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اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻋواﻤل ﻨﺸوء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻘدﻤﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺠدت ﺒوﺠود اﻹﻨﺴﺎن ،وﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺎﺌن

اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒطﺒﻌﻪ ﻓﻤن اﻟﻀروري أن ﯿﻌﯿش ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸري ﯿﺘﺼل وﯿﺘواﺼل ﻤﻊ

ﻏﯿرﻩ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻟﺼﻐﯿر وﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻷﺨرى ،ذﻟك ﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪ
ﺤﺘﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،ﻓﻼﺒد ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت أن ﯿﻨﺸﺄ ﻨوع ﻤن

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﺒﺴط ﺼورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﺎدل اﻷﺤﺎدﯿث
واﻷﺨﺒﺎر واﻻﺘﺼﺎل ﻤن أﺠل اﻟﺘﻔﺎﻫم.

و ﺘﻌد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻬﺎدﻓـﺔ إﻟـﻰ دراﺴـﺔ اﻟﺠﻤﻬـو ر واﻟﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ

أﻓﻛـﺎرﻩ وآراﺌـﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﻨﺤـو اﻟﻤﻨظﻤـﺔ أو اﻹدارة اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌـﻪ ،وﻤـن ﺜـم ﻨﻘـل ﻫـذﻩ

اﻷﻓﻛـﺎر واﻵراء إﻟﻰ اﻹدارة ﻟﺘﻌدﯿل ﺴﯿﺎﺴﺘﻬﺎ وﺒراﻤﺠﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﻠك اﻵراء
واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت،و ﺘﻘـوم اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺒـﺎدل اﻵراء وﻋـرض اﻟﺤﻘـﺎﺌق وﺘﺤﻠﯿـل

اﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت ﻟﻠـرأي

العام ،وفي قطاع االعمال تسمك نشاطات العالقات العامة اتجاىين ىما:

 مةن المؤسسةة إلة الجميةور إلعالمةو بحقيقةة المؤسسةة وعمميةا ومةا تقدمةو مةن
خدمات ،متوخية بذلك الصد ومستخدمة وسائل اإلعالم المناسبة.

 من الجميور إل المؤسسة لنقل وجيات نظره تجاىيا وتجاه نشاطيا ،سةواء كةان
معنويا ،مستندًا بذلك إل النيج العممي لدراسة وقياس الرأي العام.
ماديا أو
ً
ً

وال يقتصةر دور العالقةات العامةة عمة المؤسسةات والجمةاىير المتعاممةة معيةا ،وانمةا

يتعةدى إلة تقويةة الةروابط و العالقةات بةين تمةك المؤسسةات مةن جيةة ،وبةين المجتمةع

بكافة مؤسساتو من جية ثانية ،وذلك من خالل التحرك المخطط والمبرمج والسريع.
أوال :نشأة العالقات العامة وتطورها
ادى ازدياد الحاجة الممحة إل

التجديد والتغير في الحياة اإلنسانية وظيور الثورة

العممية ال انفصال العموم عن بعضيا البعض وبروز العديد من العموم الحديثة.

1

والعالقات العامة من أحدث العموم انفصمت عن العموم االجتماعية بالرغم من

حداثتيا كعمم فإننا نجد ليا جذور تعود إل البدايات األول لإلنسان.

" وترجع أول ىذه العالقات إل تمك التي كونيا اإلنسان مع أسرتو التي ولد فييا ،ثم

اتسعت ىذه الوحدة االجتماعية حت صارت عشيرة تتكون من عدة أسر ،ثم تكونت

القبيمة من جمع العشائر ،وكمما اتسع نطا

الوحدة االجتماعية التي يرتبط بيا

اإلنسان كمما اتسعت دائرة عالقاتو وتشعبت ىذه العالقات وأصبحت تتجو من

البساطة إل التعقيد".

"كما كان رؤساء القبائل يحرصون في مختم

المناسبات عم

نشر األخبار

والتوجييات والمبادئ ،ثم اتخذت العالقات العامة شكال تخصصيا بعد ذلك عندما

استعان رؤساء القبائل بالسحرة واألطباء ومن يجيدون فنون التعبير البدائية من إنشاد

وقرع لمطبول وغير ذلك".

2

العالقات العامة عند قدماء المصريين:

حرص مموك مصر الفرعونية وكينتيا عم

اإلتصال باألىالي حيث كان الكينة

ينقمون أحكام الفرعون لمناس كما ينقمون لمفرعون المظالم التي يمكن أن يتعرض ليا
الشعب.

كما اىتموا بتسجيل مختم

األحداث اليامة في مجتمعيم من انتصارات حربية

و بعثات تجارية ومشروعات كبرى كحفر اآلبار و سواقي المياه واقامة الجسور.

كل ىذا كان بيد

اإلعالم بيا وكسب تأييد الجماىير واقناعيم بأن الحاكم يعمل من

أجل رفاىيتيم ،كما استخدموا واجيات المعابد وجوانبيا لنقش التعاليم الدينية وصو ار
عمييا األحداث البارزة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو دينية ،كما حدث عندما

اعتم

الممك " مينا " العرش ثم توحيد الوجيين القبمي والبحري حيث أعمنت ىذه

المناسبة في لوحة ت ذكارية تبين ذلك واستخدموا في ذلك الرموز التي تشير إل توحيد
الوجيين بأن وضعوا نبات البردى المجموب مع زىر الزنب من الشمال تحت العرش"

العالقات العامة عند بابل وآشور:
كان لمموك بابل صح

الممك مينا

تسجل فييا الحوادث اليومية كما توجو عن طريقيا

التعميمات ويحدثنا التاريخ بأن الممك " حمورابي " كان يدعوا عمالو وموظفيو في

األقاليم لمحضور إل بابل في األعياد والمناسبات وخاصة عيد حصاد القمح ،وفي

ىذا الوقت يستطيع أن يذيع أوامره وتعميماتو في حضور ىذا العدد الكبير من
المسؤولين وبذلك يضمن وصول تعميماتو إل كافة أنحاء المممكة.

3

حمورابي

كما كان األشوريون يستخدمون الموحات الطينية التي تتضمن النشرات المصورة
والتي تروي حوادث انتصاراتيم وما فعمتو جيوشيم من التنكيل باألعداء ويعرضونيا

في قاعاتيم وشوارعيم الكبرى.

انتصارات بابمية

العالقات العامة عند اليونان والرومان

اىتم الرومان واليونان باالتصال بأفراد الشعب وتوسعوا في أنشطة العالقات العامة

ألن حضارتيما كانتا تعتمدان عم

ثقة أفراد الشعب وتأييده ،لما عرفوه عن إرادة

الشعوب الحرة ،ونمت العالقات العامة واىتمت باالتجاىات السائدة وميول الناس في
المدن اليونانية خاصة بعد ظيور بعض المبادئ الديمقراطية.

4

هوميروس

واستخدموا العديد من الوسائل منيا القصائد الشعرية كأشعار ىوميروس والنشرات

اليومية عن أعمال مجمس األش ار  ،وبيذا كان االتصال يسير في اتجاىين من
الحكام إل الشعب ومن الشعب إل الحكام .

العالقات العامة في التراث العربي

العالقات العامة كفمسفة ترتبط بوجود اإلنسان العربي وطبيعة حياتو المرتبطة

بالصحراء المترامية األط ار

التي ال تخف شيئًا والتي طبعت ساكنييا عم الحرية

والصراحة في التعبير عما في نفوسيم ولو كان في ذلك شقاؤىم كما في حالة الشعراء

الذين كانوا يالقون االضطياد بسبب أشعارىم  ,وكان العربي ح ًار حرية ال تجدىا

سوى بعض القيود من التقاليد ولم تكن القبيمة وال شيخيا يتدخالن في حرية الفرد.

بسبب طبيعة حياتيم تمك كان العرب يخمقون المناسبات لالجتماع وتداول األخبار

وتبادل األفكار لربط بيئتيم الشاسعة بأواصر إعالمية  ,ومن ذلك الحج إل الكعبة
في موسم معين واألسوا األدبية التي كان يجتمع فييا الناس لالستماع إل الشعراء

واجراء المناقشات التي تؤدي إل التعار والتقارب بين الفئات والقبائل المختمفة.

5

وقد لعب الشعر والشعراء دو اًر ىاماً إعالمياً في تاريخ العرب  ,حيث تعتبر األشعار

السجل الذي دون فيو تاريخيم وما دار فيو من أحداث وما كان موجوداُ في مجتمعيم

إعالمية واضحة فيو الذي يثير الحماس

من عادات وتقاليد  ,وكان لمشاعر وظائ

في نفوس المقاتمين ويدفعيم إل االستبدال في الحرب وىو لسان القبيمة والمدافع عنيا

يشيد بمآثرىم ويمتدح أبناءىا ويياجم أعدائيا ويسمط األضواء عم عيونيم.
العالقات العامة في الحضارة اإلسالمية

لقد طورت الحضارة اإلسالمية مفيوم العالقات العامة واألساليب والوسائل التي

تستخدم فييا ،بل أنيا قدمت األساس الذي يمكن أن تستند عميو العالقات العامة
حيث أن اإلسالم عني باإلنسان وكرامتو وأفكاره ورغباتو ،لذلك نجد أن الدعوة
اإلسالمية لم تأخذ نيج الفرض بل إنيا اعتمدت عم البرىان والحجة في نشرىا.

كما استخدم الرسول الكريم( صم

اهلل عميو وسمم ) األساليب االتصالية بنوعييا

الشخصي وغير الشخصي ،حيث كان يوفد الرسل ويبعث بالكتب إل

واألمراء ويدعوىم إل اإلسالم.

فاإلقناع إذاً ووضوح اليد

المموك

ودراسة المجتمع واتجاىات أفراده والتي تعد من أحدث

عمميات العالقات العامة التي وصل إلييا خبراء العالقات العامة في القرن العشرين،

قد مارسيا المسممون منذ أربعة عشر قرنا مضت.

إن العالقات العامة ال تنشأ إال في جو ثقافي وحضاري يؤمن بقيمة اإلنسان من

حيث ىو إنسان لو كرامتو ولو حقوقو عم

6

اآلخرين وعميو واجبات نحوىم  ,ولقد

توفرت ىذه المعاني في المجتمع اإلسالمي األول  ,جاء بيا القرآن وتول

رعايتيا

رسول اهلل صم اهلل عميو وسمم والخمفاء من بعده  ,بقولو تعال  " :ولقد كرمنا بني

آدم وحممناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  ,وفضمناهم عمى كثير ممن

ال "
خمقنا تفضي ً

اآلية  – 07سورة اإلسراء.

كما نظم اإلسالم العالقة بين المسممين نظامًا يدعو إل تبادل االحترام بينيم واالبتعاد

عن تحقير بعضيم بعضاً فقال تعال  " :يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم

عسى أن يكونوا خي ارً منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خي ارً منهن  ,وال
تممزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب  ,بئس االسم الفسوق بعد اإليمان

" اآلية – 11

الحجرات.

وفي الحديث الشري

" المسممون أخوة متحابون متعاونون متساوون ال فضل بينيم

إال بالتقوى "  ,يقول الرسول الكريم صم اهلل عميو وسمم " :يا أيها الناس إن ربكم

واحد وان أباكم واحد كمكم آلدم وآدم من تراب  ,إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم  ,ليس
لعربي عمى أعجمي وال ألعجمي عمى عربي وال ألحمر عمى أبيض فضل إال

بالتقوى ".

7

في ىذا الجو االجتماعي المفعم بتكريم اإلنسان واحترام الفرد المسمم عر

المجتمع

ربط الدولة بالفرد والجماعة لشت

الوسائل

اإلسالمي العالقات العامة كفمسفة تحكم سموك أفراد المجتمع – حكاماً ومحكومين –

وكنشاط إعالمي متخصص ييد

وأساليب االتصال الفردي والجماعي.

إل

العالقات العامة في العصور الوسطى

" ويطم عم ىذه العصور بالعصور المظممة وىي أسوء العصور التي مرت بيا
البشرية،حيث تردت المجتمعات في ظممات التعصب والجيالة نتيجة الجيل والفساد

والتعصب الديني ،كما اتصفت ىذه العصور باالنحالل االقتصادي واالجتماعي

وانتشار النفوذ اإلقطاعي.

لكن الثورة البروتستانتية التي قام بيا " مارتن لوثر " وتحديو لسمطان الكنيسة ،جعل
ىذا األخير يعيد النظر ويفكر في ضرورة توفير الرعاية المختمفة من أجل الدين،

حيث عممت الكنيسة عم تخريج متخصصين في الدعوة الدينية والتبشير عن طري

إنشاء معيد خاص بذلك.

مارتن لوثر

ومن ىنا اتجو اإلىتمام نحو العالقات العامة واستخدمت في المجاالت الدينية بجانب

المجاالت االقتصادية والسياسية،عن طري الكتاب والمؤلفين وغيرىم الذين

ساىموا في النشر واإلعالم لكسب ثقة الجماىير وتأييدىم وتعاونيم،ثم حذت الكنيسة
الكاثوليكية حذوىا أيضا لكسب تأييد الجماىير التي تأخذ بالمذىب
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الكاثوليكي.

العالقات العامة في العصور الحديثة

" إن اصطالح العالقات العامة بمعناىا الحديث ،قد استخدم ألول مرة في السنوات

األخيرة من القرن التاسع عشر ،وقد كان " دومان ايتون " من مدرسة بيل لمقانون

أول من استخدم االصطالح في خطاب ألقاه  2881بعنوان " العالقات العامة

وواجبات المينة القانونية " ثم ظير االصطالح سنة  2091م وكذلك سنة 2021م

في األحاديث التي ألقاىا مديرو شركات السكك الحديدية في " بمتيمور "و" أومايو "

حول السكك الحديدية ومشكالت العالقات العامة التي تتصل بيا ،وقد أصبح
االصطالح شائعا ومألوفا في العشرينيات عندما ابتدع " بيرنيز " عبارة " مستشار

العالقات العامة " رغم ما قوبل بو من سخرية عم

السكرتير الصحفي وان كان ينطوي عم تفخيم سخي

أنو اصطالح مراد

".

لعبارة

" ولم تظير العالقات العامة بشكل أكثر وضوحا حت الثورة األمريكية ،حيث كان
الوطنيون األمريكان واعين بالدور اليام الذي يمكن أن يمعبو الرأي العام في الحرب

مع اإلنجميز ،وبناءا عميو فإنيم خططوا نشاطاتيم ،وعم سبيل المثال فإنيم خططوا

إلحداث حفمة شاي ببوسطن ،لجذب انتباه الجميور ،واستخدموا مجموعة من الرموز
كشجرة الحرية التي يمكن مالحظتيا بسيولة وتساعدىم في تصوير قضيتيم بشكل

إيجابي " .

" وفي عيد رئاسة أندرو جاكسون والذي لم يكن رجل اتصال ناجح انطمقت العالقات
العامة السياسية ،إذ اعتمد عم صحفي ساب وىو أموس كيندول ليكون السكرتير
الصحفي ويتول شؤون العالقات العامة ويساعده في قضيتو.
أما التكتيكات األول

لمعالقات العامة الحديثة فترجع إل

العقد األول من القرن

العشرين ،حيث يعتبر " إيفي لي " ىو رائد العالقات العامة إذ قام عام  2091م

بافتتاح مكتب لالستثمار مع " جورج باركر " وبعد سنوات قميمة أصبح " إيفي لي "

ممثال لشركة الفحم ولسكة حديد بنسمفانيا " فقد " وأكد أن مشكمة رجال األعمال ال

يمكن أن تحل باستخدام الدعاية الكاذبة ،بل أكد أن عصور الجماىير واستغالليا قد

ولت وال يمكن أن تعود ،وأن النزعة اإلنسانية و المسؤولية االجتماعية والمعاممة
الطيبة ىي التي تحل فيم مشاكميم ،ونادى بضرورة معاممة المستخدمين والعامل
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معاممة إنسانية ومنحيم األجور المجزية ،وكذلك ينبغي أن تعمل عم رعاية مصالح

الجماىير الخارجية.

" إيفي لي " مؤسس عمم العالقات العامة

وبيذا يكون " إيفي لي " قد نجح في تحديد معالم العالقات العامة ويرجع إليو الفضل
األول في إرساء قواعدىا عم أسس عممية وخمقية سميمة ،حيث يحددىا نشاط مزدوج

االتجاه ،بمعن أنيا تتضمن أيضا إعالم الجماىير بحقيقة المؤسسة إعالما صريحا

ال موارية فيو وال سرية وال كتمان ،كما أوضح " إيفي لي " أيضا أن اإلعالم والنشر

ليسا ىما العالقات العامة ،ولكنيما أداة واحدة من أدواتيا ،وكان لتقديمو ،كل ىذه
األفكار لقبوه برائد العالقات العامة

" بعد الحرب العالمية األول

ظير رائدان في مجال العالقات العامة وىما كارل

بايوير وادوارد بيرنيز الذي أصدر أول كتاب في العالقات العامة بعنوان " بمورة الرأي

العام " والذي نشر عام  2011م ،وأما بايوير فقد أنشأ مؤسسة لمعالقات العامة والتي
مازالت أكبر مؤسسة لمعالقات العامة في

العالم.

" ومنذ الحرب العالمية الثانية فقد اكتسبت العالقات العامة أىمية متزايدة لدى النشاط

التجاري ،ذلك أن معظم المؤسسات الكبيرة قد أنشأت أقساما بيا لمعالقات اليامة ،أما
المؤسسات الصغيرة فيي تفيد من األخصائيين في العالقات العامة أيضا.
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كما أن المؤسسات التعميمية والجماعات المينية في الطب والقانون وغيرىا
واألحزاب السياسية والييئات الحكومية تبدي اىتماما بالعالقات العامة في الوقت

الحاضر ،وتكونت الجمعيات الوطنية واإلقميمية والمحمية لمعاممين في مجال العالقات
العامة وأضيفت المناىج الدراسية وأنشئت أقسام عممية بالجامعات لدراسة العالقات

العامة وتمنح جامعة بوسطن في أمريكا مثال درجات الماجستير والدكتوراه في

العالقات العامة واالتصال ،وذلك في مدرسة" العالقات العامة واالتصال باإلضافة

إل حوالي مائتي معيد آخر يمنح دراسات في العالقات العامة بأمريكا وحدىا.

أما في الوطن العربي فقد عرفت العالقات العامة في مصر منذ الخمسينيات ،ولعل "

إبراىيم إمام " ىو الرائد في ىذا المجال إذ أصدر كتاب " العالقات العامة والمجتمع "

عام  2090م وقام بتدريس العالقات العامة لطمبة قسم الصحافة بجامعة القاىرة في

الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (  ) 2098 – 2091وىكذا كان كتاب

إبراىيم إمام ىو مقدمة دخول عمم العالقات العامة إل

الوطن العربي ويتحدث

إبراىيم إمام عن التجربة بقولو ":و لم أكن أتصور أن ىذا العمم الذي قدمتو ألول مرة
سو

يمق

ذلك اإلىتمام الكبير الذي لقيو داخل الجامعة وخارجيا ،وسرعان ما

أنشئت معاىد لدراسة ىذا العمم في مصمحة االستعالمات ومعيد اإلعالم ومعيد

االشتراكي ،ومعيد اإلرشاد القومي ،كما اىتمت بو و ازرة الثقافة وو ازرة التربية والتعميم

وىيئة اإلذاعة ومؤسسة السياحة والفناد وو ازرة الشباب وو ازرة الحكم المحمي ،وغيرىا

من الو ازرات والييئات ".

ومن بين العوامل التي ساعدت عم نمو العالقات العامة وزيادة فعاليتيا ذلك التقدم
الذي ط أر عم

وسائل اإلعالم مما سيل عميو اإلتصال بكافة الجماىير في كافة

أرجاء العالم في وقت قصير ،ولم تكن ىذه الوسائل الحديثة متاحة من
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قبل.

ثانيا :عوامل االهتمام بالعالقات العامة
أشرنا فيما سب

إل

أن العالقات العامة كنشاط قد مورست منذ القدم ،وقد مرت

مراحل وخالل كل مرحمة من ىذه المراحل كانت تبرز مجموعة من العوامل تؤدي

إل تطور العالقات العامة إل أن برزت كعمم مستقل بذاتو ،ولعل أبرز ىذه العومل

التي أدت إل زيادة االىتمام بيا ما يمي:

-2الثورة الصناعية :ميدت الثورة الصناعية في أوائل القرن التاسع عشر الفرصة
لتطبي مبادئ اإلدارة العممية ،وذلك لما نتج عنيا من تطور ىائل في أدوات اإلنتاج،

وأساليبو ،األمر الذي تطمب دراسات متعددة لموقت والحركة ،وأمكن التغمب عم
مشكمة ندرة عوامل اإلنتاج ،وظيرت الصناعات الضخمة التي استخدمت آال

العمال وماليين المستيمكين ،فظيرت مشاكل بين صاحب العمل ( مجمس اإلدارة )

والعمال داخل ىذه المصانع وصاحب ىذا التطور تكوين نقابات لمعمال لمدفاع عن

مصالحيم اتجاه اإلدارة العميا ،وقامت اإلضرابات من وقت آلخر احتجاجا عم سوء
المعاممة والمطالبة بتوفير ظرو

المبذول.

عمل أفضل ونظم لدفع أجور تتناسب مع الجيد

" وبعدىا زاد ضغط الرأي العام عم

جميع الشركات والمنشآت إلنصا

العمال

وتمبية مطالبيم ،كل ىذا كان نقطة البدء إليجاد حمقة اتصال بين اإلدارة والعمال
كحاجة ممحة من أجل إيضاح وجية نظر المنظمة وشرح كل ما يتعم

بسياستيا

واجراءاتيا من جية ،ومن جية ثانية إن ظيور اإلنتاج الكبير أدى إل

تباعد

أ– العمل عم إيجاد مجموعة من األفراد والمنظمات ومشاركتيم كوسائط

لتسييل

المسافة بين المنتج والمستيمك ،وبالتالي دعا إل القيام باإلجراءات التالية:

توفير السمع لجميع المستيمكين من جية ،ولمساعدة وتمكين المنظمات المنتجة

من تصري

جميع سمعيا المنتجة من جية ثانية ،ولتوثي

بالمنشآت من جية أخرى.

وربط العمالء

ب -العمل عم إعطاء أىمية خاصة إليجاد واحداث عالقات طيبة مع الجماىير
وكذا زيادة عدد الجماىير المتصمة بالمنظمات عم اختال
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أنواعيا.

كل ىذه التغيرات التي رافقت الثورة الصناعية أدت في نياية المطا

الجماىير أوال وال تحقي أىدا

العامة.

إل

إرضاء

المنظمة في نفس الوقت ثانيا باستخدام العالقات

 -2زيادة حدة المنافسة :كل النتائج التي انبثقت عن الثورة الصناعية والتغيرات
التي أحدثتيا من تطبي لمبادئ اإلدارة العممية والتخصص وتقسيم العمل ،أدت إل

التغمب عم

مشكمة ندرة عوامل اإلنتاج ،مما أدى إل

إل

زيادة المعروض من

المنتجات عن حجم الطمب عمييا وتحول السو من سو بائعين (قمة المعروض )

إل سو مشترين ،وىذا التطور أدى إل زيادة حدة المنافسة بين الشركات محاولة

إلرضاء المستيمك واشباع رغباتو.

ولم تقتصر المنافسة بين الشركات فقط ،بل امتدت أيضا إل

صناعات مختمفة،

فمثال أصبحت ىناك منافسة بين الصناعات الكيميائية وصناعة المنسوجات ،وكذا

بين صناعة الور والزجاج والبالستيك وخاصة في مجال التعبئة والتغمي
وقد أدت حدة المنافسة بين الشركات إل

.

اإلىتمام بإرضاء رغبات واحتياجات

المستيمكين كأحد المجاالت األساسية ألي منظمة ،وأخذىا في المرتبة األول

عند

وضع واعداد المشروع ،وبدأت الشركات المختمفة تيتم بإقامة عالقات طيبة مع
جماىير الشركة المتصمة بيا وجماىير الرأي العام لكسب تأييد ثقة ىذه الجماىير

وخم صورة ذىنية جيدة لمشركة في أعين الجماىير مقارنة بالشركات األخرى ،كل
ىذه األسباب مجتمعة أدت إل

المتخصصة .

اإلىتمام بالعالقات العامة كأحد وظائ

اإلدارة

 -3تزايد الوعي من جانب جماهير الرأي العام :إن انتشار التعميم والثقافة بين كافة
أفراد المجتمع أدى إل

تزايد الوعي لدييم الذي دفع بدوره إل

ظيور الحاجة إل

المعمومات ال صحيحة حول كافة المتغيرات المتعمقة بالق اررات والسياسات الخاصة

بالدولة عم مستوى المجتمع بكاممو.

وعم صعيد المنظمة أو المنشأة نجد أن انتشار التعميم وتزايد الوعي أدت إل تزايد
الحاجة إل المعمومات الكاممة عن السمعة وأكبر دليل عم ذلك ظيور العديد من

جمعيات الم حافظة عم

مصالح المستيمك وحماية حقوقو ورفض التعامل مع
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الشركات التي تمجأ إل

سياسة الخداع والتضميل أثناء حثيا لمناس عم

التعامل

معيا ،وشراء سمعيا و تقوم بإمدادىم بمعمومات خاطئة عن منتجاتيا سواء من خالل
اإلعالن أو البيانات المدونة عم غال

السمعة أو الحمالت اإلعالنية المضممة.

لذلك وانطالقا من ىذه الناحية بالذات اتضح دور وأىمية العالقات العامة في بناء

جسر من الثقة والتفاىم بين المنظمة وجماىيرىا من أجل شرح وايضاح أبعاد الق اررات
والسياسات التي تتخذىا بخصوص المنتجات التي ستقوم بتقديميا لمجماىير.

 -4تطور وسائل اال تصال :إن التطور اليائل الذي عرفتو وسائل اإلتصال
الجماىيري عبر الزمن ،من ظيور المذياع والتمفزيون جعل األخبار آنية ،وقد راف

تطور وسائل اإلتصال الجماىيري تطور الصحافة من حيث أساليب الطباعة

والموضوعات التي تغطييا ،وظيرت صحافة الماليين ،ىذا ما ساىم بشكل كبير في
تقريب المسافات بين بقاع العالم المختمفة ،واالىتمام بالعالقات العامة في المجال

الدولي ،وكسب تأييد الرأي العام العالمي ،وفي نفس الوقت انصب اإلىتمام عم
المجال الداخمي سواء عم مستوى المنظمات أو عم مستوى المجتمع ككل.

 -5تزايد عالقات االعتمادية :يتميز العصر الذي نعيش فيو اليوم بالتبعية
واالعتمادية المتبادلة بين األفراد والمنظمات المختمفة ،فاألفراد في محاولتيم إلشباع
احتياجاتيم االقتصادية واالجتماعية والروحية أصبحوا يعتمدون إل

تعاون اآلخرين سواء كانوا أفرادا أو منظمات ،فيم يعتمدون عم
المختمفة لتوفير فرص العمل،وعم

حد كبير عم

المشروعات

المحافظة في توفير الطعام والممبس وعم

الحكومة إلمدادىم بالمنافع والحماية ،ىذه العالقات ذات الطبيعة االعتمادية أدت إل

بروز أىمية العالقات اإلنسانية في الحياة المعقدة.

ومن جانب آخر فإن التنظيمات المختمفة تعتمد عم األفراد في إمدادىا بالمعارات

والكفاءات المطموبة في العمل ،والمواد واألسوا لمنتجاتيم اليامشية ،مما جعل ىذه
العالقة االعتمادية المتبادلة بين األفراد والتنظيمات المختمفة أدت إل

اإلىتمام بالعالقات العامة كفمسفة ووظيفة تحكم نشاط أي
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منظمة.

خم

وزيادة

إذن كل ىذه العوامل أدت إل

زيادة اإلىتمام بالعالقات العامة ،وضرورة

تواجدىا في كل منظمة أو منشأة كجياز إداري يعمل عم إيجاد التواف واالنسجام

بين المنظمة وجميورىا الداخمي والخارجي.
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مراجع الوحدة االولى
– محمد بيجت جاد اهلل كشك ،العالقات العامة والخدمة اإلجتماعية ،بدون طبعة،دار المعرفة ا الجامعية
الحديثة ،اإلسكندرية.3002 ،
– أحمد بدر ،االتصال بالجماىير بين اإلعالم والتطويع والتنمية ،بدون طبعة ،دار قباء ،القاىرة.8991 ،
– صالح خميل أبو أصبع ،العالقات العامة واالتصال اإلنساني ،ط ،8دار الشرو  ،عمان ،8991 ،
– محمد مصطف أحمد ،الخدمة االجتماعية في مجال العالقات العامة ،بدون طبعة ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،3002

– محمد جودت ناصر ،الدعاية واإلعالن والعالقات العامة ،ط ،8دار مجدالوي ،عمان،8991 ،
مختار التيامي و آخرون ،مبادئ العالقات العامة في البمدان النامية ،و ازرة التعميم العالي ،بغداد.1980 ،محمد فريد الصحن ،العالقات العامة :المبادئ و التطبي  ،القاىرة.1988 ،جون شومالي و دنيس ىويسمان ،العالقات العامة ،ترجمة محمد صالح العسمي ،سمسمة دراساتإعالمية،األلكسو ،تونس8991 ،
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الوحدة الثانية

مفيوم العالقات العامة وآلية عمميا.
ماىية العالقات العامة.

تعتبر العبلقات العامة قديمة قدـ اإلنساف نفسو ،وقد تنامى استخداميا فػ العصػر الحػديث مػ
الزيادة الكبيػرة التػ حػدتت فػ السػكاف والتطػور اليائػؿ فػ وسػائؿ االتصػاؿ وزيػادة الرغبػة فػ
التأتير عمى الرأي العاـ.

وبالرغـ مف شيوع مصطمح العبلقات العامة فػ قطػاع األعمػاؿ ،إال أف فيمػو الخػاط عرضػو
لمخمط بيف عدة مفاىيـ كاإلعبلـ والتسويؽ والدعاية واإلعبلف.

وسنحاوؿ ف ىذه الوحدة الدرسية إزالة المبس والغموض ،وتوضيح الصمة بيف العبلقات العامة

وفنوف االتصاؿ األخرى ،مرو ًار بالتطور التاريخ لمعبلقات العامة ،م ذكر أىدافيا ،وظائفيا
وأىميتيا ف مختمؼ المنظمات.
التعريف بالعالقات العامة

وتشػتؽ عبػارة العبلقػػات العامػة مػػف التعبيػػر االنجميػزي Public-Relationsوالػػذي يعنػ

العبلقػات بػالجميور ،وقبػؿ أف نعػرض وجيػات النظػر المختمفػة فػ تحديػد مفيػوـ العبلقػات

العامة ،نحاوؿ تحميؿ ىذا المصطمح المكوف مف كممتيف ىما عبلقات وعامة.

وقبؿ أف نعرض وجيات نظر العمماء ف تحديد مفيػوـ العبلقػات العامػة سػنحاوؿ تحميػؿ ىػذا

المصطمح.

 فكممة عالقات :تعن حصيمة الصبلت واالتصاالت التػ تتػوفر بػيف ىيئػة والجمػاىير
المتعاممػػة معيػػا ،وباعتبارىػػا ىكػػذا في ػ ذات اتجػػاىيف وليػػا طػػرفيف يتحكمػػاف ف ػ ىػػذه
الصفات بحيث يشترط قياميا عمى وجودىا.

 وكممةةة عامةةة :تشػػمؿ عمػػوـ وكافػػة الجمػػاىير المختمفػػة الت ػ تتصػػؿ عمميػػا أو ت ػرتبط
مصالحيا ونشاطيا بالييئة.
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والتعريؼ ف العموـ االجتماعية ليس ميمة سيمة ولكنو يواجو صعوبات متعددة مف أىميا:

 -1خضػػوع العمػػوـ االجتماعيػػة لااعػػدة النسػػبية في ػ ليسػػت مطماػػة ولكػػف مايػػدة بايػػود تبلتػػة

ى :

 النسبية الزمانية :فالعموـ االجتماعية متغيرة مف زمف آلخر وتخضػ لتغيػرات الزمػاف،والنسبية الزمانية ليست قاصرة عمى العموـ االجتماعية بؿ تخض ليا كافة العموـ.

 -النسةةبية المكانيةةة :فػػالعموـ االجتماعيػػة بػػالرغـ مػػف خضػػوعيا لمعػػايير عامػػة ،إال أنيػػا

تتػػأتر بطػػاب البيئػػة ،لػػذلؾ ظيػػر مػػا يسػػمى بعمػػـ االجتمػػاع األمريك ػ وعمػػـ االجتمػػاع
السوفيت وىكذا....

 النسبية الشخصية :فػالعموـ االجتماعيػة تخضػ لمفػروؽ الفرديػة وتتػيح وجيػات النظػرلمعمماء بصورة أكبر مف العموـ الطبيعية فميذا فف الغالب نجد أف التعريؼ يعبر عػف

وجية نظر صاحبو.

 -2صػػعوبة وض ػ تعريػػؼ بصػػفة عامػػة إذ أف أي تعريػػؼ لظػػاىره أو مينػػو قػػد يركػػز عمػػى
جانػػب معػػيف أو زاويػػة معينػػة فمػػف الصػػعوبة إيجػػاد التعريػػؼ الشػػامؿ الواضػػح الػػدقيؽ

الموجز الجام .

 -3مراعاة االختصار ف التعبير قد ينجـ عنيا عدـ الشموؿ والوضوح والتحديد.
لاد تعددت واختمفت مفاىيـ العبلقات العامة بتعدد واختبلؼ وجيات نظر الباحتيف

والممارسيف ،وقبؿ استعراض المحاوالت المختمفة لتعريؼ العبلقات العامة تجدر اإلشارة إلى

ما يم :

 -1إف معظـ الباحتيف والممارسيف والكتاب يتفاوف حوؿ اليدؼ أو األىداؼ العامة
لمعبلقات العامة.

 -2تاوـ العبلقات العامة عمى االتصاؿ بالجميور بوسائؿ مختمفة مشروعة بيدؼ خمؽ
التوافؽ أو الفيـ المشترؾ بيف المنظمة وبيف الجميور.

 -3إف العبلقات العامة نشاط يتصؼ باالستم اررية ويعتمد عمى الطرؽ واألساليب
المخططة.
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 -4إف العبلقات العامة تنطمؽ مف منطمؽ التوافؽ ف
المنظمة.

المصالح بيف الجميور وبيف

وأخي ًار يمكف عرض بعض المفاىيـ الخاصة بالعبلقات العامة بيدؼ إلااء مزيد مف الضوء

عمى التطور الذي ط أر عمى مفيوميا باإلضافة إلى أف دراسة نماذج مختمفة مف التعريفات

ينصب عمييا التركيز وىذا يؤدي ف النياية إلى التوصؿ إلى مفيوـ واضح وشامؿ لمعبلقات

العامة ،وفيما يم أىـ ىذه التعريفات.
تعريف بول جاريت

ىػو أحػد رواد العبلقػػات العامػة وتػػولى مسػؤوليتيا فػ شػركة جنػراؿ مػوترز األمريكيػػة ،1931

حيث يرى أف "العبلقات العامة ليست وسيمة دفاعيػة لجعػؿ المؤسسػة تبػدو فػ صػور مخالفػة
لصػػورتيا الحايايػػة وانمػػا ى ػ الجيػػود المسػػتمرة مػػف جانػػب اإلدارة لكسػػب تاػػة الجميػػور مػػف

خبلؿ األعماؿ الت تحظى باحترامو".

شركة جنرال موترز

ويمكف أف نبلحظ أف ىذا التعريؼ يؤكد عمى أىمية الجيود الت تبذؿ مف أجؿ تكويف صػورة

طيبػػة ف ػ أذىػػاف الجمػػاىير تعبػػر عػػف الواق ػ الفعم ػ المشػػرؽ لممؤسسػػة بػػبل خػػداع أو تزييػػؼ

ومف تـ فإف الصورة الت تسعى العبلقات العامة إلى بمورتيا ف أذىػاف الجمػاىير يسػتند إلػى
الحاياػػة ويمتػػزـ بالصػػدؽ والص ػراحة والوضػػوح وى ػ بمبػػادئ أساسػػية أجمعػػت عمييػػا دسػػاتير

العبلقات العامة ف مختمؼ المجتمعات.
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ورغـ عدـ وضوح عممية االتصاؿ – الت ى جوىر العبلقات العامة -فػ ىػذا التعريػؼ إال
أف أىـ ما يميزه عف غيره مف التعريفات تأكيده عمى حاياتيف أساسيتيف ىما:

 -أف العبلقات العامة ينبغ أف تكوف تعبي ًار صادقًا عف الواق .

 ال بد لمعبلقات العامة مف أف تسمو بأعماليا إلى الدرجة الت تحظى باحتراـ الجميور.تعريف إدوارد بيرنز:

يعرفيا بأنيػا "التواصػؿ بالمعمومػات عػف طريػؽ اإلقنػاع والمبلئمػة لمحصػوؿ عمػى التأييػد العػاـ
لنشاط أو ىدؼ أو حركة مؤسسة ما".

ويعرفيا تعريؼ آخر باولو :أف العبلقات العامة نشاط ذو شعب تبلث ى :
 -إعبلـ الجميور.

 -إغراؤه بيدؼ تغيير اتجاىاتو وميولو.

 بذؿ الجيود لمموائمة بػيف اتجاىػات شػركة أو مؤسسػة بجميػور المتعػامميف معيػا ،والموائمػةبيف اتجاىات المتعامميف وتصرفاتيـ وبيف اتجاىات الشركة أو المؤسسة.

ونبلحػػظ أف التع ػريفيف السػػابايف الت ػ أوردىمػػا " بيرنػػز " لمعبلقػػات العامػػة تصػػؼ ىػػذا النشػػاط
وأىدافػػو ف ػ قطػػاع األعمػػاؿ التجاريػػة أكتػػر منػػو ف ػ الاطػػاع الحكػػوم وتيػػتـ تمػػؾ التعريفػػات

بالعوامػػؿ النفسػػية لمجمػػاىير ،ولػػذلؾ ييػػتـ بموضػػوع التػػأتير ف ػ ال ػرأي العػػاـ واغ ارئػػو ومحاولػػة

تغيي ػػر اتجاىات ػػو بم ػػا يتفػ ػػؽ وأى ػػداؼ الش ػػركة أو المؤسس ػػة ومػ ػػف ذل ػػؾ يص ػػبح معي ػػار نجػ ػػاح

العبلقات العامة ف مدى تأتيرىا عمى الجماىير.
تعريف إبراىيم إمام:

العبلقات العامػة " ىػ العمػـ الػذي يػدرس سػموؾ األفػراد والجماعػات د ارسػة عمميػة موضػوعية

بغية تنظيـ العبلقات اإلنسانية عمى أسس مف التعاوف والمحبة والوع "

ومف ىذا التعريؼ نرى أف ىػدؼ العبلقػات العامػة ىػو رعايػة العبلقػات اإلنسػانية السػميمة فػ

المجتمػ وكسػػب ود الجمػػاىير وضػػماف التفػػاىـ بػػيف المؤسسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة مػػف

جية والجماىير مف جية أخرى كما تيدؼ العبلقات العامة إلى إيجاد التكيػؼ االجتمػاع أو
االنسجاـ بيف األفراد والمجتمعات.
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تعريف المعيد البريطاني لمعالقات العامة:

العبلقات العامة ى " الجيود اإلرادية الماصودة والمخططة والمستمرة الت تيدؼ إلى إقامػة
وتدعيـ واستمرار التفاىـ والفيـ المتبادؿ بيف أي منظمة

وجماىيرىا".

ونبلحظ أف ىذا التعريؼ يؤكد عمى أف العبلقػات العامػة عمػؿ عممػ جػاد وماصػود ومخطػط

ولػػيس ىػػذا فاػػط ،إنمػػا أىػػـ مػػا يميػػز ىػػذا العمػػؿ ىػػو اسػػتم ارريتو وذلػػؾ لك ػ تػػتمكف العبلقػػات
العامة مف مواكبة التغييرات الت تط أر عمى الرأي العاـ.

كما أوضح ىذا التعريؼ اليدؼ مف العبلقات العامة صراحة وبصورة دقياة ويعتبػر مصػطمح

( متبادؿ ) أىـ ما جاء ف ىذا التعريؼ ،ألف ىذا المصطمح أوضح أف العبلقات العامػة ليػا
ميمتاف أساسيتاف ىما:

األولى :دراسة الجميور – عاداتو وتااليده ورغباتو ووجيات نظره ومعتاداتو ومشكبلتو وآمالو
وآالمو لك تتمكف إدارة المنظمة مف أخذ كؿ ىذه العوامؿ ف اعتبارىا.

الثانيةةة :شػػرح ىػػذه السياسػػة لمجميػػور بمغػػة سػػيمة ومبسػػطة بحيػػث يػػتمكف مػػف فيميػػا وبالتػػال
يابؿ عمى التعاوف م المنظمة ويادـ ليا كؿ تأييد ومؤازرة.

تعريف جمعية العالقات الدولية:

" العبلقػ ػػات العامػ ػػة ى ػ ػ وظيفػ ػػة اإلدارة المسػ ػػتمرة والمخططػ ػػة والت ػ ػ تسػ ػػعى بيػ ػػا المؤسسػ ػػات
والمنظمػػات الخاصػػة والعامػػة لكسػػب تفػػاىـ وتعػػاطؼ وتأييػػد الجمػػاىير الت ػ تيمتيػػا والحفػػاظ

عمى استمرار ىذا التفاىـ والتعاطؼ والتأييد وذلؾ مف خبلؿ :قياس اتجاه الرأي العاـ لضماف
توافاو قدر اإلمكاف م سياستيا وأنشطتيا وتحايؽ المزيػد مػف التعػاوف الخػبلؽ واألداء الفعػاؿ

لممصالح المشتركة باستخداـ اإلعبلـ الشامؿ المخطط" .

ونبلحػػظ أف ىػػذا التع ريػػؼ أوضػػح أف العبلقػػات ى ػ وظيفػػة لػػئلدارة وأنيػػا تتسػػـ باالسػػتم اررية

والتخطػػيط وأف ىػػدفيا األساس ػ ىػػو كسػػب التفػػاىـ بػػيف المنظمػػة وجميورىػػا وأنػػو لػػيس فاػػط
كسب التفاىـ بؿ المحافظة عمى الفيـ واستم ارره.
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وكذلؾ يوضح ىذا التعريؼ أىميػة الػرأي العػاـ وقياسػو كوظيفػة أساسػية لمعبلقػات العامػة كمػا
أوض ػػح أف اإلع ػػبلـ الش ػػامؿ المخط ػػط ى ػػو أى ػػـ أدوات العبلق ػػات العام ػػة فػ ػ تحاي ػػؽ أى ػػدافيا

ووظائفيا الساباة.

تعريف إدوارد ربنسون:

ىػػو رئػػيس قسػػـ البحػػوث بمعيػػد العبلقػػات العامػػة األمريك ػ الػػذي قػػاـ بد ارسػػة تحميميػػة لػػبعض

الحاالت العممية الت صادفت رجاؿ العبلقات العامة ف عػدد مػف المؤسسػات ذات األنشػطة

المختمفة ومف ىذه الدراسة توصؿ ربنسوف إلى حاجة العبلقات العامة لمعناصر الستة التال

:

 -معرفة األساليب النظرية والعممية لتشكيؿ االتجاىات وتغييرىا.

 الادرة عمى التخطيط والتدريب عمى الميارات اإلدارية والتنسيؽ م اآلخريف. -ضرورة رف العبلقات العامة إلى مستوى اإلدارة العميا.

 أىمية العنصر األخبلق ف ممارسة أنشطة العبلقات العامة. -فيـ عممية االتصاؿ بيف الناحيتيف النظرية والتطبياية.

 ضرورة التعرؼ عمى رج الصدى ألنشطة العبلقات العامة لتاويـ مدى فعاليتيا فتحايؽ األىداؼ والتغمب عمى المشكبلت الت تتعامؿ معيا.

وف ػ ػ رأي ربنسػ ػػوف أف العبلقػ ػػات العامػ ػػة مػ ػػا ى ػ ػ إال ممارسػ ػػة تطبيايػ ػػة لمعمػ ػػوـ االجتماعيػ ػػة

والسػػموكية وىػػو لػػذلؾ ي ػربط بػػيف تطػػور العبلقػػات العامػػة وتطػػوير ىػػذه العمػػوـ وقػػد اسػػتخمص

روبنسوف التعريؼ التال لمعبلقات العامة:

" العبلقات العامة كعمـ اجتماع وسموك تطبيا ى تمؾ الوظيفة الت تتضمف:

 قياس وتاويـ وتفسير اتجاىات الجماىير المختمفة الت ليا صمة بالمنظمة. -مساعدة اإلدارة ف تحديد األىداؼ الرامية إلى زيادة التفاىـ

والوفػ ػػاؽ بػ ػػيف المنظمػ ػػة وجماىيرىػ ػػا وقبػ ػػوؿ ىػ ػػذه الجمػ ػػاىير لمنتجػ ػػات المنظمػ ػػة
وخططيا وسياستيا واألفراد العامميف بيا.

 تحايػػؽ الت ػوازف بػػيف أىػػداؼ المنظمػػة وأىػػداؼ ومصػػالح واحتياجػػات الجمػػاىيرالمختمفة الت ليا صمة بيا.

 -تخطيط وتنفيذ وتاويـ البرامج الرامية لكسب رضاء الجماىير وتفاىميا.
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وبعػػد عػػرض التعريفػػات السػػاباة الت ػ تعبػػر عػػف وجيػػات نظػػر متعػػددة لمعبلق ػات العامػػة ناػػدـ

مفيوماً لمعبلقات العامة ف اآلت :

 العبلقات العامة عمـ اجتماع تطبيا يستفيد مف معطيات العموـ االجتماعية األخرى. -تيدؼ إلى إيجاد واستمرار التفاىـ المتبادؿ بيف منظمة ما وجميورىا.

 تعتمػػد عم ػػى األسػػموب العممػ ػ ف ػ كاف ػػة أنش ػػطتو وتاػػوـ عم ػػى الد ارسػػة والتخط ػػيط والتنفي ػػذوالمتابعة والتاويـ ف كافة برامجيا.

 تسػ ػػتخدـ أدوات متعػ ػػددة ف ػ ػ تحايػ ػػؽ أىػ ػػدافيا في ػ ػ تعتمػ ػػد عمػ ػػى كافػ ػػة وسػ ػػائؿ االتصػ ػػاؿالشخص والجماىيري.

 -تيتـ بالرأي العاـ فتاوـ بدراستو وقياسو ألنو التعبير الصادؽ عف الجماىير.

 -توجو برامجيا إلى الجماىير الداخمية ف المنظمة والجماىير الخارجية عمى قدر سواء.

 لمعبلقػػات العامػػة أجيزتيػػا المختمفػػة الت ػ تعمػػؿ عمػػى كافػػة المسػػتويات المحميػػة واإلقميميػػةوالاوميػػة واإلقميمي ػػة الدولي ػػة والعالميػػة وق ػػد تك ػػوف أجي ػزة مس ػػتامة ،أو إدارة أو قس ػػـ فػ ػ أي

منظمة وى غالباً توجد ف كافة المنظمات.

مف خبلؿ مػا سػبؽ ،نجػد أف العبلقػات العامػة تخػتص بالعبلقػات مػ الجميػور ،أي فػ طرياػة
معاممػة النػاس ومسػايرتيـ وكسػب تأييػدىـ فػ المجػاالت التػ تيػتـ بيػا المنظمػة وفػؽ برنػامج
مػدروس ومخطػط ،وبػذلؾ تكػوف العبلقػات العامػة الانػاة التػ

تنفػذ عبرىػا اتجاىػات وأراء

الجماىير ،وحماة الوصؿ بيف المنظمة وبيف الجميػور فػ آف واحػد ،وقػد ركػزت التعػاريؼ فػ

مجمميا عمى تادير قيمة الػرأي وضػرورة قياسػو لمالػو مػف أتػر عمػى نجػاح المنظمػات بػاختبلؼ
أىدافيا ،واختمفت ف التركيز عمى األىداؼ مف جية ،وعمى الوظائؼ مف جية أخرى.

و تعػد مؤسسػات العبلقػات العامػة منظمػات كػأي منظمػات أخػرى فيػ تكوينػات إداريػة تشػمؿ

مجموعػة مػف األفػراد وليػا ىياكػؿ تنظيميػة ،ومحػدد ليػا مجموعػة مػف األىػداؼ الواضػحة التػ

تسػعى لتحايايػا ،وىػ تتفاعػؿ مػ مجموعػة مػف المنظمػات األخػرى المحيطػة بيػا ...كمػا أنيػا

تتعامؿ م جميور المواطنيف.

وعمى ىذا فالجميور الخارج لمؤسسػات العبلقػات العامػة ىػو مجموعػة المنظمػات المحيطػة

بيػا وكػذلؾ مجموعػة المػواطنيف كمػا أف ليػا جميػو اًر داخميػاً ىػـ العػامموف داخػؿ تمػؾ المنظمػات
ذاتيا.
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و تعتبر العبلقة بيف مؤسسات العبلقات العامة والجميور مف أىػـ الاضػايا البحتيػة التػ تطػرح

نفسيا ف اآلونة األخيػرة بصػورة ممحػة وذلػؾ بعػدما تطػور مفيػوـ العبلقػات العامػة وتحػوؿ مػف

مجرد نظرة ضياة تجعؿ منو حك ار عمى االدارة العميا وتحدي ًػدا ادارة العبلقػات العػاـ ،إلػى نظػرة
شػاممة تجعػؿ منػو مسػؤولية مجتمعيػة يشػارؾ فييػا كػؿ أفػراد المجتمػ  ،كمػا تشػترؾ فيػو كػؿ

مؤسسات الدولة وكافة قطاعات الجميور والمنظمات الحكومية واألىمية.
ومما سبؽ يستنتج الباحث أف:

 العبلقات العامة وظيفة إدارية مستمرة ومخططة ،تيدؼ إلى تحايؽ التفػاىـبيف المؤسسة وجماىيرىا المختمفة.

 تساىـ العبلقات العامػة فػ تكػويف وتػدعيـ الصػورة الحسػنة والصػورة الطيبػةلممؤسسة ف أذىاف الجماىير المختمفة.

 يمكػف لمعبلقػات العامػة أف تطبػؽ فػالجماىير .

مختمػؼ المؤسسػات مػ مختمػؼ

 تاػوـ العبلقػات العامػة بايػاس الػرأي العػاـ والتأكػد مػف توافاػو مػ سياسػةالمؤسسة .

 العبلقات العامة عممية اتصالية ذات اتجاىيف ،مف المؤسسػة إلػى الجميػورومف الجميور إلى المؤسسة.

 تاػوـ العبلقػات العامػة عمػى تحايػؽ المصػمحة المشػتركة بػيف المؤسسػةوالجمػاىير ،وعميػو فػاف العبلقػات العامػة ىػ

مختمػؼ الجيػود اإلداريػة

المخططة والمستمرة لخمؽ أو المحافظة عمى الفيـ المشترؾ والتاػة المتبادلػة

بػيف المؤسسػة والجمػاىير المتصػمة بيػا ،ألجػؿ تحسػيف وتػدعيـ صػورتيا
وصورة الخدمات الت تادميا.

وعمومػا ،فػاف ىنػاؾ سػبعة ركػائز أساسػية تسػتند عمييػا العبلقػات العامػة عنػد الايػاـ بمختمػؼ
أنشطتيا نمخصيا فيما يم :
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 ترتكز العبلقات العامة عمى الديناميكيػة والحيويػة ،ألجػؿ مواجيػة الصػعوباتالت تعترضيا ف طريؽ الوصوؿ إلى أىدافيا.

 -ترتكػز العبلقػات العامػة عمػى مبػادئ أخبلقيػة ،تاػوـ عمػى أسػاس مػف التاػة

واالحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف ( المنظمة ،الجميور) ،م م ارعػاة األمانػة
والصػدؽ واالسػتعانة بالحاػائؽ واألرقػاـ ،واالبتعػاد فػ برامجيػا عػف وسػائؿ
الغش والتدليس والخداع.

 -ترتكػز العبلقػات العامػة عمػى الجانػب اإلنسػان  ،مػف خػبلؿ تحسػيف ظػروؼ

العمػؿ واالعتمػاد عمػى مبػدأ تحايػؽ العدالػة المطماػة بػيف جمػاىير المنظمػة
الداخمية والخارجية وىكذا.

تاػوـ العبلقػات العامػة أيضػاً عمػى تحمػؿ المسػؤولية االجتماعيػة اتجػاه الجميػور
الداخم والخارج لممنظمة.

 تركػز العبلقػات العامػة عمػى توافػؽ برامجيػا مػ ظػروؼ المجتمػ  ،مػف أجػؿماابمة واشباع حاجات أفراده.

 ترتكز العبلقات العامة عمى احتراـ رأي األفراد وحاوقيـ األساسية.ومػا تجػدر اإلشػارة إليػو ،أف العبلقػات العامػة متعػددة بتعػدد أوجػو النشػاط اإلنسػان  ،فينػاؾ

العبلقات العامة الحكوميػة والتجاريػة والصػناعية والعسػكرية والسياسػية ،ولكػف كػؿ ىػذه األنػواع

تجمعيػا فمسػفة ومبػادئ عامػة واحػدة ،وليسػت فػ حاياتيػا إال تطبياػا لماواعػد العامػة لمعبلقػات
العامػة ،مػ م ارعػاة الظػروؼ واألحػواؿ فػ

المجػاؿ الػذي تطبػؽ فيػو ،فالوسػائؿ واألدوات

المستعممة واحدة كوسائؿ االتصاؿ الجماىيري ،وى جميعػا تعمػؿ عمػى بمػورة األفكػار وتاريػب

األذىاف ،وما االختبلؼ إال ف الجميور الذي تتجو إليو المنظمات ذات األىداؼ المتعددة.
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أنواع العالقات العامة:

أصبحت العبلقات العامة قوة ىائمة ف المجتم الحديث ،ومف أىـ العموـ الت ال يستطي

رجاؿ السياسة واألعماؿ والماؿ واالقتصاد أف يتغاضوا عنيا ،ألنيا يمكف أف تؤدى أجؿ
مختمؼ المياديف االقتصادية ألنيا تحاؽ التفاىـ بيف المنشآت وجماىيرىا

الخدمات ف

المختمفة مف عماؿ وموظفيف ومساىميف وعمبلء ومستيمكيف مما يؤدى لزيادة اإلنتاج ويؤكد

الخبراء الدعامة الرابعة مف دعائـ اإلدارة باإلضافة إلى اإلنتاج والتوزي والوصوؿ والتمويؿ
ألنيا تعتبر جزءا أساسيا مف نشاط المنشآت الت تبغ تاة العاـ فييا.

لذا نجد تغمغؿ العبلقات العامة ف مختمؼ نواح الحياة ويظير ذلؾ مف دراسة أنواعيا:
-1العبلقات العامة التجارية.

-2العبلقات العامة الصناعية.
-3العبلقات العامة السياسية.

-4العبلقات العامة العسكرية.
-5العبلقات العامة ف
االجتماعية وغيرىا.

نواح

الحياة األخرى ومنيا األمف والصحة والشؤوف

ومما تجدر مبلحظتو أف رجؿ اإلدارة أو رجؿ األعماؿ يجب أف يكوف مممًا بجمي أنواع

العبلقات ألنو يؤتر بيا وتؤتر بو.
-1العالقات العامة التجارية
وىى تتمتؿ ف

عبلقة المنتج م كؿ مف المورد والمستيمؾ ،وكذلؾ العبلقات العامة بيف

أقساـ المنشأة التجارية المختمفة.

فالعبلقات الطيبة بيف أقساـ المؤسسة التجارية والتضامف ف

العمؿ والمسؤولية تمكف مف

قياميا بعمميا عمى خير وجو ،فالمؤسسة أشبو باألسرة وموظفوىا وعماليا أشبو بأعضائيا،
فيجب أف تسود الجمي روح األخوة والتضامف وحسف النية ،فكمما كاف الاانوف بإدارة

المؤسسة عارفيف بطبيعة وظائفيـ وواجباتيـ ،نحو العمبلء كمما اطرد نجاحيـ وازداد دخميـ،

وعموما فالعبلقات العامة ف األسواؽ والتجارة ال تعنى الادرة عمى التيويش لمعمبلء والميارة

ف الغش ،وال تعنى فاط األدب ف المعاممة ،إنما تعنى الخدمة الحاياة الاائمة عمى المنفعة
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المتبادلة واألمانة والصدؽ حتى يصبح رضى لمعميؿ عف المؤسسة وتاتو فييا ناتجة عف

اقتناع.

 -2العالقات العامة الصناعية:
أدى التطوير الجديد ف

الحياة الصناعية إلى تنظيـ العبلقات العامة بيف المؤسسة وبيف

عماليا ،وتحسيف ىذه العبلقات حتى نضمف اليدوء واالستارار ف العمؿ النتظامو ونجد أف
أغمب التشريعات العمالية قد راعت الاواعد الجديدة الت تسير عمييا عبلقة العامؿ بصاحب

العمؿ.

 -3العالقات العامة السياسية:

يعتبر الساسة مف الرواد األوؿ ف

االستفادة بفنوف العبلقات العامة والعبلقات العامة

السياسية أقرب أنواع العبلقات استخداما ف المؤتمرات الدولية واعاد مياديف التخصص ف

العبلقات العامة الدولية الىتماميا بإقامة عبلقات الصداقة والعودة والتفاىـ بيف الشعوب

الدوؿ األجنبية.

-4العالقات العامة العسكرية:

اكتشؼ العمماء أف الروح المعنوية العالية تصن المعجزات وأف حرب األفكار أقسى وأعنؼ

مف حرب الانابؿ والمداف  ،وأف كؿ معركة ال بد مف التمييد ليا باإلعبلـ الداخم والخارج ،
أما اإلعبلـ الداخم فيو يتصؿ بالجنود والضباط لك يعرفوا تماما المغزى الذي مف أجمو

يحاربوف وشتاف بيف جندي يعرؼ ما يفعمو ويدرؾ قيمتو وبيف جندي آخر يجيؿ ما ياوـ بو

أعماؿ أما اإلعبلـ الخارج فيو االتصاؿ بالجماىير الشعبية ورف روحيا المعنوية واعتبارىا
خطوطا ىامة مف خطوط الاتاؿ.

-5العالقات العامة في نواحي الحياة األخرى
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وخاصة المؤسسات االجتماعية والتربوية والخيرية والصحية ،في خير معيف ليا ف تحايؽ
رسالتيا سواء لجم التبرعات واإلعبلـ بحاياة نشاطيا وكذلؾ اعترفت بيا الييئات الدينية،

وكتر استغبلؿ الحكومات ليا.
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العالقات العامة كإحدى وظائف المنظمة

يستخمص مف ىذا التحميؿ ،أف العبلقات العامة لمرأي إحدى وظائؼ اإلدارة وىى وظيفة
ليست بالجديدة ،فاد نشأت منذ أف بدأ اإلنساف ينتظـ ف

جماعات ولكف الجديد أنيا

أصبحت ذات قواعد وأصوؿ وأصبح مف المعترؼ بو أنيا إحدى دعائـ اإلدارة الناجحة.

وقد كاف مف الممكف ف

الماض

ألصحاب األعماؿ تعرؼ أراء ورغبات أفراد الجميور

الذيف يتصموف بيـ ،فاد كاف عددىـ قميبل ومكانتيـ محدودا وكاف مف السيؿ عمى أرباب

األعماؿ ف ذلؾ الوقت شرح سياستيـ ليذا العدد الاميؿ مف الجميور وكسب تاتو وتأييده أما
وقد اتسعت رقعة األعماؿ خصوصا بعد التورة الصناعية وأصبحت المؤسسات تستخدـ

المئات بؿ األلوؼ مف األفراد وروجت منتجاتيا بيف مبلييف المستيمكيف ،وزاد عدد

المورديف… الخ فاد صار مف العسير عمى ىذه المؤسسات االتصاؿ بالجميور وتعرؼ
رغباتو وشرح سياستيا لو ،فاقتضت الحاجة أف يوكؿ أمر ىذا التعرؼ وشرح تمؾ السياسة

بغية إقامة تفاىـ متبادؿ بيف الطرفيف إلى أناس متخصصيف ف

ىذه الناحية ومف ىنا

أنشئت إدارات العبلقات العامة لتشرؼ عمى ىذا النشاط مف أعماؿ المنشأة.

وليست المنشآت التجارية والصناعية فاط تحتاج الت تحتاج إلى تحسيف عبلقاتيا بالجميور

إنما تشترؾ معيا أيضًا الييئات األخرى الت ال تسعى إلى الربح أو الت

العامة.

تاوـ بالخدمات

وكذلؾ تسعى الحكومات الديموقراطية أيضًا إلى التعرؼ إلى رغبات الجميور وكسب تاتو
وتأييده ألنو ىو الذي سياوـ بتنفيذ السياسة الت سترسميا وعميو يتوقؼ زواليا أو باائيا.

ومف وجية نظر المسؤوليف ف المؤسسات والشركات والييئات فإف العبلقات العامة يجب أف

تتوفر فييا أرب صفات أساسية وىى:

 إف العبلقات العامة لمرأي فمسفة اإلدارة. إنيا وظيفة مف وظائؼ اإلدارة. -إنيا فف مف فنوف االتصاؿ

 -إنيا تخمؽ انطباعات عامة بواسطة أولئؾ الذيف يرتبطوف بالمؤسسة.
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العالقات العامة كفمسفة لإلدارة

تسعى فالعبلقات العامة الحديتة إلى فيـ اجتماع جديد لئلدارة ييدؼ إلى الحصوؿ عمى
النجاح عف طريؽ معاممة الناس ،ذلؾ النجاح الذي ىو سعة مف سعات التادـ العادي

والعمم  ،فعمى اإلدارة أف تتحمؿ مسؤوليتيا االجتماعية إذا أرادت أف تكوف العبلقات العامة
ذات تأتير فعاؿ ينبغ

أف يعرؼ المشرفوف عمى اإلدارة ف

الحصوؿ عمى رضى فئات الجميور الت ليا عبلقة بالمؤسسة.

المؤسسة أف وظيفتيـ لمرأي

ارتباط العالقات العامة بالعالقات انإنسانية:

ينظـ عمـ العبلقات العامة العبلقات اإلنسانية ويرعاىا ،فيو يدرس سموؾ األفراد والجماعات

دراسة عممية بغية تنظيـ العبلقات اإلنسانية عمى أسس مف التعاوف والمحبة والوع  .فبل بد

مف تييئة التفاىـ لك االنسجاـ بيف خبليا المجتم فاليدؼ مف العبلقات العامة ىو رعاية
العبلقات اإلنسانية السميمة ف

المجتم وكسب الجماىير وضماف التفاىـ بيف المؤسسات

االقتصادية واالجتماعية وبيف الجماىير وييتـ عمـ العبلقات العامة بالكشؼ عف األسر

والمبادئ الت

تساعد عمى إقامة عبلقات ودية سميمة بيف فئات الشعب وبيف المؤسسات

المختمفة وخمؽ االنسجاـ بيف األفراد والمجتمعات وىى أسمى أىداؼ العبلقات العامة.

مميزات وخصوصية عمل العالقات العامة

تتميػز العبلقػات العامػة ببعػدىا المعنػوي التجريػدي حيػث إف نتائجيػا ليسػت فوريػة بػؿ تتطمػب

كافيا حتى تظيػر ،كمػا أف مجػاؿ العبلقػات العامػة ىػو مجػاؿ معنػوي
برامج طويمة المدى ووقتًا ً

يتعمؽ بالصور الذىنية واآلراء واالتجاىات والمواقؼ واالنطباعات.

ومػف جيػة أخػرى فإننػا نبلحػظ تنػوع وتعػدد جمػاىير العبلقػات العامػة :فمنيػا الداخميػة ومنيػا

الخارجية ،فاالىتمامات والمصالح واألىػداؼ تختمػؼ مػف جميػور إلػى آخػر كػؿ حسػب موقعػو

ومصالحو.
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كما تتعامؿ العبلقات العامة م الرأي العاـ والمجتمػ المحمػ والمنظمػات الحكوميػة والمجتمػ

الػدول  ،وىنػا تػزداد مياميػا وأنشػطتيا تعايػدا وتنوعػا ،وىػذا مػا يزيػد مػف صػعوبة قيػاس نتػائج

العبلقػات العامػة ،ىػذه المميػزات والخصػائص تعػد مػف بػيف العوامػؿ التػ أدت إلػى سػوء فيػـ

العبلقات العامة ف الوطف العرب  ،إضافة إلى العوامؿ السياسية واالجتماعية والتاافية.
مؤىالت وصفات القائم بالعالقات العامة

تستند العبلقات العامة عمى مفيوـ أخبلق

ناب مف صفات الصدؽ واالستاامة والشعور

بالكرامة واالعتزاز ،في أكتر بكتير مف كونيا إعبلـ الناس بما يحبوا أف يسموه ،إنيا الاياـ
بعمؿ األشياء الت يؤمف الناس بأنيا حؽ وعدؿ.
والمشتغؿ ف

العبلقات العامة يجب أف تتوفر فيو مجموعة مف المؤىبلت والصفات

نختصرىا ف ركنيف أساسييف:

أ -الاابميات والصفات الشخصية.
ب -التأىيؿ العمم .

أ  -القابميات والصفات الشخصية
وى

المواىب أو الصفات البيعية الت

باالمتحاف وى :

 -1قوة الشخصية:

الشخصية الاوية ى

الت

تولد م الفرد وتصاميا التجارب وال يمكف قياسيا

تستطي أف تجذب اآلخريف ،وتدفعيـ إلى مجاراتيا ،والتحدث

معيا أما الشخصية الضعيفة أو المتباعدة عف الناس في ال تمفت األنظار ،وال تستطي أف

تايـ عبلقات طيبة م اآلخريف ،ولمشخصية الاوية صفات معروفة لعؿ أىميا :حسف
المظير والاواـ ،األناقة ورقة الحديث ،لف المعروؼ أف االنطباع األوؿ ف
الشخصية واالتصاؿ المباشر بالناس ،لو تأتير عمى نجاح الماابمة أو فشميا.
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الماابمة

 -2المباقة في التخاطب:

يجب أف يكوف لدى أخصائ العبلقات العامة الادرة عمى الكبلـ الصحيح ،واستخداـ األلفاظ

الجيدة ،واالبتعاد عف األلفاظ السوقية أو الت ال يرددىا سوى أدنى المستويات ،كما يجب أف
تكوف لديو الادرة عمى جذب أطراؼ الحديث والرد عمى االستفسارات ف أدب وكياسة .
 -3الموضوعية:

تتمتؿ ف الادرة عمى التفكير المنطا وعدـ التحيز والنظر لؤلمور بموضوعية ورشد.
 -4حب االستطالع:

إف حاجة موظؼ العبلقات العامة الدائمة إلى المعمومات تتطمب منو التمت برغبة قوية

الستطبلع األخبار والمعمومات المتعماة بعممو.
 -5الخيال الخصب:

المادرة عمى تادير وجيات نظر اآلخريف .
 -6قابمية التنظيم:

يحتاج موظؼ العبلقات العامة كرجؿ إداري إلى قدرة تنظيـ أعمالو بشكؿ مرتب ،والى

تبويب موارده المتوفرة وتوقيت أعمالو ومواعيده حسب أولويات وجدولتيا بدقة ،وتتزايد

متطمبات التنظيـ عندما تكوف األىداؼ غير ممموسة خصوصا ف مجاؿ العبلقات العامة.
 -7الشجاعة:

يواجو رجاؿ العبلقات العامة أمو ار حرجة ف عبلقة المؤسسة بالجميور ويحتاج إلى اتخاذ
ق اررات حاسمة وحازمة ،وسريعة أحيانا ،لذا يحتاج إلى شجاعة وسرعة بديية يتطمبيا عممو.
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 -8الحس الفني:

البد أف يتحمى كؿ مف يعمؿ ف نشاط إعبلم بالذوؽ المرىؼ والحس الفن حتى يستطي

التأتير ف المحيط الذي يعمؿ خبللو.

وىذه الصفة مف الممكات الطبيعية يمكف تنميتيا بالدراسة والمتابرة والتاافة العامة.
 -9قدرة المثابرة واالحتمال:

لما كانت غالبية أىداؼ العبلقات العامة بعيدة المدى ،وتتطمب الصبر ،كاف عمى العامؿ

فييا أف يتحمى بالجمد والصبر والمتابرة .
ب -انإعداد العممي:

إف رجؿ العبلقات العامة ىو رجؿ إدارة واعبلـ ف آف واحد ،ويمتد عممو باتجاىيف ويساىـ
ف تحايؽ أىداؼ مؤسستو ،والبد أف يشمؿ إعداده الدراس المواضي الت تساعده ف أداء

وظيفتو اإلدارية واإلعبلمية ،ومف الميـ أف يكوف ممما بالحاوؿ التالية:

 -1المغة:

أف يكوف رجؿ العبلقات العامة مف ذوي الميارة الكبلمية والذيف يتانوف إحدى المغات

األجنبية الشائعات إلى جانب لغتو األـ.
 -2الكتابة والخبرة الصحفية:

البد لرجؿ العبلقات العامة أف يكوف ممما بفف الكتابة والصحافة ،ألنيا أقرب الخبرات لرجؿ

العبلقات كإعبلم يحتاج إلى صياغة األخبار واإلعبلف ونشر المواضي الدعائية.

 -3عمم النفس:

يحتاج موظؼ العبلقات العامة إلى مادار مف اإللماـ بعمـ النفس ،لمعرفة دواف النفس
البشرية ليستطي التأتير ف األفكار وف شخصيات الجماىير الت ياابميا.
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 -4عمم االجتماع:

يعيش الفرد ضمف جماعات متعددة ذات تأتير عمى سموكو ونمط تفكيره والبد لئلعبلم مف
أف يتفيـ طبيعتيا وأساليب اتصاليا وقوة ارتباطيا.

 -5انإدارة واالقتصاد:

البد لمنتسب العبلقات العامة مف اإللماـ بأولويات االقتصاد واإلدارة لمعرفة ما يجري ف

إدارتو لمؤسستو إداريا وماليا ،والمؤترات االقتصادية السائدة ف الداخؿ والخارج.

 -6انإحصاء وأصول البحث العممي:

يعتمد نجاح العبلقات العامة والمؤسسة عمى أسموب البحث العمم

واإلحصاء وجم

المعمومات والمعالجة بالحاسوب وتانياتو ،وصوال إلى تحميؿ الظواىر وادخاؿ المعطيات

وتبويب النتائج ومعرفة اتجاىات الرأي العاـ.

وبالرغـ مف أىمية موظؼ العبلقات العامة ،وامتبلكو لصبلحيات مؤترة بالنسبة إدارتو

ولئلدارة العميا ف المؤسسة ،لكف دوره ف نفس الوقت أشبو ما يكوف بدور ممكة بريطانيا ف

مجمس وزرائيا.

فيو ينصح إداراتو العميا ويشجعيا عمى اتخاذ الا اررات والسياسات الت

تبلق

قبوال لدى

جميور المؤسسة ،وينصحيا باجتناب المواقؼ والا اررات الت ال ترض ىذا الجميور ،لكنو
ال يستطي إلزاـ إداراتو العميا بجمي ما يراه وياترحو.
و ىكذا فإف اإلدارة العميا تباى ف

نفس الوقت ى

الموجية والمسئولة بشكؿ عاـ عف

العبلقات العامة ألنيا ى الت تارر ،وى الت ترفض.
االتصال ووسائمو في العالقات العامة

يعتمد نجاح االتصاؿ ف العبلقات العامة عمى مراعاة التال :

 -1البحث عن الجميور المعني : Right People

فمػػف الضػػروري معرفػػة الجمػػاىير الت ػ نريػػد أف نػػؤتر فييػػا وأف نسػػعى عػػف طريػػؽ الموصػػميف

لموصػػوؿ إلػػييـ ،واذا سػػأؿ خبيػػر العبلقػػات العامػػة نفسػػو ىػػذا السػؤاؿ :مػػف ىػػـ الجمػػاىير الت ػ

يجب أف نصػميـ بإعبلمنػا لتحايػؽ أىػدافنا؟ واذا أدرؾ أىدافػو بشػكؿ جيػد وخطػط ليػا برامجيػا

المناسبة ،فإنو ال محالة واصؿ إلى جميور.
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 -2استخدام الوسيمة المناسبة :Right Channels

ىن ػػاؾ وس ػػائؿ عدي ػػدة لبلتص ػػاؿ ولك ػػؿ واح ػػدة مميزاتي ػػا وس ػػمبياتيا ،وفػ ػ غال ػػب األحػ ػواؿ م ػػف

الجمػػاىير والمعنيػػة ،واف اختيػػار الوسػػيمة المناس ػػبة يعتمػػد عمػػى معرفت ػو خصػػائص الجميػ ػور

وعاداتيـ ،وعمى معرفة خصائص وسائؿ االتصاؿ نفسيا والرسالة الت تريد إرساليا ,

 -3استخدام الوقت المناسب :Right Time

لك ػ تكػػوف الرسػػالة فعالػػة فػػبل بػػد أف تصػػؿ إلػػى الجميػػور المعن ػ ف ػ الوقػػت المناسػػب ،فػػإذا

وصمت مبك اًر فمػف نجػد الجميػور مسػتعداً لتابميػا واذا وصػمت متػأخ اًر فسػنجد عاػوؿ الجمػاىير
وقد فادت الرغبة ف الموضوع ،واف معرفة الوقت المناسػب يتطمػب معرفػة عػادات الجمػاىير

وتاافتيا وكيفية قضاء أوقاتيا أتناء اليوـ.

 -4استخدام الرسالة المناسبة :Right message

يجػػب أف تكػػوف الرسػػالة واقعيػػة وذات صػػمة مباش ػرة باالىتمامػػات الشخصػػية ألف ػراد الجميػػور,

وتحتػػوي عمػػى معمومػػات مفيػػدة تسػػاعد ف ػ حػػؿ مشػػاكميـ اليوميػػة ،وىػػذا األمػػر يتطمػػب معرفػػة

اتجاىػػات جمػػاىيرؾ المعنيػػة وطرياػػة تفكيػػرىـ وكيػػؼ يتفػػاعموف م ػ اآلراء الجديػػدة ،وىػػذا واف

استخداـ المغة المناسبة أيضًا يتطمب معرفة المستوى التااف والفكري لمجماىير.
وسائل االتصال:

تسػػتخدـ العبلقػػات العامػػة ف ػ ممارسػػة نشػػاطيا االتصػػال وسػػائؿ اإلعػػبلـ المختمفػػة ،وأىميػػا
وسػائؿ االتصػاؿ الجمػاىيري التػ ال غنػى أليػة مؤسسػة متحضػػر عنيػا فػ الوقػت الحاضػػر,

وىػ ػ الص ػػحؼ اليومي ػػة والمج ػػبلت واإلذاع ػػة الص ػػوتية واإلذاع ػػة المرئي ػػة (التمفزي ػػوف) والف ػػيمـ

السينمائ .

كمػ ػػا تسػ ػػتخدـ المؤسسػ ػػات بعػ ػػض وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػبلـ الخاصػ ػػة الت ػ ػ تصػ ػػدرىا بنفسػ ػػيا كمجمػ ػػة

المؤسسة أو النشرة اإلخباريػة ،وكالمعػارض والحفػبلت والميرجانػات ،وىنػاؾ وسػائؿ االتصػاؿ

الشخص كالخطابة والمحاضرات العامة ومكاتب االستاباؿ وغيرىا.

