقديم العروض

أو  الخبري  من  مردود  أفضل  عىل  الحصول  من  تتمكن  يك 
لألجزاء  موجز  رشح  ييل  فيام  لك  نقدم  الخارجي،  اإلستشاري 
األوىل  املرحلة  يأيت يف  والذي  العروض،  تقديم  لطلب  األساسية 
من التعاقد مع خبري/استشاري خارجي. وطلب تقديم العروض 
الخرباء  من  عروض  عىل  للحصول  شيوعاً  األكرث  السبيل  هو 
الخارجيني واملستشارين بشأن العمل عىل مرشوع معني. وعادة ما 

تقدم املقرتحات يف جزئني، األول فني/تقني والثاين مايل.

هناك اختالفات يف كيفية قيام املؤسسات بوضع هيكل طلب تقديم 
األجل  األعامل قصرية  أهداف  يتضمن  ما  عادة  لكنه  العروض، 
وطويلة األجل، ويقدم رؤية مفصلة عن املرشوع مبا من شأنه 
أن يساعد الخبري أو املستشار عىل تحديد أجوره لهذا املرشوع. 
وهناك بعض املالمح املشرتكة لطلبات تقديم العروض الواجب 
أخذها يف االعتبار عند العمل مع اإلدارة املالية إلعداد مثل هذه 

الوثيقة:

معلومات عن  املؤسسة: قدم معلومات أساسية عن مؤسستك   .1
تتضمن التحالفات الرئيسية  واملنافسة  واإلنجازات الرئيسية 
للمؤسسة. قم بتوفري املعلومات حول القطاع وأية اتجاهات من 

شأنها أن تؤثر عىل املرشوع.

2.  محتوى الربنامج/املهمة: قدم تفاصيل تتعلق بأسباب تنفيذك 
للربنامج/املهمة، ما هو الوضع الحايل، ومن هم املستهدفني.

أهداف الربنامج/املهمة: وضح النتائج املتوقعة.  .3
وصف الخدمات: وضح نطاق العمل والنهج املتوقع، واملتطلبات   .4

املحددة النجاز املرشوع.
الرئيسية املرجوة من تقديم  التسليم: وضح االنجازات  زمن   .5

الخدمات ضمن جدول زمني واضح.
نقطة االتصال: من األفضل أن تحدد أحد أعضاء الفريق كنقطة   .6
اتصال لإلجابة عىل األسئلة. ويكون هذا الشخص عىل األرجح 

عضو يف عملية التقييم.
معايري االختيار: ارشح ما هي املعايري التي سيتم استخدامها   .7

لتقييم العروض املقرتحة، وما هي أسس اختيار العقد الفائز.
تاريخ االغالق: تاريخ انتهاء تقديم العروض.  .8

اآلن وقد أصبح لديك نظرة عامة عىل الدور األسايس الذي يلعبه 
املتخصص باالتصال يف الوزارة أو املرفق ، واصبحت تعرف  ما 
هي املهارات والكفاءات األساسية التي تحتاجها لتنفيذ العمل 
الخاص بك، دعنا ننتقل إىل كيف تنفذ هذا العمل. يف حني أن 
هناك العديد من األساليب واالسرتاتيجيات التي ميكنك ويتوجب 

عليك استخدامها، وفيام ييل بعض األساسيات.
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أفضل 10 مامرسات  لالتصال اإلسرتاتيجي

املامرسات العرش التالية هي املامرسات الرئيسية التي يستخدمها 
املتخصصون يف االتصال لتحديد، وتخطيط، وتقديم اسرتاتيجية 
االتصال.  وهذه املامرسات تدعم الرتكيز عىل النواحى التجارية 

للمؤسسة، وسياسات املؤسسة، والعمالء. وهي كالتايل:

ابدأ عملية التخطيط بتحليل الوضع القائم   .1
فّعل دور االتصال يف عملية التخطيط وصنع القرار، وادعم جميع   .2

املهام واإلدارات باملؤسسة 
وعالمته  وأهدافه،  باملرفق،  الخاصة  الفنية  القضايا  اعرف   .3
التجارية، والصورة العامة التي يود أن يطرحها، وتأكد من أن 

جميع افراد املؤسسة عىل علم بذلك 
قم بتطوير العالقات مع مختلف املجموعات وتوفري التغذية   .4

الراجعة اآلنية والدقيقة 
ضع احتياجات العمالء يف مقدمة ووسط جميع الجهود التي   .5

تقوم بها 
للجمهور  والوحيدة   األوىل  االتصال  نقطة  تصبح  أن  حاول   .6

ووسائل اإلعالم، وبخاصة يف أوقات األزمات 
خطط اسرتاتيجيتك وقم بتقييم تأثريها وفاعلية التكلفة   .7

تعلم  واستخدم أساليب البحث الكمي والنوعي كأدوات لتحسني   .8
متابعة جودة الخدمات التي تقدمها املؤسسة 

قسم جمهورك املستهدف إىل رشائح مختلفة من أجل تحقيق   .9
تأثري أكرب، وعالج العوائق واملنافع املتعلقة بكل رشيحة 

10.استخدم أساليب التسويق االجتامعي للتعامل مع جميع القضايا 
السلوكية 

اآلن، لننظر بشكل متعمق يف كل مامرسة من املامرسات العرش.

 1. ابدأ عملية التخطيط بتحليل الوضع القائم 

واملال(  )الوقت  املوارد  يبذلون  االتصال  أن متخصيص  إىل  نظرا 
يف أنشطتهم، فمن املهم بالنسبة لهم فهم القضايا التي يواجهونها. 
ما هي املشاكل ذات األولوية والقضايا الحاسمة التي يواجهونها؟ 

هل هي حقا مشكلة  اتصال؟

الطريقة الوحيدة التي ميكنك اإلجابة من خاللها عىل هذه األسئلة 
هي عرب البدء بالتخطيط. إذا توفرت لديك البيانات، يكون ذلك 
أفضل بكثري، فعندئذ ميكنك التحقق من رضورة معالجة القضية. 
عىل سبيل املثال، فقدان املياه عند رسقتها يعني فقدان الدخل 
للمرفق، وهذا أمر يستحق معالجته. واملشكلة األخرى التي تستحق 
معالجتها هي إذا كان املرفق يعاين من نقص الطاقة يف الصيف، 
عندئذ خطوات  دوري.   بشكل  الكهرباء  لقطع  يضطر  وسوف 

التخطيط ستكون كالتايل:

اسأل ما هي املشكلة. وهل املشكلة كبرية بشكل كاف لجذب   .1
اهتاممك؟ وهل العمل عليها سوف يحدث تأثرياً حقاً؟ وما هو 
حجم التأثري! هل سيكون كبرياً باملقارنة باالستخدامات األخرى 

لوقتك ومواردك؟

اذا كان االمر يستحق أن ترصف عليه وقتك، عندئذ اسأل ماهو   .2
الحل املمكن للمشكلة. هل هو تغيري يف القانون )مسألة تتعلق 
بحشد التأييد(، أم تغيري  يف السلوك )التسويق االجتامعي(، 
أم توفري املعلومات األساسية )االتصال(، أو بعض املخرجات/
النتائج األخرى؟ يف هذه املرحلة يجب أن نعرف إذا كانت املشكلة 
سلوكية، أم مشكلة تتعلق باملعرفة، أم أنها قضية تتعلق بالسياسة 

العليا.

معرفة أي سلوك، إذا ما تغري، سوف يحدث تأثرياً يف حل  هذه   .3
املشكلة. وسيساعد ذلك عىل تحديد من الذين تريد ايصال 

املعلومات إليهم.

للمجموعة  أن تصل  أهدافك بطريقة من شأنها  اكتب  اآلن   .4
املستهدفة وتؤدي لتغيري سلوكهم بطريقة إيجابية.

:SMART األهداف، وكذلك املؤرشات، تكتب دامئا باتباع طريقة

القرار،  وصنع  التخطيط  عملية  يف  االتصال  دور  فّعل   .2
وادعم جميع املهام واإلدارات باملؤسسة 

تلعب دائرة االتصال دوراً رئيسياً يف دعم املؤسسة ولذا ينبغي أن 
تكون جزءاً من جميع عمليات التخطيط وصنع القرار.  ودوائر 
االتصال هي دوائر حيوية ألنها تفرس وتنقل القرارات الرئيسية 
لشتى فئات الجامهري املستهدفة، والقطاعات  املعنية )الصناعة، 
املتخصص يف  املوظف  الناس. وجود  ولعامة  الخ(،   ... والزراعة 
االتصال داخل اللجان اإلدارية يساعد املؤسسة عىل فهم من هم 
الجامهري الرئيسية، ومتى تتم مخاطبتهم، وما هي أفضل السبل 

ملخاطبتهم عند تصميم أو تنفيذ الربنامج.

يف  وإرشاكها  االتصال  دائرة  إبالغ  ضامن  املرفق  إلدارة  ينبغي 
وينبغي  الربنامج.  أو  املنتج/الخدمة  وتصميم  تخطيط  عملية 
لدائرة  االتصال أن تكون قادرة عىل تقديم الدعم املناسب ويف 
الوقت الالزم  . وللمساعدة يف توضيح كيفية دعم املهام التنظيمية 
األخرى، قم بإلقاء نظرة فاحصة عىل الرسم البياين5 أدناه. وهذا 
الرسم يفرس كيف يتم تنسيق منتج االتصال داخلياً يف املؤسسة.

محددة/ أي   :SMARTاألهداف جميع  تكون  أن  ينبغي 
Specific، قابلة للقياس/Measurable، وميكن تحقيقها/
.Timed /وتوقيتها صحيح ،Realistic/واقعية ، Achievable

محددة. البد أن تكون دقيقاً بشأن ما تسعى لتحقيقه   •
ومن الذين تستهدفهم.

قابلة للقياس. حدد أهدافك بشكل كمي.  •
الالزم؟  من  أكرث  إنجاز  تحاول  هل  تحقيقها.  ميكن   •

هل تعاملت مع العوائق وتحديد املنافع.
الهدف  لجعل  الالزمة  املوارد  لديك  هل  واقعية.   •

يتحقق؟
سيؤدي  التوقيت  هذا  يف  توقيتها صحيح. هل طرحها   •

إىل تحقيق هذا الهدف.
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وفيام ييل مثال افرتايض.

1( املهمة:
طلبوا  املالية  واإلدارات  مؤسستك  عمالء  بعض  أن  لنفرتض   
قد  الفواتري  دورة  أن  الزبائن  إلعالم  بحاجة  ألنهم  مساعدتك 
االتصال  يف  كمتخصص  الفاتورة.  تصميم  تغري  كام  تغريت، 
يجب أن تشرتك معهم وأن تساعدهم عىل توضيح وتبسيط عرض 
املعلومات- مكان وكيفية دفع الفاتورة هو يشء يجب أن يفهمه 

الزبائن بسهولة عندما يتسلموا فاتورة املاء أو الكهرباء.

2( التحري :
أنت بحاجة للبدء يف تقييم األسباب التي أدت إىل هذا الطلب، 
وردود الفعل التي قد يبديها زبائن املرافق. كيف يتسلم الناس 
ويقرأون فاتورة املاء أو الكهرباء؟ من الذي يقرأها وملاذا؟ نحن 

نعلم أن يف األردن ما يقرب من ثلث األرس من فئة الشباب )18-
34 سنة( وأن ربع املنازل من األرس األكرب سناً )35 عاماً فام فوق( 
ال يعرفون كيف تم احتساب فاتورة املياه. تحتاج إىل تحديد هدفك 
االتصايل، وإىل تقسيم جمهورك إىل فئات مستهدفة حتى تتمكن 
من معرفة املزيد عنهم. وهنا بعض األسئلة التي ينبغي اإلجابة 
عليها: أين تقيم هذه املجموعات املختلفة؟ هل يحتاج بعضها 
لرسائل إضافية؟ ما هو تواتر دفعهم لفواتريهم؟ هل يدفعون 

الفواتري بأنفسهم؟ وأين؟

3( التحقق :
ثم ميكنك وضع كل هذه املعلومات عىل ورقة والتحقق من التفاصيل 
املوجزة مع "عميلك الداخيل" الخاص، وهو دوائر خدمة العمالء 

واملالية يف هذه الحالة، ومع املرشف املبارش عنك كذلك.

الشكل 5: التنسيق الداخيل للمنتج 
االتصال 

4( التصميم :
 ال تبدأ يف تصميم برنامجك االتصاىل  إال بعد أن تتلقى تأكيداً 
سوف  التصميم  عند  الداخيل".  "عميلك  من  تقييمك  عىل 
تراجع الخطوات يف منوذج السلوك BEHAVE )املوصوف يف 
القسم الرابع(. يرجى مالحظة كيف أن املزيج الرتويجي يأيت 

يف مرحلة الحقة جداً من التصميم. 

5( املشاركة :
 عندما تصل إىل هذه النقطة، تحتاج إىل التحقق  مرة أخرى مع 

"عميلك الداخيل" واإلدارة.

6( التخطيط :
 خطتك هي الخطوة التالية. وهي تحتاج ألخذ جميع املوارد املتاحة 
بعني االعتبار، ومن هم الذين يتوجب إرشاكهم أو أن يكونوا جزءاً من 
املبادرة. البد من وضع الجداول الزمنية بشكل عقالين حتى تنجح 

يف الحصول عىل  تعاون األخرين معك ضمن ذلك اإلطار الزمني. 
وكن اسرتاتيجيا فيام يتعلق مبيزانيتك، حتى تتمكن من تغطية جميع 

جوانب الربنامج بطريقة تخدم أهدافك عىل أفضل وجه.

7( التطبيق :
 عد وتحقق مرة أخرى قبل امليض قدما يف التنفيذ.

