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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  األولى

  

  وتطورھانشأة العالقات العامة : أوال

 مقدمة:   

  القرن العشرین ولدت مع مطلعقدت  بوصفھا كعلم وكنشاط اتصاليمن أن العالقات العامة  على الرغم -

إلقناع أفراد المجتمع بأفكار معینة وجدت حتى في المجتمعات البدائیة  تبذلفإنھا كنشاط إعالمي وجھود اتصالیة  -
 وتطورت مع تلك المجتمعات

 :في نقطتین ھما العالقات العامة الحدیثةتختلف عن  العالقات العامة القدیمةیمكن القول أن  -

 من حیث سعة النشاط  -٢      من حیث الوسائل المستخدمة -١  

 ً  :العالقات العامة في العصور القدیمة :  أوال

  القرن الخامس عشر نھایة وھي الفترة التي تبدأ منذ بدایة البشریة وحتى قبل  -

      : ویمكن أن نقسم ھذه المرحلة إلى قسمین -

 :العالقات العامة في العصور األولى لحیاة اإلنسان  -  أ

 :لقد كانت القبائل البدائیة تحتاج إلى اإلعالم من أجل -

 حمایة مصالحھا         

  المحافظة على بقائھا 

 التفاھم طریقكما كانت القبائل البدائیة في حاجة إلى التعاون والتماسك بین أفرادھا عن  -

 الحفالت والمناسبات االجتماعیة والدینیة المختلفة من خاللیتم التواصل بین القبائل  -

الذین یتولون تعبئة أفراد المجتمع في ) مثل الساحر والبطل والطبیب ( بعض األشخاص  رئیس القبیلة یختاركان  -
 األمور التي یھدف إلى إیصالھا إلى أفراد القبیلة 

 

 ي الماضي تعتمد على العالقات العامة ف: 

 التقدیر الشخصي -٣    اإلحساس الفطري - ٢     االنفعاالت -١

  العالقات العامة الحدیثة فتعتمد على: 
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 العلم  -٣    الوعي -٢    العقل -١

 :العالقات العامة في الحضارات اإلنسانیة القدیمة    - ب

 :سوف نشیر إلى العالقات العامة في الحضارات اإلنسانیة اآلتیة 

 وادي الرافدین  حضارة: 

 سنة قبل المیالد١٨٠٠ ظھرت في العراقأول نشرة زراعیة  -

 من ابتدع النشرات المصورة اآلشوریین أولكان  -

 كانت الدعایة تنشط في المجال السیاسي ومجال الحروب -

  الحضارة المصریة: 

 بالسیطرة على أفكار الجمھور وتحریك مشاعره قدماء المصرییناھتم  -

القبور الشاھقة  –تشیید المعابد الفخمة  –تقدیس الكھنة  - تألیھ الفرعون : تخدمة في ذلك ھي كانت الوسائل المس -
 مثل األھرام

 ینشطون في ممارسة اإلعالم خاصة في فترات الحروب الفراعنةكان  -

 كان اإلعالم ینشط في األغراض الدینیة واالجتماعیة أوقات السلمفي  -

  الحضارة الیونانیة: 

 على الرأي العام بالسیطرةاھتمت الحضارة الیونانیة  -

 لتبادل اآلراء من خالل المناقشات تفسح المجالكانت  -

 في السیطرة على الجمھور) وھم أشخاص یحترفون فن اإلقناع والخطابة ( السفسطائیون استخدم الیونانیون  -

 ٠ةیحاولون كسب ود ھذه الفئ القیصر والقادة السیاسیون والعسكریونكان  -

  الحضارة الرومانیة: 

 “شیشرون “ في التاریخ مثل     طریق الخطباء المشھورینتطورت أسالیب التأثیر في الرأي عن  -

 امتد النشاط اإلعالمي من السیاسة إلى النواحي االجتماعیة -

وكانت تھدف إلى توعیة المزارعین بزیادة  الریفیاتسمیت  “فرجیل “ ھناك قصیدة مشھورة للشاعر الروماني  -
  اإلنتاج الزراعي لمواجھة زیادة السكان

 :العالقات العامة في العصور الوسطى : ثانیاً 

ولذلك  كانت ھناك أنواع من النشاطات التي مھدت الطریق أمام ظھور العالقات العامة بصورتھا الحدیثة -
 :سنعرض للعالقات في 
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 : ور في أوروبا العالقات العامة في العص  -  أ

 بسیطرة طغیان الكنیسة الكاملة على الوضع یمتازكان الوضع في أوروبا  -

 كانت الكنیسة تمقت الفكر وتأید األفكار ولذلك اختفت أنشطة العالقات العامة التي بدأت في الحضارة الرومانیة -

   في أفریقیاوخاصة  التبشیر للمسیحیةاستخدمت الكنیسة عملیة  -

 

 : العالقات العامة في العصر اإلسالمي    - ب

تأخذ العالقات العامة شكل اشمل واعم من التأثیر السیاسي فالقرآن الكریم یتضمن الكثیر من اآلیات القرآنیة التي  -
 وغیرھا الكثیر“ وإنك لعلى خلق عظیم “ تدعو إلى حسن الخلق 

  “مكارك الخالق  إنما بعثت ألتمم“ یصف الرسول صلى هللا علھ وسلم نفسھ بقولھ  -

 وھي تعني ضرورة المحافظة على العالقة بین األطراف ”شعرة معاویة“كذلك ھناك ما یعرف باسم  -

 -الشریعة اإلسالمیة تتضمن جمیع األصول األخالقیة السلیمة التي یستند إلیھا فن العالقات العامة الحدیثة فالدین  -
 ھو المعاملة –في نظر اإلسالم 

 من األمور الھامة في مجال العالقات العامة والعیدینخطبة الجمعة تعتبر  -

ً تعتبر  -  التي انتشرت في الخالفة اإلسالمیة من األمور التي ترتبط بالعالقات العامةالدواوین أیضا

  في الظھور في بعض الدول اإلسالمیة كان لھا دور كبیر في مجال العالقات العامة الموالدعندما بدأت  -

  

  تم بحمد هللا 
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 الثانیة

 نشأة العالقات العامة وتطورھا: تابع 

  ًالعالقات العامة في العصور الحدیثة: ثالثا :  

 إلى تعقد في العالقات بین الناس ١٨نھایة القرن الـ في  في أورباالثورة الصناعیة أدت  -

حیث أصبح  الجماعیة الصورةالخدمات إلى  بعد الثورة تحولتولكن  بصورة فردیة كانت الخدمات تقدم في الماضي -
 .كبیر وال تربط العمال أیة صلةداخل المصنع  عدد العمال

 البد أن یستفاد منھم بأقصى قدر مجرد آالتنظرت اإلدارة إلى العمال على أنھم  -

ً على المؤسسات الكبرى والمصانع وقامت  شنت  الصحف -  بتألیب الناس علیھمھجوما

 العالقات العامةما ھو مستخدم في  من حاول استخدام طرقا تماثل أوائلمن  “دانیال دیفو “ یعتبر  في انجلترا -

 إقناعھم بالتعاطف مع المؤسساتمن أجل  مكاتب النشر إلى الجمھورمن  ضخ المعلومات في اتجاه واحدكان یتم  -

 ) أن الجمھور یمكن تضلیلھ( إلى القول  “بارنوم “ ذھب البعض ومنھم   -

 ) العالقات العامة ھي نقمة العصر( بقولھ  رضائھ عن العالقات العامةعدم عن  “فان دورن “ یعبر  -

استخدمت في  أول مطویةوھى  م١٦٤٣عام في  من خالل مطویةوذلك  لجمع التبرعاتملة حب كلیة ھارفاردقامت  -
 ھذا الغرض

 ھیئة أفعىعلى   المتحدةالوالیات والذي كان یمثل  م١٧٢٥عام “ بنیامین فرانلكین “ الذي نشره  الكاریكاتیریعتبر  -
 تطور العالقات العامةعالمة بارزة في  “أتحد أو مت “  كتب تحتھاوقد  قطعة تمثل والیةكل  مجزأة إلى قطع

 الدستور األمریكيتوقیع مشروع بضرورة  حزبیاً  ٨٥موقع من بیان  الصحف األمریكیةنشرت  م١٧٨٧عام في  -
 في محال العالقات العامة  وصفت أنھا أمھر عملوالتي 

 م١٨٨٢عام ألول مرة  مصطلح العالقات العامة أول من اختار “دورمان إیتون “ یعتبر  -

ً للمفھوم الحدیث ھو  االستخدام الحقیقي للعالقات العامةولكن  - البد “  اتخذ شعار لعملھ ھووقد  “أیفي بیتر لي “ طبقا
 بالمفھوم الغربيوھو أبو العالقات العامة  “من إعالم الجمھور 

 بالقناة ذات االتجاھینبما یسمى  استخدم في برامجھكما  -

 "أنني أترجم الدوالرات واألسھم والسندات إلى لغة إنسانیة“  ھو مأثور عنھ قولھمما  -

  أرتبط اسم أیفي بیتر لي بأربعة إنجازات ھي: 

 مساھمة رجال األعمال في خدمة المجتمع والمصلحة العامة -١

 أن ترتبط أنشطة العالقات العامة باإلدارة العلیا  -٢
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 إقامة اتصال مستمر مع وسائل اإلعالم  -٣

