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 مدخل

 :مدخل

التي تحظى �اهتمام عدد �بیر من ال�احثین تعد العالقات العامة من المواض�ع الهامة 

والتي فرضت نفسها على المؤسسات والمنظمات �شكل عام، لهذا على الطالب في مجال علوم 

االعالم واالتصال خاصة في تخصص االتصال أن یلم �كل المعارف النظر�ة والتطب�ق�ة 

 الخاصة �العالقات العامة في المؤسسة

عت�ارها وظ�فة إدار�ة اتصال�ة أبرزت فعالیتها �ونها تساعد إن أهم�ة العالقات العامة �ا

اإلدارات العل�ا في اتخاذ القرارات وتعدیل س�استها واسترات�جیتها على ضوء المعلومات التي 

تقدمها إدارة العالقات العامة وذلك سواء �ان األمر یتعلق �البیئة الداخل�ة للمؤسسة أو الخارج�ة، 

وقع في اله�كل التنظ�مي �جعلها في صلة م�اشرة مع اإلدارات العل�ا لهذا نجد أنها تحظى �م

 في المؤسسة

الجزائر هي األخرى عرفت �صفة متأخرة العالقات العامة، في سنوات التسعین�ات عند 

دخول المؤسسات األجنب�ة لالستثمار في السوق الجزائر�ة ووجدت نفسها في منافسة شرسة 

ي س�اساتها وتبني مفاه�م جدیدة في ادارتها من بینها العالقات معها مما جعلها تعید النظر ف

العامة، لتلم�ع صورتها الذهن�ة في أذهان جمهورها، هذا الجمهور الذي تفطنت إل�ه المؤسسة 

وأص�حت ملزمة �أعالمه، التعرف على حاجاته ورغ�اته، وخاصة �سب ثقته والحصول على 

 تأییده
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 مدخل

الل هذه المحاضرات الكشف عن الممارسات نظرا لهذه األهم�ة، سنحاول من خ

 والتطب�قات الفعل�ة للعالقات العامة في المؤسسات الجزائر�ة، وذلك مهما �انت طب�عتها

من خالل عرض واقعها �التر�یز على موقعها في اله�كل خدمات�ة، إنتاج�ة، عموم�ة وذلك 

�ذا و لعامة التي یتم اعدادها عالقات االتنظ�مي للمؤسسة و�ذا ممارساتها الفعل�ة أي برامج ال

 مقرر. المشاكل التي تواجهها وهذا وفق ما هو

 وصف محتوى المادة 

أهداف التعل�م: تهدف إلى مد الطالب بتطب�قات العالقات العامة مع التر�یز على    

تمكینه من توس�ع فهم العالقات العامة ور�طها �مجال العمل المیداني وتعر�فه ب�عض الحاالت 

 مجال العالقات العامة في الجزائرفي 

المعارف المس�قة المطلو�ة: أن �كون الطالب قد اكتسب مهارات ومعارف في: مناهج  

إعداد مواد العالقات العامة وأدواتها، والعناصر األساس�ة في إنجازها والقدرة على بلوغ األهداف 

 المسطرة التي سطرت من أجلها العالقات العامة

 محتوى المادة: 

هي مادة تطب�ق�ة �األساس �معنى أن توجه الطل�ة س�كون على المیدان وذلك �إعطاء  

أمثلة من البیئة المحل�ة والتي تعرض ممارسات ح�ة لحمالت تسو�ق�ة عالجت قضا�ا محل�ة 

 
3 



 مدخل

في المنطقة التي �ع�ش فیها، �ما یتم في هذه المادة تكل�فهم بتقس�م المجتمع إلى أقسام فرع�ة 

 من أجل توج�ه

 استعراض �عض الحاالت الدراس�ة الخاصة ببرامج العالقات العامة في الجزائر وتحلیلها  -

 وتقو�مها

استعراض �عض الحاالت الدراس�ة الخاصة �مشكالت العالقات العامة في الجزائر  -

 وتحلیلها وتقو�مها

استعراض �عض الحاالت الدراس�ة الخاصة �مؤسسات العالقات العامة في الجزائر  -

 وتحلیلها وتقو�مها
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 البرنامج: 

 مدخل 

 العامةمفاه�مي للعالقات مدخل : المحاضرة األولى 

 العامةمفهوم العالقات  أوال: -

 هدافهاأ  ثان�ا: -

 أهمیتها ثالثا: -

 :ومهام القائمین علیها العامةالعالقات وظائف  المحاضرة الثان�ة 

 العامةعالقات الوظائف  أوال: -

 العامةالعالقات �القائمین مهام  ثان�ا: -

 المهارات االتصال�ة للمشتغلین في العالقات العامة ثالثا: -

 العامةوسائل العالقات و جمهور : المحاضرة الثالثة 

 العامةجمهور العالقات  أوال: -

 العامةوسائل االتصال في العالقات  ثان�ا: -

 العامةالعالقات  ةدار تنظ�م إ: المحاضرة الرا�عة 

 العامةالعالقات  ةدار إ أسالیب أوال: -

 العامةالعالقات  إلدارة التنظ�م�ة النماذج ثان�ا: -

 :ومشكالتها العامةبرامج العالقات  المحاضرة الخامسة 

 هانواعأو  العامةمفهوم برامج العالقات  أوال: -

 العامة ثان�ا مشكالت تطبیق العالقات -
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 :ةالعموم�في المؤسسات  العامةالعالقات  ةتطبیق وممارسواقع  المحاضرة السادسة 

 الجزائر�ة

 م البواقيأالبناء والتعمیر  ةالتعر�ف �مدیر�أوال:  -

 لوال�ةر البناء والتعمی ةفي اله�كل التنظ�مي لمدیر� العامةموقع العالقات  :ثان�ا -

 م البواقيأ

 م البواقيأ بوال�ةالبناء والتعمیر  ةفي مدیر� العامةممارسات العالقات  :ثالثا -

 وال�ةبالبناء والتعمیر  ةفي مدیر� العامةالعالقات  ةصعو�ات ممارس :را�عا -

 .م البواقيأ

 :الجزائر�ة الصح�ة المؤسسةفي  العامةالعالقات  ةواقع ممارس المحاضرة السا�عة 

 أنموذجاالمؤسسة االستشفائ�ة محمد الصدیق بن �حي �ج�جل 

 :حالة القرض الجزائر�ةفي البنوك  العامةالعالقات  ةواقع ممارس المحاضرة الثامنة 

 الشعبي الجزائري 

 التنظ�مي ف �القرض الشعبي الجزائري وه�كلهالتعر� أوال: -

 في اله�كل التنظ�مي للقرض الشعبي الجزائري  العامةموقع العالقات  :ثان�ا -

 في القرض الشعبي الجزائري  العامةالعالقات  ةنشطأممارسات  :ثالثا -
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 تطب�قات العالقات العامة في مجلس األمة التاسعة: المحاضرة 

 مكانة العالقات العامة في اله�كل التنظ�مي الخاص �مجلس األمة أوال:

 مهام ووظائف العالقات العامة ثان�ا:

