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  :تمھید
إن عرضنا لبعض تعریفات العالقات العامة، كان إلزالة اللبس عنھا خاصة 

بینھا وبین المفاھیم المشابھة، لكن ھذا العرض ال یعني أن العالقات العامة قد اتضحت 

من مجرد التعریفات، وكمحاولة منا لتوضیح معناھا ارتأینا أن نعرض المسار 

ا وأھمیتھا وأھدافھا، باإلضافة إلى ذكر أھم إلى جانب تبیین طبیعتھ التاریخي لھا

  .الوظائف التي تقوم بھا، وكذا األسس التي تقوم علیھا
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  : نشأة وتطور العالقات العامة وطبیعتھا. 1.2

  :نشأة وتطور العالقات العامة .1.1.2
رن  ي الق على الرغم من أن العالقات العامة بمفھومھا العلمي لم تظھر إال ف

د  ،20 اریخ یج ي الت ث ف دیم أإال أن الباح ذ ق ورس من د م اط ق ة كنش ات العام ن العالق

زمن اریخ  ،1ال رتبط بت ا ی انأي أن تاریخھ وده اإلنس ذا األأل، ووج ر ن ھ د كائنیخی  اع

ذا األ، ن یعیش بمفردهأیستطیع  ال، بطبعھ ااجتماعی ى ھ ھ أساس نشوعل ات بین ت عالق

ةوذلك نتیجة التفا ،خرینوبین اآل اة الیومی ات أو"، عل فیما بینھم في الحی ذه العالق ول ھ

م ، التي ولد فیھا ،سرتھأنسان كانت مع التي كونھا اإل دة  اتسعتث ذه الوح ةھ  االجتماعی

ا افرأتنسب  ،سرأحتى صارت عشیرة تتكون من عدة  ىدھ دأ إل ت  ،صل واح م تكون ث

ائر ن العش ع م ن جم ة م ا  ،القبیل عوكلم دة  اتس اق الوح ةاالجتنط ا  ماعی ربط بھ ي ی الت

صبحت تتجھ من البساطة أت ھذه العالقات وعبوتش ھ،تقادائرة عال اتسعتنسان كلما اإل

  .2"التعقید إلى

ذھال  ،ولقد مرت العالقات العامة بعدة مراحل ا تطورا م  ،شھدت خاللھ

  : وھي كاآلتي

  :العالقات العامة في المجتمعات البدائیة . 1.1.1.2
القد كانت المجتمعات  ات  البدائیة تستخدم نشاطا یشابھ نوع ا نشاط العالق م

الي ت الح ي الوق ة ف د " ،العام تفق ة لإل احتاج ل البدائی ن القبائ الم م ة أع ل رعای ج

ا ،مصالحھا ى بقائھ اظ عل د  ،والحف ام عن رأي الع د ال وم بحش ة یق یس القبیل ان رئ د ك وق

اء والسحرة وغیرھم ممن وكان یستعین في تنفیذ ھذا النشاط باألطب، 3"الحاجة إلى ذلك

  .4وغیر ذلك ،إنشاد وقرع للطبول: یجیدون فنون التعبیر البدائیة من
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اء  ،ومع تقدم الحضارة تقدمت معھا أسالیب العالقات العامة" د وجد علم فق

ترشد المزارعین  ،قبل المیالد 1800ثار في العراق نشرة زراعیة یعود تاریخھا إلى اآل

  .1"والتخلص من القوارضالبذور  استخدامإلى كیفیة 

  :العالقات العامة عند قدماء المصریین. 2.1.1.2
ة ات العام ث  ،لقد عرف قدماء المصریین بعض ممارسات العالق  اھتمحی

ون  ،باألھالي في كافة المناسبات باالتصالالملوك الفراعنة والكھنة  ة ینقل كما كان الكھن

ك الم للمل ون المظ اس وینقل ة للن ام اإللھی تم  ،األحك ت تھ ة كان ى أن الدول افة إل باإلض

ي مجتمعھم من  ة ف ات  انتصاراتبتسجیل ووصف مختلف األحداث الھام ة وبعث حربی

 .2...تجاریة ومشروعات كبرى كحفر الترع وإقامة الجسور 

ائل  ا الوس الیة أم ي االتص تخدموھاالت ردى  اس ي أوراق الب ت ف د تمثل فق

ود وش الموج د والنق ات المعاب رات وواجھ عارات للنش ل والش ار والتماثی ى األحج ة عل

ین الشعوب ة ب روح المعنوی ع ال د  ،المجسمة والتي كانت إلثارة المشاعر ورف تمولق  اھ

اط  ذا النش ة بھ وك والكھن ارھمالمل داتھم  باعتب ارھم ومعتق ى أفك أثیرا عل اس ت ر الن أكث

اتھم ة ،واتجاھ اكن المقدس ى األم ج إل واق والح ة واألس اد القومی ت األعی م  وكان أھ

  .3المناسبات للعالقات العامة خاصة في العصور القدیمة

  : العالقات العامة عند بابل و آشور .3.1.1.2
ة ات العام اھیم العالق ض مف وریون بع ابلیون واآلش ت  ،أدرك الب ث كان حی

ا اإلرشادات  ،ھناك صحف للبابلیین تسجل فیھا الحوادث الیومیة كما توجھ عن طریقھ

اریخ نا ویحدث" ،4وا یختارون الوقت المناسب للحمالت اإلعالمیةكما كان ،والتعلیمات الت

ك  ي  رابي حموبأن المل ل ف ى باب الیم للحضور إل ي األق ھ ف ھ وموظفی دعوا عمال ان ی ك

ره  ،خاصة عید جز القمحوالمناسبات واألعیاد  ذیع أوام ت یستطیع أن ی ذا الوق ي ھ وف
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ر من  ھ  ،ینالمسئولوتعلیماتھ في حضور ھذا العدد الكبی ذلك یضمن وصول تعلیمات وب

  .1"إلى كافة أنحاء المملكة

الم ة اإلع وا أھمی د أدرك وریون فق ا اآلش جیل  ،أم الل تس ن خ ك م وذل

ي  ،سراھم على النشرات الحجریة أو الطینیةأوصور  انتصاراتھم انوا یعرضونھا ف وك

ة وارع العام ور والش ات والتم ،القص قات والالفت ل الملص وم عم وازي الی ي ت ل وھ اثی

  .2وأوضحت اآلثار أن اآلشوریین ھم أول من عرفوا النشرات المصورة

  :العالقات العامة عند الیونان والرومان .4.1.1.2
د توسع ة ق ات العام ا نجد أن نشاط العالق ا الحضارتین كانت ،وھن  األن كلت

ونمت  ،وذلك لما عرفوه عن إرادة الشعوب الحرة ،تعتمدان على ثقة الجمھور وتأییده

دن  ي الم ة ف ة وخاص ادئ الدیمقراطی ض المب ور بع د ظھ ة بع ة خاص ات العام العالق

ة  اھتمتحیث  ،الیونانیة ات العام دھم باالتجاھاتالعالق اس وتقالی ول الن ، 3السائدة ومی

اس،  اإلسكندر األكبروھذا ما جعل  ي الن أثیر ف یؤمن بأھمیة اإلعالم والنشر وطرق الت

اس والدلیل على ذلك أنھ كان یأخذ  ى الن معھ مجموعة من الشعراء والخطباء ویعلن عل

  4ھم وذلك بغرض إنشاء عالقات من المودة والثقة بینھ وبینھمئإیمانھ بأدبا

وطور الرومان أسالیب التأثیر في الرأي العام على أیدي خطباء مشھورین 

ل اریخ مث ي الت رو : ف اوسیس ورم ي ،5ك أنطونی ائل الت ین الوس ن ب تخدموھا وم : اس

ك قصد القص س اإلشراف وذل ائد والنشرات الیومیة التي یتحدثون فیھا عن أعمال مجل

داث عب باألح ف الش م ،تعری انوا یس ا ك اره حكم ھ وأفك یح آرائ عب بتوض ون للش

  .6للمسئولین
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  :العالقات العامة في الحضارة اإلسالمیة. 5.1.1.2
ات  ي مجال العالق را ف ة لقد ساھمت الحضارة اإلسالمیة إسھاما معتب العام

ة الناس ،وتطویرھا  ،وذلك بفضل تعالیم اإلسالم كالشورى والكرم واإلنسانیة في معامل

ي  والفكر اإلسالمي لھ منھجا خاصا باإلعالم یستمد أصولھ من القرآن الكریم وسنة النب

لیمة " ،1محمد صلى هللا علیھ وسلم ة الس ع األصول األخالقی كما تضمنت الشریعة جمی

ا  ة الحدیثالتي یستند إلیھ ات العام ن العالق ة ،ف دین المعامل وع  ،فال ك تن ى ذل أضف إل

ي : أسالیب جدیدة منھا ابتكركما  ،اإلسالم في طرق نشر المعلومات ة ف الخطب المنبری

ي  ،الشعراء في إلھاب حماس الناس استعملكما  ،الجمع واألعیاد دواوین الت ت ال وعرف

ا ات وجمعھ ر المعلوم دة لنش یلة جی ت وس ن  وال ،كان یم إیمك اجد العظ ال دور المس غف

  .2یة للناستوالشامل في تسییر األمور الیومیة والحیا

ام ات  ،وقد أولى اإلسالم عنایة كبیرة بظاھرة الرأي الع وكشف عن المقوم

ات  ،الموضوعیة للرأي العام ي مجال العالق دخل ف ي ت إلى غیر ذلك من المواضیع الت

  .العامة

  : متمثلة فيالاإلسالمي عناصره  التصاللو

  .األھداف التي یجب تحقیقھا -

  .بعد دراسة خصائصھم وسماتھم باالتصالالجماھیر المعنیة  -

  .سس ومواصفات في صیاغتھا النھائیةأالرسالة اإلعالمیة التي لھا  -

  .الوسائل التي تحمل ھذه الرسائل وھي متعددة -

ھ خصائص وسمات معینالقائم باال - ذي یجب أن تكون ل ة النظر وة من تصال ال جھ

ھتصال في الحضارة اإلسالمیة فكانت لھ ضوابطھ أما ممارسة اال .اإلسالمیة  والتزامات

زام لمعلومات الصحیحة،إمداده باوالجمھور  احتراموالتي تنص على  ،األخالقیة  وااللت
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ي  ة ف راحة والدق دق والص تقاءبالص ات  اس رھاوالمعلوم داع  ،نش ر والخ ب المك وتجن

  .1والغش

  : العالقات العامة في العصور الوسطى .6.1.1.2
حیث كانت أسوأ العصور  ،لقد أطلق على ھذه العصور بالعصور المظلمة

دیني ،التي مرت بھا البشریة ات  ،فقد ساد الجھل والفساد والتعصب ال ت المجتمع ودخل

ة ات التعصب والجھال ي ظلم دھورت األوضاع  ،ف ة االقتصادیةفت  وانتشر واالجتماعی

ـو اعيالنفـ ا  ،2ذ اإلقط ذا م سوھ دھورت  انعك ة فت ات العام ى العالق لبا عل ھدت وس ش

ة ال إنسانیة حیث إن ،االنتكاسة ر  ،الفالحین في ظل نظام اإلقطاع خضعوا لمعامل وكث

تغالل ش االس ورة ال ،3والغ ادة إال أن الث تانتیة بقی وثر بروتس ارتن ل ة  م د الكنیس ض

ر و ،ھذه المجتمعات الكاثولیكیة غیرت سیر د من التفكی ھ الب دة أن وجدت الكنیسة الجدی

دعوة  ن الدعایة المختلفة من أجل الدین،في فنو ي ال ى تخریج متخصصین ف فعملت عل

یر ة والتبش ذلك ،الدینی اص ب د خ اء معھ ق إنش ن طری ك ع دأ  ،وذل ا ب ن ھن اموم  االھتم