 االھتمام بالنواحي اإلنسانیة في أعمال المؤسسات   -٤

 وأشار فیھ  بعنوان بلورة الرأي العامبتألیف كتاب  م١٩٢٣عام “ إدوار بیرنز “ قام  -

  أن وظائف العالقات العامة ھي: 

 اإلقناع -٣    اإلعالم -٢    التكیف -١           

عام  جامعة نیویوركفي الجامعات وكان ذلك في  أول من درس مادة العالقات العامة “إدوار بیرنز “ یعتبر  -
 م١٩٢٣

للعالقات  المجلس األمریكيأسس وقد  رواد العالقات العامة في الجامعاتمن  “ركس ھارلو “ كذلك یعتبر  -
  م١٩٠٤عام العامة في 

ولذلك  بمفھومھا الحدیثالذي نبتت فیھ العالقات العامة   المیدان الخصب الوالیات المتحدة األمریكیةوتعتبر  -
  أمریكانستعرض المراحل التي مرت بھا ھذه المھنة في 

  على النحو التالي : 

  مراحل تطور مھنة العالقات العامة في أمریكا: 

  م١٩١٤ -١٩٠٠: المرحلة األولى 

 التخصیبسمیت مرحلة  -

 امتازت بسیطرة الشركات ورجال األعمال على المجتمع -

 من جانب واحدممارسة دور النشر نشاط بدیل للعالقات وكان ضخ المعلومات یتم  -

  م١٩١٩ -١٩١٥: المرحلة الثانیة 

 الحرب العالمیة األولىسمیت مرحلة  -

 زیادة تأثیر الحكومة على الرأي العام -

 تم استقطاب عدد من المؤثرین في اإلعالم -

  م ١٩٢٩ -١٩٢٠: المرحلة الثالثة 

 مرحلة االزدھارسمیت  -

 شھدت انتعاش االقتصاد -

 في أمریكا ثم في العالمإنشاء شركات لممارسة العالقات العامة الحدیثة  -

 م ١٩٣٩ - ١٩٣٠: المرحلة الرابعة 
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 مرحلة روزفلتسمیت  -

 كان یعمل على أن یكون في كل جراج سیارة وفي كل قدر دجاجة -

 ج الخدمة االجتماعیةالتوسع في برام -

  م ١٩٤٥ -١٩٤٠: المرحلة الخامسة 

 الحرب العالمیة الثانیةسمیت مرحلة  -

 كانت مرحلة إنقاذ من الكساد االقتصادي -

 بتعبئة الرأي العام أسمت -

  م ١٩٦٥ - ١٩٤٥: المرحلة السادسة 

 ازدھار اقتصادي غربيسمیت مرحلة  -

 ازدھار برامج العالقات العامة -

 المتخصصة في مجال العالقات العامةانتشار المؤسسات  -

 تجمیع جھود ممارسي العالقات العامة عالمیاً  -

 االتجاه إلى عالمیة ممارسة العالقات العامة -

  وحتى اآلن ١٩٦٥: المرحلة السابعة 

 مرحلة عصر المعلوماتسمیت  -

 إلغاء المسافات والفوارق بین الشعوب -

 سرعة انتشار األخبار بین دول العالم -

  العامة في أوروبا العالقات: 

 م١٩٤٦عام  فرنساظھرت العالقات العامة في  -

 م١٩٤٦عام ا ھولندظھرت العالقات العامة في  -

 دیفو علي ید إنجلتراظھرت العالقات العامة في  -

 م١٩٤٨عام  السویدظھرت العالقات العامة في  -

    )شركة أرامكوافي ( م١٩٥٠عام  السعودیةظھرت في  -

 م١٩٥٣ عام مصرظھرت في  -
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  الثالثة

 العامة العالقات ھي ما

 مقدمة  : 

 .االتصال فنون أحد وھي وظائفھا من وظیفة أنھا القول یمكن أو اإلدارة فنون من فنا العامة العالقات تعتبر -

 یةاإلنسان المجتمعات قدم قدیمة كنشاط أنھا من الرغم على العشرین القرن في العامة العالقات ظھرت -

  ٠اإلدارة وعلم االجتماع وعلم النفس علم من بكل ترتبط و

 ٠التملق ولیس اإلقناع طریق عن شخص كل ترضي أن إلى تسعي و -

 ٠جماعي أو فردي بشكل بجمھورھا ما مؤسسة عالقة في تبحث  العامة العالقات -

 ٠السلوك ھذا تجاه  إیجابیة أو سلبیة كانت سواء الفعل وردود ودوافعھ اإلنساني السلوك في تبحث اإلنسانیة العالقات -

 ٠وإنسانیتھ بقیمتھ وإشعاره الفرد نفسیة فھم مجال في یبحثان أنھما في تتفقان -

 یكون حتى المؤسسة یفھم أن للجمھور والبد جمھورھا المؤسسة تتفھم أن أھمیة على العامة بالعالقات المشتغلین یتفق -
 ٠التعامل حسن أساس على مبني بینھما التعامل

 أن تحب بما الناس عامل“  تقول متداولة إسالمیة مقولة ھناك أن حیث المعاملة حسن مجال في العالم سبقنا لقد -

 ٠“ بھ یعاملوك

 العامة العالقات تعریف : 

 نشیر أن من البد ذلك قبل ولكن العامة للعالقات مقنع تعریف إلى نصل لكي التعریفات من عدد نستعرض أن بدال -
  ٠التعریفات تلك من لنماذج نعرض أن قبل سریعاً  اإلشارة یمكن اإلسالمي دیننا في أمثلة ھناك إلى

 ٠بالحسنى الناس ومعاملة المعاملة حسن إلى تشیر التي القرآنیة اآلیات من الكثیر ھناك -

  ٠الشیئ ذلك على المسلمین تحث الشریفة النبویة األحادیث من الكثیر ھناك كذلك -

 ال فإنھ ضعفھا مع تنقطع ال التي الشعرة یشابھ بشكل بالناس عالقتھ یصف معاویة أن اإلسالمي التراث في نجد كذلك -
 ٠الغارب على الحبل لھم یترك وال معھم یشد

  ٠الشدة أوقات اآلخرین مع والوقف والتزاور الحي أبناء وتكاتف األسري التواصل نجد المعاصر التراث وفي -

 التعریفات من لمجموعة نعرض فسوف واحد تعریف على االتفاق عدم ورغم  : 

  ٠ ”الناس في یؤثر أن یمكن عمل أو موقف أو كلمة أي“  أنھا على العامة العالقات یعرف من ھناك -

 ٠إیجابي أم سلبي ھو ھل التأثیر یحدد لم التعریف ھذا ولكن 
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 ٠”وتوزیعھا الحسنة السمعة إنتاج“  ھي العامة العالقات -

 ٠ذلك یتم كیف یوضح لم ولكن 

 ٠“ الناس في التأثیر بھ المقصود المقنع االتصال“  أنھا على العالقات تعرف -

 ٠مرغوب وغیر مبرر غیر ولكنھ مقنع اتصال ھناك یكون قد ولكن 

  ٠“ حسن مردود لھ الحسن العمل“ ھي العامة العالقات -

 البسیطة التعریفات من فیھا نبدأ سوف التي المفصلة التعریفات بین من : 

  ” الناس بین العالقات تحسین إلى ویسعى االجتماع علم إلى یستند وفن علم أنھا“  ھارلو ركس تعریف

 ٠اإلقناع میدان في فن أنھا كما علم أنھا على العامة العالقات إلى ینظر أنھ التعریف ھذا ممیزات ومن 

  “المھم الجمھور في التأثیر بھ المقصود  المقنع المخطط االتصال“   أنھا یقول تعریف ھناك -

 ٠العالقات على العشوائیة ال التخطیط صفة یضفي أنھ التعریف ھذا ممیزات ومن 

 لھم تبیع الذین وزبائنھا وعمالئھا موظفیھا من ومحترمة محبوبة شركتك یجعل الذي الفن“  أنھا یقول تعریف ھناك -
  ٠“ منھم وتشتري

 بالشركة یھتم وكذلك بالفن یھتم التعریف ھذا   

 منھم وتشتري تبیع من على التركیز طریق عن والتسویق العامة العالقات بین یخلط أنھ علیھ یؤخذ ولكن   

 ٠منھم تشتري أو لھم تبیع ال الذین حتى بالجماھیر تھتم العامة العالقات ولكن 

  ٠“ منھ فتقل الناس یحبھ ال وما منھ فتكثر مؤسستك عن الناس یرغبھ ما معرفة“  ھي العامة العالقات -

 ٠كوسیلة العلمي البحث استخدام إلى إشارة التعریف ھذا ویتضمن 

 بھذه اتصال أو ارتباط لھ جمھور وبین ما ھیئة بین العالقة بتفسیر المتصلة النشاط مظاھر“  ھي العامة العالقات -
 “  الھیئة

 ھذا معالم یحدد أن دون إنساني نشاط نھاأ على إلیھا ینظر حیث العمومیة من شيء التعریف ھذا ویتضمن 
 ٠النشاط

 جماعة أو شخص أو فكرة ذلك كان سواء معین لموضوع والتفسیر التحلیل على یقوم الذي الفن“ ھي العامة العالقات -
 “  منھ استفادتھ ومدى الموضوع یحملھا التي الفائدة على یتعرف لكي الجمھور أمام السبل تھیئة بقصد

