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مبادئ العالقات العامة
الفصل األول
اوال ً /مفهوم العالقات العامة وتعريفها
تشكل العالقات العامة حلقة الوصل مابين المؤسسة والجمهور فالمؤسسات اليوم بجميع انواعها تبذل
كل الجهود لتكون سمعتها جيدة لدى جمهورها ولتكسب رضاه وتعاونه معها.
وهذا مايجعلنا نقول ان العالقات العامة تقوم على تبادل االراء وعرض الحقائق وتحليل االتجاهات
للرأي العام سالكة بذلك اتجاهين:
 -1من المؤسسة الى الجماهير ومن أجل اعالمهم بحقيقة هذه المنظمة وعملها وماتنتجه من سلع او
ماتقدمه من خدمات متوخية بذلك الصدق واألمانة واستخدام وسائل االعالم التي تناسب هذه
الجماهير.
 -2من الجماهير الى المؤسسة من أجل نقل وجهات نظرهم تجاهها وتجاه نشاطها سواء أكان ماديآ ام
معنويآ  ،مستندة بذلك الى النهج العلمي لدراسة وقياس الرأي العام ،نظرآ لما له من أثر كبير على
نجاح او فشل اي مشروع كان ومهما كانت أمكانياته .
ويعني هذا ان دور العالقات العامة الهام اليقتصر على المؤسسات وجماهيرها وأنما يتمثل في تقوية
الروابط والعالقات بين المؤسسات من جهة وبين الدول والمجتمعات من جهة ثانية وذلك من خالل
تحركها المخطط والمبرمج والسريع الذي تقوم به باألعتماد على األسس العلمية وباألستناد الى كافة
العلوم األنسانية المختلفة بسعي حثيث وجهود مستمرة ومقصودة ومخططة علميا للتمكن من الوصول
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الى الغرض المطلوب الذي هو تهيئة الجو المناسب القائم على الفهم والثقة المتبادلين بين المؤسسة
والجماهير.
لهذا اصبحت العالقات العامة قوة هائلة في المجتمع الحديث واصبحت من أهم العلوم التي اليستطيع
رجال االعمال والسياسة واالعالم من االستغناء عنها  ،حيث يمكن أن تؤدي اجل الخدمات في مختلف
المجاالت الدينية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ألنها تحقق التفاهم والتواصل بين
المؤسسة وجماهيرها.

تعريف العالقات العامة
قدم الكثير من الخبراء والعلماء وكذلك بعض الجمعيات واالتحادات مجموعة من التعاريف لمصطلح
العالقات العامة منها:
 -1تعريف معهد العالقات البرطاني والذي عرفها على :انها الجهود االدارية المخططة والمستمرة
والتي تهدف الى تعزيز التفاهم المتبادل بين المؤسسة وجمهورها.
 -2تعريف الجمعية الفرنسية:بأنها مجموعة من الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لخلق جو من الثقة
لدى الموظفين والعمال والهيئات المتصلة بها.
 -3تعريف الجمعية االمريكية:بأنها وظيفة ادارية مخططة ومنهجية تصمم للمساعدة في تحسين
وتطوير البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة معتمدة على عملية اتصال ذات طرفين من المؤسسة
الى الجمهور الداخلي والخارجي وبالعكس وذلك بهدف تنمية وتنشيط فهم افضل لدور واهداف
وسياسات وانجازات وحاجات المؤسسة.
 -4تعريف العالقات العامة كوظيفة ترويجية :أنها الترويج أليجاد نوع من الصالت القوية بين
الشخص والشركة واألشخاص االخرين او المجتمع بصفة عامة من خالل األتصاالت المستمرة وتغيير
األحداث والتفاعل بين األفراد والجماعات ثم تقييم ردود الفعل الناتجة عن هذا االتصال والتفاعل.
 -5تعريف مؤتمر المكسيك للعالقات العامة :1791هي الفن والعلم االجتماعي الذي يهتم بتحليل
االتجاهات وتوقع نتائجها ويهتم بمشورة االدارة العليا للمؤسسة وتنفيذ البرامج المخططة للقيام
باألعمال التي من شأنها ان تحقق التوافق لكل من المؤسسة واهدافها مع اهتمام الجمهور.
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 -6د.عادل حسن عرف العالقات العامة :بأنها وظيفة من وظائف االدارة تهدف الى تقدير أهمية الرأي
العام وترمي الى تخطيط وتنظيم الجمهور لتوضيح معالم سياستها وحقيقة أهدافها لألفراد العاملين بها
والجماهير التي تتعامل معها والمجتمع الذي تباشر نشاطها فيه لغرض أيجاد نوع من التفاهم المتبادل
بينهم.
 -9مارستون عرف العالقات العامة :بأنها نشاط اداري يقوم على تقييم مواقف الجمهور وتحليل
سلوكه وربط سياسات المؤسسة واجراءاتها بمصلحة الجمهور وتنفيذ برنامج عمل واتصال لكسب
الجمهور للمؤسسة وقبوله لها.
ومن خالل ماتقدم يمكن القول ان العالقات العامة تعد احدى الوظائف المهمة الدارة المؤسسة والتي
تعمل على توثيق عالقة المؤسسة مع جمهورها الداخلي والخارجي بهدف خلق صورة طيبة في أذهان
الجمهور ووفق التعامل االنساني واألخالقي السليم ومن خالل وسائل االتصال واالعالم المتاحة كما
أنها تنقل رغبات وآراء الجمهور الى ادارة المؤسسة وبذلك تعتبر اتصاآل ذا اتجاهين.

ثانيا ً /نشأة العالقات العامة وتطورها
العالقات العامة كنشاط قديم قدم البشر مارسها االنسان منذ أقدم العصور كوسيلة لتحقيق التفاهم
والتعاون مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيش فيه .
وعلى مر التاريخ تفهم القادة والزعماء مدى أهمية التأثير على الرأي العام للجمهور من خالل
اقناعهم بأفكارهم وآرائهم ،فقد كان اهل العراق قبل  1111عام قبل الميالد ينقشون نشراتهم على
الحجارة حتى يتمكن المزارعون من االطالع عليها وتعلم أخر وسائل البذر والحصاد.
وبعد ذلك أتى اليونانيون فكان لزعمائهم وقياديهم القدرة الجيدة على الخطابة واقناع الجمهور بآرائهم
وأفكارهم عن طريق الخطابة والمناقشات الحرة التي كان يساهم فيها جميع المواطنين.
كذلك استمر الرومان بنفس األسلوب حيث كان القياديون يتولون اقناع الجمهور عن طريق الخطابة
وغيرها بهدف أختيارهم ممثلين للشعب في البرلمان آنذاك.
أما عند المصريين فقد كانت النقوش في المعابد تزخر باالنتصارات الحربية للحكام وفي اوقات السلم
كان االعالم يوجه الى األغراض الدينية واالجتماعية.
وفي القرون الوسطى لعبت العالقات العامة دورآ أساسيا وبخاصة في الشؤون الدينية واستطاعت
الحضارة االسالمية تطوير ممارسات العالقات العامة بفضل الشعراء والكتاب والخطباء الذين كانوا
يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله وفهم المعاني الحقيقية للدعوة االسالمية.
فتداخل مفهوم العالقات العامة مع تطبيقات الدعوة والدعاية والحرب النفسية بسبب االفتقار للنظرية
العلمية حينذاك.
اما العالقات في العصر الحديث فيمكن القول بأنها نشأت في الواليات المتحدة االمريكية في بداية
القرن العشرين على يد رائدها (ايفي لي) الذي بدأ حياته بالعمل مراسآل صحفيآ عام 1713وساهم في
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وضع مبادئ العالقات العامة وربطها بالنزعة االنسانية حيث كان يحاول ان يفسر خدمات المنشأة الى
جماهيرها المختلفة من الزاوية الصحية واالجتماعية واالقتصادية حيث ظل متأثرآ بالمسؤولية
المجتمعية وأخذ رغبات الرأي العام واتجاهاته.
وأسهمت الحرب العالمية الثانية في تطور العالقات العامة وازدياد الحاجة اليها ،فوصفت األنشطة
االعالمية الموجهة التي تمت أثناء الحرب العالمية الثانية بأنها أضخم تجربة في تاريخ العالقات
العامة نظرآ للحاجة الماسة للتواصل مع الجمهور آنذاك.
والمالحظ لتطور العالقات العامة يدرك أنها تطورت وتحدثت ومازالت تتطور بأستمرار في مجتمع
نشأتها األصلي ويرجع السبب في ذلك الى أن نشأتها كانت لحاجة عالجية ،بينما األمر مختلف في
الدول التي لم تتطور فيها.
ففي الوطن العربي مازالت العالقات العامة متخمة بعدد كبير من المشكالت وظلت تواجهها العديد من
المعوقات ألن بدايتها في الوطن العربي كانت بدايات تقليدية  ،اذ عرفت بداية بأنها:علم يدرس في
المعاهد والجامعات ،لهذا بقيت النظرة للعالقات العامة قاصرة على القيم االيجابية والتي تنحصر بالقيم
البنائية فقط دون االهتمام بقيمتها التصحيحية.