ة ات العام ث  ،بالعالق تخدمتحی ة اس االت الدینی ي المج ا ،ف ى المج افة إل الت باإلض

ك لكسب  االقتصادیة رھم وذل ؤلفین والصحفیین وغی والسیاسیة عن طریق الكتاب والم

  .4ذو حذوھا أیضاحثقة الجمھور وتأییده وتعاونھ وھذا ما جعل الكنیسة الكاثولیكیة ت

اني أوما یمكننا قولھ ھو  ت تع ي العصور الوسطى كان ن العالقات العامة ف

  .من التدھور والفساد 

  :قات العامة في العصور الحدیثةالعال .7.1.1.2
ألول مرة في السنوات  ستخدماوقد  ،یعتبر مصطلح العالقات العامة حدیث

ان ویعتبر  ،األخیرة من القرن التاسع عشر ونأدورم ل - تی ى مدرسة بی ذي ینتمي إل ال

انون ن  -للق تخدماأول م طلح س ذا المص ي الخط ،ھ ك ف نة وذل اه س ذي ألق  1882اب ال

ةوت العامة العالقا"بعنوان  ة القانونی رة أخرى سنة  ،"واجبات المھن ر م م ظھ  1906ث
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ة ذوكان ھ ،1913وأیضا سنة  ا في األحادیث التي ألقاھا مدیرو شركات السكك الحدیدی

ات  ،في بلتمور وأوھایو حول السكك الحدیدیة ومشكالت العالقات فیھا ثم برزت العالق

ھ ا ام حرصت علی ة كنشاط ھ ع بداالعام رن العشرین،لمؤسسات م ة الق ذا  ی وأصبح ھ

ائعا و دما المصطلح ش ا خاصة بع رمألوف ز  ابتك ة بیرنی ات العام ار العالق ارة مستش عب

  .1والذي قوبل بالسخریة

رى  كی ف دومنی الل  جوزی ن خ ة م ات العام اط العالق ع نش ا تتب ھ یمكنن أن

النصر  ، ونستنتج أنیولیوس قیصرالرجوع إلى تلك التقاریر والمالحظات التي أعدھا 

ة  الذي حققھ كان من خالل العالقات الشخصیة والعامة السیاسیة، إال أن العالقات العام

ي  ام ف رأي الع ان دور ال ث أدرك األمریك ة، حی لم تظھر بوضوح حتى الثورة األمریكی

إنھم  ال ف ى سبیل المث ذا األساس خططوا نشاطاتھم، ًوعل ى ھ الحرب مع إنجلترا، وعل

ة شاي اهبوسطن لجذب  خططوا إلحداث حفل ل  واستخدمواالجمھور،  انتب الرموز مث

كل  یتھم بش ویر قض ي تص اعدھم ف ھولة وتس ا بس ن مالحظتھ ي یمك ة الت جرة الحری ش

ال اھرون أمث اب م تخدم كت د أس ابي، وق امین : إیج ین وبنج اس ب ز وتوم مویل آدم ص
  .2الدعایة السیاسیة لجذب الرأي العام إلى جانبھمً  فرانكلین

العالقات العامة السیاسیة رغم أنھ  انطلقت أندرو جاكسون وفي عھد رئاسة

ھ  اتصاللم یكن رجل  دناجح، لكن ى  اعتم دولعل لیكون  - صحفي سابق – آموس كن

ورة  ام الث ي قضیتھ، وبقی السكرتیر الصحفي ویتولى شؤون العالقات العامة ویساعده ف

ي ة والت ال التجاری ا  الصناعیة نمت األعم اراتاالحتتشكلت من خاللھ ي  ك ة ف العمالق

ل  رة تھم ر من المؤسسات الكبی دأت الكثی ا ب نفط، وھن مجاالت سكة الحدید والفوالذ وال

رن التاسع عشر زاد  ة الق مصالح المستھلك، وتبحث عن المزید من األرباح، ومع نھای

ا،  ر الھجوم علیھ عداء الجمھور لھذه المؤسسات، وبدأت الصحف تكشف فسادھا، فكث

  .لمواجھة الھجوم اتصالالمؤسسات في توظیف خبراء  عندھا بدأت ھذه

                                                
  .37: ص.1996.مؤسسة شباب الجامعة.اإلسكندریة.اإلتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر: غریب عبد السمیع غریب - 1
  .89: ص.1998.ق للنشر والتوزیعدار الشرو.األردن.العالقات العامة في المجتمع المعاصر: صالح خلیل أبو أصبع -2
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رن العشرین،  ةالحدیثویرجع تاریخ تكتیكات العالقات العامة  ة الق ى بدای إل

ي سنة وھ حیث إن ام  1903ف يق ي ل ة -إیف ات العام د العالق ر رائ ذي یعتب اح -وال  بافتت

دھا أصبح جورج باركرمكتب لإلشھار مع  ي ، وبع ي ل ثال لشركة إیف  م ولسكةالفحمم

، وذلك عندما حصل إضراب في صناعة الفحم، المبادئحدید بنسلفانیا، وأصدرً إعالن 

ة  االنفتاحمفاھیم إیفي لي بھ دشن  و ذا بدای واألمانة في التعامل مع الجمھور، ویعتب ھ

رن  ي الق ة ف ات العام ى العالق ر إل رن التاسع عش ي الق حافة ف الء الص ن وك التحول م

  .العشرین

وانبعد الحرب  ة بعن ات العام ي العالق اب ف  "العالمیة األولى صدر أول كت

مؤسسة  بابویر، وأنشأ 1923وتم نشره سنة  إدوار بیرنیزمن تألیف  "بلورة الرأي العام

  .1للعالقات العامة والتي مازالت تعد أكبر مؤسسة للعالقات العامة في العالم

ة إدارة األعم ي لغ ة ف ات العام ل لقد ترسخ مصطلح العالق ة قب ال األمریكی

 1939الحرب العالمیة الثانیة، حیث الحظت ًمجلة فوشن في عددھا الصادر في مارس 

ا  1938أن سنة  ي أصبح فیھ رة الت ا الفت ى أنھ اریخ الصناعة عل ي ت یمكن أن تسجل ف

ة  ات العام وم العالق أة –مفھ ال  - فج ال األعم ن رج ھ م ل بأكمل وب جی ي قل ا ف ثابت

ان ... ھ ك ة أن ادر والحقیق ن الن نة  –م ي س ھ  -1938ف دم فی ؤتمر دون أن یق د م أن یعق

ة متخصصة دون أن تخصص  ة مھنی ا ظھرت مجل ة، وقلم ات العام حدیث عن العالق

بموضوع العالقات  االھتمام، وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على 2"مساحة للموضوع

  .العامة كونھ موضوع جدید

ا بعض المؤرخین أن العالقات العامة ف یرى د الحرب  انتشرتي أمریك بع

 استخدامھااألھلیة، وظھرت كمھنة جدیدة في العشرینات من القرن العشرین، وذلك بعد 

وم  الیب العل ةأس ة االجتماعی ور األزم ات بظھ ي الثالثین جت ف ا ونض ت أوجھ ، وبلغ

  .3التي أقنعت رجال اإلدارة بضرورة وجود العالقات العامة االقتصادیة

                                                
  .90: ص.المرجع السابق - 1
 .37: ص.مرجع سابق: غریب عبد السمیع غریب - 2
  .38: ص. المرجع السابق - 3
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دكتور ذھب ال بغری: ی د السمیع غری اك ثالث تطورات  ب عب ى أن ھن إل

ة،  اھتمامتاریخیة شحنت  ات العام ا بالعالق ي أمریك المشروعات التجاریة والصناعیة ف

  :یلي وقد تمثلت ھذه التطورات فیما

قبل الحرب كان ھناك  حیث إننتج عنھا،  كان بعد الحرب األھلیة وما: التطور األول -

  .ى المعاملة السیئة لھمللعمال باإلضافة إل استغالل

ات : التطور الثاني - درة الكلم ت ق رة ثبت ذه الفت ي ھ ث ف ى حی في الحرب العالمیة األول

ى  اتجاھاتعلى التأثیر في تشكیل  امالجمھور، وھذا ما أدى إل رأي  االھتم بموضوع ال

  .العام

  .1نتج عنھا في الثالثینات وما االقتصادیةوھي األزمة : التطور الثالث -

امتتابع  ولقد ي سنة  االھتم ة، فف ات العام ة ظھور  1946بالعالق ت بدای كان

فقد انحصرت أنشطة العالقات العامة في كل من فرنسا وھولندا، أما في الوطن العربي 

ام  ام بمھ وال القی ي أحسن األح تقبال وف ذاكر، االس ز الت ي حج ة ف ات العام ام العالق مھ

ة د ، 2إعالمی ي نج دأ ف ا ب ام بھ راالھتم ث، مص ت حی ذ  اھتم ة من ات العام بالعالق

تم بالشؤون  أنشئحیث  ،1953الخمسینات وبالضبط في سنة  ب یھ ي كل وزارة مكت ف

ة ان 3العام د ك راھیم، وق ام إب ات  إم اب العالق در كت ث أص ذا المجال، حی ي ھ د ف الرائ

ة قسم 1959العامة والمجتمع سنة  ة لطلب ات العام ، باإلضافة إلى أنھ درس مادة العالق

، 1958 -1957صحافة بجامعة القاھرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ال

ولم أكن أتصور أن ھذا العلم الذي قدمتھ ألول مرة، : "إبراھیم إماموبھذا الصدد یقول 

الكبیر الذي لقیھ داخل الجامعة وخارجھا، وسرعان ما أنشئت  االھتمامسوف یلقى ذلك 

ي م ف ذا العل ة ھ د لدراس لحة  معاھ تعالماتمص الم  االس د اإلع الم ومعھ د اإلع ومعھ

تراكي ا  االش ومي، كم اد الق د اإلرش تومعھ ة  اھتم ة ووزارة التربی ھ وزارة الثقاف ب

م  باب ووزارة الحك ادق ووزارة الش یاحة والفن ة الس ة ومؤسس ة اإلذاع یم وھیئ والتعل

                                                
  .39 - 38: ص -ص. المرجع السابق - 1
العدد .دراسات السوسیولوجیةالمجلة الجزائریة لل.نحو إستراتیجیة لتطویر ممارسة العالقات العامة في الوطن العربي: بن دریدي فوزي - 2

 .98 – 65: ص –ص .جامعة جیجل.2006جانفي .األول
 http://minshaui.com/old/relation -3 المنشاوي للدراسات والبحوث.12/12/2005 .على الساعة .9:59

http://minshaui.com/old/relation


  التطور والمباديء  :العالقـات العامة...........................................................الثاني  الفصل  

 37

ات العام1"المحلي وغیرھا من الوزارات والھیئات ي السعودیة، ، كما عرفت العالق ة ف

  .19502وتعتبر شركة أرامكو ھي أول من أنشأ ھذا النشاط وكان ذلك سنة 

وطن  انتشارویرى بعض المھتمین بالعالقات العامة أن  ي ال رة ف ذه األخی ھ

ات من القرن العشرین، ویرجعون ھذا التأخر إلى یالعربي قد تأخر، حیث بدأ في الستین

  :عدة عوامل

  .تعاني منھ أغلب دول العالم العربي الذي كانت االستعمار -

مصر حیث كانت فیھا  باستثناءالوطن العربي لم یعرف المؤسسات الكبیرة إال حدیثا،  -

  .مؤسسات عریقة وراسخة، أما باقي الدول العربیة فإن مؤسساتھا تتسم بطابع عائلي

اة العر - ى الحی د عل ة ھي نمط جدی ةإن اإلدارة الحدیثة في المؤسسات العربی ان  بی وك

  .بالغرب االحتكاكذلك نتیجة 

ال ذي  - ة اإلتص وعي بأھمی ي ال أخر ف اھینالت ین  االتج ة وب ن جھ ات م ین المؤسس ب