 وسائل االتصال في العالقات العامة ثالثا:

تطب�قات العالقات العامة في األجهزة األمن�ة حالة أمن وال�ة  المحاضرة العاشرة:

 أدرار

 مفهوم العالقات العامة �األجهزة األمن�ة أوال:

 متطل�ات العالقات العامة �األجهزة األمن�ة ثان�ا:

 مكانة العالقات العامة في أمن وال�ة أدرار ثالثا:

 وسائل العالقات العامة في جهاز أمن مال�ة أدرار را�عا:

 عوائق ممارسة العالقات العامة في الجزائر عشر: �ةالمحاضرة الحاد
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

 :ولىاأل  ةالمحاضر 

 العامةمفاه�مي للعالقات مدخل 

 العامةمفهوم العالقات  :والأ

و أكاد�میون �اهتمام �بیر سواء من طرف األ العامةلقد حظي موضوع العالقات 

، دار�ة�و  ةصال�تا وظ�فة�اعت�اره  المؤسسةوذلك نظرا للدور الكبیر الذي یؤد�ه في  ،الممارسون 

ن ر�ز في ، فمنهم مهتخصص ةحسب زاو� ل� العامةقدمت للعالقات  ومختلفة ةتعر�فات �ثیر 

 خر على جانب اتصالي، وعل�ه سنقومآخر على جانب تسو�قي و آداري و إتعر�فه على جانب 

 .لى �عض التعر�فات وشرحهاإ�التعرض 

 الفلسفة�كونها  العامةالعالقات  (Canfield et Moore) لقد عرف �الفیلد ومور

كسب ثقته للجمهور ل المعلنةنشطتها وس�استها أوالتي تعبر عنها من خالل  لإلدارة االجتماع�ة

 .1وتفاهمه

   ، 2005 ة،القاهر  ةجامع ،عالماإل ة�ل� ،التعل�م المفتوح ،في المجال التطب�قي العامةالعالقات  عجوة،علي السید ابراه�م 1 

 .17ص 
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

 لجعل ةدفاع� ةل�ست وسیل العامةن العالقات أیرى � (Paul Garret) ول جار�تبما أ

ن جانب م المستمرةنما هي الجهود �، و الحق�ق�ةلصورتها  ةمخالف ةتبدو في صور  المؤسسة

 .1هعمال التي تحظى �احترامالجمهور من خالل األ ةلكسب ثق اإلدارة

اول من حت مستمرةعن جهود  ةع�ار  العامةن العالقات أمن خالل التعر�فین یتضح لنا �

 .عن نفسها ةحق�ق� ةجمهورها وتقد�م صور  ة�سب ثق المؤسسةخاللها 

فكار ألنشر المعلومات وا ةعمل� نهاأ�عرف معجم مصطلحات العالقات � ،في نفس الس�اق

لى إوالحقائق من الجماهیر  واآلراءللجماهیر و�ذلك نقل المعلومات  ةومفسر  ةوالحقائق مشروح

 .2ماهیروالج المؤسسةوالتكی�ف االجتماعي بین  نسجامااللى إالوصول  ةوذلك �غ� المؤسسة

ید لى توطإنها تسعى دائما أعلى الجمهور، حیث  العامةالعالقات  ةتتوقف عمل� ،نذإ

ن أ�جب  العامةفالعالقات  ،المؤسسةعالقتها مع الجمهور ونشر المعلومات والحقائق عن 

 ة.ظممن ةنما عمل��و  ةدفاع� ةفهي ل�ست وسیل ،في �ل ما تنقله للجمهور ةتكون صادق

 .18ص مرجع سبق ذ�ره،  ،في المجال التطب�قي العامةالعالقات  عجوة،علي السید ابراه�م 1 

 اإلعالم�ة،ا جامعه افر�ق� ،بو عمار للنشر والتوز�عأ ةمط�ع اإلعالم�ة،في المؤسسات  العامةالعالقات  ،اسر عبد الله طبت� 2 

 .21ص ، 2019
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

تبرها حیث اع العامةخر قدم تعر�فا للعالقات هو اآل العامةالمعهد البر�طاني للعالقات 

 ةي منظمأواستمرار الفهم المت�ادل بین  إلقامة المستمرة والمخططة المقصودةالجهود 

 .1وجماهیرها

جهود  نما هي�و  عشوائ�ةل�ست جهود  العامةن العالقات أیتضح لنا � ،من هذا التعر�ف

ساس هذه أن التفاهم المت�ادل بینها هو ألى ر�ط عالقاتها مع جماهیرها حیث إتهدف  ةمخطط

 .�الجمهور المؤسسةالتي تر�ط  العالقة

حوال ألا سةدرا�برى تتطلب  ةنها مسؤول�أفلقد عرفها � ،العامةالعالقات  بأ "ا�ف لي "اما

ي أالر  اتجاهات بدراسة تبدأ مزدوجةعالم الناس بذلك، مهمتها � صالح و والعمل على اإل السائدة

عالم إ  مث العامة المصلحة ةخدملتغییر خططها وتعدیل س�استها بالعام ونصح المؤسسات 

 .2عمال تهمهم وتخدم مصالحهمأ الناس �ما تقوم �ه المؤسسات من 

ن �أ ى یر  (Sam Black) ستاذ سام بالكن األأ، نجد �العامةدائما في تعار�ف العالقات 

بتضارب المصالح  المتعلقةو طرفین لحل المشاكل والمنازعات ذاتصال  العامةالعالقات 

الفهم  ةقام�إ ىننها تعألى إ �اإلضافة المنفعةالوجه الصالح لت�ادل  نع �التوع�ةوذلك  ،والمنافع

 .3والمعرفةساس الحقائق أالمت�ادل على 

 .23ص  ،سبق ذ�رهمرجع  اإلعالم�ة،في المؤسسات  العامةالعالقات  ،الله طبت�اسر عبد 1
 .22ص ، 1998 ،للنشر والتوز�ع الم�سرة العامة،العالقات  ،حمد خضرأجمیل 2
للنشر  م�ةالعلدار ال�ازوري  ،والتطبیق النظر�ةبین  العامةسس العالقات أ ،ف الشاميدلبنان ها ،حمد جراداتأعبد الناصر 3

 .19ص ، 2009 ،ردناأل ،والتوز�ع
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

ي من خالل �حث میدان العامةتعر�فا للعالقات  تقد قدمف ،األمر�ك�ةالعالقات  ةما مجلأ

 طلجمهور ور�ي لأالتي تعمل على تحلیل وتقی�م اتجاهات الر  اإلدارة وظ�فةاعتبرته  ،قامت �ه

لى �سب إهدف یعالم مع الصالح العام و�تنفیذ برنامج للعمل واإل المؤسسةجراءات �س�اسات و 

 .1لها وتأییده للمؤسسةتفهم الجمهور 

قوم بها ت وظ�فة العامة�عتبر العالقات  ،العامةالعالقات  ةهذا التعر�ف الذي قدمته مجل

