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  :تمھید
العامة العالقات  ي مؤسسة، وبما أنألبما أن االتصال ھو العصب المحرك 

ھي النشاط الذي یختص بعالقة واتصال المؤسسة بجماھیرھا المختلفة، كان البد لھا 

من االھتمام بھا، ویظھر ھذا االھتمام من خالل الموقع الذي تتبوأه إدارة العالقات 

، وكل ھذا الموقعلما یلي سنتطرق بشيء من التفصیل العامة في الھیكل التنظیمي، وفی

ما یتعلق بھ من تنظیمھا الداخلي وكذا الجماھیر التي تتعامل معھا، باإلضافة إلى 

    . الوسائل االتصالیة التي تستعملھا، إلى غیر ذلك
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  :الموقع التنظیمي إلدارة العالقات العامة. 1.3

  :عرض بعض المفاھیم .1.1.3

  :تعریف الھیكل التنظیمي .1.1.1.3
ة " یعرف الھیكل التنظیمي على أنھ  - عبارة عن إطار یحدد اإلدارات واألقسام الداخلی

ین  یابھا ب لطة وانس وط الس دد خط ي تتح ل التنظیم الل الھیك ن خ ة، فم ة للمنظم المختلف

ي ة الت ة المختلف ا  الوظائف، وكذلك یبین لنا الھیكل التنظیمي الوحدات اإلداری ل مع تعم

  ".على تحقیق أھداف المنظمة 

ھ  - ھ  STONARویعرف ى أن ة " عل ا إدارة المنظم تم من خاللھ ي ی ة الرسمیة الت اآللی

  1".عبر تحدید خطوط السلطة واالتصال بین الرؤساء والمرؤوسین 

ا  ذي یحدد لن ك اإلطار ال من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن الھیكل التنظیمي ھو ذل

  .لطة ویبین لنا موقع كل الوحدات اإلداریة بالمؤسسةخطوط الس

  :تعریف إدارة العالقات العامة. 2.1.1.3
ھیئة من الموظفین للخدمة وإسداء النصیحة " تعرف إدارة العالقات العامة على أنھا  -

داد  ي ترمي إلم ة الت ات العام ة للعالق والتخطیط ووضع البرامج ألوجھ النشاط المختلف

ات اإلدارة بالكف ذ سیاس ا لتنفی اج إلیھ ي تحت ال الت ة وأدوات االتص اءات المتخصص

  "العالقات العامة 

ا  - ى أنھ رأي " كما تعرف عل ي دراسة ال ي متخصص ف ي فن از وظیف ارة عن جھ عب

ى وضع  ھ عل العام وقیاسھ وتحلیلھ، وفي فن االتصال والخبرة بأسالیبھ، وتنطوي مھمت

  2".ل بین المنشأة وجماھیرھا التخطیط الدقیق إلیجاد التعاون الكام

  :تنظیم إدارة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي .2.1.3
ى أحسن وجھ، وال  ا عل ؤدي واجبھ إن إدارة العالقات العامة ال یمكن أن ت

یمكن أن تحقق األھداف المرجوة إال إذا كان ھناك تخطیط لعملیاتھا وتنظیم لنشاطاتھا، 

                                                
 .205: ص.2005.دار وائل للنشر.عمان).3ط.(السلوك التنظیمي في منظمات األعمال :محمود سلمان العمیان - 1
 .40: ص.2004.دار الفجر للنشر والتوزیع.القاھرة).1ط.(المعجم اإلعالمي: محمد منیر حجاب - 2
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ذه المؤسسة، فھذه اإلدارة تعتبر بمثابة ا ھ ھ ذي تخدم ور ال لوسیط بین المؤسسة والجمھ

ل التنظیمي للمؤسسة ي الھیك ع ف ا موق ذي یطرح وعلیھ یجب أن یكون لھ ، والسؤال ال

  ھو موقع إدارة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة؟ ما: نفسھ ھو

موقع ھذه اإلدارة  قبل اإلجابة على ھذا السؤال تجدر اإلشارة إلى أن ھناك عوامل تحدد

  :في الھیكل التنظیمي أھمھا

ا  - ور یتناسب طردی ا المؤسسة، فحجم الجمھ ة وحجم الجماھیر التي تتعامل معھ أھمی

  .طردیا مع مستوى اإلدارة العلیا یتناسبالعامة كما  العالقات

ث إنطبیعة عمل المؤسسة وطریقة تعاملھا مع الجمھور،  - ة  حی ات العام ة العالق أھمی

  .1د في المؤسسة التي تتعامل مباشرة مع الجماھیر كالمنظمات الخدماتیةتزدا

اء  - ى إعط ك عل اعد ذل ث یس ة، حی ة للمؤسس ات المالی وافر اإلمكانی امت ر  اھتم أكب

  .بالعالقات العامة

ة  - طبیعة اإلدارة العامة ومدى تقدیرھا لدور العالقات العامة، فكلما كانت اإلدارة العام

جة ومت ة وناض ي واعی ا ف زا مھم رة مرك ذه األخی ان لھ ة ك ات العام دور العالق ة ل فھم

ة  ن ناحی ور م ى األم ر إل ة وتنظ ة تقلیدی ت اإلدارة العام ا كان ي، وكلم ل التنظیم الھیك

  .2بالعالقات العامة اھتمامالنفقات واألرباح ال یكون ھناك 

ات  حیث إنحجم المؤسسة  - ان إدارة العالق د مك ي تحدی ي لھذا األخیر دور ف ة ف العام

ات  رة للعالق ى إدارة كبی اج إل م ال تحت غیرة الحج ات الص ي، فالمؤسس ل التنظیم الھیك

ات  ا المؤسس غیرة، أم ام ص الح أو أقس ن مص ون م ي یتك ا التنظیم ل أن ھیكلھ ة ب العام

الخدمات  اتسعتالكبیرة فإنھا بحاجة كبیرة إلى إدارة العالقات العامة، وعلیھ فإنھ ًكلما 

المؤسسة إلى المزید من المال والموظفین وكلما زاد  احتاجتمؤسسة كلما التي تقدمھا ال

  .دور العالقات العامة وفاعلیتھا ً

                                                
مؤسسة حورس الدولیة للنشر .اإلسكندریة).1ط.()العالقات العامة من منظور إداري(إدارة العالقات العامة: محمد الصیرفي - 1

  .83:ص.2005.والتوزیع
  .84: ص. المرجع السابق - 2
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دافھا  - ة وأھ ث إنحجم العالقات العام ا حی را أو عظیم ان ھدف المؤسسة كبی ا ك ھ كلم

  .1كلما تطلب ذلك وجود جھاز ضخما یسھر على تحقیق ذلك الھدف

ل الكثیر من المھتم اختلفلقد  ا ضمن الھیك ان إدارتھ د مك ین بالعالقات العامة في تحدی

ي  ذه اإلدارة ف ع ھ ح موق ي توض االت الت ض الح ایلي بع ي م ة، وف ي للمؤسس التنظیم

  الھیكل التنظیمي للمؤسسة وذلك حسب تبعیتھا في المسؤولیة، وھي

  :س مجلس اإلدارة أو نائبھیتبعیة العالقات العامة لرئ. 1.2.1.3
س اإلدارة أو في ھذه الحالة  رئیس مجل ة ل تكون تبعیة إدارة العالقات العام

ھ مباشرة ن  ،نائب ب م ھ قری ذا یجعل دیر عام، وھ ھا م ة یرأس ي شكل إدارة عام ك ف وذل

ز  اذمرك رار اتخ رارات ،الق ذه الق ى ھ ؤثر عل تطیع أن ی ث یس والي 2حی كل الم ، والش

  :یوضح ذلك

  لنائب رئیس مجلس اإلدارةالعالقات العامة كإدارة مستقلة تابعة : 03الشكل 
  

  

  

  

  

  

  
  .85: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي: المصدر

  

  

  :تبعیة العالقات العامة إلشراف إحدى اإلدارات العامة. 2.2.1.3
                                                

 .48 -47: ص -ص. مرجع سابق: زیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم - 1
 .84: ص. مرجع سابق :محمد الصیرفي -2

 رئیـس مجلــس اإلدارة

 مجلس اإلدارةرئیس نائب 

  مدیر عام
 اإلنتاج

  مدیر عام
 التسویق

  مدیر عام
 التمویل

  مدیر عام
 العالقات العامة
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في ھذه الحالة تأخذ إدارة العالقات العامة شكل قسم لھ رئیس تحت إشراف 

، أما حجم ...)المبیعات أو أو مدیر اإلنتاج أو مدیر التمویلمدیر (مدیر إحدى اإلدارات 

ھذا القسم فیختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك تبعا لحجم المؤسسة وإمكانیاتھا المادیة، 

ز  دا عن مرك ة بعی أثیره  اتخاذوھنا یكون رئیس قسم العالقات العام الي ت رار، وبالت الق

  :، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي1على القرارات یكون محدود

  
  ت العامة كأحد األقسام التابعة إلحدى اإلدارات العامةالعالقا: 04الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  .86: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي: المصدر

  

  

  

  :تبعیة العالقات العامة ألكثر من إدارة عامة. 3.2.1.3

                                                
 .85:ص.المرجع السابق - 1

 رئیـس مجلــس اإلدارة

 رئیس مجلس اإلدارةنائب 

  مدیر عام
 اإلنتاج

  مدیر عام
 التمویل

 

  مدیر عام
 األفراد

  مدیر عام
 المشتریات

رئیس قسم 
 تباالحسا

رئیس قسم 
 الرواتب

قسم  رئیس
 العالقات العامة

رئیس قسم 
 المراجعة
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ي المؤسسة،  ث إنفي ھذه الحالة یوجد أكثر من قسم للعالقات العامة ف  حی

حدوث تضارب  احتمالعامة، وھذا ما یؤدي إلى كل إدارة عامة یتبعھا قسم للعالقات ال

ام  ین األقس ارض ب ةوتع الیف  وازدواجی م التك د حج ى تزای افة إل ال باإلض األعم

  4:، وھذا ما یوضحھ الشكل رقم1والنفقات

و قحف:لكن الدكتور د السالم أب ھ من المفضل أن تكون إدارة  عب رى أن ی

رئی رة ل میة ومباش فة رس ة وبص ة تابع ات العام ك العالق ل ذل س اإلدارة ویعل س مجل

لألھمیة الكبرى والدور الذي تلعبھ ھذه اإلدارة بالنسبة للمؤسسة، كما أن تبعیتھا لرئیس 

ب  ذي یتطل ا ال رة عملھ ي مباش د ف وفیر الجھ ى ت اعد عل رة یس س اإلدارة مباش مجل

ة  ل من الصراعات التنظیمی ى التقلی ل باإلضافة إل ة العم المعطیات والمعلومات من بیئ

  :الموالي، وھذا كما ھو مبین في الشكل 2ن اإلدارات األخرىبی

  الھیكل التنظیمي إلدارة العالقات العامة في منظمة صغیرة الحجم: 05الشكل 
  

  

  

  

  
  

42: ص.مرجع سابق: عبد السالم أبو قحف: المصدر

                                                
  .86:ص.المرجع السابق - 1
 .424: ص.2001.مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة.مصر.ھندسة اإلعالن والعالقات العامة: عبد السالم أبو قحف - 2

 رئیـس مجلــس اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 ........ إدارة .........إدارة 
 

إدارة العالقات 
 العامة

  قسم الصحافة 
 والنشر

قسم العالقات 
 الداخلية

قسم العالقات 
 اخلارجية



 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 77
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مة إلى أن تبعیة إدارة العالقات العا محمد الصیرفي: في حین یذھب الدكتور

دفین أساسیین  ق ھ ھ یحق ي رأی ذا ف س اإلدارة، ألن ھ یس مجل ب رئ یجب أن تكون لنائ

  :وھما

ات  - م بالسیاس ى عل ون عل بھ یك م منص س اإلدارة بحك یس مجل ب رئ و أن نائ أوال ھ

د  ي تع ط والت ات والخط ذه السیاس ة، وھ اطات المؤسس ع نش ة بجمی ط المتعلق والخط

ة  د معرف ع بع دخالت توض ات الجمھ انطباعاتم یاغة السیاس ھ، أي أن ص ور ورغبات

ھ، ومن  ب الجمھور ورغبات والخطط تكون بعد الموازنة بین إمكانیات المؤسسة ومطال

  .1ثم تحقیق األھداف لكل من المؤسسة ورغبات الجمھور والتي تعد مخرجات
ادر  ھ ق ة فإن ات العام ھ إدارة العالق ومنھ فإن نائب رئیس مجلس اإلدارة عندما توكل إلی

ة عن  على ات الحقیقی ل المعلوم ى ك وفر عل إعطاء القرارات الواقعیة والصائبة ألنھ یت

  :وھذا ما یوضحھ الشكل الموالي المؤسسة والجمھور وبالتالي یستطیع الموازنة بینھما،

  مدخالت ومخرجات العالقات العامة: 07الشكل 
  

  

  

  

  

  

  .83: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي: المصدر
  

  

  

                                                
 82: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي - 1

  المدخالت
  انطباعات -
  رغبات  -
 عدم ثقة الجمھور ثقة أو -

  عملیات التحویل
  تحلیل طلبات الجمھور -
  تحلیل إمكانات المنظمة -
 الموازنة بین الطلبات واإلمكانات -

  المخرجات
  تحقیق أھداف المنظمة -
 تحقیق طلبات الجمھور -

 التغذیة الراجعة
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ا  - زاثانی یس  مالت ب رئ ات نائ ة بتوجیھ ي المؤسس ام األخرى ف ع اإلدارات واألقس جمی

تخدم  ا س ھ حتم إن توجیھات ھ ف ة ل ة موكل ات العام ا أن إدارة العالق س اإلدارة، وبم مجل

  .1العالقات العامة وتحسن التعامل بین الجمھور والمؤسسة

ة ات العام ا نجد أن إدارة العالق ي فإنن ان  لكن بالنزول إلى الواقع العمل ي بعض األحی ف

ك من  ر ذل ة أو غی دیر المالی ات أو م دیر المبیع تكون تحت إشراف مدیر اإلعالن أو م

  .2اإلدارات

  :التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامة .3.1.3
ي  ة، وھ ات العام ة إلدارة العالق یمات الداخلی داخلي التقس التنظیم ال د ب یقص

ة ي  تتألف من وحدات تقوم بالنشاطات الداخلی املین ف ور الع ین جمھ ة ب ات العام للعالق

  .3المؤسسة

ة، لكن یجب  یجمع أغلب الكتاب على أنھ ال توجد تقسیمات ثابتة إلدارة العالقات العام

  :أن نبین ھنا أن التنظیم الجید یجب علیھ أن یحقق مایلي

  .من التخصص االستفادة -

ح  - د الواض اتالتحدی دو لالختصاص ع ح ا یمن ؤولیات بم ارب أو والمس ث التض

  .في نشاطات العالقات العامة االزدواجیة

  .4التكامل والتنسیق بین أنشطة العالقات العامة -

  :یلي نذكر بعض النماذج التنظیمیة إلدارة العالقات العامة وفیما

  :وفقا لحجم المنظمة. 1.3.1.3
المنظمات صغیرة الحجم والمنظمات متوسطة الحجم : ونجد ثالثة أنواع وھي

.منظمات كبیرة الحجموال

                                                
  83: ص.المرجع السابق - 1
  .36:ص. مرجع سابق: زیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم - 2
  .36:ص. المرجع السابق - 3
  .88: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي - - 4
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 المنظمات صغیرة الحجم: 
  للمنظمات صغیرة الحجم ذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامةونم: 08شكل 

  
  

  

  

  

  
  223: ص.مرجع سابق.تنمیة مھارات العالقات العامة: المصدر

  مللمنظمات صغیرة الحج ذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامةونم: 09شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  
  61: مرجع سابق ص: محمد جودت ناصر: المصدر

  

  

  للمنظمات صغیرة الحجم ذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامةونم: 10شكل 

رئيس قسم 
استخدام 

وسائل 
 اإلتصال

 املدير العام

 مدير إدارة العالقات العامة

رئيس قسم 
 اإلنتاج

رئيس قسم 
العالقات 

 العامة األفراد

 رئيس املؤسسة

 نائب رئيس العالقات العامة

قسم اإلتصال 
تمع احمللي  با

سم ق
اخلدمات 
 اإلعالمية

 مستشار خارجي

 مدير العالقات العامة
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  91: ص. مرجع سابق: محمد الصیرفي: المصدر

 

 لمنظمات المتوسطة الحجما: 
للمنظمات متوسطة  ةذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامونم: 11شكل 

  الحجم
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  223: ص.مرجع سابق: محمد جودت ناصر: المصدر

  

  

للمنظمات متوسطة  ذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامةونم: 12شكل 
  الحجم

 رئيس جملس اإلدارة

 نائب الرئيس للعالقات العامة

 مستشار خارجي

 قسم الشؤون العامة  قسم النشاط الداخلي  قسم النشر

إعداد 
املطبوعات 
 والصحف

إقامة 
 املعارض

إقامة 
 الزيارات

 

تنظيم احلفالت 
والنشاط الثقايف 

والرياضي 
 ياالجتماعو 
 

العالقات 
 العامة اهليئات
التشريعية 
 والتنفيذية

 

العالقات 
العامة 
تمع  ا
 احمللي

 األحباث
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  62: ص.مرجع سابق.تنمیة مھارات العالقات العامة: المصدر

  

للمنظمات متوسطة  العالقات العامةذج عن التنظیم الداخلي إلدارة ونم: 13شكل 
  الحجم

  

  
  

  91: ص. مرجع سابق: محمد الصیرفي: المصدر

 الحجم الكبیرةلمنظمات ا: 
  