  .الجمھور من جھة ثانیة

ت  رة حظی ة األخی ود الثالث الل العق ة خ ات العام إن العالق وم ف ى العم وعل

دأت المؤسسات واإلدارات الحك باھتمام ث ب ي، حی وطن العرب ي ال ر ف ة بإنشاء كبی ومی

ة  ازدادتأقسام للعالقات العامة فیھا، كما  ات العام درس العالق ي ت الكلیات الجامعیة الت

ة التجارة وإدارة  كتخصص، باإلضافة إلى تدریس مادة العالقات العامة في كل من كلی

  .3األعمال

ذ  رت من ة ظھ ات العام اریخي یتضح أن العالق رض الت ذا الع ن خالل ھ م

ة وجود اإلنسان وكا ع تطور المراحل التاریخی نت تتطور وتزداد تشعبا ودقة وتعقیدا م

  .التي مر بھا اإلنسان

  :طبیعة العالقات العامة .2.1.2

                                                
 .92: ص.مرجع سابق: صالح خلیل أبو أصبع - 1

 http://minshaui.com/old/relation -2 المنشاوي للدراسات والبحوث.12/12/2005 .على الساعة .9:59
  92: ص.مرجع سابق: صالح خلیل أبو أصبع - 3

http://minshaui.com/old/relation


  التطور والمباديء  :العالقـات العامة...........................................................الثاني  الفصل  

 38

ة  ول طبیع ة ح ات العام ین بالعالق اء والمھتم ین العلم ر ب دل كبی اك ج ھن

ت  ذه العالقات العامة، فیما إذا كان ة أو ھ ا أو مھن ا أو علم ات فن لالعالق ة لك ذه  جامع ھ

دم  ب أن نق ة یج ة مقنع ى نتیج ل إل ل التوص ن أج اطات، وم فالنش ار ی ذه  تع ل ھ لك

  .1المصطلحات

مجموعة من األعمال اإلنسانیة المنظمة تتخذ وسیلة لغایة معینة، أو صناعة  "ھو :الفن

  .2"من الصناعات التي یزاولھا اإلنسان لغرض معین

درة ا ا اإلنسان كما یعرف الفن على أنھً  المھارة البشریة والمق ع بھ ي یتمت لشخصیة الت

  ."تطبیق المبادئ والنظریات العلمیة ویستخدمھا في

م ن  " :العل ا م ف قیمتھ ة والبحث وال تختل ي تكتشف بالتجرب د الت ن القواع ة م مجموع

  ."مجال آلخر كالعلوم الریاضیة والكیمیائیة والفیزیائیة مثال

ا  ":المھنة م م ي دراسة عل ي التخصص ف ي ممارستھ، ال وامتالكتعن رة ف  واتخاذهخب

  .3"الشغل الشاغل الذي یتفرغ لھ اإلنسان لمزاولتھ كالطب والقانون والصیدلة

ى  اتصاالمما سبق یالحظ أن العلم والفن متصالن  ال یمكن أن یرق ا، ف وثیق

ام  ا ال یمكن أن نتصور قی م، كم ى العل د بالضرورة عل الفن بدون علم ألن أي فن یعتم

يعلم بدون فن، ویتض ق الفن ي التطبی دتھا ف ر فائ ، 4ح ھذا في العلوم التطبیقیة التي تظھ

ین ، نالن العلم والفن متكامإویمكن القول  ي مجال مع م ف ھألن أي تقدم یحققھ العل  یقابل

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن الشخص الذي  أدائھبالضرورة تقدم مماثل في فن 

امرة النجاح یمارس العالقات العامة معتمدا في ذلك  على الفن فقط سوف یتعرض لمغ

أو الفشل ألن تطبیقھ لھا یكون بالضرورة قائما على التخمین والحدس، وعلیھ یجب أن 

  .والقواعد العلمیة بالمبادئیتزود 

  :اآلتیةمما سبق ذكره یمكن أن نخلص إلى النتیجة 

                                                
 .180: ص.مرجع سابق: محمد جودت ناصر - 1
 .04: ص.1968.مكتبة األنجلو مصریة.القاھرة.)1ط(.العالقات العامة بین اإلدارة واإلعالم:محمود محمد الجوھري - 2
 .181 – 180 :ص -ص .مرجع سابق: محمد جودت ناصر - 3
 .06: ص.مرجع سابق: محمود محمد الجوھري - 4
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ي عل - یم فھ دریس والتعل ث الت ن حی ة م ات العام ى العالق ا إل ھإذا نظرن ھ  م ل مبادئ

ا ا إلیھ ھ، وإذا نظرن د بالضرورة  ونظریات ن یعتم ة فھي ف ق والممارس ث التطبی من حی

  .على العلم

ون  - راد مؤھل ا أف ص فیھ ة یتخص د مھن ة تع ات العام إن العالق الي ف ا الح ي وقتن ا ف أم

  .1علمیا لممارسة نشاطاتھا

ى ن العالقات العامة ھي مھنة تمارس ومإوعلیھ فإنھ یمكن أن نقول  مارستھا تكون عل

  .أسس وقواعد علمیة وتطبیق ھذه القواعد لھ فنونھ الخاصة بھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أھمیة العالقات العامة وعوامل االھتمام بھا .2.2

  :أھمیة العالقات العامة .1.2.2
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ل  احتلتفي الوقت الحالي  ي الھیك ة ف ة ومرموق العالقات العامة مكانة مھم

د التنظیمي للعدید من المؤسس ذا  استمدتات، ولق امھ د داخل  االھتم اوت والمتزای المتف

ى  ة، حت ات العام ام العالق ھذه المؤسسات من الحاجة الملحة التي دعت إلى ضرورة قی

أنھا أصبحت من البدیھیات والمسلمات، كما أصبح اإلنفاق على أنشطتھا وبرامجھا من 

  .1المستلزمات التي لھا مبرراتھا الموضوعیة

ت ا د كان ي ولق دث ف ذي ح ر ال ة التغیی ة نتیج ات العام ى العالق ة إل لحاج

ة،  ات الحدیث ث إنالمجتمع واحي  حی ن الن ھ م ھ وطبیعت كلھ وتكوین ي ش ان ف ر ك التغیی

  :، ومن أھم التغیرات نذكر مایليواالجتماعیة االقتصادیةوالسیاسیة 

  .یةكبیر في قوة ونفوذ الرأي العام، وخاصة في المجتمعات الدیمقراط ازدیاد -

ة،  - ناعیة والتجاری ات الص م المؤسس ر حج ادكب ع  وازدی ا م ا، وتعاملھ افس بینھم التن

ق  المالیین من األفراد، وھذا ما ا لتحقی جعل المؤسسات في حاجة إلى دراسة جماھیرھ

  .التفاھم بینھما

ى الصناعة، وصاحبھ  اعتمادھاعلى الزراعة إلى  اعتمادھاتحول المجتمعات من  - عل

نسبة سكان الحضر، وھذا ما جعل الحكومات  وارتفاعسبة سكان الریف، في ن انخفاض

  .للمجتمع وتحقیق مصالحھ االستقرارتحتاج إلى جھود إعالمیة ضخمة لتحقیق 

  .2تطور وسائل اإلتصال واإلعالم، نتیجة للتقدم الفكري والفني الكبیر -

نعكس  اموی ي ا االھتم ة ف ود إدارات متخصص ي وج ة ف ات العام ات بالعالق لھیئ

تمد ید المساعدة  األخیرةھذه  وأصبحتوالمؤسسات، تقوم بأداء مھام العالقات العامة، 

ات  ة والمؤسس اإلدارات الحكومی ة، ك ر المختلف ع المعاص ات المجتم ن مؤسس ر م للكثی

إلخ، وتكمن أھمیة العالقات العامة بالنسبة للمؤسسة بصفة عامة في كونھا ...الصناعیة 

ق تستھدف تحقیق التوا ذا التواف فق والتكیف بینھا وبین جماھیرھا التي تتعامل معھا، وھ

                                                
 11: ص. مرجع سابق: محمود یوسف مصطفى عبده -  1
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ور  ي التط اعدھا ف ا ویس ي یالئمھ اخ نفس ة من ق للمؤسس ف یخل تقراروالتكی ن  واالس م

  .1أفضل اجتماعیةجھة، ویوفر للجمھور المتعامل معھا حیاة 

ا یمكن  أھمیةوعلیھ یمكن أن نوضح  ین بعض م  أنالعالقات العامة في تبی

  :قھ لإلنسان والمجتمع والمؤسسات في النواحي التالیةتحق

ى تماسك  - ا یساعد عل ذا م ده ومساندتھ للمؤسسات، وھ تھیئة الرأي العام لضمان تأیی

  .المجتمع

اتھم  اتجاھاتمن خالل البحوث التي تقوم بھا العالقات العامة تتضح  - اھیر ورغب الجم

  .ل سیاستھا وخطط عملھا، وھذا ما یساعد المؤسسات في تعدیواحتیاجاتھم

ات  - ین الھیئ ق ب ذا التواف اني، وك ف اإلنس ق التكی ى تحقی ة عل ات العام ل العالق تعم

ع الحدیث  حیث إنوالمؤسسات، وبین الجماھیر،  التكیف أصبح من ضروریات المجتم

  .المعقد

ذلك  - تم ك ا تھ ارجي، فإنھ ور الخ ة للجمھ ات العام ھ العالق ا تحقق ى م افة إل باإلض

الجمھو ى ب اعدھم عل ة تس انیة متنوع دمات إنس ق خ ى تحقی ل عل ث تعم داخلي، حی ر ال

تقرار ئ االس ة  وتھی ق الرعای ة، كتحقی اة الكریم باب الحی م أس ةلھ ة  االجتماعی والعدال

  .إلخ...

ةتعمل العالقات العامة على غرس ودعم روح المسؤولیة  - اھیر،  االجتماعی ین الجم ب

ع والمؤسسات تت ل المجتم ا یجع ذا م اركة وھ اون والمش ا بفضل التع ى عقباتھ ب عل غل

  .2الجماھیریة، وبالتالي القضاء على العزلة

ع  ي جمی مما سبق یتضح لنا أن العالقات العامة تؤدي وظیفة ھامة حیویة ف

ا ذا م انوي أو  المؤسسات، وھ اط ث ا كنش ر إلیھ ا أو النظ ن إھمالھ ة وال یمك ا مھم جعلھ

  .فرعي

ة في ات العام ة تحظى  وإذا كانت العالق ات المتقدم امالمجتمع ر،  باھتم كبی

ي  دھا ف ا نج ض فإنن ة بع ى بعنای ة تحظ ات النامی ةالمجتمع ة وأھمی ا  ،خاص ك ألنھ وذل
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وعي  اظ ال اعيتھدف إلى تنمیة المجتمع، وذلك من خالل إیق راد  االجتم وس األف ي نف ف

دول وخلق روح الجماعة والتعاون في نفوسھم، وعلیھ فإن أھمیة العالقات العامة  في ال

  :تتضح من خالل الجوانب التالیةالنامیة 

  .إیجابیة اتجاھاتالسلبیة إلى  اتجاھاتھمبالجماھیر وتحویل  االتصال -

  .للمشاركة في تنمیة المجتمع االجتماعیةتنمیة الشعور بالمسؤولیة  -

  .تغییر العادات واألفكار والسلوكات التي تعیق عملیات التنمیة من خالل اإلتصال -

  .اإلعالم بالقضایا التي تھم المجتمع وكذا التوعیة بھا -

  .1العمل على تغییر األفكار السیئة عن األجھزة الحكومیة والمؤسسات -

، اعتباطیابالعالقات العامة لم یأت  االھتماممن یرى أن  ینوھناك من الباحث

دكتور ص ال باب، ویلخ ل وأس تھ عوام ل فرض ده:ب طفى عب ود یوسف مص ذه  2محم ھ

  :من تساؤلین طرحھما تمثال في انطالقاامل العو

 لماذا تعتبر العالقات العامة ذات أھمیة خاصة لھذه المنظمات؟  

 ھي األسباب أو العوامل التي تكسب العالقات العامة في ھذه المنظمات أھمیة  ما

 خاصة؟

  :في النقاط التالیة حسبھوتتمثل ھذه العوامل 

  

