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مقدمة 
العالقات العامة ظاهرة اجتماعیة وجدت بوجود اإلنسان، وألن اإلنسان كائن 

اجتماعي بطبعه فمن الضروري أن یعیش في مجتمع بشري یتصل ویتواصل مع 
غیره في إطار مجتمعه الصغیر ومع المجتمعات البشریة األخرى، ذلك ما تفرضه 

حتمیة المصالح وتبادل المنافع، فالبد في مثل هذه الحاالت أن ینشأ نوع من 
العالقات العامة بمعناها العام والتي تتمثل في أبسط صورها في تبادل األحادیث 

واألخبار واالتصال من أجل التفاهم. 

و تعد العالقات العامة من األنشطة الهادفـة إلـى دراسـة الجمهـو ر والتعـرف علـى 
أفكـاره وآرائـه واتجاهاتـه نحـو المنظمـة أو اإلدارة التـي تتعامـل معـه، ومـن ثـم نقـل هـذه

األفكـار واآلراء إلى اإلدارة لتعدیل سیاستها وبرامجها بشكل یتناسب مع تلك اآلراء
واالتجاهات،و تقـوم العالقـات العامـة علـى تبـادل اآلراء وعـرض الحقـائق وتحلیـل

االتجاهـات للـرأي
:اىم اتجاىين نشاطات العالقات العامة تسمكوفي قطاع االعمال  العام،
 مةن ومةا تقدمةو المؤسسةة وعمميةا بحقيقةة إلعالمةو الجميةور إلة  المؤسسةة مةن

.اإلعالم المناسبة وسائل ومستخدمة الصد  بذلك متوخية خدمات،

 كةان نشاطيا، سةواء وتجاه نظره تجاىيا وجيات المؤسسة لنقل إل  الجميور من
.العام الرأيوقياس  لدراسة العممي النيج إل  بذلك مستنداً  معنوًيا، أو مادًيا

نمةا معيةا، المتعاممةة والجمةاىيرالمؤسسةات  عمة  العامةة العالقةات دور يقتصةر وال وا 
المجتمةع  وبةين جيةة، مةن تمةك المؤسسةات بةين العالقةات و الةروابط تقويةة إلة  يتعةدى

 .والسريع والمبرمج المخطط تحركال خالل من وذلك ثانية، جية من بكافة مؤسساتو

 نشأة العالقات العامة وتطورها  :أوال
وظيور الثورة  الحاجة الممحة إل  التجديد والتغير في الحياة اإلنسانية ادى ازدياد

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

الوحدة التعلیمیة األولى 
عوامل نشوء العالقات العامة 
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والعالقات العامة من أحدث العموم انفصمت عن العموم االجتماعية بالرغم من 
 .حداثتيا كعمم فإننا نجد ليا جذور تعود إل  البدايات األول  لإلنسان

ثم  ،وترجع أول  ىذه العالقات إل  تمك التي كونيا اإلنسان مع أسرتو التي ولد فييا" 
ثم تكونت  ،اتسعت ىذه الوحدة االجتماعية حت  صارت عشيرة تتكون من عدة أسر

الوحدة االجتماعية التي يرتبط بيا وكمما اتسع نطا   ،القبيمة من جمع العشائر
اإلنسان كمما اتسعت دائرة عالقاتو وتشعبت ىذه العالقات وأصبحت تتجو من 

 ."البساطة إل  التعقيد

سبات عم  نشر األخبار كما كان رؤساء القبائل يحرصون في مختم  المنا"
عندما  والمبادئ، ثم اتخذت العالقات العامة شكال تخصصيا بعد ذلك والتوجييات

استعان رؤساء القبائل بالسحرة واألطباء ومن يجيدون فنون التعبير البدائية من إنشاد 
 ".وقرع لمطبول وغير ذلك
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 :العالقات العامة عند قدماء المصريين
حرص مموك مصر الفرعونية وكينتيا عم  اإلتصال باألىالي حيث كان الكينة 

المظالم التي يمكن أن يتعرض ليا  لمفرعونلمناس كما ينقمون  الفرعونينقمون أحكام 
 .الشعب

كما اىتموا بتسجيل مختم  األحداث اليامة في مجتمعيم من انتصارات حربية 
قامة الجسور اآلبار و سواقي المياهو بعثات تجارية ومشروعات كبرى كحفر    .وا 

قناعيم بأن الحا  كم يعمل منكل ىذا كان بيد  اإلعالم بيا وكسب تأييد الجماىير وا 
 وجوانبيا لنقش التعاليم الدينية وصورا دكما استخدموا واجيات المعاب ،أجل رفاىيتيم

كما حدث عندما  ،عمييا األحداث البارزة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو دينية
حيث أعمنت ىذه  العرش ثم توحيد الوجيين القبمي والبحري" مينا " اعتم  الممك 

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

 الممك مينا  
 :العالقات العامة عند بابل وآشور

كان لمموك بابل صح  تسجل فييا الحوادث اليومية كما توجو عن طريقيا 
كان يدعوا عمالو وموظفيو في " حمورابي " التعميمات ويحدثنا التاريخ بأن الممك 

وفي  ،القمح حصاداألقاليم لمحضور إل  بابل في األعياد والمناسبات وخاصة عيد 
حضور ىذا العدد الكبير من  ىذا الوقت يستطيع أن يذيع أوامره وتعميماتو في

 .وبذلك يضمن وصول تعميماتو إل  كافة أنحاء المممكة المسؤولين
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 حمورابي
كما كان األشوريون يستخدمون الموحات الطينية التي تتضمن النشرات المصورة 
والتي تروي حوادث انتصاراتيم وما فعمتو جيوشيم من التنكيل باألعداء ويعرضونيا 

 .رعيم الكبرىفي قاعاتيم وشوا

 انتصارات بابمية 

 العالقات العامة عند اليونان والرومان 
اىتم الرومان واليونان باالتصال بأفراد الشعب وتوسعوا في أنشطة العالقات العامة 

لما عرفوه عن إرادة  ،ألن حضارتيما كانتا تعتمدان عم  ثقة أفراد الشعب وتأييده
ونمت العالقات العامة واىتمت باالتجاىات السائدة وميول الناس في  ،الشعوب الحرة

 .المدن اليونانية خاصة بعد ظيور بعض المبادئ الديمقراطية
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هوميروس   
الشعرية كأشعار ىوميروس والنشرات واستخدموا العديد من الوسائل منيا القصائد 

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

 العالقات العامة في التراث العربي
العالقات العامة كفمسفة ترتبط بوجود اإلنسان العربي وطبيعة حياتو المرتبطة 

المترامية األطرا  التي ال تخف  شيئًا والتي طبعت ساكنييا عم  الحرية بالصحراء 
والصراحة في التعبير عما في نفوسيم ولو كان في ذلك شقاؤىم كما في حالة الشعراء 

وكان العربي حرًا حرية ال تجدىا , الذين كانوا يالقون االضطياد بسبب أشعارىم 
 .يمة وال شيخيا يتدخالن في حرية الفردسوى بعض القيود من التقاليد ولم تكن القب

بسبب طبيعة حياتيم تمك كان العرب يخمقون المناسبات لالجتماع وتداول األخبار  
ومن ذلك الحج إل  الكعبة , وتبادل األفكار لربط بيئتيم الشاسعة بأواصر إعالمية 

الشعراء في موسم معين واألسوا  األدبية التي كان يجتمع فييا الناس لالستماع إل  
جراء المناقشات التي تؤدي إل  التعار  والتقارب بين الفئات والقبائل المختمفة  .وا 
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حيث تعتبر األشعار , وقد لعب الشعر والشعراء دورًا ىامًا إعالميًا في تاريخ العرب  
السجل الذي دون فيو تاريخيم وما دار فيو من أحداث وما كان موجودُا في مجتمعيم 

وكان لمشاعر وظائ  إعالمية واضحة فيو الذي يثير الحماس , قاليد من عادات وت
في نفوس المقاتمين ويدفعيم إل  االستبدال في الحرب وىو لسان القبيمة والمدافع عنيا 

 .يشيد بمآثرىم ويمتدح أبناءىا ويياجم أعدائيا ويسمط األضواء عم  عيونيم

 يةاإلسالمالحضارة العالقات العامة في 
الحضارة اإلسالمية مفيوم العالقات العامة واألساليب والوسائل التي  لقد طورت

بل أنيا قدمت األساس الذي يمكن أن تستند عميو العالقات العامة  ،تستخدم فييا
لذلك نجد أن الدعوة  ،حيث أن اإلسالم عني باإلنسان وكرامتو وأفكاره ورغباتو

 .اإلسالمية لم تأخذ نيج الفرض بل إنيا اعتمدت عم  البرىان والحجة في نشرىا
بنوعييا  االتصالية ساليباأل( صم  اهلل عميو وسمم  )الكريم كما استخدم الرسول

حيث كان يوفد الرسل ويبعث بالكتب إل  المموك  ،الشخصي وغير الشخصي
 .مواألمراء ويدعوىم إل  اإلسال

ووضوح اليد  ودراسة المجتمع واتجاىات أفراده والتي تعد من أحدث  اً فاإلقناع إذ
 ،عمميات العالقات العامة التي وصل إلييا خبراء العالقات العامة في القرن العشرين

 .قد مارسيا المسممون منذ أربعة عشر قرنا مضت
قيمة اإلنسان من إن العالقات العامة ال تنشأ إال في جو ثقافي وحضاري يؤمن ب 

ولقد , حيث ىو إنسان لو كرامتو ولو حقوقو عم  اآلخرين وعميو واجبات نحوىم 
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جاء بيا القرآن وتول  رعايتيا , توفرت ىذه المعاني في المجتمع اإلسالمي األول 
ولقد كرمنا بني "  :بقولو تعال , رسول اهلل صم  اهلل عميو وسمم والخمفاء من بعده 

وفضمناهم عمى كثير ممن , البر والبحر ورزقناهم من الطيبات آدم وحممناهم في 
 .سورة اإلسراء – 07اآلية "  خمقنا تفضيالً 

كما نظم اإلسالم العالقة بين المسممين نظامًا يدعو إل  تبادل االحترام بينيم واالبتعاد 
 يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم"  :عن تحقير بعضيم بعضًا فقال تعال 

وال , عسى أن يكونوا خيرًا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن 
– 11اآلية "  بئس االسم الفسوق بعد اإليمان, تممزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب 

 .الحجرات

المسممون أخوة متحابون متعاونون متساوون ال فضل بينيم " وفي الحديث الشري   
يا أيها الناس إن ربكم "  :صم  اهلل عميو وسمم الكريم الرسول يقول,  " إال بالتقوى

ن أباكم واحد كمكم آلدم وآدم من تراب  ليس , إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم , واحد وا 
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  
 –حكامًا ومحكومين  –اإلسالمي العالقات العامة كفمسفة تحكم سموك أفراد المجتمع 

وكنشاط إعالمي متخصص ييد  إل  ربط الدولة بالفرد والجماعة لشت  الوسائل 
 .وأساليب االتصال الفردي والجماعي

 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 
كما اتصفت ىذه العصور باالنحالل االقتصادي واالجتماعي  والتعصب الديني،

 .ذ اإلقطاعيوانتشار النفو 
وتحديو لسمطان الكنيسة، جعل " ر ثمارتن لو " لكن الثورة البروتستانتية التي قام بيا 

 ،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
وتأييدىم وتعاونيم،ثم حذت الكنيسة ساىموا في النشر واإلعالم لكسب ثقة الجماىير 

 .الكاثوليكية حذوىا أيضا لكسب تأييد الجماىير التي تأخذ بالمذىب الكاثوليكي
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العالقات العامة في العصور الحديثة
قد استخدم ألول مرة في السنوات  ،إن اصطالح العالقات العامة بمعناىا الحديث" 

من مدرسة بيل لمقانون " دومان ايتون " وقد كان  ،األخيرة من القرن التاسع عشر
العالقات العامة " بعنوان  2881أول من استخدم االصطالح في خطاب ألقاه 

م 2021م وكذلك سنة  2091ثم ظير االصطالح سنة " وواجبات المينة القانونية 
" و أوماي" و"بمتيمور " في األحاديث التي ألقاىا مديرو شركات السكك الحديدية في 

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

رغم ما قوبل بو من سخرية عم  أنو اصطالح مراد  لعبارة " العالقات العامة 
ن كان ينطوي عم  تفخيم فالسكرتير الصح  ."سخي  ي وا 

كان  حيث ،ولم تظير العالقات العامة بشكل أكثر وضوحا حت  الثورة األمريكية" 
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 

ن، لجذب انتباه الجميور، واستخدموا مجموعة من الرموز إلحداث حفمة شاي ببوسط
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 "

ول ليكون السكرتير إذ اعتمد عم  صحفي ساب  وىو أموس كيند ،العامة السياسية
 .الصحفي ويتول  شؤون العالقات العامة ويساعده في قضيتو

أما التكتيكات األول  لمعالقات العامة الحديثة فترجع إل  العقد األول من القرن 
م  2091ىو رائد العالقات العامة إذ قام عام  " ليي إيف" حيث يعتبر  ،العشرين

" إيفي لي " وبعد سنوات قميمة أصبح " كر جورج بار " بافتتاح مكتب لالستثمار مع 
وأكد أن مشكمة رجال األعمال ال "  فقد "ممثال لشركة الفحم ولسكة حديد بنسمفانيا 

بل أكد أن عصور الجماىير واستغالليا قد  ،يمكن أن تحل باستخدام الدعاية الكاذبة
وأن النزعة اإلنسانية و المسؤولية االجتماعية والمعاممة  ،ولت وال يمكن أن تعود

ونادى بضرورة معاممة المستخدمين والعامل  ،الطيبة ىي التي تحل فيم مشاكميم
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وكذلك ينبغي أن تعمل عم  رعاية مصالح  ،معاممة إنسانية ومنحيم األجور المجزية
 .الجماىير الخارجية

 مؤسس عمم العالقات العامة"  ليي إيف"   
قد نجح في تحديد معالم العالقات العامة ويرجع إليو الفضل " إيفي لي " وبيذا يكون 

حيث يحددىا نشاط مزدوج  ،األول في إرساء قواعدىا عم  أسس عممية وخمقية سميمة
صريحا بمعن  أنيا تتضمن أيضا إعالم الجماىير بحقيقة المؤسسة إعالما  ،االتجاه

أيضا أن اإلعالم والنشر " إيفي لي " كما أوضح  ،ال موارية فيو وال سرية وال كتمان
كل ىذه  ،وكان لتقديمو ،ولكنيما أداة واحدة من أدواتيا ،ليسا ىما العالقات العامة

 األفكار لقبوه برائد العالقات العامة 
لعامة وىما كارل بعد الحرب العالمية األول  ظير رائدان في مجال العالقات ا" 

دوارد بيرن بمورة الرأي " الذي أصدر أول كتاب في العالقات العامة بعنوان  يزبايوير وا 
وأما بايوير فقد أنشأ مؤسسة لمعالقات العامة والتي  ،م 2011والذي نشر عام " العام 

 .مازالت أكبر مؤسسة لمعالقات العامة في العالم
اكتسبت العالقات العامة أىمية متزايدة لدى النشاط ومنذ الحرب العالمية الثانية فقد " 

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

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

ة بوسطن في أمريكا مثال درجات الماجستير والدكتوراه في العامة وتمنح جامع
العالقات العامة واالتصال باإلضافة " العالقات العامة واالتصال، وذلك في مدرسة

 .معيد آخر يمنح دراسات في العالقات العامة بأمريكا وحدىا إل  حوالي مائتي
" ولعل  ،لخمسينياتأما في الوطن العربي فقد عرفت العالقات العامة في مصر منذ ا

" العالقات العامة والمجتمع " ىو الرائد في ىذا المجال إذ أصدر كتاب " إبراىيم إمام 
م وقام بتدريس العالقات العامة لطمبة قسم الصحافة بجامعة القاىرة في  2090عام 

وىكذا كان كتاب (  2098 – 2091) الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
ىو مقدمة دخول عمم العالقات العامة إل  الوطن العربي ويتحدث إبراىيم إمام 

و لم أكن أتصور أن ىذا العمم الذي قدمتو ألول مرة " :إبراىيم إمام عن التجربة بقولو
وسرعان ما  ،سو  يمق  ذلك اإلىتمام الكبير الذي لقيو داخل الجامعة وخارجيا

ات ومعيد اإلعالم ومعيد أنشئت معاىد لدراسة ىذا العمم في مصمحة االستعالم
كما اىتمت بو وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعميم  ،ومعيد اإلرشاد القومي ،االشتراكي

وغيرىا  ،وىيئة اإلذاعة ومؤسسة السياحة والفناد  ووزارة الشباب ووزارة الحكم المحمي
 ."من الوزارات والييئات 

لعامة وزيادة فعاليتيا ذلك التقدم ومن بين العوامل التي ساعدت عم  نمو العالقات ا
الذي طرأ عم  وسائل اإلعالم مما سيل عميو اإلتصال بكافة الجماىير في كافة 

 .ولم تكن ىذه الوسائل الحديثة متاحة من قبل ،أرجاء العالم في وقت قصير
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 بالعالقات العامة  االهتمامعوامل  :ثانيا
وقد مرت  ،قد مورست منذ القدم أشرنا فيما سب  إل  أن العالقات العامة كنشاط

مراحل وخالل كل مرحمة من ىذه المراحل كانت تبرز مجموعة من العوامل تؤدي 
ولعل أبرز ىذه العومل  ،إل  تطور العالقات العامة إل  أن برزت كعمم مستقل بذاتو

 :التي أدت إل  زيادة االىتمام بيا ما يمي
أوائل القرن التاسع عشر الفرصة ميدت الثورة الصناعية في :الثورة الصناعية-2

 ،وذلك لما نتج عنيا من تطور ىائل في أدوات اإلنتاج ،لتطبي  مبادئ اإلدارة العممية
وأمكن التغمب عم  ،األمر الذي تطمب دراسات متعددة لموقت والحركة ،وأساليبو

وظيرت الصناعات الضخمة التي استخدمت آال  ،مشكمة ندرة عوامل اإلنتاج
( مجمس اإلدارة ) فظيرت مشاكل بين صاحب العمل  ،ماليين المستيمكينالعمال و 

والعمال داخل ىذه المصانع وصاحب ىذا التطور تكوين نقابات لمعمال لمدفاع عن 
وقامت اإلضرابات من وقت آلخر احتجاجا عم  سوء  ،مصالحيم اتجاه اإلدارة العميا

فع أجور تتناسب مع الجيد المعاممة والمطالبة بتوفير ظرو  عمل أفضل ونظم لد
 .  المبذول

وبعدىا زاد ضغط الرأي العام عم  جميع الشركات والمنشآت إلنصا  العمال " 
كل ىذا كان نقطة البدء إليجاد حمقة اتصال بين اإلدارة والعمال  ،وتمبية مطالبيم

كحاجة ممحة من أجل إيضاح وجية نظر المنظمة وشرح كل ما يتعم  بسياستيا 
جراءاتيا من جية ومن جية ثانية إن ظيور اإلنتاج الكبير أدى إل  تباعد  ،وا 

 :جراءات التاليةوبالتالي دعا إل  القيام باإل ،المسافة بين المنتج والمستيمك
العمل عم  إيجاد مجموعة من األفراد والمنظمات ومشاركتيم كوسائط   لتسييل  –أ

توفير السمع لجميع المستيمكين من جية، ولمساعدة وتمكين المنظمات المنتجة 
ولتوثي  وربط العمالء  ،من تصري  جميع سمعيا المنتجة من جية ثانية

 .بالمنشآت من جية أخرى
حداث عالقات طيبة مع الجماىير  العمل عم  -ب إعطاء أىمية خاصة إليجاد وا 

 .وكذا زيادة عدد الجماىير المتصمة بالمنظمات عم  اختال  أنواعيا
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كل ىذه التغيرات التي رافقت الثورة الصناعية أدت في نياية المطا  إل  إرضاء 
ل  تحقي  أىدا  المنظمة في نفس الوقت ثانيا باستخدا م العالقات الجماىير أوال وا 

 .العامة
كل النتائج التي انبثقت عن الثورة الصناعية والتغيرات :حدة المنافسة زيادة -2

أدت إل   ،التي أحدثتيا من تطبي  لمبادئ اإلدارة العممية والتخصص وتقسيم العمل
مما أدى إل  إل  زيادة المعروض من  ،التغمب عم  مشكمة ندرة عوامل اإلنتاج

( قمة المعروض )المنتجات عن حجم الطمب عمييا وتحول السو  من سو  بائعين 
وىذا التطور أدى إل  زيادة حدة المنافسة بين الشركات محاولة  ،إل  سو  مشترين

شباع رغباتو  .إلرضاء المستيمك وا 
 ،ا إل  صناعات مختمفةبل امتدت أيض ،ولم تقتصر المنافسة بين الشركات فقط

وكذا  ،فمثال أصبحت ىناك منافسة بين الصناعات الكيميائية وصناعة المنسوجات
 .بين صناعة الور  والزجاج والبالستيك وخاصة في مجال التعبئة والتغمي  

وقد أدت حدة المنافسة بين الشركات إل  اإلىتمام بإرضاء رغبات واحتياجات 
وأخذىا في المرتبة األول  عند  ،ساسية ألي منظمةالمستيمكين كأحد المجاالت األ

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

كل  ،رىوخم  صورة ذىنية جيدة لمشركة في أعين الجماىير مقارنة بالشركات األخ
ىذه األسباب مجتمعة أدت إل  اإلىتمام بالعالقات العامة كأحد وظائ  اإلدارة 

 .المتخصصة 
إن انتشار التعميم والثقافة بين كافة :تزايد الوعي من جانب جماهير الرأي العام -3

أفراد المجتمع أدى إل  تزايد الوعي لدييم الذي دفع بدوره إل  ظيور الحاجة إل  
صحيحة حول كافة المتغيرات المتعمقة بالقرارات والسياسات الخاصة المعمومات ال

 .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 

حافظة عم  مصالح المستيمك وحماية حقوقو ورفض التعامل مع جمعيات الم
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الشركات التي تمجأ إل  سياسة الخداع والتضميل أثناء حثيا لمناس عم  التعامل 
وشراء سمعيا و تقوم بإمدادىم بمعمومات خاطئة عن منتجاتيا سواء من خالل  ،معيا

 .اإلعالنية المضممةاإلعالن أو البيانات المدونة عم  غال  السمعة أو الحمالت 
لذلك وانطالقا من ىذه الناحية بالذات اتضح دور وأىمية العالقات العامة في بناء 
يضاح أبعاد القرارات  جسر من الثقة والتفاىم بين المنظمة وجماىيرىا من أجل شرح وا 

 .والسياسات التي تتخذىا بخصوص المنتجات التي ستقوم بتقديميا لمجماىير
إن التطور اليائل الذي عرفتو وسائل اإلتصال :تصالتطور وسائل اال  -4

وقد راف   ،من ظيور المذياع والتمفزيون جعل األخبار آنية ،الجماىيري عبر الزمن
تطور وسائل اإلتصال الجماىيري تطور الصحافة من حيث أساليب الطباعة 

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

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

يتميز العصر الذي نعيش فيو اليوم بالتبعية :االعتمادية تزايد عالقات -5
فاألفراد في محاولتيم إلشباع  والمنظمات المختمفة، المتبادلة بين األفراد واالعتمادية

احتياجاتيم االقتصادية واالجتماعية والروحية أصبحوا يعتمدون إل  حد كبير عم  
يعتمدون عم  المشروعات  فيم ،تعاون اآلخرين سواء كانوا أفرادا أو منظمات

المختمفة لتوفير فرص العمل،وعم  المحافظة في توفير الطعام والممبس وعم  
ىذه العالقات ذات الطبيعة االعتمادية أدت إل   ،الحكومة إلمدادىم بالمنافع والحماية

 .بروز أىمية العالقات اإلنسانية في الحياة المعقدة
تعتمد عم  األفراد في إمدادىا بالمعارات  ومن جانب آخر فإن التنظيمات المختمفة

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

 .اإلىتمام بالعالقات العامة كفمسفة ووظيفة تحكم نشاط أي منظمة
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وضرورة  ،إذن كل ىذه العوامل أدت إل  زيادة اإلىتمام بالعالقات العامة      
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

دار المعرفة ا الجامعية ،بدون طبعة ،العالقات العامة والخدمة اإلجتماعية ،محمد بيجت جاد اهلل كشك –
 .3002 ،اإلسكندرية ،الحديثة

 .8991 ،القاىرة ،دار قباء ،بدون طبعة ،بالجماىير بين اإلعالم والتطويع والتنمية االتصال ،أحمد بدر –
 ،8991 ،عمان  ،دار الشرو  ،8ط ،اإلنساني واالتصالالعالقات العامة  ،صالح خميل أبو أصبع –
 ،دار المعرفة الجامعية ،بدون طبعة ،في مجال العالقات العامة االجتماعيةالخدمة  ،محمد مصطف  أحمد –

 ،3002اإلسكندرية 
  ،8991 ،عمان ،دار مجدالوي ،8ط ،الدعاية واإلعالن والعالقات العامة ،محمد جودت ناصر –
 .1980مختار التيامي و آخرون، مبادئ العالقات العامة في البمدان النامية، وزارة التعميم العالي، بغداد، -
 .1988المبادئ و التطبي ، القاىرة، : محمد فريد الصحن، العالقات العامة-
جون شومالي و دنيس ىويسمان، العالقات العامة، ترجمة محمد صالح العسمي، سمسمة دراسات -

 8991ية،األلكسو، تونس،   إعالم
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 الثانيةالوحدة 
 .مفيوم العالقات العامة وآلية عمميا

.العامة العالقات ماىية

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

.العاـ الرأي التأتير عمى

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

العامة العبلقات بيف الصمة وتوضيح، والغموض المبس إزالةالوحدة الدرسية  ىذه ف  وسنحاوؿ
وظائفيا، أىدافيا ذكر م ، العامة لمعبلقات التاريخ  بالتطور مروراً ، االتصاؿ األخرى وفنوف

  .مختمؼ المنظمات ف  وأىميتيا

 التعريف بالعالقات العامة
والػػذي يعنػػ Public-Relations االنجميػزي التعبيػػر مػػف العامػة العبلقػػات عبػارة وتشػتؽ

العبلقػات مفيػـو تحديػد فػ  المختمفػة النظػر وجيػات نعػرض أف وقبػؿ، العبلقػات بػالجميور
.وعامة عبلقات ىما كممتيف مف المكوف ىذا المصطمح تحميؿ نحاوؿ، العامة

وقبؿ أف نعرض وجيات نظر العمماء ف  تحديد مفيػـو العبلقػات العامػة سػنحاوؿ تحميػؿ ىػذا 
 .المصطمح

 تعن  حصيمة الصبلت واالتصاالت التػ  تتػوفر بػيف ىيئػة والجمػاىير  :فكممة عالقات
وباعتبارىػػا ىكػػذا فيػػ  ذات اتجػػاىيف وليػػا طػػرفيف يتحكمػػاف فػػ  ىػػذه ، يػػاالمتعاممػػة مع

 .الصفات بحيث يشترط قياميا عمى وجودىا
 تشػػمؿ عمػػـو وكافػػة الجمػػاىير المختمفػػة التػػ  تتصػػؿ عمميػػا أو تػػرتبط  :وكممةةة عامةةة

 .مصالحيا ونشاطيا بالييئة
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:صعوبات متعددة مف أىمياوالتعريؼ ف  العمـو االجتماعية ليس ميمة سيمة ولكنو يواجو 
خضػػوع العمػػـو االجتماعيػػة لااعػػدة النسػػبية فيػػ  ليسػػت مطماػػة ولكػػف مايػػدة بايػػود تبلتػػة -1

 :ى 
، فالعمـو االجتماعية متغيرة مف زمف آلخر وتخضػ  لتغيػرات الزمػاف :النسبية الزمانية -

 .العمـووالنسبية الزمانية ليست قاصرة عمى العمـو االجتماعية بؿ تخض  ليا كافة 
إال أنيػػا ، فػػالعمـو االجتماعيػػة بػػالرغـ مػػف خضػػوعيا لمعػػايير عامػػة :النسةةبية المكانيةةة -

عمػػـ االجتمػػاع و  لػػذلؾ ظيػػر مػػا يسػػمى بعمػػـ االجتمػػاع األمريكػػ ، تتػػأتر بطػػاب  البيئػػة
....السوفيت  وىكذا

فػالعمـو االجتماعيػة تخضػ  لمفػروؽ الفرديػة وتتػيح وجيػات النظػر  :النسبية الشخصية -
لمعمماء بصورة أكبر مف العمـو الطبيعية فميذا فف  الغالب نجد أف التعريؼ يعبر عػف 

 .وجية نظر صاحبو

صػػعوبة وضػػ  تعريػػػؼ بصػػفة عامػػػة إذ أف أي تعريػػؼ لظػػػاىره أو مينػػو قػػػد يركػػز عمػػػى -2
جانػػب معػػيف أو زاويػػة معينػػة فمػػف الصػػعوبة إيجػػاد التعريػػؼ الشػػامؿ الواضػػح الػػدقيؽ 

 .الموجز الجام 
.مراعاة االختصار ف  التعبير قد ينجـ عنيا عدـ الشموؿ والوضوح والتحديد -3

تعددت واختمفت مفاىيـ العبلقات العامة بتعدد واختبلؼ وجيات نظر الباحتيف لاد 
إلى  وقبؿ استعراض المحاوالت المختمفة لتعريؼ العبلقات العامة تجدر اإلشارة، والممارسيف

 : ما يم 
الممارسيف والكتاب يتفاوف حوؿ اليدؼ أو األىداؼ العامةإف معظـ الباحتيف و  -1

 .لمعبلقات العامة
تاـو العبلقات العامة عمى االتصاؿ بالجميور بوسائؿ مختمفة مشروعة بيدؼ خمؽ -2

.التوافؽ أو الفيـ المشترؾ بيف المنظمة وبيف الجميور
ساليبإف العبلقات العامة نشاط يتصؼ باالستمرارية ويعتمد عمى الطرؽ واأل -3

.المخططة
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إف العبلقات العامة تنطمؽ مف منطمؽ التوافؽ ف  المصالح بيف الجميور وبيف -4
.المنظمة

بيدؼ إلااء مزيد مف الضوء يمكف عرض بعض المفاىيـ الخاصة بالعبلقات العامة  وأخيراً 
أف دراسة نماذج مختمفة مف التعريفات إلى  عمى التطور الذي طرأ عمى مفيوميا باإلضافة

مفيـو واضح وشامؿ لمعبلقات إلى  التوصؿإلى  ينصب عمييا التركيز وىذا يؤدي ف  النياية
 .وفيما يم  أىـ ىذه التعريفات، العامة

 تعريف بول جاريت
، 1931تػػولى مسػؤوليتيا فػػ  شػركة جنػػراؿ مػوترز األمريكيػػة و  ىػو أحػد رواد العبلقػػات العامػة

دفاعيػة لجعػؿ المؤسسػة تبػدو فػ  صػور مخالفػة العبلقات العامة ليست وسيمة "حيث يرى أف 
نمػػا ىػػػ  الجيػػود المسػػتمرة مػػف جانػػػب اإلدارة لكسػػب تاػػة الجميػػور مػػػف  لصػػورتيا الحايايػػة وا 

 ."خبلؿ األعماؿ الت  تحظى باحترامو

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

فػػ  أذىػػاف الجمػػاىير تعبػػر عػػف الواقػػ  الفعمػػ  المشػػرؽ لممؤسسػػة بػػبل خػػداع أو تزييػػؼ طيبػػة 
إلػى  بمورتيا ف  أذىػاف الجمػاىير يسػتندإلى  ومف تـ فإف الصورة الت  تسعى العبلقات العامة

الحاياػػة ويمتػػـز بالصػػدؽ والصػػراحة والوضػػوح وىػػػ  بمبػػادئ أساسػػية أجمعػػت عمييػػا دسػػػاتير 
 .مختمؼ المجتمعاتالعبلقات العامة ف  
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فػ  ىػذا التعريػؼ إال  -الت  ى  جوىر العبلقات العامة –ورغـ عدـ وضوح عممية االتصاؿ 
 :أف أىـ ما يميزه عف غيره مف التعريفات تأكيده عمى حاياتيف أساسيتيف ىما

 .أف العبلقات العامة ينبغ  أف تكوف تعبيرًا صادقًا عف الواق  -
 .الدرجة الت  تحظى باحتراـ الجميورإلى  تسمو بأعماليا ال بد لمعبلقات العامة مف أف -

 :تعريف إدوارد بيرنز
التواصػؿ بالمعمومػات عػف طريػؽ اإلقنػاع والمبلئمػة لمحصػوؿ عمػى التأييػد العػاـ "يعرفيا بأنيػا 

 ". لنشاط أو ىدؼ أو حركة مؤسسة ما
 :أف العبلقات العامة نشاط ذو شعب تبلث ى : ويعرفيا تعريؼ آخر باولو

 .إعبلـ الجميور -
.إغراؤه بيدؼ تغيير اتجاىاتو وميولو -
والموائمػة ، بذؿ الجيود لمموائمة بػيف اتجاىػات شػركة أو مؤسسػة بجميػور المتعػامميف معيػا -

 .بيف اتجاىات المتعامميف وتصرفاتيـ وبيف اتجاىات الشركة أو المؤسسة
بلقػػات العامػػة تصػػؼ ىػػذا النشػػاط لمع" بيرنػػز " ونبلحػػظ أف التعػػريفيف السػػابايف التػػ  أوردىمػػا 

وأىدافػػو فػػ  قطػػاع األعمػػاؿ التجاريػػة أكتػػر منػػو فػػ  الاطػػاع الحكػػوم  وتيػػتـ تمػػؾ التعريفػػات 
غرائػػو ومحاولػػة ، بالعوامػػؿ النفسػػية لمجمػػاىير ولػػذلؾ ييػػتـ بموضػػوع التػػأتير فػػ  الػػرأي العػػاـ وا 

يػػػػار نجػػػػاح تغييػػػػر اتجاىاتػػػػو بمػػػػا يتفػػػػؽ وأىػػػػداؼ الشػػػػركة أو المؤسسػػػػة ومػػػػف ذلػػػػؾ يصػػػػبح مع
 .العبلقات العامة ف  مدى تأتيرىا عمى الجماىير

 :تعريف إبراىيم إمام
ىػ  العمػـ الػذي يػدرس سػموؾ األفػراد والجماعػات دراسػة عمميػة موضػوعية " العبلقات العامػة 

 "الوع  و  بغية تنظيـ العبلقات اإلنسانية عمى أسس مف التعاوف والمحبة
العامػة ىػو رعايػة العبلقػات اإلنسػانية السػميمة فػ   ومف ىذا التعريؼ نرى أف ىػدؼ العبلقػات

المجتمػػ  وكسػػب ود الجمػػاىير وضػػماف التفػػاىـ بػػيف المؤسسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة مػػف 
إيجاد التكيػؼ االجتمػاع  أو إلى  الجماىير مف جية أخرى كما تيدؼ العبلقات العامةو  جية

 .االنسجاـ بيف األفراد والمجتمعات
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 :ريطاني لمعالقات العامةتعريف المعيد الب
إقامػة إلى  الجيود اإلرادية الماصودة والمخططة والمستمرة الت  تيدؼ" العبلقات العامة ى  

 ."وتدعيـ واستمرار التفاىـ والفيـ المتبادؿ بيف أي منظمة وجماىيرىا
ونبلحظ أف ىذا التعريؼ يؤكد عمى أف العبلقػات العامػة عمػؿ عممػ  جػاد وماصػود ومخطػط 

إنمػػا أىػػـ مػػا يميػػز ىػػذا العمػػؿ ىػػو اسػػتمراريتو وذلػػؾ لكػػ  تػػتمكف العبلقػػات ، ىػػذا فاػػطولػػيس 
 .العامة مف مواكبة التغييرات الت  تطرأ عمى الرأي العاـ

بصورة دقياة ويعتبػر مصػطمح و  كما أوضح ىذا التعريؼ اليدؼ مف العبلقات العامة صراحة
طمح أوضح أف العبلقات العامػة ليػا ألف ىذا المص، أىـ ما جاء ف  ىذا التعريؼ( متبادؿ ) 

 :ميمتاف أساسيتاف ىما
عاداتو وتااليده ورغباتو ووجيات نظره ومعتاداتو ومشكبلتو وآمالو  –دراسة الجميور : األولى

 .وآالمو لك  تتمكف إدارة المنظمة مف أخذ كؿ ىذه العوامؿ ف  اعتبارىا
بحيػػث يػػتمكف مػػف فيميػػا وبالتػػال شػػرح ىػػذه السياسػػة لمجميػػور بمغػػة سػػيمة ومبسػػطة : الثانيةةة

 .يابؿ عمى التعاوف م  المنظمة ويادـ ليا كؿ تأييد ومؤازرة

:تعريف جمعية العالقات الدولية
العبلقػػػػات العامػػػػة ىػػػػ  وظيفػػػػة اإلدارة المسػػػػتمرة والمخططػػػػة والتػػػػ  تسػػػػعى بيػػػػا المؤسسػػػػات "

تيمتيػػا والحفػػاظ والمنظمػػات الخاصػػة والعامػػة لكسػػب تفػػاىـ وتعػػاطؼ وتأييػػد الجمػػاىير التػػ  
لضماف  قياس اتجاه الرأي العاـ: عمى استمرار ىذا التفاىـ والتعاطؼ والتأييد وذلؾ مف خبلؿ

توافاو قدر اإلمكاف م  سياستيا وأنشطتيا وتحايؽ المزيػد مػف التعػاوف الخػبلؽ واألداء الفعػاؿ 
  ". لممصالح المشتركة باستخداـ اإلعبلـ الشامؿ المخطط

ريػػؼ أوضػػح أف العبلقػػات ىػػ  وظيفػػة لػػئلدارة وأنيػػا تتسػػـ باالسػػتمرارية ونبلحػػظ أف ىػػذا التع
أف ىػػػدفيا األساسػػ  ىػػػو كسػػب التفػػػاىـ بػػػيف المنظمػػة وجميورىػػػا وأنػػو لػػػيس فاػػػط و  والتخطػػيط

 .كسب التفاىـ بؿ المحافظة عمى الفيـ واستمراره
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عامػة كمػا وكذلؾ يوضح ىذا التعريؼ أىميػة الػرأي العػاـ وقياسػو كوظيفػة أساسػية لمعبلقػات ال
أوضػػػح أف اإلعػػػبلـ الشػػػامؿ المخطػػػط ىػػػو أىػػػـ أدوات العبلقػػػات العامػػػة فػػػ  تحايػػػؽ أىػػػدافيا 

 .ووظائفيا الساباة

 :تعريف إدوارد ربنسون
ىػػو رئػػيس قسػػـ البحػػوث بمعيػػد العبلقػػات العامػػة األمريكػػ  الػػذي قػػاـ بدراسػػة تحميميػػة لػػبعض 

دد مػف المؤسسػات ذات األنشػطة الحاالت العممية الت  صادفت رجاؿ العبلقات العامة ف  عػ
:حاجة العبلقات العامة لمعناصر الستة التال إلى  المختمفة ومف ىذه الدراسة توصؿ ربنسوف

 .معرفة األساليب النظرية والعممية لتشكيؿ االتجاىات وتغييرىا -
.الادرة عمى التخطيط والتدريب عمى الميارات اإلدارية والتنسيؽ م  اآلخريف -
.مستوى اإلدارة العمياإلى  ضرورة رف  العبلقات العامة -
.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 ف  -

.تتعامؿ معيا تغمب عمى المشكبلت الت تحايؽ األىداؼ وال
وفػػػػ  رأي ربنسػػػػوف أف العبلقػػػػات العامػػػػة مػػػػا ىػػػػ  إال ممارسػػػػة تطبيايػػػػة لمعمػػػػـو االجتماعيػػػػة 
والسػػموكية وىػػو لػػذلؾ يػػربط بػػيف تطػػور العبلقػػات العامػػة وتطػػوير ىػػذه العمػػـو وقػػد اسػػتخمص 

 :روبنسوف التعريؼ التال  لمعبلقات العامة
: تماع  وسموك  تطبيا  ى  تمؾ الوظيفة الت  تتضمفالعبلقات العامة كعمـ اج" 

 .قياس وتاويـ وتفسير اتجاىات الجماىير المختمفة الت  ليا صمة بالمنظمة -
  زيادة التفاىـإلى  مساعدة اإلدارة ف  تحديد األىداؼ الرامية -
والوفػػػػاؽ بػػػػػيف المنظمػػػػػة وجماىيرىػػػػا وقبػػػػػوؿ ىػػػػػذه الجمػػػػاىير لمنتجػػػػػات المنظمػػػػػة  

.وسياستيا واألفراد العامميف بياوخططيا 
تحايػػؽ التػػوازف بػػيف أىػػداؼ المنظمػػة وأىػػداؼ ومصػػالح واحتياجػػات الجمػػاىير  -

.المختمفة الت  ليا صمة بيا
.تخطيط وتنفيذ وتاويـ البرامج الرامية لكسب رضاء الجماىير وتفاىميا -
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ات العامػػة ناػػدـ وبعػػد عػػرض التعريفػػات السػػاباة التػػ  تعبػػر عػػف وجيػػات نظػػر متعػػددة لمعبلقػػ
 :مفيومًا لمعبلقات العامة ف  اآلت 

 .العبلقات العامة عمـ اجتماع  تطبيا  يستفيد مف معطيات العمـو االجتماعية األخرى -
.إيجاد واستمرار التفاىـ المتبادؿ بيف منظمة ما وجميورىاإلى  تيدؼ -
والتنفيػػػذ  التخطػػػيطتاػػػـو عمػػػى الدراسػػػة و و  تعتمػػػد عمػػػى األسػػػموب العممػػػ  فػػػ  كافػػػة أنشػػػطتو -

.والمتابعة والتاويـ ف  كافة برامجيا
تسػػػػتخدـ أدوات متعػػػػددة فػػػػ  تحايػػػػؽ أىػػػػدافيا فيػػػػ  تعتمػػػػد عمػػػػى كافػػػػة وسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ  -

. الشخص  والجماىيري
.تيتـ بالرأي العاـ فتاـو بدراستو وقياسو ألنو التعبير الصادؽ عف الجماىير -
.ف  المنظمة والجماىير الخارجية عمى قدر سواءالجماىير الداخمية إلى  توجو برامجيا -
لمعبلقػػات العامػػة أجيزتيػػا المختمفػػة التػػ  تعمػػؿ عمػػى كافػػة المسػػتويات المحميػػة واإلقميميػػة  -

أو إدارة أو قسػػػـ فػػػ  أي ، والاوميػػػة واإلقميميػػػة الدوليػػػة والعالميػػػة وقػػػد تكػػػوف أجيػػػزة مسػػػتامة
 .منظمة وى  غالبًا توجد ف  كافة المنظمات

طرياػة فػ  أي، الجميػور مػ  بالعبلقػات تخػتص العامػة العبلقػات أف نجػد، مػا سػبؽ ؿخبل مف
برنػامج وفػؽ المنظمػة بيػا تيػتـ التػ  المجػاالت فػ  تأييػدىـ وكسػب ومسػايرتيـ معاممػة النػاس

وأراء اتجاىػات عبرىػا تنفػذ التػ  الانػاة العامػة العبلقػات تكػوف وبػذلؾ، ومخطػط مػدروس
فػ  التعػاريؼ ركػزت وقػد، واحػد فػ  آف الجميػور وبيف المنظمةبيف  الوصؿ وحماة، الجماىير
بػاختبلؼ المنظمػات نجػاح عمػى أتػر مػف لمالػو وضػرورة قياسػو الػرأي قيمة تادير عمى مجمميا
 .أخرى جية مف الوظائؼ وعمى، مف جية األىداؼ عمى التركيز ف  واختمفت، أىدافيا

تشػمؿ إداريػة فيػ  تكوينػات أخػرى منظمػات منظمػات كػأي العبلقػات العامػة و تعػد مؤسسػات
التػ  الواضػحة األىػداؼ مجموعػة مػف ليػا محػددو ، تنظيميػة ىياكػؿ ليػاو  األفػراد مػف مجموعػة
أنيػا كمػا ...بيػا المحيطػة األخػرى مػف المنظمػات مجموعػة مػ  وىػ  تتفاعػؿ، لتحايايػا تسػعى
 .المواطنيف جميور م  تتعامؿ
المحيطػة المنظمػات مجموعػة ىػو العبلقػات العامػة لمؤسسػات الخارج  ىذا فالجميور وعمى

تمػؾ المنظمػات داخػؿ العػامموف ىػـ داخميػاً  جميػوراً  ليػا أف كمػا المػواطنيف مجموعػة بيػا وكػذلؾ
.ذاتيا
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تطػرح  التػ  البحتيػة الاضػايا أىػـ مف والجميور العبلقات العامةبيف مؤسسات  العبلقة و تعتبر
مػف وتحػوؿ العبلقػات العامػة مفيػـو تطػور بعػدما وذلػؾ ممحػة بصػورة األخيػرة اآلونة ف  نفسيا
نظػرةإلػى ، ادارة العبلقػات العػاـ وتحديػًدا االدارة العميا عمى حكرا منو تجعؿ ضياة نظرة مجرد
كػؿ فيػو تشػترؾ كمػا، أفػراد المجتمػ  كػؿ فييػا يشػارؾ مجتمعيػة مسػؤولية منػو تجعػؿ شػاممة

.األىميةو  الحكومية والمنظمات الجميور قطاعات وكافة الدولة مؤسسات

 :أف ومما سبؽ يستنتج الباحث

التفػاىـ تحايؽإلى  تيدؼ، ومخططة مستمرة إدارية وظيفة العامة العبلقات -
.المختمفة وجماىيرىاالمؤسسة  بيف

الطيبػة والصػورة الحسػنة الصػورة وتػدعيـ تكػويف فػ  العامػة العبلقات تساىـ -
.المختمفة أذىاف الجماىير ف ممؤسسة ل

مختمػؼ مػ المؤسسػات  مختمػؼ فػ  تطبػؽ أف العامػة لمعبلقػات يمكػف -
 .الجماىير

سياسػة مػ  توافاػو مػف والتأكػد العػاـ الػرأي بايػاس العامػة العبلقػات تاػـو -
 .المؤسسة

الجميػورإلػى  المؤسسػة مف، اتجاىيف ذات اتصالية عممية العامة العبلقات -
.المؤسسةإلى  الجميور ومف

المؤسسػة  بػيف المشػتركة المصػمحة تحايػؽ عمػى العامػة العبلقػات تاػـو -
اإلداريػة الجيػود مختمػؼ ىػ  العامػة العبلقػات فػاف وعميػو، والجمػاىير
المتبادلػة والتاػة الفيـ المشترؾ عمى المحافظة أو لخمؽ والمستمرة المخططة

 صػورتيا وتػدعيـ تحسػيف ألجػؿ، بيػا المتصػمة والجمػاىيرالمؤسسػة  بػيف
.تادميا صورة الخدمات الت و 

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

التاػة مػف أسػاس عمػى تاػـو، أخبلقيػة مبػادئ عمػى العامػة العبلقػات ترتكػز -
األمانػة مراعػاة م ، (الجميور، المنظمة) بيف الطرفيف  المتبادؿ واالحتراـ
وسػائؿ عػف برامجيػا واالبتعػاد فػ ، واألرقػاـ بالحاػائؽ واالسػتعانة والصػدؽ

.والخداع والتدليس الغش

ظػروؼ فتحسػي خػبلؿ مػف، اإلنسػان  الجانػب عمػى العامػة العبلقػات ترتكػز -
المنظمػة جمػاىير بػيف المطماػة العدالػة تحايػؽ مبػدأعمػى  واالعتمػاد العمػؿ

.وىكذا والخارجية الداخمية

الجميػور اتجػاه االجتماعيػة المسػؤولية تحمػؿ عمػىأيضػًا  العامػة العبلقػات تاػـو
.والخارج  لممنظمة الداخم 

أجػؿ مػف، المجتمػ  ظػروؼ مػ  برامجيػا توافػؽ عمػى العامػة العبلقػات تركػز -
شباع ماابمة .حاجات أفراده وا 

 .األساسية وحاوقيـ األفراد رأي احتراـ عمى العامة العبلقات ترتكز -

فينػاؾ، اإلنسػان  النشػاط أوجػو بتعػدد متعػددة العامػة العبلقػات أف، إليػو اإلشػارة تجػدر ومػا
األنػواع ىػذه كػؿ ولكػف، والسياسػية والعسػكرية والصػناعية والتجاريػة العامة الحكوميػة العبلقات
لمعبلقػات العامػة لماواعػد تطبياػا إال حاياتيػا فػ  وليسػت، واحػدة ومبػادئ عامػة فمسػفة تجمعيػا
واألدوات فالوسػائؿ، فيػو تطبػؽ الػذي المجػاؿ فػ  الظػروؼ واألحػواؿ مراعػاة مػ ، العامػة

وتاريػب األفكػار بمػورة عمػى تعمػؿ جميعػا وى ، االتصاؿ الجماىيري كوسائؿ واحدة المستعممة
 .المتعددة األىداؼ ذات المنظمات إليو تتجو الجميور الذي ف  إال االختبلؼ وما، ألذىافا
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 :أنواع العالقات العامة
ال يستطي   الت ـ العمـو ىومف أ، المجتم  الحديث ف أصبحت العبلقات العامة قوة ىائمة 

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

المختمفة مف عماؿ وموظفيف ومساىميف وعمبلء ومستيمكيف مما يؤدى لزيادة اإلنتاج ويؤكد 
 اإلنتاج والتوزي  والوصوؿ والتمويؿإلى  اإلدارة باإلضافة الرابعة مف دعائـ الخبراء الدعامة

 . تاة العاـ فييا تبغ  الت ألنيا تعتبر جزءا أساسيا مف نشاط المنشآت 
 : الحياة ويظير ذلؾ مف دراسة أنواعيا نواح مختمؼ  ف لذا نجد تغمغؿ العبلقات العامة 

 .العبلقات العامة التجارية -1
.العبلقات العامة الصناعية -2
. العبلقات العامة السياسية -3
 .العبلقات العامة العسكرية -4
الحياة األخرى ومنيا األمف والصحة والشؤوف  نواح  ف العبلقات العامة  -5

 . االجتماعية وغيرىا
بجمي  أنواع  اً ومما تجدر مبلحظتو أف رجؿ اإلدارة أو رجؿ األعماؿ يجب أف يكوف ممم

. العبلقات ألنو يؤتر بيا وتؤتر بو

 العالقات العامة التجارية-1
العامة بيف العبلقات وكذلؾ ، ؿ مف المورد والمستيمؾعبلقة المنتج م  ك ف وىى تتمتؿ 

 . أقساـ المنشأة التجارية المختمفة
العمؿ والمسؤولية تمكف مف  ف فالعبلقات الطيبة بيف أقساـ المؤسسة التجارية والتضامف 

، فالمؤسسة أشبو باألسرة وموظفوىا وعماليا أشبو بأعضائيا، يا بعمميا عمى خير وجومقيا
فكمما كاف الاانوف بإدارة ، د الجمي  روح األخوة والتضامف وحسف النيةفيجب أف تسو 

، نحو العمبلء كمما اطرد نجاحيـ وازداد دخميـ، المؤسسة عارفيف بطبيعة وظائفيـ وواجباتيـ
األسواؽ والتجارة ال تعنى الادرة عمى التيويش لمعمبلء والميارة  ف العامة  وعموما فالعبلقات

إنما تعنى الخدمة الحاياة الاائمة عمى المنفعة ، المعاممة ف األدب  فاطوال تعنى ، الغش ف 
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معميؿ عف المؤسسة وتاتو فييا ناتجة عف لالمتبادلة واألمانة والصدؽ حتى يصبح رضى 
 . اقتناع

 :العالقات العامة الصناعية -2
المؤسسة وبيف تنظيـ العبلقات العامة بيف إلى  الصناعية ةالحيا ف أدى التطوير الجديد 

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

 :العالقات العامة السياسية -3
 االستفادة بفنوف العبلقات العامة والعبلقات العامة ف مف الرواد األوؿ  الساسةيعتبر 

 ف المؤتمرات الدولية واعاد مياديف التخصص  ف السياسية أقرب أنواع العبلقات استخداما 
العبلقات العامة الدولية الىتماميا بإقامة عبلقات الصداقة والعودة والتفاىـ بيف الشعوب 

 . الدوؿ األجنبية

 :كريةالعالقات العامة العس-4
ى وأعنؼ قساكتشؼ العمماء أف الروح المعنوية العالية تصن  المعجزات وأف حرب األفكار أ

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

آخر يجيؿ ما ياـو بو  جنديوبيف  قيمتويعرؼ ما يفعمو ويدرؾ  جندييحاربوف وشتاف بيف 
فيو االتصاؿ بالجماىير الشعبية ورف  روحيا المعنوية واعتبارىا  الخارج اإلعبلـ  أعماؿ أما

 . خطوطا ىامة مف خطوط الاتاؿ

 الحياة األخرى نواحي فيالعالقات العامة -5
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تحايؽ  ف خير معيف ليا   في، والتربوية والخيرية والصحية المؤسسات االجتماعيةوخاصة 
، إلعبلـ بحاياة نشاطيا وكذلؾ اعترفت بيا الييئات الدينيةارسالتيا سواء لجم  التبرعات و 
 .وكتر استغبلؿ الحكومات ليا

28



  المنظمةإحدى وظائف كالعالقات العامة 
إحدى وظائؼ اإلدارة وىى وظيفة  رأيلمأف العبلقات العامة ، يستخمص مف ىذا التحميؿ

جماعات ولكف الجديد أنيا  ف فاد نشأت منذ أف بدأ اإلنساف ينتظـ ، ليست بالجديدة
 . أصبحت ذات قواعد وأصوؿ وأصبح مف المعترؼ بو أنيا إحدى دعائـ اإلدارة الناجحة

اء ورغبات أفراد الجميور ألصحاب األعماؿ تعرؼ أر  الماض  ف وقد كاف مف الممكف 
فاد كاف عددىـ قميبل ومكانتيـ محدودا وكاف مف السيؿ عمى أرباب ، الذيف يتصموف بيـ

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

وزاد عدد ، المستيمكيف األلوؼ مف األفراد وروجت منتجاتيا بيف مبلييف المئات بؿ
الخ فاد صار مف العسير عمى ىذه المؤسسات االتصاؿ بالجميور وتعرؼ  …المورديف

فاقتضت الحاجة أف يوكؿ أمر ىذا التعرؼ وشرح تمؾ السياسة ، رغباتو وشرح سياستيا لو
ىذه الناحية ومف ىنا  ف أناس متخصصيف إلى  الطرفيفبغية إقامة تفاىـ متبادؿ بيف 

 . أنشئت إدارات العبلقات العامة لتشرؼ عمى ىذا النشاط مف أعماؿ المنشأة
تحسيف عبلقاتيا بالجميور إلى  تحتاج الت تحتاج وليست المنشآت التجارية والصناعية فاط 

تاـو بالخدمات  الت بح أو الر إلى  ال تسعى الت الييئات األخرى أيضًا  إنما تشترؾ معيا
 .العامة

رغبات الجميور وكسب تاتو إلى  التعرؼإلى أيضًا  راطيةموقتسعى الحكومات الديكذلؾ و 
 . سترسميا وعميو يتوقؼ زواليا أو باائيا الت سياـو بتنفيذ السياسة  الذيوتأييده ألنو ىو 

العامة يجب أف  عبلقاتالمؤسسات والشركات والييئات فإف ال ف ومف وجية نظر المسؤوليف 
: تتوفر فييا أرب  صفات أساسية وىى

 . فمسفة اإلدارة رأيلمف العبلقات العامة إ-
 . نيا وظيفة مف وظائؼ اإلدارةإ-
 نيا فف مف فنوف االتصاؿ إ-
. انطباعات عامة بواسطة أولئؾ الذيف يرتبطوف بالمؤسسة نيا تخمؽإ-
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 فمسفة لإلدارةكالعالقات العامة 
الحصوؿ عمى إلى  جديد لئلدارة ييدؼ اجتماع فيـ إلى  فالعبلقات العامة الحديتةتسعى 

 يىو سعة مف سعات التادـ العاد الذيذلؾ النجاح ، النجاح عف طريؽ معاممة الناس
فعمى اإلدارة أف تتحمؿ مسؤوليتيا االجتماعية إذا أرادت أف تكوف العبلقات العامة ،  والعمم

 رأيلمالمؤسسة أف وظيفتيـ  ف ف يعرؼ المشرفوف عمى اإلدارة أ ينبغ ذات تأتير فعاؿ 
 . ليا عبلقة بالمؤسسة الت الحصوؿ عمى رضى فئات الجميور 

 : ارتباط العالقات العامة بالعالقات انإنسانية
فيو يدرس سموؾ األفراد والجماعات ، يرعاىاو  عمـ العبلقات العامة العبلقات اإلنسانية ينظـ

فبل بد .  بغية تنظيـ العبلقات اإلنسانية عمى أسس مف التعاوف والمحبة والوعدراسة عممية 
العبلقات العامة ىو رعاية  االنسجاـ بيف خبليا المجتم  فاليدؼ مف  مف تييئة التفاىـ لك

المجتم  وكسب الجماىير وضماف التفاىـ بيف المؤسسات  ف العبلقات اإلنسانية السميمة 
االقتصادية واالجتماعية وبيف الجماىير وييتـ عمـ العبلقات العامة بالكشؼ عف األسر 

تساعد عمى إقامة عبلقات ودية سميمة بيف فئات الشعب وبيف المؤسسات  الت والمبادئ 
 . أسمى أىداؼ العبلقات العامةالمختمفة وخمؽ االنسجاـ بيف األفراد والمجتمعات وىى 

العامة العالقات عمل وخصوصية مميزات
بػؿ تتطمػب فوريػة ليسػت نتائجيػا إف حيػث التجريػدي المعنػوي ببعػدىا العامػة العبلقػات تتميػز
معنػوي مجػاؿ ىػو العامػة العبلقػات مجػاؿ أف كمػا، تظيػر حتى كافًيا ووقتًا المدى طويمة برامج
 .واالنطباعات والمواقؼ واالتجاىات واآلراء الذىنية بالصور يتعمؽ
الداخميػة ومنيػا فمنيػا :العامػة العبلقػات جمػاىير وتعػدد تنػوع نبلحػظ فإننػا أخػرى جيػة ومػف

موقعػو كػؿ حسػب آخػرإلػى  جميػور مػف تختمػؼ واألىػداؼ والمصالح فاالىتمامات، الخارجية
 .ومصالحو
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والمجتمػ  والمنظمػات الحكوميػة المحمػ  والمجتمػ  العاـ الرأي م  العامة العبلقات تتعامؿ كما
نتػائج قيػاس صػعوبة يزيػد مػف مػا وىػذا، وتنوعػا تعايػدا وأنشػطتيا مياميػا تػزداد وىنػا، الػدول 

فيػـ سػوءإلػى  أدت التػ  بػيف العوامػؿ مػف تعػد والخصػائص المميػزات ىػذه، العامػة العبلقػات
 .والتاافية واالجتماعية السياسية العوامؿإلى  إضافة، العرب  الوطف ف  العامة العبلقات

صفات القائم بالعالقات العامة و  مؤىالت
الشعور و  تستند العبلقات العامة عمى مفيـو أخبلق  ناب  مف صفات الصدؽ واالستاامة

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

والمشتغؿ ف  العبلقات العامة يجب أف تتوفر فيو مجموعة مف المؤىبلت والصفات 
 :نختصرىا ف  ركنيف أساسييف

 .الاابميات والصفات الشخصية -أ
 .التأىيؿ العمم  -ب

 القابميات والصفات الشخصية  -أ 
وتصاميا التجارب وال يمكف قياسيا وى  المواىب أو الصفات البيعية الت  تولد م  الفرد 

 :باالمتحاف وى 

:قوة الشخصية  -1
والتحدث ، مجاراتياإلى  وتدفعيـ، الشخصية الاوية ى  الت  تستطي  أف تجذب اآلخريف

وال تستطي  أف ، أما الشخصية الضعيفة أو المتباعدة عف الناس في  ال تمفت األنظار معيا
حسف  :خصية الاوية صفات معروفة لعؿ أىمياولمش، تايـ عبلقات طيبة م  اآلخريف

لف المعروؼ أف االنطباع األوؿ ف  الماابمة ، األناقة ورقة الحديث، المظير والاواـ
 .لو تأتير عمى نجاح الماابمة أو فشميا، الشخصية واالتصاؿ المباشر بالناس
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:المباقة في التخاطب -2
واستخداـ األلفاظ ، عمى الكبلـ الصحيحيجب أف يكوف لدى أخصائ  العبلقات العامة الادرة 

كما يجب أف ، االبتعاد عف األلفاظ السوقية أو الت  ال يرددىا سوى أدنى المستوياتو ، الجيدة
 .تكوف لديو الادرة عمى جذب أطراؼ الحديث والرد عمى االستفسارات ف  أدب وكياسة 

:الموضوعية -3
 .النظر لؤلمور بموضوعية ورشدو  يزتتمتؿ ف  الادرة عمى التفكير المنطا  وعدـ التح

:حب االستطالع  -4
المعمومات تتطمب منو التمت  برغبة قوية إلى  إف حاجة موظؼ العبلقات العامة الدائمة

 .الستطبلع األخبار والمعمومات المتعماة بعممو

:الخيال الخصب  -5
 . المادرة عمى تادير وجيات نظر اآلخريف

:قابمية التنظيم  -6
لى ، قدرة تنظيـ أعمالو بشكؿ مرتبإلى  موظؼ العبلقات العامة كرجؿ إدارييحتاج  وا 

وتتزايد ، تبويب موارده المتوفرة وتوقيت أعمالو ومواعيده حسب أولويات وجدولتيا بدقة
 .متطمبات التنظيـ عندما تكوف األىداؼ غير ممموسة خصوصا ف  مجاؿ العبلقات العامة

:الشجاعة -7
اتخاذ إلى  مؤسسة بالجميور ويحتاجالالعامة أمورا حرجة ف  عبلقة  يواجو رجاؿ العبلقات
 .شجاعة وسرعة بديية يتطمبيا عمموإلى  لذا يحتاج، وسريعة أحيانا، قرارات حاسمة وحازمة
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:الحس الفني -8
البد أف يتحمى كؿ مف يعمؿ ف  نشاط إعبلم  بالذوؽ المرىؼ والحس الفن  حتى يستطي 

 .الذي يعمؿ خبللوالتأتير ف  المحيط 
 .وىذه الصفة مف الممكات الطبيعية يمكف تنميتيا بالدراسة والمتابرة والتاافة العامة

:قدرة المثابرة واالحتمال -9
كاف عمى العامؿ ، وتتطمب الصبر، لما كانت غالبية أىداؼ العبلقات العامة بعيدة المدى

 .فييا أف يتحمى بالجمد والصبر والمتابرة 

 :انإعداد العممي -ب
عبلـ ف  آف واحد ويمتد عممو باتجاىيف ويساىـ ، إف رجؿ العبلقات العامة ىو رجؿ إدارة وا 

والبد أف يشمؿ إعداده الدراس  المواضي  الت  تساعده ف  أداء ، ف  تحايؽ أىداؼ مؤسستو
 :ومف الميـ أف يكوف ممما بالحاوؿ التالية، وظيفتو اإلدارية واإلعبلمية

:المغة -1
أف يكوف رجؿ العبلقات العامة مف ذوي الميارة الكبلمية والذيف يتانوف إحدى المغات  

.جانب لغتو األـإلى  األجنبية الشائعات

:الكتابة والخبرة الصحفية -2
ألنيا أقرب الخبرات لرجؿ ، البد لرجؿ العبلقات العامة أف يكوف ممما بفف الكتابة والصحافة

 .صياغة األخبار واإلعبلف ونشر المواضي  الدعائيةإلى  جالعبلقات كإعبلم  يحتا
:عمم النفس -3

لمعرفة دواف  النفس ، مادار مف اإللماـ بعمـ النفسإلى  يحتاج موظؼ العبلقات العامة
 .ليستطي  التأتير ف  األفكار وف  شخصيات الجماىير الت  ياابميا البشرية
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:عمم االجتماع -4
متعددة ذات تأتير عمى سموكو ونمط تفكيره والبد لئلعبلم  مف  يعيش الفرد ضمف جماعات

 .أف يتفيـ طبيعتيا وأساليب اتصاليا وقوة ارتباطيا
:انإدارة واالقتصاد -5

اإلدارة لمعرفة ما يجري ف و  البد لمنتسب  العبلقات العامة مف اإللماـ بأولويات االقتصاد
 .قتصادية السائدة ف  الداخؿ والخارجوالمؤترات اال، إدارتو لمؤسستو إداريا وماليا

:انإحصاء وأصول البحث العممي -6
وجم   اإلحصاءو  يعتمد نجاح العبلقات العامة والمؤسسة عمى أسموب البحث العمم 

دخاؿ المعطيات إلى  وصوال، تانياتوو  المعمومات والمعالجة بالحاسوب تحميؿ الظواىر وا 
 .العاـوتبويب النتائج ومعرفة اتجاىات الرأي 

وامتبلكو لصبلحيات مؤترة بالنسبة إدارتو ، وبالرغـ مف أىمية موظؼ العبلقات العامة
لكف دوره ف  نفس الوقت أشبو ما يكوف بدور ممكة بريطانيا ف ، ولئلدارة العميا ف  المؤسسة

 .مجمس وزرائيا
  قبوال لدى فيو ينصح إداراتو العميا ويشجعيا عمى اتخاذ الارارات والسياسات الت  تبلق 

لكنو ، وينصحيا باجتناب المواقؼ والارارات الت  ال ترض  ىذا الجميور، جميور المؤسسة
 .ال يستطي  إلزاـ إداراتو العميا بجمي  ما يراه وياترحو

بشكؿ عاـ عف  المسئولةو  و ىكذا فإف اإلدارة العميا تباى ف  نفس الوقت ى  الموجية
 .وى  الت  ترفض، رالعبلقات العامة ألنيا ى  الت  تار 

 االتصال ووسائمو في العالقات العامة
 :التال  مراعاةعمى  ف  العبلقات العامة نجاح االتصاؿيعتمد 

 : Right People بحث عن الجميور المعنيال -1
فمػػف الضػػروري معرفػػة الجمػػاىير التػػ  نريػػد أف نػػؤتر فييػػا وأف نسػػعى عػػف طريػػؽ الموصػػميف 

ذا سػػأؿ خبيػػر، لموصػػوؿ إلػػييـ مػػف ىػػـ الجمػػاىير التػػ   :العبلقػػات العامػػة نفسػػو ىػػذا السػػؤاؿ وا 
ذا أدرؾ أىدافػو بشػكؿ جيػد وخطػط ليػا برامجيػا  ؟يجب أف نصػميـ بإعبلمنػا لتحايػؽ أىػدافنا وا 

 .جميورإلى  فإنو ال محالة واصؿ، المناسبة
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 : Right Channels استخدام الوسيمة المناسبة -2
وفػػػ  غالػػػب األحػػػواؿ مػػػف ، مميزاتيػػػا وسػػػمبياتياىنػػػاؾ وسػػػائؿ عديػػػدة لبلتصػػػاؿ ولكػػػؿ واحػػػدة 

ف اختيػػػار الوسػػػيمة المناسػػػبة يعتمػػػد عمػػػى معرفتػػػ، الجمػػػاىير والمعنيػػػة  رو جميػػػالخصػػػائص  ووا 
 ,خصائص وسائؿ االتصاؿ نفسيا والرسالة الت  تريد إرساليا  وعمى معرفة، وعاداتيـ

: Right Timeاستخدام الوقت المناسب  -3
فػػإذا ، الجميػػور المعنػػ  فػػ  الوقػػت المناسػػبإلػػى  تصػػؿ فبػػد ألكػػ  تكػػوف الرسػػالة فعالػػة فػػبل 

ذا وصػمت متػأخرًا فسػنوصمت مبكرًا فمػف  جد عاػوؿ الجمػاىير نجػد الجميػور مسػتعدًا لتابميػا وا 
ف معرفة الوقت المناسػب يتطمػب معرفػة عػادات الجمػاىير، وقد فادت الرغبة ف  الموضوع  وا 

 .تاافتيا وكيفية قضاء أوقاتيا أتناء اليـوو 
 : Right messageاستخدام الرسالة المناسبة  -4

, تكػػوف الرسػػالة واقعيػػة وذات صػػمة مباشػػرة باالىتمامػػات الشخصػػية ألفػػراد الجميػػور فيجػػب أ
وىػػذا األمػػر يتطمػػب معرفػػة ، وتحتػػوي عمػػى معمومػػات مفيػػدة تسػػاعد فػػ  حػػؿ مشػػاكميـ اليوميػػة

ف ، راء الجديػػدةاتجاىػػات جمػػاىيرؾ المعنيػػة وطرياػػة تفكيػػرىـ وكيػػؼ يتفػػاعموف مػػ  اآل وىػػذا وا 
 .يتطمب معرفة المستوى التااف  والفكري لمجماىيرأيضًا  استخداـ المغة المناسبة

 :وسائل االتصال
وأىميػػا ، تسػػتخدـ العبلقػػات العامػػة فػػ  ممارسػػة نشػػاطيا االتصػػال  وسػػائؿ اإلعػػبلـ المختمفػػة

, وقػت الحاضػػروسػائؿ االتصػاؿ الجمػاىيري التػػ  ال غنػى أليػة مؤسسػة متحضػػر عنيػا فػ  ال
والفػػػيمـ ( التمفزيػػػوف)وىػػػ  الصػػػحؼ اليوميػػػة والمجػػػبلت واإلذاعػػػة الصػػػوتية واإلذاعػػػة المرئيػػػة 

 .السينمائ 
كمػػػػا تسػػػػتخدـ المؤسسػػػػات بعػػػػض وسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ الخاصػػػػة التػػػػ  تصػػػػدرىا بنفسػػػػيا كمجمػػػػة 

وىنػاؾ وسػائؿ االتصػاؿ ، وكالمعػارض والحفػبلت والميرجانػات، المؤسسة أو النشرة اإلخباريػة
 .لشخص  كالخطابة والمحاضرات العامة ومكاتب االستاباؿ وغيرىاا

تماـ الذي توليػو ىوعمى مدى اال، ويتوقؼ استخداـ ىذه الوسائؿ عمى الوض  المال  لممنظمة
  :ما يم إلى  وتاسـ وسائؿ االتصاؿ لمعبلقات العامة م  جماىير المنظمة
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 الوسائل المباشرة  :أوال
لبلتصاؿ ربما أكتر الوسائؿ فاعمية وتأتيرًا ف  الجماىير ألف االتصاؿ بػيف والوسائؿ المباشرة 

ا يريػد ومػ, يعنػ  أف مػا يريػد أف ياػـو، أي وجيػًا لوجػو, المرسؿ والمسػتابؿ يكػوف عػادة مباشػراً 
وتأخػػذ ىػػذه ، و يتحاػػؽ فػػ  لحظػػات أو دقػػائؽ معػػدودة وبسػػرعةأف يعطيػػو المرسػػؿ مػػف انطباعػػ

 :التاليةالوسائؿ المباشرة األشكاؿ 
تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة -1

تنظيـ الحفبلت ف  اختصاص إدارة العبلقات العامػة ويمتػؿ نػوع مػف االتصػاؿ المباشػر يدخؿ 
, سواء كانت ىذه الحفػبلت لمعػامميف داخػؿ المنشػأة أو الجميػور المتعامػؿ معيػا, م  الجماىير

إلػى  وليف ف  المنشأة والمػدعويفؤ سأو عمبلء المنشأة وف  الحفبلت يتـ التعارؼ بيف كبار الم
ًا مػػالحفػػؿ ويتبػػادلوف مػػ  بعضػػيـ الػػبعض الحػػديث والمناقشػػات التػػ  تجعػػؿ كػػؿ مػػنيـ أكتػػر تفي

 .لآلخريف وآرائيـ واتجاىاتيـ
االشتراك في المسابقة العامة -2

االشػػتراؾ فػػ  المسػػاباات العامػػة أو مسػػاباة ، مػػف ضػػمف وسػػائؿ االتصػػاؿ المباشػػر بالجمػػاىير
وفػػ  ىػػػذه المسػػاباات تاػػػدـ المنشػػأة ىػػػدايا ، أو مسػػػاباات شػػير رمضػػػاف، أو الراديػػو التمفزيػػوف

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

ومػػػف أمتمػػػة ىػػػذه المسػػػاباات ، وارتيػػػاد المواقػػػ  التػػػ  تعػػػرض فييػػػا سػػػمعيا وخػػػدماتيا، مبيعاتيػػػا
 .رض العامةالمعا
المشاركة في الحياة العامة -3

والفػػرص المناسػػبة التػػ   امػػةالمناسػػبات الع باسػػتتماروعػػف طريػػؽ قيػػاـ إدارة العبلقػػات العامػػة 
يشترؾ فييا أعداد كبيرة مف الجميور متؿ الحفبلت العامة أو االحتفاالت الرسمية الت  تايميا 

وتسػػاىـ بعمػػؿ أو تاػػديـ ىػػدايا أو , محػػوظلكػػ  تشػػارؾ فييػػا اإلدارة بمجيػػود م، الدولػػة وأجيزتيػػا
 .عمؿ باقات ورد

وحتػػى فػػ  حػػاالت الوفيػػات أو الجنػػازات الكبػػرى تاػػـو العبلقػػات العامػػة بتاػػديـ العػػزاء واختيػػار 
بػػراز المشػػاعر , أي المشػػاركة فػػ  السػػراء والضػػراء, عػػدد مػػف كبػػار العػػامميف لتاػػديـ التعػػازي وا 

 .وانتشار السمعة الطيبة لممنشأة, ة م  اآلخريفمما يساعد عمى إقامة عبلقات جيد، الطيبة
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خدمة المجتمع المحمي -4
أو مستوصػؼ , إنشػاء حضػانة ألبنػاء الحػ  :متػؿ، ويتـ تاديـ خدمات عديدة لممجتم  المحمػ 

أو عمػػؿ حضػػػانة أو سػػوبر ماركػػػت أو جمعيػػة تعاونيػػػة لخدمػػة البيئػػػة فػػػ  , عبلجػػ  لممرضػػػى
 .المنشأة المنطاة الت  يوجد بيا المصن  أو مكاتب

رعاية العاممين بالمنشأة -5
تعتبػػػػر رعايػػػػة العػػػػامميف مػػػػف الوسػػػػائؿ المباشػػػػرة لبلتصػػػػاؿ مػػػػ  العػػػػامميف بالمنشػػػػأة ففييػػػػا تاػػػػدـ 
الخدمات ف  حاالت العجز أو اإلصابة وكذلؾ ف  حاالت الوفيات وغيرىػا مػف المواقػؼ التػ  

شعارىـ بحرصيا عمى  جوارإلى  تستدع  وقوؼ المنشأة وىذا يوطػد الصػمة ، راحتيـعماليا وا 
وكػػػذلؾ قػػػد تاػػػيـ المنشػػػأة عيػػػادات خاصػػػة لمعػػػامميف ولعػػػائبلتيـ بحيػػػث ، بػػػيف اإلدارة والعػػػامميف