تستخدم دوائر االتصال قنوات مختلفة لنقل املعلومات الالزمة 
للزبائن وأصحاب املصلحة ولدعم تقديم الخدمات. وتشمل هذه 
القنوات موقع املؤسسة عىل اإلنرتنت، وفواتري الخدمات نفسها، 
ومنافذ خدمة الزبائن، من بني أمور أخرى كثرية. وتشمل هذه 
املعلومات، عىل سبيل املثال، متطلبات لبدء توصيل خدمة املرفق 

والرسوم املالية املتعلقة بذلك.
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وأهدافه،  باملرفق،  الخاصة  الفنية  القضايا  اعرف   .3
يطرحها،  أن  يود  التي  العامة  والصورة  التجارية،  وعالمته 

وتأكد من أن جميع افراد املؤسسة عىل علم بذلك 

الفعيل  “التحقيق   الثاين،  القسم  يف  سابق  وقت  يف  أوضحنا  كام 
عميقاً  فهاًم  االتصالية  جهودك  تتطلب  التنظيمية”،  لألهداف 
والتنسيق مع املؤسسة نفسها. جميع أعضاء املؤسسة- مجلس اإلدارة، 
والتوعية يف دعم  االتصال  يستخدمون  واملوظفني-  اإلداري  الفريق 
أدوارهم، مام يجعل االتصال الخارجي مسؤولية مشرتكة. ويتطلب 
دورك كمتخصص يف االتصال  أن تتأكد من أن يتم محاذاة جهودكم 
الخارجية داخلياً. وهناك طرق مختلفة ملساعدتك يف تحقيق هذا 

الهدف، مبا يف ذلك:

جعل أهداف ومهام  املؤسسة والقيادة العليا واضحة للموظفني   •
والتطورات.  والقضايا  الرئيسية،  األنشطة  ايصال  خالل  من 
وهكذا، يصبح املوظفني قادرين عىل فهم وتفسري مهمة وأهداف 

املؤسسة.
•  قم بتسهيل فرص منتظمة ومستمرة للموظفني لتقديم التغذية 
الراجعة لإلدارة. وتشمل سبل تحقيق ذلك إستبيانات  املوظفني، 
مجموعة  مع  أو  فردية  اجتامعات  وعقد  االقرتاح،  وصناديق 
صغرية مع املديرين، وثقافة املنظمة  التي تدعم االتصال املنفتح 

باتجاهني.
وضع  يف  وإرشاكهم  املوظفني  ورغبات  احتياجات  بتقييم  قم   •

وتنفيذ مامرسات العمل.
أنشطة  يف  واملشاركة  االنخراط  عىل  العليا  اإلدارة  بتشجيع  قم   •
العمل بشكل ملحوظ من قبل املوظفني. ساعدهم عىل أن يكونوا 

منوذج لبقية املوظفني.
بروتوكوالت  أو  برامج  أية  بشأن  بانتظام  املوظفني  بإعالم   قم   •
عند  تدريبية  دورات  بإجراء  قم  الخارجي.  باالتصال  تتعلق 
الوزارات  يف  واملوظفني  املديرين  يتلقى  أن  وينبغي  الرضورة. 
واملرافق تدريبا خاصا يف كيف ميكن لالتصال/التواصل والتسويق 
االجتامعي املساعدة يف تحقيق أهدافهم. وينبغي أن يكون تدريب 
الفنية   املشاكل   وبالتحديد  ويعالج   ، لهم  مخصصا  املوظفني 

إلداراتهم.

التصاميم  أو  اعرف أن دورك ال يقترص عىل إعطاء املشورة بشأن 
التجارية.  ألن كونك املسؤول عن  العالمات  الرتويجية ذات  املواد 
االتصاالت الداخلية يجعلك )1( املسؤول عن العالمة التجارية و)2( 
املسؤول عن الثقة الداخلية. ففي بعض األحيان يكون التواصل الداخيل 

هو الذي يطرح األسئلة الصعبة!

وتوفري  املجموعات  مختلف  مع  العالقات  بتطوير  قم   .4
التغذية الراجعة اآلنية والدقيقة

لقد تحدثنا حول كيفية استخدام وسائل اإلعالم املختلفة ملساعدة 
املؤسسة يف تطوير مكانتها وتعزيز التواصل أو الحوار  داخل وخارج 
لتواصل  الوحيدة  القناة  هي  ليست  االعالم  وسائل  لكن  املؤسسة. 
املؤسسة ميدانياً. وميكن الوصول إىل الجمهور ميدانياً عرب منظامت 
القطاع  وحتى  املفكرين،  ومجتمع  التعلم،  ومراكز  املدين،  املجتمع 
عمل  رشح  ناحية  من  فقط  ليس  كبرية،  قيمة  له  سيكون  الخاص 
التي تحتاجها  الراجعة  التغذية  للحصول عىل  أيضا  املؤسسة ولكن 

املؤسسة لتحسني عملياتها.

هي  ملؤسستك  الراجعة  للتغذية  آلية  أفضل  ولعل  املحلية:  املجالس 
املجالس املحلية. ولضامن مشاركة املواطنني يف املناقشات العامة حول 
الخدمات الخاصة بك، البد للمرافق العامة الكربى من إنشاء مجالس 
محلية تجتمع مرتني أو ثالث مرات يف السنة ملناقشة وطرح القضايا. 
وميكن لهذه املجالس أيضاً توفري معلومات  بشأن نوعية الخدمات، 
والقوانني  املقرتحة الستخدام املياه والطاقة، والتكنولوجيا الجديدة 
صياغة  يف  واملساعدة  واسع،  نطاق  عىل  تنفيذها  قبل  واالبتكارات 

السياسات العامة.

املجتمع  قادة  مع  املنطقة  قضايا  مناقشة  إن  املحيل:  املجتمع  قادة 
املحيل واستخدام لجان من األحياء السكنية هي وسائل فاعلة إلرشاك 
املواطنني يف الحوار العام. معظم املرافق العامة والوزارات تستعني 
بخدمات هذه اللجان بطرق سلبية، فتطلب منهم عقد اجتامعات 
وترسل خبري من املرفق أو الوزارة تقترص عىل إلقاء محارضة لجمهور 
فاعلية،  أكرث  بطرق  املحيل  املجتمع  معرفة  تسخري  وميكن  محدد. 
واعطائه الفرصة يف أن يكون خالقاً ومبتكراً يف تصميم برامج األحياء 
السكنية مام يؤدي يف الغالب لتحسني الخدمات ويوضح املشاكل التي 

ميكن حلها برسعة.

هناك أيضا  قادة غري رسميني يف املجتمع املحيل، وإذا كنت تستطيع 
تحديد هذه القيادات غري الرسمية، فسوف تتمكن من الحصول عىل 
بك. وميكن  الخاصة  االتصال  لربامج  أكرب  تأثري  مساعدتهم إلحداث 
المرأة قوية يف املجتمع املحيل التأثري عىل غريها من النساء إلتباع 
توفري   قطع  باستخدام  السيدات  إقناع  املثال،  سبيل  عىل  اسلوبها. 

املياه.

عىل  يقترص  ال  دورك  أن  “اعرف 
إعطاء املشورة بشأن التصاميم  أو 
العالمات  ذات  الرتويجية  املواد 
املسؤول عن  التجارية.  ألن كونك 
 )1( يجعلك  الداخلية  االتصاالت 
املسؤول عن العالمة التجارية و)2( 

املسؤول عن الثقة الداخلية.”

إحدى  وأخريا  األهلية:  والجمعيات  الحكومية  غري  املنظامت 
نقاط القوة يف األردن هو وجود العديد من هيئات غري ربحية، 
قوية  عالقات  لها  أهلية  وجمعيات  حكومية،  غري  ومنظامت 
باملجتمعات املحلية، وامللتزمة بالقيم االجتامعية، والحريصة عىل 
واقتصاديا.  اجتامعيا  اآلخرين  تفيد  التي  الربامج  يف  املشاركة 
وهناك العديد من األمثلة عىل مثل هذه املنظامت والجمعيات 
عىل حد سواء. هؤالء هم رشكاء طبيعيون يف أنشطة حشد التأييد 
باتجاه صانعي القرار )املنبع( ويف الرتويج عىل املستوى املجتمعي. 
وتندرج الجامعات الدينية يف هذه الشبكات غري الرسمية، فهذه 
واملنازل.  األحياء  يف  واملصداقية  الوصول  لديها  أيضا  الجامعات 
لقد تحدث أمئة املساجد يف األحياء عن ندرة املياه بشكل فاعل 
وجرى إعداد كتيب  ضمن مرشوع سابق للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، متت االستعانة فيه بالوازع الديني للرتويج لقضايا املياه. 
التجارية  العالمة  لتمييع  والرشاكة مع وكاالت أخرى قد يؤدي 
أنها ميكن أن تساعد أيضا يف  للمرفق إال أن األبحاث تشري إىل 
غري  املنظامت  استخدم  كبري.  حد  إىل  التجارية  العالمة  صورة 

الحكومية املحلية، وأجعلهم رشكائك.

أخرى  بسيطة  طرق  هناك  الراجعة:  للتغذية  أخرى  آليات 
للحصول عىل التغذية الراجعة حول خدمات املؤسسة. فعادة ما 
يستخدم العاملون يف تسويق املنتجات " املتسوق الخفي". وهذا 
املتسوق يدعي أنه من عمالء املرفق، ويقوم مثاًل  بدفع فاتورة أو 
االتصال ملعرفة ملاذا تعطلت خدمة املياه أو الكهرباء. واملتسوق 
الخفي يقيم: خدمة العمالء، وطول فرتة االنتظار للرد، ونوعية 
االستجابة، وإذا كان املوظف غري قادر عىل حل املشكلة، أو غري 
الئق يف التعامل. هذه النقاط هي التي ميكنها ان تحسن أو أن 
تؤذي  سمعة املرفق. هكذا، ميكن للمتسوق الخفي أن يتأكد من 

حسن معاملة زبائن املرفق بشكل واقعي.

جميع  ومركز  مقدمة  يف  العمالء  احتياجات  ضع   .5
الجهود التي تقوم بها

عمالء املرافق العامة والوزارات متنوعون ومختلفون يف احتياجاتهم، 
لذا البد أن ترتبط تلك االحتياجات بالوزارة املحددة أو بأولويات 
شقة  باستئجار  تقوم  عائلة  واحتياجات  العام.  املرفق  برنامج 
واحتياجات  منزل.  لبناء  يخطط  احتياجات شخص  عن  تختلف 
املستثمر تختلف عن احتياجات الصناعات. وتقسيم الجمهور إىل 
مجموعات محددة وذات صفات مشرتكة  هي الخطوة األوىل يف 
التعامل مع احتياجات العمالء. إن وضع الجمهور املستهدف كمحور 
لكل تخطيط اتصايل هو الكفيل بإنجاح التعامل مع احتياجات تلك 
الرشيحة من الجمهور عىل نحو أفضل، مام  يؤدى  بدوره لتغيري 

السلوك.

واملفتاح هو أن تعرف  بالضبط من هو جمهورك املستهدف  وأن 
تنظر لكل يشء من وجهة نظر هذه املجموعة. البد لك أن تفهم 
العامل من وجهة نظرهم: ماذا يريدون، ما الذي يعانون منه، ما 
الذي يهمهم، ماذا يكرهون؟ لذلك، البد لك من االنخراط يف مجال 
البحوث لتعرف تلك األمور وكيف سيترصفون حيال احتياجاتهم.

والوحيدة   األوىل  االتصال  نقطة  تصبح  أن  حاول   .6
أوقات  يف  وبخاصة  اإلعالم،  ووسائل  للجمهور 

األزمات

دور دائرة االتصال هو إيصال صوت املؤسسة لعامة الجمهور 
والرشكاء، وتوجيه املعلومات بأفضل الطرق للوصول إىل الجمهور 
املستهدف. ودائرة االتصال هي نقطة االتصال الرئيسية لوسائل 

اإلعالم والجمهور، ال سيام يف أوقات األزمات.

البد لك أن تضع يف اعتبارك أنه عىل الرغم من أن إدارتك هي 
التي تحدد استجابة املؤسسة لألزمات، إال أن لديك دور كبري يف 
إىل  تحتاج  لذا،  األزمات.  اتصال  إدارة  عملية  وتأسيس  بناء 
إدارة  سياسة  وضع  طريق  عن  مسبق  بشكل  مؤسستك  إعداد 
اتصال األزمات. والطريقة الجيدة لذلك هي عرب توضيح  سلسلة  
الخطوات التي يجب اتباعها، والتي من شأنها أن تضمن أفضل 

املامرسات االتصالية أثناء األزمات.

هناك قاعدتان ذهبيتان البد أن تضعهام يف االعتبار:

استمع دامئاً إىل ما يقلق الناس قبل الرد، وبني لهم أنك تصغي   .1
لهم )ال تستمع فقط(،

أخرب أصحاب املصلحة يف مؤسستك كل الحقائق بأرسع ما   .2
ميكن. قد يكون من األسهل التأخري أو التسرت ، ولكن عندما 
تظهر الحقيقة سوف يحدث رضر اكرب  لسمعت مؤسستك.

عندما تواجه أزمة وأسئلة من أصحاب املصلحة، إرشح ما حدث، 
من  ذلك  منع  سيتم  وكيف  الصدد،  بذلك  به  قمت  الذي  وماذا 
الحدوث مرة أخرى. البد أن ينظر إليك عىل أنك تأخذ ما يقلق 
أصحاب املصلحة عىل محمل الجد. تذكر، إذا كنت ال تتحدث عن 

األزمة، فسوف يتحدث عنها شخص أخر.