 خالل من والتفسیر والتأثیر التحلیل على یعتمد فن أنھا على العامة العالقات إلى ینظر أنھ التعریف ھذا وأھمیة 
 ٠والجمھور المؤسسة وھم العالقة طرفي حدد فقد ولذلك العام الرأي بحوث استخدام

 المؤسسات مدیري إلرشاد بنتائجھا والتنبؤ الظواھر تحلیل وعلم فن“  أنھا على تعرفھا الدولیة العامة العالقات جمعیة -
  “ معاً  والجمھور المؤسسة مصلحة تحقیق على تساعد مخططة لبرامج طبقا عملھ یجب ما إلى
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 ٠امانة وأنھا اجتماعیة مسؤولیة العامة العالقات وأن والتخطیط البحث أھمیة یبرز التعریف ھذا 

 الظواھر تحلیل وعلم فن“  أنھا على العامة العالقات ١٩٧٥ سنة العامة العالقات لمؤسسات الدولیة الجمعیة عرفت -
 كل خدمة إلى تؤدي مبرمجة مخططة أعمال خالل من یجب بما وإرشادھم المؤسسة قادة نصح مع بنتائجھا والتنبؤ

  “ جماھیرھا ومصلحة المؤسسة مصلحة من

 والمصلحة المجتمع بخدمة المؤسسات قیام مع وبرامج خطط على یعتمد وعلم فن أنھا التعریف ھذا ویتضمن 
 ٠العامة

  

   هللا بحمد تم
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

  الرابعة

 العامة العالقات ھي ما:  تابع  

 بین مشترك تفاھم إلقامة المخططة المقصودة الجھود“ : ھي العامة العالقات أن البریطاني العام الرأي معھد یرى -
 “ صیانتھ ثم وجمھورھا المؤسسة

 التي واألعمال السیاسات ویحدد الجمھور تصرفات یزن الذي اإلداري النشاط“ :  أنھا مارستون جون یرى كذلك -
 “ للمؤسسة وتفھمھ الجمھور قبول إلى تؤدي التي واألعمال البرامج وضع ثم ومن ومصالحھ رغباتھ مع تتواءم

 أربع من لكل األولى الحروف عن تعبر وھي RACE)( الشھیرة مارستون جون معادلة تبرز التعریف ھذا في  -
 والتقییم COMUNICATION  واالتصال ACTION والعمل RESEARCH البحث وھي مھمة كلمات

EVALUATION  

 والبرامج السیاسات وتحدد الجمھور اتجاه تزن التي اإلداریة الوظیفة":  أنھا على العامة العالقات كوتلیب ویعرف -
                                                                                                                             ”وتفھمھ الجمھور قبول إلى تؤدي التي الخطط ووضع العامة المصلحة مع تتمشى التي
 الخالصة : 

 إذا ذلك على التغلب یمكن ولكن النشاط ھذا ممارسو علیھ یجمع موحد تعریف على اتفاق نجد أن الصعب من انھ -
 : تتضمن والتي العامة العالقات رجل یمارسھا التي األنشطة عرفنا

 ٠المؤسسة سیاسة في النصح تقدیم -١

 ٠القررات صنع في المساھمة -٢

 ٠العامة العالقات برامج وترویج تخطیط -٣

 ٠المؤسسة وإدارة المواطنین بین التعاون تحقیق -٤

 ٠العام الرأي بحوث عمل٠وتنفیذھا االجتماعات تخطیط -٥

 ٠المؤسسة عن یكتب ما كل تجمیع -٦

 العامة للعالقات الرئیسیة الوظائف : 

 ٠االجتماعي التغیر مراقبة -١

 ٠المؤسسة ضمیر رعایة -٢

 )األھم ھي( ٠اإلتصال مداومة -٣

 ٠الجمھور ومصلحة المؤسسة مصلحة بین المواءمة مدى قیاس  -٤
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 ٠العامة للعالقات النھائي الھدف وھو اإلقناع -٥

 العامة العالقات أھداف : 

 األھداف تكون ولكي أجلھا، من العامة العالقات تعمل التي المؤسسة أھداف نفسھا ھي العامة العالقات أھداف تعتبر -
 : أھما من شروط لھا تتوفر أن ینبغي جیدة

 ٠منھا المتوقعة النتائج األھداف تصف أن  -١

 ٠لھا المنفذین قبل من مفھومة تكون أن  -٢

 ٠التوقیت حیث من محددة تكون أن  -٣

 ٠للتحقیق قابلة تكون أن  -٤

 ٠للقیاس قابلة تكون أن  -٥

 ٠المؤسسة أھداف مع تتطابق أن  -٦

 العامة العالقات تعریف في تراعى أن یجب التي العناصر  : 

 یضع أن أو لھ المناسبة التعریفات أحد لنفسھ یختار أن لھ البد العامة للعالقات ممارس كل أن “ ویلكوكس“  یرى  -
 : اآلتیة العناصر یتضمن أن على خاص تعریف لنفسھ

 : القصد -١

 : التخطیط -٢

 : التنفیذ حسن -٣

 : العامة المصلحة -٤

 : القنوات ثنائي اتصال -٥

 : إداریة وظیفة -٦

   هللا بحمد تم

-  
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الخامسة

 )تابع موضوع ما ھي العالقات العامة ( 

  العناصر التي یجب أن تراعى في تعریف العالقات العامة: 

لھ أو أن یضع  یختار لنفسھ أحد التعریفات المناسبةالبد لھ أن  كل ممارس للعالقات العامةأن  “ویلكوكس “ یرى  -
 :یتضمن العناصر اآلتیة لنفسھ تعریف خاص على أن 

 :القصد  .١

 :التخطیط  .٢

 :حسن التنفیذ  .٣

 :المصلحة العامة  .٤

 :اتصال ثنائي القنوات  .٥

 : وظیفة إداریة .٦

  ًالمنطلقات األساسیة لبرامج العالقات العامة: ثالثا 

  مقدمة:   

  ً  متطلبات البرنامج: أوال

  ًمواصفات الكوادر البشریة: ثانیا 

  ًالبناء اإلداري للعالقات العامة: ثالثا 

  ًالرسالة: رابعا 

  ًالوسیلة: خامسا 

  مقدمة:  

 :بدایة من دیان السماویة بإیجاد إطار خلقي من التعامل اتسمت األ -

 التعامل مع الخالق -١

 التعامل مع اآلخرین -٢

 التعامل مع النفس -٣
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ً الن العالقات العامة  - یضعوا فإن تقنینھا یتطلب  من ممارسي العالقات العامة أن  بدأت تظھر كمھنة من المھنونظرا
 وتحافظ علیھ الجماعة  یسیر علیھ األفراددستور 

 تمیزھا عن غیرھا من الممارسات المشابھةلكي  وضع مواصفات لعمل العالقات العامةذلك التقنین  ومن أشكال -
 :ھي على النحو اآلتي العالقات العامة  وكذلك وضع مواصفات ألركان

  ً  :البرنامج  )مواصفات( متطلبات: أوال

        حیث ینطبق على مھنة العالقات العامةمن المعروف أن لكل مھنة من یقوم على رعایتھا من العاملین بھا وھذا  -
 تم تكوین جمعیات ومنظمات ترعى شؤون الممارسین

 تتقدم وتتطور مھنة العالقات العامةھناك مجموعة من النقاط التي یجب أن توضع في االعتبار حتى   -

 ا یلي ومن ھذه النقاط م: 

 :العالقات العامة مسؤولیة اجتماعیة   -١

یمكن أن تؤثر وأن عالقاتھا بالمجتمع  وجودھا من أجل المجتمعن تضع في اعتبارھا أن أیجب على العالقات العامة  -
 في نجاحھا أو فشلھا

 جب علیھا أال تتعالي على جمھورھای -

 یجب علیھا أن تساھم في المشروعات االجتماعیة -

 تبصیر اإلدارة بدورھا تجاه المجتمع ودور المجتمع تجاه المؤسسةیجب علیھا  -

 :احترام الرأي والعمل بالصائب منھ   -٢

 یجب على المؤسسة تقبل الرأي والرأي اآلخر -

بصدق  توضح كذلك اآلراء غیر الصائبةحتى وان خالف رأي اإلدارة كما أن علیھا أن  یجب األخذ بالرأي الصائب -
 وأمانة

 :امل الوضوح في التع  -٣

ً عما یفقدونھ نتیجة كتم  تكتم المؤسسة على الحقائق یخلق لدى األفراد نزعة إلى إطالق الشائعاتأن  - تعویضا
 المعلومات عنھم ولكن ھذا ال یعني عدم وجود بعض األسرار التي تحتفظ بھا المؤسسة

وقد  عمیلھ روكفیلرسوء سمعة  سبب رئیسي فيكان  حجب المعلومات عن الجمھورإلى أن  بیتر ليوقد أشار  -
تعمل في التي  فالعالقات العامة الناجحة ھيالتي یقوم بھا  تحسنت صورتھ عندما اكتشف الجمھور حقیقة األعمال

 وضوح

 :االلتزام باألخالق الشریفة  -٤

وغیرھا یقول الرسول  ما یتحلى بھ ممارسوھا من فضائل الصدق واألمانة واإلخالصبمقدار  تحترم المھنة أو تھان -
 “أن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمل أن یتقنھ ” علیھ الصالة والسالم
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 یلتزم بھ جمیع األعضاء خالقيأبوضع دستور العاملة في مجال العالقات العامة  قامت الجمعیات العلمیة -