ويتوقؼ استخداـ ىذه الوسائؿ عمى الوض المال لممنظمة ،وعمى مدى االىتماـ الذي توليػو

لمعبلقات العامة م جماىير المنظمة وتاسـ وسائؿ االتصاؿ إلى ما يم :
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أوال :الوسائل المباشرة

والوسائؿ المباشرة لبلتصاؿ ربما أكتر الوسائؿ فاعمية وتأتي اًر ف الجماىير ألف االتصاؿ بػيف

المرسؿ والمسػتابؿ يكػوف عػادة مباشػ ًار ,أي وجيػًا لوجػو ،يعنػ أف مػا يريػد أف ياػوـ ,ومػا يريػد
أف يعطيػػو المرسػػؿ مػػف انطباع ػو يتحاػػؽ ف ػ لحظػػات أو دقػػائؽ معػػدودة وبسػػرعة ،وتأخػػذ ىػػذه
الوسائؿ المباشرة األشكاؿ التالية:

 -1تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة

يدخؿ تنظيـ الحفبلت ف اختصاص إدارة العبلقات العامػة ويمتػؿ نػوع مػف االتصػاؿ المباشػر

م الجماىير ,سواء كانت ىذه الحفػبلت لمعػامميف داخػؿ المنشػأة أو الجميػور المتعامػؿ معيػا,

أو عمبلء المنشأة وف الحفبلت يتـ التعارؼ بيف كبار المسؤوليف ف المنشأة والمػدعويف إلػى
الحفػػؿ ويتبػػادلوف م ػ بعضػػيـ الػػبعض الحػػديث والمناقشػػات الت ػ تجعػػؿ كػػؿ مػػنيـ أكتػػر تفيم ػاً

لآلخريف وآرائيـ واتجاىاتيـ.

 -2االشتراك في المسابقة العامة

مػػف ضػػمف وسػػائؿ االتصػػاؿ المباشػػر بالجمػػاىير ،االشػػتراؾ ف ػ المسػػاباات العامػػة أو مسػػاباة

التمفزيػػوف أو الراديػػو ،أو مسػػاباات شػػير رمضػػاف ،وف ػ ىػػذه المسػػاباات تاػػدـ المنشػػأة ىػػدايا

عديدة لممشتركيف.

وال يخفى ما تمتؿ ىذه المساباات مف اىتمػاـ خاصػة مػف الجميػور قػد يسػاعد بػدوره فػ زيػادة

مبيعاتي ػػا ،وارتي ػػاد المواقػ ػ التػ ػ تع ػػرض فيي ػػا س ػػمعيا وخ ػػدماتيا ،وم ػػف أمتم ػػة ى ػػذه المس ػػاباات
المعارض العامة.

 -3المشاركة في الحياة العامة

وعػػف طريػػؽ قيػػاـ إدارة العبلقػػات العامػػة باسػػتتمار المناسػػبات العامػػة والفػػرص المناسػػبة الت ػ

يشترؾ فييا أعداد كبيرة مف الجميور متؿ الحفبلت العامة أو االحتفاالت الرسمية الت تايميا

الدولػػة وأجيزتيػػا ،لك ػ تشػػارؾ فييػػا اإلدارة بمجيػػود ممحػػوظ ,وتسػػاىـ بعمػػؿ أو تاػػديـ ىػػدايا أو

عمؿ باقات ورد.

وحتػػى ف ػ حػػاالت الوفيػػات أو الجنػػازات الكبػػرى تاػػوـ العبلقػػات العامػػة بتاػػديـ الع ػزاء واختيػػار

عػػدد مػػف كبػػار العػػامميف لتاػػديـ التعػػازي ,أي المشػػاركة ف ػ الس ػراء والض ػراء ,واب ػراز المشػػاعر

الطيبة ،مما يساعد عمى إقامة عبلقات جيدة م اآلخريف ,وانتشار السمعة الطيبة لممنشأة.
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 -4خدمة المجتمع المحمي

ويتـ تاديـ خدمات عديدة لممجتم المحمػ  ،متػؿ :إنشػاء حضػانة ألبنػاء الحػ  ,أو مستوصػؼ

عبلج ػ لممرضػػى ,أو عمػػؿ حضػػانة أو سػػوبر ماركػػت أو جمعيػػة تعاونيػػة لخدمػػة البيئػػة ف ػ
المنطاة الت يوجد بيا المصن أو مكاتب المنشأة.

 -5رعاية العاممين بالمنشأة

تعتب ػػر رعاي ػػة الع ػػامميف م ػػف الوس ػػائؿ المباشػ ػرة لبلتص ػػاؿ مػ ػ الع ػػامميف بالمنش ػػأة ففيي ػػا تاػ ػػدـ

الخدمات ف حاالت العجز أو اإلصابة وكذلؾ ف حاالت الوفيات وغيرىػا مػف المواقػؼ التػ

تستدع وقوؼ المنشأة إلى جوار عماليا واشعارىـ بحرصيا عمى راحتيـ ،وىذا يوطػد الصػمة
ب ػػيف اإلدارة والع ػػامميف ،وك ػػذلؾ ق ػػد تا ػػيـ المنش ػػأة عي ػػادات خاص ػػة لمع ػػامميف ولع ػػائبلتيـ بحي ػػث
تتحاؽ ليـ الرعاية الصحية المبلئمة ,مجاناً أو ماابؿ رسوـ رمزية بسيطة.

 -6مخاطبة الجميور

وتعتبػر مخاطبػة الجميػػور مػف وسػػائؿ االتصػاؿ المباشػػر التػ قػػد تعنػى إجػراء الحػوار المفتػػوح

م عينة مف الجميور ,أو دعوة مجموعة مف الجميور والتحدث إلييـ ف شكؿ خطاب معػيف
يمايػػو أحػػد كبػػار المس ػؤوليف ويوضػػح فيػػو وجيػػة النظػػر الت ػ ترغػػب المنشػػأة ف ػ تعريفيػػا ليػػذا

الجميور ،وف متؿ ىذه المااءات م الجميور تتحاؽ الكتير مف المناقشات والمجادالت التػ

تمتؿ ف الواق نوع مف الديماراطية وتادي اًر لرأي اآلخريف.

وف ػ المخاطبػػة يػػتـ توضػػيح الحاػػائؽ والوقػػائ الصػػحيحة ،وتسػػاعد ىػػذه الماػػاءات ف ػ الكشػػؼ
ع ػػف الكػ ػػذب أو االدعػ ػػاءات غيػ ػػر الصػ ػػحيحة ،وف ػ ػ ذلػ ػػؾ تػ ػػدعيـ الموقػ ػػؼ المنشػ ػػأة أو تاويػ ػػة

لصػػبلتيا بػػالجميور الػػذي يتعامػػؿ معيػػا ،وقػػد ترتػػب العبلقػػات العامػػة لاػػاء بػػيف رئػػيس مجمػػس
اإلدارة وجميػور مػف المػػورديف والمتعػامميف أو المػوزعيف لمنتجػػات المنشػأة ويػتـ فػ ىػذا الماػػاء

مناقشة المشاكؿ والمطالب ومحاولة تذليميا وايجاد الحموؿ المناسبة ليا.

 -7المقابالت الشخصية

المااببلت الشخصية ىامة جدًا ،وليا أصوؿ وقواعد يجب أف يتانيا الماابؿ أو المستابؿ الذي

يج ػػري الماابمػ ػػة ،وم ػػف المبػ ػػادئ األساس ػػية ف ػ ػ إجػ ػراء الماابمػ ػػة أف تك ػػوف شخصػ ػػية المسػ ػػئوؿ
باالستاباؿ قوية ،ألف المااببلت الشخصية فػ مجػاؿ العبلقػات العامػة تختمػؼ عػف الماػاببلت
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فػ أي مجػػاؿ آخػػر ،ألنػػو قػػد يتوقػػؼ عمػػى ىػػذه الماابمػػة تكػػويف رأي مػػف الطػػرفيف ف ػ اآلخػػر،

وف إقامة العبلقات الطيبة أو االنصراؼ تماماً عف وجود عبلقة.

 -8الزيارات:

تعتبر الزيارات مف المجاالت اليامة الت تعمؿ عييا إدارة العبلقات العامة وف تنظيـ زيارات
الجميور لمواق الشركة وخاصة لمصان أو أماكف العمؿ الت تتميػز باإلتاػاف ،واإلجػادة التػ

تمفت نظر الجميور ،وتشجعو عمى احتراـ المنشأة ،واإلقباؿ عمى التعامؿ معيا.

وكتيػ ػ اًر م ػػا نج ػػد بع ػػض المنش ػػآت الص ػػناعية التػ ػ ترح ػػب بعم ػػؿ زي ػػارات لمم ػػدارس ,أو طمب ػػة

الجامع ػػات ,أو ع ػػـ رح ػػبلت ل ػػبعض الش ػػركات أو أعض ػػاء الجمعي ػػات أو النػ ػوادي وترت ػػب لي ػػـ

برنامج حافؿ لمزيارة ،والتردد عمى مواق العمؿ ومشاىدتيا عمى الطبيعة.
ثانيا الوسائل المقروءة والمكتوبة:

الوسائؿ الماروءة أو المكتوبة ف االتصاؿ ى تمؾ الوسائؿ الت تستخدميا العبلقػات العامػة

ف ػ توصػػيؿ رسػػالتيا إلػػى الجميػػور عػػف طريػػؽ الكتابػػة ,س ػواء بالنشػػر ف ػ الصػػحافة ,أو عػػف
طريؽ طب العديد مف النش ارت والدوريات والكتيبات المطبوعة.
 -1الجرائد اليومية

ولاػػد كانػػت الصػػحافة لفت ػرة طويمػػة مػػف الػػزمف ى ػ الوسػػيمة الوحيػػدة الواسػػعة االنتشػػار والت ػ

يمك ػػف أف تس ػػتخدميا إدارة العبلق ػػات العام ػػة فػ ػ نا ػػؿ األخب ػػار أو الرس ػػائؿ اإلعبلمي ػػة إل ػػى

جميػػور المتعػػامميف معيػػا مػػف مختمػػؼ المسػػتويات واألن ػواع ,والج ارئػػد اليوميػػة تتمت ػ باتسػػاع
خػػاص ف ػ التوزي ػ بسػػبب رخػػيص تمنيػػا مػػف ناحيػػة وصػػدورىا اليػػوم الػػذي ال يتوقػػؼ ممػػا

يتيح نسبة تكرار مرتف قد يصؿ إلى مدة عشرة أياـ متتالية.

وىناؾ عدة نااط ىامة يجب مراعاتيا عند النشر ف الجرائد اليومية متػؿ الدقػة فػ اإلعػداد,

اإليجاز ,استيداؼ اإلقناع بالفكرة مبن عمى اقتنػاع شخصػ مػف معػد الرسػالة ،مػ ضػرورة
اجتذاب انتباه الجماىير وتحريؾ اىتماميـ ،مػ خمػؽ الرغبػة لػدييـ لمتعػاوف واقامػة التاػة فيمػا

تادمو المنشأة ،وأخي اًر مراقبة أتر ىذه الوسيمة ف تحايؽ النتائج المطموبة.
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 -2المجالت

أمػا المجػبلت ,فيػ وسػائؿ تػوزع أو تظيػر فػ التوزيػ اإلعبلمػ كػؿ فتػرة معينػة ،أسػػبوع أو
أسبوعيف أو شير أو رب سنة ،وتختمؼ المجبلت عف الجرائد اليومية ف أنيا قد تكوف ذات
بل قػ ػراء مجم ػػة
تخص ػػص مع ػػيف أو لي ػػا جمي ػػور م ػػف الاػ ػراء يختم ػػؼ م ػػف مجم ػػة ألخ ػػرى ،فم ػػت ً

"الوسط" يختمؼ عف قراء مجمة "زىرة الخميج".

ويعتبر اختيار المجمة المناسبة لموضوع العبلقات العامة الذي نريد نشره مف أىـ الناػاط فػ

اسػتخداـ ىػػذه الوسػيمة ألف كػػؿ مجمػػة ليػا جميورىػػا باإلضػافة إلػػى الموعػػد الػذي تصػػدر فيػػو،

وارتبػػاط كػػؿ مػػف ىػػذيف العنص ػريف بجميػػور المنشػػأة والتوقيػػت المناسػػب لعػػرض الفكػرة الم ػراد

توصيميا إلى الجميور.

 -3مطبوعات المنشأة

وكتيػ اًر مػػا تعتمػػد المنشػػأة التجاريػػة والصػػناعية والخدميػػة عمػػى إصػػدار مطبوعػػات خاصػػة بيػػا
ياوـ بإعدادىا األخصائيوف ف العبلقات العامة الممتحايف بيا.

وكمما كبرت المنشأة كمما استطاعت أف تصدر مطبوعات كبيػرة ومتنوعػة وعمػى مسػتوى راؽ

مف اإلخراج الفن ومتؿ ىذه المطبوعات قد تتعدد وتتخذ عدة أشكاؿ منيا:
أ -النشرات

والنشرات مف الوسائؿ التػ تسػتخدميا العبلقػات العامػة فػ إتمػاـ االتصػاؿ مػ الجمػاىير

المختمفػػة ،وع ػػادة م ػػا تك ػػوف ى ػػذه النشػ ػرات إعبلميػػة تحت ػػوي بع ػػض البيان ػػات ع ػػف المنش ػػأة
ومواق ػ عمميػػا ،والخػػدمات والسػػم الت ػ تاػػدميا ،وأنسػػب طػػرؽ االتصػػاؿ بيػػا ،س ػواء عػػف
طريؽ المااببلت أو الزيارات أو االتصاؿ التمفزيون أو غيرىا.

وتيتـ العبلقات العامة بإخراج ىذه النشرات باعتبارىا تتضمف إعبلنػًا عػف نشػاط المنشػأة،

وتتفػػؽ المنشػػآت الكبي ػرة عمييػػا مبػػال كبي ػرة ،وتعػػد أن ػواع تناسػػب كػػؿ نش ػرة منيػػا جميػػو اًر

معيناً.

ومػػف أمتمػػة ىػػذه النش ػرات تمػػؾ الت ػ صػػدرىا العبلقػػات العامػػة ف ػ ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة،

ومنظماتيا المختمفة عف حاوؽ اإلنساف ،وحاوؽ الطفؿ واألغذية والزراعة ...وغيرىا.
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ب -الموجز المصور والمطبوع:

يعد إعداداً جيداً العتبار أنو يوض ف أماكف معينة أو ف المعػارض الصػناعية ويحػوي
صو ًار ممونة أو مختارة بدقة كبيرة.

والبعض منيا يتضمف رسومًا توضيحية أو صو ًار مأخوذة مف عدة زوايا لمسمعة أو أمػاكف
تاديـ الخدمة ومف أمتمة ذلؾ ما تادمو شركات السياحة والناؿ السياح .

ج -الدوريات

ومػػف الػػدوريات مػػا تصػػدره بعػػض إدارات العبلقػػات العامػػة مػػف أخبػػار المنشػػآت واألنشػػطة

الت تعمؿ فييا ،أو آخر تطورات التكنولوجيا والصناعة ف المنشأة الصناعية فػ العديػد
مف الدوؿ.

وق ػ ػػد تك ػ ػػوف ى ػ ػػذه ال ػ ػػدوريات أس ػ ػػبوعية ،أو ش ػ ػػيرية ،أو ك ػ ػػؿ ربػ ػ ػ س ػ ػػنة مت ػ ػػؿ المج ػ ػػبلت

المتخصصػ ػػة ،وىنػ ػػاؾ بعػ ػػض الػ ػػدوريات الت ػ ػ تصػ ػػدرىا الاطاعػ ػػات النوعيػ ػػة متػ ػػؿ قطػ ػػاع

الصناعات اليندسية أو قطاع الصناعات الكيميائية وغيرىا .يدخؿ فػ الػدوريات التاػارير

السنوية عف المركز المال لممنشأة.

د-األدلة انإرشادية

تمتؿ األدلة اإلرشادية نوعًا مف المطبوعات أو الرسائؿ المطبوعة أو الماروءة الت تعدىا
العبلقات العامة ف المنشأة الصناعية ،والمنشآت الخدمية وكذلؾ المنشآت الحكومية.

وتتضػػمف ىػػذه األدلػػة اإلرشػػادية بيانػػات واضػػحة ومػػوجزة ترشػػد الم ػواطف أو المسػػتيمؾ أو

العميؿ إلى كيفية التعامؿ م المنشأة واإلجراءات الت تتخذ معو ,واألوراؽ الت يجب أف
يسػػتوفييا عنػػد التعامػػؿ وف ػ األدلػػة الت ػ تصػػدرىا األجي ػزة الحكوميػػة مػػا يسػػاعد الجميػػور

والمواطنيف عمى إتماـ اتصاليـ ،وأداء حاجاتيـ ف أقصر وقت ممكف.

ىة -الكتيبات المطبوعة

مػػف الوسػػائؿ الماػػروءة – أيض ػاً – تمػػؾ الكتيبػػات المطبوعػػة الت ػ تصػػدرىا المنشػػأة عمػػى

فتػرات متباعػػدة وتحتػػوي بيانػات أكتػػر استفاضػػة وتوسػػعًا عػف المنشػػأة وخػػدماتيا ومنتجاتيػػا

وأس ػ ػواقيا المختمفػ ػػة ،وتعػ ػػرض ىػ ػػذه الكتيبػ ػػات ف ػ ػ أمػ ػػاكف مختمفػ ػػة متػ ػػؿ مكاتػ ػػب الػ ػػوكبلء
التج ػػاريوف والممحا ػػيف التج ػػارييف فػ ػ الس ػػفارات والمع ػػارض التجاري ػػة والص ػػناعية أو تا ػػدـ

لزوار المواق .
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ومػػف المنشػػآت مػػف تعػػد أجنػػدات سػػنوية مطبوعػػة تاػػدـ كيػػدايا لممتعػػامميف مػ المنشػػأة ف ػ

أوؿ كػ ؿ سػػنة ميبلديػػة وتتضػػمف ىػػذه األجنػػدات صػػفحات مكتوبػػة فػ ماػػدمتيا عػػف نشػػاط
المنشأة وخدماتيا والبيانات الت تيتـ المتعامميف.

و -الرسائل البريدية

تعتبػر الرسػػائؿ البريديػػة مػف الوسػػائؿ المكتوبػػة التػ تحمػػؿ فكػرة معينػة أو موضػػوعاً معينػاً
يعد إعدادًا خاصًا يتفؽ م سياسة العبلقات العامة الت تسير عمييا المنشأة.

يمزـ أف تصاغ الرسائؿ البريديػة صػياغة جيػدة ودقياػة باعتبارىػا تعبيػر صػريح عػف أفكػار
بناءة وتيدؼ مصمحة بيف طرفيف تربطيـ صبلت طيبة مف العمؿ والتعاوف المتبادؿ.

ثالثاً :الوسائل المسموعة

وتاسـ ىذه الوسائؿ إلى ما يم

-1

انإذاعة

تعتبػر اإلذاعػػة وسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ الحديتػػة واليامػػة فػ الوقػػت الحاضػػر ،وتمعػػب
أخطر األوراؽ ف التأتير عمى الرأي العاـ والجميور ويمكف أف يكوف ليا تأتير أقػوى مػف
الصػػحؼ ولػػذلؾ سػػميت بالصػػحؼ الناطاػػة وتمتػػاز اإلذاعػػة باعتبارىػػا وسػػيمة مػػف وسػػائؿ

االتصػػاؿ الحديتػػة بالحيويػػة وىػ ال تتطمػػب مػػف المسػػتم د ارسػػة سػػاباة وانمػػا يتطمػػب منػػو

االستماع فاط إضافة إلى أنيا تمتاز بكونيا سريعة التأتير عمى المستم .

ويمكف لرجاؿ العبلقات العامة االستفادة مف ىذه الوسيمة لبلتصاؿ بالمواطنيف عف طريػؽ

إذاعة األخبار والمعمومات والبرامج الخاصة والندوات اإلذاعية.

 -2الياتف

قد أصبح الياتؼ ضرورة ىامة ف إتماـ اإليضاحات وال يمكف ألي منشأة سواء صناعية
أو تجاريػػة أو خدماتيػػة أو حكوميػػة أف تعمػػؿ بػػدوف اليػػاتؼ ،واذا نظرنػػا إلػػى عمػػؿ المػػدير

نجػد أف االتصػاالت الياتفيػة تمتػؿ أىميػة خاصػة ،فػ عاػد االجتماعػات وتحديػد المواعيػػد

واب ػػبلغ الرس ػػائؿ واألخب ػػار والبيان ػػات البلزم ػػة ألداء عمم ػػو واب ػػبلغ تعميمات ػػو إل ػػى معاوني ػػو
ومرؤوسيو.
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-3

التسجيالت

كتير مف المااءات الت تتـ ف االجتماعات والمناقشات اليامػة التػ تشػمميا االجتماعػات

اليامػػة ،ومػػا يػػدور ف ػ الحفػػبلت والمناسػػبات مػػف الممكػػف تسػػجيمو واعػػادة إذاعتػػو م ػرات

عديدة أخرى.

ويمكف إعداد برامج العبلقػات العامػة باسػتخداـ تسػجيبلت سػاباة عػف المناسػبات الخاصػة

أو الت ػ تتضػػمف مواقػػؼ ىامػػة مػػف المطمػػوب إعادتيػػا حتػػى تعط ػ األتػػر المطمػػوب لػػدى

المستمعيف.

 -4مكبرات الصوت

مكبرات الصوت ى مف الوسائؿ المسموعة الت تكبر الصوت إلى عشػرات األضػعاؼ

وتسمح لمعديد مف األفراد السماع لصوت خافػت أو الػذي ال يمكػف سػماعو إال مػف عمػى

مسػػافة قريبػػة ،فكػػؿ مػػا يفعمػػو مكبػػر الصػػوت ىػػو إتاحػػة دائ ػرة أوس ػ لبلتصػػاؿ ،فبعػػد أف
يكػوف االتصػاؿ قاصػ ًار عمػى عػػدد محػدود مػػف األفػراد ليتسػ إلػى عشػرات األفػراد ،الػػذيف
يبعدوف مسافة كبيرة عف المتحدث نفسو.

وتظيػػر أىميػػة مكبػرات الصػػوت فػ أتنػػاء الحفػػبلت الت ػ تايميػػا إدارة العبلقػػات العامػػة،

فعنػػدما يكػػوف عػػدد المػػدعويف كبي ػ ًار ولػػيس مػػف السػػيؿ عمػػى المرسػػؿ لرسػػالة العبلقػػات

العامة أف يتصؿ بكؿ فػرد مػف ىػؤالء المػدعويف فعػف طريػؽ مكبػر الصػوت يمكػف إبػبلغ

الرسالة ،ووصوليا لجمي ىؤالء الناس.
رابعاً :الوسائل المرئية:

الوسائؿ المرئية في الت تتمتؿ ف الصوت والصورة معًا ،وباستعراض ىػذه الوسػائؿ يمكػف

معرفة مدى فاعمية كؿ مف ىذه الوسائؿ وى كاآلت :

 -1التمفزيون:

لاػد أصػػبح التمفزيػوف فػ السػػنوات األخيػرة مػػف أوسػ وسػػائؿ االتصػػاؿ ،وربمػا أكترىػػا جاذبيػػة

ل ػػدى الجمي ػػور لجمعي ػػا ب ػػيف الص ػػوت والص ػػورة ،والس ػػر فػ ػ اتس ػػاع ى ػػذه الوس ػػيمة ىػ ػ أني ػػا
تخاطب العديد مف طباات الشعب ،وعمى مختمؼ مستويات العمػر ،وعمػى مػدى زمنػ كبيػر

نسبياً ،ومف خبلؿ شاشة التمفزيوف يمكف إرساؿ العديد مف الرسائؿ الت يمكف أف تصؿ إلػى
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مجموعات عديدة مف الجميور باختبلؼ األعمار والنوعيػات ،ومػف الممكػف اسػتخداـ البػرامج

والمساباات ،والانوات التجارية ف تاديـ العديد مف الرسائؿ اإلعبلمية.

 -2السينما:

تعتبػػر السػػينما وسػػيمة اتصػػاؿ باىظػػة التكػػاليؼ ،وليػػذا نجػػد أف أفػػبلـ السػػينما ال ياػػدر عمػػى

استخداميا سوى المنشآت الكبيرة ،والت تستفيد مف إعداد ىذه األفػبلـ فوائػد كبيػرة تفػوؽ تمػؾ
النفاات الت تحممتيا ف إعداد الفيمـ.

-3

أجيزة الفيديو:

لا ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ أجيػ ػزة الفي ػػديو ض ػػمف وس ػػائؿ االتص ػػاؿ المرئي ػػة والمس ػػموعة معػ ػاً ،وتا ػػوـ
المنشػػآت الكبي ػرة بإمػػداد إدارات العبلقػػات العامػػة بػػأجيزة الفيػػديو لتسػػجيؿ وتصػػوير الحفػػبلت

والمناسبات االجتماعية مجالس اإلدارة ،وكبار المديريف والجمعيات العموميػة واعػادة إذاعتيػا
أو عرضيا الستخبلص النتائج واآلراء الت عرضت فييا.

ويبلحظ أف ىذه الوسػائؿ المختمفػة مػف االتصػاؿ تمتػؿ قنػوات واسػعة وجيػدة لنشػاط العبلقػات

العامة ،وبرامجيا المختمفػة التػ تيػدؼ إلػى التفػاىـ المتبػادؿ واالسػتمرار فػ وجػود العبلقػات
الطيبة م الجماىير المختمفة الت تتعامؿ م المنشأة المعنية.

خامساً -تقسيم االتصاالت إلى خارجية وداخمية:

 -1االتصاالت الخارجية:

واالتصػػاالت الخارجيػػة ى ػ جيػػود خػػارج الحػػدود ،أي تعمػػؿ إدارة العبلقػػات العامػػة عمػػى

توسي نطاؽ االتصاالت بحيث توجد نػوع مػف االمتػداد لسػمعة المنشػأة إلػى الخػارج سػواء
ف مجػاؿ األعمػاؿ المشػابية ليػا فػ داخػؿ حػدود الدولػة أو فػ المجػاؿ الػدول الػذي قػد

يشمؿ أكتر مف دولة والمنشآت الكبيرة تيتـ كتي اًر بسمعة المنشػأة فػ الخػارج وتعمػؿ عمػى
المحافظػػة عمػػى ىػػذه السػػمعة وتػػرويج األخبػػار الجي ػدة عنيػػا ،ومااومػػة أي اتجػػاه عكس ػ

صادر مف المنافسيف أو المغرضيف.

 -2االتصاالت الداخمية:

ياصد باالتصاالت بمعنى أنيا داخؿ المنشأة ،بأنيا إقامة الروح المعنويػة العاليػة لمعػامميف
داخؿ المنشأة ،واالتصاالت الداخميػة تمتػد عػف طريػؽ تػبلث قنػوات ىػ األوامػر الصػادرة
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م ػػف اإلدارة العمي ػػا إل ػػى المس ػػتويات األق ػػؿ مني ػػا ،واألس ػػموب ال ػػذي س ػػيتـ ب ػػو إص ػػدار ى ػػذه
األوامػػر ،والتاػػارير المرفوعػػة مػػف المسػػتويات الػػدنيا إلػػى اإلدارة العميػػا وتعبػػر عػػف إنجػػاز
األىداؼ ف كؿ جزء مف المنشأة ،تـ تمؾ الحاائؽ المتعماة بالعمػؿ التػ تمتػؿ حػاف ًاز قويػًا

لمعامميف عمى إتااف العمؿ والحصوؿ عمى التشجي المعنوي والمادي المناسب.
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الوحدة الثالثة

فمسفة العالقات العامة

تمهيد

مننن معمومنننم لن معو اننام معوامن نننة لسن متعننف لجننلر

مع مرننن معخننا ة نفتنم ن

لو سن

نكل لتعط هذه معمتعف  ،نلكنسن معجمو معطسن  ,نمعصن معذهنس معمملاز ع ى مخلم
معملونناممسن مورننا ،مننأ لجننا

مننن معمومنمننام معصننا ا نمع ننائ  ,كمننا لجننلر

مألنل لتمسن معو اننام معطسنن نننسن مناهس معونناممسن نومننرم معنننو

نئام

نننة معم ننام

منن رن  ،ننسننترم نننسن

مإل م معومسنا مننن رن لخن ى ،ممننا سن ل عننأ س نا هننذه معن ن نلتمسلرنا ناجننلم م  ،نم انعن
منلكنا مع منننل معجن سو عمعنناكل معونناممسن ،نمن ع نن لننمن م نمننام نن معكاننا

مإلتلا سن ،

نهن ننن م ن ننا س ن ن لنط م لناطن ن ناع مناعن ن ن نتن س ن ن مإلتل ن ننا لن معخ ن ن مام لن معتع ن نناط مدالص ن ننا ل لن

مد لما ة معذل لومل نس معمتعف .
ن مننأ هننذم مألجننا

سمكننن ل س ن نمجننا تعنناط معو اننام معوام ن نننة لتر نا معومننل مننأ س ننا

صن ن م ن ا ننام انسن ن ن ننسن معمتع ننف ن ماهس ه ننا مع مخمسن ن نمعخا سن ن  ،نرن ن
لاصننأ

ن معكاا

معنص نننل ع ننأ

ن مننن معارننم معملنننا ل نمعمو نن معملكاممن نننسن معطن نسن نمننا سن ل نننة معتراسن عننأ
مإلتلا س كتنال ترنائة عتعناط معو انام معوامن

مخنل معمتعنف  ،نمعنأ م ل نا عنر

معمتع ننف نج ننمولرا معطسنن ن نمكاتلر ننا معملمس ننز ن ننسن مع مر ننن معخ ننا ة كت ننال تر ننائة عتع نناط

معو اام معوام م معنسئ نمعم لم ن مرن معواممسن مورا.
نسمكننن مع نننل لن نمجننا معو اننام معوام ن مع سث ن د ل لص ن

مننأ كنترننا تعنناط نننسن م جج ن

ن مرن ها ،نل للو مه عأ معمارنم معثاتة نهن لترا لسمنعا نمجنا م لما سن لرن

عنأ مواع ن

معاكل معا نة معم لم مع سث معملنع من طنسو هذم معوص ن ا الن  ،نمجنا ل

معلكس

م لمك معلطن مم نلواسع مورا ،نناعلاعة ل س معلكامل نمدتج ام مد لما ة.

ناعلو س نمعمخام نمعج

منأ

معلة للمسز نرنا معم ستن مع سثن خم نم معناكل عنم سكنن عرنا ن نن

سن كاتم مع سا نجسط نمعن نمنط ننسن مألنن م نممن

مع ن ن  ،سنث تمنا معم لمن مإلتجناتة

تمن ننمع كنسن ن مع نك ننان تلس ن ن ه ننذم معتم ننن لن لع ننانكم مص نناعل معنعن ن نلو ن ن م صن ن لرم نمخلما ننم
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مسنعرم نمل اهالرم ،كما لن لطن معنعن

عنأ ما نام ملخصصن نملناستن منن سنث معمرنن

نمع ما مم نمعمذمهب نمعتظم نلتنع ظن ننرم لنوناع عنذعك ونل منن معصنوب لون
من ننأ نومن ننرا نمط ن ن ع كن ننل م من ن ن

من ننأ عس هن ننا نصن ننن ص ن ن س

نمدتج ام ،عذعك ل لم س ا معنجائل عل س ذعك مأ لج

لجن ننا

ممس متظم .

مبادئ العالقات العامة

مع ما نام

من ننأ معلان نناهم

ن مجننلخ مم نجننائل مإل ن م مع سث ن مننن لامننا صننتا س نلمازسنننن نمذم ننام نص ن

للننا

عمو اننام معوام ن ن ص ن نمجننو ألن لصننل عننأ منناهس معم ججننام نننة نل ن زمتس ن اصننس ,

مألم معذل س ول هذم معتعاط انل معلفثس
معلة لتظم تعاط معو اام معوام
معمما جسن ع سملزمنن ناألجا

نمن خ ل مجلو م

مأ مع لل معوام ،نعرنذم منن معن زم نمن معمننا

لأ تلاا ى خط مجلغ ع من ر ن لأ تطمئن عأ لن

نمع ائم مألجاجس عمرت معو اام معوام .

ل نسام معو اام معوامن سمكنن مجنلخ ل معمننا

نرا عأ لننس معمتاخ معم ئم عمما ج معتعاط:

معلنة سن ل مدعلنزمم

 -1المسؤولية االجتماعية لممؤسسات
ن لس م جج لتاسذس لولن

معنسئ

نل ننتر

معمصننم

نلذنم

ز مع من معنسئ مد لما س معم سط نرنا ،نرنة لجنلم منن لمنك

تاص مع سا نمعن ا  ,نعذعك ل

مسرا مج نعس معمجاهم ننة ناهسن ذعنك معم لمن .

معم ججن ن نمجن ن نعسلرا ه ننذه مم ننا س و ننل خ من ن معم لمن ن هن ن ناع لجاج ننساع عر ننا ،نل ن ن سم
معوام ن هننن لننننس جننمو لن خ م ن نفنمننل مجننلنى ممكننن ننمننا سننل

مرن ها .نممان عأ ذعك ،معمجاهم نكنل نجنسم ممكتن ننة نن معمجنلنى مع سنالة

ألن ن م معم لم ن كل ن سم معمننتل نمعزمننادم مع مجننس نمإل

عمواع ن معنناكل معم لمن  ،كمننا لن ن مم رننا مإل

نصننن

م ن ا ننام

امن ن ند ل لص ن

م ننأ لو سن ن

تننام نمع سننام ناع مجننام نمألن نناث

مسن س ننب لن لرن

عننأ لث سن

معم لم ن

ناعم جج ن نكج ننب لفسسن ن ه ع ن  ،نمإلسم ننان ناعمجن ن نعس

مد لما س سلممن م م ا معصاعل معوام ننمو نة معم ام مألنل من ا م مم معم جج .
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 -2احترام رأي الفرد واإليمان بقوة الرأي العام

مإلسمننان ن ننن معن لل معوننام نلهمسن معلوامننل معتننا ل مون سولنن مع امن مألجاجننس عكانن ن ن مم

معو انام معوامن  ،نستنغنة مننأ معم ججن لن لجنلخ م مألجناعسب معوممسن مع سثن عمن نث مننا

س ن نة مع لل معوام ،نلن لنتأ ن مم را مأ من ما سل م ع سرا منن لسا ملن نمنا س ن ه منن

ل اعس ن ا مم نما سون

كمننا لت ن د ستنغننة لن ل ن

ت من طمن ام ن عنام نلناوام ترا.

معم جج ن مكلنن ن مألس ن ل ل نناه مع ن لل معوننام نننل مسرننا لن لجننوأ

علن سر ن نلنصننس ه نل نسم ن عننأ نمتننب معخس ن  ,نلن لنلو ن ن ن

نمعمول مم معخ منس معلة د للا م
ع

ن معوص نم لمسال .

ن م معامجنا مع نماتسن نمعسنتاتسن مع سمن

من صنم مهلل" نهة لوتة نذعك لن ما للا
مهلل نة مأل

نن معن لل معونام ن نعرنا " ن صننم مع مناهس
مئماع ألن مألمن هنة ظنل

مس مألم هن معخس

 ،نم م لرا من م مهلل ،نملنأ م لمن معن لل معونام نسرنا منأ عنة نرنن مع ن

معننذل د ستنغننة لن ت س ن

ت ن  ،نع ن

ننا نننة مع ن سث معع ن س

نجننمم" :مننا م لموننم لملننة مننأ م ن ع " مص ن مااع ع جننس
مأ مع

ننن معوننا مم معااج ن معناعس ن

مئمعا.

ع جنننل مهلل صننمأ مهلل مس ن

منناع مألم ن نلترننا د ل لم ن د

نلطننن معمار نننم ن ننة نناعم معم جج ننام مع كنمس ن نمعص ننتا س نمعل ا سن ن معل ننة ل ن ن م خن ن مالرا

نجننمورا عم منناهس نلملننزم ن ن لل مع مرننن نسرننا ،نننكن كننان مع مرننن ممننساع ننن معخ م ن لن

معج ننمو ك ننان ذع ننك ننان عمز ع ج ننلم م ن ننة ل ن ن سمرا ن ننتا

مأل م نمع ننن  ،نمن ك ننان مع مر ننن

جن نناخطاع جن ننوم معم ججن ننام عن ننأ ل جن ننسن معخ م ن ن لن معجن ننمو عللتاجن ننب م ن ن

مع ماهس  ،نكان مععوا معم ننع نة هذه معمنما

" ن مع مرن

مئمعا مأ

عنن ننام نلذنم

."The public is always Right

 -3االبتعاد عن التكتم واتباع سياسة كشف المعمومات لمجمهور

ع كان معلمجك ناعج س ن ب معمومنمام هن لجنمنب مإل م معل مس سن ننة مع ن ن معمامنة,

لمننا مإل م مع سث ن نكترننا لولن ن معم جج ن كاعنسننم معمصننتنع مننن معز ننا معننذل سكع ن

ن مخم عكل تاظ .
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مننا

ناعم جج معوص س لومل نة معتن ند لخاة لل مومنمام ن تعاطرا د مألج م معملوم

ناإلتلا  ,نهذم عم سو من معجرل مد لااظ ن ج مع نن ن مألاما معصتا س معلة نكمكاترنا لن
لصن نهة نة معاما لعنسا

منأ جنطل مأل

نمو لا مم ن ط مترا.
ن

نمعص م

ن

ن كنسن منن مع ان نكفترنا منأ نون

ذملرا ل مل مأ معث نة معم جج نستما س ن معلكلم عأ ثا مع سن نمععنك

مننن نننل معم جج ن  ،نهننذم معمن ن ل معننذل جننا
مجننل ان ع ن لجاجننة مننن

مننأ لوزسننز مكات ن معم جج ن هننن نننة مع س ن

ننن معا ن تصننم مس ن دئ ن

ننن مإلتجننان نموظننم جننالس

مع ن نل مع سم مطس ن نهننن " ن معا ن ن نة مع صنننل مننأ معمومنمننام" ,نمعص ن م
معم تس ن ن مع سث ن ن ناعكالن ننب سصن ننا

مع ن ن م  ،نمإل م ل سصن ننا

هننة طننان

مع مرن ننن نمعجساجن ننة سصن ننا

متلخنس  ...نهكذم.
 -4االلتزام بمبادئ األخالق السممية
ن ل ن ن لهن ن م

تع نناط معو ا ننام معوامن ن ه ننن

ط ننا معم ججن ن (عخص ننس ) نلثنس ننم ص نناام

تجاتس عرنا ننة لذهنان مع مرنن  ،كنذعك لن ن نمجنا معو انام معوامن معم ججن عنأ مدعلنزمم

نمنننا

مألخ ن

كاعت مزه ن نمعص ن

نمعو مع ن  ،نهكننذم نرننة د لخ ن ع مع مرننن ند لغع ن نننل

لجننوأ عننأ كجننب ث ل ن ناع ن ن مع جننت نعننس

نم

ننناألانمل ن ننط ،ناعو اننام معوام ن هننة جننمنك

م ..ناع اتب معجمنكة سلمثل نة مدعلزمم ناألخ

سع ننسن ج ننمولرا نمعوم ننل م ننأ لن سوكن ن

مسن ن منظاسر ننا ،ذع ننك لسمن ناع ن ننة مو ننام لرم من ن

مع مرن ننة سالرم معخاص لسماع ،نمع اتنب مإل

نمدلصننال علنمننسل نلاجننس تعنناط معم جج ن نل مسننل
معوامن ن معتا

ناإل

معجامس نة ل تب معم جج كل ممنا

منة هنن مجنلخ مم كانن نجنائل مإل ن م
نوننل مع منناهس ت نهننا ،نمعو اننام

ن ن ه ننة معل ننة لج ننلت لانمعر ننا م ننأ مأل م ننال لن ه ننة ل من ن علصن ن نام ن ن س

اب نل مال لجل

معل س .

 -5العالقات العامة تبدأ من الداخل إلى الخارج

معم صن نذعك لن معم جج معلة ل مة عأ مع صنل مأ منأ مع مرنن نث لن

د
مسرنا لن ع

لن لمننمن مننأ نث ن معونناممسن نسرننا مننن مننال نمنننظاسن ألن ه ن د ذم كنناتنم جننو م نننة
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ممرننم م ن معم جج ن نننكترم سوكجنننن لث ن عم طسن نعا نعرننا ننن ط سن موننامملرم عمتننا

ممرم نكذعك نة ل ا سثرم ترا نة

ن مأ معوك

االرم مععخصس .

نننة لثتننا

من ذعك نكن معواممسن نة معم جج معملنذم سن معجناخطسن نكمكناترم هن م نن مم

معو اام معوام من لجاجرا نلص نالرم نلانمعرم معلة سمكنن لن للن ك لجننل مألثن عن ى معتنا

مننن نننعرم ،نل سن جننوا معونناممسن ن منناهم نننة ممرننم سننفلة ننن ط سن
جساج ننام ا عن ن عملنظسن ن

لننناع معم جج ن

نمعل نسن ن نمعلن ن سب نمعل ننت م نمإل ننازمم نعس ه ننا كم ننا لن م ننأ

معم جج لن لرلم نلننس ظ ن

مل م منس نمنمان متلجننسرا ننة اعن معمن

عمننت رم مدجننل م نننة ممرننم ،نمواممن معمنظ ن

نمعو نز

معمواممن معك سمن نم ل ممن ل ومن مل مج ناع

عوممن ن نعم جج ننل ك ننذعك س ننب م ننأ معم ججن ن مع س ننام ن ننك

م متلج نننسرا ننن مسن ن ل ن ننمل

م ججنلرم نتعناطرا ناجنلم م ألن ذعننك سومنل عنأ زسننا ث نلرم نسرنا ن نن كاناسلرم ننة معومننل
ناإلمننان عننأ ومرننم اننا سن مننأ

معخا ة.

ننن معم جج ن عم مرننن

طننا معمومنمننام معص ن س

 -6استخدام أسموب البحث العممي

م ن مز سننا ن ننة مع منناهس نمتلعننا معث ان ن معوام ن نل نمم مدلصننال ن ن لصنننل تجننان هننذم
معوص ن د س ن من نص ن

مألعننسا د ذم عنناه ها لن عمجننرا لن ذمارننا لن ل ن مترننا نمننا د

د عمعك ،عرذم لصن م مرم معلفثس نة آ مئ مرم عاا ن جس  ،ند نن لن لولمن
سعم اع

منأ مإلاتنناع نمعلعنننس نمدجننلماع نهننذم ننناعطن سلطمنب مدجننلاا مننن مع مجننام معوممسن نننة

جسكنعن س معا نمع ما ام ن مم معتا
ننمننا لن معو اننام معوام ن

ممس ن ذمم مل نناهسن لولم ن

عأ م معم جج ن مأ مإل

لم ننة

ن مم مد لماع ن مم معجمنك مإل م ل.
مننأ مإل ن م معصننا

م معرانط من هتاك عأ مع ماهس  ،نلولم

مننن مع منناهس

منأ معاونل ن منأ

معاوننل ،ن مننأ معارننم معملنننا ل نمدجننل ان معمناع ن نمإلس انس ن مننن اتننب معط ن نسن،

سصنل ذعم اسا

نل مسنل معن لل معونام مخلصاصنعا لجاجنسعا منن مخلصاصنام معو انام معوامن ,

معوممة معملوا

معلة لمكن منن لخنذها

ند ن ن لن سننلم ذعننك ناجننلخ مم ن نننث معو اننام معوام ن نمعط ن

مإل صننائس نمتنناه معن ننث

مسرا ،نذعك عكة لفلة تلائ معن ث ناع ا نمعص

ن س نة لن س نلو سل جساجام معم جج .
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 -7العالقات العامة وظيفة اإلستشارية
ع عنن

م من

ن معو انام معوامن ناعتجنن عن م معومسنا ننة معم ججن نن ن ممكن ن سطاتسنا ل ناه

نز مئرننا نرننة ل ننذ هم نلع ن ورم ،نكننذعك م ن س معو اننام معوام ن نرننن ستصننل مإل م

نسع ورا مأ ملخاذ معجساجام نمع م مم معلة ل اة مع ننل من مع مرن نس ذ ها من ملخاذ

معجساجننام معلننة د س مننأ ترننا مع مرننن  ،نعكت ن د سننلمكن مننن ع نزمم لمننك مإل م نرننة معلننة

ل

مألخذ ناعلنصسام نل جساج معم ججن نم م ملرنا ،نهنذم د سوتنة لن من س معو انام
مسن نستانذها ننة ن ن

معوام عس موتة نفمن لتاسذس هامن نرنن منث ع سمن معنن مم مإل
معجساجام نمعمسزمتسام معلة لمورا مإل م معومسا.

ن مأ مع عم من مدلاا

مأ موظم نلعمب معمنا  ،معلة مأ معواممسن ناعو اام معوام

مدعلزمم نرا ،د لت من معممكن لن سكنن هتاعك مخل
لجناب نم لنا مم من لهمرا:

من ط

لطنس را ،نهذم م

عو

-1طبيعة نشاط المؤسسة ،ناعم ججام معلة لعلغل نف مال معم من معوام  ،لن معلة ل نم
نكتلا

عأ تنع موسن من معلتظسم مإل م ل أل مال

نلنزس معجم مدجلر كس  ،ل لا

معو اام معوام  ،نكذعك طنسو نتن س معمما ج نس .

-2حجم ونوعية الجمهور ،معذل سكنن مأ ملصال ناعم جج  ،جنم كان مخمساع لن خا ساع،
نم ى مع

مأ معلفثس نس  ،نم ى مجل ان هذه مع ماهس عتعاطام معم جج  ،نمعتن س

معمجلخ م من نجائل مدلصال م هذم مع مرن .

-3مدى اهتمام المؤسسة بالمسؤوليات وكان مدعلزممام مد لما س معمم ا
راز معو اام معوام ناعم جج  ،نما سلماعأ م مصاعل مخلم

نرا.

-4شخصية عامل العالقات العامة ،من
معلوامل م

مرن معم جج .

مأ ال

مع ماهس معملصم

سث مجلو م ه نخن مل نمرا مل  ،نا ل
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مأ

نلخس عم ،سخلزل " نم نس تاسز" منا
مألنعأ هة مأل م معتان  ،نمع ا
معثاتس مكمم عم ا

مع ا

معو اام معوام نة اا لسن ئسجسلسن هما ،مع ا
ننمأ تطا نمج  ،نلو

معثاتس هة مإلخنا معصا

مألنعأ ند سمكن لن ل نم ن س ع ترا.

العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية لممنظمة
اعم متظمام مأل مال متذ معثن معصتا س

نفل ثمن نة لصا

مأل مال مأ
جا

مجلم  ،نكان مدل اه ت ن لوظسم مأل نا

جاب مصاعل مألط م

مل ،ظ ن

ص ها معذهنة ،سث كان معلطن معصتا ة

مألخ ى ،نكان نة معن

معومل معمفجانس  ،مألم م

سن

كل عة عصاعل

لجننع معومل ذن معمائ

معمرتس نمصانام معومل معا س نمع ما س ،

مدجلغ ل مإلجلتزمنة عممنم  ،كاتم كمرا م ننع كثمن م لما ة نة جنسل ل س

نن

م معلطن مدالصا ل ،عرذم عر م نل معثن معصتا س معكثس من معمآجة مإلتجاتس ،

من جن مدجلغ ل نمإلهمال نلعغسل مألطاال نمأل مث نمعتجا نة ظ ن
ترا لترا مفجانس .

نا مجلم م هذه مع اع

لأ ن مس مع ن معوع سنن ،نخ ل هذه معال كاتم هتاك هاصام

ن س ن نمم ملا ا من ل ل مع

من هذه معظنمه

مع لجماعة  Robert Owenنة ن مس مع ن معلاج

معنع س  -معا

مع اجس  ،كما هن مع ال

ع معذل

ت

ا عأ مدهلمام ناآلع

معوامل  -من خ ل م ه نفجاجسام مع سا كجا ام مل م ن  ،نن نام

طوام لثتا معومل ،نمعلومسم معوام .نناع عم من لصا

مع ن ،نكترا كاتم لومل نة ظل م ملرا معلا سخس مع ائم
معع ك

لال ما س ال

مأ جاب معونممل نمألط م

مألخ ى ،ن

ك مإل م معوممس نة ن مس هذم
مأ لجا

كزم هذه مع ك

لوظسم مع نل عصاعل
مأ ما لك ه لاسمن

( )F.W.Taylorمن لن عكل مل هتاك ط س ن س لنمل أل م معومل؛ نهذم كان من
ل ل ل جسن معكاا
ذعك ما لعا

لت " ذم

نناعلاعة لوظسم مع نل نة معمتظمام .نمن نسن مإل هاصام معلة ل نم

عس ( )H. Ganttنة آخ كلان معلتظسم عمومل معصا

ث نة لل نام لن ن

ن مئرا من تا  ،نكن معجما

نة ام  9999عأ

معم لم لن ثمن ن ن معمتظمام سان ما س تأ من

نن ن ها ستلاة" .نع

مد لما س لخذ ث ث ل سال سث:
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نسن ( )Zadekلن لطن معمج نعس

الجيل األول سمكن لن لكنن معمتظمام مج نع نو طنمعمجا مم معطن س من لص اب

معم ث .

-الجيل الثاني لتظ

ن

مثل معمجاهمام

مألمنمل نة مأل مال معخس س

نس معمتظمام عأ معمج نعس مد لما س كوتص

ئسجة نمكمل إلجل ملس س ل ماعرا مأ معم ى معنوس  ،نومأ جنسل معمثال

د مع ص معلوامل نمج نعس نمعل مة نفخ
نة معمتظم

ننم

معمخصصام معماعس

معومل م كان معملواممسن

مع زم

إلس ا معمتظمام

معمنمطت علتاسذ مإلجل ملس سام نذعك ن م من مإل م معومسا.

-الجيل الثالث سر

هذم مع سل ناألجا

عأ ت از مع ماسا مد لما س

ناإلمان عأ لطن مأل مال.

ع

كعام مخلم

مع مجام نمعن نث لن معمج نعس مد لما س لولن من مع ماسا مألكث

لهمس نل ساع عمم ججام خاص مدالصا س مترا ،سث لصنل ل سسم معم جج مدالصا س
عس منتة ن ط مأ مأل نا ن جب نعم لو نة نتا جمولرا لولم

ن ط ،ن

ظر م مااهسم

معلطن مم معملجا

لن ز هذه معمااهسم ت

سث لجا

مأ خم

ستامسكس

مل اا

نة مع نمتب مدالصا س نمعلكتنعن س نمإل م س

مأ معم مكز معماعس
مأ معلوامل م

ن لت ا معواعم ،نمن

مارنم معمج نعس مد لما س عمتظمام مأل مال.

نلفجسجاع مأ ذعك نكن مالا نت ا نتمن معم ججام مدالصا س سمكن نط نم ى لهمس
نم مك معمج نعس مد لما س معم لنطن نو
نمإل جا

ماعك ،ن

ناعنطتس مل اه كل من عن

من مع سم نمواسس مإلتجاتس معجامس  ،كاعلكانل

ا ناعم جج جنم كان منظاعا لن ام ع مجاهم،

من معم لمن  ،زننن ...نعرذم نكت ملأ ما مز م معم جج مدالصا س نة نرم

نم طا لهمس ناسم علمك معوممس معممس س مز م ممس لطن نمز ها ن اة معم جج نة
معنطن مما سزس من ن سلرا نجمولرا.
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مألنل من

مفهوم المسؤولية االجتماعية عم سكن مارنم معمج نعس مد لما س نة معتص

مع ن معوع سن مو نناع نعكل نممل ،سث انعم متظمام مأل مال لوظسم ل نا را ننعلأ

معنجائل ،نتن هتا لهم معلوا س
-

معم م عممج نعس مد لما س لهمرا:

" "Peter Druckerمعمج نعس مد لما س نفترا" :هة معلزمم معمتظم ل اه

معم لم معذل لومل نس " نا عكل هذم معلو س

معزمنس عم مجام مع

نمجوعا ع مج هذم معمنمنع نال اهام مخلما .

 -لو

مألن ننس

معمانمس

معمج نعس

مد لما س

ننلل معناب

عممتظمام نفترا "معلطنع معذملة

عممتظمام نة معمجاهم نة خم م لم ننسئ لنمل".

 -سو نرا معمكلب مع نعة عمومل نفترا "ط س

ممسالرا نة

لتظ نسرا معمتظمام نة لفثس

معم لم نل ك منا ئرا ناسمرا نة لجاعسنرا ن ممسالرا مع مخمس ننة لاا مرا م اطا ام

لخ ى"

نرا م م

-

مأل مال معواعمة عملتمس معمجل مم نفترا "مدعلزمم معمجلم من انل متظمام

مأل مال ناعلص

ل جسن تن س معظ ن

نمعم لم ككل".

-

لخ اساع نمعمجاهم نة ل س

معلتمس مدالصا س نمعومل

مأ

معموسعس عم نى معوامم ن ائ لرم ،مان عأ معم لم معم مأ

نرا معنتك مع نعة نفترا "معلزمم متظمام مأل مال ناعمجاهم نة معلتمس معمجل مم من

خ ل معومل م منظاسرا نمعم لم معم مة ككل عل جسن مجلنى موسع معتا

سخ م معل ا نمعلتمس نة آن نم "
مبادئ المسؤولية االجتماعية

لجلر

معع ك

معمجل مم  ،نعل س
معمنا

لثتا

مما جلرا عمج نعسلرا مد لما س

ذعك معر

معلة للمثل نة:

زسا

مجاهملرا نة معلتمس

ستنغة مأ معع ك لن لومل مأ لجا

 مع انمس عممجا ع
 مععاانس

 معجمنك مألخ اة
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نفجمنب

م من

من

 م ل مم مصاعل مألط م
 م ل مم جسا مع اتنن

معموتس

 م ل مم معمواسس مع نعس عمجمنك
 م ل مم
كما

ن مإلتجان

م متظم مألمم معمل

م من

معمج نعس مد لما س نهة:

من معجمنكسام معلة سمكن لن لل م منا

 مدعلزمم نلتاسذ ص م مم عرا مم مع ن معمخلما مثل مإلسزن 94111؛معجمنك؛

 -مدعلزمم نلتاسذ م نتام انم

 مدعلزمم نالخاذ ا م مم لفخذ ناد لنا معمج نعس مد لما س ؛ لصمسم لتعط معمتظمام نما سلاعمم لم ؛

م

معث انة

مع اع مدالصا س نمعنم

 مع سام ناعمنا مم معخس س معلطن س ؛ لتاسذ مإلجل ملس سام معلة لأبعاد المسؤولية االجتماعية
م من
طنسو

نو

معنا ثسن

تاص

مع نل عمم لم نمعمتظم موعا.

معمج نعس مد لما س عممتظمام نة طا

من مألنوا  ،سث لن هذه معوتاص سمكن لن لكس

ام سغطة

ن ساجام مخلما نن م لنا

مل معمتظم نتعاطرا نلفثس نئام لص اب معمصاعل معمخلماسن ،ن جب ك نل

 Carrollنكن معمج نعس مد لما س لمم ل نو
 -مدالصا ل .Economic

تاص

نه س

ئسجس نهة:

 مألخ اة .Ethical -مع اتنتة .Legal

 -معخس س .Philanthropy

ننة هذم مإلطا ا م ك نل  Carrollمصانن نسن نسرا هذه معوتاص مأل نو نكس
لن ل ث

مأ كل نم

من معمجلاس سن نة معنسئ ،

سث لن نرم هذه معوتاص مأل نو

عممج نعس مد لما س معلة ا مرا ك نل  Carrollسلطمب س ا
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سمكن

ا نثس

نسن ملطمنام

معت ا نة معومل نملطمنام لمنس

نمع اتنتس

ا ام معم لم نخاص نة طا معوتاص مدالصا س

لمنسلرا من انل

سث لمثل هذه معوتاص مطاعب لجاجس عمم لم من معمال

متظمام مأل مال ،نة سن سلنا معم لم من متظمام مأل مال لن لموب ن مع لكن نسما
سخل معوتص مألخ اة نمعخس ل ،ممعا نفن هذم مألخس سمثل نة
عمم لم من معمال

س ل عنام مع ن

لن للنتاه متظمام مأل مال ،نا نم ك نل  Carrollهذه معوتاص

نعكل ه مة ملجمجل علنمسل طنسو معل منط نسن هذه معوتاص من اتب نمن اتب آخ

نكن مجلتا لل نو

مأ نو آخ سمثل اع نماوس  ،نكما هن منمل نة مععكل معلاعة:
هرم كرول  Carrollلممسؤولية االجتماعية
انمسؤونُت انخُزَت
انتصزف كمىاطه صانح َسهم فٍ تعزَز
انمىارد فٍ انمجتمع وتحسُه وىعُت انحُاة

انمسؤونُت األلخاقُت
مزاعاث انمىظمت نهجاوب األلخاقٍ فٍ قزاراتها مما َؤدٌ إنً أن
تعمم بشكم صحُح وحق عادل

انمسؤونُت انقاوىوُت
إطاعت انقاوىن وانذٌ َعكس ما هى صحُح أو لخطأ فٍ انمجتمع وهى ما َمثم
قىاعذ انعمم األساسُت

انمسؤونُت اإلقتصادَت
تحقُق انمىظمت عائذًا وهذا َمثم قاعذة أساسُت نهىفاء بانمتطهباث األلخزي

المصدر :محمد عاطف محمد ياسين ،نفس المرجع.
ع ن ن م من ن معو سن ن م ننن معن ننا ثسن م ننأ لن متظم ننام مأل م ننال لم ننا

ن ن مع م ننن معمجن ن نعسام

مد لما س نمعلة لت ص ممن لصتساسن هما :مألخ اس  ,نمإلتجاتس ل اه معم لمن معم منة,

56

نمعمنننظاسن ,نمعزنننائن ,نمعمننن سن ,نمعنسئن  ,نمعمجنناهمسن .نلولنن معمجن نعس مألخ اسن مجن نعس
عزممس نللو ى نة كنترا مإلساا نادعلزممام مع اتنتس نمدالصا س .

 -المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحمي

سولن معم لمن معم منة ناعتجنن عمتظمنام مأل منال عن س

مرمن ذ للطمن عنأ ل جنس ملاتن

معو اام مو نلوزسزها ,مألم معذل سلطمب مترنا ممنا ا تعناطالرا ل اهن  ,منن خن ل ننذل
معمزسن ن م ننن مع ناهسن ن معوامن ن  .نمعل ننة لع ننمل م ننث ع معمج نناهم ن ننة

مع جن نمع مئ  ,معمجاهم نة مع

معل نسرسن ن  ,م لن ن مم معو ننا مم نمعل اعسن ن ,

من معنكم معنطاعن ،

نم نون

ننم معنتسن ن معل لسن ن  ,تع ننا

مألتعنط مثنل مألت سن

ننم م جج ننام معم لمن ن معمن ن تة ,ل ن ن سم معو نننن ع ننذنل

مد لسا ام معخاص من خ ل ل سم مع م معما ل عرم ,هنذم ناإلمنان عنأ معن م معملنمصنل
عمم مكنز معوممسن كم مكنز معن نننث نمعمجلعناسام .ن ننا مننا ستظن

معم لم معم مة من زنمسا مخلما  ,ن لعمل

عننأ مجن نعس معمتظمن ل نناه

اس مأل مال معخس سن  ,مع سامن نمعانن ,معلومنسم

نل سب معم ججام ,نماام معمعا س معم مس ذمم معطان معلتمنل.
 المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفينذم كاتم معمتظمام لنعة مهلمامرا ع ل

لنمل ,ألن معواممسن معمر

معمال معنع ل ن

ن من لن ل م عرم ما هن

مأ معمجلنى معنطتة نمعواعمة لصن نم س كزنن مأ امل

معمج نعس مد لما س من نسن معونممل مألخ ى ,نا لثنم ذعك ل سنساع سث لن لكث معتا
س نذنن معومل نة معمتظم معلة ع سرا جساجام نسئس نم لموس

معجسا لن معتا

س نذنن معلوامل ل ا سعا م تا

معمتظمام.

س  ,كما لثنم نتا

 المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائنلولن هذه معع س
مد لما ة معمن
نكل ص

من معم لم ذمم لهمس كنس عكل معمتظمام ن نن مجلثتا نمن مأل م

عرذه معع س

ل سم معمتل ام نفجوا نتن سام متاجن  ،نمإل

نلمات نل سم متل ام ص س

ن عرم

عرم نلمست ناإلمان عأ ل سم عا مم نمم

نعفن مجلخ مم معمتل  ،نمعلزمم معمتظمام نمواع
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مألم م معلة ل ث نو معنس نلطنس

مجلم

عممتل ام هذم ناإلمان

مد لكا .

عأ مدعلزمم مألخ اة نو م خ

 -المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين

ستظ

عأ معو ا ما نسن معمن سن نمتظمام مأل مال مأ لترا

انم

ا مصاعل ملنا ع ،

عذعك سلنا معمن نن لن ل ل م متظمام مأل مال لطموالرم نمطاعنرم معمع ن

لمخسصرا نادجلم م

مإلتلا س  ,نلجوا

مدعلزممام ,نمعص

نة معلن س نخاص عنو

معومل مثل

معلة سمكن

لتنمع معمنم مألنعس مع زم عموممسام

ا ع نم ننع عممنم معم رز عمتظمام مأل مال ناإلمان

نة معلوامل ,نل سب معمن سن مأ مخلم

ط

عأ لج س

لطنس معومل.

 -المسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين

لو نئ معمجاهمسن نئ مرم من لصن اب معمصناعل معمجنلاس سن منن تعناط معمتظمن  .نلكمنن

مج ن نعس معمتظم ن ل نناهرم نل س ن لاصننأ نننل ،لوظننسم اسم ن معجننرم ،زسننا

ناإلمان عأ ماس لصنل معمتظم نمن ن ملرا.

ننم معمنسوننام،

اتجاهات المسؤولية االجتماعية

سمكن تع معمج نعس مد لما س عممتظمام من خ ل ث ث مل اهام كما سمة:

 المساهمة المجتمعية التطوعية :نسم أ هذم معم ال موظم مدهلمام نة مع نلمعلة لكنن نسرا مع نم

نل معمج نعس مد لما س عممتظمام

سثاع تجنساع،

نمن معممكن لن سلممن ذعك معرنام معخس س نن مم معلطنع نمدجلثما مم

معم لموس طنسم معم ى نة معص

معم ن معم لموة.

لن معلومسم لن معمنا مم مألخ ى ذمم

 العمميات الجوهرية لألعمال وسمسمة القيمة :عاعنعا ما لكننمألن م

م نس

نمعمتظمام معنجسط

إل خال معمج نعس

س ناسا

مد لما س

عممتظمام ،نلجلطس لل متظم من خ ل معلاا ل معتعط م منظاسرا من
خ ل ل جسن معظ ن

نمألنماع نلوظسم ن ل معلتمس معمرتس  ،نمن ذعك
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م مم عل مسل مجلر ك معطاا نل مسل معمخماام ذمم معلفثس معجمنة

لطنس

مأ معنسئ .

مأ معصوس

 -حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي

مع مخمة لم اسا مم معمج نعس مد لما س عممتظمام مع س نلرسئ معمتاخ

معوام معذل سمكن معواممسن من ل س
معملوا م عزسا
من

معلنمزن معمج نل نسن معملطمنام

مأل نا نمعمنا  ،لما مأ معصوس معخا ة نكن معكثس

جا مإل م مم نكنا

معم س سن س ن نن معا ك مأل مال نة اماسا

معلتمس نمارنمرا مألنج نس س نن معمنا مم نعس ها من معمنا مم.
أهمية المسؤولية االجتماعية لممنظمات

عممج نعس مد لما س لهمس كنس ناعتجن عممتظم نمعم لم نمع نع

-1بالنسبة لممنظمة:

مأ

جنم لهمرا:

 ل جسن صن معمتظم نة معم لم نل جسخ معمظر مإلس انة خصنصاع ع ى معزنائننمعواممسن نلن م معم لم نصا

منا مم طن س عممتظم ل اه لط م

ام ؛ ذم ما م لن تا لن معمج نعس مد لما س
ملو

ذمم مصم

نمن عفن مدعلزمم ناعمج نعس مد لما س عممتظم .

مناع لن عس مناع ،

 ل جسن متاخ معومل ،كما ل ل عأ نوث ن معلوانن نمعل منط نسن معمتظمنمخلم

مألط م

 -2بالنسبة لممجتمع:

ذمم معمصم .

 -زسا معلكانل مد لما ة نسن مخلم

ع مئل معم لم م لنعس عون

اعة نادتلما

من انل مألن م ذنل مد لسا ام معخاص كاعموناسن نامسمة معلفهسل نمألامسام نمعم ل
نمععناب.

 -مدجل م مد لما ة تلس

علننس تنع من معو مع مد لما س نجسا

معا ل معذل هن نه معمج نعس مد لما س عمتظمام مأل مال.

من ل لكان

 -ل جسن تن س مع سا نة معم لم جنم ع من تا س معنتس معل لس لن معتا س معث انس .
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 مز سا معن ة نفهمس مدت ما معلام نسن متظمام معم لم معمخلما نمخلمذمم معمصم .

معلث س

 -ل جسن معلتمس معجساجس متط اعا من زسا

معائام

ناعن ة مد لما ة مأ مجلنى

مألن م نمعم من ام نمعمتظمام نهذم سجاهم نادجل م معجساجة نمععون ناعو مع

مد لما س .

 -زسا

معل منط مد لما ة نمز ها معم لم

مأ مخلم

معمجلنسام كنن معمج نعس

مد لما س م لنط نمااهسم لجاجس كل مسل معج س ناعومل نمععاانس نمعص

معلوامل.

 -3بالنسبة لمدولة
 -لخاس

مأل نا معلة لل ممرا مع نع نة جنسل

نمعلومسمس نمعث انس نمد لما س .

مم مرمالرا نخ مالرا معص س

 لوظسم نمئ مع نع نجنب ن ة معمتظمام نفهمس معمجاهم معوا ع نمعص سل مل معلكاعس

مد لما س .

 معمجاهم نة معلطن معلكتنعن ة نمع مال

مع نع مع سث تاجرا عس اا

معمتظمام مدالصا س معخاص

ن ها نة هذم مإلطا .

عن للنوتا لطن معاك مإل م ل نة معنام مع ام ت

نة

مأ معنطاع نعس ها من معم ادم معلة

مأ مع سام نف نائرا

العالقات العامة وأخالقيات العمل المؤسسي

نة

مسوعا نوس عم

ن ل مل

ظ معم م معلة للمثل نوص معمو نن

نمعمومنمالس ن معلننة نسرننا م لمننم معمومنمننام نمدلصننادم نتظننم معمومنمننام نمعن م سننام نمننا ع
نمجواع نلطنس ام مرم نة معمتظمام معمواص  ،ت ى لن هذه معم م كزم من اتنب آخن
مأ معمنا

نمع سم نة لطنس ل م مألن م معواممسن ذ لصنل معا مآلن لنمل من من منم

معمتظم نلن تخن كنس من نسن ه د مألن م هم ل
ن هذم معوص معذل س كز مأ مأله م

مال نك ل (مو نة).

نمع سم نمألخ اسنام نمعمو نن لصننل نسن معان سنتنأ

منن معن مخل نتننا عم ن سنعا ننك سنعا نرننن معنذل سلمثننل ناعمونا

نمعمرنا مم نمع ن مم نمعجنمنك نننة

طننا معث ان ن معمتظمس ن معننذل نس ن لصنننل لن ن معمتظمننام نمعم ن م ت ننن متل اع ن
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س ن ل كننز

مأ لخ اسام معومل من خ ل معجمنك معا ل نمعجمنك معخنال ناعمتظمن  ،عنذم س نب مسرنا

منمكن معلغسس معذل س صل نة معنسئ معخا س .

ن مألخ اسام نة مكان معومل من ن ر تظ معاك مإل م ل هة لن مأل مال مألخ اس هة
ذ م لنننط هننذم معمارنننم ناعو س ن مننن معمنممننس نمعمرمننام معمتظمس ن كنناإل م

مأل مننال مع س ن

نمعونناممسن نمعومننل نمع سننا نمعم ن س سن ألترننا ل ع ن نلوننزز معجننمنك مع س ن نمعجننمنك عس ن مع س ن

ظ ن لن معمومننم مألخ اس ن لكمننن نننة لن معم ن س لن معمج ن نل نننة معومننل ن لننأ

نسمكننن م

معان معوامننل سنم رنننن مسو ناع منااناع لن اع ن موستن للمننمن ل ن سام لخ اس ن موسا سن لن مننا

سول ه ه د مألن م .

نلو ن لخ اسننام معومننل معسنننم مننن مألمننن معمرم ن ععننغل معنظسا ن نننة معمتظم ن ذ سننلم معلفكس ن
مسرا منن م ملرنا ألترنا لون نمثانن مع اانن معذملسن عمان ألتن سجنلطس لن سمسنز ننسن معصننمب

نمعخطف نة جمنك لثتا معومل .نعرذم سلم مجل طاب مألن م ذنل مألخ اسام معواعس عمومل نة
معمتظم

مأ مجا

من ه د مألن م هم معذسن س مننن مألخ اسام عرا لن لن معمتظم لجلم

لخ اسالرا من مألن م معواممسن نسرا.
عذم سمكن لن تن نو

معلو ساام نفخ اسام معومل نة معمتظم كاعلاعة:

 "مل نناه مإل م نلص ن نرا ل نناه منظاسرننا نزنائترننا نمعمجنناهمسن نمعم لم نمع نعن ذمم معو ان نلتظنسم منل معمتظمنام ذ ستطنن هنذم معلو سن

مألن م ".

" -من ننا

مرمن ن عمج ننمنك معم لنطن ن نمو نناسس معج ننمنك مع سن ن لن معغسن ن

معص سل نمعجمنك معخطف نة لص نام مألن م نمع ما ".

" -م من

معمنا

معصنمب نمعخطف".

معجمنكس نمع سم معلة ل كم جمنك معا لن مع ما

ن مارنم لخ اسام معومل سعس

نذملن

ام ن نا ننمتسن
منأ مننل

سن ن لن معج ننمنك
ننة معلمسسنز ننسن

عأ مو ن معخطف نمعصنمب ننة منان معومنل نم انعن

منل

مننا هننن ص ننمب ن س ن نننة معمتل ننام لن معخ ن مام معلننة ل ن مرا معمتظمننام ل نناه ذنل معو ا ن

ناعمتظم من لص اب معمصاعل.

61

ن معمتظم ننام لمن ن مو نناسس
مسورا كم

مس ت

ع ننأ ات ننب معمو نناسس معذملسن ن عأنن ن م نمع ما ننام نمعل ننة لوم ننل

مم عمجمنك ل اه مج نعسام ننم نام معومل نة معمتظم .

ظ من خ ل هذه معتظ نفت د سن

نة مع ادم معمو

طا لخ اة س سط نلص نام مألن م خاص

(معموم م معمو ) ،عكة سلم لنمسل ما هن ص سل لن ما هن خطف.
م ننأ ل م نلتع ننط معمن ن م ذ لن ه ننذم معمن ن س

ن مألخ اس ننام ن ننة منان ن معوم ننل ان ن ل ننتوك

جننس م ة معو سن مننن معم ن مم مألخ اسن انننل لن سظرن لل

نوننل .ناعلصن نام مع ااتنتس ن

نمع لخ اس لن مدتز ا ام مإل م س معلنة لظرن منمن تطنا لخ اسنام معومنل سرنلم نمنا هنن
ص ن سل لن مننا هننن خنناطئ نننة مع ننادم مد لسا س ن نم ن
معسنمة كاجلخ مم معمنم معمتظمس ألع م

عنذم ننكن اسنا

ننن مننا سنم ر ن معا ن نننة مم ن

عخصس لن مدلاااسام عس معنمم .

مدعلنزمم نفخ اسنام معومنل سنلم منن خن ل من ى مسنل معمتظمن نلن م هنا معونناممسن

ت ننن مدعل نزمم ننناع نمتسن نمألتظم ن معمومنننل نرننا ،مثننال ذعننك لا ن ن ص ن ملجننانس عمونناممسن،
مدعلزمم ناع نمتسن نمألتظم نمع عن نلل م نن ام لن م ننمام عس ااتنتس .
سعس معو سن منن معكلناب نمعننا ثسن نرنذم معصن

مإل م معلنة

عنأ لخ اسنام مإل م لن لخن

للننفث كثس ن عم ننناع سم نمعل اعس ن مد لما س ن نمعلع ن سوام معتانننذ نمعونممننل معمنااس ن  ،ل ن
معم س ناألن م معواممسن نمألن م مآلخ سن خنا

معمتظمن ذنل معمصناعل ننة معم لمن  .ت

اننام

نظ

م ننن خن ن ل لط ننن معاكن ن مإل م ل لن لخ اس ننام مإل م كثسن ن مع م ننا عسن ن م م ننن طنسون ن معوم ننل

مإل م ل ،ناة معمامة كان معل كسز مأ ماس مصاعل معماعكسن نمدهلمام ناأل نا ننة نسن

لن مدل اه مع اعة س كز مأ مدهلمام ناعمج نعس مد لما س نلخ اسام مإل م .
مصادر أخالقيات العمل

 .9مع نمتسن نمعلع سوام معلة للمثل ناعموناسس مع اتنتسن معمنث ن ذ لل ن
نمعمتظمام نمع سم مألخ اس نلطنس هذه مع نمتسن نمعلع سوام.

 .2معوممسننام معل ننسن ن نمد لما سن ن نمعمول ن مم مع ستسن ن معل ننة لجننلت
نمعمعل ك نسن مألن م .

جنمنكسام مألنن م
م ننأ مع ننسم معملنا عن ن

 .3مد ل ننا مم مععخصننس عما ن معلننة مننن خ عرننا لل ن معمونناسس معم لنط ن نجننمنك معا ن
ن سل نة معلص

معمتاجب نن اع عذعك.

62

مزاجع انىحذة انثانثت
1-Robert Konopaske & John M. Ivancevich,”Global Management and Organizational
Behavior”, McGrew -Hill/Irwin ,Inc.,1221Avenue of Americas,NewYork,NY,2004,p.108.
2-Bruce Evance & J. Lee Whittington ,”Problems and perspectives in management”,
McGrew-Hill/Irwin ,Inc.,NY,2005,p116.
 -3نن عنماعة ،تس

هنسجان" ،معو اام معوام " ،معمتظم معو نس عمل نس نمعث ان نمعومنم ،لنت  ،ام  9994م.

 -4ن مع مز م م مع عسمة" ،معو اام معوام نمعونعم " ،م
-5م من سنج
-6م انظ ل م

س عمتع نمعلنزس  ،مان ،ط ،9ام  2115م.

ن ه" ،م م نة معو اام معوام " ،اعم معكلب ،مع اه  ،ام  2114م.
ن  " ،م معو اام معوام مااهسم نمما جام" ،م جج زه من عمتع نمعلنزس  ،مان ام  9997م.

-7ماسك نس  ،ل م

جام مع سن خمن  " ،م

مئ معو اام معوام " ،مألكا سمس معجن س مع نعس عمل سب نمعلطنس ،

مع  ،ام  2118م.
-8م من سنج

مصطاأ ن ه" ،م م نة معو اام معوام " ،اعم معكلاب ،مع اه  ،ام 2114م.

 -9م ل ن مع ا ث معنخعنت ة" ،معو اام معوام نة مع نل معتامس " ،معمكلن مع اموس  ،مدجكت س  ،ام  2111م.

63

اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺒﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺘﺼﺎﻟﯿﺔ اﻷﺨرى .

ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ أﺤد ﻓﻨون اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﺘﻤﯿزة ﺒﺎﻟﻐﻤوض واﻟﺨﻠط ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺘﺼﺎﻟﯿﺔ اﻷﺨرى ،وﺴﻨﺤﺎول ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺘوﻀﯿﺢ اﻟﻔرق ﺒﯿﻨﻬﺎ وﺒﯿن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم
اﻻﺘﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﺨﻠط وﺘدﻋﯿم اﻟﻔﻬم ﻟﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ

ﯿوﺠد اﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻛﺘطور ﺤدﯿث ﻤﻠﻤوس ﻓﻲ

ﻤﯿدان اﻹدارة ،ﻓﻠﻘد ﺸﻬدت اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن
ﺘﺤوﻻ واﻀﺤﺎً
ً

ﻓﻲ اﻟﻨظرة اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﺸري اﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨظﻤﺎت وﺠﺎء ﻫذا اﻟﺘﺤول ﻨﺘﯿﺠﺔ

ﻟﻸﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﻀﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻤرت ﺴﻨوات وﺴﻨوات وﺘﻛﻠﻔت ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻫظﺔ ﻓﻲ

ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤل واﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج

اﻟوﻓﯿر ﻓﻲ ﺸﻐف وﺴﻌﺎدة وأﻤن ،وﻗد ﺘوﺼﻠت ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺒﺤﺎث إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻛﻌﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ وﺤﯿوي ﻻﺴﺘﻤرار ﻗوة اﻟدﻓﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج
اﻟوﻓﯿر واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻔﺨر واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟﻠﻌﻤل واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار.

