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   إذا عجزت أيدينا عن المكافأة فمن يعجز لساننا عن 
الشكر فأولى شكرنا هلل عز وجل الذي نحمده عمى 
توفيقو لنا في اتمام ىذه الرسالة القائل في حكم 

ثم نسدي بخالص تقديرنا " وان شكرتم الزيدنكم"تنزيمو 
وعرفاننا الى استاذنا المشرف مرواني محمد الذي 
قضى معنا الساعات الطويمة ليوضح لنا ماتعسر 

كما ال يفوتنا ايضا ان ,ويرشدنا مافيو الخير والصالح 
نشكر كل الطاقم االداري وعميد كمية االعالم 

 .واالتصال

  



 

 

 اإلهداء       
إلى من تعبداني بالتربية في الصغر وكانا لي ضياءا يضيء فكري 

وأبي, بالنضج والتوجيو في الكبر أمي   

-حفظيما هللا-  

وحفزوني لمتقدم ,وأمدوني بالعون , إلى من شمموني بالعطف 
 إخوتي

-—رعاىم هللا  

واخذ بيدي في سبيل تحصيل العمم , إلى كل من عممني حرفا 
ونتاج مذكرتي , والمعرفة إلييم جميعا أىدي ثمرة جيدي 

 المتواضعة والى جميع صديقاتي في اإلقامة الجامعية

2020والى كل طمبة السنة الثانية ماستر دفعة   

  

 فاطمة الزهراء             

 



 

 

 

  

      

 

 

     

   اهدي ثمرة جهدي هذا إلى من قال فً شأنهما 

الى " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " الرحمن 

خلٌل روحً ومصدر فخري أبً الحبٌب أطال هللا 

الى منبع . عمره وجعل له منزلة فً الفردوس االعلى 

الى رمز الوفاء والعطاء امً الغالٌة , المحبة والحنان 

الى جدتً ادامها هللا تاجا فوق روؤوسنا الى كافة 

عائلة بن علً ومنخور بارك هللا فٌهم وجعلهم من 

 .الصالحٌن الى رفٌقاتً فً االقامة

   

 اٌمان



 ملخص الدراسة

 

 
 

نمخص دراستنا المندرجة تحت عنواف دور العالقات العامة في المؤسسة اإلعالمية  التي     

مف خالليا سمطنا الضوء عمى واقع العالقات العامة والدور التي تؤديو بالمؤسسة في تفعيؿ 

الرسالة اإلعالمية وتطوير اإلعالـ المحمي في سبيؿ تحسيف صورتيا عمى الصعيد الداخمي 

وفي ظؿ غياب جياز العالقات العامة او جية بديمة لكف بقيت قائمة مف خالؿ , والخارجي 

ممارسة أنشطنيا مف قبؿ الموظفيف ومف خالؿ ىذا جاء موضوع بحثنا ليعالج اإلشكالية 

 .كيف تمارس العالقات العامة في المؤسسة اإلعالمية؟ : التالية 

Traduction 

 Nous résumons notre étude incluse sous titre les rôles des relations 
publiques dans l organisation des medias a travers laquelle nous 
éclairons la réalité des relations publiques et le rôle que je joue dans 
l institution activer les messages médiatiques et développer les 
médise locaux afin d améliorer son image au niveau interne et 
externe. Et en absence de relation publiques ou d’organisme 
alternatif. Mais il est reste en place grâce a exercice de ses activer  
par les salaries. 

Grace à cela. le juste de notre rechercher en est venu a aborder le 
problème suivant comment les relation publiques sont –elles 
pratiquées dans l intitulation médiatiques ? ؟
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    قطعت العالقات العامة في رحمتيا التاريخية عبر العصور المختمفة شوطا 
طويال وكاف كؿ عصر يضيؼ الى ما سبقتو في مجاؿ العالقات العامة إيضاحا 

فقد احتمت مكانتيا داخؿ الييكؿ التنظيمي في ادارة , لمفيوميا وارساء لقواعدىا
العديد مف المنظمات والمؤسسات الحديثة عمى الرغـ مف تفاوت االىتماـ بيا داخؿ 
المنظمات اال انو اصبح مف المسمـ بو اف الحاجة الى العالقات العامة حاجة ممحة 
عمى انشطتيا وتنفيذ برامجيا اليعد ترفا بؿ لو مبرراتو الموضوعية فالعالقات العامة 
في الوقت الراىف جزء اليتجزأ مف نشاط المؤسسة االعالمية وتزايد االىتماـ بادخاؿ 

ىذه الوظيفة كنتيجة لما اثبتو الدراسات الحديثة في االدارة االعالمية الىميتيا 
الدراسات في مجاؿ   كوظيفة تيدؼ الى تحقيؽ التوافؽ مع افراد المجتمع كما اثبت

العالقات العامة اىمية الجيود الي تبذؿ في تكويف الصورة الطيبة الي مؤسسة لدى 
جميورىا سواء الداخمي او الخارجي فأصبحت بذلؾ عنصرا ميما يقـو عميو انجاح 
اي مؤسسة ميما كاف طابعيا ولتدعيـ ىذا االىتماـ ارتأينا اف نتناوؿ موضوع واقع 
العالقات العامة داخؿ المؤسسة اإلعالمية إلثراء توضيح الوظائؼ الحقيقة ليذا 

 .االختصاص وكذا الوقوؼ عمى بعض المشاكؿ التي تتحد مف فعاليتيا
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: اإلشكاليةتحديد 

 بعد اف اثبت قدراتيا اإلعالـارتبطت الحياة البشرية اكثر بوسائؿ االتصاؿ وتكنولوجيات    
الفائقة عمى نقؿ الرسائؿ وتبادؿ المعمومات مف ىذا المنظور اصبح االتصاؿ وسيمة ضرورية 

وفي تشكيؿ الروابط ومد الجسور بيف المنظمة ومحيطيا ,الغنى عنيا في التعامؿ البشري 
فظيرت العالقات العامة كنشاط متخصص في اقامة وتدعيـ العالقات ,الداخمي والخارجي 

الجيدة بيف المنظمة وجماىيرىا وذلؾ مف خالؿ مياميا الساعية الى التعريؼ بالمؤسسة 
وبنشاطاتيا واالخد بيا في رسـ سياسة المؤسسة المبنية عمى التفاىـ المشترؾ بينيا وبيف 

حيث برزت ,اذ تعتبر العالقات العامة عنصرا فعاال وىاما في الحياة االنسانية,جميورىا
اىميتيا وفعاليتيا مع زيادة التقدـ في عدد المؤسسات ففرضت التحوالت ضرورة اقامة 

التي تيدؼ الى ,العالقات العامة مف اجؿ القياـ بعممية التواصؿ بيف المجتمعات والمؤسسات
. القياـ بدراسة العالقات العامة

فالعالقات العامة عممية اتصالية تعتمد عمييا المؤسسة في بناء عالقاتيا االجتماعية     
واالقتصادية والسياسية خاصة مع التطورات التكنولوجية الواسعة التي عرفتيا في القرف 

. والعشريف الواحد

اف موضوع العالقات العامة في المؤسسات االعالمية يدرس حالة العالقات العامة    
وفعاليتيا داخؿ ىذا النوع مف المؤسسات ومعامالتيا الخارجية وكيفية ممارسة نشاطيا الذي 

فيي تعتبر عمميىة ضرورية في توفير جو مالئـ داخؿ المؤسسة النجاح , ىو موكؿ ليا 
ماتيدؼ اليو وكذلؾ تسعى الى تحقيؽ اىدافيا بطريقة موضوعية تحافظ عمى عالقاتيا 

. باالفراد خاصة والمجتمع عامة

:         ىذا مادى الى طرح االشكالية التالية 

 اإلعالمية؟                       كيف تمارس العالقات العامة في المؤسسة 
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: الفرضيات 

  :اآلتية يمكف بمورة الفرضيات اإلشكالية مؤقتة عمى كإجابة

مف ادوار العالقات العامة السعي الى تكويف صورة ذىنية طيبة عف المنظمة او - 
 .المؤسسة

العالقات العامة ىي نشاط اداري تقـو بو المنظمة او المؤسسة وتختمؼ اىميتيا باختالؼ - 
. انواع المنظمات

 :اإلجرائيةتحديد المفاىيم 

: العالقات العامة 

: اصطالحا

اليادفة والموجية لبناء عالقات , المخططة والمستمرةاإلداريةتعرؼ عمى انيا الجيود      
 التفاعؿ واالقناع واالتصاؿ المتبادؿ بيف المؤسسة أساسسميمة ومجدية قائمة عمى 

وجميورىا لتحقيؽ اىداؼ ومصالح االطراؼ المعنية ولتحقيؽ االنسجاـ االجتماعي والبيئي 
بينيما عف طريؽ النشاط الداخمي القائـ عمى النقد الذاتي لتصحيح االوضاع والنشاط 
الخارجي الذي يستغؿ جميع وسائؿ النشر المتاحة لنشر الحقائؽ والمعمومات واالفكار 
وتفسيرىا وتطبيؽ كافة االساليب المؤدية لذلؾ بواسطة افراد مؤىميف لممارسة انشطتيا 

 1.المختمفة

 

 

                                                             
346ص ,2004 ,1ط,دار الفجرللنشر والتوزٌع,المعجم االعالمً,دمحم منٌر حجاب 1  
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: إجرائيا

ىي نشاط اتصالي لو القدرة عمى المساىمة في ترقية البرامج وتنميتيا في ترقية البرامج     
وتنميتيا في المؤسسة االعالمية وانشاء طريؽ اتصالي ذو اتجاىيف مف االذاعة الى الجميور 
الخارجي ومف الجماىير الى المؤسسة كما تكفؿ رضى الطرفيف عمى االتجاىات والخدمات 

. االعالمية

: اإلعالميةالمؤسسة 

 النو اشتؽ مف اس تأسيسا انما يسمى وتأسيساجممة ,مف الفعؿ اسس:المؤسسة لغة 
 1.االسس اصؿ البناء,الشيء

 2.....جمعية او معيد او شركة اسس لغاية اجتماعية او اخالقية اوعممية,(اسس)مؤسسة 

حسب المدلوؿ القانوني ىي مجموعة القواعد القانونية والوظائؼ وتشكؿ متحدا : اصطالحا
                  .                                                                                                                     ـمنسقا ومنظ

 كذلؾ تعرؼ عمى انيا الوحدة االقتصادية التي تقـو بتقديـ خدمة ما و تسمى مؤسسة خدمة 
 ادارية مف اجؿ تحقيؽ اىدافيا بالكفاءة أساليبتعتمد ,او انتاج سمعة وتسمى مؤسسة تجارية

وقد استعمؿً اوغست كونتً مصطمح المؤسسة في مجاالت المؤسسة ,والفعالية المطموبيف 
المؤسسة الثقافية والتربوية كما استخدـً سبنسرً  ىذا المصطمح ليعني ,العائمية واالقتصادية 

 .3بيا جياز ينجز وظائؼ ميمة لممجتمع ويحددىا

ىي عبارة عف تجمع أشخاص ذوي الكفاءة المختمفة تممؾ رؤوس امواؿ وقدرات عقمية :اجرائيا
. وجسدية واستخداميا النتاج السمع وبيعيا اغمى مف تكمفتيا لتحقيؽ اراح مادية 

 
                                                             

8السادس عشر ص, المجلد, 2ط,بٌروت,دار صابر,لسان العرب, ابن المنظور 1  
779ص , مرجع نفسه  2  

20ص  ,2011,عمان ,دار اسامة للنشر والتوزٌع,ادارة المؤسسات االعالمٌة ’ عطا هللا احمد شاكر  3  
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 :المؤسسة االعالمية

ىي جياز خاص لمقانوف العاـ يتمتع بالشخصية االعتبارية : يعرفيا ابتساـ القواـ:اصطالحا
 . 1صناعية او تجارية,ويسيرمصمحة عمومية ادارية 

ىي منظمة حكومية او خاصة تعمؿ في مجاؿ مف مجاالت االعالـ المختمفة : اجرائيا
ويكوف دورىا االساسي بالضرورة العمؿ عمى نشر الوعي والثقافة والخبر الصحيح اما ,

وتوظؼ ىذه المؤسسات كفاءات عممية ضمف االمكانيات , مكتوبا واما مسموعا واما مرئيا
. المتاحة لمحصوؿ عمى افضؿ النتائج

: دواعي اختيار الموضوع

لقد تـ اختيار موضوع العالقات العامة في المؤسسات االعالمية لما ليا مف اىمية ودور     
كذلؾ تحقيؽ الرضى والمحافظة عمى والئيـ لممؤسسات ,كبير في الوصوؿ الى الجماىير

: فمف بيف اسباب اختيار الموضوع ,اإلعالمية

 : ذاتيةأسباب

الميؿ والرغبة في االطالع اكثر والتوسع في ىذا المفيـو الذي اصبح ضرورة الغنى عنيا -
 .في نجاح سير المؤسسة

معرفة معنى العالقات العامة ومكانتيا في المؤسسة ولماذا لجأت المؤسسات الييا دوف -
 .استخداـ غيرىا مف النماذج كالتسويؽ واالعالـ

التعرؼ عمى اف كاف مف الضروري وجود قسـ عالقات عامة في مؤسسة اعالمية او انو -
 .بامكاف ىذه االخيرة االستغناء عنيا في تادية وظائفيا

 .ىؿ المنظمة اـ عماؿ المنظمة:معرفة مف المستفيد االكبر بيذا المجاؿ -
                                                             

35ص ,1984دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ,بٌروت,العالقات العامة ,عادل حسن 1  
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 وظيفة منفردة إنيا إماالتعرؼ اف كانت العالقات العامة مكممة لالداء الوظيفي لممؤسسة -
. عف ادارة المؤسسة

ات العامة مزدوجة بيف المؤسسة والمجتمع ؽمعرفة اف كانت ميمة العال-

 موضوعية أسباب

 :يمكف تمخيص االسباب الموضوعية وراء تطرقنا ليذا الموضوع في النقاط التالية

 .ندرة الدراسات حوؿ ىذا الموضوع -

تجاىؿ الدور الذي يمعبو ىذا النشاط في المؤسسات وعدـ االىتماـ بو مف قبؿ االدارة العميا -
 .لممؤسسة

 .تضارب االراء واختالفيا في دور العالقات العامة بالمؤسسات-

 .اف معظـ الدراسات لـ تتطرؽ الى دراسة العالقات العامة في المجاؿ االعالمي-

عدـ التمييزبيف العالقات العامة كوظيفة ونشاط وبيف ادارات المؤسسة االخرى ومختمؼ -
 .النشاطات التي تمارس بيا

تستيدؼ العالقات العامة اقناع الجماىير النوعية بتغيير او تعديؿ ارائيا وسموكياتيا اتجاه -
. المؤسسة االعالمية مـ يدفعنا فضولنا العممي لمبحث فييا
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 :ة الدراسوأىداف أىمية

 : األىداف

كما نيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة الى ابراز ضرورة ىذا النشاط الفعاؿ في المؤسسات 
. االعالمية التي تسعى جاىدة الى ارضاء الجميور

نسعى مف خالؿ دراستنا ىذه الى الوقوؼ عمى واقع نشاط العالقات العامة لممؤسسات -
. االعالمية

. اثبات اف فف العالقات العامة يجعؿ مف المنظمة شخصية مقبولة اماـ الجماعة-

اثراء رصيد المكتبة العممية ومحاولة افادة الطمبة الباحثيف في الموضوع -

. وضع بعض االقتراحات والتوصيات عمى ضوء النتائج التي سيسفر عنيا البحث-

: أىميتو

.  تحديد موقع ودور العالقات العامة في صناعة القرار بالمؤسسة االعالمية-

. البحث في مساىمة العالقات العامة في تحقيؽ اىداؼ ادارة المؤسسة االعالمية-

. التطرؽ الى العراقيؿ التي تواجو تطبيؽ العالقات العامة في المؤسسة محؿ الدراسة 

. االساليب التي تستخدميا المؤسسة محؿ الدراسة لتطبيؽ العالقات العامة-
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: منيج الدراسة

الى تحقيقو في ىذا البحث وتحديد المفاىيـ وتقديـ   اليدؼ الذي نسعىبعد تحديد:المنيج
نقـو بتحديد ,وصياغة التساؤالت والفرضيات ,واختيار االسمووب الدراسة,الدراسات السابقة

ىو " الالند"فالمنيج كما ورد في موسوعة ,المؤدي الى ىذه المعمومات (المنيج)الطريؽ 
كما انو ايضا خطة ...مجيود لبموغ غاية ،وىو طريقة نصؿ مف خالليا وبيا الى نتيجة معينة

تنظـ مسبقا سمسمة عمميات ينبغي اكماليا وتدؿ عمى بعض االخطاء الواجب تجنبيا بغية 
انو مجموعة المراحؿ او الخطوات التي تتبع مف طرؼ الباحث في دراسة ,نتيجة معينة 

  .1موضوع مااو ظاىرة مف الظواىر

وبما اف دراستنا تتناوؿ دور العالقات العامة في المؤسسة فالمنيج المالئـ ليا ىو المنيج 
 .الكيفي الشائع في بحوث اإلعالـ واإلتصاؿ

يعتبر المنيج الكيفي احد انواع البحوث التي يتـ المجوء الييا في سبيؿ :مفيوم المنيج الكيفي
الحصوؿ عمى فيـ متعمؽ ووصؼ شمولي لمظاىرة االجتماعية فيو منيج قوامو 

دراسةاالنساف والواقع االجتماعي بابعاده المختمفة وينطوي عمى خياؿ منيجي كيفي يستقرا 
ويدرس االنساف بمختمؼ ادواتو المعرفية كالمالحظة بالمشاركة ومقابمة ,الواقع ويقرا المستقبؿ

وباي طريقة؟ كما ,كيؼ؟ لماذا؟:يجيب عمى االسئمة التي تبدأ ب,الخبراء والمحادثة الجماعية
انييتسـ بالمرونة في البحث واختيار االدوات المناسبة في الفيـ والتفسير والتاويؿ فيويسعى 

الى تحقيؽ الفيـ االعمؽ الظاىر المدروسة والنفاذ الى مجمؿ الحوافز واالتجاىات التي 
وىو اكثر تاثيرا في الجياز المفاىيمي ,يتعذر الكشؼ عنيا اعتمادا فقط عمى لغة االرقاـ 