 رئيس املؤسسة

 نائب الرئيس للعالقات العامة

 مستشار خارجي

 الشؤون العامة النشاط الداخلي اخلدمات اإلعالمية

اإلتصال 
 باملستخدمني

اإلتصال 
 بالصحافة

إنتاج املواد 
 اإلعالمية

النشاط 
 الرياضي

شاط الن
االجتماعي 

 والثقايف

عالقات 
باهليئات 
التشريعية 
 والتنفيذية

عالقات 
تمع  با

 احمللي

 مدير عام العالقات العامة

 مدير إدارة اإلتصال بالصحافة مدير العالقات مع اجلمهور مدير إدارة اخلدمات اإلعالمية
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 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 84

  :وفقا لتنوع األنشطة التي تؤدیھا إدارة العالقات العامة .2.3.1.3

 لتنظیم على أساس الوظائفا: 
  على أساس الوظائف ة العالقات العامةذج عن التنظیم الداخلي إلدارونم: 16شكل 

  

  

  

  

  

  

  .93: ص.مرجع سابق.محمد الصیرفي: المصدر                              
  

 لتنظیم على األساس الجغرافيا: 
  على أساس الوظائف ذج عن التنظیم الداخلي إلدارة العالقات العامةونم: 17شكل 

  

  

  

  

  

  
  .93: ص.مرجع سابق.محمد الصیرفي: المصدر                            

  

  

  :تخطیط برامج العالقات العامة. 2.3

قسم 
 اخلدمات

 مدير عام العالقات العامة

قسم الشؤون 
 العامة

قسم  قسم البحوث
العالقات 

 العامة

مدير العالقات العامة 
 )فرع اإلسكندرية(

 مدير عام العالقات العامة

مدير العالقات العامة 
 )فرع السويس(

مدير العالقات العامة 
 )فرع بور سعيد(

مدير العالقات العامة 
 )فرع اإلمساعيلية(
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یبدأ عند وقوع المؤسسة  ،إن العالقات العامة لیست نشاطا عشوائیا أو وقتیا

ا ل إن وجودھ دة  في أزمة أو مشكلة، ب ا بعی دى ونتائجھ ل الم ضروري ونشاطھا طوی

یط لجمیع األنشطة التي تقوم بھا األثر، إال أن الوصول إلى النتائج یتطلب دراسة وتخط

  .العالقات العامة، فالتخطیط یعتبر من أھم وظائف العالقات العامة الحدیثة

  :تعریف التخطیط .1.2.3
ھ بیتر دركریعرف  ل : ًالتخطیط بأن ة مستمرة لجع راراعملی المؤسسة  تق

ة لتحمل مسؤو منتظمة ود المطلوب ة بالمستقبل وتنظیم للجھ ة ممكن لیة مع أفضل معرف

نظم  ك من خالل رجع صدى م ة بالتوقعات وذل ھذه القرارات وقیاس نتائجھا بالمقارن

  .1ومنتظم ً

  :وأھم خطوات رسم الخطط، في كل أنواع برامج العالقات العامة مایلي

  .تحدید األھداف البعیدة والوسطى والقریبة -

 .دراسة جماھیر المؤسسة دراسة علمیة -

 .بحوث ومعلومات تعدیل األھداف على ضوء ما سبق من -

 .رسم الخطة المناسبة، وھذه ھي إستراتیجیة العالقات العامة -

 .الموضوعات وأسالیب التنفیذ اختیار -

 .تصمیم البرنامج تصمیما دقیقا یكفل النجاح عند تنفیذ الخطة -

 .مراعاة التوقیت السلیم والمالئم بین الخطة وظروف العمل -

رورة  - ارض وات  اختب ن خط وة م ل خط اح ك دى نج ل م ذ قب الالتنفی ى  االنتق إل

  2.خطوة جدیدة

  :والتخطیط للبرامج یجب أن یقوم على تخطیط األھداف التالیة

  .شرح وتفسیر سیاسة المؤسسة وأھدافھا للجماھیر -

  .تذلیل الصعاب التي تواجھ المؤسسة -

                                                
 179: ص. مرجع سابق: صالح خلیل أبو أصبع - 1
: ص –ص .2003.الھیئة المصریة العامة للكتاب.مصر).1ط.(عبد العزیز شرف:تقدیم.التصال اإلقناعيوسائل اإلعالم وا: سھیر جاد - 2

242 – 243. 
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  .الحصول على رضى الجماھیر عن عمل المؤسسة -

  .التعاون لتحقیق األھداف رفع الروح المعنویة بین العاملین وضمان -

  .1توجیھ إدارة المؤسسة فیما یتعلق بخطط المستقبل -

ھ  ة ألن ات العام دان العالق ویعتبر التخطیط أمرا ضروریا لكل المؤسسات خاصة في می

  .بدون التخطیط في مجال العالقات ال یمكن القیام بأي نشاط ناجح

ي إراـنش ":والتخطیط في العالقات العامة ھو اردي یوجھ اط عقل ل  الختی  استخدامأمث

ة محدودةـة من الطاقـممكن لمجموع رة زمنی  ات الخاصة لتحقیق أغراض معینة في فت

"2.  

  :أسس ومبادئ التخطیط للعالقات العامة .2.2.3
یط  ة التخط ي عملی ا ف ب مراعاتھ ي یج ادئ الت س والمب ض األس اك بع ھن

  :أھمھا

ة متم - ات العام ون التخطیط للعالق ي یجب أن یك امل ف ومي الش ع التخطیط الق یا م اش

ع  ى م ب أن یتماش ا یج االت، كم ع المج اتجمی ھ  احتیاج ة ورغبات ور الحقیقی الجمھ

  .وأفكاره وكدا أھداف المجتمع

  .أن یستند التخطیط للعالقات العامة إلى الدراسة المنظمة والبحوث العلمیة -

  ..).الصدق، األمانة،( نسانیة مبادئ األخالقیة واإللأن تستند العالقات العامة على ا -

عروا  - ى یش ك حت ة وذل راد المؤسس ع أف یط جمی ة التخط ي عملی ارك ف ب أن یش یج

  .بالخطة التي شاركوا في وضعھا بااللتزام

ھ  - د من مراجعت ا والب دفقا ومستمرا ومرن أن یكون التخطیط للعالقات العامة حیویا مت

  .وذلك لتجدیده حسب الظروف بانتظام

ترجم التخطیط للعالقات العامة إلى برامج تنفیذیة وإستراتیجیات وتكتیكات، یجب أن ی -

ي  ة لصیانة المؤسسة من األخطار والصعوبات الت وھذه البرامج یمكن أن تكون وقائی

  .توجھھا، كما یمكن أن تكون عالجیة لحل المشكالت واألزمات التي تواجھ المؤسسة
                                                

 131: ص. 1999. دار المعرفة الجامعیة. األزاریطة. اإلسكندریة .  سیكولوجیة اإلتصال واإلعالم: عبد الفتاح محمد دویدار - 1
 193: ص.2003.المكتب الجامعي الحدیث.األزاریطة.)4ط.(م من منظور علم االجتماعالعالقات واإلعال: حسین عبد الحمید رشوان - 2
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  .1لھا فاعلیة في التأثیر على الجمھوروسائل اإلعالم المناسبة والتي  اختیار -

  :مراحل التخطیط للعالقات العامة .3.2.3
یتضمن التخطیط للعالقات العامة خمسة مراحل مترابطة ومتسلسلة وھي 

  :كاآلتي

  .تحدید الھدف، جمع البیانات، وضع وتصمیم الخطة، تنفیذ الخطة، الرقابة والتقییم

  : مرحلة تحدید الھدف .1.3.2.3
یبدأ التخطیط بتحدید أھداف العالقات العامة في المؤسسة، وتنقسم یجب أن 

ى داف إل ى: األھ مھا إل ن یقس اك م ة، وھن داف ثانوی ة وأھ داف أولی ة : أھ داف رئیس أھ

أھداف بعیدة وأھداف وسطى وأھداف قریبة، وفي : وأھداف فرعیة، كما یصنفونھا إلى

داف واحدة  ى األھ ي  االختالفویكمن كل األحوال تبق ل ف ي ینظر ك ة النظر الت وجھ

  .واحد منھا

  :بعض الشروط التي یجب أن تتوفر في األھداف وھي كوھنا

  .یجب أن تكون األھداف واقعیة، بمعنى أن تكون قابلة للتحقق -

  .یجب أن تكون األھداف صریحة ومحددة تحدیدا دقیقا -

  .المختلفة یجب أن تحدد األھداف بمراعاة تحقیق الموازنة بین مصالح الجماھیر -

السائدة بین الرأي  یةاالجتماعو االقتصادیة االتجاھاتیجب تحدید األھداف في ضوء  -

  .العام

  .یجب أن تحدد األھداف في ضوء الوقت والجھد والمال الالزم لتحقیقھا -

  :مرحلة جمع البیانات. 2.3.2.3
ات  ع المعلوم ة بجم ة معنی ذه المرحل اوھ ة  توالبیان اءات الكافی واإلحص

من وا ا تتض ة، كم اده الحقیقی ة وأبع ات العام ق بالعالق وع المتعل ن الموض ة ع لالزم

  .2الجماھیر اتجاھات

  .مصادر داخلیة ومصادر خارجیة: ویمكن الحصول على المعلومات من مصدرین
                                                

 197 -194: ص -ص. المرجع السابق - 1
 203 -200: ص -ص. المرجع السابق - 2
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ات وش: المصادر الداخلیة - ات والنفق ة بالمبیع ائق المؤسسة المتعلق ون ؤوتتمثل في وث

اج والبح راد واإلنت اء األف دمھا رؤس ي یق ات الت ة والمعلوم ا المؤسس ي تجریھ وث الت

  .األقسام والعاملون في المؤسسة

ادر  - دمات : ةالخارجیالمص حفي والخ یف الص ة واألرش ائق الحكومی مل الوث وتش

  .1االستشاراتالمعلوماتیة التي تقدمھا مراكز البحوث ومراكز 

  :یلي العامة فیماویمكن حصر أھم المعلومات الالزمة للتخطیط للعالقات 

یة واإلقتصادیة والقانونیة السائدة في االجتماعالمتغیرات البیئیة وتتمثل في المتغیرات  -

  .وتؤثر فیھ االتصاليالمجتمع والتي توجھ تخطیط النموذج 

  .دراسة الجمھور المستھدف -

  .أفضلھا وأنسبھا الستخدامالمتاحة  االتصالیةدراسة الوسائل  -

  :ضع وتصمیم الخطةمرحلة و. 3.3.2.3
ذه الخطة یجب أن  ة، وھ ات العام ة رسم سیاسة العالق ذه المرحل وتعني ھ

ل  وات العم ین خط داف وتب ق األھ ي تحقی اھم ف ي تس ة الت رامج المختلف من الب تتض

یل و ة ھبالتفص دة الزمنی ادة بالم ل ع ة العم رتبط خط ائل، وت الیب والوس ع األس ذا أنج

ذھا  ، كما یجب تحدید2الالزمة لتنفیذھا ي تنفی ى المشاركین ف ا عل المسؤولیات وتوزیعھ

یق  اون والتنس دأي التع اة مب ع مراع ددة م حة ومح ذه المسؤولیات واض ون ھ ث تك بحی

  .3بینھم مع عدم وجود تضارب في المسؤولیات

  :مرحلة تنفیذ الخطة .4.3.2.3
تم  ث ی ذ، حی أتي دور التنفی ات ووضع الخطة وتصمیمھا ی ع البیان د جم بع

ما نصت علیھ الخطة  احترامباألھداف المرسومة سابقا وكذا  االلتزامعلى أساس التنفیذ 

اھیر  ین المؤسسة والجم من وسائل وإجراءات، وفي ھذه المرحلة تتم عملیة اإلتصال ب

                                                
 183: ص. مرجع سابق: صالح خلیل أبو أصبع - 1
 204: ص. مرجع سابق: حسین عبد الحمید رشوان - 2
 173 :ص. ع سابقمرج: محمد جاد هللا كشك  - 3
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، وقد تعتمد إدارة العالقات العامة على إحدى وكاالت اإلعالن وذلك بعد وضع 1المعنیة

  .2شروط التعامل معھا

  :رحلة الرقابة والتقییمم. 5.3.2.3
ھ ال  ل فإن ذ خطة العم وھناك من یسمیھا بمرحلة المتابعة والتقییم، فبعد تنفی

ا  داف المسطرة، وھن ینتھي عمل رجل العالقات العامة بل یجب أن یتأكد من بلوغ األھ

  تكمن وظیفة العالقات العامة، فالرقابة ھي

یرھا  ن س د م ذا التأك ة وك ذ الخط ة تنفی ة عملی ة  مواكب ا للخط ات ووفق ا للتعلیم طبق

  .المرسومة

ھ  ى فاعلیت م عل دیر الموقف والحك ة تق و عملی یم فھ ھأما التقی وبحث  وكفایت

  .3قیمة النتائج المتوصل إلیھا

  :أن التقییم یكون باإلجابة عن األسئلة الستة التالیةمارفین مورفي ویرى 

  إدارة المؤسسة؟ ھل تجد برامج العالقات العامة التأیید القلبي من جانب -

ة؟ وھل تشجع  - ات العام ع إدارة العالق ي المؤسسة م ة ف ھل تتعاون اإلدارات المختلف

  نشاطھا وتقدر أھمیتھ بالنسبة لھا؟

ارة  - ناعة والتج رة رواد الص ر، وخب ادة الفك ورة ق ذ مش امج أخ ي البرن ع ف ل تتب ھ

  والوقوف على أحدث األبحاث الجاریة في مجاالت نشاط المؤسسة؟

امج  - ھ مجرد برن ة، أم أن ات العام ي العالق ھل یقوم البرنامج على األركان األساسیة ف

  للنشر؟

ل  - توفىھ ي واإلداري  اس از الفن رامج –الجھ ذ ب ة تنفی ھ مھم ى عاتق وم عل ذي یق ال

  إعدادا تدریبیا سلیما؟ -العالقات العامة

ن - ذین یمك امج عدد كاف من األخصائیین ال ة حاجات ھل یقوم على تنفیذ البرن ھم تلبی

  الفئات المختلفة لجمھور المؤسسة؟

                                                
 205: ص. مرجع سابق: حسین عبد الحمید رشوان - 1
 152: ص. مرجع سابق: غریب عبد السمیع غریب - 2
 206 -205: ص -ص. مرجع سابق: حسین عبد الحمید رشوان - 3
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  .1وعن طریق اإلجابة الدقیقة لھذه األسئلة یمكن تقییم برامج العالقات العامة

  :فیرى أن التقییم یكون باإلجابة على األسئلة التالیة محمد عبد الرحیمالدكتور أما 

  إلى أي مدى یساھم ھذا النشاط في تحقیق أھداف المشروع؟ -

  ؟األھدافھي  ام -

  یساوي أموالنا بالنسبة لكل إنفاق؟ ھل نحصل على ما -

  ھي ھذه اإلنجازات بالتحدید؟ا ھل التكلفة متوازیة مع اإلنجازات؟ وم -

  وبالنسبة لمجموع المنفق على العالقات العامة، إلى أي مدى تحتاج إلیھ؟ ولماذا؟ -

  ھل تم التخطیط للبرنامج بشكل كاف؟ -

  یون العمل المطلوب منھم أدائھ؟ھل فھم المعن -

ھل تعاونت جمیع اإلدارات والمدیرین مع إدارة العالقات العامة؟ وھل تشجع نشاطھا  -

  وتقدر أھمیتھا بالنسبة إلیھا؟

  طرق بدیلة؟ أتبعتكیف كان من الممكن الوصول إلى نتائج أفضل لو  -

  ھل تم التوصل إلى جمیع الجماھیر المختلفة؟ -

  الكافیة قبل وأثناء وبعد إتمام البرنامج؟ ةالبدایھل حصلت على  -

  ھل كان في اإلمكان عمل تعدیالت أحسن بالنسبة للظروف غیر المرئیة؟ -

  ھل ظل البرنامج في حدود المیزانیة الموضوعة لھ؟ وإذا كانت اإلجابة بال فماذا؟ -

  مقدما لقیاس النتائج؟ ھل كانت كافیة؟ اتخذتھي اإلجراءات التي  ما -

اس  اتخذتھي الخطوات التي  ما - لتحسین البرامج المشابھة المستقبلیة في ضوء القی

  الحالي؟

  2وأخیرا ھل نجحنا؟ -

اب أو المھتم ر ھو أن الكت ي األخی ة یوما نرید أن ننوه إلیھ ف ات العام وان بالعالق  اختلف

في قد حددھا ھربرت لوید حول تحدید مراحل عملیة التخطیط، حیث نجد البعض أمثال 

وتشمل مرحلة مرحلة الدراسة ومرحلة وضع الخطة ومرحلة التنفیذ : ثالث مراحل ھي

                                                
 89 -88: ص -ص. 1970. دار المعارف. مصر).4ط.(العالقات العامة كأداة للتنمیة: محمد طلعت عیسى - 1
 207 -206: ص -ص. مرجع سابق: ن عبد الحمید رشوانحسی - 2



 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 91

دكتور ، في حین حددھا آخرون التنفیذ عملیات المتابعة والتقییم ل ال ي  عادل حسنمث ف

ي ل ف ذه المراح ت ھ ل، وتمثل ع مراح ة : أرب یط ومرحل ة التخط ث ومرحل ة البح مرحل

  .1اإلتصال وأخیرا مرحلة تقییم النتائج

  :العقبات التي تعترض عملیة التخطیط للعالقات العامة .4.2.3
امل رض الع ي تعت ات الت ض العقب اك بع ة، یھن ات العام ي إدارة العالق ن ف

  :وعلیھم أن ینتبھوا لھا، ونذكر أھمھا

دم  - رافع ة  اعت ي ممارس التخطیط ف ذ ب ة األخ ات بإمكانی ض المؤسس ي بع اإلدارة ف

