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 المحاضرة االولى
 نشأة العالقات العامة وتطورها: أوال

   :مقدمة •
قات العامة بوففاا ععلم وعناا  اتصا ي قدت ولدت م  مطل  القرن العارنن فناها عناا  إعالم  وجاود اتصالية تذلل من أن العال على الرغم -

 0إلقناع أفراد اجملتم  بأفكار معينة وجدت حىت يف اجملتمعات الذدائية وتطورت م  تلك اجملتمعات
 :امة الحديثة في نقطتين همايمكن القول أن العالقات العامة القديمة تختلف عن العالقات الع -

 من حيث سعة الناا   -2   من حيث الوسائل املستخدمة -4 
 

 :العالقات العامة في العصور القديمة :  أوالً 
 :وميكن أن نقسم هله املرحلة إىل قسمني 41وه  الفرتة اليت تذدأ منل بدانة الذارنة وحىت قذل اهانة القرن  
 :األولى لحياة اإلنسان العالقات العامة في العصور -1 
 :لقد عانت القذائل الذدائية حتتاج إىل اإلعالم من أجل - 

  0احملافظة على بقائاا -ب    0محانة مصاحلاا - أ
 0عما عانت القذائل الذدائية يف حاجة إىل التعاون والتماسك بني أفرادها عن طرنق التفاهم  -
 0ذات االجتماعية والدننية املختلفةنتم التوافل بني القذائل من خالل احلفالت واملناس -
اللنن نتولون تعذئة أفراد اجملتم  يف األمور اليت نادف إىل إنصاهلا إىل أفراد ( مثل الساحر والذطل والطذيب ) عان رئيس القذيلة خيتار بعض األشخاص   -

  0القذيلة
 :كانت العالقات العامة في الماضي تعتمد على وعموما  -

 التقدنر الاخص  -ج  حسا  الفطرياإل -ب  االنفعاالت -أ
 

 :أما العالقات العامة الحديثة فتعتمد على  -
 العلم  -ج  الوع  -ب  العقل -أ
 
 :العالقات العامة في الحضارات اإلنسانية القديمة  -2  

 :سوف ناري إىل العالقات العامة يف احلضارات اإلنسانية اآلتية 
 :حضارة وادي الرافدين  -
 0سنة قذل امليالد4000ظارت يف العراق أول نارة زراعية  -
 0عان اآلشورنني أول من ابتدع النارات املصورة -
 0عانت الدعانة تناط يف اجملال السياس  وجمال احلروب -
 :الحضارة المصرية  -
 0اهتم قدماء املصرنني بالسيطرة على أفكار اجلماور وحترنك مااعره - -
 0القذور الااهقة مثل األهرام –تاييد املعابد الفخمة  –تقدنس الكانة  -رعون تأليه الف: عانت الوسائل املستخدمة يف ذلك ه   -
 0عان الفراعنة نناطون يف ممارسة اإلعالم خافة يف فرتات احلروب -
 0يف أوقات السلم عان اإلعالم نناط يف األغراض الدننية واالجتماعية -
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 :الحضارة اليونانية  -
 0رأي العاماهتمت احلضارة اليونانية بالسيطرة على ال -
 0عانت تفسح اجملال لتذادل اآلراء من خالل املناقاات -
 0يف السيطرة على اجلماور( وهم أشخاص حيرتفون فن اإلقناع واخلطابة ) استخدم اليونانيون السفسطائيون  -
 0عان القيصر والقادة السياسيون والعسكرنون حياولون عسب ود هله الفئة -
 :الحضارة الرومانية  -
 0”شيارون ” التأثري يف يف الرأي عن طرنق اخلطذاء املااورنن يف التارنخ مثل    تطورت أساليب  -
 0امتد الناا  اإلعالم  من السياسة إىل النواح  االجتماعية -

 0ة السكانمسيت الرنفيات وعانت هتدف إىل توعية املزارعني بزنادة األنتاج الزراع  ملواجاة زناد” فرجيل ” هناك قصيدة مااورة للااعر الروماين 
 

 :العالقات العامة في العصور الوسطى : ثانياً  -
 :ولللك سنعرض للعالقات يف 0عانت هناك أنواع من النااطات اليت مادت الطرنق أمام ظاور العالقات العامة بصورهتا احلدنثة -

 : العالقات العامة في العصور في أوروبا  -أ  
 0نيسة الكاملة على الوض عان الوض  يف أوروبا ميتاز بسيطرة طغيان الك  -
 0عانت الكنيسة متقت الفكر وتئد األفكار ولللك اختفت أناطة العالقات العامة اليت بدأت يف احلضارة الرومانية  -
  0استخدمت الكنيسة عملية التذاري للمسيحية وخافة يف أفرنقيا -
             :العالقات العامة في العصر اإلسالمي  -ب 

” لعامة شكل امشل واعم من التأثري السياس  فالقرآن الكرمي نتضمن الكثري من اآلنات القرآنية اليت تدعو إىل حسن اخللق تأخل العالقات ا -
 0وغريها الكثري” وإنك لعلى خلق عظيم 

  ”إمنا بعثت المتم مكارك اخلالق ” نصف الرسول فلى اهلل عله وسلم نفسه بقوله  -
 0وه  تعين ضرورة احملافظة على العالقة بني األطراف“ ةشعرة معاون”عللك هناك ما نعرف باسم  -
هو  –يف نظر اإلسالم  -الارنعة اإلسالمية تتضمن مجي  األفول األخالقية السليمة اليت نستند إلياا فن العالقات العامة احلدنثة فالدنن  -

 0املعاملة
 0تعترب خطذة اجلمعة والعيدنن من األمور اهلامة يف جمال العالقات العامة -
 0أنضاً تعترب الدواونن اليت انتارت يف اخلالفة اإلسالمية من األمور اليت ترتذط بالعالقات العامة -
  0عندما بدأت املوالد يف الظاور يف بعض الدول اإلسالمية عان هلا دور عذري يف جمال العالقات العامة -
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 المحاضرة الثانية
 نشأة العالقات العامة وتطورها: تابع 

  :العالقات العامة في العصور الحديثة : ثاً ثال 
 0إىل تعقد يف العالقات بني النا  20أدت الثورة الصناعية يف أوربا يف اهانة القرن الـ  -
عانت اخلدمات تقدم يف املاض  بصورة فردنة ولكن بعد الثورة حتولت اخلدمات إىل الصورة اجلماعية حيث أفذح عدد العمال داخل املصن    -

 تربط العمال أنة فلة عذري وال
 0نظرت اإلدارة إىل العمال على أاهم جمرد آالت البد أن نستفاد منام بأقصى قدر -
 0شنت  الصحف هجوماً على املؤسسات الكربى واملصان  وقامت بتأليب النا  عليام -
 0ات العامةمن أوائل حاول استخدام طرقا متاثل ما هو مستخدم يف العالق” دانيال دنفو ” يف اجنلرتا نعترب  -
 0عان نتم ضخ املعلومات يف أجتاه واحد من مكاتب النار إىل اجلماور من أجل إقناعام بالتعاطف م  املؤسسات -
 0(أن اجلماور ميكن تضليله ) إىل القول ” بارنوم ” ذهب الذعض ومنام  -
 0(العصر  العالقات العامة ه  نقمة) عن عدم رضائه عن العالقات العامة بقوله ” فان دورن ” نعرب  -
 0م وهى أول مطونة استخدمت يف هلا الغرض4414قامت علية هارفارد جبملة جلم  التربعات وذلك من خالل مطونة يف عام  -
م واللي عان ميثل الوالنات املتحدة  على هيئة افعى جمزأة إىل قط  عل قطعة 4221عام ” بنيامني فرانكلني ” نعترب الكارنكاتري اللي ناره  -

 0عالمة بارزة يف تطور العالقات العامة” إحتد أو مت ” قد عتب حتتاا متثل والنة و 
حزبياً بضرورة توقي  ماروع الدستور األمرنك  واليت وففت أاها أمار عمل يف  01م نارت الصحف األمرنكية بيان موق  من 4202يف عام  -

  0حمال العالقات العامة
 م4002قات العامة ألول مرة عام أول من اختار مصطلح العال” دورمان إنتون ” نعترب  -
البد من إعالم اجلماور ” وقد اختل شعار لعمله هو ” إنف  بيرت  ي ” ولكن األستخدام احلقيق  للعالقات العامة طذقاً للمفاوم احلدنث هو  -

 0وهو ابو العالقات العامة باملفاوم الغريب” 
 0عما استخدم يف براجمه مبا نسمى بالقناة ذات األجتاهني -
 0إىل لغة إنسانيةأنين اترجم الدوالرات واألسام والسندات ” هو مأثور عنه قوله  مما -
 :أرتبط اسم إيفي بيتر لي بأربعة إنجازات هي  -