إن اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻫو أﻨﻬﺎ ﻤوﻀوع ﻤﺘﻌدد وﻤﺘداﺨل اﻟﺠواﻨب،

وﻟﻛن اﻷﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﻫو أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ذاﺘﻬﺎ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻔروع أو

اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘداﺨل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻛوﻨﻬﺎ .وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ

ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﺤل ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺼراع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻛﻔﺎءة أﻛﺒر وﺘﻔﻬم

اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒطرﯿﻘﺔ أﻛﺜر ﺘﻛﺎﻤﻼ ً

وﯿﻤﻛن ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ أن ﻨورد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﺘﻤﺜل اﻟﻤرﺸد اﻟذي .
ﯿﻬﺘدي ﺒﻪ رﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ إﯿﺠﺎد
المقاييس السميمة لتحسيف إدارة أمور العالقات اإلنسانية.
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 -1إف الممارسة السميمة لمعالقات اإلنسانية إنما ىي عبارة عف نتاج استخداـ المدير

لخبرتو ،وسرعة إدراكو ،وبصيرتو ،والتداخؿ بيف مياديف المعرفة المتصمة بالعموـ
السموكية بصفة عامة ،وذلؾ في إرشاده في التصرفات التي يقوـ بيا ،ويعبر مثؿ

االفتراض السابؽ عف األساس المتكامؿ لمتطبيؽ السميـ لمعالقات اإلنسانية.

 -2غالبًا ما تمثؿ مشاركة العامميف عف ضرورة الزمة لإلنتاجية المرتفعة والرضاء

اإلنساني ،فإذا ما توفر لمعامميف قد اًر مف الحرية في المشاركة في تحديد األمور

التي تؤثر عمييـ في أعماليـ فإف ىذا يؤدي إلى زيادة رضائيـ وسعادتيـ.
وتتراوح ىذه المشاركة مف اشتراؾ العامميف في عممية اتخاذ الق اررات المتعمقة

بأعماليـ إلى اشتراؾ المديريف مشاركة إيجابية في حؿ المشاكؿ العامة التي

تواجييا المنشأة.

 -3إف االفتراض الخاص بالدور الذي يقوـ بو الفرد ينبع مف التوقعات التي يواجييا
الفرد في عممو .ويمكف التعرؼ عمى تقسيميف رئيسيف لألدوار التي يمكف لألفراد
القياـ بياA

-

الدور المالئـ لمعمؿ.

الدور المالئـ لمجماعة غير الرسمية.

ولو أخذنا اتجاه عمماء االجتماع لتبينا أف األدوار تتحدد بطبيعة العالقات الموجودة

في المنظمة أو الجماعة التي يتواجد فييا ،مثؿ دور الوالد ،دور السياسي ،دور

المدير .أما عمماء النفس فيروف أف األدوار تتحدد بطبيعة الوظيفة التي يؤدييا الفرد
.

في الجماعة الصغيرة

 -4االتصاالت تعرؼ عمى أنيا الجياز العصبي لممنظمة ،وبالتالي فإف أي إعاقة
لعممية االتصاالت تؤدي إلى اإلقالؿ مف كفاءة المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.

 -5العمؿ الجماعي يعبر عف العنصر الذي ال يمكف لإلدارة الناجحة االستغناء عنو
مف أجؿ االستمرار وتحقيؽ الكفاءة ،فالتعاوف والعمؿ الجماعي إنما ىما وجيي

عممة واحدة يساند كؿ منيما اآلخر مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة.
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 -6إف حاجات اإلنساف متعددة ومتنوعة ،فمكؿ إنساف سممو التفصيمي مف الحاجات
والذي يتغير بتغير الظروؼ أو مرور الوقت .ىذا االفتراض يمثؿ نقيض

االفتراض الخاص بالحافز االقتصادي ،وطبقاً ليذا االفتراض فإف الرضاء

الوظيفي لمفرد ال يعتمد اعتمادًا كميًا عمى الماؿ.

 -7إف المنظمة ما ىي إال نوع مف النظاـ االجتماعي .فمواقؼ العمؿ المختمفة عبارة
عف خميط مف المتغيرات والعوامؿ المتداخمة ،وىذا ما يميز االتجاىات الحديثة
لدراسة العالقات اإلنسانية وكيفية ممارستيا مف جانب المديريف .فيجب عمى

المدير أف يكوف خبي ًار في العالقات المختمفة التي تنشأ في مثؿ ىذا النظاـ

االجتماعي الذي يمعب فيو دو اًر ىاماً.

 -8يمكف تنمية ميارات العالقات اإلنسانية في المديريف .فيجب صقؿ جوانب كثيرة

مف سموكيـ بحيث يمكنيـ مواجية المواقؼ المختمفة والتصرؼ مع المشاكؿ

اإلنسانية بنجاح .فيمكف تدريب المدربيف عمى أف يكونوا متنبييف وحساسيف
وأكفاء لمتصرؼ أماـ المشاكؿ اإلنسانية لممنظمة .واذا ثبت خطأ مثؿ ىذا الفرض

األخير فإف العالقات اإلنسانية تصبح مجرد حديثًا في اليواء ،وليس أسموبًا

ممكف التطبيؽ.

ويجب أف نصيؼ ىنا أف سرد ىذه الفرضيات الثمانية السابقة ال يعني عمى اإلطالؽ

استقالليا الكامؿ عف بعضيا البعض ،فيذا أبعد ما يكوف عف الحقيقة ،فيي ترتبط

ببعضيا ارتباطًا وثيقًا بحيث تعبر في مجموعيا عف وجية نظر االتجاه الحديث

لمعالقات اإلنسانية ،والتي تيدؼ إلى اكتشاؼ طرؽ أفضؿ وأكثر حداثة لفيـ اإلنساف

وعالقتو بالعمؿ الذي يقوـ بو ،ولتحفزه عمى التفوؽ في عممو ولتساعد أكبر عدد مف

األفراد التعرؼ عمى إمكانياتيـ ومحدداتيا.

66

المفيوم الحديث لمعالقات اإلنسانية
يتيـ البعض العالقات اإلنسانية بعدـ شموليا بحيث تغطي في تطبيقيا المشروع

وعالقتو بالبيئة األكبر المحيطة بو .بؿ يذىب البعض أنو حتى المفاىيـ الحديثة

لمعالقات اإلنسانية كثي اًر ما تيمؿ تمؾ الجوانب اليامة في تأثير العالقات اإلنسانية.

فإذا ما دققنا بالفرضيات السابؽ ذكرىا نجدىا بأنيا تفيد فقط مواجية نوع محدد مف

المشاكؿ ،تمؾ التي يواجييا المدير عندما يركز انتباىو داخؿ المنشأة ليحد مف
الصراعات والخالفات الداخمية في المشروع بيف مرؤوسيو داخؿ إطار النظاـ

االجتماعي الذي يعيشوف فيو (المنشأة) فيرى البعض أف ىذه النظرة لممنشأة (عمى

أنيا نظاـ اجتماعي) ال تكفي حؿ الكثير مف الصراعات والخالفات التي تظير في

البيئة األكبر والتي تتفاعؿ فييا المنشأة مع غيرىا مف الوحدات (أو األنظمة

االجتماعية) األخرى.

ومف بيف االنتقادات التي وجيت لالتجاىات الحديثة في العالقات اإلنسانية ما أورده
الباحث " "Sheppardكما يميA

 -1إف العالقات اإلنسانية ىي الطريقة المنظمة لإلقالؿ مف شأف وأىمية المحددات
االقتصادية والسياسية لموفاؽ الصناعي.

 -2تقصر العالقات اإلنسانية عممية المالحظة عمى مستوى المنشأة فقط ،كما لو كنا
في فراغ ،فالعالقات اإلنسانية ال تبحث فيما وراء النظاـ االجتماعي لممنشأة عف
أسباب الوفاؽ أو التنازع.

 -3إف الحد مف الصراعات والخالفات الذي يراد الوصوؿ إليو ال يتأتى عف طريؽ
إعادة توزيع سمطات اتخاذ الق اررات (المشاركة) أو التفاوض مع العامميف لتحقيؽ

مطالبيـ وانما ينتج مف تطبيؽ بعض الميارات االجتماعية بحيث يتمكف المدير

مف جعؿ العامميف يفسروف شكواىـ بطريقة ما تبعد المنظمة عف صورة المتسبب

في المشاكؿ أو العائؽ أماـ تحقيؽ رضاء العامميف.
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 -4وبالتالي فإف العالقات الصناعية في ظؿ تطبيؽ مفاىيـ العالقات اإلنسانية
تقصر نفسيا عمى عالقات الفرد بالفرد ،أساساً بيف العامؿ وزميمو والعامؿ

ورئيسو .وبالتالي فإف المصدر الرئيسي لممشاكؿ يظير في ىذا المستوى وتبعد
المنظمة عف كونيا المتسبب فييا.

وبالرغـ مف منطؽ االنتقادات السابقة ،إال أنو يجب أف نوافؽ أف العالقات اإلنسانية

ال تمثؿ عالجًا لجميع أنواع المشاكؿ التي تواجييا المنظمة ،واف كانت حقيقة تساىـ

في حؿ البعض منيا ،فإف ذلؾ في حد ذاتو كفيؿ بزيادة اىتمامنا بيا وتطويرىا ولعمو
مف المفيد أف نعرض فيما يمي مقارنة بيف االفتراضات التقميدية وافتراضات العالقات

اإلنسانية فيما يختص بالسموؾ البشري.

إف مراعاة االعتبارات اإلنسانية في العمؿ المؤسسي تعني أف تأخذ اإلدارة في
اعتبارىا المطالب األساسية لإلنساف في الحياة والمطالب األساسية ىذه تتضمف

الحاجات السيكولوجية التي يتطمع أفراد كؿ منظمة وكؿ إدارة إلى توفيرىا ألنفسيـ

وفي مقدمتيا اإلحساس باألمف والشعور باالنتماء واإلحساس بالنجاح واالعتراؼ

بوجودىـ وادراكيـ لألىداؼ التي يعمموف عمى تحقيقيا وليذا فإف العالقات اإلنسانية
تعد فرعاً أساسياً مف فروع اإلدارة واف كانت العالقات العامة قد تستخدميا لالستفادة

منيا في إقامة عالقات طيبة مف الموظفيف والعامميف بالمؤسسة.
العالقات العامة واإلعالم

إف كممة إعالـ إنما تعني أساساً اإلخبار وتقديـ معمومات ،أف أعمـ ،ويتضح في ىذه

العممية ،عممية اإلخبار ،وجود رسالة إعالمية (أخبار– معمومات – أفكار  -آراء)

تنتقؿ في اتجاه واحد مف مرسؿ إلى مستقبؿ ،أي حديث مف طرؼ واحد ،واذا كاف

المصطمح يعني نقؿ المعمومات واألخبار واألفكار واآلراء ،فيو في نفس الوقت يشمؿ
أية إشارات أو أصوات وكؿ ما يمكف تمقيو أو اختزانو مف أجؿ استرجاعو مرة أخرى

عند الحاجة ،وبذلؾ فإف اإلعالـ يعني "تقديـ األفكار واآلراء والتوجيات المختمفة إلى

جانب المعمومات والبيانات بحيث تكوف النتيجة المتوقعة والمخطط ليا مسبقًا أف تعمـ
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جماىير مستقبمي الرسالة اإلعالمية كافة الحقائؽ ومف كافة جوانبيا ،بحيث يكوف في
استطاعتيـ تكويف آراء أو أفكار يفترض أنيا صائبة حيث يتحركوف ويتصرفوف عمى

أساسيا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ والنمو الخير ألنفسيـ والمجتمع الذي يعيشوف فيو.
التعريف العام لإلعالم

اإلعالـ ىو التعريؼ بقضايا العصر وبمشاكمو ،وكيفية معالجة ىذه القضايا في ضوء

النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كؿ نظاـ أو دولة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ

المتاحة داخميًا وخارجيًا ،وباألساليب المشروعة أيضاً لدى كؿ نظاـ وكؿ دولة.

ويعرؼ" أوتوجروت" األلماني اإلعالـ بأنو "التعبير الموضوعي لعقمية الجماىير
وميوليا واتجاىاتيا في الوقت نفسو".

وىذا تعريؼ لما ينبغي أف يكوف عميو اإلعالـ ،ولكف واقع اإلعالـ قد يقوـ عمى
تزويد الناس بأكبر قدر مف المعمومات الصحيحة ،أو الحقائؽ الواضحة ،فيعتمد عمى
التنوير والتثقيؼ ونشر األخبار والمعمومات الصادقة التي تنساب إلى عقوؿ الناس،

وترفع مف مستواىـ ،وتنشر تعاونيـ مف أجؿ المصمحة العامة ،وحينئذ يخاطب
العقوؿ ال الغرائز أو ىكذا يجب أف يكوف.

وقد يقوـ عمى تزويد الناس بأكبر قدر مف األكاذيب والضالالت وأساليب إثارة

الغرائز ،ويعتمد عمى الخداع والتزييؼ واإليياـ ،وقد ينشر األخبار والمعمومات

الكاذبة ،أو التي تثير الغرائز وتييج شيوة الحقد وأسباب الصراع ،فتحط مف مستوى
الناس وتثير بينيـ عوامؿ التفرؽ ،وحينئذ يتجو إلى غرائزىـ ال إلى عقوليـ.

وبناء عميو يكوف تعريؼ اإلعالـ ىو "كؿ نقؿ لممعمومات والمعارؼ والثقافات الفكرية
ً
والسموكية ،بطريقة معينة ،خالؿ أدوات ووسائؿ اإلعالـ والنشر ،الظاىرة والمعنوية،

ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية ،بقصد التأثير ،سواء عبر موضوعياً أو لـ

يعبر ،وسواء كاف التعبير لعقمية الجماىير أو لغرائزىا.
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ومف أىـ الوظائؼ المعاصرة لإلعالـ
 الوظيفة اإلخبارية. الوظيفة التعميمية. الوظيفة التنموية. -وظيفة الشورى.

 -الوظيفة الترفييية.

 وظيفة اإلعالف التجاري والتسويؽ. -وظيفة الخدمات العامة.

ىناؾ فرؽ بيف العالقات العامة واإلعالـ فاإلعالـ في حدود وظائفو السابقة الذكر ال

يعدو أكثر مف داعـ تنويري لمرأي العاـ لتبصيره بمجريات األمور ليساعد الجميور

في تكويف رأيو عمى أساس مف الواقع وأساس مف الحقائؽ ،ويعتبر اإلعالـ بذلؾ
وظيفة مف وظائؼ العالقات العامة.
العالقات العامة واإلعالن

يعتبر اإلعالف أحد العناصر الرئيسية لمترويج والذي يشمؿ كالً مف البيع الشخصي
والذي يتـ عف طريؽ رجاؿ البيع الذيف يقوموف بمقابمة العمالء وتقديـ المنتجات ليـ،

وتنشيط المبيعات والذي ييدؼ إلى إثارة اىتماـ المستيمؾ األخير أو المشتري

الصناعي بالسمعة واقناعو بشرائيا أو زيادة اإلقباؿ عمى شراء المنتجات الموزعة مف

موزعييا المعتمديف ،وذلؾ عف طريؽ اإلعالف والبيع الشخصي ،ومف أىـ أساليب

تنشيط المبيعات كؿ مف الطوابع الترويجية واليدايا المجانية والمسابقات والعروض

الخاصة والعينات المجانية مف السمعة وطرؽ عرض السمعة في متاجر التجزئة...

الخ.

ويعرؼ اإلعالف بأنو "الرسالة البيعية األكثر إقناعاً ،والموجية إلى العميؿ ،سواء
ِلمنتَج أو خدمة ،وبالتكمفة األقؿ"
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فال يمكف أف يقتصر دور اإلعالف عمى خدمة عممية بيع السمعة أو الخدمة ،وىو
أمر ال يتفؽ وواقع المجاالت التي اقتحميا اإلعالف بؿ ىو وسيمة أساسية في مجاؿ
بيع السمعة .كما أنو وسيمة أساسية في مجاؿ تقديـ الخدمة .ولكف لإلعالف أيضاً
دوره البارز في مجاؿ بيع الفكرة أو المعمومة.
ال ،فقد ينشر الفرد إعالنًا لطمب
ويمكف النظر إلى اإلعالف اليوـ بوصفو عالمًا متكام ً

وظيفة أو لطمب شقة أو قطعة أرض ،وقد ينشر إعالناً لبيع أدوات منزلية لـ يعد في

حاجة إلييا ،فاإلعالف ىاـ لكؿ َمف لديو شيء يود بيعو أو لديو شيئاً يود شراؤه ،وقد
امتد اإلعالف أيضًا إلى الخدمات ،بؿ والى األفكار أو اآلراء ،وقد قدر ما أنفؽ عمى
اإلعالف في الواليات المتحدة في عاـ  1772بنحو  545مميوف دوالر في حيف أنفؽ

عمى عاـ  2511بنحو  16مميار دوالر.
خصائص اإلعالن وحدوده

ال ماليًا لممساحة التي يحتجزىا في
 -اإلعالن رسالة محكومة يدفع المعمف مقاب ً

الصحيفة أو المجمة ،أو لمزمف الذي يشتريو في اإلذاعة أو التمفزيوف وما داـ
المعمف يدفع فإف لو الحؽ الكامؿ في تحديد مساحة أو زمف أو وقت النشر أو

اإلذاعة وموضوع الرسالة اإلعالنية ،ما داـ ىذا الموضوع ال يتعارض مع
القانوف أو اآلداب العامة أو قيـ المجتمع.

 اإلعالن رسالة إلى عدد كبير من الناس :يتمقى اإلعالف الواحد عدد كبيرمف األفراد ،ومف ثـ فإف ما يتكمفو المعمف لتوصيؿ الرسالة إلى كؿ فرد منيـ

يكوف دائماً مبمغاً زىيداً ،إذا ما قيس بتكمفة إرساؿ الرسالة بطرؽ أخرى إلى

كؿ فرد.

 -اإلعالن أسرع وسائل االتصال فاإلعالف وسيمة سريعة لتوصيؿ رسالة إلى

عدد كبير مف الناس في نفس الوقت ،ولو تصورنا وسيمة أخرى ،كأف

تخصص مجموعة مف أفراد المنظمة لالتصاؿ بكؿ متمقي ىاتفيًا أو شخصيًا
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ألمكننا تصور حجـ الوقت والتكاليؼ التي أغنانا اإلعالف عنيا .ومف أشير

أنواع اإلعالنات

 اإلعالنات المطبوعة وىي األقدـ عمى اإلطالؽ بيف فنوف اإلعالف وىيإعالنات الصحؼ والمجالت والدوريات والمنشورات والممصقات.

 اإلعالنات المسموعة وىي اإلعالنات اإلذاعية التي تبث عمى موجات األثيراإلذاعي.

 اإلعالنات التمفزيونية وىي إعالنات التميفزيوف وىي األكثر انتشا اًر اآلفوكذلؾ إعالنات دور السينما.

 اإلعالنات عمى شبكة اإلنترنت ،وقد زادت أىميتيا بازدياد أىمية شبكةالمعمومات العالمية كوسيط إعالمي ىائؿ وتطورت إعالناتيا حتى وصمت

إلى المستوى المتقدـ الذي نراه اليوـ.

 اإلعالنات عمى شاشة الياتف الجوال وذلؾ بعد ازدياد عدد مستخدميو حوؿالعالـ فأصبح وسيمة إعالمية ىامة.

وفي ضوء ما ذكر حوؿ مفيوـ اإلعالف يمكننا القوؿ أف اإلعالف يعتبر وسيمة مف
وسائؿ العالقات العامة في االتصاؿ بالجميور.
أوجو االختالف بين العالقات العامة واإلعالن
العالقات العامة
-1

اإلعالن

تيػ ػ ػػدؼ إلػ ػ ػػى التعريػ ػ ػػؼ بالمؤسسػ ػ ػػة ككػ ػ ػػؿ وتعزيػ ػ ػػز يي ػ ػ ػػدؼ اإلعػ ػ ػ ػػالف إل ػ ػ ػػى زيػ ػ ػ ػػادة
سػ ػػمعتيا ومكانتيػ ػػا فػ ػػي المجتمػ ػػع فيػ ػػي تبيػ ػػع فك ػ ػرة المبيعات فيو يركػز عمػى السػمع
المؤسس ػػة ودورىػ ػػا فػ ػػي خدمػ ػػة الجميػ ػػور والمجتمػ ػػع والخػػدمات الت ػػي تقػػوـ المؤسس ػػة

الذي تنتمي إليو.
-2

بإنتاجيا

تظيػػر المؤسسػػة عمػػى حقيقتيػػا ،فيػػي م ػرآة عاكسػػة يرك ػػز اإلع ػػالف عم ػػى المحاس ػػف
ع ػػف المؤسس ػػة لمجميػ ػػور ،وتنق ػػؿ ص ػػورة الجميػ ػػور ويتغاضى عف العيوب
لإلدارة

-3

تػ ػ ػ ػػتممس احتياجػ ػ ػ ػػات الجميػ ػ ػ ػػور ورغباتػ ػ ػ ػػو وترشػ ػ ػ ػػد ق ػ ػػد ي ػ ػػدفع اإلع ػ ػػالف الف ػ ػػرد إل ػ ػػى
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المؤسسة لمتصرؼ عمى ضوئيا
-4

شراء سمعاً ال يحتاجيا

تكوف طريقػة النشػر عمػى شػكؿ معمومػات أو أخبػار اإلعػػالف عبػػارة عػػف ش ػراء حيػػز
بيػػـ عػػددًا كافي ػًا مػػف الجميػػور بػػدوف مقابػػؿ ،عمػػى س ػواء كػػاف مسػػاحة فػػي صػػحيفة
أو وقت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلذاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو

أساس أىمية األخبار لمقراء

التمفزيػ ػػوف فيػ ػػو رسػ ػػالة مدفوعػ ػػة

الثمف
تقػػوـ بعػػرض المعمومػػات واألخبػػار مػػف غيػػر ضػػغط يعطػ ػػي المعمػ ػػف بعػػػض الحقػ ػػوؽ

-5

عمى وسائؿ اإلعالـ حوؿ كيفية نشرىا

مث ػ ػ ػ ػػؿ تحكم ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػػياغة
اإلع ػػالف وطريق ػػة نشػ ػره ومك ػػاف
ووقت نشره

نشأت لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية لإلنتاج الضػخـ ،نش ػ ػ ػػأ اإلع ػ ػ ػػالف نتيج ػ ػ ػػة ظ ػ ػ ػػاىرة

-6

وتقوية الصمة والثقة بيف المنظمة وجماىيرىا

اإلنت ػ ػػاج الض ػ ػػخـ لمعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى
تسويؽ الفائض

أوجو االتفاق بين العالقات العامة واإلعالن:

 -1تسػتخدـ العالقػػات العامػػة اإلعػػالف كأحػػد أسػػاليبيا ولكػػف لغػػرض اإلعػػالف ولػػيس
زيػػادة المبيعػػات ،فمػػف الصػػعب تغطيػػة كافػػة أنشػػطتيا عػػف طريػػؽ األخبػػار فتقػػوـ

بإنزاؿ اإلعالف ألخبار الجميور بما تريد.

 -2تستفيد العالقات العامػة مػف خبػرة اإلعػالف فػي ميػداف البحػث ود ارسػة الجمػاىير
فأبحاث التسويؽ والرأي تيتـ بالفرد ونوازعو ورغباتو.

يمكف القوؿ أف كالً مف اإلعالف والعالقات العامة يسعياف إلى زيادة رصيد المؤسسة،

األوؿ ف ػػي زي ػػادة المبيع ػػات والث ػػاني ف ػػي زي ػػادة رص ػػيدىا م ػػف التأيي ػػد والش ػػعور الطي ػػب

تجاىيا..
مثال:

شركة تنتج أنواعاً مف مساحيؽ التنظيؼ تمارس نشاطاً فػي مجػاؿ اإلعػالف والعالقػات
العامػة يتضػػمف المجػػاؿ األوؿ اإلعػالف عػػف منتجاتيػا كػالً باسػمو فػػي وسػػائؿ اإلعػػالف
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وتوزيع المنشورات ولصؽ اإلعالنات وتوزيع عينػات مجانيػة مػع التركيػز فػي كػؿ ذلػؾ

عمى مميزات تمؾ المنتجات وتفوقيا عمى غيرىا مف مساحيؽ التنظيؼ.

أما نشاط العالقػات العامػة فػإف ىدفػو التعريػؼ بالمؤسسػة ككػؿ ولػيس بمنتجاتيػا فقػط.

فيتضػمف إصػدار أفػػالـ وثائقيػة قصػػيرة تصػور معامػػؿ الشػركة وطػػرؽ اإلنتػاج ووسػػائؿ
رعايتيػ ػػا لمنتسػ ػػبييا ثػ ػػـ الخػ ػػدمات التػ ػػي تؤدييػ ػػا لممجتمػ ػػع عػ ػػف طريػ ػػؽ مسػ ػػاىمتيا فػ ػػي

المجػ ػػاليف االقتصػ ػػادي واالجتمػ ػػاعي ،أمػ ػػا فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمنتجاتيػ ػػا فتركػ ػػز عمػ ػػى طػ ػػرؽ

استعماليا وأفضؿ الطرؽ لالستفادة منيا.

كمػػا قػػد تصػػدر الشػػركة مجمػػة نسػػائية عمػػى الموظفػػات ومس ػؤوالت الجمعيػػات النسػػائية
وربات البيوت تتضمف ىذه المجمة مقاالت وأخبار تيـ المرأة باإلضافة إلػى المواضػيع

المتعمقة بالتعريؼ بالمؤسسة ودورىا في التخفيؼ عف كاىؿ ربػات البيػوت ،كمػا يمكػف

أف تنظـ الشركة زيارات لمصػانعيا إلطػالع ال ازئػريف عمػى إتباعيػا الطػرؽ الحديثػة فػي
المحافظ ػػة عم ػػى س ػػالمة عمالي ػػا ورف ػػاىيتيـ واىتمامي ػػا بم ارع ػػاة الجان ػػب الص ػػحي ف ػػي

منتجاتيا قبؿ أي اعتبار آخر.
العالقات العامة والترويج

الترويج أحد العناصر الرئيسية لممزيج التسويقي ،وال غنى عف الترويج كي يتظافر

مع بقية عناصر المزيج التسويقي األخرى لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة

لألنشطة التسويقية والتي ىي تسييؿ إيصاؿ السمع والخدمات إلى مف يحتاجيا مف

المستيمكيف.

إف التطور والتقدـ في مختمؼ األنشطة التجارية والصناعية والخدمية فتح أماـ

المؤسسات المختمفة مجاالت واسعة لمنمو واقتحاـ الكثير مف البمداف واألسواؽ التي

كانت غير معروفة مف قبؿ.

كما أف التنوع الكبير لمسمع والخدمات جعؿ مف الضروري وجود وسيمة فعالة تربط

بيف المنتج والمستيمؾ ،لذلؾ ظيرت الحاجة الستخداـ العديد مف الوسائؿ واألنشطة
التي تحقؽ عممية االتصاؿ بيف المستيمكيف وبيف المنتجيف والموزعيف.
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وتوجد عدة تعاريؼ لمترويج وذلؾ حسب العمماء االقتصاديػوف ،إال أف كؿ التعاريؼ
تصب في مفيوـ واحد ،ويمكننا التطرؽ إلى أىـ ىذه التعاريػؼ.

 الترويج ىو التنسيؽ بيف جيود البائع في إقامة منافذ لممعمومات وفي تسييؿبيع السمعة أو الخدمة أو في قبوؿ فكرة معينة ،والترويج ىو أحد عناصر

المزيج التسويقي حيث ال يمكف االستغناء عف النشاط الترويجي لتحقيؽ

أىداؼ المشروع التسويقية.

 الترويج ىو جميع النشاطات التي تمارسيا الشركة مف أجؿ االتصاؿبالمستيمكيف المستيدفيف ومحاولة إقناعيـ بشراء المنتَج ،ويشمؿ اإلعالف
البيع الشخصي ،أدوات تنشيط المبيعات والعالقات العامة.

 التعريػؼ الشامؿ لمترويج Aىو "كؿ نشاط تمارسو المؤسسة مف أجؿA -االتصاؿ بالمستيمكيف.

 تعريفيـ بأنواع السمع والخدمات المتوفرة لدييا.أىمية النشاط الترويجي

 -محاولة إقناعيـ بشراء المنتج".

مف المعروؼ أنو في عالمنا المعاصر المترامي األطراؼ والمعقد التركيب بعد التطور

اليائؿ في حجـ المشاريع ودخوؿ المنتجات إلى أسواؽ جديدة وكذلؾ ظيور منتجات

جديدة في األسواؽ بشكؿ سريػع ومستمر ،وىذا يتطمب القياـ بالنشاط الترويجي الذي

يسيؿ ميمة االتصػاؿ بيف البائػع والمشتػري.

وعميو يمكف إظيار أىمية النشاط الترويجي مف خالؿ العناصر اآلتيةA

 المساىمة في تحقيؽ االتصاؿ والتفاىـ بيف البائع والمشتري رغـ بعد المسافةبينيػما.

 تنوع وزيادة عدد األفراد الذيف يتصؿ بيـ المنتج ،حيث أف المنتج عميو أفيتصؿ باإلضافة إلى المستيمكيف مع الوسطاء التجاريوف مثؿ تاجر الجممة

وتاجر التجزئة ،وكذلؾ يختمؼ شكؿ االتصاؿ فيما إذا كاف السوؽ لمسمع
االستيالكية أو لمسمع الصناعية.
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 النشاط الترويػجي يسمح بكسب المعركة وتثبيت األقداـ في السوؽ التجاريوذلؾ في حالػة اشتداد المنافسػة في السوؽ.

 -يساىـ الترويػج في الحفاظ عمى مستوى الوعػي والتطور في حياة األفراد وذلؾ

مف خالؿ ما يػمدىـ مف معمومػات وبيانػات عف كؿ ما يتعمؽ بالسمع
والخدمػات وكؿ ما ىو ذو فائػدة لػيـ.

 إف المؤسسة مف خالؿ النشاط الترويػجي ترمي إلى الوصوؿ إلى مستوىعالي مف المبيعات ،وىذا سيؤدي في النياية إلى تخفيض تكمفة الوحدة

المنتجة وبالتالي إلى تخفيض األسعار مف خالؿ توزيع التكاليؼ الثابتة عمى
أكبر عدد ممكف مف الوحدات المنتجة.

 إف ما يرصد مف مبالغ لتغطية النشاط الترويجي يعتبر أكبر التخصيصاتفي النشاط التسويقي بؿ إنو يأتي في المرتبة الثانية بعد تكاليؼ اإلنتاج ،ومف

ىنا يبرز االىتماـ بيذا النشاط الحيوي في مجاؿ النشاط التسويقي.

 -يؤثر النشاط الترويػجي عمى قرار الشراء بالنسبة لممستيمكيف ،حيث يظير

ذلؾ في بعض األحياف عندما يدخؿ إلى أحد المتاجر ،فنرى أنو يشتري سمعاً

أخرى إضافة لما خططو قبؿ دخولو إلى المتجر ،وىذا يرجع إلى تأثيرات
الجيود الترويػجية.

أىداف الترويج

ال شؾ أف الترويج ىو شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ بالمستيمكيف ،ومف خالؿ الترويج
يتـ إيصاؿ المعمومات المناسبة إلييـ والتي تدفعيـ وتشجعيـ عمى اختيار ما يناسبيـ

مف سمع ويقوموف بش ارئيا ،لذلؾ يمكف أف يحقؽ الترويج ما يميA

 تعريؼ المستيمكيػف بالسمعػة أو الخدمػة Aخصوصًا إذا كانت السمعة أو الخدمةجديدة حيث يعمؿ الترويػج عمى تعريفيـ باسـ السمعػة ،عالمتيا التجاريػة،

خصائصيػا ،منافعيا وأماكف الحصوؿ عمييػا.

 -تذكير المستيمكيف بالسمعة أو الخدمة Aوىذا يتـ بالنسبة لمسمع القائمة

والموجودة في السوؽ ،حيث يحتاج المستيمؾ الذي يشتري السمع أصالً إلى
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تذكيره بػيا بيف فترة وأخرى ،وكذلؾ المستيمكيف ذوي المواقؼ واآلراء اإليجابية
لدفعيـ لشراء السمعة ،وبالتالي يعمؿ بعض الترويج عمى تعميؽ درجة الوالء
نحو السمعة وقد يمنعيـ مف التحوؿ إلى السمع المنافسة.

 تغيير اآلراء واالتجاىات السمبية لممستيمكيف في األسواؽ المستيدفة إلى آراءواتجاىات إيجابية.

 إقناع المستيمكيف المستيدفيف والمحتمميف بالفوائد والمنافع التي تؤيدىا السمعةأو الخدمة مما يؤدي إلى إشباع حاجاتيـ ورغباتيػـ.

ومف خالؿ استعراض فكرة مختصرة لماىية الترويج يمكننا القوؿ أف العالقات العامة
تستخدـ الترويج في بعض األحياف لالتصاؿ بالجميور وبالتالي يعتبر الترويج وسيمة

مف وسائؿ العالقات العامة.
العالقات العامة والدعاية

الدعاية مف أكثر الكممات التي لـ يتفؽ عمى معناىا حتى بيف المتخصصيف في
دراسات االتصاؿ ويرجع ذلؾ إلى ما عانتو ىذه الكممة مف استخدامات متعددة في

األنظمة المختمفة حتى أف بعض الباحثيف اآلف يرفضوف تحديد تعريؼ دقيؽ ليا
ويكتفوف بذكر التعريفات المتعددة التي أدلى بيا الباحثوف اآلخروف.

والدعاية عمومًا "ىي تمؾ الجيود المقصودة لمتأثير في الغير إلقناعو بفكر أو رأي أو
كسب تأييده لقضية أو شخص أو منظمة أو تغيير اآلراء واالتجاىات السائدة نحو
قضية معينة أو شخص أو منظمة بيدؼ تغيير سموؾ األفراد والجماعات أو خمؽ

أنماط جديدة مف السموؾ" ،وتعمد إحداث التأثير ىنا شرط أساسي لوجود الدعاية فأي
رسالة ليا تأثير حتى ولو كانت إعالماً ألف الرسالة اإلعالمية ىي تعبير عف فعؿ

حدث وأي فعؿ لو رد فعؿ طبيعي ولكنو يختمؼ عف رد الفعؿ المخطط إلحداثو عف
طريؽ الرسالة التي تستيدؼ إحداث تأثير محدد.

وقد أخذ بعض الدارسيف بفكرة تعدد أنواع الدعاية والتمييز بيف ىذه األنواع عمى

األسس التاليةA
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 الدعاية البيضاء Aوىي التي تخاطب العقؿ والعواطؼ السامية وتعتمد عمىالمنطؽ في عرض الحقائؽ وتكشؼ عف مصدرىا واتجاىيا وأىدافيا.

 الدعاية السوداء Aوتمجأ ىذه الدعاية إلى مخاطبة الغرائز واالنفعاالت وحشداألكاذيب واألوىاـ دوف أف تكشؼ عف مصدرىا أو تحدد اتجاىيا أو

أىدافيا ومثاؿ ذلؾ اإلذاعات السرية والشائعات وحمالت اليمس

والكتابة في الصحؼ بأسماء وىمية والمطبوعات التي ال تحدد جية
إصدارىا.

 الدعاية الرمادية Aوىي أكثر ذكاء مف الدعاية السوداء وأكثر منيا خط اًرألنيا تستند إلى بعض الحقائؽ التي ال يمكف إنكارىا وتضيؼ إلييا

بعض األكاذيب بحرص شديد وترتبيا ترتيبًا مغرضاً بحيث يصعب

عمى القارئ غير المدقؽ اكتشاؼ ما فييا مف تضميؿ وخداع وكما أنيا
تخمط بيف مخاطبة العقؿ والغرائز وتكشؼ عف مصدرىا في الوقت

التي تظؿ فيو اتجاىيا ونواياىا غامضة عمى الجميور أو مضممة لو.

و رجؿ العالقات العامة الذي يمتزـ بآداب المينة ال يستخدـ غير النوع األوؿ وىو

الدعاية البيضاء التي تعتمد عمى الصدؽ والوضوح وتحترـ العقؿ اإلنساني وىذه
الصفات مف مقومات العالقات العامة الحديثة.

وىذا ىو الحاؿ بالنسبة لمعالقات العامة وسائر أشكاؿ االتصاؿ التي تندرج تحت

قائمة الفنوف التي تعتمد عمى أساس عممي والتي اكتسبت مع محاوالت التقنيف

العممي سمة العمـ في دراستيا وصفة الفف في ممارستيا وتطبيقيا وألف المجاؿ
التطبيقي لمعالقات العامة ىو التكيؼ االجتماعي بيف األفراد أو المنظمات والمجتمع

فكثي اًر ما يطمؽ عمييا اسـ عمـ االجتماع التطبيقي.
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أوجو االختالف بين العالقات العامة والدعاية
العالقات العامة
-1

الدعاية

تق ػ ػػوـ عم ػ ػػى خدم ػ ػػة المص ػ ػػمحة العام ػ ػػة ،ووض ػ ػػع تحػػاوؿ السػػيطرة عمػػى عقػػوؿ الجمػػاىير
مصمحة الجميور فػي المقػاـ األوؿ فػي سياسػاتيا ودفعيا إلى سػموؾ معػيف يخػدـ أغػراض
الجيػػة التػػي تقػػوـ بالدعايػػة دوف م ارعػػاة

وأعماليا

مصمحة تمؾ الجماىير
-2

تعتمػػد عمػػى اإلعػػالـ الصػػادؽ ،أي نشػػر الحقػػائؽ ال تتوانى عف تزوير الحقػائؽ واسػتغالؿ
والمعموم ػػات بأمان ػػة ودق ػػة مم ػػا ي ػػؤدي إل ػػى نت ػػائج عواطػػؼ الجمػػاىير وغرائزىػػا ممػػا يػػؤدي
إيجابية لصالح المجتمع بنشر الثقافة والتوعية

إلى تخدير الجماىير وشؿ تفكيرىـ

-3

تسػ ػ ػػاعد عمػ ػ ػػى تثبيػ ػ ػػت مبػ ػ ػػادئ األخػ ػ ػػالؽ ألنيػ ػ ػػا تقػػود إلػػى ىػػدـ المبػػادئ بأسػػاليبيا غي ػػر

-4

تعم ػػؿ لمم ػػدى الطوي ػػؿ وتظي ػػر نتائجي ػػا بع ػػد فتػ ػرة تيػ ػ ػػدؼ إلػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػػداؼ س ػ ػ ػريعة

بالتزاميا بتمؾ المبادئ تعمؿ كقدوة حسنة لألفراد

السميمة

زمنيػػػة ،وىػ ػػي عمميػ ػػة نشػ ػػاط دائػ ػػـ مػ ػػف نشػ ػػاطات ووقتي ػ ػ ػ ػػة وال تي ػ ػ ػ ػػتـ بالنت ػ ػ ػ ػػائج البعي ػ ػ ػ ػػدة،
فالجم ػ ػػاىير الب ػ ػػد أف تكتش ػ ػػؼ الحق ػ ػػائؽ

المؤسسة

لك ػػف بع ػػد أف تك ػػوف الدعاي ػػة ق ػػد حقق ػػت
أغراضيا

-5

طريػ ػ ػػؽ ذو اتجػ ػ ػػاىيف فيػ ػ ػػي ال تكتفػ ػ ػػي بإيصػ ػ ػػاؿ ترك ػ ػػز جيودى ػ ػػا عم ػ ػػى األفػ ػ ػراد لحممي ػ ػػـ

رسػػالتيا اإلعالمي ػػة إل ػػى األفػ ػراد ،ب ػػؿ تس ػػعى إل ػػى عمػ ػ ػػى اعتنػ ػ ػػاؽ فك ػ ػ ػرة معينػ ػ ػػة أو اتخػ ػ ػػاذ
التعرؼ عمى ردود الفعػؿ تجاىيػا واالسترشػاد بيػا سموؾ معيف أي أنيا ذات اتجاه واحد
في توجيو سياسة المؤسسة

-6

ىػػي فمسػػفة منبثقػػة عػػف الديمقراطيػػة وقائمػػة عمػػى تق ػػوـ عم ػػى تغيي ػػر األفك ػػار ع ػػف طري ػػؽ

مبادئيػػا فػػي احت ػراـ أي الفػػرد وحقػػو فػػي الوصػػوؿ السػ ػ ػ ػػيطرة والضػ ػ ػ ػػغط واثػ ػ ػ ػػارة الحمػ ػ ػ ػػاس
إلى الحقيقة كاممة في كؿ ما يؤثر عمى حياتو

والتعص ػ ػػب ل ػ ػػذلؾ في ػ ػػي تػ ػ ػرتبط ب ػ ػػالنظـ
االستبدادية
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أوجو الشبو واالتفاق بين العالقات العامة والدعاية

 -1أصػػبح كػػؿ منيمػػا عمم ػاً مػػف العمػػوـ وفن ػاً مػػف الفنػػوف الحديثػػة لػػو قواعػػد ومبػػادئ
وقوتو اليائمة في التأثير عمى األفراد والجماىير.

 -2كؿ منيما يتناوؿ د ارسػة نفسػية الفػرد وسػموؾ الجماعػات وكيفيػة التػأثير فػي ذلػؾ
عمى أسس عممية.

 -3كؿ منيما يستعيف بوسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ أغراضو.

مثااال :ممكػػف المقارنػػة بػػيف نشػػاط العالقػػات العامػػة والدعايػػة مػػف خػػالؿ افت ػراض أف
دولة ما تسعى إلى تقوية مركزىا في أذىاف الشػعوب خػارج حػدودىا وكسػب تأييػدىـ

لنظاميػػا وسياسػػاتيا ،فػػإذا كانػػت تمػػؾ الدولػػة تقػػوـ بػػذلؾ عػػف طريػػؽ عػػرض الحقػػائؽ
كامم ػػة ىػ ػػوؿ م ػػا يتعمػ ػػؽ بي ػػا دوف تحريػ ػػؼ أو مبالغ ػػة ودوف إب ػ ػراز محاس ػػنيا إخفػ ػػاء

مساوئيا فإنيا تقوـ بنشاط عالقات عامة ،فيي تترؾ لمفرد حرية تكويف أريػو تجاىيػا

دوف ممارسة ضغطًا نفسيًا عميو.

أمػػا إذا مارسػػت الدولػػة الدعايػػة فيػػي تقػػوـ بتحويػػؿ اآلراء إلػػى صػػالحيا فتنتشػػر مػػف
المعمومات ما يخدـ ذلؾ اليدؼ وتخفي كؿ مػا يقػؼ فػي طريػؽ ذلػؾ فيػي تبػالغ فػي

تصوير محاسػنيا وال تعتػرؼ بعيوبيػا ،وىػي تػدفع الفػرد إلػى سػموؾ معػيف إلػى اتخػاذ

موقؼ معيف ،وال تترؾ لو حرية المفاضمة بيف نظاميػا ونظػاـ آخػر ،بػؿ تؤكػد لػو أف
نظاميا ىو األفضؿ.
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القاىرة ،عاـ <@@8ـ.
>  -راسـ محمد الجماؿ ،خيرت معوض عياد" ،إدارة العالقات العامة المدخؿ االستراتيجي" ،الدار المصرية
المبنانية ،المكتبة اإلعالمية ،القاىرة ،عاـ <900ـ.

?  -عمي السممي ،إدارة اإلعالف ،دار المعارؼ ،القاىرة.1978 ،
@  -عمي عبد القادر ،مذكرات في اإلعالـ والرأي العاـ ،شوليناري ،القاىرة.1975 ،
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غساف يعقوب ،سيكولوجيا االتصاؿ والعالقات اإلنسانية ،دار النيار ،بيروت.1979 ،
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.1969
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أحمد عمي سميماف ،سموؾ المستيمؾ بيف النظرية والتطبيؽ ،الرياض ،معيد اإلدارة العامة9000 ،ـ.
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اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ

أﻫداف ووظﺎﺌف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

أﻫداف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

إذا ﻛﺎﻨت اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻛﺒرى ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈن ﻤن اﻟﺨطﺄ أن ﺘﻌﺘﺒر

ﻫذﻩ اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻛﻬدف ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﯿﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻹدارات

واﻟﺘﻲ ﻤن أﺨطﺎﺌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﺨﻠط ﺒﯿن اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﻐﺎﯿﺎت ،ﻓﻤن اﻟﺨطﺄ اﻋﺘﺒﺎر

اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺤﯿن أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌد أن ﺘﻛون ﻤﺠرد وﺴﺎﺌل اﺘﺼﺎل ،ﻓﺎﻟﻬدف

الرئيسي لمعالقات العامة ىو نفسو اليدؼ الذي تسعى إليو المنظمة في حد ذاتيا.

أما األىداؼ الفرعية المؤدية لتحقيؽ ىذا اليدؼ فيي:

 معرفة اتجاىات ال أري العاـ الحقيقية تجاه نشاط المؤسسة لتستفيد منيا فيتحقيؽ أىداؼ المنظمة وأساليب تحقيقييا.

 إعالـ الرأي العاـ بنشاط المؤسسة وبرامجيا وأىدافيا لموصوؿ إلى إقناعووكسب ثقتو وتعاونو.

في حيف أف الباحث "فريد الصحف" قد حدد أىداؼ العالقات العامة في أربع نقاط:
 -تحقيؽ السمعة الطيبة لممؤسسة أو المنشأة وتدعيـ صورتيا الذىنية.

 المساعدة في ترويج المبيعات ،وذلؾ عف طريؽ أنشطة المنظمة وتقديـالخدمات والمنتجات لمجميور.

 كسب الجميور الداخمي لممؤسسة فالعالقات العامة تبدأ مف الداخؿ ،ويبرزدورىا في تنمية الشعور باإلنماء لممؤسسة واالستقرار الوظيفي.

 كسب ثقة الجميور الخارجي وذلؾ عف طريؽ قياـ المنظمة بأنشطة تأكدانتمائيا لممجتمع عف طريؽ تقييـ المنظمة ألفرادىا.

مف جية أخرى يمكف حصر أىداؼ العالقات العامة مف خالؿ عالقتيا بالجميور
ويكوف ذلؾ عمى النحو التالي:
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أىداف متعمقة بالجميور الداخمي

 تأميف إمكانيات الرضا واالطمئناف لمعماؿ مف الناحية المادية والمعنويةبمراعاة جميع األمور المتعمقة بذات الفرد وكرامتو وانسانيتو.

 خمؽ جو مف التضامف لممساىمة في إيجاد أجواء مالئمة لمعمؿ وتسييؿتحقيؽ األىداؼ عف طريؽ الجيود المختمفة مما يتيح لمعماؿ الشعور

بالمسؤولية تجاه بعضيـ البعض.

 خمؽ التفاىـ المتبادؿ بيف العماؿ عف طريؽ نشر الوعي الذي يبني الشعورباالنتماء لممنظمة.

 تشجيع األنشطة النقابية والبرامج التعميمية بما يتفؽ مع رغبات العامميف. -إزالة كؿ االلتباسات وسوء التفاىـ بيف إدارة المؤسسة والعامميف بيا.

أىداف متعمقة بالجميور الخارجي

 إقناع الجماىير بالتشريعات واإلصالحات الجديدة التي قد تغير احتياجاتالمجتمع.

 إعالـ الجميور الخارجي بالمشروعات والخدمات التي تمكنيـ مف المشاركةفييا واالستفادة منيا.

 التعريؼ المقنع بمختمؼ نشاطات المؤسسة وكسب ثقة المتعامميف معيا. -تحقيؽ صورة طيبة لممؤسسة وتدعيـ صورتيا الذىنية.

 المساعدة عمى ترويج المبيعات عف طريؽ تحسيف السمعة وتنظيـ الزياراتلممؤسسة مع إقامة المعارض ومختمؼ النشاطات الثقافية.

 تحقيؽ التناسب والتوافؽ بيف أىداؼ المؤسسة مف جية وأىداؼ مختمؼالمتعامميف مف جية أخرى.

 إزالة واقع الجيؿ أو نقص المعمومات عف الجميور وابدالو باإلعالـ الكامؿالذي يتيح لمجميور مجاؿ تكويف رأى بحرية وواقعية.
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وظائف العالقات العامة

لقد أصبح مػف المسػمـ بػو بػأف كفػاءة اإلدارة فػي أي نػوع مػف المنظمػات وقػدراتيا عمػى

تحقيؽ أىدافيا تمثؿ نقطة االرتكاز األولى في تحقيؽ أي تقدـ في المجاالت السياسية

واالقتصػػادية واالجتماعيػػة وقػػد أدى تعقػػد المشػػاكؿ وتشػػابؾ العالقػػات والمتغي ػرات إلػػى
ظيور مجاالت فرعية إلدارة األعمػاؿ يمػارس كػؿ منيػا أفػراد متخصصػوف يسػتطيعوف

مواجية وحؿ المشاكؿ التي ينطوي عمييا كؿ مف ىذه المجاالت.

وقد أدى ذلؾ إلى تعدد وظائؼ ومسؤوليات العالقات العامة كأحد مجاالت اإلدارة بؿ

إلى تشعب وتفرع ىذه الوظائؼ وظيور مسؤوليات حديثػة أصػبحت موكمػة إلػى جيػاز

العالقػات العامػػة فرضػػتيا سػمات العصػػر الحػػديث عمػى العمػػؿ االجتمػػاعي والتنظيمػػي
ألي منش ػػأة سػ ػواء م ػػف حي ػػث تع ػػاظـ أىمي ػػة الػ ػرأي الع ػػاـ وحتمي ػػة كس ػػب ثق ػػة وتأيي ػػد

الجميور ونمو شعور اإلدارة بمسئوليتيا االجتماعية نحو بيئتيا وظيور أزمات داخميػة

وخارجيػػة كمحصػػمة لمضػػغوط العص ػرية التػػي يشػػيدىا المجتمػػع ممػػا يتطمػػب المواجيػػة
العممية والحاسمة آخذاً في االعتبار بكافة العوامؿ والمتغيرات المؤثرة المحتممة إضافة

إلػى التطػػور اليائػػؿ فػػي نظػػـ االتصػاالت ونقػػؿ المعمومػػات الحديثػػة ودخػػوؿ تكنولوجيػػة

الحاسػػب اآلػػي وشػػبكات االنترنػػت فػػي كافػػة المج ػاالت اآف ،ممػػا اسػػتوجب بالضػػرورة

حتمية تطوير وظػائؼ العالقػات العامػة وظيػور وظػائؼ حديثػة أخػرى أكثػر تخصصػاً

يس ػػتطيع م ػػف خاللي ػػا ممارس ػػو العالق ػػات العام ػػة مواكب ػػة ى ػػذه التغييػ ػرات خاص ػػة وأف

الممارسػػة العمميػػة ليػػذه المينػػة الحيويػػة ترتكػػز ضػػمف مرتك ػزات عديػػدة عمػػى مبػػدأ ىػػاـ

وىو توافؽ برامجيا مع ظروؼ المجتمع وظروؼ العصر التي تولد فيو حتػى تسػتطيع

مقابمة احتياجات منظماتيا واشباع احتياجات البيئة المحيطة في ذات الوقت.

واذا كانت مالمح ىذا التحػديث فػي وظػائؼ ومسػؤوليات العالقػات العامػة نسػتطيع أف
نالحظيا بسيولة في مختمؼ األنشطة والبػرامج االتصػالية التػي تأخػذ مكانيػا اآف فػي

المجتمع فإننا يمكف أف نممح مفاىيميا العصرية تسري عمى المستوى الداخمي لممنشئة

في خطوط التسػويؽ وعممياتػو وفػي السياسػات الموجيػة لمعػامميف مػف حيػث تييئػة بيئػة
العم ػػؿ الس ػػتقباؿ مش ػػاعر وأحاس ػػيس الجماع ػػة وف ػػي عدال ػػة األدوار والحػ ػوافز وتنمي ػػة

ميػػارات االتصػػاؿ ل ػػدى جميػػع الع ػػامميف وتزويػػدىـ بالمعمومػػات الكافي ػػة عػػف منشػ ػ تيـ
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وبيئ ػػتيـ كم ػػا نستشػ ػػعر بي ػػا فػ ػػي اإلنت ػػاج وض ػػرورة مسػ ػػايرتو الحتياج ػػات المسػ ػػتيمكيف

وأذواقي ػػـ وتمش ػػيو م ػػع ق ػػدراتيـ الشػ ػرائية وض ػػرورة المنافس ػػة بأس ػػاليب عممي ػػة مدروس ػػة

ومخطط ليا.

لقد طرح العديد مف الباحثيف والمتخصصيف العديد مف التقسيمات لوظائؼ العالقات

العامة نذكر منيا:

أولً -التقسيم الذي طرحو "كاتميب وسنتر وبروم"

حيث أروا أف العالقات العامة كوظيفة إدارية تنيض بأداء الوظائؼ التالية:

 -1توقع اتجاىات الرأي العاـ وتحميميا وتفسيرىا ودراسة القضايا ذات التأثير
اإليجابي والسمبي عمى خطط المنظمة وعممياتيا وسموكياتيا.

 -2تقديـ النصح والمشورة إلدارة المنظمة عبر مختمؼ المستويات فيما يتعمؽ
بصناعة ق اررات المنظمة وأفعاليا واتصاالتيا ومسئولياتيا االجتماعية.

 -3مزاولة عمميات البحث واعداد البرامج االتصالية وتنفيذىا وتقويميا بيدؼ تحقيؽ

أىداؼ المنظمة ومف أمثمة ىذه البرامج تمؾ التي توجو لمعامميف ولممجتمع المحمي

وكذا لإلدارات الحكومية.

 -4إعداد الخطط بما يشتمؿ عميو ذلؾ مف وضع األىداؼ وتحديد الميزانيات وتجنيد
العناصر الالزمة ألداء الوظائؼ المشار إلييا وتدريبيـ.

ثانياً -التقسيم الذي طرحو "فيميب ليزلي"

ورأى بمقتضاه أف ىناؾ أربع وظائؼ رئيسية تؤدييا العالقات العامة في المنظمة

وىي:

 -1تقديـ النصح والمشورة إلى اإلدارة العميا واإلدا ارت الفرعية األخرى بالمنظمة
فالعالقات العامة تتحمؿ مسؤولية مباشرة تجاه التوصية بالق اررات والسياسات

المناسبة التي تؤدي إلى االحتفاظ بعالقات عامة سميمة كقاعدة لعمؿ الييئة أو

المنظمة.

 -2اإلعالـ :وىي تشمؿ اإلعالـ عف المنظمة بيف كؿ الجماىير النوعية ذات
المصمحة المشتركة مع المنظمة واستخداـ وسائؿ االتصاؿ المناسبة والمؤثرة
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طبقًا لطبيعة الرسالة وطبيعة الجميور وحجـ اإلمكانات المادية والفنية والظروؼ

االجتماعية المحيطة.

 -3األبحاث والدراسات ،ألف اإلدارة العميا وىي في خضـ عممياتيا اليومية ال تممؾ
فرصة التعرؼ عمى ما يحدث في اىتمامات جماىيرىا مف تطورات وتغيرات

ومف ثـ فإف العالقات العامة مف خالؿ قياسيا التجاىات الجماىير باستخداـ
استقصاءات الرأي تستطيع أف تتنبأ باالتجاىات الجديدة أو األحداث المستقبمية

ذات التأثير عمى عمميات المنظمة.

 -4بناء الثقة الشاممة ودعميا ،ومقصود بيا ىذا التنوع في برامج العالقات العامة

التي يقصد بيا بناء الثقة الشاممة بيف مختمؼ الجماىير النوعية تجاه المنظمة

التي يرتبطوف بمصمحة أو مصالح مشتركة وبينما يكوف المقصود بمعظـ ىذه

البرامج بناء الثقة وحسف النية تجاه المنظمة بدرجة أو بأخرى فإف معظميا يكوف

ذات طبيعة دفاعية بمعنى أف اليدؼ منو االحتفاظ بحسف النية أو حمايتيا مف

اليجوـ عمييا.

ثالثاً-التقسيم الذي وضع عمى أساس الوظائف وىو عمى النحو التالي:

 -1الوظائف اإلعالمية:

 -1توعية جميور المنظمة بالسمع والخدمات وكيفية االستفادة منيا.

 -2تطوير تقنيات األنشطة اإلعالمية إلحداث التفاعؿ اإليجابي مع
جماىير المنظمة.

 -3رفع كفاءة استخداـ وسائؿ االتصاؿ المتاحة.

 -2وظائف الستعالم:

 -1إجراء البحوث المسحية لجماىير المنظمة أو الرأي العاـ

 -2تحميؿ مواقؼ الجماىير والرأي العاـ لدعـ الجوانب اإليجابية ومعالجة
الجوانب السمبية.

 -3تطوير تقنيات استيعاب متغيرات مواقؼ الجميور.
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 -3وظائف التنسيق:

 -1ربط خطة العالقات العامة مع خطط اإلدارات األخرى.

 -2برمجة أنشطة العالقات العامة مع األنشطة األخرى لمنع التدخؿ
واالزدواجية والتعارض.

 -3تنسيؽ فعاليات المتابعة والمراقبة لبرامج العالقات العامة في إطار
مراقبة البرامج األخرى.

ويرى آخروف مف الباحثيف أف وظائؼ العالقات العامة داخؿ المؤسسة ،تحدد مف

خالؿ ثالثة محاور ىي:

الوظائف التي تقدميا إلى الجميور بشكل عام

 التعريؼ بالمنظمة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة ،والمناسبة لمنتجات ىذهالمنظمة وسياساتيا وأىدافيا ،وكؿ ما يط أر عمييا مف تغيير ،بمغة بسيطة

وسيمة الفيـ.

 التأكد مف صحة المعمومات التي تنقؿ إلى الجميور ،والعمؿ عمى تصحيحياوتدارؾ المواقؼ الخاطئة ،عف طريؽ تقويميا استنادًا إلى البيانات الدقيقة،

والكفيمة بإعادة الجميور إلى الصواب.

 تأميف جو مف التفاىـ والثقة المتبادلة بيف المنظمة وجميورىا مف جية ،وبيفالمنظمة وأفرادىا مف جية أخرى.
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الوظائف التي تقدميا لممنظمة ككل

 تزويد المنظمة بالمعمومات حوؿ الرأي العاـ والتطورات المتوقع حصولياال.
مستقب ً

 العمؿ بكافة السبؿ والوسائؿ بيف فئات الجميور المختمفة ،مف أجؿ جعؿسياسات وأىداؼ وخدمات ىذه المؤسسة تتمقى رواجاً لدى ىذه الفئات.

 التصدي ألي ىجوـ عمى المؤسسة ،بتفنيد الدعايات واألكاذيب والمعموماتالخاطئة عنيا ،عف طريؽ نشر الحقائؽ التي مف شأنيا إعادة الثقة لمجميور.

الوظائف التي تقدميا لإلدارة بشكل خاص

 القياـ بجمع ودراسة المعمومات المتعمقة باإلدارة العميا لممؤسسة ،وردود أفعاؿالفئات الجماىيرية حوؿ سياساتيا وتسييرىا لممنظمة.

 المساعدة في تأميف االتصاؿ بيف المستويات اإلدارية المختمفة وبيف الجميورالداخمي مف جية أخرى.

 -قياميا بدور المستشار الشخصي ألعضاء مجمس اإلدارة ،ولجميع المدراء في

األقساـ المختمفة ،مف اعتمادىـ عند إصدار ق ارراتيـ وتعديؿ سياساتيـ ،عمى
النصح المقدـ ليـ مف طرؼ مختصي العالقات العامة.

وظائف العالقات العامة الحكومية

 -1تييئة األذىاف لمفيوـ التنمية بأبعادىا الشاممة ،والتضحيات التي تتطمبيا مف
جانب المواطنيف.

 -2تقديـ المعمومات الوافية لرجاؿ اإلعالـ عف خطط الحكومة وسياساتيا.

 -3إعالـ المواطنيف باالنجازات والمشروعات الناجحة التي تحققيا الحكومة.

 -4التعرؼ عمى آراء الجماىير واتجاىاتيا إزاء السياسات والبرامج االقتصادية
واالجتماعية.

 -5تبديد الشكوؾ والقضاء عمى حمالت اليمس والشائعات التي تيدؼ إلى التشكيؾ
في مصداقية عمؿ الحكومة.
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 -6إقناع المواطنيف بالتشريعات واإلصالحات الجديدة التي تممييا احتياجات
المجتمع المتغير.

 -7إزالة أسباب الصراع الداخمي بيف أبناء الوطف الواحد ،ودعـ الوحدة الوطنية
وتقديـ النصح لصانع القرار الحكومي.

 -8تييئة الجماىير لمتغييرات التي ستحدث إذا كاف لدى الحكومة برنامج إصالحي،

وتفسير ىذه التغييرات واإلصالحات ومساعدة الجميور عمى فيميا والتكيؼ

معيا.

 -9التنبؤ بالمشكالت التي يتوقع حدوثيا ورسـ الخطط والبرامج التي تؤدي إلى
التغمب عمييا.

الوظائف الحديثة لمعالقات العامة

نظ ػ ًار لتعقػػد وتشػػابؾ المسػػؤوليات والميػػاـ الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ أجي ػزة العالقػػات العامػػة
بالمؤسسػػات الحديثػػة وباعتبارىػػا مينػػة خدميػػة موجيػػة فقػػد وضػػعت جمعيػػة العالقػػات

العامػػة األمريكيػػة تعريػػؼ جػػامع شػػامؿ ليػػذه الوظيفػػة باعتبارىػػا نشػػاط شػػامؿ أو مظمػػة

يندرج في إطارىا أربعة عشرة نشاطًا حيويًا عمى النحو التالي:
-1النشر.

-2االتصاؿ.

-3الشؤوف العامة.
-4إدارة القضايا.

-5العالقات مع الجيات الحكومية.
-6العالقات العامة المالية.
-7العالقات مع المجتمع.
-8العالقات الصناعية.

-9العالقات العامة التسويقية.

-11العالقات العامة اإلنتاجية
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ىػذا إضػػافة إلػى مجموعػػة أخػػرى مػف األنشػػطة االتصػالية التػػي تمػػارس فػي إطػػار ىػػذه
الوظيفة كالترويج والعالقات مع وسائؿ اإلعالـ والدعاية واإلعالف.

ويوضح التعريؼ السابؽ المدى الواسع مف األنشطة والوظائؼ والمسػؤوليات المتعػددة

الت ػػي أص ػػبحت ممق ػػاة عم ػػى ع ػػاتؽ أجيػ ػزة العالق ػػات العام ػػة خاص ػػة يالح ػػظ أنػ ػو تم ػػت
إضػػافة مجموعػػة مػػف الوظػػائؼ الحديثػػة ليػػذه المينػػة لتمػػارس فػػي إطارىػػا وىػػي التػػي

سوؼ نقوـ بتناوليا كالتالي:

 -العالقات العامة وادارة القضايا.

 العالقات العامة والوظيفة التسويقية. العالقات العامة والوظيفة اإلنتاجية. -العالقات العامة والوظيفة المالية.

أو ًل -العالقات العامة وادارة القضايا

تعتبر المساىمة في حؿ قضايا اإلدارة مػف إحػدى المسػؤوليات المعاصػرة الممقػاة عمػى
عػػاتؽ أجي ػزة العالق ػػات العامػػة ف ػػي المنظمػػات المختمفػػة وى ػػو مػػا يتطم ػػب منيػػا القي ػػاـ

بد ارسػ ػػة أبعػ ػػاد المنػ ػػاخ االجتمػ ػػاعي واالقتصػ ػػادي والسياسػ ػػي الم ػ ػرتبط بالمشػ ػػكالت أو
القضايا المثارة والتي يمكف أف يكوف ليا تأثير عمى إدارة الفئات الجماىيريػة المتعاممػة

مع المنظمػة وبنػاء عمػى ىػذه الد ارسػة تتػولى العالقػات العامػة توضػيح المشػكالت إلػى
اإلدارة العمي ػػا وكيفي ػػة التعام ػػؿ معي ػػا ومحاول ػػة وض ػػع أنس ػػب الحم ػػوؿ لي ػػا قب ػػؿ تفاقمي ػػا

وتحوليا إلى أزمة يصعب حميا ويترتب عمى ذلؾ في كثير مف األحياف قيػاـ المنظمػة
بتعديؿ برامجيا وسياساتيا لمتكيؼ مع التغيرات المحيطة بيا.

ويشػػير مصػػطمح «إدارة القضػػايا» إلػػى إحػػدى الوظػػائؼ المتخصصػػة التػػي أصػػبحت

تابعة لمعالقات العامػة فػي غالبيػة المنشػ ت الحديثػة ووفقػاً ليػذه الوظيفػة يقػوـ ممارسػو

العالقات العامة بتحديد قضايا السياسػة العامػة الحاليػة فػي المجتمػع وتطػوير اسػتجابة
المنظمػػة تجاىيػػا وتؤكػػد ىػػذه العمميػػة عمػػى فعاليػػة ىػػذا الػػدور فػػي تشػػكيؿ السياسػػات

العامة ويتضح مف ذلؾ وجود عنصريف أساسييف يشكالف جوىر مفيوـ إدارة القضايا:
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أوليمااا :التحديػػد المبكػػر لمقضػػايا ذات التػػأثير المحتمػػؿ عمػػى المنظمػػة .ثاني ااً :إعػػداد
وتصميـ استجابة المنظمة بأسموب استراتيجي لمواجية التأثيرات المحتممة.

ويعرؼ الباحثوف /وظيفة إدارة القضايا /عمى أنيا:

«العمميػػة الفعالػػة التػػي تضػػـ المش ػاركة والتحديػػد والتقيػػيـ واالسػػتجابة لقضػػايا السياسػػة
العامة ذات التأثير عمى المنظمات وجماىيرىا»

ونظ ػ ًار ألف ىػػذه الوظيفػػة تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ السياسػػة العامػػة فيعتبرىػػا الػػبعض جػػزء مػػف
الشؤوف العامة والتي بدورىا تعد جزء مف الوظيفة األكبر لمعالقات العامة.

ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو سابقاً (ىوارد شاس) وىو أحد مستشاري العالقػات العامػة
م ػ ػػف إدارة القض ػ ػػايا تشػ ػ ػػمؿ تحدي ػ ػػد القضػ ػ ػػايا وتحميمي ػ ػػا ووضػ ػ ػػع األولوي ػ ػػات واختيػ ػ ػػار

االستراتيجيات المالئمة لمبرنامج وتنفيذ برامج األنشطة واالتصاالت وتقييـ الفعالية.

كما تشير بعض الكتابات إلى أف إدارة القضػايا ىػي ذلػؾ النشػاط الػذي يسػعى لتحديػد
القض ػػايا المحتمم ػػة أو الحالي ػػة التػ ػػي يمك ػػف أف ت ػػؤثر عمػ ػػى المنظم ػػة وتعبئ ػػة وتنسػ ػػيؽ

المصػػادر التنظيميػػة مػػف أجػػؿ التػػأثير االسػػتراتيجي عمػػى تطػػور تمػػؾ القضػػايا فاليػػدؼ

النيائي ليذا النشاط ىو تشكيؿ السياسة العامة مف أجؿ منفعة المنظمة.

فالمنظمػػات التػػي تسػػتعيف بجيػػاز العالقػػات العامػػة بشػػكؿ صػػحيح تقػػدر قيمػػة نصػػيحة

العالق ػػات العام ػػة ف ػػي تط ػػوير العالق ػػات العام ػػة ف ػػي تط ػػوير اس ػػتجابة المنظم ػػة نح ػػو
القض ػػايا الت ػػي تس ػػتجد وف ػػي المس ػػاعدة عم ػػى الت ػػأثير عم ػػى إدراؾ الجم ػػاىير الرئيس ػػية

لممنشأة نحو تمؾ القضايا ويعرؼ مصطمح إدارة القضايا عمى أنو:

«المقدرة عمى فيـ وتعبئػة وتنسػيؽ وتوجيػو كػؿ الوظػائؼ المخططػة واإلسػتراتجية وكػؿ
مي ػػارات الش ػػؤوف العام ػػة والعالق ػػات العام ػػة نح ػػو إنج ػػاز ى ػػدؼ واح ػػد وى ػػو المش ػػاركة

اإليجابية في تشكيؿ السياسة العامة التي تؤثر عمى المستقبؿ الفردي والتنظيمي»

وتنقسـ عممية إدارة القضايا إلى أربعة أجزاء رئيسية:

ال أف يتـ تحديػدىا كمػا يجػب أيضػًا تحديػد
 تحديد القضية :فالقضايا الممحة يجب أو ًالجماىير الرئيسية التي تأثرت بيذه القضية.
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 التخطاايط ووضاااع اإلسااتراتيجية :يجػػب أف يػػتـ وضػػع خطػػة لمتعامػػؿ مػػع القضػػاياالممحػػة التػػي تسػػتجد وتحديػػد االختيػػارات المختمفػػة التػػي تشػػمميا اإلسػػتراتيجية

كما يجب وضع جداوؿ زمنية واالتفاؽ عمى الميزانية الخاصة بيا.

 التنفيااذ :تعتبػػر ىػػذه ىػي مرحمػػة تنفيػػذ األنشػػطة الموضػػوعة فػػي الخطػػة لمعالجػػة مػػايسػتجد مػػف قضػايا وىػػي تشػمؿ كػالً مػف االتصػػاالت الداخميػة بػػإدارة المنشػػأة

وكذلؾ االتصاالت الخارجية لمتأثير عمى اإلدراؾ الخاص بالقضايا.

 التقيااايم :يج ػػب أف ي ػػتـ القي ػػاـ بتقي ػػيـ م ػػا س ػػبؽ تنفي ػػذه خاص ػػة بع ػػد إجػ ػراء أنش ػػطةاالتصػػاالت وذلػػؾ لتحديػػد مػػا إذا كانػػت األىػػداؼ الموضػػوعة مسػػبقا قػػد تػػـ
إنجازىػ ػ ػػا أـ ال ومػ ػ ػػا ىػ ػ ػػي جوانػ ػ ػػب التعػ ػ ػػديؿ الضػ ػ ػػرورية فػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػػتراتيجية

الموضوعية.

ويعرؼ مجمس الشؤوف العامة األمريكي إدارة القضايا عمى أنيا:

« أحػػد البػرامج التػػي تسػػتخدميا المنشػػأة لزيػػادة مسػػتوى معرفتيػػا بعمميػػة السياسػػة العامػػة
وتدعيـ دور المنشأة الفعاؿ في ىذه العممية»

وىكػػذا يمكػػف القػػوؿ :إف مصػػطمح القضػػايا العامػػة يشػػير إلػػى التأكيػػد عمػػى أف مػػف أىػػـ

ميارات العالقات العامة طرؽ قياميا بتقديـ النصح والمشورة إلدارة المنظمة.
التخطيط الستراتيجي وادارة القضايا

تتطمػب اسػػتجابة العالقػات العامػػة لتوقعػات اإلدارة العميػػا أف يقػوـ ممارسػػو ىػذه المينػػة

بػػالتفكير والتخطػػيط إلػػى مػػا ىػػو أبعػػد مػػف حػػدود العالقػػات كوظيفػػة إداريػػة فقػػط بمعنػػى

آخر القياـ بتحميػؿ وفيػـ احتياجػات واىتمامػات مختمػؼ الوحػدات العاممػة فػي المنظمػة

بجانب فيـ حاجات المجتمع المحيط بالمنظمة.

فمػػع تطػػور أنشػػطة ومس ػؤوليات العالقػػات العامػػة فػػي المنش ػ ت الحديثػػة لػػـ يعػػد دورىػػا

مقصو ًار عمى مجرد القياـ بإعداد وتنفيػذ مجموعػة مػف األنشػطة االتصػالية المعينػة بػؿ
لقػػد تعػػدت ذلػػؾ إلػػى األخػػذ بمنطػػؽ التفكيػػر االسػػتراتيجي والتخطػػيط العممػػي المػػدروس

سمفًا حتى تستطيع القياـ بعبء ما يسمى «إدارة قضايا المنظمة وبيئتيا المحيطة».
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وتسػػعى إدارات العالقػػات إلػػى التكامػػؿ مػػع عمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي لتتسػػؽ مػػع

خطط المنظمة اإلستراتيجية أي أنيا تستوعب األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمػة ثػـ تعيػد

تشكيميا في إطار العالقات العامة والتي عمييا أف تضع تفكي ًار استراتيجيًا يتناسػب مػع
األغراض العامة لممنظمة تحقؽ تمؾ األغراض البعيدة في ظؿ بيئة تتسـ بالتغير.

وفق ػاً ليػػذا الػػدور تعمػػؿ العالقػػات العامػػة كجيػػاز تحػػذير مبكػػر لكافػػة القضػػايا المػػؤثرة

عمػػى المنشػػأة والتخطػػيط لب ػرامج فعالػػة تمكػػف مػػف مواجيػػة آثارىػػا المحتممػػة عمػػى عمػػؿ
المنظمة.

وتػػتمخص ىػػذه الوظيفػػة فػػي مراقبػػة البيئػػة المحيطػػة بالمنظمػػة وتقػػديـ النصػػح والمشػػورة

لإلدارة العميا فيما يتعمػؽ بكافػة المتغيػرات والمواقػؼ داخػؿ وخػارج المنشػأة ويػتـ ترجمػة
ى ػػذه المش ػػورة ف ػػي ش ػػكؿ بػ ػرامج وخط ػػط اتص ػػالية توض ػػح دور ومسػ ػؤوليات العالق ػػات
العامػة فػػي القضػػية المثػػارة وعػػادة مػػا تكػػوف ىػذه الخطػػة طويمػػة المػػدى ممػػا يسػػاىـ فػػي

تحقيؽ النتائج التالية:

 -1إمكانيػػة إعػػداد ب ػرامج متكاممػػة تشػػتمؿ عمػػى جميػػع المجػػودات واألنشػػطة المطموبػػة
إلنجاز األىداؼ المحددة سمفًا.

 -2زيادة مشاركة اإلدارة العميا وتأييدىا.

 -3التأكيد عمى البرامج واألنشطة اإليجابية وليس الدفاعية لمعالقات العامة.
 -4إمكانية االختيار األمثؿ لمموضوعات والتوقيت والتكتيكات المتوقعة.

وبػػذلؾ تسػػتطيع العالقػػات العامػػة مسػػاعدة اإلدارة العميػػا فػػي مواجيػػة كافػػة التيديػػدات

التي يمكف أف تواجو المنظمة وتدعيـ موقفيا التنافسي (وعادة ما يكوف ىذا الػدعـ فػي

مجاؿ المساندة التسويقية) إضافة إلى حماية صورة المنشأة وسمعتيا الطيبة.

كمػػا يسػػاىـ أيض ػاً التخطػػيط االسػػتراتيجي لمعالقػػات العامػػة ودورىػػا فػػي معالجػػة قضػػايا
اإلدارة بشكؿ غير مباشر في الجوانب التالية:

 -1زيادة نصيب المنشأة في السوؽ العاممة فيو.

 -2زيػ ػػادة قػ ػػدرة المنظمػ ػػة عمػ ػػى اجتػ ػػذاب أفضػ ػػؿ العناصػ ػػر مػ ػػف المػ ػػوظفيف والعمػ ػػاؿ
لالنضماـ إلييا والعمؿ بيا.

 -3إمكانية اجتذاب مزيد مف المستثمريف ورؤوس األمواؿ.
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 -4زيادة رواج منتجاتيا وخدماتيا وثبات أسعارىا نسبيًا.

فػػاإلدارة باألىػػداؼ (أو مػػا يطمػػؽ عمػػى تسػػميتيا اإلدارة اإلسػػتراتيجية لمعالقػػات العامػػة)

تمثؿ أفضؿ تطبيؽ عممي لمنظـ المفتوحة حيث يتـ اإلعػداد خطػة وفقػًا لػردود األفعػاؿ

المتوقعػػة وقبػػؿ القيػػاـ بػػإجراء أو تنفيػػذ أي نشػػاط أو إصػػدار أي ق ػرار ويمكػػف تعريػػؼ

اإلدارة اإلستراتيجية عمى أنيا:

«العمميػة التػػي تمكػف أي منظمػػة أو منشػأة لأعمػػاؿ أو أي مؤسسػة غيػػر ىادفػة لمػربح
أو أي وكالة حكومية مف تحديػد المواقػؼ والفػرص ذات التػأثير الطويػؿ المػدى وتعبئػة

مختمؼ اإلمكانيات لتنفيذ إستراتيجية ناجحة».

