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  مقـدمـة
تعتبر العالقات العامة إحدى الظواھر االتصالیة، والتي منذ ظھورھا حتى 

الیوم أخذت مفھومین، أولھما قدیم قدم اإلنسان، وثانیھما ظھر بظھور المؤسسة وتعقد 

  .المجتمع، ویعتبر الثاني تطورا لألول

 اوالعالقات العامة بمفھومھا األول ظھرت قدیما، وكان االھتمام بھا مبنی

على قضاء الحاجات، حیث مارسھا اإلنسان في مختلف العصور كوسیلة لتحقیق الفھم 

والتعایش مع من حولھ، لكن ممارستھا كانت بطریقة عشوائیة تفتقد الطریقة المنھجیة، 

  .كما كانت ممارستھا في حدود الموجود من الوسائل

من أما العالقات العامة بمفھومھا الثاني فقد ظھرت حدیثا وأصبحت 

العلوم المعترف بھا، وقد أھلھا لھذا ارتكازھا على البحث واألسس العلمیة المدروسة، 

المبنیة على التخطیط والتحلیل والتأثیر، وھذا ما جعل أغلب الباحثین في مجال 

العالقات العامة یعتبرونھا أھم الجوانب التطبیقیة لعلم االجتماع الحدیث، خاصة بعد 

الدراسات والبحوث العلمیة في مجال السلوك والتطور  تطور وظائفھا وذلك بفضل

  .التكنولوجي والمعلوماتي

إن االھتمام بالعالقات العامة وتبوئھا مكانة مرموقة داخل المجتمع بصفة 

عامة وداخل المؤسسة بصفة خاصة لم یأت عفویا، لكن كان نتیجة نجاحھا في تأدیتھا 

مھما في حیاة المؤسسة، خاصة في توطید لوظیفتھا، فقد لعبت العالقات العامة دورا 

  .العالقة بینھا وبین جماھیرھا

إن االعتقاد السائد حول وظیفة العالقات العامة، والذي مفاده أن وظیفة 

العالقات العامة ھي مجرد إعداد النشرات وإصدار الكتیبات وإلقاء الخطب، لھو اعتقاد 

: دة، بینما الجوانب األخرى تتمثل فيأن یكون أحد جوانبھا المتعدإال خاطئ، وال یعدو 

دراسة الجماھیر والتعرف على آرائھا حول المؤسسة أو السلعة أو الخدمة التي تقدمھا 

ھذه األخیرة، ثم نقل ھذه االتجاھات واآلراء إلى إدارة المؤسسة، حتى تستعین بھا في 

  .تعدیل سیاستھا وبرامجھا بما یتناسب مع ھذه االتجاھات
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إن العالقات العامة بھذا الدور الذي تقوم بھ، أصبحت وظیفة حیویة مھمة 

من وظائف المؤسسة الحدیثة، تستلزم االھتمام بھا وكذا إعطائھا مكانة داخل المؤسسة، 

ولتدعیم ھذا االھتمام ارتأینا أن نتناول موضوع العالقات العامة إلثرائھ، ولتوضیح 

ف على بعض المشاكل التي تحد من فعالیتھا، من الوظائف الحقیقیة لھا، وكذا الوقو

أجل ھذا تناولنا في ھذا البحث جانبین، جانب نظري وجانب میداني، حیث ینقسم 

  .الجانب النظري إلى ثالثة فصول

الفصل األول یتناول موضوع الدراسة، وفیھ بیننا مبررات االختیار لھذا 

داف وأھمیة الموضوع، باإلضافة الموضوع، وتم طرح اإلشكالیة، وكذا التطرق إلى أھ

  .إلى تحدید المفاھیم وعرض المفاھیم المشابھة

الفصل الثاني وتناول العالقات العامة من حیث التطور والطبیعة، كما 

سس التي تقوم علیھا، األو وعوامل االھتمام بھا، ھذه األخیرةتطرقنا فیھ إلى أھمیة 

بعض المھتمین بھا، وبعد ذلك تطرقنا وتناولنا الوظائف حسب التقسیمات التي وضعھا 

  .إلى أھدافھا

الفصل الثالث وفیھ تناولنا إدارة العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة، 

تطرقنا إلى صفات كما من حیث موقعھا في الھیكل التنظیمي، وكذا تخطیط برامجھا، 

تصالیة األكثر رجل العالقات العامة، ثم تناولنا جمھور العالقات العامة، والوسائل اال

  .استعماال، وختمناھا بالمشاكل التي تحد من فعالیتھا

أما الفصل الرابع فقد تناولنا فیھ اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة، 

  .من حیث مجاالتھا، والمنھج المستخدم، وأدوات جمع البیانات

الفصل الخامس وتناولنا فیھ تحلیل وتفسیر البیانات وعرض النتائج، 

  . واالقتراحات تخلص بعد ذلك إلى قائمة من التوصیالن

  

  
 