 0مسامهة رجال االعمال يف خدمة اجملتم  واملصلحة العامة -4 
 0ان ترتذط أناطة العالقات العامة باإلدارة العليا -2 
 0ئل اإلعالمإقامة اتصال مستمر م  وسا -4 
 0األهتمام بالنواح  اإلنسانية يف أعمال املؤسسات -1 

 :م بتأليف كتاب بعنوان بلورة الرأي العام واشار فيه إلى أن وظائف العالقات العامة هي 1221عام ” إدوار بيرنز ” قام  -
 اإلقناع -4  اإلعالم -2  التكيف -4  
 

 م4224قات العامة يف اجلامعات وعان ذلك يف جامعة نيونورك عام أول من در  مادة العال” إدوار برينز ” نعترب  -
  0م4201من رواد العالقات العامة يف اجلامعات وقد اسس اجمللس األمرنك  للعالقات العامة يف عام ” رعس هارلو ” عللك نعترب  -
فاوماا احلدنث ولللك نستعرض املراحل اليت مرت اها مبوتعترب الوالنات املتحدة املؤنكية امليدان اخلصب اللي نذتت فيه العالقالات العامة   -

 : هله املانة يف أمرنكا على النحو التا ي 
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 :مراحل تطور مهنة العالقات العامة في أمريكا  -
 م1211 -1211: المرحلة األولى  -
 0مسيت مرحلة التخصيب -
 0امتازت بسيطرة الارعات ورجال األعمال على اجملتم  -
 0دنل للعالقات وعان ضخ املعلومات نتم من جانب واحدممارسة دور النار ناا  ب -
 م1212 -1211: المرحلة الثانية  -
 مسيت مرحلة احلرب العاملية األوىل -
 0زنادة تأثري احلكومة على الرأي العام -
 0مت استقطاب عدد من املؤثرنن يف اإلعالم -
 م 1222 -1221: المرحلة الثالثة  -
 0إنااء شرعات ملمارسة العالقات العامة احلدنثة يف أمرنكا مث يف العامل -  0اإلقتصادشادت إنتعاش  -   0مسيت مرحلة اإلزدهار -
 م 1212 -1211: المرحلة الرابعة -
 0مسيت مرحلة روزفلت -
 0عان نعمل على أن نكون يف عل جراج سيارة ويف عل قدر دجاجة -
 0التوس  يف برامج اخلدمة االجتماعية -
 م 1211 -1211: المرحلة الخامسة  -
 0مرحلة احلرب العاملية الثانية مسيت -
 0عانت مرحلة إنقاذ من الكساد اإلقتصادي -
 0امست بتعذئة الرأي العام -
 م 1291 -1211: المرحلة السادسة  -
 0مسيت مرحلة إزدهار اقتصادي غريب -
 0إزدهار برامج العالقات العامة -
 0إنتاار املؤسسات املتخصصة يف جمال العالقات العامة -
 0لعالقات العامة عاملياً جتمي  جاود ممارس  ا -
 0اإلجتاه إىل عاملية ممارسة العالقات العامة -
 وحتى اآلن 1291: المرحلة السابعة  -
 0مسيت مرحلة عصر املعلومات -
 0إلغاء املسافات والفوارق بني الاعوب -
 0سرعة إنتاار األخذار بني دول العامل -
 :العالقات العامة في أوروبا  -
 0م4214عام ظارت العالقات العامة يف فرنسا  -
 0م4214ظارت العالقات العامة يف هولندا عام  -
 0ظارت العالقات العامة يف إجنلرتا عل  ند دنفو -
 0م4214ظارت يف مصرعام   -0م4210ظارت يف السعودنة عام  -  0م4210ظارت العالقات العامة يف السوند عام  -
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 المحاضرة الثالثة
 ما هي العالقات العامة: ثانياً   

 : مقدمة      
 0تعترب العالقات العامة فنا من فنون اإلدارة أو ميكن القول أاها وظيفة من وظائفاا وه  أحد فنون االتصال -
ظارت العالقات العامة يف القرن العارنن على الرغم من أاها عناا  قدمية قدم اجملتمعات اإلنسانية وه  ترتذط بكل من علم النفس وعلم  -

  0االجتماع وعلم اإلدارة
 0سع  إىل أن ترض  عل شخص عن طرنق اإلقناع وليس التملقوه  ت -
 0تذحث العالقات العامة  يف عالقة مؤسسة ما جبماورها باكل فردي أو مجاع  -
 0أما العالقات اإلنسانية فا  تذحث يف السلوك اإلنساين ودوافعه وردود الفعل سواء عانت سلذية أو إجيابية  جتاه هلا السلوك -
 0ا نذحثان يف جمال فام نفسية الفرد وإشعاره بقيمته وإنسانيتهولكن تتفقان يف أاهم -
على  نتفق املاتغلني بالعالقات العامة على أمهية أن تتفام املؤسسة مجاورها والبد للجماور أن نفام املؤسسة حىت نكون التعامل بيناما مذين -

 0أسا  حسن التعامل
 0”عامل النا  مبا حتب أن نعاملوك به ” مقولة إسالمية متداولة تقول       لقد سذقنا العامل يف جمال حسن املعاملة حيث أن هناك -

 :تعريف العالقات العامة 
البد أن نستعرض عدد من التعرنفات لك  نصل إىل تعرنف مقن  للعالقات العامة ولكن قذل ذلك البد من أن ناري إىل هناك أمثلة يف دنننا  -

  0عرض لنماذج من تلك التعرنفاتاإلسالم  ميكن اإلشارة سرنعاً قذل أن ن
 0هناك الكثري من اآلنات القرآنية اليت تاري إىل حسن املعاملة ومعاملة النا  باحلسىن -
  0عللك هناك الكثري من األحادنث النذونة الارنفة حتث املسلمني على ذلك الايئ -
رة اليت ال تنقط  م  ضعفاا فننه ال ناد معام وال نرتك هلم عللك جند يف الرتاث اإلسالم  أن معاونة نصف عالقته بالنا  باكل ناابه الاع -

 0احلذل على الغارب
  0ويف الرتاث املعافر جند التوافل األسري وتكاتف أبناء احل  والتزاور والوقف م  اآلخرنن أوقات الادة -
 : ورغم عدم االتفاق على تعريف واحد فسوف نعرض لمجموعة من التعريفات  -
ولكن هلا التعرنف مل حيدد التأثري هل  0“ أي علمة أو موقف أو عمل ميكن أن نؤثر يف النا ”  ات العامة على أنهاهناك من يعرف العالق -

 0هو سليب أم إجيايب
 0ولكن مل نوضح عيف نتم ذلك 0“إنتاج السمعة احلسنة وتوزنعاا”  العالقات العامة هي -
 0ولكن قد نكون هناك اتصال مقن  ولكنه غري مربر وغري مرغوب0”أثري يف النا  االتصال املقت  املقصود به الت”  تعرف العالقات على أنها -
  0”العمل احلسن له مردود حسن ”  -
 

 :من بين التعريفات المفصلة التي سوف نبدأ فيها من التعريفات البسيطة  -
ومن مميزات هلا التعرنف أنه ننظر إىل “ نا أاها علم وفن نستند إىل علم االجتماع ونسعى إىل حتسني العالقات بني ال” تعريف ركس هارلو  -

 0العالقات العامة على أاها علم عما أاها فن يف ميدان اإلقناع
ومن مميزات هلا التعرنف أنه نضف  ففة التخطيط ” االتصال املخطط املقن   املقصود به التأثري يف اجلماور املام”   هناك تعريف يقول أنها -

 0ال العاوائية على العالقات



 4              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                  مــحمـــود هـــالل/د_ القات العـــــــــــــامــة الــع

هلا  0”الفن اللي جيعل شرعتك حمذوبة وحمرتمة من موظفياا وعمالئاا وزبائناا اللنن تذي  هلم وتارتي منام ”  ناك تعريف يقول أنهاه -
ي التعرنف ناتم بالفن وعللك ناتم بالارعة ، ولكن نؤخل عليه أنه خيلط بني العالقات العامة والتسونق عن طرنق الرتعيز على من تذي  وتارت 

 0كن العالقات العامة هتتم باجلماهري حىت اللنن ال تذي  هلم أو تارتي مناممنام ول
ونتضمن هلا التعرنف إشارة إىل  0”معرفة ما نرغذه النا  عن مؤسستك فتكثر منه وما ال حيذه النا  فتقل منه ”  العالقات العامة هي -

 0استخدام الذحث العلم  عوسيلة
ونتضمن هلا التعرنف ” ملتصلة بتفسري العالقة بني هيئة ما وبني مجاور له ارتذا  أو اتصال اهله اهليئة مظاهر الناا  ا”  العالقات العامة هي -