وىكذا يدور التخطيط االستراتيجي لمعالقات العامة في مجػاؿ إدارة القضػايا فػي إطػار
اتخػاذ القػ اررات المتعمقػػة بتحديػػد أىػػداؼ البػرامج االتصػػالية وتحديػػد الجمػػاىير الرئيسػػية

المسػػتيدفة ووضػػع السياسػػات أو القواعػػد التػػي تواجػػو اختيػػار االسػػتراتيجيات المالئمػػة

وتحديد االستراتيجيات فال بد مف وجود عالقة وثيقة بيف ىػدؼ البرنػامج الشػامؿ وبػيف

األىداؼ الموضوعة لكؿ فئة جماىيرية وأيضاً بيف االستراتيجيات التي يتـ اختيارىا.

وتمثػػؿ النقطػػة الرئيسػػية ىنػػا فػػي أف االسػػتراتيجيات يػػتـ اختيارىػػا لتحقيػػؽ نتػػائج معينػػة

ىذه النتائج ىي التي سبؽ تحديدىا مف قبؿ في األىداؼ الموضوعة.

وعادة ما تقوـ المنظمات المعاصرة ببمورة أىدافيا العامة ومواقفيا مػف مختمػؽ القضػايا

ف ػػي نشػ ػرة تص ػػدرىا يطم ػػؽ عميي ػػا «بي ػػاف المي ػػاـ» حي ػػث تتح ػػدد فيي ػػا األى ػػداؼ العام ػػة

الطويمػػة والقصػػيرة المػػدى لممنظمػػة ككػػؿ .ومػػف أبػػرز األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ البيػػاف الػػذي

أصدرتو شركة (ميرؾ لممستحضرات الدوائية) والذي أوضحت فيو اليدؼ العاـ لوجود
المنظمة حيث تـ تمخيصو في العبارة التالية:

«إننػػا نعمػػؿ فػػي مجػػاؿ المحافظػػة عمػػى الحيػػاة اإلنسػػانية وتحسػػينيا» وىػػذه العبػػارة إنمػػا
تترجـ التزامات المنظمة تجاه جماىيرىا العامة كما توضح مسػئولياتيا االجتماعيػة فػي

بيئتيا المحيطة وبالتالي دورىا في المجتمع.

وتتضػح ىػػذه المسػؤولية فػػي كػػؿ مػا يصػػدر أو يػذاع أو ينشػػر عػػف المنظمػة كمػػا يمثػػؿ
االتجػػاه العػػاـ لكافػػة أنشػػطتيا االتصػػالية ووفق ػًا لػػذلؾ تقػػوـ العالقػػات العامػػة بػػدورىا فػػي
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صياغة بياف المياـ الممقاة عمى عاتقيا لمساندة المنظمة في تحقيؽ مياميا وذلػؾ مػف

خالؿ:

 -1جمع وتحميؿ المعمومات المتعمقػة بأوجػو التغيػر فػي معرفػة آراء وسػموؾ الجمػاىير
الرئيسية لممنشاة وحممة األسيـ أو المستثمريف.

 -2القي ػػاـ ب ػػدور المرك ػػز المح ػػوري لممعموم ػػات ع ػػف ك ػػؿ م ػػا يتعم ػػؽ بالمنظم ػػة وكقن ػػاة
رسمية لالتصاؿ بيف المنظمة وجماىيرىا المختمفة.

 -3القيػػاـ بنقػػؿ المعمومػػات واآراء والتفسػػيرات بشػػكؿ يمكػػف الجمػػاىير مػػف اإلحاطػػة
بكافة سياسات وأنشطة المنظمة والوقوؼ المسػتمر عمػى أي تطػورات تحػدث مػف
قبؿ المؤسسة وتؤثر عمييـ.

 -4التنسيؽ بيف األنشطة التي تؤثر عمى عالقات المنظمة مع جماىيرىا وغيرىـ مػف
الجماعات المؤثرة.

وتعكػػس ىػػذه الميػػاـ السػػابقة أىميػػة تخطػػيط العالقػػات العامػػة ألنشػػطتيا إلدارة قضػػايا

المنظمػػة بشػػكؿ فعػػاؿ فكممػػا ارتبطػػت أنشػػطة وميػػاـ العالقػػات العامػػة بأىػػداؼ عمميػػة
قابم ػػة لمقي ػػاس كمم ػػا أص ػػبحت ج ػػزء ال يتجػ ػ أز م ػػف إدارة المنظم ػػة كك ػػؿ ذل ػػؾ ألف تم ػػؾ

األىداؼ ىي التي:

 -تركز وتوجو عممية إعداد وتطوير استراتيجيات وتكنيكات البرامج االتصالية.

 تتػ ػػيح مجػ ػػاالت التوجيػ ػػو واإلرش ػ ػاد ألولئػ ػػؾ القػ ػػائميف عمػ ػػى تنفيػ ػػذ الب ػ ػرامج والخطػ ػػطالموضوعة.

 تػػوفر المع ػػايير لتقيػػيـ م ػػدى التقػػدـ ال ػػذي ت ػػـ إح ػ ارزه وقي ػػاس فعاليػػة الت ػػأثيرات الت ػػيأحدثتيا البرامج المنفذة.

واذا كانت أىداؼ خطط العالقات العامة ىي المعيار الرئيسي لتقييـ نتائجيا فإف ىػذه

األىػػداؼ اليامػػة تعتبػػر ىػػي المعيػػار األساسػػي لقيػػاس النتػػائج عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة
تنظيمية وعمى مستوى األفػراد األعضػاء فييػا بمػا فػي ذلػؾ إدارة العالقػات العامػة وىػو

ما يعني أف تعمؿ العالقات العامة في إطار خطة المنظمة الشاممة لػإلدارة مػف خػالؿ

األى ػػداؼ وال ػػذي تعتب ػػر التطبي ػػؽ العمم ػػي الح ػػديث لمعالق ػػات العام ػػة ف ػػي إدارة قض ػػايا

المنظمة.
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ثانياً  -العالقات العامة والوظيفة التسويقية

يعتبر التسويؽ نشاط مف أنشطة األعمػاؿ التػي تتضػمف انسػياب السػمع والخػدمات مػف

م اركػػز اإلنتػػاج إلػػى م ػواطف االسػػتيالؾ وىػػو بيػػذه الصػػفة يشػػمؿ جميػػع الجيػػود التػػي

ترمي إلى خمؽ المنافع المكانية والزمنية والتبادلية لمسمع.

ويتعامؿ اإلنتاج والتسويؽ فيما بينيما إلشباع رغبات المستيمكيف بػؿ يمكػف القػوؿ بػأف
النشػػاط التسػػويقي بوجػػو عػػاـ يسػػبؽ اإلنتػػاج ويسػػتمر أثنػػاءه ثػػـ يمعػػب أىػػـ وأكبػػر أدواره

بعد االنتياء مف اإلنتاج ويستمر بعد ذلؾ ليدخؿ في دراسة المستيمكيف.

فوظيفػ ػػة التسػ ػػويؽ تعػ ػػد ميػ ػػدانًا متسػ ػػعًا ينطػ ػػوي عمػ ػػى العديػ ػػد مػ ػػف المجػ ػػاالت كتحديػ ػػد

السياسػات التسػويقية وتحميػػؿ وظيفػة البيػػع واسػتخداـ أبحػاث السػػوؽ وتنميػة اإلجػراءات

الفعالػػة لممبيعػػات وتكػػويف الييكػػؿ التنظيمػػي لممبيعػػات وتػػدريب رجػػاؿ البيػػع وتحفيػػزىـ

واستخداـ الجيود الترويجية الكافية والمناسبة واالستغالؿ الفعاؿ لإلعالف.

وعمى الرغـ مف أف التسويؽ يتوجو مباشرة نحو المسػتيمكيف إال أنػو يػرتبط بالعديػد مػف

الفئ ػػات الجماىيري ػػة األخػ ػػرى كرج ػػاؿ البي ػػع والمتعيػ ػػديف وتج ػػار التجزئ ػػة والمؤسسػ ػػات

والوكاالت اإلعالنية كما يعتمد نجاح ىػذا النشػاط عمػى األبحػاث التسػويقية التػي تػوفر

المعمومات الالزمة عف المستيمكيف وتعتبر عممية تدعيـ العالقات مع المستيمكيف مف
أىـ مسئوليات العالقات العامة في المنشأة.

ويشير الباحثوف في ىذا الصدد إلى أف مختمؼ األنشطة التسػويقية ذات أبعػاد مباشػرة
ت ػرتبط بالعالقػػات العامػػة ويوضػػح ىػػذه العالقػػات التعريػػؼ الخػػاص بالنشػػاط التسػػويقي

ال ػػذي وض ػػعتو م ػػؤخ ًار مؤسس ػػة التس ػػويؽ األمريكي ػػة وال ػػذي يع ػػرؼ التس ػػويؽ عم ػػى أن ػػو

(عممي ػػة م ػػف التخط ػػيط والتنفي ػػذ لمف ػػاىيـ «المن ػػتج» التس ػػعير ،الت ػػرويج ،التوزي ػػع والت ػػي
تتعمؽ باألفكار والسمع الخدمات بيدؼ خمؽ عالقة تبادلية تؤدي إلػى إشػباع األىػداؼ

الفردية والتنظيمية)

والجػدي ر بالػػذكر أف ىنػػاؾ اتجػػاه مت ازيػػد إلدخػاؿ مفػػاىيـ العالقػػات العامػػة وأسػػاليبيا فػػي
التسػػويؽ وسياسػػاتو بػػؿ لقػػد اتجػػو العديػػد مػػف الممارسػػيف فػػي المجػػاؿ التسػػويقي ومجػػاؿ

العالقات العامة إلى إحداث تكامؿ مباشر بيف أنشػطة كػؿ مػف الػوظيفتيف إضػافة إلػى
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اسػ ػػتخداـ العالقػ ػػات العامػ ػػة بمفاىيميػ ػػا وأسػ ػػاليبيا االتصػ ػػالية المختمفػ ػػة لتنميػ ػػة قػ ػػدرات

البائعيف.

ويػرتبط بيػػذه االتجاىػات التحػػوؿ الحػديث إلػػى زيػادة االعتمػػاد عمػى بحػػوث االتجاىػػات
المتعمقة وكقاعػدة عمييػا خطػط وبػرامج التسػويؽ تتصػؼ بالكفػاءة والقػدرة حيػث تسػعى

تم ػػؾ البح ػػوث المتعمق ػػة إل ػػى د ارس ػػة األس ػػباب الت ػػي تكم ػػف وراء اتجاىػ ػات وآراء أفػ ػراد
الجميػػور وىػػو مػػا ال يمكػػف تحقيقػػو باس ػػتخداـ االسػػتطالعات التػػي ترسػػؿ بالبريػػد ب ػػؿ

تتطم ػػب إجػ ػراء د ارس ػػات مس ػػحية تقت ػػرف بالمق ػػابالت المقنن ػػة م ػػع الجمي ػػور المس ػػتيدؼ

بجانب أف ىذه الدراسات تخدـ فػي جانػب منيػا عمميػات تنميػة المبيعػات وتكشػؼ عػف

دواعي التغيير ولوازمو في سياسات المنظمة وانتاجيا.

وفيم ػػا يم ػػي مجموع ػػة م ػػف األنش ػػطة والمي ػػاـ الت ػػي تت ػػولى العالق ػػات العام ػػة القي ػػاـ بي ػػا

لمساعدة الوظيفة التسويقية عمى إنجاز أىدافيا في المنشأة:

 -1المساعدة في بيع الفكرة أو المفيوـ العاـ الذي يدور حولو المنتج أو الخدمة التي
تقػ ػػدميا المنظمػ ػػة وي ػ ػرتبط بػ ػػذلؾ اسػ ػػتخداـ وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ والتػ ػػرويج المختمفػ ػػة
كالمع ػ ػػارض والمطبوع ػ ػػات لتك ػ ػػويف الص ػ ػػورة الذىني ػ ػػة المتناس ػ ػػبة ع ػ ػػف المنظم ػ ػػة

ومنتجاتيا لدى جميور المستيمكيف.

والعالقات العامة بذلؾ تساىـ في تكويف ما اصطمح الباحثوف عمى تسػميتو «الصػورة
الذىنية التسويقية» لممنظمة ككؿ وبالتالي لمنتجاتيا وخدماتيا.

 -2تتولى العالقات العامػة مػف خػالؿ أنشػطتيا االتصػالية الداخميػة فػي المنظمػة دعػـ
واس ػػتمرار االلتػ ػزاـ التنظيم ػػي م ػػف قب ػػؿ إدراة التس ػػويؽ بوجي ػػة نظ ػػر اإلدارة العمي ػػا

وسياستيا وىو ما ينعكس بدوره عمى مختمؼ أنشطتيا التسويقية واإلعالنية.

 -3تساعد العالقات العامة عمى إنجاز أىداؼ إدارة التسويؽ في المجاالت التالية:

 الترويج :لممنظمة ككؿ ومنتجاتيا حيػث يعػرؼ النشػاط الترويجػي كأحػدوظػائؼ العالقػػات العامػػة فػػي المنشػػأة ويتضػػمف مجموعػػة مػػف األنشػػطة
الخاصة كاألحداث والمناسبات العامػة والخاصػة التػي تسػاىـ العالقػات

العام ػػة ف ػػي تنظيمي ػػا لممنش ػػأة بي ػػدؼ تك ػػويف وج ػػذب االىتم ػػاـ لممنش ػػأة
ومنتجاتيا
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 الدعاياة :وىػػي مػػف وظػائؼ العالقػػات العامػػة التػي تتضػػمف نشػػر خطػػطمس ػػتيدفة وتصػ ػػميـ ونق ػػؿ الرسػ ػػائؿ اإلعالمي ػػة عبػ ػػر وس ػػائؿ االتصػ ػػاؿ

الجماىيري لتدعيـ االىتمامات الخاصة بالمنظمة ومنتجاتيا.

 -4المسػػاعدة فػػي تػػدعيـ العالقػػات مػػع مختمػػؼ الوسػػائؿ والمنظمػػات اإلعالميػػة التػػي
تعتمػ ػػد عمييػ ػػا إدارة التسػ ػػويؽ فػ ػػي إنجػ ػػاز جانػ ػػب كبيػ ػػر مػ ػػف أنشػ ػػطتيا اإلعالنيػ ػػة

والتسويقية وىو ما يطمؽ عميو «العالقػات اإلعالميػة» كإحػدى وظػائؼ العالقػات

العامة في المجاؿ التسويقي.

 -5المسػػاىمة فػػي إقامػػة وتػػدعيـ أواصػػر الصػػمة بػػيف المنظمػػة وجميػػور المسػػتيمكيف
س ػواء الحػػالييف أو الم ػرتقبيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػميـ الرسػػائؿ االتصػػالية التػػي

تحػػيط فئػػات ىػػذا الجميػػور عمم ػاً بالحقػػائؽ والبيانػػات والمعمومػػات عػػف المنظمػػة

وأنش ػ ػػطتيا ومنتجاتي ػ ػػا أو خ ػ ػػدماتيا وى ػ ػػي العممي ػ ػػة الت ػ ػػي يطم ػ ػػؽ عميي ػ ػػا «تثقي ػ ػػؼ

الجميور».

 -6تساىـ العالقات العامة في تحقيؽ جانب كبير مف أىػداؼ الخطػة التسػويقية التػي
تسعى إلى انجازىا إدارة التسويؽ ومن أىم تمك األىداف ما يمي:

 المسػػاعدة فػػي خمػػؽ وتػػدعيـ اإلدراؾ لػػدى فئػػات الجميػػور بالمنظمػػةومنتجاتيا أو بعض ىذه المنتجات وأنواعيا.

 -المسػػاعدة فػػي تػػرويج المبيعػػات مػػف خػػالؿ وسػػائؿ التػػرويج المختمفػػة

التي تستعيف بيا العالقات العامة كدعوة بعض فئات الجميور إلػى

حض ػػور المناس ػػبات الت ػػي تنظمي ػػا المنش ػػأة أو إجػ ػراء بع ػػض أوج ػػو

التخفيضػػات فػػي منتجاتيػػا أو تقػػديـ بعػػض الخػػدمات المجانيػػة إلػػى

جميور المستيمكيف.

 المسػاىمة فػػي إيجػػاد فػػرص الحصػوؿ عمػػى المكافػ ت والحػوافز التػػيتقػ ػػدميا المنظمػ ػػة إلػ ػػى كبػ ػػار رجػ ػػاؿ البيػ ػػع والوكػ ػػاالت والمؤسسػ ػػات
البيعية التي تستخدـ كمنافذ لبيع المنتجات.

 القياـ باالشتراؾ في إعداد وتنظيـ المعارض والمػؤتمرات التػي يمكػفأف تس ػػاعد عم ػػى مواجي ػػة عوام ػػؿ المنافس ػػة التس ػػويقية الت ػػي تواج ػػو
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المنظمة وتندرج الوسائؿ الترويجية التي تستخدميا العالقات العامة

تحػػت إطػػار «أنشػػطة الترفيػػو التجػػاري» والتػػي تيػػدؼ إلػػى التػػرويج

الس ػػـ المنش ػػأة ومنتجاتي ػػا أو خ ػػدماتيا باإلض ػػافة إل ػػى أف المع ػػارؼ
والمػػؤتمرات التػػي تسػػاىـ العالقػػات العامػػة فػػي تنظيميػػا تقػػوـ بػػدور
م ػػزدوج في ػػي م ػػف ناحي ػػة لي ػػا دور تثقيف ػػي ف ػػي خم ػػؽ اإلدراؾ ل ػػدى

المس ػػتيمكيف الح ػػالييف ع ػػف الس ػػمع والمنتج ػػات الجي ػػدة وم ػػف ناحيػ ػػة
أخرى تقوـ بدور بيعي لممنتجات الحالية وتتيح الفرصة لممستيمكيف

لتقػ ػػديـ آرائيػ ػػـ حوليػ ػػا أو مقترحػ ػػاتيـ بشػ ػػأف التطػ ػػورات المس ػ ػػتقبمية

لمنتجات المنظمة.

 -المسػػاىمة فػػي إعػػداد وتنفيػػذ البحػػوث التسػػويقية ذات الطػػابع الكيفػػي

والتي تتعمؽ بدراسة الصورة الذىنية لممنظمة باإلضافة إلى البحوث
الكميػة والتػي تيػتـ بمسػتويات االسػتجابة واإلدراؾ ألنشػطة المنظمػػة

وسياساتيا.

كذلؾ يؤكد واقع الحاؿ في المنظمات المعاصرة عمى أف العالقة بيف العالقػات العامػة

والتسويؽ أصبحت حقيقة عممية ليػا انعكاسػات قويػة وواضػحة عمػى التسػويؽ بخططػو

وعممياتػػو حيػػث يشػػير البػػاحثوف إلػػى أف مػػف أىػػـ نتػػائج تػػأثيرات العالقػػات العامػػة عمػػى
النشاط التسويقي مايمي:

 -أف تعمؿ أنشطة العالقات العامة لمساندة البيع.

 -اإلسيامات في المفاىيـ الخاصة بإستراتيجية التسويؽ.

 استخداـ السمع والخدمات بكيفية سميمة عف طريؽ نظاـ يقوـ عمى استرجاع األثر. إحداث تكامؿ بيف الحاجة إلى السمع والخدمات واالتجاه إلى تحسنيا وتطويرىا.ىذا وتتخذ ممارسة مفاىيـ العالقات العامة في مجاؿ التسويؽ شكميف أساسييف:
 -المعاونة في كشؼ الحقائؽ كميا أو بعضيا التي تميد لمتسويؽ.

 -اإلسػػياـ فػػي التخط ػيط لمسػػمعة وكممػػا تػػـ ذلػػؾ فػػي وقػػت مبكػػر ازدادت فػػرص

النجاح ودالالتو أماـ العالقات العامة ويكوف إسياـ العالقات العامػة فػي محػيط
نقؿ المعمومات عف السمعة ومالمحيا واستخداماتيا ودائرة ىذا االستخداـ.
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ثالثاً -العالقات العامة والوظيفة اإلنتاجية

يطمؽ االقتصاديوف لفظ (اإلنتػاج) ليشػمؿ جميػع األنشػطة الخاصػة بتجميػع المػوارد ثػـ

تشكيميا ثـ توصيميا إلى أيدي المستيمكيف في شػكؿ سػمع وخػدمات تحقػؽ إشػباعًا ليػـ
ولػػذا فإنػػو طبقػ ػاً لممفيػػوـ االقتصػػادي ف ػػإف النشػػاط اإلنتػػاجي يش ػػمؿ عػػدد مػػف المن ػػافع
الشكمية والزمنية والتبادلية لمسمع بينما يعتبر المفيوـ اإلداري ليذا النشاط أكثر تحديػدًا

حيػػث يقتصػػر عمػػى المنػػافع الشػػكمية فقػػط ويقصػػد بيػػا تحويػػؿ شػػكؿ المػػادة الخػػاـ عػػف

طريػػؽ العمميػػات الصػػناعية واعطاؤىػػا شػػكؿ جديػػد يحقػػؽ إشػػباع وبالتػػالي يضػػيؼ إلػػى
قيمتيػا وسػواء كػاف مفيػوـ الوظيفػة اإلنتاجيػة اقتصػاديًا أو إداريػًا فػإف مسػئوليات نشػػاط

اإلنتػػاج فػػي أيػػة منظمػػة صػػناعية تتحػػدد فػػي تنميػػة أفضػػؿ الطػػرؽ والخطػػط لتصػػنيع
المنتجػػات المعينػػة وتنس ػػيؽ القػػوى العامم ػػة الالزمػػة والحصػػوؿ عم ػػى الم ػواد والمع ػػدات

والتسييالت والتنسيؽ بينيما ،وانتاج المنتجات وتسػميميا لنشػاط التسػويؽ أو المسػتيمؾ

ومػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف العديػػد مػػف المسػػئوليات األخػػرى كاختبػػار موقػػع المصػػنع وتصػػميـ

مبانيو ،والتخطػيط لإلنتػاج ،والتخطػيط الػداخمي لممصػنع ولممػواد وعناصػر اإلنتػاج مػف
حيث الكمية الواجب توافرىا ومصادر الشراء وعدد المورديف وسياسة التعامؿ معيـ.

يتضػح مػف ىػذا العػػرض أف الوظيفػة اإلنتاجيػة تنطػوي عمػػى العديػد مػف األنشػػطة ذات

األبعػػاد االتصػػالية التػػي يمكػػف لمعالقػػات العامػػة أف تسػػاعد عمػػى إنجازىػػا مػػف خ ػػالؿ

دورىػػا المس ػػاعد وأنشػػطتيا االتص ػػالية المختمف ػػة ،ونظ ػ اًر ألىمي ػػة الػػدور المع ػػاوف ال ػػذي

يمكػػف أف تقػػوـ بػػو العالقػػات العامػػة فػػي النشػػاط اإلنتػػاجي لممنظمػػة يطمػػؽ عمييػػا فػػي

بػػبعض البػػاحثيف مصػػطمح (العالقػػات العامػػة اإلنتاجيػػة) وذلػػؾ لتمييػػز نشػػاط العالقػػات
العامة في ىذا المجاؿ عف غيره مف أوجو األنشطة األخرى التي تتولى مسػئوليتيا فػي

المجاالت التنظيمية األخرى.

وتقوـ العالقات العامة وفقًا ليذا النوع مف النشاط الحػديث بػالترويج لممنػتج أو الخدمػة

التػػي تقػػدميا المنظمػػة لممجتمػػع مػػف خػػالؿ الوسػػائؿ اإلعالميػػة المختمفػػة والقيػػاـ بإقنػػاع
رجػػاؿ اإلعػػالـ والصػػحافة بالكتابػػة عػػف منتجػػات وخػػدمات المنظمػػة بأسػػموب إيجػػابي

يؤدي إلى ترغيب أفراد الجميور لمتعرؼ عمى ىذا المنتج وتجربتو.
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وتتضح أىمية العالقات العامة في ىذا المجاؿ خاصة بالنسبة لممنتجات الجديدة التي

تق ػػدميا المنظم ػػة والت ػػي تحت ػػاج إل ػػى كثي ػػر م ػػف االس ػػتثمارات لتق ػػديميا إل ػػى الجمي ػػور

واقناعيـ بشرائيا واسػتخداميا وىػو مػا يمكػف أف تسػيـ فيػو العالقػات العامػة مػف خػالؿ

دورىا في تنظػيـ المعػارض واألحػداث الخاصػة والمػؤتمرات الصػحفية واعػداد النشػرات

الصػػحفية التػػي تػػوزع عمػػى رجػػاؿ الصػػحافة واإلعػػالـ ومنافػػذ البيػػع وسػػائر المنظمػػات
والمؤسسات التجارية األخرى المتعاممة مع المنظمة.

ونظ ػ اًر ألىميػػة المػػوزعيف بالنسػػبة لمنتجػػات المنظمػػة كحمقػػة اتصػػاؿ بػػيف المنشػػأة (أو

المنتج النيائي) والمستيمؾ األخير واعتماد السياسة اإلنتاجية والتسػويقية لممنشػأة عمػى
العالقة القائمة بينيا وبيف الموزعيف كفئة مػف عمالئيػا الميمػيف فػإف السياسػة الحكيمػة
تقضػػي بػػأف تكػػوف المنشػػأة عمػػى اتصػػاؿ دائػػـ ومسػػتمر بيػػذه الفئػػة وىػػو مػػا تقػػوـ بػػو
العالقات العامة مف خالؿ مجموعة مف المياـ ىي:

 -1تنظيـ زيارات الموزعيف وموظفييـ لممنظمة ومصانعيـ.

 -2رفع الروح المعنوية وتشجيع المنافسة السميمة بينيـ وذلؾ بتنظيـ المسابقات التػي
تجري بيف الحيف واآخر.

 -3شرح السياسة العامة لممنشأة وخاصة السياسة التسويقية واإلعالنية حيث ال يقبػؿ

الموزعػ ػوف عم ػػى شػ ػراء الس ػػمع إال إذا تأك ػػدوا أف ىن ػػاؾ طم ػػب منتظ ػػر عميي ػػا ،مم ػػا

يتطمب مف العالقات العامة أف تقوـ بإقنػاعيـ بجيػود المنظمػة التػي تبػذليا لتوجيػو

الطمب المرتقب إلييـ وأف تتػولى شػرح البرنػامج اإلعالنػي وموعػده وكيفيتػو كمػا قػد

تساىـ المنشأة بجزء مػف تكػاليؼ اإلعػالف فػي منػاطقيـ أو إمػدادىـ بأصػوؿ إنتػاج
اإلعالنات حيث يتولى الموزعوف نشرىا عمى نفقتيـ الخاصة.

 -4تنظيـ دراسات ثقافية لمموزعيف وموظفيـ وخاصة في شؤوف اإلدارة والبيع.

 -5د ارسػػة اتجاىػػات المػػوزعيف ورغبػػاتيـ لرفعيػػا إلػػى المسػػئوليف عػػف وضػػع السياسػػة
اإلنتاجية والتسويقية.

 -6تحميؿ الشكاوى التي ترد منيـ والعمؿ عمى إزالة أسبابيا.

ىذا باإلضافة إلى العديد مف المجاالت واألنشطة الداخمية والخارجيػة المتعمقػة بوظيفػة
اإلنتاج والتي يمكف لمعالقات العامة أف تساىـ في إنجازىا وذلؾ كما يمي:
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أو ًل :عمى مستوى المجال الخارجي لممنشأة:

 -1المسػػاىمة فػػي اختيػػار موقػػع المشػػروع وحجمػػو وذلػػؾ مػػف خػػالؿ أنشػػطة العالقػػات

العام ػػة ف ػػي مج ػػاؿ البح ػػث والد ارس ػػة وجم ػػع المعموم ػػات ع ػػف مختم ػػؼ المتغيػ ػرات

البيئية والتسويقية المحيطة بالمنشأة.

 -2المساىمة في االتصاؿ بالمنظمات العاممة في تنسيؽ مجاؿ عمػؿ المنظمػة التػابع
ليػػا جيػػاز العالقػػات العامػػة وذلػػؾ لتػػوفير المعمومػػات والبيانػػات األزمػػة عػػف حجػػـ

مشروعاتيـ ومواقعيا ونوعية منتجاتيـ.

 -3االتصاؿ بالمورديف لممساىمة في توفير المواد الخاـ المطموبة لإلنتاج.

 -4إع ػػداد وتنفي ػػذ الخط ػػط والبػ ػرامج االتص ػػالية م ػػف خ ػػالؿ وس ػػائؿ اإلع ػػالـ المختمف ػػة
لتدعيـ مركز المنشأة ومنتجاتيا في السوؽ.

 -5إعداد وتنفيذ الدراسات الرامية إلى استطالع آراء الجماىير والتعرؼ عمى رغبػات
العمالء نحو منتجاتيا المنشأة أو خدماتيا واعداد التقارير الالزمة في ىذا الِشػأف
وتوصيميا إلى القائميف عمى إدارة اإلنتاج لالستفادة منيا فػي تعػدي المنتجػات أو
إدخاؿ بعض أوجو التغيير عمييا بما يتوافؽ مع احتياجات الجماىير.

ثانياً :عمى مستوى المجال الداخمي لممنشأة

تسػػاىـ العالقػػات العامػػة فػػي إقامػػة نظػػاـ لالتصػػاالت الفعالػػة ذي اتجػػاىيف س ػواء بػػيف
العػػامميف بعض ػػيـ ال ػػبعض م ػػف ناحي ػػة أو بيػػنيـ وب ػػيف المس ػػتويات اإلداري ػػة العمي ػػا م ػػف

ناحيػ ػػة إعػ ػػداد المعمومػ ػػات الالزمػ ػػة المتعمقػ ػػة بأىػ ػػداؼ التنظػ ػػيـ وواجبػ ػػات اإلدارة نحػ ػػو

العا مميف وتستخدـ العالقات العامػة فػي سػبيؿ ذلػؾ التقػارير والمطبوعػات الدوريػة التػي

تقوـ بإصدارىا «كصحيفة المؤسسة».

 -1يساعد ىذا النظاـ االتصالي إدارة اإلنتاج فػي إبػالغ العػامميف رأييػا فػي مسػتويات
األداء واإلنتػػاج وفػػي نفػػس الوقػػت التعػػرؼ عمػػى رغبػػاتيـ ومشػػكالتيـ ورد الفعػػؿ تجػػاه

سياسػػتيا واألوامػػر التػػي تصػػدرىا لمعػػامميف وتسػػتعيف العالقػػات العامػػة فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ

بالوسائؿ التالية:

 -إصدار صناديؽ الشكاوى والمقترحات.
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 القيػػاـ بػػإجراء اسػػتفتاءات لم ػرأي العػػاـ واالتجاىػػات السػػائدة بػػيف العػػامميف فػػي مجػػاؿاإلنتاج.

 -المساىمة في إعداد وتنظيـ المجالس المشتركة لإلنتاج والخدمات.

 -المساىمة في إعداد وتنظيـ الدورات التدريبية لمعامميف في المجاؿ اإلنتاجي.

 -2تساىـ العالقات العامة مف خالؿ أنشطتيا المتنوعة بخمؽ الشػعور باالنتمػاء لػدى
العػػامميف ودعػػـ الشػػعور بػػااللتزاـ التنظيمػػي والمسػػئولية نحػػو األىػػداؼ العامػػة لممشػػروع

مما يؤدي إلى رفع معدالت األداء واإلنتاج.

 -3نظ اًر لالرتباط الوثيؽ بيف أنشػطة العالقػات العامػة والجوانػب النفسػية واالجتماعيػة

لجميػ ػػور العػ ػػامميف وانتشػ ػػار مفيػ ػػوـ اليندسػ ػػة البش ػ ػرية فػ ػػي المجػ ػػاالت العمميػ ػػة لمبيئػ ػػة

التنظيمية فػإف العالقػات العامػة يمكنيػا أف تسػاعد عمػى تحديػد أفضػؿ الطػرؽ لتصػميـ

العمؿ مف حيث التيوية وكمية اإلضاءة ومساحة الموقع ومدى مالئمتو لمعامميف.
رابعاً -العالقات العامة والوظيفة المالية

تعتبػر الوظيفػة الماليػة مػف الوظػائؼ الحيويػة ألي منشػأة نظػ اًر لوجػود احتياجػات ماليػة

دائمة ينبغي إشباعيا بطريقة مناسبة مثؿ دفع المرتبػات واألجػور وشػراء المػوارد الخػاـ
والميم ػػات وتجيي ػػز المص ػػنع ب ػػاآالت والمع ػػدات الالزم ػػة والحص ػػوؿ عم ػػى األ ارض ػػي

والمبػػاني المطموبػػة والبيػػع باألجػػؿ لمعمػػالء واج ػراء الترتيبػػات الالزمػػة لمحصػػوؿ عمػػى

القػروض المصػرفية الكافيػة واالتصػاؿ بالمنشػ ت التجاريػة واألسػواؽ الماليػة والمػورديف

وأصػػحاب رؤوس األم ػواؿ والجي ػػات الحكوميػػة لضػػماف تس ػػييؿ اإلج ػراءات االئتماني ػػة
وسالمة مركز المنشأة المالي.

وبالرغـ مف أف الوظيفة المالية تعد مف الوظائؼ اإلدارية المتخصصة في المنشػأة إال
أف مياميػػا تنطػػوي عمػػى العديػػد مػػف األنشػػطة ذات األبعػػاد االتصػػالية وىػػي مػػف نػػوع

المياـ التي يمكف أف تسيـ العالقات العامة في إنجازىا ولذا يطمؽ الباحثوف عمى ىذا
الػ ػػدور المػ ػػالي الػ ػػذي تقػ ػػوـ بػ ػػو العالقػ ػػات العامػ ػػة فػ ػػي المنش ػ ػ ت المعاص ػ ػرة مصػ ػػطمح

«العالق ػػات العام ػػة المالي ػػة» كم ػػا يطم ػػؽ عم ػػى تم ػػؾ األنش ػػطة المالي ػػة الت ػػي تس ػػيـ ف ػػي
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تحقيقيػػا العالقػػات العامػػة مصػػطمح «العالقػػات الماليػػة» أو العالقػػات مػػع المسػػتثمر»

باعتبارىا إحدى وظائؼ العالقات العامة في المنظمة.

فقد أصبحت تعتمد العديػد مػف المنظمػات المعاصػرة عمػى العالقػات العامػة فػي إنجػاز

العديػ ػد م ػػف المي ػػاـ المالي ػػة االتص ػػالية لض ػػماف ج ػػذب مزي ػػد م ػػف رؤوس األمػ ػواؿ الت ػػي
تمتمكيا القطاعات الجماىيرية المتعامؿ معيا ويعتبر اليدؼ الرئيسي لمعالقػات العامػة
ف ػػي ى ػػذه الحال ػػة ى ػػو إقام ػػة وت ػػدعيـ س ػػمعة المنظم ػػة عم ػػى النح ػػو ال ػػذي يمكني ػػا م ػػف

الحصػوؿ عمػػى األمػواؿ الالزمػػة وىػػو مػػا يػرتبط بصػػورتيا الذىنيػػة ومركزىػػا المػػالي فػػي

األسواؽ المالية.

وتي ػػتـ األنش ػػطة االتصػ ػػالية ذات األبع ػػاد الماليػ ػػة الت ػػي تس ػػيـ فييػ ػػا العالق ػػات العامػ ػػة

بالتعامؿ والتػأثير عمػى فئػات عريضػة مػف الجمػاىير كػالبنوؾ وشػركات التػأميف وحممػة

األس ػ ػػيـ والس ػ ػػندات والجمي ػ ػػور الع ػ ػػاـ م ػ ػػف المس ػ ػػتثمريف والبي ػ ػػوت المالي ػ ػػة والش ػ ػػركات

االستثمارية واالتحادات والنقابػات المحممػيف المػالييف والمحاسػبيف والمؤسسػات القانونيػة

والصحافة المالية وسائر الوسائؿ اإلعالمية.

وتبرز أىمية دور العالقات العامة في ىذا المجاؿ مف ضرورة إحاطة المجتمع المالي

وفئػات المسػتثمريف دومػاً بكافػػة الجوانػب المحيطػة بالمنشػأة مػػف حيػث خططيػا الحاليػػة

ػتثمارتيا ورؤوس أموالي ػ ػ ػػا والتوس ػ ػ ػػعات
والمس ػ ػ ػػتقبمية وتاريخي ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػالي ومق ػ ػ ػػدار اس ػ ػ ػ ا
والمشػػروعات المزمػػع إقامتيػػا وىػػو األمػػر الػػذي فػػرض عمػػى العالقػػات العامػػة أف تقػػدـ

نوعية خاصة مف البيانات والمعمومات ذات طبيعة اتصالية بأسػموب مبسػط وتفصػيمي

مع مراعاة مالءمتيا لخصائص كؿ فئة مف الفئات الجماىيرية التي تيتـ بيذه النوعية
مػػف البيانػػات وىػػو مػػا يسػػتدعي أف يكػػوف القػػائموف عمػػى جيػػاز العالقػػات العامػػة فػػي
المنشػػأة م ػػف ذوي الخب ػرة والمي ػػارة والمعرف ػػة بػػاألمور واإلجػ ػراءات الماليػػة الس ػػائدة ف ػػي

المجتم ػػع ك ػػالموائح الحكومي ػػة والمعرف ػػة ب ػػالنظـ السياس ػػية واالقتص ػػادية القائم ػػة وحرك ػػة

بيػػوت المػػاؿ وأسػػعار األسػػيـ والسػػندات ووسػػائؿ اإلعػػالـ الماليػػة ،مػػع ضػػرورة تواجػػد

خمفية معرفية في مجاؿ المحاسبة والتجارة والعالقات الصناعية وادارة األعماؿ.

وفيمػػا يمػػي أوجػػو األنشػػطة الماليػػة التػػي تتػػولى العالقػػات العامػػة المسػػاىمة فػػي إنجازىػػا

في المنشأة:
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 -1المسػ ػػاىمة فػ ػػي إعػ ػػداد وتجييػ ػػز الم ػ ػواد اإلعالميػ ػػة التػ ػػي تحتاجيػ ػػا اإلدارة العميػ ػػا
والمحمموف الماليوف والمحاسبوف وتتضمف ىذه المػواد معمومػات عػف حجػـ رؤوس

األم ػ ػواؿ وحجػ ػػـ مبيعػ ػػات المنظمػ ػػة ونسػ ػػبة المبيعػ ػػات لكػ ػػؿ منػ ػػتج مػ ػػف منتجاتيػ ػػا

والقروض الممنوحة لممنشأة ونسبة األرباح والخطط المالية التي تمنحيػا المنظمػة
لعمالئيا مف المسػتثمريف والتغييػرات المسػتقبمية فػي السياسػات الماليػة لممنشػأة أو

أسػعار األسػيـ والسػندات التػي تطرحيػا فػي األسػواؽ والمشػروعات الجديػدة تحػت

اإلنشاء والتغيرات اإلدارية الرئيسية في المنشأة.

كمػػا تمثػػؿ ىػػذه المعمومػػات العناصػػر األساسػػية لمضػػموف الخطػػب التػػي يمقييػػا مػػديرو
المنظمػ ػػة فػ ػػي االجتماعػ ػػات والمقػ ػػاءات العامػ ػػة أو التػ ػػي تحتػ ػػوي عمييػ ػػا النش ػ ػرات

الصػػحفية التػػي تتػػولى إدارة العالقػػات العامػػة إصػػدارىا وارسػػاليا لوسػػائؿ اإلعػػالـ

المختمفػ ػػة لتػ ػػدعيـ صػ ػػورة المنشػ ػػأة ومركزىػ ػػا المػ ػػالي وجػ ػػذب مزيػ ػػد مػ ػػف العمػ ػػالء

والمساىميف.

 -2تساىـ العالقات العامة مع اإلدارة المالية في إعداد التقرير السنوي المػالي بحيػث
تتػ ػػوفر فيػ ػػو عناصػ ػػر الرسػ ػػالة االتصػ ػػالية الناجحػ ػػة والقيػ ػػاـ بميمػ ػػة توصػ ػػيمو إلػ ػػى
المحػ ػػرريف والمسػ ػػاىميف ويشػ ػػير البػ ػػاحثوف فػ ػػي ىػ ػػذا الصػ ػػدد إلػ ػػى أف مس ػ ػؤولية

العالقػػات العامػػة فػػي ىػػذا الجانػػب تعػػد مسػػئولية مزدوجػػة فيػػي مػػف ناحيػػة تتػػولى
إعػػداد الشػػكؿ النيػػائي ليػػذا التقريػػر المػػالي بحيػػث تظيػػر فيػػو شخصػػية المؤسسػػة

واعداده كرسالة اتصػالية موجيػة إلػى فئػة معينػة مػف الفئػات الجماىيريػة لممنظمػة
بينما تتولى اإلدارة المالية مف ناحيػة أخػرى إعػداد المضػموف المػالي المتخصػص

ليذا التقرير.

 -3تتػ ػػولى العالقػ ػػات العامػ ػػة مس ػ ػؤولية جمػ ػػع البيانػ ػػات والمعمومػ ػػات التػ ػػي تتضػ ػػمنيا
النش ػرات الصػػحفية وتحديػػد توقيػػت إصػػدار ىػػذه النش ػرات والتػػي يمكػػف أف يحػػدث

تػػأثي ًار عمػػى الوضػػع المػػالي لممنشػػأة باإلضػػافة إلػػى تحديػػد الجميػػور المرسػػؿ إليػػو
تمؾ النشرات.
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 -4تسػ ػػاعد العالقػ ػػات العامػ ػػة فػ ػػي إقامػ ػػة وتػ ػػدعيـ الصػ ػػالت مػ ػػع المؤسسػ ػػات الماليػ ػػة
واالقتصػػادية فػػي المجتمػػع كػػالبنوؾ وشػػركات التػػاميف واألجي ػزة الحكوميػػة ضػػماناً
لتسييؿ اإلجراءات المالية التي تحتاجيا المنظمة.

 -5المساىمة في إعداد وتنظيـ االجتماعات والمقاءات العامة التي تعقػد بػيف أعضػاء
اإلدارة العميا واإلدارة المالية بالمنشأة مف جانب وأعضاء المجتمع المالي المحيط

بيػػا مػػف جانػػب آخػػر إضػػافة إلػػى دورىػػا فػػي تنظػػيـ فػػي المػػؤتمرات الصػػحفية بمػػا
يساعد في تدعيـ مركزىا المالي.
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الوحدة السادسة

بحوث العالقات العامة
أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

أﺼﺒﺤت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺤـدﯿث اﻟـذي ﯿﺘﻀـﻤن ﻛـل اﻻﺘﺼـﺎﻻت اﻟﺘـﻲ ﺘﻘـوم

ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤد إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤـوث ،وﻛﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻟـذﻟك ﺒـدأ ﻤﻤﺎرﺴـو

اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ ﯿﻌﺘﻤـ ــدون ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﺴـ ــﺎﻟﯿب اﻟﺤدﯿﺜـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤـ ــث اﻟﻌﻠﻤـ ــﻲ ﻤﺜـ ــل ﺘﺤﻠﯿـ ــل

اﻟﻤﻀـ ــﻤون واﻟﻤﺠﻤوﻋــﺎت اﻟﻤرﻛــزة ،وأﺼــﺒﺢ اﻋﺘﻤــﺎد ﻤﻤﺎرﺴــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻤــﺔ

ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺎﻟﯿب ﯿﻬـدف إﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﯿن اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ اﻻﺘﺼـﺎﻟﯿﺔ ﻤـﻊ اﻟﺠﻤـﺎﻫﯿر اﻟﻌدﯿـدة

اﻟﺘـﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ رﺠــﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛن ﺘﺤدﯿد ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻫﯿر

واﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻓﻌﺎل .وﻟﻘــد اﻨﺘﻬــﻰ ﻋﺼــر إدارة اﻟﺸــرﻛﺎت ﺒﺎﻷﺴــﻠوب

اﻷوﺘــوﻗراطﻲ  ،Autocraticوأﺼــﺒﺤت اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒوﺠود ﺸﺒﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ

وﻗوﯿـﺔ ﻤـن اﻻﺘﺼـﺎﻻت ﻟـﯿس ﺒـﯿن اﻟﻤـدﯿرﯿن ﻓﺤﺴــب ،وﻟﻛــن ﺒــﯿن ﺠﻤﯿــﻊ اﻟﻌــﺎﻤﻠﯿن ﻓــﻲ

اﻟﺸــرﻛﺔ ,وﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ أن اﻟﺸــﺒﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻤــن اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓـﻲ اﻟﺸـرﻛﺔ

ﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺘـواﻓر اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﺴوﯿق اﻟﺠﯿد -و أﺼﺒﺢ –
ﻀرورﯿﺎً ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﻘوم ﺒﺘﺨطـﯿط اﻻﺘﺼـﺎﻻت ﻟﻠﺸـرﻛﺔ أن ﯿﻛون ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ

 -ميى فعالثة برتامج االمصات الحال للشراة.

:

 -توع المشاات االمصالثة وحةمها.

 توع الرسائت الصحثحة الم ثةب ت لها ف عملثة االمصات. الةمهور ال ي ثةب أل مصت إلثه الرسائت االمصالثة. اثفثة ت ت الرسائت االمصالثة بشات فعات واقمصايي. -مأمثر برامج االمصات.

 -الحاةة إلى موثي مل اثعمات.

فد د الواقد ددا أل اإلةابد ددة عل ددى اثسد ددئلة السد دداب ة ثم ل ددب أل مم د دوافر لمخ د د البرتد ددامج
االمصد ددال المعلومد ددات الص د ددحثحة والموند ددوعثة الم د د ثة د ددب الحصد ددوت علثهد ددا م د ددل

الةما ثر المخملفة للشراة ومل يول

المعلومدات سدماول االسدمرامثةثة االمصدالثة

نددعثفة ومعممددي علددى المخمددثل والمحثددو وال ثماددل الحصددوت علددى د المعلومددات إال
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مل خالت اسمخيا أسالثب بحوث السوق وعي االعمماي على لد سثؤيي حممًا إلى
مخا رة الفشت وعي مح ثق اث يا

المرةوة.

وثمثو بعض الباحمثل بدثل مالمدة أتدواع مدل البحدوث فد العالقدات العامدة و د مشمددت

البحوث الم بث ثدة الم مهي

إلى يراسة قناثا عملثة محديية و تدا مسدمخي البحدوث

االس ددمرامثةثة لم ددوثر حم ددالت وبد درامج العالق ددات العام ددة وق ددي مس ددمخي أثند داً بح ددوث

الم ددوث ل ث ددان فعالث ددة برت ددامج العالق ددات العام ددة والت ددوع الم ددات م ددل بح ددوث العالق ددات

العامة و البحوث اثساسثدة الم مهي

العالقد ددات العامد ددة ف د د المواق د د

إلى إثةداي المعلومدات المد ثسدمخيمها رةدات

المخملفد ددة ومسد ددمخي

د د البحد ددوث أثن د داً ف د د بتد ددا

التظرثددات الم د مفسددر عملثددة العالقددات العامددة أمددا التددوع المالددث مددل البحددوث ال د ي

ثمعلق بمةاالت وأتش ة العالقات العامة.

وبشات عا ثح ق البحث العلم ف مةات العالقات العامة عية مواثا أ مها:

ثبثل لإليارة وةهة تظر الةمهور ثخ ا ف االعمبار عتي ونا سثاسة المتشأة.

ثع د الفرصددة للةمهددور إلبدديا وةهددة تظددر عددل المتشددأة وسثاسددامها وايارامهددا و ددو
ب لد ثرن توعة التان ف المعبثر عل آرائه الشخصدثة مةدا المتشدأة و لدد وحدي

ثرفا مل م يثر التان واحمرامه للمشرفثل على إيارة المتشأة.

ثبددثل للمتشددأة يرةددة تةدداح سثاسددامها اإليارثددة ومتولمهددا ف د تفددون التددان وثاش د

موا ل النع

وال وة.

اليراسات العلمثة ماش

عل توعات التان المخملفة وأسباب لد االخمال

على ونا الحلوت للمغلب علثها والسث رة على الموق

لصالا المتشأة.

لهددا

ومسداعي

وظائف بحوث العالقات العامة

إل البحدث العلمد فد مةدات العالقدات العامدة حاةدة أساسدثة ومسدممرة لادت عمدت مددل

أعمات العالقات العامدة وأسدان الممارسدة الةثدية لهدا وث دو بعديي مدل الوظدائ

ثمال أةمالها باآلم :
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المد

 -1تحديد االتجاهات األساسية لمجماهير:

ال ب ددي لمتظم ددة اثعم ددات لاد د م ددؤمر فد د ةما ثر ددا المخملف ددة أل مفهد د امةا ددات د د

ال سثاول مل المتاسب لشراة مرغب ف افمماح ممةر
الةما ثر وآ ار ا ومراثبها .فمم ً

ابثر للخيمة ال امثة ف ميثتة ما أل ممعر على آ ار وامةا دات المدوا تثل فد ملدد

الميثتة تحو مماةر الخيمة ال امثة فه ا سثساعي ف بتا وسائت إعالمثدة مدؤمرة فدثه

وم تعة له .

 -2التعرف عمى رأي األغمبية

مظهددر ف د العدداية بددثل الةمددا ثر ات العالقددة بمتظمددات اثعمددات المخملفددة أقلثددة ات
صددوت مرمفددا مسددم ثا إثصددات صددومها إلددى أبعددي الحدديوي حددوت اددت مددا ثمعلددق بمتظمددة

اثعمددات إال أل االسددمماع لهددا يول غثر ددا ال ثخددي أ دديا

د المتظمددات وبالمددال

البي لها مل المعر على رأي اثغلبثة المد عداية مدا مادول ايئدة ال ممحديث بصدوت
مرمفددا و د ا الص ددوت الهددايئ م ددو إيارات العالقددات العامددة ب ددالمعر علثدده ومحيث ددي

مشاعر الح ث ثة وموصثلها لإليارة العلثا.

 -3توفير مدخالت حقيقية لمتخطيط

موفر البحوث معلومات موندوعثة وح ث ثدة عمدا محمداج الةمدا ثر المأاثدي علثده وعدل
الوسائت واثيوات اثتةدا لالمصدات بهد الةمدا ثر فمسداعي بد لد فد مخ دث بدرامج

العالقات العامة وال ثا بأتش مها.
 -4منع األزمات واالضطرابات

مل المابت أل الةهي المب وت فد محاولدة إ فدا الحرثدق أابدر بامثدر مدل الةهدي الد ي

ثب ت لمتا تشوبه والوقاثة مته وحثتما ثمال المتبؤ بالمشالة مبا ًار ثصبا مل الثسدثر

ونددا الحلددوت المتاسددبة لمتددا اتفةار ددا والمحددرد لمواةهمهددا ومددل تددا مصددبا وظثفددة
اثبحد دداث ات أ مثد ددة ابث د درة ف د د المتبد ددؤ بالمشد دداالت مد ددل خد ددالت الم د ددا المعلومد ددات

والشددائعات الم د قددي مددؤيي إلددى اتفةددار أومددة أو حدديوث ان د رابات ف د العالقددة بددثل

المؤسسة وأي ةمهور مل ةما ثر ا.
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 -5تحديد قادة الرأي

مسددم ثا البحددوث أل محدديي قدداية ال درأي بددثل الةمددا ثر ات العالقددة بمتظمددة اثعمددات

حثث أل لهؤال أ مثة خاصة ف المأمثر على
 -6زيادة فعالية االتصال الخارجي

الةما ثر.

ثفم ددر االمص ددات غثددر المباش ددر إلددى رة ددا الصدديى الف ددوري ال د ي ثممثددو بدده االمصددات
المباش ددر ل د د لد ثصد ددبا مد ددل الند ددروري إثة دداي بد دديثت للمعد ددر علد ددى صد دديى الرسد ددالة

وفاعلثمهددا ف د المددأمثر إ ا اددال االمصددات ثددم باسددمخيا الوسددائت الةما ثرثددة Mass

 Mediaامدا أل ي ارسدة أتمدا االمصددات فد المةممدا وعايامدده السدائية بدثل الةمهددور
ثساعيال على محيثدي خ دة (اسدمرامثةثة) االمصدات المد منداع

وايرااه.

فدرت المعدرض لده

 -7تحديد جماهير المؤسسة

الب ددي م ددل مد دوافر بع ددض المعلوم ددات اثساس ددثة ع ددل ق اع ددات الةم ددا ثر الم ددؤمرة عل ددى

أتش ة المؤسسة الم ممملها العالقات العامة و

المعلومات ممعلق بمحيثي أ

ال اعات ومبثال الخصائت العامة لات متها ومعرفة قاية الرأي وتاقل المعلومات

مما ثساعي على وثاية فعالثة االمصات الموةه إلى د ال اعدات المحديية فد ندو

المعلومات المموافرة عتها.

 -8تحديد أهمية وقوة حجج المنافسين

البي لمتظمة اثعمات قبت أل مهاة متافسثها أل ممعر على مديى اقمتداع الةمدا ثر
بما ث يمه ؤال مل حةج وقوة

الحةج و ا مدا م دو بده البحدوث المد مسدم ثا

محيثي قوة حةج الخص وأ مثمها وميى مأمثر ا.

 -9التعرف عمى المتغيرات الدولية ودراسة آثارها المحتممة عمى المؤسسة

وثوياي حة المسؤولثة ف حالة المؤسسات الابدرى المد معمدت علدى ت داق يولد

أو

الم ممأمر أتش مها بدالممغثرات اليولثدة حمدى ولدو لد مادل ممدارن تشدا ًا يولثدًا ومدل

الوانا اآلل أل الممغثرات اليولثة أصبا لها مأمثر ابثر على المؤسسات والمتظمدات

ف اليوت المخملفة ف ظت مورة االمصات والمعرفة والماتولوةثا.
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 -11تحديد الموضوعات األكثر أهمية وتأثي ارً في الجماهير ذات العالقة

البددي مددل معرفددة ريوي أفعددات الةمددا ثر علددى الرسددائت الم د ممنددمتها ب درامج العالقددات

العامددة فهد د الب درامج ات الف ددة عالثددة وم ددل غثددر المع ددوت إتفدداق مبد دالغ عالث ددة يول
مح ثق اث يا

المرةوة متها وله ا الهي

فمل المتاسب إة ار البحوث وع ي سلسلة

م ددل الةلس ددات م ددا ق دداية الد درأي واةد د ار م ددابالت ممعم ددة معهد د لمحيث ددي المون ددوعات
اثامر أ مثة والم َثرغب ف معرفمها حوت المتظمة والم مساعي على:
أ -محيثي الموقثت المالئ لبرامج العالقات العامة.
ب -خفددض مالفددة ب درامج العالقددات العامددة و لددد بددالمراثو علددى اث دديا
ف .

ج -موفثر رةا صيى ثسا

الصددحثحة

ف مخ ث البرامج المسم بلثة ومتفث ا وممابعمها.

د -بتا قاعية بثاتات وبتد معلومات و لدد باسدمخيا اثسدالثب الحيثمدة فد معالةدة
البثاتات ومخوثتها واسمرةاعها.

خطوات البحث العممي في مجال العالقات العامة

إل خ وات البحث ف ةمثا ح دوت البحدث العلمد ممشدابهة ومم لدب يقدة المالحظدة

ومونوعثة المحلثت وممممت

الخ وات ف المال :
اختيار املشكلة

مراجعة البحوث والنظريات املتوفرة

وضع الفروض أو التساؤالت
حتديد املنهجية املالئمة وتصميم البحث

حتليل البيانات وتفسريها
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عرض النتائج
تكرار التجربة

 -1اختيار المشكمة:

إل عملثددة اخمثددار مونددوع البحددث عملثددة شدداقة محمدداج وقم دًا اافث دًا لال ددالع والبحددث
والي ارسددة مددا المفاثددر ف د أامددر مددل مونددوع والمواوتددة بثتهددا واخمثددار أامر ددا مالئمددة.

ل لد ثةب على الباحدث فد مةدات العالقدات العامدة أل ثخمدار المشدالة بعدي أل ثمأادي

م ددل أته ددا مون ددوع مح دديي ثما ددل معالةم دده واد د لد ثمأا ددي م ددل أل د د المش ددالة قابل ددة
لليراسة بحثث ثم معرث

ةمثا الممغثرات الم اسة معرثفاً إةرائثاً وأل بثاتامه سماول

قابلة للمحلثدت امدا ثةدب أل ثمأادي مدل أل د المشدالة سمندث

تمدائج قثمدة (عملثدة

أو تظرثددة) وثماددل معمثمهددا وثمصددت بمرحلددة اخمثددار المشددالة محيثددي مةممددا البحددث
ومحيثي المفا ث .

 -2مراجعة األدبيات المتوفرة أو (الدراسات السابقة)

إل اليراسات الساب ة الممصلة بالمشالة المراي بحمها مساعي على بلورة مشالة البحث
وون ددا الف ددروض الم د د مخمبر ددا الي ارسد ددة الحالث ددة امد ددا مما ددل مد ددل مةت ددب العثد ددوب

واالسددمفاية مددل المث دوات الم د مح دت ف د

أسلوب البحث وم يمه.

د الي ارسددات والم د مسدداعي علددى م ددور

 -3وضع الفروض العممية أو التساؤالت البحثية

الفرض عبارة عل قنثة تظرثة مشثر إلى عالقة بثل ممغثرثل علدى اثقدت وقدي مادول

د العالقددة سددببثة أو وصددفثة .والفددروض مسدداعي علددى محيثددي مةددات البحددث وونددعه

فد د إ ددار متاس ددب ل بثع ددة المون ددوع باإلن ددافة إل ددى محيث ددي البثات ددات المد دراي ةمعه ددا
لمفس ددثر المش ددالة الم روح ددة ولد د لد ثلة ددأ الب دداحمول إل ددى ص ددثاغة بت ددوي البح ددث ب د دًا
للفددروض المونددوعة وعلددى نددو

د البتددوي مرمددب مةموعددات اثسددئلة الم د مغ د

ات مةموعة متها بتيًا مل بتوي البحث و ا المرمثدب ثسداعي الباحدث فد أمتدا محلثدت
البثات ددات واسد ددمخالت العالقد ددات االرمبا ثد ددة .ومسد ددمتب الفد ددروض بتد ددا علد ددى خب د درات
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الباحث وا لد مل الي ارسدات السداب ة المد ممصدت بالموندوع إندافة إلدى التظرثدات

الم د مسدداعي علددى االسددمتماج المت د لونددا الفددروض وا ا ل د ثمددوفر لددد ثماددل

للي ارسددة االسددم العثة أل مماددل الباحددث مددل اسددمخالت فددروض بحمدده علددى أسددان

علم .

 -4تصميم البحث:

تاد أتواع عيثية مل مصمثمات البحدوث ومحمداج المشداالت إلدى أتدواع مخملفدة مدل
رق البحث .ل ا فإته مل النروري أل ث و الباحث

بمحيثي المتهج ال ي سثسمخيمه و تاد أتواع مل المتا ج البحمثة أ مها:
أ – البحوث المسحثة.

ب – البحوث المثياتثة.
ج – البحوث المةرثبثة.

ومس ددمخي البح ددوث المس ددحثة بامد درة فد د العالق ددات العام ددة و ل ددد ل ث ددان الد درأي الع ددا

ولمحلث ددت المن ددمول للمع ددر عل ددى االمةا ددات الس ددائية فد د اإلع ددال اد د لد مس ددمخي

بعددض البحددوث المثياتثددة وث مثددة ال درأي العددا بالتسددبة لمخددمت العالقددات العامددة فإتتددا
ستمعر على متهةثة قثان الرأي العا فثما بعي إنافة إلى يراسة ةماعات الت اش

المراوة اأياة لةما معلومات البحث المثيات ف مةات العالقات العامة.

 -5جمع البيانات

بتا على المتهج ال ي ثم اخمثار ث و الباحث بةما البثاتات حدوت المشدالة وثعممدي
الةهي والوقت الم لوبثل لةما البثاتات عت حة العثتة مونوع اليراسة وعلدى عديي

الباحمثل المساعيثل .وثم ا لد إعياي البثاتات إحصائثًا.

 -6تحميل البيانات وتفسيرها

بعددي أل ث ددو الباحددث باحمسدداب التمددائج علثدده أل ث ددو بمحلثلهددا ف د نددو الظددرو

البثئثددة أو التفسددثة الم د م درمب بهددا لا د ثنددف علثهددا المعتددى االةممدداع أو التفس د
الح ث

ال ي قي ثمفق ما التمائج اإلحصائثة أو ثاش
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أي محثو أو منلثت فثها.

إنافة إلى لد مةب اإلشدارة إلدى صدحة التمدائج الخارةثدة ويرةدة اليقدة فثهدا ومعتد

الصددحة الخارةثددة أل البحددث ثماددل معمددث تمائةدده علددى أف دراي المةممددا وا د لد ثةددب

ال مشالة البحث الم مرح.
المأاي مل الصحة الياخلثة الم معت أتتا تعثش فع ً

 -7عرض النتائج
ثخملد

أسدلوب عدرض التمدائج حسدب الغددرض مدل الي ارسدة وبحدوث العالقدات العامددة

عداية مهدي

إلدى م دديث معلومدات لدإليارة ولد لد فإتهددا ممثدت للمثسدثر فت ار دا ال مشددرح

در عددل أسددباب اخمثددار العثتددة أو المتهةثددة أو مراةعددة اثيبثددات ولاتهددا ثةددب أل
امثد اً

ما ددول وان ددحة ومخمصد درة ومالئم ددة لإلةاب ددة ع ددل أس ددئلة البح ددث وع ددل أس ددئلة الد د ثل

سث رؤوته.

قياس الرأي العام

إل المياخت الرئثسة ليراسة الرأي العا ممممت ف أربا شرائا ممياخلة:

 -1الم ثان الام لمووثا اآل ار .

-2م ص العالقات الياخلثة بثل آ ار اثفراي.
-3وص

أو محلثت اليور السثاس للرأي العا .

-4يراسة وسائت االمصات الم م ي اثفاار الم م و علثها اآل ار .

ومسمخي العالقات العامة الشرثحة اثولى أامر مل غثر ا ل لد ستمعر علثها:

المقياس الكمي لآلراء:

ثعددر بأتدده " :ال درأي العددا ال د ي ثماددول مددل ريوي أفعددات التددان علددى عبددارات محدديية
وأسئلة ف ظت ظر الم ابلة".

وعاية ما ثيرن ال ثان بعض اثسئلة ممت:

إلى أي حي ثتمشر الرأي المعمتدق ومدا د يرةدة امافمده وأثدة ق اعدات ةغرافثدة أو

يثتثة أو عرقثة مواةه

ا الرأي وما

أقرب اآل ار الم ثرمب بها .

وثددم المعددر علددى ال درأي العددا امث داً مددل خددالت اسددم العات ال درأي الم د ثددم إةراؤ ددا
باخمثار عثتات ممملة م و بها مؤسسات مخمصة ب ثان الرأي العا .
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وثح ددق الم ث ددان الامد د المع ددر عل ددى الد درأي الع ددا م ددل حث ددث ع دديي الةمه ددور و ل ددد

بالمعر على:

أ – رأي األغمبية :و و رأي ماول فثه أغلبثة عييثة لرأي على رأي آخر.

ب – رأي األقمية :و و رأي ثاول فثه المعبثر عل رأي تسبة نئثلة مل المةمما.

ج  -الرأي االئتالفيي :و دو المعبثدر عدل الدرأي المشدمرد لمةموعدة مدل اثقلثدات حدوت
قنثة ما.

د -الرأي االجتماعي :و و المعبثر عل الرأي بشات غامر مل قبت أفراي المةمما.

ومعمم ددي بح ددوث قث ددان الد درأي الع ددا عل ددى المس ددا والبح ددوث الوص ددفثة توع ددال وص ددفثة

وأخددرى محلثلثددة .وغالبدًا مددا ماددول بحددوث قثددان الدرأي العددا وصددفثة إ م ددو بمصددوثر
ومومثق الظدرو

واالمةا دات الحالثدة لديى الةمهدور أي أتهدا مصد

لحظة إة ار االسم العات.

مدا دو قدائ فد

ومسمخي مل أةت لد:

 االسم العات البرثيثة. االسم العات الهامفثة. -الم ابلة الشخصثة.

وات أياة مل اثيوات الساب ة لها مواثا وعثوب وثحمداج الباحدث بعدي محيثدي اثسدلوب

الد د ي س ددثمبعه لةم ددا البثات ددات أل ث ددو بمص ددمث أياة ةم ددا البثات ددات و د د اس ددممارة

االسم صا المتاسبة.
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الوحدة السابعة

العالقات العامة واإلعالم

مفيوم اإلعالم ووسائمو ووظائفو.

يختمؼ المفكروف في وضع تعريؼ دقيؽ لمفيوـ العمؿ اإلعالمي ،كما تختمؼ الدولة

حسب أنظمة الحكـ القائمة بيا في فيـ اإلعالـ وتفسيره حسب فمسفة المجتمع
ونظرتو لمختمؼ الشؤوف االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واجتيد عمماء اإلعالـ في

العالـ لوضع تعريؼ أمثؿ ليذا المصطمح الحديث .كقوليـ:

 اإلعالـ ىو "تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة ،والحقائؽالثابتة التي تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائع ،أو

مشكمة مف المشكالت بحيث يعبر ىذا الرأي تعبي اًر موضوعياً عف عقمية
الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـ".

 اإلعالـ ىو "المجاؿ الواسع لتبادؿ الوقائع واآلراء بيف البشر ،أو أنو يشمؿكافة طرؽ التعبير التي تصمح لمتفاىـ المتبادؿ"

 اإلعالـ ىو " التعبير الموضوعي لعقمية الجماىير ولروحيا وميوليا واتجاىاتيافي نفس الوقت" .أي أف اإلعالـ البد أف يكوف صادقًا مجردًا مف الميوؿ

واألىواء ،غير متحيز قائماً عمى أساس مف التجربة الصادقة متماشياً مع
الجميور الذي يتوجو إليو.

ويربط الباحثوف بيف اإلعالـ واالتصاؿ باعتباره مشتقاً مف المصطمح

 communicationوباعتباره يقوـ عمى أساس التفاعؿ بيف الجماىير ولذلؾ كثي ًار ما
يرد معنى اإلعالـ مختمطاً في الحديث عف االتصاؿ ،فيو بمعناه العاـ والبسيط يقوـ
عمى نقؿ أو استقاء أو تبادؿ المعمومات بيف أطراؼ مؤثره ومتأثرة عمى نحو يقصد

بو ،ويترتب عميو تغيير في المواقؼ أو السموؾ.
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وسائل اإلعالم واالتصال
إف وسائؿ اإلعالـ كثيرة ومتنوعة ،وتزداد تنوعاً واتساعاً كمما زادت التكنولوجيا تطو ًار،
ويمكف أف نقسـ وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ إلى أنواع رئيسية منيا:
أوالً -الوسائل السمعية
تعتمد عمى السماع في إيصاؿ المعمومات التي يراد إعالـ الناس بيا ،وىي أقدـ

وأكثر الوسائؿ شيوعاً في حياة اإلنساف ،حيث كاف الرواة مف الحفظة يقوموف بيذا

الدور ،فيرووف ما يحفظوف ليستمع إلييـ الناس فيعمموف ىذا المحفوظ منيـ

ويصبحوف عمى عمـ بو .وبتطور الحياة اإلنسانية دخؿ ىذه الوسائؿ السمعية وسائؿ

أخرى ،مثؿ :الوسائؿ المسجمة كاإلذاعة التي تعتبر مف أىـ الوسائؿ السمعية
المعاصرة التي تقوـ بوظيفتيا كوسيط إعالمي واسع االنتشار لما تحممو مف صفات

التكنولوجية العممية المتطورة بواسطة الراديو ،وىو وسيمة إعالمية لـ تضارعيا وسيمة

أخرى في قوة تأثيرىا وال سيما في المجتمعات الريفية فيو يتميز بمجموعة مف

الخصائص التي ينفرد بيا عف باقي وسائؿ اإلعالـ وىي:

 -أف موجاتو قادرة عمى اختراؽ كؿ أنحاء العالـ في أقؿ مف لمح البصر ،وقد

أكدت الدراسات أف موجات األثير تدور حوؿ الكرة األرضية في نحو ثمف

ثانية وال يقؼ في سبيميا حدود أو حواجز سياسية أو طبيعية ،لذلؾ يعتبر
الراديو أقدر وسائؿ االتصاؿ في سرعة نقؿ األخبار.

 ويستطيع الراديو أف يخاطب كؿ الفئات والطوائؼ ميما اختمفت درجة التعميـبينيا وعمى ىذا فإنو وسيمة مناسبة لمخاطبة األمييف لكونيا ال تتطمب أدنى

درجات القدرة عمى القراءة والكتابة.

 ال يحتاج الراديو إلى مجيود مف جانب المستمعيف فيو ال يتطمب تركي اًزال لمتابعة برامجو ،حيث أنو مف الممكف لممرء أف يمارس أي عمؿ
كام ً
يدوي أثناء استماعو لمراديو.

 -يستطيع الراديو الوصوؿ إلى جميع الفئات كالمسنيف واألقؿ تعميمًا واألطفاؿ.
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 -يستطيع الراديو أف يجذب المستمع ويستحوذ عمى اىتماماتو وذلؾ الستخدامو

عناصر تضفي عمى المادة اإلذاعية جاذبية خاصة ،كالمؤثرات الصوتية

والموسيقى والحوار.

 كما يتميز اإلعالـ اإلذاعي بأف تأثيره يزداد عمقًا وخطورة كمما كانت البيئةقميمة الحظ مف الثقافة والتعميـ.

ثانياً -الوسائل البصرية
سميت ىذه الوسائؿ كذلؾ العتمادىا عمى حاسة البصر كمصدر رئيسي في

اإلعالـ ،فيي وسيط إعالمي يرتبط بيذه الحاسة الميمة التي تضيؼ قوة في اإلثبات

ال لدى
والمعرفة ليذا الشيء المشاىد ،لذلؾ الوسيمة اإلعالمية البصرية تالقي قبو ً

المشاىديف ألف تفاصيؿ المشاىدة أحياناً تعيف عمى المعرفة أكثر مف سماع وصؼ
أو تسمية مجردة وتضـ ىذه الوسائؿ :المعارض والنصب التذكارية والالفتات

والموحات الفنية واالشيارية (المتواجدة في الطرقات) وكؿ ما يمكف أف تبصره العيف

المجردة ،فيوحي ليا بفكرة ما.

ثالثا -الوسائل السمعية البصرية
سميت كذلؾ العتمادىا عمى حاستي السمع والبصر في وقت واحد ،وىذه الوسائؿ

ىي األكثر تأثي اًر وأبمغيا وضوحاً في اإلعالـ ،فقد أثبت عممياً أف اشتراؾ أكثر مف

حاسة لإلطالع عمى أكثر مف شيء يكوف معرفة وعممًا بو أكثر مف سواه ،فإذا ما
اجتمعت أكث ر مف حاسة فإف ذلؾ يعني أكثر مف قدرة متخصصة يتـ التنسيؽ بينيا

لتعطي مفعوالً أكبر مف غيرىا كوسائط يعتمد عمييا اإلعالـ في نقؿ مفيومو إلى
جميوره مف المشاىديف والمستمعيف في آف واحد ،وتشمؿ ىذه الوسائؿ التمفزيوف

والسينما والمسرح واألفالـ التسجيمية والوثائقية ويعتبر التمفزيوف مف أىـ الوسائؿ

ال بما يجري في نفسية
اإلعالمية الشتمالو عمى الصوت والصورة وأشدىا اتصا ً
المشاىد مف أفكار ومشاىد ،ولكوف التمفزيوف وسيمة تسيؿ عمى الناس االستفادة

اإلعالمية مف دوف مشقة التنقؿ إلى أماكف الحدث.

ومع تطور وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ والمجاؿ السمعي البصري ظيرت األنترنت
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كشبكة إعالمية ضخمة وفعالة تعد اليوـ مف أنجع وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ التي

تفوؽ خدماتيا كؿ ما تقدمو الوسائؿ األخرى ،لكونيا وسيمة سمعية ،بصرية ،سمعية
بصرية ومقروءة وأسيؿ وسيمة لالتصاؿ في نفس الوقت ،وقد أشارت البحوث التي

أجراىا "بمومر" و"دوب" إلى أف الوسائؿ السمعية والبصرية :كاألفالـ الناطقة تمتاز

بتأثيرىا القوي عمى االستيواء بحكـ واقعية الصورة وحيويتيا واقترانيا بالصوت

المعبر ،ويؤكد معظـ العمماء ىذه النتيجة بالنسبة لألطفاؿ ،فيـ يصدقوف ما يرونو
مف أفالـ حتى أنو يصعب تحديد التأثيرات الناتجة عف المشاىدات السينمائية عند

بعضيـ ،وغني عف البياف أف عادات الممثميف عمى الشاشة كالتدخيف واختيار األزياء
سرعاف ما تنتشر بيف المراىقيف وغيرىـ مف شديدي الحساسية واالستيواء.

رابعاً -الوسائل المكتوبة (المطبوعة)
تعتبر الكتابة فعؿ حضاري خالص ،وقد مارست الكممة المطبوعة تأثيرىا القوي في
الجماىير بأشكاؿ مختمفة ،وتشمؿ الوسائؿ المطبوعة الكتب ،النشرات ،الممصقات،

الخرائط ،الصحؼ والمجالت ،بحيث تتميز المطبوعات بالعمؽ في التفكير والصبر
عمى البحث لكوف المادة المطبوعة تحمؿ في طياتيا الرأي المدروس وتتيح لمقارئ

فرصة لمتأمؿ والتمعف في المطبوع ألكثر مف مرة.
الوظائف المعاصـرة لإلعالم

يضطمع اإلعالـ بوظائؼ أساسية ،باعتباره نشاطاً فرديػاً وجماعيػاً ،يشػمؿ كػؿ األفكػار
والحقػػائؽ والبيانػػات ،والمشػػاركة فييػػا ،ويمكػػف تحديػػد الوظػػائؼ الرئيسػػية التػػي يؤدييػػا
اإلعالـ في أي نظاـ اجتماعي في الوظائػؼ التالية:
 -1الوظيفية اإلعالمية واإللخبارية:

وتتمثؿ في جمع وتخزيف ومعالجة ونشر األنباء والرسائؿ ،والبيانات والصور والحقائؽ
واآلراء والتعميق ػػات المطموب ػػة م ػػف أج ػػؿ في ػػـ الظ ػػروؼ الشخص ػػية والبيئي ػػة والقومي ػػة

والدوليػة ،والتصػرؼ تجاىيػا عػف عمػـ ومعرفػة ،والوصػوؿ إلػى وضػع يمكػف مػف اتخػاذ
الق اررات الصائبة.
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 -2وظيفة التنشئة االجتماعية:

وتنحصػػر ىػػذه الوظيفػػة فػػي تػػوفير رصػػيد مشػػترؾ مػػف المعرفػػة يمكػػف األف ػراد مػػف أف

يعمم ػوا كأعضػػاء ذوي فعاليػػة فػػي المجتمػػع الػػذي يعيشػػوف فيػػو ،ودعػػـ الت ػ زر والػػوعي

االجتماعييف ،وبذلؾ تتوفر المشاركة النشطة في الحياة العامة.
 -3وظيفة لخمق الدوافع:

ويقصػد بػػذلؾ أف اإلعػالـ ،يسػػاىـ فػي دعػػـ األىػداؼ المباشػرة والنيائيػػة لكػػؿ مجتمػػع،
وتشػ ػػجيع االختيػ ػػارات الشخصػ ػػية والتطمعػ ػػات ودعػ ػػـ األنشػ ػػطة الخاصػ ػػة بػ ػػاألفراد

والجماعات ،والتي تتجو نحو تحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا.
 -4وظيفة الحوار والنقاش:

يسػػاىـ اإلعػػالـ فػػي تػػوفير وتبػػادؿ الحقػػائؽ الالزمػػة لتوضػػيح مختمػػؼ وجيػػات النظػػر
حوؿ القضايا العامة ،وتوفير األدلة المالئمة والمطموبة لدعـ االىتماـ والمشاركة عمػى
نحو أفضؿ بالنسبة لكؿ األمور التي تيـ الجميع محميًا وقوميًا وعالميًا.
 -5وظيفية التربية:

تتمثؿ في نشػر المعرفػة عمػى نحػو يعػزز النمػو الثقػافي ،وتكػويف الشخصػية واكتسػاب
الميارات والقدرات في كافة مراحؿ العمر.