وضح وظائفها التي تتمثل حسب التعر�ف في تحلیل ف ،اإلدارةنها من اختصاص أي أ اإلدارة

 ةمصلحو  المؤسسة ةمصلح ،لحتینالر�ط والتزاوج بین المص ذاو� ،وتقی�م اتجاهات الجمهور

 تأییدهو الذي یتمثل في �سب الجمهور  العامةهداف العالقات أ �ما حدد هذا التعر�ف  ،الجمهور

 .للمؤسسة

 لعامةالى �عض التعار�ف التي قدمت عن العالقات إ�ضا في هذا الصدد أ اإلشارةنر�د 

ستاذ أ ةالد�تور عبد المالك عودالذي قدمه التعر�ف  من بینها ،في القطاع العام واالشتراكي

 عالم تهدفإ هي عمل�ات  العامةن العالقات أوالذي یرى  القاهرة ةفي جامع العامةالعالقات 

ونجاحها  ائها ومسؤول�اتها�عأ وق�امها بتحمل  الحكوم�ة اإلدارةهداف نشاط أ لى شرح تفاصیل و إ

لى عدم إح�ان في �عض األدت أس�اب التي ع�اء والمسؤول�ات و��ان األفي تحقیق هذه األ

 لخدمةا ووطالب ةثاره االهتمام الدائم لدى المواطنین عامآتحقیق تلك النتائج وهذا �عتمد 

 .20ص  ،سبق ذ�رهمرجع ، والتطبیق النظر�ةبین  العامةسس العالقات أ ،ف الشاميدلبنان ها ،حمد جراداتأعبد الناصر  1
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

عمالهم أ  إلنجازقصر الطرق أو  �أسهلتعر�ف المواطنین  إلى �ضاأ وتهدف ة،خاص الحكوم�ة

 .1الحكوم�ة اإلدارةفي میدان 

 ،لعامةانه ال یوجد تعر�ف واحد للعالقات أنستنتج  ،من خالل �ل ما تقدم من تعار�ف

لبها تشترك في غأ لكن مع ذلك  ،قام ال�احثون �التر�یز علیها في تعر�فهم ةبل یوجد زوا�ا محدد

ذا له العامةمن العناصر تكون في مجموعها المر�ب تعبیرا عن مفهوم العالقات  ةمجموع

 :2هي العامةفالعالقات 

  اتجاه المجتمع لإلدارة ةنها فلسفأ 

  عالم� ثم اتصال و  ةدار�إ ةعمال وظ�ف�أ نها س�اسات و أ 

  من و  ة،عالم�إ لى الجمهور �شكل برامج إ المؤسسةعالمي �اتجاهین من إ نها نشاط أ

 .المؤسسةي العام لجماهیر أ�شكل ق�اس وتقی�م الر  المؤسسةلى إالجمهور 

  ةللجمهور ومصلح العامة المصلحة ةلى خدمإنشاط یهدف  العامةن العالقات أ 

 .معا المؤسسة

  مع  ةعالقات طی� ةقامإنشاط مستمر ال یتوقف عند حدود  العامةعد العالقات ت

 .لى الحفاظ علیهاإبل یهدف  ،الجمهور

 .24ص  ،سبق ذ�رهمرجع ، العامةسس العالقات أ ،لبنان هاتف الشامي ،حمد جراداتأعبد الناصر 1
 .24ص  ،لمرجع نفسها 2
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

تتمثل  ،العامةفي العالقات  ينه یوجد جانب اتصالأنستخلص  ،من خالل هذه التعار�ف

 :1خصائصه في

 �الجماهیر ةاتصال� ةعمل� العامةتعد العالقات -1

 .عالماإل ،كاإلشهار االتصال�ة األنشطةو أشكال �ل األ العامةتستخدم العالقات -2

على  هساعدالتي ت والحق�ق�ة الكاملةبتزو�د الجمهور �المعلومات  العامةتقوم العالقات -3

 .المؤسسةعن  ةحسن ةتكو�ن صور 

تفاعلها �نشاط مع االتصال و�اعت�ار  دىعلى م العامةتؤ�د خصائص العالقات -4

لجهود من ا االستفادة ةمكان��و  ،خرى األ االتصال�ةنشاطها جزءا مندرجا مع جزئ�ات النشاطات 

 .خرى األ االتصال�ة

تستخدم العالقات العامة في اتصالها مع الجمهور مختلف الوسائل االتصال�ة �وسائل -5

  .لخارجياالتصال الجماهیري عند االتصال �الجمهور ا

 :العامةم�ادئ العالقات 

 تتمثل هذه ،العامةالعالقات  ةسس والم�ادئ ترتكز علیها ممارسمن األ ةهناك مجموع

 :الم�ادئ في

، 2017 ،عيدار الكتاب الجام والتفاعل�ة، والجماهیر�ة الشخص�ةاالتصال ووسائله  ،مهند حمید التم�مي ،وسام فاضل راضي1 

 .66ص 
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

  المؤسسةي من داخل أ الداخل�ة البیئةمن  العامةالعالقات  أتبد: 

لى إ العامةحیث تسعى العالقات  ،المؤسسةمن داخل  الناجحة العامةالعالقات  تبدأ

لى لى مؤسساتهم وتوثیق الصالت معهم للحصول عإحساسهم �االنتماء إ ةتجنید العاملین وتنم�

 .1وس�اساتها المؤسسة إلدارة تأییدهم

  واالستمرار�ة الد�مومة:                                                              

یر الجماه ةقث فكسب ،ومستمرة ةو جهود منظمأ ةعمل� العامةالعالقات  ة�اعت�ار عمل�

ى وب الذي �قوم علؤ دالال عن طر�ق العمل المستمر و إلن یتحقق  الخارج�ةو أ الداخل�ةسواء 

 .2الجمهور ثقةحرصا على �سب  المؤسسةساس ما �صدر عن أ

  سلوب العلميوات�اع األ واألمانةالصدق  ةمراعا: 

ق بتحلیل ف�ما یتعل ة�جب ات�اع مناهج ال�حث العلمي خاص ،هدافهاأ  المؤسسةلكي تبلغ 

في  ةاألخالق�من الق�م  ة�مجموع العامةن یلتزم العاملون في العالقات أ�ما �جب  ،المعط�ات

 .3جم�ع تصرفاتهم

 

 .31ص ، 2002 ، اإلسكندر�ة،المكتب الجامعي الحدیث ،والتطبیق النظر�ةبین  العامةالعالقات  ،منال طلعت محمود1 
 لقاهرة،ا الجامع�ة، المعرفةدار  العامة)،عالن والعالقات واإل (الدعا�ةعالم واالتصال اإل ةس�كولوج� ،عبد الفتاح محمد دو�دار2

 .283ص ، 1996

 .122ص ، 1972 الحدیثة، مصر، القاهرة ةمكت� ،2 ط العامة،العالقات  ،حمدأحمد �مال أ3 
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

  خفاء المعلومات عن الجمهورإعدم:  

ق والحقائ الصح�حةالجمهور �كل المعلومات  لى مدتعمل ع العامةالعالقات  ةنشطأن إ

 .سرار العملأفشاء إعدم  مراعاةمع  �المؤسسة الخاصة السل�مة

في  العامةمن الم�ادئ �عتمد علیها تطبیق العالقات  ةال�احثین مجموع أضاف ،عمل�ا

 :1وهي المؤسسة

  فكار المجتمعأو  ةمع ثقاف العامة�العالقات  المرت�طةفكار عدم تعارض األ. 