نة وإتقان العمل واحترام للصدق واألما تدعوفھي  بجدید عما یلزمنا بھ دیننا الحنیفال تأتي  قواعد ذلك الدستور -
 الكذب والخیانة وغیرھا وھي األمور التي بني علیھا دیننا اإلسالمي وتنبذمواثیق اآلخرین 

 :األمانة العلمیة   -٥

علوم  وتعتمد على علم االجتماع وعلم النفس فأساسھا تستند العالقات العامة إلى مجموعة من العلوم األخرى -
 ھااالتصال واالقتصاد واإلدارة وغیر

 :فالعلم یعتمد على  باالستناد على البحث العلمي وخطواتھالعالقات العامة الناجحة  یتم تخطیط برامج -

  وھي أمور الزمة للعالقات لكي تؤدي دورھا بدقةوالتعمیم   - والتفسیر –والتحلیل  -الوصف 

 :العالقات العامة مسؤولیة كل موظف -٦

ً حت بالجمھور الداخلي فترضیھتبدأ أن  من أھم مبادئ نجاح العالقات العامة - حیث أن  تستند على قاعدة متینة ىأوال
 ً أن یكونوا خیر  سیؤدي رضاءھم عن المؤسسة إلىحیث  أعضاء في جماعات خارجیةالجمھور الداخلي ھم أیضا

 ممثلین لھا أمام العام الخارجي 

 :العالقات العامة وظیفة استشاریة    -٧

أمام  تدرس وتخطط وتنفذ وتتابع كل ما یخص المؤسسةحیث أنھا  وظیفة تنفیذیةمن المعروف أن العالقات العامة  -
عن  أعطاء صورة حسنةالتي تمكنھا من  من جانب آخر ترشد المؤسسة بالكثیر من الوسائلولكنھا  العالم الخارجي

 المؤسسة

جاھزة للتحرك حتى تكون  رةالمدیر أو مجلس اإلداإلى  یجب أن تكون العالقات العامة أقرب في السلم الھرميلذلك  -
  متى طلب منھا ذلك
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السادسة

 المنطلقات األساسیة لبرامج العالقات العامة: تابع 

  مواصفات الكوادر البشریة: 

 عملیة اتصال  :العالقات العامة في أبسط صورھا ھي -

 وھذا یعني أن من یمارسھا البد أن یتصف بعدد من الصفات التي  -

 :تنقسم إلى نوعین ھما  -

 :الصفات الشخصیة  -١

مع اآلخرین كما أنھ من الصعوبة قیاسھا  یولد اإلنسان مزود بھا أو یتعلمھا من خالل تفاعلھھي تلك الصفات التي  -
 بمقیاس النجاح والرسوب 

  ومن بین ھذه الصفات: 

  قوة الشخصیة : 

البیئة التي ویمكن القول أن  والتأثیر في الناس یحدث من الشخصیة القویةقوة الشخصیة تختلف من شخص إلى آخر  -
وقد تكون عامل ھدم أو ضعف لشخصیة أخرى وعموما من  تساعد في بناء شخصیة قویةقد  یتربى فیھا الشخص

 خصیةیجب أن یكون قوي الشیعمل في مجال العالقات العامة 

  اللباقة: 

ھناك أشخاص یتمتعون بأسلوب لبق في التعامل مع آلخرین حیث یمكنھم اختیار الكالم المناسب في التوقیت المناسب  -
ً للمؤسسة  وبلھجة تختلف من موقف إلى آخر ومن شخص إلى آخر وعدم اللباقة قد یسبب حرجا

  حب االستطالع: 

ا یكون لدیھ القدرة على مك عارف متحركة لدیھا من علم طرفوھي سمة تجعل من رجل العالقات العامة دائرة م -
 الخروج من المأزق الذي قد تكون المؤسسة قد وقعت فیھ نتیجة تصرفات من أعضائھا

  الموضوعیة: 

ألي  مراعیا مصلحة المؤسسة ومصلحة الجمھور دون تحیزوھي تعني أن یكون رجل العالقات العامة في تصرفاتھ  -
 منھما وال لصدیق بل یزن األمور بموضوعیة 

  خصوبة الخیال : 

والخیال الخصب ال یعني الفبركة الصحفیة بل ھو الذي یساعد على اإلبداع والبعد عن الروتین حیث یتصور الخبیر  -
 ما سوف یحدث من نتائج عندما یقدم برنامجھ
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  الشجاعة األدبیة : 

حیث یجب على رجل العالقات العامة أن یعبر  وبأسلوب غیر جارحموقعھا   في القدرة على قول الحقیقةوھي تعني  -
 عن الخطأ الذي وقع فیھ رئیسھ بأسلوب مھذب

  الذوق الفني: 

وھي القدرة على التمییز بین الطیب والسیئ حیث أن رجل العالقات العامة مطالب بنقد ما یقوم بھ من أعمال قبل أن  -
 خرونآلینتقده ا

  التنظیم : 

  یعني وضع كل شيء في مكانھ المناسب حتى یمكن الحصول علیھ بسھولة ویسروھذا  -

 :الصفات االتصالیة   -٢

حتى تساعده على النجاح، وھي صفات  الخبرات التي یكتسبھا من یعمل في مجال العالقات العامةوھي تعني تلك  -
یمكن قیاس بمقیاس النجاح والرسوب وھي تكتسب عن طریق الدراسة والتدریب على أیدي متمرسین في مجال 

 العالقات العامة

  ومن ھذه الصفات 

  البالغة اللغویة: 

  إلى معانياإلشارة واإلشارة تترجمھا اللغات حیث یعتمد علم االتصال على  صفة اتصالیة مھمةوھي  -

 تعتبر مقیاس لحضارة الشخص، كما أن اللغة إحكام الصیاغة وبالغة االتصالبین  عالقة طردیھوھناك  -

  الكتابة: 

لیس كل ما یتم في مجال العالقات العامة یعتمد على الكلمة المسموعة كما اإلشارات والرموز لیست كافیة ألداء  -
 المھمة، إذ البد من كتابة البرامج والمقاالت

  معرفة الفنون الصحفیة: 

ورغم اختالف خصائص كل صحافة  بأنھا) مطبوعة أو مسموعة أو مرئیة ( وسائل االتصال سواء كانت توصف  -
، حیث یجب على رجل العالقات العامة أن  تشترك في عدد من الخصائصأنھا  واحدة منھا من حیث الخصائص إال

 ةاءتعامل مع ھذه الوسائل بكفلیلم بفنون االتصال المختلفة حیث أنھ سیكون مطالب با

  معرفة داللة األلفاظ : 

“ قد تكون الكلمة الواحدة لھا أكثر من معنى وقد یضیع المعني بین شخصین إذا اختلف مدلول الكلمة بینھما فكلمة  -
أن یھتم رجل العالقات العامة بعلم  بمعني في المشرق العربي یختلف عنھ في المغرب العربي لذلك یج لھا“ العافیة 

 الداللة لمعرفة االختالفات بین الكلمات الستبدالھا أو لتجنبھا

  معرفة العلوم االجتماعیة   : 
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وھي العلوم التي )واإلحصاء  علم النفس وعلم االجتماع واإلدارة واالقتصاد( : مثل تشمل مجموعة من العلوموھي  -
 تساھم في نجاح برامج العالقات العامة إذن البد لرجل العالقات العامة أن یكون درایة بھذه العلوم

  معرفة بأصول البحث العلمي: 

  )وھي قاعدة شرعیة ( إذا سلمنا بان الحكم على الشيء جزء من تصوره  -

المشكالت والمواقف بشكل دقیق حتى یكون حكمھ على األشیاء الوسیلة التي تمكنھ من التعرف على  البحث ھوفإن  -
 إال من خالل البحث العلميأقرب على الموضوعیة ولن یستطیع الوصول إلى ذلك 

ً أن توفر جمیع ھذه الصفات في شخص واحد  - ولذلك یجب على القائمین على العالقات العامة  عملیة صعبةوعموما
 أن یضعوا في اعتبارھم ھذه الصفات عن اختیار رجل العالقات العامة

  تم بحمد هللا 
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 السابعة

 العامة العالقات لبرامج األساسیة المنطلقات:  تابع

  ًالعامة للعالقات اإلداري البناء:  ثالثا: 

 كثیرة عوامل تحكمھ ذلك ألن العامة العالقات إدارات كل فیھ تصب أن یمكن معین محدد قالب یوجد ال -

                                                                          أن حیث -

 األھداف تحقیق وسائل من وسیلة ھي وإنما ذاتھ حد في ھدفاً  لیست العامة العالقات إدارة فأن الحجم یكن ومھما -
 تحققھا لكي المؤسسة أنشئت التي االجتماعیة

 المؤسسة في السلطة رأس من قریبة العامة العالقات إدارة تكون أن یجب المكان حیث ومن -

 أن یمكن الغرض تحیق یستطیع فرد ھناك كان إذا الھدف، تحقیق ضوء في العامة للعالقات األمثل الحجم ویتحدد -
 مثالً  أشخاص عشرة محل یحل

 

 العامة للعالقات اإلداري البناء أنواع : 