 -6وظيفة النيوض الثقافي:

يسػػعى اإلعػػالـ إلػػى نشػػر األعمػػاؿ الثقافيػػة والفنيػػة بيػػدؼ المحافظػػة عمػػى الت ػراث،
والتطوير الثقافي عف طريؽ توسيع آفاؽ الفرد وايقاظ خيالو ،واشباع حاجاتو الجمالية،

واطالؽ قدراتو عمى اإلبداع.
 -7الوظيفة الترفييية:

وتتمثػػؿ فػػي إذاعػػة التمثيميػػات الروائيػػة والػػرقص والفػػف واألدب والموسػػيقى واألص ػوات

والصور بيدؼ الترفيو واإلمتاع عمى الصعيديف الشخصي والجماعي.

 -8وظيفة التكافل:

تتمثؿ في توفير الفرص لكؿ األشخاص والمجموعػات واألمػـ بمػا يكفػؿ ليػـ الوصػوؿ
إلى رسائؿ متنوعة تحقؽ حاجتيـ في التعارؼ والتفاىـ والتعػرؼ عمػى ظػروؼ معيشػة

اآلخريف ووجيات نظرىـ وتطمعاتيـ.
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والػى جانػب ىػذه الوظػائؼ التػي تنبػع أساسػًا مػف وجيػة نظػر الفػرد ،فإنػو يتعػيف أيضػًا
التأكيػػد عمػػى ظػػاىرة جديػػدة وىػػي ظػػاىرة تت ازيػػد أىميتيػػا بسػػرعة ،فقػػد أصػػبح اإلعػػالـ

حاجػة حيويػة لمكيانػػات الجماعيػة والمجتمعػػات ،فالمجتمعػات ككػػؿ ال يمكػف أف تعػػيش
وتسػػتمر اليػػوـ مػػا لػػـ يػػتـ إعالميػػا عمػػى نحػػو صػػحيح بالشػػؤوف السياسػػية واألحػػداث

الدولية والمحمية ،واألحواؿ الجوية . . . . .الخ.
األبعاد المعاصرة لإلعالم
البعد االجتماعي لإلعالم

كاف نظاـ االتصػاؿ فػي الماضػي ،يعتبػر ظػاىرة منعزلػة داخػؿ المجتمػع تػرتبط أساسػاً

بالتكنولوجيػػا ،وتنفصػػؿ بدرجػػة أو بػػأخرى عػػف سػػائر جوانػػب المجتمػػع ،ونػػاد اًر مػػا كػػاف
يولى قدر كاؼ مف التفكير لمكانتو في النظاـ السياسي والتقائػو مػع البنػى االجتماعيػة

واعتم ػػاده عم ػػى الحي ػػاة الثقافي ػػة ،وىك ػػذا ك ػػاف ف ػػي اإلمك ػػاف أف يمض ػػي المجتم ػػع إل ػػى
اختيارات خاطئة أو أولويات غير صحيحة ،والى انتقاء البنى األساسية غيػر المالئمػة
أو إلى تكريس الجيود البتكارات تكنولوجية لـ تكف ىناؾ حاجة حقيقية إلييا.

لكف حالياً يعتبر نظاـ االتصاؿ وعمى نطاؽ واسع عممية اجتماعية يتعيف دراستيا مػف

جميع زواياىا وفي إطػار اجتمػاعي واسػع إلػى أقصػى حػد ،ففػي العػالـ الحػديث أصػبح
الوعي بيذه الحمقات المترابطة أكثر انتشا اًر مف أي وقت مضى.

وكانت النتيجػة الطبيعيػة لػذلؾ أف ينظػر إلػى االتصػاؿ عمػى أنػو قػوة مييمنػة عمػى كػؿ
شيء ،سيما قػدرة االتصػاؿ عمػى تحريػؾ النػاس وتنشػئتيـ اجتماعيػًا ،وتحقيػؽ التجػانس
فيما بينيـ وتطويعيـ وفؽ ثقافتيـ ،ولكف وفي نفس الوقت ظيرت وبشكؿ واضػح آثػار
التنمػػيط والتشػػويو التػػي تحػػدثيا وسػػائؿ اإلعػػالـ السػػمعية البصػرية لمدرجػػة التػػي أصػػبح

ليا أثر اجتماعي قوي بدرجة مكنتيا مف تمقيف جميورىا كيؼ يفكر وكيؼ يتصرؼ.

وميمػػا يكػػف ،فػػاف لوسػػائؿ االتصػػاؿ واإلعػػالـ (الصػػحافة ،اإلذاعػػة ،التمفزيػػوف وغيرىػػا)
قػدرة لػيس فقػط عمػى أف تشػكيؿ أو لعػب الػدور األساسػي فػي تشػكيؿ المواقػؼ ،بػؿ أف

وسػػائؿ اإلعػػالـ قػػادرة عمػػى خمػػؽ إدراؾ وىمػػي لمعػػالـ الحقيقػػي ،بػػدالً مػػف تقػػديـ دائ ػرة
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أوسع مف المعارؼ ومجموعة مف اآلراء لالختيار فيما بينيا ،وىي تسػتطيع أف تتسػبب

في االغتراب الثقافي والتنميط االجتمػاعي عػف قصػد أو عػف غيػر قصػد ،ولػيس ىنػاؾ

مكاف في العالـ بمنجاة مف ىذا الخطر.

لقد اتجيت جيود القائميف عمى وسائؿ االتصاؿ في سعييا لموصوؿ إلى أسواؽ أوسع

واعطاء الجميور ما يريد أو ما يعتقد أنو يريده إلى بعض اإلشكاليات مف أىميا:

 -1خفػػض جػػودة الرسػػالة اإلعالميػػة :حيػػث يعمػػؿ ت ازيػػد االعتمػػاد عمػػى اإلعػػالف،

س ػواء كانػػت ممكيػػة وسػػائؿ اإلعػػالـ عامػػة أو خاصػػة عمػػى خمػػؽ عقميػػة تجاريػػة

يصبح االستيالؾ بمقتضاىا غاية في حد ذاتو.

ال مػف تعزيػز الثقافػة القائمػة عمػى تعػدد وجيػات
 -2خمػؽ رؤيػة أسػطورية لمعػالـ :بػد ً
النظر واالنتشار المتزايد لممعرفة.

 -3التجػػانس فػػي مضػػموف الرسػػائؿ اإلعالميػػة ونمطيتيػػا :نتيجػػة النعكػػاس أحاديػػة
القيود الحاكمة لقوانيف السوؽ.

 -4وضػ ػػع قػ ػػوة اإلعػ ػػالـ فػ ػػي أيػ ػػدي فئػ ػػة قميمػ ػػة :تحػ ػػوز عمػ ػػى البيانػ ػػات ومصػ ػػادر
المعمومات وتسيطر باإلضافة إلى ذلؾ عمى أدوات االتصاؿ.

 -5نش ػػر الق ػػيـ والمع ػػايير الت ػػي تأخ ػػذ بي ػػا المجموع ػػة المس ػػيطرة :لمدرج ػػة الت ػػي ال
يستطيع المتمقي معيا أف يعثر عمى أي تعبير عف اىتماماتو وتطمعاتو.

 -6تقػديـ صػور حيػة عػف حيػاة وتطمعػات بديمػة :واضػفاء طػابع مشػروع عمػى القػيـ
الثقافية المضادة وعمى أشكاؿ متنوعة مف االجتياح الثقافي.

والس ػؤاؿ الػػذي يطػػرح فػػي ىػػذا اإلطػػار ىػػو ،كيػػؼ يعمػػؿ االتصػػاؿ وخاصػػة االتصػػاؿ

الجماىيري بصفة خاصة كأداة ايجابية لمتغيير االجتماعي؟

االتصاؿ برغـ قوتو ليس مطمؽ السمطة فيو ال يستطيع أف يغير فحوى العالقػات بػيف

األشخاص ،وال جوىر الحياة االجتماعية.

يكػوف االتصػاؿ أكثػر ايجابيػة فػي الفعاليػة عنػدما تعػزز تػأثيره عوامػؿ اجتماعيػة يكػػوف
لرسائميا المنقولة انعكاس فعمي في الرأي العاـ.

واف كؿ مرافؽ االتصاؿ ،يمكف استخداميا مف أجؿ الخير والشر ،وتقع مسؤولية الحػد
مف ىذه المخاطر وتصحيح االنحرافات عمى عاتؽ واضعي سياسة االتصاؿ.
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تبني الحكومات سياسات تيدؼ إلى حماية الذاتية الثقافية لألمة.
البعد السياسي لالتصال واإلعالم:

ال يمكف فيـ االتصاؿ دوف الرجػوع إلػى بعػده السياسػي ومشػكالتو التػي ال يمكػف حميػا
بدوف أف نضع في االعتبار العالقات السياسية ،فممسياسة عالقػة ال تنفصػـ باالتصػاؿ
واإلعالـ ،وثمة مجموعة أسئمة متميزة ىي:

 إلى أي حد تؤثر السياسة عمى االتصاؿ؟ -وما ىي أساليبيا في ذلؾ؟

 -إلى أي حد وبأي طرؽ يؤثر االتصاؿ عمى السياسة؟

إف العالقػات الحاسػػمة ىػػي العالقػػات القائمػػة بػػيف االتصػػاؿ والسػػمطة ،وبػػيف االتصػػاؿ

والحرية ،وتسود في أماكف مختمفة مف العالـ مفػاىيـ متنوعػة تحػدد مػا ينبغػي أف تكػوف
عميػػو تم ػػؾ العالقػػات ،وى ػػي مفػػاىيـ تع ػػد اسػػتجابة لمختم ػػؼ التقاليػػد والمػ ػوارد وال ػػنظـ
االجتماعية واحتياجات التطور.

وتتنوع أساليب ممارسة الحرية شأنيا شأف النظـ القانونية القومية أو الدساتير ،ويسود
االعتقاد بضرورة التوفيؽ بيف الحرية وااللتزاـ مف خالؿ:
 -طاعة القانوف.

 -عدـ استغالؿ الحرية لإلساءة إلى حرية اآلخريف.

 ممارس ػػة الحري ػػة ب ػػروح المسػ ػػؤولية ،األم ػػر ال ػػذي يعنػ ػػي ف ػػي مي ػػداف االتصػ ػػاؿاالىتماـ بالحقيقة في المقاـ األوؿ.

ومع تطور اإلعالـ عمى أسػاس أكثػر اسػتق ار ًار فػي المفػاىيـ وأوسػع مػدى فػي االنتشػار

انتقػؿ االىتمػاـ إلػى نشػر المعمومػات والحقػائؽ واألنبػاء عػف األحػداث الجاريػة ،وكانػت

ال وقبؿ كؿ شيء ىي حؽ المواطف في الحصوؿ عمى المعمومات،
حرية المعمومات أو ً

الحؽ في أف يطمػع عمػى أيػة معمومػات مػف شػأنيا أف تػؤثر فػي حياتػو اليوميػة ،وتيسػر

لػو اتخػاذ القػ اررات ،وتسػيـ فػي تفكيػره ،واتسػع نطػاؽ الحػؽ فػي المعمومػات ىػذا عنػدما
أتاحػػت التكنولوجيػػات الجديػػدة تحسػػيف فػػرص الوصػػوؿ إلػػى المعمومػػات عمػػى نطػػاؽ
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المحمي والعالمي ،وكاف الجانب اآلخر ليذه الحرية ،ىو حرية اإلعالمي في الحصوؿ
عمى المعرفة في شكؿ حقائؽ ووثائؽ ،ونشر المعمومات التي بحوزتو.

لقػػد غيػػرت التكنولوجيػػا المتطػػورة أيض ػًا مػػف اإلطػػار الػػذي يمكػػف فيػػو وضػػع المبػػادئ

األساسػػية موضػػع التطبيػػؽ ،وخمقػػت أخطػػا ًار جديػػدة عمػػى الحريػػة ،فقػػد كانػػت السػػمة
المميػزة لكػؿ اختػراع حػديث ىػي أنػو كػاف يتطمػب اسػتثما اًر عمػى مسػتوى ال يقػدر عميػو

سوى أصحاب رؤوس األمواؿ خاصة أو عامة ،في معظـ البمداف كانت توجد إمكانيػة

الحصوؿ عمى آالت الطباعة وأجيػزة اإلذاعػة والتمفزيػوف بوجػو خاصػة يعنػي أنػو لػيس

بوسػػع محػػدودي الثػػروة إال أف يػػدخموا المنافسػػة فػػي ظػػؿ ظػػروؼ غيػػر مواتيػػة ،فمػػف
الناحية النظرية كاف لكؿ فرد الحؽ في حرية التعبير ،بيد أنػو لػـ يكػف بمقػدور أي فػرد

أف يمارسيا عمى قدـ المساواة.

وىكذا أصبحت مشكالت االتصاؿ ذات صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية مت ازيػدة،

وعرضت في صورة مشكالت تتعمؽ بحرية الصحافة وحرية تداوؿ المعمومػات ،والحػؽ
في الحصوؿ عمى المعمومات واتسـ الوضػع بتنػاقض أساسػي ،فقػد حػدثت زيػادة كبيػرة

فػي عػدد األفػراد الػذيف يطمبػوف المعمومػات والػذيف يمكػف أف ينقمػوا الرسػائؿ اإلعالميػة،

وذلػػؾ بفضػػؿ حمػػالت نشػػر معرفػػة الق ػراءة والكتابػػة وايقػػاظ الػػوعي السياسػػي وتحقيػػؽ

االسػػتقالؿ الػػوطني فػػي كػػؿ أمػػـ العػػالـ ،ومػػع ذلػػؾ ففػػي م ػوازاة ىػػذا النمػػو كػػاف ىنػػاؾ

تحرؾ نحو التركيز ،ارتبط بالمتطمبات المالية لمتقدـ التكنولػوجي ،ونتيجػة ليػذا التركيػز
انخفػض عػدد مػف يقومػوف ببػث الرسػائؿ (نسػبياً) وتػدعمت فػي الوقػت نفسػو مػف ظمػوا

يعمموف في مجاؿ بث الرسائؿ.

إف األمر المؤكد في ىذا اإلطار ،ىو أف االتصاؿ يتسـ اليوـ بقدر مف األىمية يتعيف

معو عمى الدولة فرض قدر مف التنظػيـ حتػى فػي المجتمعػات التػي تكػوف فييػا وسػائؿ
اإلعػػالـ محكومػػة ممكيػػة خاصػػة ،وبوسػػع الدولػػة أف تتػػدخؿ بكافػػة األسػػاليب بػػدءًا مػػف
الس ػػيطرة السياس ػػية

الش ػػاممة وانتي ػػاء باتخ ػػاذ الت ػػدابير لتعزي ػػز التع ػػدد ،وتج ػػد بع ػػض

الحكومات أنو مف الطبيعي أف تمارس تحكماً كامالً في محتوى المعمومات مبررة ذلػؾ

باأليديولوجية التي تعتنقيا ورغـ ذلؾ فإف اإلذاعػات األجنبيػة تختػرؽ حصػار االحتكػار
الذي تفرضو أي دولة داخؿ حدودىا .وىنػاؾ بعػض الحكومػات تحػتفظ لنفسػيا بػبعض

126

الوظػػائؼ التنظيمي ػػة وتش ػػجع اسػػتخداـ وس ػػائؿ اإلع ػػالـ البديمػػة ومش ػػاركة المػ ػواطنيف

وانتفػاع الجميػور بمصػادر المعمومػات واالتصػاؿ الجمػاعي ،وتحقيػؽ الالمركزيػة فػي

الوسػػائؿ اإلعالميػػة ،وال شػػؾ أف اإلطػػار الػػذي يػػتـ االتصػػاؿ بداخمػػو تحػػدده فػػي نيايػػة

المطػاؼ الصػراعات السياسػية واالجتماعيػػة التػػي شػػكمت اتفػاؽ الػرأي االجتمػػاعي فػػي

مجتمع معيف ،والطريقة التي يتـ فييا تنظيـ االتصاالت في مجتمع ديمقراطي ىي في
األساس قرار سياسي يعكس قيـ النظاـ االجتماعي القائـ.
البعد االقتصادي لالتصال واإلعالم

يتداخؿ نظاـ االقتصاد مع اإلعالـ ويعتمد عميو في عدة طرؽ في بنيتو وفػي محتػواه،

والتػػدفؽ المس ػػتمر لممعمومػػات أمػػر حيػػوي لمحيػػاة االقتصػػادية ،فػػإلى جانػػب أنػػو ق ػػوة
اقتصػادية كبيػرة ليػػا إمكانيػػات ال يمكػػف تقػػديرىا ،فيػػو يعػػد عػػامالً حاسػػماً فػػي التنميػػة،

باعتبػاره عنصػ ًار مت ازيػد األىميػة فػي جميػع االقتصػاديات القوميػة ،يمثػؿ قطاعػًا مطػػرد
النمو في النتاج القومي ولو تأثير مباشر عمى اإلنتاجية والعمالة.

ال فوريػًا لممعمومػات ،ويمكػف االسػتغناء فػي
ويتيح التقدـ في االتصاالت الالسمكية إرسا ً

بعض األماكف عف العماؿ الميػرة وفػي أمػاكف أخػرى يمكػف تعػديؿ طبيعػة العمػؿ ،إنيػا
وس ػػائؿ االتص ػػاؿ ى ػػي الت ػػي تبش ػػر بتحقي ػػؽ أكب ػػر ق ػػدر م ػػف النم ػػو ف ػػي المجتمع ػػات

الصناعية ويمكف اعتبارىا محور ارتكاز االقتصاد العالمي.

إف وسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة كثيػ اًر مػا تجعػؿ موقػع المؤسسػة أمػ اًر ال أىميػة لػو ،وتتػيح

نقػػؿ المصػػانع إلػػى منػػاطؽ نائيػػة أو اختيػػار أمػػاكف مختمػػؼ الصػػناعات ،وغيرىػػا مػػف
أنػواع النشػػاط ،كالتجػػارة وأعمػػاؿ البنػػوؾ وخطػػوط الطي ػراف بمزيػػد مػػف الحريػػة ،ويشػػعر
اإلنساف العادي بالدور الحاسـ الذي تقوـ بو وسائؿ االتصاؿ والمعمومات في مجاالت

ال متنوعػة مػف االتصػاؿ
االقتصػاد حتػى ولػو لػـ تكػف لػو سػيطرة عمييػا .حيػث إف أشػكا ً

واإلعػػالـ قػػد ارتبطػػت دائم ػًا بالعمػػؿ واإلنتػػاج-بصػػورة ضػػمنية عمػػى األقػػؿ-ولكنػػو مػػف
السيؿ اآلف أف نرى ىذا االرتباط.

وعميػػو فػػإف اإلعػػالـ واالتصػػاؿ-مػػف حيػػث بػػث وتخ ػزيف واسػػتخداـ المعمومػػات-يكػػوف

مورداً أساسياً عمى قدـ المساواة مع الطاقة أو المواد الخػاـ ،لكػف االتصػاؿ أصػبح فػي
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بعض المجتمعات منحرفًا أو مشوىًا بطريقة أو بأخرى ،فالناس لـ يعودوا قادريف عمػى
االتصػاؿ بغيػر تبػادؿ الرمػوز النقديػة والسػمع الماديػة ،وعمػى المسػتوى العػالمي تعكػػس

بنى جديدة لالتصاؿ حياة وقيـ ونماذج بضع مجتمعات وتنتشػر فػي بقيػة أنحػاء العػالـ
أنماط ػًا معينػػة مػػف االسػػتيالؾ وأنماط ػًا معينػػة لمتنميػػة دوف غيرىػػا ،وفػػي ىػػذا يكمػػف
الخطر اليائؿ لقدرة االتصاؿ عمى التحريؼ.

إف االختالؿ االقتصادي في ىػذا المجػاؿ فيمػا بػيف األمػـ والمنػاطؽ مػدعاة لمقمػؽ ،ومػا
لػػـ يػػتـ القضػػاء عمييػػا ،فإني ػا سػػتزداد مػػع التقػػدـ التقنػػي تفاقم ػاً ،ففػػي البمػػداف المتقدمػػة

جػػاءت التكنولوجيػػا الحديثػػة بعػػد الثػػورة الصػػناعية بفتػرة سػػمحت بالتقػػاط األنفػػاس لكػػف
الػدوؿ الناميػة لػػيس بوسػػعيا أف تكػػرر ىػذا النسػػؽ ،ويعػػود ذلػػؾ مػف جيػػة إلػػى حاجتيػػا

الممحة لتنمية نفسيا ،ومػف جيػة أخػرى إلػى أنيػا تشػيد الثػورة الصػناعية وثػورة معالجػة
المعموم ػػات ف ػػي آف

معػ ػاً ،ول ػػدى الكثي ػػر م ػػف ال ػػدوؿ أس ػػباب قوي ػػة ت ػػدعوىا لوضػ ػػع

استراتيجيات محددة لالتصاؿ وتكريس موارد إضافية إلقامة البنى األساسػية المناسػبة.

وتتطمػػب التنميػػة فػػي ىػػذه المجػػاالت اسػػتخداماً أفضػػؿ لمم ػوارد التػػي لػػـ يػػتـ توظيفيػػا

بصورة كاممة حتى اآلف ،وليس ىناؾ شؾ في أف موارد االتصاؿ موزعػة بصػورة غيػر
متساوية عمى نطاؽ عالمي ،فبعض البمداف ليا القدرة الكاممػة عمػى تجميػع المعمومػات
التػي تحتاجيػا ،بينمػا ىنػاؾ بمػداف كثيػرة ال تسػتطيع ذلػػؾ ممػا يعتبػر عائقػاً أساسػياً فػػي
سبيؿ تنميتيا.

ويظير ىذا التبايف جمياً في المجاالت العممية والتكنولوجية حيث تترتػب عميػو النتػائ ،

وقد اكتسبت مشكالت اإلعالـ الخاصة بالبحث العممي وتطبيقاتو بعػداً جديػداً ،ويرجػع
ذلػؾ إلػى النمػو الواضػح فػي حجػـ المعمومػات المتاحػة ،كمػا يرجػع إلػى ازديػاد تعقػدىا،

األمر الذي يضفي عمى كثير مف مشروعات وامكانػات البحػث طػابع الجمػع بػيف عػدة

فػروع عمميػة .وقػد أصػبحت المعمومػات العمميػة والتقنيػة اليػوـ مصػد ًار اقتصػاديًا حيويػًا

ينبغي أف يكوف ممكية عامة إذ أنيا مستمدة مف جيػود وتفكيػر رجػاؿ ونسػاء فػي بمػداف
عديػدة فػي الماضػي والحاضػػر ،وىػي المفتػاح لجميػع أشػػكاؿ التنميػة القوميػة المسػػتقمة

في الوقت الذي ىي فيو أيضًا عامؿ أساسي في التقدـ البشري المنسؽ.
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البعد التعميمي لالتصال واإلعالم

لقػػد أول ػػى الكثيػػر مػػف المفك ػريف والبػػاحثيف والسػػمطات الحكوميػػة وخاصػػة فػػي الػػدوؿ

الناميػة ،أىميػة كبػرى لمقيمػة التربويػة لالتصػاؿ واإلعػالـ وألثرىمػا فػي التطػور الثقػافي،

فوسػػائؿ اإلعػػالـ تعػػادؿ المدرسػػة بالنسػػبة ألعػػداد ال حصػػر ليػػا مػػف الرجػػاؿ والنسػػاء
الػذيف حرمػوا مػف التعمػيـ ،حتػى ولػو لػـ يسػتطيعوا أف يحصػموا منيػا إال عمػى العناصػر
التػي يتسػـ مغ ازىػا بأقػؿ مػف الثػراء ومضػمونيا بػأكبر قػدر مػف البسػاطة ،والػدليؿ عمػى
ذلػػؾ األىميػػة التعميميػػة لمرسػػائؿ واألنبػػاء التػػي يػػتـ بثيػػا عبػػر العػػالـ ،أو عمػػى العكػػس

مضػمونيا المضػاد لمتعمػيـ والمجتمػع .وقػد يكػوف مػف الصػعب أف ننكػر األثػر التربػػوي

لوسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ بصفة عامة ،حتى في الحاالت التي ال يكوف فييػا لمحتػوى
الرسائؿ طابع تربوي .ويتمثؿ دور االتصػاؿ فػي التربيػة وفػي التنشػئة االجتماعيػة ،فػي
أنػو ينبغػي لالتصػاؿ أف يفػي بأقصػى قػدر ممكػف مػف احتياجػات التنميػة فػي المجتمػع،

وأف يعامؿ كسمطة اجتماعية .كما أف وجػود االتصػاؿ فػي كػؿ مػف مكػاف فػي المجتمػع
الحػديث ىػو عالقػة عمػى ظيػور إطػار جديػد لمشخصػية يتسػـ بطػابع تربػوي قػوي ،وقػد

أدى إغراؽ المواطنيف بقدر متزايد دومًا مف المعمومػات ،وأكثػر مػف ذلػؾ توسػيع نطػاؽ
التػػدفؽ اإلخبػػاري ليشػػمؿ فئػػات اجتماعيػػة وجغرافيػػة جديػػدة إلػػى خمػػؽ انطبػػاع بػػأف

االنتفاع بالمعرفة قد أصبح ح ًار ،وأف الفوارؽ االجتماعية يمكف القضاء عمييا.

وقػػد طػػورت المحطػػات اإلذاعيػػة فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف بػرام تعميميػػة مفيػػدة ومبتك ػرة
بعضػػيا "نظػػامي" (دعػػـ لممنػػاى المدرسػػية ،أو الد ارسػػات الجامعيػػة) وبعضػػيا اآلخػػر

"غير نظامي" ،موجو بصػفة خاصػة إلػى المػزارعيف واألشػخاص الػذيف ىػـ بحاجػة إلػى
التزود بمعارؼ تقنيػة ،كمػا تخصػص بعػض البمػداف المتقدمػة أو الناميػة قنػوات إذاعيػة

وتمفزيونية منفصمة لمبرام التعميمية ،بينما تخصص بعضيا اآلخر فتػرات متباينػة مػف

برامجيا اإلذاعية ألغراض التربية والتدريب والتعمـ ،وتعد ىذه البرام عػادة باالشػتراؾ

بيف المربيف واإلذاعييف.

لقػد أدى التفاعػؿ المفػاجف فػي تكنولوجيػات االتصػاؿ ألغػراض التربيػة أوؿ األمػر إلػى

تحميػػؿ "نتػػائ " ووضػػع المثيػرات التػػي تػػزداد باسػػتمرار ود ارسػػة أثرىػػا ،واليػػوـ يمكػػف أف
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نسػتنت أف أنمػاط االتصػػاؿ تكػوف جػػزءًا مػف مجموعػػة أكبػر مػػف التحػوالت التػػي أدت

إلييا تغيرات تدريجية في البيئػة ،وأف تػأثير التكنولوجيػا يختمػؼ تبعػاً لمظػروؼ النفسػية
والفكريػة واالجتماعيػة والثقافيػة لألفػراد الػذيف يتعرضػوف ليػا .كمػا اضػطرت المػدارس

والكميات في معظـ المجتمعات إلى التخمػي عػف احتكارىػا لمتعمػيـ ،نظػ ًار ألف االتصػاؿ

يؤدي جانباً كبي اًر مف وظيفتيا التقميدية ،ويطرح ذلؾ قضػية إعػادة النظػر فػي وظػائؼ

المدرسػة ،فقػػد كانػػت المدرسػة حتػػى مطمػػع ىػذا القػػرف ىػػي المصػدر األساسػػي لممعرفػػة

والمدرس ىو الشخص المعتمد رسػمياً لتقػديـ ىػذه المعرفػة وذلػؾ حتػى فػي المجتمعػات

الصناعية .وكاف الفرد باألمس يعتمد باألساس عمى المدرسػة فػي معرفتػو بالعػالـ وفػي

مقدرتو عمى التحكـ في أنماط السموؾ بما يمكنو مف أف يندم فيو.

أمػػا اليػػوـ ففػػي معظػػـ المجتمعػػات يعمػػؿ النظامػػاف (المدرسػػة واالتصػػاؿ) فػػي تنػػافس
وبػذلؾ تخمقػاف التناقضػات بػؿ والمشػػكالت الصػعبة فػػي عقػؿ الفػرد ،فالنظػاـ التعميمػػي

يتعارض مع نظاـ االتصاؿ التي يتيح معرفة كػؿ مػا يتعمػؽ بموضػوعات السػاعة وكػؿ

مػا ىػو جديػد ،ويعكػػس اضػطراب العػالـ والفيػـ الميسػػر والسػعي وراء الممػذات ،واليػػوـ

يعتبر ىذا التعارض مقبوالً في المجتمعػات الغنيػة حيػث يكػوف التبػذير ىػو القاعػدة فػي
معظـ األحيػاف ،إال أنػو ال يتماشػى مػع أوضػاع البمػداف الناميػة ،ومػع ذلػؾ فػإف وسػائؿ
اإلعالـ تممؾ مف الوجية العممية مقدرة ىائمة عمى نشر المعمومات والمعرفة بحيػث ال

يسػػتطيع أي مجتمػػع أف يسػػتغني عنيػػا ،وتضػػطمع المدرسػػة إلػػى حػػد مػػا بوظيفػػة تعمػػيـ

طريقػة دمػ وتركيػػب وتحميػػؿ المعػػارؼ والمعمومػػات المشػػتقة مػػف الخبػرة وفيػػـ المغػػات
التي تصؼ العالـ وتفسره.

ومػػف الناحيػػة العمميػػة تميػػؿ المؤسسػػات التربويػػة إلػػى أف تضػػـ معظػػـ أشػػكاؿ وسػػائؿ
االتص ػػاؿ الحديث ػػة تح ػػت جناحيي ػػا بحي ػػث تتخ ػػذ ى ػػي ق ارراتي ػػا الخاص ػػة بي ػػا وتح ػػدد

اختياراتيػا ،وقػد بػدأت بعػض البمػداف فػي القيػاـ بمبػادرات لتمقػيف المعػارؼ عػف وسػائؿ
االتصاؿ وطرؽ استخداميا منذ التعميـ االبتدائي وخالؿ الدراسة الثانوية ويتـ ذلؾ مػف

خػالؿ إدخػػاؿ الصػحافة فػػي المػػدارس ،وتيػدؼ ىػػذه المبػػادرات إلػى تعمػػيـ األطفػػاؿ أف
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يتصرفوا بطريقة نقدية تجاه اإلعالـ ،وأف يختاروا المواد التي يقرءونيا وبرام وأنشػطة
قضاء وقت الفػراغ وخاصػة التمفزيػوف وفػؽ معػايير كيفيػة وثقافيػة .وتػؤدي زيػادة أىميػة
االتصػػاؿ فػػي المجتمػػع إلػػى حممػػو عمػػى إلقػػاء مسػػؤولية جديػػدة عمػػى الػػنظـ التعميميػػة،

مسػػؤولية تعمػػيـ االسػػتخداـ الصػػحيح لالتصػػاؿ فػػي الوقػػت الػػذي نوضػػح فيػػو أخطػػار
المعرفة السطحية المستمدة مف الوسػائؿ السػمعية البصػرية ،ومػف "وىػـ" قػدرة المعالجػة

اآللية لممعمومات.

والواقع إف ما ندعو إليو في ىذا الصدد ،ىو شكؿ مػف أشػكاؿ التعمػيـ يتسػـ بمزيػد مػف
النقد ويكوف قاد ًار عمى تحرير الفرد مف االنبيار بالتكنولوجيا ،وجعمو أشد حذ ًار وأكثػر

تدقيقاً ،وتمكينو مف أف يختار بتمييز أكبػر بػيف مختمػؼ منتجػات كميػة االتصػاؿ ،ومػف
المسػػمـ بػػو حالي ػًا أف االتجػػاه نحػػو تحسػػيف نوعيػػة الم ػواد الصػػحفية وب ػرام اإلذاع ػػة

والتمفزيوف إنما يعززه مثؿ ىذا التعميـ ،وتيدؼ المؤسسػات التعميميػة المختمفػة الخاصػة

بػالتعميـ النظػامي وغيػػر النظػػامي فػي تمييػػدىا الطريػػؽ لػني مسػػتقبمي لالتصػػاؿ عمػػى
أسػاس المشػاركة الحقيقيػة إلػى بنػػاء عػالـ مثػػالي يمكػف ألي فػرد فيػػو أف يصػبح منتجػًا

ومسػػتيمكاً لممعمومػػات فػػي آف واحػػد .وأخي ػ اًر لعػػؿ أىػػـ جانػػب مػػف جوانػػب التكافػػؿ بػػيف

االتص ػػاؿ والتعم ػػيـ ،ى ػػو أف عممي ػػة التعم ػػيـ بوض ػػعيا ى ػػذا ،ال ب ػػد أف تص ػػبح بالنس ػػبة
لمتالميذ والطالب عمى جميع المسػتويات تجربػة لالتصػاؿ والعالقػات اإلنسػانية واألخػذ

والعطاء والزمالة الفكرية بدالً مف أف تنقؿ المعرفة في اتجاه واحد.

وال بػد أف يصػبح التعمػيـ وسػيمة الختػراؽ الحػواجز بػيف األفػراد والطبقػات والمجموعػات
واألمػـ ،وىػذا ىػو أفضػؿ مػا يمكػف أف تسػاىـ بػو المعرفػة والخبػرة فػي مجػاؿ االتصػاؿ

إلثراء التعمـ والتدريب والتعميـ ،ذلؾ أف ميمتيػا األساسػية ىػي التبػادؿ الػذي ىػو شػكؿ
مف أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي يعمؿ عف طريؽ الرموز.

وىكػػذا يتضػػح إف التعمػػيـ ،يزيػػد عمػػى االتصػػاؿ فػػي جوانػػب ويقػػؿ فػػي جوانػػب أخػػرى،
فاالفتقػار إليػو يسػفر عػف شػيوع األميػة ممػا ييػبط بقػدرات االتصػاؿ إلػى الحػد األدنػى،

ويصػبح التوسػع فيػو أساسػًا التصػػاؿ مت ازيػد ،ومػف ثػـ فػإف أي مناقشػة لضػرورة عػػالج
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اإلخػػالؿ فػػي االتصػػاؿ ال يمكػػف أف تتجاىػػؿ أىميػػة التعمػػيـ الشػػامؿ وتحسػػيف نوعيػػة

التعميـ والفرص التعميمية.

البعد الثقافي لالتصال واإلعالم

ىنػػاؾ تكامػػؿ بػػيف الثقافػػة واالتصػػاؿ ،فػػإذا اسػػتخدمنا مصػػطمح "الثقافػػة" نعنػػي مجمػػوع
إنج ػػازات اإلب ػػداع اإلنس ػػاني (ك ػػؿ م ػػا أض ػػافو اإلنس ػػاف إل ػػى الطبيع ػػة) ،واذا اعتبرن ػػا

مصطمح الثقافة تجسيداً لكؿ ما يسمو بالحياة اإلنسانية عمى المستوى الحيػواني لنضػـ

كافػة جوانػب الحيػاة وكػؿ ط ارئػؽ التفػاىـ ،وعمػى ضػوء ىػذا فػإف االتصػاؿ-بػيف النػاس
واألمـ عمى حد سواء-عنصر أساسي في كافة نواحي الحياة ومف ثـ في كؿ ثقافة.
ويعتبػػر دور االتصػػاؿ واإلعػػالـ بمثابػػة دور الناقػػؿ األساسػػي لمثقافػػة ،إذ أف وسػػائؿ
االتصػػاؿ ىػػي أدوات ثقافػػة تسػػاعد عمػػى دعػػـ المواقػػؼ أو التػػأثير فييػػا ،وعمػػى تعزيػػز

ونشر األنمػاط السػموكية وتحقيػؽ التكامػؿ االجتمػاعي ،وىػي تمعػب أو يتعػيف عمييػا أف

تمعب ،دو ًار أساسيًا في تطبيؽ السياسات الثقافية ،وفي تيسير إضفاء طػابع ديمق ارطػي
عمى الثقافة.

وتشػػكؿ وسػػائؿ االتصػػاؿ واإلعػػالـ بالنسػػبة لماليػػيف البشػػر ،الوسػػيمة األساسػػية ف ػػي
الحصوؿ عمى الثقافة وجميع أشكاؿ التعبير الخػالؽ ،كػذلؾ فمالتصػاؿ دور فػي تػدبير
شػؤوف المعرفػة وتنظػيـ الػذاكرة الجماعيػة لممجتمػع ،وبخاصػة جمػع المعمومػات العمميػة

ومعالجتيػػا واسػػتخداميا ،وىػػو يسػػتطيع إعػػادة صػػياغة القالػػب الثقػػافي لممجتمػػع ،ومػػع
ذلػػؾ ففػػي ىػػذا المج ػاؿ كمػػا فػػي سػػائر المجػػاالت ،فػػإف التطػػور الس ػريع لمتكنولوجيػػا

الجديػدة ونمػو البنػى المصػػنعة ،التػي تمػد سػيطرتيا عمػى الثقافػػة وعمػى اإلعػالـ يخمػػؽ

مشكالت وأخطار .وعمى الػرغـ مػف القػدر اليائػؿ مػف التغييػر الثقػافي ،ال يػزاؿ يحػتفظ
بأشكالو التقميدية القائمة عمػى التبػادؿ بػيف األفػراد ،فإنػو مػف الحػؽ الجػائز أيضػاً القػوؿ

بأف وسػائؿ اإلعػالـ الجماىيريػة فػي العػالـ الحػديث تػوفر الػزاد الثقػافي ،وتشػكؿ الخبػرة
الثقافية لمالييف كثيػرة مػف النػاس ،أمػا بالنسػبة لألجيػاؿ القادمػة ،فإنيػا تخمػؽ ليػـ ثقافػة
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جديدة ليس مف السيؿ تعريؼ طبيعتيا ،كما أنو مف الصػعب الحكػـ عمػى قيمتيػا ،فقػد
تػـ تقػديـ روائػػع اإلبػداع الخػػالؽ مػف الماضػي والحاضػػر عمػى السػواء ،إلػى الجمػػاىير
الجديػدة عمػػى الصػػعيد الػػدولي والػػوطني ،كمػػا تػػوفرت التسػػمية بأشػػكاليا المتعػػددة عمػػى

نحو أيسر مف ذي قبؿ ،وىي تستجيب بال شؾ الحتياجات ومطالب إنسانية.

تعتبػػر وسػػائؿ االتصػػاؿ واإلعػػالـ الجماىيريػػة والثقافػػة الجماىيريػػة ىػػي ظ ػواىر ممي ػزة
لمقرنيف األخيريف (التاسع عشر والعشروف) عمى أقصى تقدير ،ويمكف تحديد تطورىما

مف وجية نظر اقتصادية عمى أنو جاء تطبيقاً لمتغيرات التي أحدثتيا الثػورة الصػناعية

في مجاؿ الثقافة والنتيجة المترتبة عمى ذلؾ ىي ظيور اإلنتاج والتوزيع لسيؿ مسػتمر

مف الرسائؿ والمثيرات عمى نطاؽ ىائػؿ وذلػؾ مػف خػالؿ الوسػائؿ التقنيػة والمؤسسػات
المالئمػة ،والثقافػة الجماىيريػة بالتأكيػد ال تعنػي الثقافػة الشػعبية التػي يتعػيف عمييػا فػػي
أحػواؿ كثيػرة أف تخػوض معركػة حاسػمة ضػد أشػكاؿ ال ثقافيػة خمقتيػا قمػة مسػيطرة ثػـ

قامت بنشرىا عمى نطاؽ جماىيري ،ومػع ذلػؾ فػإف مفيػوـ الثقافػة الجماىيريػة ال يخمػو

مػف غمػوض ،فيػي قػد تحظػى بالموافقػة عنػدما تفكػر فػي تقبميػا بوجػو عػاـ ،وقػد تكػوف
موضع ازدراء عندما تستيجف ضحالتيا.

وىناؾ خطر أخر اكتسب أبعاداً كبيرة ،ىو السيطرة الثقافيػة التػي تتخػذ شػكؿ االعتمػاد

عمى نماذج مستوردة تعكس قيمًا وأساليب حياة غريبة وتتعرض الذاتية الثقافية لمخطر

مف جراء التأثير الطاغي لألمـ القوية عمى بعض الثقافات القومية واسػتيعابيا رغػـ أف
األمـ صاحبة ىذه الثقافات األخيرة ىي ورثة ثقافات أقدـ عيداً وأكثر ثػراء .وحيػث أف
التنػوع والتبػايف ىمػا مػف أىػـ خصػائص الثقافػة وأقيميػا ،فػإف العػالـ بأسػره ىػو الخاسػر

مف جػراء ىػذا إف التعػدي لقػوى التػأثيرات المحتممػة التػي يمكػف أف تػؤدي إلػى السػيطرة
الثقافية ،ىو ميمة عاجمة اليوـ ،ومع ذلؾ ،فإف المشكمة ليسػت بسػيطة ،فالتػاريخ يبػيف
أف أفؽ التفكير الضيؽ يؤدي إلى الركود .واف الثقافة ال تتطػور بانغالقيػا عمػى نفسػيا
داخػؿ قوقعتيػا وانمػا تتطػور بالتبػادؿ الحػر مػع الثقافػات األخػرى والحفػاظ عمػى الصػمة

بكؿ قوى التقدـ اإلنساني في حيف أف التبادؿ الحر لرسائؿ ال بد أف يكوف أيضػًا عمػى

قدـ المساواة وقائمػاً عمػى أسػاس االحتػراـ المتبػادؿ ،ولضػماف ذلػؾ فػإف مػف الضػروري
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أف تػتـ حمايػة وتعزيػز الثقافػات الميػددة ،وتطػوير االتصػاالت عمػى الصػعيد المحمػي،
وتمييػد السػبيؿ ألشػكاؿ بديمػة مػف االتصػاؿ لمواجيػة ضػغوط وسػائؿ اإلعػالـ الكبػرى.

كما يجب التأكيد عمى أف المشكمة ال تنحصر في العالقات بيف أمة وأخرى ،بػؿ كثيػ ًار

مػػا تنشػػأ فػػي أكثػػر أشػػكاليا حػػدةً وأشػػدىا خط ػ ًار داخػػؿ األمػػـ التػػي تضػػـ بػػيف سػػكانيا
أقميػات ثقافيػة .واذا لػـ يتػوفر عنصػر التنػوع فمػف نسػتطيع ضػماف مسػتقبؿ ثقػافي أكثػر
غنػػى ت ػرتبط فيػػو ثقافػػات العػػالـ المتعػػددة فيمػػا بينيػػا ،وتحػػرص فػػي نفػػس الوقػػت عمػػى

المحافظة عمى أصالتيا.

البعد التكنولوجي لالتصال واإلعالم

بمغ التقدـ التكنولوجي وتزايد تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ اآلف درجة كبيرة مف التطور

تتيح التنبؤ باالتجاىات وتحديد اآلفاؽ ،وتعييف المخاطر وعثػرات الطريػؽ التػي يمكػف

ظيورىا .وال شؾ أف العمـ والتكنولوجيا يحققاف مثؿ ىذا التقدـ عمى نحو مستمر ،ممػا
قػػد يسػػيؿ تحطػػيـ الح ػواجز بػػيف األف ػراد واألمػػـ ،وأف ىػػذا االتجػػاه ال رجعػػة فيػػو ،لكػػف
النتائ التي يمكف التنبؤ بيا حاليًا ليست مؤاتية بالضرورة.

والمعمػػوـ أف االىتمػػاـ اآلف مركػػز فػػي كافػػة البمػػداف المصػػنعة ،وفػػي عػػدد مت ازيػػد مػػف
البمػػداف الناميػػة عمػػى الفػػرص الجديػػدة التػػي تعرضػػيا االبتكػػارات التكنولوجيػػة فػػي ىػػذا

المجاؿ ،ومع ذلػؾ فػإف ىػذه الفػرص ليسػت بعػد فػي متنػاوؿ أي فػرد ،ويرجػع ذلػؾ إلػى
عوام ػ ػ ػػؿ سياس ػ ػ ػػية واقتص ػ ػ ػػادية ،ألف كثيػ ػ ػ ػ اًر م ػ ػ ػػف االكتش ػ ػ ػػافات العممي ػ ػ ػػة واالبتك ػ ػ ػػارات

(االختراعات) التكنولوجية قػد توصػؿ إلييػا عػدد قميػؿ مػف البمػداف ومػف الشػركات غيػر
الوطنية التي قد تستمر في السيطرة عمييا لفترة طويمة قادمة .ومف ثـ فمف الحيوي أف
تحدد كيػؼ يمكػف أف يكػوف ليػذه التطػورات التكنولوجيػة أقصػى فائػدة لكػؿ األمػـ ولكػؿ

جماعة في داخػؿ كػؿ أمػة ،وفػي نيايػة المطػاؼ لكػؿ الرجػاؿ والنسػاء ،وكيػؼ تسػتطيع
أف تساعد عمى التخفيؼ مف ضروب التفاوت والظمـ.

وتتسـ آثار التكنولوجيا الحديثة بالغموض ،حيث أنيا تحمؿ خطر جعؿ نظـ االتصاؿ
القائمة أقؿ مرونة وتضخـ عيوبيا واختالليػا الػوظيفي ،فعمػى الػرغـ مػف إقامػة شػبكات

مركزية أكثر قوة وتجانساً عمى نحػو مطػرد ،ينشػأ خطػر زيػادة تركيػز مصػادر اإلعػالـ
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العامػ ػػة والمؤسسػ ػػية وتفػ ػػاقـ

ضػ ػػروب التفػ ػػاوت واالخػ ػػتالؿ ،وزيػ ػػادة عػ ػػدـ اإلحسػ ػػاس

بالمسػؤولية والعجػز لػدى األفػراد والمجتمعػات عمػى حػػد سػواء ،فقػد يػؤدي تعػدد قنػوات
اإلرساؿ الذي أتاحتو األقمار الصناعية لمبث المباشػر إلػى تنػوع األىػداؼ والمشػاىديف

والمستمعيف ،بيد أنو مف خػالؿ اشػتداد المنافسػة قػد يػؤدي ىػذا التعػدد إلػى توحيػد نمػط
المحتػػوى كمػػا قػػد يػػؤدي عمػػى الصػػعيد الػػدولي إلػػى زيػػادة حػػدة التبعيػػة الثقافيػػة بزيػػادة
البػ ػرام المس ػػتوردة .وم ػػف المحتم ػػؿ أف ي ػػؤدي

إنش ػػاء بن ػػوؾ المعموم ػػات (البيان ػػات)

المتصمة بالحاسػبات اإللكترونيػة إلػى فجػوة مت ازيػدة بػيف الػبالد والمنػاطؽ ،وذلػؾ بتقميػؿ

الوسائؿ المتاحة ألفقر البالد لالنتفاع بالمعمومات.
مالمح البيئة اإلعالمية الجديدة

يشيد عالـ اليوـ تشكؿ بيئة إعالمية جديدة تُسفر عف مالمحيا الرئيسية بسرعة مذىمة
ال تترؾ لمباحثيف والدارسيف وقتػاً كافيػاً لمتأمػؿ الممػي والتفكيػر المنيجػي ،فمػا ىػي أىػـ
مالمح ىذه البيئة؟

 -1التواصل اآلني بين أجزاء العالم:

لقد ألغت تقنية أقمار االتصاؿ عنصري الزماف والمكاف "ولـ يعػد البعػد المكػاني حػائالً

دوف التواصػؿ بػيف مجتمعػػات وأفػراد تبعػػد بيػنيـ باتسػػاع الكػرة األرضػػية كميػا .ويشػػمؿ

ىػػذا التواصػػؿ اإلطػػالع عمػػى األحػػداث فػػور وقوعيػػا ،كمػػا يشػػمؿ تبػػادؿ المعمومػػات

والمعارؼ ".فقد أصبح العالـ كمو شريكاً في كؿ ما يمكف أف يحػدث فػي أي مكػاف فػي
العالـ في شتى مجاالت المعرفة.

 -2االستثمار اليائل في مجال اإلعالم:

لقػد أصػبح االسػتثمار فػي القطػاع اإلعالمػي محققػًا إلربػاح ىائمػة ،لدرجػة بمغػت معيػا

رقـ معامالت خمس شركات إعالـ عالميػ ػػة (وليس قيمتيػا ال أرسػمالية) بمػغ خػالؿ عػاـ

2004ـ وحػده مائتػاف وثالثػة وخمسػػوف مميػار دوالر .ومعنػػى ذلػؾ أف رقػـ المعػػامالت
لي ػػذه الش ػػركات اإلعالمي ػ ػػة يزي ػػد بواق ػػع أربع ػػة ممي ػػارات دوالر ع ػػف القيم ػػة التجميعي ػػة

إلجمالي النات القومي ألربع دوؿ عربية ىي مصر والكويت وسمطنة عماف وقطر.
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 -3االنتشار وتجاوز الحدود:
لق ػػد تحول ػػت

المؤسس ػػات اإلعالمي ػػة م ػػف مؤسس ػػات وطني ػػة مح ػػدودة االنتش ػػار إل ػػى

"ديناصػورات" ضػػخمة يمكػػف وصػػفيا بأنيػػا شػػركات "كونيػػة" أو "فػػوؽ قوميػػة" وبعضػػيا

ال-
"متعددة الجنسيات" تتجاوز الحدود والقيود ،فػبعض وسػائؿ اإلعػالـ األمريكيػة -مػث ً
تحصؿ عمى خمسيف في المائة مف إيراداتيا مف أسواؽ أجنبيػة أي غيػر أمريكيػة ،كمػا
مبرطوريػػة "روبػػرت ميػػردوخ" اإلعالميػػة حػػوؿ العػػالـ تػػدر مميػػار
أف شػػبكة واحػػدة فػػي إ ا

دوالر مف اإليرادات سػنوياً .ىػذه الشػبكة ىػي" بػي .سػكاي .بػي" التػي تغطػي العشػرات

مػػف صػػحؼ القطػػع الكبيػػر ،إضػػافة إلػػى شػػبكة (فػػوكس) وحصػػة فػػي شػػبكة (انترنػػت)

وشبكة (ستار .تي .في ).اآلسيوية المتصمة بػ  350مميوف منزؿ في عموـ آسيا.
 -4االنعتاق من سمطة الحكومات ورقابتيا

مػػع تطػػور وسػػائؿ االتصػػاؿ وتقنياتيػػا المتنوعػػة بػػدأت سػػمطة الحكومػػات فػػي الػػتحكـ
والرقابػػة تنحسػػر شػػيئًا فشػػيئًا .ويتوقػػع الخب ػراء مزيػػدًا مػػف ىػػذا االنحسػػار فػػي المسػػتقبؿ

وبخاصػػة عنػػد التطػػور التقنػػي ألجي ػزة البػػث واالسػػتقباؿ واسػػتحالة التػػدخؿ لرقابتيػػا أو
التأثير عمييا.

 -5تطور أدوات اإلنتاج والتوزيع

شيدت أدوات اإلنتػاج اإلعالمػي -سػواء المطبػوع منػو أو المسػموع أو المرئػي -تطػو اًر

كبي ًار حيث ظيرت تقنيات جديدة في مجاالت الجمع اإللكترونػي والطباعػة والتصػوير
واإلنتاج التمفزيوني أدت إلػى اختصػار الوقػت وزيػادة الجاذبيػة واإلبيػار .كمػا تطػورت

صػػناعة الكمبيػػوتر ف ػػي مجػػاؿ خدم ػػة المعمومػػات جمع ػاً وص ػػناعة وتوزيع ػاً .وارتبط ػػت

بتقنية الكمبيوتر تقنية االتصاؿ سواء في مجاؿ اإلنتاج أو التوزيع أو البث فػزادت مػف
كف ػػاءة ك ػػؿ منيم ػػا ،وأكمم ػػت التط ػػورات الكبيػ ػرة ف ػػي مج ػػاؿ تقني ػػة األقم ػػار الص ػػناعية
وشبكات التوزيع األرضية والكوابؿ وغيرىا مف حمقػات التطػور اإلعالمػي وفتحػت أمػاـ

اإلعالـ آفاقًا رحبة وواسعة لالنتشار والتأثير.
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 -6تعددية ال نياية ليا

لقػد تعػددت القنػوات اإلعالميػة تعػدداً ال نظيػػر لػو وشػيد كثيػر مػف المفػاىيـ اإلعالميػػة

وتطبيقاتيػػا بسػػبب ذلػػؾ تغي ػرات جذريػػة ،وبػػذلؾ بػػدأنا نتحػػوؿ تػػدريجيًا ممػػا يمكػػف أف

نسميو بػ "إعالـ الحممة" إلى "إعالـ السوبر ماركت".

 إعـالم الحممـة يكػوف باسػتطاعة الصػحيفة أو القنػاة التمفزيونيػة أو المحطػةاإلذاعيػػة (أو األجي ػزة الثالثػػة مع ػًا) القيػػاـ "بحممػػة إعالميػػة" عمػػى موضػػوع
واحد ألسبوع أو أسبوعيف أو أكثر ،ومف واقع التشبع اإلعالمي الناجـ تنشػأ
مواقػػؼ جماىيريػػة أو يتكػػوف رأي عػػاـ ال يكػػوف مػػف السػػيؿ عمػػى صػػانعوا

القرار تجاوزه.

 إعـالم "السـوبر ماركـت" يكػوف المسػتيمؾ اإلعالمػي أشػبو بمػف يتجػوؿ فػيمحػػؿ كبيػػر مت ارمػػي االتس ػاع ومتعػػدد األجنحػػة ،ومػػا يكػػاد يمتفػػت إلػػى قصػػة

حتػػى تشػػد انتباىػػو قصػػة أخػػرى ،وقػػد كػػاف المسػػتيمؾ اإلعالمػي حتػػى عيػػد
قريب جػداً حكػ اًر لمحطػة تمفزيونيػة وطنيػة واحػدة أو محطتػيف أو ثػالث ،أمػا
اآلف ف ػ ػػي وج ػ ػػود الفض ػ ػػائيات واالنترن ػ ػػت" في ػ ػػو أم ػ ػػاـ ف ػ ػػيض م ػ ػػف القنػ ػ ػوات

التمفزيونية واإلذاعية والصحؼ والمجالت المحمية وغير المحمية.
 -7اإلعالم التفاعمي

لقد أتاحت التقنيػات الجديػدة لممسػتيمؾ اإلعالمػي أف يتفاع ػػؿ مػع المػادة اإلعالميػة وال

يكػػوف مجػػرد مسػػتيمؾ سػػمبي ليػػا ،وعمػػى الػػرغـ مػػف التنػػامي اليائػػؿ فػػي نفػػوذ المنشػػأة

اإلعالميػػة ،لػػـ يعػػد المحتػػوى اإلعالم ػي حك ػ ًار عمييػػا ،ذلػػؾ أف باسػػتطاعة المسػػتيمؾ
اإلعالمي الدخوؿ عمى الخط والتقدـ بمساىمة في المحتػوى اإلعالمػي .بػؿ أف وظيفػة
النشر ذاتيا لـ تعد حك اًر عمى شركات النشر.

لقد كانت ىذه التغيرات الجذرية في البيئة اإلعالمية الدوليػة امتػدادًا لمتحػوالت األخػرى
التػ ػػي ش ػ ػػيدتيا البيئ ػ ػػة

األوس ػ ػػع واألرحػ ػ ػب ف ػ ػػي مجاالتي ػ ػػا السياس ػ ػػية واإليديولوجي ػ ػػة

واالقتصادية ،كما أنيا كانت ثمرة لمتطورات اليائمة فػي تقنيػات االتصػاالت والكمبيػوتر
التي شيدت خالؿ حقبة قصيرة مف الزمف طفرة غير مسبوقة.
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إشكاليات ألخالقية في ممارسات اإلعالم المعاصر

لقػػد أفػػرزت معطيػػات البيئػػة الجديػػدة لإلعػػالـ كثي ػ اًر مػػف التحػػديات التػػي سػػيكوف ليػػا

انعكاسػات بالغػة التػأثير فػػي النسػي الثقػافي والسياسػي واالقتصػادي لممجتمعػات ،كمػػا

إف تمػؾ المعطيػات سػتعمؿ عمػى تفعيػؿ بعػض القضػايا الجوىريػة التػي كنػا -وال زلنػا-

نع ػػاني مني ػػا مث ػػؿ قض ػػايا التبعي ػػة اإلعالمي ػػة والتغري ػػب الثق ػػافي .وسيتس ػػع ب ػػذلؾ م ػػدى

الفجػػوة االتصػػالية بػػيف العػػالميف النػػامي والمتقػػدـ الػػذي يمتمػػؾ التقنيػػة المتطػػورة ويمتمػػؾ
اإلمكانات المادية والفنية والبشرية اليائمة في مجاؿ التدفؽ االتصالي واإلعالمي.

ومف أىـ اإلشكاليات األخالقية الرئيسية في ممارسات اإلعالـ المعاصر:

 إشكالية البنية االتصالية ،ويتجسد ىذا التحدي في احتكار دوؿ الغػرب وىيمنػةالبنى األساسية لالتصاؿ الدولي.
شركاتيا الضخمة عمى ُ
 إشكالية القوالب الفنية لإلنتاج اإلعالمي ،ويتمثؿ ىذا التحػدي فػي طغيػاف الفػفالتمفزيػػوني عمػػى بقيػػة الفنػػوف اإلعالميػػة ومػػا ينػػت عػػف ذلػػؾ مػػف ت ازيػػد اسػػتخداـ

األسػػموب التمفزيػػوني فػػي التعامػػؿ مػػع األحػػداث والقضػػايا والموضػػوعات التػػي

تتناوليا وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

 -إشػػكالية الػػدوافع والمعػػايير التػػي تػػتحكـ فػػي المػػادة اإلعالميػػة إذ أف التحػػوؿ

المتنامي مف اإلعالـ الحكومي إلى اإلعالـ الخاص سيعمي -دوف ريب -مف

االعتبارات التسويقية والمعػايير االسػتيالكية ويجعػؿ المػادة اإلعالميػة خاضػعة

لتمؾ االعتبارات والمعايير عمى نحو متزايد.

 إشكالية المحتوى اإلعالمي ،إذ ستتحكـ حمقات التغريب الثقافي الذي ال يطػاؿمجتمعاتنػػا العربيػػة فحسػػب ،بػػؿ يطػػاؿ المجتمعػػات اإلنسػػانية األخػػرى أيض ػًا.

وبػذلؾ سػتتيح البيئػة الجديػػدة لإلعػالـ الػدولي مزيػداً مػػف الفػرص لتسػيد " ثقافػػة

التغريب" وضمور الثقافات األخرى.
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اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
العالقات العامة والرضاء الوظيفي
إف جػهرر اقضيػػفي اػع اق بليػػي هػفف لرضػػهـ اقريػ ء اقػػهظفرع هلرضػهـ اق بليػ ت اق لػػي

ره أف اقررد اقرايع عف علله ره نضطي اتص ؿ جفدة قل بلي ت اق لي اع لنشأته.

ا قررد اقرايع عف علله فخلؽ هحتى هدهف يصد انطه عً جفدًا قدى جلضهر لؤسسػته
اقخ رجع هاقداخلع ،هذقؾ ألنه فضهـ ه لله هكر ءة ع قفي هصػدؽ اػع اإلنتػ ج هاخػبلص

قلجلضػهر ،ألنػه فحػب عللػه هكػذقؾ راض عػف لؤسسػته اقتػع ف لػؿ هضػ كلكػ ف قل لػػؿ

هكلصدر قلرزؽ هكيل ف قللستضهؿ.

إف قػػدى أم لؤسسػػي إنت جفػػي لسػػؤهقفي نحػػه اقحر ػ ظ علػػى جل رفرر ػ اقداخلفػػي هكسػػب

ري ئضـ هثضتضـ يهؿ أف تس ى إقى كسب ريػ ء هثضػي اقجلػ رفر اقخ رجفػي ،هذقػؾ ألف
س دة هرا رفي اق للفف تن كس هشكؿ له شر على نهعفي اقخدلي اقلضدلي قلجلضهر.

هعلػػى سػػهفؿ اقلث ػ ؿ ارػػع اقلؤسس ػ ت اإلعبللفػػي تتحػػدد رػػذا اقخدلػػي هػ قلهاد اإلعبللفػػي
اقلهجضي إقى اقجلضهر لف هس ئؿ ههرالج تلرزفهنفي هصػحؼ ههػرالج إذاعفػي هاعبلنػ ت

هاقى آخر رذا األنهاع اإلعبللفي اقلت رؼ علفض عند اقجلضهر.

هلف رذا اقلنطلؽ اإف اإلدارة تجتضد قخلؽ هفئي اق لؿ اقتع لف خبلقض فلكف قل ػ للفف
تحضفػؽ أرػدااضـ اقشخصػفي ههلػ فحضػؽ أرػداؼ اقلؤسسػػي … ا قريػ ء اقػهظفرع ف تهػػر
أحد اقلؤشرات اقتع تدؿ على هفئي اق لؿ اقتع ف فشض اقررد اػع اقلؤسسػي ،هرػذا فؤكػد

أف اقر ػػرد أه اق ل ػػؿ اق اري ػػع ع ػػف علل ػػه هلؤسس ػػته ر ػػه لؤش ػػر هايػ ػ عل ػػى س ػػبللي
اقسف س ت اقهظفرفي قللؤسسي كهحدة ايتص دفي أه اجتل عفي..

ههل أف اق بلي ت اق لي اع جهررر تضدؼ إقى خلؽ اقصهرة اقذرنفي اقطفهي

قللؤسسي اع نرهس أاراد اقلجتلع ،اإف ري ء اق للفف هسلهكضـ اع اقلجتلع فؤثر

تأثف ًار يهفً على إرس ء رذا اقصهرة اقحسني اع أذر ف جلضهر اقلؤسسي اقداخلع أه
اقخ رجع.

قػػذقؾ تسػ ى اق بليػ ت اق لػػي إقػػى اقت لػػؿ لػػع اقجلضػػهر قتحضفػػؽ االسػػتضرار قػػه هتنلفػػي

إحس سه ه قهالء هاالنتل ء نحه اقلؤسسي هاقدا ع عنض هاقتحلس قض .

هيػد فكػػهف لػف اقلن سػػب رنػ أف نػػهرد ت رفرػً قل بليػ ت اق لػي فصػػرض هأنضػ "نشػ ط ذه

ش ب ثبلث رع:
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-1إعبلـ اقجلضهر.

-2إغ ارؤا هضدؼ تغففر اتج ره هلفهقه.

-3هذؿ اقجضهد قللهائلي هفف اتج ر ت لؤسسي ل هجلضهرر اقداخلع هاقخ رجع"

رػذا اقت رفػؼ فأخػذ اػع اعتهػ را اق هالػػؿ اقنرسػفي قػدى جلضػهر اقلؤسسػي اقػداخلع ،اضػػه

فركػػز علػػى لهيػػهع اقتػػأثفر هلح هقػػي تغففػػر اتج ر ػ ت اقجلضػػهر اقػػداخلع أه اقخ ػ رجع

هل فترؽ هأرداؼ اقلؤسسي.

هعللفػػي اقتػػأثفر هتغففػػر اتج ر ػ ت جلضػػهر اقلؤسسػػي ،ال تحػػدث إال لػػف خػػبلؿ اقهيػػهؼ

على لفهؿ أارادا هاتج ر تضـ هرغه تضـ هأاكػ ررـ ،ههشػكؿ أهيػ اػإف اق بليػ ت اق لػي

عندل تت رؼ علػى شخصػفي اقرػرد داخػؿ اقلؤسسػي  -رئفسػً أه لرؤهسػً– اإنػه فسػضؿ
اقت لؿ ل ه ه قطرفضي اقتع تشهع رغه ته هدهاا ه هتترؽ لع لفهقه هاتج ر ته ،هتسػ عدا

على اقتضلفؿ لف اقتهتر هاقراض ،هه قت قع ،تحضفؽ اقري اقهظفرع قدفه.
مفهوم الرضاء الوظيفي

قضد س عدت اقنظرف ت اقخ صي ه قري ء اقهظفرع على التداد اقرترة لف اقستفنف ت
إقى هيتن اقح ير اع تكهفف إط ر نظرم هاي قلرضهـ اقري ء اقهظفرع ،حفث

ارتلت هليلهف أه لحتهى اقهظفري ه عته رر اق نصر اقح سـ اع تحدفد لستهى (أه

درجي) اقري ء عف اق لؿ .هرذا اإلط ر اقنظرم اقن جـ عف ترسفر اقنظرف ت اقس هضي

قلري ء ،يد أدى إقى ظضهر اق دفد لف اقدراس ت هاقهحهث اقتع تح هؿ تضدفـ لرضهلً
لحدداً قلري ء اقهظفرع ،هلع يخ لي تلؾ اقدراس ت هاألعل ؿ اقلت لضي ه قري ء

اقهظفرع إال أنه ال فزاؿ االتر ؽ حهؿ لرضهـ لحدد قه لهيع جدؿ هنض ش كثفر،

هق ؿ ذقؾ ف هد اع اقحضفضي إقى ت دد آراء اقكت ب ،هطهف ي اق نصر اقهشرم ه عته را

لخلهيً ل ضدًا قدفه ح ج ت هدهااع لت ددة هلته فني لف هيت آلخر ،هلف ارد آلخر،
هل نى أف ل فلكف أف فكهف ري ء قررد ل _ يد فكهف عدـ ري ء قررد آخر.
هيد ان كس رذا كله على ظضهر اق دفد لف اقت رفؼ اقتع أعطفت قل نى اقري ء

اقهظفرع ،هأثر ذقؾ ه قت قع على ت دد هتنهع طرؽ اقضف س اقلستخدلي .ارع ع ـ

 1335يدـ "رهههؾ" لرضهلً قلري ء اقهظفرع فتلخص هأنه لجلهعي لف اقظرهؼ
اقنرسفي هاقل دفي هاقهفئفي اقتع تسضـ لجتل ي اع خلؽ اقهيع اقذم فريى هه اقررد.
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كذقؾ أش ر "رفرزهرغ" إقى أف لرضهـ اقري ء اقهظفرع فتلثؿ اع لش عر اقررد اقحسني
هاقسفئي اقتع فش ر هض حهؿ اقلتغفرات اقل دفي هاقل نهفي اقتع تت لؽ ه ق لؿ نرسه

هاقهفئي اقلحفطي هه.

هيد ت ددت هتنهعت ه د ذقؾ اقكت ه ت اقتع ارتلت ه قري ء اقهظفرع ،هتن هقته أكثر

لف جضي اختص ص ح هقت كؿ لنض أف تستحدث أه تطهر قنرسض لرضهلً ل فنً
فضهدر اع تحضفؽ أرداؼ اقهحث اقذم تضهـ هه ،اضد أش ر كؿ لف

( (Willa&Waltomإقى أنه فلكف اقنظر إقى اقري ء اقهظفرع على أنه "اقضفـ

اإلفج هفي اقتع فحضضض اق لؿ ،اإذا ك ف اقررد رايفً عف شعء ل  ،اإف ذقؾ ف نع أف
رذا اقشعء يد حضؽ قه يفلي إفج هفي".

هفبلحظ لف رذا اقت رفؼ أف لرضهـ اقضفلي اإلفج هفي اقن تجي عف علؿ ل فف فلكف أف

فختلؼ ه ختبلؼ األاراد أنرسضـ ،هه قت قع ل يد فكهف ذا يفلي إفج هفي قشخص ل  ،يد

ال فحلؿ اقضفلي نرسض قشخص آخر ،قتداخؿ عهالؿ عدفدة نرسفي هاجتل عفي
هايتص دفي تحدث لثؿ رذا اقنهع لف االختبلؼ اع لرضهـ اقضفلي اإلفج هفي.

أل  Mayerاضد أهيحت هأف اقري ء اقهظفرع ره ح قي ع طرفي س رة ن تجي عف
إدراؾ اقررد هأف علله فحضؽ قه لل رسي اقضفـ اقهظفرفي اقض لي اقتع فتصهرر  .هتدعـ

دراسي "سهسف عهد اقرت ح" رذا اقلرضهـ حفث عرات اقري ء اقهظفرع "هأنه ت هفر عف
اقس دة اقتع تتحضؽ عف طرفؽ اق لؿ" هه قت قع اضه لرضهـ فشفر إقى "لجلهعي

اقلش عر اقهظفرفي أه اقح قي اقنرسفي اقتع فش ر هض اقررد نحه علله".

هفبلحظ لف رذا اقت رفؼ أف رذفف اقت رفرفف فركزاف على إحس س اقررد هلش عرا
اتج ا اق لؿ ،غفر أف اإلحس س هاقلش عر تت لؽ ه قسل ت اقشخصفي قلررد ،هرذا

اقسل ت اقشخصفي هاف ك نت تؤثر على اقري ء اقهظفرع هشكؿ ل  ،إال أنض عنصر

خ رج عف نط ؽ اقهظفري.

إال أف  Pollardهجد أف اقش هر ه قري ء اقهظفرع فتهيؼ على لدى إدراؾ اقررد

هأف ل فتض ي ا لف عهائد تتن سب لع ل فتهي ه لسهضً هلضدار اقجضد اقلهذهؿ اع
تحضفضض ".
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كذقؾ نبلحظ لف رذا اقت رفؼ ف لستهى اقري ء اقهظفرع فلثؿ اقررؽ هفف اقلستهى

اقلتهيع إلشه ع اقح ج ت اقتع فرفد اقررد إشه عض لف اقهظفري ههفف درجي اإلشه ع

اقر لع ه قنسهي قضذا اقح ج ت ،هحدهث اقري ء هاضً قضذا اقلرضهـ فتهيؼ على إدراؾ
اقررد هأف ل فحصؿ علفه لف عهائد فتن سب لع ل فتهي ه لسهضً هلع لضدار اقجضد

اقلهذهؿ هلس هفً قل فحصؿ علفه اآلخرهف اع نرس نهع اق لؿ.
كل يدلت دراسي "اقتركع" لرضهلً قلري ء اقهظفرع لت دد األه د فتلثؿ اع اقري ء

اقكلع اقذم فستلدا اقلهظؼ لف هظفرته هجل عي اق لؿ اقتع ف لؿ ل ض هرؤس ئه

اقذم فخيع إلشرااضـ هكذقؾ لف اقلنشأة هاقهفئي اقلتفف ف لؿ افضل  ،هه قنلط

اقتكهفنع قشخصفي اقررد".

بل ،هقكف فؤخذ علفه أف اقنلط اقتكهفنع قشخصفي اقررد،
هنجد أف رذا اقت رفؼ ش ل ً
هاف ك نت تؤثر على لستهى اقري ء عف اق لؿ ،إال أف اقنلط اقتكهفنع قشخصفي

اقلهظؼ ف تهر عنص اًر خ رجفً غفر لرتهط ه قهظفري.
هلل سهؽ نجد انه لف اقص ب اقتهصؿ إقى ت رفؼ تتبليى افه جلفع هجض ت اقنظر

اق للفي ،إال أنه فجب هيع هصف غي ت رفؼ تتهار قه خص ئص اقت هفر األكثر

يههالً ،ذقؾ إذا أخذن اع اقحسه ف اق ن صر اقرئفسفي اقتع فجب لراع تض كلح هر
قلت رفؼ اقجفد ،وأهم هذه العناصر التي يجب أن يحتوي عميها التعريف هي:

 -1إف اقري ء ره اقش هر اقن تج قل فحصؿ علفه اقررد لف هظفرته لف إشه عه
قح ج ته.

 -2تأثفر عهالؿ اقري ء اقهظفرع اقلت حي سهاء اقلرتهطي ه قهظفري أه اقلرتهطي
ه قلنظلي.

 -3أف فكهف رذا اقش هر ن تجً لف اقهظفري اقتع فؤدفض اقررد أثن ء اترة حف ته
اقهظفرفي.
ولهذا يمكننا اقتراح التعريف التالي لمرضاء الوظيفي

إف اقري ء اقهظفرع ره اقش هر اقن تج كرد ا ؿ تج ا ل فحصؿ علفه اقررد لف

هظفرته لض رنً هل فتهيع اقحصهؿ علفه لف إجل قع عهالؿ اقري ء اقلت حي هذقؾ لف
خبلؿ يف له هأداء هظفرته أثن ء اترة حف ته اقهظفرفي.
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هقكػػع نضػػؼ علػػى دهر اق بلي ػ ت اق لػػي اػػع تحضفػػؽ اقري ػ ء اقػػهظفرع قل ػ للفف ال هػػد

ال لف اقت رؼ على لجلهعي لػف اقلرػ رفـ تشػلؿ
قدارسع هلل رسع اق بلي ت اق لي أه ً
اقشخصفي هاقسلهؾ هاإلدراؾ هاقداا في وه قت قع تكػهفف صػهرة هايػحي قلرضػهـ اقريػ ء
اقهظفرع هتأثرا هنش ط اق بلي ت اق لي داخؿ اقلؤسسي اإلنت جفي.
أوال -مفهوم الشخصية

تؤكػد كثفػػر لػػف نظرفػ ت تهجفػه اقسػػلهؾ اإلنسػ نع علػػى لهػدأ رػ ـ فحضػػؽ داا فػػي اق لػػؿ

هاقتحرفػػز ق ػػؤلداء ،هرػػه له ػػدأ لهائلػػي اق ػػدهر اق ػػذم فضػػهـ ه ػػه اقرػػرد الس ػػت داداته هلفهق ػػه

هيد ارتػػه ،حفػػث فحضػػؽ ذقػػؾ اقلهػػدأ درجػػي كهف ػرة لػػف اقتهااػػؽ اقلضنػػع تلثػػؿ ه عث ػً رئفسػػفً
قهذؿ اقط ي ت هاشه ع ح ج ت اقػذات قػدى اقرػرد ،هلػف ثػـ شػ هرا ه قسػ دة هرػه فػؤدم

بل عػػف ت ػهاار عهالػػؿ اقتحرفػػز اقػػذاتع اػػع األداء دهف ح جػػي إقػػى اسػػتخداـ
عللػػه .اي ػ ً
اقس ػػلطي أه اقتضدف ػػد ه س ػػتخدالض ق ػػداع األاػ ػراد عل ػػى األداء تح ػػت ي ػػغط اقخ ػػهؼ ل ػػف

اق ضػ ب للػ فشػػكؿ أسػػلههً غفػػر سػػلفـ اػػع تهجفػػه اق لػػؿ اقهشػػرم فػػؤدم إقػػى كثفػػر لػػف
اقسلهف ت سهاء على ري ء اق للفف عف اق لؿ أه على اق لػؿ نرسػه هه قتػ قع لسػتهى

اإلنت ج.

هقكع نصؿ إقى تحضفؽ اقلهائلي اقلضنفي هفف اقررد هاق لؿ اقذم فضهـ هه ،ال هد قنػ لػف

اضـ طهف ي اقررد اقذاتفي هتحلفلض  ،أم اضـ شخصفته.

هقكػػف لػػف اقصػ ػ ب أف تيػػع اقطهف ػػي اقسػػفكهقهجفي قئلنس ػ ف ا ػػع تصػػنفؼ أه تضس ػػفـ

ل ػفف ،حفػث فؤكػد "ارفػدرفؾ رفرهفػرغ" اػع كت هػه "اق لػؿ هطهف ػي اإلنسػ ف" أف لرج فػػي
ذقػػؾ ت ػػهد إقػػى أنػػه لػػف اقص ػ ب يف ػ س شخصػػفي اإلنس ػ ف يف س ػً ديفض ػً هاقت ػػرؼ علػػى
أه در ػ اقلختلرػػي هاقلػػؤثرات اقت ػػع تجل ػػت قلتػػأثفر علفض ػ  ،هحت ػػى إذا ألكػػف ذقػػؾ ا ػػع
قحظ ػػي ل فن ػػي اض ػػد فتغف ػػر ا ػػع اقلحظ ػػي اقت قف ػػي ألف يػ ػهاهط اق ػػتحكـ فصػ ػ ب هجهدرػ ػ

هفستحفؿ اقتحكـ اع نت ئجض هآث رر .