  في التعامل مع العمالء واألمانةعلى الصدق  المحافظة. 

  لمؤسسةاالذین یتعاملون مع  لألفراد والشخص�ة الخاصةالمعلومات  ة�احترام �اف االلتزام. 

  المؤسسةالوسائل التي تساعد في رفع مستوى العمل في  ةتوفیر �اف. 

 هدافهاثان�ا: أ

هداف أ  ةهو تحقیق التوافق والتوازن بین خدم العامةساس للعالقات سمى واألن الهدف األإ

حقیق هو ت العامةالعالقات  إلدارة الهدف االسترات�جيف لهذا ،هداف الجمهورأ  ةوخدم المؤسسة

 لطرفینالى تحقیق الرضا لكل من إوجمهورها بهدف الوصول  المؤسسةاالنسجام والتوافق بین 

 .2ه جم�ع المؤسساتوهذا هو الهدف الذي تشترك ف� والمؤسسةي الجمهور أ

  1 أحمد �مال أحمد، العالقات العامة، مرجع سبق ذ�ره، 123

، 2008 القاهرة، ،والنشر للط�اعة للتجارة الطو�حي ةمؤسس ).سس والمهاراتاأل( العامةالعالقات  ةوظ�ف ،حمدي شع�ان2 

 .32ص 
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

ن تعمل أ�جب  العامةن العالقات ألتحقیق هذا الهدف االسترات�جي یرى �عض الخبراء 

 :1وهي ةساس�أمحاور  ثالثةمن خالل 

  المنظمةو أ �المؤسسة الثقةلتحقیق  ة�جاب�إجهود. 

 �المؤسسة ةسمع ةالعمل على حما. 

  الداخل�ةالعالقات. 

 :2�مكن حصرها في العامةهداف العالقات أ ن أوهناك من ال�احثین �ذلك من یرى 

  و تعز�زأ ةطی� ةعلى بناء سمع والمنظمة المؤسسةتوفیر مناخ مالئم �ساعد 

 .سمعتها

 الترو�ج لمختلف منتجاتها وخدماتها. 

  ةالمؤسسلى إمع العاملین وتعز�ز الشعور االنتماء  ةطی� اتعالقالحفاظ على 

 .ووالئهم تأییدهموالعمل على �سب 

 والجمهور الخارجي المؤسسةبین  المت�ادلة الثقة. 

  المؤسسة �أداءراء الجماهیر آعن  لإلدارةتقد�م تفسیر. 

 لها الصح�حةفي اتخاذ القرارات ورسم الس�اسات  اإلدارةرشاد إ. 

 .33ص  سبق ذ�ره،مرجع ، )سس والمهاراتاأل( العامةالعالقات  ةوظ�ف ،حمدي شع�ان 1
 .25ص  ه،مرجع سبق ذ�ر  ،واالتصال العامةلى العالقات إمدخل عائدة فخر الدین  ،عبد الكر�م سرحان2
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

لكن الهدف  متعددة العامةهداف العالقات أ ن أیتضح لنا  رأیناهذن من خالل �ل ما إ

لى إ افة�اإلض جمهورها، ةومصلح المؤسسة ةوافق بین مصلحتهو تحقیق االنسجام وال ىسماأل

نها أ�ما  ،و�ذا الحفاظ على سمعتها للمؤسسة ةطی� ةلى بناء صور إتهدف  العامةن العالقات أ

اء شعور االنتم ةو تنم�أمع جمهورها الداخلي من العاملین وخلق  العالقةتعمل على توطید 

 .ظ على جمهورها الخارجي �ذلكنها تعمل على الحفاأ�ما  ،لدیهم للمؤسسة

 :1هما نساسیألى محور�ن إهداف العالقات العامة أ �م سكما �مكن تق

 .هداف العالقات العامة مع الجمهور الداخليأ  -

 هداف العالقات العامة مع الجمهور الخارجيأ  -

 :وتتمثل في :هداف العالقات العامة مع الجمهور الداخليأ -أ

  همیته في �سب ثقة الجمهور أ وتعر�فهم بدورهم و نشر الوعي بین العاملین

 .الخارجي

  تقد�م النصح والمشورة لإلدارة العل�ا �شأن المشكالت والمواقف التي تعوق العمل

 .وع�ة المنتج أو الخدمة أو �شأن س�استها وخططها الحال�ة والمستقبل�ةنأو تطو�ر 

  تناقل المعلومات التنسیق بین جم�ع قطاعات المنظمة أو المؤسسة وتسهیل

 .السلعة أو الخدمة ةوالخدمات ف�ما بینها في سبیل تحسین نوع�

 .35-34ص ص  ،مرجع سبق ذ�رهاألسس والمهارات،  ،حمدي شع�ان، وظ�فة العالقات العامة1
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

  نسان�ة �المؤسسة لحل مشكالت العاملین دارة العالقات اإلإالتنسیق مع وحدة

روف العمل الماد�ة والنفس�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة في ظوالمشار�ة في تحسین 

 .یر�ةلخدمات الجماهنتاج�ة أو اسبیل رفع أو تحسین الكفاءة اإل

 :وتتمثل في :هداف العالقات العامة مع الجمهور الخارجيأ -ب

 الذهن�ة لدى جماهیرها وذلك من خالل شرح  تحسین سمعة أو صورة المؤسسة

الس�اسات المنتهجة من طرف المؤسسة، التقد�م الجید للمؤسسة، تقد�م أهدافها 

  وهذا في مختلف المناس�ات.

  و خدمة أوما تقدمه من سلعة التعرف على اتجاهات الجماهیر نحو المؤسسة

لى اإلدارة العل�ا التي ستتخذ القرارات الالزمة بناء على المعلومات إوتقد�م التقار�ر 

 .دارة العالقات العامةإا هوالتقار�ر التي تقدم

  ما �سمى �المسؤول�ة االجتماع�ة  إطارالمشار�ة في حل مشكالت المجتمع في

أو المنظمة وصورتها  للمنظمة أو المؤسسة، وذلك بهدف ترس�خ دور المؤسسة

 .جماهیرهاالطی�ة لدى 

 دارات المختلفة �المعلومات التي تحتاجها �نوع�ة الجماهیر، وتطلعاتها، مداد اإلإ

 .ةلمؤسسا اهت التي ترغبها في الساعة أو الخدمات التي تقدمفاو�ذا المواص
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

 همیتهاأ :ثالثا

ا لى الفوائد التي تحققهإهم�ة العالقات العامة تعود أ ن أیرى مجموعة من المختصین �

 :صها في�المؤسسة أو المنظمة و�مكن تلخ

 كسب ثقة الجمهور. 

 ز�ادة شهرة المؤسسة. 

 تحسین سمعتها. 