 .مجانًا أو ماابؿ رسـو رمزية بسيطة, تتحاؽ ليـ الرعاية الصحية المبلئمة
مخاطبة الجميور -6

الحػوار المفتػػوح  وتعتبػر مخاطبػة الجميػػور مػف وسػػائؿ االتصػاؿ المباشػػر التػ  قػػد تعنػى إجػػراء
أو دعوة مجموعة مف الجميور والتحدث إلييـ ف  شكؿ خطاب معػيف , م  عينة مف الجميور
وليف ويوضػػح فيػػو وجيػػة النظػػر التػػ  ترغػػب المنشػػأة فػػ  تعريفيػػا ليػػذا ؤ يمايػػو أحػػد كبػػار المسػػ

وف  متؿ ىذه المااءات م  الجميور تتحاؽ الكتير مف المناقشات والمجادالت التػ  ، الجميور
 .تمتؿ ف  الواق  نوع مف الديماراطية وتاديرًا لرأي اآلخريف
وتسػػاعد ىػػذه الماػػاءات فػػ  الكشػػؼ ، وفػػ  المخاطبػػة يػػتـ توضػػيح الحاػػائؽ والوقػػائ  الصػػحيحة

وفػػػػ  ذلػػػػؾ تػػػػدعيـ الموقػػػػؼ المنشػػػػأة أو تاويػػػػة ، عػػػػف الكػػػػذب أو االدعػػػػاءات غيػػػػر الصػػػػحيحة
قػػات العامػػة لاػػاء بػػيف رئػػيس مجمػػس وقػػد ترتػػب العبل، لصػػبلتيا بػػالجميور الػػذي يتعامػػؿ معيػػا

اإلدارة وجميػور مػف المػػورديف والمتعػامميف أو المػوزعيف لمنتجػػات المنشػأة ويػتـ فػػ  ىػذا الماػػاء 
يجاد الحموؿ المناسبة ليا  .مناقشة المشاكؿ والمطالب ومحاولة تذليميا وا 

المقابالت الشخصية -7
يتانيا الماابؿ أو المستابؿ الذي  وليا أصوؿ وقواعد يجب أف، المااببلت الشخصية ىامة جداً 

ومػػػػف المبػػػػادئ األساسػػػػية فػػػػ  إجػػػػراء الماابمػػػػة أف تكػػػػوف شخصػػػػية المسػػػػئوؿ ، يجػػػػري الماابمػػػػة
ألف المااببلت الشخصية فػ  مجػاؿ العبلقػات العامػة تختمػؼ عػف الماػاببلت ، باالستاباؿ قوية
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، يف فػػ  اآلخػػرألنػػو قػػد يتوقػػؼ عمػػى ىػػذه الماابمػػة تكػػويف رأي مػػف الطػػرف، فػػ  أي مجػػاؿ آخػػر
 .وف  إقامة العبلقات الطيبة أو االنصراؼ تمامًا عف وجود عبلقة

:الزيارات -8
الزيارات مف المجاالت اليامة الت  تعمؿ عييا إدارة العبلقات العامة وف  تنظيـ زيارات تعتبر 

واإلجػادة التػ  ، الجميور لمواق  الشركة وخاصة لمصان  أو أماكف العمؿ الت  تتميػز باإلتاػاف
 .واإلقباؿ عمى التعامؿ معيا، وتشجعو عمى احتراـ المنشأة، تمفت نظر الجميور

أو طمبػػػة , وكتيػػػرًا مػػػا نجػػػد بعػػػض المنشػػػآت الصػػػناعية التػػػ  ترحػػػب بعمػػػؿ زيػػػارات لممػػػدارس
وترتػػػب ليػػػـ  أو عػػػـ رحػػػبلت لػػػبعض الشػػػركات أو أعضػػػاء الجمعيػػػات أو النػػػوادي, الجامعػػػات

 .مواق  العمؿ ومشاىدتيا عمى الطبيعةوالتردد عمى ، برنامج حافؿ لمزيارة

 :ثانيا الوسائل المقروءة والمكتوبة
الوسائؿ الماروءة أو المكتوبة ف  االتصاؿ ى  تمؾ الوسائؿ الت  تستخدميا العبلقػات العامػة 

أو عػػف , سػػواء بالنشػػر فػػ  الصػػحافة, الجميػػور عػػف طريػػؽ الكتابػػةإلػػى  فػػ  توصػػيؿ رسػػالتيا
 .ت والدوريات والكتيبات المطبوعةطريؽ طب  العديد مف النشرا

الجرائد اليومية -1
ولاػػد كانػػت الصػػحافة لفتػػرة طويمػػة مػػف الػػزمف ىػػ  الوسػػيمة الوحيػػدة الواسػػعة االنتشػػار والتػػ  

إلػػػػى  يمكػػػف أف تسػػػػتخدميا إدارة العبلقػػػػات العامػػػة فػػػػ  ناػػػػؿ األخبػػػار أو الرسػػػػائؿ اإلعبلميػػػػة
والجرائػػد اليوميػػة تتمتػػ  باتسػػاع , واألنػػواعجميػػور المتعػػامميف معيػػا مػػف مختمػػؼ المسػػتويات 

خػػاص فػػ  التوزيػػ  بسػػبب رخػػيص تمنيػػا مػػف ناحيػػة وصػػدورىا اليػػوم  الػػذي ال يتوقػػؼ ممػػا 
 .مدة عشرة أياـ متتاليةإلى  يتيح نسبة تكرار مرتف  قد يصؿ

, وىناؾ عدة نااط ىامة يجب مراعاتيا عند النشر ف  الجرائد اليومية متػؿ الدقػة فػ  اإلعػداد
مػ  ضػرورة ، استيداؼ اإلقناع بالفكرة مبن  عمى اقتنػاع شخصػ  مػف معػد الرسػالة, يجازاإل

قامػة التاػة فيمػا ، اجتذاب انتباه الجماىير وتحريؾ اىتماميـ مػ  خمػؽ الرغبػة لػدييـ لمتعػاوف وا 
 .وأخيرًا مراقبة أتر ىذه الوسيمة ف  تحايؽ النتائج المطموبة، تادمو المنشأة
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المجالت -2
أسػػبوع أو ، فيػ  وسػائؿ تػوزع أو تظيػر فػ  التوزيػ  اإلعبلمػ  كػؿ فتػرة معينػة, تأمػا المجػبل

وتختمؼ المجبلت عف الجرائد اليومية ف  أنيا قد تكوف ذات ، أسبوعيف أو شير أو رب  سنة
فمػػػتبًل قػػػراء مجمػػػة ، تخصػػػص معػػػيف أو ليػػػا جميػػػور مػػػف الاػػػراء يختمػػػؼ مػػػف مجمػػػة ألخػػػرى

 ."الخميجزىرة "يختمؼ عف قراء مجمة " الوسط"
ويعتبر اختيار المجمة المناسبة لموضوع العبلقات العامة الذي نريد نشره مف أىـ الناػاط فػ  

، الموعػػد الػذي تصػػدر فيػػوإلػػى  اسػتخداـ ىػػذه الوسػيمة ألف كػػؿ مجمػػة ليػا جميورىػػا باإلضػافة
وارتبػػاط كػػؿ مػػف ىػػذيف العنصػػريف بجميػػور المنشػػأة والتوقيػػت المناسػػب لعػػرض الفكػػرة المػػراد 

 .الجميورإلى  مياتوصي
مطبوعات المنشأة -3

وكتيػػرًا مػػا تعتمػػد المنشػػأة التجاريػػة والصػػناعية والخدميػػة عمػػى إصػػدار مطبوعػػات خاصػػة بيػػا 
 .ياـو بإعدادىا األخصائيوف ف  العبلقات العامة الممتحايف بيا

وكمما كبرت المنشأة كمما استطاعت أف تصدر مطبوعات كبيػرة ومتنوعػة وعمػى مسػتوى راؽ 
 :خراج الفن  ومتؿ ىذه المطبوعات قد تتعدد وتتخذ عدة أشكاؿ منيامف اإل

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

وعػػػادة مػػػا تكػػػوف ىػػػذه النشػػػرات إعبلميػػػة تحتػػػوي بعػػػض البيانػػػات عػػػف المنشػػػأة ، المختمفػػػة
سػػواء عػػف ، وأنسػػب طػػرؽ االتصػػاؿ بيػػا، التػػ  تاػػدمياوالخػػدمات والسػػم  ، ومواقػػ  عمميػػا

 .طريؽ المااببلت أو الزيارات أو االتصاؿ التمفزيون  أو غيرىا
، وتيتـ العبلقات العامة بإخراج ىذه النشرات باعتبارىا تتضمف إعبلنػًا عػف نشػاط المنشػأة

جميػػػورًا وتعػػػد أنػػواع تناسػػب كػػػؿ نشػػرة منيػػا ، وتتفػػؽ المنشػػآت الكبيػػرة عمييػػػا مبػػال  كبيػػرة
 .معيناً 

، ومػػف أمتمػػػة ىػػػذه النشػػرات تمػػػؾ التػػػ  صػػدرىا العبلقػػػات العامػػػة فػػ  ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة
 .وغيرىا.. .وحاوؽ الطفؿ واألغذية والزراعة، ومنظماتيا المختمفة عف حاوؽ اإلنساف
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  :الموجز المصور والمطبوع -ب
ويحػوي  ةيالمعػارض الصػناعيعد إعدادًا جيدًا العتبار أنو يوض  ف  أماكف معينة أو ف  

 .صورًا ممونة أو مختارة بدقة كبيرة
والبعض منيا يتضمف رسومًا توضيحية أو صورًا مأخوذة مف عدة زوايا لمسمعة أو أمػاكف 

 .تاديـ الخدمة ومف أمتمة ذلؾ ما تادمو شركات السياحة والناؿ السياح 
 الدوريات  -ج

العامػػة مػػف أخبػػار المنشػػآت واألنشػػطة ومػػف الػػدوريات مػػا تصػػدره بعػػض إدارات العبلقػػات 
أو آخر تطورات التكنولوجيا والصناعة ف  المنشأة الصناعية فػ  العديػد ، الت  تعمؿ فييا

 .مف الدوؿ
أو كػػػػػؿ ربػػػػػ  سػػػػػنة متػػػػػؿ المجػػػػػبلت ، أو شػػػػػيرية، وقػػػػػد تكػػػػػوف ىػػػػػذه الػػػػػدوريات أسػػػػػبوعية

ع وىنػػػػاؾ بعػػػػض الػػػػدوريات التػػػػ  تصػػػػدرىا الاطاعػػػػات النوعيػػػػة متػػػػؿ قطػػػػا، المتخصصػػػػة
يدخؿ فػ  الػدوريات التاػارير  .الصناعات اليندسية أو قطاع الصناعات الكيميائية وغيرىا

 .السنوية عف المركز المال  لممنشأة
 األدلة انإرشادية -د

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

وتتضػػمف ىػػذه األدلػػة اإلرشػػادية بيانػػات واضػػحة ومػػوجزة ترشػػد المػػواطف أو المسػػتيمؾ أو 
واألوراؽ الت  يجب أف , كيفية التعامؿ م  المنشأة واإلجراءات الت  تتخذ معوإلى  العميؿ

الحكوميػػة مػػا يسػػاعد الجميػػور يسػػتوفييا عنػػد التعامػػؿ وفػػ  األدلػػة التػػ  تصػػدرىا األجيػػزة 
 .وأداء حاجاتيـ ف  أقصر وقت ممكف، والمواطنيف عمى إتماـ اتصاليـ

الكتيبات المطبوعة  -ىة
تمػػؾ الكتيبػػات المطبوعػػة التػػ  تصػػدرىا المنشػػأة عمػػى  –أيضػػًا  –مػػف الوسػػائؿ الماػػروءة 

ومنتجاتيػػا فتػرات متباعػػدة وتحتػػوي بيانػات أكتػػر استفاضػػة وتوسػػعًا عػف المنشػػأة وخػػدماتيا 
وتعػػػػرض ىػػػػذه الكتيبػػػػات فػػػػ  أمػػػػاكف مختمفػػػػة متػػػػؿ مكاتػػػػب الػػػػوكبلء ، وأسػػػػواقيا المختمفػػػػة

التجػػػاريوف والممحاػػػيف التجػػػارييف فػػػ  السػػػفارات والمعػػػارض التجاريػػػة والصػػػناعية أو تاػػػدـ 
 .لزوار المواق 
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ومػػف المنشػػآت مػػف تعػػد أجنػػدات سػػنوية مطبوعػػة تاػػدـ كيػػدايا لممتعػػامميف مػػ  المنشػػأة فػػ  
ؿ سػػنة ميبلديػػة وتتضػػمف ىػػذه األجنػػدات صػػفحات مكتوبػػة فػػ  ماػػدمتيا عػػف نشػػاط أوؿ كػػ

 .المنشأة وخدماتيا والبيانات الت  تيتـ المتعامميف
 الرسائل البريدية  -و

الرسػػائؿ البريديػػة مػف الوسػػائؿ المكتوبػػة التػ  تحمػػؿ فكػػرة معينػة أو موضػػوعًا معينػػًا تعتبػر 
 .العبلقات العامة الت  تسير عمييا المنشأةيعد إعدادًا خاصًا يتفؽ م  سياسة 

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

 الوسائل المسموعة :ثالثاً 
ما يم إلى  وتاسـ ىذه الوسائؿ

انإذاعة -1
وتمعػػب ، تعتبػر اإلذاعػػة وسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ الحديتػػة واليامػػة فػػ  الوقػػت الحاضػػر

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 

نمػػا يتطمػػب منػػو االتصػػاؿ الحديتػػة بالحيويػػة و  ىػػ  ال تتطمػػب مػػف المسػػتم  دراسػػة سػػاباة وا 
 .أنيا تمتاز بكونيا سريعة التأتير عمى المستم إلى  االستماع فاط إضافة

ويمكف لرجاؿ العبلقات العامة االستفادة مف ىذه الوسيمة لبلتصاؿ بالمواطنيف عف طريػؽ 
 .ةإذاعة األخبار والمعمومات والبرامج الخاصة والندوات اإلذاعي

الياتف -2
ضرورة ىامة ف  إتماـ اإليضاحات وال يمكف ألي منشأة سواء صناعية  الياتؼقد أصبح 

ذا نظرنػػااليػػاتؼ، أو تجاريػػة أو خدماتيػػة أو حكوميػػة أف تعمػػؿ بػػدوف  مػػدير عمػػؿ الإلػػى  وا 
فػ  عاػد االجتماعػات وتحديػد المواعيػػد ، يػة تمتػؿ أىميػة خاصػةنجػد أف االتصػاالت الياتف

بػػػبلغ الرسػػػائؿ  بػػػبلغ تعميماتػػػووا  معاونيػػػو إلػػػى  واألخبػػػار والبيانػػػات البلزمػػػة ألداء عممػػػو وا 
 .ومرؤوسيو
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التسجيالت -3
كتير مف المااءات الت  تتـ ف  االجتماعات والمناقشات اليامػة التػ  تشػمميا االجتماعػات 

عػػػادة إذاعتػػو مػػػرات ، اليامػػة ومػػا يػػػدور فػػ  الحفػػػبلت والمناسػػبات مػػف الممكػػػف تسػػجيمو وا 
 .عديدة أخرى

ويمكف إعداد برامج العبلقػات العامػة باسػتخداـ تسػجيبلت سػاباة عػف المناسػبات الخاصػة 
أو التػػ  تتضػػمف مواقػػؼ ىامػػة مػػف المطمػػوب إعادتيػػا حتػػى تعطػػ  األتػػر المطمػػوب لػػدى 

 .المستمعيف
مكبرات الصوت -4

عشػرات األضػعاؼ إلى  مكبرات الصوت ى  مف الوسائؿ المسموعة الت  تكبر الصوت
مف األفراد السماع لصوت خافػت أو الػذي ال يمكػف سػماعو إال مػف عمػى وتسمح لمعديد 
فبعػػد أف ، فكػػؿ مػػا يفعمػػو مكبػػر الصػػوت ىػػو إتاحػػة دائػػرة أوسػػ  لبلتصػػاؿ، مسػػافة قريبػػة

الػػذيف ، عشػػرات األفػرادإلػى  يكػوف االتصػاؿ قاصػػرًا عمػى عػػدد محػدود مػػف األفػراد ليتسػػ 
 .يبعدوف مسافة كبيرة عف المتحدث نفسو

، يػػة مكبػػرات الصػػوت فػػ  أتنػػاء الحفػػبلت التػػ  تايميػػا إدارة العبلقػػات العامػػةوتظيػػر أىم
فعنػػػدما يكػػػوف عػػػدد المػػػدعويف كبيػػػرًا ولػػػيس مػػػف السػػػيؿ عمػػػى المرسػػػؿ لرسػػػالة العبلقػػػات 
العامة أف يتصؿ بكؿ فػرد مػف ىػؤالء المػدعويف فعػف طريػؽ مكبػر الصػوت يمكػف إبػبلغ 

 .ووصوليا لجمي  ىؤالء الناس، الرسالة

 :الوسائل المرئية :رابعاً 
وباستعراض ىػذه الوسػائؿ يمكػف ، الوسائؿ المرئية في  الت  تتمتؿ ف  الصوت والصورة معاً 

 :معرفة مدى فاعمية كؿ مف ىذه الوسائؿ وى  كاآلت 
:التمفزيون -1

وربمػا أكترىػػا جاذبيػػة ، لاػد أصػػبح التمفزيػوف فػػ  السػػنوات األخيػرة مػػف أوسػ  وسػػائؿ االتصػػاؿ
والسػػػر فػػػ  اتسػػػاع ىػػػذه الوسػػػيمة ىػػػ  أنيػػػا ، لجمعيػػػا بػػػيف الصػػػوت والصػػػورةلػػػدى الجميػػػور 

وعمػى مػدى زمنػ  كبيػر ، وعمى مختمؼ مستويات العمػر، تخاطب العديد مف طباات الشعب
إلػى  ومف خبلؿ شاشة التمفزيوف يمكف إرساؿ العديد مف الرسائؿ الت  يمكف أف تصؿ، نسبياً 
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ومػف الممكػف اسػتخداـ البػرامج ، ر والنوعيػاتمجموعات عديدة مف الجميور باختبلؼ األعما
 .والانوات التجارية ف  تاديـ العديد مف الرسائؿ اإلعبلمية، والمساباات

:السينما -2
وليػػذا نجػػد أف أفػػبلـ السػػينما ال ياػػدر عمػػى ، السػػينما وسػػيمة اتصػػاؿ باىظػػة التكػػاليؼتعتبػػر 

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

:أجيزة الفيديو -3
ـ  لاػػػد  وتاػػػػـو ، اسػػػتخداـ أجيػػػزة الفيػػػديو ضػػػمف وسػػػائؿ االتصػػػاؿ المرئيػػػة والمسػػػموعة معػػػاً تػػػ

المنشػػآت الكبيػػرة بإمػػداد إدارات العبلقػػات العامػػة بػػأجيزة الفيػػديو لتسػػجيؿ وتصػػوير الحفػػبلت 
عػادة إذاعتيػا ، االجتماعية مجالس اإلدارةوالمناسبات  وكبار المديريف والجمعيات العموميػة وا 

 .أو عرضيا الستخبلص النتائج واآلراء الت  عرضت فييا
ويبلحظ أف ىذه الوسػائؿ المختمفػة مػف االتصػاؿ تمتػؿ قنػوات واسػعة وجيػدة لنشػاط العبلقػات 

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

 :خارجية وداخميةإلى  تقسيم االتصاالت -خامساً 
:االتصاالت الخارجية -1

أي تعمػػؿ إدارة العبلقػػات العامػػة عمػػى ، واالتصػػاالت الخارجيػػة ىػػ  جيػػود خػػارج الحػػدود
الخػارج سػواء إلػى  حيث توجد نػوع مػف االمتػداد لسػمعة المنشػأةتوسي  نطاؽ االتصاالت ب

ف  مجػاؿ األعمػاؿ المشػابية ليػا فػ  داخػؿ حػدود الدولػة أو فػ  المجػاؿ الػدول  الػذي قػد 
يشمؿ أكتر مف دولة والمنشآت الكبيرة تيتـ كتيرًا بسمعة المنشػأة فػ  الخػارج وتعمػؿ عمػى 

ومااومػػة أي اتجػػاه عكسػػ  ، دة عنيػػاالمحافظػػة عمػػى ىػػذه السػػمعة وتػػرويج األخبػػار الجيػػ
 .صادر مف المنافسيف أو المغرضيف

:االتصاالت الداخمية -2
بأنيا إقامة الروح المعنويػة العاليػة لمعػامميف ، بمعنى أنيا داخؿ المنشأة ياصد باالتصاالت

واالتصاالت الداخميػة تمتػد عػف طريػؽ تػبلث قنػوات ىػ  األوامػر الصػادرة ، داخؿ المنشأة
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واألسػػػموب الػػػذي سػػػيتـ بػػػو إصػػػدار ىػػػذه ، المسػػػتويات األقػػػؿ منيػػػاإلػػػى  العميػػػامػػػف اإلدارة 
اإلدارة العميػػا وتعبػػر عػػف إنجػػػاز إلػػى  والتاػػارير المرفوعػػة مػػف المسػػتويات الػػدنيا، األوامػػر

تـ تمؾ الحاائؽ المتعماة بالعمػؿ التػ  تمتػؿ حػافزًا قويػًا ، األىداؼ ف  كؿ جزء مف المنشأة
 .والحصوؿ عمى التشجي  المعنوي والمادي المناسبلمعامميف عمى إتااف العمؿ 
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 الوحدة الثالثة
 فمسفة العالقات العامة

تمهيد 
معخننا  ة نفتنم نن  مننن معمومنننم لن معو اننام معوامنن  نننة لسنن  متعننف  لجننلر   لو سنن  مع مرننن  

نمعصن   معذهنس  معمملاز  ع ى مخلم  نئام , نلكنسن معجمو  معطسن ، نكل لتعط  هذه معمتعف 
كمننا لجننلر   نننة معم ننام ,  مننأ لجننا  مننن معمومنمننام معصننا ا  نمع  ننائ ، معملونناممسن مورننا

سن ننسننترم نننن، مألنل لتمسن  معو اننام معطسننن  نننسن  مناهس  معونناممسن نومننرم معنننو  منن  رنن 
نم انعنن ، ممننا سن  ل  عننأ  س نا  هننذه معنن ن  نلتمسلرنا ناجننلم م ، مإل م   معومسنا مننن  رن  لخنن ى

، نمنن ع  نن لنننمن  م نمننام  ننن  معكاننا   مإلتلا سنن ، منلكنا  مع منننل معجنن سو  عمعنناكل معونناممسن
لن  معتعننننناط مدالصنننننا للن  معخننننن ماملن  نهنننننن منننننا سننننن لنط م لناطننننناع مناعننننن  نتن سننننن  مإلتلنننننا 

 .ة معذل لومل نس  معمتعف مد لما 
معومننل  مننأ  س ننا   اعو اننام معوامنن  نننة لترننل  سنن  نمجننا  تعنناط من مننأ هننذم مألجننا  سمكننن 

نرننن   معنصننننل  عنننأ ، صننن م ن  انننام انسننن  ننننسن معمتعنننف  ن ماهس هنننا مع مخمسننن  نمعخا  سننن 
   عننأ لاصننأ    نن  مننن معارننم معملنننا ل نمعمو ننن  معملكاممنن  نننسن معطنن نسن نمننا سنن  ل نننة معتراسنن

عنأ م ل نا  عنر   ،  ن  معكاا   مإلتلا س  كتنال  ترنائة عتعناط معو انام معوامن   مخنل معمتعنف  نم 
معمتعننننف  نجننننمولرا معطسننننن  نمكاتلرننننا معملمسننننز  نننننسن مع مرننننن  معخننننا  ة كتننننال  ترننننائة عتعنننناط 

 .معو اام معوام  م  معنسئ  نمعم لم  ن مرن  معواممسن مورا

مع  سثنن  د ل لصنن   مننأ كنترننا تعنناط نننسن م ججنن   معوامنن  انناممعو نمجننا  نسمكننن مع نننل لن 
نمجنا  م لما سن  لرن    عنأ مواع ن   لسمناع  نل للو مه  عأ معمارنم معثاتة نهن لترا، ن مرن ها

نمجنا  ل   منأ ، معاكل معا   نة معم لم  مع  سث معملنع   من طنسو  هذم معوص  ن ا الن 
 .نناعلاعة ل  س  معلكامل نمدتج ام مد لما ة، معلكس  م  لمك معلطن مم نلواسع  مورا

ناعلو س  نمعمخام  نمعج    معلة للمسز نرنا معم ستن  مع  سثن  خم نم معناكل عنم سكنن عرنا ن نن  
منا معم لمن  مإلتجناتة ت سنث ، نممن   مع ن ن مألنن م    سن كاتم مع سا  نجسط  نمعن نمنط ننسن

مصننناعل معنعننن  نلو ننن م صننن لرم نمخلمانننم نكنننان تلس ننن  هنننذم معتمنننن لن لعنننانكم  تمننننمع كنسننن مع 
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كما لن لطن  معنعن   عنأ  ما نام ملخصصن  نملناستن  منن  سنث معمرنن ، مسنعرم نمل اهالرم
  مع ما نام نمع ما مم نمعمذمهب نمعتظم نلتنع ظن ننرم لنوناع عنذعك  ونل منن معصنوب لون   

 مننننأ نومننننرا نمطنننن ع كننننل م من نننن   مننننأ عس هننننا نصننننن   صنننن س   لجننننا    مننننأ معلانننناهم 
 .عذعك ل لم  س ا  معنجائل عل  س  ذعك  مأ لج   ممس  متظم ، نمدتج ام

مبادئ العالقات العامة 
ذم ننام نصنن   للننا   ن مجننلخ مم نجننائل مإل نن م مع  سثنن  مننن لامننا  صننتا س  نلمازسنننن نم 
, عمو اننام معوامنن  ن صنن  نمجننو  ألن لصننل  عننأ  منناهس  معم ججننام نننة نلنن   زمتسنن  اصننس  

 معمننا  نعرنذم منن معن زم نمن  ، س ول هذم معتعاط انل معلفثس   مأ مع لل معواممألم  معذل 
لاا ى خط  مجلغ ع  من  ر  ن لأ تطمئن  عأ لن تمعلة لتظم تعاط معو اام معوام   لأ 

 .معمما جسن ع  سملزمنن ناألجا  نمع  ائم مألجاجس  عمرت  معو اام معوام 
معوامن  سمكنن مجنلخ ل معمننا   معلنة سن  ل مدعلنزمم معو اام  ل نساممجلو م   خ ل نمن

 :نرا  عأ لننس  معمتاخ معم ئم عمما ج  معتعاط

ولية االجتماعية لممؤسساتؤ المس -1
نرنة لجنلم  منن لمنك ،  ن لس  م جج  لتاسذس  لولن   ز مع من معنسئ  مد لما س  معم سط  نرنا

 .نعس  معمجاهم  ننة  ناهسن  ذعنك معم لمن   نعذعك ل    مسرا مج, معنسئ   تاص  مع سا  نمعن ا 
نل ننن سم  ،نعسلرا هنننذه ممنننا س ونننل خ مننن  معم لمننن  هننن ناع لجاجنننساع عرنننا  نلنننتر  معم ججننن  نمجننن

خ منن  نفنمننل مجنننلنى ممكننن ننمننا سننل  م ن ا نننام لن  معمصننم   معوامنن  هننن لنننننس  جننمو 
مان   عأ ذعك .نلذنم   مرن ها سنالة نى مع معمجاهم  نكنل نجنسم  ممكتن  ننة  نن  معمجنل، نم 

نمعزمنننادم مع  مجننس  نمإل  تننام نمع سننام ناع  مجننام نمألن ننناث  لألننن م  معم لمنن  كل نن سم معمننت
كمننا لن ن مم رننا مإل  مسنن  س ننب لن لرنن    عننأ لث سنن  معم لمنن ، عمواع نن  معنناكل معم لمنن 

نعس   نمإلسمنننان ناعمجننن، ند ل لصننن   منننأ لو سننن  ناعم ججننن  نكجنننب لفسسننن ه عننن  نصنننن    امننن 
 .ا س  سلممن م م ا  معصاعل معوام ننمو  نة معم ام مألنل من ا م مم معم جج مد لم
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احترام رأي الفرد واإليمان بقوة الرأي العام -2
مإلسمننان ن ننن  معنن لل معوننام نلهمسنن  معلوامننل معتننا ل مونن  سولننن  مع  امنن  مألجاجننس  عكاننن  ننن مم  

مألجناعسب معوممسنن  مع  سثن  عمن نث  مننا نستنغنة  مننأ معم ججن  لن لجنلخ م ، معو انام معوامن 
نمنا س ن ه منن   نلن لنتأ ن مم را  مأ من  ما سل م  ع سرا منن لسا ملن ،س ن  نة مع لل معوام

  .را ت ل اعس  ن ا مم نما سون   ت  من طمن ام ن عنام نلناوام
أ مكلنننن  مألسنن ل ل نناه معنن لل معوننام نننل  مسرننا لن لجننومعم ججنن  د ستنغننة لن ل نن    كمننا لتنن

نلن لنلونن  نننن   نننن معوننا مم معااجننن   معناعسننن , علن سرنن  نلنصنننس ه نل نسمننن   عننأ  نمتنننب معخسننن 
 .نمعمول  مم معخ منس  معلة د للا  م   ن  معوص  نم لمسال 

 ن صننم مع مناهس  "ع    ن م معامجنا  مع نماتسن  نمعسنتاتسن  مع  سمن   نن معن لل معونام ن نعرنا 
  هن معخس   مئماع ألن مألمن  هنة ظنل ما للا   مس  مألنهة لوتة نذعك لن م "من صنم مهلل
نرنن مع ن  ة ا  منأ عنرننملنأ م لمن  معن لل معونام نس، نم  م لرا من   م   مهلل، مهلل نة مأل  

مهلل  مسنن   أنع نن   ننا  نننة مع نن سث مععنن س  ع جنننل مهلل صننم، معننذل د ستنغننة لن ت سنن   تنن 
ع  جننس    منناع مألمنن  نلترننا د ل لمنن   د مصنن مااع " مننا م لموننم لملننة  مننأ منن ع " :نجننمم

 .ماع ئ مأ مع    م
نلطنننن  معمارننننم ننننة  ننناعم معم ججنننام مع كنمسننن  نمعصنننتا س  نمعل ا سننن  معلنننة ل ننن م خننن مالرا 

لن  ننننكن كنننان مع مرنننن   ممنننساع  نننن معخ مننن ، نجننمورا عم مننناهس  نلملنننزم نننن لل مع مرنننن  نسرنننا
ن كنننان مع مرنننن ، ا  مأل م  نمع نننن  معجنننمو  كنننان ذعنننك  نننانزمع ع جنننلم م  ننننة ل ننن سمرا ننننت نم 
معجننننمو  عللتاجننننب منننن   عنننننام نلذنم لن  جنننناخطاع جننننوم معم ججننننام  عننننأ ل جننننسن معخ منننن 

 مععوا  معم ننع نة هذه معمنما  نكان ، مع ماهس 
 ."The public is always Right  ن مع مرن   مئماع  مأ   "

تباع سياسة كشف المعمومات لمجمهور -3 االبتعاد عن التكتم وا 
, ع   كان معلمجك ناعج س  ن  ب معمومنمام هن لجنمنب مإل م   معل مس سن  ننة مع ن ن معمامنة

لمننا مإل م   مع  سثنن  نكترننا لولننن  معم ججنن  كاعنسننم معمصننتنع مننن معز ننا  معننذل سكعنن   مننا 
 .ن مخم  عكل تاظ 
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 د مألج م  معملوم    ة معتن  ند لخاة لل مومنمام  ن تعاطراناعم جج  معوص س  لومل ن
نهذم عم سو  من معجرل مد لااظ ن  ج مع نن ن  مألاما  معصتا س  معلة نكمكاترنا لن , ناإلتلا 

ون  لصن  نهة نة معاما  لعنسا   منأ جنطل مأل   ن   ن  كنسن   منن مع ان  نكفترنا  منأ ن  
 .نمو  لا مم ن ط مترا

ذملرا ل مل  مأ معث   نة معم جج  نستما س  ن معلكلم  عأ  ثا   مع سن  نمععنك  نمعص م   ن  
نهننذم معمننن ل معننذل جننا    مننأ لوزسننز مكاتنن  معم ججنن  هننن نننة مع  س نن  ، مننن  نننل معم ججنن 

وظننم  جننالس  ممجننل ان  ع نن  لجاجننة مننن   ننن  معانن   تصننم  مسنن  دئ نن    ننن  مإلتجننان ن 
نمعصنن م   هننة طننان  , "ة مع صنننل  مننأ معمومنمننام نن  معانن   ننن"معنن نل مع سم  مطسنن  نهننن 

نمإل م ل سصننننا   مع مرننننن  نمعجساجننننة سصننننا   ، معم تسنننن  مع  سثنننن  ناعكالننننب سصننننا   مع نننن م 
 .نهكذم ...متلخنس 

السممية خالقااللتزام بمبادئ األ -4
نلثنسنننم صننناام ( عخصنننس ) ن ل ننن  لهننن م  تعننناط معو انننام معوامننن  هنننن   طنننا  معم ججننن  

كنذعك لن  ن نمجنا  معو انام معوامن  معم ججن   عنأ مدعلنزمم ، ننة لذهنان مع مرنن  تجاتس  عرنا 
لخنن ع مع مرننن  ند لغعنن  نننل  د نهكننذم نرننة، كاعتزمهنن  نمعصنن   نمعو معنن  خنن  نمنننا   مأل

ناعو اننام معوامنن  هننة جننمنك ، لجننوأ  عننأ كجننب ث لنن  ناع نن ن  مع جننت  نعننس  ننناألانمل ن ننط
معجامس  نة ل تب معم جج  كل ممنا  خ  األنل نة مدعلزمم ناع اتب معجمنكة سلمث. .نم   م

ننننة موننننام لرم منننن   لسمنننناع  ذعننننك، سعنننسن جننننمولرا نمعومننننل  منننأ لن سوكنننن   مسنننن  منظاسرنننا
نمع اتنب مإل  منة هنن مجنلخ مم كانن  نجنائل مإل ن م لسماع،  مع مرن  ننة  سالرم معخاص 

نمعو انننام ، ع منناهس  ت نهننانمدلصننال علنمننسل نلاجننس  تعنناط معم ججنن  نل مسننل    نوننل م
هنننة ل  مننن  علصننن نام  ننن س  لن  معوامننن  معتا  ننن  هنننة معلنننة لجنننلت  لانمعرنننا  منننأ مأل منننال

 .ناإل  اب نل مال لجل   معل  س 

العالقات العامة تبدأ من الداخل إلى الخارج -5
ذعك لن معم جج  معلة ل مة  عأ مع صنل  مأ  منأ مع مرنن  نث لن   مسرنا لندع نعم صن  م

لن لمننمن  مننأ نث نن  معونناممسن نسرننا مننن  مننال نمنننظاسن ألن هنن د   ذم كنناتنم جننو م  نننة 
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 ممرننم منن  معم ججنن  نننكترم سوكجنننن لثنن مع طسننناع  نعرننا  ننن ط سنن  موننامملرم عمتننا  نننة لثتننا 
 .ة   االرم مععخصس  ممرم نكذعك نة ل ا سثرم  ترا ن

ن مأ معوك  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  

جنن  نل  سنن  جننوا   معونناممسن ن منناهم نننة  ممرننم سننفلة  ننن ط سنن   لننناع معم ج، مننن  نننعرم
 مننننأ  نجساجنننام  ا عنننن  عملنظسنننن  نمعل نسنننن  نمعلنننن  سب نمعلننننت  م نمإل ننننازمم نعس هننننا كمننننا ل

معم جج  لن لرلم نلننس  ظ ن   مل م منس  نمنمان متلجننسرا ننة  اعن  معمن   نمعو نز 
نمواممنن  معمنظنن  معمواممنن  معك سمنن  نم ل ممنن  ل ومنن  مل مجنناع ، عمننت رم مدجننل  م  نننة  ممرننم

س نننب  منننأ معم ججننن  مع سنننام ننننك  م متلجننننسرا  نننن  مسننن  ل ننننمل عوممننن  نعم ججنننل  كنننذعك 
م ججنلرم نتعناطرا ناجنلم م  ألن ذعننك سومنل  عنأ زسننا   ث نلرم نسرنا ن ننن  كاناسلرم ننة معومننل 
ناإلمننان   عننأ  ومرننم انننا  سن  مننأ   طننا  معمومنمننام معصننن س    ننن معم ججنن  عم مرنننن  

 .معخا  ة

استخدام أسموب البحث العممي -6
مز سننا  ن ننة مع منناهس  نمتلعننا  معث اننن  معوامنن  نل نمم مدلصننال ن نن  لصنننل  تجننان هننذم منن  

ل  نن  مترننا نمننا د لن  ذمارننالن  عمجننرالن  معوصنن  د سنن من نصنن   مألعننسا   د  ذم عنناه ها
ند نن  لن لولمن  ، عرذم لصن م مرم  معلفثس  نة آ مئ  مرم  عاا  ن جس  ، س ع م ادع عمعك
نمعلعنننس  نمدجننلماع  نهننذم ننناعطن  سلطمنب مدجننلاا   مننن مع  مجننام معوممسنن  نننة  منأ مإلاتنناع 

 .جسكنعن س  معا   نمع ما ام ن مم معتا  ن مم مد لماع ن مم معجمنك مإل م ل
ننمننا لن معو اننام معوامنن   ممسنن  ذمم مل نناهسن لولمنن   مننأ مإل نن م معصننا   مننن مع منناهس  

نلولم   منأ معاونل ن منأ ، انط من هتاك  عأ مع ماهس  عأ   م   معم جج  ن مأ مإل  م معر
، ن مننأ معارننم معملنننا ل نمدجننل ان  معمناعنن   نمإلس انسنن  مننن  اتننب معطنن نسن، لم ننة    معاوننل

, اسا  نل مسنل معن لل معونام مخلصاصناع لجاجنساع منن مخلصاصنام معو انام معوامن  مع سصنل  ذ
منن  نمعطنن   مإل صننائس  نمتنناه  معن نننث ند ننن  لن سننلم ذعننك ناجننلخ مم ن نننث معو انننام معوا

نذعك عكة لفلة تلائ  معن ث ناع ا  نمعص   معلة لمكن منن لخنذها ، معوممة معملوا    مسرا
 .ن  س  نة لن س  نلو سل جساجام معم جج 
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وظيفة اإلستشارية ةالعالقات العام -7
ممكن  ن سطاتسنا ل ناه ع   عنن   ن  معو انام معوامن  ناعتجنن  عن  م   معومسنا ننة معم ججن  نن ن  

نكننذعك منن س  معو اننام معوامنن  نرننن ستصننل مإل م   ، م منن  نز مئرننا نرننة ل ننذ هم نلعنن ورم
نسع ورا  مأ ملخاذ معجساجام نمع  م مم معلة ل اة مع ننل من مع مرن  نس ذ ها من ملخاذ 

معلننة رننة ننعكتنن  د سننلمكن مننن  عننزمم لمننك مإل م    ،معجساجننام معلننة د س مننأ  ترننا مع مرننن 
نهنذم د سوتنة لن من س  معو انام ، رنال    مألخذ ناعلنصسام  نل جساج  معم ججن  نم   م مل

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

معلة  مأ معواممسن ناعو اام معوام ، عمنا  عمب ملن مأ مع عم من مدلاا   مأ موظم ن 
نهذم  م   عو  ، ت  من معممكن لن سكنن هتاعك مخل   من ط   لطنس رال د ، مدعلزمم نرا

 : لجناب نم لنا مم من لهمرا
معلة ل نملن  ،ناعم ججام معلة لعلغل نف مال معم من  معوام ، طبيعة نشاط المؤسسة-1

ل لا   عأ تنع موسن من معلتظسم مإل م ل أل مال ، مدجلر كس نكتلا  نلنزس  معجم  
 .تن س  معمما ج  نس ن  كذعك طنسو ن  ،معو اام معوام 

،خا  ساع لن  جنم  كان  مخمساع ، معذل سكنن  مأ ملصال ناعم جج ، نوعية الجمهورو  حجم-2
نمعتن س ، معم جج م ى مجل ان  هذه مع ماهس  عتعاطام ن  ،نم ى مع      مأ معلفثس  نس 

 .معمجلخ م  من نجائل مدلصال م  هذم مع مرن 
كان  مدعلزممام مد لما س  معمم ا   مأ  ال و مدى اهتمام المؤسسة بالمسؤوليات-3

نما سلماعأ م  مصاعل مخلم  مع ماهس  معملصم ،  راز معو اام معوام  ناعم جج 
 .نرا

ا  ل   مأن  ،مرا مل ن  خن مل ن  مجلو م همن  سث ، شخصية عامل العالقات العامة-4
.معلوامل م   مرن  معم جج 
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مع ا   ، اا  لسن  ئسجسلسن همامنا   معو اام معوام  نة "   نم   نس تاسز" سخلزل ، نلخس مع 
لو ن  ،نمع ا    معثاتس  هة مإلخنا  معصا    ننمأ تطا  نمج ، مأل م  معتان نعأ هة مأل

  . ترا ألنعأ ند سمكن لن ل نم ن س ع عم ا    م مع ا    معثاتس  مكمم 

  لممنظمة المسؤولية االجتماعيةو  العالقات العامة
 سث كان معلطن  معصتا ة ،  اعم متظمام مأل مال متذ معثن   معصتا س   ص ها معذهنة

نكان مدل اه ت ن لوظسم مأل نا  سن   كل عة  عصاعل ، نفل ثمن نة لصا   مجلم 
معمائ ن نكان نة معن   لجننع معومل ذ،  جاب مصاعل مألط م  مألخ ى مأل مال  مأ
صانام معومل معا  س  نمع ما س ، ظ ن  معومل معمفجانس ، جا    مل ، مألم م  معمرتس  نم 

نة جنسل ل  س  ن ن  م لما ةكاتم كمرا م ننع  كثمن ، مدجلغ ل مإلجلتزمنة عممنم  
، نل   معثن   معصتا س  معكثس  من معمآجة مإلتجاتس  عرذم عر م،   م  معلطن  مدالصا ل

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

خ ل هذه معال   كاتم هتاك   هاصام ن  ،هذه مع اع   لأ ن مس  مع  ن معوع سنن مجلم منا  
كما هن مع ال  ت ، ل مع   من هذه معظنمه  مع اجس ل  ن  س  ن  نمم ملا ا  من

 ا  عأ مدهلمام ناآلع  نة ن مس  مع  ن معلاج   ع  معذل   Robert Owenمع لجماعة 
نن نام ، ه نفجاجسام مع سا  كجا ام  مل م  ن  من خ ل م    -معا   معوامل  -معنع س  

  ك  مإل م   معوممس  نة ن مس  هذم نناع عم من لصا   . نمعلومسم معوام، طوام لثتا  معومل
نكترا كاتم لومل نة ظل م  ملرا معلا سخس  مع ائم   مأ لجا  لوظسم مع نل عصاعل ، مع  ن

 ن    كزم هذه مع  ك   مأ ما لك ه لاسمن ، معع ك   مأ  جاب معونممل نمألط م  مألخ ى
(F.W.Taylor )؛ نهذم كان من من لن عكل  مل هتاك ط س   ن س   لنمل أل م  معومل

نمن نسن مإل هاصام معلة ل  نم . ناعلاعة لوظسم مع نل نة معمتظمامن  ل ل ل جسن معكاا  
 عأ  9999معصا   نة  ام  نة آخ  كلان  معلتظسم عمومل( H. Gantt) ذعك ما لعا   عس 

 ذم   ث نة لل نام لن ن   معم لم  لن ثمن ن ن  معمتظمام سان  ما س تأ من "لت  
لن لطن  معمج نعس   (Zadek)نع   نسن  ".نكن معجما  نن ن ها ستلاة، ن تا ن مئرا م

 :ل سال  سث مد لما س  لخذ ث ث 
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مج نع  نو   ط   مثل معمجاهمام سمكن لن لكنن معمتظمام  الجيل األول-
نمعمجا  مم معطن س  من لص اب   ن  مألمنمل نة مأل مال معخس س 

 .معم ث  
معمتظمام  عأ معمج نعس  مد لما س  كوتص  لتظ  نس   الجيل الثاني-

نومأ جنسل معمثال ،  ئسجة نمكمل إلجل ملس س  ل ماعرا  مأ معم ى معنوس 
معومل م  كان  معملواممسن  فخ  ن ة مع ص  معلوامل نمج نعس  نمعل مد

معمتظم  ننم  معمخصصام معماعس  مع زم  إلس ا  معمتظمام نة 
 .مإلجل ملس سام نذعك ن  م من مإل م   معومسامعمنمطت  علتاسذ 

ناألجا   عأ  ت از مع ماسا مد لما س  هذم مع سل سر   الجيل الثالث-
 .ناإلمان   عأ لطن  مأل مال

كعام مخلم  مع  مجام نمعن نث لن معمج نعس  مد لما س  لولن  من مع ماسا مألكث  ع   
 سث لصنل ل سسم معم جج  مدالصا س  ، عمم ججام خاص  مدالصا س  مترا لهمس  نل  ساع 

عس  منتة ن ط  مأ مأل نا  ن جب نعم لو  نة نتا  جمولرا لولم   مأ معم مكز معماعس  
ن   ظر م مااهسم   سث  لجا    مأ خم   ستامسكس   مل اا     مأ معلوامل م  ، ن ط

نمن ، مدالصا س  نمعلكتنعن س  نمإل م س   ن  لت ا  معواعممعلطن مم معملجا    نة مع نمتب 
 .ن ز هذه معمااهسم ت   مارنم معمج نعس  مد لما س  عمتظمام مأل مالل

تمن معم ججام مدالصا س  سمكن  نط  نم ى لهمس  ن   مأ ذعك نكن مالا  نت ا  نلفجسجاع 
كاعلكانل ، اسس  مإلتجاتس  معجامس نم   مك معمج نعس  مد لما س  معم لنطن  نو   من مع سم نمو

، مجاهم  ام ع لن  عن    ا  ناعم جج  جنم  كان منظااع  مننمإل جا  ناعنطتس  مل اه كل 
نعرذم نكت  ملأ ما زم م معم جج  مدالصا س  نة نرم .. .زننن، ن   من معم لمن ، ماعك

ها  ن اة معم جج  نة نم  طا  لهمس  ناسم  علمك معوممس  معممس س  زم م  ممس  لطن  نمز 
 . معنطن مما سزس  من  ن سلرا نجمولرا
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عم سكن مارنم معمج نعس  مد لما س  نة معتص  مألنل من  مفهوم المسؤولية االجتماعية
متظمام مأل مال لوظسم ل نا را ننعلأ  م سث  انع، مع  ن معوع سن مو نناع نعكل نممل

  :عممج نعس  مد لما س  لهمرانتن   هتا لهم معلوا س  معم  م  ، معنجائل
-       "Peter Drucker" هة معلزمم معمتظم  ل اه : "معمج نعس  مد لما س  نفترا

نا  عكل هذم معلو س      معزمنس  عم  مجام مع     ننلل معناب " معم لم  معذل لومل نس 
 .نمجواع ع  مج  هذم معمنمنع نال اهام مخلما 

معلطنع معذملة "معمج نعس  مد لما س  عممتظمام نفترا لو   معمانمس  مألن ننس   -
 ".عممتظمام نة معمجاهم  نة خم  م لم  ننسئ  لنمل

ط س   لتظ  نسرا معمتظمام نة لفثس   ممسالرا نة "نرا معمكلب مع نعة عمومل نفترا سو    -
اطا ام معم لم  نل ك  منا ئرا ناسمرا نة لجاعسنرا ن ممسالرا مع مخمس  ننة لاا مرا م  

 "لخ ى
مدعلزمم معمجلم  من انل متظمام "واعمة عملتمس  معمجل مم  نفترا نرا م م  مأل مال مع     -

ساع نمعمجاهم  نة ل  س  معلتمس  مدالصا س  نمعومل  مأ لخ امأل مال ناعلص   
 مان   عأ معم لم  معم مأ ، ل جسن تن س  معظ ن  معموسعس  عم نى معوامم  ن ائ لرم

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

خ ل معومل م  منظاسرا نمعم لم  معم مة ككل عل جسن مجلنى موسع  معتا  نفجمنب 
 "سخ م معل ا   نمعلتمس  نة آن نم  

 مبادئ المسؤولية االجتماعية 
مما جلرا عمج نعسلرا مد لما س  زسا   مجاهملرا نة معلتمس  لجلر   معع ك  لثتا  

نعل  س  ذعك معر   ستنغة  مأ معع ك  لن لومل  مأ لجا  م من   من ، معمجل مم 
 :معمنا   معلة للمثل نة

   مع انمس  عممجا ع
  مععاانس 
 ة خ امعجمنك مأل

54



   م ل مم مصاعل مألط م  معموتس 
 م ل مم جسا   مع اتنن 
  معمواسس  مع نعس  عمجمنكم ل مم  
 م ل مم   ن  مإلتجان 

منا  ن لل  م لكما    م متظم  مألمم معمل    م من   من معجمنكسام معلة سمكن 
 :معمج نعس  مد لما س  نهة

 ؛94111مدعلزمم نلتاسذ  ص م مم عرا مم مع ن   معمخلما  مثل مإلسزن  -
 مدعلزمم نلتاسذ م نتام انم   معجمنك؛ -
 علزمم نالخاذ ا م مم لفخذ ناد لنا  معمج نعس  مد لما س ؛مد -
لصمسم لتعط  معمتظمام نما سلا  م  مع اع  مدالصا س  نمعنم  معث انة  -

 عمم لم ؛
 مع سام ناعمنا  مم معخس س  معلطن س ؛ -
 .لتاسذ مإلجل ملس سام معلة ل    مع نل عمم لم  نمعمتظم  مواع  -

 االجتماعيةأبعاد المسؤولية 
    نو  معنا ثسن  تاص  معمج نعس  مد لما س  عممتظمام نة  طا   ام سغطة 

  ن ساجام مخلما  نن  م لنا   سث لن هذه معوتاص  سمكن لن لكس  ، م من   من مألنوا 
ن جب ك نل ، طنسو   مل معمتظم  نتعاطرا نلفثس  نئام لص اب معمصاعل معمخلماسن

Carroll لما س  لمم ل نو   تاص   نه س   ئسجس  نهةنكن معمج نعس  مد  :
.Economicمدالصا ل -
.Ethicalة خ امأل-
.Legalمع اتنتة  -
 .Philanthropyمعخس س   -

ن نسرا هذه معوتاص  مأل نو  نكس  سمكن مصانن  نس   Carrollننة هذم مإلطا  ا م ك نل 
ه معوتاص  مأل نو  ذنرم ه سث لن ، لن ل ث   مأ كل نم   من معمجلاس سن نة معنسئ 

سلطمب  س ا    ا  نثس   نسن ملطمنام  Carrollعممج نعس  مد لما س  معلة ا مرا ك نل 
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معت ا  نة معومل نملطمنام لمنس   ا ام معم لم  نخاص  نة  طا  معوتاص  مدالصا س  
ن انل نمع اتنتس   سث لمثل هذه معوتاص  مطاعب لجاجس  عمم لم  من معمال   لمنسلرا م

لكن  نسما  مع  ن   نة  سن سلنا  معم لم  من متظمام مأل مال لن لموب، متظمام مأل مال
نفن هذم مألخس  سمثل نة   س ل   عنام مع ن    اع  مم، ة نمعخس لخ اسخل معوتص  مأل

هذه معوتاص   Carrollنا  نم  ك نل ، عمم لم  من معمال   لن للنتاه متظمام مأل مال
نعكل ه مة ملجمجل علنمسل طنسو  معل منط نسن هذه معوتاص  من  اتب نمن  اتب آخ  

 :نكما هن منمل نة مععكل معلاعة، لل نو   مأ نو  آخ  سمثل  اع  نماوس  مجلتا نكن 

 لممسؤولية االجتماعية Carrollهرم كرول 

 .نفس المرجع، محمد عاطف محمد ياسين :المصدر 

منننن معمجننن نعسام  ع ننن  م مننن  معو سننن  منننن معننننا ثسن  منننأ لن متظمنننام مأل منننال لمنننا    ننن  مع 
, معم لمن  معم منةنمإلتجاتس  ل اه , س خ امأل: مد لما س  نمعلة لت ص  ممن لصتساسن هما

 انمسؤونُت انخُزَت
تعزَز انتصزف كمىاطه صانح َسهم فٍ 

 انمىارد فٍ انمجتمع وتحسُه وىعُت انحُاة

ُتلخاقانمسؤونُت األ  
ٍ فٍ قزاراتها مما َؤدٌ إنً أن لخاقمزاعاث انمىظمت نهجاوب األ

 تعمم بشكم صحُح وحق عادل

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

انعمم األساسُتقىاعذ   

 انمسؤونُت اإلقتصادَت
 تحقُق انمىظمت عائًذا وهذا َمثم قاعذة أساسُت نهىفاء بانمتطهباث األلخزي
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سنن  مجنن نعس خ امعمجنن نعس  مأل نلولننن . نمعمجنناهمسن, نمعنسئنن , نمعمننن  سن, نمعزنننائن, نمعمنننظاسن
 . 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  

منن خن ل ننذل , مألم  معذل سلطمب مترنا ممنا ا  تعناطالرا ل اهن , معو اام مو  نلوزسزها
 تعنننا  , ننننة   نننم معنتسننن  معل لسننن نمعلنننة لعنننمل منننث ع معمجننناهم  . معمزسننن  منننن مع ناهسننن  معوامننن 

  نم نون  مألتعنط  مثنل مألت سن  ، معمجاهم  نة مع   من معنكم  معنطاعن , مع جن  نمع  مئ 
ل ننن سم معوننننن عننننذنل ,   نننم م ججنننام معم لمننن  معمننن تة, م لننن مم معونننا مم نمعل اعسننن , معل نسرسننن 

معن  م معملنمصنل  عنأ منان  هنذم ناإل, ل  سم مع  م معما ل عرممد لسا ام معخاص  من خ ل 
ن ننا   مننا ستظن   عننأ مجن نعس  معمتظمنن  ل نناه . عمم مكنز معوممسنن  كم مكنز معن نننث نمعمجلعناسام

معلومنسم , مع سامن  نمعانن, ن   لعمل   اس  مأل مال معخس سن , معم لم  معم مة من زنمسا مخلما 
اام  معمعا س  معم مس  ذمم معطان  معلتمنل, نل  سب معم ججام  .نم 

 تجاه الموظفين ية االجتماعيةالمسؤول -
ن  من لن ل  م عرم ما هن  ذم كاتم معمتظمام لنعة مهلمامرا ع ل  معمال معنع ل ن   

ن معواممسن معمر    مأ معمجلنى معنطتة نمعواعمة لصن نم س كزنن  مأ  امل أل, لنمل
لكث  معتا   سث لن ثنم ذعك ل  سنساع لنا  , معمج نعس  مد لما س  من نسن معونممل مألخ ى

ثنم نتا لكما , س نذنن معومل نة معمتظم  معلة ع سرا جساجام نسئس  نم لموس   س  
 . م  تا  معمتظمام معجسا  لن معتا  س نذنن معلوامل ل ا ساع 

 الزبائن المسؤولية االجتماعية تجاه -
نمن مأل م  لولن  هذه معع س   من معم لم  ذمم لهمس  كنس   عكل معمتظمام ن نن مجلثتا  

نمإل  ن عرم ، مد لما ة معمن   عرذه معع س   ل  سم معمتل ام نفجوا  نتن سام متاجن 
نكل ص   نلمات  نل  سم متل ام ص س   عرم نلمست  ناإلمان   عأ ل  سم   عا مم نمم   

نمعلزمم معمتظمام نمواع   مألم م  معلة ل  ث نو  معنس  نلطنس  ، ن مجلخ مم معمتل فنع
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ة نو م خ   انم   معومل مثل خ ا  عممتل ام هذم ناإلمان   عأ مدعلزمم مألمجلم
 . مد لكا 

 المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين -
، ترا   ا  مصاعل ملنا ع لستظ   عأ معو ا  ما نسن معمن  سن نمتظمام مأل مال  مأ 

عذعك سلنا  معمن  نن لن ل ل م متظمام مأل مال لطموالرم نمطاعنرم معمع ن   معلة سمكن 
لمخسصرا نادجلم م  نة معلن س  نخاص  عنو  لتنمع معمنم  مألنعس  مع زم  عموممسام 

نلجوا   ا ع  نم ننع  عممنم  معم رز  عمتظمام مأل مال ناإلمان   عأ لج س  , مإلتلا س 
 . نل  سب معمن  سن  مأ مخلم  ط   لطنس  معومل, عص   نة معلواملنم, مدعلزممام

 المسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين -
نلكمنن . لو  نئ  معمجاهمسن نئ  مرم  من لصن اب معمصناعل معمجنلاس سن منن تعناط معمتظمن 

، زسننا     ننم معمنسوننام، لوظننسم اسمنن  معجننرم، مجنن نعس  معمتظمنن  ل نناهرم نل  سنن  لاصننأ  نننل
 .ناإلمان   عأ  ماس  لصنل معمتظم  نمن ن ملرا

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

نسم أ هذم معم ال موظم مدهلمام نة مع نل : المساهمة المجتمعية التطوعية -
، اع تجنس اع مد لما س  عممتظمام   سثمعلة لكنن نسرا مع نم   نل معمج نعس  

نمن معممكن لن سلممن ذعك معرنام معخس س  نن مم  معلطنع نمدجلثما مم 
معمنا  مم مألخ ى ذمم لن  معلومسملن  معم لموس  طنسم  معم ى نة معص  

  .معم  ن  معم لموة
عاعناع ما لكنن   س  ناسا  : العمميات الجوهرية لألعمال وسمسمة القيمة -

نمعمتظمام معنجسط  م ن س  إل خال معمج نعس  مد لما س  مألن م  
نلجلطس  لل متظم  من خ ل معلاا ل معتعط م  منظاسرا من ، عممتظمام

نمن ذعك ، خ ل ل جسن معظ ن  نمألنماع نلوظسم ن ل معلتمس  معمرتس 
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معجمنة لطنس     م مم عل مسل مجلر ك معطاا  نل مسل معمخماام ذمم معلفثس  
 . مأ معنسئ 

 مأ معصوس  حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي  -
لم  اسا مم معمج نعس  مد لما س  عممتظمام مع  س  نلرسئ معمتاخ  ةمع مخم

ن معواممسن من ل  س  معلنمزن معمج نل نسن معملطمنام معوام معذل سمك  
 مأ معصوس  معخا  ة نكن معكثس   لما، معملوا م  عزسا   مأل نا  نمعمنا  

من   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

 لممنظمات أهمية المسؤولية االجتماعية
:   جنم  لهمرا نمع نع   مأعممج نعس  مد لما س  لهمس  كنس   ناعتجن  عممتظم  نمعم لم  

:بالنسبة لممنظمة-1
ل جسن صن   معمتظم  نة معم لم  نل جسخ معمظر  مإلس انة خصنصاع ع ى معزنائن -

 لن تا لن معمج نعس  مد لما س من م  معم لم  نصا   ام ؛  ذم ما نمعواممسن نل
، عس  مناع  لن  منا  مم طن س  عممتظم  ل اه لط م  ملو    ذمم مصم   مناع  

 .نمن عفن مدعلزمم ناعمج نعس  مد لما س  عممتظم 
كما ل  ل  عأ نوث  ن  معلوانن نمعل منط نسن معمتظم ، ل جسن متاخ معومل -

 .مخلم  مألط م  ذمم معمصم  ن 
:بالنسبة لممجتمع -2

زسا   معلكانل مد لما ة نسن مخلم  ع مئل معم لم  م  لنعس  عون   اعة نادتلما  -
ذنل مد لسا ام معخاص  كاعموناسن نامسمة معلفهسل نمألامسام نمعم ل مألن م   من انل
 .نمععناب

مدجل  م  مد لما ة تلس   علننس  تنع من معو مع  مد لما س  نجسا   من ل لكان  -
 .معا ل معذل هن  نه  معمج نعس  مد لما س  عمتظمام مأل مال

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

 مد لما ة  مأ مجلنى ةمن زسا   معلث س  ناعن  ل جسن معلتمس  معجساجس  متط ااع  -
نمعمتظمام نهذم سجاهم نادجل  م  معجساجة نمععون  ناعو مع نمعم من ام مألن م  

 .مد لما س 
كنن معمج نعس  زسا   معل منط مد لما ة نمز ها  معم لم   مأ مخلم  معمجلنسام  -

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

بالنسبة لمدولة -3
مأل نا  معلة لل ممرا مع نع  نة جنسل   مم  مرمالرا نخ مالرا معص س لخاس   -

 .نمعلومسمس  نمعث انس  نمد لما س 
لوظسم  نمئ  مع نع  نجنب ن ة معمتظمام نفهمس  معمجاهم  معوا ع  نمعص س   نة  -

 .ل مل معلكاعس  مد لما س 
 ها من معم ادم معلة معمجاهم  نة معلطن  معلكتنعن ة نمع ما   مأ معنطاع  نعس -

 ن ل مل  مع نوس  اع اا     مأ مع سام نف نائرا  مسو ل   مع نع  مع  سث  تاجرا عس 
  .معمتظمام مدالصا س  معخاص   ن ها نة هذم مإلطا 

  المؤسسي يات العملأخالقو  العالقات العامة
للمثل نوص  معمو نن  م ل نة معنام مع ام  ت  ظ معم  م  معلة عن للنوتا لطن  معاك  مإل

نمعمومنمالسنن  معلننة نسرننا م لمننم معمومنمننام نمدلصننادم نتظننم معمومنمننام نمعن م سننام نمننا ع 
ن هذه معم  م   كزم من  اتنب آخن لت ى ، نمجواع نلطنس ام مرم  نة معمتظمام معمواص  

   من منم  صنل معا   مآلن لنمل من لذ  معواممسن  م  مألن م  ل مأ معمنا   نمع سم نة لطنس  
  .(مو نة)هم  ل  مال نك ل ن تخن  كنس   من نسن ه د  مألن م  لمعمتظم  ن 

سنام نمعمو نن  لصننل نسن  معان   سنتنأ خ اه م  نمع سم نمألن هذم معوص  معذل س كز  مأ مأل 
نمعجنمنك نننة  ن سناع ننك سناع نرننن معنذل سلمثننل ناعمونا   نمعمرنا مم نمع نن  مم نتننا مع منن معن مخل 

صنننل لن نن  معمتظمننام نمعمنن  م  ت ننن متل اعنن    سنن   ل كننز لطننا  معث اننن  معمتظمسنن  معننذل نسنن   
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عنذم س نب  مسرنا ، سام معومل من خ ل معجمنك معا  ل نمعجمنك معخنال ناعمتظمن لخ ا مأ 
  .منمكن  معلغسس  معذل س صل نة معنسئ  معخا  س 

س  هة خ ا مال مألن مأللم ل هة    معاك  مإلسام نة مكان معومل من ن ر  تظخ ان مأل 
كننناإل م  ذ م لننننط هننذم معمارننننم ناعو سنن  منننن معمنممننس  نمعمرمنننام معمتظمسنن    مننال مع سنن   مأل

نمعجننمنك عسنن  مع سنن  ل عنن  نلوننزز معجننمنك مع سنن   ألترننانمعونناممسن نمعومننل نمع سننا   نمعمنن س سن 
معمجنن نل نننة معومننل ن لننأ لن  سنن  لكمننن نننة لن معمنن س خ ان معمومننم  مأللنسمكننن م  ظنن  

مننا لن  سنن  موسا سنن لخ ا اعنن  موستنن  للمننمن ل نن سام لن  معانن   معوامننل سنم رنننن  مسونناع مناانناع 
 .ن م سول  ه ه د  مأل

ذ سننلم معلفكسنن   مننن  معمرمنن  ععننغل معنظسانن  نننة معمتظمنن  لخ اسننام معومننل معسنننم مننن مأللونن  ن 
ن سمسنز ننسن معصننمب لتن  سجنلطس  ذملسن  عمان   ألمع اانن  معترنا لون  نمثانن   م ملرنا أل  مسرا منن 

سام معواعس  عمومل نة خ اذنل مألنعرذم سلم مجل طاب مألن م   .ثتا  معومللنمعخطف نة جمنك  
ن معمتظم  لجلم للن  سام عراخ اهم معذسن س مننن مألمألن م   معمتظم   مأ مجا  من ه د 

  .معواممسن نسرامألن م   سالرا منلخ ا

 :كاعلاعةسام معومل نة معمتظم  فخ اام نلو سامععذم سمكن لن تن   نو  
نلصنن نرا ل نناه منظاسرننا نزنائترننا نمعمجنناهمسن نمعم لمنن   امنن  نانننمتسن  مإل م  مل نناه " -

نن  هنذم معلو سن  نذملن   منأ  مننل ذ ستط مم معو ان  نلتظنسم  منل معمتظمنام مع نعن  ذ
 ."ن م مأل

معجنننمنك لن  معغسننن   سننن لن  نموننناسس  معجنننمنك مع سننن  مننننا   مرمننن  عمجنننمنك معم لنطننن " -
 ".نمع ما  مألن م   معص سل نمعجمنك معخطف نة لص نام

   ننة معلمسسنز ننسن مع مالن  م من   معمنا   معجمنكس  نمع سم معلة ل كم جمنك معا  " -
 ."معصنمب نمعخطف

نم انعن   منل  عأ مو ن  معخطف نمعصنمب ننة منان  معومنل لخ اسام معومل سعس  ن مارنم  
معخنن مام معلننة ل نن مرا معمتظمننام ل نناه ذنل معو انن لن  مننا هننن صنننمب ن سنن  نننة معمتل ننام

 .ص اب معمصاعللناعمتظم  من 
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نننن م  نمع ما نننام نمعلنننة لومنننل عنننأ  اتنننب معموننناسس  معذملسننن  عأ ن معمتظمنننام لمننن  موننناسس   
 . مسورا كم   مم عمجمنك ل اه مج نعسام ننم نام معومل نة معمتظم 

خاص مألن م   ة س سط نلص ناملخ اطا   ت  د سن   ف مس  ت  ظ من خ ل هذه معتظ   ن
 .ما هن خطفلن  عكة سلم لنمسل ما هن ص سل، (معموم م معمو   )نة مع ادم معمو    

ن هنننذم معمننن س لذ  تعنننط  معمننن  م  ل م  ن لسنننام ننننة مناننن  معومنننل اننن  لنننتوك   منننأ خ ان مأل 
ناعلصنن نام مع ااتنتسنن   .ن سظرنن  لل    نوننللسنن  انننل خ امعم نن  مم مأل جننس م ة معو سنن  مننن

سنام معومنل سرنلم نمنا هنن لخ ا م س  معلنة لظرن  منمن تطنا  مإل اممدتز ا لن  س لخ انمع 
منننا هننن خننناطئ ننننة مع ننادم مد لسا سننن  نمننن   ننن منننا سنم رننن  معانن   ننننة  ممننن  لن  صنن سل

  .مدلاااسام عس  معنمم  لن  ع م  عخصس متظمس  ألمعسنمة كاجلخ مم معمنم   مع
ممسن ن م هنا معوننالمنن خن ل من ى مسنل معمتظمن  ن سنلم سنام معومنل فخ ان اسنا  مدعلنزمم نكعنذم نن

، لا نن  ن صنن  ملجننانس  عموننناممسن مثننال ذعننك  ،تظمنن  معمومنننل نرنننات ننن مدعلننزمم ننناع نمتسن نمأل
  .م ننمام عس  ااتنتس لن  ل م نن املتظم  نمع عن  ن مدعلزمم ناع نمتسن نمأل

معلنة  مإل م   لخن  لن  مإل م  سنام لخ ا  عنأسعس  معو سن  منن معكلناب نمعننا ثسن نرنذم معصن   
ل نن     اننام ، ننناع سم نمعل اعسنن  مد لما سنن  نمعلعنن سوام معتانننذ  نمعونممننل معمنااسنن  للننفث  كثسنن مع 

ت  نظ  .  ذنل معمصناعل ننة معم لمن مآلخ سن خنا   معمتظمن نمألن م معواممسن  ناألن م معم س  
منننا عسنننن م منننن طنسوننن  معومننننل  كثسننن مع  مإل م  سنننام لخ ان ل مإل م لمنننن خننن ل لطنننن  معاكنننن  

ننة  نسن  ناأل نا ناة معمامة كان معل كسز  مأ  ماس  مصاعل معماعكسن نمدهلمام ، مإل م ل
  .مإل م  سام لخ امدل اه مع اعة س كز  مأ مدهلمام ناعمج نعس  مد لما س  ن  لن

 يات العملأخالقمصادر 
مألنن م  ذ لل ن   جنمنكسام ثل ناعموناسس  مع اتنتسن  معمنث ن  مع نمتسن نمعلع سوام معلة للم .9

  .س  نلطنس  هذه مع نمتسن نمعلع سوامخ انمعمتظمام نمع سم مأل
معملنا عننن معوممسنننام معل ننسننن  نمد لما سننن  نمعمول ننن مم مع ستسننن  معلنننة لجنننلت   منننأ مع نننسم  .2

  .ن م نمعمعل ك  نسن مأل
مد ل ننا مم مععخصننس  عمانن   معلننة مننن خ عرننا لل نن   معمونناسس  معم لنطنن  نجننمنك معانن   .3

 .عذعك ن  سل  نة معلص   معمتاجب نن اع 
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. العالقات العامة واألنشطة االتصالیة األخرى
تعتبر العالقات العامة أحد فنون االتصال المتمیزة بالغموض والخلط مع مختلف 

األنشطة االتصالیة األخرى، وسنحاول فیما یلي توضیح الفرق بینها وبین المفاهیم 
االتصالیة القریبة منها لتجنب الخلط وتدعیم الفهم لمصطلح العالقات العامة. 

العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة 
یوجد اختالف بین العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة كتطور حدیث ملموس في 

میدان اإلدارة، فلقد شهدت العلوم اإلداریة الحدیثة في القرن العشرین تحوًال واضحًا 
في النظرة التقلیدیة إلى العنصر البشري العامل بالمنظمات وجاء هذا التحول نتیجة 
لألبحاث العلمیة المستفیضة التي استمرت سنوات وسنوات وتكلفت مبالغ باهظة في 

محاوالت التعرف على العوامل واألسباب التي تدفع الناس إلى العمل واإلنتاج 
الوفیر في شغف وسعادة وأمن، وقد توصلت جمیع األبحاث إلى أهمیة االعتبارات 

اإلنسانیة كعامل أساسي وحیوي الستمرار قوة الدفع العالمیة والقدرة على اإلنتاج
الوفیر والشعور بالفخر واالنتماء للعمل واإلحساس باألمن واالستقرار. 