هفلفؿ ه ض علل ء اقػنرس إقػى ت رفػؼ اقشخصػفي هأنضػ ذقػؾ "اقكفػ ف اقهشػرم اقلتلفػز

هلجلهعػػي لػػف اقسػػل ت اقجسػػلفي هاق ضلفػػي اقتػػع فلتلكض ػ اقك ػ ئف هتج لػػه اػػع لجلهعض ػ

ك ئنً لتلف اًز عف غفرا لف اقهشر".

144

هاقشخصفي هضذا اقل نى ت تهر شفئً ل دفً هلللهسً ،هعلى ذقؾ تحدد شخصفي كؿ ارد
هلجلهعي لف اقللك ت اقخ صي ،هكذقؾ ه أله د اقزل نفي هاقلك نفي اقتع تحدد هجهدا.

هفنل ػ فلفػػؿ اقػػه ض اآلخػػر لػػف علل ػ ء اقػػنرس إقػػى اقضػػهؿ هػػأف اقشخصػػفي شػػعء غفػػر

لللػػهس ،هيػػد نت ػػرؼ علفض ػ هطرفػػؽ غف ػػر له شػػر عػػف طرف ػػؽ اقسػػل ت هاقخصػ ػ ئص

هاقصر ت ،هلف خبلؿ االحتك ؾ هاقت لؿ هاالتصػ ؿ هػ آلخرفف هه قهفئػي اقخ رجفػي اقتػع

تحفط هض .

هفػػرى عللػ ء االجتلػ ع أنػػه فجػػب أف نركػػز عنػػد تحدفػػدن قلرضػػهـ اقشخصػػفي علػػى دهر

بل ل ػػع
اقر ػػرد ا ػػع اقجل ع ػػي ،هن ػػهع اق بلي ػػي اقت ػػع ترهط ػػه هض ػػـ اكللػ ػ كػ ػ ف اقر ػػرد لترػ ػ ع ً
اقلجتلع هصهرة ن ا ي هلحضضً قضدؼ اقجل عي هرداػه اقشخصػع كللػ ك نػت شخصػفته

سهفي هيهفي ،هفهصؼ اقشػخص ه قيػ ؼ هان ػداـ اقشخصػفي عنػدل ال فكػهف قػه دهر

ن اع اع اقلجتلع اقذم ف فش افه ،أه عندل فكهف رػذا اقػدهر لحضضػً قضداػه اقشخصػع
هيد اقص ق اق ـ.
دور العالقات العامة بدراسة الشخصية:

إف قنش ػ ط اق بلي ػ ت اق لػػي اػػع د ارسػػي شخصػػفي اق ػ للفف داخػػؿ اقلؤسسػػي ده اًر ر ل ػً
فتهلهر اع:

 -1ت تلػػد اإلدارة اػػع نج حض ػ علػػى اإلنس ػ ف ه قدرجػػي األهقػػى ،هعنػػدل تضػػهـ اق بلي ػ ت
اق لي هنش طض اع ت رفؼ رذا اإلنسػ ف قػئلدارة – رئفسػً أه لرؤهسػً– اإنػه فسػضؿ
اقت لػػؿ ل ػػه هه قطرفضػػي اقتػػع تشػػهع رغه تػػه هدهاا ػه هتترػػؽ لػػع لفهقػػه هاتج ر تػػه

هه قت قع تس عدا على اقتضلفؿ لف اقتػهتر هاقػراض هه قتػ قع تحضفػؽ اقريػ اقػهظفرع
قدفه.

 -2إف اقل لهل ت اقتع تضدلض اق بلي ت اق لي عف شخصف ت اق ػ للفف اػع اقلؤسسػي
فلكػػف أف تكػػهف ي عػػدة جفػػدة تسػػت فف هض ػ اإلدارة عنػػد تضسػػـ هتهزفػػع اق لػػؿ ،اضن ػ ؾ
ه ػ ػػض األعلػ ػ ػ ؿ تتطل ػ ػػب شخص ػ ػػف ت ذات خصػ ػ ػ ئص ل فن ػ ػػي ،هأخ ػ ػػرى تتطل ػ ػػب

شخصف ت هلهاصر ت لغ فرة ،الف ف لؿ اع اإلعبلف هاقدع في لثبل فختلػؼ علػف

ف لػػؿ اػػع اقهحػػهث ،هكبلرل ػ فختلػػؼ علػػف ف لػػؿ اػػع اإلدارة اقل قفػػي ،ثػػـ أف لػػف
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ف لؿ اع اقهظ ئؼ اقضف دفي فختلؼ علف ف لػؿ اػع اقهظػ ئؼ اقتنرفذفػي ،الكػؿ لنضػ

خص ئصه اقشخصفي اقللفزة.

هقكػػف ل ػ فجػػب اقتنهفػػه إقفػػه رػػه أف عللفػػي اقتهسػػع هاقت لػػؽ اػػع د ارسػػي اقشخصػػفي

هل راػػي حض ئضض ػ هأه در ػ هتر عبلتض ػ اقلختلرػػي ال فيػػلف إفج ػ د تنظػػفـ كر ػ هادارة
سػػلفلي ،هانل ػ رػػع لجػػرد أداة ت س ػ عد ل ػػف فشػػرؼ علػػى إدارة أم لنظلػػي اػػع ح ػػؿ

ه ض اقلش كؿ اقتػع تهاجضػه ،هاقتػع فتركػز حلضػ ه قدرجػي األهقػى اػع اقت ػرؼ علػى
األه د اقسفكهقهجفي قللؤسسي هاق للفف هض .

هفي ؼ إقى ل تضدـ أف ظرهؼ اقلؤسسي هاقتغففرات اقلهجهدة هض – ك لؿ
اجتل عع خ رجع – قض دهر كهفر اع لدى نج ح اقشخصفي ،أه عدـ نج حض اع
اق لؿ اقذم فهكؿ إقفض  ،اإذا هجدت شخصفي ن جحي هيهفي هكؿ لض ففس اقشخصفي

اع لؤسسي أص هض اق رف اإلدارم ،هكثرت اقضفهد اقلررهيي علفض لف اقخ رج،

هأصه

لف اقص ب اقتخلص لف اقكثفر لف اقلش كؿ اقتع تهاجض هتكهف

اقشخصفي ه قلهاصر ت اقس هضي لحضضي قلرشؿ اع عللض .

 -3تض ػػهـ ا ق بليػ ػ ت اق ل ػػي داخ ػػؿ ر ػػذا اقلؤسس ػػي ا ػػع د ارس ػػي أسػ ػ ب اقرش ػػؿ اإلدارم،

هاق لؿ على تحسفف اق بليي هػفف اقلؤسسػي كفػ ف لسػتضؿ ههػفف اقهفئػي اقلحفطػي هضػ ،

هه قت ػ قع تػػن كس رػػذا اق بليػػي اقلهجهػػي إفج ه ػً علػػى اق ػ للفف هه قت ػ قع ت ػػهد قتهػػرز
دهر اقشخصفي اقللفزة قكؿ ع لؿ افض .

ثانيا -مفهوم السموك

إف دراسي شخصفي اقررد هأه درػ اقلختلرػي ،هاقت ػرؼ علػى أنهاعضػ هدهاا ضػ كػؿ ذقػؾ

فصػه لجػػرد تحلفػػؿ نظػػرم هحػت إذا ايتصػػر ذقػػؾ علػػى اقشخصػػفي ككفػ ف لجػػرد ،أم

إذا ايتصرت اقدراسي هاقتحلفؿ على اقشخصفي احسب دهف اقت رؼ على لػ فنػتج عػف

رذا اقشخصفي.

هقذقؾ اإف ل فضلن كلل رسفف قل بليػ ت اق لػي لػف اقشخصػفي – أم شخصػفي ك نػت
– رػػه سػػلهكض هتصػػرا تض هأا قض ػ هله دئض ػ هأاك رر ػ هكػػؿ ل ػ فنػػتج عنض ػ لػػف أي ػهاؿ

146

هأا ػ ػ ؿ ،هقض ػػذا ا ػػإف ل را ػػي اقشخص ػػفي هتحلفلضػ ػ فسػ ػ عدن ا ػػع اقت ػػرؼ عل ػػى س ػػلهكض

هاقتنهؤ هتصرا تض  ،هكفؼ نغفر لف رػذا اقسػلهؾ هنطػهر افػه علػى يػهء ل راتنػ هضػذا

اقشخصػػفي ،هلػػف رن ػ تهػػرز أرلفػػي د ارسػػي اقسػػلهؾ ه عته ػ را ن ػ تج اقشخصػػفي اقػػذم فضػػـ
اقلجتلع اقخ رجع ه قدرجي األهقى.

هنظػ ًار قصػ ههي هػػؿ هاسػتح قي د ارسػي "اق ضػػؿ" قجػأ عللػ ء اقسػلهؾ إقػى اقتركفػػز علػى لػ

فلك ػ ػػف د ارس ػ ػػته هر ػ ػػه "اقس ػ ػػلهؾ" ،غف ػ ػػر أف األنش ػ ػػطي اإلنسػ ػ ػ نفي اقت ػ ػػع فتي ػ ػػلنض ر ػ ػػذا
االصطبلح تنطهم على ته فف كهفر ،اضع تتيلف كؿ تصرا ت اقررد اهتداء لػف يػرار

بل قػ ػرئفس لجل ػػس إدارة قش ػػركي كه ػػرى إق ػػى االس ػػتج هي اقتلض ئف ػػي قج ػػرس
إس ػػتراتفجع ل ػػث ً
اقض تؼ ،إف كؿ ل فلكف لبلحظته أه يف سه فدخؿ اع نط ؽ دراسي اقسلهؾ.
مفهوم السموك في العالقات العامة

إذا ح هقن ت رفؼ اقسلهؾ فلكننػ اقضػهؿ أنػه " كػؿ لػ فصػدر عػف اقرػرد لػف اسػتج ه ت

حركفي أه عضلفي أه اجتل عفي عندل فهاجضه لنهض ت.
كل فسهؽ اقه ض اقت رفر ت اقت قفي قلسلهؾ:

-السلللموك رػ ػه ك ػػؿ األا ػ ػ ؿ هاقتص ػػرا ت اقت ػػع تص ػػدر ع ػػف اا ػػرد ا ػػع لهاي ػػؼ اقحفػ ػ ة

اقلختلري.

 -السموك ره جلفع أهجه اقنش ط اق ضلػع هاقحركػع هاالنر ػ قع هاالجتلػ عع اقتػع فضػهـ

هض اقررد ،حفث فتلثؿ رذا اقسلهؾ اع اقنش ط اقلستلر اقدائـ اقذم فضهـ هه اقررد قكع

فتهااؽ هفتكفؼ لع هفئته هفشهع ح ج ته هفحؿ لشكبلته.

هاع دراستن قلسلهؾ لف لنظهر اق بلي ت اق لػي اإننػ نضصػد هػه "جلفػع أهجػه اقنشػ ط
اق ضلػػع هاقحركػػع هاالنر ػ قع هاالجتل ػ عع اقتػػع تصػػدر عػػف اق ػ للفف داخػػؿ اقلنظل ػ ت

هاقتػع تػػتـ اسػتج هي قسػػهب ل ػػفف ،إلػ ذاتػػع أه فرجػع قلهفئػػي ،هتنػػتج عػف دهااػػع قتحضفػػؽ
ردؼ ل فف أه غ في ل فني".

هرن ال هد قن كلل رسفف قل بلي ت اق لي لف أف ن ع أف رن ؾ لجلهعي لف اقلر رفـ
تشكؿ هلجلهعض اإلط ر اق ـ قسلهؾ اقررد داخؿ اقتنظفـ ،هلف أرـ رذا اقلر رفـ ره

لرضهـ "اقضفـ" هاقتع ت رؼ على أنض "اقل ف ر اقذم فهجه هفحكـ تصرا ت هاتج ر ت
األاراد نحه لهايؼ ل فني".
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اء علػى لسػػتهى
هرػذا اقضػػفـ رػع اقتػػع تحػدد األنلػ ط اقسػلهكفي اقلضههقػػي هاقلراهيػي سػه ً
اقررد أه اقلنظلي.

أ -عملللى مسلللتود الفلللرد :إف اقض ػػفـ اقشخصػػفي قك ػػؿ اػػرد لػػف أعيػ ػ ء اقتنظػػفـ تهج ػػه
سلهكه هذقػؾ لػف خػبلؿ اقتػأثفر علػى إد اركػه قؤلشػف ء هترسػفرا قلظػهارر هتحدفػد لػ

ره صحف أه خ ط .

ب -عمللى مسللتود المنظمللة :إف كػػؿ لنظلػػي تيػػع ل ػ فف ًار أه أنل ط ػً سػػلهكفي فلتػػزـ
هضػ أعيػ ؤر اقلنػ ط هضػػـ تحضفػػؽ أرػػداؼ رػػذا اقلنظلػػي ،هرػػذا اقل ػ ففر تكػػهف اػػع
شكؿ أنظلي هيهانفف.

هحفث أف اقررد فنلػه هفػت لـ هفلػر هتجػ رب لختلرػي ،اػإف رػذا االختبلاػ ت تػؤدم إقػى

ته فف اع اقضفـ ،هعلفه اإف يفـ اقررد لرتهطي هخهراته هتج رهه اقتع فلػر هضػ  ،كػذقؾ
ت ػػؤثر اقض ػػفـ ا ػػع إدراؾ اق ػ ػ للفف قل ػػدى كرػ ػ ءة األس ػػلهب اإلدارم اقلته ػػع ،هاألنلػ ػ ط

اقضف دفػػي قلتنظػػفـ ،ههاجه ػ ت هلسػػؤهقف ت األا ػراد هاقجل ع ػ ت هه قت ػ قع تحدفػػد نلػػط

اقسلهؾ اقلتهع.

خصائص السموك الفردي

إف اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع قػػفس ه قهسػػفط اػػع تركفهػػه أه اقسػػضؿ اػػع تحلفلػػه ،خصهص ػً هأف
ر ػػذا اقس ػػلهؾ اقهش ػػرم فحكل ػػه ع ػػدة لتغفػ ػرات تختل ػػؼ ل ػػف ا ػػرد آلخ ػػر ه إليػ ػ اي إق ػػى
اخػػتبلؼ سػػلهؾ اقرػػرد ذاتػػه ه ػ ختبلؼ اقلهايػػؼ اقتػػع فهاجضض ػ  ،هرغػػـ ذقػػؾ اػػإف رن ػ ؾ

ه ض اقخص ئص اقتع فتلفز هض اقسلهؾ اقهشرم فجب على دارسع اق بليػ ت اق لػي

ل راتض يهؿ اقلل رسي هرع:

 -1إف قلسلهؾ ردؼ ل فف :اكؿ سلهؾ فصدر لف اقشخصفي ال هػد أف فكػهف لهجضػ

قضدؼ ل فف ،ابل فهجد سلهؾ سهم هدهف ردؼ ،هرذا اقضدؼ يد فكهف اع تحضفؽ
لفزة ل فني أه تبلشع يرر ل فف ،هفبلحظ أف األرداؼ اقتع فهجه إقفض اقسػلهؾ

يػد تكػػهف ل رهاػػي قئلنسػ ف هيػػد تكػػهف غفػر ل رهاػػي هلجضهقػػي ،كلػ أنضػ يػػد تكػػهف

حضفضف ػػي هلهج ػػهدة ه قر ػػؿ ،هي ػػد تك ػػهف لختلر ػػي ل ػػف اإلنسػ ػ ف اق ػػذم فص ػػدر عنػ ػػه
اقسلهؾ.
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 -2إف قكؿ سلهؾ سهب :هاقسهب عه رة عػف تر عػؿ هػفف اقلحػرؾ هاقلػؤثر ههػفف تهجػه
اقررد هترسفرا قضذا اقلحرك ت هاقلؤثرات ،هال شػؾ أف اقنػ س فختلرػهف اػع سػلهكضـ

هتصػػرا تضـ هذقػػؾ هاضػ قترسػػفررـ قللحػػرؾ ههاض ػ قتػػركفهضـ اقجسػػل نع هخص ئصػػضـ
اقشخصفي هلضدار ت للضـ هثض اتضـ هظرهؼ اقلهايؼ اقلختلري اقتع فهجػدهف افضػ ،
هك ػ ػػذقؾ ته ػ ػ ػ الخ ػ ػػتبلؼ األش ػ ػػخ ص ا ػ ػػع ترس ػ ػػفررـ هت ػ ػػرجلتضـ قتل ػ ػػؾ اقلحركػ ػ ػ ت

هاقلؤثرات.

هتنضسـ األسه ب اقسلهكفي إقى أسػه ب جسػل نفي ل دفػي هأسػه ب ل نهفػي اجتل عفػي،

كل أف رذا األسه ب يد تكهف ل رهاي ههيهح قئلنس ف هيػد تكػهف لجضهقػي هغفػر

هايحي ،اإذا ك ف اقسهب لستض ًار اع اق ضػؿ اقهػ طف قلرػرد أ اػإف اقرػرد ال ف راػه أه
ال فرفد أف فهحث عنه هف راه.
كلػ ػ أف أس ػػه ب اقسػ ػػلهؾ ي ػػد تك ػػهف حضفضفػ ػػي أه هرلف ػػي ،ههل ن ػػى آخػ ػػر يػ ػد تكػ ػػهف

صحفحي هيد ال تكهف صحفحي إنل رع لف تصهر اقررد هخف قه.

 -3إف قكؿ سلهؾ دااع :هاقدااع فتركز اع اقح جي هاقرغهي اقك لني اع اإلنس ف ،هف ػد
اقػػدااع رػػه اقضػػهة اقحضفضفػػي اقتػػع تحػػرؾ اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع ،احفػػث تهجػػد قػػدى اقرػػرد
دهااػ ػػع أه رغه ػ ػ ت غفػ ػػر لشػ ػػه ي اػ ػػإف رػ ػػذا اقرػ ػػرد سػ ػػهؼ فس ػ ػلؾ سػ ػػلهكف ت ل فنػ ػػي

إلش ػػه عض  ،ا ػػإذا لػ ػ انتض ػػت اقح ج ػػي ع ػػف طرف ػػؽ اإلش ػػه ع انتض ػػى اقس ػػلهؾ اقلهج ػػه

إلشه عض هفظؿ اإلنس ف فكرر اقسلهؾ ط قل هجدت ح ج ت هرغه ت.
خصائص السموك الجماعي

ف تضد اقه ض أف سلهؾ اقجل عي ره عه رة عف لجلهع سلهكف ت األاػراد اقلكهنػي قضػ ،

هر ػػذا ق ػػفس ص ػػحفح  ،اس ػػلهؾ اقجل ع ػػي –ر ػػع ك ػػؿ -فختل ػػؼ ع ػػف س ػػلهؾ األاػ ػراد-أه
األج ػ ػزاء -اقلكهن ػ ػػي قض ػ ػ  ،كلػ ػ ػ تختلػ ػػؼ خصػ ػ ػ ئص اقل ػ ػ ء ع ػ ػػف خص ػ ػ ئص ك ػ ػػؿ ل ػ ػػف

األهكسجفف هاقضفدرهجفف ،اتر عؿ األهكسجفف هاقضدرهجفف هنسػهي ل فنػي تحػت ظػرهؼ

ل فني فنتج عنػه اقلػ ء ،هتر عػؿ األاػراد ه يػضـ لػع ه ػض هتنظػفـ اق بليػي هفػنضـ فنػتج

عنه اقجل عي ،هرع اع سلهكض تختلؼ عف لجلهع سلهؾ األاراد لنرردفف.
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هفهيػ اقلث ػ ؿ اقس ػ هؽ أف عللفػػي اضػػـ اقسػػلهؾ اقجل ػ عع تتيػػلف لبلحظػػي اق بلي ػ ت

هػػفف األا ػراد ه يػػضـ اقػػه ض ،كل ػ تػػدرس أفي ػ د ارسػػي تش ػ هؾ األدهار اقلختلرػػي اقتػػع

فضهـ هض األاراد اع شكؿ تر عؿ.

رذا افل فخص تر عؿ األاراد لع ه يضـ اقه ض ،أل افل فخص تر عػؿ جل عػي لػع
أخرى اإف رذا اقنش ط تنظلػه يهاعػد لحػددة ،هل راػي رػذا اقضهاعػد فسػضؿ اضػـ اقسػلهؾ

اقجلػ عع كلػ فسػ عد علػى اقتنهػؤ هػػه ،هاكتشػ ؼ رػذا اقضهاعػد ه قنسػهي قلجل عػ ت غفػػر
اقرسلفي أه اقجل عػ ت غفػر اقلنظلػي ،رػه رػدؼ لػف أرػداؼ اقل راػي اق للفػي قلسػلهؾ

اقجل عع داخؿ اقلنظل ت.

ونهاية فإن اقسلهؾ قفس حدثً عشهائفً أه لف يهفؿ اقلص داي هال فنطلؽ لف اراغ،
إنل فنشأ عف أسس ل ظلض ث هت هيلفؿ لنض لؤيت هط رئ ،اإذا قـ نستطع اقتنهؤ
هسلهؾ اقررد هشكؿ فضفنع هص دؽ تل لً ،إال أنه هإلك ف علل ء اقسلهؾ اقتنهؤ هإلك نفي

حدهث سلهؾ ل قررد ل هشكؿ نسهع ،هفرجع اقسهب اع ذقؾ إقى أف ل نراا لف

لظ رر اقسلهؾ هنظنه عللفي هسفطي ل ره إال لحصلي لجلهعي لف اق للف ت
اق صهفي هاقنرسفي هعهالؿ لتنهعي أخرى تس رـ افه لثؿ اقلكهن ت اقرطرفي هاق هالؿ.
السموك والعالقات العامة:

يػػدـ اقه ػ حثهف اػػع لج ػ ؿ اق لػػهـ اقسػػلهكفي اقكثفػػر لػػف اقد ارس ػ ت عػػف طهف ػي اقسػػلهؾ

اإلنسػ نع هلسػهه ته هاق هالػؿ اقلػؤثرة افػه ،هيػػد سػ عدت نتػ ئج تلػؾ اقد ارسػ ت هاقهحػػهث
هشػػكؿ أس س ػػع ا ػػع لجػ ػ ؿ اق بليػ ػ ت اق لػػي ،اك ػػؿ اقلتخصص ػػفف ا ػػع عل ػػـ االجتلػ ػ ع

هعلل ػ ء اقػػنرس ارتل ػها ههجػػها لختلرػػي هلتنهعػػي ل ػف اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع ،هه قت ػ قع فجػػب
على لل رس اق بلي ت اق لي اع ت لبلته لع اقجلضػهر اقلنػهع أف فكػهف علػى ل راػي

كهف ػرة هرضػػـ طهف ػػي اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع هاقلر ػ رفـ ذات اقصػػلي هػػه ،اضػػع تتػػف قػػه ارصػػي

كهف ػرة قلنج ػ ح ،أل ػ تج رلػػه أه جضلػػه هض ػ  ،اإنل ػ ف ػػد لخ ػ طرة كهف ػرة قللضنػػي هقللنظلػػي،

ههل نى أهي اإف لل رس اق بلي ت اق لػي فجػب أف فػترضـ اق ن صػر األس سػفي اقتػع

تشػػكؿ اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع ،هل ػ رػػه اقػػدهر اقػػذم فل هػػه لرضػػهـ اقح ج ػ ت هاقداا فػػي اػػع
تش ػػكفؿ ر ػػذا اقس ػػلهؾ ،هكف ػػؼ تس ػػترفد هظفر ػػي اق بليػ ػ ت اق ل ػػي ل ػػف تطهفضػ ػ ت اق ل ػػهـ

اقسػػلهكفي ،هخ صػػي كفرفػػي اسػػتخداـ نظرفػ ت اقػػت لـ اػػع اقتػػأثفر علػػى اتج ر ػ ت هسػػلهؾ
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اقجل ع ت اقتع تكهف هفئػي اقلنظلػي ،هتػأثفر اقجل عػ ت اقلرج فػي هيػ دة اقػرأم هغفػررـ

اع تشكفؿ االتج ر ت هتدعفلض هتغففرر .

كل ػ ػ أف ل را ػ ػػي لل ػ ػ رس اق بليػ ػ ػ ت اق لػ ػػي قلس ػ ػػلهؾ اإلنس ػ ػ نع تفس ػ ػػر قػ ػػه اتصػ ػ ػ الته
ه قجل ع ت اقلختلري ،حفث تتف قه رذا اقل راي اقكفرفي اقتع فتصرؼ هض اقن س تجػ ا

رس ئؿ ل فني ،أم ل ره رد اقر ػؿ ،هأفيػً تتػف قػه اقهيػهؼ علػى األسػه ب ،أم قلػ ذا
فتصػراهف هضػػذا اقطرفضػي .واػػع سػهفؿ ذقػػؾ فت ػػفف علػى للػ رس اق بليػ ت اق لػػي أثنػ ء

ت لله لع اقجلضهر اقداخلع قللؤسسي أف فركز ارتل له على اقجهانب اقت قفي:

 -1ل راػػي أف اقرػػرد اق ػ دم اػػع لج ػ الت نش ػ طه هعبلي تػػه ه ػ قلجتلع فس ػ ى إقػػى أف
فحصؿ على إشه ع اق دفد لػف اقح جػ ت اقتػع تػرتهط له شػرة ه قػذات هلػ قدفػه لػف

صػػهرة عػػف ذاتػػه ،ا ػ قررد فحػػب أف فؤكػػد قنرسػػه اإلحس ػ س هػػأف قػػه شخصػػفي للف ػزة

هفؤكد قنرسػه اإلحسػ س ه إلنجػ ز ،هفسػ ى إقػى أف ف ػرؼ اآلخػرهف دهرا هنشػ طه،

هفطلػػب لػػف اقغفػػر اقضهػػهؿ هاحت ػراـ اقػػذات هاقثضػػي افػػه ،كل ػ فطلػػب لػػف اقهفئػػي إت حػػي
اقررصػػي إلث رتػػه هل ػ رػػه ي ػ در علػػى لهاجضتػػه ه السػػتج هي اقسػػلفلي ،هكػػذقؾ تأكفػػد

إحس سه ه أللف.

 -2ل راػػي أف رن ػ ؾ دهااػػع أهقفػػي تهػػرز أحف ن ػً اػػع سػػلهؾ اقرػػرد هاتج ر تػػه فكػػهف قض ػ
اقصدارة اع تحدفد لهايرػه هسػلهكه لػع اقغفػر هأرلضػ االرتلػ ـ ه قلصػلحي اقذاتفػي،
اقلح اظي على اقذات ،تكهفف اقجل ع ت هاالنتل ء إقفض .

 -3اإلدراؾ أف رن ػ ػ ؾ عػ ػػدة عهال ػ ػػؿ تحػ ػػرؾ س ػ ػػلهؾ اإلنس ػ ػ ف هه ػ ػػض رػ ػػذا اق هال ػ ػػؿ

هاقل ػػؤثرات ي ػػد تك ػػهف ك لن ػػي ا ػػع اقر ػػرد نرس ػػه ها ػػع تكهفن ػػه اق ي ػػهم ،هي ػػد تك ػػهف

لهجهدة اع اقهفئي اقتع ف فش افض  ،اسلهؾ اقررد تحركػه ه ػض اقلػؤثرات اقداخلفػي
هاقلؤثرات اقخ رجفي هعلى نتفجي اقتر عؿ فتهيؼ اتج ا هنهعفي رذا اقسلهؾ.

 -4اإلدراؾ هػػأف س ػػلهؾ اقرػػرد فت ػػأثر هلسػػتهى يد ارت ػػه هاسػػت داداته اق ضلف ػػي ،كل ػ فت ػػأثر
هظرهاػ ػػه االجتل عفػ ػػي هااليتص ػ ػ دفي ،هكػ ػػذقؾ فتػ ػػأثر اػ ػػع اقهفئػ ػػي اقلحفطػ ػػي هػ ػػه لػ ػػف

لفسرات أه ل هي ت تس عدا أه ت طله عف تحضفؽ أردااه ،هلف أرـ اق هالؿ اقتػع
تؤثر على سلهكه اقلؤثرات اقثض افي اقلهجهدة اع اقهفئي اقتع ف فش افض .

-5إدراؾ أف لستهى األرداؼ اقتع فرسلض اإلنس ف قنرسه تختلػؼ لػف حفػث يػدرة كػؿ
ارد على تحضفضض  ،هدهر خهراته اقس هضي كلس عد اع تحضفؽ تلؾ األرداؼ.
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 -6اإلدراؾ هأف سلهؾ اقرػرد فختلػؼ هػ ختبلؼ لرحلػي نلػها اقجسػلع هاق ضلػع هاقنرسػع
هاالجتل عع.

 -7اإلدراؾ هأف اقت رض قسلهؾ اقررد ال فلكف أف ُفضتصػر علػى اقسػلهؾ اقرػردم ،هػؿ
فجب أف نت رض قلسلهؾ اقجل عع ،ا قررد ال فحف هلرػردا اػع عزقػي عػف األاػراد،

هقكف ع دةً ل فكهف عيهًا اع عدد لف اقجل ع ت اع نرس اقهيت.
لماذا تقوم العالقات العامة بدراسة السموك.

تضػػهـ اق بلي ػ ت اق لػػي هد ارسػػي سػػلهؾ اق ػ للفف داخػػؿ اقلؤسسػػي قتحضفػػؽ ثبلثػػي أرػػداؼ

هرع:

 -1اقت ػػرؼ علػػى اقلسػػهه ت هاق هالػػؿ اقتػػع تػػؤثر اػػع رػػذا اقسػلهؾ سػهاء ك نػػت عهالػػؿ
ذاتفي ترجع إقى اقررد ذاته ك إلدراؾ هاقت لـ هاقداا في هاقشخصػفي ،أـ ك نػت عهالػؿ

هفئفي ترجع إقى اقلهيؼ اقذم فتهاجد افه اقررد هلضهل ته اقل دفي هاقرنفي هاقتنظفلفػي،

هتحدف ػػد دهر ك ػػؿ ل ػػف تل ػػؾ اق هال ػػؿ هأرلفت ػػه اقنس ػػهفي ا ػػع تش ػػكفؿ اقس ػػلهؾ هك ػػذقؾ

تحلفػػؿ اق بلي ػ ت اقتر علفػػي هػػفف رػػذا اق هالػػؿ هاتج ر ػ ت اقتػػأثفر اقن شػػئي عػػف رػػذا
اق بلي ت

 -2لح هقي اقتنهؤ هل سفكهف علفه سلهؾ اق للفف اع ظؿ ظرهؼ ل فني.

 -3لح هق ػػي اقسػ ػػفطرة علػ ػػى سػ ػػلهؾ اق ػ ػ للفف هاقػ ػػتحكـ افػ ػػه هتهجفضػ ػػه قتحضفػ ػػؽ أرػ ػػداؼ
اقلنظلػػي حفػػث أف يػػدرة اق بليػ ت اق لػػي علػػى اقتنهػػؤ ه قسػػلهؾ اقلسػػتضهلع قل ػ للفف

فس عدر على اقسػفطرة علػى رػذا اقسػلهؾ هاقػتحكـ افػه عػف طرفػؽ يػ نهف اقر ػؿ –

رد اقر ؿ ،هذقؾ ه قتأثفر اع لسهه ت هعهالؿ اقسلهؾ اقذاتفي هاقهفئفػي ه قكفرفػي اقتػع
فلكػػف أف تػػؤدم إقػػى تهجفػػه اقسػػلهؾ اػػع االتج ػ ا اقلرغػػهب افػػه ،ههل ػ فس ػ عدا اػػع

اقنض في على تحضفؽ أرداؼ اقلنظلي.

هقكػػف علػػى لل ػ رس اق بلي ػ ت اق لػػي اقتسػػلفـ هحضفضتػػفف هايػػحتفف تل ل ػً عنػػد د ارسػػته
قلسلهؾ هرل :
 -1إف ترسػػفر أم سػػلهؾ لسػػأقي قفسػػت يط فػػي هال لؤكػػدة هانلػ رػػع احتل قفػػي ،هلث ػ الً
علػػى ذقػػؾ :إف نج ػ ح هرن ػ لج تلرزفػػهنع ل ػ ف تهػػر سػػلهكً فرجػػع سػػههه اػػع اقغ قػػب

هترسفرا إقى حرافي اقض ئـ ه التص ؿ ،اع حفف أف اقسهب يد فكهف اع ت هف ارفؽ
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اق لػػؿ أه اقهفئػػي اقتػػع فهػػث افض ػ اقهرن ػ لج أه ي ػ ؼ اقه ػرالج اقلن اسػػي هغفػػر ذقػػؾ

لف اق هالؿ األخرى.

ال علػػى ذقػػؾ :أف يهػػهؿ
 -2إف اقػػدهااع رػػع أحػػد أرػػـ اق هالػػؿ اقلرس ػرة قلسػػلهؾ ،هلث ػ ً
اقرػرد ه ق لػػؿ يػػلف ارفػػؽ علػػؿ تلرزفػػهنع لػ  ،هتيػػحفته هراحتػػه اقشخصػػفي هرهلػ

هأكثر لف ذقؾ ف هد إقى داا في رػذا اقرػرد إلثهػ ت نج حػه ألػ ـ لجلهعػي أخػرى أه

لن اسي رهل .

ثالثاً -مفهوم اإلدراك

فش ر إقى اإلدراؾ على أنه لجلهع اق للف ت اقتع تؤدم ه قررد إقى اقهعع ه قهفئي

اقلحفطي هه هيف له ه ختف ر اقلثفرات اقتع فتـ االنته ا إقفض عف طرفؽ أجضزته

اقحسفي ،ثـ تنظفـ تلؾ اقخهرات هشكؿ فؤدم إقى ترسفرر هاضلض  .هت تلد رذا اق للفي

على اضـ اقل لهل ت أه ل تسلى ه قلدخبلت اقض دلي ه د تحلفلض هرهطض ه قخهرات
اقس هضي.

ههل نى آخر ،فلكف اقضهؿ هأف اإلدراؾ ره عللفي فت رؼ اقك ئف اقحع ههاسطتض على
اقل لهل ت هاقخهرات عف طرفؽ اقلثفرات اقهفئفي اقلحفطي هعف طرفؽ عللف ت اقحس

ههلش ركي اقجض ز اق صهع.

هع دة ل فضصد ه قلثفرات جلفع أشك ؿ اقضهى اقل دفي لثؿ لهج ت اقيهء اقتع تدرؾ

عف طرفؽ اإلهص ر ،هلهج ت اقصهت اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقسلع ،هيهى اقيغط
اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقللس ،هاقلهاد اقكفلف ئفي اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقشـ أه

اقذهؽ...اقخ

هف نع كؿ ل سهؽ أنن ننتهه إقى ل فدهر حهقن  ،هسهب انتض ؿ اقصهر هاألح سفس

هاقلؤثرات اقسل في عهر اقلس رات اق صهفي إقى اقجض ز اق صهع اقلركزم هحفث

تتهقى لراكز اقلخ استضه قض هتنظفلض هاخي عض قلجلهعي لف اق للف ت ،لل فؤدم
إقى حؿ رلهزر هترسفر ل نفض هاضلض ههيهح.

هفت رض اقلهظرهف هاق ل ؿ اع اقلؤسس ت هاقلنظل ت قلثفرات كثفرة اع هفئي اق لؿ

اقلحفطي هضـ ،سهاء ك ف ذقؾ اع شكؿ أهالر هتنهفض ت أه تهجفض ت أه ت لفل ت لف

رج ؿ اإلدارة اق لف هاقرؤس ء هاقلشرافف ،أه ك ف لصدر ذقؾ اقتر عؿ لع اآلخرفف لف
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زلبلء اق لؿ .هتتلثؿ تلؾ اقلثفرات كل أهيحن لف اقل لهل ت اقلؤثرة على اإلنس ف

هاقتع فيطر إقى االختف ر لف هفنض قل فلترت إقفه هارل ؿ ل ك ف عدفـ األرلفي

لنض ه قنسهي إقفه ،هيت يف له ه للفي االختف ر .ثـ فضهـ ه د ذقؾ هتحلفؿ تلؾ
اقل لهل ت هترسفرر حتى تصه للكني اقرضـ ،على يهء خهراته اقس هضي هدهاا ه،

هطهف ي اقل لهل ت هأرلفتض ه قنسهي إقفه ،هلدى تأثفرر علفه هعلى عبليته ه قهفئي.

هفختلؼ اقن س ،هطهف ي اقح ؿ ،اع تضدفررـ قطهف ي اقلثفر هأرلفته ،هاع سرعي
استج هتضـ قه ،هاع لدى يدرتضـ على اقت لؿ ل ه أه حؿ شررته.

متطمبات عممية اإلدراك.

تتطلب عللفي اإلدراؾ لجلهعي لف األلهر اقيرهرفي قحدهثه ،هاع لضدلتض :
 – 1سبللي أجضزة اقحس.

 -2سبللي اقجض ز اق صهع.

-3يرهرة اقتلتع هضدر لن سب لف اقضدرات اق ضلفي.
-4سبللي اقذاكرة لف األعص ب.
عناصر عممية اإلدراك.

فحدث اإلدراؾ عف طرفؽ ثبلث عللف ت عضلفي رع عللفي:
 -اق للفي األهقى:عللفي االختف ر.

 اق للفي اقث نفي :عللفي اقتنظفـ. -اق للفي اقث قثي:عللفي اقترسفر.

العممية األولى :عممية االختيار.

ع دة ل فجد اإلنس ف نرسه لحفطً هآالؼ اقلثفرات اقتع فص داض هاقتع تأتع لف
لص در لت ددة ،هحفث ال فستطفع االقتر ت إقفض جلف ض هأم ح ؿ لف األحهاؿ.

هنظ ًار ألف تلؾ اقلثفرات قفست على درجي هاحدة لف اقضهة أه األرلفي ،قذا فجد اقررد
نرسه ليط اًر قلضف ـ ه للفي اختف ر قل فرفد االقتر ت إقفه لنض  ،افهجه انته ره إقفه
هفنل فضلؿ ل عدار  .ا ق لؿ اع لهيع اق لؿ ،على سهفؿ اقلث ؿ ،يد فجد نرسه

لح طً هصهت اآلقي اقتع ف لؿ علفض  ،هصهت اآلالت اقتع ف لؿ علفض زلبلؤا،
هأح دفث زلبلؤا ،هت لفل ت اقلشرؼ اقلسؤهؿ ،ه إلي اي إقى عشرات اقلثفرات
اقهصرفي هاقسل في هاقحسفي األخرى اقتع ال فلكف حصرر  ،اإذا ك ف اق لؿ هاإلنت ج
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هاقلح اظي على سبللي اآلقي هاقحرص علفض لف األلهر اقض لي قدفه ،اسهؼ فخت ر
اقلثفرات اقلرتهطي ه آلقي هفنل فتج رؿ جلفع اقلثفرات األخرى .هقضذا تصه أذنه

حس سي ألي ؼ األصهات هاقنغل ت اقتع تدؿ على سبللي اآلقي أه ايطراهض ،

ه قرغـ لف كثرة اقيهي ء هاألصهات األخرى اقلحفطي.

هت تلد عللفي اختف ر اقل لهل ت هانتض ئض هاالستج هي قض  ،لف ارد إقى آخر على عدة

عهالؿ لف هفنض :

أ -عهالؿ ذات عبليي ه قلثفر أه اقل لهل ت اقض دلي .هتشلؿ ل فلع:
 يهة اقلثفر هحجله. -اقته فف.

 -اقتكرار.

 اقحركي هاقسكهف. -اقجدة هاألقري.

ب -عهالؿ ذات عبليي ه قشخص اقذم فدرؾ اقلثفر .هتشمل ما يمي:
 اقت لـ اقس هؽ هلجلهع اقخهرات اقس هضي. -اقح ج ت هاقدهااع.

 اقسل ت اقشخصفي قلررد.العممية الثانية :عممية التنظيم.

هتشفر إقى يف ـ اقررد هتنظفـ لج قه اإلدراكع هل فراا هفسل ه هفحسه هاؽ نلط

ل فف ،ته ً قلستهى اقخهرات اقس هضي هطهف ي اقلهيؼ اقح قع.
اصهت يطرات لف ا اقصنههر تهده هايحي اع األحهاؿ اقطهف في هال فختلؼ علفض

اثن ف ،أل اع لهايؼ اقخهؼ ،اضد فسلع اقخ ئؼ صهت يطرات اقلف ا اقلتت قفي

هكأنض أصهات أيداـ لضهلي.

العممية الثالثة :عممية التفسير.

هتشفر إقى لح هقي استخبلص اقل نى لف اقلثفرات أه لف لجلهع اقل لهل ت اقتع

نتجه إقفض هنضهـ ه ختف رر  .هفتـ ذقؾ عف طرفؽ لض رني اقلثفر اقجدفد هل فتهار قدفن
لف ل لهل ت هخهرات س هضي ،أه ل نتهيع حدهثه.
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المراحل التي يتم من خاللها اإلدراك.

فرى ه ض اقه حثفف تضسفـ رذا اق هالؿ إقى ع للفف رئفسفف رل اقلدخبلت

هاقلخرج ت ،إقى ج نب لجلهعي لف اق للف ت اقلس عدة األخرى هرع كل فلع:

 -1اقلدخبلت :هتتلثؿ اع لهاجضي اقررد ق دد لف اقلثفرات اع اقهفئي اقلحفطي ،لثؿ
دخهؿ اقلهظؼ قلكتهه ،أه هيهؼ اق لؿ أل ـ اآلقي أه لهاجضته قه ض لكهن ت

هفئي ق لؿ ،أه تهجفه اقلشرؼ لجلهعي لف إرش دات هت لفل ت اق لؿ قل ل ؿ.

 -2يف ـ اقجض ز اقحسع ه ستضه ؿ اقل لهل ت :هتؤدم ا قفي اقجض ز اقحسع هسبللي
أعي ئه إقى استضه ؿ اقل لهل ت هشكؿ صحف  ،ط قل ك ف اقشخص لنتهضً قض
هلضتلً هض  .أل اع ح قي إص هي أحد أعي ء اقجض ز اقحسع ه طب أه
ايطراب ،اإف ذقؾ يد ف لؿ على لنع هصهؿ اقل لهل ت أه اقتشهفش علفض .

 -3ترسفر اقل لهل ت :ه د أف فضهـ اقررد ه ختف ر اقل لهل ت اقتع فنتهه إقفض هدخهقض

عف طرفؽ أعي ء اقجض ز اقحسع ،تجرم علفض لجلهعي لف اق للف ت

قتنظفلض هترسفرر عف طرفؽ رهطض ه قل لهل ت هاقخهرات اقس هضي ،لل فؤدم
إقى اضلض هاستف هض .

 -4اقلخرج ت :هتتلثؿ اع االستج هي اقسلهكفي اقتع فضهـ هض اقررد ،هرع تأتع اع
شكؿ ردهد أا ؿ استج هفي سهاء ك نت ظ ررة أه ه طنفي.

رابعا  -مفهوم الدافعية

رأفنػ افل ػ سػػهؽ أف ارتل ػ ـ اإلدارة اػػع أم لنظلػػي لػػف اقلنظل ػ ت فنصػػب علػػى د ارسػػي

هاضػػـ اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع لػػف أجػػؿ تهجفػػه رػػذا اقسػػلهؾ نحػػه تحضفػػؽ أرػػداؼ اقلنظلػػي،
هقكع تتلكف اإلدارة لف ترضـ اقسلهؾ اإلنس نع ال هد لف أف تت رؼ على لسهه ته.

هاقهايػع أف اقلرضػػهـ اقشػ ئع اػػع ترسػفر لسػػهه ت اقسػلهؾ رػػه لرضػهـ اقداا فػػي ،حفػػث أف

اقسػػلهؾ ل ػ رػػه إال نتفجػػي قػػدااع فحركػػه ،ههضػػذا تكػػهف دهااػػع اقسػػلهؾ نهع ػً لػػف اقضػػهى
اقداا ي اقتع تؤثر علػى تركفػر اقرػرد هاد اركػه قؤللػهر كلػ أنضػ تهجػه اقسػلهؾ اػع اتجػ ا

اقضدؼ اقذم فحضؽ إشه عً قرغه ته هح ج ته.
هه ه رة أخرى اإف اقسلهؾ ف نػع اقتصػرا ت أه األنشػطي اقتػع فضػهـ هضػ اإلنسػ ف سػهاء

ك نػػت ل دفػػي أه عضلفػػي ،أل ػ اقداا فػػي اضػػع تهي ػ قن ػ قل ػ ذا فتصػػرؼ اإلنس ػ ف تصػػراً
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ل فن ػً هذاتػػه ،هقػػذا ف ػػرؼ اقػػه ض اقداا فػػي هأنض ػ ح قػػي داخلفػػي تحػػرؾ هتنشػػط هتهجػػه
اقسلهؾ نحه تحضفؽ األرداؼ .أم أف اقداا في رع لسهه ت قلسلهؾ.
هه ػػنرس رػ ػػذا اقل نػ ػػى تضرفه ػ ػً اػ ػػإف اقداا فػ ػػي تلث ػػؿ ح قػ ػػي لػ ػػف اقضلػ ػػؽ هاقش ػ ػ هر اقج ػ ػ ل
هاالشتف ؽ هاقنضص هاقرغهي اقللحي هاقضػهة اقتػع تسػفطر علػى اإلنسػ ف هتدا ػه إقػى ا ػؿ
شعء ل قتضلفؿ أه تخرفؼ أه اقضي ء على تلؾ اقلظ رر.

هاذا ك ػ ف لرضػػهـ اقداا فػػي ه ػ قل نى اقس ػ هؽ ف نػػع هجػػهد رغهػػي ،أه تصػػرؼ إرادم لػػف

ج نب اقررد ألداء اق لؿ ،اإف اقدهائر اإلدارفي اقتضلفدفي ترى اػع اقداا فػي عللفػي إغػراء
اق للفف قهذؿ لجضهد أكهر إلنجػ ز األرػداؼ اقلطلههػي اضػع تلثػؿ عػ لبلً ر لػً فتر عػؿ
لع يدرات اقرػرد قفػؤثر علػى سػلهؾ األداء اقػذم فهدفػه اػع اق لػؿ ،أم يػهة اقحلػ س أه

اقرغهي قلضف ـ هلض ـ اق لؿ ،هرذا اقضهة تن كس اع كث اػي اقجضػد اقػذم فهذقػه اقرػرد ،هاػع
درجػػي لث هرتػػه هاسػػتل اررا اػػع األداء ،هاػػع لػػدى تضدفلػػه ألايػػؿ ل ػ عنػػدا لػػف يػػدرات

هلض رات اع اق لؿ.

هاقضهؿ هأف اقداا في أه اقرغهي اع األداء تتر عؿ لع اقضدرات ،ل ن ا ههس طي أف يهة

رذا اقدا ا في تحدد لدى استخداـ اقررد قضدراته اع أداء اق لؿ ،لع ااتراض أف رذا

اقلستغ ُؿ لف
اق لؿ فتطلب اقضدرات اقتع فتلتع هض اقررد ،اهضدر ل تزفد اقداا في فزفد
َ
تلؾ اقضدرات اع األداء ،ههضدر ل تضؿ اقداا في فضؿ اقلستغؿ لف تلؾ اقضدرات.

هفرضػػـ لل ػ سػػهؽ أف اقداا فػػي رػػع اقه عػػث األهقػػع قسػػلهؾ األشػػخ ص ،هه قت ػ قع فجػػب

علفنػ ػ كدارس ػػفف هلل رس ػػفف اق بليػ ػ ت اق ل ػػي اقت ػػرؼ عل ػػى اقنظرفػ ػ ت اقت ػػع تن هق ػػت

اقداا ف ػػي هك ػػذقؾ أنهاعضػ ػ اقلختلر ػػي حت ػػى نس ػػتطفع أف نحص ػػؿ ل ػػف ك ػػؿ ش ػػخص عل ػػى
سلهؾ سهم هرشفد.

نظريات الدافعية

هيع علل ء اقنرس عدة نظرف ت قلداا في ركزت جلف ض على إشه ع ح ج ت اقررد

هرغه ته لف خبلؿ اقسلهؾ هاقتصرؼ اقن هع لف دهاا ه اقلختلري ،هرن ال هد لف

اإلش رة إقى أنه ال فلكف االعتل د على نظرفي هاحدة – هاسته د ه يع اقنظرف ت –

بل قآلخر ،األلر اقذم
قترسفر دهااع اقسلهؾ ،هقكف اقكثفر لف اقنظرف ت ف تهر لكل ً
فج ؿ ه ض اقنظرف ت اقخ صي ه قداا في ال تتن يض لع ل يهلض هال تت رض ل ض .
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هفلكف تضسفـ اقنظرف ت اقتع تن هقت لهيهع اقدهااع إقى ثبلثي لجلهع ت رئفسفي.

المجموعة األولى :مجموعة القود الداخمية لمفرد.

ت تلد رذا اقلجلهعي لف اقنظرف ت على اقضهى اقداخلفي قلررد ،حفث ترترض أف نج ح
اقلػ ػػدفر أه اق ػ ػرئفس اػ ػػع اقلسػ ػػتهف ت اإلدارفػ ػػي اقلختلرػ ػػي ه قنسػ ػػهي قتحرفػ ػػز اقلرؤهسػ ػػفف

هاق للفف ل ه فتهيؼ على لدى ت راه على اقدهااع اقداخلفػي قؤلاػراد .هلػع أف اقػدهااع
اقداخلفي هأس سف تض اقلختلري ت تهر اع اقهايع لسأقي نرسفي هقفس اع استط عي اقلدفر

أف ف ارر ػ ػ  ،إال أنػ ػػه فلكػ ػػف قللػ ػػدفر أف فت ػ ػػرؼ علػ ػػى هجهدر ػ ػ أه ان ػ ػػدالض لػ ػػف خػ ػػبلؿ

لبلحظي سلهؾ هتصرا ت رؤالء اق للفف ل ه.

اإذا ااترين أف اقلرؤهسفف فؤدهف عللضـ ه نتظ ـ ههجدفي ههرهح ل نهفي ع قفي ههدهف

أم لشػ ػ كؿ ،اض ػػذا ل نػ ػ ا أف ر ػ ػؤالء اق ػ ػ للفف ق ػػدفضـ دهااػ ػػع ل فن ػػي لش ػػه ي ،أم أنضػ ػػـ

لتحرػػزهف هقكػػف إذا ااتريػػن أف رػؤالء اق ػ للفف ال فحضضػػهف األرػػداؼ اقلطلههػػي لػػنضـ،

هال فتلت ػػهف هػػرهح ع قفػػي هتكثػػر اقلش ػ كؿ اػػع لحػػفط اق لػػؿ هاقلنظلػػي اضػػذا ل ن ػ ا أف
دهااع رؤالء اقن س غفر لشه ي هأنضـ اع ح جي إقى اقتحرفز.

هااتػراض تلػؾ اقلجلهعػي لػػف اقهػ حثفف فضػهـ علػى أسػ س "نظرفػي اقح جػي" هل نػى رػػذا

اقنظرفي أف كؿ ارد فللؾ لجلهعي لف اقح ج ت تحتػ ج قئلشػه ع هرػع اقتػع تحػدد قضػـ

أنهاعً ل فني لف اقسلهؾ ،أم أف اقدهااع اقخ صي ه قسلهؾ تضهـ على اكرة اقح جي.
هلػ داـ اقرػرد قدفػه لجلهعػ ت كهفػرة لػف اقح جػ ت ،اػإف اقح جػي األكثػر إقح حػً هطلهػً

إلشػػه عض رػػع اقتػػع سػػهؼ تحػػدد اقسػػلهؾ اقح ػ قع هاقضػ ئـ قضػػذا اقرػػرد ،هه ػػد لزاهقػػي رػػذا

اقسػػلهؾ تنتضػػع اقح جػػي أه تضػػؿ أرلفتض ػ هتظضػػر ح ج ػ ت أخػػرى أكثػػر أرلفػػي هاقح ح ػً
قدفه ،هتتطلب لنه لزاهقي أنهاع أخرى لف اقسلهؾ ،هركذا تتدااع اقح جػي هتتػزاحـ ته ػً

ألرلفتض ػ هاقح حض ػ هتت ػهاقى أن ػهاع ل فنػػي لػػف اقسػػلهؾ فهاا ػؽ كػػؿ لنض ػ نهع ػً ل فن ػً لػػف
اقح ج ت أه اقدهااع ،هفهجد اع رذا اقلجلهعي نظرف ت عدفدة لف أشضرر :
 -1نظرفي تدرج اقح ج ت "قل سله".

 -2نظرفي "اقح ج ت اقلكتسهي" قلكلفبلند.

المجموعة الثانية:مجموعة العوامل الداخمية والخارجية كأساس لمدوافع:

ترت ػػرض نظرفػ ػ ت اقلجلهع ػػي األهق ػػى اعتلػ ػ د اق ػػدهااع اقخ ص ػػي ه قس ػػلهؾ عل ػػى عهال ػػؿ

هح ج ت داخلفي اع اقررد ذاته ،هفنل ترترض نظرف ت رذا اقلجلهعي أف اقػدهااع تنشػأ
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لػػف داخػػؿ اقرػػرد أه لػػف خ رجػػه أم لػػف اقهفئػػي اقلحفطػػي هػػه (لحػػفط اق لػػؿ اإلدارم أه

االجتل ػ ػ عع أه عبلي ػ ػ ت اقػ ػػزلبلء...اقػ ػػخ) ،هه قت ػ ػ قع اػ ػػإف اقلػ ػػدفر اػ ػػع أم علػ ػػؿ لػ ػػف
األعلػ ػ ؿ فلكن ػػه أف ف ػػتحكـ ا ػػع لجلهع ػػي كهفػ ػرة ل ػػف اق هال ػػؿ هاقض ػػهى اقخ رجف ػػي لث ػػؿ

اقسف سػ ت اقتػع تته ضػ اقلؤسسػي هاألجػهر هاقلرتهػ ت هاق بليػ ت االجتل عفػي هاإليػ ءة

هاقتضهفػػي هغفرر ػ لػػف اقخػػدل ت اقكثف ػرة اقتػػع تضػػدلض اقلؤسسػػي قل ػ للفف هض ػ هاقخػػدل ت
اقتع تضدـ قل للفف.

أصح ب رذا اقنظرف ت ال تراض األسس اقداخلفي قلدهااع هقكنض ال ت تهرر كؿ
شعء ،هانل ت تهرر ألر جزئع ،هت تهر اقجزء اآلخر اقلكلؿ اع أسس اقدهااع رع
اق هالؿ اقخ رجفي ،هلف رن اإف رذا اقنظرف ت يد ال تكهف لن ييي قلنظرف ت اقس هضي

هقكنض تيفؼ إقفض هتتك لؿ ل ض

هفهجد يلف رذا اقلجلهعي اق دفد لف اقنظرف ت لف أشضرر :

 -1نظرفي "لكجرفجهر" اع اقدهااع.
 -2نظرفي "أرفجفرس" اع اقدهااع.
 -3نظرفي "رفرزهرغ" اع اقدهااع.

المجموعة الثالثة :مجموعة النظريات الحديثة في الدوافع.

كلف ػيً ،هقكػػف تركػػز عل ػى
هرػػذا اقلجلهعػػي لػػف اقنظرف ػ ت ال تلغػػع اقلجلهع ػ ت اقس ػ هضي َ
ه ػػد ث قػػث هنضطػػي ث قثػػي اػػع اق ػػدهااع ،اهفنل ػ تركػػز اقلجلهعػػي األهقػػى علػػى اقح جػ ػ ت

اقداخلفػ ػػي اػ ػػع اقرػ ػػرد ،س ػ ػهاء ك نػ ػػت ح ج ػ ػ ت اسػ ػػفهقهجفي أه شخصػ ػػفي ،ههفنل ػ ػ تركػ ػػز

اقلجلهعػػي اقث نفػػي لػػف نظرف ػ ت اقػػدهااع علػػى اق هالػػؿ اقخ رجفػػي هخصهص ػً ل ػ فتصػػؿ
لنض ههفئي هظرهؼ اق لؿ هسف س ت اإلدارة اقلته ػي اإننػ نبلحػظ أف اقلجلهعػي اقث قثػي
لف نظرف ت اقدهااع تتجه إقى اقلستضهؿ كلهطف قلح ج ت هاقدهااع اقلحركي قلسلهؾ.

هلل ػ تجػػدر اإلش ػ رة إقفػػه أف األرػػداؼ اقلسػػتضهلفي كأس ػ س قلػػدهااع تتصػػؿ ه قشخصػػفي

كل تتصؿ ه قلهايؼ هاقظرهؼ اقخ رجفي ،هحفث تختلؼ أرداؼ كؿ ارد اع اقلسػتضهؿ

اػػإف دهااػػع سػػلهكه اقح قفػػي هاقلسػػتضهلفي فختلر ػ ف أفي ػً ه ػ ختبلؼ األا ػراد ،هرػػذا نضطػػي
جدفدة تن هقتض اقنظرف ت اقحدفثي اع اقدهااع هرػع تتنػ هؿ لشػكلي اخػتبلؼ اقػدهااع هػفف
األاػراد ه قد ارسػي هاقهيػهؼ علػى أسػه ب رػػذا االخػتبلؼ ،ارػع اقهيػت اقػذم نجػد افػػه أف

اقػ ػػدهااع اقرسػ ػػفهقهجفي ه قنسػ ػػهي قلجلهعػ ػػي اقنظرف ػ ػ ت األهقػ ػػى ال تختلػ ػػؼ ،كل ػ ػ أف أثػ ػػر
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اقتنظػػفـ علػػى اقشػػخص هدهاا ػػه لسػػأقي ال خػػبلؼ علفض ػ  ،نجػػد لجلهعػػي األا ػراد اقتػػع

ت لػؿ اػػع تنظػػفـ هاحػد هاػػع هفئػػي هاحػػدة تختلػؼ دهااػػع عللضػػـ قلػ تشػػفر إقفػػه لجلهعػػي
اقنظرف ت اقحدفثي لف اختبلؼ األرداؼ هاقدهااع اقلستضهلفي ه قنسهي قكؿ ارد.

انبلحظ لثبلً هجهد ه ض األاراد اقذفف فضػداهف قلتريفػي لسػتضهبلً ،هفنلػ اقػه ض اآلخػر
فضػػدؼ قلحصػػهؿ علػػى دخػػؿ نضػػدم لرترػػع ،هاقػػه ض اقث قػػث فس ػ ى قلثه ػ ت هاقهض ػ ء اػػع
هظفرتػه اقح قفػػي هعػدـ اقنضػػؿ إقػػى علػؿ آخػػر ،قػػذقؾ اػإف كػػؿ اػػرد اػع رػػذا اقلجلهعػ ت

فختلػػؼ داا ػػع اق لػػؿ قدف ػػه عػػف هضف ػػي األش ػػخ ص اػػع هضف ػػي اقلجلهع ػ ت .كلػ ػ أف ر ػػذا
اقنظرف ت اقحدفثي اع اقدهااع تن هقت اق بليػي اقلحػددة هػفف إشػه ع اقرػرد قح ج تػه ههػفف

تحضفؽ األرداؼ اقخ صي ه قلؤسسي اقتع فنتلع إقفض هف لؿ هض  .هلػف أشػضر نظرفػ ت

رذا اقلجلهعي:

 -نظرفي "افكتهر ارهـ" اع اقدهااع.

 نظرفي "ههرتر" ه"قهقر" اع اقدهااع.أهمية دراسة الدافعية في مجال العالقات العامة:

إف اقلشكلي األس سفي اقتع تهاجه اإلدارة اع كؿ اقلؤسس ت رع هجهد اهارؽ اػع أداء

اق للفف قدفض الثبلً:
 -ل اقذم فداع اق للفف إقى اق لؿ؟

 قل ذا فستطفع أحد اق للفف اقضف ـ ه قلض ـ اقلكلؼ هض هحل س هنجػ ح لسػتلر ،اػعحفف فتذلر آخر لف كؿ لضلي جدفدة هيد فرشؿ اع تحضفؽ أدنى اقتهي ت؟

 ل اقذم فج ؿ اردًا ل رهاً ه نخرػ ض لسػتهى أدائػه فتحػهؿ اجػأة هفصػه لسػ رلًال اع اقلنظلي؟
ا ً

 قل ذا اضد ه ػض اق ػ للفف حل سػضـ إقػى اق لػؿ هفهػدؤهف اػع اضػداف هالئضػـ قللنظلػيإف اإلج ه ػػي علػ ػى ر ػػذا األس ػػئلي قفسػ ػػت ه قلضل ػػي اقس ػػضلي نظػ ػ اًر ألف اق ػػدهااع هكل ػ ػ

أهيحن س هضً يهى داخلفي ال فلكف لش ردتض أه يف سػض أه تحلفلضػ تجرفهفػً هػنرس
اقطرؽ اقتػع فػتـ اقت لػؿ هضػ لػع األلػهر اقهظفرفػي أه اقل قفػي أه اإلدارفػي األخػرى،

هي ػػد تختل ػػؼ أفيػ ػً عن ػػد اقر ػػرد اقهاح ػػد ل ػػف هي ػػت آلخ ػػر هته ػ ػً قح قت ػػه االجتل عف ػػي
هلستهى طلهحه اع ت لفله هلضنته.
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هاإلدارة ا ػػع أم لؤسس ػػي تت ل ػػؿ ل ػػع اق دف ػػد ل ػػف األاػ ػراد اق ػ ػ للفف ق ػػدفض (جلضهرر ػ ػ

اقػ ػػداخلع) هاآلالؼ لػ ػػف األا ػ ػراد اقلت ػ ػ للفف ل ض ػ ػ (جلضهرر ػ ػ اقخ ػ ػ رجع) هفكػ ػػهف كػ ػػؿ

ارتل لض لنصهً على اضـ سلهؾ رذا اقجل رفر ،لػف أجػؿ تهجفػه سػلهكض نحػه تحضفػؽ
أرداؼ اقلؤسسي.
هقكػػع تػػتلكف اإلدارة لػػف ترضػػـ سػػلهؾ جلضهرر ػ اقػػداخلع هاقخ ػ رجع ال هػػد قض ػ لػػف أف

تت رؼ على لسهه ته.

هاقهايػػع أف اقلرضػػهـ اقش ػ ئع اػػع ترسػػفر لسػػهه ت اقسػػلهؾ رػػه لرضػػهـ اقداا فػػي حفػػث أف
اقسػػلهؾ ل ػ رػػه إال نتفجػػي قػػدااع فحركػػه ،ههضػػذا تكػػهف دهااػػع اقسػػلهؾ نهع ػً لػػف اقضػػهى
اقداا ي اقتع تؤثر على تركفر اقررد هادراكه قؤللهر ،كلػ أنضػ تهجػه اقسػلهؾ اػع اتجػ ا

اقضدؼ اقذم فحضؽ إشه عً قرغه ته هح ج ته.
هقػػفس لػػف اقلنطػػؽ أف نلضػػى ه ػ قلهـ علػػى األا ػراد اقػػذفف تصػػدر لػػنضـ سػػلهكف ت سػػلهفي

دهف اقهح ػػث هراء ر ػػذا اقس ػػلهكف ت ،أم اقت ػػرؼ عل ػػى لسػ ػهه تض هدهاا ضػ ػ  ،حف ػػث أف

ل قجػػي اقسػػلهؾ اقسػػلهع قػػف فجػػدم ل ػ قػػـ نت ػػرؼ علػػى دهاا ػػه هتطهرر ػ هت لػػؿ علػػى

تنلفتض قص ق اقلؤسسي هقص ق اقررد نرسه لػف خػبلؿ جضػهد اق بليػ ت اق لػي داخػؿ
اقلؤسسي ذاتض  ،هرن اضػط فتهلػهر أحػد األدهار اقرئفسػفي قنشػ ط اق بليػ ت اق لػي داخػؿ

اقلؤسسي هره دهر خلؽ داا في افج هفي قػدى اقرػرد هاقهحػث هراء اق هالػؿ اقلػؤثرة علػى

رذا اقداا في سلهً هافج هً قلهصهؿ إقى سلهكف ت إفج هفي تخدـ أرداؼ اقلؤسسي هشكؿ
له شػػر أه غف ػػر له شػػر .هه قتػ ػ قع فج ػػب علػػى لل رس ػػع اق بلي ػ ت اق ل ػػي أف فترضلػ ػها

اق ن صػػر األس سػػفي اقتػػع تشػػكؿ اقسػػلهؾ اإلنس ػ نع هل ػ رػػـ اقػػدهر اقػػذم فل هػػه لرضػػهـ

اقح ج ت اقداا في اع تشكفؿ رذا اقسػلهؾ ،هكفػؼ تسػترفد هظفرػي اق بليػ ت اق لػي لػف

تطهفض ػ ت اق لػػهـ اقسػػلهكفي هخ ص ػ ًي كفرفػػي اسػػتخداـ نظرف ػ ت اقػػت لـ اػػع اقتػػأثفر علػػى
اتج ر ػ ت هسػػلهؾ اقجل ع ػ ت اقتػػع تكػػهف هفئػػي اقلؤسسػػي ،هتػػأثفر اقجل ع ػ ت اقلرج فػػي

هي دة اقرأم هغفررـ اع تشكفؿ االتج ر ت هتدعفلض هتغففرر .

قػػذا ال هػػد لػػف ارتل ػ ـ لل ػ رس اق بلي ػ ت اق لػػي ه تج ر ػ ت هسػػلهؾ األا ػراد ،هذقػػؾ ألف

أنشػطي اق بليػ ت اق لػي ههرالجضػ تسػتضدؼ اقتػػأثفر اػع اقػرأم اق ػ ـ ،هرػع هػذقؾ تتجػػه
إقى لخ طهي اتج ر ت اقسلهؾ هصهرة له شرة.
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كػػذقؾ فجػػب علػػى لل رسػػع اق بلي ػ ت اق لػػي أف فهحث ػها عػػف لص ػ دره لكهن ػ ت اقضػػهى
بل:
اقداا في الث ً
 -أفف تتهاجد تلؾ اقضهى اقداا في قدى اقررد؟

 ل ػ رػػع طهف ػػي اقتكػػهفف اقػػداخلع قلرػػرد هاقتػػع تهجػػه هطرفضػػي لحػػددة قلضف ػ ـ هأعل ػ ؿلحددة؟

 -كفؼ تتكهف اقدهااع اقلختلري قدى اقررد؟

هفلدن علـ اقنرس ه ق دفد لف االتج ر ت قئلج هي على رذا األسئلي.

 -تهجد اقضهى اقداا ي اع اقتكهفف اق يهم قلجسـ أه اقخبلف اق يهفي.

 -ه إليػ اي إقػػى اقػػدهااع اقرسػػفهقهجفي اقلهجػػهدة اػع اقجسػػـ اقهشػػرم اػػإف ه ػػض اقضػػهى

تركز اع اق ضؿ اقهشرم هرع يهى رشفدة ت لؿ على االختف ر هفف اقهدائؿ.

 -اقضهى اقداا ي ت هر عف ردهد ا ؿ سفكهقهجفي تلض ئفي تج ا ح الت اقضلؽ اقتع فشػ ر

هض اقررد.

 رن ؾ ردهد ا ؿ رشفدة ه إلي اي إقى ردهد اقر ؿ اقتلض ئفػي هردهد اقر ػؿ رػذا تسػ عداقررد على اقت فش لع اقهفئي االجتل عفي اقلهجهدة هض هتشجع اقسلهؾ اقلث قع قلررد.

 -إف اقكثفر لف اقضهى اقداا ي هراثع.

 ه إلي ػ اي إقػػى اقطػػرؽ اقلهرهثػػي اػػإف اقرػػرد فػػت لـ هفكتسػػب لػػف اقهفئػػي طري ػً أخػػرىقبلختف ر هفف اقهدائؿ.

هاع رذا اقصدد فرى اقه ض أف دهااع اق للفف رع لحطي تر عؿ اق دفد لف اق هالػؿ

رع:

 -اقتكهفف اقنرسع قلررد.

 -ثض اي اقلجتلع هل فؤلف هه لف يفـ هأاك ر.

 اقظرهؼ االيتص دفي هاقتطهر اقتكنهقهجع هل فهارا لف سلع هخدل ت. -اقت لـ.

 -خهرة اقررد اع اقحف ة اق للفي.

 -اقتأثفر اقلته دؿ هفف رذا اق هالؿ.

 اقتغففر اقذم فط أر على هاحد أه أكثر لف اق هالؿ اقس هضي ،هل فحدثه رذا اقتغففػرلف آث ر إفج هفي أه سلهفي.
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إف ارتل ػ ػ ـ لل ػ ػ رس اق بلي ػ ػ ت اق لػ ػػي هداا فػ ػػي اقرػ ػػرد هسػ ػػلهكه فنهػ ػػع لػ ػػف أف أنشػ ػػطي

اق بلي ػ ت اق لػػي ههرالجض ػ تسػػتضدؼ اقتػػأثفر اػػع اق ػرأم اق ػ ـ هرػػع هػػذقؾ تتجػػه إقػػى

لخ طهي اتج ر ت اقسلهؾ له شرة ،سهاء ك ف اق لؿ فحلؿ اتج ر ت سػلهفي لػف هفئتػه
اقلنزقفػػي أه تهن ر ػ لػػف هفئػػي اق لػػؿ اػػإف اإلدارة اقهاعفػػي قللؤسسػػي تبلحػػظ أم لؤشػػر

قبلتج ا اقنرسع غفر اقسلفـ أه أفي ظ ررة غفر صحفحي اتصححض يهؿ أف تسترحؿ.

قضػػذا فجػػب أف فهجػػه لل ػ رس اق بليػ ت اق لػػي انته رػػه اػػع لهايػػؼ تر علػػه لػػع األا ػراد

هعبلي ته ه قجل ع ت إقى ل فلع:

 إف اقرػػرد اق ػ دم اػػع لج ػ الت نش ػ طه هعبلي تػػه لػػع اقلجتلػػع فس ػ ى إقػػى إشػػه عاق دفد لف اقدهااع (أه اقح ج ت) اقتع ترتهط له شرة ه قذات ،ا قررد فجػب أف فؤكػد
قنرسه اإلحس س هأف قه رهفي للفزة هفؤكػد قنرسػه اإلحسػ س ه إلنجػ ز هفسػ ى إقػى

أف ف رؼ اقغفر هدهرا هنش طه هفطلب لف اقغفر اقضههؿ هاحتراـ اقػذات هاقثضػي افػه،

كل ػ ػ فتطلػ ػػب لػ ػػف اقهفئػ ػػي إت حػ ػػي اقررصػ ػػي إلث رتػ ػػه هل ػ ػ رػ ػػه ي ػ ػ در علػ ػػى لهاجضتػ ػػه

ه الستج هي اقسلفلي هكذقؾ إحس سه ه أللف.

 تهرز اع سلهؾ اقررد هاتج ر ته دهااع أهقفي قض اقصدارة اع تحدفد لهايرػه هسػلهكهلػػع اقغفػػر هأرلض ػ  :االرتل ػ ـ ه قلصػػلحي اقذاتفػػي هاقلح اظػػي علػػى اقػػذات ،هاالرته ػ ط
هري ي لف األرض (اقهطف) هحل في األسرة ،هتكهفف اقجل ع ت هاالنتل ء إقفض .

-

رن ػ ؾ اقكثفػػر لػػف اق هالػػؿ اقتػػع تػػؤثر اػػع اتج ر ػ ت هسػػلهؾ اقرػػرد هفتهيػػؼ لػػدى

تأثفررػ علػػى ظػػرهؼ نشػػأة اقرػػرد هخه ارتػػه اػع اقحفػ ة ،هلثػ ؿ علػػى رػػذا اق هالػػؿ أه
لص ػ در اقت ػػأثفر ا ػػع تحدف ػػد اتج رػ ػ ت اقرػػرد هس ػػلهكه ر ػػع األسػ ػرة هاق ػػدفف هاقت ل ػػفـ

هعي ػ ػػهفي اقلنظلػ ػ ػ ت هاقطهض ػ ػػي االجتل عف ػ ػػي هاقخهػ ػ ػرات هاقس ػ ػػف هاقح ق ػ ػػي اقص ػ ػػحفي
هاقجسدفي.

163

لماذا تهتم العالقات العامة بدراسة دوافع العاممين:

إف اقسهب األس سع اع دراسي دهااع اق للفف فرجع إقى ثبلثي عهالؿ رع:

أو ًال  -زف دة اقيغهط اقخ رجفي على اإلدارة قتحضفؽ أعلى درجي لف األداء على
لستهى اقلؤسسي ككؿ ،كنتفجي حتلفي قلتطهرات اقتكنهقهجفي اقلتبلحضي هزف دة حدة

اقلن اسي هاقتغففر اقسرفع اع سهؽ اق لؿ هزف دة االرتل ـ هلش كؿ اقتلهفؿ هغفر
ذقؾ لف اقلتغفرات اقتع تضتيع االرتل ـ هت ظفـ اق ئد لف اقلهارد اقلت حي هل

اع ذقؾ اق نصر اقهشرم ,هذقؾ عف طرفؽ داع هتحرفز األاراد قل لؿ هاق ط ء

اقلتزافد.

ثانيلللاً – إصػ ػرار اإل دارة عل ػػى را ػػع كرػ ػ ءة اق ػ ػ للفف إق ػػى أيص ػػى ح ػػد قضػ ػ ع ػػف طرف ػػؽ
اس ػػتخداـ لختل ػػؼ أسػ ػ قفب اقحر ػػز لث ػػؿ هػ ػرالج اإلدارة ه ألر ػػداؼ هد ارسػ ػ ت اق ل ػػؿ
هاع دة تصلفـ اق بلي ت اقتنظفلفي هلحتهى اق لػؿ قتحضفػؽ أكهػر درجػي لػف ريػ ء
اق للفف هتنلفتضـ هزف دة ارته طضـ ه قلؤسسي.

ثالثاً – تحهؿ نظرة هالسري اإلدارة تج ا اق للفف لف اقتركفر اقكبلسفكع اقضدفـ اقذم
تركز اع ل للي اق لؿ كترس اع ل كفني ،فلكف زف دة سرعته ه ألجر ،إقى
ل للته كإنس ف ال فضتـ ه ألجر اضط هانل فضتـ هفحت ج إقى أشف ء أخرى غفر

ل دفي ال هد قه لف إشه عض  ،هلف رن فلكف دا ه على أس سض كح جته إقى

احتراـ اقنرس هتحضفؽ اقذات....اقخ.

عموملاً ..اػإف اق بليػ ت اق لػي تهػدأ دائلػً هػ ألاراد هل راػي اتج رػ تضـ هلفػهقضـ هتنتضػػع
أفيػ ػً هػ ػ ألاراد هتص ػػرا تضـ … هت ته ػػر اقجضػ ػ ز اقحس ػػع هاق ص ػػهع إلدارة اقلؤسس ػػي،

فلػػدر ه قفضظػػي اقلهنفػػي علػػى اقهحػػث اق للػػع هفس ػ عدر علػػى رسػػـ سف س ػ تض هل ػ فترػػؽ
هلفػػهؿ هاتج ر ػ ت اقجلضػػهر ،حفػػث أكػػدت اق دفػػد لػػف اقد ارس ػ ت هلنض ػ د ارسػػي "شػػهر"

هزلبلئه أنه كلل ك ف االتج ا اقنرسػع قلجلضػهر اقػداخلع قللؤسسػي إفج هفػً زاد اقريػ ء
اقهظفرع هه قت قع زاد اقتزاله هأرداؼ اقلؤسسػي هانتلػ ؤا إقفضػ  .ا قريػ اقػهظفرع ف تهػر
أحد اقلؤشرات اقتع تدؿ على هفئي اق لؿ اقتع ف فشض اقررد اع اقلؤسسي....
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مراجع الوحدة الثامنة
 - 1لرهاف أحلد حهفحع" ،أثر اق هالؿ اقلسههي قلري اقهظفرع على رغهي اق للفف اع االستلرار ه ق لؿ"،
رس قي ل جستفر غفر لنشهرة( ،اقج ل ي اإلسبللفي هغزة ،كلفي اقتج رة ،يسـ إدارة األعل ؿ) ،ع ـ
2008ـ.
 - 2عبلء خلفؿ لحلد اق كش" ،نظ ـ اقحهااز هاقلك اآت هأثرا اع تحسفف األداء اقهظفرع اع ه ازرات اقسلطي
اقرلسطفنفي اع يط ع غزة" ،رس قي ل جستفر غفر لنشهرة( ،اقج ل ي اإلسبللفي هغزة ،كلفي اقتج رة ،يسـ
إدارة األعل ؿ) ،ع ـ 2007ـ.
 - 3ه سـ عهد اقض در شراب" ،تضففـ أثر نظ ـ اقحهااز على لستهى أداء اقلهظرفف اع هلدف ت يط ع غزة
اقكهرى" ،رس قي ل جستفر غفر لنشهرة( ،اقج ل ي اإلسبللفي هغزة ،كلفي اقتج رة ،يسـ إدارة األعل ؿ)،
ع ـ2007ـ.