 : المركزي األسلوب  -١

 ووسائل وأجھزة موظفین من العامة العالقات عناصر جمیع جمع أي مركزیة بطریقة العامة العالقات إدارة:  وھو -
 واحد مكان في اتصال

 حاالت في النوع ھذا ویستخدم  : 

 میسرة واالتصال التوزیع إمكانیة - ب      متماثلة الجماھیر كانت إذا -أ

 : الالمركزي األسلوب -٢

 برامج لعمل للفروع الصالحیات تعطى وإنما العامة العالقات برامج لعمل موحد مركز ھناك یكون أال : وھو -
 العامة العالقات

 حاالت في النوع ھذا ویستخدم  : 

  اللغة مختلفة جماھیر مع التعامل -ب    منطقة لكل ممیزة خصائص ھناك تكون أن -  أ

 السعودیة أرامكوا شركة:  مثال 

 : مركزي المرال األسلوب -٣
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 البرامج تحدید الفرع لباقي تترك ثم الرئیسي المركز في البرامج أنتاج یتم حیث السابقین األسلوبین بین الجمع : وھو -
 الفرع معھا یتعامل التي للجماھیر المناسبة المحلیة

  :الجماھیر حسب االتصال -٤

 مع بالتعامل یختص قسم ھناك الجامعة في مثال الجماھیر نوعیة ضوء في العامة العالقات برامج تقسم أن :ھوو -
 النوعي األسلوب األحیان بعض في علیھ یطلق وھو التدریس ھیئة أعضاء مع یتعامل وقسم الطالب

 :الوسیلة حسب االتصال -٥

 الصحف مع للتعامل قسم فھناك الرسالة إیصال في المستخدمة الوسیلة ضوء في العامة العالقات إدارة تقسیم یتم وفیھ -
 وھكذا اإلذاعة مع للتعامل وثالث التلفزیون مع للتعامل وقسم

 :والوسیلة الجماھیر بین یمزج الذي األسلوب  -٦

 محددة اتصال وسیلة ضوء في الجماھیر مع التعامل بین الجمع یتم األسلوب ھذا وفي -

 األسلوب ھذا وفي : 

 التكالیف تنخفض -ب      األخطاء تقل - أ     

  هللا بحمد  تم
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثامنة

 المنطلقات األساسیة لبرامج العالقات العامة: تابع 

  ًالرسالة : رابعا: 

 وسیلة أو عدة وسائل من خالللك وذ من المرسل إلى المستقبلاإلشارة التي تنقل الفكرة “   :الرسالة ھي -

  ومن صور الرسالة ما یلي : 

 االتصال الشخصي     

   االتصال الھاتفي     

  االتصال البریدي 

  النشرات المحددة     

  الملصقات العامة     

  التلفزیون 

 الصحافة       

  اإلذاعة       

 االنترنت 

  األمور التي یجب أن تراعى في الرسالة الناجحة: 

     لكل جمھور خصائص یجب مراعاتھا -١

 ز لھالكل وسیلة طابع ممی -٢

       أن تكون ذات تكلفة اقل -٣

 التأثیر األكبر -٤

        مراعاة لغة الجمھور -٥

 اختیار التوقیت المناسب -٦

         الصیاغة المناسبة -٧

 الجماھیر األكثر -٨
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  أسالیب عرض الموضوعات: 

 ٠عرض الموضوع بالتفصیل ثم عرض الملخص في النھایة -١

 ٠عرض الملخص في البدایة ثم شرح الموضوع بعد ذلك -٢

 ٠ثم عرض الموضوع بالتفصیل ثم عرض الملخص للموضوع في النھایةعرض مقدمة  -٣

  ًالوسیلة:خامسا: 

   “األداة المستخدمة في نقل رسالة معینة من المرسل إلى المستقبل “  الوسیلة ھي -

  وكما ھو معروف فأن: 

     لكل وسیلھ جمھورھا الذي یتابعھا ویتأثر بھا -١

 لكل وسیلة خصائصھا التي تمیزھا -٢

 وسیلتھ المفضلةلكل جمھور  -٣

  ومن أھم وسائل االتصال: 

 : االتصال الشخصي  -١

 وھو یعتمد على  أقدم الوسائل وأكثرھا تأثیراً وھو   -

 عدد من الممیزات منھا: 

  كذلك حیاء المستقبل وبالتالي  –إمكانیة شرح األشیاء الغامضة  –أھمیة اتصالھ  –مكانة المتصل  –جاذبیة المتصل
 المرسل استعداده لقبول ما یعرضھ 

 ولكن من عیوبھ  

  تنفع عدد محدود من الجماھیر  –لیست متیسرة لكل جمھور  -لیست متیسرة لكل متصل 

 : االتصال الھاتفي  -٢

  وسیلة معدلة من االتصال الشخصيوھي  -

 ومن ممیزات ھذه الوسیلة 

 أنھا توفر الوقت والتكلفة  –عداد الكبیرة أنھا تصلح مع األ 

 و من عیوبھا  
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  انعدام تأثیر جاذبیة المتصل إلى حد ما  –قلة التأثیر مقارنة باالتصال الشخصي 

 : الملصقات  -٣

 وھي وسیلة  -

 من ممیزاتھا  

  ھي موجودة بصورة دائمة - تفرض نفسھا على من یمر بجوارھا 

 ومن عیوبھا  

  من الممكن أن تتعرض لعوامل التعریة مثل الشمس والمطر والغبار  –حیز الرسالة محدود 

 :النشرات  -٤

 ٠وھي وسیلة مطبوعة تنتجھا المؤسسة لمصلحتھا وتوجھھا إلى الجماھیر حسب نوعیتھم -

 ومن ممیزاتھا  

  لمحتوى الموضوع  –ھي وسیلة مؤثرة إذا بنیت على خصائص الجمھور ً عددھا  –حجمھا قابل للتحكم فیھ طبقا
 یتحكم فیھ من ستوزع علیھم 

  عیوبھامن  

  تأثیرھا كلھا أمور ترتبط بإخراجھا وصیاغتھا –بیتھا درجة جاذ -عملیة توزیعھا 

  : الصحف المطبوعة  -٥

مثل الجریدة التي تنشر في بلد معین  توجھ عادة إلى جماھیر معینةفھي  تتعدد وفق الغرض وحسب الجماھیروھي  -
 ٠فھي تكون موجھة إلى جماھیر ھذه البلد

 ٠المجالت التي توجھ إلى المرأة أو الریاضي مثالً  مثل جماھیر نوعیةقد تكون موجھة إلى  -

 ممیزاتھا من  

  یمكن قرأتھا في أي زمان ومكان وأثناء سماع الرادیو أو تناول الطعام وغیرھا 

 ومن عیوبھا  

  قد تنقل أخبار متأخرة   –أنھا تتطلب القراءة والكتابة 

 :اإلذاعة  -٦

 ٠التلفزیون واألقمار الصناعیةوھي الوسیلة األوسع انتشارا حتى بعد ظھور  -

 ومن ممیزاتھا  
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  كما أنھا تتضمن عدد من الوسائل المتخصصة مثل برامج المرأة  –غیر محددة بوقت وال بمكان وال بوضع المستمع
 كما أنھا تشجع على خصوبة الخیال  –والریاضة وغیرھا 

  عیوبھاومن 

 كما أنھا تركز على حاسة السمع –ایة قد یفقد المستمع بعض أجزائھا إذا لم یصغ إلیھا من البد 

 :التلفزیون   -٧

 وسیلة مؤثرة لما تتمیز بھ من جاذبیة -

  ممیزاتھاومن أھم  

  تتضمن الكثیر من الوسائل الفرعیة  –الجمع بین الصوت والصورة والحركة واآلنیة  

 ٠أشرطة الفیدیو بما لھا من فوائد ومن وسائلھا الفرعیة 

 من عیوبھا  

  تحد من خصوبة الخیال  –أنھا ترتبط بوجود التیار الكھرباء 

 : االنترنت   -٨

 وھي أحدث الوسائل المستخدمة في العالقات العامة وتحظى بشعبیة كثیرة  -

 ومن ممیزاتھا  

  القدرة على التأثیر في أعداد كبیرة من الجماھیر –سرعة االنتشار 

  عیوبھاومن  

  ٠الرسائل عبر ھذه الوسیلة كما أن متابعتھا تتطلب بعض التكالیفأنھا تتطلب مھارة خاصة في متلقي 

كل أو بعض ھذه الوسائل من أجل الوصول إلى التعامل مع  یجب على رجل العالقات العامةوعموما یمكن القول أنھ  -
  ٠أكبر عدد من الجماھیر
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  التاسعة

  ًرابعا  :  

 العام الرأي   

 الجمھور   

 الجماعة  

 العام الرأي  

 مقدمة 

 العام الرأي تعریف – أ     

 العام الرأي أنواع – ب   

 العام الرأي قیاس - ج     

 العام الرأي دراسة اعتبارات -د 

 مقدمة  : 

 البشر من مجموعة مع إال یعیش أن یمكن ال بطبعھ اجتماعي كائن اإلنسان یعتبر -

 أحد من مساعدة دون األعمال جمیع یؤدي اإلنسان كان حیث بدایتھ في للغایة بسیط اإلنساني المجتمع كان -

 الخدمات من معین فرع في التخصص إلى الحاجة ظھرت الخبرات وكثرة البشر أعداد زیادة بعد -