ثالثا ً  /عوامل نشوء العالقات العامة الحديثة
 -1ظهور وتطور وسائل االعالم من الصحف والمجالت واختراع الراديو والتلفزيون والهاتف
وصوال الى الحاسوب واستخدام شبكة االنترنت.

 -2ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ألغلب الشعوب في العالم.

 -3ظهور االنظمة الديمقراطية وتزايد االهتمام بقوة الرأي العام ونفوذه.

 -4تطور حجم المؤسسات الصناعية والخدمية الحكومية والخاصة.

 -5نمو المؤسسات السياسية واالجتماعية والصحية والتربوية التي احتاجت الى اجهزة اعالم
ورعاية.
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رابعا  /رواد العالقات العامة
ايفي ليفي القرن العشرين ساعدت الظروف السياسية واالقتصادية على ظهور العالقات العامة
بشكل كبير في الواليات المتحدة االمريكية على يد الصحفي (ايفي لي) الذي يعد المؤسس
الحقيقي للعالقات العامة الحديثة والذي عمل على نشر مبادئ هذه المهنة من خالل مكتبه
الصحفي وقد لقب برجل العالقات العامة بعد ان اسس كثيرا ً من مبادئها خالل مشواره
المهني حتى وفاته في عام  ، 1734وقد ظل يوظف عبارات مثل  :مستشار النشر  ،خبير
النشر  ،مدير النشر  ،مهنة النشر  ،حتى الوصل لعام  1721حينها استخدم ألول مرة
مصطلح العالقات العامة في نشرة تم اصدراها مع مساعديه في نفس العام تحت عنوان
(العالقات العامة)  ،ونجد ان المبدأ األساسي الذي التزم به العالم أيفي لي  ،هو نقل
صورة الحقيقة بكل صدق من اي فرد او مؤسسة او هيئة الى الجمهور.

ادوارد بيرينزيعد ادوارد من ابرز الشخصيات بعد الخبير (ايفي لي) له الدور االكبر في دفع العالقات
العامة للوصول الى ملرحلة التقنين  ،وهو اول من استخدم عبارة (مستشارالعالقات
العامة) في عام  ، 1721واصدلر في عام  1723كتابه "بلورة الرأي العام" ثم قام بيرينز
بتدريس مادة بأسم العالقات العامة ألول مرة بجامعة نيويورك  ،نمى بيريز فن العالقات
العامة بالكثير من الدراسات النفسية واالجتماعية من خالل المقاالت والكتب التي نشرها
بالموضوع ومن تلك الكتب :
 كتاب هندسة االقناع وترجم الى العربية بعنوان (العالقات العامة فن )عام .1755 كتاب مستقبلك في العالقات العامة في عام .1761 كتاب فكرة ومذكرات مستشار عالقات عامة في عام .1765 رواد اخرون جورج كريل  :الذي اسس اكبر شركة للعالقات العامة في العالم وهي شركة (هلاند نلتون) عام .1729
 بول جاريت  :الذي اسس قسم العالقات العامة في شركة جنرال موتورز عام.1731
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 ركس هارلو  :الذي يعد اشهر مدرس عالقات عامة في الواليات المتحدةاالمريكية.
 ايريل نيوسون  :الذي اول من حصل على شهادة الدكتوراه في العالقات العامة منجامعة بوسطن عام .1749

خامسا ً /انواع العالقات العامة
ويمكن تقسيم العالقات العامة حسب النشاط الى االنواع األتية:
 -1العالقات العامة الدينية :وهي العالقات واالتصاالت واألنشطة االدارية واالعالمية والثقافية التي
تقوم بها أجهزة العالقات العامة في المؤسسات الدينية مثل وزارة االوقاف والشؤون الدينيةوالمساجد
والكنائس والمنظمات والجمعيات الدينية.
 -2العالقات العامة السياسية:مجموعة من األنشطة االعالمية واألتصالية واالدارية والدعائية التي
تقوم بها أجهزة العالقات العامة في المؤسسات السياسية كوزارة الخارجية واالحزاب السياسية
ومنظمات حقوق االنسان.
 -3العالقات العامة التجارية:وهي العالقات واالتصاالت التي تتم في المجاالت التجارية والصناعية
واالقتصادية كاألعالن والترويج والتسويق وتركز على ثالثة جوانب :التاجر-المستهلك-السوق.كوزارة
التجارة والمصانع والمعارض والشركات واتحادات رجال االعمال.
 -4العالقات العامة الثقافية :وهذا النوع من العالقات يهتم بأبراز الجوانب الفكرية واالدبية والفنية
ونشر الثقافة العامة من المعارف واالداب بين صفوف الجماهير وتروج للتراث المعرفي في الدولة
وتعمل على نقل هذا التراث من جيل الى جيل وتروج وتسوق للثقافة المحلية لدى دول العالم .وتعمل
في مؤسسات مختلفة ذات نشاط ثقافي كوزارة الثقافة واالعالم واتحادات الكتاب واالدباء ودائرة
السينما والمسرح ونقابة الفنانين.
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 -5العالقات العامة الرياضية :حيث تعمل على نشر الثقافة الرياضية وتروج ألنواع الرياضات في
الدولة وتغطي نشاطات المؤسسات الرياضية وتواكب التطورات الحاصلة في مجال الرياضة وتقوم
باألتصاالت واألنشطة االدارية واالجتماعية وتسوق الالعبين المحترفين للخارج وأقامة المهرجانات
والدورات التدريبية وتعمل في وزارة الشباب والرياضة واالندية الرياضية ومراكز الشباب.
 -6العالقات العامة العسكرية :تحتاج المؤسسة العسكرية الى اجهزة اعالم وادراة لتقوية العالقات بين
المؤسسة العسكرية والمواطن وتحسين الصورة الذهنية واالنطباعات حول المؤسسة العسكرية
والترويج ألهمية الجوانب العسكرية في الوطن ونشر مبادئ حب الوطن والدفاع عنه وحب الحياة
العسكرية وتعمل العالقات العامة العسكرية في وزارة الدفاع والمعسكرات ومقرات الجيش المختلفة.
 -9العالقات العامة السياحية.
-1العالقات العامة الصحية.
...............الخ.