 0ش ء من العمومية حيث ننظر إلياا على ااها ناا  إنساين دون أن حيدد معامل هلا الناا 
ذلك فكرة أو شخص أو مجاعة بقصد هتيئة السذل أمام الفن اللي نقوم على التحليل والتفسري ملوضوع معني سواء عان ” العالقات العامة هي -

وأمهية هلا التعرنف أنه ننظر إىل العالقات العامة على أاها فن ” اجلماور لك  نتعرف على الفائدة اليت حيملاا املوضوع ومدى استفادته منه 
 0حدد طريف العالقة وهم املؤسسة واجلماورنعتمد على التحليل والتأثري والتفسري من خالل استخدام حبوث الرأي العام ولللك فقد 

 
فن وعلم حتليل الظواهر والتنذؤ بنتائجاا إلرشاد مدنري املؤسسات إىل ما جيب عمله طذقا ” أاها جمعية العالقات العامة الدولية تعرفها على  -

ث والتخطيط وأن العالقات العامة مسؤولية هلا التعرنف نربز أمهية الذح” لربامج خمططة تساعد على حتقيق مصلحة املؤسسة واجلماور معاً 
 0اجتماعية وأاها امانة

فن وعلم حتليل الظواهر والتنذؤ بنتائجاا م  ” العالقات العامة على أنها  1291عرفت الجمعية الدولية لمؤسسات العالقات العامة سنة  -
” مة عل من مصلحة املؤسسة ومصلحة مجاهريها نصح قادة املؤسسة وإرشادهم مبا جيب من خالل أعمال خمططة مربجمة تؤدي إىل خد

  0ونتضمن هلا التعرنف أاها فن وعلم نعتمد على خطط وبرامج م  قيام املؤسسات خبدمة اجملتم  واملصلحة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                  مــحمـــود هـــالل/د_ القات العـــــــــــــامــة الــع

 المحاضرة الرابعة
 ما هي العالقات العامة: تابع 

 ”اجلاود املقصودة املخططة إلقامة تفاهم مارتك بني املؤسسة ومجاورها مث فيانته ”  ه نرى معاد الرأي العام الربنطاين أن العالقات العامة  -
الناا  اإلداري اللي نزن تصرفات اجلماور وحيدد السياسات واألعمال اليت تتواءم م  رغذاته ومصاحله ومن ” عللك نرى جون مارستون أاها  -

 ”وتفامه للمؤسسة  مث وض  الربامج واألعمال اليت تؤدي إىل قذول اجلماور
وه  تعرب عن احلروف األوىل لكل من أرب  علمات مامة وه  الذحث  RACE)) الاارية يف هلا التعرنف تربز معادلة جون مارستون -

RESEARCH  والعملACTION   واالتصالCOMUNICATION  والتقييمEVALUATION  
يت تزن اجتاه اجلماور وحتدد السياسات والربامج اليت تتماى م  املصلحة العامة الوظيفة اإلدارنة ال”ونعرف عوتليب العالقات العامة على أاها  -

 “ووض  اخلطط اليت تؤدي إىل قذول اجلماور وتفامه
 :الخالصة  -
انه من الصعب أن جند اتفاق على تعرنف موحد جيم  عليه ممارسو هلا الناا  ولكن ميكن التغلب على ذلك إذا عرفنا األناطة اليت ميارساا  -

 :جل العالقات العامة واليت تتضمن ر 
 0تقدمي النصح يف سياسة املؤسسة -
 0املسامهة يف فن  القررات -
 0ختطيط وترونج برامج العالقات العامة -
 0حتقيق التعاون بني املواطنني وإدارة املؤسسة -
 0عمل حبوث الرأي العام0ختطيط االجتماعات وتنفيلها -
 0جتمي  عل ما نكتب عن املؤسسة -
 :ئيسية للعالقات العامة الوظائف الر  -

 0مراقذة التغري االجتماع  -4
 0مداومة اإلتصال -4   0رعانة ضمري املؤسسة -2
 0قيا  مدى املواءمة بني مصلحة املؤسسة ومصلحة اجلماور -1
 0اإلقناع وهو اهلدف الناائ  للعالقات العامة -1

 :أهداف العالقات العامة 
ا أهداف املؤسسة اليت تعمل العالقات العامة من أجلاا، ولك  تكون األهداف جيدة ننذغ  أن تتوفر هلا شرو  تعترب أهداف العالقات العامة ه  نفسا

 :من أمها 
 0أن تصف األهداف النتائج املتوقعة مناا – 4
 0أن تكون مفاومة من قذل املنفلنن هلا -2
 0أن تكون حمددة من حيث التوقيت -4
 0أن تتطابق م  أهداف املؤسسة -4 0كون قابلة للقيا أن ت -1 0أن تكون قابلة للتحقيق -1

 : العناصر التي يجب أن تراعى في تعريف العالقات العامة 
أن كل ممارس للعالقات العامة البد له أن يختار لنفسه أحد التعريفات المناسبة له أو أن يضع لنفسه تعريف خاص على ” ويلكوكس ” يرى    -

 :أن يتضمن العناصر اآلتية 
 :وظيفة إدارية  -9  :اتصال ثنائي القنوات  -1  :صلحة العامة -الم -1 :حسن التنفيذ  -1  :التخطيط  -2 :القصد  -1
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 المحاضرة الخامسة
 (تابع موضوع ما هي العالقات العامة )  

 :العناصر التي يجب أن تراعى في تعريف العالقات العامة 
العامة البد له أن يختار لنفسه أحد التعريفات المناسبة له أو أن يضع لنفسه تعريف خاص على  أن كل ممارس للعالقات” ويلكوكس ” يرى    -

 :أن يتضمن العناصر اآلتية 
 

 :وظيفة إدارية  -9  :اتصال ثنائي القنوات  -1 :المصلحة العامة  -1 :حسن التنفيذ  -1 :التخطيط  -2 :القصد  -1
 

 لعالقات العامةالمنطلقات األساسية لبرامج ا: ثالثاً 
  :مقدمة  
 متطلبات البرنامج: أوالً  
 مواصفات الكوادر البشرية: ثانياً  
 البناء اإلداري للعالقات العامة: ثالثاً  
 الرسالة: رابعاً  
 الوسيلة: خامساً  

 :مقدمة 
 :اتسمت الديان السماوية بإيجاد إطار خلقي من التعامل بداية من 

 0التعامل م  اخلالق  -4
 0التعامل م  اآلخرنن -2
 0التعامل م  النفس -4
 
فراد وحتافظ ونظراً الن العالقات العامة بدأت تظار عمانة من املان فنن تقنيناا نتطلب  من ممارس  العالقات العامة أن نضعوا دستور نسري عليه األ -

يزها عن غريها من املمارسات املاااهة وعللك وض  مواففات عليه اجلماعة ومن أشكال ذلك التقنني وض  مواففات لعمل العالقات العامة لك  مت
 :ألرعان العالقات العامة ه  على النحو اآليت 

 
 :مواصفات البرنامج : أوالً 

من املعروف أن لكل مانة من نقوم على رعانتاا من العاملني اها وهلا ننطذق على مانة العالقات العامة حيث مت تكونن مجعيات ومنظمات  -
  0ون املمارسنيترعى شؤ 

 :هناك جمموعة من النقا  اليت جيب أن توض  يف االعتذار حىت تتقدم وتتطور مانة العالقات العامة ومن هله النقا  ما نل   -
 :العالقات العامة مسؤولية اجتماعية  -1

 0ميكن أن تؤثر يف جناحاا أو فالااجيب على العالقات العامة ان تض  يف اعتذارها أن وجودها من أجل اجملتم  وأن عالقاهتا باجملتم   -
 0جتب علياا أال تتعا ي على مجاورها -
 0جيب علياا أن تساهم يف املاروعات االجتماعية -
 0جيب علياا تذصري اإلدارة بدورها جتاه اجملتم  ودور اجملتم  جتاه املؤسسة -
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 :احترام الرأي والعمل بالصائب منه -2
 0خرجيب على املؤسسة تقذل الرأي والرأي اآل -

 0جيب األخل بالرأي الصائب حىت وان خالف رأي اإلدارة عما أن علياا أن توضح عللك اآلراء غري الصائذة بصدق وأمانة -
 :الوضوح في التعامل  -1

ا ال نعين أن تكتم املؤسسة على احلقائق خيلق لدى األفراد نزعة إىل إطالق الاائعات تعونضاً عما نفقدونه نتيجة عتم املعلومات عنام ولكن هل -
 0عدم وجود بعض األسرار اليت حتتفظ اها املؤسسة

وقد أشار بيرت  ي إىل أن حجب املعلومات عن اجلماور عان سذب رئيس  يف سوء مسعة عميله روعفيلر وقد حتسنت فورته عندما اعتاف  -
 0اجلماور حقيقة األعمال اليت نقوم اها فالعالقات العامة الناجحة ه  اليت تعمل يف وضوح