  

  :الصورة الذھنیة .1.1.2.2
اتعرف الصو ى أنھ ة عل ائي  "رة الذھنی اتج النھ ي  لالنطباعاتالن ة الت الذاتی

ا، أو شعب أو جنس  ین، أو نظام م راد أو الجماعات إزاء شخص مع د األف تتكون عن

يء  ة، أو أي ش ة معین ة، أو مھنی ة أو دولی ة محلی ة أو منظم أة أو مؤسس ھ، أو منش بعین

من خالل التجارب المباشرة  اعاتاالنطبآخر لھ تأثیره على حیاة اإلنسان، وتتكون ھذه 

اتھم األفرادوغیر المباشرة، وترتبط ھذه التجارب بعواطف  دھم، وبغض  واتجاھ وعقائ
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ذه التجارب، فھي  النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنھا خالصة ھ

ھ أو  ا حولھم ویفھمون ى م ھ إل ا صادقا ینظرون من خالل تمثل بالنسبة ألصحابھا واقع

  .1"ھ على أساسھایقدرون

ة ھ الثانی ي طبعت تر ف اموس ویبس ا ق ا یعرفھ دیم : " كم ى التق یر إل ا تش بأنھ

ة  اة لتجرب اء محاك العقلي ألي شيء ال یمكن تقدیمھ للحواس بشكل مباشر، أو ھي إحی

ة، وھي أیضا استرجاع  حسیة، كما أنھا قد تكون تجربة حسیة ارتبطت بعواطف معین

ة أو السمع أو اللمس أو الشم أو لما اختزنتھ الذاكرة أو تخی ل لما أدركتھ حواس الرؤی

  .2"التذوق

مع  وناألفراد یتعاملالجمھور أو یتضح لنا أن  ین السابقینمن خالل التعریف

إن المؤسسات ال منھاذھأمن خالل الصورة الذھنیة المرسومة في  ممن حولھ ھ ف ، وعلی

ا بصتتس ؤدي دورھ الحھا أو ت ق مص ل أو تحق ت طیع أن تعم ة إال إذا كان ورة إیجابی

ل  ا الجمھور ویقب صورتھا الذھنیة لدى الجماھیر حسنة وإیجابیة، ومن ھنا یتعامل معھ

ا ھي في  دى جماھیرھ ا صورة حسنة ل ي لھ التعاون معھا، في حین أن المؤسسات الت

ا المؤسسات  ا، أم اظ علیھ دھا والحف حاجة إلى العالقات العامة لدعم تلك الصورة وتأكی

ة لتي ا ات العام ى العالق ي أمس الحاجة إل دى الجمھور فھي ف لھا صورة غیر حسنة ل

  .3لتحسین صورتھا ومحاولة إقناع اإلدارة بضرورة تغییر سیاستھا وأفعالھا

  :مع جماھیر عدیدة االتجاھینتحقیق اإلتصال ذي  2.1.2.2
د  إن المؤسسات المعاصرة ترتبط بجماھیر عدیدة، وحتى تنجح وتكسب تأیی

ال ذي جماھ ق اإلتص ى تحق ة حت ث والدراس ا بالبح إن علیھ ا ف اھینیرھ ذي االتج ، وال

ى  فاالتجاه: لالتصال اتجاھانیقصد بھ أنھ یوجد  األول یفسر ویحلل ویشرح مستندا عل

ا أراء الجمھور  واالتجاهالحقیقة،  دفق من خاللھ  واستجاباتھالثاني یقیم القنوات التي تت

  .وردود أفعالھ
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ة ا ر عملی ات وتعتب ل العالق ي عم ة ف ة والمھم ائف الحیوی ن الوظ ث م لبح

ة التخطیط،  ا عملی ى علیھ العامة، ألن المعلومات المتحصل علیھا من عملیة البحث تبن

  .الوسائل وتقویم النتائج اختیاروكذا 

ام  رأي الع اء ال ة وبن إن خبراء العالقات العامة یجمعون على أن كسب الثق

  .بین أفراد الجمھور االتجاھاتء وفھم المؤید یرتكز على معرفة اآلرا

  :وتبدو عملیة البحث صعبة من وجھة نظر العلماء والخبراء لعدة أسباب

االختالفتعدد الجماھیر التي لھا عالقة بالمؤسسة وعدم تجانسھم،  - ي الخصائص  ف ف

ة  ي عملی ة ف ة خاص ات العام ي العالق تغلین ف ة المش ن مھم عب م د یص مات ق والس

تعلم : الجمھور ال یتشابھ وال یتطابق مع بعضھ في مالمح نحیث إاإلتصال،  ذكاء وال ال

إلخ، وھذا یعرقل في فھم الرسالة، وعلیھ ولكي یحصل الحد األقصى من ... والخبرة 

  .یجب أن تكون ھناك دراسة ومعاملة خاصة لكل جمھور عملیة اإلتصال واإلقناع

تم - ي ی وث الت ذا البح ات وك ى  إن الدراس ا عل تمرة إجراؤھ ة مس ي عملی اھیر ھ الجم

  .ودائمة ال تتوقف

ا  - ة بم ة المحیط مل البیئ د لتش ل تمت راد ب ى األف ر عل ث ال تقتص ة البح ذلك إن عملی ك

یة  ات سیاس ات وتنظیم ن جماع ھ م ةتحتوی ادیة واجتماعی ح ... واقتص ذلك ینص خ، ل إل

ى ذا المجال بضرورة الحصول عل ي ھ ذین یشتغلون ف ر  خبراء العالقات العامة ال أكب

  .1قدر ممكن أو كم ھائل من المعرفة التي تتعلق بالبیئات التي یتعاملون معھا

  :تعقد المجتمع المعاصر .3.1.2.2
لقد أصبح المجتمع المعاصر یتسم بالتعقید، مما جعل المؤسسات المعاصرة 

امال تستطیع التعامل معھ بعیدا عن أخصائیین في المیدان، وعلیھ فإن  ات  االھتم بالعالق

ذا حیث إنالعامة أصبح من المدركات العالمیة أو الحقیقة العالمیة،  ھا أصبحت تساعد ھ

ھ من  د لتمكین ك من خالل  اتخاذالمجتمع المعق اءة، وذل ھ بكف ھ وممارسة وظائف قرارات

ة تستطیع أن  ات العام ا أن العالق ذه المؤسسات، كم ین ھ ادل ب م المتب الوصول إلى الفھ
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راد والجماعات  اعد األف ة تس اة الحدیث ع ظروف الحی ف م ى التكی ذا المؤسسات عل وك

حاب  دم ألص ا تق ف، ألنھ ة المواق ة بمواجھ ة والكفیل بل الالزم دم الس ر، وتق ة أكب بدرج

ر  اتاألم ا اتجاھ ذا م رار، وھ ریع أو ق ل أي تش ا مقاب اھیر ومواقفھ ى  الجم اعد عل یس

  .تعدیلھا أو تغییرھا بما یتفق والمصلحة العامة

ان ي ك ي الماض ن  ف رین، م د اآلخ ة عن ورتھ الذھنی م ص عى لرس رد یس الف

ذا  ھ، وك ذي ینتمي إلی ع ال ك صغر المجتم خالل العمل الذي یقوم بھ، وقد ساعده في ذل

ات  ام العالق اة وقی اطة الحی ةبس ا اآلن  االجتماعی ھ، أم ا لوج ل وجھ اس التقاب ى أس عل

ىوالمؤسسات فقد وبظھور المدن الكبیرة ونمو الصناعة والتجارة وقیام الشركات   اختف

ي  مسئولالعنصر اإلنساني، وھذا ما حتم ضرورة وجود جھاز  ات ف ة العالق عن رعای

  .1المؤسسات، وھذا الجھاز ال یكون إال جھاز العالقات العامة

  

  

  :من الخبرات السابقة االستفادة .4.1.2.2
یجب على المؤسسات المعاصرة أن تستفید من الخبرات والتجارب السابقة، 

ة، و ات متقدم ي مجتمع دثت ف ي ح ث إنالت ات  حی ات والھیئ ن المؤسس ر م كثی

الصورة أمام الجمھور أو  كاھتزاز: والشخصیات التي واجھت بعض المشاكل العویصة

ة  ات العام د للعالق ف الجی ل التوظی ا وبفض ة، لكنھ دان الثق تطاعتفق ذه  اس ل ھ أن تح

اتالمشاكل وتواجھ  ھ یجب األزم ي إعترضتھا، وعلی رات السابقة  الت ذه الخب ل ھ تحلی

  .دراسة المواقف المشابھة: منھا وھذا یعرف بـ واالستفادة

ن  د تمك يولق ي ل د  – إیف ر الرائ ذي یعتب ة األولوال ات العام ن  -للعالق م

ا الذین واجھوا مشكالت األعمالمساعدة رجال  م، وأوضح م ر واقعھ ، ونصحھم بتغیی

ا ة للعالق أن یأخذوا بنصیحة لھم أن النشر من األدوات الھام ا أوصاھم ب ة، كم ت العام

ى  ة عل ات العام د العالق ن الضروري تواج ھ م رون أن ذین ی ة ال ات العام راء العالق خب
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ول  ذا المضمون یحضرنا ق ي ھ ا، وف يمستوى اإلدارة العلی ي ل م  "إیف ان حج ا ك مھم

ا متس ون بینھ ب أن یك ھ یج ا، فإن ة م ي منظم ور ف د األم تحكم مقالی ي ت ة الت ع الجماع

ا ھو  لمسئول ین اإلدارة العلی ة ب یتحمل تبعات العالقات العامة، إن خبیر العالقات العام

  .1"بمثابة ضمیرھا أو العین التي تبصر بھا داخل المؤسسة أو خارجھ

  :العالقات العامة وظیفة إداریة .5.1.2.2
دیث  ر اإلداري الح تمإن الفك ى  اھ ة، عل ات العام را بالعالق اركثی ا  اعتب أنھ

ذا إح ى ھ ي اإلدارة، وعل م  األساسدى الوظائف المھمة ف إن المؤسسات المعاصرة ل ف

ات  امتالكھاتتخلف عن مسایرة ھذا الفكر، ومن ثم أصبح من الضروري  از العالق لجھ

  .العامة الذي یؤدي ھذه الوظیفة من وظائف اإلدارة

اج والتسوی ق ففي الفكر اإلداري التقلیدي حصرت وظائف اإلدارة في اإلنت

إلدارة،  ة أساسیة ل والتمویل وإدارة األفراد، غیر أن الممارسین تنبھوا إلى وجود وظیف

ك  اوذل یط  انطالق ول المح رت ح ي أثی اؤالت الت ن التس اعيم ھ  االجتم ل فی ذي تعم ال

ل  اتصاالتھاالمؤسسة، وكذا طبیعة  ع، وتتمث ي المجتم ا بالمنظمات األخرى ف وعالقاتھ

  :یلي ؤالت فیماساھذه الت

  ھل تعمل المنشأة في فراغ؟ -

ھل تعمل المنشأة بمعزل عن المنشآت األخرى التي تساعدھا في مجال نشاطھا سواء  -

  كالموردین والموزعین ومنظمات الخدمات المختلفة؟: اإلنتاجي أو الخدمي

  ھل تعمل المنشأة بمعزل عن المنشآت المنافسة؟ -

ا ھل تعمل المنشأة بمعزل عن جمھور المستھلكین و - طالبي منتجاتھا أو خدماتھا داخلی

  وخارجیا؟

ي  - ور الفن ي التط ھم ف ي تس ات الت ات والمنظم ن الھیئ زل ع أة بمع ل المنش ل تعم ھ

  التكنولوجي في مجال نشاطھا؟
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ة والرسمیة ذات الصلة  - ات الحكومی ات والھیئ زل عن المنظم ل المنشأة بمع ھل تعم