إن المفهوم العام للعالقات اإلنسانیة هو أنها موضوع متعدد ومتداخل الجوانب، 
ولكن األكثر من ذلك هو أن العالقات اإلنسانیة ذاتها أكبر من مجموع الفروع أو 

الشعب المختلفة التي تتداخل مع بعضها لتكونها. وبالتالي فإن هذه الطبیعة الخاصة 
للعالقات اإلنسانیة تمكنها من حل مشاكل الصراع اإلنساني بكفاءة أكبر وتفهم 

  ً السلوك اإلنساني بطریقة أكثر تكامال 

ویمكن فیما یلي أن نورد مجموعة من الفرضیات المثبتة المرتبطة بالعالقات 
اإلنسانیة بحیث تمثل المرشد الذي یهتدي به رجال العالقات العامة في إیجاد 

 .عالقات اإلنسانيةالمقاييس السميمة لتحسيف إدارة أمور ال

 الوحدة التعلیمیة الرابعة
 العالقات العامة و بعض المفاهیم القریبة منها 
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إف الممارسة السميمة لمعالقات اإلنسانية إنما ىي عبارة عف نتاج استخداـ المدير -1
والتداخؿ بيف مياديف المعرفة المتصمة بالعموـ ، بصيرتو، و وسرعة إدراكو، لخبرتو

ويعبر مثؿ  ،وذلؾ في إرشاده في التصرفات التي يقـو بيا، السموكية بصفة عامة
 .عف األساس المتكامؿ لمتطبيؽ السميـ لمعالقات اإلنسانية االفتراض السابؽ

غالبًا ما تمثؿ مشاركة العامميف عف ضرورة الزمة لإلنتاجية المرتفعة والرضاء -2
لمعامميف قدرًا مف الحرية في المشاركة في تحديد األمور توفر فإذا ما ، اإلنساني

. رضائيـ وسعادتيـالتي تؤثر عمييـ في أعماليـ فإف ىذا يؤدي إلى زيادة 
وتتراوح ىذه المشاركة مف اشتراؾ العامميف في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة 
بأعماليـ إلى اشتراؾ المديريف مشاركة إيجابية في حؿ المشاكؿ العامة التي 

 .تواجييا المنشأة
فرد ينبع مف التوقعات التي يواجييالراض الخاص بالدور الذي يقـو بو اإف االفت -3

ويمكف التعرؼ عمى تقسيميف رئيسيف لألدوار التي يمكف لألفراد  .في عممو الفرد
 Aالقياـ بيا

  .الدور المالئـ لمعمؿ-
 .الدور المالئـ لمجماعة غير الرسمية-

ولو أخذنا اتجاه عمماء االجتماع لتبينا أف األدوار تتحدد بطبيعة العالقات الموجودة 
دور  ،دور السياسي ،مثؿ دور الوالد، في المنظمة أو الجماعة التي يتواجد فييا

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

وبالتالي فإف أي إعاقة، ؼ عمى أنيا الجياز العصبي لممنظمةاالتصاالت تعر   -4
 .في تحقيؽ أىدافياؤدي إلى اإلقالؿ مف كفاءة المنظمة تلعممية االتصاالت 

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

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

وطبقًا ليذا االفتراض فإف الرضاء ، االفتراض الخاص بالحافز االقتصادي
 .الوظيفي لمفرد ال يعتمد اعتمادًا كميًا عمى الماؿ

فمواقؼ العمؿ المختمفة عبارة. اعيإف المنظمة ما ىي إال نوع مف النظاـ االجتم -7
وىذا ما يميز االتجاىات الحديثة ، عف خميط مف المتغيرات والعوامؿ المتداخمة

فيجب عمى . لدراسة العالقات اإلنسانية وكيفية ممارستيا مف جانب المديريف
ات المختمفة التي تنشأ في مثؿ ىذا النظاـ قالمدير أف يكوف خبيرًا في العال

 .لذي يمعب فيو دورًا ىاماً االجتماعي ا
فيجب صقؿ جوانب كثيرة. يمكف تنمية ميارات العالقات اإلنسانية في المديريف -8

مف سموكيـ بحيث يمكنيـ مواجية المواقؼ المختمفة والتصرؼ مع المشاكؿ 
فيمكف تدريب المدربيف عمى أف يكونوا متنبييف وحساسيف . اإلنسانية بنجاح

ذا ثبت خطأ مثؿ ىذا الفرض . اإلنسانية لممنظمة وأكفاء لمتصرؼ أماـ المشاكؿ وا 
وليس أسموبًا ، ات اإلنسانية تصبح مجرد حديثًا في اليواءقاألخير فإف العال

 .ممكف التطبيؽ
الثمانية السابقة ال يعني عمى اإلطالؽ  ياتويجب أف نصيؼ ىنا أف سرد ىذه الفرض

فيي ترتبط ، أبعد ما يكوف عف الحقيقة افيذ، استقالليا الكامؿ عف بعضيا البعض
ببعضيا ارتباطًا وثيقًا بحيث تعبر في مجموعيا عف وجية نظر االتجاه الحديث 

والتي تيدؼ إلى اكتشاؼ طرؽ أفضؿ وأكثر حداثة لفيـ اإلنساف ، ات اإلنسانيةقلمعال
مف ولتحفزه عمى التفوؽ في عممو ولتساعد أكبر عدد ، وعالقتو بالعمؿ الذي يقـو بو

 .األفراد التعرؼ عمى إمكانياتيـ ومحدداتيا
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 ات اإلنسانيةقالمفيوم الحديث لمعال
ات اإلنسانية بعدـ شموليا بحيث تغطي في تطبيقيا المشروع قيتيـ البعض العال

بؿ يذىب البعض أنو حتى المفاىيـ الحديثة . وعالقتو بالبيئة األكبر المحيطة بو
. ات اإلنسانيةقتأثير العال يؿ تمؾ الجوانب اليامة فات اإلنسانية كثيرًا ما تيمقلمعال

تفيد فقط مواجية نوع محدد مف  نجدىا بأنيا السابؽ ذكرىابالفرضيات  فإذا ما دققنا
تمؾ التي يواجييا المدير عندما يركز انتباىو داخؿ المنشأة ليحد مف ، المشاكؿ

داخؿ إطار النظاـ  وسيومرؤ الصراعات والخالفات الداخمية في المشروع بيف 
عمى )فيرى البعض أف ىذه النظرة لممنشأة ( المنشأة)االجتماعي الذي يعيشوف فيو 

ال تكفي حؿ الكثير مف الصراعات والخالفات التي تظير في ( أنيا نظاـ اجتماعي
أو األنظمة )البيئة األكبر والتي تتفاعؿ فييا المنشأة مع غيرىا مف الوحدات 

 .األخرى( االجتماعية
ما أورده ات اإلنسانية قلالتجاىات الحديثة في العالاالنتقادات التي وجيت ومف بيف 
 Aكما يمي Sheppard""الباحث 

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

كما لو كنا، مستوى المنشأة فقط تقصر العالقات اإلنسانية عممية المالحظة عمى -2
ات اإلنسانية ال تبحث فيما وراء النظاـ االجتماعي لممنشأة عف قفالعال، في فراغ

 .أسباب الوفاؽ أو التنازع
إف الحد مف الصراعات والخالفات الذي يراد الوصوؿ إليو ال يتأتى عف طريؽ -3

ع العامميف لتحقيؽ أو التفاوض م( المشاركة)إعادة توزيع سمطات اتخاذ القرارات 
نما ينتج مف تطبيؽ بعض الميارات االجتماعية بحيث يتمكف المدير  مطالبيـ وا 
مف جعؿ العامميف يفسروف شكواىـ بطريقة ما تبعد المنظمة عف صورة المتسبب 

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

وبالتالي فإف المصدر الرئيسي لممشاكؿ يظير في ىذا المستوى وتبعد . ورئيسو
 .المنظمة عف كونيا المتسبب فييا
اإلنسانية إال أنو يجب أف نوافؽ أف العالقات ، وبالرغـ مف منطؽ االنتقادات السابقة

ف كانت حقيقة تساىـ ، ال تمثؿ عالجًا لجميع أنواع المشاكؿ التي تواجييا المنظمة وا 
فإف ذلؾ في حد ذاتو كفيؿ بزيادة اىتمامنا بيا وتطويرىا ولعمو ، في حؿ البعض منيا

مف المفيد أف نعرض فيما يمي مقارنة بيف االفتراضات التقميدية وافتراضات العالقات 
 .ا يختص بالسموؾ البشرياإلنسانية فيم

تعني أف تأخذ اإلدارة في المؤسسي مراعاة االعتبارات اإلنسانية في العمؿ إف 
اعتبارىا المطالب األساسية لإلنساف في الحياة والمطالب األساسية ىذه تتضمف 
الحاجات السيكولوجية التي يتطمع أفراد كؿ منظمة وكؿ إدارة إلى توفيرىا ألنفسيـ 

اإلحساس باألمف والشعور باالنتماء واإلحساس بالنجاح واالعتراؼ وفي مقدمتيا 
دراكيـ لألىداؼ التي يعمموف عمى تحقيقيا وليذا فإف العالقات اإلنسانية  بوجودىـ وا 
ف كانت العالقات العامة قد تستخدميا لالستفادة  تعد فرعًا أساسيًا مف فروع اإلدارة وا 

 .والعامميف بالمؤسسة منيا في إقامة عالقات طيبة مف الموظفيف

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

( آراء - أفكار – معمومات –أخبار)وجود رسالة إعالمية ، عممية اإلخبار، العممية
ذا كاف ، واحدأي حديث مف طرؼ ، تنتقؿ في اتجاه واحد مف مرسؿ إلى مستقبؿ وا 

فيو في نفس الوقت يشمؿ ، اآلراءو  ات واألخبار واألفكارمالمصطمح يعني نقؿ المعمو 
أية إشارات أو أصوات وكؿ ما يمكف تمقيو أو اختزانو مف أجؿ استرجاعو مرة أخرى 

تقديـ األفكار واآلراء والتوجيات المختمفة إلى "وبذلؾ فإف اإلعالـ يعني ، عند الحاجة
أف تعمـ  المعمومات والبيانات بحيث تكوف النتيجة المتوقعة والمخطط ليا مسبقاً جانب 
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بحيث يكوف في ، جماىير مستقبمي الرسالة اإلعالمية كافة الحقائؽ ومف كافة جوانبيا
استطاعتيـ تكويف آراء أو أفكار يفترض أنيا صائبة حيث يتحركوف ويتصرفوف عمى 

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

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

النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كؿ نظاـ أو دولة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ 
.لدى كؿ نظاـ وكؿ دولة أيضاً وباألساليب المشروعة ، وخارجياً  المتاحة داخمياً 

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

ولكف واقع اإلعالـ قد يقـو عمى ، وىذا تعريؼ لما ينبغي أف يكوف عميو اإلعالـ
فيعتمد عمى ، الحقائؽ الواضحة أو، تزويد الناس بأكبر قدر مف المعمومات الصحيحة

، التنوير والتثقيؼ ونشر األخبار والمعمومات الصادقة التي تنساب إلى عقوؿ الناس
يخاطب  وحينئذ، وتنشر تعاونيـ مف أجؿ المصمحة العامة، وترفع مف مستواىـ

.العقوؿ ال الغرائز أو ىكذا يجب أف يكوف

يب والضالالت وأساليب إثارة وقد يقـو عمى تزويد الناس بأكبر قدر مف األكاذ
وقد ينشر األخبار والمعمومات ، اإليياـو  ويعتمد عمى الخداع والتزييؼ، الغرائز
فتحط مف مستوى ، وتييج شيوة الحقد وأسباب الصراع أو التي تثير الغرائز، الكاذبة

.وحينئذ يتجو إلى غرائزىـ ال إلى عقوليـ، الناس وتثير بينيـ عوامؿ التفرؽ
 كؿ نقؿ لممعمومات والمعارؼ والثقافات الفكرية" ميو يكوف تعريؼ اإلعالـ ىوع وبناءً 

، الظاىرة والمعنوية، النشرو  خالؿ أدوات ووسائؿ اإلعالـ، بطريقة معينة، السموكيةو 
أو لـ  ر موضوعياً سواء عب  ، بقصد التأثير، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية

.الجماىير أو لغرائزىاوسواء كاف التعبير لعقمية ، ريعب  

69



 الوظائؼ المعاصرة لإلعالـمف أىـ و 
 .الوظيفة اإلخبارية-
 .الوظيفة التعميمية-
 .الوظيفة التنموية-
 .وظيفة الشورى-
 .الوظيفة الترفييية-
 .وظيفة اإلعالف التجاري والتسويؽ-
.وظيفة الخدمات العامة-

ال في حدود وظائفو السابقة الذكر  ىناؾ فرؽ بيف العالقات العامة واإلعالـ فاإلعالـ
لجميور ا ليساعدتبصيره بمجريات األمور لمرأي العاـ ل داعـ تنويرييعدو أكثر مف 

 بذلؾاإلعالـ ويعتبر ، تكويف رأيو عمى أساس مف الواقع وأساس مف الحقائؽفي 
 .وظيفة مف وظائؼ العالقات العامة

 اإلعالنو  العالقات العامة
أحد العناصر الرئيسية لمترويج والذي يشمؿ كاًل مف البيع الشخصي  اإلعالفيعتبر 

، والذي يتـ عف طريؽ رجاؿ البيع الذيف يقوموف بمقابمة العمالء وتقديـ المنتجات ليـ
وتنشيط المبيعات والذي ييدؼ إلى إثارة اىتماـ المستيمؾ األخير أو المشتري 

قناعو بشرائيا أو زيادة اإل قباؿ عمى شراء المنتجات الموزعة مف الصناعي بالسمعة وا 
ومف أىـ أساليب ، وذلؾ عف طريؽ اإلعالف والبيع الشخصي، موزعييا المعتمديف

تنشيط المبيعات كؿ مف الطوابع الترويجية واليدايا المجانية والمسابقات والعروض 
... الخاصة والعينات المجانية مف السمعة وطرؽ عرض السمعة في متاجر التجزئة

 .الخ
سواء ، والموجية إلى العميؿ، إقناعاً الرسالة البيعية األكثر "بأنو إلعالف اؼ عر  وي

 "وبالتكمفة األقؿ، ِلمنَتج أو خدمة
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وىو ، صر دور اإلعالف عمى خدمة عممية بيع السمعة أو الخدمةتقأف يفال يمكف 
اؿ وسيمة أساسية في مج بؿ ىوأمر ال يتفؽ وواقع المجاالت التي اقتحميا اإلعالف 

ولكف لإلعالف أيضًا  .كما أنو وسيمة أساسية في مجاؿ تقديـ الخدمة .بيع السمعة
 .دوره البارز في مجاؿ بيع الفكرة أو المعمومة

فقد ينشر الفرد إعالنًا لطمب ، يمكف النظر إلى اإلعالف اليـو بوصفو عالمًا متكامالً و 
دوات منزلية لـ يعد في وقد ينشر إعالنًا لبيع أ، وظيفة أو لطمب شقة أو قطعة أرض

وقد ، فاإلعالف ىاـ لكؿ َمف لديو شيء يود بيعو أو لديو شيئًا يود شراؤه، حاجة إلييا
لى األفكار أو اآلراء، امتد اإلعالف أيضًا إلى الخدمات وقد قدر ما أنفؽ عمى ، بؿ وا 

أنفؽ  في حيفميوف دوالر م 545بنحو  1772اإلعالف في الواليات المتحدة في عاـ 
.دوالر مميار 16بنحو  2511 عاـ ىعم

خصائص اإلعالن وحدوده 
يدفع المعمف مقاباًل ماليًا لممساحة التي يحتجزىا في  اإلعالن رسالة محكومة-

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

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

يتمقى اإلعالف الواحد عدد كبير  :اإلعالن رسالة إلى عدد كبير من الناس-
ـ ومف ثـ فإف ما يتكمفو المعمف لتوصيؿ الرسالة إلى كؿ فرد مني، مف األفراد

إذا ما قيس بتكمفة إرساؿ الرسالة بطرؽ أخرى إلى ، يكوف دائمًا مبمغًا زىيداً 
.كؿ فرد

فاإلعالف وسيمة سريعة لتوصيؿ رسالة إلى  االتصالاإلعالن أسرع وسائل -
كأف ، ولو تصورنا وسيمة أخرى، عدد كبير مف الناس في نفس الوقت
 تفيًا أو شخصياً بكؿ متمقي ىا لالتصاؿتخصص مجموعة مف أفراد المنظمة 
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 شيرأمف و . ألمكننا تصور حجـ الوقت والتكاليؼ التي أغنانا اإلعالف عنيا
 أنواع اإلعالنات 

بيف فنوف اإلعالف وىي  اإلطالؽوىي األقدـ عمى  اإلعالنات المطبوعة-
.إعالنات الصحؼ والمجالت والدوريات والمنشورات والممصقات

التي تبث عمى موجات األثير  اإلذاعيةوىي اإلعالنات  اإلعالنات المسموعة-
 .اإلذاعي

انتشارًا اآلف  األكثروىي إعالنات التميفزيوف وىي  التمفزيونيةات عالناإل-
 . وكذلؾ إعالنات دور السينما

وقد زادت أىميتيا بازدياد أىمية شبكة ، اإلعالنات عمى شبكة اإلنترنت-
تيا حتى وصمت االمعمومات العالمية كوسيط إعالمي ىائؿ وتطورت إعالن

  .إلى المستوى المتقدـ الذي نراه اليـو
بعد ازدياد عدد مستخدميو حوؿ  ذلؾو  اإلعالنات عمى شاشة الياتف الجوال-

. العالـ فأصبح وسيمة إعالمية ىامة
مفيـو اإلعالف يمكننا القوؿ أف اإلعالف يعتبر وسيمة مف ما ذكر حوؿ وفي ضوء 

 .بالجميور وسائؿ العالقات العامة في االتصاؿ

 أوجو االختالف بين العالقات العامة واإلعالن

 اإلعالن العالقات العامة
تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػى التعريػػػػػػؼ بالمؤسسػػػػػػة ككػػػػػػؿ وتعزيػػػػػػز -1

سػػػػمعتيا ومكانتيػػػػا فػػػػي المجتمػػػػع فيػػػػي تبيػػػػع فكػػػػرة 
المؤسسػػػػة ودورىػػػػا فػػػػي خدمػػػػة الجميػػػػور والمجتمػػػػع 

 .الذي تنتمي إليو

ييػػػػػػػػدؼ اإلعػػػػػػػػالف إلػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة 
المبيعات فيو يركػز عمػى السػمع 
والخػػػدمات التػػػي تقػػػوـ المؤسسػػػة 

 بإنتاجيا 
فيػػي مػػرآة عاكسػػة، تظيػػر المؤسسػػة عمػػى حقيقتيػػا -2

وتنقػػػػؿ صػػػػورة الجميػػػػور ، عػػػػف المؤسسػػػػة لمجميػػػػور
 لإلدارة

يركػػػز اإلعػػػالف عمػػػى المحاسػػػف 
 ويتغاضى عف العيوب 

قػػػػػد يػػػػػدفع اإلعػػػػػالف الفػػػػػرد إلػػػػػىتػػػػػػػػتممس احتياجػػػػػػػػات الجميػػػػػػػػور ورغباتػػػػػػػػو وترشػػػػػػػػد  -3
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شراء سمعًا ال يحتاجيا  المؤسسة لمتصرؼ عمى ضوئيا 
تكوف طريقػة النشػر عمػى شػكؿ معمومػات أو أخبػار -4

عمػػػى ، بيػػـ عػػػددًا كافيػػًا مػػػف الجميػػػور بػػدوف مقابػػػؿ
 أساس أىمية األخبار لمقراء 

اإلعػػالف عبػػارة عػػف شػػراء حيػػز 
واء كػػاف مسػػاحة فػػي صػػحيفة سػػ

أو وقتػػػػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػػػػي اإلذاعػػػػػػػػػػػػػػة أو 
التمفزيػػػػوف فيػػػػو رسػػػػالة مدفوعػػػػة 

 الثمف
تقػػوـ بعػػرض المعمومػػات واألخبػػار مػػف غيػػر ضػػغط -5

عمى وسائؿ اإلعالـ حوؿ كيفية نشرىا 
يعطػػػػي المعمػػػػف بعػػػػض الحقػػػػوؽ 
مثػػػػػػػػػؿ تحكمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػياغة 
اإلعػػػالف وطريقػػػػة نشػػػره ومكػػػػاف 

 ووقت نشره
،اآلثار السمبية لإلنتاج الضػخـنشأت لمتخفيؼ مف  -6

وتقوية الصمة والثقة بيف المنظمة وجماىيرىا 
نشػػػػػػػأ اإلعػػػػػػػالف نتيجػػػػػػػة ظػػػػػػػاىرة 
اإلنتػػػػػاج الضػػػػػػخـ لمعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى 

 تسويؽ الفائض

 :أوجو االتفاق بين العالقات العامة واإلعالن
تسػتخدـ العالقػػات العامػػة اإلعػػالف كأحػػد أسػػاليبيا ولكػػف لغػػرض اإلعػػالف ولػػيس -1

فمػػف الصػػعب تغطيػػة كافػػة أنشػػطتيا عػػف طريػػؽ األخبػػار فتقػػـو ، المبيعػػاتزيػػادة 
 .بإنزاؿ اإلعالف ألخبار الجميور بما تريد

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

، والعالقات العامة يسعياف إلى زيادة رصيد المؤسسةيمكف القوؿ أف كاًل مف اإلعالف 
األوؿ فػػػي زيػػػادة المبيعػػػات والثػػػاني فػػػي زيػػػادة رصػػػيدىا مػػػف التأييػػػد والشػػػعور الطيػػػب 

 ..تجاىيا

 :مثال
شاطًا فػي مجػاؿ اإلعػالف والعالقػات نشركة تنتج أنواعًا مف مساحيؽ التنظيؼ تمارس 

ا كػػاًل باسػمو فػػي وسػػائؿ اإلعػػالف العامػة يتضػػمف المجػػاؿ األوؿ اإلعػالف عػػف منتجاتيػػ
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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
 .فقػط بمنتجاتيػاأما نشاط العالقػات العامػة فػإف ىدفػو التعريػؼ بالمؤسسػة ككػؿ ولػيس 

ـ وثائقيػة قصػػيرة تصػور معامػػؿ الشػركة وطػػرؽ اإلنتػاج ووسػػائؿ فيتضػمف إصػدار أفػػال
رعايتيػػػػا لمنتسػػػػبييا ثػػػػـ الخػػػػدمات التػػػػي تؤدييػػػػا لممجتمػػػػع عػػػػف طريػػػػؽ مسػػػػاىمتيا فػػػػي 

فتركػػػػز عمػػػػى طػػػػرؽ  بمنتجاتيػػػػاأمػػػػا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ ، المجػػػػاليف االقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي
 .فضؿ الطرؽ لالستفادة منيااستعماليا وأ

والت الجمعيػػات النسػػائية ؤ نسػػائية عمػػى الموظفػػات ومسػػكمػػا قػػد تصػػدر الشػػركة مجمػػة 
وربات البيوت تتضمف ىذه المجمة مقاالت وأخبار تيـ المرأة باإلضافة إلػى المواضػيع 

كمػا يمكػف ، المتعمقة بالتعريؼ بالمؤسسة ودورىا في التخفيؼ عف كاىؿ ربػات البيػوت
الطػرؽ الحديثػة فػي  اإتباعيػأف تنظـ الشركة زيارات لمصػانعيا إلطػالع الزائػريف عمػى 

المحافظػػػة عمػػػى سػػػالمة عماليػػػا ورفػػػاىيتيـ واىتماميػػػا بمراعػػػاة الجانػػػب الصػػػحي فػػػي 
 .منتجاتيا قبؿ أي اعتبار آخر

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

لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة مع بقية عناصر المزيج التسويقي األخرى 
مف يحتاجيا مف  إلىالخدمات و  التي ىي تسييؿ إيصاؿ السمعو  لألنشطة التسويقية

 .المستيمكيف
الخدمية فتح أماـ و  الصناعيةو  التقدـ في مختمؼ األنشطة التجاريةو  إف التطور

سواؽ التي األو  اقتحاـ الكثير مف البمدافو  المؤسسات المختمفة مجاالت واسعة لمنمو
 .كانت غير معروفة مف قبؿ
الخدمات جعؿ مف الضروري وجود وسيمة فعالة تربط و  كما أف التنوع الكبير لمسمع

واألنشطة  لذلؾ ظيرت الحاجة الستخداـ العديد مف الوسائؿ، المستيمؾو  بيف المنتج
 .الموزعيفو  بيف المنتجيفو  التي تحقؽ عممية االتصاؿ بيف المستيمكيف
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إال  أف كؿ التعاريؼ ، ذلؾ حسب العمماء االقتصاديػوفو  تعاريؼ لمترويج توجد عدةو 
. يمكننا التطرؽ إلى أىـ ىذه التعاريػؼ، و تصب في مفيـو واحد

في تسييؿ و  الترويج ىو التنسيؽ بيف جيود البائع في إقامة منافذ لممعمومات-
عناصر الترويج ىو أحد ، و بيع السمعة أو الخدمة أو في قبوؿ فكرة معينة

يمكف االستغناء عف النشاط الترويجي لتحقيؽ  المزيج التسويقي حيث ال
 .أىداؼ المشروع التسويقية

جميع النشاطات التي تمارسيا الشركة مف أجؿ االتصاؿ  الترويج ىو-
يشمؿ اإلعالف ، و محاولة إقناعيـ بشراء المنَتجو  بالمستيمكيف المستيدفيف

 .العالقات العامةو  تأدوات تنشيط المبيعا، البيع الشخصي
 Aكؿ نشاط تمارسو المؤسسة مف أجؿ" ىو Aلمترويج التعريػؼ الشامؿ-

.االتصاؿ بالمستيمكيف-
.الخدمات المتوفرة لديياو  تعريفيـ بأنواع السمع-
 ".محاولة إقناعيـ بشراء المنتج-

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

كذلؾ ظيور منتجات و  دخوؿ المنتجات إلى أسواؽ جديدةو  اليائؿ في حجـ المشاريع
الذي  وىذا يتطمب القياـ بالنشاط الترويجي، مستمرو  جديدة في األسواؽ بشكؿ سريػع

 .المشتػريو  ميمة االتصػاؿ بيف البائػع يسيؿ
 Aالعناصر اآلتية وعميو يمكف إظيار أىمية النشاط الترويجي مف خالؿ

المشتري رغـ بعد المسافة و  التفاىـ بيف البائعو  المساىمة في تحقيؽ االتصاؿ-
.بينيػما

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

مؼ شكؿ االتصاؿ فيما إذا كاف السوؽ لمسمع كذلؾ يخت، و تاجر التجزئةو 
.االستيالكية أو لمسمع الصناعية
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 تثبيت األقداـ في السوؽ التجاريو  النشاط الترويػجي يسمح بكسب المعركة-
.ذلؾ في حالػة اشتداد المنافسػة في السوؽو 

ذلؾ و  التطور في حياة األفرادو  يساىـ الترويػج في الحفاظ عمى مستوى الوعػي-
 بيانػات عف كؿ ما يتعمؽ بالسمعو  خالؿ ما يػمدىـ مف معمومػاتمف 

.كؿ ما ىو ذو فائػدة لػيـو  الخدمػاتو 
إف المؤسسة مف خالؿ النشاط الترويػجي ترمي إلى الوصوؿ إلى مستوى -

ىذا سيؤدي في النياية إلى تخفيض تكمفة الوحدة ، و عالي مف المبيعات
خالؿ توزيع التكاليؼ الثابتة عمى  بالتالي إلى تخفيض األسعار مفو  المنتجة

.أكبر عدد ممكف مف الوحدات المنتجة
إف ما يرصد مف مبالغ لتغطية النشاط الترويجي يعتبر أكبر التخصيصات -

مف ، و في النشاط التسويقي بؿ إنو يأتي في المرتبة الثانية بعد تكاليؼ اإلنتاج
.التسويقي ىنا يبرز االىتماـ بيذا النشاط الحيوي في مجاؿ النشاط

حيث يظير ، راء بالنسبة لممستيمكيفشيؤثر النشاط الترويػجي عمى قرار ال-
 اً فنرى أنو يشتري سمع، ذلؾ في بعض األحياف عندما يدخؿ إلى أحد المتاجر

ىذا يرجع إلى تأثيرات ، و خططو قبؿ دخولو إلى المتجر اأخرى إضافة لم
. الجيود الترويػجية

-
 أىداف الترويج

مف خالؿ الترويج ، و الترويج ىو شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ بالمستيمكيفال شؾ أف 
تشجعيـ عمى اختيار ما يناسبيـ و  التي تدفعيـو  يتـ إيصاؿ المعمومات المناسبة إلييـ

 Aلذلؾ يمكف أف يحقؽ الترويج ما يمي، يائيقوموف بشراو  مف سمع
معة أو الخدمة إذا كانت الس اً خصوصA مكيػف بالسمعػة أو الخدمػةتعريؼ المستي-

، عالمتيا التجاريػة، جديدة حيث يعمؿ الترويػج عمى تعريفيـ باسـ السمعػة
.أماكف الحصوؿ عمييػاو  منافعيا، خصائصيػا

 ىذا يتـ بالنسبة لمسمع القائمةو  Aتذكير المستيمكيف بالسمعة أو الخدمة-
حيث يحتاج المستيمؾ الذي يشتري السمع أصاًل إلى ، الموجودة في السوؽو 
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اآلراء اإليجابية و  كذلؾ المستيمكيف ذوي المواقؼ، و أخرىو  تذكيره بػيا بيف فترة
بالتالي يعمؿ بعض الترويج عمى تعميؽ درجة الوالء ، و لدفعيـ لشراء السمعة

.نحو السمعة وقد يمنعيـ مف التحوؿ إلى السمع المنافسة
 دفة إلى آراءاالتجاىات السمبية لممستيمكيف في األسواؽ المستيو  تغيير اآلراء-

.اتجاىات إيجابيةو 
المنافع التي تؤيدىا السمعة و  المحتمميف بالفوائدو  إقناع المستيمكيف المستيدفيف-

 .رغباتيػـو  أو الخدمة مما يؤدي إلى إشباع حاجاتيـ
يمكننا القوؿ أف العالقات العامة ماىية الترويج استعراض فكرة مختصرة لومف خالؿ 

حياف لالتصاؿ بالجميور وبالتالي يعتبر الترويج وسيمة تستخدـ الترويج في بعض األ
 .مف وسائؿ العالقات العامة

 الدعاية و  العالقات العامة
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 

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

ىي تمؾ الجيود المقصودة لمتأثير في الغير إلقناعو بفكر أو رأي أو "والدعاية عمومًا 
االتجاىات السائدة نحو كسب تأييده لقضية أو شخص أو منظمة أو تغيير اآلراء و 

قضية معينة أو شخص أو منظمة بيدؼ تغيير سموؾ األفراد والجماعات أو خمؽ 
تعمد إحداث التأثير ىنا شرط أساسي لوجود الدعاية فأي ، و"أنماط جديدة مف السموؾ

رسالة ليا تأثير حتى ولو كانت إعالمًا ألف الرسالة اإلعالمية ىي تعبير عف فعؿ 
رد فعؿ طبيعي ولكنو يختمؼ عف رد الفعؿ المخطط إلحداثو عف حدث وأي فعؿ لو 

  .طريؽ الرسالة التي تستيدؼ إحداث تأثير محدد
وقد أخذ بعض الدارسيف بفكرة تعدد أنواع الدعاية والتمييز بيف ىذه األنواع عمى 

 Aاألسس التالية
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 وىي التي تخاطب العقؿ والعواطؼ السامية وتعتمد عمى Aالدعاية البيضاء -
 .المنطؽ في عرض الحقائؽ وتكشؼ عف مصدرىا واتجاىيا وأىدافيا

وتمجأ ىذه الدعاية إلى مخاطبة الغرائز واالنفعاالت وحشد A الدعاية السوداء -
األكاذيب واألوىاـ دوف أف تكشؼ عف مصدرىا أو تحدد اتجاىيا أو 
أىدافيا ومثاؿ ذلؾ اإلذاعات السرية والشائعات وحمالت اليمس 

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

وىي أكثر ذكاء مف الدعاية السوداء وأكثر منيا خطرًا A الدعاية الرمادية -
ألنيا تستند إلى بعض الحقائؽ التي ال يمكف إنكارىا وتضيؼ إلييا 
بعض األكاذيب بحرص شديد وترتبيا ترتيبًا مغرضًا بحيث يصعب 

غير المدقؽ اكتشاؼ ما فييا مف تضميؿ وخداع وكما أنيا  عمى القارئ
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 يمتـز بآداب المينة ال يستخدـ غير النوع األوؿ وىو 

يضاء التي تعتمد عمى الصدؽ والوضوح وتحتـر العقؿ اإلنساني وىذه الدعاية الب
 .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 

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

 .فكثيرًا ما يطمؽ عمييا اسـ عمـ االجتماع التطبيقي
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 الدعايةو  أوجو االختالف بين العالقات العامة

 الدعاية العالقات العامة
ووضػػػػػػع، تقػػػػػوـ عمػػػػػى خدمػػػػػػة المصػػػػػمحة العامػػػػػة -1

مصمحة الجميور فػي المقػاـ األوؿ فػي سياسػاتيا 
وأعماليا 

تحػػػاوؿ السػػػيطرة عمػػػى عقػػػوؿ الجمػػػاىير 
ودفعيا إلى سػموؾ معػيف يخػدـ أغػراض 
الجيػػة التػػي تقػػوـ بالدعايػػة دوف مراعػػاة 

مصمحة تمؾ الجماىير 
أي نشػػر الحقػػائؽ، تعتمػػد عمػػى اإلعػػالـ الصػػادؽ -2

والمعمومػػػات بأمانػػػة ودقػػػة ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى نتػػػائج 
 إيجابية لصالح المجتمع بنشر الثقافة والتوعية 

ال تتوانى عف تزوير الحقػائؽ واسػتغالؿ 
عواطػػؼ الجمػػاىير وغرائزىػػا ممػػا يػػؤدي 

 إلى تخدير الجماىير وشؿ تفكيرىـ 
تسػػػػػػاعد عمػػػػػػػى تثبيػػػػػػػت مبػػػػػػػادئ األخػػػػػػػالؽ ألنيػػػػػػػا -3

ؾ المبادئ تعمؿ كقدوة حسنة لألفراد بالتزاميا بتم
تقػػػود إلػػػى ىػػػدـ المبػػػادئ بأسػػػاليبيا غيػػػر 

 السميمة 
تعمػػػؿ لممػػػدى الطويػػػؿ وتظيػػػر نتائجيػػػا بعػػػد فتػػػرة -4

وىػػػػي عمميػػػػة نشػػػػاط دائػػػػـ مػػػػف نشػػػػاطات ، زمنيػػػػة
 المؤسسة 

تيػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ سػػػػػػػريعة 
، ووقتيػػػػػػػػػة وال تيػػػػػػػػػتـ بالنتػػػػػػػػػائج البعيػػػػػػػػػدة

لحقػػػػػائؽ فالجمػػػػػاىير البػػػػػد أف تكتشػػػػػؼ ا
لكػػػف بعػػػد أف تكػػػوف الدعايػػػة قػػػد حققػػػت 

 أغراضيا
طريػػػػػػؽ ذو اتجػػػػػػػاىيف فيػػػػػػػي ال تكتفػػػػػػػي بإيصػػػػػػػاؿ -5

بػػػؿ تسػػػعى إلػػػى ، رسػػػالتيا اإلعالميػػػة إلػػػى األفػػػراد
التعرؼ عمى ردود الفعػؿ تجاىيػا واالسترشػاد بيػا 

في توجيو سياسة المؤسسة 

تركػػػػػز جيودىػػػػػا عمػػػػػى األفػػػػػراد لحمميػػػػػـ 
خػػػػػػاذ عمػػػػػػى اعتنػػػػػػاؽ فكػػػػػػرة معينػػػػػػة أو ات

 سموؾ معيف أي أنيا ذات اتجاه واحد

ىػػي فمسػػفة منبثقػػة عػػف الديمقراطيػػة وقائمػػة عمػػى -6
مبادئيػػا فػػي احتػػراـ أي الفػػرد وحقػػو فػػي الوصػػوؿ 

 إلى الحقيقة كاممة في كؿ ما يؤثر عمى حياتو 

تقػػػوـ عمػػػى تغييػػػػر األفكػػػار عػػػف طريػػػػؽ 
ثػػػػػػػػػارة الحمػػػػػػػػػاس  السػػػػػػػػيطرة والضػػػػػػػػػغط وا 
والتعصػػػػػب لػػػػػذلؾ فيػػػػػي تػػػػػرتبط بػػػػػالنظـ 

االستبدادية 
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أوجو الشبو واالتفاق بين العالقات العامة والدعاية 
أصػػبح كػػؿ منيمػػا عممػػًا مػػف العمػػـو وفنػػًا مػػف الفنػػوف الحديثػػة لػػو قواعػػد ومبػػادئ -1

 .فراد والجماىيروقوتو اليائمة في التأثير عمى األ
كؿ منيما يتناوؿ دراسػة نفسػية الفػرد وسػموؾ الجماعػات وكيفيػة التػأثير فػي ذلػؾ -2

.عمى أسس عممية
.كؿ منيما يستعيف بوسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ أغراضو -3

ممكػػف المقارنػػة بػػيف نشػػاط العالقػػات العامػػة والدعايػػة مػػف خػػالؿ افتػػراض أف  :مثااال
ىاف الشػعوب خػارج حػدودىا وكسػب تأييػدىـ دولة ما تسعى إلى تقوية مركزىا في أذ

فػػإذا كانػػت تمػػؾ الدولػػة تقػػـو بػػذلؾ عػػف طريػػؽ عػػرض الحقػػائؽ ، لنظاميػػا وسياسػػاتيا
كاممػػػػة ىػػػػوؿ مػػػػا يتعمػػػػؽ بيػػػػا دوف تحريػػػػؼ أو مبالغػػػػة ودوف إبػػػػراز محاسػػػػنيا إخفػػػػاء 

فيي تترؾ لمفرد حرية تكويف رأيػو تجاىيػا ، مساوئيا فإنيا تقـو بنشاط عالقات عامة
 .ارسة ضغطًا نفسيًا عميودوف مم

إذا مارسػػت الدولػػة الدعايػػة فيػػي تقػػـو بتحويػػؿ اآلراء إلػػى صػػالحيا فتنتشػػر مػػف  أمػػا
المعمومات ما يخدـ ذلؾ اليدؼ وتخفي كؿ مػا يقػؼ فػي طريػؽ ذلػؾ فيػي تبػالغ فػي 

وىػي تػدفع الفػرد إلػى سػموؾ معػيف إلػى اتخػاذ ، تصوير محاسػنيا وال تعتػرؼ بعيوبيػا
بػؿ تؤكػد لػو أف ، ؾ لو حرية المفاضمة بيف نظاميػا ونظػاـ آخػروال تتر ، موقؼ معيف

 .نظاميا ىو األفضؿ
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 .الرئيسي لمعالقات العامة ىو نفسو اليدؼ الذي تسعى إليو المنظمة في حد ذاتيا
  :أما األىداؼ الفرعية المؤدية لتحقيؽ ىذا اليدؼ فيي

ي العاـ الحقيقية تجاه نشاط المؤسسة لتستفيد منيا في معرفة اتجاىات الرأ -
 .تحقيؽ أىداؼ المنظمة وأساليب تحقيقييا

إقناعو إلى  إعالـ الرأي العاـ بنشاط المؤسسة وبرامجيا وأىدافيا لموصوؿ -
 .وكسب ثقتو وتعاونو

 :قد حدد أىداؼ العالقات العامة في أربع نقاط" فريد الصحف"في حيف أف الباحث 
.أو المنشأة وتدعيـ صورتيا الذىنية السمعة الطيبة لممؤسسةتحقيؽ -
وذلؾ عف طريؽ أنشطة المنظمة وتقديـ ، المساعدة في ترويج المبيعات-

.الخدمات والمنتجات لمجميور
ويبرز ، كسب الجميور الداخمي لممؤسسة فالعالقات العامة تبدأ مف الداخؿ-

.تقرار الوظيفيدورىا في تنمية الشعور باإلنماء لممؤسسة واالس
كسب ثقة الجميور الخارجي وذلؾ عف طريؽ قياـ المنظمة بأنشطة تأكد -

  .انتمائيا لممجتمع عف طريؽ تقييـ المنظمة ألفرادىا
يمكف حصر أىداؼ العالقات العامة مف خالؿ عالقتيا بالجميور أخرى  مف جية

 :ويكوف ذلؾ عمى النحو التالي

الوحدة التعلیمیة الخامسة 
أهداف ووظائف العالقات العامة 

أهداف العالقات العامة
 إذا كانت االتصاالت هي الوسیلة الكبرى للعالقات العامة فإن من الخطأ أن تعتبر 
هذه الوسیلة كهدف نهائي للعالقات العامة، وهذا ما ال یالحظ على بعض اإلدارات 
والتي من أخطائها العامة والشائعة الخلط بین الوسائل والغایات، فمن الخطأ اعتبار 

االتصاالت هدفا في حین أنها ال تعد أن تكون مجرد وسائل اتصال، فالهدف 

82



 أىداف متعمقة بالجميور الداخمي 
االطمئناف لمعماؿ مف الناحية المادية والمعنوية و  تأميف إمكانيات الرضا-

نسانيتوو  كرامتوو  بمراعاة جميع األمور المتعمقة بذات الفرد  .ا 
خمؽ جو مف التضامف لممساىمة في إيجاد أجواء مالئمة لمعمؿ وتسييؿ -

تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ الجيود المختمفة مما يتيح لمعماؿ الشعور 
 .ؤولية تجاه بعضيـ البعضبالمس

خمؽ التفاىـ المتبادؿ بيف العماؿ عف طريؽ نشر الوعي الذي يبني الشعور -
  .باالنتماء لممنظمة

 .تشجيع األنشطة النقابية والبرامج التعميمية بما يتفؽ مع رغبات العامميف-
 .إزالة كؿ االلتباسات وسوء التفاىـ بيف إدارة المؤسسة والعامميف بيا-

 مقة بالجميور الخارجي أىداف متع
إقناع الجماىير بالتشريعات واإلصالحات الجديدة التي قد تغير احتياجات -

 .المجتمع
إعالـ الجميور الخارجي بالمشروعات والخدمات التي تمكنيـ مف المشاركة -

 .االستفادة منياو  فييا
 .التعريؼ المقنع بمختمؼ نشاطات المؤسسة وكسب ثقة المتعامميف معيا-
 .صورة طيبة لممؤسسة وتدعيـ صورتيا الذىنيةتحقيؽ -
المساعدة عمى ترويج المبيعات عف طريؽ تحسيف السمعة وتنظيـ الزيارات -

 .لممؤسسة مع إقامة المعارض ومختمؼ النشاطات الثقافية
أىداؼ مختمؼ و تحقيؽ التناسب والتوافؽ بيف أىداؼ المؤسسة مف جية -

 .المتعامميف مف جية أخرى
بدالو باإلعالإزالة واقع - الكامؿ  ـالجيؿ أو نقص المعمومات عف الجميور وا 

 .الذي 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 

ي تقدـ في المجاالت السياسية تحقيؽ أىدافيا تمثؿ نقطة االرتكاز األولى في تحقيؽ أ
إلػػى  واالقتصػػادية واالجتماعيػػة وقػػد أدى تعقػػد المشػػاكؿ وتشػػابؾ العالقػػات والمتغيػػرات

ظيور مجاالت فرعية إلدارة األعمػاؿ يمػارس كػؿ منيػا أفػراد متخصصػوف يسػتطيعوف 
 .مواجية وحؿ المشاكؿ التي ينطوي عمييا كؿ مف ىذه المجاالت

 ومسؤوليات العالقات العامة كأحد مجاالت اإلدارة بؿ تعدد وظائؼإلى  وقد أدى ذلؾ
جيػاز إلػى  وليات حديثػة أصػبحت موكمػةؤ الوظائؼ وظيور مس هتشعب وتفرع ىذإلى 

العامػػة فرضػػتيا سػمات العصػػر الحػػديث عمػى العمػػؿ االجتمػػاعي والتنظيمػػي  تالعالقػا
ألي منشػػػأة سػػػػواء مػػػػف حيػػػػث تعػػػاظـ أىميػػػػة الػػػػرأي العػػػػاـ وحتميػػػة كسػػػػب ثقػػػػة وتأييػػػػد 
الجميور ونمو شعور اإلدارة بمسئوليتيا االجتماعية نحو بيئتيا وظيور أزمات داخميػة 

مػػع ممػػا يتطمػػب المواجيػػة خارجيػػة كمحصػػمة لمضػػغوط العصػػرية التػػي يشػػيدىا المجتو 
 عتبار بكافة العوامؿ والمتغيرات المؤثرة المحتممة إضافةاالالعممية والحاسمة آخذًا في 

قػػؿ المعمومػػات الحديثػػة ودخػػوؿ تكنولوجيػػة لتطػػور اليائػػؿ فػػي نظػػـ االتصػاالت وناإلػى 
ممػػا اسػػتوجب بالضػػرورة ، االت اآفلػػي وشػػبكات االنترنػػت فػػي كافػػة المجػػالحاسػػب اآ

تطوير وظػائؼ العالقػات العامػة وظيػور وظػائؼ حديثػة أخػرى أكثػر تخصصػًا  حتمية
يسػػػتطيع مػػػف خالليػػػا ممارسػػػو العالقػػػات العامػػػة مواكبػػػة ىػػػذه التغييػػػرات خاصػػػة وأف 
الممارسػػة العمميػػة ليػػذه المينػػة الحيويػػة ترتكػػز ضػػمف مرتكػػزات عديػػدة عمػػى مبػػدأ ىػػاـ 

د فيو حتػى تسػتطيع لتي تو وىو توافؽ برامجيا مع ظروؼ المجتمع وظروؼ العصر ال
شباع احتياجات البيئة المحيطة في ذات الوقت   .مقابمة احتياجات منظماتيا وا 

ذا كانت مالمح ىذا التحػديث فػي وظػائؼ ومسػ وليات العالقػات العامػة نسػتطيع أف ؤ وا 
نالحظيا بسيولة في مختمؼ األنشطة والبػرامج االتصػالية التػي تأخػذ مكانيػا اآف فػي 

 لممنشئةيمكف أف نممح مفاىيميا العصرية تسري عمى المستوى الداخمي  المجتمع فإننا
في خطوط التسػويؽ وعممياتػو وفػي السياسػات الموجيػة لمعػامميف مػف حيػث تييئػة بيئػة 
العمػػػؿ السػػػتقباؿ مشػػػػاعر وأحاسػػػيس الجماعػػػة وفػػػػي عدالػػػة األدوار والحػػػوافز وتنميػػػػة 

لكافيػػػة عػػػف منشػػػ تيـ اومػػػات ميػػػارات االتصػػػاؿ لػػػدى جميػػػع العػػػامميف وتزويػػػدىـ بالمعم
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وبيئػػػػتيـ كمػػػػا نستشػػػػعر بيػػػػا فػػػػي اإلنتػػػػاج وضػػػػرورة مسػػػػايرتو الحتياجػػػػات المسػػػػتيمكيف 
وأذواقيػػػـ وتمشػػػيو مػػػع قػػػدراتيـ الشػػػرائية وضػػػرورة المنافسػػػة بأسػػػاليب عمميػػػة مدروسػػػة 

 .ومخطط ليا
العديد مف التقسيمات لوظائؼ العالقات  يفوالمتخصص يفالباحث العديد مف طرحلقد 
 :مة نذكر منياالعا
 "كاتميب وسنتر وبروم"التقسيم الذي طرحو  -أولً 

 :حيث رأوا أف العالقات العامة كوظيفة إدارية تنيض بأداء الوظائؼ التالية
دراسة القضايا ذات التأثيرو  توقع اتجاىات الرأي العاـ وتحميميا وتفسيرىا -1

 .وسموكياتيااإليجابي والسمبي عمى خطط المنظمة وعممياتيا 
تقديـ النصح والمشورة إلدارة المنظمة عبر مختمؼ المستويات فيما يتعمؽ -2

.بصناعة قرارات المنظمة وأفعاليا واتصاالتيا ومسئولياتيا االجتماعية
عداد البرامج االتصالية وتنفيذىا وتقويميا بيدؼ تحقيؽ -3 مزاولة عمميات البحث وا 

أىداؼ المنظمة ومف أمثمة ىذه البرامج تمؾ التي توجو لمعامميف ولممجتمع المحمي 
.وكذا لإلدارات الحكومية

إعداد الخطط بما يشتمؿ عميو ذلؾ مف وضع األىداؼ وتحديد الميزانيات وتجنيد -4
 .تدريبيـو  الالزمة ألداء الوظائؼ المشار إليياالعناصر 

 "فيميب ليزلي"التقسيم الذي طرحو  -ثانياً 
ورأى بمقتضاه أف ىناؾ أربع وظائؼ رئيسية تؤدييا العالقات العامة في المنظمة 

 :وىي
الفرعية األخرى بالمنظمة تاإلدارة العميا واإلداراإلى  تقديـ النصح والمشورة -1

فالعالقات العامة تتحمؿ مسؤولية مباشرة تجاه التوصية بالقرارات والسياسات 
االحتفاظ بعالقات عامة سميمة كقاعدة لعمؿ الييئة أو إلى  المناسبة التي تؤدي

 .المنظمة
وىي تشمؿ اإلعالـ عف المنظمة بيف كؿ الجماىير النوعية ذات: اإلعالـ -2

مشتركة مع المنظمة واستخداـ وسائؿ االتصاؿ المناسبة والمؤثرة المصمحة ال
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طبقًا لطبيعة الرسالة وطبيعة الجميور وحجـ اإلمكانات المادية والفنية والظروؼ 
.االجتماعية المحيطة

ال تممؾ ألف اإلدارة العميا وىي في خضـ عممياتيا اليومية، األبحاث والدراسات -3
ي اىتمامات جماىيرىا مف تطورات وتغيرات فرصة التعرؼ عمى ما يحدث ف

فإف العالقات العامة مف خالؿ قياسيا التجاىات الجماىير باستخداـ  ومف ثـ
استقصاءات الرأي تستطيع أف تتنبأ باالتجاىات الجديدة أو األحداث المستقبمية 

.ذات التأثير عمى عمميات المنظمة
التنوع في برامج العالقات العامة ومقصود بيا ىذا، بناء الثقة الشاممة ودعميا -4

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 

دفاعية بمعنى أف اليدؼ منو االحتفاظ بحسف النية أو حمايتيا مف ذات طبيعة 
 .اليجـو عمييا

 :ىو عمى النحو التاليو  التقسيم الذي وضع عمى أساس الوظائف-ثالثاً 
:الوظائف اإلعالمية -1

.توعية جميور المنظمة بالسمع والخدمات وكيفية االستفادة منيا -1
إلحداث التفاعؿ اإليجابي معتطوير تقنيات األنشطة اإلعالمية  -2

 .جماىير المنظمة
.رفع كفاءة استخداـ وسائؿ االتصاؿ المتاحة -3

:وظائف الستعالم -2
إجراء البحوث المسحية لجماىير المنظمة أو الرأي العاـ -1
تحميؿ مواقؼ الجماىير والرأي العاـ لدعـ الجوانب اإليجابية ومعالجة -2

 .الجوانب السمبية
.تطوير تقنيات استيعاب متغيرات مواقؼ الجميور -3
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:وظائف التنسيق -3
.ربط خطة العالقات العامة مع خطط اإلدارات األخرى -1
برمجة أنشطة العالقات العامة مع األنشطة األخرى لمنع التدخؿ -2

 .واالزدواجية والتعارض
في إطار تنسيؽ فعاليات المتابعة والمراقبة لبرامج العالقات العامة -3

 .مراقبة البرامج األخرى

حدد مف ت  ، الباحثيف أف وظائؼ العالقات العامة داخؿ المؤسسة ويرى آخروف مف
  :خالؿ ثالثة محاور ىي

الجميور بشكل عام إلى  التي تقدمياالوظائف 
المناسبة لمنتجات ىذه و ، التعريؼ بالمنظمة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة-

 بمغة بسيطة، كؿ ما يطرأ عمييا مف تغييرو ، أىدافياو  سياساتياو  المنظمة
.سيمة الفيـو 

 العمؿ عمى تصحيحياو ، الجميورإلى  التأكد مف صحة المعمومات التي تنقؿ-
، البيانات الدقيقةإلى  عف طريؽ تقويميا استناداً ، تدارؾ المواقؼ الخاطئةو 
.الصوابإلى  الكفيمة بإعادة الجميورو 
بيف و ، جميورىا مف جيةو  الثقة المتبادلة بيف المنظمةو  تأميف جو مف التفاىـ-

.أفرادىا مف جية أخرىو  المنظمة
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الوظائف التي تقدميا لممنظمة ككل 
تزويد المنظمة بالمعمومات حوؿ الرأي العاـ والتطورات المتوقع حصوليا -

.مستقبالً 
جؿ جعؿ أمف ، الوسائؿ بيف فئات الجميور المختمفةو  العمؿ بكافة السبؿ-

.لدى ىذه الفئات خدمات ىذه المؤسسة تتمقى رواجاً و  أىداؼو  سياسات
المعمومات و  بتفنيد الدعايات واألكاذيب، التصدي ألي ىجـو عمى المؤسسة-

.نيا إعادة الثقة لمجميورأعف طريؽ نشر الحقائؽ التي مف ش، الخاطئة عنيا

 الوظائف التي تقدميا لإلدارة بشكل خاص 
ردود أفعاؿ و ، المعمومات المتعمقة باإلدارة العميا لممؤسسةدراسة و  القياـ بجمع-

.تسييرىا لممنظمةو  الفئات الجماىيرية حوؿ سياساتيا
بيف الجميور و  ميف االتصاؿ بيف المستويات اإلدارية المختمفةأالمساعدة في ت-

.الداخمي مف جية أخرى
المدراء في لجميع و ، قياميا بدور المستشار الشخصي ألعضاء مجمس اإلدارة-

عمى ، تعديؿ سياساتيـو  مف اعتمادىـ عند إصدار قراراتيـ، األقساـ المختمفة
 .النصح المقدـ ليـ مف طرؼ مختصي العالقات العامة

وظائف العالقات العامة الحكومية
والتضحيات التي تتطمبيا مف، تييئة األذىاف لمفيـو التنمية بأبعادىا الشاممة -1

.جانب المواطنيف
.تقديـ المعمومات الوافية لرجاؿ اإلعالـ عف خطط الحكومة وسياساتيا -2
.إعالـ المواطنيف باالنجازات والمشروعات الناجحة التي تحققيا الحكومة -3
آراء الجماىير واتجاىاتيا إزاء السياسات والبرامج االقتصادية التعرؼ عمى -4

.واالجتماعية
التشكيؾإلى  حمالت اليمس والشائعات التي تيدؼتبديد الشكوؾ والقضاء عمى  -5

.في مصداقية عمؿ الحكومة

88



إقناع المواطنيف بالتشريعات واإلصالحات الجديدة التي تممييا احتياجات -6
.المجتمع المتغير

ودعـ الوحدة الوطنية، إزالة أسباب الصراع الداخمي بيف أبناء الوطف الواحد -7
.لحكوميتقديـ النصح لصانع القرار او 

،تييئة الجماىير لمتغييرات التي ستحدث إذا كاف لدى الحكومة برنامج إصالحي -8
وتفسير ىذه التغييرات واإلصالحات ومساعدة الجميور عمى فيميا والتكيؼ 

.معيا
إلى التنبؤ بالمشكالت التي يتوقع حدوثيا ورسـ الخطط والبرامج التي تؤدي -9

.التغمب عمييا

 حديثة لمعالقات العامةالوظائف ال
 عمػػى عػػاتؽ أجيػػزة العالقػػات العامػػةنظػػرًا لتعقػػد وتشػػابؾ المسػػؤوليات والميػػاـ الممقػػاة 

 تبالمؤسسػػات الحديثػػة وباعتبارىػػا مينػػة خدميػػػة موجيػػة فقػػد وضػػعت جمعيػػة العالقػػػا
العامػػة األمريكيػػة تعريػػؼ جػػامع شػػامؿ ليػػذه الوظيفػػة باعتبارىػػا نشػػاط شػػامؿ أو مظمػػة 

 :عمى النحو التالي ىا أربعة عشرة نشاطًا حيوياً يندرج في إطار 
.النشر-1
.االتصاؿ-2
.الشؤوف العامة-3
.إدارة القضايا-4
.العالقات مع الجيات الحكومية-5
.العالقات العامة المالية-6
.العالقات مع المجتمع-7
.العالقات الصناعية-8
.العالقات العامة التسويقية-9

اإلنتاجيةالعامة  العالقات-11
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مجموعػػة أخػػرى مػف األنشػػطة االتصػالية التػػي تمػػارس فػي إطػػار ىػػذه إلػى  ىػذا إضػػافة
 .مع وسائؿ اإلعالـ والدعاية واإلعالف تالوظيفة كالترويج والعالقا

وليات المتعػددة ؤ ويوضح التعريؼ السابؽ المدى الواسع مف األنشطة والوظائؼ والمسػ
و تمػػػت نػػػالعالقػػػات العامػػػة خاصػػػة يالحػػػظ أالتػػػي أصػػػبحت ممقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ أجيػػػزة 

إضػػافة مجموعػػة مػػف الوظػػائؼ الحديثػػة ليػػذه المينػػة لتمػػارس فػػي إطارىػػا وىػػي التػػي 
 :سوؼ نقـو بتناوليا كالتالي

دارة القضايا -  .العالقات العامة وا 
.العالقات العامة والوظيفة التسويقية -
.العامة والوظيفة اإلنتاجية تالعالقا -
 .امة والوظيفة الماليةالع تالعالقا -

دارة القضايا -أولً   العالقات العامة وا 
تعتبر المساىمة في حؿ قضايا اإلدارة مػف إحػدى المسػؤوليات المعاصػرة الممقػاة عمػى 
عػػػاتؽ أجيػػػزة العالقػػػات العامػػػة فػػػي المنظمػػػات المختمفػػػة وىػػػو مػػػا يتطمػػػب منيػػػا القيػػػاـ 

سػػػػي المػػػػرتبط بالمشػػػػكالت أو بدراسػػػػة أبعػػػػاد المنػػػػاخ االجتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي والسيا
القضايا المثارة والتي يمكف أف يكوف ليا تأثير عمى إدارة الفئات الجماىيريػة المتعاممػة 

إلػى  مع المنظمػة وبنػاء عمػى ىػذه الدراسػة تتػولى العالقػات العامػة توضػيح المشػكالت
اإلدارة العميػػػا وكيفيػػػة التعامػػػؿ معيػػػا ومحاولػػػة وضػػػع أنسػػػب الحمػػػوؿ ليػػػا قبػػػؿ تفاقميػػػا 

أزمة يصعب حميا ويترتب عمى ذلؾ في كثير مف األحياف قيػاـ المنظمػة إلى  وتحوليا
 .بتعديؿ برامجيا وسياساتيا لمتكيؼ مع التغيرات المحيطة بيا

إلػػى إحػػػدى الوظػػائؼ المتخصصػػػة التػػي أصػػػبحت  «إدارة القضػػػايا»ويشػػير مصػػطمح 
العامػة فػي غالبيػة المنشػ ت الحديثػة ووفقػًا ليػذه الوظيفػة يقػـو ممارسػو  تتابعة لمعالقا

العالقات العامة بتحديد قضايا السياسػة العامػة الحاليػة فػي المجتمػع وتطػوير اسػتجابة 
المنظمػػة تجاىيػػػا وتؤكػػػد ىػػذه العمميػػػة عمػػػى فعاليػػة ىػػػذا الػػػدور فػػي تشػػػكيؿ السياسػػػات 

: يشكالف جوىر مفيـو إدارة القضاياالعامة ويتضح مف ذلؾ وجود عنصريف أساسييف 
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إعػػداد  :ثانياااً . التحديػػد المبكػػر لمقضػػايا ذات التػػأثير المحتمػػؿ عمػػى المنظمػػة :أوليمااا
 .وتصميـ استجابة المنظمة بأسموب استراتيجي لمواجية التأثيرات المحتممة

 :عمى أنيا/ وظيفة إدارة القضايا/ويعرؼ الباحثوف 
اركة والتحديػػد والتقيػػيـ واالسػػتجابة لقضػػايا السياسػػة العمميػػة الفعالػػة التػػي تضػػـ المشػػ»

 «العامة ذات التأثير عمى المنظمات وجماىيرىا
ونظػػرًا ألف ىػػذه الوظيفػػة تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ السياسػػة العامػػة فيعتبرىػػا الػػبعض جػػزء مػػف 

 .الشؤوف العامة والتي بدورىا تعد جزء مف الوظيفة األكبر لمعالقات العامة
وىو أحد مستشاري العالقػات العامػة ( ىوارد شاس)إليو سابقًا ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار 

مػػػػػػف إدارة القضػػػػػػايا تشػػػػػػمؿ تحديػػػػػػد القضػػػػػػايا وتحميميػػػػػػا ووضػػػػػػع األولويػػػػػػات واختيػػػػػػار 
 .االستراتيجيات المالئمة لمبرنامج وتنفيذ برامج األنشطة واالتصاالت وتقييـ الفعالية

لنشػاط الػذي يسػعى لتحديػد أف إدارة القضػايا ىػي ذلػؾ اإلى  كما تشير بعض الكتابات
القضػػػػايا المحتممػػػػة أو الحاليػػػػة التػػػػي يمكػػػػف أف تػػػػؤثر عمػػػػى المنظمػػػػة وتعبئػػػػة وتنسػػػػيؽ 
المصػػادر التنظيميػػة مػػف أجػػؿ التػػأثير االسػػتراتيجي عمػػى تطػػور تمػػؾ القضػػايا فاليػػدؼ 

 .النيائي ليذا النشاط ىو تشكيؿ السياسة العامة مف أجؿ منفعة المنظمة
بجيػػاز العالقػػات العامػػة بشػػكؿ صػػحيح تقػػدر قيمػػة نصػػيحة فالمنظمػػات التػػي تسػػتعيف 

المنظمػػػة نحػػػو  ةالعالقػػػات العامػػػة فػػػي تطػػػوير العالقػػػات العامػػػة فػػػي تطػػػوير اسػػػتجاب
القضػػػايا التػػػي تسػػػتجد وفػػػي المسػػػاعدة عمػػػى التػػػأثير عمػػػى إدراؾ الجمػػػاىير الرئيسػػػية 

 :ويعرؼ مصطمح إدارة القضايا عمى أنولممنشأة نحو تمؾ القضايا 
ة عمى فيـ وتعبئػة وتنسػيؽ وتوجيػو كػؿ الوظػائؼ المخططػة واإلسػتراتجية وكػؿ المقدر »

ميػػػارات الشػػػؤوف العامػػػة والعالقػػػات العامػػػة نحػػػو إنجػػػاز ىػػػدؼ واحػػػد وىػػػو المشػػػاركة 
 «اإليجابية في تشكيؿ السياسة العامة التي تؤثر عمى المستقبؿ الفردي والتنظيمي

 :رئيسيةأربعة أجزاء إلى  عممية إدارة القضايا وتنقسـ
فالقضايا الممحة يجب أواًل أف يتـ تحديػدىا كمػا يجػب أيضػًا تحديػد  :تحديد القضية -

 .الجماىير الرئيسية التي تأثرت بيذه القضية

91



يجػػػب أف يػػتـ وضػػػع خطػػة لمتعامػػػؿ مػػع القضػػػايا : التخطاايط ووضاااع اإلسااتراتيجية -
راتيجية الممحػػة التػػي تسػػتجد وتحديػػد االختيػػارات المختمفػػة التػػي تشػػمميا اإلسػػت

.كما يجب وضع جداوؿ زمنية واالتفاؽ عمى الميزانية الخاصة بيا
تعتبػػر ىػػذه ىػي مرحمػػة تنفيػػذ األنشػػطة الموضػػوعة فػػي الخطػػة لمعالجػػة مػػا  :التنفيااذ -

يسػتجد مػػف قضػايا وىػػي تشػمؿ كػػاًل مػف االتصػػاالت الداخميػة بػػإدارة المنشػػأة 
.الخاص بالقضايا دراؾتصاالت الخارجية لمتأثير عمى اإلوكذلؾ اال

يجػػػب أف يػػػتـ القيػػػاـ بتقيػػػيـ مػػػا سػػػبؽ تنفيػػػذه خاصػػػة بعػػػد إجػػػراء أنشػػػطة  :التقيااايم -
االتصػػاالت وذلػػؾ لتحديػػد مػػا إذا كانػػت األىػػداؼ الموضػػوعة مسػػبقا قػػد تػػـ 
إنجازىػػػػػػا أـ ال ومػػػػػػا ىػػػػػػي جوانػػػػػػب التعػػػػػػديؿ الضػػػػػػرورية فػػػػػػي اإلسػػػػػػتراتيجية 

.الموضوعية
:إدارة القضايا عمى أنياويعرؼ مجمس الشؤوف العامة األمريكي 

أحػػد البػػرامج التػػي تسػػتخدميا المنشػػأة لزيػػادة مسػػتوى معرفتيػػا بعمميػػة السياسػػة العامػػة »
 «وتدعيـ دور المنشأة الفعاؿ في ىذه العممية

التأكيػػد عمػػى أف مػػف أىػػـ إلػػى  إف مصػػطمح القضػػايا العامػػة يشػػير: وىكػػذا يمكػػف القػػوؿ
 .ـ النصح والمشورة إلدارة المنظمةميارات العالقات العامة طرؽ قياميا بتقدي

دارة القضايا  التخطيط الستراتيجي وا 
تتطمػب اسػػتجابة العالقػات العامػػة لتوقعػات اإلدارة العميػػا أف يقػـو ممارسػػو ىػذه المينػػة 

مػػا ىػػو أبعػػد مػػف حػػدود العالقػػات كوظيفػػة إداريػػة فقػػط بمعنػػى إلػػى  بػػالتفكير والتخطػػيط
واىتمامػات مختمػؼ الوحػدات العاممػة فػي المنظمػة بتحميػؿ وفيػـ احتياجػات  آخر القياـ

 .بجانب فيـ حاجات المجتمع المحيط بالمنظمة
وليات العالقػػات العامػػة فػػي المنشػػ ت الحديثػػة لػػـ يعػػد دورىػػا ؤ فمػػع تطػػور أنشػػطة ومسػػ

عمى مجرد القياـ بإعداد وتنفيػذ مجموعػة مػف األنشػطة االتصػالية المعينػة بػؿ  مقصوراً 
بمنطػػؽ التفكيػػر االسػػتراتيجي والتخطػػيط العممػػي المػػدروس  األخػػذإلػػى  لقػػد تعػػدت ذلػػؾ

 .«إدارة قضايا المنظمة وبيئتيا المحيطة»سمفًا حتى تستطيع القياـ بعبء ما يسمى 
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التكامػػؿ مػػػع عمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي لتتسػػؽ مػػػع إلػػى  إدارات العالقػػات وتسػػعى
تعيػد  ـجية لممنظمػة ثػخطط المنظمة اإلستراتيجية أي أنيا تستوعب األىداؼ اإلستراتي

العامة والتي عمييا أف تضع تفكيرًا استراتيجيًا يتناسػب مػع  تتشكيميا في إطار العالقا
 .األغراض العامة لممنظمة تحقؽ تمؾ األغراض البعيدة في ظؿ بيئة تتسـ بالتغير

وفقػػًا ليػػذا الػػدور تعمػػؿ العالقػػات العامػػة كجيػػاز تحػػذير مبكػػر لكافػػة القضػػايا المػػؤثرة 
لمنشػػأة والتخطػػيط لبػػرامج فعالػػة تمكػػف مػػف مواجيػػة آثارىػػا المحتممػػة عمػػى عمػػؿ عمػػى ا
 .المنظمة

وتػػتمخص ىػػذه الوظيفػػة فػػي مراقبػػة البيئػػة المحيطػػة بالمنظمػػة وتقػػديـ النصػػح والمشػػورة 
لإلدارة العميا فيما يتعمػؽ بكافػة المتغيػرات والمواقػؼ داخػؿ وخػارج المنشػأة ويػتـ ترجمػة 

وليات العالقػػػات ؤ ج وخطػػػط اتصػػػالية توضػػػح دور ومسػػػىػػػذه المشػػػورة فػػػي شػػػكؿ بػػػرام
يسػػاىـ فػػي العامػة فػػي القضػػية المثػػارة وعػػادة مػػا تكػػوف ىػذه الخطػػة طويمػػة المػػدى ممػػا 

 :تحقيؽ النتائج التالية
إمكانيػػة إعػػداد بػػرامج متكاممػػة تشػػتمؿ عمػػى جميػػع المجػػودات واألنشػػطة المطموبػػة -1

 .إلنجاز األىداؼ المحددة سمفاً 
.كة اإلدارة العميا وتأييدىازيادة مشار  -2
.التأكيد عمى البرامج واألنشطة اإليجابية وليس الدفاعية لمعالقات العامة -3
.إمكانية االختيار األمثؿ لمموضوعات والتوقيت والتكتيكات المتوقعة -4

وبػػذلؾ تسػػتطيع العالقػػات العامػػة مسػػاعدة اإلدارة العميػػا فػػي مواجيػػة كافػػة التيديػػدات 
وعادة ما يكوف ىذا الػدعـ فػي )تواجو المنظمة وتدعيـ موقفيا التنافسي  التي يمكف أف

 .حماية صورة المنشأة وسمعتيا الطيبةإلى  إضافة( مجاؿ المساندة التسويقية
قضػػايا دورىػػا فػػي معالجػػة و  كمػػا يسػػاىـ أيضػػًا التخطػػيط االسػػتراتيجي لمعالقػػات العامػػة

 :اإلدارة بشكؿ غير مباشر في الجوانب التالية
.زيادة نصيب المنشأة في السوؽ العاممة فيو -1
زيػػػػادة قػػػػدرة المنظمػػػػة عمػػػػى اجتػػػػذاب أفضػػػػؿ العناصػػػػر مػػػػف المػػػػوظفيف والعمػػػػاؿ -2

.إلييا والعمؿ بيا لالنضماـ
.إمكانية اجتذاب مزيد مف المستثمريف ورؤوس األمواؿ -3
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.زيادة رواج منتجاتيا وخدماتيا وثبات أسعارىا نسبياً  -4
( أو مػػا يطمػػؽ عمػػى تسػػميتيا اإلدارة اإلسػػتراتيجية لمعالقػػات العامػػة)اؼ فػػاإلدارة باألىػػد

تمثؿ أفضؿ تطبيؽ عممي لمنظـ المفتوحة حيث يتـ اإلعػداد خطػة وفقػًا لػردود األفعػاؿ 
المتوقعػػة وقبػػؿ القيػػاـ بػػإجراء أو تنفيػػذ أي نشػػاط أو إصػػدار أي قػػرار ويمكػػف تعريػػؼ 

 :اإلدارة اإلستراتيجية عمى أنيا
لتػػي تمكػف أي منظمػػة أو منشػأة لأعمػػاؿ أو أي مؤسسػة غيػػر ىادفػة لمػػربح العمميػة ا»

أو أي وكالة حكومية مف تحديػد المواقػؼ والفػرص ذات التػأثير الطويػؿ المػدى وتعبئػة 
«.مختمؼ اإلمكانيات لتنفيذ إستراتيجية ناجحة

ر وىكذا يدور التخطيط االستراتيجي لمعالقات العامة في مجػاؿ إدارة القضػايا فػي إطػا
اتخػاذ القػػرارات المتعمقػػة بتحديػػد أىػػداؼ البػػرامج االتصػػالية وتحديػػد الجمػػاىير الرئيسػػية 

أو القواعػػد التػػي تواجػػو اختيػػار االسػػتراتيجيات المالئمػػة  تالمسػػتيدفة ووضػػع السياسػػا
وبػيف  وتحديد االستراتيجيات فال بد مف وجود عالقة وثيقة بيف ىػدؼ البرنػامج الشػامؿ

 .فئة جماىيرية وأيضًا بيف االستراتيجيات التي يتـ اختيارىااألىداؼ الموضوعة لكؿ 
وتمثػػؿ النقطػػة الرئيسػػية ىنػػا فػػي أف االسػػتراتيجيات يػػتـ اختيارىػػا لتحقيػػؽ نتػػائج معينػػة 

 .ىذه النتائج ىي التي سبؽ تحديدىا مف قبؿ في األىداؼ الموضوعة
ا مػف مختمػؽ القضػايا وعادة ما تقـو المنظمات المعاصرة ببمورة أىدافيا العامة ومواقفي

حيػػػث تتحػػػدد فييػػػا األىػػػداؼ العامػػػة « بيػػػاف الميػػػاـ»فػػػي نشػػػرة تصػػػدرىا يطمػػػؽ عمييػػػا 
ومػػف أبػػرز األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ البيػػاف الػػذي . الطويمػػة والقصػػيرة المػػدى لممنظمػػة ككػػؿ

والذي أوضحت فيو اليدؼ العاـ لوجود  (ميرؾ لممستحضرات الدوائية) أصدرتو شركة
 :في العبارة التالية المنظمة حيث تـ تمخيصو

وىػػذه العبػػارة إنمػػا « إننػػا نعمػػؿ فػػي مجػػاؿ المحافظػػة عمػػى الحيػػاة اإلنسػػانية وتحسػػينيا»
تترجـ التزامات المنظمة تجاه جماىيرىا العامة كما توضح مسػئولياتيا االجتماعيػة فػي 

 .بيئتيا المحيطة وبالتالي دورىا في المجتمع
ذاع أو ينشػػر عػػف المنظمػة كمػػا يمثػػؿ ولية فػػي كػػؿ مػا يصػػدر أو يػؤ وتتضػح ىػػذه المسػ

االتجػػاه العػػاـ لكافػػة أنشػػطتيا االتصػػالية ووفقػػًا لػػذلؾ تقػػـو العالقػػات العامػػة بػػدورىا فػػي 
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صياغة بياف المياـ الممقاة عمى عاتقيا لمساندة المنظمة في تحقيؽ مياميا وذلػؾ مػف 
 :خالؿ

وسػموؾ الجمػاىيرالتغيػر فػي معرفػة آراء  جمع وتحميؿ المعمومات المتعمقػة بأوجػو -1
 .الرئيسية لممنشاة وحممة األسيـ أو المستثمريف

القيػػػاـ بػػػدور المركػػػز المحػػػوري لممعمومػػػات عػػػف كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالمنظمػػػة وكقنػػػاة -2
.رسمية لالتصاؿ بيف المنظمة وجماىيرىا المختمفة

القيػػاـ بنقػػػؿ المعمومػػات واآراء والتفسػػػيرات بشػػكؿ يمكػػػف الجمػػاىير مػػػف اإلحاطػػػة -3
سياسات وأنشطة المنظمة والوقوؼ المسػتمر عمػى أي تطػورات تحػدث مػف  بكافة

.قبؿ المؤسسة وتؤثر عمييـ
التنسيؽ بيف األنشطة التي تؤثر عمى عالقات المنظمة مع جماىيرىا وغيرىـ مػف -4

.الجماعات المؤثرة
وتعكػػس ىػػذه الميػػاـ السػػابقة أىميػػة تخطػػيط العالقػػات العامػػة ألنشػػطتيا إلدارة قضػػايا 

نظمػػة بشػػكؿ فعػػاؿ فكممػػا ارتبطػػت أنشػػطة وميػػاـ العالقػػات العامػػة بأىػػداؼ عمميػػة الم
قابمػػػة لمقيػػػاس كممػػػا أصػػػبحت جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف إدارة المنظمػػػة ككػػػؿ ذلػػػؾ ألف تمػػػؾ 

 :األىداؼ ىي التي
 .تركز وتوجو عممية إعداد وتطوير استراتيجيات وتكنيكات البرامج االتصالية -
اد ألولئػػػػؾ القػػػػائميف عمػػػػى تنفيػػػػذ البػػػػرامج والخطػػػػط تتػػػػيح مجػػػػاالت التوجيػػػػو واإلرشػػػػ -

.الموضوعة
تػػػوفر المعػػػايير لتقيػػػيـ مػػػدى التقػػػدـ الػػػذي تػػػـ إحػػػرازه وقيػػػاس فعاليػػػة التػػػأثيرات التػػػي  -

.أحدثتيا البرامج المنفذة
ذا كانت أىداؼ خطط العالقات العامة ىي المعيار الرئيسي لتقييـ نتائجيا فإف ىػذه  وا 

عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة  ىػػي المعيػػار األساسػػي لقيػػاس النتػػائجاألىػػداؼ اليامػػة تعتبػػر 
تنظيمية وعمى مستوى األفػراد األعضػاء فييػا بمػا فػي ذلػؾ إدارة العالقػات العامػة وىػو 

 المنظمة الشاممة لػإلدارة مػف خػالؿما يعني أف تعمؿ العالقات العامة في إطار خطة 
لعامػػػة فػػػي إدارة قضػػػايا األىػػػداؼ والػػػذي تعتبػػػر التطبيػػػؽ العممػػػي الحػػػديث لمعالقػػػات ا

 .المنظمة
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 الوظيفة التسويقيةو  العالقات العامة -ثانيًا 
يعتبر التسويؽ نشاط مف أنشطة األعمػاؿ التػي تتضػمف انسػياب السػمع والخػدمات مػف 

مػػواطف االسػػتيالؾ وىػػو بيػػذه الصػػفة يشػػمؿ جميػػع الجيػػود التػػي إلػػى  مراكػػز اإلنتػػاج
 .والتبادلية لمسمع خمؽ المنافع المكانية والزمنيةإلى  ترمي

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
تعػػػػد ميػػػػدانًا متسػػػػعًا ينطػػػػوي عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف المجػػػػاالت كتحديػػػػد فوظيفػػػػة التسػػػػويؽ 

السياسػات التسػويقية وتحميػػؿ وظيفػة البيػػع واسػتخداـ أبحػاث السػػوؽ وتنميػة اإلجػػراءات 
الفعالػػة لممبيعػػات وتكػػويف الييكػػؿ التنظيمػػي لممبيعػػات وتػػدريب رجػػاؿ البيػػع وتحفيػػزىـ 

 .تغالؿ الفعاؿ لإلعالفواستخداـ الجيود الترويجية الكافية والمناسبة واالس
بالعديػد مػف  طوعمى الرغـ مف أف التسويؽ يتوجو مباشرة نحو المسػتيمكيف إال أنػو يػرتب

الفئػػػػات الجماىيريػػػػة األخػػػػرى كرجػػػػاؿ البيػػػػع والمتعيػػػػديف وتجػػػػار التجزئػػػػة والمؤسسػػػػات 
والوكاالت اإلعالنية كما يعتمد نجاح ىػذا النشػاط عمػى األبحػاث التسػويقية التػي تػوفر 

مات الالزمة عف المستيمكيف وتعتبر عممية تدعيـ العالقات مع المستيمكيف مف المعمو 
 .أىـ مسئوليات العالقات العامة في المنشأة