ملساعدتك يف عملية صياغة بيان صحفى لوسائل اإلعالم،  وفرنا  
الذي   ، الثاين(  )امللحق  الصحفي"  البيان  تحرير  "منوذج  لك 
يحدد املتطلبات األساسية ملضمون البيان الصحفي ويحدد اسلوب 
التحرير. عادة يجب أن تتم تعبئة هذا النموذج من قبل مسؤول 
العالقات العامة أو مسؤول العالقات مع وسائل اإلعالم بالتنسيق 
مع "العميل الداخيل" الذي هو محور األزمة )يرجى الرجوع إىل 

القسم الثاين(.

الصحفي"  البيان  تحرير  "منوذج  ل  النهائية  النتيجة  وتتجسد 
أن  يجب  فاعال،  الصحفي  البيان  يكون  ويك  الصحفي.  البيان  يف 
يكون موجزاً )بضع فقرات( وأن يحتوي أخبار تستحق النرش من 
املعلومات الخاصة باملؤسسة . عالوة عىل ذلك، ولضامن سهولة 
قراءة البيان الصحفي من قبل املحررين، فإنه يجب اتباع شكل 
موحد. وقد وفرنا لك مثال عىل شكل وقالب البيان الصحفي يف 

امللحق الثاين.
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7. خطط  اسرتاتيجيتك وقم بتقييم تأثريها 
وفاعلية التكلفة

نادرا ما يكون لدى موظف  االتصال ميزانية غري محدودة، ولعل 
يتعني  ما  اإلمكان حول  قدر  الدقة  تحري  تكمن يف  مهامه  أهم 
إيصاله وكيفية إيصاله ، بحيث يكون مجديا إقتصاديا . القياس 
بتنفيذ  تقوم  بينام  لذا  املجال،  أفضل خيار يف هذا  املستمر هو 
مجرد  هو  وما  فعيل  تأثري  يحدث  مام  تحقق  االتصايل  الربنامج 
تجمييل. وما نعني بأنه يصلح فعال هو: "أي من أنشطة برنامجك 
تحدث  تأثرياً حقيقياً؟".  اذا كانت األنشطة ال تساهم يف تحقيق 
أهداف مؤسستك قم بإلغائها، بغض النظر عن مدى جاذبيتها أو 

سهولة تطبيقها.

نحن نعلم ، من األبحاث التي أجريت بالفعل أن هناك معرفة كبرية 
جداً مبسألة شح املياه يف األردن تصل لحوايل 90%, وعليه فإن برامج 
التوعية حول شح املياه يف األردن ليست مجدية من حيث التكلفة. 
وإذا أردنا أن ينتقل الناس ملرحلة اتخاذ إجراءات معينة ، سيكون  
عىل متخصيص االتصال مساعدتهم عىل فهم ما ميكن القيام به 
وكيف يفعلون ذلك. فإذا كنت تريد منهم تقليل  استهالك املياه عن 
طريق استخدام قطع توفري املياه ، أو استبدال املصابيح الحالية 
أين  تخربهم  أن  االتصالية  لحملتك  البد  الطاقة،  توفري  مبصابيح 
قياسا  وفوائدها  استخدامها  كيفية  ترشح  وأن  رشاؤها،  ميكنهم 
بالنوع الذي تدعوهم لرتكه. كذلك تصدي ملا يقلقهم )بعض الناس 
األبيض  الوهج  يكرهون  ألنهم  الطاقة  توفري  مصابيح  يحبون  ال 
الشبيهة  الصفراء  املصابيح  اآلن  لدينا  ولكن  منها،  ينبعث  الذي 
باملصابيح العادية( ، وبعبارة أخرى قم بتحريك جهودك االتصالية 
لتكون مجدية  من حيث التكلفة، وأعرف أفضل طريقة للوصول إىل 

هؤالء الناس عرب االتصال و/أو أدوات التسويق االجتامعي.

ونحن نعلم أن األطفال يف املدارس لديهم أعىل معرفة بني جميع 
زيارتهم  يف  نستمر  نزال  ال  ولكننا  املياه،  قضايا  حول  املواطنني 
بانتظام، ودفع تكاليف الحافالت والهدايا  ووقت املوظفني. فكيف 
يدعم ذلك هدف املحافظة عىل املياه؟  وهل هذه اإلجراءات مجدية  
من حيث التكلفة- ليس للمياه. لكنها تكلفة مجدية  لقضايا الطاقة، 
نظراً ألن األطفال ال يزال لديهم فهم قليل أو معدوم حول وضع 
الطاقة يف األردن.  و يف العادة يقوم فريق االتصال بزيارة املرافق 
العامة أو الوزارات الصفوف املدرسية الفردية مرة واحدة فقط، 
ونادرا ما يعودون إىل الصف نفسه مرتني. لذا، فالتعلم الذي يحدث 
محدود جداً، ألن األطفال يرون هذه الزيارات كمهرب من املناهج 
املدرسون  أما  الهدايا.  عىل  للحصول  وفرصة  العادية،  الدراسية 
من  فاعلية  أكرث  طريقة  وهناك  الخفيف.  للعمل  فرصة  فريونها 
حيث التكلفة وهي إرشاك املنظامت غري الحكومية أو الجمعيات 
املحلية التي ميكنها زيارة املدرسة نفسها عدة مرات، وتطوير عالقة 
مع مدير املدرسة، وتقديم فرص لألطفال للمشاركة يف األنشطة 

املجتمعية، وعقد  املسابقات.

ومع امليزانيات املحدودة، فمن املحتم أن يكون اختصايص االتصال 
فاعال من حيث التكلفة وأن يخطط لتقييم التأثري. 

وفيام ييل املكونات الرئيسية لخطة تقييم:
ما الذي سيتم قياسه؟  -

كيف سيتم قياس ذلك؟  -
-  متى سيتم قياسه؟

كيف سيتم استخدام النتائج؟  -
ويتوجب عليك قياس ما ييل:

- املخرجات )النتائج(
التغيريات يف السلوك، واملعارف، واملعتقدات، والوعي بالحملة،   •

ورضا العمالء، واالستجابات للحملة.

 - العمليات )األنشطة(
والتغطية  التحتية،  والبنية  العامة  السياسة  يف  التغيريات   •
اإلعالمية، ونرش املواد، واملشاركة، واملساهامت من املصادر، 

وتقييم الربنامج، وتنفيذ الحملة.

والنوعي  الكمي  البحث  أساليب  واستخدم   تعلم    .8
تقدمها  التي  الخدمات  جودة  متابعة  لتحسني  كأدوات 

املؤسسة 

تبدأ جميع برامج االتصال باألبحاث. وينبغي أن ال تخاف من فكرة 
الالزمة إلجراء  إجراء األبحاث أو تعتقد أنك قد ال متلك األموال 
البحوث. ويف تصميم الحمالت، وعادة ما يكون هناك نوعان من 

البحوث التي يجب  أن تقوم بإجرائها:

تحليل الوضع: هذا النوع من البحوث الذي من شأنه أن يعطيك   •
فكرة جيدة عن نطاق املشاكل التي تواجهها، وتحديد أهداف 
فئات  تكون  قد  من  وتحديد  للقياس،  قابلة  معينة  اتصالية 
الجمهور املستهدف، وتقدير مدى الحاجة الجراءات رضورية 
مع "املنبع/السياسات العليا"، والتعرف عىل ما تم القيام به 
الرشكاء  عن  فضال  القطاع  يف  آخرين  العبني  وتحديد  سابقاً، 

املحتملني.

•  البحوث التكوينية: يتم اجراء هذا النوع من البحوث بعد أن 
تكون قد حددت الجمهور وأهداف االتصال، وتساعد البحوث 
التكوينية عىل تحسني اسرتاتيجيتك، كام توضح لك كيف تقوم 
بوضع هيكل وإطار لربنامجك  حتى يكون لرسائلك أكرب األثر.

سواء أكنت تقوم بإجراء تحليل الوضع أو البحوث التكوينية، ميكنك 
استخدام كل من أساليب البحث النوعي والكمي، إال أن املتخصص 
يف االتصال، من العاملني يف مرفق أو وزارة، عادة يستخدم البحوث 
النوعية التي تساعده يف معرفة التفاصيل الرضورية عن جمهوره.

من  إجراؤها  فيمكنك  طرق.  بعدة  لك  متاحة  النوعية  البحوث 
خالل الخروج والتحدث مع الزبائن أو التجول يف الحي ومراقبة 
من  الكثري  تتعلم  أن  ميكنك  املنازل.  خارج  املاء  يستخدم  كيف 
من  الكثري  ستتعلم  كام  املنازل،  عدادات  يقرأون  الذي  العاملني 
املكاملات الهاتفية بشأن الشكاوي حول الخدمات، ونقص املياه، أو 
انقطاع الكهرباء. وهذه الرثوة من املعلومات ستساعدك عىل فهم 
احتياجات املشرتكني، وسوف تستقي من تلك االحتياجات معلومات 
الخفي  املتسوق  بالفعل عن  تحدثنا  لقد  االتصال.  لحملة  هامة 

فإستخدمه.

البحوث الكمية هي أيضاً متوفرة لديك يف شكل معدالت استهالك 
فواتريهم. وميكنك  مذكورعىل  املياه، كام هو  أو  للطاقة  الزبائن 
تنظيم بياناتك للمشرتكني بحسب الشقة أو الفيال، أو الحي، أو 
بحسب الدخل )استخدم الحي كمقياس(. وميكنك أن تتعلم الكثري 
من بيانات املرافق الخاصة بك. كذلك تتوفر البيانات اإلضافية من 
دائرة اإلحصاءات العامة، ومن الجامعات، ومن املشاريع واملواقع 

الحكومية عىل شبكة االنرتنت.

االستبيانات
سواء كنت تجري الدراسات املسحية النوعية أو الكمية، أو املقابالت 
الفردية فقط، البد لك أن تستخدم االستبيان كنقطة البداية. يف 
الدراسات الكمية التي تبحث عن إجابات واقعية، وليست عاطفية، 
نفسها  بالطريقة  استبيان  اسئلة كل  يتم طرح  أن  األهمية  فمن 
بحيث تكون الردود موحدة. وهذا يعني تدريب املوظفني العاملني يف 

األبحاث حول كيفية إدارة االستبيانات بشكل صحيح.

ولكن  األساسية،  باألسئلة  تبدأ  أن  البد  النوعي،  االستبيان  يف 
أيضا اترك لنفسك املجال للتحري والبحث املعمق. وميكن لهذه 
بحاجة  أنت  وشخصية.  موضوعية  أكرث  تكون  أن  االستبيانات 
يعيطيها  التي  الخفية  لالشارات  واالستجابة  بعناية  االستامع  اىل 
األشخاص عندما يتحدثون، والتي تكشف كيف يشعرون أو يفهمون 

املوضوع.

وهناك سبع خطوات لتصميم االستبيان، سواء أكان للدراسة الكمية 
أو النوعية:
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من  مختلفة  رشائح  إىل  املستهدف  جمهورك  قسم   .9
املتعلقة  واملنافع  العوائق  وعالج  أكرب،  تأثري  تحقيق  أجل 

بكل رشيحة

األشخاص الذين تتحدث إليهم لن يستمعوا إليك إذا شعروا أنك 
ال تفهمهم. وإحدى الطرق لفهم الجمهور هو تقسيمه  إىل رشائح. 
أصغر ممن لديهم بعض االهتاممات أو الصفات املشرتكة. كام أنه 
يتطلب أن يكون موظف االتصال محدداً قدر اإلمكان يف الوصف 
الدقيق للرشيحة التي يسعى ملخاطبتها،  وقد يضطر احيانا ان 

يتواصل مع افراد نفس الرشيحة بطرق مختلفة.

املثلث أعاله هو أداة ملساعدتك عىل تقسيم جمهورك. إذا بينت 
أبحاثك أن الجمهور يعرف عن السلوك ومستعد وجاهز ) وهي 
طبقة "نعم" يف املثلث(، يكون االتصال البسيط أو مناذج التسويق 
االجتامعي هي األكرث فاعلية ألنها تدعو إىل، وتعتمد عىل االمتثال 
الطوعي. ويعرف ذلك يف كثري من األحيان كعامل "الدفع". وقد 
يكون اآلخرون يف مجموعة "نعم" عىل استعداد للعمل ولكنهم ال 
يعرفون ماذا يفعلون أو كيف. هنا تستخدم الرسائل اإلعالمية بدال 

من السلوكية لتحفيز هذه املجموعة عىل العمل.

جمهور  أن  ستجد  الثانية،  الطبقة  اىل  الهرم  يف  تتحرك  وعندما 
"رمبا" يتطلب نهجا مختلفا ألنه، عىل سبيل املثال، قد تكون كلفة 
االجراءات مرتفعة جداً بالنسبة لهذه املجموعة. لذا، تتطلب هذه 
املجموعة منوذج مختلط للتطبيق وحشد التأييد لتوفري حوافز، 
وذلك بجانب الرتويج عن طريق التسويق االجتامعي لتحقيق 
االمتثال الطوعي. وقد تكون هذه املجموعة أقل علاًم بالسلوك 
واملنافع التي تعود عليهم . بل قد يكون هناك بعض املقاومة. يف 
تقنيات  استخدام  االتصال  يف  للمتخصص  البد  املرحلة،  هذه 
حشد التأييد مع التسويق االجتامعي لضامن حدوث التطبيق من 
أجل خفض تكاليف االجراءات وتوفري بيئة مناسبة ومحفزة  لهذا 
الجمهور. قد تحتاج هذه املجموعة فقط ملعرفة أن هناك عقوبات 

حتى تغري سلوكها طوعاً.