  ارتفاع مكانتها لدى الجمهور مما یز�د من مصداقیتها ومن حجم المب�عات في

 .والتجار�ةالمؤسسات الصناع�ة 

وتؤدي العالقات العامة الحسنة في المؤسسات الخدمات�ة إلى فهم وتقدیر الجمهور للرسالة 

 وانجازاتها وخدماتها. 

ة قات عمل طی�ة في المؤسسهذا �اإلضافة إلى أن العالقات العامة تعمل على توفیر عال

مما یؤدي إلى االنسجام واستقرار أفراد المنظمة أو المؤسسة، �ما تساهم العالقات العامة في 

 .1دار�ة سواء من قبل العاملین أو الجمهوروتفهم المشكالت اإل تقدیرحسن 

          ، 2006من�ة، الر�اض، ، جامعة نا�ف العر��ة للعلوم األواإلنسان�ةعلي بن فائز الجحني، مدخل إلى العالقات العامة 1

 .25ص 
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

ذه هدافها، هأ هم�ة العالقات العامة تن�ع من قدرة المؤسسة على تحقیق أ وعل�ه، فإن 

األهم�ة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، حسب طب�عة التنظ�م فیها، طب�عة نشاطها، وترجع 

 :1س�اب التال�ةهم�ة العالقات العامة إلى األأ 

 مهورهاجتزاید تدخل الدول في الح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة مما یتطلب ضرورة تبني  •

 .س ح�اة مواطنیهامتي تللخطط التي تضعها والقرارات التي تتخذها وال

اتساع السوق وز�ادة حجم اإلنتاج وتعاظم النفقات مع وجود منافسة حادة تهدف إلى  •

 .جذب أكبر عدد من المستهلكین

تعاظم قوة الرأي العام واتساع المشار�ة الس�اس�ة، وازد�اد ثقافة الجماهیر مما یتطلب  •

 .اتصال الدولة ومؤسسات األعمال �الجماهیر

 .الجمهور الخارجي تأییدكسب  •

 .اكساب المؤسسة شهرة تلقى استحسان وقبول لدى الجمهور •

 .تقد�م النصح والمشورة لإلدارة العل�ا •

 .لجمهورل�ضاح خططها إالمؤسسة والعمل على  �أهدافوع�ة تال •

 .االرتفاع �مستوى الخدمات المقدمة •

 .24ص مرجع سبق ذ�ره، ، واإلنسان�ةعلي بن فائز الجحني، مدخل إلى العالقات العامة 1
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 مدخل مفاه�مي للعالقات العامة                                                     : األولىالمحاضرة 

 .في المجتمعالتنسیق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات األخرى  •

 .عالمتنم�ة وتدع�م التفاهم المستمر مع وسائل اإل •

 .التي قد تتعرض لها المؤسسة ئ زمات والطوار مواجهة األ •

 .�جاد الكثیر من منافذ الوصول إلى الجمهورإوفر وسائل االتصال الحدیثة ساعد على ت •

 .فرادهأاالهتمام المتزاید �المجتمع ومصالح  •

 .ةعضاء األسرة الدول�أ أسس عالقات طی�ة بین  إلقامةز�ادة االتصال بین دول العالم  •

 .بناء سمعة حسنة للمؤسسة وذلك لدعم �قائها واستمرار�تها •

لعالقات ا ةدار إهداف یتم من خالل مختلف الوظائف التي تقوم بها ن تحقیق �ل هذه األإ

 الموال�ة. المحاضرةالتي سنتعرض لها في و  ةالعام
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 وظائف العالقات العامة ومهام القائمین علیها                                      : الثان�ةالمحاضرة 

 :الثان�ة المحاضرة

 ومهام القائمین علیها العامةالعالقات وظائف 

 العامةوظائف العالقات  :والأ

 ؤسسةالمنشاط  طب�عةفي المؤسسات حسب  العامة�الرغم من اختالف وظائف العالقات 

نه یوجد أال إ ،العامةالعل�ا للعالقات  الق�ادة �األحرى و أالعل�ا  اإلدارةالتي تولیها  األهم�ةو�ذا 

 .العامةدارات العالقات إغلب أ من الوظائف في  ةمجموع

 :1التال�ةهذه الوظائف �مكن ذ�رها في النقاط 

ا �خص العل�ا ف�م لإلدارة المشورةبتقد�م  العامةالعالقات  ةدار إتقوم  المشورة:تقد�م / 1

 .عالمواتجاهات وسلوك الجماهیر التي تتعامل معه وسائل اإل �المؤسسة الخاصةالس�اسات 

جل التعرف على اتجاهات أ�حوث من ب ماالق� العامةمن وظائف العالقات  :ال�حوث/ 2

 .والخارج�ة الداخل�ةوسلو��ات الجماهیر 

أو ممارسو العالقات العامة  العامةالعالقات  أن إدارة حیث :عالمالعالقات بوسائل اإل/ 3

 .عالممع وسائل اإل ةعالقات جید علیهم إقامة �جب المؤسسةفي 

 .31ص ، 2018 ،ردناأل ،مجد للنشر والتوز�عأدار  ،واسترات�ج�ات االتصال العامةالعالقات  ،علي فرجاني1 
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 وظائف العالقات العامة ومهام القائمین علیها                                      : الثان�ةالمحاضرة 

 المؤسسةعالمهم عن �ل ما �خص إ وذلك من خالل  :مع العاملین ةعالقات جید طر�/ 4

 .وس�استها و�ذا مختلف قراراتها

 ةمرفق الضرور�ة اإلدار�ةو�قصد �ه تحدید �ل العمل�ات  :داري التخط�ط اإل/ 5

 .وال�شر�ة الماد�ة �اإلمكان�ات

تعمل على خلق وا�جاد التناسق واالنسجام  العامةالعالقات  إدارةن أحیث  :التنسیق/ 6

 .المؤسسةبین مختلف الوحدات في 

د الرجوع �قص ةمانأو  و المعلومات �كل صدقأالحقائق  ةكتا��مر و�تعلق األ :التسجیل/ 7

 ة.لیها عند الحاجإ

ت نه �مكن تلخ�ص �عض وظائف العالقاأدائما في نفس الس�اق یرى �عض ال�احثین و 

 :1في العامة

 نحو العامةوالمقصود هو توج�ه �ل نشاطات العالقات  المجتمع�ة:العالقات  )1

 .المجتمع

�جمهورها الداخلي من  المؤسسة عالقةوالمقصود هنا  :الداخل�ةالعالقات  )2

ن �حافظ على عالقته مع أ العامةو ممارس العالقات أوهنا على القائم  ،العاملین

 .العاملین وتنش�ط الموظفین ف�ما بینهم

 .36ص مرجع سبق ذ�ره،  ،واالتصال العامةلى العالقات إمدخل عائدة فخر الدین،  ،عبد الكر�م سرحان1 
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 وظائف العالقات العامة ومهام القائمین علیها                                      : الثان�ةالمحاضرة 