  بطبیعة النشاط الذي تقوم بھ؟

ل المنش - زل عن ھل تعم ات  االتحاداتأة بمع املین والتنظیم ات الع ات وتنظیم والنقاب

  السیاسیة والشعبیة سواء داخل المنظمة أو خارجھا؟

ھ من نظم  - ا یحیط ب ي وم ھل تعمل المنشأة بمعزل عن البیئة المحلیة والمجتمع المحل

  بیئیة ومحلیة ومنظمات تعمل معھا في نفس الوقت؟

ن - زل ع أة بمع ل المنش ل تعم ا  ھ ة إذا م ة أو الدولی ات اإلقلیمی ات والھیئ عالمنظم  اتس

  نطاق نشاطھا اإلنتاجي أو التجاري أو الخدمي لیشمل بعض المجاالت الدولیة؟

وكانت اإلجابات عن ھذه األسئلة بالنفي، وھذا ما أكد أھمیة اإلتصال الفعال الذي یجب 

ات ومنظمات  ا من ھیئ اھیر واتحاداتأن تقوم بھ المؤسسة مع محیطھ راد وجم ... وأف

  .1ومع كل من لھ صلة بنشاطھا

  

  

  :أھمیة وسائل اإلتصال .6.1.2.2
ي  ور ف ى الجمھ ھا إل دیم نفس ة تق ى المؤسس روري عل ن الض بح م د أص لق

م الوسائل  أفضل مظھر، وإبراز إیجابیاتھا، ونعتبر وسائل اإلعالم من أفضل أو من أھ

ھ وسائل اإلعالم  التي تساعدھا في ذلك، خاصة في عصرنا الحالي، ذي أصبحت فی ال

ھ  ة بوسائل اإلعالم ل إن العالق تساعد على رسم الصورة الذھنیة ألي مؤسسة، وعلیھ ف

ة،  ات العام تغلین بالعالق دى المش رة ل ة كبی ث إنأھمی ائل  حی ذه الوس ي ھ املین ف الع

  .معین اجتماعيیتحكمون في تدفق المعلومات إلى الجماھیر في ظل نظام 

دخل إن التعامل  بین وسائل اإلعالم والمؤسسة ال یقتضي أو ال یتطلب أن ی

وم  از أو إدارة تق اك جھ ل یجب أن یكون ھن راد المؤسسة، ب ل أف ضمن ھذا التعامل ك

ذه  ي بوسعھا أن ترعى ھ ة الت ات العام بھذا العمل، ولیس ھناك أفضل من إدارة العالق
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ا ات والمعلوم ل البیان ة، العالقة، وتقدم لوسائل اإلعالم ك ة والصحیحة والدقیق ت الالزم

والتساؤالت الموجھة للمؤسسة عبر ھذه الوسائل، ألنھ من  االنتقاداتوأن ترد على كل 

ا  رغ لھ ة وسائل اإلعالم والتف راد المؤسسة المعاصرة بمتابع وم أف ول أن یق غیر المعق

  .ةلمھامھم، غیر أن ھذه المھمة توكل إلى إدارة العالقات العام أدائھمعلى حساب 

اإلعالم وتساؤالتھ  انتقاداتوال یمكن إلدارة العالقات العامة أن تتعامل مع 

ة،  ن التفاھ يء م ابش رد  واعتبارھ اتمج ى  اعتراض أثر عل ا وال ت ة لھ ابرة، ال قیم ع

  .المؤسسة، بل یجب علیھا أن تتعامل معھا بجدیة

امین ع مض ة م ل المؤسس الیب تعام ن أس لوبین م ي أس ع العمل ین الواق د ب ائل  ولق وس

  :اإلعالم الجماھیریة وھما

  :مضامین وسائل اإلعالماألسلوب الذي یتجاھل  -

دى وسائل  االتجاهویعتبر ھذا  ة السیئة ل ى ترسیخ الصورة الذھنی ؤدي إل سلبي حیث ی

  .اإلعالم والقائمین على أمرھا، وكذلك لدى الجماھیر التي لھا عالقة معھا

  

  :سائل اإلعالممضامین واألسلوب الذي یعطي أھمیة ل -

ة  االنتقاداتإیجابي، حیث یؤدي بالرد على كل  االتجاهویعتبر ھذا  والتساؤالت الموجھ

دیل السلوك والخطط والسیاسات  االتجاهعبر وسائل اإلعالم، كذلك ھذا  ى تع ؤدي إل ی

  .1التي كانت متبعة

  :الجمھور الداخلي .7.1.2.2
ى ع را عل ة حك ة للمؤسس ورة الذھنی م الص د رس ات ال یع ل إدارة العالق م

ین أي  ة ب ة، ألن العالق ذه المؤسس ل بھ ن یعم ل م ؤولیة ك و مس ل ھ دھا، ب ة لوح العام

ذه  راد ھ ن أف رد م ل ف ات ك وع عالق ر مجم ة األم ي حقیق ي ف ا ھ ة وجمھورھ مؤسس

المؤسسة مع واحد أو أكثر من الجمھور، وھذا ما یبین ویوضح أھمیة السلوك الصادر 

ة، وذ ذه المؤسس راد ھ اة، عن أف ف الحی ي مواق اھیر ف راد الجم ع أف املھم م د تع ك عن ل
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ھ، وال یجب أن  ب دراسة وأسالیب للتخاطب مع ع الجمھور یتطل وعلیھ فإن التعامل م

الشخصیة، بل یجب أن تكون ھناك لغة مشتركة  لالجتھاداتیترك التعامل مع الجمھور 

رز دور إدارة ا یب ة، وھن املین بالمؤسس ع الع ا جمی ا ویتقنھ ات  یفھمھ االعالق  باعتبارھ

ل دور إدارة  اھیر، ویتمث ع الجم ل م الیب التعام ال وأس ي اإلتص ة ف اإلدارة المتخصص

راد المؤسسة االشتراكالعالقات العامة في  داد أف رامج إع ي ب ى طرق ف دریبھم عل ، وت

راد  ین أف ع ب د یق ذي ق اقض ال ا للتن ك تفادی اإلتصال وأسالیب التعامل مع الجماھیر، وذل

  .المؤسسة

كذلك تبرز أھمیة العالقات العامة خاصة في المؤسسات ذات الحجم الكبیر، 

ن أو  ث الس ن حی واء م ین، س ر متجانس املین الغی ن الع ى اآلالف م وي عل ي تحت والت

رات أو ین ...الخب ة ب ویر العالق ى تط ل عل ة تعم ات العام إن إدارة العالق ھ ف خ، وعلی إل

ا،  انطالقااإلدارة والعاملین، وذلك من خالل اإلتصال  وم بھ ي تق من وظیفة البحوث الت

رك للظروف أو  داخلي ال یجب أن یت ور ال ع الجمھ ل م ذلك التعام اداتك ن االجتھ ، لك

ا زم بھ ة تلت ة ثابت اك سیاس ون ھن ب أن تك ات  یج از أو إدارة العالق ھر جھ اإلدارة ویس

  .العامة على تنفیذھا

ع  ل م لیم للتعام دخل الس د الم داخلي تع ور ال ع الجمھ ل م ة التعام إن طریق

  .1الجماھیر الخارجیة

  :االجتماعیةالمسؤولیة . 8.1.2.2
ل مؤسسة أن تحس بمسؤولیتھا  ى ك ةیجب عل ا،  االجتماعی ام جماھیرھ أم

ا  ً تماعیةاالجوتعتبر المسؤولیة  ي ینبغي أن یطبقھ ة الت ات العام  العقیدة الرئیسیة للعالق

ون  ى أن تك اج إل ة ال تحت اك منظم ت ھن ا، وإذا كان ین لھ ل الممارس ئولةك ن  مس ع

  .2جماھیرھا، فإنھا ال تحتاج إلى وظیفة العالقات العامة ً

ؤولیة  ةإن المس ي  االجتماعی ة ف ع المؤسس ي أن تض ة ھ اللمؤسس  اعتبارھ

ع المجتم ذا المجتم دیم الخدمات لھ  والتفاعلع الذي تعمل فیھ، وذلك من خالل القیام بتق
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ى  راده ومؤسساتھ، عل ع أف ارم ذه الخدمات في اعتب ل ھ ھ، وتتمث ا جزء من دعیم : أنھ ت

  .إلخ...التعلیم، تحسین الصحة، التبرع للجمعیات الخیریة، 

دة ألي مؤسسة لیست فقط من خالل تقدی االجتماعیةوالمسؤولیة  م سلعة جی

وره،  ع وتط ي المجتم ي رق اھمة ف الل المس ن خ ا م ن أیض زة، ولك ة متمی أو خدم

ةكالمساھمة في نظافة البیئة وتجمیلھا وتقدیم المساعدة للمؤسسات  ة االجتماعی : المختلف

ؤدي ...كرعایة المسنین والطفولة  ذه المشاركات ت ة، فھ إلى غیرھا من األعمال الخیری

ى  ي إل ة ف ور المؤسس الل إدارة ظھ ن خ ون إال م ال ال تك ذه األعم نة، وھ ورة حس ص

رى  ذا الصدد ی ي ھ ذھا، وف أن  "سام بالكاألعمال التي تسھر على التخطیط لھا وتنفی

ع لیست  االجتماعیةالنھوض بالمسؤولیة  ة، فمساعدة المجتم ى المنظم دة عل ود بالفائ یع

در  ث توج ةماھیإیثارا للغیر بق ة، حی ق للمصلحة الذاتی ة تحقی افع واضحة للمنظم د من

ة  ق المنظم ا تحق ن خاللھ ي م المجتمع والت داقة ب ة الص ا عالق ا، وأبرزھ ي تطبقھ الت

  .1"أھدافھا

  :بالعالقات العامة االھتمامعوامل  .2.2.2
د أن  لقد ظھرت العالقات العامة منذ القدم، لكن االھتمام بھا لم یظھر إال بع

اط بحت نش ات وا اإداری اأص م المؤسس ي معظ ة ف ان نتیج ام ك ذا االھتم ات، وھ لتنظیم

ا  ل، إال أن م ذه العوام ى ھ ة عل ات العام ال العالق ي مج احثین ف ل الب ق ك ل، ویتف عوام

  :فیما یلي وھي متمثلةأنھا متداخلة في طبیعتھا وكذا تأثیرھا،  یھایالحظ عل

  :الثورة الصناعیة وظھور اإلنتاج .1.2.2.2
ادئ في أوائل القرن التاسع عشر ساعدت الث ق مب ى تطبی ورة الصناعیة عل

اك  ت ھن اإلدارة العلمیة، وھذا ما أدى إلى تطور ھائل في أدوات اإلنتاج وأسالیبھ، فكان

ل  درة عوام كلة ن ى مش ب عل ى التغل اعدت عل ة، س ت والحرك ة للوق ات مختلف دراس

ن  ین م ال والمالی تخدمت آالف العم ي اس خمة الت ناعات الض رت الص اج، وظھ اإلنت

ا أدى  واضطرابات، فظھرت مشاكل المستھلكین ذا م ال وصاحب العمل، وھ ین العم ب
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رابات  تخدمة اإلض ال، مس الح العم ن مص دافع ع ة ت ات عمالی وین نقاب ى تك إل

ود 1واالحتجاجات ر وج ب األم ا تطل ال، وھن ام إلنصاف العم رأي الع زاد ضغط ال ، ف

ة بین اإلدارة والعمال لشرح وجھة نظر المؤسسة ھذا من  اتصالحلقة  ة، ومن جھ جھ

ین  د المسافة ب ى تباع اج أدى إل ا أدى  جتلمناأخرى فإن كبر حجم اإلنت والمستھلك، مم