 : االلتزام باألخالق الشريفة  -1
أن اهلل “ محترتم املانة أو هتان عندما مبقدار ما نتحلى به ممارسوها من فضائل الصدق واألمانة واإلخالص وغريها نقول الرسول عليه الصالة والسال -

 0”حيب إذا عمل أحدعم عمل أن نتقنه 
  0بوض  دستور اخالق  نلتزم به مجي  األعضاء قامت اجلمعيات العلمية العاملة يف جمال العالقات العامة -
الكلب قواعد ذلك الدستور ال تأيت جبدند عما نلزمنا به دنننا احلنيف فا  تدعو للصدق واألمانة وإتقان العمل واحرتام مواثيق اآلخرنن وتنذل  -

  0واخليانة وغريها وه  األمور اليت بين علياا دنننا اإلسالم 
 :األمانة العلمية  -1

تند العالقات العامة إىل جمموعة من العلوم األخرى فأساساا علم االجتماع وعلم النفس وتعتمد على علوم االتصال واالقتصاد واإلدارة تس -
 0وغريها

 :ونتم ختطيط برامج العالقات العامة الناجحة باالستناد على الذحث العلم  وخطواته فالعلم نعتمد على  -
 0يم وه  أمور الزمة للعالقات لك  تؤدي دورها بدقةالوفف والتحليل والتفسري والتعم -

 :العالقات العامة مسؤولية كل موظف -9
نضاً أعضاء من أهم مذادئ جناح العالقات العامة أن تذدأ باجلماور الداخل  فرتضيه أوالً حيت تستند على قاعدة متينة حيث أن اجلماور الداخل  هم أ -

 0عن املؤسسة إىل أن نكونوا خري ممثلني هلا أمام العام اخلارج يف مجاعات خارجية حيث سيؤدي رضاءهم 
 :العالقات العامة وظيفة استشارية  -9

من املعروف أن العالقات العامة وظيفة تنفيلنة حيث أاها تدر  وختطط وتنفل وتتاب  عل ما خيص املؤسسة أمام العامل اخلارج  ولكناا من   -
 0الوسائل اليت متكناا من أعطاء فورة حسنة عن املؤسسة جانب آخر ترشد املؤسسة بالكثري من

  0لللك جيب أن تكون العالقات العامة أقرب يف السلم اهلرم  إىل املدنر أو جملس اإلدارة حىت تكون جاهزة للتحرك مىت طلب مناا ذلك -
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 المحاضرة السادسة
 المنطلقات األساسية لبرامج العالقات العامة: تابع 
 :مواصفات الكوادر البشرية :  ثانياً 

 :العالقات العامة يف أبسط فورها ه  عملية اتصال وهلا نعين أن من ميارساا البد أن نتصف بعدد من الصفات اليت تنقسم إىل نوعني مها  -
 :الصفات الشخصية  -1
أنه من الصعوبة قياساا مبقيا  النجاح والرسوب ومن بني ه  تلك الصفات اليت نولد اإلنسان مزود اها أو نتعلماا من خالل تفاعله م  اآلخرنن عما -

 : هله الصفات 
 : قوة الشخصية  -أ 

د يف بناء قوة الاخصية ختتلف من شخص إىل آخر والتأثري يف النا  حيدث من الاخصية القونة وميكن القول أن الذيئة اليت نرتىب فياا الاخص قد تساع
 0ية أخرى وعموما من نعمل يف جمال العالقات العامة جيب أن نكون قوي الاخصيةشخصية قونة وقد تكون عامل هدم أو ضعف لاخص

 :اللباقة  -ب
ىل هناك أشخاص نتمتعون بأسلوب لذق يف التعامل م  آلخرنن حيث ميكنام اختيار الكالم املناسب يف التوقيت املناسب وبلاجة ختتلف من موقف إ-

 0رجاً للمؤسسةآخر ومن شخص إىل آخر وعدم اللذاقة قد نسذب ح
 :حب االستطالع  -ج
عا نكون لدنه القدرة على اخلروج من املأزق اللي قد تكون 0وه  مسة جتعل من رجل العالقات العامة دائرة معارف متحرعة لدناا من علم طرف-

 0املؤسسة قد وقعت فيه نتيجة تصرفات من أعضائاا
 :الموضوعية  -د

يف تصرفاته مراعيا مصلحة املؤسسة ومصلحة اجلماور دون حتيز ألي مناما وال لصدنق بل نزن األمور وه  تعين أن نكون رجل العالقات العامة 
  0مبوضوعية

  :خصوبة الخيال  -هـ 
دما واخليال اخلصب ال نعين الفربعة الصحفية بل هو اللي نساعد على اإلبداع والذعد عن الروتني حيث نتصور اخلذري ما سوف حيدث من نتائج عن -
 0م برناجمهنقد

 : الشجاعة األدبية  -و
سه وه  تعين القدرة على قول احلقيقة يف موقعاا  وبأسلوب غري جارح حيث جيب على رجل العالقات العامة أن نعرب عن اخلطأ اللي وق  فيه رئي-

 0بأسلوب مالب
 :الذوق الفني  -ز

 0مة مطالب بنقد ما نقوم به من أعمال قذل أن ننتقده اآخرونوه  القدرة على التمييز بني الطيب والسيئ حيث أن رجل العالقات العا
 : التنظيم  -ح

 0وهلا نعين وض  عل ش ء يف مكانه املناسب حىت ميكن احلصول عليه بساولة ونسر
 

 :الصفات االتصالية  -2
ه  ففات ميكن قيا  مبقيا  النجاح والرسوب وه  تعين تلك اخلربات اليت نكتسذاا من نعمل يف جمال العالقات العامة حىت تساعده على النجاح، و -

 ؟...عالقات العامة، ومن هله الصفات وه  تكتسب عن طرنق الدراسة والتدرنب على أندي متمرسني يف جمال ال
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 :البالغة اللغوية  - أ
ة طردنه بني إحكام الصياغة وبالغة وه  ففة اتصالية مامة حيث نعتمد علم االتصال على اإلشارة واإلشارة ترتمجاا اللغات إىل معاين وهناك عالق-

 0االتصال، عما أن اللغة تعترب مقيا  حلضارة الاخص
 :الكتابة  -ب
ة الربامج ليس عل ما نتم يف جمال العالقات العامة نعتمد على الكلمة املسموعة عما اإلشارات والرموز ليست عافية ألداء املامة، إذ البد من عتاب -

 0واملقاالت
 :ن الصحفية معرفة الفنو  -ج
بأاها فحافة ورغم اختالف خصائص عل واحدة مناا من حيث اخلصائص إل ( مطذوعة أو مسموعة أو مرئية ) توفف وسائل االتصال سواء عانت -

  هله أاها تارتك يف عدد من اخلصائص ، حيث جيب على رجل العالقات العامة أن نلم بفنون االتصال املختلفة حيث أنه سيكون مطالب باتعامل م
 0الوسائل بكفأة

 : معرفة داللة األلفاظ  -د
هلا معين يف املارق ” العافية ” قد تكون الكلمة الواحدة هلا أعثر من معىن وقد نضي  املعين بني شخصني إذا اختلف مدلول الكلمة بيناما فكلمة  -

 0لم الداللة ملعرفة االختالفات بني الكلمات الستذداهلا أو لتجنذاالللك جين أن ناتم رجل العالقات العامة بع 0العريب خيتلف عنه يف املغرب العريب
 :   معرفة العلوم االجتماعية  -هـ
ت العامة وه  تامل جمموعة من العلوم مثل علم النفس وعلم االجتماع واإلدارة واالقتصاد واإلحصاء وه  العلوم اليت تساهم يف جناح برامج العالقا -

 0العامة أن نكون درانة اهله العلومإذن البد لرجل العالقات 
 :معرفة بأصول البحث العلمي  -و

فنن الذحث هو الوسيلة اليت متكنه من التعرف على املاكالت ( وه  قاعدة شرعية ) إذا سلمنا بان احلكم على الا ء جزء من تصوره  -
 0الوفول إىل ذلك إال من خالل الذحث العلم  واملواقف باكل دقيق حىت نكون حكمه على األشياء أقرب على املوضوعية ولن نستطي 

وعموماً أن توفر مجي  هله الصفات يف شخص واحد عملية فعذة ولللك جيب على القائمني على العالقات العامة أن نضعوا يف اعتذارهم هله  -
  0الصفات عن اختيار رجل العالقات العامة
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 المحاضرة السابعة
 :ي للعالقات العامةالبناء اإلدار : ثالثاً 

 0ال نوجد قالب حمدد معني ميكن أن تصب فيه عل إدارات العالقات العامة ألن ذلك حتكمه عوامل عثرية -
  حيث أن -