التواصل مع المؤسسات  ةمهم العامةحیث تتولى العالقات  :الحكوم�ةالعالقات  )3

 ةامإلقتنسیق للأو  الالزمةالستصدار الوثائق  الحكوم�ةوالهیئات  الرسم�ة

 .دارتها�الفعال�ات و 

 .عالمبوسائل اإل المؤسسةوهي العالقات التي تر�ط  :اإلعالم�ةالعالقات  )4

 فةومختل متعددة العامةن وظائف العالقات أنلمح  ،عالهأ ل�ه إذن من خالل ما تعرضنا إ

لتنسیق هي ا العامةتقوم بها العالقات  ةهم وظ�فأ ن ألكن ی�قى  ،خرى أ ةلى مؤسسإ ةمن مؤسس

 األمر�ك�ة ةالجمع�ولقد قامت  ،ومصالح الجمهور وتحقیق التوافق بینهما المؤسسةبین مصالح 

 :1تتمثل ف�ما یلي العامةللعالقات  ةساس�أبتحدید ثماني وظائف  العامةللعالقات 

 �البرامج  نصوص ةوالكتی�ات و�تا� الصحف�ةالتقار�ر وتحر�ر الب�انات  ةكتا

 .عالمخرى التعامل مع وسائل اإلأ ةي �ص�غأ ،والتلفز�ون�ة اإلذاع�ة

  ن م الموجهةوتقار�ر المساهمین و�ذا �ل المعلومات  الداخل�ةتحر�ر النشرات

 .لى الجمهور الداخلي والخارجيإ اإلدارة

  ةدار إمن خالل النشاطات التي تقوم بها  المؤسسة ةالعمل على تحسین صور 

 إلخ. ...ز�اراتال ،الحفالت ،�تنظ�م المعارض العامةالعالقات 

 نشرات ،من مطو�ات العامةنتاج ما �سمى �مواد العالقات إ. 

  اإلدارةلى إوالنصح  المشورةتقد�م. 

 .31ص ، مرجع سبق ذ�ره ،واسترات�ج�ات االتصال العامةالعالقات  ،علي فرجاني1 
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 فاظ و الحأو تحسینها ألها  ةو�ناء صور  المؤسسةهداف أ  ةشهار لخدمتوظ�ف اإل

 .علیها

 اهتمامهم لنشر موضوعات  ةثار إعالم وذلك بهدف بناء عالقات مع رجال اإل

 .ةللمؤسس ةطی� ةجل بناء صور أوذلك من  المؤسسةوالق�ام برو�ورتاجات حول 

 العامة�العالقات  المنوطة لألنشطةوف�ما یلي تلخ�ص 
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  ) یوضح مهام وأنشطة العالقات العامة1شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )33 العالقات العامة واسترات�ج�ات االتصال مرجع سبق ذ�ره، ص المصدر: (الفرجاني،

 تقد�م النصح والمشورة لإلدارة العل�ا
 

اتخاذ القراراتالمشار�ة في   
 

تخط�ط برامج العمل الزمن�ة والدور�ة للعالقات 

 
 العمل على التعاون مع اإلدارة الوسطى 
 

العمل على التعاون مع الجمهور الداخلي 

 
 اعداد وتقد�م الخطب والمحاضرات 
 

 تحضیر مواد اعالم�ة لكل مناس�ة

 

وتنظ�م و�دارة المؤتمرات الصحف�ةاعداد    
 

كتا�ة مقاالت أو اخ�ار عن المؤسسة في الصحف 

 

 

 

 ق�اس الرأي العام ودراسته وتحلیله
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 :1�ضا فيأتكمن  العامةن وظائف العالقات إف ،لى �ل ما سبق ذ�رهإضافة إ

 ال�حث 

  التخط�ط االداري 

 االتصال 

 التنسیق 

 التقو�م 

عن  امةالعالعالقات  ةدار إو�قصد �ال�حث الدراسات التي تكشف من خاللها  :ال�حث-1

�ما  ،مةالمستخدسالیب الوسائل واأل فعال�ةمدى نجاح الحمالت والبرامج التي تقوم بها و�ذا 

التي  ج�ةاالسترات� فعال�ة دىراء جماهیرها وق�اس مآ�التعرف على  العامةالعالقات  ةدار إتقوم 

 .تتبناها

وذلك  ،�المؤسسة الخاصة العامةالعالقات  ةوالمقصود رسم وتخط�ط س�اس :التخط�ط-2

 .هاتقوم ب ةلكل خطو  الزمن�ة الفترةبتحدید خطتها والبرامج التي تنفذها مع تحدید 

 العامةات العالقف ،و�قصد �االتصال تنفیذ �ل الخطط التي تم تحضیرها :االتصال-3

 .الخارجي وألالتصال �جمهورها الداخلي  المناس�ةستقوم بتحدید الوسائل 

 .35ص  ،مرجع سبق ذ�ره ،واالتصال العامةلى العالقات إمدخل  عائدة فخر الدین، ،عبد الكر�م سرحان1 
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هي ف ،خرى دارات والوحدات األ�معزل عن اإل العامةالعالقات  ةدار إال تعمل  :التنسیق-4

دارات ولى ثم مع �اقي الوحدات واإلاأل �الدرجةي على مستواها أقسامها أتقوم �التنسیق بین 

 .كل حسب اختصاصها

ن تطلب إوتعدیلها  المت�عة العامةو�قصد �ه ق�اس نتائج برامج العالقات  :التقو�م-5

 .مر ذلكاأل

 العامةالعالقات �القائمین مهام  ثان�ا:

عالقات �التطلق تسم�ات مختلفة على المشتغلین في إدارة العالقات العامة، �القائم 

 ،)العامة، القائم �االتصال في العالقات العامة، رجل العالقات العامة (دون النظر إلى الجنس

 .لخإ ...، المكلف �االتصال�اإلعالمالمكلف 

وعلى العموم �فاءة المشتغلون في العالقات العامة مسؤوال �ان أم موظف مطلو�ة من 

العامة من مهامه المشار�ة في اتخاذ القرارات  أجل تحقیق أهداف المؤسسة، فالقائم �العالقات

وتزو�د اإلدارة العل�ا �كل المعلومات الضرور�ة التي من شأنها أن تحسن أداء المؤسسة من 

 نتاجیتها من ناح�ة أخرى.إجهة وتحسن 

وهنا �مكن اإلشارة إلى أن المشتغلون في العالقات العامة ینقسمون إلى قسمین حیث 

�س أو المسؤول على العالقات العامة والموظفون ومع ذلك فحسب رأینا �ل نجد المدیر أو الرئ
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من �شتغل في جهاز العالقات العامة �جب أن یتمتع �مجموعة من المواصفات تمكنه من أداء 

 مهامه وف�ما یلي وصف وظ�في لكل منهما.