يف أعىل الهرم، الجمهور املستهدف املتبقي هو مجموعة "ال"، وهذه 
املجموعة ببساطة متثل املتعنتني وغري الراغبني يف الترصف من 

تلقاء أنفسهم، فالتطبيق/إلزامية التنفيذ  فقط هو الذي سيكون 
له تأثري. والسلوك الجديد مل يعد طوعي ولكنه يصبح إلزامي. 
القوانني واألنظمة واملعايري وآليات التنفيذ األخرى هي أداة رئيسية 
يف  الربنامج  نجاح  من  وبالرغم  سلوك.  أي  تغيري  اسرتاتيجية  يف 
الوصول إىل الجمهور السهل، أو املطبقني األوائل، إال أنه يف كثري 
من األحيان سوف تواجه أشخاص يصعب إقناعهم ورمبا تحتاج 
إىل تطبيق القوانني يك يعملوا. وسوف يساعدك تقسيم الجمهور 

لرشائح ىف إتخاذ  هذه القرارات.

عىل سبيل املثال، إذا كنت تحاول إقناع أصحاب املنازل برتكيب 
مراحيض ثنائية  أو منخفضة التدفق، فقد تقسم أصحاب املنازل 
إىل رشيحة املنازل الجديدة التي يتم حاليا بناؤها واملنازل القامئة. 
مراحيض  برتكيب  الجديدة  املنازل  أصحاب  إقناع  ميكنك  قد 
ثنائية  أو منخفضة التدفق، ألنهم يريدون زيادة قيمة منازلهم، 
أو ألنها تساعدهم يف االمتثال لقوانني وشيكة للبناء، واملساهمة 
يف تحديث  بيوتهم. وميكن استهداف املنازل املوجودة لرتكيب 
املراحيض أثناء عملية تجديد رئيسية أو عندما يرغبون يف عرض 
البيت للبيع. قد يكونون مقتنعني بكمية املياه التي سيتم توفريها 
باملقارنة مع معدالت استهالك مياه املراحيض يف املايض. وسوف 
يكون تقيمً  أصحاب املنازل الجديدة والقامئة عاليا ويفكرون يف 
تركيب مراحيض مزدوجة أو منخفضة التدفق أو أي تكنولوجيا 

كفؤة أخرى. قم باستهداف كل رشيحة  بشكل مختلف.

مع  للتعامل  االجتامعي  التسويق  أساليب  استخدم   .10
جميع القضايا السلوكية 

بينام أرشنا للتسويق االجتامعي كواحد من أفضل املامرسات  ، 
نقول هنا بشكل قاطع انه اذا كنت ترغب يف تغيري السلوك فإن 
النموذج األكرث فائدة هو التسويق االجتامعي. وقد سبق أن بينا 
أن األشخاص اليترصفون بالرضورة بشكل منطقي. ويتم تحديد 
ما نفكر به، وما نشعر به ونفعله، يف كثري من األحيان بواسطة 
وهو  سميث،  وليام  الدكتور  واالقتصادية.  االجتامعية  ظروفنا 
مامرس التسويق االجتامعي بخربة تفوق 30 عاماً، يعرف التسويق 
االجتامعي بوصفه عملية وتواصل، وتقديم الفوائد التي يريدها 
الجمهور املستهدف يف مقابل سلوك يعود عىل املجتمع بالفائدة 
أن  هو  الرئييس  املفهوم  بالتسويق.  للعامل  املايل  العائد  دون 
التسويق االجتامعي هو عملية تبادل، عىل غرار التسويق التجاري، 
لكنها تركز عىل "بيع" السلوكيات، مام يعني الرتويج لفوائد تنجم 

عن تبني السلوك الجديد.  

فام الذي يحصل عليه جمهورك يف مقابل التخيل عن أو تبني 
التسويق  يعرفون  ال  الذين  الناس  من  لكثري  جديد؟  سلوك 
نشاط  وجود  إىل  "التسويق"  مصطلح  يشري  اليوم،  االجتامعي 
يف  اإلعالم  وسائل  بواسطة  املوجة  "الحمالت"  يستخدم  اتصايل 

املقام األول.

إليهم  تتحدث  الذين  “األشخاص 
لن يستمعوا إليك إذا شعروا أنك ال 

تفهمهم.”

 وقد كان ذلك صحيح يف املايض، حيث كان ينظر للتلفزيون أو 
وروح  كقلب  جميعا  املطبوعة  واإلعالنات  االذاعية  االعالنات 
أية حملة تسويق. ولكن التسويق تطور بشكل كبري منذ أن كانت 
األغاين والوجه الجميل تستخدم لبيع املنتجات.  عىل سبيل املثال، 
إذا كان هدفك هو زيادة كفاءة األرسة يف قطاع املياه، ووسيلتك 
لتحقيق ذلك هي الرتكيز عىل زيادة استخدام التكنولوجيا، قد 
يكون السلوك الذي تسعى لتحقيقه هو تشجيع الرجال والنساء يف 
األرس عىل رشاء واستخدام  قطع توفري املياه وتركيبها عىل جميع 
الحنفيات. هذا هو التسلسل املنطقي من غرض كبري )هدف(، 
ومن  املستهدف،  الجمهور  إىل  )غرض(،  الربنامج  محور  إىل 
ثم إىل سلوك محدد قابل للقياس مييز التسويق االجتامعي عن 

مناذج االتصال األخرى.

التسويق  أسس  عىل  مبني  سلويك  تعديل  لربنامج  10خطوات 
اإلجتامعي

تحديد املشكلة  -1
تحليل الوضع القائم  -2

تحديد الهدف  -3
إختيار الفئة املستهدفة  -4

تحديد معيقات ومحفزات تعديل السلوك  -5
صياغة إسرتاتيجية اإلحالل  -6

تطوير املزيج التسويقي  -7
وضع الخطة التقييمية  -8
وضع الخطة التنفيذية  -9

10-إعداد امليزانية 

يتم التسويق االجتامعي بشكل منهجي، ال بشكل عشوايئ. يف حني 
أن هناك عدة مناذج للمساعدة يف تغيري السلوك، إال أن التسويق 
االجتامعي هو الذي يحظى بقبول واسع يف مجال تغيري السلوك. يرجى 
 BEHAVE/مراجعة امللحق الثالث من هذا الدليل "منوذج السلوك
الذي يعترب أحد أسهل أساليب التسويق االجتامعي وأكرثها شعبية.
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نصائح من املختصني

 
املنزيل،  املستوى  عىل  أسايس  بشكل  والطاقة  املياه  قضايا  "تدار 
السياق، من  الرئيسية.  ويف هذا  املصلحة  واملرأة هي صاحبة 
املهم جدا أن يكون للنساء دور أكرب يف اتخاذ القرارات بشأن 
بشكل  مرتبطة  والطاقة  املياه  قضايا  ألن  وذلك  احتياجاتهن، 

مبارش باحتياجات أرسهن واملجتمعات ككل.
صاحبة السمو املليك األمرية بسمة بنت طالل

 

"رواية القصص التي تغري حياة الناس". أول يشء يجب ان نفعله 
وفهم  الناس،  إىل  االستامع  هو  التسويقي  االتصال  يف  كعاملني 
حياتهم والحواجز الحقيقية التي متنعهم من توفري الطاقة. ثم 
يجب علينا أن نجد العدد القليل منهم الذين اكتشفوا طريقة 
رواية   واجهتهم.  التي  املشاكل  من  الرغم  عىل  الطاقة  لتوفري 
القصص، بدال من اعطاء الحقائق أو الوعظ، هي الطريقة التي 
سنتمكن جميعا من خاللها أن نتعلم. يجب علينا أن ننقل الناس 
عرب قصص  نلهمهم  وأن  يتغريوا،  أن  ميكنهم  أنه  لفهم  عاطفيا 

األشخاص الشبيهني بهم  الذين نجحوا يف ذلك". 
بيل سميث )خبري دويل يف التسويق االجتامعي 

واالتصال(

هذه  نصيحتي يف مجال االتصال...

1.  تحتاج الوزارات إىل قول الحقيقة للناس. اليوم ، أجد أن اللهجة 
السائدة يف وسائل اإلعالم من هذه الوزارات واملرافق هي:"كل 
التعامل معها"، أو  يشء عىل ما يرام" و "سنكون قادرين عىل 
"لدينا خدمة جيدة."  حسنا، كل يشء ليس عىل مايرام، والبد 
من توصيل هذه الحقيقة. فالناس يف حاجة اىل الشعور بيشء من 
القلق حول املوارد. لقد رأيت  مواد اتصالية من مرافق بريطانية 
تحذر الناس من الجفاف يف الصيف ومن سقي النجيل يف حدائق 
الناس من خالل  املياه إرشاك  املنازل. هل يصعب عىل مرافق 
وأرشطة   ، اإلعالم  وسائل  يف  واملقاالت   ، اإلعالمية  النرشات 

الفيديو عىل شبكة اإلنرتنت حول واقع املياه يف األردن؟ 

االتصال املستدام: ال ميكن أن يكون هناك جهد ملرة واحدة. اليوم   .2
الذاكرة.  الرسائل حتى تثبت يف  الحفاظ عىل تكرار  تحتاج إىل 
البد للنرشات اإلعالمية أن تكون شهرية، كام يجب أن يكون هناك 

اتساق وتواصل مستمر.

املثال،  سبيل  عىل  الرسائل.  اليصال  ابتكارا  أكرث  طرق   وهناك   .3
باستخدام الرسوم البيانية لطرح املعلومات بدال من النص، أو 
من خالل وجود معارض مع رسائل مؤثرة يف املراكز التجارية أو 
الجامعات. تخيل معرض يوظف ليس فقط الرسوم الجرافيكية 
ولكن أيضا أشياء مثل خزان املياه، ومرحاض، وحنفية مياه يف 

معرض مبركز تجاري.

عالمة تجارية أوضح للمرافق العامة . البد ان تكون سيارة مياهنا   .4
بالكامل  التجارية  بعالمتها  مغطاة  الكهرباء  رشكة  سيارة  أو 
)عملنا مع رشكة مياهنا عىل هذا ولكن كان من الصعب جدا 
للبدء يف رؤية هذه  املواطنون يف حاجة  القيام بذلك(.  عليهم 
املرافق كمؤسسات مهنية لها عالمات تجارية قوية، وذلك بنفس 
الطريقة التي نرى بها سيارة ارامكس. الزي واملعدات وهلم جرا 
تحتاج لوضع العالمات التجارية عليها.  وتقوم أمانة عامن الكربى 
بتطبيق ذلك جزئيا بشكل جيد. فكلنا نرى الرجال الذين يرتدون 
زي  برتقايل اللون وهم ينظفون الشوارع ونعرف أن األمانة هي 

التي تقوم بهذه املهمة.
كامل،  بشكل  االجتامعية  االعالم  بوسائل  االستعانة  من  البد   .5
وذلك عرب املشاركة يف تويرت والفيسبوك.  هناك مليون أردين يف 
الفيسبوك اليوم... تحدث معهم، وضع أرشطة الفيديو القصرية 
عىل موقع يوتيوب...  وانخرط يف حوارات حقيقية مع الناس عىل 

االنرتنت"
أحمد حميض )الرئيس التنفيذي لرشكة سينتاكس(

“للنساء دور أكرب يف اتخاذ القرارات 
بشأن احتياجاتهن.”

“للل لل للل املواطنون هذه املرافق 
عالمات  لها  مهنية  كمؤسسات 

تجارية قوية.”

اعطاء  من  بدال  القصص،  “رواية  
الطريقة  هي  الوعظ،  أو  الحقائق 
خاللها  من  جميعا  سنتمكن  التي 

أن نتعلم..”
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BEHAVE منوذج
القسم 4
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BEHAVE /منوذج السلوك
التسويق  يف  أستخدامها  يكرث  والتي  األسهل  الطرق  إحدى 
بتقسيمه  النموذج  السلوك. وميتاز هذا  االجتامعي هي منوذج 
لنهجك املتعلق بتغيري السلوك إىل األسئلة األساسية التالية.  قم 
باستخدام املعلومات التي تم جمعها من أبحاثك التي إكتملت يك 

تجيب عىل األسئلة التالية  :

األسئلة األساسية
من هو جمهورك؟  )1

الجمهور املستهدف. البد أن تعرف بالضبط من هو جمهورك، وأن 
تنظر إىل كل يشء من وجهة نظرهم.

ماذا نريد من أفراد الجمهور أن يفعلوا؟  )2
ظروف  ضمن  مالحظته  ميكن  معني  فعل/ترصف  حدد  الفعل. 
معينة. هذه هي النتيجة النهائية التي ترغب يف تحقيقها، فالفعل 

الذي سيقوم به الجمهور هو ما يهم.

ما هي تصوراتهم حول السلوك؟  )3
املستهدف؟  الجمهور  فعل/ترصف  يحدد  الذي  ما  املحددات. 
األشخاص يترصفون ويقومون بالفعل عندما يحقق منفعة لهم. 

والعوائق متنعهم من الفعل.

ماذا ميكننا أن نفعل للتأثري عىل تلك التصورات؟  )4
يستهدف  الذي  التسويقي  املزيج  استخدم  التسويقي.  املزيج 
املحددات السلوكية. وينبغي ألنشطتك أن تهتم بتعظيم املنافع 

والتقليل من العوائق وأن تكون مام يهم الجمهور املستهدف.

ستكون األجوبة عىل هذه األسئلة مفيدة يف تصميم برامج التسويق 
االجتامعي. يجب أن نتذكر أن تغيري السلوك هو عملية خاضعة 
للتطور الذي يتناول ديناميكية  التغيري. وستكون محددات السلوك 
أمراً أساسياً لتقييم كيف ستكون ردة فعل الجمهور عىل حملتك 
وكيفية تصميمها. ويبني الرسم التوضيحي التايل  بعض العوامل 
التي تؤثر يف السلوك وينبغي أخذها يف االعتبار عند اإلجابة عىل 

األسئلة األساسية الخاصة بنموذج السلوك.

ب. املحددات الداخليةأ. املحددات الخارجية

املهارات: املهارات والقدرات الالزمة ألداء والسلوك. 	•

الوصول: وجود خدمات أو برامج يسهل الوصول إليها. 	•

االقتصاد 	•

السياسة: القوانني واللوائح التي تؤثر عىل السلوكيات والوصول  	•
للمنتجات والخدمات.