أف مختمؼ األنشطة التسػويقية ذات أبعػاد مباشػرة إلى  ويشير الباحثوف في ىذا الصدد
التسػػويقي تػػرتبط بالعالقػػات العامػػة ويوضػػح ىػػذه العالقػػات التعريػػؼ الخػػاص بالنشػػاط 

 الػػػذي وضػػػعتو مػػػؤخرًا مؤسسػػػة التسػػػويؽ األمريكيػػػة والػػػذي يعػػػرؼ التسػػػويؽ عمػػػى أنػػػو
التوزيػػػع والتػػػي ، التػػػرويج، التسػػػعير« المنػػػتج»عمميػػػة مػػػف التخطػػػيط والتنفيػػػذ لمفػػػاىيـ )

إشػباع األىػداؼ إلػى  تتعمؽ باألفكار والسمع الخدمات بيدؼ خمؽ عالقة تبادلية تؤدي
 (الفردية والتنظيمية

ر بالػػذكر أف ىنػػاؾ اتجػػاه متزايػػد إلدخػاؿ مفػػاىيـ العالقػػات العامػػة وأسػػاليبيا فػػي والجػدي
التسػػويؽ وسياسػػاتو بػػؿ لقػػد اتجػػو العديػػد مػػف الممارسػػيف فػػي المجػػاؿ التسػػويقي ومجػػاؿ 

إلػى  إحداث تكامؿ مباشر بيف أنشػطة كػؿ مػف الػوظيفتيف إضػافةإلى  العالقات العامة
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أسػػػػاليبيا االتصػػػػالية المختمفػػػػة لتنميػػػػة قػػػػدرات اسػػػػتخداـ العالقػػػػات العامػػػػة بمفاىيميػػػػا و 
 .البائعيف

زيػادة االعتمػػاد عمػى بحػػوث االتجاىػػات إلػػى  ويػرتبط بيػػذه االتجاىػات التحػػوؿ الحػديث
المتعمقة وكقاعػدة عمييػا خطػط وبػرامج التسػويؽ تتصػؼ بالكفػاءة والقػدرة حيػث تسػعى 

ات وآراء أفػػػراد دراسػػػة األسػػػباب التػػػي تكمػػػف وراء اتجاىػػػإلػػػى  تمػػػؾ البحػػػوث المتعمقػػػة
الجميػػػور وىػػػو مػػػا ال يمكػػػف تحقيقػػػو باسػػػتخداـ االسػػػتطالعات التػػػي ترسػػػؿ بالبريػػػد بػػػؿ 
تتطمػػػب إجػػػراء دراسػػػات مسػػػحية تقتػػػرف بالمقػػػابالت المقننػػػة مػػػع الجميػػػور المسػػػتيدؼ 
بجانب أف ىذه الدراسات تخدـ فػي جانػب منيػا عمميػات تنميػة المبيعػات وتكشػؼ عػف 

نتاجيادواعي التغيير ولوازمو في سيا  .سات المنظمة وا 
وفيمػػػا يمػػػي مجموعػػػة مػػػف األنشػػػطة والميػػػاـ التػػػي تتػػػولى العالقػػػات العامػػػة القيػػػاـ بيػػػا 

 :لمساعدة الوظيفة التسويقية عمى إنجاز أىدافيا في المنشأة
المساعدة في بيع الفكرة أو المفيـو العاـ الذي يدور حولو المنتج أو الخدمة التي -1

لؾ اسػػػػػتخداـ وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ والتػػػػػرويج المختمفػػػػػة تقػػػػدميا المنظمػػػػػة ويػػػػػرتبط بػػػػػذ
كالمعػػػػػارض والمطبوعػػػػػات لتكػػػػػويف الصػػػػػورة الذىنيػػػػػة المتناسػػػػػبة عػػػػػف المنظمػػػػػة 

 .ومنتجاتيا لدى جميور المستيمكيف
الصػورة »والعالقات العامة بذلؾ تساىـ في تكويف ما اصطمح الباحثوف عمى تسػميتو  

 .تجاتيا وخدماتيالممنظمة ككؿ وبالتالي لمن« الذىنية التسويقية
أنشػطتيا االتصػالية الداخميػة فػي المنظمػة دعػـخػالؿ  تتولى العالقات العامػة مػف -2

واسػػػتمرار االلتػػػزاـ التنظيمػػػي مػػػف قبػػػؿ إدراة التسػػػويؽ بوجيػػػة نظػػػر اإلدارة العميػػػا 
 .وسياستيا وىو ما ينعكس بدوره عمى مختمؼ أنشطتيا التسويقية واإلعالنية

:ة عمى إنجاز أىداؼ إدارة التسويؽ في المجاالت التاليةتساعد العالقات العام -3
جاتيا حيػث يعػرؼ النشػاط الترويجػي كأحػد تلممنظمة ككؿ ومن :الترويج -

وظػائؼ العالقػػات العامػػة فػػي المنشػػأة ويتضػػمف مجموعػػة مػػف األنشػػطة 
الخاصة كاألحداث والمناسبات العامػة والخاصػة التػي تسػاىـ العالقػات 

منشػػػأة بيػػػدؼ تكػػػويف وجػػػذب االىتمػػػاـ لممنشػػػأة العامػػػة فػػػي تنظيميػػػا لم
 ومنتجاتيا
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وىػػي مػػف وظػائؼ العالقػػات العامػػة التػي تتضػػمف نشػػر خطػػط  :الدعاياة -
مسػػػػتيدفة وتصػػػػميـ ونقػػػػؿ الرسػػػػائؿ اإلعالميػػػػة عبػػػػر وسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ 

.الجماىيري لتدعيـ االىتمامات الخاصة بالمنظمة ومنتجاتيا
مختمػػؼ الوسػػائؿ والمنظمػػات اإلعالميػػة التػػيالمسػػاعدة فػػي تػػدعيـ العالقػػات مػػع  -4

تعتمػػػػد عمييػػػػا إدارة التسػػػػويؽ فػػػػي إنجػػػػاز جانػػػػب كبيػػػػر مػػػػف أنشػػػػطتيا اإلعالنيػػػػة 
كإحػدى وظػائؼ العالقػات « العالقػات اإلعالميػة»والتسويقية وىو ما يطمؽ عميو 

 .العامة في المجاؿ التسويقي
مسػػتيمكيفالميػػور المسػػاىمة فػػي إقامػػة وتػػدعيـ أواصػػر الصػػمة بػػيف المنظمػػة وج -5

تصػػميـ الرسػػػائؿ االتصػػالية التػػػي خػػػالؿ  سػػواء الحػػػالييف أو المػػرتقبيف وذلػػػؾ مػػف
تحػػػيط فئػػػات ىػػػذا الجميػػػور عممػػػًا بالحقػػػائؽ والبيانػػػات والمعمومػػػات عػػػف المنظمػػػة 

تثقيػػػػػؼ »جاتيػػػػػا أو خػػػػػدماتيا وىػػػػػي العمميػػػػػة التػػػػػي يطمػػػػػؽ عمييػػػػػا توأنشػػػػػطتيا ومن
 .«الجميور

تحقيؽ جانب كبير مف أىػداؼ الخطػة التسػويقية التػي تساىـ العالقات العامة في -6
 :ومن أىم تمك األىداف ما يمينجازىا إدارة التسويؽ اإلى  تسعى

المسػػاعدة فػػي خمػػؽ وتػػدعيـ اإلدراؾ لػػدى فئػػات الجميػػور بالمنظمػػة  -
 .ومنتجاتيا أو بعض ىذه المنتجات وأنواعيا

المختمفػػة المسػػاعدة فػػي تػػرويج المبيعػػات مػػف خػػالؿ وسػػائؿ التػػرويج  -
إلػى  التي تستعيف بيا العالقات العامة كدعوة بعض فئات الجميور

حضػػػور المناسػػػبات التػػػي تنظميػػػا المنشػػػأة أو إجػػػراء بعػػػض أوجػػػو 
إلػػى  التخفيضػػات فػػي منتجاتيػػا أو تقػػديـ بعػػض الخػػدمات المجانيػػة

.جميور المستيمكيف
المسػاىمة فػػي إيجػػاد فػػرص الحصػوؿ عمػػى المكافػػ ت والحػػوافز التػػي  -

 تكبػػػػار رجػػػػاؿ البيػػػػع والوكػػػػاالت والمؤسسػػػػاإلػػػػى  تقػػػػدميا المنظمػػػػة
.البيعية التي تستخدـ كمنافذ لبيع المنتجات

القياـ باالشتراؾ في إعداد وتنظيـ المعارض والمػؤتمرات التػي يمكػف  -
ية التػػػي تواجػػػو قواجيػػػة عوامػػػؿ المنافسػػػة التسػػػويمعمػػػى  دتسػػػاع فأ

98



تستخدميا العالقات العامة المنظمة وتندرج الوسائؿ الترويجية التي 
التػػرويج إلػػى  والتػػي تيػػدؼ« أنشػػطة الترفيػػو التجػػاري»تحػػت إطػػار 

أف المعػػػارؼ إلػػػى  ضػػػافةخػػػدماتيا باإل والسػػػـ المنشػػػأة ومنتجاتيػػػا أ
والمػػؤتمرات التػػي تسػػاىـ العالقػػات العامػػة فػػي تنظيميػػا تقػػـو بػػدور 
مػػػزدوج فيػػػػي مػػػػف ناحيػػػة ليػػػػا دور تثقيفػػػػي فػػػي خمػػػػؽ اإلدراؾ لػػػػدى 

يمكيف الحػػػػالييف عػػػػف السػػػػمع والمنتجػػػػات الجيػػػػدة ومػػػػف ناحيػػػػة المسػػػػت
ممنتجات الحالية وتتيح الفرصة لممستيمكيف لأخرى تقـو بدور بيعي 

التطػػػػػورات المسػػػػػتقبمية  فلتقػػػػػديـ آرائيػػػػػـ حوليػػػػػا أو مقترحػػػػػاتيـ بشػػػػػأ
.لمنتجات المنظمة

المسػػاىمة فػػي إعػػداد وتنفيػػذ البحػػوث التسػػويقية ذات الطػػابع الكيفػػي  -
البحوث إلى  تعمؽ بدراسة الصورة الذىنية لممنظمة باإلضافةوالتي ت

بمسػتويات االسػتجابة واإلدراؾ ألنشػطة المنظمػػة  الكميػة والتػي تيػتـ
 .وسياساتيا

كذلؾ يؤكد واقع الحاؿ في المنظمات المعاصرة عمى أف العالقة بيف العالقػات العامػة 
عمػى التسػويؽ بخططػو والتسويؽ أصبحت حقيقة عممية ليػا انعكاسػات قويػة وواضػحة 

العامػػة عمػػى  تأىػػـ نتػػائج تػػأثيرات العالقػػاأف مػػف إلػػى  وعممياتػػو حيػػث يشػػير البػػاحثوف
 :النشاط التسويقي مايمي

 .أف تعمؿ أنشطة العالقات العامة لمساندة البيع -
.اإلسيامات في المفاىيـ الخاصة بإستراتيجية التسويؽ -
.طريؽ نظاـ يقـو عمى استرجاع األثراستخداـ السمع والخدمات بكيفية سميمة عف  -
.تحسنيا وتطويرىاإلى  السمع والخدمات واالتجاهإلى  إحداث تكامؿ بيف الحاجة -

:ىذا وتتخذ ممارسة مفاىيـ العالقات العامة في مجاؿ التسويؽ شكميف أساسييف
 .المعاونة في كشؼ الحقائؽ كميا أو بعضيا التي تميد لمتسويؽ -
 فػػرص يط لمسػػمعة وكممػػا تػػـ ذلػػؾ فػػي وقػػت مبكػػر ازدادتاإلسػػياـ فػػي التخطػػ -

العامػة فػي محػيط  تالعامة ويكوف إسياـ العالقا العالقاتالنجاح ودالالتو أماـ 
.نقؿ المعمومات عف السمعة ومالمحيا واستخداماتيا ودائرة ىذا االستخداـ
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 العالقات العامة والوظيفة اإلنتاجية -ثالثاً 
ليشػمؿ جميػع األنشػطة الخاصػة بتجميػع المػوارد ثػـ ( نتػاجاإل)يطمؽ االقتصاديوف لفظ 

أيدي المستيمكيف في شػكؿ سػمع وخػدمات تحقػؽ إشػباعًا ليػـ إلى  تشكيميا ثـ توصيميا
ولػػػذا فإنػػػو طبقػػػًا لممفيػػػـو االقتصػػػادي فػػػإف النشػػػاط اإلنتػػػاجي يشػػػمؿ عػػػدد مػػػف المنػػػافع 

ـ اإلداري ليذا النشاط أكثر تحديػدًا و الشكمية والزمنية والتبادلية لمسمع بينما يعتبر المفي
حيػػث يقتصػػر عمػػى المنػػافع الشػػكمية فقػػط ويقصػػد بيػػا تحويػػؿ شػػكؿ المػػادة الخػػاـ عػػف 

عطاؤىػػا شػػكؿ جديػػد يحقػػؽ إشػػباع وبالتػػالي يضػػيؼ إلػػى  طريػػؽ العمميػػات الصػػناعية وا 
قيمتيػا وسػواء كػاف مفيػـو الوظيفػة اإلنتاجيػة اقتصػاديًا أو إداريػًا فػإف مسػئوليات نشػػاط 

إلنتػػاج فػػػي أيػػػة منظمػػة صػػػناعية تتحػػػدد فػػي تنميػػػة أفضػػػؿ الطػػرؽ والخطػػػط لتصػػػنيع ا
المنتجػػػات المعينػػػة وتنسػػػيؽ القػػػوى العاممػػػة الالزمػػػة والحصػػػوؿ عمػػػى المػػػواد والمعػػػدات 

نتاج المنتجات وتسػميميا لنشػاط التسػويؽ أو المسػتيمؾ ، والتسييالت والتنسيؽ بينيما وا 
األخػػرى كاختبػػار موقػػع المصػػنع وتصػػميـ  ومػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف العديػػد مػػف المسػػئوليات

والتخطػيط الػداخمي لممصػنع ولممػواد وعناصػر اإلنتػاج مػف ، تخطػيط لإلنتػاجالو ، مبانيو
 .حيث الكمية الواجب توافرىا ومصادر الشراء وعدد المورديف وسياسة التعامؿ معيـ

 يتضػح مػف ىػذا العػػرض أف الوظيفػة اإلنتاجيػة تنطػوي عمػػى العديػد مػف األنشػػطة ذات
األبعػػػاد االتصػػػالية التػػػي يمكػػػف لمعالقػػػات العامػػػة أف تسػػػاعد عمػػػى إنجازىػػػا مػػػف خػػػالؿ 

ونظػػػرًا ألىميػػػة الػػػدور المعػػػاوف الػػػذي ، دورىػػػا المسػػػاعد وأنشػػػطتيا االتصػػػالية المختمفػػػة
يمكػػف أف تقػػـو بػػو العالقػػات العامػػة فػػي النشػػاط اإلنتػػاجي لممنظمػػة يطمػػؽ عمييػػا فػػي 

وذلػػؾ لتمييػػز نشػػاط العالقػػات ( امػػة اإلنتاجيػػةالعالقػػات الع)بػػبعض البػػاحثيف مصػػطمح 
العامة في ىذا المجاؿ عف غيره مف أوجو األنشطة األخرى التي تتولى مسػئوليتيا فػي 

 .المجاالت التنظيمية األخرى
وتقـو العالقات العامة وفقًا ليذا النوع مف النشاط الحػديث بػالترويج لممنػتج أو الخدمػة 

خػػالؿ الوسػػائؿ اإلعالميػػة المختمفػػة والقيػػاـ بإقنػػاع  المنظمػػة لممجتمػػع مػػف تقػػدميا التػػي
رجػػاؿ اإلعػػػالـ والصػػػحافة بالكتابػػػة عػػػف منتجػػات وخػػػدمات المنظمػػػة بأسػػػموب إيجػػػابي 

 .ترغيب أفراد الجميور لمتعرؼ عمى ىذا المنتج وتجربتوإلى  يؤدي
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 التي العامة في ىذا المجاؿ خاصة بالنسبة لممنتجات الجديدة العالقاتوتتضح أىمية 
الجميػػػػور إلػػػى  كثيػػػر مػػػف االسػػػتثمارات لتقػػػديمياإلػػػى  تقػػػدميا المنظمػػػة والتػػػي تحتػػػاج

قناعيـ بشرائيا واسػتخداميا وىػو مػا يمكػف أ  ؿالعامػة مػف خػال العالقػاتتسػيـ فيػو  فوا 
عػداد النشػرات  دورىا في تنظػيـ المعػارض واألحػداث الخاصػة والمػؤتمرات الصػحفية وا 

واإلعػػالـ ومنافػػذ البيػػع وسػػائر المنظمػػات ع عمػػى رجػػاؿ الصػػحافة ز الصػػحفية التػػي تػػو 
 .والمؤسسات التجارية األخرى المتعاممة مع المنظمة

أو )ونظػػرًا ألىميػػػة المػػوزعيف بالنسػػػبة لمنتجػػات المنظمػػػة كحمقػػة اتصػػػاؿ بػػيف المنشػػػأة 
والمستيمؾ األخير واعتماد السياسة اإلنتاجية والتسػويقية لممنشػأة عمػى  (المنتج النيائي
ة بينيا وبيف الموزعيف كفئة مػف عمالئيػا الميمػيف فػإف السياسػة الحكيمػة العالقة القائم

مػػا تقػػػـو بػػػو دائػػػـ ومسػػتمر بيػػػذه الفئػػة وىػػػو  اتصػػػاؿتقضػػي بػػػأف تكػػوف المنشػػػأة عمػػى 
 :العالقات العامة مف خالؿ مجموعة مف المياـ ىي

.تنظيـ زيارات الموزعيف وموظفييـ لممنظمة ومصانعيـ -1
وتشجيع المنافسة السميمة بينيـ وذلؾ بتنظيـ المسابقات التػيرفع الروح المعنوية  -2

.تجري بيف الحيف واآخر
ال يقبػؿ حيث اإلعالنيةشرح السياسة العامة لممنشأة وخاصة السياسة التسويقية و  -3

ممػػػا ، عمػػػى شػػػراء السػػػمع إال إذا تأكػػػدوا أف ىنػػػاؾ طمػػػب منتظػػػر عمييػػػاوف الموزعػػػ
ـ بإقنػاعيـ بجيػود المنظمػة التػي تبػذليا لتوجيػو يتطمب مف العالقات العامة أف تقو 

موعػده وكيفيتػو كمػا قػد و  يأف تتػولى شػرح البرنػامج اإلعالنػو  الطمب المرتقب إلييـ
فػي منػاطقيـ أو إمػدادىـ بأصػوؿ إنتػاج  اإلعػالفتساىـ المنشأة بجزء مػف تكػاليؼ 

.اإلعالنات حيث يتولى الموزعوف نشرىا عمى نفقتيـ الخاصة
.ات ثقافية لمموزعيف وموظفيـ وخاصة في شؤوف اإلدارة والبيعتنظيـ دراس -4
المسػػئوليف عػػف وضػػع السياسػػةإلػػى  دراسػػة اتجاىػػات المػػوزعيف ورغبػػاتيـ لرفعيػػا -5

.اإلنتاجية والتسويقية
.تحميؿ الشكاوى التي ترد منيـ والعمؿ عمى إزالة أسبابيا -6

خمية والخارجيػة المتعمقػة بوظيفػة العديد مف المجاالت واألنشطة الداإلى  ىذا باإلضافة
 :وذلؾ كما يمي العامة أف تساىـ في إنجازىا تاإلنتاج والتي يمكف لمعالقا
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 :عمى مستوى المجال الخارجي لممنشأة: أولً 
تالمسػػاىمة فػػي اختيػػار موقػػع المشػػروع وحجمػػو وذلػػؾ مػػف خػػالؿ أنشػػطة العالقػػا -1

العامػػػة فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث والدراسػػػة وجمػػػع المعمومػػػات عػػػف مختمػػػؼ المتغيػػػرات 
 .البيئية والتسويقية المحيطة بالمنشأة

المساىمة في االتصاؿ بالمنظمات العاممة في تنسيؽ مجاؿ عمػؿ المنظمػة التػابع -2
ليػػا جيػػاز العالقػػات العامػػة وذلػػؾ لتػػوفير المعمومػػات والبيانػػات األزمػػة عػػف حجػػـ 

.ومواقعيا ونوعية منتجاتيـ مشروعاتيـ
.االتصاؿ بالمورديف لممساىمة في توفير المواد الخاـ المطموبة لإلنتاج -3
إعػػػداد وتنفيػػػذ الخطػػػط والبػػػرامج االتصػػػالية مػػػف خػػػالؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المختمفػػػة -4

.لتدعيـ مركز المنشأة ومنتجاتيا في السوؽ
اء الجماىير والتعرؼ عمى رغبػاتاستطالع آر إلى  إعداد وتنفيذ الدراسات الرامية -5

عداد التقارير الالزمة في ىذا اِلشػأف  العمالء نحو منتجاتيا المنشأة أو خدماتيا وا 
 والقائميف عمى إدارة اإلنتاج لالستفادة منيا فػي تعػدي المنتجػات أإلى  وتوصيميا

 .إدخاؿ بعض أوجو التغيير عمييا بما يتوافؽ مع احتياجات الجماىير

 ى مستوى المجال الداخمي لممنشأةعم: ثانياً 
قامػػة نظػػاـ لالتصػػاالت الفعالػػة ذي اتجػػاىيف سػػواء بػػيف إتسػػاىـ العالقػػات العامػػة فػػي 

العػػػامميف بعضػػػيـ الػػػبعض مػػػف ناحيػػػة أو بيػػػنيـ وبػػػيف المسػػػتويات اإلداريػػػة العميػػػا مػػػف 
التنظػػػػيـ وواجبػػػػات اإلدارة نحػػػػو  ؼناحيػػػػة إعػػػػداد المعمومػػػػات الالزمػػػػة المتعمقػػػػة بأىػػػػدا

مميف وتستخدـ العالقات العامػة فػي سػبيؿ ذلػؾ التقػارير والمطبوعػات الدوريػة التػي العا
 .«المؤسسة ةكصحيف»تقـو بإصدارىا 

يساعد ىذا النظاـ االتصالي إدارة اإلنتاج فػي إبػالغ العػامميف رأييػا فػي مسػتويات -1
تجػػاه األداء واإلنتػػاج وفػػي نفػػس الوقػػت التعػػرؼ عمػػى رغبػػاتيـ ومشػػكالتيـ ورد الفعػػؿ 

العامػػة فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ  تسياسػػتيا واألوامػػر التػػي تصػػدرىا لمعػػامميف وتسػػتعيف العالقػػا
 :بالوسائؿ التالية

 .إصدار صناديؽ الشكاوى والمقترحات -
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القيػػاـ بػػإجراء اسػػتفتاءات لمػػرأي العػػاـ واالتجاىػػات السػػائدة بػػيف العػػامميف فػػي مجػػاؿ  -
 .اإلنتاج

 .مشتركة لإلنتاج والخدماتالمساىمة في إعداد وتنظيـ المجالس ال -
 .المساىمة في إعداد وتنظيـ الدورات التدريبية لمعامميف في المجاؿ اإلنتاجي -
تساىـ العالقات العامة مف خالؿ أنشطتيا المتنوعة بخمؽ الشػعور باالنتمػاء لػدى -2

العػػامميف ودعػػـ الشػػعور بػػااللتزاـ التنظيمػػي والمسػػئولية نحػػو األىػػداؼ العامػػة لممشػػروع 
 .رفع معدالت األداء واإلنتاجإلى  يؤدي مما
نظرًا لالرتباط الوثيؽ بيف أنشػطة العالقػات العامػة والجوانػب النفسػية واالجتماعيػة -3

لجميػػػػور العػػػػامميف وانتشػػػػار مفيػػػػـو اليندسػػػػة البشػػػػرية فػػػػي المجػػػػاالت العمميػػػػة لمبيئػػػػة 
ؽ لتصػميـ التنظيمية فػإف العالقػات العامػة يمكنيػا أف تسػاعد عمػى تحديػد أفضػؿ الطػر 

 .العمؿ مف حيث التيوية وكمية اإلضاءة ومساحة الموقع ومدى مالئمتو لمعامميف

 العالقات العامة والوظيفة المالية -رابعاً 
تعتبػر الوظيفػة الماليػة مػف الوظػائؼ الحيويػة ألي منشػأة نظػرًا لوجػود احتياجػات ماليػة 

جػور وشػراء المػوارد الخػاـ دائمة ينبغي إشباعيا بطريقة مناسبة مثؿ دفع المرتبػات واأل
والميمػػػات وتجييػػػز المصػػػنع بػػػاآالت والمعػػػدات الالزمػػػة والحصػػػوؿ عمػػػى األراضػػػي 
جػػػراء الترتيبػػات الالزمػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى  والمبػػاني المطموبػػػة والبيػػػع باألجػػؿ لمعمػػػالء وا 
القػروض المصػرفية الكافيػة واالتصػاؿ بالمنشػ ت التجاريػة واألسػواؽ الماليػة والمػورديف 

 االئتمانيػػػةس األمػػػواؿ والجيػػػات الحكوميػػػة لضػػػماف تسػػػييؿ اإلجػػػراءات وأصػػػحاب رؤو 
 .وسالمة مركز المنشأة المالي

وبالرغـ مف أف الوظيفة المالية تعد مف الوظائؼ اإلدارية المتخصصة في المنشػأة إال 
أف مياميػػا تنطػػوي عمػػى العديػػد مػػف األنشػػػطة ذات األبعػػاد االتصػػالية وىػػي مػػف نػػػوع 

تسيـ العالقات العامة في إنجازىا ولذا يطمؽ الباحثوف عمى ىذا  المياـ التي يمكف أف
العامػػػػة فػػػػي المنشػػػػ ت المعاصػػػػرة مصػػػػطمح  تالػػػػدور المػػػػالي الػػػػذي تقػػػػـو بػػػػو العالقػػػػا

كمػػػا يطمػػػؽ عمػػػى تمػػػؾ األنشػػػطة الماليػػػة التػػػي تسػػػيـ فػػػي « العامػػػة الماليػػػة تالعالقػػػا»
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«قػػات مػػع المسػػتثمرأو العال« العالقػػات الماليػػة»تحقيقيػػا العالقػػات العامػػة مصػػطمح 
 .باعتبارىا إحدى وظائؼ العالقات العامة في المنظمة

فقد أصبحت تعتمد العديػد مػف المنظمػات المعاصػرة عمػى العالقػات العامػة فػي إنجػاز 
مػػػف الميػػػاـ الماليػػػة االتصػػػالية لضػػػماف جػػػذب مزيػػػد مػػػف رؤوس األمػػػواؿ التػػػي  دالعديػػػ

تمتمكيا القطاعات الجماىيرية المتعامؿ معيا ويعتبر اليدؼ الرئيسي لمعالقػات العامػة 
فػػػي ىػػػذه الحالػػػة ىػػػو إقامػػػة وتػػػدعيـ سػػػمعة المنظمػػػة عمػػػى النحػػػو الػػػذي يمكنيػػػا مػػػف 

تيا الذىنيػػة ومركزىػػا المػػالي فػػي الحصػوؿ عمػػى األمػػواؿ الالزمػػة وىػػو مػػا يػرتبط بصػػور 
 .األسواؽ المالية

وتيػػػػتـ األنشػػػػطة االتصػػػػالية ذات األبعػػػػاد الماليػػػػة التػػػػي تسػػػػيـ فييػػػػا العالقػػػػات العامػػػػة 
بالتعامؿ والتػأثير عمػى فئػات عريضػة مػف الجمػاىير كػالبنوؾ وشػركات التػأميف وحممػة 

والشػػػػػركات  األسػػػػػيـ والسػػػػػندات والجميػػػػػور العػػػػػاـ مػػػػػف المسػػػػػتثمريف والبيػػػػػوت الماليػػػػػة
االستثمارية واالتحادات والنقابػات المحممػيف المػالييف والمحاسػبيف والمؤسسػات القانونيػة 

 .والصحافة المالية وسائر الوسائؿ اإلعالمية
مف ضرورة إحاطة المجتمع المالي  المجاؿوتبرز أىمية دور العالقات العامة في ىذا 

المنشػأة مػػف حيػث خططيػا الحاليػػة وفئػات المسػتثمريف دومػًا بكافػػة الجوانػب المحيطػة ب
تيا ورؤوس أمواليػػػػػػػا والتوسػػػػػػػعات اوالمسػػػػػػػتقبمية وتاريخيػػػػػػػا المػػػػػػػالي ومقػػػػػػػدار اسػػػػػػػتثمار 

والمشػػروعات المزمػػع إقامتيػػا وىػػو األمػػر الػػذي فػػرض عمػػى العالقػػات العامػػة أف تقػػدـ 
نوعية خاصة مف البيانات والمعمومات ذات طبيعة اتصالية بأسػموب مبسػط وتفصػيمي 

الءمتيا لخصائص كؿ فئة مف الفئات الجماىيرية التي تيتـ بيذه النوعية مع مراعاة م
مػػف البيانػػات وىػػو مػػا يسػػتدعي أف يكػػوف القػػائموف عمػػى جيػػاز العالقػػات العامػػة فػػي 
المنشػػػأة مػػػف ذوي الخبػػػرة والميػػػارة والمعرفػػػة بػػػاألمور واإلجػػػراءات الماليػػػة السػػػائدة فػػػي 

السياسػػػية واالقتصػػػادية القائمػػػة وحركػػػة  المجتمػػػع كػػػالموائح الحكوميػػػة والمعرفػػػة بػػػالنظـ
مػػع ضػػرورة تواجػػد ، بيػػوت المػػاؿ وأسػػعار األسػػيـ والسػػندات ووسػػائؿ اإلعػػالـ الماليػػة

دارة األعماؿ  .خمفية معرفية في مجاؿ المحاسبة والتجارة والعالقات الصناعية وا 
ازىػػا وفيمػػا يمػػي أوجػػو األنشػػطة الماليػػة التػػي تتػػولى العالقػػات العامػػة المسػػاىمة فػػي إنج

 :في المنشأة
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المسػػػػاىمة فػػػػػي إعػػػػداد وتجييػػػػػز المػػػػواد اإلعالميػػػػػة التػػػػي تحتاجيػػػػػا اإلدارة العميػػػػػا -1
والمحمموف الماليوف والمحاسبوف وتتضمف ىذه المػواد معمومػات عػف حجػـ رؤوس 

ونسػػػػبة المبيعػػػػات لكػػػػؿ منػػػػتج مػػػػف منتجاتيػػػػا  األمػػػػواؿ وحجػػػػـ مبيعػػػػات المنظمػػػػة
رباح والخطط المالية التي تمنحيػا المنظمػة والقروض الممنوحة لممنشأة ونسبة األ

لعمالئيا مف المسػتثمريف والتغييػرات المسػتقبمية فػي السياسػات الماليػة لممنشػأة أو 
ؽ والمشػروعات الجديػدة تحػت األسػو اأسػعار األسػيـ والسػندات التػي تطرحيػا فػي 

 .اإلنشاء والتغيرات اإلدارية الرئيسية في المنشأة
العناصػػر األساسػػية لمضػػموف الخطػػب التػػي يمقييػػا مػػديرو كمػػا تمثػػؿ ىػػذه المعمومػػات  

المنظمػػػػة فػػػػي االجتماعػػػػات والمقػػػػاءات العامػػػػة أو التػػػػي تحتػػػػوي عمييػػػػا النشػػػػرات 
رسػػاليا لوسػػائؿ اإلعػػالـ  الصػػحفية التػػي تتػػولى إدارة العالقػػات العامػػة إصػػدارىا وا 
المختمفػػػػة لتػػػػدعيـ صػػػػورة المنشػػػػأة ومركزىػػػػا المػػػػالي وجػػػػذب مزيػػػػد مػػػػف العمػػػػالء 

 .مساىميفوال
تساىـ العالقات العامة مع اإلدارة المالية في إعداد التقرير السنوي المػالي بحيػث -2

إلػػػػى  تتػػػػوفر فيػػػػو عناصػػػػر الرسػػػػالة االتصػػػػالية الناجحػػػػة والقيػػػػاـ بميمػػػػة توصػػػػيمو
ولية ؤ أف مسػػػػػإلػػػػػى  المحػػػػػرريف والمسػػػػػاىميف ويشػػػػػير البػػػػػاحثوف فػػػػػي ىػػػػػذا الصػػػػػدد

ولية مزدوجػػة فيػػي مػػف ناحيػػة تتػػولى العالقػػات العامػػة فػػي ىػػذا الجانػػب تعػػد مسػػئ
إعػػداد الشػػكؿ النيػػائي ليػػذا التقريػػر المػػالي بحيػػث تظيػػر فيػػو شخصػػية المؤسسػػة 

عداده كرسالة اتصػالية موجيػة فئػة معينػة مػف الفئػات الجماىيريػة لممنظمػة إلػى  وا 
بينما تتولى اإلدارة المالية مف ناحيػة أخػرى إعػداد المضػموف المػالي المتخصػص 

 .ليذا التقرير
لية جمػػػػع البيانػػػػات والمعمومػػػػات التػػػػي تتضػػػػمنياؤو تتػػػػولى العالقػػػػات العامػػػػة مسػػػػ -3

النشػػرات الصػػحفية وتحديػػد توقيػػت إصػػدار ىػػذه النشػػرات والتػػي يمكػػف أف يحػػدث 
تحديػػد الجميػػور المرسػػؿ إليػػو إلػػى  تػػأثيرًا عمػػى الوضػػع المػػالي لممنشػػأة باإلضػػافة

.تمؾ النشرات
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الماليػػػػة تتػػػػدعيـ الصػػػػالت مػػػػع المؤسسػػػػاتسػػػػاعد العالقػػػػات العامػػػػة فػػػػي إقامػػػػة و  -4
واالقتصػػادية فػػي المجتمػػع كػػالبنوؾ وشػػركات التػػاميف واألجيػػزة الحكوميػػة ضػػمانًا 

.لتسييؿ اإلجراءات المالية التي تحتاجيا المنظمة
المساىمة في إعداد وتنظيـ االجتماعات والمقاءات العامة التي تعقػد بػيف أعضػاء -5

المالية بالمنشأة مف جانب وأعضاء المجتمع المالي المحيط اإلدارة العميا واإلدارة 
دورىػػا فػػي تنظػػيـ فػػي المػػؤتمرات الصػػحفية بمػػا إلػػى  بيػػا مػػف جانػػب آخػػر إضػػافة

 .يساعد في تدعيـ مركزىا المالي
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:

أهمیة البحث العلمي للعالقات العامة  
أصبحت العالقات العامة بمفهومها الحـدیث الـذي یتضـمن كـل االتصـاالت التـي تقـوم 

بها المؤسسة تعتمد إلى حد كبیر على البحـوث، وكنتیجـة لـذلك بـدأ ممارسـو 
العالقـات العامــــة یعتمــــدون علــــى األســــالیب الحدیثــــة للبحــــث العلمــــي مثــــل تحلیــــل 

المضــــمون والمجموعــات المركــزة، وأصــبح اعتمــاد ممارســي العالقــات العامــة 
علــى هــذه األســالیب یهـدف إلـى تحسـین العملیـة االتصـالیة مـع الجمـاهیر العدیـدة 

التـي یتعامـل معهـا رجــال العالقات العامة حتى یمكن تحدید هذه الجماهیر 
والوصول إلیها بشكل فعال. ولقــد انتهــى عصــر إدارة الشــركات باألســلوب 

األوتــوقراطي Autocratic، وأصــبحت الشركات الناجحة تتمیز بوجود شبكة فعالة 
وقویـة مـن االتصـاالت لـیس بـین المـدیرین فحســب، ولكــن بــین جمیــع العــاملین فــي 
الشــركة, وفــي الواقــع أن الشــبكة الفعالــة مــن االتصاالت بین العاملین فـي الشـركة 
هـي التـي تعتمـد علـى تـوافر المعلومـات مثلهـا  في ذلك التسویق الجید- و أصبح 

ضروریًا على من یقوم بتخطـیط االتصـاالت للشـركة أن یكون قادرًا على اإلجابة 
على العدید من األسئلة 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 -
 .اةة إلى موثي مل اثعماتالح -

فدددد  الواقددددا أل اإلةابددددة علددددى اثسددددئلة السدددداب ة ثم لددددب أل ممددددوافر لمخ دددد  البرتددددامج 
االمصدددددال  المعلومدددددات الصدددددحثحة والموندددددوعثة المددددد  ثةدددددب الحصدددددوت علثهدددددا مدددددل 
الةما ثر المخملفة للشراة  ومل يول     المعلومدات سدماول االسدمرامثةثة االمصدالثة 

مخمددثل والمحثددو  وال ثماددل الحصددوت علددى  دد   المعلومددات إال نددعثفة ومعممددي علددى ال

الوحدة السادسة 
بحوث العالقات العامة 

108



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 
الم  مهي  إلى يراسة قناثا عملثة محديية  و تدا مسدمخي  البحدوث  دةالبحوث الم بث ث

االسدددمرامثةثة لم دددوثر حمدددالت وبدددرامج العالقدددات العامدددة  وقدددي مسدددمخي  أثندددًا بحدددوث 
الم دددوث  ل ثدددان فعالثدددة برتدددامج العالقدددات العامدددة  والتدددوع المدددات  مدددل بحدددوث العالقدددات 

المعلومدات المد  ثسدمخيمها رةدات العامة  و البحوث اثساسثدة الم  مهي  إلى إثةداي 
العالقددددات العامددددة فدددد  المواقدددد  المخملفددددة  ومسددددمخي   دددد   البحددددوث أثنددددًا فدددد  بتددددا  
التظرثددات المدد  مفسددر عملثددة العالقددات العامدددة  أمددا التددوع المالددث مددل البحددوث الددد ي 

 . ثمعلق بمةاالت وأتش ة العالقات العامة
 :ت العامة عية مواثا أ مهاوبشات عا   ثح ق البحث العلم  ف  مةات العالقا

 .ثبثل لإليارة وةهة تظر الةمهور ثخ  ا ف  االعمبار عتي ونا سثاسة المتشأة
يارامهددا  و ددو  ثع دد  الفرصددة للةمهددور إلبدديا  وةهددة تظددر  عددل المتشددأة وسثاسددامها وا 
ب لد ثرن  توعة التان ف  المعبثر عل آرائه  الشخصدثة مةدا  المتشدأة  و لدد وحدي  

 .ثر التان واحمرامه  للمشرفثل على إيارة المتشأةثرفا مل م ي
ثبددثل للمتشددأة يرةددة تةدداح سثاسددامها اإليارثددة ومتولمهددا فدد  تفددون التددان وثاشدد  لهددا 

.موا ل النع  وال وة
اليراسات العلمثة ماش  عل توعات التان المخملفة وأسباب  لد االخمال   ومسداعي 

 .الموق  لصالا المتشأةعلى ونا الحلوت للمغلب علثها والسث رة على 

 وظائف بحوث العالقات العامة 
إل البحدث العلمد  فد  مةدات العالقدات العامدة حاةدة أساسدثة ومسدممرة لادت عمدت مددل 

 أسدان الممارسدة الةثدية لهدا  وث دو  بعديي مدل الوظدائ  المد و  أعمات العالقات العامدة
 : ثمال أةمالها باآلم 
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:رتحديد االتجاهات األساسية لمجماهي -1
ال بدددي لمتظمدددة اثعمدددات لاددد  مدددؤمر فددد  ةما ثر دددا المخملفدددة أل مفهددد  امةا دددات  ددد   

فمماًل سثاول مل المتاسب لشراة مرغب ف  افمماح ممةر . الةما ثر وآرا  ا ومراثبها
ابثر للخيمة ال امثة ف  ميثتة ما  أل ممعر  على آرا  وامةا دات المدوا تثل فد  ملدد 

امثة  فه ا سثساعي ف  بتا  وسائت إعالمثدة مدؤمرة فدثه  الميثتة تحو مماةر الخيمة ال 
 .وم تعة له 

التعرف عمى رأي األغمبية -2
مظهددر فدد  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 

اع لهددا يول غثر ددا ال ثخددي  أ دديا   دد   المتظمددات وبالمددال  اثعمددات  إال أل االسددمم
البي لها مل المعر  على رأي اثغلبثة المد  عداية مدا مادول  ايئدة ال ممحديث بصدوت 
مرمفدددا  و ددد ا الصدددوت الهدددايئ م دددو  إيارات العالقدددات العامدددة بدددالمعر  علثددده ومحيثدددي 

 .مشاعر  الح ث ثة وموصثلها لإليارة العلثا
حقيقية لمتخطيط توفير مدخالت -3

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
منع األزمات واالضطرابات -4

حاولدة إ فدا  الحرثدق أابدر بامثدر مدل الةهدي الد ي مل المابت أل الةهي المب وت فد  م
ثب ت لمتا تشوبه والوقاثة مته  وحثتما ثمال المتبؤ بالمشالة مبارًا  ثصبا مل الثسدثر 
ونددا الحلددوت المتاسددبة لمتددا اتفةار ددا والمحددرد لمواةهمهددا  ومددل  تددا مصددبا وظثفددة 

المعلومددددات اثبحدددداث  ات أ مثددددة ابثددددرة فدددد  المتبددددؤ بالمشدددداالت مددددل خددددالت الم ددددا  
والشددائعات المدد  قددي مددؤيي إلددى اتفةددار أومددة أو حدديوث اندد رابات فدد  العالقددة بددثل 

.المؤسسة وأي ةمهور مل ةما ثر ا
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تحديد قادة الرأي -5
بددثل الةمددا ثر  ات العالقددة بمتظمددة اثعمددات  مسددم ثا البحددوث أل محدديي قدداية الددرأي

 .ا ثرحثث أل لهؤال  أ مثة خاصة ف  المأمثر على     الةم
زيادة فعالية االتصال الخارجي -6

ثفم ددر االمصدددات غثددر المباشدددر إلددى رةدددا الصدديى الفدددوري الدد ي ثممثددو بدده االمصدددات 
المباشددددر  لدددد لد ثصددددبا مددددل النددددروري إثةدددداي بدددديثت للمعددددر  علددددى صدددديى الرسددددالة 

 Massوفاعلثمهددا فدد  المددأمثر إ ا اددال االمصددات ثددم  باسددمخيا  الوسددائت الةما ثرثددة 

Media   امدا أل يراسدة أتمدا  االمصددات فد  المةممدا وعايامدده السدائية بدثل الةمهددور
االمصدات المد  منداع  فدرت المعدرض لده ( اسدمرامثةثة)ثساعيال على محيثدي خ دة 

يرااه  .وا 
تحديد جماهير المؤسسة -7

البدددي مدددل مدددوافر بعدددض المعلومدددات اثساسدددثة عدددل ق اعدددات الةمدددا ثر المدددؤمرة علدددى 
ممملها العالقات العامة  و    المعلومات ممعلق بمحيثي أ      أتش ة المؤسسة الم  

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
حجج المنافسين تحديد أهمية وقوة -8

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
المحتممة عمى المؤسسةالتعرف عمى المتغيرات الدولية ودراسة آثارها  -9

وثوياي حة  المسؤولثة ف  حالة المؤسسات الابدرى المد  معمدت علدى ت داق يولد   أو 
ممدارن تشدا ًا يولثدًا  ومدل  الم  ممأمر أتش مها بدالممغثرات اليولثدة  حمدى ولدو لد  مادل

الوانا اآلل أل الممغثرات اليولثة أصبا لها مأمثر ابثر على المؤسسات والمتظمدات 
 .ت المخملفة ف  ظت مورة االمصات والمعرفة والماتولوةثاف  اليو 
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تحديد الموضوعات األكثر أهمية وتأثيرًا في الجماهير ذات العالقة -11
البددي مددل معرفددة ريوي أفعددات الةمددا ثر علددى الرسددائت المدد  ممنددمتها بددرامج العالقددات 

الغ عالثدددة يول  ات الفدددة عالثدددة ومدددل غثدددر المع دددوت إتفددداق مبددد العامدددة  فهددد   البدددرامج
مح ثق اث يا  المرةوة متها  وله ا الهي  فمل المتاسب إةرا  البحوث وع ي سلسلة 
ةدددرا  م دددابالت ممعم دددة معهددد  لمحيثدددي الموندددوعات  مدددل الةلسدددات مدددا قددداية الدددرأي وا 

 :اثامر أ مثة والم  َثرغب ف  معرفمها حوت المتظمة والم  مساعي على
 .العالقات العامةمحيثي الموقثت المالئ  لبرامج  -أ

خفددض مالفددة بددرامج العالقددات العامددة  و لددد بددالمراثو علددى اث دديا  الصددحثحة  -ب
 .ف  

 .موفثر رةا صيى ثسا   ف  مخ ث  البرامج المسم بلثة ومتفث  ا وممابعمها -ج
بتا  قاعية بثاتات وبتد معلومات  و لدد باسدمخيا  اثسدالثب الحيثمدة فد  معالةدة  -د

 .واسمرةاعها البثاتات ومخوثتها

 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 

 مراجعة البحوث والنظريات املتوفرة

 وضع الفروض أو التساؤالت

 ية املالئمة وتصميم البحثحتديد املنهج

 حتليل البيانات وتفسريها

 ختيار املشكلةا
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:اختيار المشكمة -1
إل عملثددة اخمثددار مونددوع البحددث  عملثددة شدداقة محمدداج وقمددًا اافثددًا لال ددالع والبحددث 
. واليراسددة مددا المفاثددر فدد  أامددر مددل مونددوع والمواوتددة بثتهددا واخمثددار أامر ددا مالئمددة

ل لد ثةب على الباحدث فد  مةدات العالقدات العامدة أل ثخمدار المشدالة بعدي أل ثمأادي 
واددد لد ثمأادددي مدددل أل  ددد   المشدددالة قابلدددة  مدددل أتهدددا موندددوع محددديي ثمادددل معالةمددده 

لليراسة  بحثث ثم  معرث  ةمثا الممغثرات الم اسة معرثفًا إةرائثًا  وأل بثاتامه سماول 
عملثدة )قابلة للمحلثدت  امدا ثةدب أل ثمأادي مدل أل  د   المشدالة سمندث  تمدائج قثمدة 

ممددا البحددث   وثماددل معمثمهددا  وثمصددت بمرحلددة اخمثددار المشددالة محيثددي مة(أو تظرثددة
 .ومحيثي المفا ث 

(الدراسات السابقة)مراجعة األدبيات المتوفرة أو  -2
إل اليراسات الساب ة الممصلة بالمشالة المراي بحمها مساعي على بلورة مشالة البحث  
وونددددا الفددددروض المدددد  مخمبر ددددا اليراسددددة الحالثددددة  امددددا مماددددل مددددل مةتددددب العثددددوب  

ت فدد   دد   اليراسددات  والمدد  مسدداعي علددى م ددور واالسددمفاية مددل المثددوات المدد  مح  دد
 .أسلوب البحث وم يمه

وضع الفروض العممية أو التساؤالت البحثية -3
الفرض عبارة عل قنثة تظرثة مشثر إلى عالقة بثل ممغثرثل علدى اثقدت  وقدي مادول 

والفددروض مسدداعي علددى محيثددي مةددات البحددث وونددعه .  دد   العالقددة سددببثة أو وصددفثة
تاسدددب ل بثعدددة الموندددوع باإلندددافة إلدددى محيثدددي البثاتدددات المدددراي ةمعهدددا فددد  إ دددار م

لمفسدددثر المشدددالة الم روحدددة  ولددد لد ثلةدددأ البددداحمول إلدددى صدددثاغة بتدددوي البحدددث  ب دددًا 
للفددروض المونددوعة  وعلددى نددو   دد   البتددوي مرمددب مةموعددات اثسددئلة المدد  مغ دد  

الباحدث فد  أمتدا  محلثدت ات مةموعة متها بتيًا مل بتوي البحث  و  ا المرمثدب ثسداعي 
ومسددددمتب  الفددددروض بتددددا  علددددى خبددددرات . البثاتددددات واسددددمخالت العالقددددات االرمبا ثددددة

 تكرار التجربة

 عرض النتائج
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الباحث  وا لد مل اليراسدات السداب ة المد  ممصدت بالموندوع  إندافة إلدى التظرثدات 
المدد  مسددداعي علدددى االسددمتماج المت  ددد  لوندددا الفدددروض  وا  ا لدد  ثمدددوفر  لدددد  ثمادددل 

ممادددل الباحددث مدددل اسدددمخالت فددروض بحمددده علدددى أسدددان  لليراسددة االسدددم العثة أل
 .علم 

:تصميم البحث -4
مخملفدة مدل   تاد أتواع عيثية مل مصمثمات البحدوث  ومحمداج المشداالت إلدى أتدواع

الباحث  النروري أل ث و  ل ا فإته مل . رق البحث
 :سثسمخيمه  و تاد أتواع مل المتا ج البحمثة أ مها بمحيثي المتهج ال ي

 .البحوث المسحثة –أ 
 .البحوث المثياتثة –ب 
 .البحوث المةرثبثة –ج 

ومسدددمخي  البحددددوث المسدددحثة بامددددرة فددد  العالقددددات العامدددة و لددددد ل ثدددان الددددرأي العددددا  
ولمحلثدددت المندددمول للمعدددر  علدددى االمةا دددات السدددائية فددد  اإلعدددال   اددد لد مسدددمخي  

العالقددات العامددة فإتتددا  بعددض البحددوث المثياتثددة وث مثددة الددرأي العددا  بالتسددبة لمخددمت
ستمعر  على متهةثة قثان الرأي العا  فثما بعي  إنافة إلى يراسة ةماعات الت اش 

 .المراوة اأياة لةما معلومات البحث المثيات  ف  مةات العالقات العامة
جمع البيانات -5

عممدي بةما البثاتات حدوت المشدالة  وث بتا  على المتهج ال ي ثم  اخمثار  ث و  الباحث
الةهي والوقت الم لوبثل لةما البثاتات عت حة  العثتة مونوع اليراسة  وعلدى عديي 

 .وثم  ا لد إعياي البثاتات إحصائثاً . الباحمثل المساعيثل
تحميل البيانات وتفسيرها -6

بعددي أل ث ددو  الباحددث باحمسدداب التمددائج  علثدده أل ث ددو  بمحلثلهددا فدد  نددو  الظددرو 
مدد  مددرمب  بهددا لادد  ثنددف  علثهددا المعتددى االةممدداع  أو التفسدد البثئثددة أو التفسددثة ال

 .الح ث   ال ي قي ثمفق ما التمائج اإلحصائثة أو ثاش  أي محثو أو منلثت فثها
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إنافة إلى  لد مةب اإلشدارة إلدى صدحة التمدائج الخارةثدة ويرةدة اليقدة فثهدا  ومعتد  
لمةممددا  وادد لد ثةددب الصددحة الخارةثددة أل البحددث ثماددل معمددث  تمائةدده علددى أفددراي ا

 .المأاي مل الصحة الياخلثة الم  معت  أتتا تعثش فعاًل مشالة البحث الم مرح
عرض النتائج -7

ثخملد  أسدلوب عدرض التمدائج حسدب الغددرض مدل اليراسدة  وبحدوث العالقدات العامددة 
عداية مهدي  إلدى م دديث  معلومدات لدإليارة  ولد لد فإتهددا ممثدت للمثسدثر  فترا دا ال مشددرح 

ًا عددل أسددباب اخمثددار العثتددة أو المتهةثددة أو مراةعددة اثيبثددات  ولاتهددا ثةددب أل امثددر 
مادددول واندددحة ومخمصدددرة ومالئمدددة لإلةابدددة عدددل أسدددئلة البحدددث  وعدددل أسدددئلة الددد ثل 

 .سث رؤوته

 قياس الرأي العام 
 :إل المياخت الرئثسة ليراسة الرأي العا  ممممت ف  أربا شرائا ممياخلة

 .ثا اآلرا الم ثان الام  لموو  -1
.م ص  العالقات الياخلثة بثل آرا  اثفراي-2
.وص  أو محلثت اليور السثاس  للرأي العا -3
.يراسة وسائت االمصات الم  م ي  اثفاار الم  م و  علثها اآلرا -4

 :ومسمخي  العالقات العامة الشرثحة اثولى أامر مل غثر ا  ل لد ستمعر  علثها
 :المقياس الكمي لآلراء

الددرأي العددا  الدد ي ثماددول مددل ريوي أفعددات التددان علددى عبددارات محدديية " :عددر  بأتددهث
 ".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 

 .ب اآلرا  الم  ثرمب  بها  يثتثة  أو عرقثة مواةه   ا الرأي   وما    أقر 
ثددم  إةراؤ ددا  وثددم  المعددر  علددى الددرأي العددا  امثددًا مددل خددالت اسددم العات الددرأي المدد 

 .باخمثار عثتات ممملة  م و  بها مؤسسات مخمصة ب ثان الرأي العا 
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وثح دددق الم ثدددان الامددد  المعدددر  علدددى الدددرأي العدددا  مدددل حثدددث عددديي الةمهدددور و لدددد 
 :بالمعر  على

 .و و رأي ماول فثه أغلبثة عييثة لرأي على رأي آخر :غمبيةرأي األ –أ  
 .و و رأي ثاول فثه المعبثر عل رأي تسبة نئثلة مل المةمما :رأي األقمية –ب  

و دو المعبثدر عدل الدرأي المشدمرد لمةموعدة مدل اثقلثدات حدوت  :الرأي االئتالفيي -ج 
 .قنثة ما

 .غامر مل قبت أفراي المةمما بشاتو و المعبثر عل الرأي  :الرأي االجتماعي -د
والبحدددوث الوصدددفثة توعدددال وصدددفثة   ومعممدددي بحدددوث قثدددان الدددرأي العدددا  علدددى المسدددا

وغالبددًا مددا ماددول بحددوث قثددان الددرأي العددا  وصددفثة  إ  م ددو  بمصددوثر . وأخددرى محلثلثددة
 ومومثق الظدرو  واالمةا دات الحالثدة لديى الةمهدور  أي أتهدا مصد  مدا  دو قدائ  فد 

 .سم العاتلحظة إةرا  اال
 :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 
الددد ي سدددثمبعه لةمدددا البثاتدددات  أل ث دددو  بمصدددمث  أياة ةمدددا البثاتدددات  و ددد  اسدددممارة 

 .ا  المتاسبةاالسم ص
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 ابعةالوحدة الس
 اإلعالمالعالقات العامة و 

. ووسائمو ووظائفو اإلعالممفيوم 
كما تختمؼ الدولة ، ياإلعالميختمؼ المفكروف في وضع تعريؼ دقيؽ لمفيـو العمؿ 

وتفسيره حسب فمسفة المجتمع  اإلعالـمة بيا في فيـ حسب أنظمة الحكـ القائ
في  اإلعالـواجتيد عمماء ، ونظرتو لمختمؼ الشؤوف االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 :كقوليـ. مثؿ ليذا المصطمح الحديثأالعالـ لوضع تعريؼ 
والحقائؽ ، تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة"ىو  اإلعالـ -

أو ، التي تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائع الثابتة
عف عقمية  موضوعياً  مشكمة مف المشكالت بحيث يعبر ىذا الرأي تعبيراً 

. "الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـ
أو أنو يشمؿ ، المجاؿ الواسع لتبادؿ الوقائع واآلراء بيف البشر" ىو اإلعالـ -

 "ىـ المتبادؿكافة طرؽ التعبير التي تصمح لمتفا
التعبير الموضوعي لعقمية الجماىير ولروحيا وميوليا واتجاىاتيا "ىو  اإلعالـ -

مف الميوؿ  مجرداً  البد أف يكوف صادقاً  اإلعالـأي أف . "في نفس الوقت
مع  عمى أساس مف التجربة الصادقة متماشياً  غير متحيز قائماً ، واألىواء

 . الجميور الذي يتوجو إليو
 المصطمحمف  واالتصاؿ باعتباره مشتقاً  اإلعالـثوف بيف ويربط الباح

communication  ًما  وباعتباره يقـو عمى أساس التفاعؿ بيف الجماىير ولذلؾ كثيرا
فيو بمعناه العاـ والبسيط يقـو ، في الحديث عف االتصاؿ مختمطاً  اإلعالـيرد معنى 

ومتأثرة عمى نحو يقصد  عمى نقؿ أو استقاء أو تبادؿ المعمومات بيف أطراؼ مؤثره
 . ويترتب عميو تغيير في المواقؼ أو السموؾ، بو
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 واالتصال اإلعالموسائل 
، كمما زادت التكنولوجيا تطوراً  واتساعاً  تنوعاً  دوتزدا، كثيرة ومتنوعة اإلعالـإف وسائؿ 

 :واالتصاؿ إلى أنواع رئيسية منيا اإلعالـف نقسـ وسائؿ أويمكف 
 يةالوسائل السمع -أوالً 

وىي أقدـ ، تعتمد عمى السماع في إيصاؿ المعمومات التي يراد إعالـ الناس بيا
حيث كاف الرواة مف الحفظة يقوموف بيذا ، في حياة اإلنساف وأكثر الوسائؿ شيوعاً 

فيرووف ما يحفظوف ليستمع إلييـ الناس فيعمموف ىذا المحفوظ منيـ ، الدور
سانية دخؿ ىذه الوسائؿ السمعية وسائؿ وبتطور الحياة اإلن. ويصبحوف عمى عمـ بو

الوسائؿ المسجمة كاإلذاعة التي تعتبر مف أىـ الوسائؿ السمعية  :ؿمث، أخرى
المعاصرة التي تقـو بوظيفتيا كوسيط إعالمي واسع االنتشار لما تحممو مف صفات 

مة وىو وسيمة إعالمية لـ تضارعيا وسي، بواسطة الراديو التكنولوجية العممية المتطورة
أخرى في قوة تأثيرىا وال سيما في المجتمعات الريفية فيو يتميز بمجموعة مف 

 :وىي اإلعالـالخصائص التي ينفرد بيا عف باقي وسائؿ 
وقد ، أف موجاتو قادرة عمى اختراؽ كؿ أنحاء العالـ في أقؿ مف لمح البصر -

ف أكدت الدراسات أف موجات األثير تدور حوؿ الكرة األرضية في نحو ثم
لذلؾ يعتبر ، ثانية وال يقؼ في سبيميا حدود أو حواجز سياسية أو طبيعية

 . الراديو أقدر وسائؿ االتصاؿ في سرعة نقؿ األخبار
ويستطيع الراديو أف يخاطب كؿ الفئات والطوائؼ ميما اختمفت درجة التعميـ  -

نى بينيا وعمى ىذا فإنو وسيمة مناسبة لمخاطبة األمييف لكونيا ال تتطمب أد
 . درجات القدرة عمى القراءة والكتابة

 ال يحتاج الراديو إلى مجيود مف جانب المستمعيف فيو ال يتطمب تركيزاً  -
حيث أنو مف الممكف لممرء أف يمارس أي عمؿ ، لمتابعة برامجو كامالً 

 . يدوي أثناء استماعو لمراديو
. واألطفاؿ عميماً يستطيع الراديو الوصوؿ إلى جميع الفئات كالمسنيف واألقؿ ت -
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يستطيع الراديو أف يجذب المستمع ويستحوذ عمى اىتماماتو وذلؾ الستخدامو  -
كالمؤثرات الصوتية ، عناصر تضفي عمى المادة اإلذاعية جاذبية خاصة

 . والحوار ىوالموسيق
وخطورة كمما كانت البيئة  اإلذاعي بأف تأثيره يزداد عمقاً  اإلعالـكما يتميز  -

. مف الثقافة والتعميـقميمة الحظ 
 الوسائل البصرية -ثانياً 

عتمادىا عمى حاسة البصر كمصدر رئيسي في السميت ىذه الوسائؿ كذلؾ 
فيي وسيط إعالمي يرتبط بيذه الحاسة الميمة التي تضيؼ قوة في اإلثبات اإلعالـ، 

لدى  ية البصرية تالقي قبوالً اإلعالملذلؾ الوسيمة ، والمعرفة ليذا الشيء المشاىد
تعيف عمى المعرفة أكثر مف سماع وصؼ  المشاىديف ألف تفاصيؿ المشاىدة أحياناً 
المعارض والنصب التذكارية والالفتات : أو تسمية مجردة وتضـ ىذه الوسائؿ

وكؿ ما يمكف أف تبصره العيف ( المتواجدة في الطرقات)والموحات الفنية واالشيارية 
 . فيوحي ليا بفكرة ما، المجردة

 الوسائل السمعية البصرية -ثالثا
وىذه الوسائؿ ، سميت كذلؾ العتمادىا عمى حاستي السمع والبصر في وقت واحد

أف اشتراؾ أكثر مف  فقد أثبت عممياً اإلعالـ، في  وأبمغيا وضوحاً  ىي األكثر تأثيراً 
فإذا ما ، بو أكثر مف سواه عمى أكثر مف شيء يكوف معرفة وعمماً  عحاسة لإلطال
ر مف حاسة فإف ذلؾ يعني أكثر مف قدرة متخصصة يتـ التنسيؽ بينيا اجتمعت أكث

في نقؿ مفيومو إلى  اإلعالـأكبر مف غيرىا كوسائط يعتمد عمييا  لتعطي مفعوالً 
وتشمؿ ىذه الوسائؿ التمفزيوف ، جميوره مف المشاىديف والمستمعيف في آف واحد

بر التمفزيوف مف أىـ الوسائؿ ويعت والمسرح واألفالـ التسجيمية والوثائقية اوالسينم
بما يجري في نفسية  عمى الصوت والصورة وأشدىا اتصاالً  ية الشتمالواإلعالم

ولكوف التمفزيوف وسيمة تسيؿ عمى الناس االستفادة ، المشاىد مف أفكار ومشاىد
 . ية مف دوف مشقة التنقؿ إلى أماكف الحدثاإلعالم

السمعي البصري ظيرت األنترنت  واالتصاؿ والمجاؿ اإلعالـومع تطور وسائؿ 
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واالتصاؿ التي  اإلعالـكشبكة إعالمية ضخمة وفعالة تعد اليـو مف أنجع وسائؿ 
سمعية ، بصرية، لكونيا وسيمة سمعية، تفوؽ خدماتيا كؿ ما تقدمو الوسائؿ األخرى

وقد أشارت البحوث التي ، بصرية ومقروءة وأسيؿ وسيمة لالتصاؿ في نفس الوقت
كاألفالـ الناطقة تمتاز  :إلى أف الوسائؿ السمعية والبصرية" دوب"و" مربمو "أجراىا 

بتأثيرىا القوي عمى االستيواء بحكـ واقعية الصورة وحيويتيا واقترانيا بالصوت 
فيـ يصدقوف ما يرونو ، ويؤكد معظـ العمماء ىذه النتيجة بالنسبة لألطفاؿ، المعبر

لناتجة عف المشاىدات السينمائية عند مف أفالـ حتى أنو يصعب تحديد التأثيرات ا
وغني عف البياف أف عادات الممثميف عمى الشاشة كالتدخيف واختيار األزياء ، بعضيـ

 . سرعاف ما تنتشر بيف المراىقيف وغيرىـ مف شديدي الحساسية واالستيواء
 (المطبوعة)الوسائل المكتوبة  -رابعاً 

كممة المطبوعة تأثيرىا القوي في وقد مارست ال، تعتبر الكتابة فعؿ حضاري خالص
، الممصقات، النشرات، وتشمؿ الوسائؿ المطبوعة الكتب، الجماىير بأشكاؿ مختمفة

بحيث تتميز المطبوعات بالعمؽ في التفكير والصبر ، الصحؼ والمجالت، الخرائط
عمى البحث لكوف المادة المطبوعة تحمؿ في طياتيا الرأي المدروس وتتيح لمقارئ 

 . أمؿ والتمعف في المطبوع ألكثر مف مرةفرصة لمت

عالملإل ةالمعاصـر  الوظائف
األفكػار يشػمؿ كػؿ ، وجماعيػاً  فرديػاً  باعتباره نشاطاً ، بوظائؼ أساسية اإلعالـ يضطمع
ويمكػػف تحديػػد الوظػػائؼ الرئيسػػية التػػي يؤدييػػا، والمشػػاركة فييػػا، والبيانػػات ؽوالحقػػائ
:ػؼ التاليةفي أي نظاـ اجتماعي في الوظائ اإلعالـ

:ية واإللخباريةاإلعالم الوظيفية -1
والبيانات والصور والحقائؽ ، والرسائؿ وتتمثؿ في جمع وتخزيف ومعالجة ونشر األنباء

الشخصػػػية والبيئيػػػة والقوميػػػة  واآلراء والتعميقػػػات المطموبػػػة مػػػف أجػػػؿ فيػػػـ الظػػػروؼ
مػف اتخػاذ  يمكػف وضػع إلػىوالوصػوؿ ، والتصػرؼ تجاىيػا عػف عمػـ ومعرفػة، والدوليػة

. القرارات الصائبة
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:التنشئة االجتماعية وظيفة -2
 أفاألفػػراد مػػف  يمكػػف وتنحصػػر ىػػذه الوظيفػػة فػػي تػػوفير رصػػيد مشػػترؾ مػػف المعرفػػة
والػػوعي  ودعػػـ التػػ زر، يعممػػوا كأعضػػاء ذوي فعاليػػة فػػي المجتمػػع الػػذي يعيشػػوف فيػػو

. نشطة في الحياة العامةالمشاركة ال تتوفروبذلؾ ، االجتماعييف
:الدوافع وظيفة لخمق -3

، لكػػؿ مجتمػػع يسػػاىـ فػي دعػػـ األىػداؼ المباشػػرة والنيائيػػةاإلعػالـ،  أفويقصػد بػػذلؾ 
وتشػػػػجيع االختيػػػػارات الشخصػػػػية والتطمعػػػػات ودعػػػػـ األنشػػػػطة الخاصػػػػة بػػػػاألفراد

. المتفؽ عمييا األىداؼوالتي تتجو نحو تحقيؽ ، والجماعات
:الحوار والنقاش وظيفة -4

مختمػػؼ وجيػػات النظػػر  فػػي تػػوفير وتبػػادؿ الحقػػائؽ الالزمػػة لتوضػػيح ـاإلعػػاليسػػاىـ 
االىتماـ والمشاركة عمػى  وتوفير األدلة المالئمة والمطموبة لدعـ، حوؿ القضايا العامة

. وعالمياً  وقومياً  نحو أفضؿ بالنسبة لكؿ األمور التي تيـ الجميع محمياً 
:التربية وظيفية -5

وتكػويف الشخصػية واكتسػاب، و يعػزز النمػو الثقػافيتتمثؿ في نشػر المعرفػة عمػى نحػ
. الميارات والقدرات في كافة مراحؿ العمر

:النيوض الثقافي وظيفة -6
، المحافظػػة عمػػػى التػػػراث نشػػػر األعمػػػاؿ الثقافيػػة والفنيػػػة بيػػػدؼ إلػػى اإلعػػػالـيسػػعى 

يقاظ شباع حاجاتو الجم، خيالو والتطوير الثقافي عف طريؽ توسيع آفاؽ الفرد وا  ، اليةوا 
طالؽ . قدراتو عمى اإلبداع وا 

:الترفييية الوظيفة -7
واألصػػوات  وتتمثػػؿ فػػي إذاعػػة التمثيميػػات الروائيػػة والػػرقص والفػػف واألدب والموسػػيقى

. والصور بيدؼ الترفيو واإلمتاع عمى الصعيديف الشخصي والجماعي
:التكافل وظيفة -8

مػـ بمػا يكفػؿ ليػـ الوصػوؿتتمثؿ في توفير الفرص لكؿ األشخاص والمجموعػات واأل
إلى رسائؿ متنوعة تحقؽ حاجتيـ في التعارؼ والتفاىـ والتعػرؼ عمػى ظػروؼ معيشػة 

. ووجيات نظرىـ وتطمعاتيـ اآلخريف
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لػى جانػب فإنػو يتعػيف أيضػًا ، ىػذه الوظػائؼ التػي تنبػع أساسػًا مػف وجيػة نظػر الفػرد وا 
 اإلعػػالـفقػػد أصػػبح ، عةظػػاىرة جديػػدة وىػػي ظػػاىرة تتزايػػد أىميتيػػا بسػػر  التأكيػػد عمػػى
فالمجتمعػات ككػػؿ ال يمكػف أف تعػػيش ، لمكيانػػات الجماعيػة والمجتمعػػات حاجػة حيويػة

يػػتـ إعالميػػا عمػػى نحػػو صػػحيح بالشػػؤوف السياسػػية واألحػػداث  وتسػػتمر اليػػـو مػػا لػػـ
. الخ. . . . . الجوية واألحواؿ، الدولية والمحمية

 المعاصرة لإلعالم األبعاد

 إلعالمالبعد االجتماعي ل
يعتبػر ظػاىرة منعزلػة داخػؿ المجتمػع تػرتبط أساسػاً ، االتصػاؿ فػي الماضػي كاف نظاـ

ونػػادرًا مػػا كػػاف ، وتنفصػػؿ بدرجػػة أو بػػأخرى عػػف سػػائر جوانػػب المجتمػػع، بالتكنولوجيػػا
 االجتماعيػة لنظاـ السياسي والتقائػو مػع البنػىكاؼ مف التفكير لمكانتو في ا يولى قدر
وىكػػػذا كػػػاف فػػػي اإلمكػػػاف أف يمضػػػي المجتمػػػع إلػػػى ، قافيػػػةعمػػػى الحيػػػاة الث واعتمػػػاده

لى انتقاء البنى األساسية غيػر المالئمػة ، أو أولويات غير صحيحة اختيارات خاطئة وا 
 . البتكارات تكنولوجية لـ تكف ىناؾ حاجة حقيقية إلييا أو إلى تكريس الجيود

يتعيف دراستيا مػف  وعمى نطاؽ واسع عممية اجتماعية حاليًا يعتبر نظاـ االتصاؿ لكف
ففػي العػالـ الحػديث أصػبح ، واسػع إلػى أقصػى حػد جميع زواياىا وفي إطػار اجتمػاعي
. انتشارًا مف أي وقت مضى الوعي بيذه الحمقات المترابطة أكثر

االتصػاؿ عمػى أنػو قػوة مييمنػة عمػى كػؿ  لػىإينظػر  أف النتيجػة الطبيعيػة لػذلؾ وكانت
وتحقيػؽ التجػانس ، اجتماعيػاً  لنػاس وتنشػئتيـعمػى تحريػؾ اسيما قػدرة االتصػاؿ ، شيء

آثػار في نفس الوقت ظيرت وبشكؿ واضػح و  لكفو  ،فيما بينيـ وتطويعيـ وفؽ ثقافتيـ
لمدرجػػة التػػي أصػػبح  السػػمعية البصػػرية اإلعػػالـالتنمػػيط والتشػػويو التػػي تحػػدثيا وسػػائؿ 

. رؼجميورىا كيؼ يفكر وكيؼ يتص أثر اجتماعي قوي بدرجة مكنتيا مف تمقيفليا 
( التمفزيػػوف وغيرىػػا، اإلذاعػػة، الصػػحافة) اإلعػػالـفػػاف لوسػػائؿ االتصػػاؿ و ، يكػػف وميمػػا

أف  بػؿ، فػي تشػكيؿ المواقػؼاألساسػي  دورالػ أو لعػب ؿيعمػى أف تشػك قػدرة لػيس فقػط
بػػداًل مػػف تقػػديـ دائػػرة ، خمػػؽ إدراؾ وىمػػي لمعػػالـ الحقيقػػي قػػادرة عمػػى اإلعػػالـوسػػائؿ 
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وىي تسػتطيع أف تتسػبب ، آلراء لالختيار فيما بينياالمعارؼ ومجموعة مف ا أوسع مف
ولػيس ىنػاؾ ، الثقافي والتنميط االجتمػاعي عػف قصػد أو عػف غيػر قصػد في االغتراب

. مف ىذا الخطر مكاف في العالـ بمنجاة
إلى أسواؽ أوسع  القائميف عمى وسائؿ االتصاؿ في سعييا لموصوؿ جيود لقد اتجيت

عطاء الجميور ما يريد أو ما  :أىميامف  اإلشكالياتبعض  إلى أنو يريده يعتقد وا 
،اإلعػػالف حيػػث يعمػػؿ تزايػػد االعتمػػاد عمػػى: يػػةاإلعالمخفػػض جػػودة الرسػػالة  -1

عامػػة أو خاصػػة عمػػى خمػػؽ عقميػػة تجاريػػة  اإلعػػالـسػػواء كانػػت ممكيػػة وسػػائؿ 
 . االستيالؾ بمقتضاىا غاية في حد ذاتو يصبح

ز الثقافػة القائمػة عمػى تعػدد وجيػاتيػف تعز بػداًل مػ: لمعػالـ رؤيػة أسػطورية خمػؽ -2
. لممعرفة النظر واالنتشار المتزايد

نتيجػػة النعكػػاس أحاديػػة: يػػة ونمطيتيػػااإلعالمالرسػػائؿ  فػػي مضػػموف تجػػانسال -3
. قوانيف السوؽل الحاكمة قيودال

تحػػػػوز عمػػػػى البيانػػػػات ومصػػػػػادر :فئػػػػة قميمػػػػةفػػػػي أيػػػػدي  اإلعػػػػالـوضػػػػع قػػػػوة  -4
. إلضافة إلى ذلؾ عمى أدوات االتصاؿوتسيطر با المعمومات

ال لمدرجػػػػة التػػػػي: نشػػػر القػػػػيـ والمعػػػػايير التػػػػي تأخػػػػذ بيػػػػا المجموعػػػػة المسػػػػيطرة -5
. أف يعثر عمى أي تعبير عف اىتماماتو وتطمعاتو المتمقي معيا يستطيع

ضػفاءو  :وتطمعػات بديمػة حيػة عػف حيػاة صػورتقػديـ  -6 طػابع مشػروع عمػى القػيـ ا 
 . االجتياح الثقافيوعمى أشكاؿ متنوعة مف الثقافية المضادة 

كيػػؼ يعمػػؿ االتصػػاؿ وخاصػػة االتصػػاؿ ، ىػػو والسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح فػػي ىػػذا اإلطػػار
؟ير االجتماعييلمتغ ايجابية الجماىيري بصفة خاصة كأداة

العالقػات بػيف  فيو ال يستطيع أف يغير فحوى االتصاؿ برغـ قوتو ليس مطمؽ السمطة
 . اة االجتماعيةوال جوىر الحي، األشخاص

عنػدما تعػزز تػأثيره عوامػؿ اجتماعيػة يكػػوف  ايجابيػة فػي الفعاليػةيكػوف االتصػاؿ أكثػر 
. الرأي العاـ المنقولة انعكاس فعمي في يالرسائم

ف كؿ مرافؽ االتصاؿ وتقع مسؤولية الحػد ، الخير والشر يمكف استخداميا مف أجؿ، وا 
. سياسة االتصاؿ واضعيمف ىذه المخاطر وتصحيح االنحرافات عمى عاتؽ 
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. حكومات سياسات تيدؼ إلى حماية الذاتية الثقافية لألمةتبني ال