 الوصف الوظ�في لمدیر العالقات العامة -1

ورغم اختالف المكانة واألهم�ة التي تولیها اإلدارة رغم اختالف نشاط وحجم المؤسسة، 

للعالقات العامة إال أنه یوجد اتفاق حول الوظائف المنوطة �مدیر العالقات العامة والتي تتمثل 

  1في:

 ة العالقات العامةلمدیر�ة مالمشار�ة في رسم الس�اسة العا/ 1

 العالقات العامة إلى تحق�قها تسعىالتي المؤسسة أهداف في تحدید المشار�ة / 2

 هعداد برامج العالقات العامة مع أفراد إدارت/ إ 3

 لتنفیذ برامج العالقات العامة ق�متها دیدالمشار�ة في وضع المیزان�ة وتح/ 4

 توج�ه العاملین في إدارته للق�ام �ه هامه على أكمل وجه /5

 اق�ات التي تعترض تنفیذهمتا�عة تنفیذ برامج العالقات العامة ومحاولة حل الع /6

 تقی�م البرامج ودفع التقار�ر الالزمة عن مدیر العمل في برامج وأقسام مدیر�ته /7

 التنسیق والتكامل مع الوحدات األخرى في المؤسسة /8

 .153 ، ص2011دار أسامة للنشر والتوز�ع، األردن،  مفاه�م جدیدة في العالقات العاّمة.فهد محمد العدوي. ، 1 
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 المشار�ة في اخت�ار موظفي إدارته /9

 المشار�ة في اللجان وعقد اجتماعات إدارته /10

 المنظمةبیق معاییر الجودة في طت /11

 �جاب�ة للمنظمة في المجتمعإاحترام زمالء العمل والرؤساء وتمثیل صورة  /12

جراءات الصحة المهن�ة والحفاظ على أصول المنظمة في جم�ع �ت�اع س�اسات و إ /13

 األوقات

 اء المرونة ألداء أي مهام أخرى �ما هي مطلو�ة من قبل رئ�سه من وقت آلخردبإ /14

للمدیر �أداء هذه الوظائف، �جب عل�ه أن یتمتع ب�عض الصفات والمهارات  یتسنى وحتى

 .تمكنه من أداء مهامه وتنظ�م العمل بین مختلف أعضاء إداراته و�ث روح العمل الجماعي

 الوصف الوظ�في لموظف العالقات العامة: -2

 خصتختلف مهام موظف العالقات العامة من مؤسسة ألخرى وعلى العموم �مكن أن نل

  1:المهام الرئ�س�ة في

  خلق عالقة طی�ة مع الجمهور الداخلي والخارجي 

 اعت�ار موظف العالقات العامة ناطق رسمي �اسم المؤسسة 

 .126 مفاه�م جدیدة في العالقات العامة، مرجع سبق ذ�ره ص العدوي،فهد محمد  1 
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  تصم�م استرات�ج�ة االتصال 

 السهر على تصم�م وتحر�ر المعلومات المختلفة ومواد العالقات العامة 

  األخ�ار الخاصة �المؤسسةر�ط صلة وعالقات مع الصحافة وتزو�دها �مختلف 

 ط�دارة العالقات العامة للوسائل االتصال�ة المناس�ة النجاح عمل�ة التخطإ خت�ارا 

إن �ل هذه المهام المو�لة لموظف العالقات العامة، یؤدیها تحت إشراف مسؤوله األول 

نفیذ وسیر ترشاد و�ذا تقد�م النصح، ومن ثم السهر على الذي له مهمة التوج�ه والتصو�ب واإل

 برنامج العالقات العامة الذي قام بتسطیره.

إن أداء هذه المهام سواء �النس�ة للمدیر أو الموظف في جهاز العالقات العامة، یتطلب 

وجود مهارات واستعدادات ومؤهالت مختلفة سنتناولها �التفصیل مع التر�یز على المهارات 

 .لعامةاالتصال�ة و��ف�ة توظ�فها في مجال العالقات ا

 في العالقات العاّمة�ة للمشتغلین مهارات االتصالال :ثالثا

�مكن تعر�ف مهارات االتصال �أنها قدرة القائم �عمل�ة االتصال على استخدام المعلومات 

والخبرات التي لد�ه من خالل عناصر االتصال األساس�ة لتحقیق أهداف محدّدة في الوقت 

 .1واإلمكان�ات المتاحة لد�ه

  123ص ،2012، عمان، دار الثقافة للنشر والتوز�ع. ، 1طمهارات االتصال األسس والنظر�ة العلم�ة  ،نجالء محّمد صالح 1
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خالل هذا التعر�ف، یّتضح لنا �أّن مهارات االتصال هو التحّكم في وسائل االتصال من 

إلرسال المعلومات، اخت�ارها �طر�قة تتالءم مع جمهور المستهدفین وفي توقیت مالئم ومناسب 

 وذلك من أجل تحقیق األهداف التي رسمها.

   1:أهم�ة مهارات االتصال في كمنت

 األساس�ة لتطو�ر وتحسین بیئة العمل من جهة وتحقیق  أن مهارات االتصال الوسیلة

 أداء المؤسسة

 .لمهارات االتصال دور في عمل�ات التخط�ط، التنظ�م، التوج�ه والرقا�ة 

  تساهم �شكل �بیر في ز�ادة ثقة الفرد بنفسه وقوة شخصیته �ّما تساهم في صناعة

 والتعامل معها الق�ادات �ما تساعد المهارات االتصال�ة على إدارة األزمات

 .تسّهل عمل�ة إصدار األوامر والتعل�مات �الص�غة التي تلقى قبوًال من المرؤوسین 

  تفید مهارات االتصال في عمل�ة التوج�ه و�حداث التأثیر اإل�جابي في سلو��ات األفراد

 ودفعهم نحو تطو�ر األداء وز�ادة اإلنتاج�ة.

امة �ستخدمها القائم �العالقات الع وف�ما یلي سنعرض �عض المهارات االتصال�ة التي

 في مختلف األنشطة الخاصة �مجاله.

 

ل�ات سالة مقدمة الستكمال متطأثر االتصاالت اإلدار�ة في تحقیق فعال�ة القرارات التنظ�م�ة. ر  ،حمد عبد الله العنزي أ 1
 .15، ص 2010 ،الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال، �ل�ة األعمال، جامعة الشرق األوسط
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 مهارات الكتا�ة: -أ

تتمیز الكتا�ة في العالقات العامة �خصائص معینة تجعلها تختلف عن الكتا�ة في 

الصحافة المكتو�ة والصحافة السمع�ة ال�صر�ة، حیث أّن الهدف من الكتا�ة في العالقات 

الة إلى الجماهیر المستهدفة الداخل�ة منها والخارج�ة، ولتحقیق ذلك العامة هو توصیل الرس

عبر الكتا�ة، هو استخدام لغة صح�حة �ستط�ع أن �ستوعبها �سهولة، احترام القواعد اللغو�ة 

 .1واألسالیب ال�س�طة و�ذا اال�جاز في التعبیر والوضوح في العرض والهدف والمضمون 

 مهارة الكتا�ة في مختلف األنشطة، �كتا�ة تقار�ر، تحر�ر و�ستخدم القائم �العالقات العامة

مقاالت للمجلة الداخل�ة للمؤسسة، تحر�ر مختلف المواد الخاصة �العالقات العامة 

                                                                          كالكتی�ات، المطو�ات...الخ

  :2ة في العالقات العامة عن �اقي أشكال الكتا�ات فهي تتطلبكما قلنا سا�قا، تختلف الكتا�

 تحدید األهداف واألولو�ات -

 دراسة الجمهور -

 اخت�ار فكرة الموضوع -

 جمع المادة الالزمة -

 .9، ص2018عمان،، محمد محمد عبد ال�ادي. فنون الكتا�ة في العالقات العامة، دار النهضة للنشر والتوز�ع1
 . 83،ص2019، األردن، العالقات العامة، دار اسامة للنشر و التوز�عمهارات االتصال في ،  مال عمیراتأ 2
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 تحدید الطر�قة األمثل للكتا�ة -

إذن تعتبر مهارة الكتا�ة من أهم المهارات االتصال�ة التي �حتاج إلیها القائم �العالقات العامة 

 وذلك سواء مع رؤسائه أو الجمهور الذي یتوجه إل�ه الداخلي منه والخارجي.

