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 دراسة تحليلية -تأثير ثقافة ممارسي العالقات العامة على إدارة اتصاالت األزمات في مملكة البحرين

The Impact of Public Relations Practitioners’ Culture on Crisis Communications 

Management in the Kingdom of Bahrain - An Analytical Study 
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 ملخص

اتصاالت األزمة من خالل دراسة تأثري   يهدف هذا البحث إىل حتليل ثقافة إدارة
ثقافة مدراء وممارسي العالقات العامة على دور العالقات العامة يف إدارة اتصاالت 
األزمات يف مملكة البحرين باستخدام الصورة الثقافية من منوذج الوعي من الداخل 

(In-awareness approach)  لزهرنه(Zaharna, 2001) وتكمن .
أمهية الدراسة يف أنه يف ظل تسارع التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والتكنولوجية يف منطقة اخلليج العريب، أصبحت هناك حاجة ملحة لتفعيل حبوث 
إدارة اتصاالت األزمة ملواكبة هذه التغيريات املتسارعة. وتستعرض الدراسة أدبيات 

مة العربية واألجنبية اليت أكدت على أمهية الدور االسرتاتيجي للعالقات إدارة األز 
العامة يف املؤسسات املختلفة. واعتمدت الباحثة استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
لدراسة جمتمع البحث، وذلك لتحليل تأثري ثقافة ممارسي العالقات العامة على 

واخلاصة مبملكة البحرين. ومجعت مفهوم إدارة األزمات يف املؤسسات احلكومية 
الدراسة بني املنهجني الكمي والكيفي عن طريق استخدام استبانة مشلت عينة 

من املؤسسات  35تتكون من اثنني وستني من ممارسي العالقات العامة يف 
احلكومية واخلاصة باستخدام منهج كرة الثلج، باإلضافة إىل مقابالت متعمقة مع 

مخسة عشر مديرا يف مؤسسات حكومية وخاصة مبملكة  عينة عمدية تتكون من
البحرين. وسلطت الدراسة الضوء على عدة حتديات تتعلق بطبيعة الثقافة البحرينية  
اخلاصة مبمارسي العالقات العامة تتمثل يف الثقافة الالخطية والسياق املرتفع، 

قات العامة وعدم التوجه حنو املاضي وصعوبة التنبؤ االسرتاتيجي، هتميش دور العال
فهم دورها االسرتاتيجي يف املؤسسة، وحتديات التكنولوجيا والعوملة. وناقشت 

واقرتحت الدراسة الفرص املستقبلية لتطوير دور العالقات العامة يف إدارة األزمات، 
تصورا متكامال لتطوير اجلانب االتصايل يف إدارة األزمات على صعيد البحث 

واختتمت الباحثة الدراسة  لف املؤسسات يف مملكة البحرين.والتطبيق العملي يف خمت
بالتوصيات النهائية على صعيد البحث والتطبيق، حيث تقدم تصورا متكامال 
لتطوير دور العالقات العامة يف إدارة األزمات يف البحرين بشكل خاص ويف دول 

 اخلليج العريب بشكل عام.
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Abstract 

This research aims to analyze the culture of crisis 
communication management through studying the impact of 

the culture of public relations managers and practitioners on 

the role of public relations in managing crisis communication 

in the Kingdom of Bahrain using Zaharna’s (2001) cultural 

image of the in-awareness approach. The importance of the 

study lies in the fact that in light of the rapid political, 

economic, social and technological changes in the Arab Gulf 

region, there has become an urgent need to activate crisis 

communication management research to keep up with these 

changes. The study reviews the Arab and Western literature 

on crisis management, which emphasizes the importance of 
the strategic role of public relations in various institutions. 

The researcher uses an analytical approach to analyze the 

impact of the culture of public relations practitioners on the 

concept of crisis management in government and private 

institutions in the Kingdom of Bahrain. The study combines 

the quantitative and qualitative approaches by using a 

questionnaire that includes a snowballing sample consisting of 

sixty-two public relations practitioners in 35 governmental 

and private institutions, in addition to in-depth interviews with 

a purposive sample consisting of fifteen managers in 

government and private institutions in the Kingdom of 

Bahrain. The study highlights several challenges related to the 
nature of Bahraini culture from the perspectives of public 

relations practitioners such as the non-linear and high context 

nature of Bahraini culture, the orientation towards the past 

and the difficulty of strategic prediction, marginalization of 

the role of public relations and lack of understanding of its 

strategic role in the institution, and the challenges of 

technology and globalization. The study discusses future 

opportunities to develop the role of public relations in crisis 

management, and suggests an integrated scenario for 

developing the communication side in crisis management in 

terms of research and practice in various institutions in the 
Kingdom of Bahrain. The researcher concludes the study with 

final academic and practical recommendations and offers an 

integrated picture for developing the role of public relations in 

crisis management in the kingdom of Bahrain in particular 

and in the Arab Gulf countries in general. 
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