سادسا ً /اهداف العالقات العامة
للعالقات العامةدور فعال في خلق الصالت الطيبة وتكوين السمعة الحسنة وهي تتميز بأنها اتصال ذو
تجاهين ،لغرض احداث التجاوب الفعال من خالل االهتمام برغبات وآمال ووجهة نظر الجماهير ونقلها
الدراة المؤسسة من جهة  ،ومن جهة أخرى نقل أهداف وخطط ونشاط المؤسسة الى جماهيرها
،سواء كان جمهورا داخليآ يشمل الموظفين والعمال الذين يعملون داخل المؤسسة او جمهورآ خارجيآ
ويشمل جميع المتعاملين مع المؤسسة.
تهدف العالقات العامة الى تحقيق الفهم المتبادل بين المؤسسة وجماهيرها ،ومن اهم أهدافها مايلي:
 -1تسعى العالقات العامة الى تحقيق التفاهم والتوافق بين المؤسسة وجماهيرها وبين عناصر
المجتمع والتنسيق بين مصالحها.
 -2الكشف عن أتجاهات الرأي العام الداخلي والخارجي واعالم االدارة العليا بها.
 -3تقييم أتجاهات الجمهور والتنبؤ بها واالستجابة لها.
 -4تكوين صورة ذهنية ايجابية عن المؤسسة لدى الجمهور من خالل الترويج واالعالن عن اسم
المؤسسة ونشاطها.
 -5تنمية التعاون بين المؤسسة وجماهيرها الداخلية والخارجية.
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 -6حماية المؤسسة من اي هجوم عليها (االشاعات واألخبار الكاذبة).
 -9توسيع قاعدة التمويل للمؤسسة لضمان استمرارية برامجها.
 -1تدعيم التعاون بين المؤسسة وباقي األجهزة والهيئات الموجودة في المجتمع لتحقيق أهدافها،لذا
ينبغي على المؤسسة دراسة جمهورها والتعرف على قنوات االتصال بهم.
 -7ان العالقات العامة يجب ان تأتي من داخل المؤسسة ،ينبغي ان يكون هناك تفاهم متبادل بين
المؤسسة وجميع العاملين فيها ،وخلق روح الجماعة والتعاون بين افرادها على أختالف مستوياتهم
االدارية ،ثم تحسين العالقات بين المؤسسة وجمهورها الخارجي.
 -11االشراف على الندوات والمؤتمرات والمعارض واألبحاث العلمية.
 -11تنسيق وتنظيم عملية التبادل بين موظفيه(البعثات).
 -12تنمية المستوى الثقافي واالجتماعي للعاملين في المؤسسة.
 -13رفع الروح المعنوية للعاملين وتلبية مطالبهم.

سابعا ً /وظائف العالقات العامة
تصنف وظائف العالقات العامة حسب نوع النشاط او الجهد الذي تبذله أجهزة العالقات العامة وهذا
التصنيف يكون على الشكل االتي :
 -1الوظائف االدارية للعالقات العامة وتشمل :
أ -التنظيم
ب -التنسيق
ج -التدريب
 -2الوظائف العلمية للعالقات العامة وتشمل :
أ -البحث العلمي
ب -التخطيط
ج -التقويم
 -3الوظائف االتصالية للعالقات العامة وتشمل :
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أ -االنتاج االعالمي
ب -االتصال التنظيمي
ج -االتصال الجماهيري
وفيما يأتي شرح مختصر لكل من هذه الوظائف :

 -1الوظائف االدارية :
أ -التنظيم :ان التنظيم يعد من الوظائف االساسية في تحقيق اي نشاط من االنشطة
الجماعية الهادفة.لذلك اليمكن للعالقات العامة في المؤسة ان تحقق اهدافها مالم تلتزم
بأسس التنظيم.
والمقصود بالتنظيم هو ترتيب الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية بأفضل طريقة تؤدي الى
تحقيق االهداف الرسومة بأقصر الطرق وبأقل الجهود وبوقت مختصر وبأقل التكاليف.
ب -التنسيق  :من البديهي انه اذا مااريد لنشاط العالقات العامة في المؤسسة ان يتحقق من دون
تضارب او ازدواج فأن ذلك يستلزم بالضرورة وجود التنسيق.
والتنسيق هو المجهود الذي يهدف الى تعاون مختلف اجزاء الهيكل التنظيمي وعدم تضاربها في سبيل
تحقيق الهدف المشترك ،وهذا يعني قيام جهاز العالقات العامة اداريا ً بالتفاهم والتعاون مع باقي
االقسام االدارية في المؤسسة للقيام بنشاط معين.
ج -التدريب  :وهو عملية هدفها اكساب المعارف والمهارات والخبرات التي يحتاجها العاملين
وتحصيل المعلومات التي تنقصهم واالتجاهات الصالحة للعمل والسلطة واالنماط السلوكية والعادات
المالئمة من اجل رفع مستوى الكفاءة في االداء وزيادة انتاجيته وتحسين الفاعلية االدارية.
وهناك اساليب عديدة لممارسة التدريب كالمحاضرات والمناقشات والندوات وورش العمل الفنية
والدورات الثقافية التي تكسب العاملين خبرة جديدة وقدرة ادارية على ادارة االمور بنجاح.

 -2الوظائف العلمية :
أ -البحث العلمي  :يشير مفهوم البحث العلمي في العالقات العامة الى  :عملية تجميع البيانات
والمعلومات والحقائق ودراسة الرأي العام وتحليل مختلف العوامل المؤثرة على عالقات المؤسسة
بجماهيرها مع التركيز على دراسة السوق والجمهور واالنتاج.
ويقوم البحث العلمي كوظيفة الى جهاز العالقات العامة جملة من الفوائد واالهداف منها:
 يساعد المؤسسة على القيام بالتخطيط الناجح في االوقات الطبيعية وفي اوقات االزمات والمشكالت. الكشف عن اراء الجماهير واتجاهاتها ورغباتها وميولها. معرفة الصورة الذهنية لدى الجمهور حول واقع المؤسسة.11

 يساعد على زيادة قدرة المؤسسة على اتخاذ القرارات المناسبة.ب -التخطيط  :وهو عملية التنبؤ بالمستقبل ووضع الخطط واقرارها وتدقيقها وتقييمها ,والتخطيط في
العالقات العامة هو نشاط عقلي يوجه ألختيار امثل استخدام ممكن لمجموعة الطاقات المتاحة الغراض
معينة في مدة زمنية محددة.
ويحقق التخطيط ألجهزة العالقات العامة مرونة عالية في تنفيذ االعمال ومواجهة االضطرابات
واالزمات االدارية حيث يساعد االدارة على برمجة فعالياتها لمعالجة احتماالت التصدع في العالقات
العامة مع الجماهير.
ويتسم التخطيط في العالقات العامة بانه مرن وغير جامد فهو عملية مستمرة ومتجددة وتوضع
بأسلوب ديمقراطي ويأخذ بنظر االعتبار الموقف الحالي للمؤسسة وموقعها في السوق.
ج -التقويم  :هو عملية منهجية منظمة للحكم على االداء االداري واالعالمي ألجهزة العالقات العامة
فيما اذا كان ناجحا ً اوضعيفا ً او فاشالً مع تصحيح لألخطاء والمواقف.