  .أنشطة العالقات العامة

ارا - ى  فتق ریحة عل ف الص ى المواق ات إل ض المؤسس ي بع ة ف ات العام إدارة العالق

ي  ة ف ات معین ات وطاق ذ أنشطة محددة بإمكانی ب تنفی ي تتطل األھداف التي تضعھا والت

  .زمني محدد مدى

ة  - ات العام ارھمشعور بعض رجال العالق ذي یضیع تحت ضغط  بافتق ت ال ى الوق إل

  .دةالعمل الیومي بمشكالتھ المتجد

الل  - ھا خ ة نفس ل المؤسس ة داخ ات العام ال العالق ھ رج رض ل ذي یتع اط ال اإلحب

  .محاوالتھم لتبادل الجھود والتنسیق مع اإلدارات الفرعیة

ر  - ة للنش ات العام ال العالق ض رج ارهنظرة بع ة  باعتب ة الفعلی ائي والقیم دف النھ الھ

  .لنشاط العالقات العامة بالمؤسسة

ر من المجتمعات، ومن عملیات التخفیض الم - ي كثی ة ف ات العام ستمر لمیزانیة العالق

ات  دور العالق بینھا مصر بدعوةً  ترشید اإلنفاًق أو تخفیض المصروفات دون إدراك ل

  .2العامة بمفھومھا الصحیح في ترشید اإلنفاق وزیادة اإلنتاج

  :أنواع برامج العالقات العامة .5.2.3
أي برنامج تعده العالقات العامة یجب أن كما ذكرنا سابقا فإن أي نشاط أو 

  .البرنامج الذي ھو بصدد العرض باختالفالتخطیط، وھذا األخیر یختلف  إلىیستند 
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یكمن  االختالفیتفق المھتمون بالعالقات العامة بأن برامجھا تنقسم إلى قسمین، إال أن 

رامج عالج ة وب نھم من في تسمیة ھذین القسمین، فمنھم من یسمیھا برامج وقائی ة، وم ی

د أن  د، ونج المعنى واح میة ف ن التس ا تك ة، ومھم رامج طارئ ة وب رامج عادی میھا ب یس

  .البرامج الوقائیة تقابلھا البرامج العادیة والبرامج العالجیة تقابلھا البرامج الطارئة

  : البرامج الوقائیة. 1.5.2.3
د دراس ة  األحوالة ھي برامج طویلة األجل وذات أھداف محددة تحدیدا حسنا بع القائم

ا،  ع جماھیرھ تمر م ل المس ود والتكام ات ال ى عالق دف المحافظة عل ة، بھ ة دقیق دراس

  .وھي بذلك تخدم أھداف العالقات العامة على المدى الطویل

  

  

  : البرامج العالجیة .2.5.2.3
ى  ویقصد بھا البرامج التي تستخدم لمواجھة أزمة طارئة أو مشكلة ظھرت فجأة، بمعن

ي  أن ھذا ات الت ة السریعة للمشاكل واألزم ة والمواجھ م بالحالی رامج یتس النوع من الب

  1تظھر فجأة
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  :مؤھالت وصفات رجل العالقات العامة. 3.3
ي المؤسسات الصناعیة  ة خاصة ف ات العام ھ العالق ذي تلعب نظرا للدور ال

الم  واتحاداتفقد نظمت لھا جمعیات  ع في مختلف أنحاء الع ا، ورف ة مھمتھ ك لترقی وذل

د  ك من خالل تحدی ة والتخصص، وذل ب المھنی مستواھا للوصول بھا إلى أعلى المرات

ا ي مجالھ دكتور1المؤھالت والمتطلبات المھنیة واألخالقیة للعاملین ف رى ال د : ، وی أحم
ز  المصريمحمد  ة أن یتمی ات العام ى أخصائي العالق ة یجب عل أن ھناك شروط عام

فة إلى بعض الشروط األخرى التي تحددھا كل مؤسسة وذلك حسب ظروفھا بھا باإلضا

اھیر  ع جم را م ل كثی ي تتعام ال المؤسسات الت بیل المث ى س ا، فعل ل بھ ات العم ومتطلب

، في 2أجنبیة في عدة دول ال بد أن یكون أخصائي العالقات العامة یتقن اللغات المختلفة

ن یتطلبھما المشتغل ین أساسییأن ھناك ركن أغلب المھتمین بالعالقات العامة یجمعحین 

  .القابلیات والصفات الشخصیة والتأھیل العلمي: في ھذا المجال وھما

  : الصفات الشخصیة .1.3.3
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وھي الصفات التي تولد مع الفرد وتقوم التجارب بصقلھا وال یمكن قیاسھا 

  :وتتمثل في، باالمتحان

 قوة الشخصیة:  
حسن المظھر والقوام : ء التعامل مع الشخص، وتتمیز بـھذه الصفة أثنا اكتشافویمكن 

  ...واألناقة ورقة الحدیث

 اللیاقة:  
إلى  االستماعومن صفاتھا القدرة على التحدث مع اآلخرین والتأثیر علیھم والقدرة على 

  .واالستماعبأحادیثھم أي حسن اإلنصات  واالھتماماآلخرین 

  

 الموضوعیة:  
  .ضیع بنزاھة وتجرد وحیادیة بال تحیزوھي الحكم على األمور والموا

  االستطالعحب:  
ة  ة قوی ھ رغب ون لدی ة أن تك ات العام ل العالق ى رج ب عل تطالعیج ار  الس األخب

  .والمعلومات المتعلقة بعملھ من أجل كشف الحقائق وتفسیرھا

 الخیال الخصب:  
ھ عل ل وتصور قرارات ى تخی درة عل ھ الق ة أن تكن ل ى یجب على رجل العالقات العام

  .اتخاذھااآلخرین قبل 

 قابلیة التنظیم:  
ده  یحتاج رجل العالقات العامة إلى تنظیم أعمالھ وتبویب مواده وتوقیت أعمالھ ومواعی

  .حسب األولویات

 الشجاعة:  
رارات  ى ق اج إل ي مواقف حرجة تحت ة ف ات العام في بعض األحیان یقف رجل العالق

  .ة وسرعة بدیھة یتطلبھا عملھحاسمة وسریعة أحیانا، لذا فإنھ یحتاج إلى شجاع
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 الحس الفني:  
أثیر  ك للت یجب على رجل العالقات العامة أن یتحلى بالذوق المرھف والحس الفني وذل

ة  ا بالدراسة والثقاف ة یمكن تنمیتھ ات الطبیعی ذه الصفة من الملك ر ھ فیمن حولھ، وتعتب

  .العامة

  واالحتمالقدرة المثابرة:  
ة بعیدة المدى، لذا على رجل العالقات العامة أن یتحلى إن معظم أھداف العالقات العام

  .1بالصبر والمثابرة

  

  :اإلعداد العلمي. 2.3.3
إلى تلك الشروط المذكورة سابقا ولكي یكون رجل العالقات العامة ناجحا في  باإلضافة

  :یلي عملھ یجب أن یكون ملما بما

 اللغة:  
  .االستعمالعة أي یجب أن یكون متمكنا من اللغة األجنبیة الشائ

 الكتابة والخبرة الصحفیة:  
ي لیجب ع اج ف ھ یحت ة والصحافة ألن ن الكتاب ا بف ى رجل العالقات العامة أن یكون ملم

  .عملھ إلى صیاغة األخبار واإلعالن ونشر المواضیع الدعائیة

  االجتماعاإللمام بمبادئ علم النفس وعلم:  
وكذا تفھم طبیعة  االتجاھاتوك ومصادر وھذا اإلمام یمكنھ من التأثیر في الدوافع والسل

  .الجماعات وأنماط اإلتصال وقوة الروابط داخلھا

  واالقتصاداإلدارة:  
ى  االقتصادیجب على رجل العالقات العامة أن یكون ملما بأولویات  واإلدارة وذلك حت

ة السائد االقتصادیةیتسنى لھ معرفة ما یحدث في المؤسسة إداریا ومالیا وكذا المؤثرات 

  .في الداخل والخارج
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 اإلحصاء وأصول البحث العلمي:  
ي  ث العلم ى البح د عل ة یعتم ات العام ل العالق ل رج میم عم ك ألن ص وذل

  .1...واإلحصاء وكذا جمع البیانات والمعالجة بالحاسوب وتقنیاتھ

حسین عبد : وھناك من یقسم ھذه الشروط إلى أقسام أخرى، وھذا ما نجده عند الدكتور
د أحم ام ھي د رشوانالحمی ة أقس ى ثالث ذه الشروط إل م ھ ذي قس ة : ال شروط موروث

وشروط مكتسبة وشروط تعلیمیة وبالمقارنة بین التقسیمین نجد أن الصفات الشخصیة 

روط  بة والش روط المكتس ھ الش ي فتقابل داد العلم ة أم اإلع روط الموروث ا الش تقابلھ

  .التعلیمیة

  :قات العامةالوصف الوظیفي للعاملین في العال. 3.3.3

  :الوصف الوظیفي لمدیر العالقات العامة. 1.3.3.3
إن مكان إدارة العالقات العامة في الھیكل التنظیمي یختلف من مؤسسة إلى 

ى  ؤدي إل ا ی ذا م اطھا، وھ ا ونش ة جمھورھ ة ونوعی م المؤسس ا لحج ك تبع رى وذل أخ

أنھ كلما كانت العالقات المھام التي یؤدیھا مدیر العالقات العامة، لكن المالحظ  اختالف

دیرھا، إال أن  ام وصالحیات م ا زادت مھ ي كلم ل التنظیم رم الھیك ة من ھ ة قریب العام

ھناك مجموعة من الوظائف یجب أن یقوم بھا مدیر العالقات العامة في جمیع األحوال 

  :أھمھا

  .المشاركة في رسم السیاسة العامة لمدیریة العالقات العامة -

  .المیزانیة وتحدید قیمتھا المشاركة في وضع -

  .المشاركة في تحدید أھداف المؤسسة -

  .توجیھ العاملین في إدارتھ -

  .إعداد برامج العالقات العامة مع أفراد إدارتھ -

  .توجیھ الباحثین لجمع البیانات والمعلومات بالصورة الصحیحة -

  .رض طریق التنفیذمتابعة تنفیذ برامج العالقات العامة وكذا حل العقبات التي تعت -
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  .تقییم البرامج ورفع التقاریر عن سیر العمل في أقسام مدیریتھ -

  .التنسیق والتكامل مع الوحدات األخرى في المؤسسة -

  .موظفي إدارتھ اختیارالمشاركة في  -

  .إدارتھ اجتماعاتالمشاركة في اللجان وعقد  -

  .ارض مع طبیعة عملھتأدیة المھام التي یكلفھ بھا رئیسھ المباشر وال تتع -

  

   :الوصف الوظیفي لموظفي العالقات العامة .2.3.3.3
  :العالقات العامة ببعض األعمال المشتركة منھا ویقوم موظف

  : یمكن من خالل العمل كفریق واحد من أجل إظھار صورة المؤسسة بأفضل ما -

  .تحسین عالقاتھم بالمجتمع الذي یعملون فیھ* 

  .مع المساھمین والمؤسسینتحسین عالقاتھم بمجت* 

  .تحسین عالقاتھم بمجتمع الموظفین* 

  .تحسین عالقاتھم بالمجتمع والحكومة* 

  .جمع البیانات والحقائق الالزمة للمؤسسة في رسم سیاستھا وتحقیق أھدافھا -

  .إصدار نشرات التوعیة للموظفین والمجتمع الخارجي -

  .عن نشاطات المؤسسة اإلتصال بوسائل اإلعالم المختلفة لتبلیغھا -

  .التحقیق في الحوادث -

  .القیام ببرامج التعلیم والتدریب بما یخص أعمال العالقات العامة -

  .المراسالت واستالمتصدیر  -

  .اإلشراف على األبحاث -

  .الوفود ووداعھم والقیام بعملیات حجز الفنادق لھم استقبال -

  .1شر والتي ال تتعارض مع طبیعة عملھمالقیام بأیة مھام یكلفھم بھا الرئیس المبا -
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  :جمھور العالقات العامة .4.3
ا  فمنھالقد تعددت تعریفات الجمھور وتنوعت،  ا م ة ومنھ م بالعمومی ما یتس

الجمھور یجب أوال أن  ات الخاصة ب ى التعریف یتسم بالخصوصیة، لكن قبل التطرق إل

 االجتماع، فقد میز علماء ...شدكالح: نفرق بین الجمھور وبعض المصطلحات المشابھة

رة  واع كثی بین أنواع الجماعات التي تتشكل داخل المجتمع الواحد، ووجدوا أن ھناك أن

  :فقاموا بتصنیفھا، فوجدوا

  .ت رسمیة وجماعات غیر رسمیةاجماع: الجماعات حسب القوانین التي تحكمھا -

  .جماعات كبیرة وجماعات صغیرة: الجماعات حسب الحجم -

  ...جماعات دینیة وجماعات صناعیة و: جماعات حسب الھدف والوظائفال -

اء  ا علم ي توصل إلیھ م التصنیفات الت ا من التصنیفات، إال أن أھ ى غیرھ اعإل  االجتم

  .یة والحشد والجمھوراالجتماعالمنظمة : ھي

وتعرف بأنھاً  مجموعة خاصة من الناس الذین تجمعھم عوامل : یةاالجتماعالمنظمة  -

  .... ًكة كالثقافة أو العقیدةمشتر

د - ر : الحش ة غی ذه المجموع اھیري، وھ لوك جم ا س اس لھ ن الن ة م و مجموع وھ

ا متجانسة ون ، أفرادھ م متفرق نھم، فھ د تفاعل بی بعض، وال یوج ون بعضھم ال ال یعرف

یلم  ا أو ف ین كمعرض م ا یكون ...يسینمائوتجمعوا من أجل موضوع مع خ، وأحیان إل

  ...مع لمشاھدة حادث مرور أو منظما كمشاھدة مباراةالحشد عارضا كالتج

ور - ل : الجمھ د تفاع بعض وال یوج ھم ال ون بعض اس ال یعرف ن الن ة م و مجموع وھ

راد الحشد یجتمعون  ي أن أف ھ ف ف عن بینھم، وھو بھذه الصفات یشبھ الحشد، لكن یختل



 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 99

ي  ان جغراف ي مك ون ف ور ال یجتمع راد الجمھ ا أف دد، أم ي مح ان جغراف ي مك د ف واح

  .1محددة اختیاراتیكون على أساس  اجتماعھمبالضرورة، وإنما 

ھ ل : ً كما یعرف الجمھور على أن بعض بعام اس یرتبطون ببعضھم ال مجموعة من الن

  .2" مشترك

ى الجماعات : ًمن یشیر إلیھ بأنھ كوھنا ھ إل تم اإلشارة من خالل مصطلح ی

أنھ جماعة یواجھون مشكلة واحدة، التي تشارك بفاعلیة في مناقشة القضایا العامة، أو 

  .3"ًویدركون أن المشكلة موجودة، ویحاولون القیام بعمل ما تجاه ھذه المشكلة

ات  ي مجال العالق ا ف ة، أم م بالعمومی وكما نرى أن كل ھذه التعریفات تتس

ى ة المستھدفة من " :العامة فإن مصطلح الجمھور یشیر إل ة أو المحتمل اھیر الفعلی الجم

  .4"التصالیةاالرسائل 

دفھا  ق ھ ي تحق ات ولك ذه الجماع ف ھ ع مختل ل م ة تتعام ات العام والعالق

ا، إال أن  یجب علیھا أن تعرف خصائص كل جماعة وذلك حتى تتمكن من التعامل معھ

ذه  ر أن ھ الجمھور، غی ق ب ي تتعل المھتمین بالعالقات العامة لھم تصنیفاتھم الخاصة الت

  :، فھناك من یقسم الجمھور إلىالتصنیفات تختلف من كاتب إلى آخر

ة، : الجمھور المثقف - ة والمعرف م والثقاف ة من العل ھ درجة عالی وھو الجمھور الذي ل

  .ویتمیز بأنھ یناقش ویجادل، والتعامل معھ یحتاج بالضرورة إلى الحذر والحرص

ا یعرض : الجمھور العنید - ل م رفض ك ھ ی رافض ألن ور ال ھ أیضا الجمھ ق علی ویطل

وا ھ س ا أو علی ا أو مثقف ون ذكی رورة أن یك یس بالض ة، ول دم قناع ة أو ع ن قناع ء ع

وع من الجمھور  ذا الن ار المضادة، وھ مدركا، كما قد یكون ھذا الجمھور مشبعا باألفك

  .5صعب التأثیر علیھ ویحتاج إلى الصبر عند اإلتصال بھ

                                                
 .114 -113: ص -ص.2004.دار ومكتبة الحامد.عمان .أسس العالقات العامة: مد عساف ومحمد فالح صالحعبد المعطي مح -  1
: ص .2003.دار الكتاب الجامعي.فلسطین.)1ط(.مي الخاجة: مراجعة.فاید رباح: ترجمة. الكتابة للعالقات العامة: بوب كاریل وآخرون - 2

29. 
 .اللبنانیة الدار المصریة.القاھرة.)1ط(.)المدخل اإلستراتیجي(ارة العالقات العامة إد: راسم محمد الجمال وخیرت معوض عباد - 3

 .248: ص.2005
  .248: ص. المرجع السابق -  4
 .158: ص.بقسامرجع .)اإلتصاالت، المعلومات، القرارات(اإلدارة الحدیثة : أحمد محمد المصري -  5
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ھ مرھف اإلحساس : الجمھور الذواق - ور بأن وع من الجمھ ومتجاوب ویتمیز ھذا الن

ادرین  ین الق راده من المتعلم اإلدراك، ونجد أن أف ویحترم من یتعامل معھ، كما یتمیز ب