 

             
                                                                        

وماما نكن احلجم فأن إدارة العالقات العامة ليست هدفاً يف حد ذاته وإمنا ه  وسيلة من وسائل حتقيق األهداف االجتماعية اليت أنائت  -
 0املؤسسة لك  حتققاا، ومن حيث املكان جيب أن تكون إدارة العالقات العامة قرنذة من رأ  السلطة يف املؤسسة

 0عامة يف ضوء حتقيق اهلدف، إذا عان هناك فرد نستطي  حتيق الغرض ميكن أن حيل حمل عارة أشخاص مثالً ونتحدد احلجم األمثل للعالقات ال -
 :أنواع البناء اإلداري للعالقات العامة 

 :األسلوب المركزي  -1
 0ئل اتصال يف مكان واحدوهو نعين إدارة العالقات العامة بطرنقة مرعزنة أي مج  مجي  عنافر العالقات العامة من موظفني وأجازة ووسا -
 : ونستخدم هلا النوع يف حاالت  
 إمكانية التوزن  واالتصال ميسرة -ب   إذا عانت اجلماهري متماثلة -أ

 :األسلوب الالمركزي  -2
 0مةوهو نعين أال نكون هناك مرعز موحد لعمل برامج العالقات العامة وإمنا تعطى الصالحيات للفروع لعمل برامج العالقات العا -

 : ونستخدم هلا النوع يف حاالت  -
 التعامل م  مجاهري خمتلفة اللغة -ب  أن تكون هناك خصائص مميزة لكل منطقة - أ

 مثال شرعة آرامكو السعودنة -
 :األسلوب المرال مركزي  -1

حتدند الربامج احمللية املناسذة للجماهري اليت وهو نعين اجلم  بني األسلوبني السابقني حيث نتم أنتاج الربامج يف املرعز الرئيس  مث ترتك لذاق  الفرع  -
 0نتعامل معاا الفرع

 :االتصال حسب الجماهير -1
اء ونعين أن تقسم برامج العالقات العامة يف ضوء نوعية اجلماهري مثال يف اجلامعة هناك قسم خيتص بالتعامل م  الطالب وقسم نتعامل م  أعض -

 0ان األسلوب النوع هيئة التدرنس وهو نطلق عليه يف بعض األحي
 :االتصال حسب الوسيلة -1

 وفيه نتم تقسيم إدارة العالقات العامة يف ضوء الوسيلة املستخدمة يف إنصال الرسالة فاناك قسم للتعامل م  الصحف وقسم للتعامل م  -
 0التلفزنون وثالث للتعامل م  اإلذاعة وهكلا

 :األسلوب الذي يمزج بين الجماهير والوسيلة -9
 :هلا األسلوب نتم اجلم  بني التعامل م  اجلماهري يف ضوء وسيلة اتصال حمددة، ويف هلا األسلوب  ويف -
 تنخفض التكاليف  -ب   تقل األخطاء -أ  
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 المحاضرة الثامنة
 المنطلقات األساسية لبرامج العالقات العامة: تابع 
 :الرسالة :  رابعاً 
  :ومن فور الرسالة ما نل  ”  قل الفكرة من املرسل إىل املستقذل وذلك من خالل وسيلة أو عدة وسائلاإلشارة اليت تن” تعرف الرسالة على أاها  -
 التلفزنون -     امللصقات العامة -  النارات احملددة -   االفال الربندي -   االتصال اهلاتف   -   االتصال الاخص  -
 االنرتنت -  اإلذاعة – الصحافة -
 :تراعى في الرسالة الناجحة  األمور التي يجب أن 
 لكل وسيلة طاب  مميز هلا -2  لكل مجاور خصائص جيب مراعاهتا -4
 التأثري األعرب -1   أن تكون ذات تكلفة اقل -4
 اختيار التوقيت املناسب -4    مراعاة لغة اجلماور -1
 اجلماهري األعثر -0    الصياغة املناسذة -2

 مج العالقات العامةالمنطلقات األساسية لبرا: تابع 
 :أساليب عرض الموضوعات 

 0عرض املوضوع بالتفصيل مث عرض امللخص يف الناانة -4
 0عرض امللخص يف الذدانة مث شرح املوضوع بعد ذلك -2
  0عرض مقدمة مث عرض املوضوع بالتفصيل مث عرض امللخص للموضوع يف الناانة -4

 لعامةالمنطلقات األساسية لبرامج العالقات ا: تابع 
 :الوسيلة:خامساً 
  ”اآلداة املستخدمة يف نقل رسالة معينة من املرسل إىل املستقذل ” الوسيلة ه   -

 :وعما هو معروف فأن  
 لكل وسيلة خصائصاا اليت متيزها -2  لكل وسيله مجاورها اللي نتابعاا ونتأثر اها -4
 لكل مجاور وسيلته املفضلة -4

 :ومن أهم وسائل االتصال 
 : تصال الشخصي اال -1
إمكانية شرح  –أمهية أتصاله  –مكانة املتصل  –جاذبية املتصل )  مناا المميزاتمن وهو أقدم الوسائل وأعثرها تأثرياً وهو نعتمد على عدد  

 (عللك حياء املستقذل وبالتا ي استعداده لقذول ما نعرضه املرسل   –األشياء الغامضة 
 (تنف  عدد حمدود من اجلماهري  –ليست متيسرة لكل مجاور  -ل متصل ليست متيسرة لك:)  عيوبهولكن من  -

 المنطلقات األساسية لبرامج العالقات العامة: تابع 
 : االتصال الهاتفي  -2

 0(عما أاها توفر الوقت والتكلفة   –أاها تصلح م  االعداد الكذرية )  هله الوسيلة مميزاتومن وه  وسيلة معدلة من االتصال الاخص   -
  0(إنعدام تأثري جاذبية املتصل إىل حد ما  –قلة التأثري مقارنة باالتصال الاخص   ) عيوبهالكن من و  -

 : الملصقات  -1
 (ه  موجودة بصورة دائمة  -تفرض نفساا على من مير جبوارها  )مميزاتها من وه  وسيلة  -
 0(نة مثل الامس واملطر والغذار من املمكن أن تتعرض لعومل التعر  –حيز الرسالة حمدود )  عيوبهاومن  -
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 :النشرات  -1
 0وه  وسيلة مطذوعة تنتجاا املؤسسة ملصلحتاا وتوجااا إىل اجلماهري حسب نوعيتام -
عددها نتحكم فيه من  –حجماا قابل للتحكم فيه طذقاً حملتوى املوضوع  –ه  وسيلة مؤثرة إذا بنيت على خصائص اجلماور )  مميزاتهاومن  -

 (ستوزع عليام 
 (تأثريها علاا أمور ترتذط بنخراجاا وفياغتاا  –درجة جاذبيتاا  -عملية توزنعاا )  عيوبهامن  -

 المنطلقات األساسية لبرامج العالقات العامة: تابع 
 : الصحف المطبوعة  -1
ني فا  تكون موجاة إىل مجاهري هله وه  تتعدد وفق الغرض وحسب اجلماهري فا  توجه عادة إىل مجاهري معينة مثل اجلرندة اليت تنار يف بلد مع -

 0الذلد
 0قد تكون موجاة إىل مجاهري نوعية مثل اجملالت اليت توجه إىل املرأة أو الرناض  مثالً  -
 (ميكن قرائتاا يف أي زمان ومكلن واثناء مساع الرادنو أو تناول الطعام وغريها )  مميزاتها من -
 (تنقل اخذار متأخرة  قد –ااها تتطلب القراءة والكتابة )  عيوبهاومن  -

 :اإلذاعة  -9
 0وه  الوسيلة األوس  انتاارا حىت بعد ظاور التلفزنون واألقمار الصناعية -
عما أاها تتضمن عدد من الوسائل املتخصصة مثل برامج املرأة والرناضة وغريها   –غري حمددة بوقت وال مبكان والبوض  املستم  )  مميزاتهاومن  -

 (بة اخليال عما أاها تاج  على خصو   –
 (  عما أاها ترعز على حاسة السم    –قد نفقد املستم  بعض أجزائاا إذا مل نصغ إلياا من الذدانة )  عيوبهاومن  -

 المنطلقات األساسية لبرامج العالقات العامة: تابع 
 :التلفزيون  -9
ومن ( تتضمن الكثري من الوسائل الفرعية  –صورة واحلرعة واألنية اجلم  بني الصوت وال)  مميزاتهاومن أهم وسيلة مؤثرة ملا تتميز به من جاذبية،  -

 0وسائلاا الفرعية اشرطة الفيدنو مبا هلا من فوائد
 (حتد من خصوبة اخليال  –أاها ترتذط بوجود التيار الكارباء )  عيوبهامن  -
 : االنترنت  -8