 2.والنظري لمعمـو االجتماعية

 
                                                             

.(مترؼ)2012,امايو ,120 مزدوج ص7,6دفاتر التربية والتكويف،مالئمة المناىج والبرامج مف اجؿ مدرسة الجودة ع   1  
195ص,2006(,2)ط,الجزائر ,دار القصبة لمنشر ,صحراوي واخروف بوزيد ,منيجية البحث في العمـو االنسانية ت, موريس انجمس  2  
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 :اداة البحث

تقتضي دراستنا ىذه بالضرورة عمى ادوات تساعدنا عمى جمع المعمومات وتتمثؿ في  
 .المقابمة

تدخؿ المقابمة ضمف ادوات البحث العممي حيث يستخدميا الباحث ؼ جمع :المقابمة
المعمومات مف االشخاص الذيف يممكوف ىذه المعمومات والبيانات غير الموثقة في اغمب 

بمعنى واجو وىي بذلؾ ,والمقابمة لغة مشتقة مف الفعؿ قابؿ ,االحياف في اطار انجازه لمبحث
مواجية الشخص اي مقابمتو وجيا لوجو مف اجؿ التحدث اليو في شكؿ ياخذ شكؿ طرح 

ومف , وتقديـ االجوبة مف طرؼ المبحوث حوؿ الموضوع المدروس,اسئمة مف طرؼ الباحث
ذلؾ فاف المقابمة في البحث العممي ىي المقاء المباشر الذي يجري بيف الباحث والمبحوث 

قصد الحصوؿ عمى حقائؽ ,الواحد او اكثر مف ذلؾ في شكؿ مناقشة حوؿ موضوع معيف 
اماما تعمؽ باستخداـ المقابمة كاداة بحث فيي توظؼ في جمع ,معينة او اراء ومواقؼ محددة 

المعمومات والبيانات عمى مستوى االبحاث االستكشافية ذات الغرضالمتعمؽ باستطالع نقطة 
معينة في البحث غير معروفة مف قبؿ او التعرؼ عمى الجوانب المجيولة منيا في تحديد 

 1.االشكالية اووضع الفرضيات

 :االطار الزماني والمكاني

قمنا بدراسة عمى مستوى المؤسسة االذاعية بمدينة مستغانـ الواقعة بالغرب :المجال المكاني-
 .بالضبط اذاعة الظيرة,الجزائري

 

 

                                                             
213ص, 2010, 4ط,مناهج البحث فً علوم االعالم واالتصال,احمد بن مرسلً  1  
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 :المجال الزماني-

 :صعوبات البحث-

حتى واف اختمفت ,بدوف شؾ ا ف اي جيد وبحث عممي يعترض صاحبو صعوبات في انجازه
 :ومف بيف الصعوبات التي صادفتنا,مف واحد الى آخر

 .كثرة المادة العممية واختالطيا عمينا في اماكف توظيفيا-

 :الدراسات السابقة

ظيرت مؤخرا العديد مف الدراسات حوؿ العالقات العامة وليذا كاف لزما عمينا اف نتطرؽ الى 
ومف بيف ,مادرسو غيرنا كي نفيـ ىذه الدراسات جيدا ونحاوؿ اف نبدا مف حيث انتيى الغير

 :ىذه الدراسات التي تحصمنا عمييا

 :الدراسة االولى

وىي دراسة واقع العالقات العامة في المؤسسات الخدمية دراسة حالة  (نابتي خميدة)   دراسة 
 2007/2008الماجستيرسنة )قدميا الباحث لنيؿ شيادة - بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 (.عبد الرحماف برقوؽ )تحت اشراؼ الدكتور (

 :ممخص الدراسة

    تعالج ىذه الدراسة اف العالقات العامة ليا مكانة بارزة  داخؿ الجامعة بحكـ الوظائؼ 
مف المواضيع ,واقع العالقات العامة في المؤسسة الخدمية "التي تؤدييا فموضوع الدراسة 
رأي العاـ لجميور الجامعة فضالعمى اف موضوع الدراسة  ذات الصمة المباشرة بدراسة

فيو محاولة , يكتسى اىمية بالغة تجعمو مف المواضيع السوسيولوجية الجادة الجديرة بالدراسة
 . لفيـ واقع العالقات العامة في الجامعة الجزائرية التي تعتبر مرآة لممجتمع
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 :وقد حاوؿ في ىذه الدراسة 

ابراز الدور الذي تقـو بو العالقات العامة في معالجة المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات -
 .الخدمية

محاولة معرفة االبعاد االيجابية لمعالقات العامة مف خالؿ تجسيد مفيوميا كمضطمح -
 .اتصالي داخؿ المؤسسات الخدمية

تطوير وسائؿ االتصاؿ التي تستخدميا ادارة العالقات العامة في اتصاالتيا بالجماىير -
 .الداخمية والخارجية عمى اف تكوف متسمة بالمرونة والسرعة

 :الدراسة الثانية

وىي (فعالية العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية)وىي دراسة (بضياؼ عاطؼ)دراسة 
قدميا الباحث لنيؿ شيادة - سكيكدة–دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية لمبتروكيمياء 

 تحت اشراؼ الدكتورة ليمى بف 2010-2009الماجستيرفي عمـو االعالـ واالتصاؿ سنة
 .لطرش

 :ممخص الدراسة

    تعالج ىذه الدراسة العالقات العامة في المؤسسة الوطنية لمبتروكيمياء ويبرز في دراستو 
اال انيا لـ تصؿ بعد الى ,الى وجود مصمحة لالتصاؿ والعالقات العامة في ىيكميا التنظيمي

وىذا يتضح مف خالؿ , المكانة الالئقة التي تسمح ليا بمزاولة مياميا عمىاكمؿ وجو
كما , الصالحيات المحدودة وموقع المصمحة التابع لقسـ لمموارد البشرية في الييكؿ التنظيمي

وىذا راجع بادرجة االولى الى عدـ ,اف قدرة القائميف عمى ىذه المصمحة تعتبر محدودة
 .  التخصص في ميداف االتصاؿ والعالقات العامة
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   فالمؤسسة الوطنية لمبتروكيمياء لدييا مصمحة لالتصاؿ والعالقات كباقي المؤسسات 
وىي تسعى مف خالليا الى كسب ثقة انتماء موظفييا وعماليا ,الكبرى عمى المستوى الوطني

لكف نجدىا لـ ,مف جية وترسيخ سمعة وصورة حسنة لدى جميورىا الخارجي وخاصة الزبائف
ىذه االخيرة ,تصؿ بعد الى المكانة والصالحيات التي تؤىميا لممارسة نشاطيا بصفة واسعة

االمر الذي نتج عنو ,يسير عمييا موظفيف غير متخصصيف في االتصاؿ والعالقات العامة 
لـ يمنع مف االىتماـ الواضح مع الجميور ,االىتماـ المتواضع مع الجماىير الداخمية لكف ىذا

 .                      الخارجي

 :الدراسة الثالثة

أىمية العالقات العامة في الرابطات الجيوية في حؿ )وىي دراسة (نحاوس لونيس)   دراسة 
دراسة ميدانيةبالرابطة الجيوية  (المشكالت االدارية التي تواجو روؤساء الفرؽ لمكرة الطائرة

تحت اشراؼ  (2012-2011الماجستير سنة)قدميا الباحث لنيؿ شيادة -بجاية-لمكرة الطائرة
 .الدكتور السعيد يحياوي

 :ممخص الدراسة

    تعالج ىذه الدراسة اف الدارة العالقات العامة دور فعاؿ في التقميؿ مف المشكالت 
لكف تبيف اف جياز العالقات العمة ,االدارية التي تواجييا الفرؽ الرياضية لمكرة الطائرة 

بارابطات الجيوية  يفتقر لكثير مف البرامج والرؤية الواضحة لما يجب فعمو عند وقوع 
المشكالت االدارية سواءا في المرحمة الوقائية او العالجية باالضافة الى ىشاشة التركيبة 

 .االداريةخاصة انو تـ الوقوؼ عمى كثير مف المشكالت االدارية

    اما في ما يتعمؽ بسيولة االتصاؿ فاف عمؿ ادارة العالقات العامة كمثاؿ يقتدى بو لدى 
فرقيا يعتبر ميـ جدا ليتسنى لفرقنا محاكاة طريقتيا وجعمو قابؿ لمتطبيؽ مف خالؿ تزويد 
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ادارتيا بكافة مقتضيات العمؿ االتصالي مف وسائؿ واطارات تعنى بالكفاءة والتجربة المتطمبة 
 .لتحقيؽ الغرض المنشود

    وتعتبر ىذه الدراسة محاولة لمفت انتباه الباحثيف لتقديـ ايجابات عف حاالت االنسداد 
الذي تشيده الرياضة الجزائرة مف بيف مؤسساتيا واتحاداتيا ونوادييا الرياضية وجميورىا 
واعطاء بديؿ عف صعوبات سياسة المحاكات المنتيجة لممدارس االوروبية والعالمية في 

 .البيئة الجزائرية خاصة والبيئة العربية عامة

 :الدراسة الرابعة

     دراسة ساعد كريمة وىي دراسة حوؿ العالقات العامة في الجامعة الجزائرية دراسة حالة 
 تحت اشراؼ 2012-20011جامعة قسنطينة قدميا الباحث لنيؿ شيادة الماجستير سنة

 .الدكتور فضيؿ دليو

 : ممخص الدراسة

     تعالج ىذه الدراسة باف العالقات العامة في الجامعة الجزائرية ليا مف اإلمكانات المادية 
فيي تسعى لتحقيؽ أىداؼ  , والبشرية والتكنولوجية مايؤىميا الف تكوف ليا مكانة ىامة داخميا

 :الجامعة  اتجاه جماىيرىا وذلؾ 

االعتماد عمى الوسائؿ االتصالية المختمفة التي تساعد عمى التواصؿ الدائـ والمستمر بيف -
 .جماىيرىا

مداد اإلدارة العميا بكؿ مايخص - قياميا بالوظائؼ والصالحيات الموكمة ليا في الجامعة وا 
جماىيرىا الداخمية والخارجية فيي بذلؾ تعتبر ىمزة وصؿ بيف اإلدارات العميا لمجامعة 

 .وجماىيرىا المختمفة
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وفتحت آفاقا اخرى ,وىذه الدراسة قد سمطت الضوء عمى جوانب ىامة مف لظاىرة المدروسة-
لدراسات عممية جديدة فيي لـ تمـ بكؿ جوانب المشكمة بؿ ىناؾ جوانب اخرى التزاؿ بحاجة 

فموضوع العالقات العامة موضوع متشعب فبالرغـ مف تناولو في دراسات ,الى دراسات كثيرة
اال انو موضوع جديد في المؤسسات الجامعة ويحتاج الى دراسات اكثر عمقا ,كثيرة 

 .وتخصصا 



 

 

    الجانب النظري

 



 

 

 الفصل األول
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: تمييد

تعتبر العالقات العامة مف الظواىر والمجاالت الميمة التي الزمت البشرية منذ وجودىا      
وقد مرت العالقات العامة وتجارليا الحياتية بالعديد مف التطورات ,في ىذه الحياة الدنيا

والتغيرات عمى كافة المستويات واالصعدة اىميا تحوليا مف مجرد سموؾ انساني او ظاىرة 
حاتية الى معرفة راسخة وعمـ متخصص لو اسسو ومنطمقاتو واىدافو ومبادئو وفنونو ووسائمو 

. وادواتو وبرامجو وتقنياتو
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:  مفيوم العالقات العامة

: يضـ ىذا المصطمحيف مفيوميف     

وتعني التواصؿ الناجـ عف تفاعؿ فرديف او اكثر وتحقؽ ىذه العالقة بعد :العالقات -أ
حدوث فعؿ ورد فعؿ ايجابي وتكوف حصيمة عالقات اجتماعية تعاونية او عمى العكس مف 

ذلؾ يكوف اتجاىا سمبيا ويقود الى عالقات متوترة قد تؤدي الى التفكؾ واالختالؼ بيف 
. االفراد

وتعني الجميور او الناس ويعد ىذا المفيـو تحديد النطاؽ شمولية العالقات اي :العامة-ب
اف العالقات تشمؿ ىنا كؿ عمميات التفاعؿ مع الجميور او الناس في المجتمع ولذلؾ 

تصبح عمميات التفاعؿ ىذه واسعة النطاؽ معقدة االبعاد متنوعة االىداؼ  بتعدد حاجات 
. االفراد والجماعات وتنوع مصالحيـ واتساع اىدافيـ 

ولتحقيؽ ولتحقيؽ تفاعؿ ايجابي يجب استخداـ اساليب فنية متطورة تقع في اطار      
مايمكف تسميتو بتقنيات العالقات العامة وتعتمد ىذه عمى ميارات العامميف في ىذا المجاؿ 
وقدراتيـ عمى انتقاء التقنيات المناسبة واستخداميا استخداما مناسبا ولذلؾ جاء التاكيد عمى 
اف العالقات العامة عمـ وفف حسب فيـ ابعاد السموؾ االنساني والتحكـ بمواقؼ االخريف 

  1.والتاثير في سموكيـ

 :امابالنسبة لتعرٌف العالقات العامة هناك عدة تعارٌف نذكر منها-

مف االمور المتفؽ عمييا انو يصعب تحديد المفاىيـ تحديدا عمميا ذلؾ النو مف الصعوبة     
لمكاف اف يتفؽ جميع الميتميف بيذه العمـو حوؿ مصطمحات محددة الف المصطمح الذي 

كما يرجع ىذا الى اف ىذه العمـو تجعؿ مف ,صمح باالمس قد اليصمح اليـو بنفس الكفاءة 

                                                             
36-35ص.دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ,1432-م 2011, 1ط,المدخل الى العالقات العامة ,عبد الرزاق دمحم الدلٌمً  1  



 الجانب النظري                                                                            الفصل األول

 

19 
 

االنساف  والمجتمع بؤرة الدراسة والتحميؿ وىذا المحتوى التحميؿ وىذا المحتوى الدراسي يتسـ 
كما اف المعاني والكممات تصؼ ىذه ,السريع وعدـ التباث  واالستقراربالديناميكية والتغيير 

. االمور وتمؾ الموضوعات تتسـ بانيا واسعة ويصعب استخداميا

انها ":وٌستر" ٌعنً حسب معجم  public relationنذكر التعرٌف اللغوي لهذا المصطلح -أ

 او نقابة او شركة او حكومية او ىيئة مف الييئات القامة عالقات نشاط مؤسسات صناعٌة
سميمة مجدية بالجميور العاـ وبفئات ىذا الجميور المتنوعة كالمستيمكيف او الموظفيف او 

 .1المساىميف وغيرىـ وذلؾ بغية التكيؼ وتفسير النشاط االجتماعي

 :ويعرفيا ابراىيـ اماـ بقولو -ب

نشر المعمومات واالفكار والحقائؽ مشروحة مفسرة لجماىير المؤسسة وذلؾ بغية الوصوؿ "
 2".الى االنسجاـ او التكيؼ االجتماعي بيف المؤسسة والجماىير 

 :ويعرفياالدكتور محمود الجوىري عمى انيا - ج

فف معاممة الجميور وكسب رضائو او الفف الذي يرسـ الطريؽ لمحصوؿ عمى رضا "
 .3"الجماىير وتحقيؽ المصمحة العامة

واوضح ىذا التعريؼ التركيز عمى اف العالقات العامة فف يحتاج الى ميارة وحسف تصرؼ 
وتجويد مستمر في تعامميا مع الجميور وتحقيؽ كسب ثقتو عمى اف يتـ ذلؾ وفقا لسياسة 

 .مرسومة ومخططة لمحصوؿ عمى تمؾ الثقة والوصوؿ الى تحقيؽ مصمحة الجانبيف

 

 :التعاريف االجنبية

                                                             
14.ص-1968مكتبة االنجلو المصرٌة ,القاهرة  ,2ط,فن العالقات العامة واالعالم,ابراهٌم امام  1  

84 ص1998,دار الشروق ,2ط,صالح خلٌل ابو صبع العالقات العامة واالتصال االنسانً  2  
39ص,1964,الدار القومٌة للطباعة والنشر ,القاهرة,دلٌل العالقات العامة للمؤسسات والشركات ,محمود دمحم الجوهري  3  
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 : كما عرفيا المعيد البريطاني لمعالقات العامة-

 1"الجيود المقصودة والمخططة والمستمرة القمة الفيـ المتبادؿ بيف اي منظمة وجماىيرىا"

وتعريؼ المعيد البريطاني لمعالقات العامة في رأي الكثيريف مف خبراء ىذا التخصص انو -
مف اكثر التعاريؼ تحديدا وشموال حيث انو يحممفي ثناياه مقومات العالقات العامة ويستند 
الى اساس عممي يتمثؿ في التخطيط المقصود لمقياـ بانشطة محددة مف اجؿ تحقيؽ الفيـ 

ليس ىذا فحسب اينما ينص ايضا عمى استمرار ىذه ,بيف المؤسسة وجماىيرىا المختمفة
وبذلؾ يشتمؿ عمى وظائؼ العالقات العامة وىي البحوث وجمع المعمومات التي ,الجيود

 .تستيدؼ التعرؼ عمى االتجاىات واالراء الحالية لمجماىير

 :تعريف جمعية العالقات العامة االمريكية-

نشاط اي صناعة او اتحاد او ىيئة او مينة او اي منشاة أخرى في بناء وتدعيـ عالقات "
 2".سميمة ومنتجة بينيا وبيف منتيجة بينيا وبيف فئة مف الجميور

 :تعريف قاموس اكسفورد

العالقات العامة ىي الفف القائـ عمى اسس عممية البحث انسب طرؽ التعامؿ الناجحة "
المتبادلة بيف المنظمة وجميورىا الداخمي والخارجي لتحقيؽ اىدافيا مع مراعاة القيـ والمعايير 

 3".االجتماعية والقوانيف واالخالؽ العامة بالمجتمع

 

 

 :أما الجمعية الدولية لمعالقات العامة فتعرفيا عمى انيا
                                                             

22ص’1992,مكتبة القاهرة الحدٌثة,القاهرة,2ط,العالقات العامة ,  احمد كمال احمد 1  
38ص, مكتبة الفالح, 1ط,مدخل الى العالقات العامة, صالح لٌري 2  