والمناقشة والجدل، وعلیھ فإن مھمة معرفة خصائص ھذا الجمھور من  االستیعابعلى 

  .طرف القائم باإلتصال أكثر یسرا بالمقارنة مع الجمھور العنید

ا، وھو جمھور منغلق وغ: الجمھور الغامض - ر معروف النوای ا غی ا یكون ھادئ البا م

اج  وع من الجمھور یحت ذا الن وغموضھ وھدوءه قد یكون وراءھما بركان جارف، وھ

اه،  من ى مبتغ ى یصل إل ك حت دوء وذل رة والھ ة والخب ة الحنك ات العام أخصائي العالق

  .إلى اإلتصاالت المتكررة باإلضافة

ل - ور الجاھ دم : الجمھ ھ ع د ب ا یقص ل ھن دم والجھ رة ع ذه األخی د بھ ة ویقص المعرف

، ألنھ اتصاالبشيء سوى المادیات، ویعتبر ھذا الجمھور من أصعب الجماھیر  االھتمام

ة أو  تم بالرسائل المكتوب ال یقرأ وال یھتم بالمفاھیم واآلراء والمعنویات، وھو بھذا ال یھ

ة أ ي تختص بمجوالرسائل الشفھیة ذات التعبیرات القوی ة أو الت ین العمیق م  أوال مع عل

  .من العلوم

یط - ور البس ور : الجمھ ن الجمھ وع م ذا الن ونوھ ا  یتك ھولة، كم نفض بس ھولة وی بس

ر وأسلوب  ة التفكی ي طریق ینفعل بسرعة ویھدأ بسرعة، ویتمیز بأن أفراده یتشابھون ف

  .1التداول والمعاملة

ة مست: وفقا لمعیارین أساسین وھما وقد وضعوھناك تصنیف آخر للجمھور،  وى معرف

  .الجمھور بالموضوع أو القضیة ومستوى تورط الجمھور في ھذا الموضوع أو القضیة

ل  واالتجاھاتویقصد بھ البناء المعرفي للفرد : مستوى المعرفة - التي لدیھ، حیث یتمث

اء دات  البن ي المعتق ي ف اتالمعرف ف  واالتجاھ یاء والمواق ن األش ا ع ي یتبناھ الت

ات ، ویرتبط ھ...والمؤسسات  ع المعلوم ى التعامل م رد عل درة الف ذا البناء المعرفي بق

ل  حیث إنالتي یتلقاھا، ب نھم التعام ة یمك ع من المعرف دیھم مستوى مرتف األفراد الذین ل

  .مع المعلومات بدرجة أكبر من الدقة وجھد أقل

                                                
 160 - 158: ص -ص. المرجع السابق  -1



 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 101

ي  االنخراطیرتبط ھذا األخیر بمتغیر الدافعیة، ویقصد بھ مستوى : مستوى التورط - ف

  .أو في القضیة المطروحة لمؤسسةا

ىین المعیاریوعلى ھذا األساس وحسب ھذ : ن فإنھ یمكن تقسیم الجمھور إل

تثار ور مس درك وجمھ ور م ط وجمھ ور نش ود  جمھ دم وج ط وع ر نش ور غی وجمھ

  .جمھور

ورط : الجمھور النشط - ة والت ة من المعرف وھي الجماھیر التي یكون لدیھا درجة عالی

تھمأو في  المؤسسةفي  ة، ومن أمثل ات : قضیة معین ادة الحرك ة وجماعات االجتماعق ی

  .المصالح

ة : الجمھور المدرك - ة ودرای دیھا معرف ي ل ا،  بالمؤسسةوھي الجماعات الت أو مواقفھ

ة  حیث إنلكنھا قد ال تتأثر بمواقف المؤسسة بطریقة مباشرة،  ا معرف اھیر لھ ذه الجم ھ

ع ون ؤعامة ومرتفعة بالعالم المحیط والش العامة، ویعملون كقادة رأي من خالل المواق

یھم ون عل ذا یطلق م بھ ة، وھ ات العام ع والمؤسس ي المجتم غلونھا ف ي یش اھیر : الت جم

ا  ر عنھ نھم التعبی ة ویمك ایا المطروح ام اإلدراك القض دركون تم م ی ایا، ألنھ القض

  .وتوضیح أسبابھا وتفاعالتھا والنتائج المترتبة علیھا

تثا - ور المس ھ : رالجمھ توى تورط ون مس ور یك ن الجمھ وع م ذا الن ھوھ  وانخراط

ة  توى المعرف ا مس ا، أم ةمرتفع نخفض إال بالمؤسس ا م م  وعملیاتھ ى عل ون عل ھ یك أن

رة : بعدة عوامل منھا انتباھھولفت  استثارتھبالقضایا المحتملة أو المتوقعة، ویمكن  الخب

  ...المناقشات مع األصدقاءالشخصیة وتقاریر وسائل اإلعالم عن القضیة المطروحة و

ة : الجمھور غیر النشط - ھ درجة منخفضة من المعرف ذي تكون لدی ور ال وھو الجمھ

دماتھا أ ا أو خ واء بمنتجاتھ ة س ع المؤسس ھ م ي تفاعل ذا ف ورط، وھ ایا  ووالت القض

  .المطروحة
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وھذا النوع من الجمھور لیس لدیھ معرفة بالمؤسسة وبأي قضیة : عدم وجود جمھور -

یس ى  ول ھ بمجرد حصولھ عل ة، إال أن ع المؤسس ي أي نشاط م ا ف ا أو منخرط متورط

  .1مستوى من المعرفة أ، التورط یتحول إلى جمھور غیر نشط

  یبین أنواع الجمھور حسب مستوى التورط ومستوى المعرفة: 01رقم جدول 
  مستوى المعرفة

    مستوى التورط
  مستوى منعدم من المعرفة  مستوى منخفض من المعرفة  مستوى مرتفع من المعرفة

  معبر ومغامر: جمھور نشط  مستوى مرتفع من التورط
سریع التأثر : جمھور مستثار

  ومتقلب
-  

  مستوى منخفض من التورط
مستقر : جمھور مدرك

  ومتحفظ ومؤثر
  -  كسول: جمھور غیر نشط

  -  -  مستوى منعدم من التورط
لیس لھ : یوجد جمھور ال

  عالقة بالقضیة

  251: ص. مرجع سابق: محمد الجمال وخیرت معوض عباد راسم: المصدر
  :منھا وھناك تصنیفات كثیرة للجمھور

  .نجد الذكور واإلناث: حسب الجنس -

  .والشباب واألطفال) الكھول(نجد الشیوخ والنضوج: حسب السن -

  .نجد المثقفین وأنصاف المتعلمین والجھالء: حسب مستوى الثقافة والعلم -

  ...جد المسلمین والمسیحیین والیھود ون: حسب العقیدة -

، ومھما كانت وجھة النظر في تقسیم الجمھور فإن ھذا األخیر 2وغیرھا من التصنیفات

یبقى واحد، لكن تقسیمھ یكون حسب وجھة نظر كل منھم، أما التصنیف الشائع فھو 

  :إلى المؤسسة فنجد انتمائھذلك الذي یصنف الجمھور حسب 

ھم األفراد الذین یعملون في المؤسسة، ویعتبر ھذا النوع من و: الجمھور الداخلي -

  ا وتحسین العالقة ـب على رجل العالقات العامة دراستھـة یجـور أول فئـالجمھ

  

  .1بینھا وبین المؤسسة وتوطیدھا
                                                

 253 -250: ص -ص. مرجع سابق: الجمال وخیرت معوض عبادراسم محمد  -  1
 .160: ص. مرجع سابق: أحمد محمد المصري -  2
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ویتمثل في جمیع الفئات التي تتعامل مع السلعة أو الخدمة في كل : الجمھور الخارجي -

  .2أطوارھا ومراحلھا

  :یلي سنتطرق بنوع من التفصیل لكل من الجمھور الداخلي والجمھور الخارجي وفیما

  :الجمھور الداخلي .1.4.3
ل  ون داخ ذین یعمل راد ال ع األف ي جمی ل ف داخلي یتمث الجمھور ال ابقا ف ا س ا ذكرن كم

، ویمثل ھذا النوع من الجمھور نقطة البدء في ...)عمال، إداریون، حراس، (المؤسسة 

دأ من برنامج  العالقات العامة وھذا تطبیقا للمبدأ الذي ینص على أن العالقات العامة تب

ى الخارج،  ةالمؤسسداخل  ث إنأوال ثم تتجھ إل داخلي یجب أن یكون  حی ور ال الجمھ

ذا  اھتماماأكثر  ل ھ دوره بنق وم ھو ب ي المؤسسة، ویق ا یجري ف اموتأثرا بكل م  االھتم

ور  ع أي الجمھ ى المجتم أثر إل ھ والت ق تداخل ن طری ك ع ارجي، وذل ابھالخ ى  وانتس إل

ور  ع الجمھ ة م ات العام امج العالق ذا األساس فبرن ى ھ ع، وعل ض جماعات المجتم بع

ھ  تفھم رغبات ا أن ت ب علیھ ذلك یج ة، ل ات العام رامج العالق م ب ن أھ ر م داخلي یعتب ال

  .3واتجاھاتھ

ال الیو ق نوعا وال یعتبر اإلتصال بالجمھور الداخلي صعبا ألن األعم ة تحتم أو تخل می

ى كل مؤسسة أن  ھ عل ئمن اإلتصال، باإلضافة إلى وجود وسائل اإلتصال، إال أن  تھی

ات  ي إیجاد عالق أو تخلق جو إلقناع العمال بتحسین عالقاتھم بھا أوال قبل أن تحاول ف

ة  طیبة بینھا وبین موظفیھا، وعلى رجل العالقات العامة أن یعرف نوع العالقات القائم

ى  اقتصادیةالمؤسسة التي تعتبر كوحدة  في ذاتھا، باإلضافة إل ة ب ة قائم دة إنتاجی أو وح

ون االجتماعویجب علیھا أن تتحمل بعض المسؤولیات اجتماعیة أنھا وحدة  یة لمن یعمل

ھ  ویلسن: بھا، وقد لخص األستاذ ي كتاب الحاجات  PSYCHOLIGICOL OF MANف

ةاالجتماع ا ی رد فیم ى : يیل واإلقتصادیة للف اءالحاجة إل ي  االنتم ھ ف ى قبول والحاجة إل

                                                                                                                                           
 .226: ص. مرجع سابق: حسین عبد الحمید رشوان -  1
 109: ص. مرجع سابق: محمد طلعت عیسى -  2
 .ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع.القاھرة.اتسلسلة تنمیة المھار.تنمیة مھارات العالقات العامة في ظروف المنافسة: السید علیوة -  3
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ى  ة إل ھ والحاج ل فی ذي یعم ع ال رامالمجتم ى  االحت ة إل ان والحاج ى األم ة إل والحاج

  .1والنقد االبتكارفي العمل والحاجة إلى  االشتراك

  .ویتمثل الجمھور الداخلي بصفة عامة في العمال والمستخدمین والمساھمین

  :الجمھور الخارجي .2.4.3
ي توجد خارج المؤسسة وال  ات الت ل الفئ ي ك یتمثل الجمھور الخارجي ف

ى  ارجي إل ور الخ م الجمھ ن یقس ة م ات العام ین بالعالق ن المھتم اك م ا، وھن ل فیھ تعم

ة اإلتصال، ، جمھور خارجي خاص وجمھور خارجي عام: قسمین ذا حسب طریق وھ

ة مب اتصالحیث یتم  د الجمھور الخارجي الخاص بالمؤسسة بطریق ي حین نج اشرة، ف

  .الجمھور الخارجي العام بالمؤسسة یكون بطریقة غیر مباشرة اتصالأن 

ي اص ف ارجي الخ ور الخ ل الجمھ ا : ویتمث تھلكین، أم وزعین والمس وردین والم الم

  .2المجتمع المحلي والھیئات الحكومیة: الجمھور الخارجي العام فیتمثل في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ت العامةفي العالقا االتصالوسائل  .5.3

  :عرض بعض التقسیمات لوسائل العالقات العامة .1.5.3

                                                
 .99: ص. مرجع سابق: زیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم -  1
  110 -109: ص -ص. مرجع سابق: محمد طلعت عیسى -  2
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مختلفة ومتنوعة، وذلك قصد  اتصالتستخدم إدارة العالقات العامة وسائل 

ة، إال أن  ة أو الخارجی واء الداخلی ا س تخداماإلتصال بجماھیرھ ون  اس ائل یك ذه الوس ھ

اك تقسیمات كثی رة لوسائل اإلتصال، حسب توفرھا ومالئمتھا لطبیعة الموضوع، وھن

  :نذكر منھا

 یقسم دیون وسائل اإلتصال إلى :قسیم دیونت:  
ب  - ة والكت ات المؤسس داخلي كمطبوع ور ال ى الجمھ ة إل ة موجھ ائل داخلی وس

  ....والكتیبات

  ....وسائل خارجیة موجھة إلى الجمھور الخارجي كالصحف والمجالت والمعارض -

 ویقسمھا إلى: تقسیم ویلكوكس وزمالئھ:  
  ....وسائل مطبوعة كالصحف والمجالت  والكتب -

  ....وسائل منطوقة كالرادیو والتلفزیون واألفالم -

 ویقسمھا إلى: تقسیم نیوسوم:  
  وسائل مطبوعة -

  وسائل إلكترونیة -

ة  ا لطبیع ك وفق ة، وذل ة وخارجی مین داخلی ى قس مة إل ذلك مقس ي ك واع ھ ذه األن وھ

 ،ن خاضعة مسیطر علیھا أو غیر مسیطر علیھاالجمھور، كذلك أن ھذه الوسائل قد تكو

ور دون  ى الجمھ ا إل ن خاللھ ائل م ل الرس ي تص ائل الت عة ھي الوس ائل الخاض والوس

ر ف أو تغیی ات  تحری لتھا إدارة العالق ا أرس ل كم ا تص ائل فیھ دیل، أي أن الرس أو تع

  .العامة

تغییرات قبل أن  أما الوسائل غیر الخاضعة فھي الوسائل التي تخضع فیھا الرسائل إلى

ة  احة المخصص ة أو المس ة التحریری بب السیاس ك بس ور، وذل ى الجمھ ل إل تص

  :، وھذا ما نالحظھ في الشكل التالي1إلخ...للمادة

  تقسیم نیوسوم لوسائل اإلتصال: 18الشكل 
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ذه الوسائل  ذي یصنف ھ و التقسیم ال ا التقسیم الشائع فھ إلى غیرھا من التقسیمات، أم

  .وسائل مكتوبة ووسائل منطوقة ووسائل مرئیة: ب الحواس فنجدحس

  :یلي وتتمثل فیما :الوسائل المكتوبة -

  ...الرسائل، الملصقات، المجالت، 

  :یلي وتتمثل فیما :الوسائل المسموعة -

رات  ةالنش ؤتمرات  اإلخباری دعوات، الم ابالت، ال الت، المق ب، الحف ة، الخط باإلذاع

ة  حفیة(اإلخباری ات  ،)الص ؤتمرات والحلق رات، الم ة، المحاض ات المواجھی المناقش

  ...الدراسیة، اللقاءات، الزیارات، البرامج اإلذاعیة، الھاتف

  :یلي وتتمثل فیما :الوسائل المرئیة -

الم  ة، األف ابالت التلفزیونی التلفزیون، المق ة ب رات اإلخباری ینمائیالنش الم ةالس ، األف

ات اإلعال ور، لوح ة، الص ارض، الوثائقی ة، المع وم البیانی اتیر، الرس ات، الكاریك ن

  .1...المتاحف، البرامج التلفزیونیة المختلفة

                                                
 .372: ص.1978.دار النھضة العربیة للطباعة والنشر.بیروت.اإلدارة العامة: عادل حسن ومصطفى زھیر - 1
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 عليها

مسيطر 
 عليها

 وسائل خارجية

غري 
مسيطر 
 عليها

مسيطر 
 عليها

 وسائل داخلية

غري 
مسيطر 
 عليها

مسيطر 
 عليها

 وسائل خارجية

غري 
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مسيطر 
 عليها



 إدارة العالقـات العامة في المؤسسة الصناعية.......................................... الفصل الثالث  

 107

  :وفیما یلي سنتطرق إلى بعض الوسائل

  :المكتوبةالوسائل . 2.5.3

  :الصحف .1.2.5.3
ة  لطة التنفیذی ریعیة والس لطة التش د الس ة بع لطة الرابع حف الس ر الص تعتب

ي الصین، إال أن  911أول صحیفة سنة والسلطة القضائیة، وقد صدرت  قبل المیالد ف

ا  بعض المصادر تشیر إلى أن البابلیین كانت لھم جریدة تسجل فیھا الحوادث یومیا، كم

ة صدرت سنة  دة رومانی یالد، وأن  58تشیر مصادر أخرى إلى أن ھناك جری ل الم قب

اني  ور الروم راإلمبراط وس قیص دوین جمی یولی ر بت ھ وأم ذي أسس و ال ال ھ ع األعم

الل  حف خ ن الص د م درت العدی م ص ة، ث ادین العام ي المی ق ف وح یعل ى ل ة عل الیومی