القدرة على التأثري يف أعداد عذرية  –سرعة االنتاار ) مميزاتهاومن رية وه  أحدث الوسائل املستخدمة يف العالقات العامة وحتظى باعذية عث -
 (من اجلماهري

 0أاها تتطلب ماارة خافة يف متلق  الرسائل عرب هله الوسيلة عما أن متابعتاا تتطلب بعض التكاليف عيوبهاومن  -
  0ه الوسائل من أجل الوفول إىل أعرب عدد من اجلماهريوعموما ميكن القول أنه جيب على رجل العالقات العامة التعامل م  عل أو بعض هل -
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 المحاضرة التاسعة
 الجماعة –الجمهور  –الرأي العام : رابعاً  

 : مقدمة  -
 0نعترب اإلنسان عائن اجتماع  بطذعه ال ميكن أن نعيش إال م  جمموعة من الذار -
 ن نؤدي مجي  األعمال دون مساعدة من أحدعان اجملتم  اإلنساين بسيط للغانة يف بدانته حيث عان اإلنسا -
 0بعد زنادة أعداد الذار وعثرة اخلربات ظارت احلاجة إىل التخصص يف فرع معني من اخلدمات -
ن بعد تعقد احلياة وعثرت احتياجات اإلنسان مت اخرتاع العملة حىت تكون واسطة يف بي  خدمات اإلنسان ملن حيتاجاا وشراء ما حيتاج إليه م -

 0دمات هو أنضاً سل  أو خ
 0بعد تاذ  احلياة وزنادة احتياجات اإلنسان ظارت احلاجة إىل نوع من التنظيم للخدمات اليت أفذحت تقدم بصورة مجاعية  -
 0تدخلت الدولة يف عملية تقدمي اخلدمات مثل الصحة والتعليم واألمن وغريها -
 0اجاتهبرزت أمهية التعرف على اجلماور اللي تقدم له اخلدمة وتلذية احتي -
 0ظارت أمهية فام نفسية الفرد واجلماعة وتأثري الرأي العام على اجملتم  -
 

 :تعريف الرأي العام –أ 
 0لة ألراء النا ال نوجد تعرنف حمدد ملصطلح الرأي العام حيث أاها علمة حدنثة ولكن الفكرة نفساا قدمية قدم احلياة اإلنسانية ذاهتا ألنه نعرب عن حمص-

 0هو أول من نادى بأمهية الرأي العام وحتليله لتوجياه” الفليسوف الفرنس  “ جان جاك روسو” لذاحثني أن نرى الكثري من ا -
 0طه االجتماع وهو نرى أن الرأي ال نوجد يف تكونن اإلنسان وإمنا يف عالقته م  الدولة أو م  املؤسسات أو م  اآلخرنن مبعىن أنه نتاج تفاعله م  حمي-
 0العام يف أنه نؤثر بصورة عذرية جداً على مسار األحداث الن أي تغيري البد أن نستند على رأي عام نقوده ونؤثر فيه وتكتسب أمهية الرأي 

 0نؤثر الرأي العام على عل من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية وحىت يف حياة األفراد -
” تعذري عن أحسا  اجملموعة بايئ ما وشعورها جتاه هلا الايئ ” وه   الرأيننظر ملصطلح الرأي العام على أنه مكون من علمتني األوىل  -

 ”عن جمموعة من النا  أي أعثر من واحد”وه  تعرب   عاموالثانية 
 0”جمموع آراء اعثرنة األفراد حول مسألة معينة سواء عان هلا الرأي لصاحل تلك املسالة أو ضدها ”  تعريف الرأي العام -
 

 :مأنواع الرأي العا –ب 
 :رأي الفردي ال -1
( لعدم أمهية املسألة اليت اختل فياا هلا الرأي أو لالوذ هلا الرأي ) وهو اللي نعتنقه فرد ما عن ماكلة معينة ولكن ال ناارعه اآلخرون فيه وذلك نظراً -

 0وهو نوع غري مام وميكن قياسه
 :الرأي الخاص  -2
  0لعدم قدرته فاحذه على التصرنح به  رح به ألسذاب خمتلفة وهو من الصعب قياسهوهو ما حيتفظ به اإلنسان لنفسه حول ماكلة معينة وال نص 

 : رأي األقلية  -1
أو عان معتنقوه من ذوي  -إذا عان ال نعارض رأي األغلذية ) وهو رأي له أمهيته ملا نل   0وهو اللي نعتنقه عدد قليل من النا  املاتمني مباكلة ما-

 0(كن قياسه وحتليله وحصره حىت ال ننتار فيصذح رأي عام إذا عان اجتاه ضار أو تعدنله إذا عان إجيايب وهو مي –التأثري يف اجملموعة 
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 : رأي األغلبية  -1
وهو نوع مام ألنه نعكس رأي اغلذية األفراد وعا هو معروف فأن األغلذية تعين النصف زائد ) وهو مت تاعر به أغلذية اجملموعة جتاه ماكلة ما  -

 0(ميكن قيا  هلا النوع وحتليله ملعرفة تاثريه على اجملتم  و  –واحد 
 : الرأي العام  -1

ليله ملعرفة وهو الدعامة األساسية ملعرفة اجتاه اجملتم  واللي ال ميكن جتاهله حيث أنه نؤدي إىل نتائج إما إجيابية أو سلذية وهو ميكن قياسه وحت -
 0اجتاهاته وتأثرياته

  
 :أي منها هناك أنواع أخرى من الر  -
 0وهو الرأي اللي نتخله األفراد نتيجة دراسة متأنية للماكلة ولللك من الصعب التأثري عل  متعنقوا هلا الرأي:  الرأي المدروس -
وهو نتكون نتيجة انفعاالت غري منظمة ونتطور بصورة غري مدروسه ، وهو ميكن قياسه وحتليله وتوجيه من خالل بيان  : الرأي الغوغائي -

 0فيه األخطاء
 0وهو اللي نزن تصرفات الفرد وحيللاا قذل فدورها:  العقل الفردي -
وهو اللي ننجم عن اجتماع جمموعة من النا  يف مكان ما بطرنقة انفعالية فام نتصرفون بطرنقة قد ال :  العقل الجماعي غير المتزن -

سلوك الفرد خيتلف عن سلوك اجلماعة وهو داخل اجلماعة حسنني عذد القادر أن 0ونقول د) نتصرفواها لو عانوا بفردهم يف نفس املكان 
 (00نتصرف بطرنقة ختتلف عن تصرفه الفردي مثال املثقفني يف الثورة الفرنسية تصرفوا عالرعاع من حيث القتل واحلرق

  0جاودا عذرية ومقنعة وهو التصرف اللي حيدث بعد مناقاة واعية ملوقف معني ونتطلب التأثري يف هلا الرأي:  العقل الجماعي الموزون -
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 المحاضرة العاشرة
 الجماعة –الجمهور  –الرأي العام : تابع 

    :قياس الرأي العام وتحليله  -ج
 0مساعاا أو قراءهتا أومااهدهتا   :ميكن التعرف على آراء النا  من خالل  -
كاف عن مصادر الاائعات وغريها من الوسائل وهلا نعين أن الرأي اللي ال إن الرأي املصرح به من خالل أحادنث النا  ووسائل اإلعالم وال -

 0نصرح به ال ميكن قياسه من حيث املذدأ
 0نعكس فورة فادقة عن أحساسيس وشعور النا : * هناك أمهية عربى لتحليل الرأي العام حيث أنه  -

  0توأنضاً تعدنل اخلطط واخلدما*  0عما أنه نساهم يف تصحيح املفاهيم*   
 :وسائل قياس الرأي العام  -

السؤال الافا  من خالل املقابلة أو عن طرنق استمارات الذحث اليت ) وهناك وسائل عدندة لللك مناا استقصاء آراء النا  عن طرنق :  االستفتاء -1
 0(جيب علياا األفراد وإذا عان العدد عذري تأخل عينة منام عاوائية أو منظمة منام 

 عامالرأي ال: تابع 
 0ونتم ذلك عن طرنق حتليل حمتوى أو مضمون وسائل اإلعالم املختلفة:  تحليل مواد وسائل اإلعالم-2
     0من املعروف أن الرأي الغاضب نصدر شائعات سلذية والرأي الراض  نصدر شائعات إجيابية: جمع الشائعات ومعرفة مصدرها -1
ملؤسسات سواء عانت حكومية أو أهلية حيث أن تلك املؤسسات هلا أهداف  ووسائل تسعى لتحقيقاا من املعروف أن هناك تأثري للرأي العام على ا   -