الثقافة: مجموعة العادات وأمناط الحياة والقيم واملامرسات  	•
الخاصة بالجمهور املستهدف.

العواقب الفعلية: ما يحدث يف الواقع بعد تنفيذ السلوك املطلوب.  	•

االتجاهات: ما يفكر أو يشعر به الفرد تجاه قضية أو مسألة ما 	•

العواقب املتصورة: ما يعتقد الفرد أنه سيحدث بعد أداء السلوك الجديد. 	•

الفاعلية الذاتية: هل يشعر الفرد بأنه قادر عىل أداء السلوك. 	•

النية: نية الفرد ألداء السلوك القامئة عىل حكمه الذايت/غري املوضوعي. 	•

املخاطر املتوقعة: تصور الفرد ملدى إحساسه بالضعف. 	•

الضغوط االجتامعية: فهم الفرد ملا يعتقد أن األشخاص املهمني األخرين يرون أن  	•
عليه القيام به.

صورة الذات: سلوك يالئم طريقة رؤية األفراد ألنفسهم. 	• 

الرسائل  الخاصة بجمهورك، البد لك من تركيز  وفقا للمحددات 
واألنشطة للتخلص من العوامل السلبية الرئيسية وتعزيز اإليجابية. 
ويتمثل التحدي يف معرفة ما سوف يحفز الناس عىل التغيري ومن ثم 

وضع برنامج االتصال بطريقة تربز هذه األسباب املحفزة.

تطوير بيان االسرتاتيجية 
بعد أن يصبح لديك فهم واضح لجمهورك املستهدف، وذلك يف 
اعقاب إكامل األبحاث  الخاصة بك، يجب وضع بيان اإلسرتاتيجية 

الذي يربط معا كل ما تعرفه. 
بسيطاً  وصفاًً  ويعطيك  تفكريك  البيان  هذا  يعكس  أن  وينبغي 
ملرشوعك. ويجب أن يكون بيان االسرتاتيجية موجزاً يف فقرة أو 

حتى جملة واحدة. وفيام ييل مثالني توضيحيني أدناه.

فيمكن لبيان االسرتاتيجية أن يبدو هكذا:

أو
بيان املشكلة: ما الذي أسعى إىل تحقيقه؟

الهدف: اإلجراء أو السلوك الذي أريد التأثري عليه.
الجمهور: املجموعة التي أريد أن تنفذ الفعل/الترصف.

الربنامج  الجمهور من  الذي سيحصل عليه  ما  الرئيسية:  املنفعة 
ويريدونه.

الدعم: التكتيكات التي سوف استخدمها يك يصدقني الجمهور.
دعونا نعود إىل اعتامد التكنولوجيا الكفؤة  كمثال، عندئذ ميكن 

لبيان االسرتاتيجية أن يكون كالتايل:

)ب(  الدخل  متوسطة  األرس  يف  النساء  )أ(  مساعدة  عىل  عمال 
تركيب  طريق  عن  املنزل  يف  املياه  استهالك  كفاءة  زيادة  عىل 
اإليجايب  األثر  )ج(  عىل  الربنامج  هذا  سريكز   ، املياه  توفري  قطع 
لخفض استهالك املياه املنزلية عىل فاتورة املياه، وهو شعور املرأة 
باإلرتياح الستكامل واجبها العام باملساعدة يف تخفيف أزمة املياه 
الوطنية باستخدام املزيج التسويقي اآليت:)د( معارض تكنولوجيا 
املياه الخاصة باملنازل ، ومراجعة املرافق لحسابات استهالك املياه 
التي تشمل القيام بعملية تدقيق مايئ مجاين ، وتوزيع قطع توفري 
املياه  مجاناً، وإصدار مطوية "نصائح لتوفري املياه"، وطباعة جملة 
"شكرا للحفاظ عىل املياه" عىل الفواتري السكنية، والتمويل لدعم 
وسائل اإلعالم املطبوعة التي تربط بني الحفاظ عىل املياه وتحقيق 

وفورات اقتصادية واالعتزاز الوطني.

أو استخدام شكل آخر من البيان :
أنا أسعى اىل زيادة كفاءة استهالك املياه السكنية.  •

أريد من النساء، يف األرس متوسطة الدخل، تركيب قطع توفري    •
املياه عىل الحنفيات الخاصة بهم.

املنفعة الرئيسية التي سوف أقدمها لهن هي تخفيض فاتورة   •
املياه املنزلية.

واملنفعة الثانية هو شعور املرأة باالرتياح ألداء واجبها العام،   •
وذلك باملساعدة يف تخفيف أزمة املياه الوطنية

معارض  نستخدم  سوف  للربنامج،  الرتويج  عىل  عمال   •
تكنولوجيا املياه الخاصة باملنازل، ومراجعة املرافق لحسابات 
استهالك املياه التي تشمل القيام بعملية تدقيق مايئ مجاين، 
وتوزيع قطع توفري املياه  مجاناً، وإصدار مطوية "نصائح لتوفري 
املياه"، وطباعة جملة "شكرا للحفاظ عىل املياه" عىل الفواتري 
السكنية، والتمويل لدعم وسائل اإلعالم املطبوعة التي تربط 
اقتصادية واالعتزاز  املياه وتحقيق وفورات  الحفاظ عىل  بني 

الوطني.

من أجل املساعدة يف )أ(

لتحقيق)ب(

سريكز هذا الربنامج 
عىل)ج( 

 باستخدام املزيج 
التسويقي التايل )د( 
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تغطية إعالمية واسعة للمرشوع عىل مدى فرتة طويلة من الزمن. 
وتعمل أنشطة العالقات العامة أيضاً عىل تحسني صورة املرشوع 
واملصداقية. وتستخدم أنشطة العالقات العامة كأداة ميدانية لرفع 
مستوى الوعي حول قضية ما، وتقديم معلومات محدثة عن األنشطة 
واإلنجازات أثناء حدوثها. و تنتج  أنشطة العالقات العامة الزخم 
الكفيل باملساعدة عىل بناء توافق يف اآلراء واملشاركة. وتتضمن 

أدوات العالقات العامة اإلعالمية ما ييل:

املؤمترات الصحفية  •
البيانات الصحفية  •

اجتامعات املائدة املستديرة لوسائل اإلعالم  •
املقابالت اإلعالمية  •

مقاالت الرأي   •
رسائل إىل املحرر  •

الظهور عىل التلفزيون واإلذاعة   •
إفتتاحيات الصحف  •

حشد التأييد
ينطوي حشد التأييد عىل تعبئة املوارد ومجموعات من الناس لدعم 
ويستخدم  العام.  الرأي  تغيري  بهدف  والسياسات  القضايا  بعض 
املتعلقة  الخطط  لتعزيز  املختلفة  اإلعالم  وسائل  التأييد  حشد 
باملبادرات االجتامعية أو السياسية العامة. ويف الغالب، ينجح حشد 
التأييد من خالل وسائل اإلعالم مع العاملني يف قطاع األخبار من 
صحفيني ومحررين ومنتجني. ويهدف بشكل رئييس لتسليط الضوء 
اإلجراء  التخاذ  القرار  صناع  عىل  والضغط  الهامة  القضايا  عىل 
املناسب. ويعتمد حشد التأييد من خالل وسائل اإلعالم عىل دعم 
به،  وموثوق  مالئم  محتوى  تقديم  عرب  اإلعالم  بوسائل  العاملني 
والتغطية االعالمية بهدف املساعدة يف بناء رأي عام مؤيد بشأن 
املوضوع املطروح.  وتتضمن أدوات حشد التأييد الرئيسية ما ييل:

الفعاليات، مثل املؤمترات الصحفية   •
البيانات الصحفية  •

املؤمترات الصحفية  •
الظهور عىل التلفزيون واإلذاعة   •

املقابالت التلفزيونية، أو اإلذاعية، أو الصحفية  •
املواقع اإللكرتونية لوسائل اإلعالم  •

رسائل إىل املحرر  •
إفتتاحيات الصحف  •

مقاالت يف الصحف واملجالت  •
وسائل  من  مزيج  استخدام  يتم  االجتامعي،  التسويق  مجال  يف 
االتصال الجامهريي واألساليب املجتمعية لتحقيق أفضل النتائج. 
فإذا كان جمهورك املستهدف صغرياً وينترش يف مواقع جغرافية 
محددة، ميكنك عندئذ حرص أنواع االعالم التي تنوي استخدامها، 
والعمل مع وسائل اإلعالم املحلية كاألخبار ومحطات اإلذاعة املحلية. 
نرش  يف  الفاعلة  املجتمعية  األساليب  استخدام  أيضا  ميكنك  كام 
املعلومات وايصال رسائل محددة لجمهور صغري يف موقع جغرايف 
محدد. عىل العكس، إذا كان جمهورك املستهدف كبري ومتفرق 
فسوف يكون استخدامك ملزيج وسائل اإلعالم أكرث فاعلية. ومن 
الجدير بالذكر هنا أن تغيري السلوك ال يحدث عادة نتيجة للجهود 
االتصالية السطحية، لذا سوف تحتاج دامئا إىل استكامل وسائل 
أن  الذي ميكنه  املتعمق  الشخيص  باالتصال  اخرتتها  التي  اإلعالم 
يعزز إىل حد كبري جهودك االتصالية ويساعد عىل إحداث تغيري 

االتجاهات والسلوكيات املطلوب.

الخطوة 5:  النموذج التجريبي واإلختبار القبيل
حاملا تتوفر لديك فكرة، ال بد من اختبارها. ويستخدم النموذج 
التجريبي الختبار املنتجات والخدمات الجديدة. باختصار، يقوم 
العاملون يف التسويق بوضع سلسلة، ألفكارهم، ومن ثم يقومون 
املستهلكني  من  صغرية  مجموعات  عىل  بتجريبها/اختبارها 
عملية  يف  كاملني  رشكاء  ذلك  بعد  يصبحون  الذين  املحتملني، 
الختبار  القبيل/املسبق  اإلختبار  يستخدم  ما  وغالبا  التصميم. 
املستهدف.  بالجمهور  وعالقتها  وجاذبيتها،  الرسائل،  فهم  مدى 
التالية  الرسالة  بتطوير  الخاصة  التفقد  قامئة  استخدام  وميكنك 

عند استخدام النموذج التجريبي.

لوضع  واضحة    خطوات  مثاين  به   "BEHAVE السلوك/  منوذج 
خطة التسويق.

الخطوة 1: حدد املخرج النهاىئ من الربنامج
ما هي املنفعة االجتامعية املتوقعة من برنامجك؟ فكر فيام يكمن 
وراء هذا الجهد. ماذا يريد الذين يحكمون عىل نجاح الحملة أن 
يروا؟ ينبغي أن يكون ذلك يشء بسيط وقابل للقياس، ويفضل 
استخدام املقياس الذي يريده رئيسك يف العمل أو الهيئة املؤسسة. 
عىل سبيل املثال، يف حني أن الرتشيد  يف استهالك الطاقة قد يكون 
ناتجاً عن حملة لرتويج استخدام مصابيح توفري استهالك الطاقة، 
للمنازل  املئوية  النسبة  ميكنك قياس نجاحك عن طريق تحديد 
أو الرشكات التي تستخدم تلك املصابيح. استخدم هذا املقياس 
لتحديد النتيجة النهائية، وذلك حتى لو مل تكن تلك النتيجة تحقق 
االستفادة القصوى للمجتمع، فهي الطريقة اللتي سيتم من خاللها 
الحكم عىل عملك. وعند تحديد هذا الهدف بوضوح، ميكنك عندئذ 

تصميم برنامجك التسويقي عىل أساس تحقيق هذا الهدف.

الخطوة 2: حدد السلوك الذي ترغب يف تغيريه
السلوك هو فعل محدد يقوم به جمهور محدد ضمن  مجموعة 
محددة من الظروف. إذا ما تبنى الناس سلوكاً جديداً ستكون قد 
حققت الهدف املذكور يف الخطوة 1 أعاله. عىل سبيل املثال، ميكن 
أن يكون أحد السلوكيات املطلوبة هو أن يقوم كبار املتعهدين بتثبيت 
املصابيح املوفرة للطاقة يف املباين الجديدة. وميكن لسلوك آخر أن 
يكون قيام املسؤولني عن املدينة برشاء أضواء للشوارع أكرث كفاءة. 
املوفرة  املصابيح  بيع  أنهام  عىل  السلوكني  وصف  ميكن  يف حني 

للطاقة، إال انهام مختلفني متاماً عن بعضهام البعض.

 الخطوة 3: قم بتطوير إسرتاتيجية
هذا  لتغيري  به  القيام  ميكنك  الذي  ما  ملعرفة  اآلن  الوقت  حان 
السلوك. يف هذه الخطوة ، يجب إجراء البحوث الخاص التكوينية، 
وتحليل النتائج، وتوضيح محددات السلوك – التي تتضمن عوائق 
أو فوائد السلوك، التي تعترب هامة. ييل ذلك كتابة ملخص لكيفية 
تأثري هذه االنشطة الربامج الخاصة بك عىل املحددات الرئيسية. 
يف  فحواه  توضيح  ينبغي  اسرتاتيجيتك،  هو  الذي  املوجز،  هذا 
3-4 نقاط يسهل تذكرها. أو األفضل من ذلك، يستحسن إيجاز 
االسرتاتيجية يف جملة تعريفية واحدة، إذا أمكن ذلك. استخدام 
هذا االختزال لضامن أن تكون تكتيكاتك )التي ستقوم بتطويرها 

الحقاً( متوافقة مع "اسرتتيجيتك".
خططك املكتوبة للخطوات من 4 إىل 7 أدناه، هي التي تشكل 

"خطتك التسويقية" املكتوبة.