:اإلعالمالبعد السياسي لالتصال و 

االتصاؿ دوف الرجػوع إلػى بعػده السياسػي ومشػكالتو التػي ال يمكػف حميػا  ال يمكف فيـ
ـ باالتصػاؿ فممسياسة عالقػة ال تنفصػ، االعتبار العالقات السياسية بدوف أف نضع في

 : مجموعة أسئمة متميزة ىي وثمة، اإلعالـو 
 ؟إلى أي حد تؤثر السياسة عمى االتصاؿ-
؟ذلؾ وما ىي أساليبيا في-
إلى أي حد وبأي طرؽ يؤثر االتصاؿ عمى السياسة؟-

وبػػيف االتصػػاؿ ، الحاسػػمة ىػػي العالقػػات القائمػػة بػػيف االتصػػاؿ والسػػمطة إف العالقػات
تمفة مف العالـ مفػاىيـ متنوعػة تحػدد مػا ينبغػي أف تكػوف أماكف مخ وتسود في، والحرية

مفػػػاىيـ تعػػػد اسػػػتجابة لمختمػػػؼ التقاليػػػد والمػػػوارد والػػػنظـ  وىػػػي، عميػػػو تمػػػؾ العالقػػػات
. االجتماعية واحتياجات التطور

ويسود، أساليب ممارسة الحرية شأنيا شأف النظـ القانونية القومية أو الدساتير وتتنوع
 :فيؽ بيف الحرية وااللتزاـ مف خالؿاالعتقاد بضرورة التو 

 . طاعة القانوف-
. الحرية لإلساءة إلى حرية اآلخريفعدـ استغالؿ -
األمػػػػر الػػػػذي يعنػػػػي فػػػػي ميػػػػداف االتصػػػػاؿ ، ممارسػػػػة الحريػػػػة بػػػػروح المسػػػػؤولية-

. المقاـ األوؿ االىتماـ بالحقيقة في
 فػي االنتشػار وأوسػع مػدى فػي المفػاىيـ عمى أسػاس أكثػر اسػتقراراً  اإلعالـ ومع تطور

وكانػت ، الحقػائؽ واألنبػاء عػف األحػداث الجاريػةو  المعمومػات انتقػؿ االىتمػاـ إلػى نشػر
، شيء ىي حؽ المواطف في الحصوؿ عمى المعمومات حرية المعمومات أواًل وقبؿ كؿ

وتيسػر ، شػأنيا أف تػؤثر فػي حياتػو اليوميػة الحؽ في أف يطمػع عمػى أيػة معمومػات مػف
نطػاؽ الحػؽ فػي المعمومػات ىػذا عنػدما  واتسػع، سػيـ فػي تفكيػرهوت، لػو اتخػاذ القػرارات

المعمومػػات عمػػى نطػػاؽ  أتاحػػت التكنولوجيػػات الجديػػدة تحسػػيف فػػرص الوصػػوؿ إلػػى
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في الحصوؿ  ياإلعالمىو حرية ، الحرية وكاف الجانب اآلخر ليذه، العالميو  المحمي
 .نشر المعمومات التي بحوزتوو  ،عمى المعرفة في شكؿ حقائؽ ووثائؽ

التكنولوجيػػا المتطػػورة أيضػػًا مػػف اإلطػػار الػػذي يمكػػف فيػػو وضػػع المبػػادئ  لقػػد غيػػرت
فقػػد كانػػت السػػمة ، وخمقػػت أخطػػارًا جديػػدة عمػػى الحريػػة، التطبيػػؽ األساسػػية موضػػع

حػديث ىػي أنػو كػاف يتطمػب اسػتثمارًا عمػى مسػتوى ال يقػدر عميػو  المميػزة لكػؿ اختػراع
ي معظـ البمداف كانت توجد إمكانيػة ف، خاصة أو عامة سوى أصحاب رؤوس األمواؿ

اإلذاعػة والتمفزيػوف بوجػو خاصػة يعنػي أنػو لػيس  الحصوؿ عمى آالت الطباعة وأجيػزة
فمػػف ، المنافسػػة فػػي ظػػؿ ظػػروؼ غيػػر مواتيػػة بوسػػع محػػدودي الثػػروة إال أف يػػدخموا

بيد أنػو لػـ يكػف بمقػدور أي فػرد ، التعبير الناحية النظرية كاف لكؿ فرد الحؽ في حرية
. يمارسيا عمى قدـ المساواة أف

، مشكالت االتصاؿ ذات صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية متزايػدة وىكذا أصبحت
والحػؽ ، تتعمؽ بحرية الصحافة وحرية تداوؿ المعمومػات وعرضت في صورة مشكالت

فقػد حػدثت زيػادة كبيػرة ، الوضػع بتنػاقض أساسػي في الحصوؿ عمى المعمومات واتسـ
، يػةاإلعالموالػذيف يمكػف أف ينقمػوا الرسػائؿ  الػذيف يطمبػوف المعمومػاتفػي عػدد األفػراد 

يقػػاظ الػػوعي السياسػػي وتحقيػػؽ  وذلػػؾ بفضػػؿ حمػػالت نشػػر معرفػػة القػػراءة والكتابػػة وا 
ذلػػؾ ففػػي مػػوازاة ىػػذا النمػػو كػػاف ىنػػاؾ  ومػػع، االسػػتقالؿ الػػوطني فػػي كػػؿ أمػػـ العػػالـ

ونتيجػة ليػذا التركيػز ، ـ التكنولػوجيلمتقد ارتبط بالمتطمبات المالية، تحرؾ نحو التركيز
وتػدعمت فػي الوقػت نفسػو مػف ظمػوا  (نسػبياً ) الرسػائؿ انخفػض عػدد مػف يقومػوف ببػث

. الرسائؿ يعمموف في مجاؿ بث
ىو أف االتصاؿ يتسـ اليـو بقدر مف األىمية يتعيف ، المؤكد في ىذا اإلطار إف األمر
معػات التػي تكػوف فييػا وسػائؿ الدولة فرض قدر مف التنظػيـ حتػى فػي المجت معو عمى
وبوسػػع الدولػػة أف تتػػدخؿ بكافػػة األسػػاليب بػػدءًا مػػف ، ممكيػػة خاصػػة محكومػػة اإلعػػالـ

وتجػػػد بعػػػض ، الشػػػاممة وانتيػػػاء باتخػػػاذ التػػػدابير لتعزيػػػز التعػػػدد السػػػيطرة السياسػػػية
أف تمارس تحكمًا كاماًل في محتوى المعمومات مبررة ذلػؾ  الحكومات أنو مف الطبيعي

األجنبيػة تختػرؽ حصػار االحتكػار  فإف اإلذاعػاترغـ ذلؾ و  تعتنقيا لوجية التيباأليديو 
تحػتفظ لنفسػيا بػبعض  وىنػاؾ بعػض الحكومػات. الذي تفرضو أي دولة داخؿ حدودىا
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المػػػواطنيف  البديمػػػة ومشػػػاركة اإلعػػػالـالوظػػػائؼ التنظيميػػػة وتشػػػجع اسػػػتخداـ وسػػػائؿ 
وتحقيػؽ الالمركزيػة فػي، مػاعيوانتفػاع الجميػور بمصػادر المعمومػات واالتصػاؿ الج

وال شػػؾ أف اإلطػػار الػػذي يػػتـ االتصػػاؿ بداخمػػو تحػػدده فػػي نيايػػة ، يػػةاإلعالمالوسػػائؿ 
الصػػراعات السياسػية واالجتماعيػػة التػػي شػػكمت اتفػاؽ الػػرأي االجتمػػاعي فػػي  المطػاؼ
والطريقة التي يتـ فييا تنظيـ االتصاالت في مجتمع ديمقراطي ىي في ، معيف مجتمع

. سياسي يعكس قيـ النظاـ االجتماعي القائـ قراراألساس 

اإلعالمو  البعد االقتصادي لالتصال
، ويعتمد عميو في عدة طرؽ في بنيتو وفػي محتػواه اإلعالـمع االقتصاد  يتداخؿ نظاـ

فػػػإلى جانػػػب أنػػػو قػػػوة ، المسػػػتمر لممعمومػػػات أمػػػر حيػػػوي لمحيػػػاة االقتصػػػادية والتػػػدفؽ
، فيػػو يعػػد عػػاماًل حاسػػمًا فػػي التنميػػة، ال يمكػػف تقػػديرىاليػػا إمكانيػػات  اقتصػادية كبيػػرة

يمثػؿ قطاعػًا مطػػرد ، عنصػرًا متزايػد األىميػة فػي جميػع االقتصػاديات القوميػة باعتبػاره
 . النتاج القومي ولو تأثير مباشر عمى اإلنتاجية والعمالة النمو في

مكػف االسػتغناء فػي وي، الالسمكية إرسااًل فوريػًا لممعمومػات ويتيح التقدـ في االتصاالت
إنيػا ، الميػرة وفػي أمػاكف أخػرى يمكػف تعػديؿ طبيعػة العمػؿ بعض األماكف عف العماؿ

بتحقيػػػؽ أكبػػػر قػػػدر مػػػف النمػػػو فػػػي المجتمعػػػات  وسػػػائؿ االتصػػػاؿ ىػػػي التػػػي تبشػػػر
. االقتصاد العالمي الصناعية ويمكف اعتبارىا محور ارتكاز

وتتػيح ، لمؤسسػة أمػرًا ال أىميػة لػواالتصػاؿ الحديثػة كثيػرًا مػا تجعػؿ موقػع ا إف وسػائؿ
وغيرىػػا مػػف ، إلػػى منػػاطؽ نائيػػة أو اختيػػار أمػػاكف مختمػػؼ الصػػناعات نقػػؿ المصػػانع
ويشػػعر ، وأعمػػاؿ البنػػوؾ وخطػػوط الطيػػراف بمزيػػد مػػف الحريػػة كالتجػػارة، أنػػواع النشػػاط

الذي تقـو بو وسائؿ االتصاؿ والمعمومات في مجاالت  اإلنساف العادي بالدور الحاسـ
حيػث إف أشػكااًل متنوعػة مػف االتصػاؿ . عمييػا قتصػاد حتػى ولػو لػـ تكػف لػو سػيطرةاال
ولكنػػو مػػف -بصػػورة ضػػمنية عمػػى األقػػؿ-واإلنتػػاج قػػد ارتبطػػت دائمػػًا بالعمػػؿ اإلعػػالـو 

. االرتباط السيؿ اآلف أف نرى ىذا
يكػػوف -مػػف حيػػث بػػث وتخػػزيف واسػػتخداـ المعمومػػات-واالتصػػاؿ اإلعػػالـ وعميػػو فػػإف

لكػف االتصػاؿ أصػبح فػي ، المساواة مع الطاقة أو المواد الخػاـ ًا عمى قدـموردًا أساسي
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فالناس لـ يعودوا قادريف عمػى ، أو مشوىًا بطريقة أو بأخرى بعض المجتمعات منحرفاً 
وعمػى المسػتوى العػالمي تعكػػس ، النقديػة والسػمع الماديػة االتصػاؿ بغيػر تبػادؿ الرمػوز

ضع مجتمعات وتنتشػر فػي بقيػة أنحػاء العػالـ ونماذج ب بنى جديدة لالتصاؿ حياة وقيـ
وفػػي ىػػػذا يكمػػػف ، وأنماطػػػًا معينػػة لمتنميػػػة دوف غيرىػػػا أنماطػػًا معينػػػة مػػف االسػػػتيالؾ

. التحريؼ الخطر اليائؿ لقدرة االتصاؿ عمى
ومػا ، في ىػذا المجػاؿ فيمػا بػيف األمػـ والمنػاطؽ مػدعاة لمقمػؽ االختالؿ االقتصادي إف
ففػػي البمػػداف المتقدمػػة ، ا سػػتزداد مػػع التقػػدـ التقنػػي تفاقمػػاً فإنيػػ، يػػتـ القضػػاء عمييػػا لػػـ

التكنولوجيػػا الحديثػػة بعػػد الثػػورة الصػػناعية بفتػػرة سػػمحت بالتقػػاط األنفػػاس لكػػف  جػػاءت
ويعػػود ذلػػؾ مػف جيػػة إلػػى حاجتيػػا ، الناميػة لػػيس بوسػػعيا أف تكػػرر ىػذا النسػػؽ الػدوؿ

رة الصػناعية وثػورة معالجػة ومػف جيػة أخػرى إلػى أنيػا تشػيد الثػو ، نفسيا الممحة لتنمية
ولػػػػدى الكثيػػػػر مػػػػف الػػػػدوؿ أسػػػػباب قويػػػػة تػػػػدعوىا لوضػػػػع ، معػػػػاً  المعمومػػػػات فػػػػي آف

. وتكريس موارد إضافية إلقامة البنى األساسػية المناسػبة استراتيجيات محددة لالتصاؿ
المجػػاالت اسػػتخدامًا أفضػػؿ لممػػوارد التػػي لػػـ يػػتـ توظيفيػػا  وتتطمػػب التنميػػة فػػي ىػػذه

ىناؾ شؾ في أف موارد االتصاؿ موزعػة بصػورة غيػر  وليس، تى اآلفبصورة كاممة ح
ليا القدرة الكاممػة عمػى تجميػع المعمومػات  فبعض البمداف، متساوية عمى نطاؽ عالمي

تسػتطيع ذلػػؾ ممػا يعتبػر عائقػًا أساسػيًا فػػي  بينمػا ىنػاؾ بمػداف كثيػػرة ال، التػي تحتاجيػا
. سبيؿ تنميتيا
، لمجاالت العممية والتكنولوجية حيث تترتػب عميػو النتػائ التبايف جميًا في ا ويظير ىذا
ويرجػع ، الخاصة بالبحث العممي وتطبيقاتو بعػدًا جديػداً  اإلعالـمشكالت ت وقد اكتسب

، كمػا يرجػع إلػى ازديػاد تعقػدىا، الواضػح فػي حجػـ المعمومػات المتاحػة ذلػؾ إلػى النمػو
مكانػات البحػث  األمر الذي يضفي عمى طػابع الجمػع بػيف عػدة كثير مف مشروعات وا 

العمميػة والتقنيػة اليػـو مصػدرًا اقتصػاديًا حيويػًا  وقػد أصػبحت المعمومػات. فػروع عمميػة
مستمدة مف جيػود وتفكيػر رجػاؿ ونسػاء فػي بمػداف  ينبغي أف يكوف ممكية عامة إذ أنيا

لجميػع أشػػكاؿ التنميػة القوميػة المسػػتقمة  وىػي المفتػاح، عديػدة فػي الماضػي والحاضػػر
 . التقدـ البشري المنسؽ الذي ىي فيو أيضًا عامؿ أساسي فيفي الوقت 
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اإلعالمو  البعد التعميمي لالتصال
الكثيػػر مػػف المفكػػريف والبػػاحثيف والسػػمطات الحكوميػػة وخاصػػة فػػي الػػدوؿ  لقػػد أولػػػى
، وألثرىمػا فػي التطػور الثقػافي اإلعػالـلمقيمػة التربويػة لالتصػاؿ و  أىميػة كبػرى، الناميػة

المدرسػػة بالنسػػبة ألعػػداد ال حصػػر ليػػا مػػف الرجػػاؿ والنسػػاء  تعػػادؿ اإلعػػالـفوسػػائؿ 
ولػو لػـ يسػتطيعوا أف يحصػموا منيػا إال عمػى العناصػر  حتػى، الػذيف حرمػوا مػف التعمػيـ

والػدليؿ عمػى ، ومضػمونيا بػأكبر قػدر مػف البسػاطة التػي يتسػـ مغزاىػا بأقػؿ مػف الثػراء
أو عمػػى العكػػس ، التػػي يػػتـ بثيػػا عبػػر العػػالـ ذلػػؾ األىميػػة التعميميػػة لمرسػػائؿ واألنبػػاء

يكػوف مػف الصػعب أف ننكػر األثػر التربػػوي  وقػد. مضػمونيا المضػاد لمتعمػيـ والمجتمػع
الحاالت التي ال يكوف فييػا لمحتػوى  حتى في، واالتصاؿ بصفة عامة اإلعالـلوسائؿ 

فػي ، عيػةالتربيػة وفػي التنشػئة االجتما ويتمثؿ دور االتصػاؿ فػي. الرسائؿ طابع تربوي
، احتياجػات التنميػة فػي المجتمػع أنػو ينبغػي لالتصػاؿ أف يفػي بأقصػى قػدر ممكػف مػف

مػف مكػاف فػي المجتمػع  كما أف وجػود االتصػاؿ فػي كػؿ. وأف يعامؿ كسمطة اجتماعية
وقػد ، قػوي الحػديث ىػو عالقػة عمػى ظيػور إطػار جديػد لمشخصػية يتسػـ بطػابع تربػوي

نطػاؽ  وأكثػر مػف ذلػؾ توسػيع، مف المعمومػات أدى إغراؽ المواطنيف بقدر متزايد دوماً 
التػػدفؽ اإلخبػػػاري ليشػػمؿ فئػػػات اجتماعيػػة وجغرافيػػػة جديػػدة إلػػػى خمػػػؽ انطبػػاع بػػػأف

 . عمييا وأف الفوارؽ االجتماعية يمكف القضاء، االنتفاع بالمعرفة قد أصبح حراً 

رةطػػورت المحطػػات اإلذاعيػػة فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف بػػرام  تعميميػػة مفيػػدة ومبتكػػوقػػد 
 وبعضػػيا اآلخػػر (أو الدراسػػات الجامعيػػة، دعػػـ لممنػػاى  المدرسػػية) "نظػػامي" بعضػػيا

موجو بصػفة خاصػة إلػى المػزارعيف واألشػخاص الػذيف ىػـ بحاجػة إلػى ، "نظامي غير"
قنػوات إذاعيػة  كمػا تخصػص بعػض البمػداف المتقدمػة أو الناميػة ،تقنيػة التزود بمعارؼ

بينما تخصص بعضيا اآلخر فتػرات متباينػة مػف  ،منفصمة لمبرام  التعميمية وتمفزيونية
وتعد ىذه البرام  عػادة باالشػتراؾ ، اإلذاعية ألغراض التربية والتدريب والتعمـ برامجيا

 . المربيف واإلذاعييف بيف
األمػر إلػى  أدى التفاعػؿ المفػاجف فػي تكنولوجيػات االتصػاؿ ألغػراض التربيػة أوؿلقػد 

يمكػػف أف  واليػػـو، تػػزداد باسػػتمرار ودراسػػة أثرىػػاووضػػع المثيػػرات التػػي " نتػػائ " تحميػػؿ
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نسػتنت  أف أنمػاط االتصػػاؿ تكػوف جػػزءًا مػف مجموعػػة أكبػر مػػف التحػوالت التػػي أدت
وأف تػأثير التكنولوجيػا يختمػؼ تبعػًا لمظػروؼ النفسػية، إلييا تغيرات تدريجية في البيئػة

ا اضػطرت المػدارسكمػ. والفكريػة واالجتماعيػة والثقافيػة لألفػراد الػذيف يتعرضػوف ليػا
نظػرًا ألف االتصػاؿ ، والكميات في معظـ المجتمعات إلى التخمػي عػف احتكارىػا لمتعمػيـ

ويطرح ذلؾ قضػية إعػادة النظػر فػي وظػائؼ، جانبًا كبيرًا مف وظيفتيا التقميدية يؤدي
فقػػد كانػػت المدرسػة حتػػى مطمػػع ىػذا القػػرف ىػػي المصػدر األساسػػي لممعرفػػة ، المدرسػة

ص المعتمد رسػميًا لتقػديـ ىػذه المعرفػة وذلػؾ حتػى فػي المجتمعػات الشخ والمدرس ىو
الفرد باألمس يعتمد باألساس عمى المدرسػة فػي معرفتػو بالعػالـ وفػي  وكاف. الصناعية

 . في أنماط السموؾ بما يمكنو مف أف يندم  فيو مقدرتو عمى التحكـ

فػػي تنػػافس ( ؿالمدرسػػة واالتصػػا) النظامػػاف أمػػا اليػػـو ففػػي معظػػـ المجتمعػػات يعمػػؿ
فالنظػاـ التعميمػػي ، فػػي عقػؿ الفػرد وبػذلؾ تخمقػاف التناقضػات بػؿ والمشػػكالت الصػعبة

بموضػوعات السػاعة وكػؿ  يتعارض مع نظاـ االتصاؿ التي يتيح معرفة كػؿ مػا يتعمػؽ
واليػػـو ، الممػذات ويعكػػس اضػطراب العػالـ والفيػـ الميسػػر والسػعي وراء، مػا ىػو جديػد

القاعػدة فػي  في المجتمعػات الغنيػة حيػث يكػوف التبػذير ىػو يعتبر ىذا التعارض مقبوالً 
وسػائؿ  ومػع ذلػؾ فػإف، شػى مػع أوضػاع البمػداف الناميػةاإال أنػو ال يتم، معظـ األحيػاف

ال  تممؾ مف الوجية العممية مقدرة ىائمة عمى نشر المعمومات والمعرفة بحيػث اإلعالـ
حػػد مػػا بوظيفػػة تعمػػيـ  وتضػػطمع المدرسػػة إلػػى، يسػػتطيع أي مجتمػػع أف يسػػتغني عنيػػا

دمػػ  وتركيػػب وتحميػػؿ المعػػارؼ والمعمومػػات المشػػتقة مػػف الخبػػرة وفيػػـ المغػػات  طريقػة
 . العالـ وتفسره التي تصؼ

العمميػػة تميػػؿ المؤسسػػات التربويػػة إلػػى أف تضػػـ معظػػـ أشػػكاؿ وسػػائؿ  ومػػف الناحيػػة
 جناحييػػػا بحيػػػث تتخػػػذ ىػػػي قراراتيػػػا الخاصػػػة بيػػػا وتحػػػدد االتصػػػاؿ الحديثػػػة تحػػػت

فػي القيػاـ بمبػادرات لتمقػيف المعػارؼ عػف وسػائؿ  وقػد بػدأت بعػض البمػداف، اختياراتيػا
االبتدائي وخالؿ الدراسة الثانوية ويتـ ذلؾ مػف  االتصاؿ وطرؽ استخداميا منذ التعميـ
ىػػذه المبػػادرات إلػى تعمػػيـ األطفػػاؿ أف  وتيػدؼ، خػالؿ إدخػػاؿ الصػحافة فػػي المػػدارس
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المواد التي يقرءونيا وبرام  وأنشػطة  وأف يختارواإلعالـ، ايتصرفوا بطريقة نقدية تجاه 
وتػؤدي زيػادة أىميػة . كيفيػة وثقافيػة قضاء وقت الفػراغ وخاصػة التمفزيػوف وفػؽ معػايير

، جديػػدة عمػػى الػػنظـ التعميميػػة االتصػػاؿ فػػي المجتمػػع إلػػى حممػػو عمػػى إلقػػاء مسػػؤولية
نوضػػح فيػػو أخطػػار  مسػػؤولية تعمػػيـ االسػػتخداـ الصػػحيح لالتصػػاؿ فػػي الوقػػت الػػذي

قػدرة المعالجػة  "وىػـ"ومػف ، المعرفة السطحية المستمدة مف الوسػائؿ السػمعية البصػرية
 . اآللية لممعمومات

ىو شكؿ مػف أشػكاؿ التعمػيـ يتسػـ بمزيػد مػف ، ما ندعو إليو في ىذا الصدد إفوالواقع 
أشد حذرًا وأكثػروجعمو ، قادرًا عمى تحرير الفرد مف االنبيار بالتكنولوجيا النقد ويكوف

ومػف ، وتمكينو مف أف يختار بتمييز أكبػر بػيف مختمػؼ منتجػات كميػة االتصػاؿ، تدقيقاً 
بػػػو حاليػػػًا أف االتجػػػاه نحػػػو تحسػػػيف نوعيػػػة المػػػواد الصػػػحفية وبػػػرام  اإلذاعػػػة  المسػػػمـ

وتيدؼ المؤسسػات التعميميػة المختمفػة الخاصػة ، إنما يعززه مثؿ ىذا التعميـ والتمفزيوف
لنظػامي وغيػػر النظػػامي فػي تمييػػدىا الطريػػؽ لػني  مسػػتقبمي لالتصػػاؿ عمػػى ا بػالتعميـ

الحقيقيػة إلػى بنػػاء عػالـ مثػػالي يمكػف ألي فػرد فيػػو أف يصػبح منتجػػًا  أسػاس المشػاركة
وأخيػػرًا لعػػؿ أىػػـ جانػػب مػػف جوانػػب التكافػػؿ بػػيف . فػػي آف واحػػد ومسػػتيمكًا لممعمومػػات

ال بػػػد أف تصػػػبح بالنسػػػبة ، ىػػػذا عمميػػػة التعمػػػيـ بوضػػػعيا ىػػػو أف، االتصػػػاؿ والتعمػػػيـ
المسػتويات تجربػة لالتصػاؿ والعالقػات اإلنسػانية واألخػذ  لمتالميذ والطالب عمى جميع

. بداًل مف أف تنقؿ المعرفة في اتجاه واحد والعطاء والزمالة الفكرية
يصػبح التعمػيـ وسػيمة الختػراؽ الحػواجز بػيف األفػراد والطبقػات والمجموعػات  وال بػد أف
ىػو أفضػؿ مػا يمكػف أف تسػاىـ بػو المعرفػة والخبػرة فػي مجػاؿ االتصػاؿ  وىػذا، واألمػـ

ذلؾ أف ميمتيػا األساسػية ىػي التبػادؿ الػذي ىػو شػكؿ ، والتدريب والتعميـ إلثراء التعمـ
. االجتماعي يعمؿ عف طريؽ الرموز مف أشكاؿ التفاعؿ

، أخػػرىيزيػػد عمػػى االتصػػاؿ فػػي جوانػػب ويقػػؿ فػػي جوانػػب ، إف التعمػػيـ وىكػػذا يتضػػح
، شػيوع األميػة ممػا ييػبط بقػدرات االتصػاؿ إلػى الحػد األدنػى فاالفتقػار إليػو يسػفر عػف

ومػف ثػـ فػإف أي مناقشػة لضػرورة عػػالج ، التصػػاؿ متزايػد ويصػبح التوسػع فيػو أساسػاً 
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تتجاىػػؿ أىميػػة التعمػػيـ الشػػامؿ وتحسػػيف نوعيػػػة  اإلخػػالؿ فػػي االتصػػاؿ ال يمكػػف أف
 . التعميـ والفرص التعميمية

اإلعالمو  عد الثقافي لالتصالالب
نعنػػي مجمػػوع  "الثقافػػة" فػػإذا اسػػتخدمنا مصػػطمح، بػػيف الثقافػػة واالتصػػاؿ ىنػػاؾ تكامػػؿ

ذا اعتبرنػػػا ، (كػػػؿ مػػػا أضػػػافو اإلنسػػػاف إلػػػى الطبيعػػػة) اإلنسػػػاني إنجػػػازات اإلبػػػداع وا 
ما يسمو بالحياة اإلنسانية عمى المستوى الحيػواني لنضػـ  مصطمح الثقافة تجسيدًا لكؿ

بػيف النػاس -وعمػى ضػوء ىػذا فػإف االتصػاؿ، التفػاىـ ة جوانػب الحيػاة وكػؿ طرائػؽكافػ
 . نواحي الحياة ومف ثـ في كؿ ثقافة عنصر أساسي في كافة-واألمـ عمى حد سواء

إذ أف وسػػػائؿ ، الناقػػؿ األساسػػػي لمثقافػػػة بمثابػػة دور اإلعػػػالـويعتبػػر دور االتصػػػاؿ و 
وعمػػى تعزيػػز ، أو التػػأثير فييػػا مواقػػؼاالتصػػاؿ ىػػي أدوات ثقافػػة تسػػاعد عمػػى دعػػـ ال

تمعػب أو يتعػيف عمييػا أف  وىػي، ونشر األنمػاط السػموكية وتحقيػؽ التكامػؿ االجتمػاعي
إضفاء طػابع ديمقراطػي  وفي تيسير، دورًا أساسيًا في تطبيؽ السياسات الثقافية، تمعب

 . عمى الثقافة

وسػػػيمة األساسػػػية فػػػي ال، بالنسػػػبة لماليػػػيف البشػػػر اإلعػػػالـاالتصػػػاؿ و  وتشػػػكؿ وسػػػائؿ
كػذلؾ فمالتصػاؿ دور فػي تػدبير ، وجميع أشكاؿ التعبير الخػالؽ الحصوؿ عمى الثقافة
وبخاصػة جمػع المعمومػات العمميػة ، الػذاكرة الجماعيػة لممجتمػع شػؤوف المعرفػة وتنظػيـ
ومػػع ، يسػػتطيع إعػػادة صػػياغة القالػػب الثقػػافي لممجتمػػع وىػػو، ومعالجتيػػا واسػػتخداميا
فػػػإف التطػػور السػػػريع لمتكنولوجيػػػا ، المجػػاالت اؿ كمػػا فػػػي سػػػائرذلػػؾ ففػػػي ىػػذا المجػػػ

يخمػػؽ  اإلعػالـسػيطرتيا عمػى الثقافػػة وعمػى  التػي تمػد، الجديػدة ونمػو البنػى المصػػنعة
ال يػزاؿ يحػتفظ ، مػف التغييػر الثقػافي وعمى الػرغـ مػف القػدر اليائػؿ. مشكالت وأخطار

فإنػو مػف الحػؽ الجػائز أيضػًا القػوؿ  ،األفػراد بأشكالو التقميدية القائمة عمػى التبػادؿ بػيف
وتشػكؿ الخبػرة ، الحػديث تػوفر الػزاد الثقػافي الجماىيريػة فػي العػالـ اإلعػالـبأف وسػائؿ 

فإنيػا تخمػؽ ليػـ ثقافػة ، بالنسػبة لألجيػاؿ القادمػة أمػا، الثقافية لمالييف كثيػرة مػف النػاس
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فقػد ، قيمتيػاكما أنو مف الصػعب الحكػـ عمػى ، طبيعتيا جديدة ليس مف السيؿ تعريؼ
إلػى الجمػػاىير ، الماضػي والحاضػػر عمػى السػػواء تػـ تقػديـ روائػػع اإلبػداع الخػػالؽ مػف

تػػوفرت التسػػمية بأشػػكاليا المتعػػددة عمػػى  كمػػا، الجديػدة عمػػى الصػػعيد الػػدولي والػػوطني
. الحتياجات ومطالب إنسانية وىي تستجيب بال شؾ، نحو أيسر مف ذي قبؿ

جماىيريػػة والثقافػػة الجماىيريػػة ىػػي ظػػواىر مميػػزة ال اإلعػػالـاالتصػػاؿ و  تعتبػػر وسػػائؿ
ويمكف تحديد تطورىما ، عمى أقصى تقدير (التاسع عشر والعشروف) األخيريف لمقرنيف

اقتصادية عمى أنو جاء تطبيقًا لمتغيرات التي أحدثتيا الثػورة الصػناعية  مف وجية نظر
والتوزيع لسيؿ مسػتمر الثقافة والنتيجة المترتبة عمى ذلؾ ىي ظيور اإلنتاج  في مجاؿ

والمثيرات عمى نطاؽ ىائػؿ وذلػؾ مػف خػالؿ الوسػائؿ التقنيػة والمؤسسػات  مف الرسائؿ
الجماىيريػة بالتأكيػد ال تعنػي الثقافػة الشػعبية التػي يتعػيف عمييػا فػػي  والثقافػة، المالئمػة

تخػوض معركػة حاسػمة ضػد أشػكاؿ ال ثقافيػة خمقتيػا قمػة مسػيطرة ثػـ  أحػواؿ كثيػرة أف
ومػع ذلػؾ فػإف مفيػـو الثقافػة الجماىيريػة ال يخمػو ، جماىيري شرىا عمى نطاؽقامت بن

وقػد تكػوف ، بالموافقػة عنػدما تفكػر فػي تقبميػا بوجػو عػاـ فيػي قػد تحظػى، مػف غمػوض
 . ضحالتيا موضع ازدراء عندما تستيجف

ىو السيطرة الثقافيػة التػي تتخػذ شػكؿ االعتمػاد ، أخر اكتسب أبعادًا كبيرة وىناؾ خطر
مستوردة تعكس قيمًا وأساليب حياة غريبة وتتعرض الذاتية الثقافية لمخطر  نماذج عمى

التأثير الطاغي لألمـ القوية عمى بعض الثقافات القومية واسػتيعابيا رغػـ أف  مف جراء
وحيػث أف . صاحبة ىذه الثقافات األخيرة ىي ورثة ثقافات أقدـ عيدًا وأكثر ثػراء األمـ
فػإف العػالـ بأسػره ىػو الخاسػر ، أىػـ خصػائص الثقافػة وأقيميػاوالتبػايف ىمػا مػف  التنػوع

إف التعػدي لقػوى التػأثيرات المحتممػة التػي يمكػف أف تػؤدي إلػى السػيطرة  مف جػراء ىػذا
فالتػاريخ يبػيف ، فإف المشكمة ليسػت بسػيطة، ومع ذلؾ، عاجمة اليـو ىو ميمة، الثقافية

ف الثقاف. يؤدي إلى الركود أف أفؽ التفكير الضيؽ ة ال تتطػور بانغالقيػا عمػى نفسػيا وا 
نمػا تتطػور بالتبػادؿ الحػر مػع الثقافػات األخػرى والحفػاظ عمػى الصػمة  داخػؿ قوقعتيػا وا 

في حيف أف التبادؿ الحر لرسائؿ ال بد أف يكوف أيضػًا عمػى  بكؿ قوى التقدـ اإلنساني
وري ولضػماف ذلػؾ فػإف مػف الضػر ، أسػاس االحتػراـ المتبػادؿ قدـ المساواة وقائمػًا عمػى
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، وتطػوير االتصػاالت عمػى الصػعيد المحمػي، الميػددة أف تػتـ حمايػة وتعزيػز الثقافػات
. الكبػرى اإلعػالـاالتصػاؿ لمواجيػة ضػغوط وسػائؿ  وتمييػد السػبيؿ ألشػكاؿ بديمػة مػف

بػؿ كثيػرًا ، تنحصر في العالقات بيف أمة وأخرى كما يجب التأكيد عمى أف المشكمة ال
خطػػرًا داخػػؿ األمػػـ التػػي تضػػـ بػػيف سػػكانيا  وأشػػدىا ةً مػػا تنشػػأ فػػي أكثػػر أشػػكاليا حػػد  

ذا لػـ يتػوفر عنصػر التنػوع فمػف. أقميػات ثقافيػة نسػتطيع ضػماف مسػتقبؿ ثقػافي أكثػر  وا 
وتحػػرص فػػي نفػػس الوقػػت عمػػى ، بينيػػا غنػػى تػػرتبط فيػػو ثقافػػات العػػالـ المتعػػددة فيمػػا

 . المحافظة عمى أصالتيا

 اإلعالمو  البعد التكنولوجي لالتصال
اآلف درجة كبيرة مف التطور  اإلعالـالتكنولوجي وتزايد تكنولوجيا االتصاؿ و  لتقدـبمغ ا
وتعييف المخاطر وعثػرات الطريػؽ التػي يمكػف، التنبؤ باالتجاىات وتحديد اآلفاؽ تتيح

ممػا ، وال شؾ أف العمـ والتكنولوجيا يحققاف مثؿ ىذا التقدـ عمى نحو مستمر. ظيورىا
لكػػف ، وأف ىػػذا االتجػػاه ال رجعػػة فيػػو، ف األفػػراد واألمػػـيسػػيؿ تحطػػيـ الحػػواجز بػػي قػػد

 . التي يمكف التنبؤ بيا حاليًا ليست مؤاتية بالضرورة النتائ 
وفػػي عػػدد متزايػػد مػػف ، االىتمػػاـ اآلف مركػػز فػػي كافػػة البمػػداف المصػػنعة والمعمػػـو أف

ىػػذا الفػػرص الجديػػدة التػػي تعرضػػيا االبتكػػارات التكنولوجيػػة فػػي  البمػػداف الناميػػة عمػػى
ويرجػع ذلػؾ إلػى ، الفػرص ليسػت بعػد فػي متنػاوؿ أي فػرد ومع ذلػؾ فػإف ىػذه، المجاؿ

 مػػػػػػػف االكتشػػػػػػػافات العمميػػػػػػػة واالبتكػػػػػػػارات ألف كثيػػػػػػػراً ، عوامػػػػػػػؿ سياسػػػػػػػية واقتصػػػػػػػادية
مػف البمػداف ومػف الشػركات غيػر  التكنولوجية قػد توصػؿ إلييػا عػدد قميػؿ (االختراعات)

ومف ثـ فمف الحيوي أف . قادمة ا لفترة طويمةالوطنية التي قد تستمر في السيطرة عميي
فائػدة لكػؿ األمػـ ولكػؿ  تحدد كيػؼ يمكػف أف يكػوف ليػذه التطػورات التكنولوجيػة أقصػى

وكيػؼ تسػتطيع ، والنسػاء وفػي نيايػة المطػاؼ لكػؿ الرجػاؿ، جماعة في داخػؿ كػؿ أمػة
. أف تساعد عمى التخفيؼ مف ضروب التفاوت والظمـ

حيث أنيا تحمؿ خطر جعؿ نظـ االتصاؿ ، الحديثة بالغموضالتكنولوجيا  وتتسـ آثار
فعمػى الػرغـ مػف إقامػة شػبكات ، وتضخـ عيوبيا واختالليػا الػوظيفي القائمة أقؿ مرونة
 اإلعػالـينشػأ خطػر زيػادة تركيػز مصػادر ، وتجانسًا عمى نحػو مطػرد مركزية أكثر قوة
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عػػػػدـ اإلحسػػػػاس وزيػػػػادة ، ضػػػػروب التفػػػػاوت واالخػػػػتالؿ العامػػػػة والمؤسسػػػػية وتفػػػػاقـ
فقػد يػؤدي تعػدد قنػػوات ، والمجتمعػات عمػى حػػد سػواء بالمسػؤولية والعجػز لػدى األفػراد

لمبث المباشػر إلػى تنػوع األىػداؼ والمشػاىديف  اإلرساؿ الذي أتاحتو األقمار الصناعية
المنافسػة قػد يػؤدي ىػذا التعػدد إلػى توحيػد نمػط  بيد أنو مف خػالؿ اشػتداد، والمستمعيف

إلػػى زيػػادة حػػدة التبعيػػة الثقافيػػة بزيػػادة  يػػؤدي عمػػى الصػػعيد الػػدوليالمحتػػوى كمػػا قػػد 
 (البيانػػػات) إنشػػػاء بنػػػوؾ المعمومػػػات ومػػػف المحتمػػػؿ أف يػػػؤدي. البػػػرام  المسػػػتوردة

وذلػؾ بتقميػؿ ، الػبالد والمنػاطؽ المتصمة بالحاسػبات اإللكترونيػة إلػى فجػوة متزايػدة بػيف
. وماتالوسائؿ المتاحة ألفقر البالد لالنتفاع بالمعم

ية الجديدةاإلعالملبيئة امالمح 
اليـو تشك ؿ بيئة إعالمية جديدة ُتسفر عف مالمحيا الرئيسية بسرعة مذىمة  عالـ يشيد

فمػا ىػي أىػـ، تترؾ لمباحثيف والدارسيف وقتػًا كافيػًا لمتأمػؿ الممػي  والتفكيػر المنيجػي ال
 ؟مالمح ىذه البيئة

:التواصل اآلني بين أجزاء العالم -1
ولـ يعػد البعػد المكػاني حػائاًل "االتصاؿ عنصري الزماف والمكاف  لقد ألغت تقنية أقمار
ويشػػمؿ . مجتمعػػات وأفػراد تبعػػد بيػنيـ باتسػػاع الكػرة األرضػػية كميػا دوف التواصػؿ بػيف

كمػػا يشػػمؿ تبػػادؿ المعمومػػات ، اإلطػػالع عمػػى األحػػداث فػػور وقوعيػػا ىػػذا التواصػػؿ
شريكًا في كؿ ما يمكف أف يحػدث فػي أي مكػاف فػي  العالـ كمو فقد أصبح" .والمعارؼ

. المعرفة العالـ في شتى مجاالت
:اإلعالماالستثمار اليائل في مجال  -2

لدرجػة بمغػت معيػا ، ي محققػًا إلربػاح ىائمػةاإلعالمػالقطػاع  لقػد أصػبح االسػتثمار فػي
خػالؿ عػاـ بمػغ ( وليس قيمتيػا الرأسػمالية)خمس شركات إعالـ عالميػػػػة  رقـ معامالت

ومعنػػى ذلػؾ أف رقػـ المعػػامالت . دوالر مميػار خمسػػوفو  وثالثػة مائتػافـ وحػده 2004
أربعػػػة مميػػػارات دوالر عػػػف القيمػػػة التجميعيػػػة  يػػػػػة يزيػػػد بواقػػػعاإلعالمليػػػذه الشػػػركات 

 . مصر والكويت وسمطنة عماف وقطر دوؿ عربية ىي ألربعإلجمالي النات  القومي 
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:االنتشار وتجاوز الحدود -3
يػػػة مػػػف مؤسسػػػات وطنيػػػة محػػػدودة االنتشػػػار إلػػػى اإلعالمالمؤسسػػػات  لقػػػد تحولػػػت

وبعضػػيا " فػػوؽ قوميػػة"أو " كونيػػة"وصػػفيا بأنيػػا شػػركات  ضػػخمة يمكػػف" ديناصػورات"
 -مػثالً  -األمريكيػة اإلعػالـفػبعض وسػائؿ ، الحدود والقيود تتجاوز" متعددة الجنسيات"

كمػا ، واؽ أجنبيػة أي غيػر أمريكيػةإيراداتيا مف أس ئة مفاتحصؿ عمى خمسيف في الم
يػػة حػػوؿ العػػالـ تػػد ر مميػػار اإلعالم "ميػػردوخ روبػػرت" طوريػػةامبر إأف شػػبكة واحػػدة فػػي 

التػي تغطػي العشػرات  "بػي. سػكاي. بػي" ىػذه الشػبكة ىػي. دوالر مف اإليرادات سػنوياً 
( انترنػػت)وحصػػة فػػي شػػبكة ( فػػوكس)شػػبكة  إضػػافة إلػػى، مػػف صػػحؼ القطػػع الكبيػػر

. مميوف منزؿ في عمـو آسيا 350اآلسيوية المتصمة بػ ( .في. تي. ستار)وشبكة 
ورقابتيا الحكوماتاالنعتاق من سمطة  -4

فػػي الػػتحكـ  الحكومػػاتوسػػائؿ االتصػػاؿ وتقنياتيػػا المتنوعػػة بػػدأت سػػمطة  مػػع تطػػور
ويتوقػػع الخبػػراء مزيػػدًا مػػف ىػػذا االنحسػػار فػػي المسػػتقبؿ . فشػػيئاً  والرقابػػة تنحسػػر شػػيئاً 

تػػدخؿ لرقابتيػػا أو اسػػتحالة الو  االسػػتقباؿو  التطػػور التقنػػي ألجيػػزة البػػث عنػػدوبخاصػػة 
 . التأثير عمييا

تطور أدوات اإلنتاج والتوزيع -5
 تطػوراً  -منػو أو المسػموع أو المرئػي سػواء المطبػوع -ياإلعالمػ اإلنتػاج شيدت أدوات

والتصػوير كبيرًا حيث ظيرت تقنيات جديدة في مجاالت الجمع اإللكترونػي والطباعػة
كمػا تطػورت. واإلنتاج التمفزيوني أدت إلػى اختصػار الوقػت وزيػادة الجاذبيػة واإلبيػار

وارتبطػػػت . صػػػناعة الكمبيػػػوتر فػػػي مجػػػاؿ خدمػػػة المعمومػػػات جمعػػػًا وصػػػناعة وتوزيعػػػاً 
الكمبيوتر تقنية االتصاؿ سواء في مجاؿ اإلنتاج أو التوزيع أو البث فػزادت مػف  بتقنية
ممػػػت التطػػػورات الكبيػػػرة فػػػي مجػػػاؿ تقنيػػػة األقمػػػار الصػػػناعية وأك، كػػػؿ منيمػػػا كفػػػاءة

ي وفتحػت أمػاـ اإلعالمػحمقػات التطػور مف األرضية والكوابؿ وغيرىا  وشبكات التوزيع
 . وواسعة لالنتشار والتأثير آفاقًا رحبة اإلعالـ

136



تعددية ال نياية ليا -6
يػػة اإلعالمالمفػاىيـ  يػة تعػددًا ال نظيػػر لػو وشػيد كثيػر مػفاإلعالم لقػد تعػددت القنػوات

وبػػذلؾ بػػدأنا نتحػػوؿ تػػدريجيًا ممػػا يمكػػف أف ، تغيػػرات جذريػػة وتطبيقاتيػػا بسػػبب ذلػػؾ
 . "تإعالـ السوبر مارك"إلى  "إعالـ الحممة"نسميو بػ 

لتمفزيونيػة أو المحطػة الصػحيفة أو القنػاة ا اسػتطاعةب يكػوف إعـالم الحممـة -
عمػػى موضػػػوع " حممػػة إعالميػػةب"القيػػاـ ( أو األجيػػزة الثالثػػة معػػاً )اإلذاعيػػة 

ي الناجـ تنشػأ اإلعالم ومف واقع التشب ع، واحد ألسبوع أو أسبوعيف أو أكثر
وامواقػػؼ جماىيريػػة أو يتكػػوف رأي عػػاـ ال يكػػوف مػػف السػػيؿ عمػػى صػػانع

. القرار تجاوزه
بمػف يتجػوؿ فػي  ي أشػبواإلعالمػالمسػتيمؾ يكػوف  "السـوبر ماركـت"إعـالم  -

ومػػا يكػػاد يمتفػػت إلػػى قصػػة ، اع ومتعػػدد األجنحػػةمحػػؿ كبيػػر مترامػػي االتسػػ
ي حتػػى عيػػد اإلعالمػػكػػاف المسػػتيمؾ قػػد و ، تشػػد انتباىػػو قصػػة أخػػرى حتػػى

أمػا ، تمفزيونيػة وطنيػة واحػدة أو محطتػيف أو ثػالث قريب جػدًا حكػرًا لمحطػة
فيػػػػػو أمػػػػػاـ فػػػػػيض مػػػػػف القنػػػػػوات " واالنترنػػػػػت الفضػػػػػائياتاآلف فػػػػػي وجػػػػػود 

. غير المحميةو  المجالت المحميةو  والصحؼ اإلذاعيةو  التمفزيونية

التفاعمي اإلعالم -7
يػة وال اإلعالمي أف يتفاعػػػؿ مػع المػادة اإلعالمػ لقد أتاحت التقنيػات الجديػدة لممسػتيمؾ

وعمػػى الػػرغـ مػػف التنػػامي اليائػػؿ فػػي نفػػوذ المنشػػأة ، يكػػوف مجػػرد مسػػتيمؾ سػػمبي ليػػا
لػػؾ أف باسػػتطاعة المسػػتيمؾ ذ، حكػػرًا عمييػػا ياإلعالمػػلػػـ يعػػد المحتػػوى ، يػػةاإلعالم
بػؿ أف وظيفػة . ياإلعالمػفي المحتػوى  ي الدخوؿ عمى الخط والتقدـ بمساىمةاإلعالم

 . النشر ذاتيا لـ تعد حكرًا عمى شركات النشر
ية الدوليػة امتػدادًا لمتحػوالت األخػرى اإلعالمالجذرية في البيئة  لقد كانت ىذه التغيرات
ب فػػػػػي مجاالتيػػػػػا السياسػػػػػية واإليديولوجيػػػػػة األوسػػػػػع واألرحػػػػػ التػػػػػي شػػػػػيدتيا البيئػػػػػة

ثمرة لمتطورات اليائمة فػي تقنيػات االتصػاالت والكمبيػوتر  كما أنيا كانت، واالقتصادية
. مف الزمف طفرة غير مسبوقة التي شيدت خالؿ حقبة قصيرة
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المعاصر اإلعالم ممارسات في ألخالقية إشكاليات
يػػرًا مػػف التحػػديات التػػي سػػيكوف ليػػا البيئػػة الجديػػدة لإلعػػالـ كث لقػػد أفػػرزت معطيػػات

كمػػا ، لممجتمعػاتفػػي النسػي  الثقػافي والسياسػي واالقتصػادي  انعكاسػات بالغػة التػأثير
 -وال زلنػا -عمػى تفعيػؿ بعػض القضػايا الجوىريػة التػي كنػا إف تمػؾ المعطيػات سػتعمؿ

وسيت سػػػع بػػػذلؾ مػػػدى . التغريػػػب الثقػػػافيو  يػػػةاإلعالم نعػػػاني منيػػػا مثػػػؿ قضػػػايا التبعيػػػة
 يمتمػػؾو  الػػذي يمتمػػؾ التقنيػػة المتطػػورةالمتقػػدـ و  العػػالميف النػػاميلفجػػوة االتصػػالية بػػيف ا

. ياإلعالموالفنية والبشرية اليائمة في مجاؿ التدفؽ االتصالي و  المادية اإلمكانات
 :المعاصر اإلعالـ في ممارساترئيسية ال اإلشكاليات األخالقية ومف أىـ

د ىذا التحدي في احتكار دوؿ الغػرب وىيمنػة ويتجس، البنية االتصالية إشكالية-
. األساسية لالتصاؿ الدولي شركاتيا الضخمة عمى البُنى

اف الفػف يػويتمثؿ ىذا التحػدي فػي طغ، ياإلعالم القوالب الفنية لإلنتاج إشكالية-
ومػػا ينػػت  عػػف ذلػػؾ مػػف تزايػػد اسػػتخداـ  يػػةاإلعالمالتمفزيػػوني عمػػى بقيػػة الفنػػوف 

والقضػػايا والموضػػوعات التػػي  التعامػػؿ مػػع األحػػداث األسػػموب التمفزيػػوني فػػي
. المختمفة اإلعالـتتناوليا وسائؿ 

يػػة إذ أف التحػػوؿاإلعالمالػػدوافع والمعػػايير التػػي تػػتحكـ فػػي المػػادة  إشػػكالية-
مف -دوف ريب -الخاص سيعمي اإلعالـإلى  الحكومي اإلعالـالمتنامي مف 

يػة خاضػعة اإلعالمويجعػؿ المػادة  االعتبارات التسويقية والمعػايير االسػتيالكية
. االعتبارات والمعايير عمى نحو متزايد لتمؾ

إذ ستتحكـ حمقات التغريب الثقافي الذي ال يطػاؿ ، ياإلعالم المحتوى إشكالية-
. بػػؿ يطػػاؿ المجتمعػػات اإلنسػػانية األخػػرى أيضػػاً ، فحسػػب العربيػػة نػػامجتمعات

ثقافػػة " ًا مػػف الفػرص لتسػيد  الجديػػدة لإلعػالـ الػدولي مزيػد وبػذلؾ سػتتيح البيئػة
. األخرى وضمور الثقافات" التغريب
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 الوظيفي ءالرضاو  العالقات العامة

لرضػـه اق بليػػ ت اق  لػػي ه  اقػػهظفرع ءإف جػهرر اقضيػػفي اػع اق بليػػي هػفف لرضػػـه اقريػ 
  .اتص ؿ جفدة قل بلي ت اق  لي اع لنشأتهره نضطي  عف علله اقرايع اقرردره أف 
 لؤسسػتهحتى هدهف يصد انطه عً  جفدًا قدى جلضهر ه  اقرايع عف علله فخلؽ ا قررد

خػبلص ه  اإلنتػ جصػدؽ اػع ه  هذقؾ ألنه فضـه ه لله هكر ءة ع قفي، اقداخلعه  اقخ رجع ا 
 كػذقؾ راض  عػف لؤسسػته اقتػع ف لػؿ هضػ  كلكػ ف قل لػػؿه  ألنػه فحػب عللػه، لجلضػهرق
 .كيل ف قللستضهؿه  كلصدر قلرزؽه 

كسػػب ه  لسػػؤهقفي نحػػه اقحرػػ ظ علػػى جل رفررػػ  اقداخلفػػي إنت جفػػيإف قػػدى أم لؤسسػػي 
ذقػؾ ألف ه ، ثضػي اقجلػ رفر اقخ رجفػيه  يهؿ أف تس ى إقى كسب ريػ ء ثضتضـه  ري ئضـ
 .را رفي اق  للفف تن كس هشكؿ له شر على نهعفي اقخدلي اقلضدلي قلجلضهره  س  دة

رػػذا اقخدلػػي هػػ قلهاد اإلعبللفػػي  تتحػػددرػػع اقلؤسسػػ ت اإلعبللفػػي اقلثػػ ؿ ا هعلػػى سػػهفؿ
عبلنػ ته  هػرالج إذاعفػيه  صػحؼه  هرالج تلرزفهنفيه  اقلهجضي إقى اقجلضهر لف هس ئؿ  ا 

قى آخر رذا األنهاع اإلعبللفي اقلت  رؼ علفض  عند اقجلضهره   .ا 
خبلقض  فلكف قل ػ للفف  لف رذا اقلنطلؽ اإف اإلدارة تجتضد قخلؽ هفئي اق لؿ اقتع لفه 

اقػهظفرع ف تهػػر  ءا قريػ … هلػػ  فحضػؽ أرػداؼ اقلؤسسػػي ه  تحضفػؽ أرػدااضـ اقشخصػفي
رػذا فؤكػد ه ، أحد اقلؤشرات اقتع تدؿ على هفئي اق لؿ اقتع ف فشض  اقررد اػع اقلؤسسػي

لؤسسػػػته رػػػه لؤشػػػر هايػػػ  علػػػى سػػػبللي ه  اقرايػػػع عػػػف عللػػػه اقرػػػرد أه اق  لػػػؿأف 
 ..كهحدة ايتص دفي أه اجتل عفيسسي اقسف س ت اقهظفرفي قللؤ 

 هل  أف اق بلي ت اق  لي اع جهررر  تضدؼ إقى خلؽ اقصهرة اقذرنفي اقطفهيه 
سلهكضـ اع اقلجتلع فؤثر ه  اإف ري ء اق  للفف، اع نرهس أاراد اقلجتلع قللؤسسي

اقداخلع أه  اقصهرة اقحسني اع أذر ف جلضهر اقلؤسسي رذا تأثفرًا يهفً  على إرس ء
 .جعاقخ ر 

تنلفػػي ه  جلضػػهر قتحضفػػؽ االسػػتضرار قػػهاققػػذقؾ تسػػ ى اق بليػػ ت اق  لػػي إقػػى اقت  لػػؿ لػػع 
 .اقتحلس قض ه  اقدا ع عنض ه  االنتل ء نحه اقلؤسسيه  إحس سه ه قهالء

نشػػ ط ذه "هيػد فكػػهف لػف اقلن سػػب رنػ  أف نػػهرد ت رفرػً  قل بليػػ ت اق  لػي فصػػرض  هأنضػ  
 :ش ب ثبلث رع

الوحدة التعلیمیة الثامنة   
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.إعبلـ اقجلضهر-1
.لفهقهه  ؤا هضدؼ تغففر اتج رهإغرا-2
"اقخ رجعه  جلضهرر  اقداخلعه  هذؿ اقجضهد قللهائلي هفف اتج ر ت لؤسسي ل -3

اضػػه ، رػذا اقت رفػؼ فأخػذ اػع اعتهػ را اق هالػػؿ اقنرسػفي قػدى جلضػهر اقلؤسسػي اقػداخلع
 أه اقخػػ رجع لح هقػػي تغففػػر اتج رػػ ت اقجلضػػهر اقػػداخلعه  فركػػز علػػى لهيػػهع اقتػػأثفر

 .أرداؼ اقلؤسسيه  هل  فترؽ
اقهيػػهؼ  خػػبلؿال تحػػدث إال لػػف ، جلضػػهر اقلؤسسػػيتغففػػر اتج رػػ ت ه  هعللفػػي اقتػػأثفر

ههشػكؿ أهيػ  اػإف اق بليػ ت اق  لػي ، أاكػ ررـه  رغه تضـه  اتج ر تضـه  على لفهؿ أارادا
اإنػه فسػضؿ  –رئفسػً  أه لرؤهسػ ً  -عندل  تت رؼ علػى شخصػفي اقرػرد داخػؿ اقلؤسسػي 

تسػ عدا ، ه اتج ر تهه  تترؽ لع لفهقهه  دهاا هه  ي اقتع تشهع رغه تهاقت  لؿ ل ه ه قطرفض
 .تحضفؽ اقري  اقهظفرع قدفه، ه قت قعه ، اقراضه  على اقتضلفؿ لف اقتهتر

  مفهوم الرضاء الوظيفي
على التداد اقرترة لف اقستفنف ت  اقخ صي ه قري ء اقهظفرعقضد س عدت اقنظرف ت 

حفث ، رم هاي  قلرضـه اقري ء اقهظفرعإقى هيتن  اقح ير اع تكهفف إط ر نظ
أه )ارتلت هليلهف أه لحتهى اقهظفري ه عته رر  اق نصر اقح سـ اع تحدفد لستهى 

هرذا اإلط ر اقنظرم اقن جـ عف ترسفر اقنظرف ت اقس هضي  .اقري ء عف اق لؿ( درجي
ً  تح هؿ تضدفـ لرضهلاقتع اقهحهث ه  يد أدى إقى ظضهر اق دفد لف اقدراس ت، قلري ء

األعل ؿ اقلت لضي ه قري ء ه  لع يخ لي تلؾ اقدراس ته ، لحددًا قلري ء اقهظفرع
، نض ش كثفره  اقهظفرع إال أنه ال فزاؿ االتر ؽ حهؿ لرضـه لحدد قه لهيع جدؿ

هطهف ي اق نصر اقهشرم ه عته را ، هق ؿ ذقؾ ف هد اع اقحضفضي إقى ت دد آراء اقكت ب
، هلف ارد آلخر، لت ددة هلته فني لف هيت آلخردهااع ه  لخلهيً  ل ضدًا قدفه ح ج ت

 .يد فكهف عدـ ري ء قررد آخر_ هل نى أف ل  فلكف أف فكهف ري ء قررد ل  
هيد ان كس رذا كله على ظضهر اق دفد لف اقت  رفؼ اقتع أعطفت قل نى اقري ء 

ارع ع ـ  .تنهع طرؽ اقضف س اقلستخدليه  أثر ذقؾ ه قت قع على ت دده ، اقهظفرع
هعي لف اقظرهؼ للرضهلً  قلري ء اقهظفرع فتلخص هأنه لج" رهههؾ"يدـ  1335
 .اع خلؽ اقهيع اقذم فريى هه اقررد لجتل ياقهفئفي اقتع تسضـ ه  اقل دفيه  اقنرسفي
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أف لرضـه اقري ء اقهظفرع فتلثؿ اع لش عر اقررد اقحسني  إقى "رفرزهرغ"كذقؾ أش ر 
 اقل نهفي اقتع تت لؽ ه ق لؿ نرسهه  فيهاقسفئي اقتع فش ر هض  حهؿ اقلتغفرات اقل د

 .اقلحفطي هه اقهفئيه 
تن هقته أكثر ه ، تنهعت ه د ذقؾ اقكت ه ت اقتع ارتلت ه قري ء اقهظفرعه  هيد ت ددت

 ح هقت كؿ لنض  أف تستحدث أه تطهر قنرسض  لرضهلً  ل فن ً  لف جضي اختص ص
 اضد أش ر كؿ لف، فضهدر  اع تحضفؽ أرداؼ اقهحث اقذم تضـه هه

((Willa&Waltom  اقضفـ "إقى أنه فلكف اقنظر إقى اقري ء اقهظفرع على أنه
اإف ذقؾ ف نع أف ، اإذا ك ف اقررد رايفً  عف شعء ل ، اإلفج هفي اقتع فحضضض  اق لؿ

  ".رذا اقشعء يد حضؽ قه يفلي إفج هفي
أف هفبلحظ لف رذا اقت رفؼ أف لرضـه اقضفلي اإلفج هفي اقن تجي عف علؿ ل فف فلكف 

يد ، يفلي إفج هفي قشخص ل  هه قت قع ل  يد فكهف ذا، فختلؼ ه ختبلؼ األاراد أنرسضـ
 اجتل عفيه  قتداخؿ عهالؿ عدفدة نرسفي، فحلؿ اقضفلي نرسض  قشخص آخرال 
 .ايتص دفي تحدث لثؿ رذا اقنهع لف االختبلؼ اع لرضـه اقضفلي اإلفج هفيه 

ه ح قي ع طرفي س رة ن تجي عف اضد أهيحت هأف اقري ء اقهظفرع ر Mayerأل  
تدعـ ه . إدراؾ اقررد هأف علله فحضؽ قه لل رسي اقضفـ اقهظفرفي اقض لي اقتع فتصهرر 

هأنه ت هفر عف " رذا اقلرضـه حفث عرات اقري ء اقهظفرع" سهسف عهد اقرت ح" دراسي
لجلهعي "ه قت قع اضه لرضـه فشفر إقى ه  "اقس  دة اقتع تتحضؽ عف طرفؽ اق لؿ

 ".أه اقح قي اقنرسفي اقتع فش ر هض  اقررد نحه علله عر اقهظفرفياقلش 
لش عرا ه  فبلحظ لف رذا اقت رفؼ أف رذفف اقت رفرفف فركزاف على إحس س اقررده 

هرذا ، اقلش عر تت لؽ ه قسل ت اقشخصفي قلررده  غفر أف اإلحس س، اتج ا اق لؿ
ف ك نت تؤثر على اقري ء اقهظفرع هشكؿ ه  اقسل ت اقشخصفي إال أنض  عنصر ، ل ا 

 .خ رج عف نط ؽ اقهظفري
هجد أف اقش هر ه قري ء اقهظفرع فتهيؼ على لدى إدراؾ اقررد  Pollardإال أف 

لضدار اقجضد اقلهذهؿ اع ه  هأف ل  فتض ي ا لف عهائد تتن سب لع ل  فتهي ه لسهض ً 
 ".تحضفضض 
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هفف اقلستهى كذقؾ نبلحظ لف رذا اقت رفؼ ف لستهى اقري ء اقهظفرع فلثؿ اقررؽ 
اقلتهيع إلشه ع اقح ج ت اقتع فرفد اقررد إشه عض  لف اقهظفري ههفف درجي اإلشه ع 

حدهث اقري ء هاضً  قضذا اقلرضـه فتهيؼ على إدراؾ ه ، اقر لع ه قنسهي قضذا اقح ج ت
اقررد هأف ل  فحصؿ علفه لف عهائد فتن سب لع ل  فتهي ه لسهضً  هلع لضدار اقجضد 

  .قل  فحصؿ علفه اآلخرهف اع نرس نهع اق لؿ لس هف ً ه  اقلهذهؿ
لرضهلً  قلري ء اقهظفرع لت دد األه  د فتلثؿ اع اقري ء " اقتركع"كل  يدلت دراسي 

رؤس ئه ه  جل عي اق لؿ اقتع ف لؿ ل ض ه  اقكلع اقذم فستلدا اقلهظؼ لف هظفرته
قنلط ه ه ، اقهفئي اقلتفف ف لؿ افضل ه  اقذم فخيع إلشرااضـ هكذقؾ لف اقلنشأة

 ". اقتكهفنع قشخصفي اقررد
، هقكف فؤخذ علفه أف اقنلط اقتكهفنع قشخصفي اقررد، هنجد أف رذا اقت رفؼ ش لبلً 

ف ك نت إال أف اقنلط اقتكهفنع قشخصفي ، على لستهى اقري ء عف اق لؿ تؤثر ها 
 .اقلهظؼ ف تهر عنصرًا خ رجفً  غفر لرتهط ه قهظفري

افه جلفع هجض ت اقنظر  ىإقى ت رفؼ تتبليهلل  سهؽ نجد انه لف اقص ب اقتهصؿ 
صف غي ت رفؼ تتهار قه خص ئص اقت هفر األكثر ه  إال أنه فجب هيع، اق للفي
ذقؾ إذا أخذن  اع اقحسه ف اق ن صر اقرئفسفي اقتع فجب لراع تض  كلح هر ، يههالً 

  :التي يجب أن يحتوي عميها التعريف هي وأهم هذه العناصر، قلت رفؼ اقجفد
اقري ء ره اقش هر اقن تج قل  فحصؿ علفه اقررد لف هظفرته لف إشه عهإف  -1

 .قح ج ته
اقلرتهطي أه تأثفر عهالؿ اقري ء اقهظفرع اقلت حي سهاء اقلرتهطي ه قهظفري -2

 .ه قلنظلي
أف فكهف رذا اقش هر ن تجً  لف اقهظفري اقتع فؤدفض  اقررد أثن ء اترة حف ته -3

  .اقهظفرفي
 التعريف التالي لمرضاء الوظيفي  قتراحيمكننا اولهذا 

إف اقري ء اقهظفرع ره اقش هر اقن تج كرد ا ؿ تج ا ل  فحصؿ علفه اقررد لف 
ذقؾ لف ه  هظفرته لض رنً  هل  فتهيع اقحصهؿ علفه لف إجل قع عهالؿ اقري ء اقلت حي

 .خبلؿ يف له هأداء هظفرته أثن ء اترة حف ته اقهظفرفي
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اقػػهظفرع قل ػػ للفف ال هػػد  ءيػػ ت اق  لػػي اػػع تحضفػػؽ اقريػػ هقكػػع نضػػؼ علػػى دهر اق بل
أهاًل لف اقت رؼ على لجلهعي لػف اقلرػ رفـ تشػلؿ  لل رسع اق بلي ت اق  ليه  قدارسع

 ءه قت قع تكػهفف صػهرة هايػحي قلرضػـه اقريػ و اقداا فيه  اإلدراؾه  اقشخصفي هاقسلهؾ
 .  جفياإلنتتأثرا هنش ط اق بلي ت اق  لي داخؿ اقلؤسسي ه  اقهظفرع

 الشخصيةمفهوم  -أوال
 داا فػػي اق لػػؿ تؤكػد كثفػػر لػػف نظرفػػ ت تهجفػه اقسػػلهؾ اإلنسػػ نع علػػى لهػدأ رػػ ـ فحضػػؽ

 لفهقػػػهه  رػػػه لهػػػدأ لهائلػػػي اقػػػدهر اقػػػذم فضػػػـه هػػػه اقرػػػرد السػػػت داداتهه ، اقتحرفػػػز قػػػؤلداءه 
حفػػث فحضػػؽ ذقػػؾ اقلهػػدأ درجػػي كهفػػرة لػػف اقتهااػػؽ اقلضنػػع تلثػػؿ ه عثػػً  رئفسػػفً  ، يدراتػػهه 

شه ع ح ج ت اقػذات قػدى اقرػرده  قهذؿ اقط ي ت رػه فػؤدم ه  لػف ثػـ شػ هرا ه قسػ  دةه ، ا 
ايػػبًل عػػف تػػهاار عهالػػؿ اقتحرفػػز اقػػذاتع اػػع األداء دهف ح جػػي إقػػى اسػػتخداـ  .عللػػه

اقسػػػلطي أه اقتضدفػػػد ه سػػػتخدالض  قػػػداع األاػػػراد علػػػى األداء تحػػػت يػػػغط اقخػػػهؼ لػػػف 
فػػه اق  لػػؿ اقهشػػرم فػػؤدم إقػػى كثفػػر  لػػف للػػ  فشػػكؿ أسػػلههً  غفػػر سػػلفـ اػػع تهج اق ضػػ ب

لسػتهى ه قتػ قع ه  على ري ء اق  للفف عف اق لؿ أه على اق لػؿ نرسػه ءاقسلهف ت سها
  .اإلنت ج

ال هد قنػ  لػف ، اق لؿ اقذم فضـه ههه  هقكع نصؿ إقى تحضفؽ اقلهائلي اقلضنفي هفف اقررد
 .شخصفته اضـأم ، تحلفلض ه  اضـ طهف ي اقررد اقذاتفي

تصػػػنفؼ أه تضسػػػفـ  اقصػػػ ب أف تيػػػع اقطهف ػػػي اقسػػػفكهقهجفي قئلنسػػػ ف اػػػعهقكػػػف لػػػف 
أف لرج فػػي " طهف ػي اإلنسػ فه  اق لػؿ"اػع كت هػه " ارفػدرفؾ رفرهفػرغ"حفػث فؤكػد ، ل ػفف

اقت ػػرؼ علػػى ه  شخصػػفي اإلنسػػ ف يف سػػً  ديفضػػ ً  أنػػه لػػف اقصػػ ب يفػػ سذقػػؾ ت ػػهد إقػػى 
حتػػػى إذا ألكػػػف ذقػػػؾ اػػػع ه ، اقلػػػؤثرات اقتػػػع تجل ػػػت قلتػػػأثفر علفضػػػ ه  أه  درػػػ  اقلختلرػػػي

قحظػػػي ل فنػػػي اضػػػد فتغفػػػر اػػػع اقلحظػػػي اقت قفػػػي ألف يػػػهاهط اقػػػتحكـ فصػػػ ب هجهدرػػػ 
 .آث رر ه  فستحفؿ اقتحكـ اع نت ئجض ه 

اقكفػ ف اقهشػرم اقلتلفػز "هفلفؿ ه ض علل ء اقػنرس إقػى ت رفػؼ اقشخصػفي هأنضػ  ذقػؾ 
تج لػػه اػػع لجلهعضػػ  ه  اق ضلفػػي اقتػػع فلتلكضػػ  اقكػػ ئفه  هلجلهعػػي لػػف اقسػػل ت اقجسػػلفي

 ."لف اقهشر راك ئنً  لتلفزًا عف غف
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على ذقؾ تحدد شخصفي كؿ ارد ه ، لللهس ً ه  هاقشخصفي هضذا اقل نى ت تهر شفئً  ل دف ً 
 .اقلك نفي اقتع تحدد هجهداه  كذقؾ ه أله  د اقزل نفيه ، هلجلهعي لف اقللك ت اقخ صي

ف اقشخصػػفي شػػعء غفػػر هفنلػػ  فلفػػؿ اقػػه ض اآلخػػر لػػف عللػػ ء اقػػنرس إقػػى اقضػػهؿ هػػأ
 اقخصػػػ ئصه  يػػػد نت ػػػرؼ علفضػػػ  هطرفػػػؽ غفػػػر له شػػػر عػػػف طرفػػػؽ اقسػػػل ته ، لللػػػهس

ه قهفئػي اقخ رجفػي اقتػع ه  االتصػ ؿ هػ آلخرففه  اقت  لؿه  لف خبلؿ االحتك ؾه ، اقصر ته 
 .تحفط هض 

لرضػػـه اقشخصػػفي علػػى دهر ق ن عنػػد تحدفػػد أف نركػػز هفػػرى عللػػ ء االجتلػػ ع أنػػه فجػػب
اكللػػػ  كػػػ ف اقرػػػرد لترػػػ عبًل لػػػع  هنػػػهع اق بليػػػي اقتػػػع ترهطػػػه هضػػػـ ،اقرػػػرد اػػػع اقجل عػػػي

لحضضً  قضدؼ اقجل عي هرداػه اقشخصػع كللػ  ك نػت شخصػفته ه  اقلجتلع هصهرة ن ا ي
عنػدل  ال فكػهف قػه دهر  اقشخصػفي ان ػداـه  فهصؼ اقشػخص ه قيػ ؼه ، يهفيه  سهفي

 قضداػه اقشخصػع أه عندل  فكهف رػذا اقػدهر لحضضػ ً ، ن اع اع اقلجتلع اقذم ف فش افه
 .يد اقص ق  اق  ـه 

 :دور العالقات العامة بدراسة الشخصية
إف قنشػػ ط اق بليػػ ت اق  لػػي اػػع دراسػػي شخصػػفي اق ػػ للفف داخػػؿ اقلؤسسػػي دهرًا ر لػػً 

 :فتهلهر اع
عنػػدل  تضػػـه اق بليػػ ته ، ه قدرجػػي األهقػػىاإلنسػػ ف ت تلػػد اإلدارة اػػع نج حضػػ  علػػى  -1

اإنػه فسػضؿ  –رئفسػً  أه لرؤهسػ ً  –اإلنسػ ف قػئلدارة اق  لي هنش طض  اع ت رفؼ رذا 
 اتج ر تػػػهه  تترػػػؽ لػػػع لفهقػػػهه  هدهاا ػػػه  ه قطرفضػػػي اقتػػػع تشػػػهع رغه تػػػهه  اقت  لػػػؿ ل ػػػه

ه قتػ قع تحضفػؽ اقريػ  اقػهظفرع ه  اقػراضه  اقتػهتره قت قع تس عدا على اقتضلفؿ لف ه 
 .قدفه

اقلؤسسػي اػعفف إف اقل لهل ت اقتع تضدلض  اق بلي ت اق  لي عف شخصف ت اق ػ لل -2
اضنػػ ؾ ، تهزفػػع اق لػػؿه  فلكػػف أف تكػػهف ي عػػدة جفػػدة تسػػت فف هضػػ  اإلدارة عنػػد تضسػػـ

هأخػػػػػرى تتطلػػػػػب ، ه ػػػػػض األعلػػػػػ ؿ تتطلػػػػػب شخصػػػػػف ت ذات خصػػػػػ ئص ل فنػػػػػي
فختلػؼ علػف  لثبل اقدع فيه  الف ف لؿ اع اإلعبلف، شخصف ت هلهاصر ت لغ فرة

ثػػـ أف لػػف ، ة اقل قفػػيهكبلرلػػ  فختلػػؼ علػػف ف لػػؿ اػػع اإلدار ، ف لػػؿ اػػع اقهحػػهث
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الكػؿ  لنضػ ، لف ف لػؿ اػع اقهظػ ئؼ اقتنرفذفػيعف لؿ اع اقهظ ئؼ اقضف دفي فختلؼ 
 .خص ئصه اقشخصفي اقللفزة

 اقت لػػؽ اػػع دراسػػي اقشخصػػفيه  اقتهسػػع عللفػػي هقكػػف لػػ  فجػػب اقتنهفػػه إقفػػه رػػه أف
دارة ا  ه  تر عبلتضػػ  اقلختلرػػي ال فيػػلف إفجػػ د تنظػػفـ كرػػ ه  أه  درػػ ه  ل راػػي حض ئضضػػ ه 

نلػػػ  رػػػع لجػػػرد أداة ه ، سػػػلفلي سػػػ عد لػػػف فشػػػرؼ علػػػى إدارة أم لنظلػػػي اػػػع حػػػؿ تا 
اقتػع فتركػز حلضػ  ه قدرجػي األهقػى اػع اقت ػرؼ علػى ه ، ه ض اقلش كؿ اقتػع تهاجضػه
 .اق  للفف هض ه  األه  د اقسفكهقهجفي قللؤسسي

ك  لؿ  –اقتغففرات اقلهجهدة هض  ه  في ؼ إقى ل  تضدـ أف ظرهؼ اقلؤسسيه 
أه عدـ نج حض  اع ، قض  دهر كهفر اع لدى نج ح اقشخصفي –ع خ رجع اجتل ع