 یحتاجھا لمن اإلنسان خدمات بیع في واسطة تكون حتى العملة اختراع تم اإلنسان احتیاجات وكثرت الحیاة تعقد بعد -
 أیضاً  ھو خدمات أو سلع من إلیھ یحتاج ما وشراء

 بصورة تقدم أصبحت التي للخدمات التنظیم من نوع إلى الحاجة ظھرت اإلنسان احتیاجات وزیادة الحیاة تشبع بعد -
  جماعیة

 وغیرھا واألمن والتعلیم الصحة مثل الخدمات تقدیم عملیة في الدولة تدخلت -

 احتیاجاتھ وتلبیة الخدمة لھ تقدم الذي الجمھور على التعرف أھمیة برزت -

 المجتمع على العام الرأي وتأثیر والجماعة الفرد نفسیة فھم أھمیة ظھرت -

 العام الرأي تعریف – أ: 
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 ذاتھا اإلنسانیة الحیاة قدم قدیمة نفسھا الفكرة ولكن حدیثة كلمة أنھا حیث العام الرأي لمصطلح محدد تعریف یوجد ال -
 الناس ألراء محصلة عن یعبر ألنھ

 العام الرأي بأھمیة نادي  من أول ھو “ الفرنسي الفیلسوف” روسو جاك جان“  أن الباحثین من الكثیر یرى -
 ٠لتوجیھھ وتحلیلھ

 بمعنى اآلخرین مع أو المؤسسات مع أو الدولة مع عالقتھ في وإنما اإلنسان تكوین في یوجد ال الرأي أن یرى وھو -
 االجتماعي محیطھ مع تفاعلھ نتاج أنھ

 رأي على یستند أن البد تغییر أي الن األحداث مسار على جداً  كبیرة بصورة یؤثر أنھ في العام الرأي أھمیة وتكتسب -
 فیھ ویؤثر یقوده عام

 األفراد حیاة في وحتى الحكومیة وغیر الحكومیة المؤسسات من كل على العام الرأي یؤثر -

 كلمتین من مكون : أنھ على العام الرأي لمصطلح ینظر : 

 الشيء ھذا تجاه وشعورھا ما بشيء المجموعة أحساس عن تعبیر“ :   وھي الرأي األولى “  

 واحد من أكثر أي الناس من مجموعة عن تعبر“ :  وھي  عام والثانیة“ 

 أو المسالة تلك لصالح الرأي ھذا كان سواء معینة مسألة حول األفراد أكثریة آراء مجموع“  العام الرأي تعریف 
 “ ضدھا

 العام الرأي أنواع – ب: 

 : الفردي الرأي  -١

 فیھ اآلخرون یشاركھ ال ولكن معینة مشكلة عن ما فرد یعتنقھ الذي وھو -

  ) الرأي ھذا لشذوذ أو الرأي ھذا فیھا اتخذ التي المسألة أھمیة لعدم(  نظراً  وذلك  -

 قیاسھ ویمكن مھم غیر نوع وھو -

 : الخاص الرأي -٢

  مختلفة ألسباب بھ یصرح وال معینة مشكلة حول لنفسھ اإلنسان بھ یحتفظ ما وھو -

  بھ التصریح على صاحبھ قدرتھ لعدم قیاسھ الصعب من وھو -

 :  األقلیة رأي -٣

  ما بمشكلة المھتمین الناس من قلیل عدد یعتنقھ الذي وھو -

  األغلبیة رأي یعارض ال كان إذا  یلي لما أھمیتھ لھ رأي وھو -

  المجموعة في التأثیر ذوي من معتنقوه كان أو -
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  وحصره وتحلیلھ قیاسھ یمكن وھو -

  إیجابي كان إذا تعدیلھ أو ضار اتجاه كان إذا عام رأي فیصبح ینتشر ال حتى -

 :  األغلبیة رأي -٤

  ما مشكلة تجاه المجموعة أغلبیة بھ تشعر ما وھو -

  واحد زائد النصف تعني األغلبیة فأن معروف ھو وكما األفراد غلبیةأ رأي یعكس ألنھ مھم نوع وھو  -

 . المجتمع على تأثیره لمعرفة وتحلیلھ النوع ھذا قیاس ویمكن -

 :  العام الرأي -٥

  تجاھلھ یمكن ال والذي المجتمع اتجاه لمعرفة األساسیة الدعامة وھو -

  سلبیة أو إیجابیة إما نتائج إلى یؤدي أنھ حیث -

 وتأثیراتھ اتجاھاتھ لمعرفة وتحلیلھ قیاسھ یمكن وھو -

 منھا الرأي من أخرى أنواع ھناك : 

 للمشكلة متأنیة دراسة نتیجة األفراد یتخذه الذي الرأي وھو:  المدروس الرأي  

 الرأي ھذا معتنقو علي التأثیر الصعب من ولذلك -

 منظمة غیر انفعاالت نتیجة یتكون وھو : الغوغائي الرأي  

  ةمدروس غیر بصورة ویتطور -

 فیھ األخطاء بیان خالل من وتوجیھ وتحلیلھ قیاسھ یمكن وھو -

 صدورھا قبل ویحللھا الفرد تصرفات یزن الذي وھو : الفردي العقل 

 انفعالیة بطریقة ما مكان في الناس من مجموعة اجتماع عن ینجم الذي وھو : المتزن غیر الجماعي العقل  

  المكان نفس في بفردھم كانوا لو یتصرفونھا ال قد بطریقة یتصرفون فھم -

 بطریقة یتصرف الجماعة داخل وھو الجماعة سلوك عن یختلف الفرد سلوك أن:  القادر عبد حسنین/د ویقول 
 الفردي تصرفھ عن تختلف

 .والحرق القتل حیث من كالرعاع تصرفوا الفرنسیة الثورة في المثقفین :مثال  -

 معین لموقف واعیة مناقشة بعد یحدث الذي التصرف وھو : الموزون الجماعي العقل  

  ومقنعة كبیرة جھودا الرأي ھذا في التأثیر ویتطلب -
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  العاشرة

 الجماعة -  الجمھور – العام الرأي:  تابع

 وتحلیلھ العام الرأي قیاس - ج :       

 أومشاھدتھا قراءتھا أو سماعھا: خالل من الناس آراء على التعرف یمكن -

 الوسائل من وغیرھا الشائعات مصادر عن والكشف اإلعالم ووسائل الناس أحادیث خالل من بھ المصرح الرأي إن -
 المبدأ حیث من قیاسھ یمكن ال بھ یصرح ال الذي الرأي أن یعني وھذا

 أنھ حیث العام الرأي لتحلیل كبرى أھمیة ھناك  : 

 الناس وشعور یساسأح عن صادقة صورة یعكس 

 المفاھیم تصحیح في یساھم    

 والخدمات الخطط تعدیل 

 العام الرأي قیاس وسائل : 

 : منھا لذلك عدیدة وسائل وھناك : االستفتاء  -١

 المقابلة خالل من الشفھي السؤال  طریق عن الناس آراء استقصاء  

 األفراد علیھا یجب التي البحث استمارات طریق عن أو  

  منھم منظمة أو عشوائیة منھم عینة تأخذ كبیر العدد كان وإذا -

 المختلفة اإلعالم وسائل مضمون أو محتوى تحلیل طریق عن ذلك ویتم : اإلعالم وسائل مواد تحلیل -٢

  سلبیة شائعات یصدر الغاضب الرأي أن المعروف من :مصدرھا ومعرفة الشائعات جمع  -٣

     إیجابیة شائعات یصدر الراضي والرأي -

  أھلیة أو حكومیة كانت سواء المؤسسات على العام للرأي تأثیر ھناك أن المعروف من -

 الجماھیر آراء على التعرف ضرورة یتطلب وھذا لتحقیقھا تسعى ووسائل  أھداف لھا المؤسسات تلك أن حیث -

 العام الرأي دراسة اعتبارات -د : 

 اآلتي النحو على نذكرھا االعتبارات بعض تراعى أن یجب العام الرأي دراسة عند : 

 :  دراستھ المراد الموضوع طبیعة  -١

  دراستھ المراد الموضوع تحدید یتم أن یجب -

  عامة بصفة للجماھیر بمكتسبات یتعلق موضوع ھو أو شخصي موضوع ھو وھل -
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  أثارتھ طریق عن تحریكھ یتم أن إلى كامن یظل العام الرأي أن األبحاث أثبتت وقد -

 ما مجتمع في محددة زمنیة فترة في سكون حالة في وھو العام الرأي دراسة یفضلون الباحثین بعض ھناك ولكن -

 : دراستھ المراد الجمھور طبیعة -٢

  الدراسة موضوع الجمھور طبیعة االعتبار في نضع أن یجب -

 البحث إلیھا یتوصل التي النتائج في مباشرة بصورة تؤثر اجتماعیة قوى ھو والجمھور -

 والمستوى والثقافة والدیانة النوع حیث من بینھم التنافر أو التجانس بدرجة تتأثر الجمھور طبیعة أن المعروف ومن -
 وغیرھا التعلیمي

 المتغیرات لتلك طبقاً  األسئلة تلك توجیھ وطریقة ونوعیتھا األسئلة صیاغة تختلف أن یجب لذلك -