20 ص2015,عمان,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة , ادارة العالقات العامة وتنظٌمها , منال هالل المزاهرة   
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وظيفة ادارية دائمة ومنظمة تحاوؿ المؤسسة العامة او الخاصة عف طريقيا اف تحقؽ مع "
وذلؾ بتقييـ الراي العاـ ,الفيـ والتاييد والمشاركة ,مف تتعامؿ او يمكف اف تتعامؿ معيـ

المتعمؽ بيا مف اجؿ ربط سياستيا واجراءتيا قدر االمكاف لتحقيؽ تعاوف مثمر اكبر ومقابمة 
 .1"المصالح العامة بدرجة اكفأ عف طريؽ المعمومات المخططة ونشرىا

 :تاريخ العالقات العامة

    يبدوا اف اصطالح العالقات العامة بمعناه الحديث قد استخدـ الوؿ مرة في السنوات 
 .االخيرة مف القرف التاسع عشر 

عمى ,كاف االىتماـ منصبا عمى تسجيؿ االعماؿ اليامة لكؿ فرعوف :الحضارة الفرعونية-أ
حائط واعمدة المعابد الكبيرة وداخؿ المقبر التي كانت تحظى باىتماـ خاص لدى افراد 

 .الشعب

    وكاف الكينة ىـ الوسطة التي تتولى االتصاالت بيف الفرعوف باعتباره ممؾ وبيف افراد 
الشعب وكاف ىؤالء الكنة يقوموف باالمساؾ بخيوط العالقات العامة داخؿ المممكة او 

ويستخدموف في ذلؾ اسموب االجتماعات التي كانوا يعقدونيا ,االمبراطورية التابعة لمفرعوف 
ويختاروف المناسبات الشعبية او الدينية مثؿ مواسـ الحصاد ,في المعابد وكذلؾ أوراؽ البردي 

  2.او موسـ فيضاف النؿ لتوصيؿ المعمومات والتوجييات مف الفرعوف الى الشعب 

 

 

 :في عصر الحصارة البابمية وحصارة آشور في ارض العراق-ب

                                                             
39-38ص,مرجع سبق ذكره , صالح لٌري 1  

12دت ص ,مكابة عٌن شمس ,القاهرة,الطبعة الثالثة ,من الناحٌتٌن النظرٌة والتطبٌقٌة ,أصول العالقات العامة , حسن دمحم خٌر الدٌن 2  
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     فقد شيد توسعا في استخداـ الورؽ كأداة لتوصيؿ المعمومات واالخبار بيف أفراد الدولة 
ونشأ مايمكف اعتباره صحفا تسجؿ فييا االحداث السياسية والعسكرية لممجتمع وكذلؾ كاف 

كما كانت تستخدـ االعياد والمناسبات ,يسجؿ فيياما كاف يود المموؾ واالمراء ابالغو لمناس
 .1البالغ الناس باالخبار اليامة

 :الحضارة اليونانية-ج

     فقد اعتمدت في توصيؿ االخبار وبث االفكار عمى فف الخطابة في طرح افكار 
وكذلؾ أسموب المؤتمرات واالجتماعات التي كانت تشيد مناظرات بيف ,الفالسفة اليونانييف 

 .اصحاب الفمسفات المختمفة وذلؾ لكسب تاييد الراي العاـ لفمسفة ما

 :الحضارة الرومانية-د

صوت الشعب مف صوت  )     فقد اىتمت بما يعرؼ اليـو بتعبير الرأي العاـ ورفعت شعار
وقد نشط في ىدا المجاؿ كؿ مف الشعراء واالدباء , او اف ارادة الشعب ىي مف ارادة هللا (هللا

صحيفة لنشر )واستخدـ يوليوس قيصر,الذيف كانوا يتولوف توجيو الجماىير الى اعماليـ 
 .والترويج لممبادئ والقيـ التي كانت سائدة في تمؾ الحضارة  (مجمس الشيوخ)نشاط 

 

 

 

 : الحضارة االسالمية-ه

                                                             
34ص,2006,االسكندرٌة ,مؤسسة شباب الجامعة ,االتصال والعالقات العامة فً المجتمع المعاصر , عزٌب عبد السمٌع  1  
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عمى االقناع واقامة البنية والدليؿ  (االسالـ)     اعتمدت في دعوتيا الى الديف الجديد 
واعتمد اسموب الشورى في اتخاد القرارات ونشر الديف مف خالؿ دعاة ,المعنوي والمادي 

 .1منتوريف في المساجد ومف خالؿ االحتفاالت الدينية واالجتماعية المختمفة

 :العصر الحديث

ونقصد بو الفترة منذ اواخر القرف التاسع عشر وحتى االف فقد اسيمت بعض العوامؿ  (1
زيادة -الثورة الصناعية-االزمة االقتصادية الكبرى-قياـ الحربيف العالميتيف)واالحداث 

كؿ ىذه العوامؿ وغيرىا (التقدـ اليائؿ في وسائؿ االتصاؿ-الوعي والتعميـ لدى االفراد
 .ساىمت في بروز اىمية انشطة العالقات العامة

    وفي الحقيقة فاف فترة مابيف الحربيف العالميتيف قد شيدت بالفعؿ النشاة الحديثة لمعالقات 
كما شيدت انشاء جمعيت لمعالقات العامة واصبحت ذا ,العامة مف حيث الفمسفة الفكرية 

فكر وتطبيؽ متطور ونذكر في ىذا المجاؿ احد الرواد االوائؿ اصحاب الفضؿ في ظيور 
ابو العالقات العامة )الذي يمكف اف يعتبر بحؽ(ايفي لي)فكرة ضج لمعالقات العامة ىو

 ومابعدىا 1903والذي نجح في اسس وبرامج الغمب الشركات االمريكية منذ عاـ ,(الحديثة
كما نجح ؼ اف يصبح اوؿ مف استخد االعالف كوسيمة مف وسائؿ ممارسة انشطة العالقات 

 .العامة وتنفيذ برامجيا واخراجيا مف بعض االزمات مع بعض فئات الجميور

الى اف تقـو المنظمات والمؤسسات باعالف سياساتيا لمجميور واف  (ايفي لي)    وقد دعا
تطمعو عمى الخمفيات والدواعي التي تستند الييا في تحديد اىدافيا باعتبار اف ذلؾ افضؿ مف 

 .ترؾ المجاؿ لمشائعات واالقاويؿ التي يتداوليا الناس عف المنشاة

     كما دعا كذلؾ الى ضرورة وجود نشاط العالقات العامة في اتجاىيف بحيث يحتـر 
وجيات نظر الجميور التي تشكؿ الراي العاـ وتكوف كيمزة وصؿ بيف ادارة المنشاة 

                                                             
227ص2005-1ط,عمان,دار صفاء,االتصال والعالقات العامة, عدنان محمود الطوباسً,  ربحً مصطفى علٌان 1  
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وفي ىذا المجاؿ اقترح ,والجميور بحيث تكوف حريصة عمى ايجاد توازف بيف مالح الطرفيف
الذي يؤكد عمى ضرورة مراعاة وجيات نظر الجميور  (اعالف المبادئ)مشروع (ايفي)

 ومف العمماء االخريف الرواد الذي كانت ليـ 1واحتراميا عند وضع خطط وسياسات المنشاة
جيود عظيمة في مجاؿ العالقات العامة كؿ مف آموس كنداؿ وادوارد بيرنيزوالتوف مايو 

 .ـ1929وجوف ىيؿ وغيرىـ مف العمماءاالفذاذ

    وبعد ذلؾ تطورت العالقات العامة تطورا كبيرا وانشئت جمعيات كثيرة متخصصة في 
 تـ انشاء اوؿ كمية متخصصة 1948ىذا مجاؿ مثؿ معيد العالقات العامة البريطاني عاـ 

 1955ثـ انشئت جمعية العالقات العامة االمريكية وفي عاـ ,ـ1949في جامعة ميرالند عاـ 
اعمف عف انشاء الجمعية الدولية وتبعيا انشاء جمعيات مماثمة لمعالقات العامة في العديد مف 

 .الدوؿ االوروبية

   نمخص مف ذلؾ اف العالقات العامة مرت بتطورات عديدة ساعدت عمى انتشارىا وتطورىا 
لكسب ثقة الجماىير وتحقيؽ ربح مادي ومعنوي يعود عمى المؤسسات االجتماعية 

 :مف اىـ تمؾ التطورات مايمي,والخدمية

بؿ ,لـ تعد العالقات العامة مجرد انشطة او مجيودات يقـو بيا اناس غير متخصصيف -
 .اصبحت مينة ليا عممياتيا ومراحميا

كونت العالقات العامة لنفسيا قاعدة معرفية استمدت اصوليا مف العمـو النفسية -
 . واالجتماعية واالدارية لفيـ الجميور وخصائصو النفسية

امكف بمورة مفيـو العالقات العامة بحيث اصبح واضحا الفرؽ بينو وبيف غيره مف المفاىيـ -
 .2الشائعات, االعالف,االخرى التي قد يخطط البعض الفرؽ بينيـ مثؿ الدعاية

                                                             
225-224-مرجع سبق ذكره ص, ربحً مصطفى علٌان 1  

16,17ص,م1975منشورات عدٌدة ,بٌروت,ترجمة فرٌد انطونٌوس ,العالقات العامة , جان شومبلً وٌدن هوٌسمان 2  
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 :العالقات العامة في المؤسسات

     يذىب الخبراء السيما مف وجية النظر االقتصادية اف ابرز القطاعات التي تيتـ 
المجتمع تتركز في ثالث قطاعات وىي الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات اذ يشمؿ قطاع 
 الخدمات انشطة مثؿ البنوؾ والتاميف والنقؿ والتعميـ واالتصاالت فالكفاءات البشرية تعد امرا

اساسيا في جميع القطاعات ويجب تطوير ىذه الكفاءات وتعمؿ العالقات العامة عمى تحقيؽ 
ويمكف ايجاز ابرز ,االىداؼ المرجوة مف الشركة وذلؾ مف خالؿ اشباع احتياجات المجتمع

 :المياـ االساسية لمعالقات العامة وبالتالي

 . العمؿ عمى تغيير االستراتيجيات المتبعة لدى المؤسسة مف اجؿ النمو والتوسع-

داخميا او )التعرؼ عمى المشاكؿ المستقبمية التي يمكف اف تحدث وتواجييا االدارة سواء -
 .(خارجيا

 .المساعدة عمى بناء صورة جذابة لممنظمة-

     يمعب قطاع الخدمات دورا اساسيا في االقتصاد اذ يقـو عمى مد جسر تواصؿ بيف 
اذ انيا تقـو عمى زيادة ,وىذا ىو السبب الرئيسي في زيادة االىتماـ بيا,المنتجيف والمستيمكيف
كما يجب االىتماـ بقطاع الخدمات النو االساس في تنشيط االقتصاد ,المنافع لممستيمكيف 

بشكؿ عاـ وفي بعض الدوؿ النامية يالحظ اف ىناؾ اىتماما كبيرا في العالقات العامة 
الف تمعب دورا اساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية كما انيا ,وتحسيف فعالية موظفييا

كؿ ىذا مف اجؿ المحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة ولوحظ ,تعمؿ عمى مواكبة التطورات الحديثة 
في بعض الدوؿ النامية بروز موجة جديدة مف التغيرات االجتماعية اجتاحت البالد خالؿ 

 .1العقود االخيرة الماضية

                                                             
75ص,دار الثقافة .1,2011ط,المدخل الى العالقات العامة , عبد الرزاق دمحم الدلٌمً 1  
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وتحديدا تحفيز المواطنيف عؿ زيادة ,    كما اف العالقات العامة قائمة عمى مبدا التحفيز
كما اف االىتماـ بالزبوف بعد االساس ,االقباؿ عمى المنتجات والخدمات التي تقدميا المنظمة 

كما اف ىناؾ نظاما خاصا باستجواب الموظفيف الذيف يقوموف ,في تقديـ وصناعة الخدمة 
عمى صنع القرار كما يجب اف يكوف ىناؾ عقوبة في حاؿ عدـ  الوصوؿ الى االىداؼ 

المرغوب في تحقيقيا ويجب عمى المنظمة القياـ بتحفيز الموظفيف وتدريبيـ وتجييزىـ مف 
اجؿ اداء افضؿ كما يجب عمييا اف تكوف قادرة عمى زيادة قدرتيا االنتاجية في حاؿ زيادة 

وكذلؾ ,كما يجب عمييا توظيؼ موارد اضافية ,الطمب عمى المنتجات والخدمات التي تقدميا 
 .زيادة النتاجية مف خالؿ دفع العامميف في مجاؿ العمؿ االضافي 

    وكما ذكرنا سابقا يجب االىتماـ بالميارات البشرية مف خالؿ القدرة عمى زيادة االنتاجية 
كما اف وظيفة ,واف تراعي المنظمة الشرائح االجتماعية المختمفة ,كما يجب تحفيز العماؿ 

العالقات العامة ىي الحفاظ عمى جسر مف التفاىـ والتواصؿ المتبادؿ بيف المنظمة 
 .1والجميور

 :إدارة العالقات العامة في الييكل الوظيفي والعوامل التي تتحكم فيو 

     يتوقؼ وجود العالقات العامة ونجاحيا في أية مؤسسة عمى مدى اقتناع االدارة العميا 
باىمية ىذه الوظيفة واقتناعيا بضرورة تييئة ظروؼ الممارسة الفعمية ليا مف خالؿ جميع 

 .وعف طريؽ ادارة متخصصة لقيادة ىذا العمؿ مف ناحية اخرى ,العامميف بيا مف ناحية 

     وليذا ترتفع مكانة المسؤوؿ في ممارسة النشاط ىذا في كثير مف الييئات التي تعترؼ 
بدور العالقات العامة ومسؤوليتيا الى مسؤولية االدارة العميا فنجد اف ىذا السؤوؿ يشغؿ 
درجة نائب الرئيس لكي تكوف لو سمطة توجيو االدارات الفرعية واضفاء لمسات العالقات 

 .العامة عمى انشطتيا

                                                             
76,78مرجع سبق ذكره ص, عبد الرزاق دمحم الدلٌمً  1  
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    باالضافة الى مشاركتو الفعمية في اتخاد القرارات العميا مما يتيح لو التطبيؽ المبائر 
لمبادئ العالقات العامة في التوفيؽ بيف مصمحة المؤسسة ومصالح الجماىير ووضع 

السياسات التي تحظى بالثقة الجماىير واحترامو وتساعد عمى توطيد سمعة المؤسسة ونقاء 
 .صورتيا في اذىاف الجماىير

    وفي الوقت الذي ترتفع فيو مكانة ادارة العالقات العامة في بعض المؤسسات والمنظمات 
وخاصة في الدوؿ المتقدمة نجد اف بعض المؤسسات في الدوؿ النامية تاخد بالحؿ الوسط 
فتنشئ بيا ادارات متوسطة الحجـ والمكانة وتترؾ ليذه االدارات فرصة في رفع توصياتيا 

 .لالدارة العميا التي قد تاخد بيا حسب ماتراه طبقا لفمسفة القائميف عمييا

    كما تمجأ بعض المؤسسات الى انشاء ادارة صغيرة الحجـ والمكانة او حتى اسناد ىذه 
الوظيفة الى االدارات االخرى مجارات منيا لما ىو سائد في معظـ المؤسسات دوف اقتناع 

وتاخد بعض المؤسسات باالسموب المركزي الدارة العالقات ,حقيقي بوظيفة العالقات العامة 
العامة حيث يتركز جميع العامميف باالدارة في المقر الرئيسي بينما يمجاالبعض الى االسموب 

 .1الالمركزي حيث يصبح لكؿ فرع مف فروع المؤسسة ادارة العالقات العامة الخاصة بيا 

 

 

 

 :العوامل التي تتحكم في الشكل التنظيمي الدارة العالقات العامة

 :عدد فئات الجميور المتصمة بالمنشاة:اوال

                                                             
316ص,2011,دار المسٌرة,1ط,العالقات العامة,دمحم صاحب سلطان 1  
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    يختمؼ عدد فئات الجميور مف منشاة الخرى فبينما نجد اف منشاة ما تتفاعؿ مع 
جماىير عديدة فكمما كاف عدد الفئات  اكثر كمما استمـز ذلكاف تكوف ادارة العالقات العامة 

 .كبيرة وتشمؿ ادارات واقساـ

 :المركز المالي لممنشأة:ثانيا

    اي كمما كاف مركز المنشأة المالي كبيرا انعكس ذلؾ عمى ميزانية العالقات العامة بحيث 
يكوف نصيب العالقات العامة كبيرا وبالتالي تستطيع االداراة االنفاؽ عمى اوجو النشاط 

 .المختمفة

 : طبيعة نشاط المنشأة:ثالثا

    فاختالؼ النشاط يؤدي الى اختالؼ نوعية الجماىير المتعاممة مع المنشأة وعندما نحسف 
في المؤسسة االعالمية نجدىا تتعامؿ مع نوعيات مختمفة مف الجماىير تتطمب تنظيما معينا 

 .في اجارة العالقات العامة

 :  مدى اقتناع االدارة العميا بأىمية وظيفة العالقات العامة:رابعا

    يعتبر ىذا العامؿ مف اىـ العوامؿ التي تؤثر وتتحكـ في الشكؿ التنظيمي الدارة العالقات 
العامة فكمما كاف ىناؾ اقتناع مف جانب االدارة العميا في المنشأة باىمية العالقات العامة 
واىمية االنشطة التي تقـو بيا وقدرتيا عمى تحقيؽ اىداؼ المؤسسة كمما انعكس ذلؾ في 

 .المستوى االداري الذي تخصصو االدارة العميا لمعالقات العامة 

كذلؾ التبعية االدارية وحجـ الميزانية التي تخصصيا االدارة العميا وقد يكوف ىناؾ اقتناع -
غير تاـ لوظيفة العالقات العامة ويترتب عميو اىماؿ بعض متطمباتيا كأف يكوف في الميزانية 

او في الرجاؿ الممارسيف لمعمؿ مف حيث العدد او المؤىؿ او في المستوى االداري او 
 .المغضوب عمييـ او مف لو واسطة لراحتو مف كـ العمؿ في المنشاة 
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    العالقات العامة ىي مسؤولية ادارة الجياز قبؿ اف تكوف مسؤولية االدارة المختصة بيا 
   1وذلؾ اف العالقات العامة ىي سياسات واعماؿ قبؿ اف تكوف اتصاالت وا عالما