 الخطوة 4:  حدد املزيج التسويقي 
مبجرد فهم املنافع والعوائق التي تهم جمهورك يكون الوقت قد 
حان لبناء مزيج التسويق الخاص بك. وقرارك املتعلق باملنتجات أو 

الخدمات هو الذي يشكل الخطوة األوىل دامئاً.
تساعد  يك  انتاجه/تقدميه  ميكنك  الذي  ما   : الخدمة  أو  املنتج   .1

جمهورك يف خفض العوائق وزيادة املنافع التي تهمه؟
2.  السعر: ماذا ستكون كلفة وضع هذا املنتج أو الخدمة موضع 

التطبيق؟

املكان: أين سوف تقوم بتوفري هذا املنتج أو الخدمة بحيث يسهل   .3
الوصول إليها؟

الرتويج: كيف سرتوج لهذا املنتج أو الخدمة بحيث يقتنع الناس   .4
مبصداقية منافعها؟

حمالت  يف  استخدامها  ميكنك  التي  االتصال  قنوات  وتتضمن 
التسويق االجتامعي ما ييل: وسائل االتصال الجامهريي، واألساليب 
املجتمعية، والعالقات العامة ، وحشد التأييد. والخليط الذي تقوم 

باختياره هو مزيج وسائل اإلعالم.
ويعتمد قرارك املتعلق بأي وسيلة إعالمية سوف تقوم بتضمينها يف 

هذا املزيج عىل عدد من العوامل منها:
أبحاث الجمهور التي تتناول عاداته املتعلقة بوسائل اإلعالم  •

امليزانية املخصصة للحملة  •
مدى توفر املوظفني و/أو املتطوعني  •

مدى تعقيد رسائل الحملة  •
حجم الجمهور املستهدف ومواقعه  •

قنوات االتصال الخاصة بوسائل اإلعالم قد تشمل:

ما  املخصصة لجمهور واسع ومتنوع, وعادة  اإلعالم  هي وسائل 
تكون بشكل وسائل البث اإلعالمي كالتلفزيون واإلذاعة، ووسائل 
اإلعالم املطبوعة  كالصحف واملجالت، أو وسائل اإلعالم األخرى 
مثل لوحات اإلعالنات. وميكن لوسائل اإلنرتنت اإلعالمية أيضا أن 
تؤدي ما تؤديه وسائل اإلعالم األخرى، فالعديد من وسائل اإلعالم 
لديها موقع إلكرتوين لتحقيق االستفادة من سهولة الحصول عىل 
اإلنرتنت يف العديد من مناطق مختلفة من العامل. ويعتمد الناس 
عموما عىل وسائل اإلعالم للحصول عىل األخبار والرتفيه. وعادة 
ما تهدف وسائل اإلعالم الوصول إىل سوق كبرية جداً، مثل جميع 
سكان الدولة. عىل النقيض من ذلك، تغطي وسائل اإلعالم املحلية 
عىل  الرتكيز  مع  أصغر،  ومساحة  السكان  من  بكثري  أقل  أعداد 

األخبار اإلقليمية التي تهم قطاعها السكاين.

حمالت  يف  استخدامها  الشائع  اإلعالم  وسائل  أدوات  ييل  وفيام 
التسويق االجتامعي:

التلفزيون  •
اإلذاعة  •

الصحف  •
التغطية األخبارية  •
اللوحات اإلعالنية  •

اإلنرتنت  •

وقد تتضمن األساليب املجتمعية ما ييل:
املعارض العامة/ الفعاليات  •

العروض يف املدارس  •
ترويج مبارش وتوزيع املواد اإلعالنية    •

وضع املعلومات مع فاتورة املرفق  •

العالقات العامة
لضامن  الهادفة  الجارية  األنشطة  كافة  العامة  العالقات  تشمل 
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دليل االتصال االسرتاتيجي ملرافق املياه و الطاقة

هل الرسائل دقيقة؟
تأكد من مراجعة الخرباء ملحتوى الرسالة والتحقق من صحتها ودقتها من الناحية العلمية.

هل الرسائل واملواد متناسقة؟
تعزز الرسائل يف جميع املواد واألنشطة بعضها البعض، وتتبع اسرتاتيجية االتصال.  •

تحمل كافة عنارص الحملة نفس الهوية من حيث األلوان والرسوم التوضيحية، والخطوط املستخدمة، والشكل واملظهر   •
الشامل.

هل الرسائل واضحة؟
رسائل بسيطة تحتوي عىل مصطلحات فنية قليلة أو معدومة.  •

تنص الرسائل رصاحة عىل  الترصفات التي يحتاج الجمهور للقيام بها.  •
يتم استخدام املعينات البرصية ملساعدة الجمهور عىل فهم وتذكر الرسالة.  •

هل الرسائل واملواد لها عالقة بالجمهور؟
توضح الرسائل فوائد السلوك املقرتح بحيث يقيم الجمهور أهميته.  •

يناسب أسلوب عرض الرسائل تفضيالت الجمهور: العقالين مقابل العاطفي، الجدي مقابل الخفيف.  •
تأخذ الرسائل يف االعتبار أي فروق إقليمية ) مثل اللغة واللباس( عند عرضها يف املواد املستخدمة.  •

تخاطب الرسائل واملواد تجربة الجمهور. ويتم ربط املعلومات الجديدة وغري املألوفة بيشء مألوف ملساعدة الجمهور   •
عىل فهم الرسالة وتعلم املعلومات الجديدة بطريقة سهلة.

رسائل تناسب استعداد الجمهور لتبني التغيري الجديد.  •
هل تتمتع قنوات االتصال باملصداقية؟

هل مصدر املعلومات موثوق به، هل تأيت املعلومات من قادة الرأي، أو مؤسسة يحرتمها املجتمع وما إىل ذلك؟  •
إذا كنت تستخدم املشاهري أو الناطقني الرسميني، تأكد من اختيارهم بعناية ومن كونهم مرتبطني مبارشة مع   •

الرسالة وأنهم قد مارسوا بالفعل السلوك املطلوب. عىل سبيل املثال، إذا كانت حملتك تتعلق بنمط الحياة الصحي فقد 
ترغب يف تضمني أحد مشاهري الرياضة.

هل رسائلك وموادك االعالمية جّذابة؟
رسائل مميزة تلفت انتباه الجمهور.  •

مواد عالية الجودة بحسب املعايري املحلية.  •

هل تراعي الرسائل واملواد فوارق النوع االجتامعي؟
الرسائل ال تعزز األدوار غري املتكافئة بني الجنسني أو القوالب النمطية الشائعة للنوع االجتامعي  •

الرسائل، واملواد، واألنشطة  تناسب احتياجات وظروف كل من الرجال والنساء، وتراعي الفروق بينهام يف حجم   •
العمل، والوصول إىل املعلومات والخدمات، فضال عن القدرة عىل الحركة والتنقل.

الخطوة 6: التنفيذ/التطبيق
حان الوقت اآلن لتطبيق خططكم وتنفيذ الحملة، وذلك باستخدام 
ما تعلمته من اإلختبار القبيل/املسبق، قم بتغيري خطة التسويق 
الخاصة بك، ومن ثم إبدأ بالتنفيذ. والبد أن نتذكر مسألة هامة 
وهي: كيف سيتم تقييم هذه الحملة! تأكد من وجود خطة جاهزة 

للتطبيق قبل تنفيذ  الربنامج .
ومن املهم أن تقوم بتخصيص رسائلك لتتناسب مع كل وسيلة من 
وسائل اإلعالم املختلفة. عىل سبيل املثال، يجب أن يتم تصميم 
توجد  ال  حيث  الجمهور  مخيلة  يحرك  بحيث  اإلذاعي  اإلعالن 
من  التلفزيوين  لإلعالن  البد  العكس،   وعىل  برصية.  معينات 
ييل  وفيام  ومقنعة.  جاذبة  بطريقة  البرصية  الوسائل  استخدام 

األدوات اإلعالمية األساسية التي ميكن استخدامها يف الحملة:

أ( اإلعالنات املطبوعة
من  وغريها  واملجالت،  الصحف  يف  املطبوعة  اإلعالنات  تظهر 
وسائل اإلعالم املطبوعة األخرى. ومن أجل أن تحقق فاعلية، البد 
للمواد اإلعالمية املطبوعة من جذب انتباه املتلقني، كام يجب أن 
النص  لها مدلول مرتبط بحياتهم. كذلك، يجب أن يكون  يكون 
املستخدم يف اإلعالن واضحاً وموجزاً وسهل القراءة والفهم، وأن 

يتناول موضوعاً واحداً.

عناوين االعالنات املطبوعة
البد أن تجتذب عناوين املوضوعات يف الصحف انتباه القراء أكرث 
من النص األسايس. والعناوين األكرث فاعلية هي التي تحتوي وعداً 
أو منفعة، وتتضمن أخباراً أو معلومات مفيدة. إحرص عىل اإليجاز 

والعناوين الشيقة.

نص االعالنات املطبوعة 
البد لنص اإلعالن أن يحتوي مادة تدعم عنوانه، ويتضمن املنفعة 
الكبرية للجمهور املستهدف. كام انه من املهم أن يحتوى النص 
الخاص باإلعالن معلومات ملفتة وموجزة بحيث يتمكن الجمهور 

املستهدف من تذكرها.

تصميم اإلعالن
أن التصميم الشامل لإلعالن يجب أن يحدد مكان وضع العنوان، 
جذاباً  اإلعالن  يكون  أن  يجب  وبالطبع  اإلعالن.  ونص  والصور، 
الرسوم  تتميز  أن  ينبغي  القاريء. كام  اهتامم  حتى يشد  برصياً 
يف  ترسخ  حتى  حجمها  وكرب  بالبساطة  املستخدمة  التوضيحية 
اإلعالن  تصميم  وينبغي  للصحف.  املتصفح  أو  القاريء  ذهن 
واملجالت...  للصحف،  إنتاجه/استنساخه  بإعادة  تسمح  بطريقة 
الخ.  كذلك  ينبغي أن يكون نوع الخط املستخدم مقروءاً، وأن يكون 
حجمه سهل االستعامل. إذا تم تضمني الشعارات يف اإلعالن، يجب 

أال تهيمن عىل اإلعالن.

ب( امللصقات واللوحات االعالنية 
ميكن تعليق امللصقات يف األماكن العامة التي يتجمع فيها الجمهور 
اللوحات اإلعالنية املرئية بشكل  املستهدف. كذلك إن استخدام 
والبد  ساعة.   24 طوال  املستهدف  للجمهور  متوفره  تكون  كبري 
تقدم  أن  اإلعالنية  واللوحات  امللصقات  عىل  املوجودة  للرسائل 
منفعة ما بالكلامت والصور. وينبغي أن تجذب االهتامم وأن تكون 

جذابة كامدة مرئية.  لذا، ينبغي أن يكون النص واضحاً وموجزاً، 
وأن تكون املنفعة األساسية موجودة يف النص. وبالطبع يجب أن 
يكون الخط مقروءاً وكبري الحجم بشكل يسمح بقرائته من مسافة 
بعيدة. ويجب أن يحتوي النص عىل نقطة واحدة رئيسية التحتاج 

ألكرث من 13 ثانية لقرائتها.

ت( املطويات/الربوشورات والنرشات اإلعالنية
املطوية هي وسيلة فاعلة لتوفري املعلومات للجمهور املستهدف، 
الذي ميكنه االحتفاظ بها. وميكن للمطوية أن  ترشح املشكلة وتقدم 
الحلول، بطرق يستطيع املستهلك فهمها، من خالل الوسائل املرئية 
ومحتوى النص. والبد للمطوية الجيدة أن تكون جاذبة لإلهتامم، 
ومقنعة، وتحتوي عىل عدة نقاط رئيسية مبا يف ذلك الدعوة للعمل، 
التي عادة ما تكون مدعومة مبحتوى نيص قوي. وينبغي استخدام 
الرسوم الجرافيكية ذات العالقة مع النص املوجود. ويجب أال يكون 
املحتوى طوياًل ألن القراء سوف يفقدون اإلهتامم ويصابون بامللل. 
وينبغي أن تحتوي املطوية دامئاً عىل تفاصيل االتصال ملزيد من 

املعلومات.

ث( االعالنات اإلذاعية
اإلذاعة هي وسيلة فعالة للوصول إىل عدد كبري من الناس يف وقت 
واحد. و االعالنات  اإلذاعية الجيدة هي التي يتذكرها الجمهور 
املستهدف، ويشعر باالرتباط بها. وبالطبع البد أن تكون االعالنات  
الصوتية  املؤثرات  استخدام  وميكن  ومقنعة.  جذابة  اإلذاعية 
اإلذاعية،  االعالنات   داخل  الوسائل  من  غريها  أو  واملوسيقى 
للمساعدة عىل تخيل صورة برصية يف أذهان املستمعني. والبد 
أن يتمتع املذيع أو املمثل بصوت جذاب وواضح يحمل مصداقية 

للمستمعني.

ج( االعالنات التلفزيونية
الرسائل  بايصال  تسمح  التي  الوحيدة  الوسيلة  هو  التلفزيون 
والتلفزيون  واحد.  آن  يف  واللفظية  البرصية  بالطريقة  اإلعالمية 
يتميز عن غريه من االدوات االعالمية بأنه ميتلك قوة كبرية اليصال  
صورة فورية، وعاجلة، وال يسهل نسيانها. و االعالنات  التلفزيونية 
تعكس فكرة واحدة وتقوم بايصال نقطة واحدة قوية، والتي غالباً ما 
تكون "املنفعة"  الرئيسية التي تحملها الرسالة للجمهور. كام تحتوي 
االعالنات التلفزيونية عىل دعوة إلتخاذ إجراء/عمل، مام يعطي 
املشاهدين شيئاً ليفعلوه بعد مشاهدة االعالنات . وينبغي إعطاء كل 
مشهد من مشاهد االعالن الوقت الكايف لضامن استيعاب الجمهور 
املستهدف وفهمه للرسالة التي يحملها االعالن. كام ينبغي أن يكون 
املمثلني الذين يؤدون االعالن لهم مصداقية، مام يجعل الجمهور 

مرتبطاً مبحتوى االعالن متاماً.