 : االتصال في المستخدمة األدوات طبیعة  -٣

  العام بالرأي االتصال في المستخدمة األدوات طبیعة في اختالف یوجد -

  االستبیان استمارة فھناك -

  البرید طریق عن أو جماعیة أو فردیة بصورة سواء الشخصیة المقابلة طریق عن إما توجھ وھي -
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

 الجماعة - الجمھور  –الرأي العام : تابع 

 الجمھور  - ٢: 

سواء  یمكن أن یؤثر بطریقة سلبیة أو إیجابیة في نجاح أیة مؤسسةكما ذكرنا في المحاضرة السابقة فأن الرأي العام  -
، ومن ھذا لدیھ من القوة المعنویة مما یساعده على إنجاح المشروع أو فشلھ ألن الرأي العام حكومیة أو أھلیةكانت 

 ٠المنطلق سوف نتحدث عن الجمھور وعن الجماعة

 یعیشون في بیئة واحدةللتعبیر عن مجموعة من الناس  یستعمالن بالتناوبقد  )الجمھور والمجتمع ( ھناك كلمتان  -
بعضھم  بینھم قواعد ونظم تنظم عالقة األفرادلمشتركة وتوجد ا إحساس بمصالحھمولدیھم  صفات مشتركةوتجمعھم 

 ٠ببعض

 ٠من الجمھور ھناك اختالف بین المصطلحین فالمجتمع أعم واشملإذا نظرنا بطریقة علمیة فسوف نجد أن  -

  مجموعة من الناس یعیشون في مكان محدد یمارسون نشاطات مختلفة ولكن :  “المجتمع على أنھ ” ساندر“یعرف
، وتتوزع المجتمعات بین ” تربطھم رابطة المكان والمصالح المشتركة ونظم وقواعد تحكم صالتھم ببعضھم البعض 

  ٠ریفیة وحضریة وبدویة

  ف ّ رھا بصفات خاصة ، كما یرتبط جماعة من الناس تتمیز عن غی: “ الجمھور على أنھ “ إبراھیم إمام ٠د“ یعر
ً نأفرادھا بروابط معی  ٠“ة وكلما زادت ھذه الروابط توثقا كانت الجماعة أكثر تجانسا

  ھناك فرق بین المجتمع والجمھورومن ھنا نجد أن  

 ٠أعم وأشمل تطلق على جمیع سكان مدینة ما أو شعب دولة ما وقد یصغر حجمھا لیصل إلى سكان قریة:  المجتمع 

 یطلق على أعضاء من المجتمع لھم صفات مشتركة ومصالح متشابھة : رالجمھو  

المھندسین إذا كان مھندسا أو المعلمین إذا كان  عضو في جمھورمثال الوالد ولكن  عضو في المجتمعكلھا  فالعائلة  -
 ٠وھكذا وھذا الوضع ینطبق على الزوجة واالبن والبنتمعلما وغیرھا من المھن المختلفة 

 ٠ویمكن تحدیده بسھولة العالقات العامة تتجھ إلى الجمھور الذي یعتبر متخصصافي ضوء ما سبق نجد أن  -

 أنواع الجمھور: 

 : الجمھور العام  -١

والذي یعتبر من أكبر  كجمھور البرید أو التلیفون، إذا كانت سلعة أو خدمة عامة  المستھلك للخدمة أو السلعةوھو  -
الذي تؤدي فیھ الخدمة فالخدمة ال تقتصر على مدینة أو حتى دولة واحدة  خارج البلد تمتد جذوره إلىالجماھیر إذ 

 ٠وإنما تمتد خدمتھ إلى مدن ودول أخرى حتى خارج الحدود السیاسیة
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 : الجمھور الداخلي للمؤسسة   -٢

كل حسب  المؤسسةو كل من یعمل داخل الموظفین والموزعین والعمال مثال  ویشملبتلك المؤسسة  العاملونوھم  -
 ٠تخصصھ

 :الجمھور النوعي   -٣

(  طلبة مرحلة من المراحل الدراسیة، كجمھور  ذلك الجمھور المتخصص في استھالك خدمة أو سلعة معینةوھو  -
 ٠مثال وكجمھور أصحاب التلیفونات ٠)ابتدائي أو ثانوي أو جامعي 

 :الجمھور المتخصص  -٤

، ویتصف ھذا  كمجموعة منتجة أو النباتیین كمجموعة مستھلكةأفراد مھنة معینة مثال الجزارین ویشمل ذلك  -
 ٠بالتفافھ حول بعضھ البعض دفاعا عن مصالح أفرادهالجمھور 

المؤسسات تختلف فیما بینھا ، لكن كما ھو معلوم أن لكل مؤسسة جمھورھا الذي یھتم بھا ویجب أن تھتم بھالمھم أن  -
 ٠امل معھمن حیث نوعیة الجمھور وحجم الجمھور الذي تتع

جماھیر تختلف ولھذا فإن لھا  تعتبر جامعة لھا فروع متعددةفي الماضي كانت  جامعة الملك سعود على سبیل المثال -
 جماھیرھا الداخلیةوتتكون ،  من المؤسسات الحكومیة األخرى وإن كانت تتشابھ معھا من حیث التمویل عن غیرھا

ھم جمیع أولیاء األمور  وجمھورھا الخارجي،  لفنیین وغیرھمالطالب والموظفین وأعضاء ھیئة التدریس وا:  من
 ٠ورجال اإلعالم وغیرھم ىخرورجال األعمال وموظفي الوزارات األ

 ھو عضو في الجمھور العاموبدون شك  أن أي فرد في جمھور معین ربما یكون عضوا في جمھور آخروعموما  -
الطالب عضو في جمھور الطلبة وفي جمھور المستھلكین ألنھ یشتري أشیاء مختلفة ویكون عضوا  فعلى سبیل المثال

 ٠في جمعیات ریاضیة أو علمیة مختلفة

  صفات الجماھیر: 

  ضرورة حتمیة لضمان قیامھا بتحقیق أغراضھا والوصول إلى أھدافھاإن معرفة المؤسسة لجمھورھا  -

  بصفة خاصة  للمتخصصین في علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي سمات معروفةذات  والجماھیر بصفة عامة -

  وھذه الصفات أو السمات ھي:            

 :سھولة اإلقناع والرضا و االنسیاق وراء الغضب   -١

تتفق برامج العالقات العامة مع اتجاھات الجماھیر حیث یجب أن  من السھل التأثیر علیھاوھذا یعني أن الجماھیر  -
 ٠عن طریق شرح المواقف المختلفة لھمومحاولة كسب رضاء الجماھیر ومیولھم ورغباتھم 

          : تتأثر الجماھیر باإلیحاء وتفید معھم وسائل اإلعالم والتبصیر  -٢

 ٠یتأثر تفكیره باتجاھات الجماعةفي الجماعة  ألن اإلنسان تتأثر بما یقدم لھاھذا یعني أن الجماھیر  -

 :تمیل الجماھیر إلى المبالغة سواء كان الموضوع محزن أو مفرح   -٣
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من المعروف أن الجماھیر تمیل إلى االنطالق وال یستطیع اإلنسان في الجماعات أن یقدر العواقب المترتبة على  -
 ٠مشاركتھ مع اآلخرین في المسئولیة

 :اتھا وتقالیدھا ال تغیر الجماھیر بسھولة من عاد  -٤

 ٠یجب في برامج العالقات العامة مراعاة احترام التقالید والعادات السائدة في المجتمعمن ھذا المنطلق  -

 :تندفع الجماھیر للدفاع عن مصالحھم  -٥

  ٠سھلة االستثارة الن الجماھیر یكون االندفاع بدون تفكیر یتناسب مع الموقففي كثیر من األحیان  -
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

  عشر الثانیة

 الجماعة -  الجمھور – العام الرأي:  تابع

 الجماعة - ٣ : 

 ولكن الجماعة مصطلح على الجمھور مصطلح استعمال على العامة العالقات مجال في والباحثین العاملین یفضل -
   المصطلحین بین فرق ھناك

o التالي النحو على منھما كل تمیز التي الخصائص عرض خالل من بینھما الفرق توضیح ویمكن: 

                     

 الجماعات أنواع  : 

 اآلتي النحو على المعاییر من عةمجمو وفق الجماعات تصنیف یمكن : 

  ًالعالقات قوة حیث من:  أوال :  

 ھما نوعان ھناك : 

 ٠”لوجھ وجھا“ الشخصي االتصال – أفرادھا بین والتعاون الترابط(   ممیزاتھا أھم ومن : أولیة جماعات  -١

 ) االجتماعیة الحیاة في تأثیرھا قوة  – مباشر االتصال عدم(  ممیزاتھا ومن : ثانویة جماعات  -٢

  ًالنشأة حیث من:  ثانیا :  

 ھما نوعان ھناك : 

 حیث من اختالفھا – والقرى والمدن القبائل مثل واالستقرار الثبات(  ممیزاتھا ومن  : تلقائیا تنشأ التي الجماعات  -١
 ٠) وظائفھا وفي اتساعھا نطاق

 تزول ثم معینا اتجاھا أو اً یأر تعتنق ألنھا االستقرار عدم(  ممیزاتھا ومن : معین اتجاه نتیجة تلقائیا تنشأ جماعات -٢
 ٠) وجودھا سبابأ زالت إذا الجماعیة صفتھا

  ًالقصد حیث من:  ثالثا :  