 :نشر الحقائق ىو السبيل لمقضاءات عمى الشائعات-

ال يكوف ,      كثيرا ماتواجو المنظمات العامة بشائعات تتناقميا وترردىا الجماىير وغالبا
عمى اف ذلؾ الينفي انو في ,ليذه الشائعات معايير محكمة مف الدالئؿ والشواىد والبراىيف 

ولكف بصفة عامة تكوف غالبية الشائعات المتناقمة ,بعض الحاالت تكوف الشائعات صادقة 
 .وغير صحيحة

     ولقد اسفرت عديد مف الباحثيف او االبحاث السموكية عمى اف الشائعات تنتج عف وجود 
وكذا وجود غموض في موقؼ معيف فاذا كاف الموضوع , مصمحة او اىتماـ بشيء معيف 

اليثير اىتماـ الشخص فمف يكوف لديو حينئذ سبب ألف يطمؽ شائعات عف ىذا الموضوع 
كذلؾ اذا لـ يكف ىناؾ غموض او ليس في موقؼ معيف فمف يكوف لدى الشخص ايضا ,

كذلؾ اذ لـ يكف ىناؾ غموض اوليس في موقؼ ,سبب الطالؽ شائعات عف ىذا الموضوع
معيف فمف يكوف لدى الشخص  ايضا  سبب الطالؽ شائعات حيث اف لديو معمومات ودالئؿ 

 .واضحة عف الموقؼ

و الغموض (المصمحة)     وطالما اف الشائعات تعتمد بصفة عامة عمى كؿ مف  
بالنسبة لمخص فانيا تميؿ الى التغيير في تفاصيميا عندما تمر مف شخص الى  (الغموض)

آخر لكف مع االبقاء عمى الموضوع العاـ فكؿ شخص يختار مف الشائعة التفاصيؿ التي 
وقد يعدؿ - تتناسب مع مشاعره الخاصة وحالتو النفسية وكذا مع اىتمامو واستداللو الخاص

االفراد بعض التفاصيؿ سواءا بوعي او بدوف وعي حتى يعبروا عف النواحي والمجاالت 
 .االساسية الىتماميـ بموقؼ معيف
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 .1مثاؿ ذلؾ قد تنطمؽ شائعة بيف الجماىيرعمى اف ىناؾ خمسة طالب في احدى المدارس 

    قد توفوا بسبب فساد الوجبات الغذائية المقدمة ليـ او بسبب تموث مياه الشرب بالمدرسة 
وما تمبث اف تنتقؿ الشائعة مف شخص الخر وكؿ شيء يرفع مف ,او غير ذلؾ مف االسباب 

 .رقـ الوفيات بيف الطالب حتى تصؿ الشائعة في النياية الى وفاة خمسيف طالبا

    والذي حدث ىنا ىو اف كؿ شيئ نظر الى الموضوع مف وجية مشاعره واحاسيسو 
ومف ثـ فرقعة الى رقـ الوفيات ,الخاصة والتي تنحصر في شكؿ مخاوؼ وقمؽ عمى اوالده

كاف بمثابة تجسيـ لمدى خطورة الموقؼ وتنبيو المسؤوليف الى سرعة التدخؿ لمعالجة ىذا 
 .الموقؼ الخطير

     وحيث اف الشائعة كما سبقت االشارة الييا غير صحيحة في غالب االحواؿ فانو مف 
الضروري لممنظمة المعينة اف تسيطر عمى ىذه الشائعة وذلؾ بالبحث عف سبب اطالؽ ىذه 

 .الشائعة ونشر المعمومات عف الموقؼ

     وىكذا نرى انو يمكف ايقاؼ الشائعة او اضعافيا عندما يعرض جياز العالقات العامة 
وفي ىذا المجاؿ يفضؿ ,كافة الحقائؽ اماـ الجماىير حيث تزيؿ بذلؾ الغموض عف الموقؼ 

نشر الحقائؽ والمعمومات عمى الجماىير بدوف ذكر الشائعة او ترديدىا اذ اف سماع 
الجماىير لمشائعة مرة اخرى في ىذا الوقت قد يجعؿ بعضيـ يسمعيا وييتـ بيا بدال مف اف 

وبصفة عامة يجب ايقاؼ .يسمع الرد عمييا مف جانب جياز العالقات العامة بالمنظمة 
بمجرد معرفة موضوع الشائعة )الشائعة بسرعة كمما امكف ذلؾ حيث اف االفراد بمميوف 

 .الى تحريؼ االحداث المستقبمية وتاويميا لكي تطابؽ الشائعة التي صدقوىا(وتصديقيا 
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    ومف االفضؿ اف تصدر الحقائؽ مف شخص يثؽ بو الناس باعتبار انو في موقع يتيح لو 
ويكوف ليذه الشخصية اثرىا في كسب ثقة الجماىير وتحريؾ مشاعره . معرفة حقائؽ االمور

 1.بالمعمومات والحقائؽ لتحويؿ اتجاه الجميور الى اتجاه جديد مرغوب

 :وظائف ونشاطات المكمف بالعالقات العامة

اذا كاف نشاط العالقات العامة يعد تعبيرا عاما عف نشاط المنشأة ككؿ فاف العامميف في -
لذلؾ فاف اختيار ,ىذا المجاؿ يعتبروف اداة تعبير عف اىداؼ وسياسات المنشأة اماـ الجميور

االفراد في مجاؿ العالقات العامة يحظى باىتماـ خاص في المنشأة الحديثة حيث يكوف 
 .ىدؼ المسؤوليف الى السعي الى توفير الشروط والمواصفات االتية في العامميف بيذا النشاط

وتمتد ابعاد ىذه االخالقيات ,    توافر االخالقيات التي تكفؿ الممارسة عمى أسس سميمة
تشمؿ الصدؽ واالمانة والسمعة الطيبة والسموؾ القويـ وغيرىا مف المعايير والقيـ واالنماط 

ومف المعمـو اف السمعة الطيبة واالخالؽ ,االخالقية الالزمة لممارسة مينة العالقات العامة 
الفاضمة تعبر عنيا سمات مستمدة مف التاريخ االجتماعي لمفرد والذي ىو محطة تاريخ 

االسرة ومستواه الثقافي والتعميمي والميني ونشاطاتو المختمفة وبصفة خاصة نشاطاتو الفكرية 
 .وغيرىا مف السمات التي يمكف في ضوئيا تقدير المستوى االخالقي لمفرد وسمعتو

ويشمؿ ذلؾ االستقرار العاطفي واالتزاف العقمي والقدرة عمى فيـ ,قوة وتكامؿ الشخصية -
وحسف التعبير عف وجية ,الناس والقدرة عمى رؤية االشياء واالمورمف وجية نظر االخريف 

والقدرةعمى تكويف صداقات بسيولة والدبموماسية في ,واليدوء مع عدـ االنفعاؿ ,نظره بوضوح 
واف ينصرؼ اىتمامو الى كؿ ماىو خارج الذات ولديو رغبة اكيدة في ,التعامؿ مع الناس 

 .2مساعدة الناس واالىتماـ بمشاكميـ

                                                             
 . 327ص,مرجع سبق ذكره ,دمحم الدبس السردي  1 
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الموضوعية في االقواؿ واالفعاؿ وفي الحكـ عمى االمور مستندة في ذلؾ الى حقائؽ -
مدعمة بالبحوث والدراسات التجريبية التي توصؿ الى تفسيرات عممية وحقائؽ مدعمة 

بالبحوث والدراسات التجريبية التي توصؿ الى تفسيرات عممية والبعد عف اي تحيز لشعوره 
 .الشخصي

توافر ميارة التحدث والتخاطب وقوة االقناع ايضا فاف القدرة عمى االستماع ىي جزء ىاـ -
 .وجوىري مف خبرة االتصاؿ

االلماـ باالصوؿ واالسس العممية لمعالقات العامة وبطرؽ تحميؿ وقياس الرأي العاـ -
واتجاىات واراء المجموعات التي تتعامؿ معيا المنظمة سواء كانوا عامميف او عمالء او 

كذلؾ ,كذلؾ التاثير في ىذه االتجاىات وتوجيييا,مساىميف او المجتمع المحمي او العاـ
االلماـ بالدراسات العممية المرتبطة بالعالقات العامة كعمـ االجتماع مثال وغيرىا مف العمـو 

وبذلؾ يكوف ,التي تمقي الضوء عمى مكونا وابعاد النفس البشرية واالتجاىات النفسية لالفراد
في مقدور اخصائي العالقات العامة فيـ الناس ودوافعيـ لمتصرؼ معيـ ىذا الى جانب 

توافر الخبرة العممية في الميداف ىذا والقدرة كذلؾ عمى االعداد السميـ لبرامج العالقات العامة 
وتصميـ وتنفيذ الرسائؿ والنشرات االعالمية وتحديد الوسائؿ االعالمية ,والحمالت االعالمية 
 1.المناسبة لكؿ موقؼ 

 :دور موظف العالقات العامة والميارات المطموبة ليذه الوظيفة

     موظؼ العالقات العامة يعتبر الواجية الرئيسية الي مؤسسة وبالتالي يجب عميو في 
المقاـ االوؿ حسف المظير والباقة وحسف التعامؿ مع االخريف فيو يساعدىا عمى تحقيؽ 

 :اىدافيا وفيمايمي ابرز المياـ والواجبات التي يؤدييا موظؼ العالقات العامة

                                                             
82,83,ص,مرجع سبق ذكره , علً عجوة  1  



 الجانب النظري                                                                            الفصل األول

 

33 
 

وشرح السمعة او الخدمة التي تنتجيا وذلؾ بمغة سيمة بسيطة ,تعريؼ الجميور بالمنشاة -
 .بغية اىتماـ الجميور بيا

او اي تعديؿ او تغيير فييا بغية قبولو اياىا والتعاوف ,شرح سياسة المؤسسة الى الجميور -
 .1معيا

متابعة االخبار التي تنشر عمى الجميور حوؿ المنشأة والتأكد مف صحة ذلؾ مف حيث -
 . الشكؿ والموضوع

 .حماية المنشأة مف اي ىجـو قد يقع عمييا نتيجة اخبار كاذبة او غير صحيحة عنيا-

 .اخبار االدارة العميا لممنشأة برد فعؿ سياساتيا بيف فئات الجميور المختمفة-

 .ورفعيا الييا,بحث وتحميؿ وتمخيص جميع المسائؿ التي تيـ االدارة العميا -

 .تشجيع االتصاؿ بيف المستويات االدارية والمستويات الدنيا في المنشأة- 

التأكد مف أىداؼ المنشأة وأغراضيا واعماليا تمقى االىتماـ الكافي مف فئات الجميور -
 .المختمفة

التنسيؽ بيف االدارات المختمفة في المنشأة لتحقيقر االنسجاـ بيف بعضيا وبينيا وبيف -
الجميور الداخمي والخارجي وسائر المؤسسات ولمصالح المؤسسات الرسمية وغير 

السيما ىيئة االستعالمات عف طريؽ تبادؿ المعارؼ والبيانات واالحصاءات لتنسيؽ ,الرسمية
 .وربط السياسات المختمفة لسائر الفروع في الدولة,العمؿ العمؿ وتحقيؽ التعاوف 

بث الشكاوي والرغبات التي تتصؿ باعماؿ المؤسسة في شتى فروعيا بازالة مايقع عمييـ -
وازالة اسبابيا ورفع التقارير الى المسؤوليف عف المسائؿ العامة التي ,مف غش او اىماؿ 
 .او بحثا عاما بالتماس أسباب العالج واتخاذ القرار السديد ,تقتضي عالجا ميما

                                                             
323ص,عمان,دار صفاء للنشر والتوزٌع  , 1,2005االتصال ةالعالقات العامةط,عدنان محمود الطوباسً , ربحً مصطفى علٌان  1  
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والقوانيف عف المشروعات والخطط ,تجميع البيانات واالحصاءات والخالصات الوافية -
  1.وحفظيا وفقا لنظاـ واضح يتيح االنتفاع في االعالـ واالستعالـ في اسرع وقت,وترتيبيا 

 :العالقات العامة ودورىا بالنسبة لممنظمة وجميورىا 

فاف ثمة مزايا ,   فضال عما تقدـ مف سرد لدور ومياـ العالقات العامة بوظيفتيا االساسية 
 :اخرى لممنظمة وجميورىا الداخمي والخارجي وىي 

ضمف باب المزايا التي تقدميا العالقات العامة لممنظمة تؤكد الدراسات :بالنسبة لممنظمة-أ
في ىذا االطار عمى اف احدى مياـ العالقات العامة تتمثؿ ببناء الصورة الذىنية االيجابية 

لممنظمة لدى جماىيرىا مف خالؿ تفسير الحقائؽ والدفاع عف السياسات واالنشطة التي 
تساعد عمى تكويف سمعة المنظمة واعادتيا الى صورتيا الطيبة عند حموؿ االزمات واليزات 

 :تستطيع مف خالليا المحافظة عمى بقاء واستمرارية المنظمة وىي ,التي تمـ بالمنظمات 

 

 

 الدعاية والترويج لممساعدة عمى تييئة السبؿ لنشر وقبوؿ االفكار والمنتجات الجديدة -

ويمكف مف خالليا خمؽ االنتماء بيف فريؽ العمؿ وزيادة ما يبدلونو مف ,الدوافع الداخمية -
 .جيد في عمميـ

 .ازالة سوء الفيـ مف خالؿ تفسير الحقائؽ لممنظمة وجماىيرىا-

الفرص الجديدة التي تساىـ العالقات العامة في اكتشافيا لممنظمة كاالسواؽ الجديدة -
 .المنتجات الجديدة والوسائؿ المستخدمة واالفكار

                                                             
324ص ,مرجع سبق ذكره , عدنان محمود الطوباسً, ربحً مصطفى علٌان 1  
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حماية الوضع الحالي لممنظمة مف خالؿ زيادة ادراؾ الجماىير عف انشطة المنظمة -
 .وسياستيا وقيميا الحقيقية

التغمب عمى عزلة االدارة العميا حتى تتمكف مف االحاطة بمجريات االمور كافة سواءا -
 1.داخؿ أو خارج المنظمة

 :بالنسبة لمجميور الداخمي-ب

تيدؼ مف خاللو الى مساعدة الفرد عمى ,    تمعب العالقات العامة دورا في التوجيو الميني 
تفيـ حقيقة نفسو بالطريقة التي تمكنو مف بذؿ قدراتو واستغالؿ مواىبو في الناحية التي تعود 

 .عميو وعمى مجتمعو بالفائدة والمنفعة

اال اف ىذه الميوؿ ,تشكؿ ميوؿ الفرد قيمة حيوية في اختيار المينة التي يرغب في مزاولتيا-
اذ اف قدرات الفرد واستعداداتو وميزاتو , وحدىا غير كافية لتحديد نوع العمؿ الذي يصمح لو
فانيا تعطينا صورة واضحة عف اصمح ,الشخصية اذ ماطبقت مع مطالب الميف المختمفة 

 .2عمؿ يمكف لمفرداف يقـو بو بنجاح 

كما اف العالقات العامة تساعد الفرد حتى يقرر مايصمح لو مف عمؿ بعد اف تمده -
 .بمعمومات كافية تشمؿ

المعرفة التامة لقدراتو واستعداداتو وميولو وسمات شخصيتو بالقدر الذي يعنيو عمى تفيـ -
 .حقيقة نفسو 

 .المعرفة الدقيقة بمطالب المينة المختمفة التي تالئـ ميولو وقدراتو واستعداداتو-

تقدير المدى الذي تتطابؽ فيو قدراتو الشخصية مع مطالب االعماؿ التي يقع عمييا -
 االختيار 

                                                             
257,259ص,1997عٌن شمس,مكتبة  ,القاهرة ,1ط,مدخل ادارة , العالقات العامة والتنظٌم, حنان فاروق شكري 1  

18ص,1961,مطبعة المعارف ,بغداد ,1ط,تكوٌن الشخصٌة , نوري الحافظ  2  
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 .1الفرص التدريبية المكفولة بعد التحاقو بعممو-

 .وتمؾ المزايا تحققيا العالقات العامة كخدمات تسييمية لجميور المنظمة الداخمي 

الذي يساىـ في تفعيؿ العالقات , يمكف االستدالؿ عمى الكيؼ الميني,مف جية اخرى -
فيشتمؿ االوؿ عمى الرضا عف العمؿ وتقبمو ,الرضا واالرضاء ,العامة مف عامميف اساسيف 

 .بوضع عاـ فضال عف تقبؿ الفرد لمنواحي المختمفة لمظروؼ البيئية لمعمؿ

اما االرضاء فيعبر عنو ’اي اف الرضا يشمؿ اشباع حاجات الفرد وتحقيؽ امالو واىدافو 
بمدى كفاءة الفرد واىميتو لمعمؿ وكفاءتو االنتاجية بالطريقة التي يقدره بيا روؤساءه وزمالئو 

 .في العمؿ والمنظمة التي يعمؿ فييا

    كما تساعد العالقات العامة عمى حسف التصرؼ العقمي الذي يقصد بو تدريب النواحي 
ويمكف تفسيرىا بدرجة التفكير واستمراره ,الفكرية المكاف اداء العمؿ عمى الوجو االكمؿ 

والقدرة عمى وضع الخطط واليقظة العقمية التي يجب اف تتوفر لدى الفرد اثناء قيامو بالعمؿ 
 .كما تشمؿ التركيز الذىني بالنسبة  لتنوع العمؿ والمشاكؿ المتعمقة بو

لكوف الموارد , كما تمعب العالقات العامة دورا اساسيا في تنفيذ برامج الصيانة البشرية-
البشرية تعد اصال مف اصوؿ اي منظمة وىذا االصؿ شانو شاف باقي اصوؿ المنظمة 

 .لضماف فاعمية المنظمة

    ومف ىذا المنطمؽ فاف ىنالؾ ادوار تنفيذية وتخطيطية واستشارية تقـو بيا العالقات 
العامة في تنفيذ برامجونشاطات خاصة تبذؿ لممحافظة عمى قدرات االفراد واتجاىاتيـ 