ويتم عادة التقويم من خالل اتباع ثالثة اساليب للحكم والقياس على االنشطة العامة للعالقات العامة:
 التقويم القبلي :اي التقويم السابق لتنفيذ نشاط العالقات العامة ممايساعد على التأكد من مالئمةالنشاط قبل تنفيذه.
 التقويم المتزامن  :ويكون التقويم مرحلي اي تقويم نشاط كل مرحلة اثناء التنفيذ. التقويم البعدي  :بعد نهاية النشاط يتم اجراء الفحص والقياس والتقويم لالنشطة المختلفة. -3الوظائف االتصالية :
ان الوظائف العلمية والوظائف االدارية هي مقدمات ضرورية جدا للوصول الى النشاط الحقيقي
للعالقات العامة وهو االتصال ومن الوظائف االتصالية :
أ -االنتاج االعالمي  :وهو عملية كتابة واعداد المواد االعالمية كاالخبار والمقاالت والتقارير
والصورة وكتابة البرامج االذاعية والتلفزيونية واعداد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والزيارات
وتصميم االعالنات واعداد النشرات الصحفية والملصقات واالتصاالت الشخصية وغيرها من عمليات
وفعاليات االنتاج االعالمي الذي تقوم به اجهزة العالقات العامة في المؤسسة لألنطالق بعمليات
االتصال التنظيمي واالتصال الجماهيري.
ب -االتصال التنظيمي  :وهو مجموعة من االجراءات والطرق والوسائل والترتيبات التي تكفل انتاج
وتوصيل واستخدام البيانات الالزمة من المعلومات واالخبار والحقائق والتعليمات التي تنقلها ادراة
العالقات العامة الى الجمهور الداخلي ألطالعهم على كل ماهو جديد مع خلق حلقة تواصل مع االدارة
العليا.
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ولألتصال جملة من الفوائد اهمها انه بواسطته تتخذ القرارات المختلفة وانه يسهم في ايجاد نظام
تعاوني داخل الجهات التي تسهم في ممارسة العالقات العامة وكذلك خلق جو من الحوار والمناقشة
واالتصال مع االدارات حول نشاط المؤسسة وخلق الحوافز والدوافع والرضا الوظيفي وتوفير
المعلومات االعالمية والفنية واالدارية والثقافية التي يحتاجها العاملون.
ج -االتصال الجماهيري  :وتتضمن هذه الوظيفة -التي تعد من اهم واكبر وظائف العالقات العامة –
تزويد جمهور المؤسسة باالخبار والمعلومات وتبادل االراء والمواقف والتفسيرات والترويج
للمؤسسة وخدماتها عن طريق االعالن والمحافظة على حالة التواصل مع الجمهور من خالل
االعالنات والندوات والمؤتمرات والزيارات والحفالت واالستطالعات والمقابالت والهدايا.

ثامنا ً /مبادئ العالقات العامة
هناك عدة مبادئ يسترشد بها العاملون في العالقات العامة أهمها:
-1اتباع األسلوب العلمي:من المبادئ االساسية للعالقات العامة أتباع طريقة البحث العلمي في مواجهة
المشكالت وادارة االزمات واعتمادها على الدراسات العلمية واهتمامها بدراسة الجمهور والسوق
ووسائل االعالم وقياس الرأي العام وتقديم المعلومات والنتائج العلمية الدقيقة لالدارة العليا بدون
تحيز او أخفاء الحقائق.
 -2تقوم بين طرفين:هما مؤثر ومتأثر في ذات الوقت وتتصف بالديناميكية والحيوية وقوة
الفاعلية،فهي تعكس وجهة نظر فئات الجمهور للمؤسسة،وتعكس وجهة نظر المؤسسة لفئات
الجمهور.
 -3كسب ثقة الجمهور:وذلك من خالل حسن اداء اختصاصي العالقات العامة على القيام بواجباتهم
االدراية واالعالمية لكسب ثقة الجمهور الخارجي على افضل وجه من خالل حسن التعامل واالحترام
وتقديم الخدمات والمعلومات الصادقة واالمانة في العمل وان تتفق االقوال مع االعمال ممايؤدي الى
كسب ثقة الجمهور والحصول على تأييده وثقته وبالتالي الحفاظ على الصورة الطيبة لديهم.
 -4أتباع سياسة عدم اخفاء الحقائق:ان االساس السليم في العالقات العامة هو الوضوح والصراحة
وليس أخفاء الحقائق التي تهم الجمهور وهذا االمر ضروري للقضاء على الشائعات الضارة التي تولد
عدم الثقة.

12

 -5نشر الوعي بين الجماهير:أصبح على عاتق العالقات العامة شرح سياسة المؤسسة والدولة
وخطط تنميتها وتوجيه الرأي العام الى احسن السبل للتعبير عن السياسة العامة للمجتمع وخاصة
الجوانب المتعلقة بالنظام االقتصادي والسياسة التي تسير عليها الدولة.
 -6أتباع االسلوب الديمقراطي في العمل :من الضروري ان يسود بين العاملين في العالقات العامة
نوع من االنفتاح والحوار والديمقراطية وتجنب االحكام الدكتاتورية السيما من قبل المدراء وان يكون
العمل بأنسجام واحترام االراء ألن العمل في العالقات العامة فيه الكثير من التعقيدات والتفرعات
والمستجدات ويحتاج الى مشورة والرأي.
 -9أتباع سياسة الباب المفتوح:هناك رسالة توصلها أجهزةالعالقات العامة الى االدارة العليا وهي ان
االدارات المفتوحة امام العاملين والموظفين تعكس مدى الوضوح والتعاون وعدم التعالي واالستماع
الى اراء االخرين لخدمة المؤسسة.
 -1يرتبط نشاط العالقات العامة بشكل بالرأي العام،حيث انه بدون الجمهور اليكون هناك نشاط
للعالقات العامة ،فهي تعمل على تبادل التفاهم مع الرأي العام على أساس من الحقيقة والصدق لكسب
ثقته.

تاسعا ً /عالقة العالقات العامة بأنماط االتصال األخرى
 -1العالقات العامة واالتصال
يعتبر االتصال من اهم وظائف العالقات العامة ،بل هناك العديد من الكتاب من يعتبر العالقات العامة
أساسا ً في القدرة على االتصال والتأثير على الجماهير المختلفة من خالل تناول المعلومات اي أنه
طريق مزدوج االتجاه يضمن لطرفي االتصال أن يفهم كل وجهات نظر االخر فيعمل على تحقيق
رغباته  ،يجمعها في ذلك الصالح العام.
يعرف االتصال على أنه العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شخص الى أخر أو
اخرين بصورة تحقق األهداف المنشودة.
ويمكن تعريفه أيضاً :بعملية تلقي المعلومات وكل مايتصل في الفكر اإلنساني في تفاعله مع المجتمع
،وفهمها واعادة ارسالها وفق متطلبات المجتمع بأساليب اإلعالم السمعية او البصرية او المقروءة.
ويجب على موظف العالقات العامة ان يمتلك خبرات اتصالية جيدة اذ ان عليه ان يدرك كيف يقوم
بإجراء عملية االتصال بكفاءة مع مراعاة الصدق واألمانة واألسس األخالقية األخرى أثناء إجرائه ألي
عملية اتصال.
واالتصال هو العملية الرئيسية التي تنطوي تحتها عمليات وأنشطة فرعية وفنون وانماط اتصالية
متعددة ومختلفة في طبيعتها وهدفها الخاص ومن أشهر هذه االنماط:
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 -1اإلعالم.
 -2اإلعالن.
 -3الدعاية.
 -4العالقات العامة.
 -5الحرب النفسية.
ولما كانت العالقات العامة تمتلك خصيصة الهدف األهم واألشمل من االتصال على اعتبار ان االتصال
هو االطار الشامل للعالقات العامة وجوهر وظائفها واساليبها ووسائلها وقد احتلت العالقات العامة في
السنوات االخيرة مكانة مرموقة ومتميزة على مستوى العمليات االتصالية واصبحت تمثل النشاط
االتصالي لألفراد والمؤسسات والحكومات والدول.