 - 4حسف هف حسفف هف عط س اقخفرم" ،اقري اقهظفرع هداا في اإلنج ز قدى عفني لف اقلرشدفف
اقلدرسففف هلراحؿ اقت لفـ اق ـ هلح اظي اقلفث ،رس قي ل جستفر غفر لنشهرة( ،ج ل ي أـ اقضرى ،كلفي
اقترهفي ،يسـ علـ اقنرس) ،ع ـ 2008ـ.
 - 5لهسى س د علع اقهلهم" ،اقخص ئص اقشخصفي هاقهظفرفي هعبليتض ه تج ر ت اق للفف نحه هفئي اق لؿ
اقداخلفي" ،دراسي لسحفي على يه ط هأاراد شرطي اقلدفني اقلنهرة ،رس قي ل جستفر غفر لنشهرة،
(ج ل ي ن فؼ اق رهفي قل لهـ األلنفي ،كلفي اقدراس ت اق لف  ،يسـ اق لهـ اإلدارفي) ،ع ـ 2007ـ.
 - 6لحلد أحلد عهد اقجهاد ،إدارة يغهط اق لؿ هاقحف ة ،طنط  ،دار اقهشفر قلثض اي هاق لهـ ،ع ـ 2002ـ.
 - 7عهد اقرحلف هف أحلد رفج ف ،يغهط اق لؿ:لص درر هنت ئجض هكفرفي إدارتض  ،اقرف ض ،لركز
اقهحهث هاقدراس ت اإلدارفي ،ع ـ 1998ـ.

 - 8عهد اقض در ع لر ،اقدهااع هاقحهااز ،طراهلس ،اقلركز اق قلع قدراس ت هأهح ث اقكت ب األخير ،ع ـ
1984ـ.
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اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

أهمية التنظيم في اإلدارة
إف التنظيـ هو اإلطػر الػ ت تتكػ ؾ خلا مػة أيػو ة ةورػو خحػ يو نكػو هػلؼ ةكػلل ػو ي خػ

رف نةط الت روف الخح ت القرئـ ةف أ ؿ تكقيؽ هػلؼ ةحػت ؾ ،وي نػ أيضػر الت ةيػا الةػنظـ

لأل زاء الة تخطو والةةرثمو ةف أ ؿ تكويف كيرف ةوكل يةر س األرةػرؿ والوا خػرت والطػمطرت

لتكقيؽ ال لؼ الةنحول.
ولمتنظيـ أهةيو خرلغو

ن رح الةؤططو وتكقيؽ طط ر وأهلا ر وألائ ر لم ةؿ خقل ة ررليو،

ػػو ال يكػػؿ واأللاة الخح ػ يترف والةرليتػػرف المتػػرف خوطػػرطت ةر يقػػرـ

ػػل ةػػنظـ خنػػرء رم ػ

طػػو

ة طوةو ،وتو ية الة اكؿ الة تمفو لم ول الة طوةو واإلح اؼ رمي ر ةف أ ؿ تكقيؽ ال لؼ
الةنحول.

رلغ ض ةف التنظيـ هو تكليل أو ة النحرط الالزةو لتكقيػؽ هػلؼ ة ػيف أو طػو ة طػوةو،

وتنظػػيـ ه ػ و األو ػػة ةػػف النحػػرط ػ وكػػلات يةكػػف أف يقػػوـ خ ػػر أ ػ ال ،ةةػػر يتطمػػب أف يقػػوـ
التنظيـ ال يل رم أصوؿ وةخرلئ رمةيو ةا توا
 -1وكلة هلؼ ةكلل ةتفؽ رمية.

ال نرص الترليو:

 -2و ول ة ةورو ةف األ ال خين ر رالقو ةكطوطو.
 -3احت اؾ األ ال

تكقيؽ ال لؼ.

العوامل المؤثرة عمى تنظيم إدارة العالقات العامة:

يحي الةت صصوف وال خ اء إل و ول ال ليل ةف ال واةؿ الةؤث ة رم تنظيـ إلا ة ال القػرت
ال رةو

أت ةنظةو ويتةثؿ أهة ر يةر يم :

أ -حجم المنظمة أو الهيئة

رنػ ػػلةر تكػ ػػوف الةنظةػ ػػرت صػ ػػغي ة الك ػ ػػـ كةػ ػػر ػ ػ ةنظةػ ػػرت ال لةػ ػػو ال رةػ ػػو وا

تةرريػ ػػو

والةطتحفيرت يةكف لح ص واكل أو اثنيف أف يؤلير ة رـ إلا ة ال القػرت ال رةػو ورنػلةر تنةػو
الةنظةرت

الك ـ كةر

كرلػو الةنظةػرت الصػنرريو الكخػ ن ن ػر تنحػا إلا ات رالقػرت

ررةو كخي ة الك ـ ي ةؿ خ ر ةئرت ةف الةت صصيف.
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وي ػ ن خ ػ اء ال القػػرت ال رةػػو أف الةنظةػػرت الكخي ػ ة والة قػػلة الت ػ ت ةػػؿ ػ إطػػر الةنر طػػو

ال حليلة و

ظؿ التأث خةواقػؼ الػ أت ال ػرـ كحػ كو نػ اؿ ةوتػو ز رمػ طػخيؿ الةثػرؿ ،ةثػؿ

ه و الةنظةرت يكوف للي ر اهتةرـ واضح خ قرةو إلا ات رالقرت ررةو كخي ة الك ـ وتتػرح ل ػر
صو الةطرهةو ػ رةميػو صػنررو القػ ا ولػ ا توظػؼ نػ اؿ ةوتػو ز  333ةت صػص ػ

لم القػرت ال رةػو أةػػر ا لةنظةػرت الصػغي ة التػ ت ةػؿ خت قيػل أقػػؿ ن ػر تةتمػؾ إلا ات رالقػػرت
ررةو صغي ة يقتص لو هر رمػ إنتػرج خ ػض الةنحػو ات أو كترخػو خ ػض الخيرنػرت الصػكفيو

وقل

يكوف ل ر لو واضح

صنررو الق ا لا ؿ الةنظةو.

ب -حجم ميزانية العالقات العامة

يػ ن خ ػػض خػ اء ال القػػرت ال رةػو أف هنػػرؾ رالقػو خػػيف ك ػػـ ةيزانيػػو إلا ة ال القػػرت ال رةػػو
وك ػػـ ال ػػرةميف خ ػػر كمةػػر زالت الةيزانيػػو زال رػػلل ال ػػرةميف كةػػر أف هنػػرؾ رالقػػو خػػيف ك ػػـ
الةيزانيػػو وكفػػرءة األلاء رلةيزانيػػو الةكػػلولة أو اي ػ الةنرطػػخو

تطػػررل رمػ إرطػػرء الخ ػ اة

كق ر ةف اإلرلال والت طيط والتنفي خؿ إن ػر تػؤلت خرلتأكيػل إلػ أرةػرؿ تتطػـ خرل حػوائيو وهػ
لائةر

تكقؽ الغ ض ةن ر.

وي ن (لو يؿ) أف أت تنظيـ يل لإللا ة طوؼ يفحؿ خلوف الةيزانيو الةنرطخو الت تةكف ةلي

ال القػػرت ال رةػػو ةػػف تحػػغيؿ وت الت صصػػرت الةطموخػػو اوارػػلال الةػوال اإلرالةيػػو التػ تمػػزـ
لتكقيؽ األهلاؼ الةوضورو الت وا قت اإللا ة ال مير رمي ر ولػ ا ينخغػ رمػ ةػلي ال القػرت
ال رةػػو أف يخ ػ ؿ قصػػر ن

ػػلو إلقنػػرع اإللا ة ال ميػػر خرلةوا قػػو رم ػ الةيزانيػػو الةطموخػػو والت ػ

ي ب أف تت ازيل ررةر خ ل ررـ لةوا و الزيرلة

األط ر .

ج -نظرة اإلدارة العميا إلى إدارة العالقات العامة

يؤكػػل خ ػ اء ال القػػرت ال رةػػو رم ػ أف ةػػف خػػيف ال واةػػؿ الةػػؤث ة رم ػ تنظػػيـ إلا ة ال القػػرت

ال رةػػو نظ ػ ة اإللا ة ال ميػػر والتوق ػػرت الت ػ تنتظ هػػر ةػػف إلا ة ال القػػرت ال رةػػو ف ػ ةنظةػػرت

ة ينو تنظ اإللا ة ال مير إل ال القرت ال رةو رم أف ل ر لو ةكلول ينصػب خصػفو ئيطػو
رمػ ةةر طػػو ال القػػرت ةػػا الوطػػرئؿ أو القيػػرـ خنحػػرط ت وي ػ وتو ػػل ةنظةػػرت أ ػ ن تنظ ػ

اإللا ة ال مير ي ر إل ال القرت ال رةو رم أن ر وظيفو تطتطيا قط أف تقلـ الةطررلة إللا ة
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التطػػويؽ واةتػػلالا ل ػ و النظ ػ ة الضػػيقو الةكػػلولة ت تةػػل خ ػػض الةنظةػػرت إل ػ ارتخػػر إلا ة

ال القػرت ال رةػػو واق ػػو تكػت اإلحػ اؼ الةخرحػ لةػلي الةخي ػػرت أو ةػػلي اإللا ة القرنونيػػو أو

ةلي اإللا ة الةرليو وه و كم ر خةثرخو ةواقؼ اي طميةو.

وين كس ه ا التصو اي اإلي رخ ةف رنب اإللا ة رم ال يكؿ التنظية إللا ة ال القػرت
ال رةػو ػ ا خ ػػر تخػػلو إلا ة خ يػػلة كػػؿ الخ ػػل رػػف ةطػػتون اإللا ة ال ميػػر و يتػػرح ل ػػر أف تحػػر ؾ
رةميو صنررو الق ا لا ؿ الةنظةو.

خفررميو

كةر أف ه ا الوضا يةكف أف يمقػ خظاللػة الطػمخيو رمػ ةػلن اطػت رخو اإللا ة ال ميػر لةطرلػب

إلا ة ال القػرت ال رةػو الةت مقػو خركتير رت ػر الةرليػو والخحػ يو ةةػر يػؤلت ػ الن ريػو إلػ و ػػول

إلا ة رر زة
أةر

ت ػػو

تطتطيا أف تؤلت لو هر خفررميو نظ ا لض ؼ إةكرنرت ر.

كرلو نظ اإللا ة ال مير

الةنظةػو إلػ ال القػرت ال رةػو نظػ ة اكتػ اـ وتقػلي يةمي ػر

القنرر ػػو خ ػػأف ن ػػرح إلا ة ال الق ػػرت ال رة ػػو ػ ػ تك ػػويف ط ػػة و طيخ ػػو ر ػػف الةنظة ػػو ػ ػ

الة تةػا طػيكوف لػػة ةػ لولو اإلي ػػرخ كيػث يتوقػا أف تقػػوـ الةنظةػو ختطػػويؽ ة ظػـ ةنت رت ػػر

و ػلةرت ر ػ الة تةػػا ػ ف هػ و النظػ ة طػػتن كس إي رخيػػر رمػ إلا ة ال القػػرت ال رةػػو ورنلئػ

تطػػةح اإللا ة ال ميػػر خو ػػول إلا ة رالقػػرت ررةػػو يحػػي ال يكػػؿ التنظية ػ إل ػ أن ػػر ق يخػػو ةػػف
ةطػػتون اإللا ة ال ميػػر وتقػػلـ ل ػػر التط ػ يالت الالزةػػو وتػػو

ل ػػر ا رتةػػرلات الةرليػػو الةطموخػػو

وت نل ل لةت ر الةت صصيف الةؤهميف أللاء ة رـ ال القرت ال رةو خكؿ كفرءة واقتلا .
د  -خمفية مدير العالقات العامة

ي ن خ اء ال القرت ال رةو أف مفيو ةلي ال القرت ال رةػو اواةكرنرتػة تػؤث رمػ تنظػيـ إلا ة

ال القرت ال رةو ورم اللو ال ت تقوـ خة م طخيؿ الةثرؿ يو ػل ةػلي وف لم القػرت ال رةػو
مفيت ـ صكفيو ولػ ا ػ ن ـ ي كػزوف نحػرط ـ رمػ ةػر ينةػ رالقػو الةنظةػو خوطػرئؿ اإلرػالـ

وقل يفتق وف إل الة و خرلخكوث والت طيط وكؿ الةحكالت.

ا مفيو إرالنيو ف هنرؾ اكتةرؿ ةؤكل خل و كخيػ ة أف يكصػ تفكيػ و ػ

اوا ا كرف الةلي
ال ول الت تنحط الةخي رت لوف أف يوطا ةلا ؾ ه ا التفكي ليحػةؿ كػؿ الةحػركؿ الةتنورػو
لمح كو واللا مو

ة ر ت أ ن ت ـ ةرهي هر النوريػو ةةػر قػل يتػ ؾ تػأثي و الطػمخ الةؤكػل

رم أت خ نرة لم القرت ال رةو وةر ينخغ أف تتطـ خة ةف حةوؿ وتنوع.
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أساليب تنظيم إدارة العالقات العامة:

يةكف القوؿ أف هنرؾ ثالث ط ؽ ئيطيو يةكف خ ر تنظيـ رةؿ ال القرت ال رةػو ػ الةنظةػو

ه :

 -إنحرء إلا ة رالقرت ررةو.

 ا طت رنو خةكتب خي كةطتحر -ال ةا خيف األطموخيف.

ر

لم القرت ال رةو.

وطوؼ ننرقش األطرليب الت يتـ خةقتضرهر تنظيـ ال ةؿ
ػ ا رتخػػر أنػػة

إلا ة ال القرت ال رةو ةػا األ ػ

يةكػػف لخركػػث ة ػػيف أف يوص ػ خحػػكؿ ةػػف أحػػكرؿ تنظػػيـ إلا ة ال القػػرت

ال رةو لؾ ألف ال واةؿ الةتككةو

ا تير ه ا الحػكؿ أو اؾ رواةػؿ ت ػص كػؿ هيئػو أو

ةنظةو رم كلة وه وكلهر الت تطػتطيا أف تكػلل رمػ ضػوئ ر الحػكؿ األ ضػؿ واألنطػب
واألكث قل ة رم تكقيؽ أهلاؼ ال القرت ال رةو وليكف الككـ رم أهةيو كؿ حكؿ ةف هػ و

األحػػكرؿ التنظيةيػػو إللا ة ال القػػرت ال رةػػو رم ػ أطػػرس ةػػلن ةالئةتػػة لظ ػ وؼ كػػؿ ةنظةػػو

وةلن قل تة رم الو رء خةتطمخرت ةطئوليرت ال القرت ال رةو خ ر.
 -1التنظيم عمى أساس الوظائف

تةيػؿ خ ػػض الحػ كرت األة يكيػو إلػ تقطػػيـ إلا ة ال القػرت ال رةػػو إلػ رػلة أقطػػرـ خػ أس كػػؿ

قطـ ةن ػر ةنطػؽ أو ةػلي ويػؤلت كػؿ قطػـ وظيفػو ة ينػو وت ضػا هػ و األقطػرـ ل ئرطػو ةػلي
ال القػػرت ال رةػػو وخةقتض ػ هػ ا التنظػػيـ قطػػةت إلا ة ال القػػرت ال رةػػو خ كػػلن الحػ كرت إل ػ

طتو أقطرـ يؤلت كؿ قطـ ةن ر وظيفو ة ينو وه :

 -قسمممم البحممموث :ويقػػوـ خنحػػرط اطتقصػػرءات ال ػ أت ال ػػرـ خػػيف ال ةػػرهي

ػ الة تةػػا

الةكم ػ ول اطػػو نتػػرئ ه ػ و ا طتقصػػرءات وتفطػػي هر خرإلضػػر و إل ػ ل اطػػو الظ ػ وؼ

ا

تةرريػػو والطيرطػػيو وا قتصػػرليو وتفطػػي هر إل ػ

ا تصرؿ الت تطت لة ر ال القرت ال رةو.

رنػػب الل اطػػرت الةت مقػػو خوطػػرئؿ

 قسم التخطيط :ويقوـ ختكليل طيرطو ال القرت ال رةو ووضا األهػلاؼ وتكليػل وطػرئؿا تصػ ػػرؿ وا تيػ ػػر التوقيػ ػػت الةنرطػ ػػب وا تيػ ػػر األح ػ ػ رص الةالئةػ ػػيف لتنفي ػ ػ خ ػ ػ اة

ال القرت ال رةو وتو ي الةيزانيو الكر يو لكؿ خ نرة .

169

 -قسم اإلنتاج :وهو يقوـ خرلت طيط طت لاـ الوطرئؿ الة تمفو لالتصرؿ طخقر لمخ نرة

الةوضوع وخرلكيفيو الت تكفؿ ا تير الوطرئؿ الةنرطخو خةػر يػتالءـ ةػا طخي ػو ال طػرلو

وطخي و ال ة و وك ـ الةيزانيو الة صصو.

 قسممم التنسمميق :ويتػػول ا تصػػرؿ خةػػوظف اإللا ة ال ميػػر واأل ػ ال والةخي ػػرت والةيزانيػػووالتصػ ػػنيا واي هػ ػػر ةػ ػػف اإللا ات اوارالة ػ ػػـ وتػ ػػو ي ـ إل ػ ػ الكيفيػ ػػو الةنرطػ ػػخو خ قرةػ ػػو
رالقرت ررةو طميةو ةا تنطيؽ أنحطت ـ ةا أنحطو ال القرت ال رةو.

 قسم الخدمة اإلدارية :ويقوـ ختقػليـ الة رونػو لكػؿ إلا ة ةػف اإللا ات الةتصػمو خنوريػوة ينو ةف ال ةرهي وة اقخو ال لةرت واأل ال والتحغيؿ والةيزانيو.

 قسممم خدمممة المجتمم  :وهػػو يقػػوـ خػرلت طيط لةحػ وررت لةػػو الخيئػػو والةطػػرهةو ي ػػرةثؿ األرةرؿ ال ي يو والصكيو والحؤوف الثقر يو وأنحطو الحخرب واي هر.

 -2التنظيم عمى أساس المركزية والالمركزية

تأ ػ ػ خ ػ ػػض الةؤططػ ػػرت خرألطػ ػػموب الة كػ ػػزت إللا ة ال القػ ػػرت ال رةػ ػػو كيػ ػػث يت كػ ػػز ةيػ ػػا

ال ػػرةميف خػ ػػرإللا ة ػ ػ الةق ػ ػ ال ئيطػ ػ ورنػ ػػة تص ػػل
الةت صصيف لةةر طو وظيفت ـ

ةيػ ػػا األنح ػػطو وةنػ ػػة يتكػ ػ ؾ خ ػ ػػض

وع الةؤططػو طخقػر لم طػو الةوضػورو وقػل تم ػأ خ ػض

الةؤططرت إل إهةرؿ وظيفو ال القرت ال رةو

ور ر وتقص هر رم الةق ال ئيطػ

قػط

خينةػر تم ػػأ الػػخ ض ال ػ إلػ األطػػموب الة كػػزت كيػث يصػػخح لكػػؿ ػ ع ةػػف ػ وع الةؤططػػو

إلا ة ال القرت ال رةو ال رصو خة الت تةر س نحرط ر ةف اللة طخقر لظ و ر الةتةيزة و ػ

كلول اإلةكرنرت الةتركو ل ر.

وو قر ألطموب الالة كزيو تم أ خ ض الةنظةرت األة يكيو الكخي ة الت تكػتفظ خ ػلل كخيػ ةػف

الف ػ وع والةواقػػا إل ػ إنحػػرء إلا ة رالقػػرت ررةػػو ة كزيػػو ػ الةق ػ ال ئيط ػ ه ػ ا إل ػ
إقرةو إلا ات رالقرت ررةو خرلف وع الةكميو.

ولةر كرنت هنرؾ خ ض الوظرئؼ الت تتطمب

رنػػب

ل أكخ ةف طرقو كؿ ع رم كلة وتكتػرج

الوقت نفطة إل قل ةػف الة ونػو لةالئةػو الظػ وؼ الةتخرينػو لكػؿ ػ ع ،قػل خػلأت خ ػض

الةنظةرت

ال ةا خيف األطموخيف الة كزت والالة كزت لمتةتا خةزاير كؿ ةن ر و
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ظؿ هػ ا

األطموب تحت ؾ الفػ وع ػ وضػا ال طػو ال رةػو ويكػلل كػؿ ػ ع وا خرتػة ال رصػو ػ إطػر

ه و ال طو ةطتفيلا ةف اإلةكرنرت الفنيو الةتركو إللا ة ال القرت ال رةو

الةق ال ئيط .

 -3التنظيم عمى أساس إعالمي أو اتصالي:

تقطـ إلا ة ال القرت ال رةو تخ ر ل لؾ إل التقطيةرت الترليو:
أولً :األسموب التصالي العام:

وتتػػوزع ةطػػؤوليرت األقطػػرـ ػ ه ػ ا األطػػموب رمػ أطػػرس وطػػرئؿ ا تصػػرؿ ال ةرهي يػػو الت ػ

تو ػػة ط ػػرئم ر إلػ ػ ال ة ػػو ال ػػرـ يك ػػوف هن ػػرؾ قط ػػـ لمص ػػكر و يت ػػول ص ػػيراو الخيرنػ ػػرت
الصػكفيو وتوزي ػػر وتنظػيـ الةػػؤتة ات الصػػكفيو و رريػو ال القػػرت خرلصػكفييف خرإلضػػر و إلػ
إصلا صكيفو الةؤططو وي صص قطـ آ

لإل ارػو والتميفزيػوف وثرلػث لإلنتػرج الطػينةرئ

و اخ ػػا لمن ػػلوات وهكػ ػ ا وي تة ػػل هػ ػ ا التقط ػػيـ رمػ ػ الوط ػػيمو اإلرالةي ػػو ولػ ػ لؾ يطػ ػة أكيرن ػػر

خرألطموب اإلرالة أو الوظيف .

ثانيا :األسموب التصالي النوعي

ػ ه ػ ا األطػػموب يػػتـ توزيػػا ال ةػػؿ رم ػ األقطػػرـ رم ػ أطػػرس ال ةػػرهي النوريػػو لمةؤططػػو

يو ل قطـ لالتصرؿ خرلةطتثة يف وثرن لمةطت مكيف وثرلػث لمةػو ليف و اخػا لمةت ػليف كطػب

طخي و نحػرط الةؤططػو ورالقرت ػر ويكػوف كػؿ قطػـ ةطػؤو رػف رريػو رالقػرت الةؤططػو خكػؿ

قطػرع ةػف هػ و القطررػرت طػواء كػػرف لػؾ خرطػت لاـ وطػػرئؿ ا تصػرؿ الةخرحػ ة أو خر طػػت رنو

خرلوطرئؿ ال ةرهي يو.
ثالثاً :األسموب التصالي المزدوج

وي تة ػػل هػ ػ ا األط ػػموب رمػ ػ ت ص ػػيص خ ػػض أقط ػػرـ اإللا ة لالتص ػػرؿ خقطرر ػػرت ال ة ػػرهي

الةؤث ة رم الةؤططو خحكؿ ةخرح خرإلضر و إل خ ض األقطرـ اإلرالةيو التػ تقػوـ خ نتػرج

ةوال ا تصرؿ ل لةو ال ة و ال رـ وال ةرهي النوريو.

كيث تك ص خ ض إلا ات ال القرت ال رةو رم إنحرء األقطرـ الترليو:
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 -قطـ النحرط اللا م

وة ةتة إرلال الكفالت وال كالت ،والة ر ض وتوزيا ال لاير
وتنظػػيـ الةطػػرخقرت ال يرضػػيو والثقر يػػو واي ػ

ال رةميف و ا ال وح الة نويو خين ـ.

الةنرطػخرت ال رةػو وال رصػو

لػػؾ ةػػف األنحػػطو الت ػ ت ػػلؼ إل ػ الت يػػة رػػف

 -قطـ الحؤوف ال رةو

وي تـ ه ا القطـ خرلة تةا الةكم وال يئرت التح ي يو والتنفي يو القرئةو

الة تةا وتكػ ص

خ ػػض الةنظةػػرت رم ػ أف ت ػػؿ لمحػػؤوف ال رةػػو قطػػـ أو أكثػ ػ ةػػف أقطػػرـ إلا ات ػػر وأكيرن ػػر
تصخح ه و الوظيفو ه الةطؤوليو األول لإللا ة.
 -قطـ التنطيؽ:

تك ص خ ض إلا ة ال القرت ال رةو رم ت صيص قـ خ اتة لمتنطيؽ خيف أقطرة ر ةف نركيػو

وخيف إلا ات الةنظةو الت تؤلت أرةر ق يخو الصمو خ ر ةف نركيو أ ن.
 -قطـ الحؤوف الةرليو واإللا يو:

لكػ تػػؤلت أقطػػرـ ال القػػرت ال رةػػو وظرئف ػػر رمػ أكةػػؿ و ػػة ت صػػص ة ظػػـ اإللا ات قطػػـ

ةطػػتقؿ لمحػػؤوف اإللا يػػو والةرليػػو وتكػػوف ةطػػؤوليتة األطرطػػيو إةػػلال األقطػػرـ الفنيػػو خرلة ػػلات

واأللوات الت يتطمخ ر ال ةؿ الفن وه ا القطـ ةف األقطػرـ األطرطػيو التػ يصػ ب ا طػتغنرء

رن ر.

طرق تنفيذ نشاطات العالقات العامة:
ت تمؼ ط ؽ تنفي النحرطرت

ة رؿ ال القرت ال رةو ةف ةنظةو إل أ ن ،كطب ةر

يالئـ أهلاؼ كؿ ةنظةو وأنحطت ر ،وال ةرهي الت تط
الككـ الةطخؽ رم

ن ررو ط يقو ةر رم

كطرب ط يقو أ ن ،أو أف الةزج خين ةر هو

الط يؽ األ ضؿ لتكقيؽ وظرئؼ ال القرت ال رةو.
إ أف ه ا

إل كطب تأييلهر ،ال نطتطيا

يةنا ةف و ول ثالث ط ؽ ررةو و ئيطيو يةكف خواططت ر تنفي نحرطرت

ال القرت ال رةو ةف الةنظةو وه :
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أ  -إنشاء إدارة داخمية لمعالقات العامة:

وي ن ت طيل وهيكمو إلا ة ةتكرةمو لم القرت ال رةو ل ر وض ر الةطتق وكيرن ر

ال يكؿ

التنظية الكم لمةؤططو ،تضـ الة تصيف الةةر طيف لم القرت ال رةو ،ل ر ةطؤوؿ وتؤلت
أنحطو طخقر لطخي و الوظيفو والةطؤوليرت الت

تقا رم

ررتق ر وال لؼ ال ت ت اب

تكقيقة ةف و اء إنحرء ه و الوظيفو ،وةف أهـ ةزاير إنحرء إلا ة ةت صصو ن ل:
 تكوف إلا ة ال القرت ال رةو زء ةف الةنظةو.

 تكوف ه و اإللا ة رم رمـ وة و كرةمو خرلةنظةو وةحركم ر.
 يةكن ر التف غ الكرةؿ لة ريحو أ ال الةنظةو.

 يةكن ر إل اؾ األطخرب اي الة منو لمةحكالت.
 قل ت ر رم ة و نقرط القوة والض ؼ لكؿ إلا ة ةف إلا ات الةنظةو.
 ط رو ات ر هر لمق ا ات

كر ت الطوا ئ.

اـ أف ط يقو إنحرء إلا ة لا ميو لم القرت ال رةو تةتمؾ ال ليل ةف الةزاير والةكرطف ف

ل ر ةمو ةف ال يوب نو زهر

:

 ا تالط إلا ة ال القرت ال رةو ةا ةوظف اإللا ات األ ن ،قل يقمؿ ةف أهةيو اللائ ة
نظ هؤ ء.

 تكوؿ إلا ة ال القرت ال رةو ةف إلا ة اطتحر يو ،تةل لإللا ات األ ن الة ونو
ا طتحر يو ،إل إلا ة تنفي يو تقوـ خرألرةرؿ اليوةيو الت تطمخ ر ةن ر اإللا ة ال مير.

ب  -الستعانة بمستشار خارجي لمعالقات العامة:

وت ن ا طت رنو خح ص ةت صص

ال القرت ال رةو ي صص زءا ةف أوقرت رةمة أو

كمة لةنظةو ة ينو ،وقل يكوف لا واكلا ولة رةالء ةت لليف وة تمفيف ،وقل يكوف ةنظةو
ول ر ال ليل ةف ال ةالء رم ةطتون اللولو ،وقل يكوف إلا ة ةف إلا ات وكرلو إرالنيو ة ينو

والةطتحر ال ر

كةر ي ة يميب ليطم هو "الةكت ؼ ال ت ي ةؿ خحكؿ ةطتقؿ لواكل

أو أكث ةف ال ةالء ،وتغط اطتحر اتة كؿ وانب ال القرت ال رةو".
كةر يةكف أف ينظ إلية رم

أنة الح ص ال ت يطررل اإللا ة رم

تطوي ال أت ال رـ ،وهنر ي تخ ةطتحر لإللا ة وليس خليال رن ر.
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صيراو ال طط أو

وةف أهـ ةزاير ه ا األطموب:
رم

 قل ة الةطتحر

النظ

إل

خرل ال رت

األةو خةوضوريو ترةو لوف التأث

الح صيو الت قل تو ل خيف أ ال إلا ة ةر خرلةنظةو.
ا طتفرلة ةف ال خ ة الواط و لمةطتحر



ةا ال ليل ةف الةؤططرت.

ة رل و الةحكالت الة تةلة خككـ ت رةمة

 الة ر ات الةت للة لمةطتحر نظ ا تصرلة خوطرئؿ اإلرالـ وت رةمة ةا الةحكالت
الةتنورو والةتك ة ،إضر و إل و ول خ ض الةت صصيف
والت

قل

تتو

وع الة نو

ةكتخة

إلا ة ال القرت ال رةو خرلةنظةو كث ة رالقرتة ةا وطرئؿ

اإلرالـ وال رت التح ي يو والطيرطيو

إ

ي تخ الةطتحر ال ر

رخئر رم ةيزانيو الةؤططو ،ل لـ تقضية اتخر ةنتظةر،

إ ا اطت رنت خة الةؤططو خصفو ةطتة ة ولائةو ،خة ن

أنة

الةؤططو التزاةرت ةرليو نكوو إ ا لـ تطت لةة.

وةف ريوب ا طت رنو خةطتحر

ر

تكوف رم

لم القرت ال رةو ن ل ةر يم :

 رلـ القل ة رم التوا ل الةطتة لا ؿ الةنظةو.

 الت رةؿ ةا أكث ةف ةنظةو قل ت مؽ أكيرنر الةنر طو.

 رلـ ا تيرح إلا ة ال القرت ال رةو لت رةؿ ةنظةت ر ةا ةطتحر

ر

.

 رلـ الة و خرألطخرب اي الة منو لمةحركؿ اللا ميو ،و لؾ كونة ح ص ا يب رف
الةنظةو ال ي ب إطالرة رمي ر.

ج  -الجم بين اإلدارة الداخمية والمستشار الخارجي:

وه الط يقو الت ت ةا خيف األطموخيف الطرخقيف ،وتو ل ال ليل ةف الةنظةرت الت تتخا ه ا

األطموب ،وه ا ا ا إل
الط يقتيف إضر و إل

ال اخو

تقميؿ ال يوب والكصوؿ رم

أف الةنظةو تطتطيا أف تطل النقص

الةحكالت ،خر طت رنو خرلةطتحر ال ر
الةنظةو لة رل و ةوقؼ ة يف.

كيث يو
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الةزاير الةةزو و لكمتر

اإللا ة اللا ميو

خ ض

نورر ةف ال خ ة النرل ة الت تكتر ر

مراج
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الوحدة العاشرة
األساليب والهياكل التنظيمية إلدارات العالقات العامة
إنّ تاريخ التنظيم قديم مثل تاريخ البشريةّ ،فقد احتاج الناس منذ األيام ّاألولى إلى تجميع

أنفسيم لتحقيق أىداف مّحددة ربما كانت الحماية أو الغذاء أوّالمأوىّ،ورغم أن ىذه الميام تّعدّ

بدائيةّ،إال أنّ الحاجة إلى تنظيم نشاطات األفرادّإلنجاز األعمال كانت واضحة .يمجأ األفراد
وربّماّالّيستطيعون اإلفصاح عنو بوضوح
إلى تكوين المنظمات إذا كان لدييم ىدف مشترك ّ

لكونو بسيطاًّ مثل الصداقة أو مّعقّداًّ مثل تحقيقّالذاتّ،وألجل تحقيق ىذا اليدفّالمشترك

تصنع المنظمة مجموعة من القواعد التي ّترسم النشاطات والتفاعالت واإلجراءات العممية
لتحقيق الغايات واألىدافّ.

ويمتزم الفرد بانتمائو إلى المنظمة بمجموعة األىداف المّحددة لمسموكّ،أو ّيّقدّمّمجموعة من

التنازالتّ،ويقبل القيود عمى سموكو من أجل المنافع اإليجابيةّالنضمامو إلى التنظيمّ،وتتأثر
دافعية األفراد لتكوين المنظمات بتكوين البناءّاالجتماعي كما أنّ البيئة االجتماعية المحيطة

بعممية التنظيم ليا شأن كبير في تطويرّالتنظيم.

وتّصبح المنظمات ضرورية عندما تواجو المجتمعات ّمشاكل معقدة أو أىداف مستقبمية

استراتيجية يتعذّر عمى األفراد مواجيتيا أوّتحمّل مسؤوليةّتنفيذىا بأنفسيمّ،مع مالحظة أنّ

ّوىذاّ
ىذه المنظمات ذاﺗيا ال يمكنيا ّالقيام بالميام المنوطة بيا إال من خالل األفراد أنفسيم ّ

يعني أن التنظيم ىوّإبداع حضاري أو اختراع إداري توصّمت لو البشرية عبر مسيرتيا الطويمة
لمواجيةّتحديات الحياة ومتطمبات العيش والتغيرّ.

مفهوم التنظيم

عد مفيوم التنظيم من أكثر المفاىيم اإلدارية تعقيدّاً في الفكر اإلداريّالمعاصرّ،وذلك بسبب
يّ ّ
تعدّد كتابات اإلداريين والمفكرين والباحثين والخمط ّبين ّالنظرة إلى التنظيم كنشاط أو عممية
النظرة إليو كبناء أو ىيكل أو إطار تتمّفيّنطاقو العممية اإلدارية.

تعدّدت مفاىيم التنظيم وفقّاً الختالف رؤية العمماء ألىمية التنظيم ّواتّساع مجاالتو وكثرة

وظائفوّ،فالبعض ينظر إلى التنظيم بمعنى واسع جدًّا يشملّتزويد المنظمة بكلّ شيء مفيد
لمقيام بوظيفتيا ويتضمّن التنظيم المادي والتنظيمّالبشريّ.
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ويرى البعض اآلخر التنظيمّ"تجمّع إنساني ييدف إلى تحقيق ىدفّمشترك"ّ.وىناك عدد كبير

من العمماء ينظر إلى التنظيم عمى أنّو "مرحمةّتصميمّأساسيا تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات
والسمطات والعالقات الناشئة عنّتقسيم العمل لتحقيق التنسيق الالزم لبموغ اليدف".

وفي ىذا المجال يأتي تعريف ّ"ايرويك" ّلمتنظيم عمى أنو "تحديد أوجو النشاطّالالزمة لتحقيق
أي ىدف وترتيبيا في مجموعات بحيث يمكن إسنادىا إلى أفراد".
مفهوم الهيكل التنظيمي

لقد عّرف الييكل التنظيمي بأنّو "اإلطار الموضح لمكونات المنظمة وما تضمّو من األقسام
والفروع التي تتبعو أوّالمحدد لمستويات تندرج عميياّ،ولالتصاالت التي ينبغي أن تتفاعل عنّ

طريقيا واألنشطة التي تنيض بيا ولممسؤوليات والصالحيات التي تّعطى لياّ ،والييكل

التنظيمي بالنسبة لممنظمات كالعمود ّالفقري بالنسبة لمكائن الحيّ،فيو ّاإلطار الرسمي الذي

تتجمع فيو وحولوّكل األجزاء واألعضاء".

ونستطيع القول باختصار أنّ الييكل التنظيمي نظام مؤلف من شبكاتّالميام أو الوظائف تقوم

بتنظيم العالقات واالتصاالت التي تربط أعمال األفرادّوالمجموعات معًّا.

والييكل التنظيمي الجيد يجب أن يتضمّن عنصرين ىامين يكونان مصدر ّقوة لممنظمة وىي

تقسيم العمل بحسب االختصاص ،والتنسيق من أجل إنجاز ّالميام بفاعمية لتحقيق أىداف

المنظمة بشكل أفضلّ،وال بد من تعديل الييكل ّالتنظيمي لكيّيتالءمّمع المتغيرات البيئية

وادخال الجديد والحديث لكيّيتالئم معّالمتطمبات الحديثة.

وفي ىذا السياق ،ال بد من معرفة العوامل التي يجب أن تتوفر في ىياكلّالمنظماتّ،ومن ىذه
العوامل :حجميا إن كان صغي ّاًر أو كبي ًّارّ،مدّة حياتياّ،موقعياّ،حيث أنّ العمل يتأثر إذاّكان

بدرجة التخصصّ
مركز واحد أو ّفروع أخرى ّمساندةّ ،ويتأثر الييكل التنظيمي ّأيضاً ّ ّ
ىناك ّ
فيياّ،فكمما كانتّدرجة ّالتخصص المطموبة في العمل محدودة ّكمما كان الييكل التنظيمي

بسيطًّا وبالعكس.

وال بد أن يكون في المنظمة تقسيم لمعمل ووصف وظيفي لكل موظف ليحدد ّالمسؤولياتّ،
ّوكذلك ميمات اإلدارات والسمطة فيياّ ّ،وكيفية سيرىا التي توضع في ّخريطة تنظيميةّ،وفي
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التنظيم اإلداري عنصر ىام ّوضروري لتنفيذ العمل ومتابعتو ّودقّة القيام بو ،وىو وجود أجيزة

رقابيةّ،باإلضافة إلى االىتمام بالمواردّالبشرية وتدريبياّ.
خطوات إعداد الهيكل التنظيمي

عند إعادة تصميم الييكل التنظيمي في حالة منظمة قائمة فإنّ األمر ربما ّيستمزم إحداث

إدارات جديدةّ،أو دمج بعض اإلدارات القائمة مع بعضيا البعضّفي وحدة إدارية جديدةّ،وقد

ينتج عن إعادة التنظيم خفض أو رفع المستوىّاإلداري لبعض اإلداراتّ،وفي كلّ الحاالت تتم
صياغة اليدف األساسي والميام ّالرئيسة لإلدارة الجديدةّ،وقد تتمّ عممية إعادة التنظيم نتيجة

دمج منظمتين ّمنفصمتين تمامًّا في منظمة واحدة أو العكس عن طريق فصل المنظمة إلىّ

بناء عمىّالترتيبات
منظمتين منفصمتينّ،وفي كل الحاالت تتم إعادة تصميم الييكل التنظيمي ًّ
وبناء عمى وصف لألىداف والميام لكل إدارةّ ،ودليل تنظيمي ّواضحّ ،أما في
الجديدةًّ ّ ،
المنظمة الجديدة فإنو يتم تصميم ىيكل تنظيمي يتناسب مع قرار ّإنشائيا ونظاميا األساسي

الذي يوضح اليدف الرئيسي من إنشائيا ورسالتياّاألساسيةّ،مع صياغة أىداف وميام أساسيةّ

إنشاؤىاّ،وعمل دليلّتنظيمي متكاملّ،ويمكن القول أن عممية البناء التنظيمي أو
لكل إدارة يتم ّ
إعادتو تستمزمّالخطوات التاليةّ:
 -1تحديدّاألىداف.

 -2تحديد أوجو النشاطات المختمفة في العمل المطموب تنفيذهّ ،مثل نشاطات ّاإلنتاج،
التسويقّ،األفرادّ،التمويلّ...الخ.

 -3تحديد العمميات المطموبة في كل نشاط من ىذه النشاطات الرئيسية ّوتجميعيا ّفي
وحدات إدارية.

 -4تحديد الوظائف المطموبة في كل عممية.

 -5تحديد واجبات كل وظيفةّ،والمؤىالت المطموبة في شاغمييا.
 -6تعيين األفراد وتكميفيم بالوظائف المطموبة.

 -7إعطاء السمطات ليؤالء األفراد لكي يتمكنوا من ممارسة الواجبات الممقاةّعمى عواتقيم،
وتحديد العالقات بينيم.
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 -8توفير التسييالت واإلمكانيات الخاصة بالعمل مثل المكانّ ،الموادّ ،اآلالت،
األدواتّ...الخ.

العوامل المؤثرة في تصميم الهيكل التنظيمي

يعنيّتصميمّالييكلّالتنظيميّتجميعّاألنشطةّفيّإداراتّأوّأقسامّفيّالمنظمةّ،أيّتكوينّ

الوحدات ّالتنظيميةّ ،وتستيدف ّعممية ّتكوين ّالوحدات ّالتنظيمية ّأو ّالتصميم ّالتنظيميّ

المساعدةّفيّتحقيقّالتنسيقّإلنجازّاألنشطةّوتجنّبّالتضاربّوالصراعاتّواالزدواجّفيّ

تنفيذ ّاألنشطةّ ،فضالًّ ّعن ّالمساىمة ّالبنّاءة ّفي ّبناء ّالييكل ّالتنظيمي ّلممنظمة ّبعالقاتوّ
المختمفةّ ،وكذلك ّتجنّب ّإىمال ّأي ّوظيفة ّمن ّالوظائف ّميما ّكان ّحجم ّىذه ّالوظيفة ّأوّ
درجةّأىميتياّ.

عندّمناقشةّمبادئّالتنظيم ّ ،سبقّأنّأوضحناّأنّتكوينّالوحداتّالتنظيميةّىوّتخصصّ

أفقيّحيثّيتمّتقسيمّاألعمالّواألنشطةّأفقيًّاّعمىّوحداتّتنظيميةّغيرّأنّوحداتّالتحميلّ
ىناّىيّالوحدةّالتنظيميةّسواءّكانتّقسمّأوّإدارةّأوّقطاع ّ ّوليسّالنشاطّأوّالعملّالذيّ

يقومّكلّفردّبإنجازهّداخلّالوحدةّالتنظيميةّأوّالمنظمةّبصفةّعامةّ.

ويتأثر ّتكوين ّالوحدات ّالتنظيمية ّبمجموعة ّمن ّالعوامل ّوسنتناول ّذكر ّبعضيا ّباختصارّ

عمىّالنحوّالتاليّ:
ّ

 -1درجةّتقسيمّالعممّأوّالتخصّصّالمّطبّقةّفيّالمنظمةّ.كمّماّزادتّدرجةّتقسيمّالعمل
المطبقةّفيّالمنظمةّكمّماّأدىّإلىّاحتمالّزيادةّعددّاإلداراتّواألقسام.

تنوعّأنشطةّالمنظمةّأوّالمنتجات ّ.عندماّتتعددّأنشطةّالمنظمةّوتتنوعّمنتجاتياّأو
ّ -2

خدماتيا ّالمقدمةّ ،فإن ّتقسيم ّالعمل ّوانشاء ّإدارات ّوأقسام ّلمقيام ّبإنجاز ّاألعمالّ
المرتبطةّبكلّنشاطّأوّمنتجّيصبحّضرورةّتفرضياّمّتطمّباتّاالىتمامّبكلّنشاط.

 -3درجة ّاالنتشار ّالجغرافي ّلممنظمةّ .كمّما ّاتّسعت ّالرقعة ّالجغرافية ّالتي ّتخدميا

المنظمةّوكمماّتعددتّالمناطقّالجغرافيةّكمّماّأدىّىذاّإلىّميلّالمنظمةّإلىّتجزئةّ

العمل ّومن ّثمّ ّإنشاء ّإدارات ّتساىم ّفي ّخدمة ّكل ّمنطقة ّعمى ّحدهّ ،بما ّيتالءمّ
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وطبيعةّكلّمنطقةّمنّناحيةّ،وبمدىّكبرّأوّصغرّكلّمنطقةّتتوقفّدرجةّالتقسيمّ
المطموبّتطبيقياّمنّناحيةّأخرى.

 -4حجمّالمنظمةّ.كمّماّزادّمّعدّلّنموّالمنظمةّكمّماّأدّىّىذاّإلى ّكبرّحجمياّ.والنمو

ال ّمتعددة ّيكون ّمن ّخالل ّالمنتجات ّأوّ
قد ّيحدث ّبطرق ّكثيرة ّأو ّأنو ّيأخذ ّأشكا ًّ

األنشطة ّ،وقدّيكونّمنّخاللّالتوسعّفيّنشاطّواحدّأوّعنّطريقّاالندماجّبينّ

منظمة ّوأخرىّ ،أو ّغير ّذلكّ ،وفي ّكل ّحالة ّمن ّىذه ّالحاالت ّفإنّ ّاألمر ّيتطمبّ

تغيي اًّرّفيّالييكلّالتنظيميّودرجةّالتخصص ّوتقسيمّالعملّبحيثّيتواءمّمعّطبيعةّ
النمو ّالمّحقق ّوكذلك ّتضخّم ّاألعمال ّالمطموب ّإنجازىا ّومن ّثمّ ّفقد ّيتطمب ّاألمرّ

إنشاء ّأقسام ّجديدة ّأيضًّاّ ،ويرتبط ّالنمو ّأيضًا ّبدرجة ّالالمركزية ّفكمما ّكان ّاالتجاهّ

نحوّالالمركزيةّأكثرّإلحاحاًّّ ،فقدّيترتبّعمىّىذاّاحتمالّزيادةّدرجةّتقسيمّالعملّ
وبالتاليّإنشاءّالعديدّمنّاألقسامّواإلدارات.

 -5التغيّر ّالتكنولوجيّ .قد ّيترتبّعمى ّارتفاع ّدرجة ّالتغير ّالتكنولوجي ّ(طرق ّاإلنتاج،

نظم ّالتسويقّ ،نظم ّاإلدارةّ ،التجييزات ّاآلليةّ ...الخ) ّضرورة ّالتغييرّ ،فاليياكلّ
التنظيمية ّوكذلك ّعدد ّاإلدارات ّواألقسام ّأو ّدرجة ّالتخصص ّسواء ّكان ّىذا ّمنّ

خالل ّإنشاء ّإدارات ّجديدة ّأو ّإلغاء ّأقسام ّأو ّضم ّوحدات ّإنتاجية ّألخرىّ ّ ،وكانّ

الستخدام ّالحاسب ّاآللي– ّكنموذج ّلمتكنولوجيا ّالمعاصرة– ّآثار ّىامة ّعمى ّتركيبّ
الييكل ّالتنظيمي ّوتكوين ّعناصره ّوطرق ّالسموك ّالتنظيمي ّبشكل ّعام ّونستطيعّ

إجمالّتمكّاآلثارّفيّاآلتيّ:
 -يتحقق ّعن ّاستخدام ّالحاسب ّاآللي ّدرجة ّأعمى ّمن ّالترابط ّفي ّىيكل ّالتنظيمّ

حيث ّتتكامل ّاألجزاء ّوتتوثّق ّعالقتيا ّنتيجة ّلموحدة ّفي ّإجراءات ّتجميعّ
المعموماتّوتنميطّاإلجراءاتّفيّمعالجةّالبياناتّ،واتّباعّنّظمّلمتخطيطّالشاملّ

تتجاىلّالفواصلّبينّاألقسامّواإلداراتّوتنظرّإلىّالتنظيمّكوحدةّمتكاممة.

 تتجوّآثارّالحاسبّاآلليّإلى ّعنصرّىامّمنّعناصرّالتنظيم ّوىو ّاألفرادّ.فيّىذا ّالمجال ّفإنّ ّأىم ّاآلثار ّالمشاىدة ّىي ّتخفيض ّأعداد ّالعاممين ّفيّ
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التخصصات ّالتي ّيحلّ ّالحاسب ّمحمّيا ّ(كاألعمال ّالمكتبية ّاليدوية)ّ ،والحاجةّ

إلى ّ أفراد ّذوي ّميارات ّخاصة ّلشغل ّالوظائف ّالجديدة ّالتي ّتنشأ ّعن ّاستخدامّ

الحاسبّمثلّمّحمّميّالنظمّ،ومّخططيّالبرامجّوغيرىمّمنّأصحابّالخبرةّ.منّ

ّواألىمية ّالنسبية ّلشاغمي ّالوظائفّ
ن ّالمراكز ّاالجتماعية ّ
ناحية ّأخرىّ ،فإ ّ
المختمفةّتميلّإلىّالتباينّنتيجةّلمتغيراتّالسابقةّوعمىّذلكّتختمفّموازينّالقوىّ

ّ

فيّالتنظيم.

 نتيجةّالستخدامّالحاسبّاآلليّ،كانّالّبدّمنّإدخالّتغيّراتّىيكميةّفيّالتنظيمّتمس ّالعمميات ّالتي ّتمّ ّتطبيق ّالحاسب ّبالنسبة ّلياّ ،وكذلك ّالعمميات ّالمرتبطةّ

بياّ .وتركزت ّىذه ّالتغيّرات ّفي ّدرجة ّأعمى ّمن ّالمركزيةّ ّ ،وتقصير ّخطوطّ

االتصالّ،بماّيترتبّعمىّذلكّمنّااللتجاءّإلى ّنطاقّأوسعّلإلشرافّ،ومنّثمّ

ال ّمن ّالنمطّ
اتّجو ّنمط ّىيكل ّالتنظيم ّفي ّذلك ّالجانب ّإلى ّالنمط ّالمفرط ّبد ًّ
ّ

الطويلّ.

 -6معدل ّنمو ّالمنظمةّ .كمّما ّزاد ّمعدل ّنمو ّالمنظمة ّكمّما ّأدىّىذا ّإلى ّكبر ّحجميا،

والنموّقدّيحدثّبطرقّكثيرةّ،فقدّيكونّمنّخاللّتنويعّالمنتجاتّأوّاألنشطةّ،وقدّ
يكونّمنّخاللّالتوسعّفيّنشاطّواحدّأوّعنّطريقّاالندماجّ ،أوّغيرّذلكّ.وفيّ

كل ّحالة ّمن ّىذه ّالحاالت ّفإنّ ّاألمر ّيتطمب ّتغيي اًّر ّفي ّالييكل ّالتنظيمي ّودرجةّ
التخصص ّوتقسيم ّالعمل ّبحيث ّيتالءم ّمع ّطبيعة ّالنمو ّالمحقق ّوكذلك ّتضخمّ

األعمال ّالمطموب ّإنجازىا ّومن ّثمّ ّفقد ّيتطمب ّاألمر ّإنشاء ّأقسام ّجديدة ّأيضًّاّ،

ّويرتبطّالنموّأيضاًّبدرجةّالالمركزيةّ.
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طرق تصميم الهياكل التنظيمية
يتمّ ّتصميم ّاليياكل ّالتنظيمية ّوتجميع ّاألنشطة ّواألعمال ّفي ّوحدات ّتنظيمية ّعمى ّعدّةّ

أسسّأوّمعاييرّ،ويعودّاختالفّأوّتعددّىذهّالمعاييرّواألسسّإلىّاالختالفّبينّالمشاريعّ

االقتصاديةّالمختمفةّ،فالمعاييرّالتيّيّمكنّأنّتنجحّفيّمشروعّمّعيّنّيمكنّأنّتفشلّتمامًّاّ

في ّمشروع ّآخر ّكما ّأنو ّمن ّالمعروف ّأنّ ّالمشاريع ّالتجارية ّوالصناعية ّالكبيرة ّال ّتعتمدّ

عمىّطريقةّواحدةّفيّتنظيمياّوانّماّتأخذّبعدّةّأسسّحتىّيكونّتنظيمياّمالئمًّاّمعّطبيعتياّ
وظروفياّ.ويّعتبرّالتنظيمّوسيمةّفعالةّتساعدّاإلدارةّعمىّتحقيقّأىدافياّ.

ومعّأنّّّأسسّتجميعّاألنشطةّفيّوحداتّتنظيميةّعديدةّ،إالّأنوّيّمكنّتصنيفياّفيّخمسّ
مجموعاتّأساسيةّعمىّالنحوّاآلتيّ:

 -1تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالوظائفّالرئيسية.
 -2تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّمرحمةّالعمل.

 -3تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالمناطقّالجغرافية.
 -4تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالسمعّّوالخدمات.
 -5تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالعمالء.
التنظيم الداخمي ألعمال العالقات العامة
تحتاجّكلّمنشأةّصغيرةّكانتّأوّكبيرةّإلىّإقامةّعالقاتّطيبةّمعّفئاتّالجميورّالمختمفةّ

المتصمة ّبياّ ،وفي ّالمنشأة ّصغيرة ّالحجم ّيتصل ّمدير ّالمنشأة ّوىو ّصاحبيا ّفي ّأغمبّ

األحيان ّبجميع ّالناس ّالمتصمين ّبالمنشأة ّاتصاالًّ ّشخصياًّّ ،فيو ّيستخدم ّعامالًّ ّأو ّأكثرّ

لمساعدتو ّفي ّ عممو ّوىو ّيقوم ّبشراء ّما ّتحتاج ّإليو ّالمنشأة ّبنفسو ّمن ّعدد ّمحدود ّمنّ

الموردينّ،كماّأنوّيبيعّإلىّعددّصغيرّنسبياًّّمنّالعمالءّالذينّيعرفيمّحقّالمعرفةّ.

بيد ّأنّو ّعندما ّيكبر ّحجم ّالمنشأة ّويزداد ّعدد ّالناس ّالمتصمين ّبيا ّمن ّعّمّال ّوموردينّ
وعمالءّ ،تزداد ّعالقاتيا ّمع ّالييئات ّالحكومية ّالمختمفةّ ،أو ّعندما ّتتقدم ّإلى ّالجميورّ

لالكتتاب ّفي ّ رأس ّماليا ّلن ّيستطيع ّمدير ّالمنشأة ّأن ّيقوم ّباالتصال ّبنفسو ّبكل ّالناسّ
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المتصمينّبالمنشأةّ،باإلضافة ّإلىّوقتوّوماّلديوّمنّمشكالتّلمّتسمحّلوّبذلكّفإنّ ّمسألةّ

ّحد ّذاتيا ّتنقمب ّإلى ّمشكمة ّمّعقدة ّتحتاج ّإلى ّتكميف ّشخص ّأو ّأكثر ّلمقيامّ
االتصال ّفي ّ

بأعمالّالعالقاتّالعامةّوذلكّلتخفيفّالضغط ّعمىّعاتقّالمديرينّمنّناحيةّ،كماّأنّوّمنّ

ناحية ّأخرى ّفإنّ ّمشاكل ّالعالقات ّالعامة ّفي ّالمنشأة ّالكبيرة ّتصبح ّمعقدة ّممّا ّيستدعيّ
األمرّأنّيتفرغّشخصّأوّأكثرّلدراستياّوالتخصصّفيياّ.
ّ

الّالشركاتّ
وتختمفّ أىميةّالعالقاتّالعامةّبحسبّنوعّالنشاطّالذيّتزاولوّالمنشأةّ،فنجدّمث ً

الخدمية ّ(االتصاالتّ ،الطيرانّ ،المصارف) ّتيتم ّبأعمال ّالعالقات ّالعامة ّأكثر ّمن ّغيرىاّ

منّالمنشآتّاألخرىّمثلّالشركاتّاإلنتاجيةّ(معملّصمبّ،شركاتّالنفط)ّ.

وعندماّيصبحّمنّالضروريّإسنادّأعمالّالعالقاتّالعامة ّإلىّىيئةّمتخصصةّمنّخبراءّ

العالقاتّالعامةّ،يّمكنّلممنشأةّإتّباعّإحدىّىذهّالطرقّ:

 -1إسناد ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّكوظيفة ّإضافية ّإلى ّأحد ّمديري ّالمنشأة ّأو ّرؤساء

األقسام ّبيا ّعالوة ّعمى ّعممو ّاألصميّ .فمثالًّّ ،قد ّيّكمف ّمدير ّالمبيعات ّأو ّمديرّ
المشتريات ّأو ّمدير ّالمستخدمين ّبالقيام ّبأعمال ّالعالقات ّالعامة ّبجانب ّعمموّ

األصميّ.والنقدّالذيّيوجّو ّإلىّىذهّالطريقةّىوّأنّ ّالشخصّالذيّيّسنّدّإليوّأعمالّ
العالقات ّالعامة ّلن ّيولييا ّاالىتمام ّالكافي ّويخصص ّليا ّمن ّمجيوده ّبقدر ّماّ

يصرفوّعمىّالوظيفةّاألصميةّ.

 -2إسنادّأعمالّالعالقاتّالعامةّإلىّعددّمنّمديريّأوّرؤساءّاألقسامّكلّّعمىّحسب
اختصاصوّ ،فيشرف ّمدير ّقسم ّالمستخدمين ّوالعالقات ّالصناعية ّعمى ّأعمالّ
العالقات ّمع ّعّمّال ّوموظفي ّالمنشأةّ ،ويشرف ّمدير ّقسم ّالمبيعات ّعمى ّأعمالّ

ويشرفّمديرّقسمّاألوراقّالماليةّ
ّ
وزعيّومستيمكيّمنتجاتّالمنشأةّ،
العالقاتّمعّمّ ّ

(األسيمّوالسندات)ّعمى ّأعمالّالعالقاتّمعّمساىميّالشركةّ،ويشرفّمديرّقسمّ

المشتريات ّعمىّأعمالّالعالقاتّمعّمورديّالمنشأةّ ..وىكذاّ.وتستعينّالمنشأة ّفيّ
الوقت ّنفسو ّبخبير ّاستشاري ّمتخصص ّفي ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّلممساعدة ّفيّ

وضع ّبرامج ّالعالقات ّالعامةّ .وىذا ّالنوع ّمن ّالتنظيم ّيتفق ّمع ّظروف ّالمنشآتّ
الصغيرةّأوّالمتوسطةّالحجمّ.
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ال ّمنّاالستعانةّبخبير
 -3اتّباعّطريقةّالتنظيمّالواردةّفيّالنمطّرقم ّ(ّ ،)2غيرّأنّوّبد ًّ

استشاري ّيّعيّن ّمدير ّأو ّرئيس ّمتخصص ّفي ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّويّفرغ ّكلّ

مجيودهّلإلشرافّعمى ّأعمالّالعالقاتّالعامة ّالتيّتقومّبياّاألقسامّالمختمفةّ.وفيّ

مثل ّىذه ّالحالة ّيكون ّاختصاص ّمدير ّالعالقات ّالعامة ّوضع ّسياستيا ّوبرامجياّ

بالتعاون ّمع ّرؤساء ّاألقسام ّالمختمفة ّثم ّاإلشراف ّعمى ّتنفيذ ّىذه ّالبرامج ّودراسةّ

النتائج ّالمختمفةّ ،أمّا ّعممية ّالتنفيذ ّفتّوكل ّإلى ّاألقسام ّالمختمفةّ .وال ّشكّ ّأنّ ّىذهّ
النظريةّتفضلّالطريقةّالثانيةّ،إذّأنوّيوجدّخبيرّمتفرغّألعمالّالعالقاتّالعامةّبدالًّّ
منّاالستعانةّبخبيرّاستشاريّالّيستطيعّتوفيرّجزءّكبيرّمنّوقتوّلمنشأةّ.

 -4إنشاء ّقسم ّخاص ّألعمال ّالعالقات ّالعامةّ ،لإلشراف ّعمى ّكل ّأعماليا ّمن ّوضع

السياساتّوالبرامجّوتنفيذىاّبالتعاونّمعّبقيةّاألقسامّبالمنشأةّ.والميزة ّالتيّتحصلّ

عمييا ّالمنشأة ّمن ّىذا ّالنوع ّمن ّالتنظيم ّىي ّاستخداميا ّلمخبراء ّالمتخصصين ّفيّ

أعمالّالعالقاتّالعامةّ،فيكونّىنالكّأخصائيونّفيّأعمالّاإلعالنّ،وآخ ّرون ّفيّ

شّؤونّاألفالمّالسينمائيةّوىكذاّ.ويتوقفّعددّالموظفينّبيذاّالقسمّعمى ّظروفّكلّ

منشأةّمنّناحيةّمدىّاحتياجاتياّإلىّأعمالّالعالقاتّالعامةّ.

تتكون ّمن ّعدد ّمن ّمديري ّاألقسام ّالمتصمة ّبييئات
 -5إنشاء ّلجنة ّلمعالقات ّالعامةّ ّ ،

الجميور ّالمختمفة ّمثل ّمدير ّقسم ّالمستخدمين ّوالعالقات ّالصناعية ّومدير ّقسمّ

المبيعاتّومديرّقسمّالمشترياتّوالمراقبّالماليّ،وبصرفّالنظرّعمّاّإذاّكانّيوجدّ

بالمؤسسة ّقسم ّمستقل ّلمعالقات ّالعامة ّأو ّيوجد ّبيا ّمدير ّمسّؤول ّعن ّأعمالّ
العالقات ّالعامة ّأو ّالتي ّتوكل ّفييا ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّإلى ّمديري ّاألقسامّ

المتصمةّبالجميورّ،وميمةّىذهّالمجنةّىيّتنسيقّالخططّوالبرامجّوتتكونّمنّمديرّ
العالقات ّالعامة ّومديري ّاألقسام ّالمتصمة ّبالجميورّ .ويمتازّىذا ّالنوع ّمن ّالتنظيمّ

يحققّتأييدّمديري ّاألقسامّ
ّ
بأنوّيّحققّاالنسجام ّفيّأعمالّالعالقاتّالعامةّ،كماّأنو ّ
المتصمةّبالجميورّوتعاونيمّفيّتنفيذّبرامجّالعالقاتّالعامةّ.

ويتوقفّاتباعّالمنشأةّإلحدىّالطرقّالسابقة ّعمىّعددّمنّالعواملّمثلّحجمّالمنشأةّونوعّ
النشاطّالذيّتقومّبوّوالمركزّالماليّلياّوالفمسفةّاإلدارية ّالتيّتسيرّعميياّالمنشأةّ،وليسّ

ىناك ّتنظيم ّنموذجي ّمثالي ّأو ّموحد ّتسيرّعميو ّمنشآت ّالحياة ّالعمميةّ ،فبعض ّالمنشآتّ
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تسندّأعمالّالعالقاتّالعامةّإلىّقسمّخاصّوالبعضّاآلخرّيوزعّمسّؤوليةّالعالقاتّالعامةّ

بينّعددّمنّاألقسامّاألخرىّمثلّقسمّاإلعالنّوقسمّالعالقاتّالصناعيةّ.وكلّ ّمنشأةّلياّ

أنّتختارّنوعّالتنظيمّالذيّيتناسبّمعّظروفياّالخاصةّ.
الالمركزية في أعمال العالقات العامة

تقوم ّبعض ّالمنشآت ّكبيرة ّالحجم ّبأنواع ّمتعددة ّمن ّالنشاط ّالتجاري ّفي ّمساحة ّجغرافيةّ

ال ّيوجدّإلحدىّالمنشآتّعددّمنّمكاتبّالبيع ّفيّعددّمنّ
كبيرةّقدّتشملّالقطرّكمّوّ،فمث ًّ
البالدّالمتفرقةّ،وفيّىذهّاألحوالّيحسنّإنشاءّفروعّلقسمّالعالقاتّالعامةّبمراكزّاإلنتاجّ

والتوزيعّالمختمفةّبدالًّ ّمنّتركيزىا ّفيّقسمّالعالقاتّالعامة ّبالمركزّالرئيسيّ،وتوكلّلكلّّ
منّىذهّاألقسامّالفرعيةّميمةّتغييرّبرامجّالعالقاتّ،أمّاّوضعّالخططّورسمّالبرامجّفيتمّّ

بالقسمّالرئيسيّ،والّجدالّفيّأنّاألقسامّالفرعيةّأقدرّعمىّتنفيذّبرامجّالعالقاتّالعامةّفيّ
منطقتيا ّمما ّلو ّقام ّبذلك ّالقسم ّالرئيسيّ ،إذ ّأنيا ّتكون ّأكثر ّاتصاالًّ ّبفئات ّالجميورّ

المختمفةّ ،وأكثر ّإلمامًّا ّبالمشاكل ّالمحمية ّلمعالقات ّالعامة ّالتي ّقد ّتوجد ّفي ّمنطقة ّمعينةّ
دونّسائرّالمناطقّ.
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العوامل التي تحدد الشكل التنظيمي ألعمال العالقات العامة:
يتوقفّاختيارّطرقّالتنظيمّالسالفة ّعمىّعددّمنّالعوامل ّالتيّتختمفّمنّمنشأةّألخرىّ

وأىمياّ:

 -1عدد ّفئات ّالجميور ّالمتصمة ّبالمنشأةّ ،فال ّريب ّأن ّلعدد ّمّساىمي ّالمنشأة ّوعدد

عمالياّوموظفيياّوعددّعمالئياّومستيمكيّمنتجاتياّتأثيرّكبير ّعمىّشكلّالتنظيمّ

الذيّتقررهّالمنشأةّألعمالّالعالقاتّالعامة.

 -2المركزّالماليّلممنشأةّيؤثرّبطريقةّمباشرةّعمىّتنظيمّأعمالّالعالقاتّالعامة.

 -3طبيعةّنشاطّالمنشأةّ:فالمنشآتّالتيّتشتغلّبأعمالّالمرافقّالعامةّمثلّشركاتّنقل

الركاب ّوشركات ّالمياه ّوالكيرباءّ ،وكذلك ّالشركات ّالتي ّتقوم ّبإنتاج ّوتوزيع ّسمعةّ

أساسيةّتحتاج ّإلىّنوعّمّعيّنّمنّالتنظيمّألعمالّالعالقاتّالعامةّبخالفّماّتحتاجّ
إليوّالمنشأةّالمشتغمةّفيّأنواعّأخرىّمنّالنشاط.

 -4إيمان ّمديري ّالمنشأة ّبالمسؤولية ّاالجتماعية ّالممقاة ّعمييم ّنحو ّمصالح ّطبقات

الجميورّالمختمفةّ،وليسّىنالكّماّيدعوّإلىّالتوسّعّفيّأعمالّالعالقاتّالعامةّإذاّ
لمّيكنّلدىّىؤالءّالمديرينّاالعتقادّالصحيحّبمسّؤوليتيمّتجاهّالمجتمعّوأعضائوّ.

مكان العالقات العامة في التنظيم العام لممنشأة
الغرض ّاألساسي ّألعمال ّالعالقات ّالعامة ىو ّمساعدة ّاإلدارة ّالعميا ّفي ّوضع ّالسياساتّ

المختمفةّلممنشأةّلفئاتّالجميورّالمتصمةّبياّلمحصول ّعمىّثقتياّوتأييدىاّ،أيّأنّ ّأعمالّ

الّوثيقًّاّبأعمالّوضعّسياساتّالمنشأةّ.وعمىّذلكّفإنّأعمالّ
العالقاتّالعامةّمتصمةّاتصا ًّ

العالقات ّالعامة ّيجب ّأن ّتوضع ّفي ّالتنظيم ّالعام ّلممنشأة ّعمى ّمقربة ّمن ّاإلدارة ّالعمياّ

ال ّأمام ّعضو ّمجمس ّاإلدارةّ
وتحت ّإشرافيا ّالمباشر ّفيكون ّمدير ّالعالقات ّالعامة ّمسّؤوًّ

المنتدبّمباشرةّ.

ومنّناحيةّأخرىّ ،فإنّ ّتخصيصّمديرّأوّقسمّإلدارةّأعمالّالعالقاتّالعامةّالّيعنيّأنّ
ىذاّالشخصّأوّىذاّالقسمّىوّالجيةّالوحيدةّالتيّتقومّبأعمالّالعالقاتّالعامةّفحسبّ.
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فإنّّالعالقاتّالعامةّمسؤوليةّكلّموظفّوكلّقسمّبالمنشأةّفييّليستّوظيفةّإدارةّمحدودةّ

يقومّبياّشخصّأوّقسمّمعينّ،ولكنياّفيّالواقعّوظيفةّمشتركةّبينّموظفيّوأقسامّالمنشأةّ

يقعّعمى ّ عاتقّكلّمنيمّااللتزامّبتحسينّعالقاتّالمنشأةّمعّفئاتّالجميورّالمتصمةّبياّ.
وكلّ ّ ماّنقصدهّمنّتخصيصّمديرّأوّقسمّإلدارةّأعمالّالعالقاتّالعامةّىوّوضعّىذهّ
األعمالّتحتّإشرافّخبراءّمتخصصينّلمساعدةّبقيةّرؤساءّاألقسامّبالمنشأة ّفيّتحسينّ

صالتيا ّمع ّفئات ّالجميور ّالمختمفةّ ،أي ّأن ّقسم ّالعالقات ّالعامة ّيّعتبر ّمن ّاألقسامّ

االستشاريةّّStaff Departmentوليسّلوّسمطةّإداريةّفيّأعمالّالعالقاتّالعامةّووضعّ

الخططّوالبرامجّواالقتراحاتّالمختمفةّعنّطريقّتنفيذىاّ،والتعاونّمعّاألقسامّالمختمفةّعنّ

طريقّتنفيذىاّوالتعاونّمعّاألقسامّالمختمفةّفيّتحسينّصالتّالمنشأةّبالجميورّ.وبذلكّالّ

يكون ّمن ّسمطة ّمدير ّأو ّقسم ّالعالقات ّالعامة ّإعطاء ّأوامر ّلألقسام ّاألخرىّ ،فيو ّيّرسلّ

وجيةّنظرهّإلى ّاألقسامّالمختمفة ّفيّشكلّمقترحاتّواستشاراتّ.والجية ّالتيّتصدرّمنياّ
األوامرّاإلداريةّالخاصةّبأعمالّالعالقاتّالعامةّىيّاإلدارةّالعمياّلممنشأةّمّمّثمةّفيّعضوّ

مجمسّاإلدارةّأوّأيّعضوّآخرّيّكمّفّباإلشرافّعمىّأعمالّالعالقاتّالعامةّ.

ويتوقفّنجاحّأعمالّالعالقاتّالعامة ّعمىّمدىّماّبينياّوبينّاألقسامّاألخرىّمنّتعاونّ

خصوصاًّ ّاألقسام ّالمتصمة ّبالجميورّ .ويجب ّأن ّتوضح ّىذه ّالعالقة ّعن ّطريق ّتوضيحّ
أعمالّوواجباتّىذهّاألقسامّجميعًّا ّحتىّالّيحدثّأيّاختالفّأوّشقاقّبينّىذهّاألقسامّ
من ّناحية ّوبين ّقسم ّالعالقات ّالعامة ّمن ّناحية ّأخرىّ .وليس ّمن ّوظيفة ّقسم ّالعالقاتّ

العامةّوضعّسياسةّالمستخدمينّأوّالعالقاتّالصناعيةّ،وليسّمنّاختصاصوّبيعّمنتجاتّ

الشركة ّواإلعالن ّعنياّ ،وليس ّمن ّاختصاصو ّحلّ ّمشاكل ّالمنشأة ّالقانونيةّ ،وليس ّمنّ
اختصاصو ّوضع ّالسياسة ّالمالية ّلممنشأة ّأو ّسياسة ّالمشترياتّ ،وانّما ّتنحصرّميمة ّقسمّ

العالقاتّالعامة ّفيّمساعدةّىذهّاألقسام ّفيّعممياّبشرحّسياساتّالعملّبالمنشأةّلجميعّ
فئاتّالجميورّالمتصمةّبياّمنّموظفينّوعمالّومساىمينّومنّعمالءّومستيمكينّوىيئاتّ

حكوميةّ ،وسوفّتبينّالفرقّبينّأعمالّالعالقاتّالعامة ّوأعمالّاألقسامّاألخرىّبالتفصيلّ
فيّاألبوابّالتاليةّ:
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جوهر عمل العالقات العامةّ
الوظيفةّالجوىريةّلمعالقاتّالعامةّىيّاالتصالّبالييئاتّواألفرادّالمتصمينّبالمشروعّ،ومنّ

أىمّىذهّالجماىيرّ:

 -1جميورّالموظفينّوالعمال.
 -2جميورّالمساىمين.

 -3جميورّالمستيمكين.
 -4جميورّالموزعين.
 -5جميورّالموردين.
 -6المجتمعّالمحمي.

 -7الييئاتّالحكومية.
 -8الييئاتّالتجارية.

 -9الييئاتّالتعميميةّوالثقافية.
 -11الييئاتّاالجتماعية.

 -11رجالّالصحافةّواإلذاعة.
ومن ّالممكن ّاتباع ّعدد ّكبير ّمن ّالوسائل ّلالتصال ّبيذه ّالييئات ّوالجماىيرّ ،ومن ّضمنّ

ىذهّالوسائلّ:

 -1المطبوعاتّالمختمفةّمثلّالنشراتّالخاصةّبالموظفين.
 -2التقاريرّالسنويةّلممساىمين.
 -3اإلعالن.

 -4الخدماتّاالجتماعية.
 -5االجتماعات.
 -6المحاضرات.

 -7البرامجّاإلذاعية.

 -8الرسائلّالمباشرة.

 -9زياراتّالمصانعّالمكاتب.
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 -11حفالتّاالستقبال.
 -11االستعالمات.
 -12األفالم.

 -13الزياراتّالشخصية.

 -14االشتراكّفيّالمناسباتّالمختمفة.
 -15السياساتّاإلداريةّلمشركة.

 -16حسنّمعاممةّالموظفينّلمغير.
وتختمف ّواجبات ّالعالقات ّالعامة ّمن ّمنشأة ّألخرى ّبحسب ّالظروف ّالمحيطة ّبيا ّوالتيّ

أىمياّ:حجمّوعددّفئاتّالجميورّالمتصمةّبالمنشأةّ ،والمركزّالماليّلممنشأةّوموقفّفئاتّ

الجميورّمنّالمنشأةّ،وأيضًّا ّ النظامّاالجتماعيّواالقتصاديّوالسياسيّلمبمدّالذيّتوجدّبوّ

المنشأةّ.

ويّمكنّتقسيمّأعمالّالعالقاتّالعامةّإلىّخمسةّواجباتّرئيسيةّ:
ّ
 -2أعمال البحثResearch :
تتعمقّبدراسةّآراءّفئاتّالجميورّالمختمفةّلمعرفةّآرائيم ّّورغباتيمّ،وأيضاًّ ّدراسةّالتطوراتّ

المستمرةّالتيّتحدث ّفيّاألوضاعّاالقتصاديةّواالجتماعية ّّوالسياسيةّ،وكذلكّتشملّأعمالّ
البحثّدراسةّالمبادئّالفنيةّلمعالقاتّالعامةّ.
 -1أعمال التخطيطPlanning :

تختص ّبرسم ّسياسات ّالعالقات ّالعامة ّوتحديد ّأىدافيا ّوطرق ّاالتصال ّبفئات ّالجميورّ

المتصمة ّبالمنشأةّ ،وتحديد ّالوقت ّالمناسب ّلمتنفيذّ ،وكذلك ّتوزيع ّاألعمال ّبين ّموظفيّ

األقسامّ،وتحديدّميزانيةّالعالقاتّالعامةّ.
ّ
ّ
ّ
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 -3أعمال التنسيقCoordinating :
تشمل ّاالتصال ّمع ّاإلدارة ّالعميا ّمن ّناحيةّ ،ومديري ّاألقسام ّورؤساء ّاألقسام ّالفرعيةّ
لمعالقات ّالعامة ّمن ّناحية ّأخرىّ ،لتنسيق ّالعمل ّبين ّالجميع ّطبقاًّ ّلمسياسات ّالموضوعةّ،

وأيضاًّّتشملّاالتصالّمعّاالستشاريينّ.