ومعنوياتيـ وتتمثؿ ىذه النشاطات في ضؿ خدمات عديدة تقدـ لمعامميف مثؿ تحسيف بيئة 

                                                             
.دار الجامعات المصدرٌة,االسكندرٌة ,1ط,السلوك التنظٌمً واالداء , حنفً دمحم سلٌمان

1  
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وتنظيـ ساعات العمؿ وتوفير برامج الخدمة االجتماعية وارعاية الصحية وكذلؾ ,العمؿ 
 .1ىذه المزايا تحفز العامميف وابقائيـ في خدمة المنظمة ,توفير برامج االمف والسالمة وغيرىا 

 :بالنسبة لمجميور الخارجي-ج

    يرى الباحثوف اف ممارسي العالقات العامة في المنظمات المختمفة لدييـ مستويات 
 :متعددة اتجاه فئات مختمفة مف جماىير المنظمة الخارجية وىي 

 (التجار,الوسطاء)حيث تتولى العالقات العامة توطيد العالقة بيف عمالء المنظمة :العمالء-
واجراء الدراسات لمتعرؼ عمى اتجاىاتيـ وارائيـ نحو انشطة ومنتجات وخدمات المنظمة 

 .وتوصيؿ النتائج الى االدارة العميا,

ويتـ ذلؾ عف طريؽ االستخداـ المالئـ لقنوات االتصاؿ لموصوؿ الى : وسائؿ االعالـ -
وامدادىـ بالحقائؽ والمعمومات ,جماىير المنظمة وتوطيد العالقات الطيبة مع تمؾ القنوات 

 .عف المنظمة وانشطتيا

يعد جياز العالقات العامة بمثابة نظاـ اتصالي ذي اتجاىيف حيث :المؤسسات التعميمية -
يساىـ في اجراء االبحاث وتبادؿ المعمومات واالفكار بيف المنظمة وتمؾ المؤسسات الثقافية 

 .والتعميمية القائمة في المجتمع 

وتقـو العالقات العامة بميمة توفير انواع المعمومات والحقائؽ عف ارباح :المستيمكوف -
المنظمة او خسائرىا والمنتجات والخدمات ونوعيتيا وكميتيا التي تقدميا الى المستيمكيف 

 .الحالييف 

                                                             
37,379ص  ,1988ذات السالسل , الكوٌت ’ 1ط,ادارةالموارد البشرٌة , زكً محمود هاشم  1  
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يرتبط نشاط العالقات العامة في كثير مف االحواؿ بالمساىميف والمستثمريف :حممة االسيـ -
في مجاؿ عمؿ المنظمة في ضمو ولذا فانيـ في حاجة دائمة لممعمومات كبيانات ا لمركز 

 1.وتفسير واؼ عف مختمؼ التطورات التي حدثت في المنظمة,المالي وتقاريره السنوية 

فيي في حاجة ممحة ,ىنالؾ عالقة تبادلية بيف المنظمات والمجتمع المحيط ليا : المجتمع
الى المعرفة المستمرة بما ىو متاح في ذلؾ المجتمع مف مواد خاـ ومصادر طاقة وعمالو 

ونظـ الضرائب السائدة وخطط التنمية فضال عف ضرورة توثيؽ العالقة مع اعضاء المجتمع 
 .التجاري والمجاالت المتاحة التي يمكف لممنظمة اف تساىـ فييا باستثمار روؤساء امواليا

تساىـ العالقات العامة مف خالؿ انشطتيا المختمفة في حماية المنظمة مف :المنافسوف -
وىذا االمر يتطمب توفير قاعدة مف المعمومات والبيانات عف ,عوامؿ المنافسة التسويقية 

 نشاط المنافسيف وخصائصيـ واماكف تواجدىـ وافضؿ الوسائؿ الممكنة لمواجية القائمة 

تتولى العالقات العامة في المنظمات المعاصرة مسؤولية مواجية :الجماعات المؤثرة
االنتقادات التي تتعرض ليا المنظمة مف قبؿ جماعات الضغط والمجموعات المؤثرة 

بمسؤليتيا االجتماعية لمبيئة المحيطة عف طريؽ تحقيؽ االتصاؿ المبائر وتدعيـ اوامر 
الصمة بيف المنظمة وبيئتيا مف خالؿ التحكـ في جوانب الغموض التي ربما تربط العالقة 

 .بيف المنظمة وبيئتيا 

 :التكنولوجيات الحديثة الموظفة في مصالح العالقات العامة

ووسائؿ االعالـ واالتصاؿ عالقة اعتمادية ,    تعد العالقة بيف ممارسي العالقات العامة 
بالمئة مف 50متبادلة لذلؾ اوضحت في ىذا الصدد دراسات عديدة اف العالقات تسيـ بالنسبة

 2.التغطية االخبارية لوسائؿ االتصاؿ العامة 

                                                             
.362,365ص ,عٌن شمس ’مكتبة ,القاهرة ,1ط,مدخل ادارة ,العالقات العامة والتنظٌم ,  حنان فاروق شكري 

1
  

ٌوسف بن خدة ,جامعة الجزائر ,مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علوم االعالم واالتصال ,العالقات العامة وادارة االزمة ,كموش مراد 

4847,ص,2007-2008  
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    فالعالقات العامة مع وسائؿ االعالـ تقـو عمى التوازف بيف الوصوؿ الى الجميور 
المستيدؼ مف جانب ومراعاة االعتبارات والقيود الخاصة بوسائؿ االتصاؿ منةجية اخرى 
وعمى ذلؾ تحرص المنظمات عمى بناء عالقات استراتيجية مع وسائؿ االتصاؿ وفي ىذا 

االطار توجد ثالثة مداخؿ اساسية توضح انشطة المنظمات في عالقاتيا مع وسائؿ 
لذلؾ اليختمؼ احد ,ومدخؿ التفاعؿ المتكامؿ ,االستعداد لمتفاعؿ ,الفعؿ 1ردة :االتصاؿ وىي 

فيي تشكؿ ,مف الباحثيف عمى اىمية وسائؿ االتصاؿ الحديثة لبرامج العالقات العامة 
وخاصة تمؾ التي ال ,ادراكات االفراد ومعتقداتيـ حوؿ االحداث واالشخاص والمؤسسات 

ومف ثـ فاف وسائؿ االتصاؿ الحديثة تمثؿ اىمية خاصة , يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر معيا 
وتشكيؿ ,لممنظمات المختمفة باعتبارىا الوسائؿ التي تساعدىا عمى بناء سمعتيا وىويتيا 

 .او تعدىا كنظاـ يراقب سير ىذه المؤسسات ويضبط تصرفاتيا, الرأي العاـ حوليا 

     ومع تطور تكنولوجيا االتصاؿ وانتشارىا بصورة كبيرة جعميا تدخؿ جميع مجاالت 
حيث اف ,الحياة االجتماعية ومنيا المؤسسات بمختمؼ أنواعيا وبغص النظر عف نشاطاتيا

متطمبات العمؿ باتت تحتـ بالضرورة استخداـ ىذه التكنولوجيا التي تتمثؿ اساسا في جياز 
 .الحاسوب ومنظومة الشبكة 

وتعتبر الحاسبات االلكترونية المختمفة ,نعيش اليـو ثورة في المعمومات : جياز الحاسوب -1
حيث يعد ىذا االختراع مف اىـ االنجازات ,ىي باالساس جزء مف ىذا العصر المتطور 

ذلؾ انو وفرة الجيد ,التكنولوجية الحديثة التي اثرت عمى جميع المستويات في فترة وجيزة 
الفكري والعضمي وحسف مف الطريقة التي تؤدي بيا اغمب االعماؿ واصبح في اعمى 

 .المؤسسات والحكومات ,المشتريات بالنسبة لالفراد 

                                                                                                                                                                                              
2  
2  

16ص,(1983دار النهضة :بٌروت )الحاسب االلكترونً ونظم المعلومات ,  دمحم شوقً شادي  1  
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يعرؼ الحاسب االلكتروني بانو وسيمة لتجييز البيانات بمعنى انو يستمـ البيانات : مفيومو 
اي انو مصمـ عمى اساس احتواء قدر ,كمدخالت ويجيزىا في صورة معمومات كمخرجات 

كبير مف البيانات الداخمة وتخزينيا ثـ انجاز العمميات الحسابية عمييا واجراء المقارنات 
 .وذلؾ كمو بمعدؿ سرعة كبيرة ,المنطقية المتعمقة بيا واخيرا االمداد بالمعمومات المطموبة 

اف انتشار الحاسوب في الوقت الحالي بيذه الطريقة اليائمة راجع الى تمتعو بمجموعة مف -
الدقة والكفاءة العاليتيف اثناء تنفيذ العمميات وادارة ,الخصائص كالسرعة الفائقة في االداء 

ومف مميزاتو االخرى التي ,كما يمكنو تنفيذ مياـ معقدة ومختمفة كادارة المشروعات ,البيانات 
 .تشجع المؤسسات عمى استخدامو في مصالح العالقات العامة 

مرونة الحاسوب مف حيث تحمؿ عبئ اكبر في حالة النمو السريع دوف الحاجة الى زيادة -
 .1العناصر البشرية 

 . قمة االخطاء او انعداميا اذا حكمت الرقابة عمى المدخالت-

 . حيث اثبت الممارسات اف تكمفة الحصوؿ عمييا يدويا:عنصر التكمفة -

تشير التقديرات الى جاذبية االستثمار في الحاسوب مف خالؿ متوسط :العائد االستثماري -
وذلؾ بالنسبة ,بالمئة مف الستثمارات الكمية كؿ عاـ 45بالمئة الى35عائد يتراوح مف 

لممؤسسة متوسطة الحجـ وتمثؿ ىذه لنسبة معدال استثماريا مغريا بالقياس الى البدائؿ 
 .2المختمفة

    ويستخدـ الحاسوب في المؤسسات إلعداد وانجاز العديد مف المياـ االدارية في وقت 
ومختمؼ ,بعد اف كانت تتفرؽ وقت وجيد كبيريف كاعداد التقارير المذكرات ,قصير 

                                                             
124ص (1988,مركز واٌد سبرقٌش :القاهرة  ),2الفكر المعاصر فً التنظٌم واالدارة ط, عبد الباسط دمحم عبد الوهاب  1  

130ص ,(2001,المكتبة االكادٌمٌة ,القاهرة  )تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات , دمحم دمحم عبد الهادي  2
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االحصائيات وكذا تخزيف الوثائؽ التي يتـ انجازىا فيما يخص اعماؿ المؤسسة واخيرا تسييؿ 
 .عممية االتصاؿ بقواعد البيانات عف طريؽ منظومة الشبكات الموصولة بالجياز

 : الشبكات 2-1

    حيث يتمكف الكمبيوتر مف االتصاؿ بأخر البد مف توافر قنوات اتصالية لنقؿ البيانات 
كما يجب اف تتواجد مجموعة مف االساليب والقواعد واالدوات التي تعمؿ عمى تحويؿ ,

ىذه ,البيانات مف الشكؿ الرقمي لمحاسوب الى الشكؿ التناظري لقناة االتصاؿ والعكس 
القنوات االتصالية تعرؼ بالشبكات والشبكة أساسا ىي الربط بيف البيانات الطرفية لمحاسبات 

في اطار ,بيدؼ نقؿ وتبادؿ المعمومات بيف الحاسب االلي والنيايات الطرفية المتصمة بو 
 .النقؿ عمى الخط المباشر لمبيانات 

تعد االنترنيت احد اىـ إنجازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر في : شبكة االنترنيت 2-1
بؿ ربما ىي أكثر قوة فقد بات بإمكاف أي شخص استخداـ االنترنيت التي ,عالمنا المعاصر

إضافة الى إمكانية الولوج الييا مف أي مكاف , التحتاج الى شفرات او اجيزة كمبيوتر خاصة 
 .1في العالـ الذي وصمت االنترنيت الى أقطابيا كميا

 

 : خدماتيا 2-1-2

أي ارساؿ واستقباؿ الرسائؿ ,وىو عبارة عف نظاـ لمتراسؿ االلكتروني :البريد االلكتروني -
اي إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ االلكترونية وإلستخداميا يشترط وجودبرنامج بريد ,االلكتروني 

إلكتروني وعنواف بريد إلكتروني لممرسؿ إليو يمكف مف خاللو إرساؿ الرسائؿ وقواعد البيانات 
 .2والصور والتسجيالت الصوتية والبرامج وغير ذلؾ مف البيانات

                                                             
283-285ص,(2000دار الصفاء ,عمان ),خدمات المستفدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات , غالب عوض النواٌسة  1  

49.ص (,2001مطبعة االنتصار ,القاهرة  )دراسة تحلٌلٌة ,العولمة فً مٌزان الفكر , عاطف السٌد  2  
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حيث بإمكاف الحصوؿ عمى برنامج الياتؼ والتحدث الى الناس عبر :تمفونات االنترنيت -
 .االنترنيت مف خالؿ تثبيت بطاقة الصوت والميكرفوف في جياز واحد 

معظـ حاسبات االنترنيت تقدـ خدمة مجانية تسمح بالسؤاؿ :خدمة التقصي أو أو البحث-
 .وىذه الخدمة تسمى بخدمة البحث ,عف المعمومات 

اصبحت معظـ مؤسسات االعماؿ تستخدـ :استخدامات شبكة االنترنيت في المؤسسات -
الحاسبات اآللية المرتبطة بشبكة االنترنيت في اداء اعماليا المتنوعة لتاثيرىا االيجابي عمى 

حيث اف المؤسسات تعمؿ ضمف بيئة تحتوي عمى متغيرات عديدة تتصؿ بالسياسة , االداء 
مما يحتـ دراسة ىذه المتغيرات دراسة متأنية ووافية . واالقتصاد واالجتماع والتكنولوجيا 

بؿ التنبؤ ايضا بما سوؼ يحدث في المستقبؿ ,والعمؿ عمى عدـ االكتفاء بادراكيا فحسب 
 .القريب 

ادت التطورات التكنولوجية الى ظيور انظمة اتصالية حديثة لمحد مف : شبكة االنترنيت 2-2
مع توفير ,مختمؼ العوائؽ واالنحرافات التي تعترض العممية االتصالية داخؿ المؤسسات 

وقد أدى ربط اجيزة الكمبيوتر , ظروؼ أحسف لنقؿ الرسائؿ وتبادليا في اسرع وقت 
المتواجدة في أقساـ المؤسسة بكوابؿ الى تكويف شبكة معموماتية تسمح بتنظيـ المعمومات 

 .ىذه الشبكة باالنترانت, بشكؿ متناسؽ تسمى 

شبكة االنترانت ىي شبكة داخمية تقـو المؤسسات بانتاجيا عمى اختالؼ : مفيوميا
 وتستخدـ خدمات FTP وhttpىذه الشبكة تستعمؿ بروتوكوالت انترنيت مثؿ ,أحجاميا

وال تستطيع شخص مف خارج المؤسسة اف يدخؿ ليا ,االنترنيت مثؿ البريد االلكتروني 
ويمكف القوؿ اف شبكة االنترانت ىي شبكة االنترنت مصغرة ومقتصرة عمى مؤسسة معينة ,

 1.وفروعيا

                                                             
.62ص,(2001,دار الراتب الجامعٌة :بٌروت )الوظٌفة االعالمٌة لشبكة االنترنٌت , عبد المالك رد مان الدنانً 

1  
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توفر شبكة االنترانت لممؤسسات العديدة مف الخدمات : الخدمات التي تؤدييا المؤسسة -
 :تتمخص في

 .المشاركة في الممفات -

 . نقؿ وتحويؿ الممفات-

 . المشاركة في التطبيقات-

 . البريد االلكتروني-

 . إمكانية االتصاؿ عف بعد-

 . الوصوؿ المباشر-

ظيرت شبكة االكسترانت نتيجة االنتقادات التي وجيت الى نظاـ :شبكة االكسترنات 
حيث يرى البعض اف ,والبعد عف االطراؼ الخارجية ," االستقاللية"االنترانت وفي مقدمتيا 

لف يأتي اال بعالقة متواصمة واتصاؿ داشـ مع موزعيو وعمالئو والذي ,نجاح أي مشروع 
 .يؤدي في النياية الى عالقة متشابكة 

ىي شبكة المؤسسة الخاصة التي تصمـ لتمبية احتياجات الناس مف :ماىيتيا 
 وتستخدـ في ىذه 1ومتطمبات المؤسسات االخرى الموجودة في بيئة االعماؿ ,المعمومات

ذلؾ اف الشبكة ,الشبكة ايضا تقنيات الحماية ويتطمب الدخوؿ الييا استخداـ كممة المرور 
 .ايضا غير موجية الى الجميور العاـ

 : أىمية وفوائد االكسترانت لممؤسسة

                                                             
45ص,(2005,معهد االدارة العامة :الرٌاض )االدارة االلكترونٌة وآفاق تطبقاتها العربٌة , سعد غالب ٌاسٌن  1  
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    إف خدمات شبكة االكسرانت ىي نفسيا خدمات شبكات االنترانت ماعدا أنيا موجية انيا 
 :وتتمثؿ اىـ فوائدىا,نوجية الى جميور اوسع 

تسييؿ عممية الشراء اذ يمكف أف تقـو مؤسسة مف الشرؽ بارساؿ طمب الى المؤسسة التي -
 بالغرب عبر االكسترانت التي ترتبط بينيما 

متابعة الفواتير اذ تسيؿ ىذه الخدمة عممية توقيع الفواتير مف مديري الفروع المنتشريف في -
 .مناطؽ مختمفة 

تستخدـ االكسترانت لربط مصادر الموارد البشرية المؤىمة مع سوؽ :خدمات التوظيؼ -
 . العمؿ المتخصصة

النيا ,وباختصار يمكف القوؿ اف شبكات االتصاؿ خمقت فرصا غير متوقعة لممؤسسات -
والتعاضد الخارجي عف طريؽ االنترنيت ,حققت التعاضد الداخمي عف طريؽ شبكة االنترانت 

واالكسترانت زخمقت قيمة متراكمة ومتجددة مكنت المؤسسات مف التعامؿ الفوري مع عنصر 
ومف ثمة وفرت ,التغيير في الوقت والمعمومات ذات العالقة بييكؿ المنافسة في السوؽ 

  1.تكنولوجيا الشبكات القدرات التقنية في االدارة 

 

 :خالصة

       في االخير نستنج اف العالقات العامة واحدة مف اىـ المجاالت في عمـ االتصاؿ 
واالعالـ حيث تتجمى اىميتيا مف خال دورىا الفاعؿ في خمؽ عالقة اتصالية ايجابية بيف 