  .إلخ...القرون الوسطى وكان غرضھا نشر األخبار والحوادث

د  دأت بع وم ب ا الی حافة بمفھومھ راعوالص ریعة  اخت بحت س ة وأص الطباع

، فالتثقیاریة، اإلعالنات التج: ورخیصة الثمن، حث أصبحت لھا مھام عدیدة االنتشار

  .1التسلیة، التوجیھ باإلضافة إلى نشر األخبار والمعلومات

دوریات، أي  ف ال ا تعری ق علیھ تعد الصحف من الدوریات، لھذا فإنھ ینطب

ا عدد " ھي ة فیھ ي الكتاب ز ویشترك ف وان متمی مطبوعات تصدر بشكل منتظم ولھا عن

وعات السیا فحاتھا الموض ي ص حفیین، وتغط اب والص ن الكت ادیة م یة واإلقتص س

  .2"والثقافیة والریاضیة المختلفة یةاالجتماعو

ا ى أنھ ع  "وتعرف أیضا عل ى بی وم عل ة تق ة ھي مؤسسات عام ي الحقیق ف

ة  ك ھي الوظیف ع السلع سواء بسواء وتل األخبار كما تقوم المؤسسات التجاریة على بی

  .3"األولى من وظائف الصحافة

  :وتقسم الصحافة إلى مایلي

                                                
 .76 - 75:ص -ص. مرجع سابق: زیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم - 1
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حافة ال دة ص حافة المحای ة والص حف الیومی ر أو الص حافة الخب دة وص رأي والعقی

  .1والصحافة الرسمیة

وھناك من الكتاب من یقسم الصحف إلى أنواع أخرى وذلك من حیث مدى 

  :وكیفیة توزیعھا، حیث تقسم إلى األنواع التالیة انتشارھا

  .2حف الخاصةالصحف األھلیة أو العامة والصحف المھنیة والصحف اإلقلیمیة والص

ة، وھي وسیلة  حف الجداری ة تسمى بالص اك صحف داخلی ة ضمن  اتصالوھن داخلی

ین وھي نسخة  احدود المؤسسة الواحدة، وھي تخاطب أشخاص ان مع محدودین في مك

  .واحدة ویسمیھا البعض مجلة الحائط

ي نشر  وإدارة العالقات العامة الموجودة بالمؤسسة تستفید من الصحف ف

ائل تعریفی ةرس ة أو ترویجی ة ...ة أو دعائی اغة بطریق ائل مص ذه الرس ون ھ خ، وتك إل

ة،  اط المؤسس ة بنش اریر المتعلق ر التق ى نش افة إل حة، باإلض وقة وواض ة مش إخباری

اط اك بعض النق ق الھدف ھن  التي وتعریف الجمھور بحجم ھذا النشاط، ولضمان تحقی

  :ھيیجب على رجل العالقات العامة عدم إغفالھا ومراعاتھا و

  .نوعیة الجماھیر التي توجھ إلیھا الرسالة المعنیة -

رأ من طرف عدد  - ى تق ت المناسب حت التوقیت حیث یجب أن تنشر الرسالة في الوق

  .كبیر من الناس

اة  - ا للنظر مع مراع ارزا وملفت ع اإلعالن ب ث یجب أن یكون موق ع اإلعالن حی موق

  .عنصر التكلفة

كل اإلعالن جذابا ویكون تصمیمھ وإخراجھ بطریقة شكل اإلعالن  فیجب أن یكون ش -

  .مدروسة ودقیقة تضمن عرض المعلومات بشكل مفھوم

  .اللغة حیث یجب أن تكون لغة اإلعالن مفھومة وواضحة لجمیع القراء -

ات  استغالل - ع دور الصحافة لنشر المعلوم ى یجب التنسیق م ة بمعن المناسبات العام

  1.بالكیفیة والزمان المناسبین
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  :مزایا الصحف -
  .الوقت المناسب لقراءة الصحیفة وكذا المكان اختیارإمكانیة  -

وكذا التحكم في  واالستیعابإعادة القراءة للمواضیع ألكثر من مرة وذلك لزیادة الفھم  -

  .المواضیع التي یجب قراءتھا اختیار

  .تعتبر الصحف أكبر مصدر للمعلومات واألخبار وكذا تنوعھا -

  .ة الواسعة التي تقوم بھا الصحفالتغطی -

  .بھا أو بأجزاء منھا االحتفاظإمكانیة  -

  .رخیصة التكلفة بالمقارنة بوسائل اإلتصال األخرى -

  :الصحف مساوئ -
  .من الصحیفة بعد مرور یوم على صدورھا االستفادةقصر حیاتھا حیث تنتھي  -

  .تحیز محرر األخبار لوجھة نظر معینة احتمال -

دني مس - ودة ت اجتوى ج ي  اإلنت وان ف رز األل ویر وف راج والتص میم واإلخ والتص

  .2الصحف عنھ في المجالت المتخصصة

  :التقریر السنوي. 2.2.5.3
ر اإلدارة  " و تقری نوي ھ ر الس ھ،التقری ل لدی ن تعم ھ  لم ر موج و تقری وھ

اھیر ذات  ن الجم رى م اھیر أخ ى جم ھ إل د یوج ھ ق اھمین، إال أن ى المس ام إل كل ع بش

أعضاء النقابات أو الجمعیات التعاونیة أو المشرعین أو الھیئات : القة بالمؤسسة مثلالع

  .3"أو مجالس األمناء أو اإلدارة أو األجھزة الرقابیة المختلفة

ل اآلخرین  استمرارإن  ى تقب آخر عل د بشكل أو ب المؤسسة في عملھا یعتم

ن ین م ة تب اریر دوری م تق دم لھ ا أن تق إن علیھ ھ ف ا، وعلی ة  لھ ا طریق تخدامھاخاللھ  اس

اك  م یكن ھن ي السابق ل امألموالھم والحفاظ علیھا، ف اك  اھتم م یكن ھن ا ل اریر كم بالتق

ة بالمؤسسة، وف اھتمام ا عالق ي لھ ذه النظرة  يبالجماھیر الت رت ھ راھن تغی ت ال الوق
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اك  بح ھن اموأص ة اھتم ور المؤسس ذي لھ بجمھ ارجي ال اھمین  والخ ا كالمس ة بھ عالق

ذلك من خالل التقاریر التي توجھ لھم وذلك إلعالمھم بشكل مفصل وكامل عن ویتضح 

ي  ،كل حالة وتقدیم شرح واف عن المؤسسة ى المؤسسات الت ونفس الموقف ینطبق عل

ات  دافھا كالجمعی لیس لھا مساھمین ولكنھا تعتمد على تأیید أفراد المجتمع في تحقیق أھ

  .إلخ...الخیریة والتعاونیة

امإن  اریر  االھتم وى التق ي محت ر ف ى تغیی ة أدى إل اھیر المختلف بالجم

  .وأغراضھا وأشكالھا وتوزیعھا

ة عن  :أغراض التقاریر - ات الكامل وفیر المعلوم یعتبر الواجب األساسي للتقریر ھو ت

ف ...المؤسسة للمالكین والمساھمین و ل للموق ، وھذه المعلومات تتمثل في عرض كام

لمختلفة التي تساعد على تقییم الموقف تقییما كامال مستندة المالي وكذا عرض الحقائق ا

في ذلك على أداء اإلدارة السابق أو الحالي، باإلضافة إلى ما سبق فإن التقریر یجب أن 

  .المعمول بھا یفي بالمتطلبات القانونیة

ل  :مضمون التقریر - ي تساعد ك یجب على التقریر أن یحتوي على كل المعلومات الت

اقة بالمؤسسة من لھ عال ا بشكل صحیح،  أن یعطي حكم ا وتقویمھ ى أدائھ صحیحا عل

  :یلي وھذه المعلومات تتمثل فیما

  .إلخ...ةوالخساراألمور المالیة والتي تتضمن النفقات والمدخالت وحسابات الربح  -

  .ات أو المشاریع المستقبلیة موضحة مع الرسوم اإلیضاحیة والصورءاإلنشا -

يالمشتریات والت - ل ف زة : ي تتمث دات واألجھ ى مصادر ...المع ا، باإلضافة إل وغیرھ

  ...شرائھا وأسعارھا وكذا المشكالت التي واجھتھا في الحصول علیھا

ة  أمور - ات الخیری ذي یشمل الحدیث عن الجمعی القطاع التي تعمل فیھا المؤسسة وال

  .التي ھي في نفس القطاع

ود اإلعال - ثال الجھ ھ م د ب كال التسویق ویقص ة التسویق واألش ي طریق ة ف ة المبذول نی

  .المختلفة لتعبئتھا
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ة  - ز اإلداری ي المراك ي تجرى ف رات الت م المتغی الجوانب الشخصیة والتي تتضمن أھ

  .األساسیة مع اإلشارة إلى مؤھالت ومواصفات األشخاص الذین شملتھم ھذه التغییرات

قوانین جدیدة وعلى المؤسسة أن ھ في بعض األحیان تصدر حیث إنالجوانب القانونیة  -

  .تقد شرحا وعرضا مفصال لھذه القوانین وكل ھذا یجب أن یكون في شكل تقریر

ث إنالعالقة مع العاملین ونقاباتھم  - ى عرض شامل حی ر عل وي التقری ھ یجب أن یحت

  .لجوانب ھذه العالقة

ھا الضرائب الضرائب والرسوم حیث یجب أن یشرح التقریر كل التأثیرات التي تحدث -

  .والرسوم المفروضة وخاصة إذا كان ھناك تغییر فیھا

  .للدولة أو المجتمع، وكذا مدى تأثیرھا على أعمال المؤسسة االقتصادیةالحالة  -

جیدة أو سیئة، : ھذه العالقة تأخذ أحد الشكلین حیث إنالعالقة مع األجھزة الحكومیة  -

ة فإذا كانت العالقة جیدة فإن ھذا ال یدعوا إ ت العالق ا إذا كان ر، أم ي التقری ھ ف ى تناول ل

ذا عرض  سیئة أو متوترة بعض الشيء فالبد أن یتناولھا التقریر بالشرح والتفصیل وك

  .األسباب التي أدت إلى ھذا التوتر وظروف معالجتھ

ات  االلتفافالعضویة وھذا یبن لنا مدى  - ات والنقاب حول المؤسسة من طرف الجمعی

ن المنظم ا م ذه وغیرھ اح ھ ر نج ر مؤش ویة یعتب م العض ذا فحج ة، ل ر الربحی ات غی

  .المؤسسات

ور  - ین الجمھ ة ب ق المواءم ائف وأدوار لتحقی ن وظ ھ م وم ب ا تق ة وم ات العام العالق

  .والمؤسسة

ر فیجب أن  ي التقری ة ف لوب الكتاب ا أس ر، أم ص مضمون التقری ا یخ ان فیم ذا ك كل ھ

دا ومبسطا مع ع ة أو  استخدامدم یكون واضحا ومختصرا ومفی المصطلحات األجنبی

العلمیة المعقدة غیر المفھومة، ویتخذ التقریر أشكاال متعددة، لكن في الغالب فإن الشكل 

ر ذه التقری ذي یتخ ذ شكل اإلعالن أو  ال ن أن یأخ ا یمك ب كم ة أو الكتی و شكل المجل ھ

  .1الموجھ لھ الفیلم، ویتحدد شكل التقریر تبعا للمعلومات التي یحتویھا أو الجمھور
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  :الملصقات. 3.2.5.3
ورق تلصق " رة من ال ى صحائف كبی ھي عبارة عن لوحات مصغرة عل

دن  داخل الم رق وم ب الط ى جوان دران أو عل ى الج ق عل بیة تعل ارات خش ل إط داخ

احف  ارض والمت ة والمع ع الجماھیری ي ...والمواق مس ف وء الش ى ض د عل خ، ویعتم إل

ة، وعادة یتضمن  مشاھدتھا وعلى الضوء الصناعي الذي یتخلل بعضھا للمشاھدة اللیلی

اهالملصق فكرة یعبر عنھا بالرسم والكتابة بطریقة بسیطة وفعالة ومركزة تجذب   االنتب

  .1"أو أداء عمل معین االنفعالوتدفع المشاھد إلى  االھتماموتثیر 

ة  ات التوعی ي عملی ال البصریة ف ائل اإلتص م وس ن أھ قة م ر الملص وتعتب

ل یجب أن تكون جزءواإلرشاد،  امج أو خطة  اغیر أنھا ال تستعمل وحدھا ب من برن

ي  ي الموضوعات الت ل ف دعوھم للعم اس وت ارة الن ى إث ؤدي إل ة وھي ت إرشادیة منظم

  .2تصمم من أجلھا

ث الوظیف :أنواع الملصقات - ث الشكل ومن حی ث  ةتقسم الملصقات من حی ومن حی

  المضمون

ىوتنقسم الملصقا :من حیث الشكل * رة الحجم : ت إل ة كبی لوحات والملصقات الورقی

   .الالفتات التي تكتب على القماشومصنوعة من المعدن والزجاج والخشب 

وملصقات تجاریة  ملصقات تعلیمیة: وتنقسم الملصقات إلى مایلي :من حیث الوظیفة *

  .وملصقات صحیة اجتماعیةوملصقات 

مون * ث المض ن حی ة  :م الیب مختلف وع بأس ن الموض ر ع ي تعب قات الت ي الملص وھ

ملصقات مكتوبة وملصقات مصورة وملصقات مرسومة وملصقات : وتنقسم إلى مایلي

ة والصور ... تخطیطیة وملصقات كاریكاتوریة وھناك الملصقات التي تجمع بین الكتاب

  .والرسوم

  :ممیزاتھا -
  .القدرة على التعبیر المركز والمختصر -
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  . تحتاج إلى جھد أو وقت لقراءتھاال -

  .یدرك محتواھا في ثوان قلیلة وتفھم بسھولة -

  .1التكرار حیث یشاھد الجمھور الملصق في أماكن كثیرة ومتفرقة -

  :صحف الحائط. 4.2.5.3
د أو " ى وجھ واح صحف الحائط ھي عبارة عن صفحة واحدة قد تطبع عل

ا نسخت ر الوجھ األول إلحداھا والوجھ على الوجھین وفي ھذه الحالة تعلق بھ ین، یظھ

ى 2"اآلخر للثانیة، ویمكن إنتاج الصحیفة وتكتب بخط الید على الورق الكبیر ، وتقسم إل

والشعار وتاریخ الصور  االسمأعمدة یفصل بینھا فراغات متساویة، ویكتب في األعلى 

ة ال ن ناحی واء م رض س د الع ة عن یق والجاذبی اة التنس ب مراع دد، ویج كل أو والع ش

ا المعلومات  املین، أم ات الع اكن تجمع المضمون، وتعرض عند مدخل المؤسسات وأم

  .التي تتضمنھا فیجب أن تتجدد كل فترة زمنیة

  :یجب مراعاتھا عند إعداد صحیفة الحائط وھي االعتباراتھناك مجموعة من 

  .تحدید الھدف المراد تحقیقھ عن طریق ھذه الوسیلة -

  .في الصدور االنتظام -

  .مناسب للصحیفة یعبر عنھا ویرمز لھا اسمتحدید  -

  .3المباشرة للجمھور وتقدیمھا بطریقة مختصرة لالھتماماتالموضوعات وفقا  اختیار -

  :الفاكس. 5.2.5.3
ل إال  ھ ال یعم ة اإلتصال إال أن ي عملی ة ف یعتبر الفاكس من الوسائل المھم

  :يفیما یلالھاتف تتمثل  الفاكس بمیزات إضافیة عن ویتمیزبوجود خط ھاتفي 

  .مكتوب ومسجل ویمكن إثباتھ وحفظھ -

  .الرسالة وال یحتاج إلى المجامالت اختصاریستطیع المرسل  -

  .مضمون الوصول وال یحتاج إلى طرف ثالث -
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  .السریة الكاملة دون وجود مجال لتسرب المعلومات -

  .بالنفقات تقل عن الھاتف االقتصاد -

  .تصالالسرعة في عملیة اإل -

  :الفاكس مساوئ
  .عدم توفر جھاز الفاكس عند المستقبل أحیانا -

  .الرقم المطلوب قد یؤدي إلى فوات الفرصة في اإلتصال انشغال -

  .عدم قدرة المرسل على صیاغة الرسالة بالطریقة الرسمیة المطلوبة -

  .1الفاكس في األمور غیر الضروریة استخداماإلكثار من  -

  :ت والرسائلالخطابا. 6.2.5.3
تعتبر الخطابات والرسائل أحد وسائل اإلتصال الشخصي الغیر مباشرة، 

حیث تعمل على نقل األفكار بالكلمة المكتوبة، وتھدف إلى اإلتصال السریع المباشر مع 

 .فئات معینة ومحددة من الجماھیر

  

  :ممیزاتھا -
ة، ة باأللف یة، موحی رة، شخص ریعة، مباش معیة، س ر س ة، غی ر مكلف عورا  غی ق ش تخل

  .والتقدیر باالھتمام

  :وحتى تنجح الرسائل والخطابات في تحقیق الھدف یجب مراعاة مایلي

  .تحدید الھدف من الرسائل والخطابات -

ر  - دخل یثی بة وم ة مناس اب بتحی الة أو الخط دأ الرس امب ى،  االھتم رة األول ي الفق ف

  .الفكرة المھمةواإلشارة إلى أھمیة المشكلة للشخص المرسل إلیھ وإبراز 

  .ذكر الحقائق المتعلقة بطبیعة المشكلة -

ما یمكن فعلھ للمساعدة في حل المشكالت إذا كانت الرسالة تدور حول بعض  اقتراح -

  .المشكالت
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  .بما أن الخطاب یقرأ فیجب أن یكون أنیقا وجذابا للعین -

  .1تجنب األخطاء اللغویة واإلمالئیة -

  :مجلة المؤسسة. 7.2.5.3
إحدى المطبوعات التي تصدرھا المؤسسة في مناسبات معینة أو ھي 

بالجمھور وتزویده بكل المعلومات التي یرغب في معرفتھا  لالتصالبصورة دوریة 

  .2...بغرض التفسیر أو تحسین الصورة الذھنیة عنھا أو لإلعالن

  :وھي تھناك ثالثة أنواع من المجال

ا  وھي مجلة خاصة :مجلة المؤسسة الداخلیة - بالعاملین في المؤسسة، إال أن توزیعھ

راد  ة بالمؤسسة أو األف ا عالق ي لھ ة الت اھیر الخارجی في بعض األحیان یصل إلى الجم