 -2العالقات العامة واإلعالم
ان اإلعالم نشاط اتصالي يتمثل بجميع االنباء والبيانات والمعلومات والتعليقات والقرارات وبثها بعد
معالجتها في االطار المالئم  ،من أجل فهم الظروف المحيطة وتمكين المتلقي من الوصول الى وضع
يسمح له بأتخاذ القرار السليم.
ويتميز اإلعالم بالحقائق الموضوعية والمعلومات الصادقة والثابتة واالراء الدقيقة مخاطبا ً العقل قبل
كل شيء وهو بهذا يقترب كثيرا ً من نشاط العالقات العامة.
والبد من االشارة الى ان ثمة عالقة بين اإلعالم والعالقات والعامة من حيث النشاط والمفهوم فاإلعالم
كما يقول د.ابراهيم امام "وظيفة هامة من وظائف العالقات العامة والمقصود باإلعالم في نشاط
العالقات العامة هو نشر الحقائق واالخبار واالفكار واالراء بين جماهير المؤسسة بوسائل اإلعالم
المختلفة كالصحافة واالذاعة والسينما والمحاضرات والندوات والمعارض والحفالت وغيرها.
وتعتمد أجهزة العالقات العامة على نشاط اإلعالمي بالدرجة االساس على الخبر وعلى كل مايرتبط من
أساليب اتصالية كالتقارير والبرامج االخبارية حيث تنقل من خالله الى الجمهور نشاطات المؤسسة
وقراراتها وتعليماتها الصادرة ونشاطات المسؤولين واخبار المواطن بكل ماهو جديد في المؤسسة
لضمان حاالت التواصل وهذا يستدعي الدقة والوضوح والمصداقية لتحافظ المؤسسة على صورتها
الذهنية لدى الجماهير.
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وتعتمد أجهزة العالقات العامة في نشر المواد اإلعالمية على مجموعة من الوسائل كالنشرات
الصحفية ومجلة المؤسسة والندوات ووسائل اإلعالم العامة كالصحافة واالذاعة والتلفزيون وشبكة
االنترنيت.

 -3العالقات العامة واإلعالن
ان احد الفروق االساسية بين العالقات العامة واإلعالن هواختالف الهدف في كل منهما،فاإلعالن
يهدف الى زيادة المبيعات وفي سعيه الى تحقيق ذلك يركز على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة
بأنتاجها دون المؤسسة نفسها .فكلنا يفضل انواعا ً من السلع والخدمات بتأثير اإلعالن ولكن القليل منا
يعلم من الذي ينتجها.
اما العالقات العامة تهدف فتهدف الى التعريف بالمؤسسة ككل وتعزيز سمعتها ومكانتها وبناء
صورتها الذهنية.
ان كالً من العالقات العامة واإلعالن يقوم بمهمة إعالمية بتقديمه المعلومات الى االفراد ولكن العالقات
العامة تختلف عن اإلعالن بدقة المعلومات,صحيح ان اإلعالن اليكذب ولكنه يعرض الحقيقة وهي
موشحة بوشاح يجعلها اكثر جاذبية واغراء فهو يركز على المحاسن ويتغاضى عن العيوب اما
العالقات العامة فهي تقوم بأضهار المؤسسة على حقيقتها حتى وصفت بأنها مرآة المؤسسة التي
تعكس صورتها للجمهور وصورة الجمهور عنها لإلدارة العليا فيها.
فعندما تتعرض المؤسسة الى مشاكل وازمات التترد العالقات العامة في عرض تلك المشاكل بكل
ظروفها وبأمانة وصراحة امام الجمهور والصحفيين ووسائل اإلعالم ألن ذلك يؤدي الى التعاطف العام
مع المؤسسة من قبل الجمهور وتعاونه في حل تلك المشاكل .
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من االنتقادات التي توجه الى اإلعالن ان يدفع المستهلك الى شراء سلعة اليحتاجها ألن اإلعالن يوحي
اليه بأنها ضرورية اما العالقات العامة فهي تسعى الى تلمس احتياجات الجمهور ورغباته وترشد
المؤسسة للتصرف على ضوئها.
واإلعالن هو عبارة عن شراء حيز سواء كان ذلك مساحة من صحيفة او واسطة نقل او وقتاًفي
االذاعة والتلفزيون.ومادام االعالن يتم عن طريق دفع مقابل فأن ذلك يعطي المعلن بعض الحقوق مثل
تحكمه في صياغة اإلعالن وطريقة نشره ومكان ووقت نشره.
اما النشر في العالقات العامة فيكون على شكل معلومات او اخبار او تعليمات تهم عددا ً كافيا ً من
الجمهور بحيث تقبل وسائل اإلعالم نشره بدون مقابل وانما على اساس فائدتها وأهميتها للقراء  ،بل
ان أجهزة العالقات العامة في المؤسسات هي احد المصادر المهمة لألخبار التي يحتاجها مراسلة
ومندوبو الصحف والقنوات الفضائية ،لذلك فأن المواد التي تنشرها العالقات العامة تكون اكثر
موضوعية من اإلعالن وتقوم بالعرض فقط من غير ضغط ولو بصورة مباشرة كما يفعل اإلعالن.
غير ان العالقات العامة تلتقي مع اإلعالن في ثالث نقاط أساسية هي:
 -1ان كالً من العالقات العامة واإلعالن نشاط اتصالي له نفس الوسائل واالساليب.
 -2ان العالقات العامة تستخدم اإلعالن كأحد االساليب االتصالية لغرض االعالن والترويج للمؤسسة
وانتاجها وخدماتها كاإلعالن اإلعالمي واإلعالن الخدمي واإلعالن الخدمي واالرشادي وكذلك التجاري.
 -3تستفيد العالقات العامة من االعالن في السوق في مجاالت البحث والدراسة والتسويق اي دراسة
الجمهور وبحوث السوق.
ومماتقدم يمكن القول ان كل من عالقات العامة واالعالن يسعيان الى زيادة رصيد المؤسسة من خالل
زيادة مبيعاتها وزيادة رصيدها من التأييد والشعور الطيب أتجاهها.

 -4العالقات العامة والدعاية
هناك اوجه تشابه وأختالف بين مفهوم العالقات العامة والدعاية فكالهما يحاول التأثير في الرأي العام
ويستخدمان طرق االقناع والتأثير ويستخدمان وسائل االتصال المختلفة لتحقيق اهدافهما بينما
االختالف بينهما فهو ان العالقات العامة تعتمد على بناء الثقة مع الجمهور ونشر المعلومات الصحيحة
وهي اساسا تقوم على خدمة المصلحة العامة ووضع مصلحة الجماهير في المقام االول فهي تعتمد
على اإلعالم الصادق في نشر المعلومات والحقائق.
اما الدعاية فتستخدم نشر المعلومات المضللة واالشاعات واختالق القصص الوهمية بهدف التأثير
على الجمهور واستمالته واالساءة وتغيير الحقائق عن االخرين.
فهي تسعى الى تحقيق اهداف سريعة ووقتية والتهتم بالنتائج البعيدة وتحاول اغراء الجمهور بأي
ثمن.
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ولكن الدعاية تلتقي مع العالقات العامة في ان كل منهما أصبح علما ً من العلوم وفنا ً من الفنون
الحديثة له قواعده ومبادئه وقوته الهائلة في التأثير على االفراد والجماهير ويشتركان كونهما فنونا ً
اتصالية تستخدم نفس االساليب والوسائل االتصالية ولكن تختلف بالهدف والوظيفة والمضمون.
وقد استخدمت الدعاية في اوقات الحروب كأسلوب نفسي للتأثيرعلى الحكومات والشعوب المعادية
ولعل ابرز اشارة حديثة هي استخدامها من قبل وزير الدعاية (يوزف غوبلز)في زمن القائد االلماني
(هتلر)ويعتبر (غوبلز)مؤسس فن الدعاية السياسية بلونها الرمادي حيث كان أحد االساطير في مجال
الحرب النفسية واهو احد ابرز من وظفوا واستثمروا وسائل اإلعالم في هذه الحرب وقد اكدت ظاهرة
(غوبلز) هذه ان من يملك وسائل اإلعالم يملك القول الفصل في الحروب الباردة والساخنة.