وقد ادى تطور المؤسسات المعاصرة الى احتالؿ العالقات العامة , المؤسسات والجميور 

                                                             
30,27ص (2001العربٌة ,منشورات مركز دراسات الوحدة:بٌروت )االنترنٌت والمنظومة التكنو اجتماعٌة , علً دمحم رحومة  1  
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ضرورة كبرى فرضتيا المنافسة التي تسعى الييا المؤسسات الجؿ البقاء والمحافظة عمى 
 . الجميور

 

 

 



 

 

     الفصل الثانً      
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 :تمهٌد 

 التواصؿ مع وأدوات التنافس المتزايدييف بيف المؤسسات والتطور في وسائؿ     أدى
الجميور الى استخداـ االعالـ المسموع وفي مقدمة مكوناتو االذاعة التي تميزت عبر التاريخ 

كما , االعالمي بحفاظيا عمى كـ مقدر مف الجماىير التي تتابع وسائؿ االعالـ المختمفة 
استفادت العالقات العامة مف الوسائؿ المسموعة المعاصرة التي ارتبطت بتقنيات الحاسب 

االلي واالنترنت لكونيا مف االدوات االعالمية المسموعة ذات التاثير الفاعؿ عمى الجميور 
التي تتجو بشدة نحو التعامؿ مع مثؿ ىذه  المعاصرة األجياؿخاصة اجياؿ الشباب او 

 .األدوات والوسائؿ 
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 :    العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمية

 : مدخل الى وسائل اإلعالم في العالقات العامة:اوال 

    ىناؾ عدد كبير مف وسائؿ اإلعالـ التي يستغميا خبراء العالقات العامة وقد تكوف ىذه 
الوسائؿ ىي اجيزة النشر العامة كالصحافة واالذاعة والسينما واالعالنات وغيرىا مما تتجو 
اليو مؤسسات النشر العامة وىي التي تعرض عمى سائر أفراد الجميور العاـ او انيا قد 
تكوف وسائؿ اعالـ خاصة تصدرىا المؤسسة او المنظمة نفسيا لحسابيا الخاص ومنيا 

 .صحيفة المؤسسة او مجمتيا او اذاعتيا 

    وتمتاز وسائؿ االعالـ الخاصة بانيا تحت سيطرة خبير العالقات مباشرة وىو يستطيع 
بشرط اف تنفؽ مواردىا مع سياسة المؤسسة كما تتناسب صياغتيا ,اف يتحكـ فييا كما يشاء 

 .مع ميوؿ الجماىير واتجاىاتيـ ومستويات تفكيرىـ 

    يستغؿ خبراء العالقات العامة وسائؿ االعالـ الخاصة الغراض االعالـ والنشر الداخمي 
ومف اىـ وسائؿ االعالـ ,والمستخدميف او الطالب  أي جماىير المؤسسة في الداخؿ كالعماؿ

واليقتصر , الخاصة مجمة المؤسسة والدليؿ الذي يفسر نواحي النشاط والنشرات والممصقات 
االعالـ الخارجي الموجو الى جماىير المؤسسة في الخارج عمى وسائؿ االعالـ العامة 

اذ نجد اف بعض مجالت المؤسسات ليا ذيوعيا وانتشارىا , كالصحافة واالذاعة وغيرىا 
 .1خارجة المؤسسة وىنالؾ المعارض التي تقاـ لمجماىير

    اف وسائؿ االعالـ التي يستغميا خبراء العالقات العامة كثيرة ومتنوعة والمشكمة الكبرى 
والشكاف االجابة ,التي تواجييـ ىي كيؼ يختاروف الوسيمة المالئمة الداء الرسالة االعالمية 

 .عف 

                                                             
180ص , 2006,المكتب الجامعً الحدٌث  ,1ط, العالقات العامة بمنظمات الرعاٌة االجتماعٌة ,  دمحم عبد الفتاح دمحم  1  
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وامكانياتيا بالنسبة لطبيعة الجماىير ,   ىذا السؤاؿ الجوىري تتطمب معرفة مزايا كؿ وسيمة 
 .مف جية اخرى

لذلؾ يجدر بنا اف نستعرض اىـ وسائؿ االعالـ المستعممة في العالقات العامة لنتحدث عف 
 .قيمتيا ومزاياىا وطرؽ االستعانة بيا

 :االعالم الصحفي / 1

تعتبر الصحيفة المطبوعة احدى وسائؿ التأثير عمى العاطفة االنسانية والتفكير والسموؾ 
وىي تتفرد بنقطة ضعؼ معينة تمثؿ في نفس الوقت مصدر لقوتيا اذ انيا وسيمة االتصاؿ ,

ومف ثـ فيي تفقد عنصرا معينا يمثؿ , الوحيدة التي التحظئ بالصوت االنساني الجماىيرية 
الضعؼ تمثؿ . مصدرا الفاعمية والجاذبية ولكف نقطة , بالنسبة لكؿ مف االذاعة والتمفزيوف 

فاصحافة المطبوعة ىي الوسيمة الوحيدة التي يمكف لمجميور , نقطة قوة مف منظور اخر 
فييا اف يحدد درجة الحركة والنشاط فيو يتمكف مف االستمرار في القراءة اال اف ىذه 

قد التكوف ذات اىمية كبرى , االيجابيات او المميزات التي تتميز في الصفحة المطبوعة 
ولكنيا تمثؿ كؿ شيء بالنسبة لمجميور الميتـ ومف ثـ فيي تعتبر ,بالنسبة لمجميور العادي

 .بمثابة المصدر الرئيسي لممعمومات عند ىذا االخير

وخاصة       ,وتتمتع الصحافة والمجالت المطبوعة باحتراـ عظيـ وثقة كبيرة يكمفيا الشعب ليا
والشؾ , وىي تمثؿ وسيمة ذات افضمية في مصدر عف االذاعة,غيرىا مف االمـ المحتضرة 

ودليؿ عمى ذلؾ , اف مرد ذلؾ الى تاريخ الصحافة المصرية الحافؿ بالمواقؼ الجياد الوطني 
او يجتمعوف , اف الكثير مف االمييف في مصر يشتروف الصحؼ ليقرأىا لو بعض المتعمميف 

 .1في المقاىي الدور الريفية لالستمتاع الى قراءة الصحؼ 

 

                                                             
181-182 نفس المرجع سابق ص  1  
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وتمتاز الصحؼ ايضا بالسعة االنتشار بحيث يتمكف خبير العالقات العامة مف االعتماد 
اال اف خبير العالقات العامة اليستطيع اف يعتمد عمييا كؿ , عمى ذيوعيا اعتمادا كبيرا 

كما اف ’ االعتماد فيناؾ قراء كثيروف اليقرأوف مف الصحيفة اال العناويف وبعص المقدمات 
 .المثقفيف وحدىـ ىـ المذيف يصبروف عمى قراءة مواد إعالمية 

اما عامة الناس فيضيقوف ليا ذرعا كما اف الباحثوف قد وجدوا اف الغالبية العظمة مف قراءة 
الصحؼ ىـ مف الرجاؿ واالقمية مف النساء ومع اف خبير العالقات العامة يود اف يتصؿ 

 .بالجميع 

 :الراديو والتمفزيون 

ثـ  (الراديو)    لقد شيد القرف العشريف منافسة جديددة لمصحؼ تتمثؿ في االذاعة 
وعمى التمفزيوف  (الصحافة المسموعة  )واصبح الكثيروف يطمقوف عمى الراديو , (التمفزيوف )
 .نسبة الى شاشة السينما  (الصحافة المرئية او الشاشة الصغيرة)

    وتحظى االذاعة باعتبارىا وسيمة اعالمية بمميزات عديدة اىميا سعة االنتشار وقوة 
 :وذلؾ لعدة اسباب يمكف ايجازىا  فيما يمي , التاثير في البمداف النامية 

قمة التعميـ او ندرتو في بعض االماكف المسموعة اسيؿ بؿ وربما تصبح الوسيمة االعالمية -
 .الوحيدة الممكنة عندما ينقطع او ينعدـ عداد القارئيف الكاتبيف في قرية ما

انخفاض المستوى المادي فال تجد االسر فائضا تذىب بو الى السينما او المسرح اسبوعيا -
 1. قمة الثقافة بحيث اليصبح الكتاب ىو المنافس القوي لالذاعة –

 

 

                                                             
56ص  ,2013,دار البداٌة ,1ط,اعداد وانتاج  المواد االعالمٌة للعالقات العامة , عماد الدٌن تاج السر فقٌر عمر  1  
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كثرة اوقات الفراغ وعدـ تنظيميا او االستفادة منيا وبخاصة في المجتمعات الزراعية ما دفع -
 .يدير مفاتيحو ليدفع عف نفسو السأـ والممؿ  (الراديو )الى الممؿ فاليجد المستمع امامو غير 

بما يتيح فرصة لرد الفعؿ الجماعي ,انتشار ضاىرة االستماع الجماعي في بمداف النامية -
ليتضاعؼ التأثير وعمى ضوء ىذه الحقائؽ يمكننا اف ندرؾ تاثير االذاعة واىميتو في البمداف 

 .النامية

بؿ اننا نجد في المدف الصغيرة ,     ىذا باالضافة الى اف المذياع موجود في معظـ البيوت 
واالحياء يخمو منو المقيى حيث يجتمع الناس لسماعو كما اف الراديو يميز التناقؿ مع 

واالستماع اليو اليتطمب جيد فميست ... المسافر ولو مميزات االنتشار في السيارة والقطار 
ىناؾ قراءة او استعماؿ النظر في المتابعة وقمب الصفحات كما يحدث في المطالعة 

الصحيفة وتتميز كممة المذاعة بالسرعة فإذا تصورنا حدث وقع االف واذيع بعدا نصؼ ساعة 
 .فانو يصبح قبؿ مضي ساعة عمى وقوعو موصوع المناقشة وتعميؽ مف الناس

    وبالرغـ مف ذلؾ فاف االذاعة باعتبارىا وسيمة االعالـ التخموا مف بعض العيوب 
فالبرنامج الذي اليشد المستمع اليو عديـ الفائدة مف العيوب الخارجة عف ارادة االذاعييف ىو 
حدوث اي تداخؿ صوتي او خارجي ليفسد االستماع كما اف ىناؾ عيوب طبيعية الوسيمة 

وكثيرا ما تفوت فرصة , ذاتيا ىي اف الراديو يمـز المستمع وقتو ويجبره عمى ىذا الحديث 
ومف الصعب اف , سماع برنامج معيف الف الشخص مشغوؿ في عممو او في امر ىاـ 

وذلؾ الف االذاعة بطبيعتيا وسيمة زمانية تتعمؽ بالوقت وصفحاتيا , تسمعو مرة ثانية 
 .1وسطورىا ىي ساعات او دقائؽ 

 

                                                             
58-57ص , نفس المرجع السابق  1  
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حتى اف الحديث عف " بالراديو"    وعندما تتحدث عف تمفزيف وىو الصؽ وسائؿ االعالـ
فإننا نمحظ انو يجمع بيف الوسيمة السمعية , احدىما يكاد يعني الحديث عت كمييما معا 

والوسيمة البصرية وفي وقت واحد وعف طريؽ التمفزيوف اف لحظة ميالده ووقت حديثو ىذا 
, باالضافة الى جاذبية التمفزيوف المموف الذي ينتشر يوما بعد يـو في كثير مف بمداف العالـ 

والشؾ اف حديث صورة والصوت والموسيقى لو تأثير بالغ عمى الجميور وخاصة عندما يقدـ 
لو وىو في بيتو وفي جمستو المريحة دوف اف يكمؼ نفسو مشقة الذىاب إليو كما يحدث في 

 .المسرح والسينما

 :(االعالم الجديد ):تطور أنشطة وسائل االعالم

يدخؿ االعالـ الجديد ضمف الثورة االتصالية الرابعة التي بدأت منذ استعماؿ جياز -
الحاسوب ومع ظيور وسائؿ االتصاؿ الحديثة بما تمثمو مف أدوات تفاعمية اصبح  لممستقبؿ 

القدرة عمى مشاركة االنشطة في العمميات االتصالية واصبح مف الصعب التمييز بيف 
الى أف انبثاؽ المنظمومة التفاعمية االلكترونية يعني نياية  (بيارليفي)المرسؿ والمتمقي 

 ألف النموذج التقميدي خدـ النخب التي تتحكـ في إنتاج 1,ووالدة الذات الجماعية,الجميور
الخطابات العامة فمالمح ومؤشرات االعالـ الجديدة تتجمى مف خالؿ تدقيقات الكبرى 

اصبح العالـ داخؿ الغرفة إف االنترنت " العالـ قرية"لتقنيات االتصاؿ والتواصؿ المفيـو 
فمـ يعد معنى , واستعماالتيا كآلية مف آليات االتصاؿ والتواصؿ تجاوزت الكثير مف القيـ 

بؿ حتى , وسيادة الدوؿ صارت عؿ المحؾ الثورة المعموماتية واالتصالية , لمحدود الجغرافية
" النموذج التواصمي التقميدي بدأ في االنحالؿ تدريجيا بسبب تغيرات المعاصرة  والثقافية 

 .التي اتاحت البث التمفزيوني المباشر بدوف وسيط وال تعطيؿ " والدفعة التكنولوجية القوية 

                                                             
الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والترجمة , االعالم الجدٌد التطور االداء وسٌلة والوظٌفة , سعد حسام السموك ,  انتصار ابراهٌم  عبد الرزاق  1

  22,24,37 ص 2011,بغداد ,الطبعة االولى  
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   إمكانية الغاء او منع ىذا البث ترؾ السمطة في اي بمد تفقد سيطرتيا وسيادتيا واحتكارىا 
 .االعالمي ويعد ىذا منعطفا ىاما في الحياة االتصالية 

فيو رأي العالـ الناتج عف التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي مع االحداث , يعد االعالـ الجديد -
فقد احدث ظيور االنترنت تحوالت جميورية في طبيعة التواصؿ , عبر تطبيقات االنترنت 

فيي ميدت الطريؽ لكافة المجتمعات لمتقارب والتعارؼ وتبادؿ االراء واالفكار , االنساني 
 .واصبحت افضؿ وسيمة لتحقيؽ التواصؿ بيف االفراد والجماعات واليـو ػأصبح 

 :العالقات العامة عبر االنترنت

ساىـ االعالـ الجديد عبر االنترنت في بروز نموذج التسويؽ الشامؿ غير التقميدي 
فقد استفادت مف المجاالت المتاحة عبر االنترنت في محاولة , لمؤسسات العالقات العامة

تحسيف الصورة الذىنية لدى أكبر قدر مف الجميور مما ينعكس عمى تعامميـ مع ماتقدمو 
 .1المؤسسات مف سمع وخدمات وانشطة واعماؿ 

  تستخدـ العالقات العامة جميع الفرص المتاحة عبر االنترنت واالعالـ الجديد لموصوؿ الى 
ىذه االىداؼ وقد سمي النموذج المعاصر لممارسة العالقات العامة وانشطتيا وبرامجيا عبر 
االنترنت ب العالقات العامة التفاعمية  عطفا عمى ثنائية العالقة او التشاركية والتفاعؿ التي 
اتاحيا االنترنت لصياغة الرسالة االعالمية لمعالقات العامة مف قبؿ إدارات واقساـ العالقات 

 .العامة والجميور 

    وممخص االمر اف العالقات العامة كظاىرة اجتماعية وممارسة إعالمية تستفيد مف جميع 
 .المجاالت والتقنيات التي افرزىا االعالـ الجديد في تحقيؽ اىدافيا 

 

                                                             
195مرجع سبق ذكره ص ,  عماد الدٌن تاج السر فقٌر عمر 1  
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اف يستوعب كافة انواع االتصاؿ  (التفاعمي  )     بؿ وصؿ االمر بنموذجيا المعاصر 
التقميدي مف إعالـ مقروء متمثؿ في الصحؼ والمجالت واعالـ مسموع متمثؿ في االذاعة 

وجميع الصوتيات واعالـ مرئي متمثؿ في التمفزيوف وجميع تقنيات الصورة الثابتة والمتحركة 
 .1اعادة تقديميا عبر االنترنت والوسائط االعالمية المتعددة , 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
196مرجع سبق ذكره ص ,  عماد الدٌن تاج السر فقٌر عمر  1  
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 :العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمية 

 :التخطيط في المؤسسات اإلعالمية :اوال

تسعى الى تحقيؽ ,    التخطيط اليعدو اف يكوف وسيمة منيجية ضمف وسائؿ اخرى كثيرة 
فالتخطيط ليس ىو ذاتو الذي يحدث التنمية انما ىو ,وىو رفاىية المجتمع ,اليدؼ االكبر 

فتدعميا وتؤدي الى التعجيؿ بيا , يعمؿ عمى تنظيـ الظروؼ التي تحدد وتنسؽ عوامميا 
يعتبر وسيمة عممية لتجميع القوى " محمود فيمي كردي "فالواقع اف التخطيط كما يرى 

داخؿ اطار وحدات تتكامؿ فيو االىداؼ بحيث يمكف االقناع ,تنظيـ النشاط , وتنسيؽ الجيود
والفادة مف , بذكاء االفراد  ومعموماتيـ ومقدرتيـ العممية والعممية واستغالؿ االمكانيات البيئية 

 .1لموصوؿ الى أىداؼ تقابؿ احتياجات المجتمع, ونجارب الحاضر , خبرات الماضي 

 :اىداف التخطيط: ثانيا 

أو بالتوصيؿ ,إما عف طريؽ تحديدىا بطريقة ثابتة ,يمكف تحديد أىداؼ التخطيط بطريقتيف 
 :الى أىداؼ مثمى تبعا لمموارد المتاحة والقيود المفروضة عمى االقتصاد القومي 

ىو اف تحدد السمطة السياسة واالىداؼ المراد :(او محددة )فالتخطيط باىداؼ ثابتة -
 .ثـ يقـو القائموف بالتخطيط ببياف كيفية ذلؾ , تحقيقيا مسبقا 

اف كاف : فيتـ تحديد أىداؼ الخطة بطريقة الحموؿ المثمى : أما التخطيط باىداؼ مثمى -
وىي التحتوي عمى درجة كبيرة مف , البعض يضيؼ الى ذلؾ التخطيط باىداؼ مرنة 