ة  -أفراد أو منظمات–إلى وجود وسطاء  ك لتسھیل عملی ین المؤسسة والجمھور وذل ب

اإلتصال وتوافر السلع لدى المستھلكین، وھذا ما خلق عالقات طیبة بین الطرفین، أدت 

وفیر –رضائھم في النھایة إلى إ اھیر وت تحقیق أھداف المؤسسة من جھة وإرضاء الجم

ل  ھك رى احتیاجات ة أخ ن جھ ل  -م ي تتص اھیر الت دد الجم ادة ع ى زی ذا إل وأدى ھ

  .2بالمؤسسة

اھیر  ى إرضاء الجم ومنھ فالثورة الصناعیة وما رافقھا من تطورات أدت في النھایة إل

  .بالعالقات العامة ھتماماالوتحقیق أھداف المؤسسة في نفس الوقت وخلقت 

  :زیادة حدة المنافسة. 2.2.2.2
ب  ى التغل ل أدى إل إن إتباع مبادئ اإلدارة العلمیة والتخصص وتقسیم العم

ادة المعروض من  ى زی على مشكلة ندرة عوامل اإلنتاج كما ذكرنا سابقا، وھذا أدى إل

ى  ائعین إل سوق مشترین، المنتجات عن حجم الطلب علیھا، وتحول السوق من سوق ب

تھلك  ك إلرضاء المس ین المؤسسات، وذل ة ب ي المنافس ادة ف ذا التطور زی تج عن ھ ون

ى الصناعات  ذه المنافسة الشركات والمؤسسات لتشمل حت دت ھ وإشباع رغباتھ، وتع

ین ثال المنافسة ب ي مجال : المختلفة فم ورق والزجاج والبالستیك وخاصة ف صناعة ال

  .3التعبئة والتغلیف

ات المستھلكین،  احتیاجاتبإرضاء  االھتمامنافسة أدت إلى وھذه الم ورغب

دأت المؤسسات والشركات  ث ب اموذلك عند وضع خطط المشروع، حی ة  باالھتم بإقام

دھا  ك لكسب تأیی ام، وذل رأي الع اھیر ال ا وجم ا المتصلة بھ عالقات طیبة مع جماھیرھ
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اھیر، بالعمل على خلق صورة ذھنیة جیدة للمؤ اھتمتوثقتھا، كما  ي أعین الجم سسة ف

ى  ي أدت إل ل الت ین العوام ن ب ذا م ر ھ امویعتب ائف  االھتم د وظ ة كأح ات العام بالعالق

  .1اإلدارة المتخصصة

  :تزاید الوعي من جانب جماھیر الرأي العام. 3.2.2.2
ادة  انتشارإن  ى زی التعلیم والثقافة وتزاید الوعي في أوساط المجتمع أدى إل

ا ى المعلوم ة إل ة الحاج رات المتعلق ة المتغی ة حول كاف حیحة والكامل القرارات الص  تب

دة  ى مستوى الوح ك عل ة وذل ة من طرف المؤسس ذا السیاسات المتبع ، االقتصادیةوك

  .2والسیاسات الخاصة بالدولة على مستوى المجتمع بأكملھ والقرار

اد وانتشارفعلى مستوى المؤسسة أدى تزاید الوعي  ة التعلیم والثقافة إلى زی

ات  ر من الجمعی ا ظھرت الكثی تج، كم ي تخص المن ة الت ات الكامل ى المعلوم الحاجة إل

ع  ل م ت التعام ھ، ورفض ة حقوق تھلك وحمای الح المس ى مص ة عل دد بالمحافظ ي تن الت

المؤسسات التي تقوم بإعطائھم معلومات خاطئة عن منتجاتھا، وتلجأ إلى سیاسة الخداع 

اھیر، ع الجم ي التعامل م ات المسجلة  والتضلیل ف ات أو البیان سواء من خالل اإلعالن

ودة  على غالف السلعة، وھنا ظھرت الحاجة إلى العالقات العامة في بناء جسر من الم

انبین ین الج اھم ب ة والتف ا-والثق ده 3المؤسسة وجماھیرھ ا أك ذا م ایلدر ، وھ اروود تش ھ
ول1940أستاذ العلوم السیاسیة األمریكي في سنة  ث یق ات إن : " ، حی مسؤولیة العالق

العامة أن تحدد لإلدارة األعمال والسیاسات التي تؤثر على المجتمع، وعلیھا أن تستبعد 

ق  ا یحق دیلھا بم ا یتعارض مع مصلحة الجمھور أو تع ال والسیاسات م ذه األعم من ھ

ى  ك عل ق ذل ي یتحق اھیر، ولك لحة الجم ة ومص رد أو المنظم لحة الف ین مص ق ب التواف

ال ل ف ھ األكم ل الوج یة للعوام ادئ األساس ة المب ات العام ال العالق م رج د أن یفھ  ب

  .4"التي تحرك المجتمع في الوقت الحاضر االقتصادیةووالسیاسیة والثقافیة  االجتماعیة
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أما على مستوى الدولة فإن تزاید الوعي وإنشاء النظم الدیمقراطیة أدى إلى 

ام المحلي اھتمام رأي الع ى ال ك من خالل وسائل  الحكومات بالتأثیر عل دولي، وذل وال

ذا  ور ھ ة، وتبل اماإلعالم المختلف ا  االھتم ي توجیھھ امف الیب  لالھتم البحوث حول أس ب

ى آراء  واالستمالةالتأثیر  ام، والتعرف عل فأنشأت وحدات متخصصة لتحلیل الرأي الع

ي  عھا ف ارة، لوض كالت المث ایا والمش ي القض راد ف اراألف د  االعتب اذعن رارا اتخ ت الق

  .1توالسیاسا

  :تطور وسائل اإلتصال .4.2.2.2
زمن ر ال اھیري عب ائل اإلتصال الجم ھ وس ذي عرفت ل ال  -إن التطور الھائ

ون ذیاع، التلفزی ور الم ة،  -...ظھ الم المختلف اع الع ین بق افات ب ب المس ى تقری أدى إل

ا خاصة أن ھذا التطور رافقھ تطور في أسالیب الطباعة وكذا الموضوعات التي تغطیھ

ى  ي أدت إل باب الت ین األس ن ب ذا م ر ھ امالصحافة، ویعتب ي  االھتم ة ف ات العام بالعالق

ى مستوى المؤسسة  االھتمامھذا  انعكسالمجال الدولي، وقد  داخلي عل ى المجال ال عل

  .2وعلى مستوى المجتمع ككل

  :االعتمادیةتزاید عالقات . 5.2.2.2
ة  تلقد ساد ذا العصر صفة التبعی ي ھ ةواالعتمادف راد  ی ین األف ة ب المتبادل

اون  والمؤسسات والمنظمات المختلفة، فاألفراد أصبحوا یعتمدون بدرجة كبیرة على تع

 واالجتماعیة االقتصادیة احتیاجاتھماآلخرین أفرادا كانوا أو مؤسسات، وذلك في إشباع 

ة ى  والروحی ل، وعل رص العم وفیر ف ة لت روعات المختلف ى المش دون عل ث یعتم حی

ى ... في توفیر الملبس والطعام، وعلى الحكومة في توفیر الحمایة واألمن،المتاجر  وإل

ا ذا م ك من الحاجات، وھ ر ذل ة  غی ات ذات طبیع وع من العالق ق ن ةخل ، أدت اعتمادی

إن  ة أخرى ف ة، ومن جھ ذا من جھ  تالمؤسسابالضرورة إلى قیام عالقات إنسانیة، ھ

تعتمد في مزاولة ...) ، السیاسیة،االقتصادیة، االجتماعیةاإلعالمیة، (مجاالتھا  باختالف

واد  ل، والم ي العم ة ف اءات المطلوب ارات والكف دادھا بالمھ ي إم راد ف ى األف نشاطھا عل
                                                

 18: ص. مرجع سابق: محمد مصطفى أحمد -  1
 16: ص. مرجع سابق: محمد فرید الصحن -  2



  التطور والمباديء  :العالقـات العامة...........................................................الثاني  الفصل  

 54

ن ... واألسواق ك م ر ذل ى غی ة االحتیاجاتوإل ذه العالق ة، وھ ن  االعتمادی ة م المتبادل

  .1امةبالعالقات الع االھتمامأدت إلى  –األفراد والمؤسسات –الجانبین 

رأي  ى نضج ال ا ساعدت عل ل كلھ ذه العوام ا أن ھ ین لن ره یتب مما سبق ذك

تم  ي تھ ة الت ات العام ة العالق ى حتمی ا أدى إل ذا م دان، وھ العام ووعیھ في كثیر من البل

  .كثیرا بالرأي العام
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  :أسس ومبادئ العالقات العامة .3.2
ا أن لكي تقوم العالقات العامة بدورھا و د لھ دافھا، ال ب ق أھ ي تحقی نجح ف ت

ي  ادئ والت ى مجموعة من األسس والمب وم أو تستند عل اتق ز اختزلھ ي  إدوارد بیرنی ف

ا یتین وھم دتین أساس ى أن : قاع د عل ا، ویؤك ادق ثانی ار الص افع أوال واإلخب األداء الن

األسس والمبادئ  القاعدة الثانیة مكملة لألولى وال یمكن أن تقوم بدیال عنھا، وتتمثل ھذه

  :فیما یلي

  :العالقات العامة تبدأ من داخل المؤسسة .1.3.2
ین  ادل ب اون المتب اھم والتع اس التف ى أس ا عل وم نجاحھ ة یق إن أي مؤسس

ة  المؤسسة وجمیع األفراد نھم من جھ ا بی ال فیم ین العم الذین یعملون فیھا من جھة، وب

الجم ا ب ل أن تحسن المؤسسة عالقتھ ال یعق ا أخرى، ف رك جمھورھ ھور الخارجي وتت

ا ر م ى غی داخلي عل ة  ال ق روح الجماع يء خل ل ش ل ك ب أوال وقب ھ یج رام، وعلی ی

ة  ین المؤسس نة ب ات الحس د العالق ك توطی د ذل دأ بع ة، لیب راد المؤسس ین أف اون ب والتع

ا الخارجي ن أي 1وجمھورھ ور الخارجي ع ان الجمھ ي أذھ ع ف ي تنطب ورة الت ، ًفالص

ك الت م مؤسسة ھي تل اس، وأدائھ املتھم للن ة مع ا وطریق ا وعمالھ ي موظفیھ ا ف ي یراھ

ة من داخل المؤسسةً  ات العام دأ العالق رر أن تب ا یب ك م ي ذل ث ال 2لواجباتھم، وف ، حی

ور  ل الجمھ ارجي وتھم ور الخ ب الجمھ ى كس عى إل ة تس ور مؤسس ن أن نتص یمك

داخلي، ألن  امال و أول خ االھتم اه ھ ھ ورض ب ثقت ر وكس ذا األخی اح أي بھ وة لنج ط

م  تھم، فھ ورة مؤسس ة لص رآة عاكس ة م م بمثاب ة ھ أي مؤسس املین ب ة، ألن الع مؤسس

الحسن للجماھیر الخارجیة، وذلك من خالل حدیثھم عنھا، أما إذا  االنطباعینقلون عنھا 
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ل یأھملت المؤسسة جمھورھا الداخلي فإن ھذا األخ ا وینق ا صورة ر سیسخط علیھ عنھ

  .سیئة

  

  :الصدق وإتباع األسلوب العلمي مراعاة .2.3.2
ال  ع األعم ي جمی من الضروري مراعاة الصدق واألمانة والتقید بالعدالة واإلخالص ف

راد ة لألف ب  الموكل ا یج املین، كم زامالع ة  االلت القیم األخالقی ة ب ات العام ي العالق ف

رفاتھم ع تص ي جمی ي ف لوب العلم دق 1واألس ة، فالص ر  واألمان ي نش ارف يء  األخب ش