  .العاملین

ة - ة الخارجی ة المؤسس ور : مجل ا للجمھ ة خصیص درھا المؤسس ة تص ذه المجل وھ

من  ابع، وتتض ل المط ورق وأفض واع ال ل أن ك أفض ي ذل تخدمة ف ارجي، مس الخ

اب والمحررین، الم ھ، مستعینة بأفضل الكت ي رغبات وضوعات التي تھم الجمھور وتلب

ة وم البیانی معة ...وتستخدم الصور والرس دعم س ك ل ع وذل و واس ا فھ ا توزیعھ خ، أم إل

  .المؤسسة وصورتھا الذھبیة

ة  - ة موجھ ور یمجل ا نللجمھ ى : مع ا إل در أساس الت أص ن المج وع م ذا الن إن ھ

م  داخلي ث ور ال ة الجمھ ى مجل ور یتحول إل ة : نللجمھ ل المجل داخلي والخارجي مث ال

ة  ة األمریكی ة القومی ث إنالجغرافی داخلي  حی ور ال ة للجمھ ت موجھ ة كان ذه المجل ھ

  .3فتحولت لتصبح إحدى المجالت الكبرى الموجھة للجمھور العام

ا و ھب میزتتوما  ا یمكن الرجوع إلیھ راد كم ر من األف ى عدد كبی ا تصل إل ت ھو أنھ ق

  .الحاجة

  :وھي االعتباراتوعند إعدادھا یجب توفیر بعض 
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  .لالھتمامأن تكون المعلومات واضحة ومفھومة ومثیرة  -

  .1...الخبر، المقال، التحقیق كاستخدامتنوع القوالب المستخدمة لعرض المادة  -

ة المؤسسة - دار المجل ن إص ذه  :الغرض م دار ھ رض األول واألساسي إلص إن الغ

ا المجالت ھ داف أخرى تحققھ اك أھ راء، وھن ین الق ین المؤسسة وب و تحسین العالقة ب

  :ھذه المجلة وھي كاآلتي

تفسیر السیاسات - باالنتماءخلق الشعور -تحسین التفاھم -تحسین التعاون -بناء الوالء -

ات  اإلدارة -والتعلیم ة ب اء الثق ن الصناعي -بن ادئ الصحة والسالمة واألم رویج مب -ت

ة المقترحات -مواجھة الشائعات وسوء الفھم -والكلفة  الھدرتخفیض  تحفیز ودعم أنظم

  .ترویج شراء العاملین لمنتجات المؤسسة-ترویج نشاطات العاملین -

ة - ة المؤسس مون مجل ب  :مض حا، وأغل ون واض ب أن یك ة یج مون المجل إن مض

  :المجالت یدور مضمونھا ضمن الفئات التالیة

  :وتتمثل :أخبار العاملین -

املین - ة بالع ار الخاص باتھم : األخب نویة لمناس ذكرى الس یالدھم وال اد م كأعی

  .إلخ...الخاصة

  .الھوایات التي یمارسھا العاملون -

  .األنشطة الریاضیة المختلفة التي یزاولونھا وما یحققونھ من نجاحات فیھا -

  .یةاالجتماعالترقیات في العمل وفي الحیاة  -

  .لملتحقین بالمؤسسة مع التعریف بھمأسماء العاملین الجدد ا -

  .صور من جوانب العمل المختلفة -

  .جوانب مرحة من حیاة المؤسسة -

  :وتشمل :أخبار جماھیر المؤسسة -

  .المؤسسة بھم واھتمامإلقاء األضواء على دور ھؤالء في المؤسسة  -

  .جوانب من تعامل ھؤالء مع المؤسسة ووجھة نظرھم فیھا -
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  .یة الھامة لھؤالءاعاالجتماألخبار  -

  :تشملو :أخبار المؤسسة -

دماتھا  - ا أو خ ة مبیعاتھ ار حرك ى خطة المؤسسة –أخب اء الضوء عل ار عن –إلق أخب

ا  ة فیھ دریب المتاح رص الت عھا -ف دة وتوس آت الجدی ار المنش ى -أخب وء عل اء الض إلق

ا  ة فیھ د المتبع ات والقواع ا -السیاس ة فیھ رات التنظیمی ار التغیی دیرین أخب-أخب ار الم

ك  دة -وتشمل جوانب مختلفة عن أنشطتھم وكفاءتھم وما إلى ذل ا الجدی ار منتجاتھ -أخب

  .األخبار العامة التي تھم منظمة األعمال أو نوع المواد التي تتعامل بھا

  ما دوریة صدور مجلة المؤسسة؟ :دوریة الصدور -

ة، الق ا الكلف ة، منھ ة، ھناك عدة عوامل تحدد دوریة صدور المجل ل الكلف ى تحم درة عل

، اأو سنوی اكذلك القدرة الفنیة، فمنھا ما یصدر أسبوعیا ومنھا ما یصدر شھریا أو فصلی

  .المؤسسات تتجھ نحو اإلصدار الشھري بإال أن أغل

  حجم المجلة -
  :نوعھا حیث باختالفإن توزیع المجلة یختلف  :التوزیع -

اتبھم أو في حالة توزیع المجلة على العاملین فإن توز - ى مك یعھا یكون إما بوضعھا عل

تسلیمھا لھم بالید عند دخولھم أو خروجھم وھذا األسلوب یوفر كثیرا من كلفة التوزیع، 

املین  غیر أن ھناك من المؤسسات من یفضل إرسال المجلة بالبرید إلى أماكن سكن الع

اوین ألن ھذا األسلوب یجعل من أفراد األسر یطلعون علیھا، وھذا ما یتطلب  متابعة عن

  .العاملین ورصد أي تغییر یحدث علیھا

ماء "- وائم بأس یم ق ل تنظ ھ یفض ة فإن اھیر الخارجی ى الجم ة عل ع المجل ة توزی ي حال ف

  .1"المنظمات والھیئات واألشخاص المھتمین بأخبار المؤسسة إلرسال نسخ المجلة لھم

  :الوسائل المسموعة .3.5.3

  :المؤتمرات. 1.3.5.3
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ا" ؤتمر عب یة أو الم ول قض ائھ ح ین أعض ري ب ادل فك ة وتب ن مناقش رة ع

د  روفھم بقص ة بظ ا ومرتبط ون بھ اھرة یھتم روع أو ظ كلة أو مش وع أو مش موض

  .1"بھا  االلتزامالتوصل إلى آراء أو توصیات أو قرارات مناسبة والعمل على 

  :أھداف المؤتمرات -
  .الرأي العام بمسألة أو موضوع معین اھتمام خلق -

  .بفكرة أو بقضیة أو بنتائج معینة المسئولینع إقنا -

ى  - ة للوصول إل ة معین ي مھن ین ف جیع المتخصص اقتش تركة  االتف ر مش ى عناص عل

  .یلتزمون بھا خالل ممارستھم لمھنتھم

ى البحث والدراسة  - ة عل ین بمسألة معین ا أو المھتم ة م ي مھن تشجیع المتخصصین ف

  .تمامھماھوتبادل األفكار واآلراء في موضوعات 

توفیر الجو المالئم للتبادل الفكري بین القیادات المھنیة والقیادات الشعبیة والمواطنین  -

  .بالنسبة لمھنة معینة

ة  - ي مھن ین ف ین المتخصص اون ب ق روح التع ود وخل یق الجھ ى تنس ل عل العم

ة  ا عالق یس لھ ة أو ل ك المھن ة بتل ا عالق ان لھ ة أخرى سواء ك ي مھن والمتخصصین ف

  .2بھا

  :صنف المؤتمرات وفق معاییر عدیدة وھيت :أصناف المؤتمرات-

ؤتمرات مصادر للمعلومات: وتنقسم إلى :للمؤتمرات االتصالیةمن حیث األھداف - -م

ات ادل المعلوم رض تب ؤتمرات بغ وث-م ؤتمرات البح ؤتمرات -م اذم رارات اتخ -ق

  .مؤتمرات صحفیة

-مؤتمرات إقلیمیة-مرات قومیةمؤت-مؤتمرات محلیة: وتنقسم إلى: من حیث المستوى -

  .مؤتمرات دولیة

  .مؤتمرات منظمة-مؤتمرات مؤقتة: وتنقسم إلى :االنتظاممن حیث  -
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وعاتھا - ة موض ث طبیع ن حی ى :م م إل ة: وتنقس ؤتمرات عام ة-م ؤتمرات نوعی -م

  .1مؤتمرات مھنیة

  : الندوات. 2.3.5.3
ى المستوى اإلدار"  ق ھي إحدى وسائل اإلتصال التي تستخدم عل ي لتحقی

ول  اش ح ل النق ن أج املین م ین الع راء وب ة والخب ادات اإلداری ین القی ال ب اإلتص

  ".وتحاول وصول إلى قرارات بشأنھا الموضوعات التي تطرح للبحث والدراسة

دیمقراطي،  وار ال ى الح دوات عل د الن ال  تعتم ائل اإلتص ن وس رة م ذه األخی ر ھ وتعتب

ادل الم باالتجاھین ى تب د عل ذي یعتم م ال ین المرسل وھ رات والتفاعل ب ات والخب علوم

  .المتخصصون وبین الجمھور حول قضیة معینة

  : ممیزاتھا -
  .إتاحة الفرصة للنقاش -

  .اآلخرینألراء  لالستماعإتاحة الفرصة  -

  .اآلراءتعدد وتنوع  -

  .القدرة على التأثیر -

  :عیوبھا -
  .المناقشة على بعض األفراد احتكار -

  .مناقشة عن موضوع الندوة إلى موضوعات ھامشیةالخروج في ال -

  :ویحدد العلماء ثالث مراحل للندوة الناجحة وھي

ویتم فیھا تحدید الموضوع وتحدید الخبراء الالزمین للندوة ودعوتھم  :مرحلة اإلعداد -

  .وتحدید الجمھور واإلعالن عن الندوة وإعداد لجنة سكرتاریة لتسجیل الندوة

الندوة في الوقت المحدد بكلمة مختصرة  افتتاحفي ھذه المرحلة یتم و :مرحلة التنفیذ -

وء ع اء الض ب بإلق راء بالترتی دأ الخب م یب دوة ث وع الن ف بموض ى للتعری ب ل جوان
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دیر  باالستفسارالموضوع ثم إعطاء الفرصة للجمھور  وم م ا یق ي نھایتھ والمناقشات وف

  .العالقات العامة بتلخیصھا

فیھا دراسة مدى نجاح الندوة في تحقیق أھدافھا من طرف مدیر ویتم  :مرحلة التقویم -

ل  ھ أو عم ور وردود أفعال لوك الجمھ ة س ق مالحظ ن طری ك ع ة وذل ات العام العالق

ا  استفتاح م فیھ ر عن رأیھ ة تقری ب من الجمھور كتاب دوة أو یطل ي الن م ف لمعرفة رأیھ

  .1وعما إستفادوه منھا

  :الحفالت. 3.3.5.3
ة خاصة بتنظیم تقوم بعض المؤسسات  في بعض المناسبات حفالت ترفیھی

ي  ة ھ ات العام ون إدارة العالق داخلي، وتك الجمھور ال ئولةب ذه  المس یر لھ ى التحض عل

، وفي بعض األحیان تختار المؤسسة بعض األفراد من الجمھور الخارجي االحتفاالت

د بمناسبة تأسیس المؤسسة االحتفاالتلحضور ھذه  ي تعق ك الت ي ...خاصة تل خ، وف إل

داف المؤسسة  ذه الفرصة لعرض أھ ة ھ مثل ھذه الحاالت تستغل إدارة العالقات العام

  .وطموحاتھا على الجمھور المشارك

  :المزایا -

م  التقاء - ى آرائھ اإلدارة مع جمھورھا بعیدا عن الرسمیات وھذا ما یجعلھا تتعرف عل

  .في المؤسسة وسیاستھا

  .ھور الداخلي والخارجي نتیجة العالقات غیر الرسمیةزیادة الثقة بین اإلدارة والجم -

تزیل بعض سوء الفھم الموجود بین الموظفین وھذا ما یخلق جو من التفاھم والشعور  -

  .المتبادل

  :العیوب -

  .تستطیع المؤسسة تحملھا ھذه الحفالت مكلفة قد ال -

دى  - ذمر ل وع من الت ق ن داخلي للمؤسسة یخل ور ال ة من الجمھ ة دعوة فئ ة المتبقی الفئ

  .وھذا ما ینعكس سلبا على عالقة اإلدارة بموظفیھا
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نتیجة العدد الكبیر من الحضور قد یؤدي إلى فوضى وھذا بدوره یؤدي إلى التصرف  -

  .1في بعض األحیان بطریقة غیر الئقة وھذا ما یسيء إلى سمعة المؤسسة

  :اتاالجتماع. 4.3.5.3
من األفراد في لقاء لتحقیق أھداف  عدد كبیر اشتراكعبارة عن  االجتماع"

  .2"معینة

بین عدد من األفراد ) مواجھة(لقاءات وجاھیة  " كما تعرف أیضا على أنھا

د  ا، وتعق دف م ق ھ ى تحقی ل إل ض  اتاالجتماعللتوص رض بع ة أو لع ة إعالمی لغای

ار  اتاألفك یة  واالتجاھ وعات رئیس ویقھا أو موض لعة أو تس میم س ة بتص المتعلق

  .3"یاة المؤسسةوضروریة لح

داد  د  اتاالجتماعویعتبر تنظیم وإع ة، وق ات العام ل العالق من صمیم عم

ا فیجب أن یخطط  اتاالجتماعتكو ن ھذه  رسمیة أو غیر رسمیة، ومھما كانت طبیعتھ

  .لھا بشكل جید

  :اتاالجتماعن من اھناك نوع

ات - اركة اجتماع ي : المش رین ف ع الحاض ارك جمی ا یش اعوفیھ ي ال االجتم ة، ف مناقش

ن  وع م ذا الن تخدم ھ ون  اتاالجتماعویس ي تك كالت الت ل المش ان لح ب األحی ي أغل ف

  .مطروحة

اقي المشتركین مستمعین : االستماع اجتماعات - وفیھ متحدث واحد یوجھ الحدیث وب

ن  وع م ذا الن تخدم ھ ط، ویس املین  اتاالجتماعفق إعالم الع اركین ك الم المش ادة إلع ع

  ...متغیرةبالقوانین الجدیدة وال

  :إلى تحقیقھا منھا اتاالجتماعھناك عدة أھداف تسعى : اتاالجتماعأھداف  -

  .الحصول على معلومات من طرف المشاركین -

  .تزوید المشاركین بالمعلومات -
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  .1تبادل المعلومات -

  .الجاریة في المؤسسة مناقشة األعمال الیومیة -

  .لعاملین في ھذه السیاسةمناقشة السیاسة الجدیدة للمؤسسة مع إسھام ا -

  .2مناقشة المشاكل الفنیة أو اإلداریة المرتبطة بنظام العمل في المؤسسة -

اعالتخطیط لعقد  - ر من أسرار النجاح خاصة  لالجتماعاتإن التخطیط : االجتم یعتب

بة  اتبالنس ة  لالجتماع وم بعملی ة أن تق ات العام ى إدارة العالق ب عل ذا یج رى، لھ الكب

  :وال تتركھ للصدفة، وتتضمن الخطة مایلي جتماعلالالتخطیط 

ر  ن یحض اعم ااالجتم ھ؟ م دوم مدت م ت د؟ ك ى یعق د؟ مت ن یعق دث، أی ن یتح ي  ؟ م ھ

  .3ھي التسھیالت الضروریة الالزمة لعقده؟ الموضوعات التي سیطرحھا؟ ما

یر - ة : التحض ات العام وم إدارة العالق التق وع  باالتص رھم بالموض اركین وتخب بالمش

وم وال ذا تق ان وك دة والمك تالمم رز  باس ذاراتوف وم  االعت م تق دت، ث تقبالإذا وج  باس

ى  افة إل ریة باإلض معیة والبص ائل الس ة اآلالت والوس اركة وتھیئ یات المش الشخص

  .4إجراءات التحریات واإلجراءات األمنیة

أة بشكل مناسب  االجتماعیجب أن تكون قاعة : المكان  - ع الحضور ومھی ة لجمی كافی

  .ومالئم

  :ترتیبات الجلوس -

تماع اجتماع*  ة المسرح، ألن الشيء  االس ى شكل قاع وس عل ب الجل ھ ترتی ون فی یك

  .اع إلیھمھو أن یستطیع المشاركون مشاھدة المتحدث واإلست االجتماعاألساسي في ھذا 

ا مناقشة  اجتماع*  المشاركة یكون فیھ ترتیب الجلوس حول طاوالت یستطیعون خاللھ

  .بعضھم

فإن ترتیب الجلوس فیھ یكون على  واالستماعالذي یجمع بین المشاركة  االجتماعأما * 

  .شكل الصفوف الدراسیة، وتوضع أمام كل مشارك طاولة لیتسنى لھ تدوین مالحظاتھ
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  :والموافقة على الحضور لالجتماعاتالدعوة  -

ا تح إلي لالجتماعاتبالنسبة *  ة للمؤسسة فإنھ اھیر الداخلی ى إعالن تخص الجم اج إل ت

  .لالجتماعبسیط قبل زمن مناسب 

د من  اتاالجتماعأما *  ع التأك ھ م دعوین ب الغ الم األخرى فیجب إصدار دعوات وإب

  .حضورھم والبحث عن أسباب عدم الحضور لمن لم یحضر

ا  االجتماعیجب ترتیب المتحدثین قبل : المتحدثون - ابلیتھم للحدیث، أم مع التأكد من ق