عاشرا ً  /وسائل االتصال في العالقات العامة
شهد العصر الحديث تقدما ملحوظا في وسائل االتصال سواء من حيث الوقت ام من حيث التقنية
ومدى فاعليتها وسهولة استخدامها .
ولقد ادى ذلك التقدم الى زيادة عدد هذه الوسائل واصبح لكل وسيلة خصيصة التي تميزها عن غيرها
من الوسائل .بل ان الوسائل تكمل بعضها البعض واليمكن االعتماد على وسيلة واحدة او الحكم على
من يختار الوسيلة المناسبة في الوقت المناسب للجمهور المناسب  ،بحيث يكون الشكل النهائي جميل
ومؤثر .وبذلك يتمكن من اداء رسالته ويوفر الوقت والجهد والمال.
ونتيجة ألن هذه الوسائل اصبحت كثيرة ومتنوعة فقد استقر الرأي على تصنيفها الى مجموعات وهي:

 -1االتصاالت اللفظية
أ -الوسائل الشفوية المباشرة  :تعتمد على الكلمة المسموعة وعلى المنظر المشاهد وتتألف من :
 -1الحديث والخطابة  :وهما من انجح الطرق الشفوية في ايصال االفكار والمعلومات التي تناولت
موضوعا ً معينا ً  ،يستطيع المتحدث ايصال قدرا ً كبيرا ً من المعلومات الى الذين يستمعون اليه ويتابعون
افكاره في وقت قصير نسبياُ.
 -2المحاضرة  :تطور اسلوب المحاضرة بحيث ادخل فيها عناصر اخرى اضافية لتثبيت المعلومات
وتوضيح الغموض منها - :السماح للمستمعين بتوجيه اسئلة عما يتم مناقشته.
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 اجراء مناقشات كلما استدع الضرورة لذلك. ضرورة المام المحاضر بميول واتجاهات المستمعين. -3الندوات والحلقات الدراسية  :تمثل وجود مجموعة من المعنيين بموضوع معين حيث يقوم كال
واحد منهم بعرض جانب معين من جوانب الموضوع المطروح قد تتالئم او تختلف مع وجهات نظر
االخرين باالضافة الى وجود كل من المستمعين الذين يتابعونها ويشتركون في المناقشات الدائرة حول
الموضوع المطروح.
 -4الدورات التدريبية :تهدف الى اكتساب المهارات والخبرات العلمية وتنميتها لدى المتربين وقد
تكون عللى نوعين :
 دورات تدريبية مهنية  :تعتمد على الناحية العملية. دورات تدريبية تقنية  :تعتمد على الشرح والمناقشة مع استخدام وسائل االيضاح. -5الزيارات  :سواء كانت فردية او جماعية حيث يسعى رجل العالقات العامة الناجح الى اقامة جسور
بينه وبين كل االعالميين وقادة الفكر وذلك لمنفعة مؤسسته والئحة خططه في تطويرها وتقدمها.
 -6المؤتمرات  :تعقد عندما يكون هناك حاجة ماسة تستدعيها مثل وجود معلومات مهمة تود
المؤسسة ايصالها الى المجتمع او عندما يريد اقامة اتصاالت مباشرة مع الجماهير او مع فئة معينة
يهمها االطالع على المعلومات او عند وجود تساؤالت اة شائعات حول موضوع معين.
 -9اجتماعات الموظفين  :تعقد عادة بين مسؤول العالقات العامة وبين الموظفين للتعرف على
المشاكل التي يعانون المشاكل التي يعانون منها وأللقاء الضوء على نواحي النقص والحصول على
المعلومات عن سير العمل والمعوقات ويسعى المسؤول الى تطبيق النتائج التي توصل اليها من خالل
االجتماع وتحليل النتائج من اجل وضع خطط كفيلة لتنفيذ برامج العمل تنفيذا ً دقيقا من خالل فرز
الجوانب االيجابية والسلبية.

 -2االتصالت المكتوبة
تعتبر من طرق االتصال المهمة وذلك ألنها تستخدم غالبا ً في االتصالت الرسمية سواء
داخل المؤسسة او خارجها  ،وقد تكون على شكل تعليمات وأوامر او مذكرة داخلية او
دليل للموظفين او تقارير دورية او اقتراحات و شكاوى.
ويفضل في االتصاالت المكتوبة يجب ان تكون الرسالة مختصرة وغير مطولة قدر
االمكان  ،وذلك من اجل جذب اهتمام القارئ  ،ويجب ان تكون مفهومة من المرسل اليه
الى المستقبل .
 -3االتصاالت غير اللفظية  :وتشمل كل من الصور والرسوم البيانية واالشارات والتعابير
الجسمية التي تحوي ايماءات الرأس  ،االبتسامة  ،حركة اليد واشارات االصابع.
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احد عشر  /كفاءة العاملين في ادارة العالقات العامة
من المعروف ان اداء اي وظيفة يتوقف على مدئ كفاءة شاغل الوظيفة ويجب ان يتوفر في اخصائي
العالقات العامة المؤهالت والخبرة الالزمة لمساعدته على اداء واجباته بالشكل المطلوب وقد اثبتت
التجارب ان نجاح الجهاز التنظيمي في تحقيق اهداف المنشأة يعتمد على الموارد البشرية المناسبة
لشغل الوظائف المختلفة وذلك بأختيار العاملين المالئمين وتعيينهم في الوظائف التي تناسب
استعدادهم وصفاتهم الشخصية والقيام بتدريبهم ليشعر العامل بالرضا النفسي عن العمل الذي يقوم به
والذي ينعكس على انتاجيته .
ويجب ان يتمتع موظف العالقات العامة بصفات مميزة عن غيره من الموظفين فيجب ان يمتلكون
طاقات اكبر من الطاقات التي يمتلكها الرجل العادي  ،يجب ان يكونوا متيقظين بدرجةاكبر ومتأملين
بدرجة اكبر بحيث يعيدوا التفكير في كل استنتاج يصلون اليه وكذلك يجب ان يكون لديهم ادراك حسي
سريع .
ولخص (عجوة) المؤهالت االساسية التي يجب توفرها في العاملين بمهنة العالقات العامة وهي:
-1المؤهالت الشخصية  :تتمثل بالجاذبية والشخصية المستقرة والمنطق واالحساس العام والحماس
وحب االستطالع والخيال الخصب واالتزان والموضوعية باالضافة الى الشجاعة في مواجهة الرئيس
بأخطائه.
-2المؤهالت االتصالية  :تتمثل في مهارات القراءة والكتابة والتخاطب واالستماع الجيد والحس الفني
وااللمام بالعديد من العلوم المختلفة .
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المؤهالت االدارية والوظيفية :وتتمثل في القدرة على التعامل مع االزمات والقدرة على صنع القرارات
واتخاذهاوالقدرة على هيكلة النظام والقدرة على تحديد البدائل واختيار المناسب منها والقدرة على
التعامل مع المفاهيم االدارية.
ويختلف موظف العالقات العامة عن غيره من الموظفين في مجال االتصاالت من عدة زوايا وهي :
أ -ان تخصصه عام وليس دقيق النه اليقتصر على استخدام وسيلة معينة او طريقة فنية معينة.
ب -يميل الى ان يكون منسقا ً ومشرفا ً وموجها ً اكثر من مجرد منفذ لبرنامج معين .
ج -يهتم بالمضمون العام للعمل او عمله تجاه الجمهور وليس بناحية واحدة فقط.