ى  استعمالوري، ألن ضر ل عل األخبار الكاذبة والمزیفة ال یزید من شھرة المؤسسة ب

د وأن اھدد وجودھا وكیانھیو االعكس من ذلك فإنھ یعمل على دمارھ ، ألن الجماھیر الب

ة للمؤسسة  تعرف الحقیقة في األخیر، وبھذا فإنھا تفقد جمھورھا وتبقى الصورة الذھنی

  .سیئة

  :م إخفاء الحقائقإتباع سیاسة عد .3.3.2
ة، ألن  ات العام ن أسس العالق ار الصحیحة م ث األخب ر الصراحة وب تعتب

ة  د الثق ي تضر المؤسسة، وتول سیاسة عدم إخفاء الحقائق تقضي على كل الشائعات الت

، وعلیھ فإنھ على المؤسسة إتباع أسلوب المكاشفة وعدم إخفاء 2بین الجمھور والمؤسسة

ى  اء عل ك للقض ائق وذل ض الحق تعملھا بع ن أن یس ي یمك ة الت ل الكاذب ل األقاوی ك

  .المغرضین إللحاق الضرر بالمؤسسة

  :مساھمة الھیئة في رفاھیة المجتمع .4.3.2
ؤولیة  ة مس رف المؤسس ن ط ع م ة المجتم ي رفاھی اھمة ف ر المس تعتب

ة ل اجتماعی ى إدارة ك ب عل ھ یج ھ فإن ع، وعلی ذا المجتم ن ھ زء م ة ج ، ألن المؤسس

و ھ، مؤسسة أن تك ى رفاھیت ع، وتعمل عل ي المجتم ا ف د ھدف أي فن عضوا نافع م یع ل
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ع،  ة المجتم دفھا ھو رفاھی ذلك ھ مؤسسة ھو تحقیق أكبر كسب مادي فقط، بل صبح ك

  .1ألن المؤسسة الناجحة ھي التي تعتمد على تأیید الجماھیر لھا داخلیا وخارجیا

  

  :نشر الوعي بین الجماھیر .5.3.2
ة أو المؤسسة إن أكبر مھمة أوكلت ل لعالقات العامة ھي شرح سیاسة الدول

وكذا خطط التنمیة، وتوجیھ الرأي العام وذلك من أجل دفع الجماھیر للتعاون مع الدولة 

  .2ة العامةسأو المؤسسة وكسب ثقتھم وتأیید السیا

  :كسب ثقة الجماھیر .6.3.2
ك  اھیر، وذل ة الجم من إن ھدف العالقات العامة ألي مؤسسة ھو كسب ثق

أجل تحقیق أھدافھا، وعلیھ یجب على أفراد المؤسسة أن یتدربوا حتى یتمكنوا من القیام 

  .3لجماھیرھا واحترامھملعملھم  أدائھمبواجبھم لكسب ھذه الثقة، وذلك بحسن 

  :تعاون الھیئة مع الھیئات األخرى .7.3.2
رى، ال یمكن ألي ھیئة أن تنجح وتحقق أھدافھا إذا لم تتعاون مع ھیئات أخ

ین  ى تنظیم اإلتصال ب اك حاجة ماسة إل إن ھن ھ ف ألن أساس النجاح ھو التعاون، وعلی

  .4على مبادئ التعاون خاصة في برامج العالقات العامة لالتفاقھذه الھیئات وذلك 

ي  ة الت ات العام ة للعالق ادئ واألسس الھام بع المب ذه العناصر الس ر ھ قتعتب ا  اتف علیھ

دكتور أغلب الكتاب الذین كتبوا  ة، إال أن ال ات العام دفي مجال العالق ال أحم د كم  أحم

ادئ  ین المب ن ب دھا م ي یج ر والت ض العناص یف بع سیض ا  واألس ز علیھ ي ترتك الت

  :العالقات العامة، وأھمھا مایلي

ین  - ي المؤسسات وب الدینامیكیة والحیویة وقوة التفاعل بین القائمین بالعالقات العامة ف

ي  ئل اإلتصالالجماھیر، وتلعب وسا ین الطرفین، وف ربط ب ي ال ا ف واإلعالم دورا ھام

  .زیادة التفاعل، وھذا ما یمكن من التغلب على العقبات والصعاب التي تعترضھا
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ال یقتصر عمل العالقات العامة على مجاالت محددة وأنواع معینة، بل یتسع نشاطھا  -

ام والخاص،  إلخ، كما...لیشمل میادین التجارة، الصناعة، اإلدارة،  تشمل القطاعین الع

ع  ي جمی دخل ف ھ فھي ت ة، وعلی ة والمتقدم ات النامی ي المجتمع باإلضافة إلى تواجدھا ف

  .المؤسسات والتنظیمات

اة  - ة أسباب الحی ة وتھیئ ق العدال ب اإلنساني، كتحقی ى الجان تركیز العالقات العامة عل

  .فوسھمفي ن واالطمئنان االستقرارالكریمة للعاملین، وتوفیر 

ل المسؤولیة اجتماعیةترتكز العالقات العامة على دعائم  - ى تحم ال عل دریب العم ، كت

بعد إعالمھم بجھود المؤسسات، وكذا العقبات والصعاب التي تواجھھا، وما  االجتماعیة

  .ینتظر من الجماھیر من تأیید وتحمل المسؤولیة

ع الظروف لمقا - ة حاجات المجتمع، ومن ضرورة تناسب برامج العالقات العامة م بل

ا  األسالیبھنا تكون مھمة المشتغل بالعالقات العامة ھي دراسة أنسب  والطرق التي لھ

ى التشویق  اج إل رة تحت ذه األخی ا أن ھ فعل مناسب ومطلوب من طرف الجماھیر، علم

اع الیب واالقتن ي األس د ف ة یجب أن تتصف بالتجدی ات العام رامج العالق إن ب ھ ف ، وعلی

  .1راء والجذبغألن التجدید من وسائل اإلوالطرق 
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  :العالقات العامةووظائف أھداف  .4.2

  :أھداف العالقات العامة .1.4.2
إن أھداف العالقات العامة تنبت من الدور الذي تقوم بھ العالقات العامة في 

  :اإلدارة، وھي بھذا تقوم على مجموعة من األھداف تسعى إلى تحقیقھا، وھي

  .د وخلق التفاھم المتبادل بین المؤسسة وجمھورھاإیجا -

  .إقامة سمعة طیبة للمؤسسة في أوساط العمل -

  .1اإلتصاالت في أوساط العمل استمرارالعمل على  -

  .توطید الروابط بین المؤسسة والجھات ذات العالقة داخلیا وخارجیا -

  .2نیة والفنیةإبراز دور المؤسسة ومساھمتھا في تطویر القوى الوطنیة المھ -

ھمعرفة آراء الجمھور  - ا ( نحو المؤسسة  واتجاھات ك من ...)سیاستھا، خططھ ، وذل

  .تعاملھ معھا استمرارأجل العمل على تلبیة رغباتھ و متطلباتھ ولتضمن أیضا 

ى  - ة إل ن المؤسس حیحة ع ات الص ل وتوصیل المعلوم ى نق ة إل ات العام دف العالق تھ

  .3الجمھور

  .مختلف وسائل اإلتصال باستخدامبین المؤسسة والمنظمات األخرى توثیق اإلتصال  -

ة  واحتیاجاتمعرفة متطلبات  - ة والترویجی واحي الثقافی ي المؤسسة من الن املین ف الع

  .4والعمل على مساعدتھم في حل مشاكلھم

دكتورةمحمد جاد هللا كشك : ویتفق الدكتور دوي: مع ال افظ ب اء ح ى  ھن عل

  :تسعى إلى تحقیق مجموعة من األھداف من أھمھا أن العالقات العامة 

ق  - ق التواف جامتحقی ذا  واالنس ارجي، وھ داخلي والخ ا ال ات وجمھورھ ین المؤسس ب

  .توافق المؤسسة مع الجمھور وتوافق الجمھور مع المؤسسة: التوافق لھ جانبین
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ق  - ى تحقی ؤدي إل ا ی ذا م اھیر، وھ ین الجم ادل ب اھم المتب رص التف ادة ف جاماالنزی  س

  .بین فئات المجتمع االجتماعي

ام - ة  االھتم ة والثقافی ھ المادی ھ حاجات ان ل ل كإنس ات ...بالعام ین العالق خ، وتحس إل

  .بین العاملین بالمؤسسة االجتماعیة

مختلف  باستخدامإیجابیة  اتجاھاتالسلبیة في المجتمع وتحویلھا إلى  االتجاھاتتعدیل  -

  .وسائل اإلتصال

ي المسؤولیة تدریب الجماھی - ةر المرتبطة بالمؤسسة على المشاركة ف ذه  االجتماعی لھ

  .1المؤسسة

العامة وأھدافھا ال تقتصر على الجمھور الداخلي أو الخارجي، بل  العالقاتإذن فأھمیة 

ل  ن أج ا م ین جماھیرھ ل ب ق التكام ى خل عي إل رفین والس ى الط ق رض ة تحقی محاول

  .االمحافظة على كیانھا واستمراریة نجاحھ

  :وظائف العالقات العامة .2.4.2
احثین،  نظرا لألھمیة الكبرى التي حظیت بھا العالقات العامة من طرف الب

ین  ن ب رى، وم ب أخ ي جوان ة ف ب ومختلف ي جوان ة ف ا، متفق رت اآلراء حولھ د كث فق

ث  ة، حی ات العام ا العالق الجوانب التي تعددت فیھا اآلراء جانب الوظائف التي تقوم بھ

ا وردت الك رة طرحھ یمات كثی اك تقس ت ھن ائف، فكان ذه الوظ ول ھ ن اآلراء ح ر م ثی

العدید من الباحثین والمختصین في مجال العالقات العامة، وسنحاول في ھذا الجزء أن 

 :انتطرق لبعضھ

  :كاتلیب، سنتر وبروم: التقسیم الذي طرحھ كل من. 1.2.2.4
  :وقد حدد ھذا الفریق وظائف العالقات العامة كاآلتي

ا أو  اتجاھاتتحلیل وتفسیر  - ؤثر إیجابی ي ت ع، ودراسة القضایا الت ام المتوق رأي الع ال

  .سلبیا على خطط وعملیات وسلوكیات المؤسسة
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ة  - رار  باتخاذتقدیم النصح والمشورة إلدارة المؤسسة، خاصة المتعلق  واالتصاالتالق

  .االجتماعیةوالمسؤولیة 

تمرار - ل  االس ث والعم ة البح ي عملی رامج ف داد الب ى إع ى االتصالیةعل ھر عل ، والس

  .تنفیذھا وتقویمھا من أجل تحقیق أھداف المؤسسة

، وتحدید المیزانیات وكذا المساھمة األھدافالمساھمة في إعداد الخطط بما فیھا وضع 

  .1في تدریب اإلفراد

  :التقسیم الذي طرحھ فیرن بیرن. 2.2.2.4
  :یلي فیما حدد ھذا الباحث وظائف العالقات العامة

  .تفسیر سیاسة المؤسسة وأعمالھا إلى جماھیرھا -

  .تفسیر األفعال الحالیة والمستقبلیة لھذه الجماھیر -

  :التقسیم الذي طرحھ فلیب لیزلي. 3.2.2.4
  :حدد ھذا الباحث أربعة وظائف للعالقات العامة وھي

  .تقدیم النصح والمشورة للغدارة العلیا للمؤسسة -

  .وسائل اإلتصال المناسبة والمؤثرة استخداممؤسسة الذي یستلزم اإلعالم عن ال -

  .باستمرارالقیام باألبحاث والدراسات  -

  .2بناء الثقة الشاملة بین المؤسسة ومختلف الجماھیر -

  :الذي طرحھ إیفي لي مالتقسی. 4.2.2.4
  :یلي أھم وظائف العالقات العامة فیما إیفي ليحدد 

ور - اعدة للجمھ دیم المس اع  تق ق اإلقن ن طری ل ع ي التقب ذي یعن ف ال ل التكی ن أج م