 -4األعمال اإلدارية لقسم العالقات العامةAdministration :
تشملّإدارةّقسمّالعالقاتّالعامةّبكفايةّ،واإلشراف ّعمىّالموظفينّواألعمالّالمختمفةّداخلّ

القسمّنفسوّ.

 -5أعمال اإلنتاجProduction :
تشملّتصميمّواخراجّوسائلّاالتصالّالمختمفةّوالتيّأىمياّ:
 -1النشرّوالصحافة.

 -2المطبوعاتّالمختمفة.
 -3اإلعالن.

 -4المراسالت.

 -5المناسباتّالمختمفة.
 -6المحاضرات.

 -7النشاطّاالجتماعي.
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التنظيم الداخمي ألعمال العالقات العامة
يمكنّتنظيمّأعمالّقسمّالعالقاتّالعامةّبأربعةّطّرقّمختمفةّطبقًّاّلألسسّاآلتيةّ:
 -2طبقاً لطرق االتصال
يكون ّىنالك ّقسم ّفرعي ّلكلّ ّمن ّأعمال ّالنشر ّوالصحافةّ ،وقسم ّألعمال ّاألفالم ّوالصورّ

المتحركةّ ،وقسم ّفرعي ّثالث ّألعمال ّالمناسبات ّالخاصةّ ،وقسم ّرابع ّألعمال ّالسكرتاريةّ
الخاصةّبقسمّالعالقاتّالعامةّنفسوّ.

 -1طبقاً لفئات الجمهور المتصمة بالمنشأة
يكونّىنالكّقسمّفرعيّألعمالّالعالقاتّمعّالمساىمينّ،وقسمّثانّألعمالّالعالقاتّمعّ

المستيمكينّ،وقسمّثالثّألعمالّالعالقاتّمعّعمالّوموظفيّالمنشأةّ.
 -3طبقاً لنوع المنتجات

يمكن ّاتّباع ّذلك ّفي ّالمنشآت ّالتي ّتنتج ّعددّاً ّمن ّالمنتجات ّالمختمفةّ ،فيكون ّىنالك ّقسمّ
فرعيّألعمالّالعالقاتّالخاصةّبالسمعةّوىكذاّ.
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 -4طبقاً لممناطق الجغرافية
يكون ّىنالك ّقسم ّفرعي ّتّ سند ّإليو ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّالخاص ّبمنطقة ّجغرافية ّمعينةّ

الّّ،وثانّألعمالّالعالقاتّالعامةّفيّالمحافظاتّالجنوبيةّ،وقدّ
مثلّالمحافظاتّالشماليةّمث ً
يوجدّقسمّثالثّألعمالّالعالقاتّالعامةّفيّخارجّالقطرّوىكذاّ.
 -5طبقاً لمزيج من الطرق السالفة
قدّتتخذّإحدىّالشركاتّالطريقةّاألولىّوالثانيةّوالثالثةّمعاًّّكأساسّلمتنظيمّالداخميّألعمالّ

ابعةّأوّأيّمزيجّآخرّمنّىذهّالطرقّ.
ّ
العالقاتّالعامةّأوّالطريقةّاألولىّوالر
الخبراء االستشاريون في العالقات العامة:

كماّظيرت ّمكاتبّالخبراءّاالستشاريون ّفيّأعمالّالتنظيمّواإلدارةّوالحساباتّوالضرائبّ،
ّ
فقدّظيرتّمكاتبّلمخبراءّاالستشاريينّفيّالعالقاتّالعامةّ.

وتختمف ّالخدمات ّالتي ّتؤدييا ّىذه ّالمكاتب ّبحسب ّاالتفاق ّبينيا ّوبين ّعمالئيا ّوىي ّالّ

تخرجّعنّثالثةّأشياءّ:

 -1قدّيقتصرّعملّىذهّالمكاتبّعمىّتقديمّالمشورةّ،ويّتركّأمرّالتنفيذّلمعميلّنفسو.
 -2قدّيقومّالمستشارّبتقديمّالمشورةّوتنفيذّالخططّالالزمةّبنفسوّ ،وفيّىذهّالحالةّيقوم
بالدورّالذيّكانّمفروضاًّّأنّتقومّبوّإدارةّالعالقاتّالعامةّلدىّالعميلّ.

 -3قد ّيقوم ّالمستشار ّبتقديم ّالمشورة ّبالتعاون ّمع ّإدارة ّالعالقات ّالعامة ّالتابعة ّلمعميل
بتنفيذّالخططّالموضوعةّ.

ولالستعانة ّبالخبراء ّاالستشاريين ّفي ّأعمال ّالعالقات ّالعامة ّلو ّعدد ّمن ّالمزاياّ ،منيا ّأنّ
آ ارءىمّموضوعيةّغيرّمتأثرةّبالظروفّالسائدة ّفيّداخلّمؤسسةّالعميلّ ،ومنياّأنّليؤالءّ
الناسّخبرةّواسعةّفيّشتىّالميادينّ.

192

ىذا ّوقد ّأخذت ّوكاالت ّاإلعالن ّفي ّإضافة ّأعمال ّاالستشارة ّفي ّالعالقات ّالعامة ّإلىّ

الخدماتّاألصميةّالتيّتقدمياّ.

ومنّأمثمةّذلكّوكالةّاإلعالنّالمشيورةّّOstornesinّ ،Durstineّ ،Bartonّ ،Batten

بالوالياتّالمتحدةّ،فقدّأنشأتّبياّإدارةّالعالقاتّالعامةّحواليّّ55موظفاًّّ.
برامج العالقات العامة:

 -الخطوة ّاألولى ّفي ّإعداد ّبرامج ّالعالقات ّالعامة ّتبدأ ّبدراسة ّالمنشأة ّوسياستياّ

اإلداريةّ،ثمّيميّذلكّتحديدّاألىداف ّالتيّترميّالعالقاتّالعامةّإلى ّتحقيقياّ،وبعدّ
اسةّالجميورّالمتصلّبالمؤسسةّوتحاولّالتعرفّعمىّرغباتوّ.
ّ
ذلكّتقومّبدر

 الخطوة ّالثانية ّىي ّالبدءّفو اًّر ّبتحقيقّرغبات ّالجميور ّوازالة ّأسباب ّشكواه ّومتابعةّوتعديلّالسياساتّاإلداريةّبماّيتناسبّمعّالجميورّ.

 الخطوةّالثالثةّىيّتحديدّطرقّاالتصال ّالتيّيمكنّاستخدامياّفيّبرامجّالعالقاتّالعامةّ،وبطبيعةّالحالّتختمفّىذهّالطرقّمنّجميورّآلخرّومنّمؤسسةّألخرىّ.

 الخطوة ّالرابعة ّ ّوضع ّالجدول ّالزمني ّالالزم ّلكل ّبرنامج ّوالتنسيق ّبين ّالبرامجّالمتعددة ّ،وكذلكّوضعّالخطةّالتفصيميةّلتنفيذّىذهّالبرامجّوتدوينّىذهّالتفصيالتّ

فيّسجالتّمكتوبةّبحيثّيمكنّالرجوعّإليياّفيّالموعدّالمحددّلمتنفيذّ.

 الخطوة ّالخامسة ّدراسة ّالنتائج ّوتتبّع ّتقدّم ّالبرامج ّبحيث ّيمكن ّتعديميا ّبما ّيتناسبّمع ّالظروف ّالمحيطةّ ،وبحيث ّيمكن ّالتغمب ّعمى ّالمشاكل ّوالصعوبات ّالتيّ

تعترضناّ.

تمرّبياّمراحلّإعدادّبرامجّالعالقاتّالعامةّفيماّ
مخصّالمراحلّالتيّ ّ
مّن ّ
أساسّماّتقد ّ
ّ
وعمىّ

يميّ:

 -1تحديدّأىدافّالبرنامج.
 -2دراسةّالمنشأةّوسياستيا.

 -3دراسةّالجميورّالمتصلّبيا.
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 -4إزالةّأسبابّالشكاوىّوالعملّعمىّتحقيقّالرغبات.
 -5تحديدّطريقّاالتصال.

وضعّالبرنامجّوتوقيتو.
ّ
-6

 -7وضعّتفاصيلّالبرنامج.
 -8التنفيذ.

 -9دراسةّالنتائج.
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الوحدة الحادية عشر

اإلدارة الحديثة واألساليب المؤثرة

في األداء الوظيفي إلدارات العالقات العامة.
مفهوم األداء الوظيفي

يعتبر موضوع األداء الوظيفي من الموضوعات األساسية في نظريات السموك اإلداري بشكل
عام والتنظيم اإلداري بشكل خاص لما يمثمو من أىمية لموصول لألىداف المرجوة لممنظمات

بكفاءة وفعالية.

وتطمق كممة األداء عمى التزام الفرد بواجبات وظيفتو وقيامو بالميام المسندة إليو من خالل

أدائو لميامو وتحممو لألعباء والمسؤوليات الوظيفية وااللتزام باألخالق واآلداب الحميدة داخل
المنظمة التي يعمل فييا.

وقد تعددت تعريفات الباحثين لألداء الوظيفي نستعرض بعضاً منيا:

 األداء الوظيفي ىو "نشاط يمكن الفرد من إنجاز الميمة أو اليدف المخصصلو بنجاح ويتوقف ذلك عمى القيود العادية لالستخدام المعقول لمموارد المتاحة"

 األداء الوظيفي ىو "نتاج جيد معين قام ببذلو فرد أو مجموعة إلنجاز عملمعين.

 األداء الوظيفي ىو "قيام الفرد باألنشطة والميام المختمفة التي يتكون منياعممو.

وال يجوز الخمط بين كل من المصطمحات التالية ،السموك ،اإلنجاز األداء ،ذلك أن:
 -السموك ىو ما يقوم بو األفراد من أعمال في المنظمة التي يعممون بيا.

 اإلنجاز ىو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل أي أنومخرج أو نتائج"

 األداء ىو التفاعل بين السموك واإلنجاز ،أنو مجموع السموك والنتائج التيتحققت معاً
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عناصر األداء في إدارة العالقات العامة

ىناك عناصر أو مكونات أساسية لألداء وبدونيا ال يمكن التحدث عن وجود أداء فعال،
ويعود ذلك ألىمية تمك العناصر في قياس وتحديد مستوى األداء الممارسين في إدارة
العالقات العامة ،وقد اتجو الباحثون لمتعرف عمى عناصر أو مكونات األداء من أجل

الخروج بمزيد من المساىمات لدعم وتنمية فاعمية األداء الميني لمممارسين.

ويمكن التعرف عمى عناصر أداء ممارس العالقات العامة من خالل النقاط التالية:

-1كفايات ممارس العالقات العامة وىي تعني ما لدى ممارس العالقات العامة من

معمومات وميارات واتجاىات وقيم وىي تمثل الخصائص األساسية التي تنتج األداء
الفعال الذي يقوم بو ممارس العالقات العامة.

 -2متطمبات العمل وتشمل الميام والمسؤوليات أو األدوار والميارات والخبرات التي
تتطمبيا مينة العالقات العامة

 -3بيئة التنظيم وتتكون من عوامل داخمية وعوامل خارجية ،وتتضمن العوامل
الداخمية التي تؤثر في األداء الفعال التنظيم وىيكمو وأىدافو وموارده ومركزه

االستراتيجي واإلجراءات المستخدمة ،أما العوامل الخارجية التي تشكل بيئة التنظيم

والتي تؤثر في األداء الفعال ىي العوامل االقتصادية ،االجتماعية ،التكنولوجية،
الحضارية ،السياسية والقانونية.

طرق تحسين األداء

يمكن تحديد ثالثة مداخل رئيسية لتحسين األداء وىي تحسين طبيعة ممارس العالقات
العامة ،تحسين العمل ،تحسين الموقف ،وذلك عمى النحو التالي:
المدخل األول :تحسين طبيعة ممارس العالقات العامة

يعتبر تحسين طبيعة ممارس العالقات العامة من أكثر العوامل صعوبة في التغيير من بين
ال بأن ممارس العالقات العامة
العوامل الثالثة المذكورة ،واذا تم التأكد بعد تحميل األداء كام ً

بحاجة إلى تغيير أو تحسين في األداء فإن ىناك عدة وسائل ألحداث ذلك التحسين منيا:
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ال واتخاذ اتجاه إيجابي عن ممارس
 -1التركيز عمى نواحي القوة وما يجب عممو أو ً
العالقات العامة بما في ذلك مشاكل األداء التي يعاني منيا واالعتراف بأنو ليس

ىناك فرد كامل ،وادراك حقيقة بأنو ال يمكن القضاء عمى جميع نواحي القصور

والضعف لدى الفرد ،وتركيز جيود التحسين في األداء من خالل أساليب االستفادة

مما لدى الفرد من مواىب جديدة أو ضعيفة وتنميتيا.

 -2التركيز عمى المرغوب ،أي بين ما يرغب الفرد من عممو وبين ما يؤديو الفرد

بامتياز ،وأن وجود العالقة السببية بين الرغبة واألداء تؤدي إلى زيادة احتماالت

األداء الممتاز من خالل السماح لمممارسين بأداء األعمال التي يرغبون أو يبحثون

عن أداءىا وىذا يعني توفير االنسجام بين األفراد واىتماماتيم والعمل الذي يؤدى
في إدارة العالقات العامة.

 -3الربط باألهداف الشخصية حيث يجب أن تكون مجيودات تحسين األداء مرتبطة

منسجمة مع اىتمامات وأىداف الفرد واالستفادة منيا من خالل إظيار أن التحسين
المرغوب في األداء سوف يساىم في تحقيق ىذه االىتمامات مما يزيد من تحقيق
التحسينات المرغوبة.

المدخل الثاني :تحسين العمل

يوفر التغيير في ميام العمل فرصاً لتحسين األداء حيث تساىم محتويات العمل إذا كانت

مممة أو كانت تفوق ميارات الفرد أو احتوائيا عمى ميام غير مناسبة أو غير ضرورية فإنيا
تؤدي إلى تدني مستوى األداء ،ونقطة البداية في عممية تحسين األداء في عمل معين ىي

معرفة مدى ضرورة كل ميمة من ميام ذلك العمل ومن ثم يجب تحديد الجية المناسبة التي
تؤدي ىذه الميام حيث أن بعض الميام يمكن نقميا إلى إدارات وأقسام مساندة سواء كانت
إدارية أو فنية مع توفر ميارات وصالحيات مناسبة لدى ممارسي العالقات العامة ليذه
الميام كما يمكن تحسين العمل من خالل:

 -1توسيع نطاق العمل واثراءه ،ويتضمن توسيع نطاق العمل تجميع مزيد من الميام

التي تتطمب نفس المستوى من الميارة بيدف زيادة االرتباط بين ممارس العالقات
العامة ونشاطاتو االتصالية المنتجة.
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 -2زيادة مستوى الدافعية لدى ممارس العالقات العامة من خالل مساعدتو عمى تنويع
النشاطات واألعمال االتصالية التي يقوم بيا بيدف تخفيض وازالة السأم والممل

الوظيفي ،ويعطيو ىذا األسموب باإلضافة إلى ذلك منفعة ىامة وىي التدريب

المتبادل بينو وبين زمالء المينة ،ولضمان نجاح ىذا األسموب يجب مراعاة أن

تكون النشاطات واألعمال المتبادلة متساوية في الصعوبة والتعقيد تقريباً ،وأن تكون
فترة التبادل كافية وأن تكون معدالت األداء واقعية.

 -3إتاحة الفرصة لممارسي العالقات العامة من وقت آلخر لممشاركة في فرق أو
مجموعات أو لجان وتوفير الطرق ليم في المساىمة في حل مشاكل مؤسستيم
ومجتمعيم.
المدخل الثالث :تحسين الموقف

يعطي الموقف أو البيئة التي يؤدى فييا العمل فرصًا لمتغيير الذي قد يؤدي إلى تحسين أداء

ممارس العالقات العامة من خالل:

 -1معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية والطريقة التي يتم بيا تنظيم فرق
وجماعات العمل ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصال والمسؤولية وفعالية

التفاعل المتبادل بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرى من فنية أو مساندة

وبين الجميور المستيدف.

 -2إيجاد أسموب اإلشراف المناسب من خالل تحقيق درجة مناسبة من التناسق بين

األسموب اإلشرافي وبين مستوى الوعي الذي يتمتع بو األفراد ،فإذا انحرف األسموب
اإلشرافي عما ىو مألوف أو مناسب أو كان ىناك قصور في التوجيو فإن ذلك
سيؤدي إلى تثبيط ىمة ممارس العالقات العامة.

 -3الدور الحاسم لقيادات إدارة العالقات العامة من خالل تبني وتطوير أساليب رفع
اإلنتاجية ،وينبع ىذا الدور من المركز اليام الذي تحتمو ىذه القيادات سواء كانت

عميا أم وسطى حيث ليا القدرة عمى تكوين نظرة شمولية لسياسات وأىداف
المؤسسة كما ليا القدرة عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة التي تؤثر إيجابيًا عمى
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اإلنتاجية وتحقيق األداء التنظيمي وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك العديد من أساليب

ووسائل رفع اإلنتاجية من أىميا:

أ -تنمية القوى البشرية.
ب-الدوافع والحوافز.

ج-اإلدارة باألىداف.
د-المشاركة.

هـ-تصميم العمل.

و -بناء الفريق والبحث الموجو لمعمل.

المفهوم العام لإلبداع

تواجو إدارة العالقات العامة في المنظمات عمى اختالف نشاطاتيا وأحجاميا تحدياً مشتركًا

يتمثل في حاجتيا لرفع مستوى أدائيا حتى يتسنى ليا التأقمم مع متطمبات التغير السريع.

ومن ىنا تبرز أىمية األداء اإلبداعي تحقيقاً الستجابات ذات جدوى وفعالية لمتحديات التي
يبرزىا التغيير السريع في البيئة داخل المنظمات وخارجيا ،ذلك أن اإلبداع أصبح اآلن

بمثابة األمل األكبر لممارسي العالقات العامة لحل الكثير من المشكالت ،لذا فإن مستقبل

عمل إدارة العالقات العامة ال يعتمد عمى مجرد القوى العاممة بيا فقط ،وانما يعتمد عمى
امتالك أفراد مبدعين في مختمف المجاالت.

تعددت المصطمحات المتداولة لتعريف اإلبداع ومنيا عمى سبيل المثال:
 -1أن ترى ما ال يراه اآلخرون.

 -2أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة.

 -3القدرة عمى حل المشكالت بأساليب جديدة.

 -4تنظيم األفكار وظيورىا في بناء جديد انطالقاً من عناصر موجودة.

 -5األفكار أو الوسائل أو الطرق أو األشياء المادية الجديدة بالنسبة إلى األفراد التي

تتبنى ذلك ،وقد يكون االبتكار منتجاً جديداً ،أو مرحمة عممية إنتاج جديدة أو تطبيقاً

جديداً لمجموعة وسائل أو أساليب في العمل.

200

وبالرغم من أن التعريفات السابقة تعريفات مطمقة وعامة ،فإنيا اتفقت وانتيت إلى أن أبرز
شروط العمل اإلبداعي ىو الجدة والحداثة ،أي أن تكون الفكرة أو الوسيمة أو العمل أو

المادة المصنعة جديدة وغير مسبوقة ،وان انطمقت أو تجمعت من أفكار أو وسائل أو أعمال

أو مواد موجودة فعميًا ،فالعبرة في وصف اإلبداع في نتيجة العمل أو الفكرة المقدمة ال في
مكوناتيا التي قامت عمييا فحسب .وعمى سبيل المثال :إن أجيزة الترفيو الجديدة والعصرية

تعد أدوات إبداعية بالرغم من أنيا صنعت من نفس مواد عناصر األجيزة
مثل (ّ )IPAD
اإللكترونية األخرى وال يعيب ذلك أنيا إبداع جديد يضاف إلى عالم التقنيات الحديثة ووسائل
الترفيو.

اإلبداع اإلداري

لقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن كممات اإلبداع ،والخمق ،واالبتكار تعني في مفيوميا
النظر إلى األمور واألشياء بشكل جديد ومختمف واتيان الفرد بأشياء غير مسبوقة ومألوفة.

عرف العالم "تورنس" اإلبداع بأنو عممية اإلحساس بالمشكالت أو الثغرات في
وقد ّ
المعمومات ،وصياغة األفكار أو الفروض واختيار وتعديل ىذه الفروض ،وايصال النتائج،
وىذه العممية تقود إلى العديد من اإلنتاجات المتنوعة المفظية وغير المفظية الحسية المجردة.
واإلبداع اإلداري ىو الخروج عن التفكير والمعرفة التقميدية مما قد ينتج عنو اكتشاف أفكار

أو نظريات أو أساليب عمل جديدة ومتطورة ومقبولة ومناسبة لظروف وامكانيات المنظمة

وبما يساعدىا عمى التكيف والتفاعل مع كافة المتغيرات وتحسين إنتاجيتيا وتطوير مستوى
أدائيا وأداء العاممين بيا.
أنواع اإلبداع

ويمكن تصنيف أنواع اإلبداع وبخاصة اإلبداع التنظيمي وفقاً لثالثة محاور ىي:

 -1اإلبداع المبرمج واإلبداع غير المبرمج ،حيث نجد أن اإلبداع المبرمج يشير إلى تمك
اإلبداعات المخطط ليا سمفًا مثل إحالل الموظفين المحميين محل الخبراء األجانب أو

توسيع خطة اإلنتاج أو تحسين اإلجراءات أو تطوير الخدمات في منظمة ما ،أما
اإلبداع غير المبرمج فيو يتضمن تمك اإلبداعات التي لم يخطط ليا سمفًا والذي

يتضمن جيود الفرد أو الجماعة في جذب اىتمام المنظمة التي ىي بحاجة إلى تغيير
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في بعض جوانب نشاطيا والتي لم يتم االنتباه إلييا أو االىتمام بيا سمفًا ،وىذا النوع

من اإلبداع يطمق عميو مصطمح "اإلبداع اإلستجابي".

 -2اإلبداع القائم عمى أساس الوسائل والغايات :حيث يتميز اإلبداع المتعمق بالغايات

بأنو اإلبداع النيائي الذي يعتبر ىدفاً في حد ذاتو ،واإلبداع المتعمق بالوسائل يشير إلى
تمك اإلبداعات التي تتم من أجل تسييل وتيسير الوصول إلى اإلبداع المرغوب وىذا

النوع من اإلبداع يؤكد عمى ضرورة توفر الوسائل المالئمة التي تمكن المبدعين من

تحقيق األىداف اإلبداعية المعينة ،ومن غير توفرىا ال يمكن تحقيق ىذه األىداف وىذه
الوسائل تتضمن قدرات األشخاص المبدعين وتوفر الوسائل البيئية والتقنية التي تسيل

عممية اإلبداع وتوفر الدعم االجتماعي والتنظيمي.

 -3اإلبداع المتعمق بدرجة الجدة أو التطرف في اإلبداع ويطمق عميو اإلبداع الجذري
حيث توصف كل اإلبداعات التي تتضمن الجدة والخطورة باإلبداعات الجذرية ،ويعتبر

اإلبداع الجذري أكثر أنواع اإلبداعات التي لقيت اىتمامًا ممحوظًا في أدبيات اإلبداع
ذلك أن اإلبداع الجذري يرتبط بالتغيير وعمى ذلك فيو غالبًا ما يمقى مقاومة من

أطراف عديدة في المجتمع أو المنظمة بالمقارنة مع اإلبداع األقل جدة وأصالة ،ولمحد
.

من مقاومة ىذا النوع من اإلبداع فإنو يجب توفير مناخ مالئم لمتغيير.
عناصر اإلبداع الفعال

إن لمقدرة اإلبداعية مكونات أو عناصر أساسية وبدونيا ال يمكن التحدث عن وجود إبداع

فعال ،وتتمثل أىميتيا في تحديد قياس ومستوى اإلبداع عمى مستوى الفرد والجماعة
ّ
والمنظمة وقد أجمع الباحثون إلى حد كبير في العديد من الدراسات عمى عناصر اإلبداع

األساسية التالية وىي األصالة والحساسية لممشكالت والمرونة والقدرة عمى التحميل والطالقة،

ويمكن تقديم تمك العناصر بالشكل التالي:

 -1األصالة :ويقصد بيا أن الفرد المبدع ذو تفكير أصيل ،أي أنو ال يكرر أفكار

المحيطين بو ،ومعيار الحكم عمى الفكرة باألصالة في عدم خضوعيا لألفكار المتداولة

والمتعارف بو وخروجيا عمى التقميد وتمييزىا.
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 -2الحساسية لممشكالت :يمتاز الفرد المبدع بأنو يستطيع أن يدرك األزمات والمشكالت

في المواقف المختمفة أكثر من غيره ويتممس أكثر من أزمة أو مشكمة تحتاج إلى حل،
ويتطمب اإلحساس بالمشكمة من المبدع القدرة عمى التحديد الدقيق لكافة أبعاد المشكمة أو

األزمة واستيعاب آثارىا المترتبة عنيا برؤية واضحة يعي من خالليا لنواحي القصور

واألخطاء وتالفييا وتدعيم اإليجابيات من خالل الفيم العميق لطبيعة األزمة أو المشكمة

مدار البحث.

 -3المرونة :ويقصد بيا قدرة الفرد عمى تحويل اتجاه تفكيره أو أسموبو في عالج المشكمة

التكيف السريع لمتطورات والمواقف الجديدة،
من وضع إلى آخر وىذا يعني قدرة الفرد عمى ّ
والمرونة ىي اختالف وتنوع األفكار التي يأتي بيا الفرد المبدع وبالتالي فيي إشارة إلى
درجة السيولة التي يغير بيا الفرد وجية نظر عقمية معينة أو موقفاً معيناً ،وبالتالي فالمبدع

أسير لنيج أو قالب معين حيث يمتمك القدرة عمى التكيف مع كافة
يحاول أن ال يجعل نفسو
اً
الظروف والمواقف ومعطيات التغيير المستجد واستيعابو بطريقة تتصف بالتحرر من أنماط

التفكير التقميدي فيو يمجأ إلى تحديث أساليب العمل واتباع طرق عديدة من إنجاز األعمال

ولو نظرة مختمفة لألشياء من خالل النظر من عدة زوايا ومن رؤى جديدة يستطيع من

خالليا الربط بين األشياء المتباعدة والتي يعتقد الكثيرون أنو ال يمكن إيجاد عالقة أو ربط

فيما بينيا مما يساعد عمى اكتشاف عالقات وترابطات ومكونات جديدة وطرق حديثة لم تكن

مألوفة أو موجودة من قبل.

 -4القدرة عمى التحميل :ويقصد بو إنتاج إبداعي أو ابتكاري يتضمن عممية انتخاب أو

اختيار وتنسيق أي عمل جديد إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيميا فالفرد المبدع يمتاز بقدرتو

عمى تحميل عناصر األشياء وفيمو واستيعابو لمعالقات بين ىذه العناصر وامتالكو القدرة
عمى إعادة تنظيم األفكار واألشياء وفق أسس مدروسة ويتمكن من خالل ذلك من إحداث

أي تغيير أو تجديد في الواقع العممي .حيث يوصف الفرد ذو القدرة عمى التحميل بأنو الفرد
ال ثم يحدد تفاصيمو ،كما يمكن أن يتناول فكرة بسيطة
الذي يستطيع أن يتناول فكرة أو عم ً

أو مخططاً بسيطاً لموضوع ما ثم يقوم بتوسيعو ورسم خطواتو التي تؤدي إلى كونو عممياً.

 -5الطالقة :ويقصد بيا القدرة عمى إنتاج عدد كبير وقٌيم من األفكار في وحدة زمنية
معينة ،فالفرد المبدع متفوق بالمقارنة بغيره من حيث كمية األفكار التي يقترحيا في فترة
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قادر عمى
زمنية محددة عن موضوع معين ,أي أن عنصر الطالقة تتوفر في الفرد كمما كان اً
استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار في فترة زمنية معينة وبازدياد تمك القدرة يزداد اإلبداع

وترتفع درجة نموه .ويتكون عنصر الطالقة لدى القائم باالتصال من العناصر التالية:
 -الطالقة الفكرية :ويقصد بيا سرعة إنتاج وبمورة عدد كبير من األفكار.

 طالقة الكممات :وىي سرعة إنتاج الكممات والوحدات التعبيرية باستحضارىابصورة تدعم التفكير.

 -طالقة التعبير :وىي سيولة التعبير عن األفكار وصياغتيا في قالب مفيوم.

ومما تجدر اإلشارة إليو إلى أنو ليس بالضرورة أن كل فكرة من األفكار تؤدي بشكل مباشر
إلى حل المشكالت أو إلى أعمال إبداعية ولكن ربما تكون فكرة واحدة من ىذه األفكار أو

عدد قميل جداً يمكن أن يساىم في حل مشكمة ما بشكل إبداعي ،كما يمكن أن نشير إلى

أىمية الطالقة كواحد من عناصر اإلبداع والتي تعتبر المنتج األول والرئيسي لموصول إلى

حل المشكالت المختمفة من خالل ما يقدمو الفرد المبدع من اقتراحات لمعديد من األفكار
التي من الممكن أن تكون مفيدة ومالئمة لمتطبيق العممي.

مقومات اإلبداع اإلداري وعالقتها بأداء ممارسي العالقات العامة
أولا -البناء التنظيمي

يعد البناء التنظيمي البيئة الحاضنة لمتفاعل االتصالي فيما بين المستويات اإلدارية المختمفة،
فيما يطمق عميو "التغذية المرتدة" ،وىناك أىمية كبيرة لعممية التغذية المرتدة والتقدير من
ال ىامًا في تشجيع
المديرين لألفراد المبدعين ،حيث تعد التغذية المرتدة المالئمة عام ً

وتسييل اإلبداع بين ممارسي العالقات العامة ذلك أنيم يحتاجون إلى تغذية مرتدة أو

استرجاعية عن أدائيم حتى يتمكنوا من معرفة مدى النجاح الذي حققوه في تأدية المطموب

منيم بالمقارنة بما ىو متوقع منيم من قبل اإلدارة ،وىناك ثالثة أنواع من التغذية المرتدة
وىي ،التغذية الحيادية والتغذية اإليجابية والتغذية السمبية.

 التغذية الحيادية ىي التي ال تقدم معمومات ذات قيمة أو أىمية لألفراد عن أدائيم،وبالتالي فإنيا غير محفزة لإلبداع.
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 التغذية المرتدة )السمبية) ىي التي تحتوي عمى معمومات من شأنيا أن تعيق عمميةاإلبداع لدى األفراد.

معزز قويًا لإلبداع لما تتضمنو من الثناء والتقدير إلى جانب
 التغذية اإليجابية تعتبراً
يعدان عامالن ميمان فيما يتعمق
حوافز كالمكافآت والترقيات ،وىذا التقدير والثناء ّ
بتشجيع األفراد المبدعين عمى األداء وحل المشكالت.

ثاني ا -المهارات الفردية:

يعتبر عنصر تنوع الميارات التي يتمتع بيا ممارس العالقات العامة كمقوم من مقومات
عنصر ميمًا بالنسبة لألداء .حيث أن ىذه الميارات تعطي فرصاً أكثر إلتباع
اإلبداع
اً

أساليب عديدة في األداء وطرح حمول وبدائل متنوعة وتساىم في إثراء خبرات وصقل

ميارات الفرد.

يحتاج األداء إلى أكثر من القدرة والموىبة المعرفية ،فمكي يتميز األداء بالصفة اإلبداعية ال
بد من توفر ثالثة عناصر رئيسية ىي:

 -1الميارة المتوفرة لدى القائم باالتصال في المجال الذي يعمل بو.
 -2الميارات المتعمقة بالتفكير اإلبداعي.
 -3الدافع الداخمي إلنجاز الميمة.

والدوافع الداخمية من أكثر العوامل أىمية في اإلبداع حيث أن الفرد عادة ما يقوم بعممو
اإلبداعي لتحقيق ىدفين ىما:

 المتعة وتحقيق الذات. -الرضا عن الذات.

مع العمم أن الدوافع الداخمية ضرورية وميمة لإلبداع ألنيا ترتبط بما لدى الفرد من ميارات

في المجال الذي يعمل بو والذي يمكن تنميتو عن طريق الخبرات التعميمية التي يعايشيا مما

يساعد عمى زيادة الثقة بالنفس وفي أدائو وبالتالي التحفيز الذاتي نحو العمل اإلبداعي.

أما الدوافع الخارجية لإلبداع الفردي والذي تظير من خالل وضوح أىداف العمل الذي يقوم

بو الفرد فإن ليا عالقة بوجود المكافآت وعناصر التحدي الخارجية التي تدفع الفرد إلى عمل
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شيء ما من أجل إيصال رسالة أو فكرة ما لمجميور المستيدف ،والدوافع الخارجية عمى

عكس الدوافع الداخمية حيث أنيا من الممكن أن تعمل عمى تسييل وتحسين األداء.

ثالث ا -التصالت

ولالتصاالت كذلك تأثير كبير عمى وجيات نظر ممارسي العالقات العامة وأنماط تفكيرىم
وروحيم المعنوية .فقد توصمت إحدى الدراسات التي سألت الممارسين عن الجوانب التي

يفضمونيا في رؤسائيم ومديرييم ،إلى أن معظم الجوانب تدور حول االتصال الجيد ،مثل

استماع المديرين لما يريدون قولو ،وتشجيعيم عمى اإلدالء بمقترحاتيم ،واعطائيم المعمومات

التي يريدونيا إلتمام أعماليم واليدف ىنا ىو توفير االتصاالت والمعمومات الفعالة الجيدة

التي تؤدي إلى تنمية وتحفيز األفكار واالقتراحات اإلبداعية واالبتكارية ،فالمعمومات التي

تتدفق يوميًا في التنظيم ليا أثر ميم في تنمية االتجاىات اإلبداعية ،بما تحممو من أفكار
يجب االستفادة منيا في تحقيق أىداف إدارة العالقات العامة والعاممين فييا.

وتؤدي االتصاالت الفعالة إلى تنمية وتحفيز األفكار واالقتراحات اإلبداعية ويتم ذلك من

خالل فتح قنوات االتصال بين مجموعات العمل حتى تنساب االقتراحات واألفكار اإلبداعية
بما يساعد عمى التجديد والتطوير ونجاح الممارسين بالقيام بأداء أعماليم بطريقة إبداعية
دون وجود عوائق ،األمر الذي يسيم في فعالية األداء اإلبداعي.

رابع ا -نمط القيادة

مدير أو مشرفًا وعمى
ًا
تتمثل القيادة بالشخص الذي يقود جماعات العمل سواء كان رئيساً أو
تطور لمعممية
ذلك فإن دراسة القيادة وتحديد دورىا ورسالتيا والعمل عمى تطويرىا يعتبر
اً

اإلدارية واالرتقاء بإمكاناتيا وقدراتيا لتحسين المناخ التنظيمي وبالتالي ينعكس ذلك دعماً

وتشجيعًا إلبداع األفراد ،وتستوي في ذلك كل الوحدات اإلدارية العاممة في مجال العالقات
العامة عمى اختالف أحجاميا أو درجة استقالليتيا.

وتمعب القيادة دورىا في تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي،فالقائد المبدع ىو شخص مجدد

يبحث دائمًا عن أىداف ووسائل جديدة ويوظف ذكاءه بشكل ال يخاف التجربة ،إنسان قمق
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يرفض أن يكون سجينًا لمروتين ،ال ُيكبل نفسو بقيود اإلجراءات العقيمة ،نزعتو استطالعية،
يحدد خطواتو المستقبمية وىو رجل يبحث دائماً عن تركيبات جديدة ونادرة لألفكار.
إن األداء اإلبداعي لممارسي مينة العالقات العامة يحتاج إلى توفير المناخ التنظيمي

الصحي وىو أحد الميام الرئيسية لمقياديين ،من خالل دورىم في صياغة التعاون أو أسموب

التعامل القائم بين الرئيس ومرؤوسيو من منطق أىمية العالقات المتبادلة بينيما ،حيث أن

كل طرف من أطراف ىذه العالقة يؤثر في تحقيق حاجات ورغبات وأىداف الطرف اآلخر.
ويعتبر الرئيس ىو الطرف الرئيسي في تحديد نوعية العالقة ،إال أن ىذا ال يعني أن

اتجاىات المرؤوسين ال تؤثر عمى تشكيل العالقة بل بالتأكيد ليا تأثير ،ولكن ليس بنفس قوة

تأثير الرئيس ،حيث يظل ىو المؤثر الرئيسي في تشكيل ىذه العالقة وتحديد مسارىا.
خامس ا -الحوافز

تعتبر الحوافز إحدى الوسائل التي تيدف إلى حث ممارسي العالقات العامة عمى العمل

بكفاءة وفاعمية ،وعمى ظيور واستمرار اإلبداع اإلداري في إدارة العالقات العامة من خالل
الحوافز المادية والمعنوية

فالحوافز ليا أثرىا في تشجيع األفراد عمى اإلبداع والمبادأة والتجديد ،وبذل مزيد من الجيد

في اإلنجاز وتطوير مستوى األداء ،وزيادة الطالقة الفكرية واإلنتاجية .حيث يعتبر غياب

المكافأة المادية أو المعنوية والمناسبة لتشجيع األفراد عمى طرح األفكار والحمول اإلبداعية
لممشكالت التي تواجييم أو تواجو جميورىم.

وتعتمد عالقة الحوافز باإلبداع عمى طبيعة األحوال والظروف وطريقة منحيا وىدفيا .فإذا

ارتبطت بأىداف واضحة ومحددة ال يتم الوصول إلييا إال عن طريق اإلبداع وتقديم األفكار

الجديدة وكان الفرد المعني في حاجة ليذا الحافز فإنيا تصبح ذات أثر ميم عمى اإلبداع.

أما إذا كانت العالقة ضعيفة بين الحافز واليدف المتعمق باإلبداع فسوف يكون أثر المكافأة
ضعيفًا وربما يكون معدومًا ،ويمكن أن تأخذ المكافآت أسموبين ىما :المكافآت الفردية التي

توجو لمفرد ،والمكافآت الجماعية التي تيدف إلى تشجيع روح الفريق والتعاون بين العاممين.
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سادسا -خمق الثقة

ُوتعد الثقة بالعاممين من العوامل الرئيسية التي تساىم في كفاءة وفعالية مجموعات العمل
ال أساسيًا في اإلدارة الناجحة ،فحينما يشعر األفراد بالثقة فسوف يبذلون
فالثقة تعتبر عام ً

ال لمصمحتيم ويثق فييم
جيدًا ليكونوا أىال ليا .فالعاممون الذين يثقون بأن مديرىم يسعى فع ً
سيكونون متحفزين أكثر لمعمل ،وعمى العكس من ذلك إذا شعر العاممون بعدم الثقة بيم

سوف لن ييتموا بعمميم خشية أن يعمموا أكثر من المطموب بدون أخذ الموافقة عمى ذلك.

ومن أىم الفوائد التي تجنييا إدارة العالقات العامة التي تثق بالعاممين لدييا ىي أن العاممين

سيعممون ما بوسعيم ليكونوا أىالً لثقة إدارتيم ،وىي من أىم أشكال التحفيز الذاتي لمعاممين،

وفي محيط العمل تعتبر الثقة ىنا عبارة عن إعطاء التفويض والسمطة لمعاممين.

وىذا سيساعد عمى إيجاد مناخ مناسب يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لممرؤوسين وبالتالي

تنمية التفكير واألداء اإلبداعي لدييم وصوالً إلى تحقيق طموحاتيم ورغباتيم في التقدم
والرقي مما يساعد عمى الوصول إلى أىداف المنظمة بكفاءة وفعالية عالية.
سابع ا -التدريب

ُيعد التدريب أحد العوامل اليامة الذي يساعد عمى اإلبداع اإلداري وما يتعمق باألداء
الوظيفي المميز أو اإلبداعي خصوصًا ،وادارة العالقات العامة عمى مختمف أنشطتيا تواجو
تغييرات وتطورات عديدة مع دخول األلفية الثالثة واالتجاه المتزايد نحو العولمة حيث تشير
توقعات خبراء اإلدارة والموارد البشرية إلى ظيور اتجاىات تنظيمية جديدة في منظمات

الخدمات واألعمال تختمف تمامًا عن الطرق التنظيمية التقميدية من حيث الشكل والمضمون

والوظيفة ،وترتب عمى ذلك أن أصبح االتجاه الواضح والسائد ىو االىتمام بالعنصر البشري
وترجيحو عمى بقية العناصر األخرى والتركيز عمى الكفاءة والسرعة واإلبداع.

ومن ىذا المنطمق تكمن األىمية األساسية لمتدريب بتوفير برامج لتنمية قدرات ممارسي
العالقات العامة ،مما يؤدي بالنياية إلى توفير األنشطة والخدمات الالزمة لرفع كفاءة

وفاعمية إدارة العالقات العامة في أداء عممياتيا عمى ضوء احتياجاتيا الحالية والمستقبمية

واألخذ في الحسبان التوقعات البيئية الداخمية والخارجية المحيطة بيا من حيث جوانبيا

االقتصادية واالجتماعية السياسية.

ولكي يصل التدريب ألىدافو المرسومة ال بد من تحديد أربعة عناصر وىي:
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 -تحديد احتياجات إدارة العالقات العامة.

 -تحديد احتياجات فرق العمل.

 -تحديد احتياجات أعضاء فرق العمل.

 -تحديد احتياجات مينة العالقات العامة.

وعمى ضوء ىذه االحتياجات يتم وضع وتصميم برامج التدريب.

وتجدر اإلشارة إلى أن أىداف البرامج التدريبية التقميدية ىي التخمص من السمبيات اآلنية

وتحقيق االستم اررية في العمل ،في حين أن أىداف البرامج التدريبية ذات الصفة اإلبداعية

تطور من خالل وضع
واالبتكارية ىي رفع معدالت األداء الحالية إلى معدالت أعمى وأكثر
اً

تصورات وتطمعات وأدوات جديدة لمعمل بما يتناسب مع الموائح والقوانين الجديدة واألىداف
الحديثة لممنظمات ،والتغيير في ظروف العمل ووسائل التقنية الحديثة التي سيتم إدخاليا

وغير ذلك من التصورات التي ليا تأثير عمى أىداف إدارة العالقات العامة وأساليب العمل

فييا.

تقويم األداء الوظيفي لشاغمي الوظائف داخل إدارة العالقات العامة
بناء عمى ما سبق ذكره من عناصر مقومات اإلبداع اإلداري وعالقتيا بأداء ممارسي العالقات العامة
ً
نورد نموذجا تقويم األداء الوظيفي لشاغمي وظيفة "ممارس عالقات عامة"
نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغمي وظيفة "ممارس عالقات عامة"
األول :معمومات عامة
الجياز

االسم رباعيا

آخر مؤىل عممي

اإلدارة

مسمى الوظيفة

التخصص

الشعبة

المرتبة

المنطقة

تاريخ شغميا

الرقم

آخر برنامج تدريبي

بداية الخدمة

نتيجة آخر تقرير أداء حصل عميو
التقدير
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المدينة

تاريخ اإلعداد

الثاني :عناصر التقويم
الفئة

الثالث :مجموع الدرجات والتقدير
الحد األعمى
لمدرجات

العنصر

أ

األداء الوظيفي

أ

القدرة عمى تطوير أساليب العمل

أب

الق د د د دددرة عمد د د د ددى تحدي د د د ددد متطمبد د د د ددات إنج د د د دداز العمد د د د ددل

أب

المحافظة عمى أوقات العمل

أ

الدرجة
المعطاة

ب

القدرة عمى تدريب غيره من العاممين

أأب

()166-96

أب
أب

المشاركة الفعالة في االجتماعات

أب
أب
أب
أب

ب
ب

أب

الدشدخدصد ديدة

جيد جدا

()89-86

مرضي

جيد

()69-66

()79-76

(الدرجة النيائية)

غير مرضي

(اقل من)66

القدرة عمى التغمب عمى صعوبات العمل

المعرفة باألسس والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل

المعرفة بنظم العمل واجراءاتو

أب

الوظديدفددي

ممتاز

التنفيذ
لنحوفي
الميارة
المطموب
أ ب عمىا
أ ب القدرة عمىتحديدخطوات العمل والبرنامج الزمني
أب

درجات األداء

درجات الصفات

درجد ددات العددالقددات

المجموع الكددمي

الرابع :ممحوظات عامة

المتابعة لما يستجد في مجال العمل

مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أىمية إضافتيا

القدرة عمى إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين

مواطن القوة( :إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بيا ولم تشتمل عمييا العناصر السابقة)

إمكانية تحمل مسئوليات أعمى

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
مواطن الضعف ( :جوانب سمبية يتصف بيا وتؤثر عمى عممو دون أن يكون ىناك تكرار لمعناصر السابقة)

المعرفة بأىداف وميام الجياز

تقديم األفكار والمقترحات

إنجاز العمل في الوقت المحدد

القدرة عمى المراجعة والتدقيق

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

المجموع

التوجييات والتوصيات العامة لتطوير قدراتو(:إن وجدت)

القدرة عمى الحوار وعرض الرأي

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

أ ب تقدير المسئولية
الصفات الشخصية

أب

حسن التصرف

أب

تقبل التوجييات واالستعداد لتنفيذىا

أب

االىتمام بالمظير

أب

الرؤساء

أب

الزمالء

أب

المراجعين

رأي معد التقرير
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
الوظيفة:
االسم:

المجموع

التوقيع:

التاريخ :

ممحوظات معتمد التقرير

العالقات مع

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
الوظيفة:
االسم:

المجموع

التوقيع:
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التاريخ :

شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف التنفيذية (إدارية) وأسس التحقق منها
العنصر
القدرة عمى تطوير أساليب العمل

الشرح

أسس التحقق من العنصر

القدرة عمى ابتكار طرق جديدة تؤدي إلى

 -اآلراء المطروحة لتطوير العمل

تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى األداء

 -نماذج العمل المقترحة لتطوير العمل

والسرعة في إنجاز األعمال

وتسييل إجراءاتو

القدرة عمى تدريب غيره من

أن يتمكن من تطوير مستوى أداء غيره من

 -عمميات التدريب التي قام بتنفيذىا .

العاممين

العاممين عن طريق التدريب.

 -التطور في أداء العاممين نتيجة لمتدريب

القدرة عمى تحديد متطمبات إنجاز تحديد الموارد الفنية والبشرية الالزمة إلنجاز

 إنجاز العمل في ضوء الموارد التي تمتحديدىا.

العمل

العمل وتوظيفيا بشكل فاعل.

الميارة في التنفيذ

تنفيذ العمل بشكل سميم وفق ما حدد لو من

-نوعية العمل المنجز

إجراءات

 -إنجازه وفق ما حدد لو من إجراءات

القدرة عمى تحديد خطوات العمل

تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني عمى

 -نماذج من العمل

والبرنامج الزمني

نحو يراعي أولوية التنفيذ بما يمكن من تحقيق

-تقارير اإلنجازات

األىداف بكفاءة وفاعمية.
المحافظة عمى أوقات العمل

االلتزام واالنضباط بمواعيد العمل المحددة في
الحضور واالنصراف وعدم مغادرة مقر العمل
دون إذن مسبق.

 االلتزام بالحضور واالنصراف فيالمواعيد المحددة.
 التقيد بالفترة المخصصة لساعات العملواستثمارىا في إنجاز ميام العمل.

القدرة عمى التغمب عمى صعوبات

قدرة الموظف عمى معالجة مشاكل العمل

العمل

اليومية والطارئة بشكل سميم وموضوعي.

المعرفة باألسس والمفاىيم الفنية

إلمامو بالمعارف األساسية في مجال تخصصو

المتعمقة بالعمل

والتخصصات األخرى ذات العالقة سواء كانت

 نماذج من المشاكل التي واجيت اإلدارةواألساليب والطرق المتخذة لمعالجتيا.
 إنجاز العمل وفق األصول المينية المتعارفعمييا.

نظرية أو عممية بما يمكنو من ممارسة عممو
عمى النحو المطموب.
المعرفة بنظم العمل واجراءاتو

المعرفة باألنظمة والموائح واإلجراءات الخاصة
بالعمل ومدى متابعة متغيراتيا واإللمام بيا.

المتابعة لما يستجد في مجال
العمل

 إنجاز العمل وفق القواعد النظاميةواإلجرائية المعمول بيا.

 -حجم المخالفات النظامية واإلجرائية.

الحرص عمى متابعة ما يحدث من متغيرات في  -تعاممو مع األفكار الجديدة.
مجال العمل ومحاولة اإللمام بو وتوظيفو
لخدمة العمل.

حماسو لاللتحاق بالندوات والبرامجالتدريبية في مجال عممو.
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شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف التنفيذية (إدارية) وأسس التحقق منها
أسس التحقق من العنصر

العنصر

الشرح

المشاركة الفعالة في االجتماعات

المساىمة اإليجابية في بحث الموضوعات التي
تطرح في مداوالت االجتماع وتوجيييا نحو
ىدف االجتماع.

 أسموبو في المناقشة خالل االجتماعات- .المقترحات واألفكار التي يطرحيا
 -تقبل آراء اآلخرين ومناقشتيا

القدرة عمى إقامة اتصاالت عمل

وجود العالقات اإليجابية والفاعمة مع اآلخرين

 -التعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين

فعالة مع اآلخرين

والقدرة عمى تطويعيا لخدمة العمل.

 -نوعية العالقات التي تربطو باآلخرين

إمكانية تحمل مسئوليات أعمى

إمكانية تكميف الموظف بأعمال وميام تتطمب

 -كفاءتو فيما يوكل إليو من ميام إضافية.

تفوق مستوى وظيفتو الحالية في الصعوبة

 -إنجازاتو في مجال عممو.

وانعكاسيا عمى األداء.

والمسئولية وتتطمب قدرات وميارات أعمى.
المعرفة بأىداف وميام الجياز

أن يكون لديو معرفة واستيعاب لألىداف العامة
لمجياز وميامو.

 فيم األىداف العامة لمجياز عمى نحوواضح ،ومايترتب عمى ذلك من أىداف

فرعية وبرامج عمل خاصة باإلدارات
التي يشرف عمييا.

 المعرفة بمتطمبات إنجاز األىداف سواءكانت نظامية،فنية أو مرتبطة بالقوى العاممة
تقديم األفكار والمقترحات

الحرص عمى طرح األفكار والمقترحات التي

 -اآلراء المطروحة لتطوير العمل.

تخدم العمل ،وابتكار طرق جديدة تؤدي إلى

 -نماذج من االقتراحات .

تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى األداء
والسرعة في إنجاز األعمال.
إنياء األعمال الموكمة لو وفق ما حدد ليا من

 -عدم تأخير األعمال.

إنجاز العمل في الوقت المحدد

وقت.

 -إنجازىا بالسرعة المطموبة.

القدرة عمى المراجعة والتدقيق

مراجعة العمل بشكل نيائي لمتأكد من إنجازه

-سالمة العمل من األخطاء

القدرة عمى الحوار وعرض الرأي

القدرة عمى عرض األفكار والمقترحات وتبسيط

وفق التعميمات المحددة وخموه من األخطاء.

عممية إيصاليا لمتمقييا بشكل منظم وواضح،
والتعامل مع آراء اآلخرين بأسموب ىادي.
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 -إنجازه وفق التعميمات

عرض األفكار والمقترحات وربطيا بالشواىدالمؤيدة.
 -المشاركة اإليجابية في الندوات واالجتماعات

شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف التنفيذية (إدارية) وأسس التحقق منها
العنصر
تقدير المسئولية

الشرح
التعامل بجدية مع مسئوليات عممو وواجباتو
وحماسو في أداء ما يوكل لو من ميام،
والشعور بأىمية العمل الذي يقوم بو.

أسس التحقق من العنصر
حماسو وجديتو في تأدية ما يوكل لو من مياموشعوره بأىمية ذلك.

 المحافظة عمي األجيزة والمواد التي يتعاملمعيا.

حسن التصرف

التعامل بحكمة واتزان مع المواقف المختمفة (
الطارئة – المفاجئة – الحرجة ) وبعد النظر

لديو.

 مشاىدات من التعامل في المواقف المختمفةمع الرؤساء ،الزمالء والمرؤوسين.
 -بعد النظر في التعامل مع مختمف األمور.

تقبل التوجييات واالستعداد

األخذ بتوجييات رؤسائو والحرص عمى العمل

 -االستجابة لمتوجييات والمبادرة إلى تنفيذىا.

لتنفيذىا

وفقاً ليا والتعامل معيا بإيجابية.

 -نماذج مما صدر لو من توجييات وما نفذه

االىتمام بالمظير

االىتمام بالمباس من حيث الشكل والنظافة (
العناية الشخصية ) بما يتفق مع العادات

والتقاليد ،واالىتمام بترتيب ونظافة المكتب.

منيا.
 العناية بالظيور بالمظير الحسن من حيثالشكل.
 الحرص عمى النظافة ( العناية الشخصية). -ترتيب ونظافة المكتب.

العالقات مع الرؤساء

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة

 -وجود العالقة اإليجابية التي تخدم العمل.

العمل مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في

 -االحترام المتبادل.

اإلدارة.
العالقات مع الزمالء

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة
العمل مع زمالئو ،واالستفادة من تبادل
الخبرات والتجارب.

العالقات مع المراجعين

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة
العمل مع المراجعين.

 وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل. التعاون المستمر واالحترام المتبادل. قمة التذمر والشكاوي بينو وبين المراجعينوالسمعة الطيبة.

 -التعامل اإليجابي معيم
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اﻟوﺤدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر
تقويم نشاط العـــالقات العامة
لما كانت النظرة الشاممة لمعـالقات العامـة مممممةـة المظـاال اللا مـة طـق ن اق ـا

تشير الـ رـرمرة تكامـذ ـلو المظـاال المرك ـة تم المتلا مـة مر م ـا مـ عرـ ا

ال عض م ق ال مث مالت

مـ

ي مال رامج ماالتصـاذ مالتوـمي  ،طـا المظيةـة اي يـرة

يــث العــرض العممــق ــق مظيةــة توــمي تنش ـ ة الع ــالقات العامــة م رامم ــا،

ملكن ــا طــق ال ويوــة ليظــت المظيةــة اي ي ـرة ــذ ــق امتــلال لممظيةــة ايمل ـ م ــق

مظية ــة ال ــمث ،كم ــا تن ــا ةممي ــة مظ ــتمرة ممتلا م ــة مـ ـ

ـ ـمات تنةي ــل رن ــامج

العالقــات العامــة

يــث يمك ـ الوــمذ ت

م عل التنةيل ،مت

نا تومي شامذ عل تنةيل ال رنامج لل التعرل ةم مما

الومة مالرعل طيه ماةالة ت

م

لا التومي .

مقل ي لم يمذ م مة ت

نــا توــمي مباــق تم مر مــق ق ــذ مت نــا

ي ال ـرامج المظـتو مة نـا ةمـ الـلرمس المظـتةالة

نـا تـلا ال ـي المظيةـة ايملـ م ـق ال ـمث مالمظيةـة

اي ي ـرة م ــق التوــمي ميــلة لل ـ ت الــمظيةتي تظــت لما نةــس تظــاليب الويــاس

ماللراظة توري ا ،إال ت التلقيق طـق ال ـلل الن ـااق لكـذ مـ الـمظيةتي يرـ تمـا
ال ا ث صمرة تك ر مرم ات لكذ من ما.
أهـداف عممية تقويم العـالقات العامة

مت لل ةممية التومي صةة ةامة ال اإلما ة ةم التظاؤالت التالية:

 مــا ق ال ريوــة الت ــق ات عــت طــق تنةي ــل رنــامج الع ــالقات العام ــة ،م ــذ كان ــتمناظ ة ،مال تي ـل؟

 ــذ تلا اظــت لان ــا

مالتنةيل؟

ــلو ال ــرق الــلات الـ ت ويــق كــذ النتــااج المر م ــة ت ت

رق ــا لـ ـ تظ ــت ل مكـ ــا ايم ــلر اظ ــت لام ا لبي ــارة طعالي ــة االتصـ ــاذ

 مــا م نــمو مكميــة اي ــلال التــق اظــت او نشــا الع ــالقات العامــة ت ي وو ــاكأ لال تظاظية له ،ممب م اي لال اإللارية العامة؟
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 ما م الناتج الكمق لنشـا العــالقات العامـة ،تي مـا ق إنتاميـة اإلنةـاق المـالقةم العـالقات العامة موارنة ما ت وق م ت ـلال؟

 -ــذ كــذ مــا تنةــق ةم ـ نشــا الع ــالقات العامــة تنةــق طــق ممرــعه الص ـ ي

الةعــذ ،م ــذ نــا م اليــة طــق توــلير الم صصــات لنشــا الع ــالقات العامــة

ظـما النةس تم البيالة ،مما ق انعكاظات ـلو الم الية؟

 الـ تي ــل اظـت او م ـاب العــالقات العامـة ال ـالق ت يمـارس لمرو منشــا هم النا يـة ال شـرية ماإللاريـة ،م ـذ نـا نوـو تم بيـالة كميـة تم نمةيـة طـق
لا النشا ؟

العاممي

 ــذ ظـ ب الوصــمر طـق التنةيــل المتكامـذ ي ــلال العــالقات العامـة – ت ممــلقصمر – يرم ال ةـمامذ لا مية ت ال ةمامذ ارمية ظ ـما ةمـ مظـتما
المنش ــأة تم الـ ـ ظ ــرمل م مي ــة تم قممي ــة ،مم ــا ــق ـ ــلو الظ ــرمل ،مم ــلا

التأ ير اللي ت ل ته مامكانية تةالي ـلا التـأ ير مظـتو ال؟

م نا ممممةة ت را م ايظـامة التق نةيل ةنل تومي رنامج م لل لمعــالقات العامـة

م ت مـ ا:

 ـذ ت الت -ـذ ط

ي لم رنامج ش ــكذ كال؟

المعنيم العمذ الم ممب من

تلاؤو؟

 ـذ تعامنت ممي اإللارات مالمليري اللي يتأ رم ال رنامج؟ -كيل كا يمك معذ النتااج تك ر طاةمية؟

 ـذ ت المصمذ ال ممي المما ير المعنية؟ ـذ صمت ةم اللةاية الكاطية ق ذ مت نا م عل إتما ال رنامج؟ -ـذ كا طق اإلمكا ةمذ تعليالت ت ظ

النظ ة لمظرمل ير المراية

 ـذ ظذ ال رنامج طق لمل الممابنة الممرمةة له؟ مالا كانت اإلما ة ـ ال. . . .طممالا؟

 ما ق اإلم ار ات التق ات لت مولما لوياس النتااج ،ذ كانت كاطية؟ -مـا ق ال

ـمات التــق ات ــلت لت ظــي ال ـرامج المشــا ة المظــتو مية طــق رــم

الوياس ال الق؟
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الصعوبات التي تواجه تقويم نشـاط العـالقات العامة
مالماق ت

ـنا ممممةة مـ الصـعم ات التـق تكتنـل ةمميـة توـمي تنشـ ة العــالقات

العامة م ت م ا:

 ص ــعم ة المص ــمذ الـ ـ مو ــاييس لقيو ــة تص ــم لالظ ــت لا ط ــق مم ــاذ التو ــمي ،اصــة مت م ــذ ــلو الموــاييس ال ابلــت طــق ن ــاق الت ريــل ،طرــال ة ـ ت

مظيةــة التو ـمي طــق ــل لات ــا ال ابلــت م ــلملة م ـ

مام ار ات ا.

 -ـ

يــث إمكانيــة ممارظــت ا

ظ مر نتااج العـالقات العامة ،نظ ار ين ا تت مـب طتـرة ميمـة مـ التكـرار

مالم ــا رة تـ ـ تظ ــر ار ــا ،كم ــا ت مـ ـ المتع ــلر متا ع ــة ةممي ــة التك ــمي
المتراك آل ار نشـا العـالقات العامة مرمر المقـت.

 ملمــا كانــت مظيةــة الع ــالقات العامــة تعمــذ تظاظــا طــق ممــاذ التيييــر المعنــميآل ار ماتما ــات متطكــار ممعتوــلات مظــمم النــاس ،طــا م ـ الصــعم ة مكــا
الويــاس الــلقيق لمــلا التيييــر المعنــمي الــلي ي ــلث ،طرــال ة ـ

التييير لات ا ما يبيل م صعم ة الوياس مالتويي .
مراحل تقويم العــالقات العامة

يمك توظي ةممية التومي طق العــالقات العامة ال مر متي
 -1التقويم الجزئي أو المرحمي

ــ

ةمميــة

ـما:

تي التومي الـلي يـت ت نـا ةمميـة تنةيـل رنـامج العــالقات العامـة لم انتظـار لالنت ـا

منه ،متظت لل ـلو ال

ـمة التعرل ةم م ـما

الوصــمر طـق مبايـة العمــذ الظـا وة

مالعمـ ــذ ةم ـ ـ تالطي ـ ــا طـ ــق ويـ ــة مبايـ ــات ممكمنـ ــات ال رنـ ــامج ،مالتص ـ ـ ي مالتعـ ــليذ

المظتمر طق ال

ة ما يمطـر ل ا كذ إمكانيات مموـممات النـماح.
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 -2التقويم النهائي

تي التوــمي الش ــامذ الــلي ينظــر ال ـ ال رنــامج الــلي ت ـ تنةيــلو ككــذ ميظــتعرض كــذ

ةيم ه ممبايا منوا قمته مرعةه ،مممممةة م اللرمس المظتةالة التق تنعكس ةمـ
ةممية ت

ي م رممة متنةيل نشا العـالقات العامة طق الظنة التالية ،م ـك ــلا مالماقـ ـ

ت ك ــال م ـ التوــمي المباــق مالن ــااق تم التوــمي المر مــق مالشــامذ مكمــال ل عر ـ ما

ال ـ عض ،ماالظــتينا ة ـ ت ــل ما يم ــذ قصــم ار طــق ةمميــة التوــمي اةت ار ــا مظيةــة

إلارية تظاظية.

أسـاليب تقويم برامج العـالقات العامة

يمك توظي تظاليب تومي رامج العـالقات العامة ال نمةي
-1أسموب سـابق عمى تنفيذ البرنامج

ميت لل ةالة ة

ما:

ريق ا تيار ةينة م لملة مم مة لممم مر المرتوب ملراظة مـلا

تأ ير المالة االتصالية تم اإلةالميـة ةمي ـا مامـ ار التعـليالت الالبمـة ق ـذ تعمـي
المالة تم نشر ا ةم كذ طاات الممـ مر.

ــلو

ميةيل م ذ ـلا الوياس اللقيق طق التعرل ةم رلمل الةعذ التـق يمكـ ت ت ــلث مـ

ق ـ ــذ المـم ـ ــمر النظ ـ ـ ة لمرـ ــمم الرظ ـ ــالة االتصـ ــالية ،مالتعـ ــرل ةم ـ ـ م ـ ــلا قـ ــلرة

الممـ مر ةم طـ

ط

لو الرظــالة االتصـالية ،مالتعـرل ةمـ مـلا قــلرة المــم مر ةمـ

الرظـالة ،لل ت ةـللا ك يـ ار م الرظـااذ االتصـالية ينوصــه الل ارظـة الملقوـة ةـ

ملا قـلرة المـم مر ةم طـ

مرممن ا ماظتيعاب ايطكـار الـمارلة ـ ا.

ميمــب ت ينت ــه ال ا ــث ال ـ ت مـ ـ ذ ــلا ايظ ــممب تــأ ر عـنص ــر المقــت م ا تمــاذ

تيير اتما ات الناس م راا ـ متطكـار  ،اصـة إلا ــاذ المقـت ـي ال ـث مالت يــق

تم إلا ما اظتملت إ لاث تظـتـمب ـلا النـمو م التييير
-2أسـموب الحــق عمى تنفيذ البرامج

ميةيــل م ــذ ــلا ايظ ــممب لــيس طو ـ طــق إمكانيــة التعــرل ةم ـ التــأ يرات التــق ترت ــت

ةمـ تنةيــل رنــامج الع ــالقات العامــة ،ملكـ تيرــا طــق التوــل العممــق مت ــمير المعرطــة
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طق مماذ العـالقات العامة ،يث يكشل م ذ ــلا النـمو مـ ال ـمث مـلا صـ ة تم
ـ ـ ـ ــأ عـ ــض الوماةـ ــل تم الم ـ ــالئ المتعـ ــارل ةمي ـ ــا مي ـ ــامذ التشـ ــكي طـ ــق إمكانيـ ــة

االةتمــال ةمي ــا كو ـماني مامــلة تم مظــممات ن اايــة ،مةم ـ ظ ـ يذ الم ــاذ طو ــل ت ت ــت
ع ــض تنـ ـماو ـ ــلو ال ــمث مالت ــق تمري ــت ةمـ ـ ة ــلل مـ ـ المش ــرمةات الك يـ ـرة ط ــق

ق اةات ايةماذ طق تمرم ا متمريكا ت كمما ت

نا شـ طق مـلا الص ة الم موة

لمواةلة التق تل ب ال تنه كمما ةرل المظت لمـم معمممات تك ر ة المنشـأة التـق

يعممم

ا بالت لرمـة مالا

م

ل ا.

كما يةيل م ذ ـلا ايظـممب طق التعريل ةم طعالية اظت لا تمتار اإلةالمية معينـة،

تم اظت لا اتصالية تم إةالمية م للة ،تم االلتما ال تظاليب اصـة طـق العــرض
مالشـرح مالتةظــير ماإلقنـاو ،ــلا طر ــال ةـ تمميـه ال يـر الـ نـمو الكممـات مالرمــمب

المم يــة مالتــق تــؤ ر تــأ ي ار ايما يــا طــق ةمميــة االتصــاذ ،متكشــل لــه ةـ نــمو ايلةــاظ
مالتع يرات التق يمك ت تةيل طق التمصيذ الميل لمةـكرة.

طــرق قياس تأثير برامج العـالقات العامة

يمك تومي طعالية رنامج العـالقات العامة ةم تظاس لراظة ال ة ةناصر ـق:
-1درجـة التغطـية الجماهيـرية

لل ت ال ـ مة ايمل

ـق المصـمذ ال المما ير المرتو ة ،طمـا ــم م ـ المم ـمر

الـلي مصـمت إليـة الرظــالة ،ممــا ـق النظـ ة التـق يم م ــا مـ

كـكذ.

ــم المم ـمر المرتوــب

-2درجة االستجابة الجماهيرية

متظ ــت لل ل ارظ ــة ريو ــة اظ ــتما ة المم ــا ير لمةكـ ـرة ،مالـ ـ تي ـ ــل وـ ــق مر ــمم

الرظــالة لــلي

لليـ .

اظــتما ات مماتيــة ،م ــار ا تمــام

مت ــر طــي  ،مالقـ لرمــة ط ـ

ةاليــة

-3تأثير االتصال وقـوتـــــه

عل لراظة رلمل الةعـذ الم اشـرة ال ــل مـ التــعرل ةمـ التـأ ير الـلي ت ل تـه الرظــالة

ط ــق المم ــا ير ال ــلي تعررـ ـما ل ــا ،منـ ــمو المظ ــااذ االتص ــالية م ـ ــرق اإلقن ــاو الت ــق
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ظـ ــا مت ط ــق الت ــأ ير ةمـ ـ تطـ ـرال المـ ــم مر ،ممـ ــلا طعالي ــة ال رن ــامج االتص ــالق ط ــق

اظ ــت لا العـمامـ ــذ االمتماةي ــة ماإلنظ ــانية ط ــق الت ــأ ير ةمـ ـ اآل ار مالظ ــمم ال ــاو
المما يـ ــر ،مللـ ـ

اةت ــار ت التو ــمي ال ويو ــق ل رن ــامج االتص ــاذ ـ ــم النتـ ــااج الت ــق

ترت ت ةميه ،ممـلا ما اظت او ت ي ل ه م تأ ير مر ـمب طق اتما ات الممممةة.
م نا ممممةة م ال رق التق يمكـ اظـت لام ا طـق ةمميـة التوـمي مالتـق توـم ةمـ

تظاس ال مث الميلانية ةم ةينات مم مه لمممتم ايصـمق تم ــال صـ ي ا ممتكاطاـا

مم

ـلو اللراظات:

 -1ل ارظــات تظــت لل التعــرل ةم ـ مــا ي ــت ــه الو ـ ار مـ ممرــمةات طــق الص ـ يةة
م ــم للـ النــمو الـلي ي ــامذ ال ا ــث ةـ

ريوــة ت يتعــرل ةمـ لرمــة اال تمــا

التـق يملي ـا الوـ ار لممرـمةات تم ت ــار تم تعميوـات معينــة ،مايظـاليب الت ريريــة

التــق تع ـ تــأ ي ار تك ــر م ـ تــأ ير ايظــاليب اي ــرا طــق الصـ ـ ل مالم مةــات

الم تمةــة ،ــت يظــت ي ت يظــت ل نــمو الممرــمةات منــمو ايظــاليب التــق ي ــت
ا نمو المم مر المرتوب لليه.

 -2لراظات تظــت لل التعـرل ةمـ ل ارمـة الوـلرة ةمـ الوـ ار ة ماالظـتيعاب متةيـل ــلو
اللراظات طق ت ليل نمو ممظـتما مرمم الرظــالة منـمو ايظـممب الـلي يمـب ت

يظت ل طق تولي رظـالة معينة لكـق يــولر مظـتما معـي ةمـ ق ار ت ـا ماظـتيعا ا،

يــر االتص ــاذ مـ ـ ت يكت ــب لرمــة ظ ـ ـ ملة ممر ــمح معين ــة

ينــه إلا م ــا تمكـ ـ

لمم ـمر معـي طأنـه ظـي وق لرمــة إق ـاذ ك يـرة ةمـ قـ ار ة رظـاامه ،مـ اي ــل طــق
االةت ــار ــال
ا.

مرــمم الرظ ــالة مشــكم ا مترتيــب تطكار ــا مايظ ـ ــممب المظ ــت ل

 -3ــمث مظ ــتمعق ممش ــا لي اإللاة ــة مالتميةبي ــم م ــق الت ــق تظ ــت لل
التعرل ةم مـلا إق اذ المظتمعي مالمشا لي ةم

ـرامج إلاةيـة تم

تميةبيمنية معنية ،ممـلا تةريذ تظـاليب تولي معينة مظــاةات اظـتماو
تم مش ــا لة معين ــة م ي ــر للـ ـ مـ ـ المتييـ ـرات الت ــق ت ــؤ ر ط ــق طعالي ــة

ال رامج اإللاةية مالتميةبيمنية ،متظـت ل االظتوصـا ات ـي المظـتمعي
مالمشا لي
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م اإلر ــاطة الـ ـ

ـ ــلو الل ارظ ــات الرايظ ــية تمم ــل ممممة ــة ت ــرا مـ ـ الل ارظ ــات م ــذ

ا ت ـارات ت ميــذ ـرامج العــالقات العامــة مقيــاس تأ ير ــا منتاام ــا ،مالموــا الت المركـبة
لل التعرل ةم مـلا تلكــر الممـا ير لـ عض تمـ اب ال رنـامج االتصـالق ،مت ميـذ

الت ــأ يرات الم تمة ــة ل رن ــامج العـ ــالقات العام ــة ةمـ ـ ايطـ ـرال مالممممة ــات مـ ـ م ارة ــاة

ةنص ــر المق ــت م يع ــة ايطـ ـرال مرلمل طع ــذ الممممة ــات ،مالل ارظ ــات التمري ي ــة الت ــق
تعتمل ةم قياس طرمق النتااج ي ممممةات عر ا تمري ية التق تعتمل ةم قيـاس
طـرمق النتـااج ـي ممممةـات عرـ ا تمري يــة تعررـت ل رنـامج ةالقـات ةامـة معــي

ماي را قياظية ل تتعرض له ملراظة مـلا التأ ير ال ـالث ةم الممـممةة التمري ية

م ـكــلا.

المراجعة الشـاممة لمبرنامج

ت ايلمات ال ي ـ ــة الت ـ ــق ةرر ـ ــنا ل ـ ــا تعت ـ ــر مةي ـ ــلة ،ملكن ـ ــا تو ـ ــيس ايم ـ ـ ـ اب تم
الو عــمليس ال رنــامج ك ــكذ ،م ــم اي ـ ـ  ،لــلل يمــب ت تكــم
شـاممة ةم النتااج الكمية طق رــم اي ــلال الم للة.

نــا مرامعــة لمريــة

مم ـ النوــا التــق يمك ـ االظــتعانة ــا طــق التوــمي الــلمري ل رنام ـ ــج ة ــالقات ةام ــة

مظتمرة ما يمق:

-1فيما يتعمق باألهــــداف:

ــذ ــق م ــللة مرــمح؟ ــذ ــق مة ممــة طــق ممي ـ تم ـ اب المنظمــة؟ ــذ نــا
ـامة ال

صـمذ مماطوة مـ ة معينة ةم

-2فيما يتعمق بالتـنظيم:

ذ ـنا ت ار

ـلو اي ـلال؟

ي مظاال العـالقات العامة ت تن ا ممبةة ي تك ـر مـ تلارة؟ ــذ

يتمت مظامذ العــالقات العامة المظـانلة مالتأييـل الكـاطق مـ مانـب اإللارة؟ ــذ ةــلل

مم ارة متلريب العاممي كال لت ويق ت ـلال العـالقات العامة؟
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-3فيما يتعمق بالمضمون:

ـ ـ ــذ ال ارمـ ـ ــج ماينشـ ـ ـ ة تع ـ ـ ـ

اةت ـ ــا ار كاطي ـ ــا لك ـ ــذ طا ـ ــات تم شـ ارا ـ ـ ـ المم ـ ــمر (

مظــت مكي  ،ةــاممي  ،مظــا مي  ،مؤظظــات ماليــة ،مظ ــااذ إةــال  ،مــمرلي  ،مؤظ ــظات

تعميمية )؟

-4فيما يتعمق بقياس النتائج:

ـذ نا العاممم مالممال متأييـل اإللارة الالبمـي لويـاس نتـااج العمـذ؟ الـ تي مــلا

يمك موارنة ـلو اينشـ ة م يمت ا طـق المنظمـات اي ـرا المشـا ة؟ ــذ طــكرت طـق
اظتـ لا مظتشار ارمق لمعـالقات العامة لمويا مرامعة راممـ ؟
-5فيما يتعمق بالرقابة:

ما ق ال

مات التق ات لت ا لت ظي تنش ة العـالقات العامة طق المظتو ذ طق رـم

نتااج المرامعة؟ ما ق ال

ـمات التق يمب اآلم ــر ات ال ا طق الظــنمات الوالمة؟

مةمـمما طأننا يمب ت نؤكـ ــل مـ ـرة ت ـرا ةمـ مـا ل نـا إليـه مـ ت العـ ــالقات العامـة

ممممة ــة مـ ـ المظ ــاال مالةن ــم مال

ـ ـمات المتلا م ــة المتكامم ــة ،ت مظية ــة التو ــمي

اللات ظـ ـما المر مية تم الشــاممة تظتمم كـذ ال وـااق ةـ ال رنـامج الـلي تـ تنةيـلو

مرلمل الةعذ التـق ت يرت ـمله ،مالمعمممـات المرتـلة شــأ مرـممنه متظـممب م ريوـة
م ار ممعمممات مـليلة ،كـمــب مـ ةمميـة ال ـمث مكمـولمــة إلةـالة ةمميـة الت
متصـ ـ ي

ع ــض اي

ـي

ـ ــا الت ــق ا ــت ال ـ ـ ة الظ ـ ــا عة ،ـ ــت يمك ـ ـ رظ ـ ـ ـ متنةي ــل

رنامج ةــالقات ةامة طعــاذ توذ طيه العـيمب إل لرمـة ةالية

يـعال توميمـه م ار ــميا

مكميـا ،م ــكلا تظــتمر لمرة ال ـ مث مال رمم ــة مالتنةيـل مالتوــمي كـمم ــر تظــاس لعمميــة
العـالقات العـامة اةت ار ـا مظيةة إلارية ا تة م مظـاال المشـرمو ال ـليث.
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