 0وهلا نتطلب ضرورة التعرف على آراء اجلماهري
 :اعتبارات دراسة الرأي العام  -د

 :عند دراسة الرأي العام جيب أن تراعى بعض االعتذارات نلعرها على النحو اآليت  -
 : راد دراسته طبيعة الموضوع الم -1
جيب أن نتم حتدند املوضوع املراد دراسته وهل هو موضوع شخص  أو هو موضوع نتعلق مبكتسذات للجماهري بصفة عامة ، وقد اثذتت  

سكون يف فرتة  ةاألحباث أن الرأي العام نظل عامن إىل أن نتم حترنكه عن طرنق أثارته ، ولكن هناك بعض الذاحثني نفضلون دراسة الرأي العام وهو يف حال
 0زمنية حمددةيف جمتم  ما

 :طبيعة الجمهور المراد دراسته  -2
حث، جيب أن نض  يف االعتذار طذيعة اجلماور موضوع الدراسة واجلماور هو قوى اجتماعية تؤثر بصورة مذاشرة يف النتائج اليت نتوفل إلياا الذ -

 0افر بينام من حيث النوع والدنانة والثقافة واملستوى التعليم  وغريهاومن املعروف أن طذيعة اجلماور تتأثر بدرجة التجانس أو التن
 0لللك جيب أن ختتلف فياغة األسئلة ونوعيتاا وطرنقة توجيه تلك األسئلة طذقاً لتلك املتغريات -

 :طبيعة األدوات المستخدمة في االتصال  -1
عام فاناك استمارة االستذيان وه  توجه إما عن طرنق املقابلة الاخصية سواء بصورة نوجد اختالف يف طذيعة األدوات املستخدمة يف االتصال بالرأي ال -

  0فردنة أو مجاعية أو عن طرنق الربند
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 المحاضرة الحادية عشر
 الجماعة –الجمهور  –الرأي العام : تابع 

 :الجمهور  -2
ة سلذية أو إجيابية يف جناح أنة مؤسسة سواء عانت حكومية أو أهلية ألن الرأي العام عما ذعرنا يف احملاضرة السابقة فأن الرأي العام ميكن أن نؤثر بطرنق-

 0لدنه من القوة املعنونة مما نساعده على إجناح املاروع أو فاله، ومن هلا املنطلق سوف نتحدث عن اجلماور وعن اجلماعة
جمموعة من النا  نعياون يف بيئة واحدة وجتمعام ففات مارتعة ولدنام  قد نستعمالن بالتناوب للتعذري عن (اجلماور واجملتم  ) هناك علمتان  -

 0احسا  مبصاحلام املارتعة وتوجد بينام قواعد ونظم تنظم عالقة الفراد بعضام بذعض
 0إذا نظرنا بطرنقة علمية فسوف جند أن هناك اختالف بني املصطلحني فاجملتم  أعم وامشل من اجلماور -
جمموعة من النا  نعياون يف مكان حمدد ميارسون نااطات خمتلفة ولكن تربطام رابطة املكان واملصاحل املارتعة ” م  على أنه اجملت“ ساندر”نعرف  -

  0، وتتوزع اجملتمعات بني رنفية وحضرنة وبدونة“ ونظم وقواعد حتكم فالهتم بذعضام الذعض 
  تتميز عن غريها بصفات خافة ، عما نرتذط أفرادها بروابط معيتة وعلما زادت هله مجاعة من النا” اجلماور على أنه ” إبراهيم إمام 0د” نعّرف  -

 0”الروابط توثقا عانت اجلماعة أعثر جتانساً 
ل إىل ومن هنا جند أن هناك فرق بني اجملتم  واجلماور فاجملتم  أعم وأمشل تطلق على مجي  سكان مدننة ما أو شعب دولة ما وقد نصغر حجماا ليص -

 0قرنة سكان
ال عضو يف حني أن مصطلح اجلماور نطلق على أعضاء من اجملتم  هلم ففات مارتعة ومصاحل متاااهة، فالعائلة علاا عضو يف اجملتم  ولكن الوالد مث -

 0البن والذنت وهكلايف مجاور املاندسني إذا عان ماندسا أو املعلمني إذا عان معلما وغريها من املان املختلفة وهلا الوض  ننطذق على الزوجة وا
 0يف ضوء ما سذق جند أن العالقات العامة تتجه إىل اجلماور اللي نعترب متخصصا وميكن حتدنده بساولة -

 :أنواع الجمهور
 : الجمهور العام  -1

هري غل متتد جلوره إىل خارج وهو املستالك للخدمة أو السلعة، إذا عانت سلعة أو خدمة عامة عجماور الربند أو التليفون واللي نعترب من أعرب اجلما
 0ياسيةالذلد اللي تؤدي فيه اخلدمة فاخلدمة ال تقتصر على مدننة أوحىت دولة واحدة وإمنا متتد خدمته إىل مدن ودول أخرى حىت خارج احلدود الس

 : الجمهور الداخلي للمؤسسة  -2
 0ل من نعمل داخل املؤسسة عل حسب ختصصهوهم العاملون بتلك املؤسسة ونامل املوظفني واملوزعني والعمال مثال و ع

 :الجمهور النوعي  -1
وعجماور  0(ابتدائ  أو ثانوي أو جامع  ) وهو ذلك اجلماور املتخصص يف استاالك خدمة أو سلعة معينة، عجماور طلذة مرحلة من املراحل الدراسية 

 0أفحاب التليفونات مثال
 :الجمهور المتخصص  -1 

عينة مثال اجلزارنن عمجموعة منتجة أو النذاتيني عمجموعة مستالكة، ونتصف هلا اجلماور بالتفافه حول بعضه الذعض دفاعا ونامل ذلك أفراد مانة م
 0عن مصاحل أفراده

حجم و املام أن لكل مؤسسة مجاورها اللي ناتم اها وجيب أن هتتم به، لكن عما هو معلوم أن املؤسسات ختتلف فيما بيناا من حيث نوعية اجلماور  -
 0اجلماور اللي تتعامل معه

على سذيل املثال جامعة امللك سعود يف املاض  عانت تعترب جامعة هلا فروع متعددة وهللا فنن هلا مجاهري ختتلف عن غريها من املؤسسات  -
ضاء هيئة التدرنس والفنيني الطالب واملوظفني وأع: احلكومية األخرى وإن عانت تتاابه معاا من حيث التمونل، وتتكون مجاهريها الداخلية من 

 0وغريهم، ومجاورها اخلاج  هم مجي  أولياء األمور ورجال األعمال وموظف  الوزارات األخري ورجال اإلعالم وغريهم



 42              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                  مــحمـــود هـــالل/د_ القات العـــــــــــــامــة الــع

وعموما أن أي فرد يف مجاور معني رمبا نكون عضوا يف مجاور آخر وبدون شك هو عضو يف اجلماور العام فعلى سذيل املثال الطالب عضو يف  -
 0اور الطلذة ويف مجاور املستالكني ألنه نارتي أشياء خمتلفة ود نكون عضوا يف مجعيات رناضية أو علمية خمتلفةمج

 :صفات الجماهير  -
متخصصني إن معرفة املؤسسة جلماورها ضرورة حتمية لضمان قياماا بتحقيق أغراضاا والوفول إىل أهدافاا، واجلماهري بصفة عامة ذات مسات معروفة لل

 :علم االجتماع وعلم النفس االجتماع  بصفة خافة وهله الصفات أو السمات ه   يف
       
 :سهولة اإلقناع والرضا و االنسياق وراء الغضب  -1
لة  وهلا نعين أن اجلماهري من السال التأثري علياا حيث جيب أن تتفق برامج العالقات العامة م  اجتاهات اجلماهري وميوهلم ورغذاهتم وحماو  

 0عسب رضاء اجلماهري عن طرنق شرح املواقف املختلفة هلم
      : تتأثر الجماهير باإليحاء وتفيد معهم وسائل اإلعالم والتبصير -2
 0نعين أن اجلماهري تتأثر مبا نقدم هلا ألن اإلنسان يف اجلماعة نتأثر تفكريه باجتاهات اجلماعة هلا 

 :موضوع محزن أو مفرح تميل الجماهير إلى المبالغة سواء كان ال -1
 0سئوليةمن املعروف أن اجلماهري متيل إىل االنطالق وال نستطي  اإلنسان يف اجلماعات أن نقدر العواقب املرتتذة على ماارعته م  اآلخرنن يف امل 

 :ال تغير الجماهير بسهولة من عاداتها وتقاليدها  -1
 0ة احرتام التقاليد والعادات السائدة يف اجملتم من هلا املنطلق جيب يف برامج العالقات العامة مراعا 

 :تندفع الجماهير للدفاع عن مصالحهم  -1
  0يف عثري من األحيان نكون االندفاع بدون تفكري نتناسب م  املوقف الن اجلماهري سالة االستثارة 
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 المحاضرة الثانية عشر
 الجماعة –الجمهور  –الرأي العام : تابع 