اإذا هجدت شخصفي ن جحي هيهفي هكؿ لض ففس اقشخصفي ، اق لؿ اقذم فهكؿ إقفض 
، هكثرت اقضفهد اقلررهيي علفض  لف اقخ رج، اع لؤسسي أص هض  اق رف اإلدارم

 تكهفه  قتخلص لف اقكثفر لف اقلش كؿ اقتع تهاجض اأصه  لف اقص ب ه 
 .اع عللض  لحضضي قلرشؿاقشخصفي ه قلهاصر ت اقس هضي 

،رشػػػؿ اإلدارماقق بليػػػ ت اق  لػػػي داخػػػؿ رػػػذا اقلؤسسػػػي اػػػع دراسػػػي أسػػػ ب تضػػػـه ا -3
، هػفف اقهفئػي اقلحفطػي هضػ ه  فف اق بليي هػفف اقلؤسسػي كفػ ف لسػتضؿساق لؿ على تحه 

 قتػػ قع ت ػػهد قتهػػرز هه  هه قتػػ قع تػػن كس رػػذا اق بليػػي اقلهجهػػي إفج هػػً  علػػى اق ػػ للفف
. ع لؿ افض  دهر اقشخصفي اقللفزة قكؿ

 السموكمفهوم  -ثانيا
دهاا ضػ  كػؿ ذقػؾ ه  اقت ػرؼ علػى أنهاعضػ ه ، أه  درػ  اقلختلرػيه  إف دراسي شخصفي اقررد

أم ، ككفػػ ف لجػػردإذا ايتصػػر ذقػػؾ علػػى اقشخصػػفي  تفصػه  لجػػرد تحلفػػؿ نظػػرم هحػػ
في احسب دهف اقت رؼ على لػ  فنػتج عػف على اقشخص اقتحلفؿه  إذا ايتصرت اقدراسي

 .رذا اقشخصفي
أم شخصػفي ك نػت  –قذقؾ اإف ل  فضلن  كلل رسفف قل بليػ ت اق  لػي لػف اقشخصػفي ه 
 كػػؿ لػػ  فنػػتج عنضػػ  لػػف أيػػهاؿه  أاك ررػػ ه  له دئضػػ ه  أا  قضػػ ه  تصػػرا تض ه  رػػه سػػلهكض  –
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 سػػػلهكض تحلفلضػػػ  فسػػػ عدن  اػػػع اقت ػػػرؼ علػػػى ه  قضػػػذا اػػػإف ل راػػػي اقشخصػػػفيه ، أا ػػػ ؿه 
نطػهر افػه علػى يػهء ل راتنػ  هضػذا ه  كفؼ نغفر لف رػذا اقسػلهؾه ، اقتنهؤ هتصرا تض ه 

لػػف رنػػ  تهػػرز أرلفػػي دراسػػي اقسػػلهؾ ه عتهػػ را نػػ تج اقشخصػػفي اقػػذم فضػػـ ه ، اقشخصػػفي
 .اقلجتلع اقخ رجع ه قدرجي األهقى

ى لػػ  قتركفػػز علػقجػأ عللػػ ء اقسػلهؾ إقػى ا" اق ضػػؿ"اسػتح قي دراسػي ه  هنظػرًا قصػ ههي هػػؿ
غفػػػػػر أف األنشػػػػػطي اإلنسػػػػػ نفي اقتػػػػػع فتيػػػػػلنض  رػػػػػذا ، "اقسػػػػػلهؾ"فلكػػػػػف دراسػػػػػته هرػػػػػه 

اضع تتيلف كؿ تصرا ت اقررد اهتداء لػف يػرار ، االصطبلح تنطهم على ته فف كهفر
إسػػػتراتفجع لػػػثبًل قػػػرئفس لجلػػػس إدارة قشػػػركي كهػػػرى إقػػػى االسػػػتج هي اقتلض ئفػػػي قجػػػرس 

  .فدخؿ اع نط ؽ دراسي اقسلهؾ إف كؿ ل  فلكف لبلحظته أه يف سه، اقض تؼ

 مفهوم السموك في العالقات العامة
كػؿ لػ  فصػدر عػف اقرػرد لػف اسػتج ه ت " إذا ح هقن  ت رفؼ اقسلهؾ فلكننػ  اقضػهؿ أنػه 

 .حركفي أه عضلفي أه اجتل عفي عندل  فهاجضه لنهض ت
 :كل  فسهؽ اقه ض اقت رفر ت اقت قفي قلسلهؾ

ت اقتػػػع تصػػػدر عػػػف ااػػػرد اػػػع لهايػػػؼ اقحفػػػ ة كػػػؿ األا ػػػ ؿ هاقتصػػػرا ه رػػػ السلللموك-
.اقلختلري

االنر ػ قع هاالجتلػ عع اقتػع فضػـه ه  اقحركػعه  ره جلفع أهجه اقنش ط اق ضلػع السموك-
اقسلهؾ اع اقنش ط اقلستلر اقدائـ اقذم فضـه هه اقررد قكع  رذا فتلثؿ حفث، هض  اقررد
 .حؿ لشكبلتهفه  فشهع ح ج تهه  فتكفؼ لع هفئتهه  فتهااؽ

جلفػع أهجػه اقنشػ ط " اق بلي ت اق  لػي اإننػ  نضصػد هػه لف لنظهر لسلهؾق تن دراساع ه 
 تصػػدر عػػف اق ػػ للفف داخػػؿ اقلنظلػػ ت االجتلػػ عع اقتػػعه  االنر ػػ قعه  اقحركػػعه  اق ضلػػع

تنػػتج عػف دهااػػع قتحضفػػؽ ه ، فرجػع قلهفئػػي أه إلػ  ذاتػػع، ل ػػفف اقتػع تػػتـ اسػتج هي قسػػهبه 
 ."أه غ في ل فنيردؼ ل فف 
لجلهعي لف اقلر رفـ  أف رن ؾ قن  كلل رسفف قل بلي ت اق  لي لف أف ن ع هرن  ال هد

هلف أرـ رذا اقلر رفـ ره ، تشكؿ هلجلهعض  اإلط ر اق  ـ قسلهؾ اقررد داخؿ اقتنظفـ
اتج ر ت ه  اقل ف ر اقذم فهجه هفحكـ تصرا ت" اقتع ت رؼ على أنض ه  "اقضفـ"لرضـه 

 ."لهايؼ ل فني األاراد نحه
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اقلراهيػي سػػهاًء علػى لسػػتهى ه  رػع اقتػػع تحػدد األنلػػ ط اقسػلهكفي اقلضههقػػيهرػذا اقضػػفـ 
 .اقررد أه اقلنظلي

اقضػػػفـ اقشخصػػػفي قكػػػؿ اػػػرد لػػػف أعيػػػ ء اقتنظػػػفـ تهجػػػه إف  :عملللى مسلللتود الفلللرد -أ
ترسػفرا قلظػهارر هتحدفػد لػ ه  ذقػؾ لػف خػبلؿ اقتػأثفر علػى إدراكػه قؤلشػف ءه  سلهكه

 .ره صحف  أه خ ط 
إف كػػؿ لنظلػػي تيػػع ل ػػ ففرًا أه أنل طػػً  سػػلهكفي فلتػػـز  :ظمللةعمللى مسللتود المن -ب

رػػذا اقل ػػ ففر تكػػهف اػػع ه ، هضػ  أعيػػ ؤر  اقلنػػ ط هضػػـ تحضفػػؽ أرػػداؼ رػػذا اقلنظلػػي
 .يهانففه  شكؿ أنظلي

اػإف رػذا االختبلاػ ت تػؤدم إقػى ، فلػر هتجػ رب لختلرػيه  فػت لـه  حفث أف اقررد فنلػهه 
كػذقؾ ، تج رهه اقتع فلػر هضػ ه  هطي هخهراتهعلفه اإف يفـ اقررد لرته ، ته فف اع اقضفـ

األنلػػػ ط ه ، تػػػؤثر اقضػػػفـ اػػػع إدراؾ اق ػػػ للفف قلػػػدى كرػػػ ءة األسػػػلهب اإلدارم اقلتهػػػع
لسػػػؤهقف ت األاػػػراد هاقجل عػػػ ت هه قتػػػ قع تحدفػػػد نلػػػط ه  ههاجهػػػ ت، اقضف دفػػػي قلتنظػػػفـ
 .اقسلهؾ اقلتهع

 خصائص السموك الفردي
 أفه  خصهصػػ ً ، ركفهػػه أه اقسػػضؿ اػػع تحلفلػػهاقسػػلهؾ اإلنسػػ نع قػػفس ه قهسػػفط اػػع تإف 
اقسػػػلهؾ اقهشػػػرم فحكلػػػه عػػػدة لتغفػػػرات تختلػػػؼ لػػػف اػػػرد آلخػػػر ه إليػػػ اي إقػػػى  رػػػذا

رغػػـ ذقػػػؾ اػػإف رنػػػ ؾ ه ، اخػػتبلؼ سػػػلهؾ اقرػػرد ذاتػػػه هػػ ختبلؼ اقلهايػػػؼ اقتػػع فهاجضضػػػ 
على دارسع اق بليػ ت اق  لػي فجب  اقخص ئص اقتع فتلفز هض  اقسلهؾ اقهشرم ه ض

  :رعه  ؿ اقلل رسيل راتض  يه
اكؿ سلهؾ فصدر لف اقشخصفي ال هػد أف فكػهف لهجضػ  :إف قلسلهؾ ردؼ ل فف -1

رذا اقضدؼ يد فكهف اع تحضفؽ ، ه ابل فهجد سلهؾ سهم هدهف ردؼ، قضدؼ ل فف
فبلحظ أف األرداؼ اقتع فهجه إقفض  اقسػلهؾ ه ، لفزة ل فني أه تبلشع يرر ل فف

كلػػ  أنضػػ  يػػد تكػػهف ، لجضهقػػيه  فػر ل رهاػػييػػد تكػػهف غه  يػد تكػػهف ل رهاػػي قئلنسػػ ف
يػػػػد تكػػػػهف لختلرػػػػي لػػػػف اإلنسػػػػ ف اقػػػػذم فصػػػػدر عنػػػػه ه ، لهجػػػػهدة ه قر ػػػػؿه  حضفضفػػػػي
 .اقسلهؾ
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هػفف تهجػهه  اقلػؤثره  اقسهب عه رة عػف تر عػؿ هػفف اقلحػرؾه  :إف قكؿ سلهؾ سهب -2
 هال شػؾ أف اقنػ س فختلرػهف اػع سػلهكضـ، اقلؤثراته  ترسفرا قضذا اقلحرك ته  اقررد

خص ئصػػضـ ه  هاضػػ  قتػػركفهضـ اقجسػػل نعه  ذقػػؾ هاضػػ  قترسػػفررـ قللحػػرؾه  ا تضـتصػػر ه 
، ظرهؼ اقلهايؼ اقلختلري اقتع فهجػدهف افضػ ه  ثض اتضـه  لضدار ت للضـه  اقشخصفي

 اقلحركػػػػػ ت تػػػػػرجلتضـ قتلػػػػػؾه  هكػػػػػذقؾ ته ػػػػػ  الخػػػػػتبلؼ األشػػػػػخ ص اػػػػػع ترسػػػػػفررـ
 . اقلؤثراته 

، أسػه ب ل نهفػي اجتل عفػيه  يهتنضسـ األسه ب اقسلهكفي إقى أسػه ب جسػل نفي ل دفػ
غفػر ه  يػد تكػهف لجضهقػيه  كل  أف رذا األسه ب يد تكهف ل رهاي ههيهح قئلنس ف

اع اق ضػؿ اقهػ طف قلرػرد أ اػإف اقرػرد ال ف راػه أه  اإذا ك ف اقسهب لستضراً ، هايحي
 .ف راهه  عنه ال فرفد أف فهحث

د تكػػػػهف هل نػػػػى آخػػػػر يػػػػه ، كلػػػػ  أف أسػػػػه ب اقسػػػػلهؾ يػػػػد تكػػػػهف حضفضفػػػػي أه هرلفػػػػي
 .خف قهه  اقررد يد ال تكهف صحفحي إنل  رع لف تصهره  صحفحي

ف ػده ، اقرغهي اقك لني اع اإلنس فه  اقدااع فتركز اع اقح جيه : إف قكؿ سلهؾ دااع -3
احفػػث تهجػػد قػػدى اقرػػرد ، اقػػدااع رػػه اقضػػهة اقحضفضفػػي اقتػػع تحػػرؾ اقسػػلهؾ اإلنسػػ نع

لؾ سػػػػلهكف ت ل فنػػػػي دهااػػػػع أه رغهػػػػ ت غفػػػػر لشػػػػه ي اػػػػإف رػػػػذا اقرػػػػرد سػػػػهؼ فسػػػػ
اػػػإذا لػػػ  انتضػػػت اقح جػػػي عػػػف طرفػػػؽ اإلشػػػه ع انتضػػػى اقسػػػلهؾ اقلهجػػػه ، إلشػػػه عض 
 . رغه ته  فظؿ اإلنس ف فكرر اقسلهؾ ط قل  هجدت ح ج ته  إلشه عض 

 خصائص السموك الجماعي
، ف تضد اقه ض أف سلهؾ اقجل عي ره عه رة عف لجلهع سلهكف ت األاػراد اقلكهنػي قضػ 

أه -فختلػػػؼ عػػػف سػػػلهؾ األاػػػراد -رػػػع كػػػؿ–اسػػػلهؾ اقجل عػػػي  ،رػػػذا قػػػفس صػػػحفح ه 
كلػػػػػ  تختلػػػػػؼ خصػػػػػ ئص اقلػػػػػ ء عػػػػػف خصػػػػػ ئص كػػػػػؿ لػػػػػف ، اقلكهنػػػػػي قضػػػػػ  -األجػػػػػزاء

اقضدرهجفف هنسػهي ل فنػي تحػت ظػرهؼ ه  اتر عؿ األهكسجفف، اقضفدرهجففه  األهكسجفف
تنظػفـ اق بليػي هفػنضـ فنػتج ه  تر عػؿ األاػراد ه يػضـ لػع ه ػضه ، ل فني فنتج عنػه اقلػ ء

 .رع اع سلهكض  تختلؼ عف لجلهع سلهؾ األاراد لنرردففه ، نه اقجل عيع
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هفهيػػ  اقلثػػ ؿ اقسػػ هؽ أف عللفػػي اضػػـ اقسػػلهؾ اقجلػػ عع تتيػػلف لبلحظػػي اق بليػػ ت 
كلػػ  تػػدرس أفيػػ  دراسػػي تشػػ هؾ األدهار اقلختلرػػي اقتػػع ، هػػفف األاػػراد ه يػػضـ اقػػه ض

 . فضـه هض  األاراد اع شكؿ تر عؿ
أل  افل  فخص تر عػؿ جل عػي لػع ، األاراد لع ه يضـ اقه ض رذا افل  فخص تر عؿ

ل راػي رػذا اقضهاعػد فسػضؿ اضػـ اقسػلهؾ ه ، أخرى اإف رذا اقنش ط تنظلػه يهاعػد لحػددة
اكتشػ ؼ رػذا اقضهاعػد ه قنسػهي قلجل عػ ت غفػػر ه ، اقجلػ عع كلػ  فسػ عد علػى اقتنهػؤ هػػه
ي اق للفػي قلسػلهؾ رػه رػدؼ لػف أرػداؼ اقل راػ، اقرسلفي أه اقجل عػ ت غفػر اقلنظلػي

 . اقجل عع داخؿ اقلنظل ت

، ال فنطلؽ لف اراغه  أه لف يهفؿ اقلص داي عشهائف ً  قفس حدث ً  اقسلهؾنهاية فإن و 
اإذا قـ نستطع اقتنهؤ ، ط رئه  يلفؿ لنض  لؤيته  إنل  فنشأ عف أسس ل ظلض  ث هت

 هإلك نفياقتنهؤ لك ف علل ء اقسلهؾ إنه هأ إال، ص دؽ تل ل ً ه  هشكؿ فضفنع اقرردهسلهؾ 
أف ل  نراا لف  إقىفرجع اقسهب اع ذقؾ ه ، ل  هشكؿ نسهع قرردحدهث سلهؾ ل  
لحصلي لجلهعي لف اق للف ت  إال نظنه عللفي هسفطي ل  رهه  لظ رر اقسلهؾ

 .اق هالؿه  اقرطرفي عهالؿ لتنهعي أخرى تس رـ افه لثؿ اقلكهن ته  اقنرسفيه  اق صهفي
 :العالقات العامةو  السموك

ي اقسػػلهؾ  ػػعػػف طهف لػػف اقدراسػػ ت ـ اقهػػ حثهف اػػع لجػػ ؿ اق لػػـه اقسػػلهكفي اقكثفػػريػػد
اقدراسػ ت هاقهحػػهث  تلػؾنتػ ئج  يػػد سػ عدته ، اق هالػؿ اقلػؤثرة افػهه  اإلنسػ نع هلسػهه ته

 اكػػػؿ اقلتخصصػػػفف اػػػع علػػػـ االجتلػػػ ع، هشػػػكؿ أس سػػػع اػػػع لجػػػ ؿ اق بليػػػ ت اق  لػػػي
ه قتػػ قع فجػػب ه ، ف اقسػػلهؾ اإلنسػػ نععللػػ ء اقػػنرس ارتلػػها ههجػػها  لختلرػػي هلتنهعػػي لػػه 

اع ت  لبلته لع اقجلضػهر اقلنػهع أف فكػهف علػى ل راػي  اق  لي على لل رس اق بلي ت
اضػػع تتػػف  قػػه ارصػػي ، اقلرػػ رفـ ذات اقصػػلي هػػهه  اقسػػلهؾ اإلنسػػ نعطهف ػػي كهفػػرة هرضػػـ 
، قللنظلػػيه  اإنلػػ  ف ػػد لخػػ طرة كهفػػرة قللضنػػي، تج رلػػه أه جضلػػه هضػػ  لػػ أ، كهفػػرة قلنجػػ ح

أف فػترضـ اق ن صػر األس سػفي اقتػع  فجػب لل رس اق بلي ت اق  لػيهل نى أهي  اإف ه 
اقداا فػػي اػػع ه  لػػ  رػػه اقػػدهر اقػػذم فل هػػه لرضػػـه اقح جػػ ته ، تشػػكؿ اقسػػلهؾ اإلنسػػ نع

كفػػػؼ تسػػػترفد هظفرػػػي اق بليػػػ ت اق  لػػػي لػػػف تطهفضػػػ ت اق لػػػـه ه ، تشػػػكفؿ رػػػذا اقسػػػلهؾ
سػػلهؾ ه  قػػت لـ اػػع اقتػػأثفر علػػى اتج رػػ تخ صػػي كفرفػػي اسػػتخداـ نظرفػػ ت اه ، اقسػػلهكفي

150



غفػررـ ه  يػ دة اقػرأمه  تػأثفر اقجل عػ ت اقلرج فػي، ه اقجل ع ت اقتع تكهف هفئػي اقلنظلػي
 .تغففرر ه  اع تشكفؿ االتج ر ت هتدعفلض 

فسػػػػػر قػػػػػه اتصػػػػػ الته تاإلنسػػػػػ نع  قلسػػػػػلهؾل راػػػػػي للػػػػػ رس اق بليػػػػػ ت اق  لػػػػػي  كلػػػػػ  أف
اقكفرفي اقتع فتصرؼ هض  اقن س تجػ ا  ل رايرذا اقحفث تتف  قه ، ه قجل ع ت اقلختلري

أم قلػ ذا ، قػه اقهيػهؼ علػى األسػه ب تتػف أفيػً  ه ، أم ل  ره رد اقر ػؿ، رس ئؿ ل فني
فت ػػفف علػى للػػ رس اق بليػ ت اق  لػػي أثنػػ ء  اػػع سػهفؿ ذقػػؾو .فتصػراهف هضػػذا اقطرفضػي

 :فياقجلضهر اقداخلع قللؤسسي أف فركز ارتل له على اقجهانب اقت قلع ت  لله 
عبلي تػػه هػػػ قلجتلع فسػػ ى إقػػػى أفه  ل راػػي أف اقرػػػرد اق ػػ دم اػػػع لجػػ الت نشػػػ طه -1

لػ  قدفػه لػف ه  فحصؿ على إشه ع اق دفد لػف اقح جػ ت اقتػع تػرتهط له شػرة ه قػذات
 للفػػزة شخصػػفياػػ قررد فحػػب أف فؤكػػد قنرسػػه اإلحسػػ س هػػأف قػػه ، صػػهرة عػػف ذاتػػه

، نشػ طهه  اآلخػرهف دهراهفسػ ى إقػى أف ف ػرؼ ، فؤكد قنرسػه اإلحسػ س ه إلنجػ زه 
كلػػ  فطلػػب لػػف اقهفئػػي إت حػػي ، اقثضػػي افػػهه  احتػػراـ اقػػذاته  طلػػب لػػف اقغفػػر اقضهػػهؿفه 

هكػػذقؾ تأكفػػػد ، اقررصػػي إلث رتػػه هلػػ  رػػه يػػ در علػػػى لهاجضتػػه ه السػػتج هي اقسػػلفلي
 .إحس سه ه أللف

اتج ر تػػه فكػػهف قضػػ ه  ل راػػي أف رنػػ ؾ دهااػػع أهقفػػي تهػػرز أحف نػػً  اػػع سػػلهؾ اقرػػرد -2
، أرلضػ  االرتلػ ـ ه قلصػلحي اقذاتفػيه  سػلهكه لػع اقغفػره  قصدارة اع تحدفد لهايرػها

 .االنتل ء إقفض ه  تكهفف اقجل ع ت، اقلح اظي على اقذات
ه ػػػػػض رػػػػػذا اق هالػػػػػؿه  سػػػػػلهؾ اإلنسػػػػػ ف رنػػػػػ ؾ عػػػػػدة عهالػػػػػؿ تحػػػػػرؾ اإلدراؾ أف -3

يػػػد تكػػػهف ه ، اقلػػػؤثرات يػػػد تكػػػهف ك لنػػػي اػػػع اقرػػػرد نرسػػػه هاػػػع تكهفنػػػه اق يػػػهمه 
 اسلهؾ اقررد تحركػه ه ػض اقلػؤثرات اقداخلفػي، هجهدة اع اقهفئي اقتع ف فش افض ل
 .نهعفي رذا اقسلهؾه  على نتفجي اقتر عؿ فتهيؼ اتج اه  اقلؤثرات اقخ رجفيه 

كلػػػ  فتػػػأثر، اسػػػت داداته اق ضلفػػػيه  اإلدراؾ هػػػأف سػػػلهؾ اقرػػػرد فتػػػأثر هلسػػػتهى يدراتػػػه -4
اػػػػع اقهفئػػػػي اقلحفطػػػػي هػػػػه لػػػػف  تػػػػأثركػػػػذقؾ فه ، االيتصػػػػ دفيه  هظرهاػػػػه االجتل عفػػػػي

اق هالؿ اقتػع أرـ لف ه ، لفسرات أه ل هي ت تس عدا أه ت طله عف تحضفؽ أردااه
 .تؤثر على سلهكه اقلؤثرات اقثض افي اقلهجهدة اع اقهفئي اقتع ف فش افض 

اإلنس ف قنرسه تختلػؼ لػف حفػث يػدرة كػؿ ض إدراؾ أف لستهى األرداؼ اقتع فرسل-5
 .دهر خهراته اقس هضي كلس عد اع تحضفؽ تلؾ األرداؼه  ،ارد على تحضفضض 
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اقنرسػعه  اإلدراؾ هأف سلهؾ اقرػرد فختلػؼ هػ ختبلؼ لرحلػي نلػها اقجسػلع هاق ضلػع -6
 .االجتل ععه 

هػؿ، اإلدراؾ هأف اقت رض قسلهؾ اقررد ال فلكف أف ُفضتصػر علػى اقسػلهؾ اقرػردم -7
، لرػردا اػع عزقػي عػف األاػرادا قررد ال فحف  ه، فجب أف نت رض قلسلهؾ اقجل عع

 .قكف ع دًة ل  فكهف عيهًا اع عدد لف اقجل ع ت اع نرس اقهيته 
  .لماذا تقوم العالقات العامة بدراسة السموك

 تضػػـه اق بليػػ ت اق  لػػي هدراسػػي سػػلهؾ اق ػػ للفف داخػػؿ اقلؤسسػػي قتحضفػػؽ ثبلثػػي أرػػداؼ
 :رعه 
لهؾ سػػهاء ك نػػت عهالػػؿاق هالػػؿ اقتػػع تػػؤثر اػػع رػػذا اقسػػه  اقت ػػرؼ علػػى اقلسػػهه ت -1

أـ ك نػت عهالػؿ ، هاقشخصػفي  فياقدااه  اقت لـه  ذاتفي ترجع إقى اقررد ذاته ك إلدراؾ
، اقتنظفلفػيه  اقرنفيه  هفئفي ترجع إقى اقلهيؼ اقذم فتهاجد افه اقررد هلضهل ته اقل دفي

كػػػذقؾ ه  أرلفتػػػه اقنسػػػهفي اػػػع تشػػػكفؿ اقسػػػلهؾه  تحدفػػػد دهر كػػػؿ لػػػف تلػػػؾ اق هالػػػؿه 
اتج رػػ ت اقتػػأثفر اقن شػػئي عػػف رػػذا ه  يػػ ت اقتر علفػػي هػػفف رػػذا اق هالػػؿتحلفػػؿ اق بل
 اق بلي ت 

.لح هقي اقتنهؤ هل  سفكهف علفه سلهؾ اق  للفف اع ظؿ ظرهؼ ل فني -2
تهجفضػػػػه قتحضفػػػػؽ أرػػػػداؼه  اقػػػػتحكـ افػػػػهه  لح هقػػػػي اقسػػػػفطرة علػػػػى سػػػػلهؾ اق ػػػػ للفف -3

لسػػتضهلع قل ػػ للفف اقلنظلػػي حفػػث أف يػػدرة اق بليػػ ت اق  لػػي علػػى اقتنهػػؤ ه قسػػلهؾ اق
 –اقػتحكـ افػه عػف طرفػؽ يػ نهف اقر ػؿ ه  فس عدر  على اقسػفطرة علػى رػذا اقسػلهؾ

اقهفئفػي ه قكفرفػي اقتػع ه  عهالؿ اقسلهؾ اقذاتفيه  ذقؾ ه قتأثفر اع لسهه ته ، رد اقر ؿ
هلػػ  فسػػ عدا اػػع ه ، فلكػػف أف تػػؤدم إقػػى تهجفػػه اقسػػلهؾ اػػع االتجػػ ا اقلرغػػهب افػػه

 .ؼ اقلنظلياقنض في على تحضفؽ أردا
عنػػد دراسػػته هحضفضتػػفف هايػػحتفف تل لػػً  هقكػػف علػػى للػػ رس اق بليػػ ت اق  لػػي اقتسػػلفـ 

 :رل ه  قلسلهؾ
نلػػ  رػػع احتل قفػػيه  ال لؤكػػدةه  إف ترسػػفر أم سػػلهؾ لسػػأقي قفسػػت يط فػػي -1 لثػػ الً ه ، ا 

هرنػػ لج تلرزفػػهنع لػػ  ف تهػػر سػػلهكً  فرجػػع سػػههه اػػع اقغ قػػب  نجػػ ح إف :علػػى ذقػػؾ
اع حفف أف اقسهب يد فكهف اع ت  هف ارفؽ ، اقض ئـ ه التص ؿ فيحراهترسفرا إقى 
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غفػػر ذقػػؾ ه  اق لػػؿ أه اقهفئػػي اقتػػع فهػػث افضػػ  اقهرنػػ لج أه يػػ ؼ اقهػػرالج اقلن اسػػي
  .لف اق هالؿ األخرى

أف يهػػهؿ :علػػى ذقػػؾ لثػػ الً ه ، قلسػػلهؾ اق هالػػؿ اقلرسػػرة أرػػـ اقػػدهااع رػػع أحػػد إف -2
رهلػػ  ه  تيػػحفته هراحتػػه اقشخصػػفيه ، اقرػرد ه ق لػػؿ يػػلف ارفػػؽ علػػؿ تلرزفػػهنع لػػ 

هأكثر لف ذقؾ ف هد إقى داا في رػذا اقرػرد إلثهػ ت نج حػه ألػ ـ لجلهعػي أخػرى أه 
 .لن اسي رهل 

 مفهوم اإلدراك -ثالثاً 
فئي إقى اقهعع ه قه ه قرردفش ر إقى اإلدراؾ على أنه لجلهع اق للف ت اقتع تؤدم 

يف له ه ختف ر اقلثفرات اقتع فتـ االنته ا إقفض  عف طرفؽ أجضزته ه  اقلحفطي هه
 ت تلد رذا اق للفيه . اضلض ه  ثـ تنظفـ تلؾ اقخهرات هشكؿ فؤدم إقى ترسفرر ، اقحسفي

رهطض  ه قخهرات ه  اقض دلي ه د تحلفلض  أه ل  تسلى ه قلدخبلتاقل لهل ت  على اضـ
 .اقس هضي

اقضهؿ هأف اإلدراؾ ره عللفي فت رؼ اقك ئف اقحع ههاسطتض  على  فلكف، آخر هل نىه 
 هعف طرفؽ عللف ت اقحس اقل لهل ت هاقخهرات عف طرفؽ اقلثفرات اقهفئفي اقلحفطي

 .هلش ركي اقجض ز اق صهعه 
جلفع أشك ؿ اقضهى اقل دفي لثؿ لهج ت اقيهء اقتع تدرؾ  هع دة ل  فضصد ه قلثفرات

يهى اقيغط ه ، قصهت اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقسلعلهج ت اه ، عف طرفؽ اإلهص ر
هاقلهاد اقكفلف ئفي اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقشـ أه ، اقتع تدرؾ عف طرفؽ اقللس

 اقخ...اقذهؽ
 هاألح سفس هسهب انتض ؿ اقصهر، هف نع كؿ ل  سهؽ أنن  ننتهه إقى ل  فدهر حهقن 

حفث ه  لركزماقلؤثرات اقسل في عهر اقلس رات اق صهفي إقى اقجض ز اق صهع اقه 
خي عض  قلجلهعي لف اق للف ته  تتهقى لراكز اقلخ استضه قض  لل  فؤدم ، تنظفلض  ها 

 .اضلض  ههيهحه  ترسفر ل  نفض ه  إقى حؿ رلهزر 
اقلنظل ت قلثفرات كثفرة اع هفئي اق لؿ ه  اق ل ؿ اع اقلؤسس ته  اقلهظرهفهفت رض 

جفض ت أه ت لفل ت لف سهاء ك ف ذقؾ اع شكؿ أهالر هتنهفض ت أه ته ، اقلحفطي هضـ
اقتر عؿ لع اآلخرفف لف  ذقؾ أه ك ف لصدر، اقرؤس ء هاقلشراففه  رج ؿ اإلدارة اق لف 
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 على اإلنس ف اقلؤثرةلف اقل لهل ت  أهيحن تلثؿ تلؾ اقلثفرات كل  ته . زلبلء اق لؿ
رل ؿ ل  ك ف عدفـ األرلفي ه  اقتع فيطر إقى االختف ر لف هفنض  قل  فلترت إقفهه  ا 

ثـ فضـه ه د ذقؾ هتحلفؿ تلؾ  .هيت يف له ه للفي االختف ر،  قنسهي إقفهلنض  ه
، دهاا هه  على يهء خهراته اقس هضي، ترسفرر  حتى تصه  للكني اقرضـه  اقل لهل ت

. على عبليته ه قهفئيه  لدى تأثفرر  علفه، ه أرلفتض  ه قنسهي إقفهه  طهف ي اقل لهل ته 
اع سرعي ه ، أرلفتهه  قطهف ي اقلثفر ـاع تضدفرر، هطهف ي اقح ؿ، فختلؼ اقن سه 

 .اع لدى يدرتضـ على اقت  لؿ ل ه أه حؿ شررتهه ، استج هتضـ قه
 .اإلدراك عممية متطمبات

:هاع لضدلتض ، اإلدراؾ لجلهعي لف األلهر اقيرهرفي قحدهثه عللفي تطلبت
 .سبللي أجضزة اقحس – 1
.سبللي اقجض ز اق صهع -2
.اقضدرات اق ضلفي يرهرة اقتلتع هضدر لن سب لف-3
. بصسبللي اقذاكرة لف األع-4

 .عناصر عممية اإلدراك
 :فحدث اإلدراؾ عف طرفؽ ثبلث عللف ت عضلفي رع عللفي

 .االختف رعللفي :اق للفي األهقى-
.اقتنظفـعللفي  :اق للفي اقث نفي-
 .اقترسفر عللفي:اق للفي اقث قثي-

 .عممية االختيار :العممية األولى
هآالؼ اقلثفرات اقتع فص داض  هاقتع تأتع لف  نس ف نرسه لحفط ً ع دة ل  فجد اإل
. هحفث ال فستطفع االقتر ت إقفض  جلف ض  هأم ح ؿ لف األحهاؿ، لص در لت ددة

قذا فجد اقررد ، ف تلؾ اقلثفرات قفست على درجي هاحدة لف اقضهة أه األرلفيأل نظراً ه 
افهجه انته ره إقفه ، إقفه لنض  تر تاالققلضف ـ ه للفي اختف ر قل  فرفد  نرسه ليطراً 

يد فجد نرسه ، على سهفؿ اقلث ؿ، ا ق  لؿ اع لهيع اق لؿ .هفنل  فضلؿ ل  عدار 
، هصهت اآلالت اقتع ف لؿ علفض  زلبلؤا، هصهت اآلقي اقتع ف لؿ علفض  لح ط ً 

ه إلي اي إقى عشرات اقلثفرات ، هؿؤ ت لفل ت اقلشرؼ اقلسه ، أح دفث زلبلؤاه 
 اإلنت جه  اإذا ك ف اق لؿ، اقحسفي األخرى اقتع ال فلكف حصرر ه  اقسل فيه  اقهصرفي
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اسهؼ فخت ر ، اقحرص علفض  لف األلهر اقض لي قدفهه  اقلح اظي على سبللي اآلقيه 
قضذا تصه  أذنه ه . اقلثفرات اقلرتهطي ه آلقي هفنل  فتج رؿ جلفع اقلثفرات األخرى

، أه ايطراهض  لى سبللي اآلقياقنغل ت اقتع تدؿ عه  حس سي ألي ؼ األصهات
  .األصهات األخرى اقلحفطيه  ه قرغـ لف كثرة اقيهي ء

آخر على عدة  لف ارد إقى، االستج هي قض ه  انتض ئض ه  هت تلد عللفي اختف ر اقل لهل ت
 :عهالؿ لف هفنض 

 :تشلؿ ل  فلعه  .عهالؿ ذات عبليي ه قلثفر أه اقل لهل ت اقض دلي -أ
 .حجلهه  يهة اقلثفر - 

 .اقته فف -
 .اقتكرار -
 .اقسكهفه  اقحركي -
 .األقريه  اقجدة -

 :تشمل ما يميه .عهالؿ ذات عبليي ه قشخص اقذم فدرؾ اقلثفر -ب
 .لجلهع اقخهرات اقس هضيه  اقت لـ اقس هؽ -
 .اقدهااعه  اقح ج ت -
 .اقسل ت اقشخصفي قلررد -

 .التنظيمعممية : العممية الثانية
فحسه هاؽ نلط ه  فسل هه  ل  فرااه  اإلدراكعنظفـ لج قه هتشفر إقى يف ـ اقررد هت

 .طهف ي اقلهيؼ اقح قعه  قلستهى اقخهرات اقس هضي ته  ً ، ل فف
ال فختلؼ علفض  ه  اصهت يطرات لف ا اقصنههر تهده هايحي اع األحهاؿ اقطهف في

 اضد فسلع اقخ ئؼ صهت يطرات اقلف ا اقلتت قفي، أل  اع لهايؼ اقخهؼ، اثن ف
 .صهات أيداـ لضهليكأنض  أه 

 .التفسيرعممية : العممية الثالثة
تشفر إقى لح هقي استخبلص اقل نى لف اقلثفرات أه لف لجلهع اقل لهل ت اقتع ه 

فتـ ذقؾ عف طرفؽ لض رني اقلثفر اقجدفد هل  فتهار قدفن  ه . نضـه ه ختف رر ه  نتجه إقفض 
 .أه ل  نتهيع حدهثه، خهرات س هضيه  لف ل لهل ت
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 .لتي يتم من خاللها اإلدراكالمراحل ا
 تضسفـ رذا اق هالؿ إقى ع للفف رئفسفف رل  اقلدخبلت فرى ه ض اقه حثفف

 :رع كل  فلعه  هعي لف اق للف ت اقلس عدة األخرىإقى ج نب لجل، اقلخرج ته 
لثؿ، تتلثؿ اع لهاجضي اقررد ق دد لف اقلثفرات اع اقهفئي اقلحفطيه  :اقلدخبلت -1

أه هيهؼ اق  لؿ أل ـ اآلقي أه لهاجضته قه ض لكهن ت  ،دخهؿ اقلهظؼ قلكتهه
 .ت لفل ت اق لؿ قل ل ؿه  أه تهجفه اقلشرؼ لجلهعي لف إرش دات، هفئي ق لؿ

سبلليه  تؤدم ا  قفي اقجض ز اقحسعه  :يف ـ اقجض ز اقحسع ه ستضه ؿ اقل لهل ت -2
 قض  ط قل  ك ف اقشخص لنتهض ً ، أعي ئه إقى استضه ؿ اقل لهل ت هشكؿ صحف 

أل  اع ح قي إص هي أحد أعي ء اقجض ز اقحسع ه طب أه  .هض  لضتل ً ه 
 .اإف ذقؾ يد ف لؿ على لنع هصهؿ اقل لهل ت أه اقتشهفش علفض ، ايطراب

دخهقض ه  ه د أف فضـه اقررد ه ختف ر اقل لهل ت اقتع فنتهه إقفض  :ترسفر اقل لهل ت -3
ي لف اق للف ت تجرم علفض  لجلهع، عف طرفؽ أعي ء اقجض ز اقحسع

لل  فؤدم ، اقخهرات اقس هضيه  ترسفرر  عف طرفؽ رهطض  ه قل لهل ته  قتنظفلض 
 .استف  هض ه  إقى اضلض 

رع تأتع اعه ، تتلثؿ اع االستج هي اقسلهكفي اقتع فضـه هض  اقررده  :اقلخرج ت -4
 .يفشكؿ ردهد أا  ؿ استج هفي سهاء ك نت ظ ررة أه ه طن

 الدافعيةمفهوم  - رابعا
 رأفنػػ  افلػػ  سػػهؽ أف ارتلػػ ـ اإلدارة اػػع أم لنظلػػي لػػف اقلنظلػػ ت فنصػػب علػػى دراسػػي

، اضػػـ اقسػػلهؾ اإلنسػػ نع لػػف أجػػؿ تهجفػػه رػػذا اقسػػلهؾ نحػػه تحضفػػؽ أرػػداؼ اقلنظلػػيه 
  .قكع تتلكف اإلدارة لف ترضـ اقسلهؾ اإلنس نع ال هد لف أف تت رؼ على لسهه تهه 

حفػػث أف ، فػػيه ت اقسػلهؾ رػػه لرضػـه اقداا هاقهايػع أف اقلرضػػـه اقشػ ئع اػػع ترسػفر لسػػه
هضػػذا تكػػهف دهااػػع اقسػػلهؾ نهعػػً  لػػف اقضػػهى ه ، اقسػػلهؾ لػػ  رػػه إال نتفجػػي قػػدااع فحركػػه

دراكػه قؤللػهر كلػ  أنضػ  تهجػه اقسػلهؾ اػع اتجػ ا  اقداا ي اقتع تؤثر علػى تركفػر اقرػرد ها 
 .ح ج تهه  اقضدؼ اقذم فحضؽ إشه عً  قرغه ته

ف نػع اقتصػرا ت أه األنشػطي اقتػع فضػـه هضػ  اإلنسػ ف سػهاء هه ه رة أخرى اإف اقسلهؾ 
اضػػع تهيػػ  قنػػ  قلػػ ذا فتصػػرؼ اإلنسػػ ف تصػػراً   اقداا فػػيألػػ  ، ك نػػت ل دفػػي أه عضلفػػي
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تهجػػػه ه  هأنضػػ  ح قػػػي داخلفػػػي تحػػػرؾ هتنشػػػط اقداا فػػػيقػػػذا ف ػػػرؼ اقػػػه ض ه ، ل فنػػً  هذاتػػػه
 .ؾلسهه ت قلسله  اقداا في رعأم أف  .اقسلهؾ نحه تحضفؽ األرداؼ

 اقشػػػػ هر اقجػػػػ ل ه  ههػػػػنرس رػػػػذا اقل نػػػػى تضرفهػػػػً  اػػػػإف اقداا فػػػػي تلثػػػػؿ ح قػػػػي لػػػػف اقضلػػػػؽ
تدا ػه إقػى ا ػؿ ه  اقضػهة اقتػع تسػفطر علػى اإلنسػ فه  اقرغهي اقللحيه  اقنضصه  االشتف ؽه 

 .شعء ل  قتضلفؿ أه تخرفؼ أه اقضي ء على تلؾ اقلظ رر
ذا كػػ أه تصػػرؼ إرادم لػػػف  ،جػػهد رغهػػيه   نػػعفاقداا فػػي هػػ قل نى اقسػػػ هؽ   ف لرضػػـهها 

عللفػي إغػراء  ترى اػع اقداا فػي اقدهائر اإلدارفي اقتضلفدفي اإف، ج نب اقررد ألداء اق لؿ
اضػع تلثػؿ عػ لبًل ر لػً  فتر عػؿ  اق  للفف قهذؿ لجضهد أكهر إلنجػ ز األرػداؼ اقلطلههػي

أم يػهة اقحلػ س أه ، لع يدرات اقرػرد قفػؤثر علػى سػلهؾ األداء اقػذم فهدفػه اػع اق لػؿ
هاػع ، رذا اقضهة تن كس اع كث اػي اقجضػد اقػذم فهذقػه اقرػرده ، رغهي قلضف ـ هلض ـ اق لؿاق

 اػػع لػػدى تضدفلػػه ألايػػؿ لػػ  عنػػدا لػػف يػػدراته ، اسػػتلرارا اػػع األداءه  درجػػي لث هرتػػه
 .لض رات اع اق لؿه 

 ل ن ا ههس طي أف يهة، هاقضهؿ هأف اقداا في أه اقرغهي اع األداء تتر عؿ لع اقضدرات
لع ااتراض أف رذا ، ا في تحدد لدى استخداـ اقررد قضدراته اع أداء اق لؿاقدا رذا

اهضدر ل  تزفد اقداا في فزفد اقلستَغُؿ لف ، اق لؿ فتطلب اقضدرات اقتع فتلتع هض  اقررد
 .هضدر ل  تضؿ اقداا في فضؿ اقلستغؿ لف تلؾ اقضدراته ، تلؾ اقضدرات اع األداء

 هه قتػػ قع فجػػب، األهقػػع قسػػلهؾ األشػػخ ص  عػػثاقهرػػع  اقداا فػػيفرضػػـ للػػ  سػػهؽ أف ه 
اقنظرفػػػ ت اقتػػػع تن هقػػػت اقت ػػػرؼ علػػػى  لل رسػػػفف اق بليػػػ ت اق  لػػػيه  علفنػػػ  كدارسػػػفف

أف نحصػػػؿ لػػػف كػػػؿ شػػػخص علػػػى  نسػػػتطفعاقلختلرػػػي حتػػػى  ضػػػ أنهاعكػػػذقؾ ه  اقداا فػػػي
 .رشفده  سلهؾ سهم

  الدافعيةنظريات 
   على إشه ع ح ج ت اقرردركزت جلف ض قلداا فيهيع علل ء اقنرس عدة نظرف ت 

رن  ال هد لف ه ، اقتصرؼ اقن هع لف دهاا ه اقلختلريه  رغه ته لف خبلؿ اقسلهؾه 
 –استه  د ه يع اقنظرف ت ه  –على نظرفي هاحدة  االعتل داإلش رة إقى أنه ال فلكف 

األلر اقذم ، هقكف اقكثفر لف اقنظرف ت ف تهر لكلبًل قآلخر، قترسفر دهااع اقسلهؾ
 .ال تت  رض ل ض ه  ال تتن يض لع ل  يهلض  ه قداا فياقنظرف ت اقخ صي  فج ؿ ه ض
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 .اقدهااع إقى ثبلثي لجلهع ت رئفسفي هفلكف تضسفـ اقنظرف ت اقتع تن هقت لهيهع
 .القود الداخمية لمفردمجموعة  :المجموعة األولى

ج ح حفث ترترض أف ن، رذا اقلجلهعي لف اقنظرف ت على اقضهى اقداخلفي قلرردت تلد 
 اقلػػػػدفر أه اقػػػػرئفس اػػػػع اقلسػػػػتهف ت اإلدارفػػػػي اقلختلرػػػػي ه قنسػػػػهي قتحرفػػػػز اقلرؤهسػػػػفف

لػع أف اقػدهااع ه . اق  للفف ل ه فتهيؼ على لدى ت راه على اقدهااع اقداخلفػي قؤلاػراده 
أس سف تض  اقلختلري ت تهر اع اقهايع لسأقي نرسفي هقفس اع استط عي اقلدفر ه  اقداخلفي
جهدرػػػػ  أه ان ػػػػدالض  لػػػػف خػػػػبلؿ ه  كػػػػف قللػػػػدفر أف فت ػػػػرؼ علػػػػىإال أنػػػػه فل، أف فرارػػػػ 

 .تصرا ت رؤالء اق  للفف ل هه  لبلحظي سلهؾ
هدهف ه  هرهح ل نهفي ع قفيه  هجدفيه  اإذا ااترين  أف اقلرؤهسفف فؤدهف عللضـ ه نتظ ـ

أم أنضػػػػـ ، اضػػػػذا ل نػػػػ ا أف رػػػػؤالء اق ػػػػ للفف قػػػػدفضـ دهااػػػػع ل فنػػػػي لشػػػػه ي، أم لشػػػػ كؿ
، ااتريػػن  أف رػػؤالء اق ػػ للفف ال فحضضػػهف األرػػداؼ اقلطلههػػي لػػنضـ لتحرػػزهف هقكػػف إذا

اقلنظلػػي اضػػذا ل نػػ ا أف ه  تكثػػر اقلشػػ كؿ اػػع لحػػفط اق لػػؿه  ال فتلت ػػهف هػػرهح ع قفػػيه 
 .أنضـ اع ح جي إقى اقتحرفزه  دهااع رؤالء اقن س غفر لشه ي

رػػذا  ل نػىه  "نظرفػي اقح جػي"هااتػراض تلػؾ اقلجلهعػي لػػف اقهػ حثفف فضػـه علػى أسػػ س 
رػع اقتػع تحػدد قضػـ ه  لجلهعي لف اقح ج ت تحتػ ج قئلشػه ع فللؾ كؿ اردأف  اقنظرفي

 .أم أف اقدهااع اقخ صي ه قسلهؾ تضـه على اكرة اقح جي، أنهاعً  ل فني لف اقسلهؾ
طلهػػً  ه  اػإف اقح جػي األكثػر إقح حػ ً ، قدفػه لجلهعػ ت كهفػرة لػف اقح جػ ت اقرػردهلػ  داـ 

ه ػػد لزاهقػػي رػػذا ه ، قضػػذا اقرػػردد اقسػػلهؾ اقحػػ قع هاقضػػ ئـ إلشػػه عض  رػػع اقتػػع سػػهؼ تحػػد
قح حػػ ً ه  تظضػػر ح جػػ ت أخػػرى أكثػػر أرلفػػيه  تضػػؿ أرلفتضػػ  اقسػػلهؾ تنتضػػع اقح جػػي أه  ا 

ركذا تتدااع اقح جػي هتتػزاحـ ته ػً  ه ، لزاهقي أنهاع أخرى لف اقسلهؾ لنههتتطلب ، قدفه
قح حضػػ ه  ألرلفتضػػ  ؽ كػػؿ لنضػػ  نهعػػً  ل فنػػً  لػػف تتػػهاقى أنػػهاع ل فنػػي لػػف اقسػػلهؾ فهااػػه  ا 

 :هفهجد اع رذا اقلجلهعي نظرف ت عدفدة لف أشضرر ، اقح ج ت أه اقدهااع
".ل سلهق" تدرج اقح ج ت نظرفي -1
.قلكلفبلند" اقح ج ت اقلكتسهي"نظرفي  -2

 :الخارجية كأساس لمدوافعو  الداخمية العواملمجموعة :وعة الثانيةمالمج
 قػػػى اعتلػػػ د اقػػػدهااع اقخ صػػػي ه قسػػػلهؾ علػػػى عهالػػػؿترتػػػرض نظرفػػػ ت اقلجلهعػػػي األه 

 هفنل  ترترض نظرف ت رذا اقلجلهعي أف اقػدهااع تنشػأ، ح ج ت داخلفي اع اقررد ذاتهه 
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لحػػفط اق لػػؿ اإلدارم أه ) أم لػػف اقهفئػػي اقلحفطػػي هػػه داخػػؿ اقرػػرد أه لػػف خ رجػػه لػػف
لػػػػؿ لػػػػف ه قتػػػػ قع اػػػػإف اقلػػػػدفر اػػػػع أم عه ، (اقػػػػخ...االجتلػػػػ عع أه عبليػػػػ ت اقػػػػزلبلء

اقضػػػهى اقخ رجفػػػي لثػػػؿ ه  األعلػػػ ؿ فلكنػػػه أف فػػػتحكـ اػػػع لجلهعػػػي كهفػػػرة لػػػف اق هالػػػؿ
 اإليػ ءةه  اق بليػ ت االجتل عفػيه  اقلرتهػ ته  األجػهره  اقسف سػ ت اقتػع تته ضػ  اقلؤسسػي

هاقخػػدل ت  غفررػػ  لػػف اقخػػدل ت اقكثفػػرة اقتػػع تضػػدلض  اقلؤسسػػي قل ػػ للفف هضػػ ه  اقتضهفػػيه 
 .اقتع تضدـ قل  للفف

ال ت تهرر  كؿ  قكنض ه  رذا اقنظرف ت ال تراض األسس اقداخلفي قلدهااعأصح ب 
نل  ، ه شعء  رعاع أسس اقدهااع  اقلكلؿ اآلخر اقجزء ت تهر، ه ألر جزئع ت تهرر ا 

 يد ال تكهف لن ييي قلنظرف ت اقس هضي هلف رن  اإف رذا اقنظرف ت، اق هالؿ اقخ رجفي
  تتك لؿ ل ض ه  تيفؼ إقفض  قكنض ه 

 :ف رذا اقلجلهعي اق دفد لف اقنظرف ت لف أشضرر هفهجد يل
.اع اقدهااع" لكجرفجهر"نظرفي  -1
.اع اقدهااع" أرفجفرس"نظرفي  -2
.اع اقدهااع" رفرزهرغ"نظرفي  -3

 .مجموعة النظريات الحديثة في الدوافع :المجموعة الثالثة
ى هقكػػف تركػػز علػػ، هرػػذا اقلجلهعػػي لػػف اقنظرفػػ ت ال تلغػػع اقلجلهعػػ ت اقسػػ هضي كلَفػػيً 

اهفنلػػػ  تركػػػز اقلجلهعػػػي األهقػػػى علػػػى اقح جػػػ ت ، نضطػػػي ث قثػػػي اػػػع اقػػػدهااعه  ه ػػػد ث قػػػث
هفنلػػػػ  تركػػػػز ه ، أه شخصػػػػفي سػػػػهاء ك نػػػػت ح جػػػػ ت اسػػػػفهقهجفي، اقداخلفػػػػي اػػػػع اقرػػػػرد

خصهصػػً  لػػ  فتصػػؿ ه  اقلجلهعػػي اقث نفػػي لػػف نظرفػػ ت اقػػدهااع علػػى اق هالػػؿ اقخ رجفػػي
ته ػي اإننػ  نبلحػظ أف اقلجلهعػي اقث قثػي ظرهؼ اق لؿ هسف س ت اإلدارة اقله  لنض  ههفئي

 .اقدهااع اقلحركي قلسلهؾه  لف نظرف ت اقدهااع تتجه إقى اقلستضهؿ كلهطف قلح ج ت
هللػػ  تجػػدر اإلشػػ رة إقفػػه أف األرػػداؼ اقلسػػتضهلفي كأسػػ س قلػػدهااع تتصػػؿ ه قشخصػػفي 

 حفث تختلؼ أرداؼ كؿ ارد اع اقلسػتضهؿه ، اقظرهؼ اقخ رجفيه  كل  تتصؿ ه قلهايؼ
رػػػذا نضطػػػي ه ، فختلرػػػ ف أفيػػػً  هػػ ختبلؼ األاػػػراد اقلسػػػتضهلفيه  اػػإف دهااػػػع سػػػلهكه اقح قفػػي

رػع تتنػ هؿ لشػكلي اخػتبلؼ اقػدهااع هػفف ه  جدفدة تن هقتض  اقنظرف ت اقحدفثي اع اقدهااع
ارػع اقهيػت اقػذم نجػد افػػه أف ، األاػراد ه قدراسػي هاقهيػهؼ علػى أسػه ب رػػذا االخػتبلؼ

كلػػػػ  أف أثػػػػر ، سػػػػهي قلجلهعػػػػي اقنظرفػػػػ ت األهقػػػػى ال تختلػػػػؼاقػػػػدهااع اقرسػػػػفهقهجفي ه قن
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نجػػد لجلهعػػي األاػػراد اقتػػع ، دهاا ػػه لسػػأقي ال خػػبلؼ علفضػػ ه  اقتنظػػفـ علػػى اقشػػخص
اػػع هفئػػي هاحػػدة تختلػؼ دهااػػع عللضػػـ قلػ  تشػػفر إقفػػه لجلهعػػي ه  ت لػؿ اػػع تنظػػفـ هاحػد

 .قكؿ ارداقدهااع اقلستضهلفي ه قنسهي ه  اقنظرف ت اقحدفثي لف اختبلؼ األرداؼ
هفنلػ  اقػه ض اآلخػر ، جهد ه ض األاراد اقذفف فضػداهف قلتريفػي لسػتضهبلً ه  انبلحظ لثبلً 

اقهضػػ ء اػػع ه  اقػػه ض اقث قػػث فسػػ ى قلثهػػ ته ، فضػػدؼ قلحصػػهؿ علػػى دخػػؿ نضػػدم لرترػػع
قػػذقؾ اػإف كػػؿ اػػرد اػع رػػذا اقلجلهعػػ ت ، عػدـ اقنضػػؿ إقػػى علػؿ آخػػره  هظفرتػه اقح قفػػي

كلػػػ  أف رػػػذا  .فػػػي األشػػػخ ص اػػػع هضفػػػي اقلجلهعػػػ تفختلػػػؼ دااػػػع اق لػػػؿ قدفػػػه عػػػف هض
هػفف ه  اقنظرف ت اقحدفثي اع اقدهااع تن هقت اق بليػي اقلحػددة هػفف إشػه ع اقرػرد قح ج تػه

لػف أشػضر نظرفػ ت ه . ف لؿ هض ه  تحضفؽ األرداؼ اقخ صي ه قلؤسسي اقتع فنتلع إقفض 
 :رذا اقلجلهعي

 .اع اقدهااع" افكتهر ارـه"نظرفي  -
 .اع اقدهااع "قهقر"ه "ههرتر"نظرفي  -

 :في مجال العالقات العامة الدافعيةأهمية دراسة 
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؟-
اػع ، نجػ ح لسػتلره  قل ذا فستطفع أحد اق  للفف اقضف ـ ه قلض ـ اقلكلؼ هض  هحل س-

 يد فرشؿ اع تحضفؽ أدنى اقتهي  ت؟ه  حفف فتذلر آخر لف كؿ لضلي جدفدة
فصػه  لسػ رلً  ه  ل  اقذم فج ؿ اردًا ل رهاً  ه نخرػ ض لسػتهى أدائػه فتحػهؿ اجػأة-

 ؟ا  اًل اع اقلنظلي
فهػدؤهف اػع اضػداف هالئضػـ قللنظلػي ه  قل ذا اضد ه ػض اق ػ للفف حل سػضـ إقػى اق لػؿ-

كلػػػػ  ه  قفسػػػػت ه قلضلػػػػي اقسػػػػضلي نظػػػػرًا ألف اقػػػػدهااع األسػػػػئليى رػػػػذا علػػػػ اإلج هػػػػيإف 
أهيحن  س هضً  يهى داخلفي ال فلكف لش ردتض  أه يف سػض  أه تحلفلضػ  تجرفهفػً  هػنرس 

، األخػرى اإلدارفػيأه  اقطرؽ اقتػع فػتـ اقت  لػؿ هضػ  لػع األلػهر اقهظفرفػي أه اقل قفػي
 ته ػػػً  قح قتػػػه االجتل عفػػػيه  يػػػد تختلػػػؼ أفيػػػً  عنػػػد اقرػػػرد اقهاحػػػد لػػػف هيػػػت آلخػػػره 
 .لضنتهه  لستهى طلهحه اع ت لفلهه 
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جلضهررػػػػ  ) اق ػػػػ للفف قػػػػدفض  األاػػػػراداػػػػع أم لؤسسػػػػي تت  لػػػػؿ لػػػػع اق دفػػػػد لػػػػف  اإلدارةه 
فكػػػػهف كػػػػؿ ه ( جلضهررػػػػ  اقخػػػػ رجع)اقلت ػػػػ للفف ل ضػػػػ   األاػػػػراداآلالؼ لػػػػف ه ( اقػػػػداخلع
سػلهكض  نحػه تحضفػؽ لػف أجػؿ تهجفػه ، لنصهً  على اضـ سلهؾ رذا اقجل رفر ارتل لض 

 .أرداؼ اقلؤسسي
اقخػػ رجع ال هػػد قضػػ  لػػف أف ه  لػػف ترضػػـ سػػلهؾ جلضهررػػ  اقػػداخلع اإلدارةهقكػػع تػػتلكف 

 .تت رؼ على لسهه ته
حفػػث أف  اقداا فػػياقهايػػع أف اقلرضػػـه اقشػػ ئع اػػع ترسػػفر لسػػهه ت اقسػػلهؾ رػػه لرضػػـه ه 

ؾ نهعػػً  لػػف اقضػػهى هضػػذا تكػػهف دهااػػع اقسػػله ه ، اقسػػلهؾ لػػ  رػػه إال نتفجػػي قػػدااع فحركػػه
دراكه قؤللهره  اقداا ي اقتع تؤثر على تركفر اقررد  اتجػ اكلػ  أنضػ  تهجػه اقسػلهؾ اػع ، ا 
 .ح ج تهه  اقضدؼ اقذم فحضؽ إشه عً  قرغه ته

اقػػذفف تصػػدر لػػنضـ سػػلهكف ت سػػلهفي  األاػػرادلضػػى هػػ قلـه علػػى نهقػػفس لػػف اقلنطػػؽ أف 
حفػػػث أف ، دهاا ضػػػ ه  هه تض سػػػأم اقت ػػػرؼ علػػػى ل، دهف اقهحػػػث هراء رػػػذا اقسػػػلهكف ت

ت لػػؿ علػػى ه  تطهررػػ ه  نت ػػرؼ علػػى دهاا ػػه لػػ  قػػـجػػدم فل  قجػػي اقسػػلهؾ اقسػػلهع قػػف 
قص ق  اقررد نرسه لػف خػبلؿ جضػهد اق بليػ ت اق  لػي داخػؿ ه  تنلفتض  قص ق  اقلؤسسي

رن  اضػط فتهلػهر أحػد األدهار اقرئفسػفي قنشػ ط اق بليػ ت اق  لػي داخػؿ ه ، اقلؤسسي ذاتض 
اقهحػث هراء اق هالػؿ اقلػؤثرة علػى ه  دهر خلؽ داا في افج هفي قػدى اقرػردره ه  اقلؤسسي

فج هً  قلهصهؿ إقى سلهكف ت إفج هفي تخدـ أرداؼ اقلؤسسي هشكؿ ه  رذا اقداا في سله ً  ا 
فجػػػب علػػػى لل رسػػػع اق بليػػػ ت اق  لػػػي أف فترضلػػػها  ه قتػػػ قعه  .له شػػػر أه غفػػػر له شػػػر

اقػػدهر اقػػذم فل هػػه لرضػػـه  رػػـلػػ  ه  سػػ نعاإلناق ن صػػر األس سػػفي اقتػػع تشػػكؿ اقسػػلهؾ 
اق بليػ ت اق  لػي لػف  يهظفرػكفػؼ تسػترفد ه ، اقسػلهؾ اج ت اقداا في اع تشكفؿ رذ اقح

نظرفػػػ ت اقػػػت لـ اػػػع اقتػػػأثفر علػػػى  اسػػػتخداـخ صػػػًي كفرفػػػي ه  تطهفضػػػ ت اق لػػػـه اقسػػػلهكفي
 تػػأثفر اقجل عػػ ت اقلرج فػػيه ، سػػلهؾ اقجل عػػ ت اقتػػع تكػػهف هفئػػي اقلؤسسػػيه  اتج رػػ ت

 .تغففرر ه  تدعفلض ه  غفررـ اع تشكفؿ االتج ر ته  ي دة اقرأمه 
ف ألذقػػؾ ه ، األاػػرادسػػلهؾ ه  اق بليػػ ت اق  لػػي ه تج رػػ ت للػػ رس ارتلػػ ـقػػذا ال هػػد لػػف 

رػع هػذقؾ تتجػػه ه ، هرالجضػ  تسػتضدؼ اقتػػأثفر اػع اقػرأم اق ػ ـه  أنشػطي اق بليػ ت اق  لػي
 .إقى لخ طهي اتج ر ت اقسلهؾ هصهرة له شرة
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علػػى لل رسػػع اق بليػػ ت اق  لػػي أف فهحثػػها عػػف لصػػ دره لكهنػػ ت اقضػػهى  كػػذقؾ فجػػب
 :اقداا في الثبلً 

 أفف تتهاجد تلؾ اقضهى اقداا في قدى اقررد؟-
ؿ  اقتػػع تهجػػه هطرفضػػي لحػػددة قلضفػػ ـ هأعلػػه  لػػ  رػػع طهف ػػي اقتكػػهفف اقػػداخلع قلرػػرد-

 لحددة؟
 تتكهف اقدهااع اقلختلري قدى اقررد؟ ؼكف-

 .قئلج هي على رذا األسئلي االتج ر تدفد لف  هفلدن  علـ اقنرس ه ق
 .تهجد اقضهى اقداا ي اع اقتكهفف اق يهم قلجسـ أه اقخبلف  اق يهفي -
اقػػدهااع اقرسػػفهقهجفي اقلهجػػهدة اػع اقجسػػـ اقهشػػرم اػػإف ه ػػض اقضػػهى  إقػػىيػ اي ه إل -

 .رع يهى رشفدة ت لؿ على االختف ر هفف اقهدائؿه  تركز اع اق ضؿ اقهشرم
الت اقضلؽ اقتع فشػ ر  اقداا ي ت هر عف ردهد ا ؿ سفكهقهجفي تلض ئفي تج ا حاقضهى  -

 .هض  اقررد
ردهد اقر ػؿ رػذا تسػ عد ه  اقر ؿ اقتلض ئفػي ردهدي اي إقى رن ؾ ردهد ا ؿ رشفدة ه إل -

 .تشجع اقسلهؾ اقلث قع قلررده  اقررد على اقت  فش لع اقهفئي االجتل عفي اقلهجهدة هض 
 .ضهى اقداا ي هراثعإف اقكثفر لف اق -
فكتسػػب لػػف اقهفئػػي طريػػً  أخػػرى ه  يػػ اي إقػػى اقطػػرؽ اقلهرهثػػي اػػإف اقرػػرد فػػت لـه إل -

 .هفف اقهدائؿ قبلختف ر
هاع رذا اقصدد فرى اقه ض أف دهااع اق  للفف رع لحطي تر عؿ اق دفد لف اق هالػؿ 

  :رع
 .اقتكهفف اقنرسع قلررد-
 .أاك ره  ل  فؤلف هه لف يفـه  ثض اي اقلجتلع-
.خدل ته  ل  فهارا لف سلعه  اقتطهر اقتكنهقهجعه  اقظرهؼ االيتص دفي-
.اقت لـ-
 .خهرة اقررد اع اقحف ة اق للفي-
.اقتأثفر اقلته دؿ هفف رذا اق هالؿ-
ل  فحدثه رذا اقتغففػر ، ه اقتغففر اقذم فطرأ على هاحد أه أكثر لف اق هالؿ اقس هضي-

 .لف آث ر إفج هفي أه سلهفي
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سػػػػلهكه فنهػػػػع لػػػػف أف أنشػػػػطي ه   بليػػػػ ت اق  لػػػػي هداا فػػػػي اقرػػػػردللػػػػ رس اق ارتلػػػػ ـإف 
رػػػع هػػذقؾ تتجػػػه إقػػػى ه  اػػػع اقػػػرأم اق ػػ ـ اقتػػأثفرهرالجضػػ  تسػػػتضدؼ ه  اق بليػػ ت اق  لػػػي

سػلهفي لػف هفئتػه  اتج ر تسهاء ك ف اق  لؿ فحلؿ ، اقسلهؾ له شرة اتج ر تلخ طهي 
 لؤشػػػر مسسػػػي تبلحػػظ أللؤ ق اإلدارة اقهاعفػػيتهن رػػ  لػػػف هفئػػي اق لػػػؿ اػػإف  أهاقلنزقفػػي 
 .تسترحؿ أفأه أفي ظ ررة غفر صحفحي اتصححض  يهؿ  اقنرسع غفر اقسلفـ قبلتج ا
 األاػػرادللػػ رس اق بليػػ ت اق  لػػي انته رػػه اػػع لهايػػؼ تر علػػه لػػع أف فهجػػه  فجػػبقضػػذا 

 :عبلي ته ه قجل ع ت إقى ل  فلعه 
إشػػػه ع عبلي تػػه لػػػع اقلجتلػػع فسػػػ ى إقػػى ه  إف اقرػػرد اق ػػ دم اػػػع لجػػ الت نشػػػ طه-

ا قررد فجػب أف فؤكػد ، ترتهط له شرة ه قذات اقتع (أه اقح ج ت)اق دفد لف اقدهااع 
 إقػىفسػ ى ه  جػ زنه إل اإلحسػ سفؤكػد قنرسػه ه  قنرسه اإلحس س هأف قه رهفي للفزة

، اقثضػي افػهه  اقػذات احتراـه  فطلب لف اقغفر اقضههؿه  نش طهه  أف ف رؼ اقغفر هدهرا
ررصػػػػي إلث رتػػػػه هلػػػػ  رػػػػه يػػػػ در علػػػػى لهاجضتػػػػه كلػػػػ  فتطلػػػػب لػػػػف اقهفئػػػػي إت حػػػػي اق

 .كذقؾ إحس سه ه أللفه  ه الستج هي اقسلفلي
سػلهكه ه  دهااع أهقفي قض  اقصدارة اع تحدفد لهايرػه اتج ر تهه  تهرز اع سلهؾ اقررد-

االرتهػػ ط ه ، اقػػذات اقلح اظػػي علػػىه  ه قلصػػلحي اقذاتفػػي االرتلػػ ـ :أرلضػػ ه  لػػع اقغفػػر
 .االنتل ء إقفض ه  تكهفف اقجل ع ته ، األسرة حل فيه  (اقهطف)هري ي لف األرض 

فتهيػػؼ لػػدى ه  سػػلهؾ اقرػػرده  رنػػ ؾ اقكثفػػر لػػف اق هالػػؿ اقتػػع تػػؤثر اػػع اتج رػػ ت -
رػػذا اق هالػػؿ أه لثػػ ؿ علػػى ه ، خهراتػػه اػع اقحفػػ ةه  نشػػأة اقرػػردتأثفررػ  علػػى ظػػرهؼ 

 اقت لػػػفـه  اقػػػدففه  سػػػلهكه رػػػع األسػػػرةه  اقرػػػرد اتج رػػػ تلصػػػ در اقتػػػأثفر اػػػع تحدفػػػد 
 اقح قػػػػػي اقصػػػػػحفيه  اقسػػػػػفه  اقخهػػػػػراته  االجتل عفػػػػػياقطهضػػػػػي ه  في اقلنظلػػػػػ تعيػػػػػه ه 
 .اقجسدفيه 
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 : لماذا تهتم العالقات العامة بدراسة دوافع العاممين
  :رععهالؿ ثبلثي  إف اقسهب األس سع اع دراسي دهااع اق  للفف فرجع إقى

داء على األ درجي لفزف دة اقيغهط اقخ رجفي على اإلدارة قتحضفؽ أعلى  -أواًل 
زف دة حدة ه  كنتفجي حتلفي قلتطهرات اقتكنهقهجفي اقلتبلحضي، ككؿ لستهى اقلؤسسي

غفر ه  هلش كؿ اقتلهفؿ االرتل ـزف دة ه  اقتغففر اقسرفع اع سهؽ اق لؿه  اقلن اسي
يع االرتل ـ هت ظفـ اق  ئد لف اقلهارد اقلت حي هل  تذقؾ لف اقلتغفرات اقتع تض
اق ط ء ه  تحرفز األاراد قل لؿه  عف طرفؽ داع ذقؾه  ,اع ذقؾ اق نصر اقهشرم

 .اقلتزافد
دارة علػػػى راػػػع كرػػػ ءة اق ػػػ للفف إقػػػى أيصػػػى حػػػد قضػػػ  عػػػف طرفػػػؽ اإل إصػػػرار –ثانيلللًا 

 دراسػػػ ت اق لػػػؿه  لختلػػػؼ أسػػػ قفب اقحرػػػز لثػػػؿ هػػػرالج اإلدارة ه ألرػػػداؼ اسػػػتخداـ
ع دة تصلفـ اق بلي ت اقتنظفلفيه   ءيػ ر  درجػي لػف لحتهى اق لػؿ قتحضفػؽ أكهػره  ا 
 .ه قلؤسسي ارته طضـزف دة ه  تنلفتضـه  ق  للففا

السري اإلدارة تج ا اق  للفف لف اقتركفر اقكبلسفكع اقضدفـ اقذم ه  تحهؿ نظرة –ثالثًا 
إقى ، فلكف زف دة سرعته ه ألجر، تركز اع ل  للي اق  لؿ كترس اع ل كفني

نل  فضتـه  ل  للته كإنس ف ال فضتـ ه ألجر اضط ء أخرى غفر هفحت ج إقى أشف  ا 
لف رن  فلكف دا ه على أس سض  كح جته إقى ه ، ل دفي ال هد قه لف إشه عض 

 .اقخ....تحضفؽ اقذاته  اقنرس احتراـ
تنتضػػع ه  لفػهقضـه  اتج رػ تضـل راػي ه  اػإف اق بليػ ت اق  لػي تهػدأ دائلػػً  هػ ألاراد ..عموملاً 

، اقلؤسسػػػػياق صػػػػهع إلدارة ه  اقحسػػػػع ت تهػػػػر اقجضػػػػ زه  …تصػػػػرا تضـ ه  أفيػػػً  هػػػػ ألاراد
 سػػ عدر  علػػى رسػػـ سف سػػ تض  هلػػ  فترػػؽفه  لػػدر  ه قفضظػػي اقلهنفػػي علػػى اقهحػػث اق للػػعف
 "شػػهر"لنضػػ  دراسػػي ه  حفػػث أكػػدت اق دفػػد لػػف اقدراسػػ ت، اقجلضػػهر اتج رػػ ته  لفػػهؿه 
 ءاقنرسػع قلجلضػهر اقػداخلع قللؤسسػي إفج هفػً  زاد اقريػ  االتج ازلبلئه أنه كلل  ك ف ه 

ا قريػ  اقػهظفرع ف تهػر  .إقفضػ  انتلػ ؤاه  هأرداؼ اقلؤسسػي تزالهاققع زاد  ه قته  اقهظفرع
 ....أحد اقلؤشرات اقتع تدؿ على هفئي اق لؿ اقتع ف فشض  اقررد اع اقلؤسسي
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 مراجع الوحدة الثامنة

،"ه ق لؿ االستلرار للفف اعأثر اق هالؿ اقلسههي قلري  اقهظفرع على رغهي اق  "، لرهاف أحلد حهفحع -1
ع ـ ، (يسـ إدارة األعل ؿ، اقتج رة كلفي، هغزة اإلسبللفي اقج ل ي)، لنشهرة غفر ل جستفر قيرس 

 .ـ2008
نظ ـ اقحهااز هاقلك اآت هأثرا اع تحسفف األداء اقهظفرع اع هزارات اقسلطي"، عبلء خلفؿ لحلد اق كش -2

يسـ ، كلفي اقتج رة، هغزةاقج ل ي اإلسبللفي )، رس قي ل جستفر غفر لنشهرة، "اقرلسطفنفي اع يط ع غزة
 .ـ2007ع ـ ، (إدارة األعل ؿ

تضففـ أثر نظ ـ اقحهااز على لستهى أداء اقلهظرفف اع هلدف ت يط ع غزة"، شراب رعهد اقض ده سـ  -3
، (يسـ إدارة األعل ؿ، كلفي اقتج رة، اقج ل ي اإلسبللفي هغزة)، رس قي ل جستفر غفر لنشهرة، "اقكهرى
 .ـ2007ع ـ

اقري  اقهظفرع هداا في اإلنج ز قدى عفني لف اقلرشدفف"، هف عط س اقخفرمحسف هف حسفف  -4
كلفي ، ج ل ي أـ اقضرى)، رس قي ل جستفر غفر لنشهرة، اقلفث ياقلدرسففف هلراحؿ اقت لفـ اق  ـ هلح اظ

 .ـ2008ع ـ ، (يسـ علـ اقنرس، اقترهفي
 تج ر ت اق  للفف نحه هفئي اق لؿاقخص ئص اقشخصفي هاقهظفرفي هعبليتض  ه"، لهسى س د علع اقهلهم -5

، رس قي ل جستفر غفر لنشهرة، دراسي لسحفي على يه ط هأاراد شرطي اقلدفني اقلنهرة، "اقداخلفي
 .ـ2007ع ـ ، (يسـ اق لـه اإلدارفي، كلفي اقدراس ت اق لف ، ج ل ي ن فؼ اق رهفي قل لـه األلنفي)

 .ـ2002ع ـ ، دار اقهشفر قلثض اي هاق لـه، طنط ، إدارة يغهط اق لؿ هاقحف ة، لحلد أحلد عهد اقجهاد -6
لركز، اقرف ض، لص درر  هنت ئجض  هكفرفي إدارتض :يغهط اق لؿ، عهد اقرحلف هف أحلد رفج ف -7

 .ـ1998ع ـ ، اقهحهث هاقدراس ت اإلدارفي
ع ـ ، اقلركز اق  قلع قدراس ت هأهح ث اقكت ب األخير، طراهلس، اقدهااع هاقحهااز، عهد اقض در ع لر -8

 .ـ1984
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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  