  .والمشورة الموجھة إلیھ

اھیر  االستخدام - لیم لوسائل اإلتصال اإلعالم، مع ضرورة دراسة الجم العلمي والس

ل  اتوتحلی ا  اتجاھ اھر منھ ل الظ دم التقب باب ع ى أس رف عل ذا التع ام، وك رأي الع ال

  .والمستتر
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  .1االھتماماتالجماھیر، والعمل على حفظ مستوى ھذه  اھتماماتاإلقناع أي خدمة  -

م  رب ل ي أن الع ذا ال یعن ة، وھ ة أجنبی ا غربی ا كلھ ي طرحناھ یمات الت ذه التقس إن ھ

اء الغرب،  ا طرحھ علم ة بم ة بالمقارن د قلیل ا تع ر أنھ ذه التقسیمات، غی یساھموا في ھ

  .علي عجوةالدكتور  ن العرب ھي التي تناولھاووأبرز التقسیمات التي طرحھا الباحث

  :التقسیم الذي طرحھ علي عجوة. 5.2.2.4
  :حدد علي عجوة ثالث وظائف للعالقات العامة، وھي كاآلتي

 وتتمثل في: الوظائف اإلعالمیة:  

ى  - العمل على توعیة الجمھور بالسلع والخدمات التي تقدمھا المؤسسة، ومساعدتھ عل

  .منھا االستفادةكیفیة 

ات األنشطة  يیجاباإلإحداث التفاعل  - ن خالل تطویر تقنی اھیر المؤسسة، م ع جم م

  .اإلعالمیة

 .وسائل اإلتصال المتاحة استخدامرفع كفاءة  -

  وتتمثل في: االستعالموظائف:  
  .في عملیة إجراء البحوث المسحیة للجماھیر أو الرأي العام االستمرار -

ا ھو إیجابي العمل على تحلیل مواقف الجماھیر والرأي العام، وذلك م - ن أجل دعم م

  .ھو سلبي ومعالجة ما

  .متغیرات مواقف الجمھور استیعابالعمل على تطویر تقنیات  -

 وتتمثل في: وظائف التنسیق:  
  .العمل على ربط خطط العالقات العامة مع خطط اإلدارات األخرى -

مة مع وكذا التعارض من خالل برمجة أنشطة العالقات العا واالزدواجیةمنع التدخل  -

  .األنشطة األخرى

  .2التنسیق لفعالیات المتابعة والمراقبة لبرامج اإلدارة -

                                                
 .63:ص.مرجع سابق: غریب عبد السمیع غریب -  1
 73: ص. مرجع سابق: محمد یوسف مصطفى عبده -  2



  التطور والمباديء  :العالقـات العامة...........................................................الثاني  الفصل  

 63

وم بمجموعة منھ :تقسیم آخر. 6.2.2.4 ة تق ات العام أن العالق رى ب اك تقسیم آخر ی  ن

  :محاور أساسیة، وھي ةالوظائف یمكن تلخیصھا في ثالث

 وظائف العالقات العامة بالنسبة للجمھور بصفة عامة:  
  .إلخ...ف الجمھور بالمؤسسة من حیث اإلنتاج والخدمات وتعری -

  .شرح سیاسة المؤسسة للجمھور -

  .مساعدة الجمھور على تكوین رأي سلیم -

  .التأكد من صحة وسالمة جمیع األخبار التي تنشر -

  .تھیئة الجو الصالح بین المؤسسة وأفرادھا -

 وظائف العالقات العامة بالنسبة للمؤسسة ككل:  
  .م المؤسسة بكافة التطورات على الرأي العامإعال -

  .حمایة المؤسسة ضد أي ھجوم -

  .الكافي من الجمھور االھتمامالتأكد من أن أھداف المؤسسة وأعمالھا تلقى  -

 وظائف العالقات العامة بالنسبة إلدارة المؤسسة:  
  .لفةإخبار اإلدارة العلیا للمؤسسة برد فعل سیاستھا بین فئات الجمھور المخت -

  .بحث وتحلیل وتلخیص جمیع المسائل والقضایا التي تھم اإلدارة العلیا ورفعھا إلیھا -

  .مساعدة وتشجیع اإلتصال بین المستویات اإلداریة العلیا والمستویات الدنیا والعكس -

ق  - ة لتحقی ي المؤسس ین اإلدارات ف ق ب ل كمنس جامتعم ن  االنس ذه اإلدارات م ین ھ ب

  .الجمھور الداخلي والجمھور الخارجي من ناحیة أخرىناحیة وبینھا وبین 

ا  - دیري اإلدارة العلی ع م س اإلدارة ولجمی اء مجل ي ألعض ار شخص ل كمستش تعم

  .1للمؤسسة

ا ا م ي طرحناھ یمات الت ذه التقس ة إال إن ھ ي الحقیق ي ف ر  ھ ات نظ وجھ

ذا المجال ي ھ رسة أو نتیجة المما ،شخصیة لكل باحث، جاءت نتیجة البحث المعمق ف

ة من  أو أنھا تمثل ما ،الفعلیة في إدارة العالقات العامة یجب أن تقوم بھ العالقات العام
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اك تقسیم ات  اوظائف في الواقع، إال أن ھن ي مجال العالق احثین ف ب الب ھ أغل ق علی یتف

ي ة وھ ات العام ائف للعالق س وظ اك خم رى أن ھن یم ی ذا التقس ة، وھ ث  :العام البح

  .تنسیق والتقویموالتخطیط واالتصال وال

ث - ك  :البح ھ ذل د ب اءویقص ن  االستقص ارف یمك افة مع ى إض دف إل ذي یھ نظم ال الم

  .العلمي االختبارتوصیلھا والتحقق من صحتھا عن طریق 

لمجموعة  استخدامأمثل  الختیارھو ذلك النشاط العقلي اإلرادي الذي یوجھ  :التخطیط -

رة زمنیة محددة، وأھم مراحل التخطیط الطاقات المتاحة لتحقیق أغراض معینة وفي فت

ا یساعد  اتجاھاتفي العالقات العامة ھي المرحلة المتمثلة في دراسة  ذا م الجمھور وھ

ى  واالحتیاجاتعلى التنبؤ بالرغبات  المختلفة، بما یجعل الخطط الموضوعة مستندة إل

  .وتوقع أفضل للنتائج ،أسس علمیة ومعرفة شاملة بما یدور

ال - ھ اوی :اإلتص د ب ائل القص د الوس تھدفة وتحدی اھیر المس ال بالجم الیةتص  االتص

  .المختلفة والمناسبة لكل جمھور

یق - ة واإلدارات  :التنس ات العام ین إدارة العالق یق ب رىأي التنس ة  األخ ي المؤسس ف

ات  ذا المؤسس ي، وك ع المحل ات المجتم ع مؤسس تمر م یق المس ى التنس افة إل باإلض

  .اإلعالمیة

اإلجراءات  :التقویم - ام ب ة والقی ات العام رامج العالق ة لب ویقصد بھ قیاس النتائج الفعلی

  .1التصحیحیة لضمان فعالیة البرامج وتحقیقا ألھدافھا

ددة  اك آراء متع د أن ھن ة، نج ات العام ائف للعالق ن وظ ره م بق ذك ا س مم

دد  ذا التع ة، لكن رغم ھ ا واالختالفومختلفة لمختصین في العالقات العام نجدھا  فإنن

  :تصب في نقاط رئیسة أھمھا

  .تقدیم المساعدة لإلدارة  -

  .إقناع الجمھور -

  .الرأي العام اتجاھاتقیاس  -
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  .خدمة ورغبات الجمھور -

  .اإلتصال -

ین  ي أقیمت لتبی ة الت وبالنزول للواقع العملي، ومن خالل الدراسات المیدانی

ا بین ما اوظائف العالقات العامة، نجد أن ھناك تطابق داني، ومن  ھو نظري وم ھو می

ة شملت: الدراسات التي أقیمت ات المتحدة األمریكی ي الوالی ت ف  2500: دراسة أجری

  :شركة أمریكیة، وضحت الوظائف والنشاطات بالترتیب حسب أھمیتھا

  العالقات مع المساھمین-  العالقات مع الصحافة-

  الدعایة للمنتجات-  العالقات مع المجتمع-

  اإلتصاالت الداخلیة-  قاریر السنویةإعداد الت-

  بحوث الرأي العام-  كتابة األحادیث-

  التوصیات المتعلقة بالسیاسات-  المطبوعات األخرى-

  العالقات مع المستھلكین-  نصح اإلدارة-

  العالقات مع العاملین-  الشؤون واألمور العادیة-

  1العالقات مع الموردین-  األفالم والرسائل التوضیحیة-

  

دكتور دم ال د حسین:كما ق ل الوظائف واألنشطة  سمیر محم عرضا لمجم

ة مصر  ة بجمھوری ي الشركات والمؤسسات الحكومی ة ف ات العام ا العالق وم بھ التي تق

  :وبینت مایلي 1974العربیة، وقد أجریت ھذه الدراسة سنة 

  .تسجیلیةطبع الكتیبات والنشرات الدوریة وعقد الندوات والمؤتمرات وعمل األفالم ال -

دافھا - ة وأھ الة المؤسس اص برس ي الخ اط اإلعالم ام بالنش داخلي  القی ور ال للجمھ

  .والخارجي

  .والریاضیة والترفیھیة في المؤسسة االجتماعیةالقیام باألنشطة  -

  .الوفود والزوار وترتیب إقامتھم واستقبالتنظیم  -
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  .تخطیط وتنفیذ اإلعالن عن المنتجات والمؤسسة وخدماتھا -

ا - ة م ى اإلدارة  متابع ھ عل ة وعرض ن المؤسس ة ع الم المختلف ائل اإلع ي وس ر ف ینش

  .وإعداد الردود علیھ

  .تقدیم الخدمات الطبیة والعالجیة للعاملین -

  .علیھم االجتماعیةتقدیم اإلعانات المالیة للعاملین بعد القیام بالبحوث  -

  .تجھیز وتنفیذ المعارض المحلیة واإلقلیمیة -

  .وتقدیمھا المعلومات التي تنشر عن المؤسسة وصورتھاتحلیل  -

  .اإلشراف على نشاط المكتبة والتوثیق -

ام باإلتصال المباشر  - تقدیم الخدمات والتسھیالت والبیانات إلى عمالء المؤسسة والقی

  .لحل مشاكلھم

  .ومحاولة إزالة أسبابھا بحث شكاوي العاملین بالمؤسسة والمتعاملین معھا -

  .1دمة للتعاون في تنفیذ المشروعاتامھمة الوفود األجنبیة الق تسھیل -

ات  ااتفاقبعد عرض ھاتین الدراستین نالحظ أن ھناك  حول وظائف العالق

المكان والبیئة الموجودة بھا ھاتھ المؤسسات،  اختالفالعامة في جمیع المؤسسات رغم 

  .لمؤسسات في أي مكانومنھ نستنتج أن وظائف العالقات العامة ھي نفسھا في جمیع ا
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  :خالصة

ة ھي نشاط إنساني اتصالي،  ات العام ا أن العالق ره یتضح لن مما سبق ذك

ارات،  ف الحض ي مختل ان ف ھ اإلنس دیم عرف ى ق لت إل ى وص ل حت دة مراح رت بع م

ا تحظى  الصورة الحالیة، وأصبحت لھا وظائفھا، ولھا أسس تقوم علیھا، وھذا ما جعلھ

ا وسائلھا باھتما ي المؤسسة، لھ ة خاصة ف م الكثیر من العلماء، كما أصبحت تتبوأ مكان

ل  ة، والفص ة للمؤسس اھیر المختلف ع الجم ا م ة وظیفتھ تعملھا لتأدی ي تس الیة الت االتص

ا، والوسائل االتصالیة المستعملة باإلضافة  الموالي سیوضح لنا مكانتھا وكذا جمھورھ

  . ي تعترضھاإلى التطرق إلى أھم المشاكل الت

  

  

  