 .التحديد ويمكف تطويرىا وفقا لمقتضى الحاؿ

 

 :ويمكف تصنيؼ التخطيط طبقا لالىداؼ المرجو تحقيقيا الى ثالث فئات رئيسية 
                                                             

26,21ص ,1977,دار المعارف , القاهرة , التخطٌط للتنمٌة االجتماعٌة ,  محمود فهد الكردي  1 . 
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وييتـ التخطيط , تحدد فيو االىداؼ العامة لممؤسسة:التخطيط االستراتيجي  -1
عمى أف , االستراتيجي بالشؤوف العامة لممؤسسة ويبدأ يوجو مف قبؿ المستوى االداري االعمى

بمعنى أف , تشارؾ جميع المستويات االدارية فيو لكي تعمؿ بما يؤدي االىداؼ المرسومة 
 :وغاية التخطيط االستراتيجي ىي–يكمؿ عمؿ كؿ تطوير ادارة اعماؿ االدارات االخرى 

 .وضع خطة عامة طويمة المدى تبيف مياـ مسؤوليات المؤسسة-
 .إيجاد  مشاركة متعددة المستويات في عممية التخطيط-
 تطوير المؤسسة مف حيث تآلؼ خطط الوحدات الفرعية بعضيا مع بعض -
 ييتـ بالدرجة الولى بتنفيذ الخطط االستراتيجية عمى مستوى االدارة :التخطيط التكتيكي -2

 . الوسطى ويركز التخطيط التكتيكي عمى تنفيذ االنشطة المحددة في الخطط االستراتيجية
يركز عمى تخطيط االحتياجات النجاز المسؤوليات المحددة : التخطيط التنفيذي  -2

 .لممديؤيف او االقساـ او االدارات 
فكؿ دولة تضع , فكرة التخطيط االعالمي ليست جديدة تماما:التخطيط االعالمي : ثالثا 

ولكؿ وسيمة مف وسائؿ االعالـ وقد طرأ عمى ,خططا منفصمة لكؿ قطاع مف القطاعات فييا 
التخطيط االعالمي في السنوات االخيرة تطور ىاـ ظير في التاكيد عمى أىمية النظر الى 
مختمؼ عناصر النظاـ القومي ككؿ متكامؿ ييدؼ الى تحقيؽ أىداؼ إجتماعية واقتصادية 

: االقمار الصناعية والوسائؿ الصغيرة  )وسياسية مع أخذ التطورات التكنولوجية الحديثة مثؿ 
 .1(الفيديو 
 

    ولقد تطورت وسائؿ االعالـ واجيزة االتصاؿ الحديثة تطورا سريعا بفضؿ التقدـ التقني 
, وتزايد تاثيرىا في تشكيؿ المالمح الحضارية لممجتمع , فاتسعت رقعة انتشارىا ,المعاصر 

وبرزت خطورة الدورة الذي تمعبو الحياة االجتماعية اذ لـ تعد وسائؿ االعالـ واالتصاؿ 

                                                             
11ص ,1980, المنظمة العربٌة للتربٌة والعلوم , القاهرة , واهمٌته ,مفهوم التخطٌط االعالمً ,  جٌهن رشتى  1  
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ادوات لنقؿ المعمومات بؿ اصبحت مف اىـ العوامؿ المؤثرة في اتجاىات االفراد والجماعات  
باالضافة الى قدرتيا غير المحدودة في تطوير , وتكويف مواقعيـ الفكرية واالجتماعية 

والمساىمة في نشر الوعي العممي وتزويد جميع أوجو النشاط الحيوي , العمميات التعميمية 
ومف ثـ فقد أصبح مف الضروري , والفكري لممجتمع بطاقات عظيمة مف التوجيو واالقناع 

وخاصة في المجتمعات النامية أف يوضح ىذا النشاط االعالمي في إطار خطة طويمة 
ترسـ في ضوء االحتياجات االعالمية االساسية لممجتمع وتحدد أىدافيا بما يتالئـ , المدى 

 1وتساعد عمى تحقيؽ اىدافيا , مع خطط الثقافية والتعميمية واالجتماعية 

    وىناؾ غرتباط يكاد يكوف مباشرا بيف دور وسائؿ االعالـ والتخطيط في مجاؿ التنمية 
فاالعالـ يمكف اف يمعب دورا ميما في إقناع ,وىي ميمة تنفرد بيا الدوؿ النامية بنوع خاص 

, وتشجيعيـ عمى االدخار واالستثمار , الواطنيف بفوائد التنمية و والتضحيات التي تتطمبيا 
وىو ماقد يبدو احيانا متناقضا ماتقدمو وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية مف نماذج الترؼ 

االستيالكي وأنماط الحياة التي قد تغرى بالتقميد مف خالؿ االعالنات والدعاية المتكررة التي 
فوسائؿ االعالـ يمكنيا اف تحدث آثارا ىامة عمى , تحقؽ انماطا موحدة مف الذوؽ والسموؾ 

اصبح عنصرا بارزا في ,كما اف االعالـ بوصفو قطاعا اقتصاديا , االقتصادد القومي 
 .االقتصاد القومي 

 

 

 :   التنظيم في المؤسسات اإلعالمية 

يقصد بو التطبيؽ العممي لسياسة ,مف عناصر االدارة  (او عنصر)    التنظيـ كوظيفة 
سواءا في ,وتطبيؽ النظـ والموائح والقوانيف المتعمقة بأعماليا ,المؤسسة وتنفيذ خطتيا 

                                                             
5ص ,1980المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم , القاهرة , قضٌة التخطٌط االعالمً فً الوطن  العربً  (تقدٌم  ) أسامة أمٌن الخولً  1  
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أو في محيطيا الخارجي مف المجتمع الذي تتعامؿ ,محيطيا الداخمي بيف عاليا وموظفييا
معو كما يشمؿ التنظيـ توزيع االعماؿ وتقسيميا بيف االدارات واالقساـ المختمفة توزيعا يكفؿ 

كما , كما يشمؿ تحديد اختصاصات العامميف وتحديد العمؿ وتدفقو , سرعة العمؿ وتدفقو 
 .يشمؿ تحديد اختصاصا العامميف وتحديد العمؿ المـز لكؿ قسـ ومسؤوليتو 

التنظيـ عبارة عف توزيع لمعمؿ ورسـ العالقات وتحديد لمسمطات وذلؾ بقصد تحقيؽ االداء -
المقرر بكفاية اقتصادية جيدة يسعى الى إقامة عالقات فعالة بيف أفراد المؤسسة مف خالؿ 

ترتيب الوظائؼ وتحديد السمطات الممنوحة لكؿ منيا وتوضيح المسؤوليات التي يضطمع بيا 
تجميع أوجو النشاط أو الجيود )وجعميـ يعمموف كشخص واحد , التنظيـ " أقساـ "كؿ أفراد 
  .1بما يكفؿ الوصوؿ الى االىداؼ بأقؿ جيد ونفقات وأسرع وقت ممكف  (الجماعية 

 :أىمية التنظيم -

    إف وجود تنظيـ جيد يعتبر أمرا جيد يعتبر امرا ميما وضروريا كاف لدينا مف أفراد عمى 
درجة عالية مف الكفاءة والفعالية فإف ذلؾ لف يغني عف وجود التنظيـ الجيد الذي يعمؿ عمى 

 .حسف االستفادة بطاقات االفراد وتوجيييا الوجية الصحيحة 

 :ومف أىـ مظاىر أىمية التنظيـ كوظيفة الي مؤسسة بصفة عامة مايأتي 

حسف توزيع وتحديد المياـ عمى االفراد واالجيزة المختمفة بما يتناسب مع قدرات كؿ -1
 .منيما دوف زيادة أو نقص 

واالجيزة بما يؤدي الى ,تحقيؽ اقصى درجة مف التكامؿ والتنسيؽ بيف ىؤالء االفراد -2
توجيو كافة طاقاتيـ وجيودىـ نحو وجية واحدة متناسقة متكاممة تعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ 

 .التنظيمية باعمى درجة مف الكفاءة والفعالية

                                                             
108,ص,2012االردن ,عمان , مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع , مبادىء االدارة , مصطفى ٌوسف كافً  1  
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إيجاد مناخ عمؿ داخمي مشجع عمى تفجير روح االبداع واالبتكار لدى كافة العامميف بما -3
 .ينعكس عمى تحسيف االداء وزيادة فعاليتو

وضع ىيكؿ تنظيمي يضمف تحقيؽ التنسيؽ والتكامؿ في جيود مجموعات االفراد التي -4
 .تعمؿ في المنظمة في تخصصات مختمفة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا

وحتى يمكننا تخيؿ أىمية وجود التنظيـ الفعاؿ بصورة أوضح فعمينا أف نتخيؿ عدـ وجوده 
 .ماذا لو لـ يوجد تنظيـ جيد ؟

     الشؾ أف االجابة عف مثؿ ىذا السؤاؿ يمكف تخيميا الي فرد ميما كاف مستوى تفكيره 
أو تخصصو ففي غياب التنظيـ الجيد سوؼ يتحوؿ االفراد الى مثؿ حبات عقد مبعثرة 

أو كقطع مف , ومتناثرة اليوجد الخيط الذي يجمعيا ويضع منيا عقدا مف الجوىر المتيف 
 .الطوب المتناثر لـ يوجد البناء الذي يضعو  طريقو تجعؿ منو مبنى نافعا 

     فاإلمكانيات البشرية الفردية والموارد المادية الفنية سوؼ تيدر في حالة عدـ وجود 
وكثيرا مانجد أف التنظيـ السيء قد يحوؿ الى معوؽ ومحبط ومقيد بطاقات , تنظيـ فعاؿ 

 .ومصدر لمموارد البشرية بدال مف أف يكوف مفجرا لمطاقات ومستغال لمموارد,االفراد 

    فاذا ماتوفرت االمكانيات المادية واالمكانيات البشرية الي تنظيـ فإنو يجب تصميـ ىيكؿ 
تنظيمي يحدد بعد كؿ فرد في التنظيـ ويحؽ التكامؿ والتناسؽ في جيود مجموعات االفراد 

 :مف أجؿ تحقيؽ االىداؼ المحددة ويتطمب ذلؾ مايمي 

 

 .تحديد االعماؿ التي يجب توافرىا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة -1

 . تجميع ىذه االعماؿ في مجموعات-2

 . تحديد الواجبات والمسؤوليات لكؿ مجموعة عمؿ-3
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تحديد سمطات كؿ فرد وكؿ مجموعة عمؿ ومسؤولياتو كؿ منيا وتفويض ىذه السمطات -4
 .الى المسؤوليات التالية 

 :مبادئ التنظيم

الكؿ يعمؿ في نظـ والنظـ تتكامؿ في نظاـ واحد لتحديد ىدؼ أو حد :ضرورة التنظيم -1
 .سامي وىو تحقيؽ أعمى مستوى كفاءة لمبشرية 

نجد أف في النظاـ الواحد ىدؼ يصبو غميو جميع العامميف مف أعمى قمة :وحدة اليدف -2
 .المستوى الوظيفي الى أدناه 

يقـو العامميف في النظاـ باداء اعماليـ في وظائؼ تخصيصية تتفاعؿ :أساس الوظائف -3
 .جميعا لتصؿ الى تحقيؽ اليدؼ

 ويقصد بو عدد المرؤوسيف الذيف يشرؼ عمييـ إداري واحد يخضعوف :نطاق االشراف - 4
 . لسمطتو وأوامره في تنفيذ القرارات

 1 .وىي حؽ صنع واتخاد القرار والمشاركة فيو:توزيع السمطة -5

وىي أف يكوف لكؿ وظيفة وعمؿ ومسؤوليات وواجبات يؤدييا :التخصيص وتقسيم العمل -6
مف يقـو بيا دوف التدخؿ في عمؿ االخريف الذيف يكونوا عمى قدر أكبر مف الكفاءة في 

 .مجاؿ التخصص وتقسيـ العمؿ يؤدي الى سرعة تنفيذه وتحسيف جودتو 

اف توضع كؿ وظيفة في مكانيا مف الييكؿ التنظيمي طبقا لنوع :تحديد الوظائف - 7
 .النشاط واالدارة والقسـ الذي تتبعو واالعماؿ المطموب القياـ بيا

ىو أف يستمر الييكؿ التنظيمي في تأدية االعماؿ الفعمية طبقا لمدة و :االستمرارية- 8
 .جدولة االعماؿ الموضوعة في التخطيط

                                                             
105ص ,2015دار االعصار العلمً , 1ط,ادارة المؤسسات االعالمٌة , محمود عزات اللحام وآخرون  1  
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إف إضافة المزيد مف الوحدات التنظيمية الى ىيكؿ التنظيـ :زيادة العالقات التنظيمية- 9
 .1يترتب عميو زيادة العالقات التنظيمية بمعدؿ أكبر مف عدد االفراد او الوحدات المضافة

 :التوجيو في المؤسسات االعالمية

وفي بعض االحياف قد يستطيع ,    إف الوظيفة االولى لممدير أف يوجو جيود االخريف 
ولكف اليستطيع أف يتخمى , المدير اف يتيرب مف بعض مسؤولياتو في التخطيط والتنظيـ 

الى حد , إف كفايتو االدارية تتوقؼ , عف مسؤولياتو في توجيو جيود الناس تحت إشرافو 
 .عمى مدى ميارت في التوجيو–كبير 

فغف التوجيو يعني االرشاد الذي يحتاج اليو الفرد لكي ’     وفي المعنى الشامؿ لمكامة 
ايض االتصاؿ بالمرؤوسيف وارشادىـ عف ’ يمارس مسؤولياتو في العمؿ ويمثؿ التوجيو 

كيفية أداء االعماؿ باصدار التعميمات والشرح والوصؼ ويمثؿ التوجيو النشاط الرئيسي لمقائد 
والتوجيو االداري بضفة عامة ىو إحدى وضائؼ االدارة واحد , االداري وعممو اليومي 
ويتضمف الكيفية واالسس التي يمكف لممدير في أي مستوى إداري اف , مكونات العمؿ االدارة 

وفي ظؿ تحقيؽ , يتبعيا في توجيو عمؿ مرؤوسيو بشكؿ جيد وباتجاه االىداؼ المطموبة 
وعميو فأف التوجيو يسعى , التعاوف بينيـ وجعميـ يطيعوف أوامره وتعميماتو عف رغبة واقتناع 

فيو عمؿ مستمر طالما أف العمؿ في حالة تنفيذ , الى توفير بيئة عمؿ نفسية ومادية مناسبة 
فالمدير يواجو المشكالت ويحميا ويوجو مرؤوسية لتطبيؽ الحؿ وتقويـ االنحراؼ فالتوجيو 

 .الجيد اذا ىو دعامة اساسية لنجاح التخطيط

    اذا يمكف القوؿ اف التوجيو يستند وبشكؿ أساسي عمى طبيعة السموؾ االنساني وتوجيو 
وىذا العمؿ ليس بالسيؿ , ىذا السموؾ بشكؿ فعاؿ نحو تحقيؽ اىداؼ المنظمة بكفاءة عالية 

وذلؾ الف المدير في عممية توجيو لمرؤوسيو يتعامؿ مع , بؿ عمؿ في غاية الصعوبة 

                                                             
115مرجع سبق ذكره ص ,  مصطفى ٌوسف كافً  1  
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ليتمكف مف ,سموكيـ الذي يعتبرقوة مركبة غامضة يستوجب االمر منو دراستيا وفيميا جيدا 
يستوجب االمر منو دراستيا وفيما جيدا , التعامؿ مع سموكيـ الذي يعتبر قوة مركبة غامضة 

 .1ليمكف مف التعامؿ والتفاعؿ معيا بشكؿ صحيح وتحقيؽ االىداؼ 

 :تكوف وظيفة التوجيو االداري مف ثالث عناصر اساسية ىي :عناصر التوجيو 

التعرؼ بالفمسفة العامة واسياسات والقاعد التي تسيير عمييا المنشأة واالدارة التي تعمؿ - 1
 .بيا الفرد

كذلؾ إعداده , تدريب الفرد عمى الوصوؿ الى أقصى كفاءة ممكنة في أداء عممو الحالي -2
 لمترقي الى وظائؼ أعمى 

 .اصدار تعميمات محددة الرشاد الفرد في عممو اليومي -3

 :مبادئ التوجيو 

يشير ىذا المبدا الى ضرورة تحقيؽ التوافؽ والتكامؿ مابيف اىداؼ : تجانس االىداف - 1
وىذا االمر يتعمؽ بربط , واىداؼ الجماعة مع اىداؼ المنظمة ,الفرد واىداؼ الجماعة 

وىذا يتطمب مف المنظمة احداث التوازف بيف , المصالح الفردية مع المصمحة الجماعية 
التي يقدميا العامموف لممنظمة مع ماتقدمو ليـ  (الخ .....عمؿ وجيد ونشاط  )المساىمات

 .مف حوافز متنوعة الشباع حاجاتيـ ورغباتيـ 

, يشير الى ضرورة إصدار االوامر لممرؤوسيف مف جية رئاسية واحدة : وحدة االمر - 2
وذلؾ الف ىذا , فال يعقؿ أف يمارس االمر والتوجيو مف رئاسيتيف , منعا لالرتباؾ واالحتكاؾ 

االمر يجعؿ المرؤوس مشوشا ومضطربا اليعرؼ الي جية يتبع و وىذا فيو تقسيـ لمسالة 

                                                             
10ص ,مرجع سبق ذكره ,   ااسامة  امٌن الخولً 1  
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الطاعة واالمتثاؿ وبالتالي الوالء اذا يمكف القوؿ اف وحدة االمر تسيؿ وتدعـ عممة االدارة 
 .والتوجيو السميـ 

عندما يطمب الرئيس مف مرؤوسيو أداء ميمة ما وتحمؿ مسؤولياتيا : توفير المعمومات - 3
بشكؿ جيد يمـز اف يزودىـ بالمعمومات التفصيمية الكافية التي تمكنيـ مف العمؿ الجيد 

وتبرز ىذه الناحية بشكؿ خاص في توجيو المرؤوسيف الجدد الذيف جرى تعيينيـ , بفاعميو 
فالرئاسة القيادية الجيدة ىي التي تصرؼ الوقت في سبيؿ جمع , حديثا في المنطمة 