أيضػر  الت ةيػا الةػنظـ وي نػ  ، رف نةط الت روف الخح ت القرئـ ةف أ ؿ تكقيؽ هػلؼ ةحػت ؾ
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

تػػرف خوطػػرطت ةر يقػػرـ   ػػل ةػػنظـ خنػػرء رمػػ   طػػو   ػػو ال يكػػؿ واأللاة الخحػػ يترف والةرليتػػرف الم
 وتو ية الة اكؿ الة تمفو لم  ول الة طوةو واإلح اؼ رمي ر ةف أ ؿ تكقيؽ ال لؼ، ة طوةو
 . الةنحول

،  رلغ ض ةف التنظيـ هو تكليل أو ة النحرط الالزةو لتكقيػؽ هػلؼ ة ػيف أو  طػو ة طػوةو
ةةػػر يتطمػػب أف يقػػـو ، يقػػـو خ ػػر أ ػػ الوتنظػػيـ هػػ و األو ػػة ةػػف النحػػرط  ػػ  وكػػلات يةكػػف أف 

 :التنظيـ ال يل رم  أصوؿ وةخرلئ رمةيو ةا توا   ال نرص  الترليو
.وكلة هلؼ ةكلل ةتفؽ رمية -1
.و ول ة ةورو ةف األ  ال خين ر رالقو ةكطوطو -2
.احت اؾ األ  ال    تكقيؽ ال لؼ -3

 :العوامل المؤثرة عمى تنظيم إدارة العالقات العامة
ةت صصوف وال خ اء إل  و ول ال ليل ةف ال واةؿ الةؤث ة رم  تنظيـ إلا ة ال القػرت يحي  ال

 :ال رةو    أت ةنظةو ويتةثؿ أهة ر  يةر يم 

 حجم المنظمة أو الهيئة -أ
رنػػػػلةر تكػػػػوف الةنظةػػػػرت صػػػػغي ة الك ػػػػـ كةػػػػر  ػػػػ  ةنظةػػػػرت ال لةػػػػو ال رةػػػػو وا  تةرريػػػػو 

يؤلير ة رـ إلا ة ال القػرت ال رةػو ورنػلةر تنةػو والةطتحفيرت يةكف لح ص واكل أو اثنيف أف 
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

الوحدة التعلیمیة التاسعة 
تنظیم العالقات العامة 
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ويػػ ن  خػػ اء ال القػػرت ال رةػػو أف الةنظةػػرت الكخيػػ ة والة قػػلة التػػ  ت ةػػؿ  ػػ  إطػػر  الةنر طػػو 
ةثػؿ ، حليلة و   ظؿ التأث  خةواقػؼ الػ أت ال ػرـ كحػ كو  نػ اؿ ةوتػو ز رمػ  طػخيؿ الةثػرؿال

ه و الةنظةرت يكوف للي ر اهتةرـ واضح خ قرةو إلا ات رالقرت ررةو كخي ة الك ـ وتتػرح ل ػر 
ةت صػص  ػ   333  صو الةطرهةو  ػ  رةميػو صػنررو القػ ا  ولػ ا توظػؼ  نػ اؿ ةوتػو ز 

لةنظةػرت الصػغي ة التػػ  ت ةػؿ خت قيػل أقػػؿ   ن ػر تةتمػؾ إلا ات رالقػػرت لم القػرت ال رةػو أةػػر ا
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

 حجم ميزانية العالقات العامة -ب
و أف هنػػرؾ رالقػو خػػيف ك ػػـ ةيزانيػػو إلا ة ال القػػرت ال رةػػو يػ ن خ ػػض  خػػ اء ال القػػرت ال رةػػ

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 ايػػ  الةنرطػػخو   تطػػررل رمػػ  إرطػػرء الخػػ اة  

وهػ   خؿ إن ػر تػؤلت خرلتأكيػل إلػ  أرةػرؿ تتطػـ خرل حػوائيو كق ر ةف اإلرلال والت طيط والتنفي 
 . لائةر    تكقؽ الغ ض ةن ر

أف أت تنظيـ  يل لإللا ة طوؼ يفحؿ خلوف الةيزانيو الةنرطخو الت  تةكف ةلي   (لو يؿ)وي ن 
رػػلال الةػػوال اإلرالةيػػو التػػ  تمػػـز  تال القػػر ال رةػػو ةػػف تحػػغيؿ  وت الت صصػػرت الةطموخػػو واا

لتكقيؽ األهلاؼ الةوضورو الت  وا قت اإللا ة ال مير رمي ر ولػ ا ينخغػ  رمػ  ةػلي  ال القػرت 
ال رةػػو أف يخػػ ؿ قصػػر ن   ػػلو إلقنػػرع اإللا ة ال ميػػر خرلةوا قػػو رمػػ  الةيزانيػػو الةطموخػػو والتػػ  

 . يل ررةر  خ ل ررـ لةوا  و الزيرلة    األط ر ي ب أف تتزا

 العامة تنظرة اإلدارة العميا إلى إدارة العالقا -ج
 تيؤكػػل  خػػ اء ال القػػرت ال رةػػو رمػػ  أف ةػػف خػػيف ال واةػػؿ الةػػؤث ة رمػػ  تنظػػيـ إلا ة ال القػػر

ظةػػرت ةن ال رةػػو نظػػ ة اإللا ة ال ميػػر والتوق ػػرت التػػ  تنتظ هػػر ةػػف إلا ة ال القػػرت ال رةػػو  فػػ 
رم  أف ل ر لو  ةكلول ينصػب خصػفو  ئيطػو  ول  ال القرت ال رةة ينو تنظ  اإللا ة ال مير إ

رمػػ  ةةر طػػو ال القػػرت ةػػا الوطػػرئؿ أو القيػػرـ خنحػػرط ت وي ػػ  وتو ػػل ةنظةػػرت أ ػػ ن تنظػػ  
ة اإللا ة ال مير  ي ر إل  ال القرت ال رةو رم  أن ر وظيفو تطتطيا  قط أف تقلـ الةطررلة إللا  
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إلا ة التطػػويؽ واةتػػلالا  ل ػػػ و النظػػ ة الضػػػيقو الةكػػلولة ت تةػػػل خ ػػض الةنظةػػػرت إلػػ  ارتخػػػر  
تكػت اإلحػػ اؼ الةخرحػػ  لةػلي  الةخي ػػرت أو ةػػلي  اإللا ة القرنونيػػو أو  ال القػرت ال رةػػو واق ػػو

 . ةلي  اإللا ة الةرليو وه و كم ر خةثرخو ةواقؼ اي  طميةو
ةف  رنب اإللا ة رم  ال يكؿ التنظية  إللا ة ال القػرت  وين كس ه ا التصو  اي  اإلي رخ 

ال رةػو  ػػ  ا خ ػػر تخػػلو إلا ة خ يػػلة كػػؿ الخ ػػل رػػف ةطػػتون اإللا ة ال ميػػر و  يتػػرح ل ػػر أف تحػػر ؾ 
 . خفررميو    رةميو صنررو الق ا  لا ؿ الةنظةو

ل ميػر لةطرلػب كةر أف ه ا الوضا يةكف أف يمقػ  خظاللػة الطػمخيو رمػ  ةػلن اطػت رخو اإللا ة ا
ن ريػو إلػ  و ػػول الإلا ة ال القػرت ال رةػو الةت مقػو خركتير رت ػر الةرليػو والخحػػ يو ةةػر يػؤلت  ػ  

 . إلا ة رر زة   تطتطيا أف تؤلت لو هر خفررميو نظ ا  لض ؼ إةكرنرت ر
 ال رةػو نظػ ة اكتػ اـ وتقػلي  يةمي ػر تأةر    كرلو نظ  اإللا ة ال مير    الةنظةػو إلػ  ال القػر

ال رةػػػو  ػػػ  تكػػػويف طػػػة و طيخػػػو رػػػف الةنظةػػػو  ػػػ   تتػػػو   القنررػػػو خػػػأف ن ػػػرح إلا ة ال القػػػر
الة تةػا طػيكوف لػػة ةػ لولو اإلي ػػرخ  كيػث يتوقػا أف تقػػـو الةنظةػو ختطػػويؽ ة ظػـ ةنت رت ػػر 
و ػلةرت ر  ػػ  الة تةػػا  ػػ ف هػػ و النظػػ ة طػػتن كس إي رخيػػر  رمػػ  إلا ة ال القػػرت ال رةػػو ورنلئػػ  

 يكػػؿ التنظيةػػ  إلػػ  أن ػػر ق يخػػو ةػػف تطػػةح اإللا ة ال ميػػر خو ػػول إلا ة رالقػػرت ررةػػو يحػػي  ال
ةطػػتون اإللا ة ال ميػػر وتقػػلـ ل ػػر التطػػ يالت الالزةػػو وتػػو   ل ػػر ا رتةػػرلات الةرليػػو الةطموخػػو 

 . ال رةو خكؿ كفرءة واقتلا  توت نل ل لةت ر الةت صصيف الةؤهميف أللاء ة رـ ال القر

 خمفية مدير العالقات العامة -د 
ةكرنرتػة تػؤث  رمػ  تنظػيـ إلا ة  ي ن  خ اء ال القرت ال رةو أف  مفيو ةلي  ال القرت ال رةػو واا

ال القرت ال رةو ورم  اللو  ال ت تقـو 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 

. وث والت طيط وكؿ الةحكالتوقل يفتق وف إل  الة   و خرلخك
واا ا كرف الةلي   ا  مفيو إرالنيو   ف هنرؾ اكتةرؿ ةؤكل خل  و كخيػ ة أف يكصػ  تفكيػ و  ػ  
ال  ول الت  تنحط الةخي رت لوف أف يوطا ةلا ؾ ه ا التفكي  ليحػةؿ كػؿ الةحػركؿ الةتنورػو 

تػأثي و الطػمخ  الةؤكػل  لمح كو واللا مو    ة ر ت أ  ن ت ـ  ةرهي هر النوريػو ةةػر قػل يتػ ؾ
 . 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 -
.  خي  كةطتحر   ر    لم القرت ال رةوا طت رنو خةكتب  -
. ال ةا خيف األطموخيف -

وطوؼ ننرقش األطرليب الت  يتـ خةقتضرهر تنظيـ ال ةؿ    إلا ة ال القرت ال رةو ةػا األ ػ  
 ػػ  ا رتخػػر  أنػػة   يةكػػف لخركػػث ة ػػيف أف يوصػػ  خحػػكؿ ةػػف أحػػكرؿ تنظػػيـ إلا ة ال القػػرت 

و أ  ا تير  ه ا الحػكؿ أو  اؾ رواةػؿ ت ػص كػؿ هيئػو ال رةو  لؾ ألف ال واةؿ الةتككةو  
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 

ةالئةتػػة لظػػ وؼ كػػؿ ةنظةػػو  األحػػكرؿ التنظيةيػػو إللا ة ال القػػرت ال رةػػو رمػػ  أطػػرس ةػػلن
. وةلن قل تة رم  الو رء خةتطمخرت ةطئوليرت ال القرت ال رةو خ ر

التنظيم عمى أساس الوظائف -1
تةيػؿ خ ػػض الحػػ كرت األة يكيػو إلػػ  تقطػػيـ إلا ة ال القػرت ال رةػػو إلػػ  رػلة أقطػػرـ خػػ أس كػػؿ 

قطػرـ ل ئرطػو ةػلي قطـ ةن ػر ةنطػؽ أو ةػلي  ويػؤلت كػؿ قطػـ وظيفػو ة ينػو وت ضػا هػ و األ
ال القػػرت ال رةػػو وخةقتضػػ  هػػ ا التنظػػيـ قطػػةت إلا ة ال القػػرت ال رةػػو خ كػػلن الحػػ كرت إلػػ 

 :طتو أقطرـ يؤلت كؿ قطـ ةن ر وظيفو ة ينو وه 
ويقػػـو خنحػػػرط اطتقصػػػرءات الػػػ أت ال ػػرـ خػػػيف ال ةػػػرهي   ػػػ  الة تةػػػا  :قسمممم البحممموث-

الةكمػػ  ول اطػػو نتػػرئ  هػػ و ا طتقصػػػرءات وتفطػػي هر خرإلضػػر و إلػػ  ل اطػػو الظػػػ وؼ 
ا  تةرريػػو والطيرطػػيو وا قتصػػرليو وتفطػػي هر إلػػ   رنػػب الل اطػػرت الةت مقػػو خوطػػرئؿ 

 . ا تصرؿ الت  تطت لة ر ال القرت ال رةو
ويقـو ختكليل طيرطو ال القرت ال رةو ووضا األهػلاؼ وتكليػل وطػرئؿ  :طقسم التخطي-

ا تصػػػػرؿ وا تيػػػػر  التوقيػػػػت الةنرطػػػػب وا تيػػػػر  األحػػػػ رص الةالئةػػػػيف لتنفيػػػػ  خػػػػ اة  
. ال القرت ال رةو وتو ي  الةيزانيو الكر يو لكؿ خ نرة 
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قر  لمخ نرة  وهو يقـو خرلت طيط  طت لاـ الوطرئؿ الة تمفو لالتصرؿ طخ :قسم اإلنتاج-
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
ويتػػول  ا تصػػرؿ خةػػوظف  اإللا ة ال ميػػر واأل ػػ ال والةخي ػػرت والةيزانيػػو  :قسممم التنسمميق-

رالة ػػػػـ وتػػػػو ي   ـ إلػػػػ  الكيفيػػػػو الةنرطػػػػخو خ قرةػػػػو والتصػػػػنيا واي هػػػػر ةػػػػف اإللا ات واا
. رالقرت ررةو طميةو ةا تنطيؽ أنحطت ـ ةا أنحطو ال القرت ال رةو

ويقـو ختقػليـ الة رونػو لكػؿ إلا ة ةػف اإللا ات الةتصػمو خنوريػو  :قسم الخدمة اإلدارية-
. ة ينو ةف ال ةرهي  وة اقخو ال لةرت واأل  ال والتحغيؿ والةيزانيو

وهػػو يقػػـو خػرلت طيط لةحػػ وررت  لةػػو الخيئػػو والةطػػرهةو  ي ػػر  :قسممم خدمممة المجتممم  -
. ةثؿ األرةرؿ ال ي يو والصكيو والحؤوف الثقر يو وأنحطو الحخرب واي هر

التنظيم عمى أساس المركزية والالمركزية -2
تأ ػػػػ  خ ػػػػض الةؤططػػػػرت خرألطػػػػموب الة كػػػػزت إللا ة ال القػػػػرت ال رةػػػػو كيػػػػث يت كػػػػز  ةيػػػػا 

 ػػػػ  الةقػػػػ  ال ئيطػػػػ  ورنػػػػة تصػػػػل   ةيػػػػا األنحػػػػطو وةنػػػػة يتكػػػػ ؾ خ ػػػػض ال ػػػػرةميف خػػػػرإللا ة 
الةت صصيف لةةر طو وظيفت ـ      وع الةؤططػو طخقػر  لم طػو الةوضػورو وقػل تم ػأ خ ػض 

ال رةو      ور ر وتقص هر رم  الةق  ال ئيطػ   قػط  تالةؤططرت إل  إهةرؿ وظيفو ال القر
يػث يصػػخح لكػػؿ  ػ ع ةػػف  ػػ وع الةؤططػػو خينةػر تم ػػأ الػػخ ض ال ػ  إلػػ  األطػػموب الة كػػزت ك

ال رةو ال رصو خة الت  تةر س نحرط ر ةف  اللة طخقر  لظ و  ر الةتةيزة و ػ  تإلا ة ال القر
 . 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 
إنحػػرء إلا ة رالقػػرت ررةػػو ة كزيػػو  ػػ  الةقػػ  ال ئيطػػ  هػػ ا إلػػ   رنػػب الفػػ وع والةواقػػا إلػػ  

 . الةكميو عإقرةو إلا ات رالقرت ررةو خرلف و 
ولةر كرنت هنرؾ خ ض الوظرئؼ الت  تتطمب   ل أكخ  ةف طرقو كؿ   ع رم  كلة وتكتػرج 

خ ػض   قػل خػلأت،    الوقت نفطة إل  قل  ةػف الة ونػو لةالئةػو الظػ وؼ الةتخرينػو لكػؿ  ػ ع
الةنظةرت    ال ةا خيف األطموخيف الة كزت والالة كزت لمتةتا خةزاير كؿ ةن ر و   ظؿ هػ ا 
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األطموب تحت ؾ الفػ وع  ػ  وضػا ال طػو ال رةػو ويكػلل كػؿ  ػ ع وا خرتػة ال رصػو  ػ  إطػر 
. الفنيو الةتركو إللا ة ال القرت ال رةو    الةق  ال ئيط  ته و ال طو ةطتفيلا  ةف اإلةكرنر

:التنظيم عمى أساس إعالمي أو اتصالي -3
 :تقطـ إلا ة ال القرت ال رةو تخ ر  ل لؾ إل  التقطيةرت الترليو

 :األسموب التصالي العام: أولً 
وتتػػوزع ةطػػؤوليرت األقطػػرـ  ػػ  هػػ ا األطػػموب رمػػ  أطػػرس وطػػرئؿ ا تصػػرؿ ال ةرهي يػػو التػػ  

مصػػػػكر و يتػػػػول  صػػػػيراو الخيرنػػػػرت تو ػػػػة  طػػػػرئم ر إلػػػػ  ال ة ػػػػو  ال ػػػػرـ  يكػػػػوف هنػػػػرؾ قطػػػػـ ل
الصػكفيو وتوزي  ػػر وتنظػيـ الةػػؤتة ات الصػػكفيو و رريػو ال القػػرت خرلصػكفييف خرإلضػػر و إلػػ  
إصلا  صكيفو الةؤططو وي صص قطـ آ   لإل ارػو والتميفزيػوف وثرلػث لإلنتػرج الطػينةرئ  

ة  أكيرنػػػػر و اخػػػا لمنػػػػلوات وهكػػػػ ا وي تةػػػػل هػػػ ا التقطػػػػيـ رمػػػػ  الوطػػػػيمو اإلرالةيػػػو ولػػػػ لؾ يطػػػػ
 . خرألطموب اإلرالة  أو الوظيف 

 األسموب التصالي النوعي : ثانيا
 ػػ  هػػ ا األطػػموب يػػتـ توزيػػا ال ةػػؿ رمػػ  األقطػػرـ رمػػ  أطػػرس ال ةػػرهي  النوريػػو لمةؤططػػو 
 يو ل قطـ لالتصرؿ خرلةطتثة يف وثرن  لمةطت مكيف وثرلػث لمةػو ليف و اخػا لمةت  ػليف كطػب 

قرت ػر ويكػوف كػؿ قطػـ ةطػؤو   رػف  رريػو رالقػرت الةؤططػو خكػؿ طخي و نحػرط الةؤططػو ورال
قطػرع ةػف هػػ و القطررػرت طػواء كػػرف  لػؾ خرطػت لاـ وطػػرئؿ ا تصػرؿ الةخرحػ ة أو خر طػػت رنو 

. خرلوطرئؿ ال ةرهي يو

 األسموب التصالي المزدوج: ثالثاً 
 ةػػػرهي  وي تةػػػل هػػػ ا األطػػػموب رمػػػ  ت صػػػيص خ ػػػض أقطػػػرـ اإللا ة لالتصػػػرؿ خقطررػػػرت ال

الةؤث ة رم  الةؤططو خحكؿ ةخرح  خرإلضر و إل  خ ض األقطرـ اإلرالةيو التػ  تقػـو 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 -
والة ر ض وتوزيا ال لاير    الةنرطػخرت ال رةػو وال رصػو ، وة ةتة إرلال الكفالت وال كالت

وتنظػػيـ الةطػػرخقرت ال يرضػػيو والثقر يػػو وايػػ   لػػؾ ةػػف األنحػػطو التػػ  ت ػػلؼ إلػػ  الت  يػػة رػػف 
. ال رةميف و  ا ال وح الة نويو خين ـ

 قطـ الحؤوف ال رةو-
ئةو    الة تةا وتكػ ص وي تـ ه ا القطـ خرلة تةا الةكم  وال يئرت التح ي يو والتنفي يو القر

 خ ػػػض الةنظةػػػرت رمػػػ  أف ت  ػػػؿ لمحػػػؤوف ال رةػػػو قطػػػـ أو أكثػػػ  ةػػػف أقطػػػرـ إلا ات ػػػر وأكيرنػػػر  
. 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 

. رةر   ق يخو الصمو خ ر ةف نركيو أ  نلت  تؤلت أو اوخيف إلا ات الةنظة
 :قطـ الحؤوف الةرليو واإللا يو-

لكػػ  تػػؤلت أقطػػرـ ال القػػرت ال رةػػو وظرئف ػػر رمػػ  أكةػػؿ و ػػة ت صػػص ة ظػػـ اإللا ات قطػػـ 
ةطػػتقؿ لمحػػؤوف اإللا يػػو والةرليػػو وتكػػوف ةطػػؤوليتة األطرطػػيو إةػػلال األقطػػرـ الفنيػػو خرلة ػػلات 

يتطمخ ر ال ةؿ الفن  وه ا القطـ ةف األقطػرـ األطرطػيو التػ  يصػ ب ا طػتغنرء واأللوات الت  
 . رن ر

  :طرق تنفيذ نشاطات العالقات العامة
كطب ةر ، أ  ن إل ت تمؼ ط ؽ تنفي  النحرطرت    ة رؿ ال القرت ال رةو ةف ةنظةو 

 ال نطتطيا ، كطب تأييلهر إل وال ةرهي  الت  تط   ، يالئـ أهلاؼ كؿ ةنظةو وأنحطت ر
أو أف الةزج خين ةر هو ، الككـ الةطخؽ رم  ن ررو ط يقو ةر رم  كطرب ط يقو أ  ن

. الط يؽ األ ضؿ لتكقيؽ وظرئؼ ال القرت ال رةو
إ  أف ه ا   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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 :رة داخمية لمعالقات العامةإنشاء إدا -أ 
وي ن  ت طيل وهيكمو إلا ة ةتكرةمو لم القرت ال رةو ل ر وض  ر الةطتق  وكيرن ر    ال يكؿ 

ل ر ةطؤوؿ وتؤلت ، ـ الة تصيف الةةر طيف لم القرت ال رةوضت، التنظية  الكم  لمةؤططو
وال لؼ ال ت ت اب    أنحطو طخقر لطخي و الوظيفو والةطؤوليرت الت  تقا رم  ررتق ر

 :وةف أهـ ةزاير إنحرء إلا ة ةت صصو ن ل، تكقيقة ةف و اء إنحرء ه و الوظيفو
 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 .
  األطخرب اي  الة منو لمةحكالتيةكن ر إل اؾ .
 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 .

لم القرت ال رةو تةتمؾ ال ليل ةف الةزاير والةكرطف   ف   اـ أف ط يقو إنحرء إلا ة لا ميو
:ل ر  ةمو ةف ال يوب نو زهر   

 قل يقمؿ ةف أهةيو اللائ ة ، إلا ة ال القرت ال رةو ةا ةوظف  اإللا ات األ  ن طا تال
.    نظ  هؤ ء

 تةل لإللا ات األ  ن الة ونو ، تكوؿ إلا ة ال القرت ال رةو ةف إلا ة اطتحر يو
. إل  إلا ة تنفي يو تقـو خرألرةرؿ اليوةيو الت  تطمخ ر ةن ر اإللا ة ال مير، ا طتحر يو

 :الستعانة بمستشار خارجي لمعالقات العامة -ب 
 صص  زءا ةف أوقرت رةمة أو يخح ص ةت صص    ال القرت ال رةو  ا طت رنووت ن  

وقل يكوف ةنظةو ، وقل يكوف   لا واكلا ولة رةالء ةت لليف وة تمفيف، كمة لةنظةو ة ينو
 لا ات وكرلو إرالنيو ة ينووقل يكوف إلا ة ةف إ، ول ر ال ليل ةف ال ةالء رم  ةطتون اللولو

الةكت ؼ ال ت ي ةؿ خحكؿ ةطتقؿ لواكل "والةطتحر  ال ر    كةر ي   ة  يميب ليطم  هو 
 . "وتغط  اطتحر اتة كؿ  وانب ال القرت ال رةو، أو أكث  ةف ال ةالء

كةر يةكف أف ينظ  إلية رم  أنة الح ص ال ت يطررل اإللا ة رم  صيراو ال طط أو 
. وهنر ي تخ  ةطتحر  لإللا ة وليس خليال رن ر، ال رـتطوي  ال أت 
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 :وةف أهـ ةزاير ه ا األطموب
   األةو  خةوضوريو ترةو لوف التأث  خرل ال رت  إل قل ة الةطتحر  رم  النظ

 . الح صيو الت  قل تو ل خيف أ  ال إلا ة ةر خرلةنظةو
  الة تةلة خككـ ت رةمة  ا طتفرلة ةف ال خ ة الواط و لمةطتحر     ة رل و الةحكالت

. ةا ال ليل ةف الةؤططرت
  الة ر ات الةت للة لمةطتحر  نظ ا  تصرلة خوطرئؿ اإلرالـ وت رةمة ةا الةحكالت

إضر و إل  و ول خ ض الةت صصيف      وع الة نو    ةكتخة ، الةتنورو والةتك  ة
تة ةا وطرئؿ كث ة رالقر والت  قل   تتو      إلا ة ال القرت ال رةو خرلةنظةو

اإلرالـ وال  رت التح ي يو والطيرطيو 
  ةنتظةر   ل لـ تقضية  اتخر  ،   ي تخ  الةطتحر  ال ر    رخئر رم  ةيزانيو الةؤططو ،

خة ن  أنة   تكوف رم ، إ  إ ا اطت رنت خة الةؤططو خصفو ةطتة ة ولائةو
. لـ تطت لةة إ االةؤططو التزاةرت ةرليو نكوو 

 :ت رنو خةطتحر   ر    لم القرت ال رةو ن ل ةر يم وةف ريوب ا ط
 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. 
  و لؾ كونة ح ص ا يب رف ، اللا ميورلـ الة   و خرألطخرب اي  الة منو لمةحركؿ

. الةنظةو  ال ي ب إطالرة رمي ر

  :الجم  بين اإلدارة الداخمية والمستشار الخارجي -ج 
وتو ل ال ليل ةف الةنظةرت الت  تتخا ه ا ، وه  الط يقو الت  ت ةا خيف األطموخيف الطرخقيف

  الةزاير الةةزو و لكمتر ال اخو    تقميؿ ال يوب والكصوؿ رم إل وه ا  ا ا ، األطموب
أف الةنظةو تطتطيا أف تطل النقص    اإللا ة اللا ميو    خ ض  إل إضر و  الط يقتيف
ةف ال خ ة النرل ة الت  تكتر  ر  كيث يو   نورر   خر طت رنو خرلةطتحر  ال ر   ، تالةحكال

 . الةنظةو لة رل و ةوقؼ ة يف
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 الوحدة العاشرة
األساليب والهياكل التنظيمية إلدارات العالقات العامة

ّالبشرية تاريخ مثل قديم التنظيم تاريخ إنّ  ّاألولى منذ الناس احتاج فقد، تجميع إلى األيام
عدّ ت ّ الميام ىذه أن ورغم،ّأوّالمأوى الغذاء أو الحماية كانت ربما حددةمّ  أىداف لتحقيق أنفسيم
األفراد يمجأ .واضحة كانت األعمال األفرادّإلنجاز نشاطات تنظيم إلى الحاجة أنّ  إال،ّبدائية
بوضوح عنو اإلفصاح الّيستطيعونّمابّ ورّ  مشترك ىدف لدييم كان إذا المنظمات تكوين إلى

اليدفّالمشترك ىذا تحقيق وألجل،ّتحقيقّالذات مثل ًاّدعقّ مّ  أو الصداقة مثل اًّبسيط لكونو
العممية واإلجراءات والتفاعالت النشاطات التيّترسم القواعد من مجموعة المنظمة تصنع
ّ.واألىداف الغايات لتحقيق
من مّمجموعةقدّ ي ّّأو،ّلمسموك حددةالمّ  األىداف بمجموعة المنظمة إلى بانتمائو الفرد ويمتزم

وتتأثر،ّالتنظيم إلى اإليجابيةّالنضمامو المنافع أجل من سموكو عمى القيود ويقبل،ّالتنازالت
المحيطة االجتماعية البيئة أنّ  كما البناءّاالجتماعي بتكوين المنظمات لتكوين األفراد دافعية
.تطويرّالتنظيم في كبير شأن ليا التنظيم بعممية

ّمشاكللمجا تواجو عندما ضرورية المنظمات صبحوتّ  مستقبمية أىداف أو معقدة تمعات
أنّ  مالحظة مع،ّبأنفسيم مسؤوليةّتنفيذىا لأوّتحمّ  مواجيتيا األفراد عمى ريتعذّ  ستراتيجيةا

ّالقيام ال ايتذا المنظمات ىذه ّّو األفراد خالل من إال بيا المنوطة بالميام يمكنيا ىذاّأنفسيم
الطويمة مسيرتيا عبر البشرية لو متتوصّ  إداري اختراع أو حضاري ىوّإبداع التنظيم أن يعني

ّ.والتغير العيش ومتطمبات الحياة لمواجيةّتحديات

التنظيم مفهوم
بسبب وذلك،ّاإلداريّالمعاصر الفكر في اًّتعقيد اإلدارية المفاىيم أكثر من التنظيم مفيوم عدّ يّ 

عممية أو كنشاط التنظيم إلى النظرةّبينّوالخمط والباحثين والمفكرين اإلداريين كتابات دتعدّ 
.اإلدارية العممية نطاقوّفيّتتم إطار أو ىيكل أو كبناء إليو النظرة
ّواتّ  ألىمية العمماء رؤية الختالف اًّوفق التنظيم مفاىيم دتتعدّ  وكثرة مجاالتو ساعالتنظيم

مفيد شيء بكلّ  المنظمة يشملّتزويد جداًّ واسع بمعنى التنظيم إلى ينظر فالبعض،ّوظائفو
ّ.والتنظيمّالبشري المادي التنظيم نويتضمّ  بوظيفتيا لمقيام
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كبير عدد وىناك.ّ"ىدفّمشترك تحقيق إلى ييدف إنساني عتجمّ "ّالتنظيم اآلخر البعض ويرى
المسؤوليات وتحديد العمل تقسيم تصميمّأساسياّمرحمة" وأنّ  عمى التنظيم إلى ينظر العمماء من

."اليدف لبموغ الالزم التنسيق لتحقيق العمل عنّتقسيم الناشئة والعالقات والسمطات
لتحقيق النشاطّالالزمة أوجو تحديد" أنو عمى لمتنظيمّ"ايرويك"ّتعريف يأتي اللمجا ىذا وفي
".أفراد إلى إسنادىا يمكن بحيث مجموعات في وترتيبيا ىدف أي

التنظيمي الهيكل مفهوم
األقسام من وتضمّ  وما المنظمة لمكونات الموضح اإلطار" وبأنّ  التنظيمي الييكل رفعّ  قدل

ّعن تتفاعل أن ينبغي التي ولالتصاالت،ّعمييا تندرج لمستويات المحددأوّ تتبعو التي والفروع
والييكلّ،ليا عطىت ّ التي والصالحيات ولممسؤوليات بيا تنيض التي واألنشطة طريقيا

الذي الرسمي اإلطارّفيو،ّالحي لمكائن بالنسبة الفقريّالعمودك لممنظمات بالنسبة التنظيمي
."واألعضاء األجزاء لكّوحولو فيو تتجمع

تقوم الوظائف أو الميامّشبكات من مؤلف نظام التنظيمي الييكل نّ أ باختصار القول ونستطيع
.معاًّ والمجموعاتّاألفراد أعمال تربط التي واالتصاالت العالقات بتنظيم
وىي لممنظمة قوةّدرصم يكونان ىامين عنصرين نيتضمّ  أن يجب الجيد التنظيمي والييكل
أىداف لتحقيق بفاعمية الميامّإنجاز لجأ من والتنسيق ،االختصاص بحسب العمل تقسيم

البيئية المتغيرات معيتالءمّكيّل التنظيميّالييكل تعديل من بد وال،ّأفضل بشكل المنظمة
دخال .الحديثة المتطمباتّمع يتالئمكيّل والحديث الجديد وا 
ىذه ومن،ّالمنظماتّلكىيا في تتوفر أن يجب التي العوامل معرفة من بد ال ،السياق ىذا وفي

انكّإذا يتأثر العمل أنّ  حيث،ّموقعيا،ّاحياتي ةمدّ ،ّبيراًّك أو صغيراًّ انك إن حجميا :العوامل
ّمساندةّأخرى فروعّأو واحد زكمّر ىناك ّّالتنظيمي الييكل ويتأثر، ّالتخصص ةجبدّرأيضًا

التنظيمي الييكل انك مماكّمحدودة العمل في المطموبة التخصصّدرجةتّانك فكمما،ّيياف
.وبالعكس بسيطاًّ

،ّالمسؤولياتّليحدد موظف لكل وظيفي ووصف لمعمل تقسيم المنظمة في يكون أن بد وال
وفي،ّتنظيمية خريطةّفي توضع التي سيرىا يفيةكّو،ّفييا والسمطة اإلدارات ميمات ذلككّو
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أجيزة وجود وىو ،بو القيام ةودقّ ّتوومتابع العمل ذيلتنف ضروريّو ىام عنصر اإلداري التنظيم
ّ.وتدريبيا البشريةّبالموارد االىتمام إلى باإلضافة،ّرقابية

التنظيمي الهيكل إعداد خطوات
إحداث يستمزمّربما األمر نّ إف قائمة منظمة حالة في التنظيمي الييكل تصميم إعادة عند

وقد،ّجديدة إدارية وحدة فيّبعضلا بعضيا مع القائمة اإلدارات بعض دمج أو،ّجديدة إدارات
تتم الحاالت لّ ك وفي،ّاإلدارات ضعلب اإلداريّالمستوى رفع أو خفض التنظيم إعادة عن ينتج

نتيجة يمظالتن إعادة عممية تتمّ  وقد،ّالجديدة لإلدارة ةسالرئيّوالميام األساسي اليدف صياغة
ّإلى المنظمة فصل طريق عن سكالع أو واحدة منظمة في تماماًّ منفصمتينّمنظمتين دمج

الترتيباتّعمى بناءًّ التنظيمي الييكل تصميم إعادة تتم تالحاال لك وفي،ّمنفصمتين منظمتين
ّالجديدة ّإدارة لكل والميام لألىداف وصف عمى وبناءًّ، ّواضحّتنظيمي ودليل، في أما،
األساسي ونظاميا إنشائياّقرار عم يتناسب تنظيمي ىيكل تصميم يتم فإنو الجديدة المنظمة

ّأساسية وميام أىداف صياغة مع،ّاألساسيةّورسالتيا إنشائيا من يالرئيس اليدف يوضح الذي
أو التنظيمي البناء ةيعمم نأ القول ويمكن،ّمتكامل تنظيميّدليل وعمل،ّىاإنشاّؤ يتم إدارة لكل

ّ:ةالتالي الخطواتّتمزمست إعادتو
.تحديدّاألىداف -1
ّتنفيذه وبمالمط العمل في المختمفة النشاطات أوجو تحديد -2 ،اإلنتاجّنشاطات مثل،

.الخّ...التمويل،ّاألفراد،ّالتسويق
فيّوتجميعياّالرئيسية النشاطات ىذه من نشاط لك في المطموبة العمميات تحديد -3

.إدارية وحدات
.عممية لك في المطموبة الوظائف تحديد -4
.شاغمييا في المطموبة والمؤىالت،ّوظيفة لك واجبات تحديد -5
.المطموبة بالوظائف وتكميفيم األفراد تعيين -6
،عواتقيم عمىّالممقاة الواجبات ممارسة من يتمكنوا لكي األفراد ليؤالء السمطات إعطاء -7

.بينيم العالقات وتحديد
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ّالمكان لثم بالعمل الخاصة واإلمكانيات التسييالت توفير -8 ،اآلالتّ،المواد،
.الخ...ّاألدوات

 العوامل المؤثرة في تصميم الهيكل التنظيمي
أيّتكوينّ،ّيعنيّتصميمّالييكلّالتنظيميّتجميعّاألنشطةّفيّإداراتّأوّأقسامّفيّالمنظمة

ّالتنظيمية ّالوحدات ،ّ ّالوحدات ّتكوين ّعممية ّالتنظيميّوتستيدف ّالتصميم ّأو التنظيمية
بّالتضاربّوالصراعاتّواالزدواجّفيّالمساعدةّفيّتحقيقّالتنسيقّإلنجازّاألنشطةّوتجنّ 

ّاألنشطة ّتنفيذ ّالبنّ ّفضالًّ، ّالمساىمة ّبعالقاتوّعن ّلممنظمة ّالتنظيمي ّالييكل ّبناء ّفي اءة
ّالمختمفة ّىذهوكذلكّتجنّ ، ّكانّحجم ّالوظائفّميما ّمن ّأيّوظيفة ّأوّّبّإىمال الوظيفة

ّ.درجةّأىميتيا
ّأنّتكوينّالوحداتّالتنظيميةّىوّتخصصّّ،عندّمناقشةّمبادئّالتنظيم سبقّأنّأوضحنا

عمىّوحداتّتنظيميةّغيرّأنّوحداتّالتحميلّّأفقيّحيثّيتمّتقسيمّاألعمالّواألنشطةّأفقياًّ
ملّالذيّليسّالنشاطّأوّالعّوّىناّىيّالوحدةّالتنظيميةّسواءّكانتّقسمّأوّإدارةّأوّقطاع

ّ.يقومّكلّفردّبإنجازهّداخلّالوحدةّالتنظيميةّأوّالمنظمةّبصفةّعامة
ّباختصارّ ّبعضيا ّذكر ّوسنتناول ّالعوامل ّمن ّبمجموعة ّالوحداتّالتنظيمية ّتكوين ويتأثر

ّ:عمىّالنحوّالتالي
ّ

ماّزادتّدرجةّتقسيمّالعملكمّ .ّقةّفيّالمنظمةطبّ صّالمّ درجةّتقسيمّالعممّأوّالتخصّ  -1
.احتمالّزيادةّعددّاإلداراتّواألقسامّإلىماّأدىّالمنظمةّكمّ ّالمطبقةّفي

عندماّتتعددّأنشطةّالمنظمةّوتتنوعّمنتجاتياّأو.ّعّأنشطةّالمنظمةّأوّالمنتجاتتنوّ  -2
ّالمقدمة ّاألعمالّإفّ،خدماتيا ّبإنجاز ّلمقيام ّوأقسام ّإدارات نشاء ّوا  ّالعمل ّتقسيم ن

.باتّاالىتمامّبكلّنشاطتطمّ مّ ّالمرتبطةّبكلّنشاطّأوّمنتجّيصبحّضرورةّتفرضيا
ّلممنظمة -3 ّالجغرافي ّاالنتشار ّدرجة ّاتّ كمّ . ّتخدمياما ّالتي ّالجغرافية ّالرقعة سعت

تجزئةّّإلىميلّالمنظمةّّإلىماّأدىّىذاّالمنظمةّوكمماّتعددتّالمناطقّالجغرافيةّكمّ 
ّثمّ  ّومن ّحدهّالعمل ّعمى ّمنطقة ّكل ّخدمة ّفي ّتساىم ّإدارات ّإنشاء ،ّ مّيتالءبما
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وبمدىّكبرّأوّصغرّكلّمنطقةّتتوقفّدرجةّالتقسيمّ،ّعةّكلّمنطقةّمنّناحيةوطبي
.المطموبّتطبيقياّمنّناحيةّأخرى

والنمو.ّكبرّحجمياّإلىىّىذاّماّأدّ لّنموّالمنظمةّكمّ عدّ ماّزادّمّ كمّ .ّحجمّالمنظمة -4
ّأشكاالًّ ّيأخذ ّأنو ّأو ّكثيرة ّبطرق ّيحدث ّأوّّقد ّالمنتجات ّخالل ّمن ّيكون متعددة

وقدّيكونّمنّخاللّالتوسعّفيّنشاطّواحدّأوّعنّطريقّاالندماجّبينّ،ّاألنشطة
ّوأخرى ّذلكّ،منظمة ّغير ّأو ّالحاالتّفإ، ّمنّىذه ّحالة ّيتطمبّّنّ وفيّكل األمر

مّمعّطبيعةّوتقسيمّالعملّبحيثّيتواءّفيّالييكلّالتنظيميّودرجةّالتخصصّتغييراًّ
ّالمّ  ّحققّوكذلكّتضخّ النمو ّاألعمالّالمطموبّإنجازىا ّيتّومنّثمّ م طمبّاألمرّفقد

ّأيضاًّ ّإنشاءّأقسامّجديدة ّّويرتبطّالنمو، ّكانّاالتجاهّأيضًا بدرجةّالالمركزيةّفكمما
فقدّيترتبّعمىّىذاّاحتمالّزيادةّدرجةّتقسيمّالعملّّ،نحوّالالمركزيةّأكثرّإلحاحاًّ

.وبالتاليّإنشاءّالعديدّمنّاألقسامّواإلدارات
ّيترتبّعمىّ.رّالتكنولوجيالتغيّ  -5 ّالتغيرّالتكنولوجيّّقد ،طرقّاإلنتاج)ارتفاعّدرجة

ّالتسويق ّنظم ّاإلدارة، ّنظم ّاآللية، ّ..التجييزات ّالخ. ّالتغيير( فاليياكلّّ،ضرورة
ّمنّ ّىذا ّكان ّالتخصصّسواء ّدرجة ّأو ّواألقسام ّاإلدارات ّعدد ّوكذلك التنظيمية

ّألخرى ّوحداتّإنتاجية ّأوّضم ّأقسام ّإلغاء ّأو ّإداراتّجديدة ّإنشاء ّخالل كانّّو،
ّالحاسبّاآلليالست ّالمعاصرةّ–خدام ّلمتكنولوجيا ّعمىّ–كنموذج ّىامة تركيبّّآثار

ّعام ّبشكل ّالتنظيمي ّالسموك ّوطرق ّعناصره ّوتكوين ّالتنظيمي ونستطيعّّالييكل
ّ:إجمالّتمكّاآلثارّفيّاآلتي

ّالترابطّفيّىيكلّ- ّأعمىّمن ّالحاسبّاآلليّدرجة ّاستخدام التنظيمّيتحققّعن
ّ ّتتكامل ّوتتوثّ حيث ّتجميعّاألجزاء ّإجراءات ّفي ّلموحدة ّنتيجة ّعالقتيا ق

ظمّلمتخطيطّالشاملّباعّنّ تّ وا،ّالمعموماتّوتنميطّاإلجراءاتّفيّمعالجةّالبيانات
.التنظيمّكوحدةّمتكاممةّإلىتتجاىلّالفواصلّبينّاألقسامّواإلداراتّوتنظرّ

فيّ.ّاألفرادّوىوّعنصرّىامّمنّعناصرّالتنظيمّإلىتتجوّآثارّالحاسبّاآلليّ-
ّفإ ّالمجال ّفيّّنّ ىذا ّالعاممين ّأعداد ّتخفيض ّىي ّالمشاىدة ّاآلثار أىم
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ّيحلّ  ّالحاسبّمحمّ ّالتخصصاتّالتي ّاليدوية)يا ّالمكتبية ّ(كاألعمال والحاجةّ،
ّعنّاستخدامّّإلى ّالتيّتنشأ ّلشغلّالوظائفّالجديدة أفرادّذويّمياراتّخاصة

منّ.ّوغيرىمّمنّأصحابّالخبرةخططيّالبرامجّومّ ،ّميّالنظمحمّ الحاسبّمثلّمّ 
ّأخرى ّفإناحية ّّوّنّ ، ّاالجتماعية ّالوظائفّالمراكز ّلشاغمي ّالنسبية األىمية

التباينّنتيجةّلمتغيراتّالسابقةّوعمىّذلكّتختمفّموازينّالقوىّّإلىالمختمفةّتميلّ
.فيّالتنظيم

ّ
التنظيمّراتّىيكميةّفيّدخالّتغيّ ،ّكانّالّبدّمنّإنتيجةّالستخدامّالحاسبّاآللي-

ّلياّتمسّالعممياتّالتيّتمّ  ّتطبيقّالحاسبّبالنسبة وكذلكّالعممياتّالمرتبطةّ،
ّبيا ّالتغيّ . ّىذه ّالمركزيةوتركزت ّمن ّأعمى ّدرجة ّفي ّخطوطّّوّ،رات تقصير

ومنّثمّ،ّنطاقّأوسعّلإلشرافّإلىبماّيترتبّعمىّذلكّمنّااللتجاءّ،ّاالتصال
ّاتّ  ّالجانب ّذلك ّفي ّالتنظيم ّىيكل ّنمط ّبدالًّالّإلىجو ّالمفرط ّالنمطّّنمط من

ّ.الطويل
ّ
ّزادّمعدلّنموّالمنظمةّكمّ كمّ .ّمعدلّنموّالمنظمة -6 ّما ّأدىّىذا ،كبرّحجمياّإلىما

وقدّ،ّفقدّيكونّمنّخاللّتنويعّالمنتجاتّأوّاألنشطة،ّوالنموّقدّيحدثّبطرقّكثيرة
وفيّ.ّأوّغيرّذلكّ،يكونّمنّخاللّالتوسعّفيّنشاطّواحدّأوّعنّطريقّاالندماج

ّالحاالتّفإّكل ّىذه ّمن ّيتطمبّتغييراًّّنّ حالة ّودرجّاألمر ّالتنظيمي ّالييكل ةّفي
ّيتالء ّبحيث ّالعمل ّوتقسيم ّالمالتخصص ّالنمو ّطبيعة ّمع ّتضخمّم ّوكذلك حقق

ّإ ّالمطموب ّثمّ األعمال ّومن ّأيضاًّّنجازىا ّجديدة ّأقسام ّإنشاء ّاألمر ّيتطمب ،ّفقد
ّ.بدرجةّالالمركزيةأيضًاّّيرتبطّالنموّو
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ّعدّ ّيتمّ  ّعمى ّتنظيمية ّوحدات ّفي ّواألعمال ّاألنشطة ّوتجميع ّالتنظيمية ّاليياكل ةّتصميم
االختالفّبينّالمشاريعّّإلىواألسسّّويعودّاختالفّأوّتعددّىذهّالمعايير،ّأسسّأوّمعايير

ّتفشلّتماماًّيمكنّأنّّنعيّ مكنّأنّتنجحّفيّمشروعّمّ فالمعاييرّالتيّيّ ،ّاالقتصاديةّالمختمفة
ّمنّالمعروفّأنّ  ّأنو ّالّتعتمدّّفيّمشروعّآخرّكما ّالكبيرة ّوالصناعية ّالتجارية المشاريع

نّ  معّطبيعتياّّةّأسسّحتىّيكونّتنظيمياّمالئماًّماّتأخذّبعدّ عمىّطريقةّواحدةّفيّتنظيمياّوا 
ّ.عتبرّالتنظيمّوسيمةّفعالةّتساعدّاإلدارةّعمىّتحقيقّأىدافياويّ .ّوظروفيا
مكنّتصنيفياّفيّخمسّإالّأنوّيّ ،ّسسّتجميعّاألنشطةّفيّوحداتّتنظيميةّعديدةأ ّّومعّأنّ 

ّ:مجموعاتّأساسيةّعمىّالنحوّاآلتي
.تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالوظائفّالرئيسية -1
.تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّمرحمةّالعمل -2
.تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالمناطقّالجغرافية -3
.الخدماتّوّتجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالسمع -4
.تجميعّاألنشطةّعمىّحسبّالعمالء -5

 التنظيم الداخمي ألعمال العالقات العامة
إقامةّعالقاتّطيبةّمعّفئاتّالجميورّالمختمفةّإلىّّتحتاجّكلّمنشأةّصغيرةّكانتّأوّكبيرة

ّبيا ّالمتصمة ّّيوف، ّصاحبياالمنشأة ّوىو ّالمنشأة ّمدير ّيتصل ّالحجم ّّصغيرة أغمبّفي
ّالناسّ ّبجميع ّاتصاالًّاألحيان ّبالمنشأة ّشخصياًّّالمتصمين ّعامالًّ، ّيستخدم ّأكثرّّفيو أو

ّّلمساعدتو ّمنّفي ّمحدود ّعدد ّمن ّبنفسو ّالمنشأة ّإليو ّتحتاج ّما ّبشراء ّيقوم ّوىو عممو
ّ.منّالعمالءّالذينّيعرفيمّحقّالمعرفةّعددّصغيرّنسبياًّّىإلكماّأنوّيبيعّّ،الموردين

ّأنّ  ّبيد ّويزداد ّالمنشأة ّحجم ّيكبر ّعندما ّعّ و ّمن ّبيا ّالمتصمين ّالناس ّوموردينّمّ عدد ال
ّالمختمفةّ،وعمالء ّالحكومية ّالييئات ّمع ّعالقاتيا ّتزداد ّتتقدم، ّعندما ّّأو الجميورّإلى
ّّلالكتتاب ّالناسّفي ّبكل ّبنفسو ّباالتصال ّيقوم ّأن ّالمنشأة ّمدير ّيستطيع ّلن رأسّماليا
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مسألةّّمّتسمحّلوّبذلكّفإنّ وقتوّوماّلديوّمنّمشكالتّلإلىّّباإلضافة،ّالمتصمينّبالمنشأة
ّتنقمبّإلّفيّحدّ ّاالتصال ّتحتاجمشكمةّمّ ّىذاتيا تكميفّشخصّأوّأكثرّلمقيامّإلىّّعقدة

وّمنّكماّأنّ ،ّعاتقّالمديرينّمنّناحيةعمىّّبأعمالّالعالقاتّالعامةّوذلكّلتخفيفّالضغط
ّفإنّ  ّأخرى ّالعالقاتّالعامةّناحية ّّمشاكل ّممّ في ّمعقدة ّتصبح ّالكبيرة ّيستدعيّالمنشأة ا

ّ.غّشخصّأوّأكثرّلدراستياّوالتخصصّفييااألمرّأنّيتفرّ 
ّشركاتفنجدّمثاًلّالّ،أىميةّالعالقاتّالعامةّبحسبّنوعّالنشاطّالذيّتزاولوّالمنشأةوتختمفّ
ّ ّاالتصاالت)الخدمية ّالطيران، ّأكثرّمنّغيرىاّّ(المصارف، ّبأعمالّالعالقاتّالعامة تيتم

ّ.(شركاتّالنفط،ّمعملّصمب)ّاإلنتاجيةالشركاتّّمثلّمنّالمنشآتّاألخرى
ىيئةّمتخصصةّمنّخبراءّإلىّّوعندماّيصبحّمنّالضروريّإسنادّأعمالّالعالقاتّالعامة

ّ:ىذهّالطرقّإحدىّباعإتّ مكنّلممنشأةّي ّّ،العالقاتّالعامة
ّإضافية -1 ّكوظيفة ّأعمالّالعالقاتّالعامة ّأوّرؤساءإلىّّإسناد ّمديريّالمنشأة أحد

ّ ّعالوة ّبيا ّاألصميّىعماألقسام ّعممو ّيّ ّ،فمثالًّ. ّمديرّقد ّالمبيعاتّأو كمفّمدير
ّعمموّ ّبجانب ّالعامة ّالعالقات ّبأعمال ّبالقيام ّالمستخدمين ّمدير ّأو المشتريات

دّإليوّأعمالّسنّ الشخصّالذيّيّ ّىذهّالطريقةّىوّأنّ إلىّّووالنقدّالذيّيوجّ .ّاألصمي
ّويخصصّلي ّالكافي ّاالىتمام ّيولييا ّلن ّالعامة ّماّالعالقات ّبقدر ّمجيوده ّمن ا

ّ.الوظيفةّاألصميةعمىّّيصرفو
حسبعمىّّعددّمنّمديريّأوّرؤساءّاألقسامّكلّ ّىإسنادّأعمالّالعالقاتّالعامةّإل -2

ّالصناعيةّ،اختصاصو ّوالعالقات ّالمستخدمين ّقسم ّمدير ّّفيشرف أعمالّعمى
ّعّ  ّمع ّالمنشأةمّ العالقات ّوموظفي ّال ّالمبيعات، ّقسم ّمدير ّّويشرف أعمالّعمى
اقّالماليةّويشرفّمديرّقسمّاألوّر،ّعيّومستيمكيّمنتجاتّالمنشأةوزّ العالقاتّمعّمّ 

ويشرفّمديرّقسمّ،ّأعمالّالعالقاتّمعّمساىميّالشركةّىعم(ّاألسيمّوالسندات)
فيّّوتستعينّالمنشأة.ّوىكذاّ..المنشأةأعمالّالعالقاتّمعّمورديّعمىّّالمشتريات

ّاستشاريّمتخصص ّبخبير ّلممساعدةأعفيّّالوقتّنفسو ّالعالقاتّالعامة فيّّمال
ّالعامة ّالعالقات ّبرامج ّوضع ّالمنشآتّ. ّظروف ّمع ّيتفق ّالتنظيم ّمن ّالنوع وىذا
ّ.الصغيرةّأوّالمتوسطةّالحجم
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ّاتّ  -3 منّاالستعانةّبخبيرّوّبدالًّغيرّأنّ ّ،(2)ّفيّالنمطّرقمباعّطريقةّالتنظيمّالواردة
ّيّ  ّرئيسّمتخصصعيّ استشاري ّأو ّمدير ّّن ّفي ّويّ أعمال ّالعامة ّكلّالعالقات فرغ

ّيوف.ّتقومّبياّاألقسامّالمختمفةالتيّّأعمالّالعالقاتّالعامةّىمجيودهّلإلشرافّعم
ّوبرامجياّ ّسياستيا ّوضع ّالعامة ّالعالقات ّاختصاصّمدير ّيكون ّالحالة ّىذه مثل

ّاإلشراف ّثم ّالمختمفة ّاألقسام ّرؤساء ّمع ّّبالتعاون ّودراسةّعمى ّالبرامج ّىذه تنفيذ
ّا ّلمختمفةالنتائج ّفتّ أمّ ، ّالتنفيذ ّعممية ّّوكلا ّالمختمفةإلى ّاألقسام ّشكّ . ىذهّّأنّ ّوال

ّإذّأنوّيوجدّخبيرّمتفرغّألعمالّالعالقاتّالعامةّبدالًّ،ّالنظريةّتفضلّالطريقةّالثانية
ّ.منّاالستعانةّبخبيرّاستشاريّالّيستطيعّتوفيرّجزءّكبيرّمنّوقتوّلمنشأة

ّخاصّألعمالّالعالقاتّ -4 ّقسم ّمنّوضععمىّّلإلشرافّ،العامةإنشاء كلّأعماليا
تحصلّالتيّّوالميزة.ّالسياساتّوالبرامجّوتنفيذىاّبالتعاونّمعّبقيةّاألقسامّبالمنشأة

ّالمتخصصين ّلمخبراء ّىيّاستخداميا ّالتنظيم ّالنوعّمن ّمنّىذا ّالمنشأة فيّّعمييا
فيّّونوآخّر،ّفيكونّىنالكّأخصائيونّفيّأعمالّاإلعالن،ّأعمالّالعالقاتّالعامة

ظروفّكلّّىسمّعمويتوقفّعددّالموظفينّبيذاّالق.ّونّاألفالمّالسينمائيةّوىكذاّؤش
ّ.أعمالّالعالقاتّالعامةّىنشأةّمنّناحيةّمدىّاحتياجاتياّإلم

ّلمعالقاتّالعامة -5 ّلجنة ّبييئاتتتكوّ ّ،إنشاء ّالمتصمة ّمنّمديريّاألقسام نّمنّعدد
ّوالع ّالمستخدمين ّقسم ّمدير ّمثل ّالمختمفة ّقسمّالجميور ّومدير ّالصناعية القات

اّإذاّكانّيوجدّوبصرفّالنظرّعمّ ،ّالمبيعاتّومديرّقسمّالمشترياتّوالمراقبّالمالي
ّلمعال ّمستقل ّقسم ّمسبالمؤسسة ّمدير ّبيا ّيوجد ّأو ّالعامة ّّؤقات ّأعمالّول عن

ّالت ّأو ّالعامة ّإلتوكّيالعالقات ّالعامة ّالعالقات ّأعمال ّفييا ّاألقسامّّىل مديري
منّمديرّّوميمةّىذهّالمجنةّىيّتنسيقّالخططّوالبرامجّوتتكون،ّالمتصمةّبالجميور

ّبالجميور ّالمتصمة ّالعالقاتّالعامةّومديريّاألقسام ّالنوعّمنّالتنظيمّ. ويمتازّىذا
األقسامّّييحققّتأييدّمديّرّكماّأنو،ّأعمالّالعالقاتّالعامةفيّّحققّاالنسجامبأنوّيّ 

ّ.تنفيذّبرامجّالعالقاتّالعامةفيّّجميورّوتعاونيمالمتصمةّبال
عددّمنّالعواملّمثلّحجمّالمنشأةّونوعّعمىّّويتوقفّاتباعّالمنشأةّإلحدىّالطرقّالسابقة

وليسّ،ّتسيرّعميياّالمنشأةالتيّّالنشاطّالذيّتقومّبوّوالمركزّالماليّلياّوالفمسفةّاإلدارية
ّتسيرّعميوىناكّتنظيمّ ّالعمميةّنموذجيّمثاليّأوّموحد ّمنشآتّالحياة تّفبعضّالمنشآ،
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وليةّالعالقاتّالعامةّّؤقسمّخاصّوالبعضّاآلخرّيوزعّمسّىتسندّأعمالّالعالقاتّالعامةّإل
منشأةّلياّّوكلّ .ّبينّعددّمنّاألقسامّاألخرىّمثلّقسمّاإلعالنّوقسمّالعالقاتّالصناعية

ّ.أنّتختارّنوعّالتنظيمّالذيّيتناسبّمعّظروفياّالخاصة

 أعمال العالقات العامةفي  الالمركزية
ّبعضّالمنشآتّ ّجغرافيةّتقوم ّالتجاريّفيّمساحة ّالنشاط ّمن ّبأنواعّمتعددة ّالحجم كبيرة

عددّمنّفيّّيوجدّإلحدىّالمنشآتّعددّمنّمكاتبّالبيعّفمثالًّ،ّوكبيرةّقدّتشملّالقطرّكمّ 
تّالعامةّبمراكزّاإلنتاجّوفيّىذهّاألحوالّيحسنّإنشاءّفروعّلقسمّالعالقا،ّالبالدّالمتفرقة

ّبالمركزّالرئيسيفيّّمنّتركيزىاّوالتوزيعّالمختمفةّبدالًّ ّوتوكلّلكلّ ،ّقسمّالعالقاتّالعامة
ّاّوضعّالخططّورسمّالبرامجّفيتمّ أمّ ،ّمنّىذهّاألقسامّالفرعيةّميمةّتغييرّبرامجّالعالقات

فيّّبرامجّالعالقاتّالعامةتنفيذّعمىّّأنّاألقسامّالفرعيةّأقدرفيّّوالّجدال،ّبالقسمّالرئيسي
ّالرئيسي ّالقسم ّبذلك ّقام ّلو ّمما ّمنطقتيا ّاتصاالًّ، ّأكثر ّتكون ّأنيا ّالجميورّّإذ بفئات

ّالمختمفة ّإلماماًّ، ّلمعالقاتّالعامةّوأكثر ّتوجدالتيّّبالمشاكلّالمحمية ّمعينةّفيّّقد منطقة
ّ.دونّسائرّالمناطق
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 :العامة لتنظيمي ألعمال العالقاتالعوامل التي تحدد الشكل ا
تختمفّمنّمنشأةّألخرىّالتيّّعددّمنّالعواملعمىّّيتوقفّاختيارّطرقّالتنظيمّالسالفة

ّ:وأىميا
1- ّ ّالجميور ّفئات ّبالمنشأةعدد ّمّ ّ،المتصمة ّلعدد ّأن ّريب ّوعددفال ّالمنشأة ساىمي

ّتأثيرّكبير شكلّالتنظيمّعمىّّعمالياّوموظفيياّوعددّعمالئياّومستيمكيّمنتجاتيا
.المنشأةّألعمالّالعالقاتّالعامةالذيّتقررهّ

.تنظيمّأعمالّالعالقاتّالعامةعمىّّالمركزّالماليّلممنشأةّيؤثرّبطريقةّمباشرة -2
تشتغلّبأعمالّالمرافقّالعامةّمثلّشركاتّنقلالتيّّفالمنشآت:ّطبيعةّنشاطّالمنشأة -3

ّوالكيرباء ّالركابّوشركاتّالمياه ّسمعةالتيّّوكذلكّالشركات، ّبإنتاجّوتوزيع ّتقوم
نّمنّالتنظيمّألعمالّالعالقاتّالعامةّبخالفّماّتحتاجّعيّ نوعّمّ إلىّّأساسيةّتحتاج

.أنواعّأخرىّمنّالنشاطفيّّإليوّالمنشأةّالمشتغمة
ّب -4 ّالمنشأة ّمديري ّطبقاتّمسؤوليةالإيمان ّمصالح ّنحو ّعمييم ّالممقاة االجتماعية

لعالقاتّالعامةّإذاّأعمالّافيّّعالتوسّ إلىّّوليسّىنالكّماّيدعو،ّلجميورّالمختمفةا
ّ.وليتيمّتجاهّالمجتمعّوأعضائوّؤءّالمديرينّاالعتقادّالصحيحّبمسلمّيكنّلدىّىؤال

 التنظيم العام لممنشأةفي  مكان العالقات العامة
ّالعميا الغرضّاألساسيّألعمالّالعالقاتّالعامة ّاإلدارة ّمساعدة ّالسياساتّفيّّىو وضع

أعمالّّأيّأنّ ،ّثقتياّوتأييدىاعمىّّالمتصمةّبياّلمحصولالمختمفةّلممنشأةّلفئاتّالجميورّ
ذلكّفإنّأعمالّّىوعم.ّبأعمالّوضعّسياساتّالمنشأةّوثيقاًّّالعالقاتّالعامةّمتصمةّاتصاالًّ

ّتوضع ّيجبّأن ّّالعالقاتّالعامة ّلممنشأةفي ّالعام ّّالتنظيم ّالعمياّعمى ّاإلدارة ّمن مقربة
ّالمباش ّإشرافيا ّالعالقاتوتحت ّمدير ّفيكون ّمسّر ّاإلدارةّّوالًّّؤالعامة ّمجمس ّعضو أمام

ّ.المنتدبّمباشرة
تخصيصّمديرّأوّقسمّإلدارةّأعمالّالعالقاتّالعامةّالّيعنيّأنّّفإنّ ّ،ومنّناحيةّأخرى

ّ.تقومّبأعمالّالعالقاتّالعامةّفحسبالتيّّىذاّالشخصّأوّىذاّالقسمّىوّالجيةّالوحيدة
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بالمنشأةّفييّليستّوظيفةّإدارةّمحدودةّّكلّموظفّوكلّقسمّمسؤوليةالعالقاتّالعامةّّفإنّ 
وأقسامّالمنشأةّالواقعّوظيفةّمشتركةّبينّموظفيّفيّّولكنيا،ّيقومّبياّشخصّأوّقسمّمعين

.ّعاتقّكلّمنيمّااللتزامّبتحسينّعالقاتّالمنشأةّمعّفئاتّالجميورّالمتصمةّبياّىيقعّعم
ّنقصدهّمنّتخصيصّمديرّأوّقسمّإلدارةّأعمالّالعالقاتّالعامةّىوّوضعّىذهّّوكلّ  ما

تحسينّفيّّاألعمالّتحتّإشرافّخبراءّمتخصصينّلمساعدةّبقيةّرؤساءّاألقسامّبالمنشأة
ّالمختمفة ّالجميور ّفئات ّمع ّصالتيا ّيّ ، ّالعامة ّالعالقات ّقسم ّأن ّاألقسامّأي ّمن عتبر

أعمالّالعالقاتّالعامةّووضعّفيّّسّلوّسمطةّإداريةوليStaff Departmentّاالستشاريةّ
والتعاونّمعّاألقسامّالمختمفةّعنّ،ّالخططّوالبرامجّواالقتراحاتّالمختمفةّعنّطريقّتنفيذىا

وبذلكّالّ.ّتحسينّصالتّالمنشأةّبالجميورفيّّطريقّتنفيذىاّوالتعاونّمعّاألقسامّالمختمفة
ّالعالقاتّالعامةّ ّاألخرىيكونّمنّسمطةّمديرّأوّقسم ّفيوّيّ إعطاءّأوامرّلألقسام رسلّ،

تصدرّمنياّالتيّّوالجية.ّشكلّمقترحاتّواستشاراتفيّّاألقسامّالمختمفةّىوجيةّنظرهّإل
عضوّفيّّثمةمّ األوامرّاإلداريةّالخاصةّبأعمالّالعالقاتّالعامةّىيّاإلدارةّالعمياّلممنشأةّمّ 

ّ.لّالعالقاتّالعامةأعماعمىّّفّباإلشرافكمّ مجمسّاإلدارةّأوّأيّعضوّآخرّيّ 
مدىّماّبينياّوبينّاألقسامّاألخرىّمنّتعاونّعمىّّويتوقفّنجاحّأعمالّالعالقاتّالعامة

ّبالجميورّخصوصاًّ ّالمتصمة ّاألقسام ّعنّطريقّتوضيحّ. ّالعالقة ويجبّأنّتوضحّىذه
حتىّالّيحدثّأيّاختالفّأوّشقاقّبينّىذهّاألقسامّّأعمالّوواجباتّىذهّاألقسامّجميعاًّ

ّأخرى ّناحية ّمن ّالعالقاتّالعامة ّقسم ّوبين ّناحية ّمن ّالعالقاتّ. ّقسم ّوظيفة وليسّمن
وليسّمنّاختصاصوّبيعّمنتجاتّ،ّالعامةّوضعّسياسةّالمستخدمينّأوّالعالقاتّالصناعية

ّعنيا ّواإلعالن ّالشركة ّحلّ ، ّاختصاصو ّمن ّّوليس ّالمنشأة ّالقانونيةمشاكل وليسّمنّ،
ّالمشتريات ّأوّسياسة ّلممنشأة ّالمالية ّاختصاصوّوضعّالسياسة نّ ، ّتنحصرّميمةّقسمّوا  ما

عممياّبشرحّسياساتّالعملّبالمنشأةّلجميعّفيّّمساعدةّىذهّاألقسامفيّّالعالقاتّالعامة
فئاتّالجميورّالمتصمةّبياّمنّموظفينّوعمالّومساىمينّومنّعمالءّومستيمكينّوىيئاتّ

ّوأعمالّاألقسامّاألخرىّبالتفصيلّوسوفّتبينّالفرقّبينّأعمالّالعالقاتّالعامةّ،وميةحك
ّ:األبوابّالتاليةفيّ
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ّالعالقات العامةعمل  جوهر
ومنّ،ّبالييئاتّواألفرادّالمتصمينّبالمشروعّاالتصاللمعالقاتّالعامةّىيّّالجوىريةالوظيفةّ

ّ:أىمّىذهّالجماىير
.جميورّالموظفينّوالعمال -1
.جميورّالمساىمين -2
.جميورّالمستيمكين -3
.جميورّالموزعين -4
.جميورّالموردين -5
.المجتمعّالمحمي -6
.الييئاتّالحكومية -7
.الييئاتّالتجارية -8
.الييئاتّالتعميميةّوالثقافية -9

.الييئاتّاالجتماعية -11
.رجالّالصحافةّواإلذاعة -11

ّالييئاتّوالجماىيرّات باعومنّالممكنّ ّكبيرّمنّالوسائلّلالتصالّبيذه ومنّضمنّّ،عدد
ّ:ىذهّالوسائل

.المطبوعاتّالمختمفةّمثلّالنشراتّالخاصةّبالموظفين -1
.التقاريرّالسنويةّلممساىمين -2
.اإلعالن -3
.االجتماعيةالخدماتّ -4
.االجتماعات -5
.المحاضرات -6
.البرامجّاإلذاعية -7
.الرسائلّالمباشرة -8
.مكاتبزياراتّالمصانعّال -9
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.حفالتّاالستقبال -11
.االستعالمات -11
.األفالم -12
.الزياراتّالشخصية -13
.المناسباتّالمختمفةفيّّاالشتراك -14
.السياساتّاإلداريةّلمشركة -15
.حسنّمعاممةّالموظفينّلمغير -16

ّ ّبيا ّألخرىّبحسبّالظروفّالمحيطة ّمنشأة ّمن ّيوالتوتختمفّواجباتّالعالقاتّالعامة
والمركزّالماليّلممنشأةّوموقفّفئاتّّ،حجمّوعددّفئاتّالجميورّالمتصمةّبالمنشأة:ّأىميا

النظامّاالجتماعيّواالقتصاديّوالسياسيّلمبمدّالذيّتوجدّبوّّوأيضاًّ،ّالجميورّمنّالمنشأة
ّ.المنشأة

ّ:خمسةّواجباتّرئيسيةإلىّّمكنّتقسيمّأعمالّالعالقاتّالعامةويّ 
ّ
 Research: أعمال البحث -2

دراسةّالتطوراتّّوأيضاًّ،ّرغباتيمّوّةّآراءّفئاتّالجميورّالمختمفةّلمعرفةّآرائيمدراسبتتعمقّ
وكذلكّتشملّأعمالّ،ّالسياسيةّوّاألوضاعّاالقتصاديةّواالجتماعيةفيّّتحدثالتيّّالمستمرة

ّ.البحثّدراسةّالمبادئّالفنيةّلمعالقاتّالعامة
 Planning: طأعمال التخطي -1

ّ ّسياسات ّالجميورّتختصّبرسم ّبفئات ّاالتصال ّوطرق ّأىدافيا ّوتحديد ّالعامة العالقات
ّبالمنشأة ّالمتصمة ّلمتنفيذ، ّالمناسب ّالوقت ّوتحديد ّموظفيّ، ّبين ّاألعمال ّتوزيع وكذلك

ّ.وتحديدّميزانيةّالعالقاتّالعامة،ّاألقسام
ّ
ّ
ّ
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 Coordinating: قأعمال التنسي -3
ّناحية ّمن ّالعميا ّاإلدارة ّمع ّاالتصال ّتشمل ّاأل، ّالفرعيةّومديري ّاألقسام ّورؤساء قسام

ّأخرى ّمنّناحية ّ،لمسياساتّالموضوعةّلتنسيقّالعملّبينّالجميعّطبقاًّّ،لمعالقاتّالعامة
ّ.تشملّاالتصالّمعّاالستشاريينّوأيضاًّ

 Administration: ةرية لقسم العالقات العامل اإلدااألعما -4
الموظفينّواألعمالّالمختمفةّداخلّعمىّّواإلشراف،ّتشملّإدارةّقسمّالعالقاتّالعامةّبكفاية

ّ.القسمّنفسو
 Production: جأعمال اإلنتا -5

خ ّ:أىمياّيراجّوسائلّاالتصالّالمختمفةّوالتتشملّتصميمّوا 
.النشرّوالصحافة -1
.المطبوعاتّالمختمفة -2
.اإلعالن -3
.المراسالت -4
.المناسباتّالمختمفة -5
.المحاضرات -6
.النشاطّاالجتماعي -7
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 الداخمي ألعمال العالقات العامة التنظيم

ّ:لألسسّاآلتيةّرقّمختمفةّطبقاًّيمكنّتنظيمّأعمالّقسمّالعالقاتّالعامةّبأربعةّطّ 
طبقًا لطرق االتصال -2

ّفرعيّلكلّ  ّمنّأعمالّالنشرّوالصحافةّيكونّىنالكّقسم ّوالصورّ، ّألعمالّاألفالم وقسم
ّالخاصةّ،المتحركة ّالمناسبات ّثالثّألعمال ّفرعي ّوقسم ّالسكرتاريةّ، ّألعمال ّرابع وقسم

ّ.الخاصةّبقسمّالعالقاتّالعامةّنفسو
لفئات الجمهور المتصمة بالمنشأة طبقاً  -1

وقسمّثانّألعمالّالعالقاتّمعّ،ّيكونّىنالكّقسمّفرعيّألعمالّالعالقاتّمعّالمساىمين
ّ.وقسمّثالثّألعمالّالعالقاتّمعّعمالّوموظفيّالمنشأة،ّالمستيمكين

لنوع المنتجات طبقاً  -3

فيكونّىنالكّقسمّّ،منّالمنتجاتّالمختمفةّتنتجّعدداًّالتيّّالمنشآتفيّّباعّذلكيمكنّاتّ 
ّ.فرعيّألعمالّالعالقاتّالخاصةّبالسمعةّوىكذا
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لممناطق الجغرافية طبقاً  -4

ّفرعيّتّ  ّمعينةّيكونّىنالكّقسم ّجغرافية ّالخاصّبمنطقة ّأعمالّالعالقاتّالعامة ّإليو سند
وقدّّ،المحافظاتّالجنوبيةفيّّوثانّألعمالّالعالقاتّالعامةّ،مثالًّّالمحافظاتّالشماليةمثلّ

ّ.خارجّالقطرّوىكذافيّّيوجدّقسمّثالثّألعمالّالعالقاتّالعامة
لمزيج من الطرق السالفة طبقاً  -5

كأساسّلمتنظيمّالداخميّألعمالّّوالثانيةّوالثالثةّمعاًّّىقدّتتخذّإحدىّالشركاتّالطريقةّاألول
ّ.مزيجّآخرّمنّىذهّالطرقّوالرابعةّأوّأيّ ّىلعالقاتّالعامةّأوّالطريقةّاألولا

 :االستشاريون في العالقات العامةالخبراء 
ّ،أعمالّالتنظيمّواإلدارةّوالحساباتّوالضرائبفيّّمكاتبّالخبراءّاالستشاريونّتكماّظيّر

ّ.العالقاتّالعامةفيّّفقدّظيرتّمكاتبّلمخبراءّاالستشاريين
ّّوتختمفّالخدمات ّوىيالتي ّعمالئيا ّوبين ّبينيا ّالمكاتبّبحسبّاالتفاق ّىذه الّّتؤدييا

ّ:تخرجّعنّثالثةّأشياء
.تركّأمرّالتنفيذّلمعميلّنفسوويّ ّ،تقديمّالمشورةعمىّّقدّيقتصرّعملّىذهّالمكاتب -1
وفيّىذهّالحالةّيقومّ،لمشورةّوتنفيذّالخططّالالزمةّبنفسوقدّيقومّالمستشارّبتقديمّا -2

ّ.العميلّىقومّبوّإدارةّالعالقاتّالعامةّلدأنّتّبالدورّالذيّكانّمفروضاًّ
ّلمعميل -3 ّالتابعة ّالعالقاتّالعامة ّبالتعاونّمعّإدارة ّالمشورة ّالمستشارّبتقديم ّيقوم قد

ّ.بتنفيذّالخططّالموضوعة
ّبالّولالستعانة ّمنّالمزاياّأعمالّالعالقاتّالعامةفيّّاالستشاريينخبراء ّعدد ّأنّ،لو ّمنيا