نفضل العاملني والذاحثني يف جمال العالقات العامة على استعمال مصطلح اجلماور على مصطلح اجلماعة ولكن هناك فرق بني :الجماعة  -1
 :وميكن توضيح الفرق بيناما من خالل عرض اخلصائص اليت متيز عل مناما على النحو التا ياملصطلحني 

                                                                                                ضعف العالقات االجتماعية    امشل      أعم و            أقل جتانساً        الجمهور -
  قوة العالقات االجتماعية             أخص             أعثر جتانساً        الجماعة -

 : أنواع الجماعات  -
 :جمموعة من املعانري على النحو اآليت  ميكن تصنيف اجلماعات وفق

 :هناك نوعان مها : من حيث قوة العالقات : أوالً 
 0“وجاا لوجه”االتصال الاخص   –الرتابط والتعاون بني أفرادها )   ومن أهم مميزاهتا: مجاعات أولية  -4
 (ة االجتماعية قوة تأثريها يف احليا –عدم االتصال مذاشر )  ومن مميزاهتا: مجاعات ثانونة  -2

 :هناك نوعان مها  :من حيث النشأة : ثانياً 
 0(اختالفاا من حيث نطاق اتساعاا ويف وظائفاا  –الثذات واالستقرار مثل القذائل واملدن والقرى )  ومن مميزاهتا: الجماعات التي تنشأ تلقائيا  -1
الستقرار الاها تعتنق رانا أو اجتاها معينا مث تزول ففتاا اجلماعية إذا زالت اسذاب عدم ا)  ومن مميزاهتا: جماعات تنشأ تلقائيا نتيجة اتجاه معين  -2

 0(وجودها 
 :هناك ثالثة أنواع ه   :من حيث القصد : ثالثاً 

عيات العلمية الثذات واالستقرار ومن بيناا النقابات واجلم) ومن مميزاهتاوه  تناأ بناء على ختطيط معني لتحقيق غرض معني : جماعات إرادية  -1
 0(واملانية 

 0وتتكون لتحقيق غرض معني مث تنفض ومناا املااهدنن ملذاراة يف عرة القدم وسامع  احملاضرات وغريها: جماعات إرادية محدودة القصد والغاية  -2
  0(يف املطارات  وحمطات النقل اجلماع   عدم الثذات واالستقرارومن  امثلتاا املسافرون)وه  متتاز : جماعات غير إرادية تتكون نتيجة المصادفة  -1

 :أهمية العالقات العامة 
وتتضح أمهية برامج يف اجملتمعات احلدنثة تغريت النظرة إىل اجلماهري واعتسذت العالقات العامة أمهية عربى نتيجة زنادة االهتمام باجلماهري،  

 :م  وللتنظيمات ونظار ذلك يف النقا  اآلتية العالقات العامة من خالل بيان ما ميكن أن حتققه لإلنسان وللمجت
 : تهيئة الرأي العام لتقبل أفكار جديدة  -1

 0جملتم أن ذلك نعين إجياد مجاور نؤند ونساند املؤسسات مما نؤدي إىل تقونة الروابط بني تلك املؤسسات  واجلماهري حيث نعود ذلك بالنف  على ا
 :مؤسسات والجماهيرتحقيق التكيف اإلنساني الالزم بين ال -2

 0وهلا نعين أن التكيف اإلنساين أفذح من ضرورنات اجملتمعات احلدنثة املعقدة واليت بدواها ال ميكن أن تصل املؤسسات إىل أهدافاا
 :تحقق العالقات العامة لجمهور المؤسسة خدمات إنسانية  -1

ك نساعد على نار الطمأنينة يف نفوسام مما ننعكس بالتا ي على تعاملام م  هلا نعين تقدمي خدمات إنسانية للجماور الداخل  للمؤسسة حيث أن ذل
  0اجلماهري

 :تعمل العالقات على غرس ودعم المسئولية االجتماعية بين الجماهير -1
 0هلا نعاون اجملتم  واملؤسسات والتنظيمات يف التغلب على العقذات اليت قد تواجه اجلمي  داخل اجملتم 

وهلا نساعد املؤسسات والتنظيمات على :التي تجريها العالقات العامة االتجاهات الحقيقية للجماهير ورغباتهم واحتياجاتهم توضح البحوث  -1
  0القيام بتعدنالت مناسذة يف سياستاا وخطط عملاا مبا نتماى م  رغذات اجلماهري وحيقق النف  للجمي 
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 المحاضرة الثالثة عشر
  فهوتعري مفهوم اإلعالم: خامساً 

 :مفهوم اإلعالم  - 
نار احلقائق واألخذار واآلراء واألفكار بني مجاهري اهليئة واملؤسسة سواء مجاورها : نعترب اإلعالم أداة هامة من أدوات العالقات العامة ونقصد به  -

 0ه فيئيدوا اهليئة وننافروهااخلارج  أو الداخل ، وبللك ميكن ربط اهليئة واملؤسسة باجملتم  واجلماهري حىت نثقوا بصحة ما علموا ب
عما أن اإلعالم نستخدم وسائل   0ومن هنا فالعالقات العامة ععملية اجتماعية تستخدم وسائل اإلعالم املختلفة يف براجماا لتحقيق أهدافاا -

 0االتصال على مجي  املستونات وقد نامل جانب األخذار الافوي واألخذار التسجيل  القائمني على الذحث والدراسة
أو ولإلعالم طرفان مها املرسل واملستقذل، واملرسل هو الاخص أو وسيلة اإلعالم اليت توفل احلقائق واملعلومات للمستقذل اللي هو اإلنسان  -

 0اجلماعة أو اجلماهري
 :ويتم نشر الحقائق واألخبار وتوصيل المعلومات باستخدام أسلوبان رئيسيان هما  -

     األسلوب اإلعالم  -2   األسلوب االتصا ي  -4      
 :أساليب توصيل المعلومات 

 :األسلوب االتصالي : أوالً 
 0ونعتمد هلا األسلوب يف توفيل املعلومات على مناج دراسة احلالة -
 0نتم عن طرنق املقابلة واالتصال املذاشر بعد أن نتم تقسيم اجلماور إىل وحدات تتفق م  طذيعة املعلومات ومستونات توفيلاا -
هلا األسلوب عندما تتعرض اهليئة ألحداث هامة هتدد عيانه، ويف هله احلالة نلجأ قادة اهليئة باالتصال الاخص  املذاشر من أجل  ونستخدم -

 0إحداث تغيري مقصود يف االجتاهات واألفكار
 (دوره  حيث أن التأثري يف اجملموعات الصغرية نكون أقوى حيث نلعب التأثري الاخص )  قوة التأثير -  :مميزاته  -

      (عندما ترند اهليئة إحاث تغريات جوهرنة تلجأ إىل االسلوب االتصا ي ) إحداث تغيرات جوهرية  -
 يحتاج خبراء متخصصين    -يحتاج وقت أطول -   كثرة النفقات :عيوبه  

 :األسلوب اإلعالمي : ثانياً 
 0امة ملواجاة االحتياجات املتغرية لفئات مجاهري اهليئةوهو من أعثر األساليب استخداما وأعثرها انتاارا يف العالقات الع -
  (حيث نتم االتصال مبجموعات عثرية بطرنقة سالة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ) األكثر انتشارا  -  :مميزاته  -

 (النتطلب تكاليف عثرية حيث أنه نستخدم وسائل أتصال مثل األذاعة والتلفزنون والصحف ) قلة التكاليف  -
 (حيث أن االعداد الكذرية من اجلماهري ال ميكن التأثري فياا بقوة ) ضعف التأثير   -  :عيوبه  -
 لرتونج منتجاهتا وقد أشارت األحباث ( االتصالي واإلعالمي ) وقد استخدمت الارعات العاملية األسلوبني  -

    
 0ندة من السل  وحتاول عسب املستالكني ملنتجاهتاإىل أن استخدام األسلوب االتصا ي نكون أعثر جدوى عند إنتاج أفناف جد

 0أما األسلوب اإلعالم  فيستخدم بعد ذلك م  مجاهري هله السل  -
 :في ضوء ذلك نجد أن األسلوبين يكمل بعضها اآلخر وأن استخدام أسلوب دون آخر يتوقف على  -
 ونوع اجلماهري    -الظروف القائمة -
 :الجماهير على درجتين  كما لوحظ أن األسلوب اإلعالمي يؤثر في -
 0بصورة مذاشرة عن طرنق التأثري املذاشر بالنسذة للفئات الواعية املقتنعة من اجلماهري الدرجة األولى -
 0بصورة غري مذاشرة تنتقل عن طرنق األسلوب االتصا ي الناشئ من تأثري الفئة األوىل على فئات أخرى غري مقتنعة الدرجة الثانية -