  .جانب فال بد من القیام بالحجوزات الالزمة لھمن األوالمتحدث

اعھناك بعض التسھیالت المادیة الضروریة إلنجاح : التسھیالت - ي  االجتم یجب والت

ا وھي ة، : التأكد منھ ع العارضاتاإلضاءة، اللوحات البیانی ، التسجیل الصوتي، توزی

  ...، توزیع أقالم الكتابةاالجتماعبرنامج 

ي في بعض األ: التعریف - ان یكون المشاركون ف اعحی اكنمن  االجتم ة وال  أم مختلف

د من وضع لوحات للتعریف ذا الب بعض، ل ون بعضھم ال ة ) باجات(یعرف تكون مكتوب

دثون  ا المتح وح، أم روف فبوض ة بح مائھم ومكتوب ة بأس ة تعریفی امھم لوح ع أم توض

  .1واضحة

یم وإدارة  - ات ا: اتاالجتماعتنظ ل إدارة العالق ي عم راءات ال ینتھ ي إج ة ف لعام

  :یلي ، حیث تقوم بمااالجتماعالتحضیر بل یتعداه ویستمر حتى نھایة 

  .التفتیش المستمر للقاعة والمناطق المحیطة -

  .الوفود استقبال -

واإلشراف على ھیئة  االجتماعضبط محاضر الجلسات وذلك بتدوین كل ما یدور في  -

  .الترجمة والسكرتاریة والطباعة

  .وبي اإلعالم للقیام بواجباتھممساعدة مند -

  .تھیئة األخبار اإلعالمیة الیومیة -
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ر  - ائق والمحاض ب الوث ظ وتبوی یف والحف ام لألرش ع نظ اوض الم  توقصاص اإلع

  .االجتماع انتھاءوحفظھا فیھ یومیا حتى 

ى إدارة  االجتماعمن  االنتھاءعند : تلخیص النتائج وإعداد التقریر النھائي - ینبغي عل

ذي یتضمن مراحل ھيالعالق ائي وال ر النھ داد التقری ائج وإع ة تلخیص النت : ات العام

ائي،  ر النھ ودة التقری ة مس ات، كتاب یص المعلوم ب وتمح رز وتبوی ات، ف ع البیان جم

  .1وتنقیح التقریر النھائي مراجعة

  :االجتماعمزایا  -

  .تساعد في الوصول إلى قرارات -

  .فع لخدمة المؤسسةتساعد على بث الروح الجماعیة والدا -

  .یة بین األعضاءاالجتماعالفرص لتكوین وتدعیم العالقات  تھیئ -

ة  - ؤولیتھم الفردی ذلك بمس تھم وك تھم وأھمی اء بقیم عار األعض رص إلش وفر الف ت

  .2والجماعیة فیم یتخذونھ من قرارات

  :الزیارات. 5.3.5.3
دفھا الزیارة ھي نوع من األحداث الخاصة تعدھا إدارة العالقات ا ة، ھ لعام

ذه  تم ھ ة، وت ات المؤسس رض آالت وإمكانی ذا ع ل، وك ة العم ین طریق رح وتبی و ش ھ

ا  ذا النشاط یومی وم بھ الزیارات في مناسبات معینة، غیر أن ھناك بعض المؤسسات تق

  .3أن ھذا النشاط ھو نشاط دائم إلدارة العالقات العامة اعتبارعلى 

بقادة  لالتصالشخصي المباشر، حیث تستخدم وتمثل الزیارات إحدى وسائل اإلتصال ال

 األمورالرأي في المجتمع وذلك بدعوتھم من طرف المؤسسات لزیارتھم وإشراكھم في 

داء النصح والمشورة ...المتصلة بالتبرعات والخدمات العامة ون إلس د یطلب ا ق إلخ، كم

ي  ة ف ورللمؤسس ذه اآلراء ھي آراء  األم ى رأي، وھ اج إل ي تحت اریةالت ا  استش إال أنھ

  .والتقدیر الذي تكنھ لھم المؤسسة باالحترامفي النفوس ألنھا تشعرھم  اطیب اتترك أثر
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اتصال تأثیرا على الناس الوتعتبر الزیارات أكثر وسائل ا ر إقناعا  ألنھ أكث

ة  ة لصداقة طویل وم ببدای ا تق وأصدق تعبیرا، والمؤسسة التي تستخدم ھذه الوسیلة فإنھ

ي المناسبات تحافظ علیھا بعد ذل ك بإرسال المطبوعات والكتیبات والبطاقات الخاصة ف

  .1لكي ال تنقطع الصلة بینھم وبین المؤسسة

  :اتجاھینوتتم الزیارات في 

طتھا : أوال - ى أنش الع عل ة لإلط ارة المؤسس ة لزی اھیر الخارجی ض الجم وة بع دع

ین شخص  ة تعی ات العام ى إدارة العالق دماتھا، وعل ا وخ تومنتجاتھ ور،  قبالالس الجمھ

خص یتصف و ذا الش ة والفصاحة وحسن بھ تقبالاللباق ل االس ذا ...والتعام خ، ألن ھ إل

ة ورة المؤسس ة لص رآة العاكس ة الم ر بمثاب ر یعتب ة  ،األخی ریفھم بالمؤسس وم بتع ویق

ك  ارات وتعارضھا وذل ذه الزی تم بھ وأھدافھا، إال أن ھناك بعض المؤسسات التي ال تھ

  .ة أعمالھا وأنشطتھاألجل الحفاظ على سری

ا - ارات : ثانی ة بتنظیم زی ات العام وم إدارة العالق ات  واتصاالتتق ف المنظم مع مختل

م  دم لھ ا تق ر عدد ممكن من األشخاص، وھن الشعبیة، وھذا ما یمكنھا من اللقاء مع أكب

نجح  ى ت ة، وحت اطات المؤسس داف ونش ح أھ رح وتوض ي تش رات الت ات والنش الكتیب

ب عل ارات یج امال الزی ر تع ات األكث اروا الجھ ة أن یخت ات العام وظفي العالق ى م

ا ى  واحتكاك أثیر عل دایا للت ض الھ ع بع تم توزی ارات ی ذه الزی الل ھ ة، وخ ع المؤسس م

  .2الجمھور

ام  االعتباراتھناك بعض : العناصر الرئیسة للزیارة - ي الحسبان للقی یجب أن تأخذ ف

  :ھي االعتباراتبھذا النشاط وھذه 

الوقت المناسب للزیارة، فال یتم توقیت الزیارة في العطل  اختیاریت حیث یجب التوق -

  ...الرسمیة

  .حركة المرور وأماكن وقوف سیارات الزوار -

  .الزوار استقبالمن طرف موظفین مدربین جیدا على حسن  االستقبالیجب أن یكون  -
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وفیر ال - ة وت اءة الكافی المة واإلض راءات الس ن إج د م ب التأك ة یج ائل الالزم وس

  ...كالمعاطف الواقیة

ة الحوادث  - ي حال البد من تھیئة األشخاص المناسبین لتقدیم المساعدة الطبیة األولیة ف

  .مع توفیر المعدات الالزمة لذلك

ة  - ى سیاس ى تفاصیل العمل وعل م عل ع إطالعھ ا م داد كافی دین إع داد المرش یجب إع

  .المؤسسة

  ...وكذا مطبوعات المؤسسة من كتب ومجالت تقدیم بعض الھدایا التذكاریة -

ي  - ارات ووضعھا ف ذه الزی وم بعض المؤسسات بتصویر ھ ث تق زوار حی تصویر ال

  .ألبوم خاص یطلع علیھ الزوار القادمین، وإعداد نسخ أخرى تقدم لھم عند مغادرتھم

  .دعوة الزوار إلحدى الوجبات الیومیة وذلك وفقا للتوقیت -

  .المؤسسة تعد محال لبیع منتجاتھا للزوار بأسعار خاصة محالت البیع أي أن -

 وتقدم للزوار للتعبیر عن آرائھم ووجھات نظرھم حول المؤسسة االستبیان استمارة -

  .1والزیارة

  :مزایا الزیارات -

  .التعرف على المعلومات المطلوبة دون وساطة -

  .كسر الحاجز النفسي بین المؤسسة وجمھورھا -

  .الخبرات السابقة في تحلیل بعض األمور على الواقع من االستفادة -

  .القضاء على التشویش الذي قد یحصل في وسائل اإلتصال األخرى -

  :عیوبھا -

  .التكلفة العالیة في تقدیم الدعایات وغیرھا -

داد الكبی - ھ  راإلع اج إلی ذي یحت ئولال ذه  مس ل ھ یر لمث ي التحض ة ف ات العام العالق

  .الزیارات

 .2األحیان تكون مصدرا من مصادر الحصول على معلومات غیر معلنةفي بعض  -
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  :الدعوة. 6.3.5.3
ة،  ات العام ا إدارة العالق وم بھ ي تق تعتبر الدعوة من األحداث الخاصة الت

ذا الحدث الخاص  رتبط ھ ت، وی ك حسب الظروف والتوقی ة، وذل وتأخذ أشكاال مختلف

  .والحلقات الدراسیة، كما قد یكون مستقالات واللقاءات االجتماعك: بعدة أنشطة أخرى

ع الحاالت  ي جمی م أو دار خاصة، وف أما تنفیذه فیتم في فندق أو دار استراحة أو مطع

ى  اق عل ة واالتف الحجوزات الالزم دادات المسبقة ك ات واإلع البد من إجراءات الترتیب

  :فیما یليأنواع الطعام والشراب المطلوب تقدیمھ، وھناك أنواع للدعوات نذكرھا 

ات والمؤتمرات للفطور صباحا وھذا االجتماعیدعى المشاركون في : دعوات الفطور -

اع باألشخاص  ة لالجتم ر محاول لتحفیزھم لتحضیر أنشطتھم في موعدھا، كما أنھا تعتب

وع  ذا الن الذین ال یستطیعون حضور دعوات الغداء أو العشاء، وھناك مشكلة تواجھ ھ

د من من الدعوات تتمثل في تح دد تزی ادة الع ھ، ألن زی وب تقدیم ام المطل دید نوع الطع

این  ع تب صعوبة تلبیة رغبات الجمیع خاصة أن عادات الفطور تختلف من فرد آلخر م

أذواقھم، وكذا تأخر البعض في الحضور إلى موعد اإلفطار، وھذا ما یستدعي استخدام 

دة ن مائ ر م داد أكث ي إع ة، وھ دة المفتوح لوب المائ ة واح: أس ى األطعم وي عل دة تحت

واع  ف أن ى مختل وي عل ة الساخنة، وأخرى تحت ى األطعم وي عل الباردة، وأخرى تحت

  .إلخ...العصائر

رك  ا یت ب بالضیوف وإنم ھ بالترحی دعوات ال یتحدث فی وھذا النوع من ال

  .غیر الرسمیة فرصة للقیام بمھمة التقریب بین مختلف األطراف لالتصاالت

داء - ذ: دعوات الغ وات  یأخ ي دع ھ ف ر من میا أكث ا رس دعوات طابع ن ال وع م ذا الن ھ

ا،  اأو مشكلة أو موقف االفطور، حیث یوجد متحدث یرحب بالضیوف ویعرض رأی م

  .ولھا توقیت تحدد بدایتھ ونھایتھ وھذا حتى یسمح للمدعوین الرجوع إلى أماكن عملھم
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اء - وات العش ر أك: دع ان تعتب ض األحی ي بع میا وف ا رس ذ طابع ن تأخ میة م ر رس ث

ى دعوات العشاء  ق عل دعوات الغداء، لذلك فإن ما تحدثنا عنھ في دعوات الغداء ینطب

  .غیر محدد االنتھاءموعد  حیث إنواحد ھو التوقیت،  اختالفمع 

ق : الوالئم الكبرى - ا ینطب ھذا النوع من الدعوات یحمل صفة الرسمیة وینطبق علیھ م

  .على دعوات الغداء

ا یمكن أن : لحفالت الكوكتی - داء أو العشاء، كم ل الغ ام قب دعوات یق وع من ال ذا الن ھ

دق أو  اتكون حدث ي فن مستقل ال یرتبط بأي من الدعوات، حیث یقام في قاعة صغیرة ف

ا  اعة، أم ن س ر م د ألكث داء ال تمت وة الغ ل دع ون قب ي تك الت الت رة، والحف ة كبی قاع

ا اء فإنھ ل العش ون قب ي تك ائیة والت الت المس الت  الحف ا الحف اعة، بینم والي س د لح تمت

المستقلة فإن مدتھا أطول حیث تبدأ بوصول أول ضیف بالموعد المحدد وتنتھي بإیقاف 

  .توزیع المشروبات

یافة - ة الض ان : غرف ن مك ة م ا قریب د غرف ي تع ات الت ن المؤسس ا م اعھن أو  االجتم

رة بع ذه األخی ي ھ دم ف ث تق ا غرف الضیافة، حی ق علیھ ؤتمر یطل ض المشروبات الم

ر  ة غی ات الجانبی ى المحادث اعد عل یح ویس ا یت ذا م ة وھ ة الخفیف ین الواألطعم رسمیة ب

  .االجتماعیؤثر على سیر جلسات المؤتمر أو  االمجتمعین مم

الت  - تقبالحف ائیة االس ا : المس ادل فیھ میة، یتب ر رس طة غی الت أنش ذه الحف د ھ تع

یلم عن المؤسسة أو عن نشاط معین، الحاضرون أطراف الحدیث، كما قد یعرض فیھا ف

  .1وفي ھذا النوع من الدعوات تختلف األطعمة والمشروبات

  :الوسائل المرئیة .4.5.3

  :المعارض. 1.4.5.3
ك  ":تعریفھ - ا، وذل ر عنھ رة أو التعبی المعرض ھو طریقة سھلة أو وسیلة لعرض فك

  .2"معینةبترتیب األجسام وخاصة غیر الحي منھا ترتیبا مقصودا وفق خطة 

  :منھا االعتباراتمن خالل التعریف یتبین لنا أن المعرض یقوم على بعض 
                                                

  .101 -99: ص -ص.المرجع السابق: محمد ناجي الجوھر - 1
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  ...عرض الفكرة أو السلعة -

  .الترتیب القصدي -

  .قیامھ على خطة معینة -

وتعتبر المعارض من وسائل اإلتصال بالجمھور، لھذا فإنھ توجد مؤسسات 

األخرى، وھذه المعارض تمتلك أماكن مخصصة للمعارض وتقوم بتأجیرھا للمؤسسات 

ة نویة: تكون دوری خ، ...شھریة أو س ارضإل ذه المع ون ھ د تك ة وق ا  محلی تشارك فیھ

  .تشارك فیھا مجموعة من المؤسسات العالمیة دولیة أوالمؤسسات المحلیة 

جدا، خاصة في أوقات  اأماكن المعارض كبیر استئجارویكون اإلقبال على 

وم معینة، لھذا فإن أغلب المؤسسات تت ى تق ة حت ات العام ة إلدارة العالق ذه المھم رك ھ

  .بحجز مكان في ھذه المعارض في وقت مبكر لتضمن مشاركتھا

ة،  ضالمعارویختلف جمھور  ور المعارض المحلی ث الدولیة عن جمھ حی

م إن ة یض ارض الدولی ور المع ا : جمھ دث م ة أح دون معرف ذین یری ال ال ال األعم رج

ذ اج وك ات اإلنت ھ عملی لت إلی ور وص ا جمھ بة، أم عار مناس ھ بأس ا یریدون راء م ا ش

م ة فیض ارض المحلی ور : المع ائع أن جمھ ن الش ة، لك اج المؤسس تم بإنت ي تھ ة الت الفئ

اھیر وسائل اإلتصال األخرى،  المعارض بنوعیھ ھو جمھور صغیر بالمقارنة مع جم

رة المعارض استغلتإال أن جمھوره مؤثرا إذا ما  ة فت ات العام  االستغالل إدارة العالق

  .1وخدماتھا ومنتجاتھااألمثل في التعریف بالمؤسسة وأھدافھا 

ذلك  ور، ل ن الص ر م د أث یحیة أبع اذج التوض ارب أن النم دت التج د أك وق

ذت  ا ونف دف منھ دد الھ ة إذا ح ة خاص ال المھم ائل اإلتص ن وس ر م ارض تعتب فالمع

  .2بطریقة جذابة

ھ ھو تحسین وتتعدد أھداف المعارض غیر أن الھدف األساسي  ذي تحقق ال

ام  رأي الع د ال ك بواسطة تزوی ده، وذل ب تأیی ام وكس رأي الع دى ال ة ل صورة المؤسس

  .1بالمعلومات المختلفة حیث تكون ھذه األخیرة على شكل رسومات وتخطیطات
                                                

  .91  - 90:ص -ص. مرجع سابق: زیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السالم - 1
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  :المعارض لإلعالن عن مایلي موتستخد

  .تاریخ المؤسسة والنشاط الحالي لھا -

  .خطط المؤسسة ومنتجاتھا -

  .كیفیة وأسلوب صناعة منتجاتھا -

  .التكریمات والجوائز التي حصلت علیھا -

  .الجمھور من المؤسسة  استفادةمدى  -

ق ن طری وعات ع ذه الموض رض ھ رائط، : وتع وم، الخ ور، الرس الص

  .2المصغرات والنماذج، عرض اآلالت القدیمة

  :ق أھدافھا یجب مراعاة مایليقولكي تنجح المعارض وتح

  .رض حیث یجب أن یكون سھل الوصول إلیھموقع المع -

ى  - ة من بعضھا داخل المعرض حت ا سلع متشابھة قریب أن تكون المؤسسات التي لھ

  .یسھل على الجمھور المقارنة بینھا

  ...الطعام، الھاتف، : توفیر الخدمات الالزمة للجمھور -

  .االنتباهیجب تصمیم المعارض بطریقة جذابة وتلفت  -

  .3الموظفین القادرین على عرض خدمات المؤسسة بطریقة مقنعة استخدامیجب  -

  :وھناك بعض الترتیبات یجب مراعاتھا عند التخطیط إلقامة المعارض وھي

  .تحدید الھدف الذي تحققھ المعارض -

  .تحدید نوع الجمھور الذي سیزور المعرض -

  .تحدید مكان المعرض -

  .ھدفالمعروضات التي تساعد على تحقیق ال اختیار -

  .إعداد نشرات عن المعرض وعینات صغیرة من المعروضات توزع على الزائرین -

  .4تحدید المرافقین إلرشاد الزائرین وتوجیھھم واإلجابة عن تساؤالتھم -
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ارض - ا المع ا :مزای م م ات  إن أھ ل العالق ا لرج ن مزای ارض م ھ المع ن أن تحقق یمك