ومنياّأنّليؤالءّّ،داخلّمؤسسةّالعميلفيّّىمّموضوعيةّغيرّمتأثرةّبالظروفّالسائدةءآرا
ّ.شتىّالميادينفيّّالناسّخبرةّواسعة
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ّاإلعالن ّوكاالت ّأخذت ّوقد ّّىذا ّفي ّأعمال ّّاالستشارةإضافة ّإلفي ّالعامة ّىالعالقات
ّ.تقدمياالتيّّالخدماتّاألصمية

Batten،ّBarton،ّDurstine،ّOstornesinّومنّأمثمةّذلكّوكالةّاإلعالنّالمشيورةّ
ّ.موظفا55ًّّحواليّّأتّبياّإدارةّالعالقاتّالعامةفقدّأنشّ،بالوالياتّالمتحدة

 :برامج العالقات العامة
-ّ ّّاألولىالخطوة ّالعامةّإعدادفي ّالعالقات ّوسياستياّّتبدأّبرامج ّالمنشأة بدراسة

وبعدّ،ّتحقيقياّىترميّالعالقاتّالعامةّإلالتيّّافثمّيميّذلكّتحديدّاألىد،ّاإلدارية
ّ.رغباتوعمىّّفذلكّتقومّبدراسةّالجميورّالمتصلّبالمؤسسةّوتحاولّالتعرّ 

ّالثانيةّىيّالبدءّفوراًّ- ّومتابعةّّالخطوة زالةّأسبابّشكواه بتحقيقّرغباتّالجميورّوا 
ّ.وتعديلّالسياساتّاإلداريةّبماّيتناسبّمعّالجميور

يمكنّاستخدامياّفيّبرامجّالعالقاتّالتيّّالخطوةّالثالثةّىيّتحديدّطرقّاالتصال-
ّ.وبطبيعةّالحالّتختمفّىذهّالطرقّمنّجميورّآلخرّومنّمؤسسةّألخرىّ،العامة

ّالرابعة- ّّوّالخطوة ّالجدول ّالبرامجّّالزمنيضع ّبين ّوالتنسيق ّبرنامج ّلكل الالزم
ّوكذلكّوضعّالخطةّالتفصيميةّلتنفيذّىذهّالبرامجّوتدوينّىذهّالتفصيالت،ّالمتعددة

ّ.الموعدّالمحددّلمتنفيذفيّّسجالتّمكتوبةّبحيثّيمكنّالرجوعّإلييافيّ
ّالخامسةّ- ّالنتائجّوتتبّ الخطوة ّالبرامجّبحيثّيمكنعّتقدّ دراسة ّيتناسبّم ّبما ّتعديميا

ّالمحيطة ّالظروف ّالتغمبّ،مع ّيمكن ّّوبحيث ّوالصعوباتعمى التيّّالمشاكل
ّ.تعترضنا

برامجّالعالقاتّالعامةّفيماّّإعدادمراحلّبياّّتمرّ التيّّصّالمراحلمخّ مّنّ أساسّماّتقدّ ّىوعم
ّ:يمي

.تحديدّأىدافّالبرنامج -1
.دراسةّالمنشأةّوسياستيا -2
.دراسةّالجميورّالمتصلّبيا -3

193



.تحقيقّالرغباتعمىّّإزالةّأسبابّالشكاوىّوالعمل -4
.تحديدّطريقّاالتصال -5
.امجّوتوقيتونوضعّالبّر -6
.وضعّتفاصيلّالبرنامج -7
.التنفيذ -8
.دراسةّالنتائج -9
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 مراجع

 الوحدة العاشرة

 .2113ّعام،ّعمان،ّدارّالصفاء،ّاإلدارةّالرائدة،ّمحمدّعبدّالفتاح،ّالصيرفيمحمدّ -1
ّ.2115،ّعمان،ّدارّوائلّلمنشر،2ّط،ّالحديثّاالجتماعمبادئّعممّّ،إحسانّمحمدّالحسن -2
ّ.2111،ّاإلسكندريةّ،مؤسسةّشبابّالجامعة،ّالعالقاتّالعامةّ،أحمدّمحمدّالمصري -3
ّنوار -4 ّالتنظيّ،صالحّبن ّفيفعالية ّاالقتصاديةّالمؤسساتّم ّعم، ّمخبر ،االتصالّاجتماعم

ّ.2116،ّقسطنطينة
ّ.2113،ّالجزائر،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّواالتصالاإلعالمّّإلىمدخلّّ،إحدادنّزىير -5
ّالمص -6 ّمحمد ّالتنظيّ،ريسعيد ّواإلدارة ّلعممي)م ّمعاصر ّالتخطيطمدخل ّوالقيّوّات ادةالتنظيم

ّ.1999،ّةاإلسكندري،ّةالدارّالجامعي،ّ(ةوالرقاب
ّ.2111،ّاإلسكندرية،ّالدارّالجامعية،ّ(العمميةّاإلداريةّوالوظيفةّالعامة)اإلدارةّّ،طارقّمجذوب -7
،عمان،ّعدارّجريرّلمنشرّوالتوزي،1ّط،ّقالعالقاتّالعامةّفيّالتطبيّ،يعبدّالرزاقّمحمدّالدليم -8

2111.ّ
.2114،ّةّالشرقرّنيضدا،2ّط،ّ(ولالمشكالتّوالحم)العالقاتّالعامةّّ،محمدّمحفوظّالزىري -9

ّ
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 عشر الحاديةالوحدة 
 الحديثة واألساليب المؤثرة دارةإلا

 .في األداء الوظيفي إلدارات العالقات العامة

 الوظيفيمفهوم األداء 
 بشكل اإلداري السموك نظريات في األساسية الموضوعات من الوظيفي األداء موضوع يعتبر
 لممنظمات المرجوة لألىداف لموصول أىمية من يمثمو لما خاص بشكل اإلداري والتنظيم عام

. وفعالية بكفاءة
 خالل من إليو دةالمسن بالميام وقيامو وظيفتو بواجباتالفرد  التزام عمى األداء كممة وتطمق
 داخل الحميدة واآلداب باألخالق وااللتزام الوظيفية ولياتؤ والمس لألعباء وتحممو ولميام أدائو

 .فييا يعمل التي المنظمة
 :نستعرض بعضًا منيا الوظيفي لألداء الباحثين تعريفات تعددت وقد

 صصالمخ اليدف أو الميمة إنجاز من الفرد يمكن نشاط"ىو  الوظيفي األداء -
 "ةالمتاح لمموارد المعقول لالستخدام العادية القيود عمى ذلك ويتوقف بنجاح لو

 عمل إلنجاز مجموعة أو فرد ببذلو قام معين جيد نتاج" الوظيفي ىو األداء -
  .نمعي

منيا يتكون التي المختمفة والميام باألنشطة الفرد قيام" الوظيفي ىواألداء  -
  .وعمم

 :أن ذلك األداء، اإلنجاز، السموك ل من المصطمحات التالية،وال يجوز الخمط بين ك
 .بيا يعممون التي المنظمة في أعمال من األفراد بو يقوم ما ىو السموك -
 أنو أي العمل عن األفراد يتوقف أن بعد نتائج أو أثر من يبقى ما ىو اإلنجاز -

  "جئنتا أو مخرج
 التي والنتائج السموك مجموع نوأ، واإلنجاز السموك بين التفاعل ىو األداء -

 اً مع تحققت
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 العالقات العامة إدارةفي  عناصر األداء
، فعال أداء وجود عن التحدث يمكن ال وبدونيا لألداء أساسية مكونات أو عناصر ىناك
 إدارة في الممارسين األداء مستوى وتحديد قياس في ة تمك العناصرألىمي ذلك ويعود

 جلأ من األداء مكونات أو عناصر عمى لمتعرف الباحثون تجوا وقد، العالقات العامة
 .لمممارسينالميني  األداء فاعمية وتنمية لدعم المساىمات من بمزيد الخروج

 : التالية النقاط خالل من ممارس العالقات العامة أداء عناصر عمىويمكن التعرف 
منقات العامة ممارس العال لدى ما تعني وىي ممارس العالقات العامة كفايات-1

 داءاأل تنتج التي األساسية خصائصال تمثل وىي وقيم واتجاىات وميارات معمومات
 .ممارس العالقات العامةبو  يقوم الذي فعالال

التي والخبرات والميارات األدوار أو ولياتؤ والمس الميام تشملو  العمل متطمبات -2
تتطمبيا مينة العالقات العامة

العوامل وتتضمن، خارجية وعوامل داخمية عوامل من كونوتت التنظيم بيئة -3
 ومركزه وموارده وأىدافو وىيكمو التنظيم الفعال األداء في تؤثر التي الداخمية

 التنظيم بيئة تشكل التي الخارجية العوامل أما المستخدمة، واإلجراءات االستراتيجي
، التكنولوجية، جتماعيةاال، االقتصادية العوامل ىي الفعال األداء في تؤثر والتي

 . والقانونية السياسية، الحضارية

 طرق تحسين األداء
ممارس العالقات  طبيعة تحسين وىي األداء لتحسين رئيسية مداخل ثالثة يمكن تحديد

 :التالي النحو عمى وذلك، الموقف تحسين، العمل تحسين ،العامة

  ممارس العالقات العامة طبيعة تحسين :األول المدخل
 بين من التغيير في صعوبة العوامل أكثر من طبيعة ممارس العالقات العامة تحسين عتبري

ذا، المذكورة الثالثة العوامل  ممارس العالقات العامة بأن كامالً  األداء تحميل بعد التأكد تم وا 
 :منيالك التحسين ذ ألحداث وسائل عدة فإن ىناك األداء في تحسين أو تغيير إلى بحاجة
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ممارس عن إيجابي اتجاه واتخاذ أوالً  عممو يجب وما القوة نواحي عمى كيزالتر  -1
 ليس بأنو واالعتراف منيا يعاني التي األداء مشاكل ذلك في بما العالقات العامة

دراك، كامل فرد ىناك  القصور نواحي جميع عمى القضاء يمكن ال بأنو حقيقة وا 
 االستفادة أساليب خالل من داءاأل في التحسين جيود وتركيز، الفرد لدى والضعف

 . وتنميتيا ضعيفة أو جديدة مواىب من الفرد لدى مام
الفرد يؤديو ما وبين عممو من الفرد يرغب ما بين ، أيالمرغوب عمى التركيز -2

 احتماالت زيادة إلى تؤدي واألداء الرغبة بين السببية العالقة وجود وأن، بامتياز
 يبحثون أو يرغبون التي عمالألا بأداء لمممارسين احالسم خالل من الممتاز األداء
 يؤدى الذي والعمل واىتماماتيم األفراد بين نسجاماال توفير يعني وىذا أداءىا عن
 .العالقات العامة إدارة في

مرتبطة األداء تحسين مجيودات تكون أن يجب حيث الشخصية باألهداف الربط -3
 التحسين أن إظيار خالل من منيا ستفادةواال الفرد وأىداف اىتمامات مع منسجمة
 تحقيق من يزيد مما االىتمامات ىذه تحقيق في يساىم سوف األداء في المرغوب

 .المرغوبة التحسينات

 عملال تحسين :الثاني المدخل
 كانت إذا العمل محتويات تساىم حيث األداء لتحسين اً فرصالعمل  ميام في التغيير يوفر
 فإنيا ضرورية غير أو مناسبة غير ميام عمى احتوائيا أو الفرد اراتمي تفوق كانت أو مممة
 ىي معين عمل في األداء تحسين عممية في البداية نقطةو ، األداء مستوى تدني إلى تؤدي
 التي المناسبة الجية تحديد يجب ومن ثم ذلك العمل ميام من ميمة كل ضرورة مدى معرفة
 كانت سواء مساندة وأقسام إدارات إلى نقميا مكني الميام بعض أن حيث الميام ىذه تؤدي
 ليذه ممارسي العالقات العامة لدى مناسبة وصالحيات ميارات توفر مع فنية أو إدارية
 :خالل من العمل تحسين كما يمكن الميام

ثراءالعمل  نطاق توسيع -1 الميام من مزيد تجميع العمل نطاق توسيع ويتضمن، هوا 
ممارس العالقات  بين االرتباط زيادة بيدف الميارة من المستوى نفس تتطمب التي

 . المنتجة االتصالية نشاطاتوو  العامة
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مساعدتو عمى تنويع خالل من ممارس العالقات العامة لدى الدافعية مستوى زيادة -2
زالة تخفيضبيدف  التي يقوم بيا التصاليةالنشاطات واألعمال ا  والممل السأم وا 

 التدريب وىي ىامة منفعة ذلك إلى باإلضافة األسموب ىذا وويعطي ،الوظيفي
 أن مراعاة يجب األسموب ىذا نجاح ولضمان ،و وبين زمالء المينةبين المتبادل
 تكون وأن ،اً تقريب والتعقيد الصعوبة في متساوية المتبادلةالنشاطات واألعمال  تكون
  .واقعية األداء معدالت تكون وأن كافية تبادلال فترة

أو فرق في لممشاركة خرآل وقت من لممارسي العالقات العامة الفرصة ةإتاح -3
 مؤسستيم مشاكل حل في المساىمة في ملي الطرق وتوفير لجان أو مجموعات
 . يمومجتمع

  الموقف تحسين :الثالث المدخل
 أداء تحسين إلى يؤدي قد الذي لمتغيير اً فرص العمل فييا ؤدىي التي البيئة أو الموقفعطي ي
 :خالل من مارس العالقات العامةم

فرق تنظيم بيا تميي الت والطريقة التنظيمية المستويات عدد مناسبة مدى معرفة -1
 وفعالية وليةؤ والمس االتصال خطوط ووضوح مناسبة ومدى وجماعات العمل

 من فنية أو مساندة األخرى اإلداراتو  العالقات العامة إدارةبين  المتبادل التفاعل
 . يدفالمست ميورالج بينو 

بين التناسق من مناسبة درجة تحقيق خالل من المناسب اإلشراف أسموب إيجاد -2
 األسموب نحرفا فإذا، األفراد بو يتمتع الذي الوعي مستوى وبين اإلشرافي األسموب
 ذلك فإن التوجيو في قصور ىناك كان أو مناسب أو مألوف ىو عما اإلشرافي
 . العالقات العامة ممارس ىمة تثبيط إلى سيؤدي

رفع أساليب وتطوير تبني من خاللالعالقات العامة  إدارة لقيادات الدور الحاسم -3
 كانت سواء القيادات ىذه تحتمو الذي اليام المركز من الدور ىذا وينبع ،اإلنتاجية

 وأىداف لسياسات شمولية نظرة تكوين عمى القدرة ليا حيث وسطى أم عميا
 عمىًا إيجابي تؤثر التي الرشيدة القرارات اتخاذ عمى قدرةال ليا كما ةالمؤسس
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 أساليب العديد من تجدر اإلشارة إلى أن ىناكو  التنظيمي األداء وتحقيق اإلنتاجية
:من أىميا اإلنتاجيةرفع  ووسائل

 .البشرية القوى تنمية -أ
 . والحوافز الدوافع-ب
 . باألىداف دارةاإل-ج
 . المشاركة-د
  .العمل تصميم-هـ
.لمعمل الموجو والبحث الفريق بناء -و

 المفهوم العام لإلبداع
العالقات العامة في المنظمات عمى اختالف نشاطاتيا وأحجاميا تحديًا مشتركًا  إدارةتواجو 

. ر السريعيتمثل في حاجتيا لرفع مستوى أدائيا حتى يتسنى ليا التأقمم مع متطمبات التغي
بداعي تحقيقًا الستجابات ذات جدوى وفعالية لمتحديات التي داء اإلومن ىنا تبرز أىمية األ

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 

نما يعتمد عمى  العالقات العامة ال يعتمد عمى إدارةعمل  مجرد القوى العاممة بيا فقط، وا 
 .امتالك أفراد مبدعين في مختمف المجاالت

 :تعددت المصطمحات المتداولة لتعريف اإلبداع ومنيا عمى سبيل المثال
.أن ترى ما ال يراه اآلخرون -1
.أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة -2
.القدرة عمى حل المشكالت بأساليب جديدة -3
.فكار وظيورىا في بناء جديد انطالقًا من عناصر موجودةتنظيم األ -4
األفكار أو الوسائل أو الطرق أو األشياء المادية الجديدة بالنسبة إلى األفراد التي -5

تتبنى ذلك، وقد يكون االبتكار منتجًا جديدًا، أو مرحمة عممية إنتاج جديدة أو تطبيقًا 
 .جديدًا لمجموعة وسائل أو أساليب في العمل
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بالرغم من أن التعريفات السابقة تعريفات مطمقة وعامة، فإنيا اتفقت وانتيت إلى أن أبرز و 
الجدة والحداثة، أي أن تكون الفكرة أو الوسيمة أو العمل أو  شروط العمل اإلبداعي ىو

ن انطمقت أو تجمعت من أفكار أو وسائل أو أعمال  المادة المصنعة جديدة وغير مسبوقة، وا 
نتيجة العمل أو الفكرة المقدمة ال في  دة فعميًا، فالعبرة في وصف اإلبداع فيأو مواد موجو 

إن أجيزة الترفيو الجديدة والعصرية : وعمى سبيل المثال. مكوناتيا التي قامت عمييا فحسب
تعّد أدوات إبداعية بالرغم من أنيا صنعت من نفس مواد عناصر األجيزة ( IPAD)مثل 

عيب ذلك أنيا إبداع جديد يضاف إلى عالم التقنيات الحديثة ووسائل وال ي األخرىاإللكترونية 
 .الترفيو

 اإلبداع اإلداري
 مفيوميا في تعني واالبتكار، والخمق، اإلبداع كممات أن إلى الدراسات من كثير أشارت لقد

تيان ومختمف جديد بشكل واألشياء األمور إلى النظر  . ومألوفة مسبوقة غير بأشياء الفرد وا 
 في الثغرات أو بالمشكالت اإلحساس عممية بأنو اإلبداع "تورنس" العالم فعرّ  دوق

يصال، الفروض ىذه وتعديل واختيار الفروض أو األفكار وصياغة، المعمومات ، النتائج وا 
 .المجردة الحسية المفظية وغير المفظية المتنوعة اإلنتاجات من العديد إلى تقود العممية وىذه

 أفكار اكتشاف عنو ينتج قد مما التقميدية والمعرفة التفكير عن الخروجىو  واإلبداع اإلداري
مكانيات لظروف ومناسبة ومقبولة ومتطورة جديدة عمل أساليب أو نظريات أو  المنظمة وا 

 مستوى وتطوير إنتاجيتيا وتحسين المتغيرات كافة مع والتفاعل التكيف عمى يساعدىا وبما
 .بيا العاممين وأداء أدائيا

 أنواع اإلبداع
 :ىي محاور لثالثة اً وفق التنظيمي اإلبداع وبخاصةويمكن تصنيف أنواع اإلبداع 

تمك إلى يشير المبرمج اإلبداع أن نجد حيث، المبرمج غير واإلبداع المبرمج اإلبداع -1
 أو األجانب الخبراء محل المحميين الموظفين إحالل مثلًا سمف ليا المخطط اإلبداعات

 أما ،ما منظمة في الخدمات تطوير أو اإلجراءات تحسين أو اإلنتاج خطة توسيع
 والذي اً سمف ليا يخطط لم التي اإلبداعات تمك يتضمن فيو المبرمج غير اإلبداع
 تغيير إلى بحاجة ىي التي المنظمة اىتمام جذب في الجماعة أو الفرد جيود يتضمن
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 النوع وىذا، اً سمف بيا االىتمام أو إلييا االنتباه يتم لم والتي نشاطيا جوانب بعض في
 . "اإلستجابي اإلبداع" مصطمح عميو طمقي اإلبداع من

بالغايات المتعمق اإلبداع يتميز حيث :والغايات الوسائل أساس عمى القائم اإلبداع -2
 إلى يشير بالوسائل المتعمق واإلبداع، ذاتو حد في اً ىدف يعتبر الذي النيائي اإلبداع بأنو
 وىذا المرغوب اإلبداع إلى الوصول وتيسير تسييل أجل من تتم التي بداعاتاإل تمك
 من المبدعين تمكن التي المالئمة الوسائل توفر ضرورة عمى يؤكد اإلبداع من النوع

 وىذه األىداف ىذه تحقيق يمكن ال توفرىا غير ومن ،المعينة اإلبداعية األىداف تحقيق
 تسيل التي والتقنية البيئية الوسائل وتوفر عينالمبد األشخاص قدرات تتضمن الوسائل
 .والتنظيمي االجتماعي الدعم وتوفر اإلبداع عممية

الجذري اإلبداع عميو ويطمق اإلبداع في التطرف أو الجدة بدرجة المتعمق اإلبداع -3
 ويعتبر ،الجذرية باإلبداعات والخطورة الجدة تتضمن التي اإلبداعات كلتوصف  حيث

 اإلبداع أدبيات في اً ممحوظ اً اىتمام لقيت التي اإلبداعات أنواع أكثر ذريالج اإلبداع
 من مقاومة يمقى ما اً غالب فيو ذلك وعمى بالتغيير يرتبط الجذري اإلبداع أن ذلك

 ولمحد ،وأصالة جدة األقل اإلبداع مع بالمقارنة المنظمة أو المجتمع في عديدة أطراف
 ..لمتغيير مالئم مناخ توفير يجب إنوف اإلبداع من النوع ىذا مقاومة من

  عناصر اإلبداع الفعال
 إبداع وجود عن التحدث يمكن ال وبدونيا أساسية عناصر أو مكونات اإلبداعية لمقدرة إن
 والجماعة الفرد مستوى عمى اإلبداع ومستوى قياس تحديد في أىميتيا وتتمثل، الفعّ 

 اإلبداع عناصر عمى الدراسات من العديد في كبير حد إلى الباحثون أجمع وقد والمنظمة
، والطالقة التحميل عمى القدرةو  المرونةو  لممشكالت الحساسيةو  األصالة وىي التالية األساسية
 :التالي بالشكل العناصر تمك تقديم ويمكن

أفكار يكرر ال نوأ أي، أصيل تفكير ذو المبدع الفرد أن بيا ويقصد :األصالة -1
المتداولة لألفكار خضوعيا عدم في باألصالة الفكرة عمى الحكم ومعيار بو، المحيطين
 . وتمييزىا التقميد عمى وخروجيا بو والمتعارف
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والمشكالت األزمات يدرك أن يستطيع بأنو المبدع الفرد يمتاز :لممشكالت الحساسية -2
، تحتاج إلى حل مشكمة أو أزمة من أكثر ويتممس غيره من أكثر المختمفة المواقف في

 أو المشكمة أبعاد لكافة الدقيق التحديد عمى القدرة المبدع من بالمشكمة اإلحساس ويتطمب
 القصور لنواحي خالليا من يعي واضحة برؤية عنيا المترتبة آثارىا واستيعاب األزمة

 المشكمة أو األزمة لطبيعة العميق الفيم خالل من اإليجابيات وتدعيم وتالفييا واألخطاء
 .البحث مدار

المشكمة عالج في أسموبو أو تفكيره اتجاه تحويل عمى الفرد قدرة بيا ويقصد :المرونة -3
، الجديدة والمواقف لمتطورات السريع فالتكيّ  عمى الفرد قدرة يعني اذىو  آخر إلى وضع من
 إلى إشارة فيي وبالتالي المبدع الفرد بيا يأتي التي األفكار وتنوع اختالف ىي المرونةو 

 فالمبدع وبالتالي ،اً معين اً موقف أو معينة نظر عقمية وجية الفرد بيا يغير التي ولةالسي درجة
 كافة مع التكيف عمى القدرة يمتمك حيث معين قالب أو لنيج اً أسير  نفسو يجعل ال أن يحاول

 أنماط من بالتحرر تتصف بطريقة واستيعابو المستجد التغيير ومعطيات والمواقف الظروف
تباع العمل أساليب تحديث إلى يمجأ فيو ديالتقمي التفكير  األعمال إنجاز من عديدة طرق وا 

 من يستطيع جديدة رؤى ومن زوايا عدة من النظر خالل من لألشياء مختمفة نظرة ولو
 ربط أو عالقة إيجاد يمكن ال أنو الكثيرون يعتقد والتي المتباعدة األشياء بين الربط خالليا
 تكن لم حديثة وطرق جديدة ومكونات وترابطات عالقات اكتشاف عمى يساعد مما بينيا فيما

 .قبل من موجودة أو مألوفة
أو انتخاب عممية يتضمن ابتكاري أو إبداعي إنتاج بو ويقصد :التحميل عمى القدرة -4

 بقدرتو يمتاز المبدعفرد فال تنظيميا ليعاد بسيطة وحدات إلى جديد عمل أي وتنسيق اختيار
 القدرة وامتالكو العناصر ىذه بين لمعالقات واستيعابو وفيمو األشياء عناصر تحميل عمى
 إحداث من ذلك خالل من ويتمكن مدروسة أسس وفق واألشياء األفكار تنظيم إعادة عمى
 الفرد بأنو التحميل عمى القدرة ذو الفرد يوصف حيث. العممي الواقع في تجديد أو تغيير أي

 بسيطة فكرة يتناول أن يمكن كما، تفاصيمو يحدد ثم الً عم أو فكرة يتناول أن يستطيع الذي
 . اً عممي كونو إلى تؤدي التي خطواتو ورسم بتوسيعو يقوم ثم ما لموضوع اً بسيط اً مخطط أو
زمنية وحدة في األفكار من ميٌ وق كبير عدد إنتاج عمى القدرة بيا ويقصد :الطالقة -5

 فترة في يقترحيا التي األفكار كمية حيث من هبغير  بالمقارنة متفوق المبدع فردفال، معينة
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 عمى اً قادر  كان كمما الفرد في تتوفر الطالقة عنصر أن أي ,معين موضوع عن محددة زمنية
 اإلبداع يزداد القدرة تمك وبازدياد معينة زمنية فترة في األفكار من ممكن عدد أكبر استدعاء
:التالية العناصر من ائم باالتصاللدى الق الطالقة عنصر ويتكون. نموه درجة وترتفع

 . األفكار من كبير عدد وبمورة إنتاج سرعة بيا ويقصد :الفكرية الطالقة -
 باستحضارىا التعبيرية والوحدات الكممات إنتاج سرعة وىي :الكممات طالقة -

.التفكير تدعم بصورة
 .فيومم قالب في وصياغتيا األفكار عن التعبير سيولة وىي :التعبير طالقة -

 مباشر بشكل تؤدي األفكار من فكرة كل أن بالضرورة ليس أنو إلى إليو اإلشارة تجدر ومما
 أو األفكار ىذه من واحدة فكرة تكون ربما ولكن إبداعية أعمال إلى أو المشكالت حل إلى
 إلى نشير أن يمكن كما، إبداعي بشكل ما مشكمة حل في يساىم أن يمكن اً جد قميل عدد

 إلى لموصول والرئيسي األول المنتج تعتبر والتي اإلبداع عناصر من كواحد قةالطال أىمية
 األفكار من لمعديد اقتراحات من المبدع الفرد يقدمو ما خالل من المختمفة المشكالت حل
. العممي لمتطبيق ومالئمة مفيدة تكون أن الممكن من التي

 القات العامةممارسي العمقومات اإلبداع اإلداري وعالقتها بأداء 

 البناء التنظيمي -أولا 
المختمفة،  اإلداريةالبيئة الحاضنة لمتفاعل االتصالي فيما بين المستويات  التنظيمي البناء يعد

 من والتقدير المرتدة التغذية لعممية كبيرة أىمية وىناك ،"التغذية المرتدة"فيما يطمق عميو 
 تشجيع في اً ىام المالئمة عامالً  المرتدة التغذية تعد حيث المبدعين، لألفراد المديرين
 أو مرتدة تغذية يحتاجون إلى أنيم ذلك ممارسي العالقات العامة بين اإلبداع وتسييل

 المطموب تأدية في الذي حققوه النجاح مدى معرفة من يتمكنوا حتى أدائيم عن استرجاعية
 المرتدة التغذية من أنواع ثةوىناك ثال، دارةاإل قبل من منيم متوقع ىو بما بالمقارنة منيم
 .السمبية والتغذية اإليجابية والتغذية الحيادية التغذية ،وىي

، أدائيم عن لألفراد أىمية أو قيمة ذات معمومات تقدم ال ىي التي الحيادية التغذية-
. لإلبداع غير محفزة فإنيا وبالتالي
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 عممية تعيق أن شأنيا معمومات من عمى تحتوي التي ىي( السمبية( المرتدة التغذية  -
 .األفراد لدى اإلبداع

 جانب إلى والتقدير الثناء من تتضمنو لما لإلبداع اً قوي اً معزز  تعتبر اإليجابية التغذية -
 يتعمق فيما ميمان عامالن انيعدّ  والثناء التقدير وىذا كالمكافآت والترقيات، حوافز

.المشكالت وحل األداء عمى األفراد المبدعين بتشجيع

  :المهارات الفردية -نياا ثا
مقومات  من كمقوم ممارس العالقات العامة بيا يتمتع التي الميارات تنوع عنصر يعتبر

 إلتباع أكثر اً فرص الميارات تعطي ىذه أن حيث. لألداء بالنسبة اً ميم اً عنصر  اإلبداع
 وصقل خبرات إثراء في متنوعة وتساىم وبدائل حمول وطرح األداء في عديدة أساليب

 . ميارات الفرد
ال ية اإلبداع داء بالصفةميز األفمكي يت، المعرفية والموىبة من القدرة أكثر إلى األداء يحتاج

 :ىي عناصر رئيسية ثالثةبد من توفر 
.بو يعمل الذي المجال في القائم باالتصال لدى المتوفرة الميارة -1
.اإلبداعي بالتفكير المتعمقة الميارات -2
.الميمة إلنجاز داخميال الدافع -3

 بعممو يقومعادة ما  الفرد أن اإلبداع حيث في أىمية العوامل أكثر من الداخمية والدوافع
:ىما ىدفين لتحقيق اإلبداعي
. الذات وتحقيق المتعة -
 . الذات عن الرضا -
 اراتمي منالفرد لدى  بما ترتبط ألنيا لإلبداع وميمة ضرورية الداخمية الدوافع أن مع العمم

 مما يعايشيا التي التعميمية الخبرات طريق عن تنميتو يمكن والذي بو يعمل الذي المجال في
 .اإلبداعي العمل نحو الذاتي حفيزالت وبالتالي أدائو وفيزيادة الثقة بالنفس  عمى يساعد

 يقوم الذي العمل أىداف وضوح خالل من تظير والذي الفردي الخارجية لإلبداع الدوافع أما
 عمل إلى الفرد تدفع التي الخارجية التحدي وعناصر المكافآت بوجود ليا عالقة الفرد فإن بو
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 عمى الدوافع الخارجيةو ، إيصال رسالة أو فكرة ما لمجميور المستيدف أجل ما من شيء
 . األداء وتحسين تسييل عمى تعمل أن الممكن من أنيا حيث الداخمية الدوافع عكس

 التصالت -ثالثاا 
تفكيرىم  وأنماط ممارسي العالقات العامة نظر وجيات عمى كبير تأثير كذلك التصاالتول

 الجوانب التي عن الممارسين سألت التي الدراسات إحدى توصمت فقد. المعنوية وروحيم
 مثل االتصال الجيد، حول تدور الجوانب معظم أن إلى، ومديرييم رؤسائيم في يفضمونيا
عطائيم، اإلدالء بمقترحاتيم عمى وتشجيعيم، ون قولويريد لما المديرين استماع  المعمومات وا 
 الجيدة الفعالة والمعمومات االتصاالت توفير ىو ىنا واليدف أعماليم إلتمام يريدونيا التي

التي  فالمعمومات، واالبتكارية اإلبداعية واالقتراحات األفكار وتحفيز تنمية إلى التي تؤدي
أفكار  من بما تحممو، اإلبداعية االتجاىات تنمية في ميم أثر ليا التنظيم في اً يومي تتدفق
 . والعاممين فييا العالقات العامة إدارة أىداف تحقيق في منيا االستفادة يجب
 من ذلك ويتم اإلبداعية األفكار واالقتراحات وتحفيز تنمية إلى االتصاالت الفعالة وتؤدي
 اإلبداعية واألفكار االقتراحات تنساب العمل حتى مجموعات بين االتصال قنوات فتح خالل
 إبداعية بطريقة أعماليم بأداء بالقيام الممارسينونجاح  والتطوير التجديد عمى يساعد بما
 .اإلبداعي األداء فعالية في يسيم الذي األمر، عوائق وجود دون

 نمط القيادة -رابعاا 
 وعمى اً مشرف أو اً مدير  أو اً رئيس كان اءسو  العمل جماعات يقود الذي بالشخص القيادة تتمثل
 لمعممية اً تطور  تطويرىا يعتبر عمى والعمل ورسالتيا دورىا وتحديد القيادة دراسة فإن ذلك

 عماً دوبالتالي ينعكس ذلك التنظيمي  المناخ لتحسين وقدراتيا بإمكاناتيا رتقاءاالو  اإلدارية
جال العالقات دارية العاممة في مدات اإلكل الوح ذلك في تستوياألفراد، و  إلبداععًا وتشجي

 .حجاميا أو درجة استقالليتياأالعامة عمى اختالف 
 شخص مجدد ىو المبدع اإلبداعي،فالقائد األداء وتعزيز تنمية في دورىا القيادة وتمعب
 قمق إنسان، التجربة ال يخاف بشكل ذكاءه ويوظف جديدة ووسائل أىداف عن اً دائم يبحث
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، استطالعية نزعتو ،العقيمة اإلجراءات بقيود نفسو ُيكبل ال، لمروتين اً جينس يكون أن يرفض
 . لألفكار ونادرة تركيبات جديدة عن اً دائم يبحث رجل المستقبمية وىو خطواتو يحدد
 التنظيمي المناخ توفير إلى يحتاجلممارسي مينة العالقات العامة  اإلبداعي األداء إن

أسموب  أو التعاون صياغة في دورىم خالل من، لمقياديين ةالرئيسي الميام وىو أحد الصحي
 حيث أن، بينيما المتبادلة العالقات أىمية منطق من ومرؤوسيو الرئيس بين القائم التعامل

. اآلخر وأىداف الطرف ورغبات حاجات تحقيق في يؤثر العالقة ىذه أطراف من طرف كل
 أن يعني ال ىذا إال أن، العالقة نوعية تحديد في الرئيسي الطرف ىو الرئيس ويعتبر

 قوة بنفس ليس ولكن، ليا تأثير بالتأكيد بل العالقة تشكيل عمى تؤثر ال المرؤوسين اتجاىات
 . مسارىا وتحديد العالقة تشكيل ىذه في الرئيسي المؤثر ىو يظل حيث، الرئيس تأثير

 الحوافز -خامساا 
 العمل عمىمارسي العالقات العامة م حث إلى تيدف التي الوسائل إحدى الحوافز تعتبر

 خالل منالعالقات العامة  إدارة في اإلداري اإلبداع واستمرار ظيور وعمى، بكفاءة وفاعمية
  والمعنوية الحوافز المادية

 الجيد من وبذل مزيد، والتجديد والمبادأة اإلبداع عمى األفراد تشجيع في أثرىا ليا فالحوافز
 غياب يعتبر حيث. الفكرية واإلنتاجية الطالقة وزيادة، داءاأل مستوى وتطوير اإلنجاز في

 اإلبداعية والحمول األفكار طرح األفراد عمى لتشجيع والمناسبة المعنوية أو المادية المكافأة
 . تواجو جميورىم أو تواجييم التي لممشكالت

 فإذا. دفياوى وطريقة منحيا والظروف األحوال طبيعة عمى باإلبداع الحوافز عالقة وتعتمد
 األفكار وتقديم اإلبداع عن طريق إال إلييا الوصول يتم ال ومحددة واضحة بأىداف ارتبطت
. اإلبداع عمى ميم أثر ذات تصبح الحافز فإنيا ليذا حاجة في المعني الفرد وكان الجديدة

 فأةالمكا أثر يكون فسوف باإلبداع المتعمق واليدف الحافز بين ضعيفة العالقة كانت إذا أما
 التي الفردية المكافآت :ىما أسموبين المكافآت تأخذ أن ويمكن ،اً معدوم يكون وربما اً ضعيف
 .العاممين بين والتعاون الفريق روح تشجيع إلى تيدف التي الجماعية لمفرد، والمكافآت توجو
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 خمق الثقة -سادساا 
 العمل وفعالية مجموعات كفاءة في تساىم التي الرئيسية العوامل من بالعاممين الثقة ُوتعد
 يبذلون فسوف بالثقة فراداأل يشعر فحينما، الناجحة دارةاإل في أساسياً  عامالً  تعتبر فالثقة
 فييم ويثق لمصمحتيم فعالً  يسعى مديرىم بأن يثقون الذين فالعاممون. ليا أىال ليكونوا اً جيد

 بيم الثقة بعدم ونالعامم شعر إذا ذلك من وعمى العكس، لمعمل أكثر متحفزين سيكونون
. ذلك عمى الموافقة أخذ بدون المطموب من أكثر أن يعمموا خشية بعمميم ييتموا لن سوف
 العاممين أن ىي لدييا بالعاممين تثق التي العالقات العامة إدارةتجنييا  التي الفوائد أىم ومن

 لمعاممين، الذاتي زالتحفي أشكال أىم من وىي، دارتيمإ لثقة أىالً  ليكونوا بوسعيم ما سيعممون
 . لمعاممين والسمطة التفويض إعطاء عن عبارة ىنا تعتبر الثقة العمل محيط وفي
 وبالتالي المعنوية لممرؤوسين الروح رفع إلى يؤدي مناسب مناخ إيجاد عمى سيساعد وىذا
 التقدم في ورغباتيم تحقيق طموحاتيم إلى وصوالً  لدييم اإلبداعي واألداء التفكير تنمية

 . عالية وفعالية المنظمة بكفاءة أىداف إلى الوصول عمى يساعدمما  لرقيوا
 التدريب -سابعاا 
 يتعمق باألداء وما اإلداري اإلبداع عمى يساعد الذي اليامة العوامل أحد التدريب ُيعد

دارةو ، اً خصوص اإلبداعي أو المميز الوظيفي  أنشطتيا تواجو مختمف عمى العالقات العامة ا 
 تشير حيث نحو العولمة المتزايد واالتجاه الثالثة األلفية دخول مع عديدة طوراتوت تغييرات
 منظمات في جديدة اتجاىات تنظيمية ظيور إلى البشرية والموارد دارةاإل خبراء توقعات
 والمضمون الشكل حيث من التنظيمية التقميدية الطرق عن اً تمام تختمف واألعمال الخدمات
 البشري بالعنصر االىتمام ىو والسائد االتجاه الواضح أصبح أن لكذ عمى وترتب، والوظيفة
 . واإلبداع والسرعة الكفاءة عمى األخرى والتركيز العناصر بقية عمى وترجيحو

ممارسي قدرات  لتنمية برامج بتوفير لمتدريب األساسية األىمية تكمن المنطمق ىذا ومن
 كفاءة لرفع الالزمة والخدمات األنشطة توفير مما يؤدي بالنياية إلى، العالقات العامة

 والمستقبمية الحالية احتياجاتيا ضوء عمى عممياتيا أداء في العالقات العامة إدارةوفاعمية 
جوانبيا  حيث من بيا المحيطة والخارجية الداخمية البيئية التوقعات الحسبان واألخذ في
 .السياسية واالجتماعية االقتصادية

 :وىي عناصر أربعة فو المرسومة ال بد من تحديداىدولكي يصل التدريب أل
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 .العالقات العامة إدارة تحديد احتياجات - 
. فرق العمل احتياجات تحديد -
. عضاء فرق العملأ احتياجات تحديد - 
. العالقات العامةاحتياجات مينة  تحديد -

 . التدريب برامج وتصميم وضع يتم االحتياجات ضوء ىذه وعمى
 اآلنية السمبيات من التخمص ىي التقميدية التدريبية شارة إلى أن أىداف البرامجوتجدر اإل

اإلبداعية  الصفة ذات التدريبية البرامج في حين أن أىداف، العمل في وتحقيق االستمرارية
 وضع خالل من اً وأكثر تطور  أعمى معدالت إلى الحالية األداء معدالت رفع واالبتكارية ىي

 واألىداف الجديدة والقوانين مع الموائح يتناسب بما لمعمل جديدة وأدوات وتطمعات تصورات
 إدخاليا سيتم التي الحديثة التقنية العمل ووسائل ظروف في والتغيير، لممنظمات الحديثة
 العمل وأساليب العالقات العامة إدارة أىداف تأثير عمى ليا التي التصورات من ذلك وغير
 . فييا

 العالقات العامة إدارةالوظيفي لشاغمي الوظائف داخل تقويم األداء 

 مقومات اإلبداع اإلداري وعالقتيا بأداء ممارسي العالقات العامةبناًء عمى ما سبق ذكره من عناصر 
 "ممارس عالقات عامة"م األداء الوظيفي لشاغمي وظيفة نورد نموذجا تقوي

 "س عالقات عامةممار "وظيفة نموذج تقويم األداء الوظيفي لشاغمي 

 معمومات عامة :األول
المدينة  المنطقة الشعبة دارةاإل الجياز 

 بداية الخدمة تاريخ شغميا الرقم المرتبة مسمى الوظيفة االسم رباعيا

 نتيجة آخر تقرير أداء حصل عميو آخر برنامج تدريبي التخصص آخر مؤىل عممي 

 عدادتاريخ اإل التقدير
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 مجموع الدرجات والتقدير :الثالث عناصر التقويم :الثاني

 الفئة
العنصر 

 الحد األعمى 
 لمدرجات 

الدرجة 
 عطاةمال

ب أ

 تطوير أساليب العمل القدرة عمى أ
 القدرة عمى تدريب غيره من العاممين أ

متطمبددددددددددات إنجددددددددداز العمددددددددددل  القددددددددددرة عمددددددددددى تحديدددددددددد أ ب
 الميارة في التنفيذ أ ب لنحوالمطموبعمىا

 القدرة عمىتحديدخطوات العمل والبرنامج الزمني أ ب
 المحافظة عمى أوقات العمل أ ب
 القدرة عمى التغمب عمى صعوبات العمل أ ب

 المعرفة باألسس والمفاىيم الفنية المتعمقة بالعمل أ ب أ
جراءاتوالمعرفة بنظم العم أ ب  ل وا 
 المتابعة لما يستجد في مجال العمل أ ب
المشاركة الفعالة في االجتماعات أ ب
 القدرة عمى إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين أ ب
 إمكانية تحمل مسئوليات أعمى أ ب
 المعرفة بأىداف وميام الجياز أ ب
 تقديم األفكار والمقترحات أ ب
 إنجاز العمل في الوقت المحدد ب
 القدرة عمى المراجعة والتدقيق ب

المجموع

 القدرة عمى الحوار وعرض الرأي أ ب
تقدير المسئولية  أ ب
حسن التصرف  أ ب
 تقبل التوجييات واالستعداد لتنفيذىا أ ب
االىتمام بالمظير  أ ب

 المجموع 

الرؤساء  أ ب
الزمالء  أ ب
 المراجعين أ ب

 المجموع

المجموع الكددمي
(الدرجة النيائية) درجات الصفات  درجدددددددددددات العدددددالقددددات

 الددشددخدصدديددة
درجات األداء 
 الوظدددديدددفدددي

 غير مرضي
(66اقل من)

 مرضي
(66-69)

 جيد
(76-79)

 جدا جيد
(86-89)

 ممتاز
(96-166)

 
في
وظي

ء ال
ألدا

ا
 

 ممحوظات عامة :الرابع

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أىمية إضافتيا
 (قةالعناصر الساب إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بيا ولم تشتمل عمييا) :مواطن القوة

………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………

 (لمعناصر السابقة جوانب سمبية يتصف بيا وتؤثر عمى عممو دون أن يكون ىناك تكرار: ) مواطن الضعف
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………

(إن وجدت):التوجييات والتوصيات العامة لتطوير قدراتو 
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………….…………
 رأي معد التقرير 

………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….……

:الوظيفة :االسم
:التوقيع :التاريخ

 ممحوظات معتمد التقرير
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………

:الوظيفة :االسم
:التاريخ :التوقيع
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 وأسس التحقق منها( إدارية)شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف التنفيذية 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 العمل اآلراء المطروحة لتطوير -
نماذج العمل المقترحة لتطوير العمل  -

 وتسييل إجراءاتو

القدرة عمى ابتكار طرق جديدة تؤدي إلى 
تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى األداء 

 والسرعة في إنجاز األعمال

 تطوير أساليب العمل القدرة عمى

 . التدريب التي قام بتنفيذىا عمميات  -
 التطور في أداء العاممين نتيجة لمتدريب -

أن يتمكن من تطوير مستوى أداء غيره من 
 . العاممين عن طريق التدريب

القدرة عمى تدريب غيره من 
 العاممين

إنجاز العمل في ضوء الموارد التي تم  -
 .تحديدىا

از تحديد الموارد الفنية والبشرية الالزمة إلنج
 .العمل وتوظيفيا بشكل فاعل

القدرة عمى تحديد متطمبات إنجاز 
 العمل

 نوعية العمل المنجز-
 إنجازه وفق ما حدد لو من إجراءات -

تنفيذ العمل بشكل سميم وفق ما حدد لو من 
 إجراءات 

 الميارة في التنفيذ

 نماذج من العمل -
 تقارير اإلنجازات-

ني عمى تحديد خطوات العمل والبرنامج الزم
يراعي أولوية التنفيذ بما يمكن من تحقيق  نحو

 . األىداف بكفاءة وفاعمية

القدرة عمى تحديد خطوات العمل 
 والبرنامج الزمني

االلتزام بالحضور واالنصراف في  -
 . المواعيد المحددة

التقيد بالفترة المخصصة لساعات العمل  -
. واستثمارىا في إنجاز ميام العمل

نضباط بمواعيد العمل المحددة في االلتزام واال
الحضور واالنصراف وعدم مغادرة مقر العمل 

 . دون إذن مسبق

 المحافظة عمى أوقات العمل

 دارةنماذج من المشاكل التي واجيت اإل -
. واألساليب والطرق المتخذة لمعالجتيا

قدرة الموظف عمى معالجة مشاكل العمل 
 .اليومية والطارئة بشكل سميم وموضوعي

القدرة عمى التغمب عمى صعوبات 
 العمل

إنجاز العمل وفق األصول المينية المتعارف  -
. عمييا

إلمامو بالمعارف األساسية في مجال تخصصو 
والتخصصات األخرى ذات العالقة سواء كانت 
نظرية أو عممية بما يمكنو من ممارسة عممو 

 . عمى النحو المطموب

ة المعرفة باألسس والمفاىيم الفني
 المتعمقة بالعمل

إنجاز العمل وفق القواعد النظامية  -
 .المعمول بيا واإلجرائية

. حجم المخالفات النظامية واإلجرائية -

المعرفة باألنظمة والموائح واإلجراءات الخاصة 
 . بالعمل ومدى متابعة متغيراتيا واإللمام بيا

جراءاتو المعرفة  بنظم العمل وا 

 . جديدةتعاممو مع األفكار ال -
حماسو لاللتحاق بالندوات والبرامج -

. التدريبية في مجال عممو

الحرص عمى متابعة ما يحدث من متغيرات في 
مجال العمل ومحاولة اإللمام بو وتوظيفو 

 . لخدمة العمل

المتابعة لما يستجد في مجال 
 العمل
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ق منهاوأسس التحق( إدارية)شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف التنفيذية 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

- .االجتماعات أسموبو في المناقشة خالل -
المقترحات واألفكار التي يطرحيا 

 تقبل آراء اآلخرين ومناقشتيا -

المساىمة اإليجابية في بحث الموضوعات التي 
تطرح في مداوالت االجتماع وتوجيييا نحو 

 . ىدف االجتماع

 االجتماعات المشاركة الفعالة في

التعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع اآلخرين  -
نوعية العالقات التي تربطو باآلخرين  -

. وانعكاسيا عمى األداء

وجود العالقات اإليجابية والفاعمة مع اآلخرين 
 . والقدرة عمى تطويعيا لخدمة العمل

اتصاالت عمل  القدرة عمى إقامة
 فعالة مع اآلخرين

. وكل إليو من ميام إضافيةكفاءتو فيما ي -
 .إنجازاتو في مجال عممو -

إمكانية تكميف الموظف بأعمال وميام تتطمب 
تفوق مستوى وظيفتو الحالية في الصعوبة 
 .والمسئولية وتتطمب قدرات وميارات أعمى

 إمكانية تحمل مسئوليات أعمى

فيم األىداف العامة لمجياز عمى نحو  -
أىداف  ومايترتب عمى ذلك من، واضح

فرعية وبرامج عمل خاصة باإلدارات 
 . التي يشرف عمييا

المعرفة بمتطمبات إنجاز األىداف سواء  -
كانت نظامية،فنية أو مرتبطة بالقوى العاممة 

أن يكون لديو معرفة واستيعاب لألىداف العامة 
 . لمجياز وميامو

المعرفة بأىداف وميام الجياز 

. لالمطروحة لتطوير العم اآلراء -
 . نماذج من االقتراحات  -

الحرص عمى طرح األفكار والمقترحات التي 
تخدم العمل، وابتكار طرق جديدة تؤدي إلى 
تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى األداء 

 . والسرعة في إنجاز األعمال

 تقديم األفكار والمقترحات

 . عدم تأخير األعمال -
. إنجازىا بالسرعة المطموبة -

األعمال الموكمة لو وفق ما حدد ليا من إنياء 
 . وقت

 إنجاز العمل في الوقت المحدد

 سالمة العمل من األخطاء-
إنجازه وفق التعميمات  -

مراجعة العمل بشكل نيائي لمتأكد من إنجازه 
 .وفق التعميمات المحددة وخموه من األخطاء

 القدرة عمى المراجعة والتدقيق

ربطيا بالشواىد عرض األفكار والمقترحات و -
 . المؤيدة

المشاركة اإليجابية في الندوات واالجتماعات  -

القدرة عمى عرض األفكار والمقترحات وتبسيط 
، عممية إيصاليا لمتمقييا بشكل منظم وواضح

 . والتعامل مع آراء اآلخرين بأسموب ىادي  

 القدرة عمى الحوار وعرض الرأي
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وأسس التحقق منها( إدارية)التنفيذية شرح مفردات عناصر التقويم لموظائف 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

حماسو وجديتو في تأدية ما يوكل لو من ميام -
 . بأىمية ذلك وشعوره

المحافظة عمي األجيزة والمواد التي يتعامل  -
 .معيا

التعامل بجدية مع مسئوليات عممو وواجباتو 
، وحماسو في أداء ما يوكل لو من ميام
 .والشعور بأىمية العمل الذي يقوم بو

تقدير المسئولية 

مشاىدات من التعامل في المواقف المختمفة  -
 .الزمالء والمرؤوسين، مع الرؤساء

. بعد النظر في التعامل مع مختمف األمور -

) التعامل بحكمة واتزان مع المواقف المختمفة 
وبعد النظر ( الحرجة  –المفاجئة  –الطارئة 

 . ولدي

 حسن التصرف

. االستجابة لمتوجييات والمبادرة إلى تنفيذىا -
نماذج مما صدر لو من توجييات وما نفذه  -

. منيا

األخذ بتوجييات رؤسائو والحرص عمى العمل 
 . وفقًا ليا والتعامل معيا بإيجابية

واالستعداد  تقبل التوجييات
 لتنفيذىا

 العناية بالظيور بالمظير الحسن من حيث -
 . الشكل

 (.العناية الشخصية) الحرص عمى النظافة  -
 .ترتيب ونظافة المكتب -
 

) االىتمام بالمباس من حيث الشكل والنظافة 
بما يتفق مع العادات ( العناية الشخصية 

 .واالىتمام بترتيب ونظافة المكتب، والتقاليد

 االىتمام بالمظير

 .وجود العالقة اإليجابية التي تخدم العمل -
 . االحترام المتبادل -

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة 
العمل مع الرؤساء وتذليل معوقات العمل في 

 . دارةاإل

 العالقات مع الرؤساء

. وجود العالقات اإليجابية التي تخدم العمل -
 . واالحترام المتبادل التعاون المستمر -

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة 
واالستفادة من تبادل ، مل مع زمالئوالع

 .الخبرات والتجارب

 العالقات مع الزمالء

قمة التذمر والشكاوي بينو وبين المراجعين  -
 .والسمعة الطيبة

 التعامل اإليجابي معيم -

القدرة عمى إقامة عالقات إيجابية لمصمحة 
 . العمل مع المراجعين

 العالقات مع المراجعين
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 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 

طـا  المظيةـة اي يـرة ، ال عض م ق ال  مث مالت  ي  مال رامج ماالتصـاذ مالتوـمي 
، شــ ة العـــالقات العامــة م رامم ــامــ   يــث العــرض العممــق  ــق مظيةــة توــمي  تن

ــلال لممظيةــة ايملــ  م ــق  ملكن ــا طــق ال ويوــة ليظــت المظيةــة اي يــرة  ــذ  ــق امت
ـــامج  كمـــا، مظيةـــة ال  ـــمث ـــل  رن تن ـــا ةمميـــة مظـــتمرة ممتلا مـــة مـــ    ـــمات تنةي

العالقــات العامــة   يــث يمكــ  الوــمذ ت   نــا  توــمي  مباــق تم مر مــق ق ــذ مت نــا  
مت   نا  تومي  شامذ  عل تنةيل ال رنامج   لل التعرل ةم  مما   ، م عل التنةيل

ةالةالومة مالرعل طيه  ت  ي  ال ـرامج المظـتو مة  نـا  ةمـ  الـلرمس المظـتةالة  ما 
 . م   لا التومي 
م مة ت   نـا  تـلا ال  ـي  المظيةـة ايملـ  م ـق ال  ـمث مالمظيةـة  ذمقل ي لم يم 

  الــمظيةتي  تظــت لما  نةــس تظــاليب الويــاس اي يــرة م ــق التوــمي  ميــلة  للــ  ت
ت  التلقيق طـق ال ـلل الن ـااق لكـذ مـ  الـمظيةتي  يرـ  تمـا   إال، ماللراظة توري ا

 . ال ا ث صمرة تك ر مرم ات لكذ من ما

 أهـداف عممية تقويم العـالقات العامة
 :ةم  التظاؤالت التالية اإلما ةمت لل ةممية التومي   صةة ةامة ال  

م ـــذ كانـــت ، ال ريوـــة التـــق ات عـــت طـــق تنةيـــل  رنـــامج العــــالقات العامـــة مـــا ق-
؟مال  تي  ـل، مناظ ة

 ــذ تلا اظــت لا   ــلو ال ــرق  الــلات الــ  ت ويــق كــذ النتــااج المر م ــة ت  ت  -
لبيــــارة طعاليــــة االتصــــاذ  لــــ  تظــــت ل  مكــــا  ايمــــلر اظــــت لام ا  نــــا   رقــــا  

؟مالتنةيل
نــمو مكميــة اي ــلال التــق اظــت او نشــا  العـــالقات العامــة ت  ي وو ــا  مــا م-

؟العامة اإللاريةممب  م  اي لال ، كأ لال تظاظية له

الوحدة التعلیمیة الثانیة عشر  
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المـالق  اإلنةـاق إنتاميـةتي مـا ق ، ما م الناتج الكمق لنشـا  العــالقات العامـة-
؟موارنة  ما ت وق م  ت ـلال ةم  العـالقات العامة

  العــــالقات العامـــة تنةـــق طـــق ممرـــعه الصـــ ي   ــذ كـــذ مـــا تنةـــق ةمـــ  نشـــا-
م ــذ  نــا  م اليــة طــق توــلير الم صصــات لنشــا  العـــالقات العامــة ،  الةعــذ

؟ ق انعكاظات  ـلو الم الية مما، ظـما   النةس تم البيالة
الـ  تي  ــل اظـت او م ـاب العـــالقات العامـة ال ـالق ت  يمـارس لمرو منشــا ه -

م ـذ  نـا  نوـو تم بيـالة كميـة تم نمةيـة طـق ، ةماإللاريـم  النا يـة ال شـرية 
 ؟العاممي    لا النشا 

ممــل  ت  – ــذ ظـ ب الوصــمر طـق التنةيــل المتكامـذ ي ــلال العـــالقات العامـة -
يرم  ال  ةـمامذ لا مية ت  ال  ةمامذ  ارمية ظــما  ةمـ  مظـتما  –قصمر 

ـــة تم قمميـــة ـــ  ظـــرمل م مي ممـــلا ، ممـــا  ـــق  ــــلو الظـــرمل، المنشـــأة تم ال
مكانيةالتأ ير اللي ت ل ته  ؟تةالي  ـلا التـأ ير مظـتو ال ما 

م نا  ممممةة ت را م  ايظـامة التق نةيل ةنل تومي   رنامج م لل لمعــالقات العامـة 
 :م  ت مـ ا

؟كال ـذ ت  الت  ي  لم رنامج  شـــكذ -
؟ ـذ ط   المعنيم  العمذ الم ممب من   تلاؤو-
؟مالمليري  اللي  يتأ رم   ال رنامج اإللارات ـذ تعامنت ممي  -
؟ةةمييل كا  يمك  معذ النتااج تك ر طاك-
؟ ـذ ت  المصمذ ال  ممي  المما ير المعنية-
؟ال رنامج إتما  ـذ  صمت ةم  اللةاية الكاطية ق ذ مت نا  م عل -
ةمذ تعليالت ت ظ   النظ ة لمظرمل  ير المراية  اإلمكا  ـذ كا  طق -
لا ؟ل رنامج طق  لمل الممابنة الممرمةة له ـذ ظذ ا- . .  ـ ال اإلما ةكانت  ما 

؟طممالا. . 
؟ ذ كانت كاطية، التق ات لت مولما لوياس النتااج اإلمرا اتما ق -
لت ظــي  ال ــرامج المشــا  ة المظــتو مية طــق رـــم  ات ــلتمـا ق ال  ــمات التــق -

؟الوياس ال الق
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 تقويم نشـاط العـالقات العامة الصعوبات التي تواجه
مالماق  ت   ـنا  ممممةة مـ  الصـعم ات التـق تكتنـل ةمميـة توـمي  تنشـ ة العــالقات 

 :العامة م  ت م ا
، صـــعم ة المصـــمذ الـــ  موـــاييس لقيوـــة تصـــم  لالظـــت لا  طـــق ممـــاذ التوـــمي -

طرــال ةــ  ت  ،  اصــة مت  م ــذ  ــلو الموــاييس ال بالــت طــق ن ــاق الت ريــل
ممارظـــت ا  إمكانيـــةمي  طـــق  ـــل لات ـــا ال بالـــت م ـــلملة مـــ   يـــث مظيةـــة التوـــ
مرا ات ا . ما 

نظرا ين ا تت مـب طتـرة  ميمـة مـ  التكـرار ،  ـ   ظ مر نتااج العـالقات العامة -
كمــــا ت  مـــ  المتعـــلر متا عـــة ةمميـــة التكــــمي ، مالم ـــا رة  تـــ  تظ ـــر   ار ـــا

. تالمتراك  آل ار نشـا  العـالقات العامة  مرمر المقـ
ملمــا كانــت مظيةــة العـــالقات العامــة تعمــذ تظاظــا طــق ممــاذ التيييــر المعنــمي -

طــا  مــ  الصــعم ة  مكــا  ، آلرا  ماتما ــات متطكــار ممعتوــلات مظــمم  النــاس
طرــال ةــ   ـــ   ةمميــة ، الويــاس الــلقيق لمــلا التيييــر المعنــمي الــلي ي ــلث

. التييير لات ا ما يبيل م  صعم ة الوياس مالتويي 

 مراحل تقويم العــالقات العامة
 :يمك  توظي  ةممية التومي  طق العــالقات العامة ال  مر متي   ـما

التقويم الجزئي أو المرحمي -1
ةمميـة تنةيـل  رنـامج العــالقات العامـة لم  انتظـار لالنت ـا   ت نـا تي التومي  الـلي يـت  

متظت لل  ـلو ال  ـمة التعرل ةم  مــما   الوصــمر طـق مبايـة العمــذ الظـا وة ، منه
ــــ  تالطي ــــا طــــق  ويــــة مبايــــات ممكمنــــات ال رنــــامج مالتصــــ ي  مالتعــــليذ ، مالعمــــذ ةم

 . مموـممات النـماح إمكانياتالمظتمر طق ال  ة  ما يمطـر ل ا كذ 
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التقويم النهائي -2
رنـــامج الـــلي تـــ  تنةيــلو ككـــذ ميظـــتعرض كـــذ تي التوــمي  الشــــامذ الـــلي ينظـــر الــ  ال 

مممممةة م  اللرمس المظتةالة التق تنعكس ةمـ  ، ةيم ه ممبايا منوا  قمته مرعةه
مالماقـــ   م ـكـــلا، ة طق الظنة التاليةةممية ت  ي  م رممة متنةيل نشا  العـالقات العام

مذ مكمــال  ل عرــ ما ت  كـــال مــ  التوــمي  المباــق مالن ــااق تم التوــمي  المر مــق مالشــا
ماالظـــتينا  ةـــ  ت ـــل ما يم ـــذ قصـــمرا طـــق ةمميـــة التوـــمي   اةت ار ـــا مظيةـــة ، الـــ عض
 . تظاظية إلارية

 أسـاليب تقويم برامج العـالقات العامة
 :يمك  توظي  تظاليب تومي   رامج العـالقات العامة ال  نمةي   ما

أسموب سـابق عمى تنفيذ البرنامج-1
ميت  لل  ةالة ة   ريق ا تيار ةينة م لملة مم مة لممم مر المرتوب ملراظة مـلا 

مـرا ةمي ـا  اإلةالميـةتأ ير المالة االتصالية تم  التعـليالت الالبمـة ق ـذ تعمـي   ــلو  ما 
 . المالة تم نشر ا ةم  كذ طاات الممـ مر

مكـ  ت  ت ــلث مـ  ميةيل م ذ  ـلا الوياس اللقيق طق التعرل ةم  رلمل الةعذ التـق ي
ــــلرة ، ق ــــذ المـم ـــــمر  النظــــ ة لمرــــمم  الرظـــــالة االتصــــالية ــــ  مـــــلا ق مالتعــــرل ةم

مالتعـرل ةمـ  مـلا قــلرة المــم مر ةمـ  ، الممـ مر ةم  طـ    لو الرظــالة االتصـالية
لل  ت  ةـللا ك يـرا م  الرظـااذ االتصـالية ينوصــه اللراظـة الملقوـة ةـ  ، ط   الرظـالة
 . المـم مر ةم  طـ   مرممن ا ماظتيعاب ايطكـار الـمارلة  ـ ا ملا قـلرة

ميمــب ت  ينت ــه ال ا ــث الــ  ت  مـــ ذ  ـــلا ايظـــممب  تــأ ر  عـنصـــر المقــت م ا تمــاذ 
 ــاذ المقـت  ـي  ال  ـث مالت  يــق  إلا اصـة ، تيير اتما ات الناس م راا ـ  متطكـار  

 و م  التييير تظـتـمب   ـلا النـم  إ لاثما اظتملت  إلاتم 

أسـموب الحــق عمى تنفيذ البرامج-2
التعــرل ةمــ  التــأ يرات التــق ترت ــت  إمكانيــةميةيــل م ــذ  ـــلا ايظـــممب لــيس طوــ  طــق 

ملكــ  تيرــا طــق التوــل  العممــق مت ــمير المعرطــة ، ةمـ  تنةيــل  رنــامج العــــالقات العامــة
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 يث يكشل م ذ  ــلا النـمو مـ  ال  ـمث مـلا صـ ة تم ، طق مماذ العـالقات العامة
ـــــأ  عــــض الوماةــــل تم الم ــــالئ المتعــــارل ةمي ــــا مي ــــامذ التشــــكي  طــــق   إمكانيــــة ـ ـ

مةمـــ  ظـــ يذ الم ـــاذ طوــــل ت  تـــت ، االةتمـــال ةمي ـــا كوـــماني  مامـــلة تم مظـــممات ن اايـــة
ـــق تمريـــت ةمـــ  ةـــلل مـــ  المشـــرمةات الك يـــرة طـــق   عـــض تنـــماو  ــــلو ال  ـــمث مالت
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 

 . بالت لرمـة مالا   م     ل ا يعممم    ا
، معينـة اإلةالميةكما يةيل م ذ  ـلا ايظـممب طق التعريل ةم  طعالية اظت لا  تمتار 

تم االلتما  ال  تظاليب  اصـة طـق العــرض ، م للة إةالميةتم اظت لا  اتصالية تم 
ت مالرمــمب  ــلا طرـــال ةـ  تمميـه ال  يـر الـ  نـمو الكممـا، ماإلقنـاومالشـرح مالتةظــير 

متكشــل لــه ةــ  نــمو ايلةــاظ ، مالتــق تــؤ ر تــأ يرا ايما يــا طــق ةمميــة االتصــاذ المم يــة
. مالتع يرات التق يمك  ت  تةيل طق التمصيذ الميل لمةـكرة

 طــرق قياس تأثير برامج العـالقات العامة
 :قةناصر  ــ  ال ةيمك  تومي  طعالية  رنامج العـالقات العامة ةم  تظاس لراظة 

درجـة التغطـية الجماهيـرية-1
طمـا  ــم  مــ  المم ـمر ، لل  ت  ال ـ مة ايمل   ـق المصـمذ ال  المما ير المرتو ة

 ـق النظـ ة التـق يم م ــا مـ   ــم  المم ـمر المرتوــب  ممــا، الرظــالة إليـةالـلي مصـمت 
 . كـكذ
درجة االستجابة الجماهيرية-2

مالـــ  تي  ــــل  وــــق مرــــمم  ، لمةكـــرةمتظـــت لل لراظـــة  ريوـــة اظـــتما ة الممــــا ير 
مالقــ  لرمــة طـــ   ةاليــة ، م  ــار ا تمــام   مت ــر طــي  ، الرظــالة لــلي   اظــتما ات مماتيــة

 . لليـ  
تأثير االتصال وقـوتـــــه-3

 عل لراظة رلمل الةعـذ الم اشـرة ال  ــل مـ  التــعرل ةمـ  التـأ ير الـلي ت ل تـه الرظــالة 
ـــق الممـــا ير الـــلي  تعررـــما  التـــق  اإلقنـــاومنــــمو المظـــااذ االتصـــالية م ــــرق ، ل ـــاط
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ممــــلا طعاليــــة ال رنـــامج االتصـــالق طــــق ، ظــــا مت طـــق التـــأ ير ةمــــ  تطـــرال المــــم مر
ـــأ ير ةمـــ  اآلرا  مالظـــمم  ال ـــاو  ماإلنظـــانيةاظـــت لا  العـمامــــذ االمتماةيـــة  طـــق الت

 ــــم النتــــااج التـــق ت  التوـــمي  ال ويوـــق ل رنـــامج االتصـــاذ   اةت ـــارمللـــ  ،  المما يــــر
. ممـلا ما اظت او ت  ي ل ه م  تأ ير مر ـمب طق اتما ات الممممةة، ترت ت ةميه

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 

  :اظاتمم   ـلو اللر 
ي ــت   ــه الوــرا  مــ  ممرــمةات طــق الصــ يةة لراظـــات تظــت لل التعــرل ةمــ  مــا -1

م ــم للــ  النــمو الـلي ي ــامذ ال ا ــث ةـ   ريوــة ت  يتعــرل ةمـ  لرمــة اال تمــا  
مايظـاليب الت ريريــة ، التـق يملي ـا الوــرا  لممرـمةات تم ت  ــار تم تعميوـات معينــة

ــأ ير ايظــاليب ــأ يرا تك ــر مــ  ت اي ــرا طــق الصـــ ل مالم  مةــات  التــق تع ــ  ت
 ـــت  يظــت ي  ت  يظــت ل  نــمو الممرــمةات منــمو ايظـــاليب التــق ي ــت ، الم تمةــة

.   ا نمو المم مر المرتوب لليه
لراظات تظــت لل التعـرل ةمـ  لرامـة الوـلرة ةمـ  الوـرا ة ماالظـتيعاب متةيـل  ــلو -2

اللراظات طق ت ليل نمو ممظـتما مرمم  الرظــالة منـمو ايظـممب الـلي يمـب ت  
، يــولر مظـتما معـي  ةمـ  قرا ت ـا ماظـتيعا  ا لكـقيظت ل  طق تولي  رظـالة معينة 

مـــا تمكـــ    يـــر االتصـــاذ مـــ  ت  يكتـــب  لرمـــة ظــــ ملة ممرـــمح معينـــة  إلاينـــه 
مـ  اي ــل طــق ، رظـاامهك يـرة ةمـ  قــرا ة  إق ـاذلمم ـمر معـي  طأنـه ظـي وق لرمـــة 

ـــممب المظـــت ل  االةت ــار  ــال    مرــمم  الرظـــالة مشــكم ا مترتيــب تطكار ــا مايظــ
.   ا

لتـــق تظـــت للمالتميةبيـــم  م ـــق ا اإللاةـــة  ـــمث مظـــتمعق ممشـــا لي  -3
تم  إلاةيـةالمظتمعي  مالمشا لي  ةم   ـرامج  إق اذالتعرل ةم  مـلا 

ممـلا تةريذ تظـاليب تولي  معينة مظــاةات اظـتماو ، تميةبيمنية معنية
ـــق طعاليـــة  ـــق تـــؤ ر ط ـــر للـــ  مـــ  المتييـــرات الت تم مشـــا لة معينـــة م ي

ظـتمعي  متظـت ل  االظتوصـا ات  ـي  الم، مالتميةبيمنية اإللاةيةال رامج 
 مالمشا لي  
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الـــ   ــــلو اللراظـــات الرايظـــية تممـــل ممممةـــة ت ـــرا مـــ  اللراظـــات م ـــذ  م اإلرـــاطة
مالموــا الت المركــبة ، ا ت ـارات ت ميــذ  ــرامج العـــالقات العامــة مقيــاس تأ ير ــا منتاام ــا

مت ميـذ ،   لل التعرل ةم  مـلا تلكــر الممـا ير لـ عض تمـبا  ال رنـامج االتصـالق
 تمةـــة ل رنـــامج العــــالقات العامـــة ةمـــ  ايطـــرال مالممممةـــات مـــ  مراةـــاة التـــأ يرات الم

ماللراظـــات التمري يـــة التـــق ، ةنصـــر المقـــت م  يعـــة ايطـــرال مرلمل طعـــذ الممممةـــات
تعتمل ةم  قياس طرمق النتااج  ي  ممممةات  عر ا تمري ية التق تعتمل ةم  قيـاس 

 رنـامج ةالقـات ةامـة معــي  طـرمق النتـااج  ـي  ممممةـات  عرـ ا تمري يــة تعررـت ل
ال ـالث ةم  الممـممةة التمري ية  التأ يرماي را قياظية ل  تتعرض له ملراظة مـلا 

. م ــكــلا

 المراجعة الشـاممة لمبرنامج
ملكن ــــــا توــــــيس ايمــــــبا  تم ، ال   يــــــة التــــــق ةررــــــنا ل ــــــا تعت ــــــر مةيــــــلة ايلماتت  

ــامج كـــكذ ـــ ، الو عــمليس ال رن ــلل ، م ـــم اي ـ يمــب ت  تكــم   نــا  مرامعــة لمريــة  ل
 . شـاممة ةم  النتااج الكمية طق رــم  اي ــلال الم للة

ممـــ  النوـــا  التـــق يمكـــ  االظـــتعانة   ـــا طـــق التوـــمي  الـــلمري ل رنامــــــج ةــــالقات ةامـــة 
  :مظتمرة ما يمق

:فيما يتعمق باألهــــداف-1
 ـــذ  نــا  ؟المنظمــة ـــذ  ـــق مة ممــة طــق مميــ  تمــبا   ؟ ـــذ  ــق م ــللة  مرــمح

 ؟ ـامة ال   صـمذ مماطوة مـ ة معينة ةم   ـلو اي ـلال
:فيما يتعمق بالتـنظيم-2

 ــذ  ؟ ذ  ـنا  ترا    ي  مظاال العـالقات العامة ت  تن ا ممبةة  ي  تك ـر مـ  تلارة
 ــذ ةــلل  ؟اإللارةيتمت  مظامذ العــالقات العامة  المظـانلة مالتأييـل الكـاطق مـ  مانـب 

 ؟م ارة متلريب العاممي  كال لت ويق ت ـلال العـالقات العامةم 
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:بالمضمونفيما يتعمق -3
ــــــ  المم ـــــمر  ماينشـــــ ة ــــــذ ال رامــــــج  ـــــات تم شـراا ـــــا لكـــــذ طا ـــــارا كاطي ) تعــــــ   اةت 

مؤظـــظات ، مــمرلي ، إةــال مظـــااذ ، مؤظظــات ماليــة، مظــا مي ، ةــاممي ، مظــت مكي 
 ؟(تعميمية 
:النتائجفيما يتعمق بقياس -4

الـ  تي مــلا  ؟الالبمـي  لويـاس نتـااج العمـذ اإللارة ـذ  نا  العاممم  مالممال متأييـل 
 ــذ طــكرت طـق  ؟يمك  موارنة  ـلو اينشـ ة  م يمت ا طـق المنظمـات اي ـرا المشـا  ة
 ؟اظتـ لا  مظتشار  ارمق لمعـالقات العامة لمويا   مرامعة  راممـ 

:فيما يتعمق بالرقابة-5
ال  مات التق ات لت ا لت ظي  تنش ة العـالقات العامة طق المظتو ذ طق رـم ما ق 

 ؟ما ق ال  ـمات التق يمب  اآلمـــر ات ال ا طق الظــنمات الوالمة ؟نتااج المرامعة
مةمـمما طأننا يمب ت  نؤكــــل مـــرة ت ـرا ةمـ  مـا ل  نـا إليـه مـ  ت  العــــالقات العامـة 

ـــم  مال  ـــمات المتلا مـــة المتكاممـــة ـــمي  ، ممممةـــة مـــ  المظـــاال مالةن ت  مظيةـــة التو
 اللات ظـــما  المر مية تم الشــاممة تظتمم  كـذ ال وـااق ةـ  ال رنـامج الـلي تـ  تنةيـلو 

مالمعمممـات المرتـلة  شــأ  مرـممنه متظـممب م ريوـة ،  ـمله ت يرت مرلمل الةعذ التـق
ةمميـة الت  ـي   إلةـالةكـمــب  مـ  ةمميـة ال  ـمث مكمـولمــة ، م را  ممعمممات مـليلة

ــــا عة ـــت ال ــــ ة الظـ ـــل ، متصـــ ي   عـــض اي  ــــا  التـــق  ا  ــــ  متنةي  ــــت  يمكــــ  رظــ
لرمـة ةالية    يـعال توميمـه مرا ــميا  إل  رنامج ةــالقات ةامة طعــاذ توذ طيه العـيمب 

م ـــكلا تظــتمر لمرة ال ـــ مث مال رممـــة مالتنةيـل مالتوــمي  كـمم ــر تظــاس لعمميــة ، مكميـا
. م  مظـاال المشـرمو ال ـليث  ا تة إلاريةالعـالقات العـامة  اةت ار ـا مظيةة 
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