 الخطوة 7: املتابعة والتقييم 
أنت بحاجة ملعرفة ما إذا كانت خطة التسويق الخاصة بك تحقق 
أهدافها. فرمبا  كانت بعض أجزاء من خطتك تحقق الغرض منها 
يف حني أن األجزاء األخرى ليست كذلك. لذا البد من وضع خطة 
لتقييم الربنامج قبل أن يتم إطالقه، والتأكد من عالقة هذا التقييم 
باملنفعة االجتامعية املذكورة يف الخطوة 1 من العملية. يف أفضل 

الحمالت  تخضع بعض أجزاء الحملة للتقييم املستمر وميكن
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البد من اإلختبار القبيل/املسبق للرسائل واملواد دامئاً، حتى 
عندما يقوم الخرباء بتنقيح هذه املواد. والبد من اإلختبار 

القبيل/املسبق عىل عينة ممثلة للجمهور املستهدف. لقد فشلت 
العديد من الرسائل يف الوصول إىل الجمهور املستهدف لعدم 

إجراء إجراء اإلختبار القبيل/املسبق عليها، وثبت أن افرتاضات 
الخرباء هي غري كافية لعدم استنادها للخربة الحقيقية. وعادة 

ما يتم إجراء اإلختبار القبيل/املسبق باستخدام مجموعات 
البحث املكثفة التي يقودها ميرس/مرشف املجموعة. أثناء 

االختبار املسبق، يستمع بعض أفراد من الجمهور املستهدف 
أو يشاهدون النسخ األولية ملواد الحملة ويطلب منهم تقديم 
مالحظاتهم وتغذيتهم الراجعة.  وفيام ييل األسئلة املستخدمة 

عادة يف اإلختبار القبيل/املسبق:

ما هي الرسالة التي يسعى االعالن التلفزيوين  إليصالها؟  •
ماذا يعني هذا الشكل املريئ بالنسبة لك؟ هل تتمتع   •

الشخصيات يف االعالن التلفزيوين  باملصداقية؟
هل املعلومات املوجودة يف املطوية يسهل فهمها؟  •

ما هو الشئ الجذاب يف هذا اإلعالن الصحفي؟  •
ما هو الشئ غري الجذاب يف هذا امللصق؟  •

هل اإلعالن الصحفي استفزازي ، أو غري مناسب بأي   •
شكل من األشكال؟

قد تشري اإلجابات عىل هذه األسئلة إىل وجود حاجة إىل تغيري أو 
إعادة النظر يف بعض أو كل املواد.  كام يجب عدم تجاهل ردود 
الفعل اثناء اإلختبار القبيل/املسبق، بغض النظر عن مدى صغر 

أو كرب  حجم التنقيحات املطلوبة.

قامئة التفقد الخاصة بتطوير الرسائل االعالمية
تساعدك قامئة التفقد التالية عىل قياس ما إذا كان جمهورك سوف يفهم ويقبل، ويتجاوب مع الرسائل واملواد:
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دليل االتصال االسرتاتيجي ملرافق املياه و الطاقة

منوذج ملؤرشاألسئلةنوع التقييم

تقييم املخرجات 
هل حدثت التغيريات املطلوبة يف املخرجات؟  .1

ما مدى التغيري الذي حدث عىل املعرفة، واالتجاهات، والسلوكيات؟   .2
النسبة املئوية من الجمهور الذين يعرفون السلوك  	•

املوىص به.

النسبة املئوية للجمهور ممن له إتجاه معني سواء  	•
إيجايب أو سلبي تجاه السلوك املوىص به.

النسبة املئوية للجمهور ممن يثقون بقدرتهم عىل  	•
فعل/أداء السلوك املوىص به.

النسبة املئوية للجمهور الذين ميارسون السلوك  	•
املوىص به.

تقييم األثر

هل التغيريات التي حدثت يف املخرجات ناجمة عن برنامج تغيري السلوك؟  .1
هل نتائج املجتمعات التي خضعت لهذا هذا الربنامج أفضل من نتائج   .2

املجتمعات التي مل تخضع للربنامج؟

هل خرج  األشخاص الذين تعرضوا بشكل أكرب للربنامج بنتائج أفضل من   .3
األشخاص الذين تعرضوا قليال أو مل يتعرضوا للربنامج؟

الخطوة 8: تحسني  االنشطة
استخدم نتائج التقييم الخاص بك إلجراء تغيريات عىل االنشطة/الربامج التي تقوم بها . حتى لو كانت النتائج جيدة، ميكنك جعل 
برنامجك أقوى. قبل بدء النشاط/الربنامج ، حدد موعد إعادة التقييم  استنادا إىل جدول التقييم الخاص بك حتى ال تفوت فرصة إعادة 

النظر يف الربنامج وجعله أفضل.

قياسها بصورة منتظمة )يومية أو أسبوعية أو شهرية، كلام كان 
ذلك ممكنا(، بحيث ميكن تعديل وتصحيح مسار الحملة بشكل 

مستمر.
واملتابعة تقيم مدى التقدم الذي يتم إحرازه، وتتأكد من أن تصميم 
املعلنة  واألغراض  األهداف  مع  متامشياً  مازال  األنشطة  وتنفيذ 
الربنامج  أو  للنشاط  النهايئ  األثر  بقياس  التقييم  ويهتم  للحملة. 

االتصايل. وبشكل عام فإن املتابعة والتقييم تهدف إىل:
ضامن سري العمل مبا يتوافق مع األهداف واألغراض املعلنة   •

للحملة.
اإلجراءات  واتخاذ  التنفيذ  عملية  مسار  وتعديل  صقل   •

التصحيحية عند الحاجة.
فاعلية  أكرث  اتصالية  جهود  لبذل  املايض  أخطاء  من  التعلم   •

مستقباًل.
املخصصة  املوارد  بشأن  واملساءلة  الجيدة  اإلدارة  ضامن   •

للجهود االتصالية من قبل املانحني وصانعي القرار.
تقييم وبيان القياس الكمي ملدى فاعلية أي جهد اتصايل.  •

كسب تأييد مع صانعي القرار.  •

املتابعة
تتضمن األسئلة واملؤرشات الواجب أخذها يف االعتبار عند رصد 

التقدم يف العمل ما ييل: 

التقييم 
تغيري  إىل  الناس  لعامة  املوجه  االتصال  برنامج  يهدف  ما  عادة 
الربنامج  تقييم  ويوفر  املستهدف.  الجمهور  إتجاهات وسلوكيات 
والرسائل،  الربامج  محتوى  وصقل  لتحسني  قيمة  راجعة  تغذية 
مام يساعد عىل املساءلة. وهناك ثالثة أنواع من أساليب التقييم 

املستخدمة يف تقييم جهود االتصال العامة:
تقييم العملية  •

تقييم املخرجات/النتائج  •
تقييم األثر  •

تقييم العملية
يهدف تقييم العملية إىل تقييم الربنامج بأكمله مبا يشمل التخطيط، 
والرشاكات، والجداول الزمنية وامليزانيات. ويستخدم تقييم العملية 
تقارير متابعة االنجازات والدراسات والبحوث، ويتحرى كل مرحلة 

من مراحل العملية مبا يف ذلك:

هل قمت بجمع البيانات األساسية الالزمة؟  •
عن  يخربك  ومباذا  جمعه،  تم  الذي  البيانات  نوع  هو  ما   •

جمهورك املستهدف؟
هل تحريت االستفادة من كل الرشكاء املحتملني، ومجموعات   •
الجهد  لدعم  املحيل  املجتمع  وموارد  املصالح،  أصحاب 

االتصايل؟
هل قمت بتطوير واختبار مفهوم الربنامج الخاص بك، وتطوير   •

واختبار الرسائل االتصالية مع جمهورك املستهدف؟
هل تلقي الجمهور املستهدف رسائلك؟ وهل يتذكرها؟  •

هل متكنت من إنجاز العمل ضمن الجدول الزمني؟  •
هل متكنت من اإللتزام بامليزانية املحددة؟  •

تقييم املخرجات/النتائج
الذاتية،  والكفاءة  املعرفة،  يف  التغيريات  يقيس  املخرجات  تقييم 
واملهارات، واالتجاهات، والسلوكيات وفقاً ملا خططت له األهداف 
قابلة  وأغراض  محددة  ألهداف  بحاجة  أنت  لذلك،  االتصالية. 
للقياس، وأن تكون قد أجريت دراسة لقياس املخرجات عىل أساسها. 
وتجدر اإلشارة إىل أن ما تالحظه من تغريات قد يكون )أو ال يكون( 
نتيجة لجهود االتصال، لذلك البد لك من التحقق من ذلك عند 

إجراء تقييم املخرجات الخاص بك.

وعادة ما تقاس التغريات يف املخرجات باستخدام أدوات البحث 
األدوات  أحد  هي  االستقصائية  والدراسات  والنوعي.  الكمي 
الشائعة االستخدام لتقييم نتائج حمالت التسويق االجتامعي. إال 
أن هذه الدراسات االستقصائية هي شكل من أشكال اإلبالغ عن 
الذات، وهي ليست موثوقة دامئاً. هذا هو السبب وراء رضورة أخذ 
التدابري األخرى يف االعتبار، مبا يف ذلك مجموعات البحث املكثفة 
واملقابالت الفردية. وميكن استخدام هذه األدوات يف جمع املعلومات 
التي تقيس التغريات يف السلوك واالتجاهات، واملعرفة، الخ. وعىل 
سبيل املثال، إذا أردت تحديد ما حدث من تغريات يف االتجاهات، 
ميكنك أن تسأل أفراد الجمهور حول امكانية إنخراطهم يف سلوك 
معني. وباملثل، لتحديد التغريات يف السلوك، ميكنك أن تبحث يف 

أرقام املبيعات قبل وبعد الحملة.

تقييم األثر
يتعامل تقييم األثر مع املخرجات/النتائج الناجحة طويلة األمد. ومع 
ذلك، غالبا ما يكون من الصعب تقييم األثر الفعيل لحملة التسويق 
التغيريات  كانت  إذا  ما  تحديد  السهل  من  ليس  ألنه  االجتامعي 
العوامل  من  لغريها  نتيجة  أو  االتصال  لجهود  نتيجة  قد حدثت 
الخارجية. وعموما هناك خمس مراحل لتقييم األثر ميكن أخذها 

يف اإلعتبار:
ردة الفعل  •

التعلم  •
الفعل/العمل  •

اإلنتشار املحيل  •
االنتشار عىل نطاق واسع  •

ردة الفعل
تحتاج يف هذه املرحلة إىل تحديد ما إذا كان الجمهور يتذكر رسائلك. 

إذا كانوا يتذكرون الرسائل، تحتاج ملعرفة رأيهم فيها.

التعلم
تحتاج يف هذه املرحلة إىل تحديد إذا كان الجمهور املستهدف قد 
تلقى الرسالة، وكيف كانت ردود أفعالهم، وهل أحدثت الرسالة 

التأثري التعليمي املطلوب.
الفعل/العمل

تحتاج يف هذه املرحلة ملعرفة إذا كان الجمهور قد تلقى الرسالة وما 
إذا أعجبته الرسالة، وإذا تعلموا شيئاً من الرسالة، وإذا ما قاموا 

باإلستجابة للرسالة بسلوك فعيل.
اإلنتشار املحيل 

باالضافة ملعرفة ما إذا كان الجمهور قد تلقى وترصف بناء عىل 
الرسالة، تحتاج يف هذه املرحلة ملعرفة ما إذا كان الجمهور قد قام 

بنرش هذه املعرفة ألشخاص آخرين ضمن نطاق املقربني إليه.
االنتشار عىل نطاق واسع

مبجرد أن يتلقى الجمهور الرسالة بشكل أويل، ويترصف بناءاً عىل 
تلك الرسالة، ثم ينرش الرسالة، سوف يتبنى املزيد من الناس هذه 
الرسالة. وسيقود ذلك يف نهاية املطاف إىل وجود مستوى كبري من 
االنتشار عىل نطاق واسع، مام سيتجىل يف التغيري الحقيقي. وعىل 
سبيل املثال، سوف ينعكس ذلك يف نطاق مشاريع توفري املياه يف 

الحفاظ عىل املياه بشكل ملحوظ.
عىل  لإلجابة  األثر  وتقييم  املخرجات  تقييم  يسعى  عامة،  بصفة 

األسئلة األساسية التالية باستخدام مناذج املؤرشات التالية,
أخذها يف االعتبار عند رصد التقدم يف العمل ما ييل:

منوذج ملؤرشاألسئلة

هل يتم تنفيذ األنشطة وفقا للجدول الزمني أو كام هو مخطط   .1
لها؟

وما هي املشكالت التي قد واجهتها خالل التنفيذ؟  .2
ماهي مكونات/أجزاء هذا الربنامج التي تؤدي الغرض منها!   .3

وماهي التي ال تؤدي الغرض منها؟

ما هي ردود فعل الجمهور املستهدف؟   .3

عدد مرات بث الرسائل عىل الراديو أو التلفزيون يف فرتة محددة. 	•

عدد املواد التي تم توزيعها بحسب النوع خالل نفس الفرتة املحددة. 	•

عدد أفراد الجمهور املشاركني يف فعاليات حشد التأييد املجتمعية. 	•

النسبة املئوية للجمهور الذين يتذكرون سامع أو رؤية رسالة معينة. 	•
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ملحق 1: توضيح املصطلحاتاملالحق

أبحاث الجمهور 
جمع املعلومات حول جمهور محدد الكتساب فهم شامل 
أو  اتجاهاتهم ومعارفهم، واهتامماتهم، وأفضلياتهم،  حول 

سلوكياتهم.