  :العامة مایلي

  .لي للمؤسسة وكذا الطموحات والتطلعات المستقبلیةتعریف الجمھور باإلنتاج الفع -

  .إمكانیة المناقشة بین الجمھور واإلدارة -

ك  - ا وذل ق بھ دیم یلی ة تق دیم المؤسس ارتق ل  باختی بة داخ احات المناس ع والمس المواق

  .المعرض

ا ا م ا أم ذا م دا وھ ة ج ا مكلف یلة أنھ ذه الوس ى ھ ذ عل بعض  یؤخ ؤدي ب ی

ھ مجموعة  عنھا االستغناءالمؤسسات  ام بمعرض تشارك فی د القی باإلضافة إلى أنھ عن

ض  ى بع لبیة عل ة س اك نتیج تكون ھن ھ س اج فإن س اإلنت ا نف ي لھ ات الت ن المؤسس م

ات  اج المؤسس ع إنت ة م ودة بالمقارن فات الج ل ص اج ال یحم اركة بإنت ات المش المؤسس

  .األخرى

ي ال اركة ف ل المش ة قب ات العام ى إدارة العالق ب عل ھ یج درس وعلی رض أن ت مع

  .1المؤسسات المشاركة وطبیعة إنتاجھا

ارض - واع المع ارض  :أن ن المع واع م ة أن اك خمس ى أن ھن اب عل م الكت ع معظ یجم

  :وھي

: وھي المعارض التي تحتوي على نوع واحد من المعروضات مثل :معارض رأسیة -

  ....معارض السیارات

  .جارةوھي المعارض التي تخصص ألسواق الت :معارض أفقیة -

ة - ة أو المھنی ارض الدعای ل :مع ار مث رض األفك ارض لع ذه المع ام ھ أمین : تق ت

  ....الطرق

ادق - ارض الفن رات  :مع ز حج ك بحج رة وذل ادق الكبی ي الفن ارض ف ذه المع ام ھ وتق

  .منفصلة لألنواع المختلفة من السلع

  .1...سوق الصناعات البریطانیة والبیت المثالي: مثل :المعارض العامة -

                                                
  .195: ص.مرجع سابق: محمد الصیرفي - 1
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  :ةالسینمائیاألفالم . 2.4.5.3
ا  ي أجراھ ارب الت الل التج ن خ ردوبم ح بلم معیة  اتض ائل الس أن الوس

األفالم  ریة ك ینمائیةالبص رى  الس ال األخ ائل اإلتص ن وس وى م ا أق ون تأثیرھ والتلفزی

وذلك بحكم واقعیة الصور وحیویتھا، كما أثبتت الدراسات قوة تذكر األفراد المعرضین 

ھولداي و ستفرد واردوأثبتت التجارب والدراسات التي أجراھا العالمان  لھذه الوسائل،
اء خاصة  االستھواءالقدرة الفائقة على  ب العلم دھا أغل لھذه الوسائل، وھذه النتیجة یؤی

  .بالنسبة لألطفال

رة  ةالسینمائی األفالموتستخدم  ات المتغی لتوضیح وتفسیر التفاعالت والعالق

  .2ات وأعمار مختلفةفي مجاالت كثیرة ومع فئ

  :مزایا األفالم -
  .القدرة على إظھار الحقائق -

  .االنتباهعلى  االستحواذ -

  .تسجیل مواقف وخبرات غیر متكررة -

  .إحیاء الماضي -

  .3تجعل عملیات التعلیم والتدریب وغیرھا من العملیات أكثر فاعلیة وتأثیر -

  :یجب أن یتمیز بخصائص وھي الھدف المبرمج ألجلھ يالسینمائولكي یحقق الفیلم 

  .ومناسبتھ لمستوى المشاھدین االجتماعالفیلم بموضوع الحلقة أو  ارتباط -

  .أن تكون مادتھ العلمیة صحیحة وتعبیراتھ دقیقة -

  .أن یكون سلیما أي لیس باھت الصورة أو خافت الصوت -

  .4الوقت المستغرق لعرض الفیلم مع الوقت المخصص للمشاھد مالئمة -

  :التلفزیون. 3.4.5.3

                                                                                                                                           
المكتب الجامعي .اإلسكندریة.اإلتصال ووسائلھ بین النظریة والتطبیق: محمد سالمة محمد غباري والسید عبد الحمید عطیة - 1
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د بدرجة  ي تعتم یعتبر التلفزیون من وسائل اإلتصال السمعیة البصریة الت

دى  د تع ة، وق ى الصورة الفوتوغرافی كبیرة على الصورة حیث تختلف ھذه األخیرة عل

اع  ى اإلقن درة عل ھ الق بح ل جلة لیص ورة المس ار المص ل األخب ن نق ون م دور التلفزی

ات ، لذا أص1والتأثیر والسیطرة ي تستخدمھا العالق ة الت بح التلفزیون من الوسائل الھام

ة االجتماعالعامة للتأثیر على الجماھیر وكذا لتنوع برامجھ المقدمة إلى جمیع الشرائح  ی

  .2في المجتمع

  :مزایا التلفزیون -

  .المباشر، فھو یجمع بین الصورة والصوت والحركة لالتصالأقرب وسیلة  -

  .وثھایقدم المواضیع زمن حد -

  .صول إلى عدد كبیر من الجماھیروال -

  .3ال یحتاج تشغیلھ إلى فنیین -

  :عیوب التلفزیون -
  .ال یصلح للمواضیع أو اإلتصاالت التي تحتاج إلى سریة -

  .ال تعتبر وثیقة رسمیة في بعض األحیان -

  .المرجوة االتصالیةوسیلة معرضة للتشویش والعطل مما قد یعیق العملیة  -

  .4التكلفة عارتفا -

  :واإلكسترانت االنترانت. 4.4.5.3
دة  اتصالیةإلى ظھور وسائل  لالتصاالتلقد أدى التطور التكنولوجي  جدی

دفھا ھو تشخیص المعارف وتنظیم المؤسسات  الكومبیوتر وھ خاصة تلك الموصولة ب

  :ومن أھم ھذه الوسائل مایلي

ت - ادل المعلو  :االنتران ل وتب رة بنق ذه األخی مح ھ ورة وتس ة بص ل المؤسس ات داخ م

  .أسھل وأسرع وأرخص
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  :أھم وظائفھا -
اش  –خدمة إدارة الشبكة  –تسیر مختلف الفھارس  –البرید اإللكتروني  دوات النق  –ن

ترك  ل المش امج العم ات  –برن ادل الملف ل  –تب ة بك ة خاص فحات إنترانتی اء ص إنش

  .مصلحة

ترانت - ن  :اإلكس ارة ع ي عب تھ ع أي  انتران كل موس ل بش ال داخ م اإلتص ا تظ أنھ

ل ا مث املین معھ أقرب المتع ال ب ذا اإلتص ة وك وردین: المؤسس وزعین  -الم ... الم

ع  ى مواق دخول إل ة سر تسمح بال ا كلم ا توضع لھ تولضمان حمایتھ ة  انتران المؤسس

  .المعنیة

  :فوائدھا -
  .االنتماءتقوي روح  -

  .تزید من توثیق العالقات بین األعضاء -

  .1مختلف الفروع و المتعاملین التنسیق بین -

  :لوحة اإلعالنات. 5.4.5.3
ات  استعماالإن لوحة اإلعالنات من الوسائل األكثر  من طرف إدارة العالق

ان تكون حیث إنالعامة،  ي بعض األحی ذه األداة، وف وا المؤسسات من ھ ھ قلیال ما تخل

ا فائ ة، ولھ ات العام ي إدارة العالق تخدمة ف دة المس ة إذا األداة الوحی رة خاص دة كبی

  .2بشكل صحیح استخدمت

ة  اتولوح األوامر  اإلعالن املین ب ار الع ي إخب ا اإلدارة ف د علیھ تعتم

ات  ات والتعلیم ي ...والتوجیھ ا یصدر ف ات بعض م ي لوحة اإلعالن ا یصر ف خ، كم إل

ة ات ...الصحف والمجالت والقوانین الخاصة بالعاملین في الدول ھ فلوحة اإلعالن ، ومن

  .3عمال بالمجتمع وبما یستجد فیھ من تشریعات تنظم حیاتھم العملیةتربط ال
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ى : ومن شروط نجاحھا اتالجاذبیة واإلثارة، حیث یعتاد المارة عل ا  االلتف ا لقراءتھ إلیھ

ات باستمرارویبقى العاملون یتوجھون إلیھا لقراءتھا  ، ورغم أن معظم لوحات اإلعالن

ة  موجھة للجمھور الداخلي للمؤسسة إال أن ات العام اك لوحات تضعھا إدارة العالق ھن

  .1...خصیصا للجمھور الخارجي كالمستھلكین

ات -  ا یجب : قواعد عامة للوحة اإلعالن ي أداء مھمتھ ات ف نجح لوحة اإلعالن ى ت حت

  :مراعاة مایلي

  .بتحسین إعدادھا وإخراجھا في مظھر شیق یشجع على القراءة االھتمام -

  .الواضحة المعنىاللغة السھلة و استخدام -

  .اللوحة اتساعمراعاة دقة التوزیع للمواضیع على  -

  .على الحقائق وما یھم العاملون واالقتصارمراعاة التنوع  -

العنایة بتجدید المواضیع حتى ال یتضایق القارئ من رؤیة اللوحة بشكل متكرر بدون  -

  .2تجدید

  .المكان ویكون واضح بحیث یمكن رؤیتھا من قبل الجمیع -

كل  - ع بش ث ال توض وعات بحی ب الموض رورة ترتی م وض كل دائ ة بش ة اللوح نظاف

  .عشوائي

  .عن اللوحة ویسھر على تطبیق ھذه القواعد مسئولشخص  باختیارالمسؤولیة وذلك  -

یع  :المضمون - اك مواض ن ھن ا، لك واد كلھ یع والم ات المواض ة اإلعالن تتضمن لوح

  :ومواد توضع دائما وھي كاآلتي

  .البناء واإلنشاءات والتوسعاتخطط  -

  .قوائم وجبات الطعام الیومیة -

  .إعالنات المنتجات الجدیدة -

  .اتاالجتماعإعالنات  -

  .إرشادات السالمة -
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  .سیاسات المؤسسة وتعلیماتھا -

  .إعالنات فرص العمل والمفقودات -

  .إعالنات العاملین عن بیع وتأجیر مواد أو عقارات -

  .مواد مسلیة -

  .1...بار الترقیات والتعیینات أخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :العالقات العامة المشاكل التي تواجھ. 6.3
ي  ة یجدھا نشأت وترعرعت ف ة الحدیث ات العام ع لمشوار العالق إن المتتب

ة،  یم الفردی دم، وتسوده ق ع صناعي تجاري متق ر مجتم ذا األخی ع رأسمالي، وھ مجتم

ق الوا ي خل ع والرأي العام فیھ لھ دور كبیر ف ى وإعادة تشكق وم عل ع یق ھ مجتم یلھ، ألن

الحریة المطلقة وغیر المنقوصة، وكلما ابتعدنا عن ھذه السیاقات كلما اتضح الفرق بین 

دول  ع ال ي مجتم ة ف عمل العالقات العامة في تلك المجتمعات وبین عمل العالقات العام

ة ث إن، النامی ة حی یم البدائی ودھا الق رة تس ذه األخی لوك ا ھ ي الس لوك ف اني والس إلنس

ة ، 2االقتصادي، وحیث اإلعالم الموجھ دول النامی ي ال ة ف ات العام ل العالق ا جع ذا م ھ
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ا، و ل تلغیھ م نق ا إن ل ي تواجھ تواجھ بعض المشاكل تحد من فعالیتھ ر المشاكل الت أكب

  :العالقات العامة ھي

  :سوء فھم مصطلح العالقات العامة. 1.6.3
ذا العالقات العامة ھو سوء فھم طبیعتھا، من بین المشاكل التي تواجھ    وك

دكتور  ك حسب رأي ال و فضیل طروحاتھا وعملیاتھا، ویمكن أن نرجع السبب وذل دلی
دافھا  ل بأھ ة الجھ ة، نتیج ات العام م العالق ة باس ات الغیری ض الممارس ام بع ى إقح إل

م  ا أن الفھ ا، كم رومناھجھ ى ب إن أول ذا ف ال، ل دام االتص ن انع اتج ع اطئ ن امج الخ

دة من أجل العالقات العامة ھو تحسین قنوات االتصال الموجودة،  وإنشاء وسائل جدی

  1.والفھم تتدفق مزدوج للمعلوما

  :عدم االعتراف بالعالقات العامة .2.6.3
العامة ھي عدم االعتراف بھا من إن أكبر المشاكل التي تواجھ العالقات 

في الواقع  ادارات، وھذا ما نجده مجسدكإدارة قائمة بذاتھا كباقي اإلولین ؤطرف المس

  .من خالل عدم وجود إدارة للعالقات العامة في أغلب المؤسسات إن لم نقل كلھا

  

  :تداخل المھام .3.6.3
توكل إلى المؤسسات وظائف العالقات العامة في حیث نجد أن أغلب 

مكلفة ال -مكتب اإلعالم واالتصال  –تب امكبعض الرغم وجود إدارات أخرى، وھذا 

تھا ن وظیفوعتبرویبوظیفة العالقات العامة، كما أن اإلدارات األخرى ال تأبھ لعملھا، 

  .وظیفة ثانویة

  :عدم وجود متخصصین في المجال .4.6.3
إن التطور في مجال اإلدارة جعل التخصص في مجال العمل من البدیھیات 

في الدول المتقدمة تحافظ  ، لھذا فإننا نجد اإلدارةوأصبح مبدأ من مبادئھاالمسلم بھا، 

لھذا فإن المبدأ، تتجاھل ھذا ال تزال فعلى ھذا المبدأ، أما اإلدارة في الدول النامیة 
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متخصصین في مجال تخلو من البعض مكاتب اإلعالم واالتصال في المؤسسات 

ورغم وجود برامج التدریب الخاصة بكل مؤسسة والتي ، و العالقات العامةأاالتصال 

إال أننا نجد أن  ،عالج النقص الذي یعاني منھ العمال خاصة في التخصصتغطي أو ت

  .اصة باالتصال أو العالقات العامةھذه البرامج تخلو منھا البرامج الخ

  :فیرى أن أھم مشاكل العالقات العامة تتلخص فیما یليعلي الباز أما الدكتور 

لعدم تفھمھا العقبات التي تضعھا اإلدارات األخرى بالمؤسسة بدون قصد  -

  .لرسالة العالقات العامة وعدم إحساسھا بأھمیتھا

 .قلة اإلمكانیات -

ھ على المشتغل حیث إنالذي تواجھھ العالقات العامة،  ،*طبیعة الجمھور -

 1.بالعالقات العامة التحلي بالصبر وطول البال وعدم اإلسراع إلى الیأس

  

  

  :خالصة
باقي اإلدارات األخرى،  لقد أصبحت للعالقات العامة إدارة مستقلة عن

وذلك حتى یتسنى لھا تأدیة مھامھا على أكمل وجھ، أما موقعھا في الھیكل التنظیمي 

فإنھ مرتبط بحجم المؤسسة، وكذا بمدى تفھم فكرة العالقات العامة بالنسبة للمسؤولین، 

باإلضافة إلى أن تنظیمھا الداخلي یتوقف على حجم المؤسسة كذلك، ووفقا لألنشطة 

  .ي تؤدیھاالت

تقوم العالقات العامة ببرامج متنوعة، تستند على التخطیط قبل تنفیذا، 

ویستند ھذا األخیر على أسس ومبادئ، أما المشتغلین في ھذا المجال لھم صفات تأھلھم 

  .لھذا المنصب، تتمثل في الصفات الشخصیة واإلعداد العلمي

                                                
 .92وھنا یقصد بطبیعة الجمھور التقسیمات التي وضعھا العلماء، لمزید من التفصیل أنظر الصفحة  -*
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قد قسمھ العلماء إلى تتعامل العالقات العامة مع جمھور متنوع ومختلف، ول

الشائع ذلك الذي قسم الجمھور حسب انتمائھ للمؤسسة،  معدة تقسیمات، ویعد التقسی

فكان جمھور داخلي وجمھور خارجي، وتستخدم العالقات العامة في تعاملھا ھذا عدة 

وسائل اتصالیة، قسمھا العلماء كذلك إلى تقسیمات مختلفة، أھمھا التقسیم حسب 

  .وسائل كتابیة، وسائل مسموعة، وسائل مرئیة: یناالحواس لیكون لد

رغم ھذا االھتمام بالعالقات العامة إال أنھا واجھت عدة مشاكل، وأكبر ھذه 

المشاكل تمثل في سوء فھم ھذا المصطلح، وعدم االعتراف بھا من طرف اإلدارات 

د إلى األخرى، وتداخل المھام، حیث أن كثیر من مھام ووظائف العالقات العامة تسن

  .إدارات أخرى، باإلضافة إلى عدم وجود متخصصین في ھذا المجال

ھذا ما وجدناه في التراث النظري عن العالقات العامة، وسنحاول في 

  .إسقاطھ على الواقع، والفصول اآلتیة تبین ذلك

   

  