 .1المعمومات الضرورية وتوفيرىا لمرؤوسيا بالكـ والكيؼ والوقت المناسب 

 تحتاج عممية االشراؼ والتوجيو الى سطة رسمية تمنح لمروؤساء لتمكينيـ مف :السمطة-4
مف اجؿ تحريؾ العمؿ ودفعو لالماـ في سبيؿ تحقيؽ االىدؼ , إصدار االوامر لمرؤوسييـ 

فالسمطة تعطي الروؤساء حؽ إصدار االمر الذي يعتبر اداة توجيو وارشاد لتنفيذ العمؿ 
ولضماف تنفيذ االمر وبالتالي التوجيو البد مف وجود عقوبات يستخدميا الرئيس عند الضرورة 
لضماف تنفيذ أوامو بالشكؿ المطموب والى جانب ذلؾ البد مف توفير المكافئات والحوافز مف 

 .أجؿ خمؽ الدافعية االيجابية لمعمؿ

 

 

 :وسائل االتصال والتوجيو -

ففي اي مؤسسة او ,      ييتـ عمماء االدارة اىتماما خاصا بوسائؿ االتصاالت في التوجيو 
 :ىيئة يتـ االتصاؿ بوسائؿ مختمفة منيا 

 .القرارات مذكرات خطايا : الوسائؿ غير الشفيية -1

                                                             
10مرجع سبق ذكره ص ,  أسامة أمٌن الخولً  1  
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محادثة شخصية مع شخص آخر أو اكثر في لقاء مباشر محادثة : الوسائؿ الشفيية - 2
 .ىاتفية 

 .االيحاءات االيماءات باليد او بالرأس إشارة العيف: الوسائؿ الرمزية -3

المجالت والجرائد واالفالـ والممصقات عمى الحوائط كوسائؿ : ويضيؼ بعض االساتذة 
 .1إتصاؿ تمجأ الييا الييئة أو المؤسسة النجاز أعماؿ التوجيو االداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العالقات العامة في اإلذاعة

ال تقتصر المواد االعالمية التي تستخدميا إدارات واقساـ العالقات العامة لغرض ايصاؿ 
بؿ يمكف لمعالقات العامة اف تستفيد في تنفيذ , رسائميا في المواد المكتوبة او المقروءة 

برامجيا وانشطتيا مف مختمؼ مجاالت االتصاؿ ومنيا المواد االعالمية المسموعة بشكؿ 
عاـ واالذاعية بشكؿ خاص وقد ادى التنافس المتزايد بيف المؤسسات والتطور في وسائؿ 

                                                             
.20-15مرجع سبق ذكره ص ,  جٌهن رشتى 
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وادوات التواصؿ مع الجميور الى استخداـ االعالـ المسموع وفي مقدمة مكوناتو االذاعة 
التي تميزت عبر التاريخ االعالمي بحفاظيا عمى كـ مقدر مف الجماىير التي تتابع وسائؿ 

كما استفادت العالقات العامة مف الوسائؿ المسموعة المعاصرة التي , االعالـ المختمفة 
ارتبطت بتقنيات الحاسب االلي واالنترنت لكونيا مف االدوات االعالمية المسموعة ذات 

التاثير الفاعؿ عمى الجميور خاصة اجياؿ الشباب او االجياؿ المعاصرة التي تتجو بشدة 
 .نحو التعامؿ مع مثؿ ىذه االدوات والوسائؿ 

     وتتنوع طرؽ واشكاؿ استخداـ العالقات العامة لموسائؿ االعالمية المسموعة خاصة 
فمف ذلؾ االعالنات االذاعية , االذاعة بحسب طبيعة الرسائؿ االعالمية الموجية لمجميور 

والمسموعة ذات الطبيعة الترويجية أو التسويقية النشطة وخدمات وسمع وأعاؿ المؤسسات 
ومنيا المواد والبرامج االذاعية المعموماتية وكذلؾ المواد االذاعية الوثائقية وغيرىا مف االنواع 

كما تختمؼ طبيعة استخداـ المواد االذاعية في مجاؿ العالقات العامة , البرامجية المختمفة 
مف مؤسسة الخرى بحسب الحاجة غمييا وقد تصؿ الى تقديـ برامج إذاعية تستمر لدورات 

 .1برامجية باكمميا

 

 

 :اإلذاعة وخصائصيا

التي تخاطب حاسة ,     تعرؼ االذاعة عمى أنيا وسيمة االتصاؿ الجماىيري المسموعة 
بما تقدمو مف , السمع وتعزز خياؿ المتمقي إيجابيا بمضموف الرسالة االعالمية المستيدفة 

                                                             
.38ص ’ دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة , فن الكتابة االذاعٌة والتلفزٌونٌة ,2011 الخلٌفً طارق 
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خراجيا عمى مجموعة مف المكونات  نتاجيا وا   وتتبع فييا 1أنواع برامجية تعتمد في إعدادىا وا 
 .العديد مف الخطوات 

أما فيما يتعمؽ بخصائص االذاعة ومميزاتيا مف بيف وسائؿ االتصاؿ واالعالـ االخرى مف -
 :اىـ ىذه الخصائص

 . تخاطب حاسة السمع-

 .فيـ الرسالة يعتمد عمى خياؿ المتمقي -

 .تمقييا اليتطمب التواجد في مكاف معيف -

 .ال تتطمب أف يكوف المتمقي متعمما-

    ويكوف التعرؼ عمى ىذه الخصائص التي تتميز بيا االذاعة ىاما بالنسبة لممارسي 
العالقات العامة الجؿ تمكينيـ مف االستفادة منيا في تصويب رسائميـ االعالمية نحو 
الجميور الداخمي والخارجي كما يكوف مف االىمية بمكاف أف يتعرؼ ممارسي العالقات 

نتاج رسائؿ مسموعة   :أىميا (إذاعية )العامة عمى أىـ االمور التي تمكنيـ مف إعداد وا 

نتاج البرامج االذاعية لمعالقات العامة: اوال   :خطوات إعداد وا 

نتاج البرامج : وضع الفكرة البرامجية -1 تعد الفكرة البرامجية أوؿ الخطوات نحو إعداد وا 
 االذاعية لمعالقات العامة ويتـ اختيارىا بناءا عمى اليدؼ أو الرسالة  االعالمية المسموعة أو

وتكوف العالقة بيف أىداؼ العالقات , التي يطمب إيصاليا الى الجميور والتأثير بيا عمييـ 
العامة واالفكار التي تترجـ الى برامج وأنشطة ومواد متداخمة الى حد كبير اذ يمكف وصفيا 
بالغاية والوسيمة فاالفكار التي تترجـ الى مواد وبرامج إذاعية تعتبر وسائؿ إتصالية  تخدـ 
العالقات العامة في تحقيؽ اىدافيا تجاه الجميور المستيدؼ ويرتبط النجاح في اختيار 

                                                             
103ص , مرجع سبق ذكره ,   عماد الدٌن تاج السر فقٌر عمر  1  
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االفكار البرامجية االذاعية كثيرا بمدى فيـ ومعرفة ممارسي العالقات العامة لممطموبات او 
وخصائص الجميور , االىداؼ منيا واالشكاؿ أو القوالب البرامجية التي تتناسب معيا 

دارات العالقات العامة عمى معرفة , المستيدؼ بتمؾ المواد والبرامج  فكمما كانت قدرة أقساـ وا 
ىذه المعطيات كبيرة أدى ذلؾ الى سالمة اختيار االفكار التي تصمح الف تكوف برامج إذاية 

 .متميزة ليا أف تخدـ العالقات العامة 

 :ومف شروط اختيار الفكرة االذاعية*

 .ىناؾ أفكار برامجية تصمحممتمفاز وال تصمح لالذاعة:مناسبتيا لموسيمة -

مكانية التقاط مشاىد عديدة لمتعبير : صالحيتيا لمتعبير عنيا - أي وجود مواد فيميمية ليا وا 
 .عنيا

 .1مراعاة المنظومة المجتمعية لمعادا والتقاليد والثقافات :مالئمتيا لممجتمع -

تتمثؿ ىذه الخطوة في عممية جمع المعمومات التي تدعـ الفكرة البرامجية : إجراء البحث -2
وتجعؿ تحويميا الى مادة إذاعية شيئا سيال ذلؾ الف وضع فكرة البرامج والمواد االذاعية غالبا 
ماتكوف خطوة تخطيطية خيالية ترد في ذىف مف يضعيا ويعتبرىا ممكنة لمجرد ورودىا في 

لكف عممية تحويؿ تمؾ الفكرة الى خطوات عممية نحو إنجاز المادة االذاعية تبدأ , مخيمتو 
عمميا بمحاولة جمع المعمومات التي تحقؽ تمؾ الفكرة مف ناحية وتييئة ومتطمبات تنفيذ 

 :المواد والبرامج االذاعية مف ناحية أخرى أي أف عممية البحث تخدـ جانبيف ىما

 .البحث الخاص بمضموف فكرة البرنامج -

 .البحث الخاص بالموضوعات الفنية واالدارية

                                                             
72,ص,ن .د,فن إنتاج البرامج برامج الرادٌو , 2003 هاشم عوض  1  
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استفادت البرامج االذاعية االخرى في االذاعة والتمفزيوف : وضع السيناريو المبدئي / 3
نتاج البرامج االذاعية  مف فكرة السيناريو في عمميو وضع التصور المبدئي لكيفية إعداد وا 
والتمفزيونية فمف خالليا يتـ تقسيـ عممية تنفيذ البرامج الى مراحؿ يتـ تحدييا كتابة ويشار 

 .فييا مبدئيا الى متطمبات كؿ مرحمة حتى يسيؿ عمى المعنييف وتنفيذىا 

واليطمب بالضرورة مف المعنييف التقيد بما جاء في السيناريو حرفيا اذا كانت مصمحة 
لكف المجوء , العمؿ قد طرأ عمييا مف المستجدات ما يجعميا أكثر إيجابا واكثر فاعمية 

الى السيناريو وكتابتو يتسبب دائما في تنظيـ عممية غعداد وتنفيذ البرامج االذاعية 
فمف خالليا يتـ تحديد عناصر أو مكونات البرامج والقوالب واالشكاؿ , لمعالقات العامة 

 .التي تناسبيا وكيفية وتنفيذ الصوت االذاعي واستخداـ المؤثرات الصوتية وغيرىا

تتطمب عممية إنتاج البرامج االذاعية العديد مف االجراءات : وضع خطة االنتاج /4
التحضيرية التي تسيـ في تسييؿ خطوات التنفيذ والخروج بالبرامج والمواد في شكميا 

 1.النيائي 

 : ومف اىـ مكونات وضع خطة االنتاج 

تحديد متطمبات إنتاج وتنفيذ المواد والبرامج المسجمة المباشرة مثؿ االشخاص * 
 .واالماكف والتقارير والنصوص والمؤثرات وغيرىا 

 
ويرتبط ىذا المكوف باختير الشكؿ أو القوالب : تحديد طبيعة المادة االذاعية *

البرامجية التي تصاغ بيا المواد والبرامج االذاعية وىي متنوعة ومتعددة مثؿ البرامج 
 .االخبارية والحوارية والدرامية والمنوعات والثقافة والترفييية والمتخصصة وغيرىا

                                                             
.74مرجع سبق ذكره ص,  هاشم عوض 
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كال مف البرامج االذاعية : تحديد طريقة ا والية تنفيذ العمؿ والمعالجة الفنية لو* 
المسجمة والمباشرة لو ىمياتو وطرؽ تنفيذه وقد يتقاطع كؿ مف النوعيف في بعض 

 . االشياء ويتشابو في تنفيذىا ويختمؼ في أخرى
وتساعد ىذه العممية في : وضع تصور شامؿ لكافة خطوات إنتاج العمؿ االذاعي *

الف التصور الجزئي يختمؼ عف التصور المتكامؿ , سيولة تنفيذ البرامج االذاعية 
الذي ينظر فيو الى جميع المكونات في إطار خطة واحدة ومترابطة تتحرؾ ديناميكيا 

 .بمجرد البدء في عممية إنتاج البرامج 

تشتمؿ ىذه الخطوة عمى عممية البدء في تنفيذ المادة االذاعيةو : تنفيذ البرامج االذاعية /5
خراجيا في الشكؿ النيائي الذي تقدـ أو تبث بو لمجميور  نتاجيا وا  وعمى قدر اىمية ىذه , وا 

الخطوة الخامسة وحساسيتيا اال انيا التنفؾ أبدا مف عف الخطوات السابقة بؿ يتحدد نجاحيا 
نجازىا بدقة وتتطمب ىذه الخطوة ركنيف أساسيف ىما   :وا 

الصوات , يشير ىذا الركف الى المؤثرات الصوتية وكذلؾ : عممية إعداد المادة الصوتية -
التفاعمية التي تعد شكؿ مف أشكاؿ المادة االذاعية المعاصرة التي فرضيا دخوؿ االنترنت 

 .ووسائط االتصاؿ 

مف الضرورة بمكاف اف يتعرؼ ممارسي العالقات :مكونات او عناصر البرامج االذاعية :ثانيا
 العامة عمى مجموعة المكونات أو العناصر التي تتشكؿ منيا المواد او البرامج االذاعية

واليقتصر دوره الى ىذا الحد بؿ يمتد الى معرفة كيفية االفادة مف العناصر في تكويف 
وتعتبر ىذه المكونات بمثابة , البرامج االذاعية التي تخدـ رسائؿ ومضاميف العالقات العامة 

 :االساس المتيف الذي تنبني عميو البرامج االذاعية وىي 

 . الصوت االذاعي-

 .المؤثرات الصوتية -
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 1.وحديثا اضيفت ليا االصوات التفاعمية-

 :العالقات العامة واالستوديو االذاعي :ثالثا

    يستفيد ممارس العالقات العامة مف تعرفو عمى االستوديو االذاعي ومكوناتو في القدرة 
اذ تمكنو المعرفة مف استخداـ االجيزة واالدوات واالمكانات , عمى إنجاز البرامج االذاعية 

أو التوجيو االيجابي في إعداد وانتاج البرامج االذاعية في حاؿ التعامؿ , المتاحة فيو 
نتاج البرامج االذاعية لمعالقات العامة  معاونيف في ىذا المجاؿ وقد تكوف عممية اعداد وا 

صعبة في حاؿ عدـ قدرة الممارسيف عمى التعامؿ مع االستوديو االذاعي ومكوناتو وينقسـ 
 :االستوديو االذاعي الى قسميف 

وىي المكاف المخصص لتقديـ البرامج أو :(البالتو )غرفة االستوديو أو مساحة االستوديو -
أو المكاف التي فيو تقديـ الصوت البشري مثؿ قراءة , المواد االذاعية بمختمؼ أشكاليا 

االخبار أو الحديث في حاؿ البرامج الحوارية الحوارية ويكوف في الجية المقابمة لغرفة 
المراقبة ويفصؿ بيف الحجرتيف حاجز زجاجي يساعد عمى التواصؿ االشاري االشاري بيف 

 .المخرجيف ومقدمي البرامج 

تسمى المطبخ االذاعي باعتبار أف كافة عمميات إنتاج البرامج : غرفة التحكـ أو المراقبة -
االذاعية تتـ مف خالليا سواءا كانت ىذه البرامج مسجمة أـ مباشرة وىي تضـ مف فريؽ 

وفييا تتـ عممية تنفيذ الصوت , العمؿ المخرجييف وفنيي المونتاج وميندسي الصوت وغيرىـ 
االذاعي ومعالجتو والخروج بأشكاؿ النيائية لمبرامج بعد معالجة دمج أو مزج العديد مف 

 2.العناصر مف العناصر الصوتية 

 

                                                             
.28دار البداٌة ص , عمان , مهنٌة , هندسٌة , االعالم االذاع والتلفزٌونً نظرة إعالمٌة , 2012,إٌاد عمر ,  ابو ٌعقوب 

1  
87ص,عالم الكتب ,  القاهرة , دراسة تطبٌقٌة , فتون ومهارات العمل فً االذاعة والتلفزٌون , 2008علً ,  عبد الرحمن  2  
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 :خالصة
     وفي االخير نستنج أف طرؽ وأشكاؿ استخداـ العالقات العامة لموسائؿ االعالمية 

فمف ذلؾ , المسموعة خاصة االذاعة بحسب طبيعة الرسائؿ االعالمية الموجية لمجميور 
االعالنات االذاعية والمسموعة ذات الطبيعية الترويجية أو التسويقية النشطة وخدمات وسمع 
وأعماؿ المؤسسات ومنيا المواد والبرامج االذاعية المعموماتية وكذلؾ المواد  االذاعية الوثائقية 

كما تحتمؼ طبيعة استخداـ المواد االذاعية في مجاؿ , وغيرىا مف االنواع البرامجية المختمفة
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العالقات العامة مف مؤسسة الخرى بحسب الحاجة إلييا وقد تصؿ الى تقديـ برامج إذاعية 
 . تستمر لدورات برامجية بأكمميا
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 خاتمة

 اكتسب نشاط العالقات العامة اىتماـ كبير في المؤسسات الحديثة وقد برز       

مما ادى , دور العالقات العامة نتيجة التطورات االقتصادية والتغيرات المعاصرة

الى تزايد اىميتيا لتدعيـ اسـ المؤسسة وتكويف صورة ذىنية محببة لدى الجميور 

حيث اف الرضا الوظيفي لمعامميف في المؤسسة يؤدي الى تحسيف أدائيـ , الداخمي 

وتعامميـ وبالتالي يميد العالقات العامة في رسـ صورة جيدة لممؤسسة لدى 

 .الجميور الخارجي 

    ولقد حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف واقع العالقات العامة 

المؤسسات االعالمية بحيث يدرس العالقات العامة وفعاليتيا داخؿ ىذا النوع مف 

المؤسسات ومعامالتيا الخارجية وكيفية ممارسة نشاطيا الذي ىو موكؿ ليا فيي 

واضؼ الى ذلؾ فإنيا , تعتبر عممية ضرورية في توفير جو مالئـ داخؿ المؤسسة 

تساعد عمى تحسيف وتحفيز أداء العامميف داخؿ المؤسسة النجاح ماتيدؼ اليو 

المؤسسة وكذلؾ تسعى الى تحقيؽ اىداؼ المؤسسة بطريقة موضوعية تحافظ عمى 

 .عالقاتيا باألفراد والمجتمع عامة
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