اثناعشر  /اخالقيات العمل في العالقات العامة
يشير مفهوم االخالقيات الى مجموعة من المعايير والقيم والمبادئ والقواعد التي تحدد اطر المهنة
اجتماعيا ً وقانونيا ً والتي على ضوئها يمكن الحكم على مدى صحة وعدالة السلوك والتصرف في
مواقف معينة  ،قد بادرت الجعية االمريكية للعالقات العامة منذ عام  1754الى سن دستور أخالقي
حددت فيه المعايير المهنية الوظيفة وهو دستور تم تعديله في سنوات مختلفة بعد ذلك ليزداد التزامه
االخالقي بالقيم االجتماعية الزائدة ويؤكد الشكل االخير للدستور الذي تم تعديله عام  2111على
الجوانب االتية :
 التدفق الحر للمعلومات . المنافسة كشف المعلومات بناء الثقة اخذ المصالح المتضاربة باألعتبار -تعزيز المهنة وتطويرها
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كما وضع المعهد البريطاني للعالقات العامة قواعد مماثلة لممارسة السلوك المهني في مجال العالقات
العامة  .باألضافة الى الدستور الذي وضعته الجمعية الدولية في اثينا عام 1765والذي يعد الدستور
االكبر في العالقات العامة واهم ماجاء في هذا الدستور :

أ -التزام العضو في سلوكه المهني باالمانة واالستقامة وخدمة مصالح الجماهير والتعامل
معها بصدق وعدم تحيز وتجنب االتي :
-1النشر المتعمد لمعلومات او بيانات كاذبة ام مظللة .
-2التملق لوسائل االعالم او التعامل معها بأساليب غير نزيهه.
-3خدمة مصالح سرية او خفية مظللة.
-4افشاء اسرار العمالء.
-5استغالل العضو لماتحت يديه من معلومات سرية لتحقيق مصالح شخصية خاصة به.
-6خدمة مصالح متعارضة او متنافسة.
-9األعمال التي تتعارض مع المصلحة العامة او تتضمن تدخالً غير مشروع لدى اجهزة حكومية او
تشريعية التماسأ ً لكسب شخصي.
-1األضرار بمصالح االعضاء االخرين او بسمعة المهنة وتجنب استخدام االشاعات المغرضة ألحداث
الضرر بالمنافسين.

ب -وعلى العاملين في العالقات العامة االلتزام باالتي :
 -1يلتزم العضو بعالقات ومعامالت عادلة نحو العمالء واصحاب العمل او الزمالء.
 -2يكرس العضو صيانة المهنية لما فيه خير وصالح الجمهور العامة.
 -3يلتزم العضو في تصرفاته بالمعايير المقبولة قبوال ً عاما ً والمتعلقة بالدقة والصدق والذوق السليم.
 -4يلتزم العضو بالحفاظ على خصوصية المهنة واحترام قوانين العمل .
 -5االلتزام بنشر المعلومات الصادقة والواضحة التي تنور الرأي العام .
 -6يلتزم العضو بأن يقطع عالقاته مع اي منظمة عندما يتبين له ان هذه العالقة تتطلب منه الخروج
على قواعد واداب مهنة العالقات العامة .
 -9يلتزم العضو بأداء عمله بكل شرف وامانة بما يتالئم مع االخالقيات العامة في المجتمع.
 -1يلتزم العضو بالتعاون مع زمالءه في نشر مبادئ العالقات ىالعامة .
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ثالثة عشر  /صفات وخصائص موظف العالقات العامة

-1ان يكون ذو ثقافة عالية اي يحمل شهادة جامعية على االقل في احد االختصاصات من كليات االداب
والعلوم االنسانية ،او خريج احد المعاهد المتخصصة او على االقل خاضع لدورة تدريبية في هذا
المجال.
-2ان يتمتع بشخصية اجتماعية جذابة  ،يعني ذو شخصية قوية قادرة على جذب االخرين وحثهم على
مجاراته والتحدث معه وحب االستماع اليه لالستفادة منه من خالل االستفسارات والتساؤالت التي
تطرح عليه.
-3ان يكون لبقا ً في التخاطب مع االخرين  ،اي يجيد الكالم الصحيح والسليم وقادرا ً على استخدام
افضل االلفاظ واحسن التعابير بكل ادب واحترام وبمنتهى الدقة والذوق الرفيع .
-4ان يكون قادرا ً على المبادأة في اقامة االتصال مع االخرين  ،اي يبدأ بالحديث ويخلق له المناسبة
التي تمكنه من االستمرار في هذا الحديث  ،وان يبتعد عن أخذ الدور المتحيز او الذي تمثله وجهة
نظر واحدة  ،لكي ال يخلق ردود فعل معاكسة من قبل الناس الذين قام بمخاطتهم او التصال بهم.
-5ان يكون قادرا ً على اقناع االخرين  ،اي يستطيع ان يأتي بالبرهان والدليل القاطع الذي يثبت صحة
مايريه او يمليه على الجماهير التي يتحدث معها .
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-6ان يكون اهالً لكسب ثقة االخرين  ،يعني ان تكون تصرفاته جيدة وقائمة على الصدق واالمانة
والوفاء  ،لكي تساعده على بناء الثقة بينه وبين من يتعامل معهم.
-9ان يبتعد في تعامله مع الناس عن الهجومية  ،يعني ان يحاول دائما ّ التقرب من الناس وكسب ودهم
 ،ال ان يقوم بشن الهجمات العدوانية التي تنفرهم منه وتبعدهم عنه  ،اي القيام بأستلطاف الناس
ومراعاة مشاعرهم  ،والبعد ان امكن عن مناقضتهم والوقوف ضدهم.
-1من الالئق ان يكون حسن المظهر  ،ألن ذلك يؤثر على انطباعات الناس اثناء مقابلتهم شخصيا ً ،
وغالبا ً مايكون له االثر البالغ على نجاح هذه المقابالت او فشلها وخاصة في المحافل الرسمية وعند
الجهات االخرى.
-7ان يكون متقنا ً ألحدى اللغات االجنبية الواسعة االنتشار  ،ألن طبيعة عمل المنظمات في عصرنا
الحاضر تقتضي التعامل مع الدول االخرى واستدعاء االخصائيين والخبراء االجانب  ،او القيام
بزيارات اطالعية لمنشآت اخرى في دول اجنبية لالستفادة من خبراتهم فيما يخص شؤون هذه
المنظمة.
كل هذه الصفات يجب ان يتمتع بها مدير ادارة العالقات العامة او موظف العالقات العامة ألن ادارة
العالقات العامة تختلف عن االدارات االخرى بأنها ليست تمارس اعماال ً روتينية  ،حيث نجد ان لرجل
العالقات العامة اليقوم بنفس االعمال يوميا ً واليمارس نشاطه بوتيرة واحدة فمثالً قد يعقد مؤتمرا ً
صحفيا ً في الصباح او يتشاور مع مدراء االقسام المختلفة حول امر ما بينما الظهر قد يستقبل الزائرين
ويصحبهم في جولة داخل المنظمة لتعريفهم بها وبنظام عملها وفي وقت اخر يمارس االتصاالت او
الدعوة للمؤتمرات والندوات وفي يوم ثان قد يقوم بجمع المعلومات وتحليل االراء والبيانات او
الذهاب للمشاركة في المعارض وهكذا.

أربعة عشر  :حمالت العالقات العامة
الحملة اإلعالمية هي برنامج اتصالي مكثف ومخطط لنشر فكرة او خدمة او
معلومة او اشهار مؤسسة او الترويج لشخصية او الدفاع عن قضية معينة من خالل
االستخدام األمثل والمخطط لوسائل االعالم في مدة زمنية معينة لتحقيق الهدف .
ومن امثلة الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها أجهزة العالقات العامة هي الحمالت
اإلعالمية السياسية في االنتخابات او مايطلق عليها بالدعاية االنتخابية لمرشح
سياسي .
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او الحملة اإلعالمية التي تقوم بها أجهزة العالقات العامة في وزارة الصحة لمكافحة
احد االمراض الخطيرة او مكافحة التلوث البيئي .
وهناك الحملة اإلعالمية وهي عبارة عن برنامج اعالني محدد ذو اهداف معينة قد
تكون تقديم سليم جديدة او مواجهة منافسة او مواجهة ظاهرة انخفاض المبيعات او
اعالن تعديالت للسياسات التسويقية باستخدام مكثف لوسائل وأساليب اإلعالن من
خالل مدة زمنية محددة .
وتتكون عناصر الخطة للحملة اإلعالمية من الخطوات االتية :
 .1تحديد موضوع الحملة .
 .2تحديد الهدف من الحملة .
 .3تحديد الجمهور المستهدف .
 .4تحديد المدة الزمنية للحملة .
 .5تحديد أسماء منفذي الحملة .
 .6تحديد األساليب والوسائل االتصالية .
 .7تحديد الميزانية الخاصة بالحملة .
 .8تنفيذ الحملة ومتابعتها وتقويمها .