 ھي أنواع ثالثة ھناك : 

 الجماعة الجمھور
 تجانساً  أكثر تجانساً  أقل
 أخص واشمل أعم

 االجتماعیة العالقات قوة االجتماعیة العالقات ضعف
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 ومن واالستقرار الثبات( ممیزاتھا ومن معین غرض لتحقیق معین تخطیط على بناء تنشأ وھي : إرادیة جماعات  -١
 ٠) والمھنیة العلمیة والجمعیات النقابات بینھا

 كرة في لمباراة المشاھدین(  ومنھا تنفض ثم معین غرض لتحقیق وتتكون : والغایة القصد محدودة إرادیة جماعات  -٢
 ).وغیرھا المحاضرات وسامعي  -   القدم

 في المسافرون أمثلتھا ومن واالستقرار الثبات عدم( تمتاز وھي:  المصادفة نتیجة تتكون إرادیة غیر جماعات  -٣
     ٠) الجماعي النقل ومحطات  المطارات

 العامة العالقات أھمیة : 

 االھتمام زیادة نتیجة كبرى أھمیة العامة العالقات واكتسبت الجماھیر إلى النظرة تغیرت الحدیثة المجتمعات في -
 بالجماھیر

  وللتنظیمات وللمجتمع لإلنسان تحققھ أن یمكن ما بیان خالل من العامة العالقات برامج أھمیة وتتضح  -

 اآلتیة النقاط في ذلك ویظھر : 

  : جدیدة أفكار لتقبل العام الرأي تھیئة -١

  والجماھیر المؤسسات تلك بین الروابط تقویة إلى یؤدي مما المؤسسات ویساند یؤید جمھور إیجاد یعني ذلك أن -
 ٠المجتمع على بالنفع ذلك یعود حیث

 :والجماھیر المؤسسات بین الالزم اإلنساني التكیف تحقیق -٢

 تصل أن یمكن ال بدونھا والتي المعقدة الحدیثة المجتمعات ضروریات من أصبح اإلنساني التكیف أن یعني وھذا -
 ٠أھدافھا إلى المؤسسات

 : إنسانیة خدمات المؤسسة لجمھور العامة العالقات تحقق -٣

 مما نفوسھم في الطمأنینة نشر على یساعد ذلك أن حیث للمؤسسة الداخلي للجمھور إنسانیة خدمات تقدیم یعني ھذا -
  ٠الجماھیر مع تعاملھم على بالتالي ینعكس

 :الجماھیر بین االجتماعیة المسئولیة ودعم غرس على العالقات تعمل  -٤

 ٠المجتمع داخل الجمیع تواجھ قد التي العقبات على التغلب في والتنظیمات والمؤسسات المجتمع یعاون ھذا -

 : واحتیاجاتھم ورغباتھم للجماھیر الحقیقیة االتجاھات العامة العالقات تجریھا التي البحوث توضح  -٥

 رغبات مع یتمشى بما عملھا وخطط سیاستھا في مناسبة بتعدیالت القیام على والتنظیمات المؤسسات یساعد وھذا -
   ٠للجمیع النفع ویحقق الجماھیر

   هللا بحمد تم
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  عشر الثالثة

  

  

  ًوتعریفھ اإلعالم مفھوم:  خامسا 

 مفھومھ 

 المعلومات توصیل أسالیب 

 تعریفھا 

 أنواعھ 

 االتصال األسلوب 

 اإلعالمي األسلوب 

 اإلعالم مفھوم : 

 جماھیر بین واألفكار واآلراء واألخبار الحقائق نشر : بھ ویقصد العامة العالقات أدوات من ھامة أداة اإلعالم یعتبر -
 الداخلي أو الخارجي جمھورھا سواء والمؤسسة الھیئة

 .ویناصروھا الھیئة فیؤیدوا بھ علموا ما بصحة یثقوا حتى والجماھیر بالمجتمع والمؤسسة الھیئة ربط یمكن وبذلك  -

                            .أھدافھا لتحقیق برامجھا في المختلفة اإلعالم وسائل :تستخدم اجتماعیة كعملیة العامة العالقات -
 التسجیلي واألخبار الشفوي األخبار جانب یشمل وقد المستویات جمیع على االتصال وسائل یستخدم اإلعالم أن كما

 .والدراسة البحث على القائمین

                                                                                     والمستقبل المرسل :ھما طرفان ولإلعالم -
                                            للمستقبل والمعلومات الحقائق توصل التي اإلعالم وسیلة أو الشخص :ھو والمرسل
 .الجماھیر أو الجماعة أو اإلنسان :ھو المستقبل

 ھما رئیسیان أسلوبان باستخدام المعلومات وتوصیل واألخبار الحقائق نشر ویتم : 

        االتصالي األسلوب -١

 اإلعالمي األسلوب -٢

 المعلومات توصیل أسالیب : 

  ًاالتصالي األسلوب:  أوال : 

 .الحالة دراسة منھج على المعلومات توصیل في األسلوب ھذا یعتمد -
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 المعلومات طبیعة مع تتفق وحدات إلى الجمھور تقسیم یتم أن بعد المباشر واالتصال المقابلة طریق عن یتم -
 .توصیلھا ومستویات

 باالتصال الھیئة قادة یلجأ الحالة ھذه وفي ، كیانھ تھدد ھامة ألحداث الھیئة تتعرض عندما األسلوب ھذا ویستخدم -
 .واألفكار االتجاھات في مقصود تغییر إحداث أجل من المباشر الشخصي

 ممیزاتھ : 

 دوره الشخصي التأثیر یلعب حیث أقوى یكون الصغیرة المجموعات في التأثیر أن حیث(  التأثیر قوة ( 

 االتصالي سلوباأل إلى تلجأ جوھریة تغیرات اثدحإ الھیئة ترید عندما(  جوھریة تغیرات إحداث (     

o عیوبھ : 

 النفقات كثرة     

  أطول وقت یحتاج     

 متخصصین خبراء یحتاج  

  ًاإلعالمي األسلوب:  ثانیا : 

 جماھیر لفئات المتغیرة االحتیاجات لمواجھة العامة العالقات في انتشارا وأكثرھا استخداما األسالیب أكثر من وھو -
 .الھیئة

 

 ممیزاتھ : 

 المختلفة اإلعالم وسائل خالل من سھلة بطریقة كثیرة بمجموعات االتصال یتم حیث(  انتشارا األكثر (  

 والصحف والتلفزیون ذاعةاإل مثل تصالا وسائل یستخدم أنھ حیث كثیرة تكالیف یتطلب ال(  التكالیف قلة ( 

o عیوبھ : 

 بقوة فیھا التأثیر یمكن ال الجماھیر من الكبیرة عداداأل أن حیث(  التأثیر ضعف ( 

 منتجاتھا لترویج)  واإلعالمي االتصالي(  األسلوبین العالمیة الشركات استخدمت وقد  

 السلع من جدیدة أصناف إنتاج عند جدوى أكثر یكون :االتصالي األسلوب استخدام أن إلى األبحاث أشارت وقد -
 .لمنتجاتھا المستھلكین كسب وتحاول

 .السلع ھذه جماھیر مع ذلك بعد فیستخدم : اإلعالمي األسلوب أما -

 على یتوقف آخر دون أسلوب استخدام وأن اآلخر بعضھا یكمل األسلوبین أن نجد ذلك ضوء في : 

 القائمة وفالظر     
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 الجماھیر ونوع 

 درجتین على الجماھیر في یؤثر اإلعالمي األسلوب أن لوحظ كما : 

 الجماھیر من المقتنعة الواعیة للفئات بالنسبة المباشر التأثیر طریق عن مباشرة بصورة األولى الدرجة. 

 فئات على األولى الفئة تأثیر من الناشئ االتصالي األسلوب طریق عن تنتقل مباشرة غیر بصورة الثانیة الدرجة 
 .مقتنعة غیر أخرى

  هللا بحمد تم
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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 عشر الرابعة

 المقرر مراجعة

  مقدمة •

 وتطورھا العامة العالقات نشأة: أوال 

 القدیمة العصور في .١

 الوسطى العصور في .٢

 الحدیث العصر في .٣

  ًالعامة العالقات ھي ما:  ثانیا 

  العامة العالقات تعریف .١

 العامة العالقات تعریف في تتوفر أن ینبغي التي العناصر .٢

 العامة العالقات وظائف .٣

  ًالعامة العالقات لبرامج األساسیة المنطلقات:  ثالثا 

 البرنامج متطلبات .١

 البشریة الكوادر مواصفات .٢

 العامة للعالقات اإلداري البناء .٣

 الرسالة .٤

 الوسیلة .٥

  ًالجماعة – الجمھور – العام الرأي:  رابعا 

 : العام الرأي -١

     العام الرأي تعریف  -  أ

   العام الرأي أنواع  - ب

   العام الرأي قیاس  - ت

 : الجمھور -٢

     تعریفھ  -  أ
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         أنواعھ   - ب

 الجماعة  -٣

 الجماعة تعریف   -  أ

 الجماعة أنواع   - ب

  ًاإلعالم:  خامسا  

 مفھومھ -١

 المعلومات توصیل أسالیب  -٢

 تعریفھا   -  أ

  أنواعھا   - ب

 االتصالي األسلوب  

 اإلعالم األسلوب 

  