تقسيم الجمهور إىل رشائح
عملية تقسيم جمهورك املستهدف بأكمله إىل مجموعات 
اسرتاتيجيات  استخدام  من  ذلك  بعد  تتمكن  حتى  أصغر 

مختلفة للوصول إىل وإقناع مختلف رشائح الجمهور.

BEHAVE /منوذج السلوك
التطوير  أكادميية  وضعتها  االسرتاتيجي  للتخطيط  أداة 
بحيث  السلوك،  لتغيري  االتصال  برامج  ملديري  الرتبوي 
متكنهم من تحديد ما هي البيانات املطلوب يف كل خطوة من 
املرشوع والرتكيز عىل وجهة نظر املجموعة املستهدفة. ويركز 
واإلجراء  املستهدف،  الجمهور  تحديد  عىل  النموذج  هذا 
الذي تريد أن تعتمده، ما الذي يحدد سلوكهم، وما هو املزيج 

التسويقي الذي سوف تستخدمه.

العلوم السلوكية
دراسة كل ما يؤثر عىل ترصفات األفراد. وهي تتضمن دراسة 
اسرتاتيجيات االتصال من قبل األفراد، والعالقة  بني األفراد 
وبيئاتهم. وتشمل مجاالت السلوك التنظيمي، وعلم اإلنسان، 
ودراسات املؤسسة، وعلم االجتامع، والشبكات االجتامعية.

االتصال لتغيري السلوك
 االستخدام االسرتاتيجي لالتصال بهدف تعزيز املخرجات/
نظريات  إىل  استناداً  وذلك  اإليجابية،  االجتامعية  النتائج 
األسلوب  هذا  ويستخدم  الثابتة.  السلوك  تغيري  ومناذج 
السلوك،  وتحليل  التكوينية  بالبحوث  تبدأ  منهجية  عملية 
والتقييم.  واملتابعة  والتنفيذ،  االتصايل،  التخطيط  ويليها 
ويتم تقسيم الجامهري إىل رشائح مختلفة بعناية، واالختبار 
اإلعالم  وسائل  من  كل  واستخدام  واملواد،  للرسائل  القبيل 
أهداف  لتحقيق  الشخيص  االتصال  وقنوات  الجامهريي 

سلوكية محددة.
أفضل املامرسات اإلدارية

والفاعلية  الجهد(  من  قدر  )بأقل  كفاءة  األكرث  الطريقة 
اإلجراءات  أساس  عىل  مهمة،  إلنجاز  النتائج(  )أفضل 
بالنسبة ألعداد  الزمن  مر  نفسها عىل  أثبتت  التي  املكررة 

كبرية من الناس يف املناصب اإلدارية.

نقاط االلتقاء مع العالمة التجارية
خاللها  من  وتتواصل  تتفاعل  التي  املختلفة  الطرق  جميع 

العالمة التجارية للمؤسسة   مع أصحاب املصالح فيها
استخدام العالمة التجارية

االستخدام املتكامل واملنسق لجميع أدوات التسويق وذلك 
بهدف  تشكيل صورة العالمة التجارية بشكل دقيق، وشامل، 

وإيجايب داخل البيئة التنافسية ذات الصلة.

العالقات املجتمعية
برامج التوعية املجتمعية للرشكات، والتي تهدف إىل تعزيز 

فهم دور قطاع األعامل يف املجتمع املحيل

املسؤولية االجتامعية
مواردها  استخدام  يف  مسؤوليتها  الرشكات  تتحمل  حيث 
البيئي واالجتامعي عىل حد  بطريقة سليمة عىل املستوى 
الرشكات عىل تحمل  االجتامعية  املسؤولية  سواء. وتحث  
اإليجايب  التأثري  وتشجيع  الرشكة،  ترصفات  عن  املسؤولية 
من خالل أنشطتها املتعلقة بالبيئة. دور العالقات العامة يف 
التواصل  هو  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  اسرتاتيجيات 

بفاعلية يف بناء املساءلة والشفافية.

الدميوغرافية
العمر  بحسب  منهم(  أجزاء  )أو  السكان  متيز  إحصائية 

والجنس والطبقة والثقافة.

املحددات
 التصورات الشخصية التي تؤثر عىل سلوك الفرد.

االتصال البيئي
هو قطاع يف العالقات العامة متخصص يف االتصال املتعلق 
لألعامل  البيئي  واألثر  للموارد،  املستدام  باالستخدام 

التجارية، واملسؤولية االجتامعية للرشكات.

التقييم 
قياس أثر حملة العالقات العامة، وترتبط هذه العملية عادة 

بالتخطيط والبحوث.

التبادل
املقابل.  اعطاء يشء والحصول عىل يشء آخر يف  إىل  يشري 
وعادة ما يكون التبادل متساو أو معقول بشكل كايف بحيث 

تكون األطراف املشاركة يف التبادل راضية به.

األبحاث التكوينية
برنامجك  وإطار  هيكل  وضع  كيفية  يخربك  البحث  هذا 

والرسائل الخاصة بك ليكون لها أكرب األثر.

الهدف
يصف هدف االتصال يف التسويق االجتامعي النتائج املرجوة 

من هذا الجهد االتصايل، أي ما تأمل من تحقيقه.

االتصال الداخيل 
تحقيق  يف  املساعدة  بهدف  لالتصال  التنظيمي  االستخدام 
أهداف املؤسسة. ويشمل هذا النوع من االتصال املوظفني 

واملساهمني.

وسائل االعالم
وسائل اإلعالم التي تستهدف مخاطبة جمهور واسع. وهي 
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عادة ما تأخذ شكل وسائل البث اإلعالمي، كام هو الحال 
مثل  املطبوعة،  اإلعالم  وسائل  أو  واالذاعة،  التلفزيون  يف 
الصحف واملجالت، أو وسائل اإلعالم األخرى  مثل اللوحات 

اإلعالنية أو اإلنرتنت.

خليط وسائل االعالم
مجموعة من القنوات اإلعالمية املختلفة مبا يف ذلك وسائل 
وحشد  العامة،  والعالقات  املجتمعية،  والقنوات  اإلعالم، 
التأييد. ويعتمد املزيج الذي يتم اختياره عىل عادات الجمهور 
بحوث  تحدده  الذي  النحو  عىل  االعالم  بوسائل  املتعلقة 

الجمهور.

العالقات مع وسائل االعالم 
التعامل مع العالقات وبناء عالقات عمل جيدة مع الصحفيني 

من وسائل البث والوسائل املطبوعة. 

الرسالة 
يف التسويق االجتامعي، يتم تصميم الرسائل لتحفيز الناس 
عىل تبني سلوك جديد من شأنها تحسني رفاههم الشامل 
ورفاه املجتمع ككل. ولتكون الرسائل فاعلة يجب أن تستحوذ 
عىل انتباه الجمهور املستهدف، وتكون ذات مغزى لحياتهم، 

وتظل قصرية وبسيطة ، ومفردة.

املتابعة
الجمهور.   واستجابة  الربامج  تنفيذ  لتتبع  رصد  عملية 
وتشمل املتابعة تقييم ما إذا كان يتم توزيع املواد لألشخاص 
أنشطة  تنفيذ  ومدى  الصحيحة،  بالكميات  املستهدفني 
الربنامج كام هو مخطط لها وتعديلها إذا لزم األمر، واتخاذ 
تدابري أخرى لكيفية ومدى نجاح سري الربنامج. كام تقيس 
املتابعة أيضاً مدى تعرض أفراد الجمهور املستهدف ملكونات 

الربنامج.

الغاية
الغاية من  االتصال الذي يوضح ما يجب القيام به، بالضبط، 

لتحقيق هدف، ومتى ينبغي أن يتحقق ذلك.
املشاركة

االستعداد والقدرة الفردية عىل املساهمة بشكل جامعي، 
مثال ملصلحة البلد أو لدعم األخالقيات التي نؤمن بها.

اإلدارك
التصور الشخيص لفهم الواقع من حولنا. ، وهو يستند إىل 

التجربة الشخصية يف الحياة.

بيان صحفي
اهتامم  الذي يعترب موضع  العنرص  أو  الحدث  بيان يصف 
أو  بنرشه  يقوم محرر  املستمعني،  أو  واملشاهدين،  للقراء، 

الرجوع ملحتواه.

االختبار القبيل

نوع من البحوث التكوينية التي تنطوي عىل منهجية جمع 
ردود فعل الجمهور املستهدف عىل الرسائل واملواد قبل أن 

يتم إنتاجها يف شكلها النهايئ.

العالقات العامة
والحفاظ عىل  إلقامة  واملتواصل  واملخطط  املحدد  الجهد  
التفاهم والتفاعل املتبادل بني املؤسسة وجمهورها. وتعرف 

أيضاً بإدارة السمعة.

األبحاث النوعية 
طريقة الستكشاف والتحقيق يف موضوع ما باستخدام تقنيات 
مثل مجموعات البحث املكثفة، والنمذجة، والتحدث إىل قادة 
املعمقة.  الفردية  واملقابالت  املبارشة،  واملالحظة  املجتمع، 
وتشري هذه التقنيات عموما للدراسات التي تستند إىل عينات 

صغرية وعادة ال يكون تعميمها عىل كافة السكان موثوقاً.

األبحاث الكمية
واالتجاهات  املعارف  وقياس  احصاء  إىل  تهدف  بحوث 
تحليلها  يتم  رقمية  بيانات  حصيلتها  وتكون  والسلوكيات، 
إحصائياً. والدراسات االستطالعية هي نوع شائع من البحث 

الكمي.
تحليل الوضع

يقدم هذا النوع من البحوث فكرة جيدة عن نطاق املشاكل 
التي تواجهها املؤسسة، ويساعد عىل تحديد السلوك القابل 
للقياس، والجمهور املستهدف، والعمل بإتجاه املنبع/ واضعي 
السياسات الذي قد تحتاج إىل القيام به، والرشكاء املحتملني 

، الخ.

التسويق االجتامعي
استخدام نظريات وتقنيات التسويق للتأثري عىل السلوك من 

أجل تحقيق هدف اجتامعي.

االسرتاتيجية
بيان يقدم مخططا للعمل.  

الجمهور املستهدف 
رشيحة معينة من املجتمع تكون مستهدفة يف عملية االتصال 

ملحق 2: منوذج تحرير البيان الصحفي
الرقم التسلسيل

اسم املهمة:

مقدم الطلب:
)عميلك الداخيل(

رشيك املرشوع:
)اذا وجد(

تاريخ اإلطالق:التاريخ:

اللغة:األولوية: عالية/متوسطة/ منخفضة

األهداف االتصالية:
)ملاذا نتواصل؟(

-1
-2
-3

-4

الجمهور املستهدف:
) من الذين نخاطبهم؟ وصف موجز(

القالب التحريري:
)بيان صحفي- موجز- مقالة خاصة- مقابلة-كلمة- كتاب رسمي- خلفية كاملة(

الرسالة الرئيسية:
)ما هو أهم يشء تريد لجمهورك ان يخرج به من هذه الورقة/االتصال(

الرتكيز عىل:
)العنارص األساسية الواجب ايصالها(1-

-2

املتحدث:
)حدد االسم واللقب املهني/املنصب(
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استشهد ببعض األفكار:

معلومات إضافية:
)محتوى اضايف، مراجع(

االنتشار قبل الفعالية وبعدها:
)متطلبات(

الوسيط/القناة:
)الصحف، املجالت، التلفزيون، اإلذاعة، شبكة اإلنرتنت، غريها(

خلفية
)الفقرة الصغرية التي تعطي خلفية موجزة عن املؤسسة/الرشكة(

الشخص الذي ميكن االتصال به:
)حدد اسم الشخص يف مؤسستك يك تتصل به الصحافة(

 منوذج تحرير بيان صحفي

عنوان البيان الصحفي 
العنوان الفرعي 

هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 

الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 

الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص 
-انتهى-

معلومات عن "مياهنا"
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 
النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص  يكتب  هنا  الحقيقي-  النص 
الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- 
هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب 

النص الحقيقي- هنا يكتب النص الحقيقي- هنا يكتب النص

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب :
XXX :6 962+  لللل XXX XXX ،االسم- اللقب، مياهنا

بريد إلكرتوين: miyahuna.com.jo@ اإلسم

ملحق 3: مواقع إلكرتونية مفيدة

أدوات التغيري: املوارد املائية    .1
www.toolsofchange.com/en/topic-resources/

 water-efficiency
مركز بحوث ودراسات املياه والبيئة  .2

www.ju.edu.jo/centers/WERSC/Home.aspx 
العاملني يف االتصال باملرافق العامة  .3

www.utilitycommunicators.com 

فحص وسائل االعالم االجتامعية  .4
 www.socialmediaexaminer.com

املياه األمريكية  .5
 www.amwater.com 

الطبيعة  .6
 www.nature.com  

عامل اإليكولوجيا  .7
 www.ecoworld.com 

؟؟ الطاقة  .8
http://www.energystar.gov/

مجلة ماكينزي الفصلية  .9
www.mckinseyquarterly.com/home.aspx 

بن ويل  .10
 www.pennwell.com/index.html

وزارة الطاقة األمريكية  .11
 www.eere.energy.gov 

الحكومة األسرتالية: املاء من أجل املستقبل   .12
www.environment.gov.au/water/publications/action/  

pubs/water-for-the-future.pdf

ملحق 4: مواقع إلكرتونية ملجتمعات مهنية

www.cipr.co.uk  .1

 www.cim.co.uk  .2

 www.iwahq.org  .3

www.awwa.org  .4

 www.thensmc.com  .5

 www.acwa.com  .6

 www.epa.gov  .7

 www.streetlaw.org  .8

 http://www.usgbc.org/  .9

 http://www.worldgbc.org  .10
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