خمس عشر :استراتيجيات العالقات العامة
لم يعد السؤال عن أهمية االتصال وضرورته للعالقات العامة موضع جدل او نقاش
بين الممارسين للمهنة او باحثي االتصال .
فالمؤسسات بمختلف توجهاتها ومخرجاتها سواء كانت خدمية ام إنتاجية أصبحت
تعمل في بيئة متغيرة ومتطورة  ،ويتوقف نجاح او فشل هذه المؤسسات على إمكانية
التكيف مع هذه البيئة وعناصر المختلفة من جماهير ومؤسسات وجماعات متباينة
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والحاجات والتطلعات وكذلك مع هيئات حكومية ومنظمات اعمال وتشريعات وقيود
قانونية واخالقية  .وهذا التكيف يتطلب رصد هذه التغيرات ودراستها ووضع البرامج
االتصالية الفعالة لالستجابة لها بما يحقق مصالح مشتركة بين المؤسسة وبيئتها .
وهذه البرامج المتعلقة بمستقبل األهداف االتصالية يمكن ان نطلق عليها استراتيجيات
العالقات العامة  .على الرغم من كلمة االستراتيجية حديثة االستعمال في مجال
العالقات العامة وهي مستعارة في اصلها من العلوم السياسية والعسكرية وغالبا ما
تعني التخطيط والتنفيذ وتحقيق األهداف على المدى البعيد .
وبناءا على ذلك هناك مجموعة من االستراتيجيات المستخدمة في العالقات العامة
لتعزيز قوة االتصال والعمل مدة أطول لضمان الحفاظ على جمهور المؤسسة .
وهذه االستراتيجيات هي :
 .1استراتيجية االعالم .
 .2استراتيجية االقناع .
 .3استراتيجية الحوار .
 .4استراتيجية التثقيف .
 .5استراتيجية الترغيب .
 .6استراتيجية التفاوض .
 .7استراتيجية الدعاية للمؤسسة .
 .8استراتيجية الدعاية للقياديين في المؤسسة .
وكاالتي :ـ
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 .1استراتيجية االعالم .
ويكون االتصال وفقا لهذه االستراتيجية في اتجاه واحد وفي الوقت نفسه يعبر
المضمون االتصالي عن رؤى المؤسسة ويحمل معاني ودالالت ذات معنى
واحد  .ويتم في هذه االستراتيجية تقديم المعلومات الى الجماهير األساسية
لمساعدتهم في تكوين الرأي واتخاذ الق اررات ومن امثلة ذلك االخبار والبيانات
الصحفية والتقارير مطبوعات المؤسسة .
وتطلب هذه االستراتيجية وضوح سياسة واهداف المؤسسة ومزيج من الرسائل
االتصالية التي تعبر عن تلك األهداف وفي الوقت نفسه تتطلب جمهو ار
مدركا يبحث عن المعلومات  .ويكمن األساس النظري لهذه االستراتيجية في
نظريات وسائل االتصال ونظريات التأثير التي سادت في الثالثينيات
واالبعينيات من القرن العشرين وكذلك النماذج االتصالية الحديثة للعالقات
العامة .
 .2استراتيجية االقناع .
تجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في اتجاه واحد  ،والمضمون االتصالي
التي يعبر عن رؤى كل من المؤسسة والجمهور ويحمل دالالت تعكس وجهة
نظر الطرفين .
وتعد استراتيجية االقناع هي االستراتتيجية األساسية في كل من اإلعالن
والدعاية  .وتستخدم في اتصاالت المؤسسة عندما تسعى الى خلق قاعدة
للعالقات العامة االستراتيجية مع الجماهير األساسية  ،وتسعى اجهوة
العالقات العامة في المؤسسة من خالل هذه االستراتيجية الى التغيير
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المقصود في معارف واتجاهات وسلوكيات جمهور معين  ،وتتطلب
استراتيجية االقناع أهدافا واضحة ومحددة ومزيجا من الرسائل االقناعية .
 .3استراتيجية الحوار .
تجمع استراتيجية الحوار بين االتصال في اتجاهين والمضمون االتصالي
الذي يعبر عن رؤى كل من المؤسسة والجمهور  ،ويحمل دالالت تعكس
وجهة نظر الطرفين .
ويتم استخدام هذه االستراتيجية في المناقشات المتعلقة بممارسة العالقات
العامة وكذلك المناقشات الفكرية المعمقة حول المشكالت واستشارة الجمهور
في سياسات المؤسسة  .وتتطلب هذه االستراتيجية رسائل اتصالية من اطراف
الحوار وعادة ماتوجه الى الجمهور المدرك النشط .
 .4استراتيجية التثقيف .
تسهدف استراتيجية التثقيف الفرد  ،اذ تعزز الوعي واالهتمام لدى االفراد من
خالل تقديم الحقائق المحايدة والواقعية والموضوعية التي يمكن ان توفر تبري ار
لتبني السلوك السلبي وتقديم تفسي ار عقليا إلجراءات المؤسسة .
وتفترض هذه االستراتيجية ان الجمهور عاقل وقادر على معرفة الحقائق وتعديل
سلوك استجابة لتلك الحقائق ولذلك فان رسائل التثقيف التقدم النتائج المباشرة ،
بل تفترض ان الجمهور سيهتدي بنفسه الى النتائج المالئمة من خالل البيانات
والمعلومات الصحيحة .
 .5استراتيجية الترغيب .
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تتضمن هذه االستراتيجية دعم وتعزيز مصدر الرسالة التي يرغب بها المتلقي
لكسب القبول وتكوين اتجاه ترغيبي للحصول على التأثير الكامل وخلق االرتياح
النفسي والعقلي بمايتالئم مع توجهات وميول الجمهور .

 .6استراتيجية التفاوض .
يقوم التفاوض البدائي على تحصيل كسب االخرين  ،وبعد التطور الحاصل في
أساليب التفاوض وانواعه حلت استراتيجية الكسب المتبادل ( المساومة ) وتعرف
هذه االستراتيجية بالتبادل المنتظم للرسائل بين المتصلين .
وتوظف العالقات العامة هذه االستراتيجية للحصول على مكاسب وعروض
جديدة للمؤسسة من خالل طرح مالديها من معلومات وعروض مشروطة مقابل
تنازالت معينة  ،وتستخدم هذه االستراتيجيات من خالل االتصال مع المؤسسات
األخرى وخاصة في خارج البلد .
 .7استراتيجية الدعاية للمؤسسة .
في هذه االست ارتيجية توظف العالقات العامة للوصول الى شهرة المؤسسة دون
تركيز على األشخاص العاملين فيها او القياديين ومن اجل ذلك تهدف العالقات
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العامة الى الدفاع عن المؤسسة وتحسين صورتها  ،من خالل عرض المنجزات
اإليجابية فقط  ،دون اإلشارة الى السلبيات .
 .8استراتيجية الدعاية للقياديين في المؤسسة .
يسعى ممارسو العالقات العامة الى شهرة القياديين البارزين وتحسين صورتهم من
خالل التركيز على أعمالهم ومنجزاتهم اإليجابية وتقديم المسؤولين بصورة محببة
لوطنهم والحريصين على راحة الجمهور والبحث عن كل مايسعدهم .
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