 مهارة االستماع واإلصغاء:  -ب

 وهي مهارة �مكن اكتسابها وتعلمها وتحسینها من خالل الممارسات العمل�ة. 

فظ�ة، للتتمثل في العناصر اللفظ�ة والعناصر غیر اولالستماع مجموعة من العناصر 

 : 1تشملفالعناصر اللفظ�ة 

 االلفاظ والص�اغات 

 توج�ه المناقشة 

 التصرف العملي 

 الصوت 

 :أما العناصر غیر اللفظ�ة فتتمثل في

 حر�ة الجسد واألیدي 

 تغییرات الوجه والعینین 

 المناخ والبیئة 

  1 أمال عمیرات، مهارات االتصال في العالقات العامة، مرجع سبق ذ�ره، ص 47.
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وفي مجال العالقات العامة، على القائم �العالقات العامة أن یراقب الناس و�ستمع إلیهم، 

أنفسهم من خالل إ�ماءاتهم وتعبیراتهم المصاح�ة لكلماتهم أو حتى خالل  فاألفراد عادة �عكسون 

صمتیهم، �ما أن اإلنصات الجید أو اإلصغاء یبدو واضحا على مالمح الشخص المنصت 

لذلك على القائم �العالقات  1مما �شجع المتكلم على مواصلة حدیثه و�بداء وجهة نظره دون تردد

صر و�نت�ه إلیها، ألن �ل حر�ة، نبرات الصوت، استخدام العامة أن یراعي �ل هذه العنا

 األلفاظ لها داللة �مكن أن �كتشف و�فهم اآلخر�ن. 

 مهارة االقناع والحوار: -ت

 : 2على القائم �العالقات العامة أن یراعي ما یلي

  ،االلتزام �الوقت المحدد في المحاورة وعدم اإلطالة على اآلخر�ن، مما یترك أثرا سلب�ا

 وجب تقدیر الطرف اآلخر واحترامه.لذا 

  عدم الكالم دون علم، لذلك وجب قول الصدق عند نقل المعلومات، والمحافظة على

 األخالق الحسنة و�ذا العمل على تقی�م الرأي المقدم �أدلة علم�ة وعمل�ة.

 .العمل على رفع معنو�ات المحاور 

 

. مهارات االتصال الفّعال القائم �العالقات العامة في المؤسسة التر�و�ة، ثانو�ة ناصر �اي سل�مان نموذجا. محمد علیوات 1
 .29، ص2017مجلة دراسات نفس�ة وتر�و�ة 

  2 المرجع نفسه، ص29.
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 مهارة التحدث: -ث

استخدام الرموز اللفظ�ة ونبرة الصوت في التواصل مع �مكن تعر�ف مهارة الحدیث �أنها 

اآلخر�ن، وتعتبر وسیلة أو طر�قة أساس�ة �عبر من خاللها المرسل عن أفكاره أو آرائه للمستقبل 

  1أو قد �قوم بنقل معلومات أو حقائق له

 بإن هذه المهارة تتكامل مع المهارات األخرى �مهارة الكتا�ة، القراءة واإلصغاء التي �ج

أن تكون متوفرة لدى القائم �العالقات العامة، هذا األخیر الذي �جب أن �حدد قبل حدیثه 

الجمهور المستهدف أي الذي سیتوجه إل�ه، تم اخت�ار الموضوع الذي سیر�ز عل�ه حدیثه 

مرت�ا، لذلك أفكاره في شكل نقاط رئ�س�ة یتم التر�یز علیها في مرحلة أخیرة، عل�ه أن �حدد 

�م الحدیث، حیث �جب على القائم �العالقات العامة تجنب اللزمات اللفظ�ة والحر��ة طر�قة تقد

التي من شأنها أن تثیر اهتمام المستمع وتجعله یر�ز علیها أكثر من تر�یزه على مضمون 

 الحدیث.

 :مهارة القراءة -ج

 ئ�سير ترجع أهم�ة مهارة القراءة �النس�ة للقائم �العالقات العامة إلى سبب سببین 

 .61ص ،2014 ،عمان، صوان. مهارات االتصال والتعلم دار الثقافة للنشر والتوز�ع �اسل محمد 1  
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المنشورة أو الخط�ة وفهم ما  الحصول على المعلومات المطلو�ة من المصادر -1

تتضمنه من معلومات ثم تقد�مها إلى اإلدارة العل�ا التي من شأنها أن تأخذ قرارات من 

 أجل التغییر لألحسن.

القراءة تمكن القائم �العالقات العامة من اكتساب لغة سل�مة، وأسلوب تفكیر  -2

 ب ومنظم.وتعبیر مناس

وهنا، �مكن القول أن تحدید المادة المقروءة أهم خطوة �جب تحدیدها وذلك حتى یتم االستفادة 

 من القراءة.

هذه أهم مهارات االتصال الذي �جب أن یتمتع بها القائم �العالقات العامة �اإلضافة إلى 

 یتجزأ الیوم جزء المهارة االتصال الرقمي أي التحكم في استخدام التكنولوج�ا التي أص�حت 

من عمل العالقات العامة التي ستقوم من خالل أنشطتها االتصال�ة تحسین و�ناء الصورة 

 .والسمعة اإللكترون�ة

�اإلضافة إلى المهارات االتصال�ة التي �جب أن یتمتع بها القائم �العالقات العامة، هناك 

جهزة العالقات العامة والتي �مكن أمجموعة من الخصائص الواجب توفرها �العاملین في 

 :1ليیتلخ�صها ف�ما 

 

 .169ص ، مرجع سبق ذ�ره ،العامةفي العالقات  ةمفاه�م جدید ،محمد العدوي فهمي 1
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 :النشاط-1

إن العالقات العامة عمل مستمر وحیوي، یتم ممارستها في العدید من المجاالت هذا ما 

ذل درة على التحرك السر�ع دون ملل ودون بقأن یتصف �ال جب�جعل القائم �العالقات العامة �

 .مهمته احجلن جهودأقصى ال

 :المظهر والمنطق والجاذب�ةحسن -2

م �سماحة الوجه، رقة الحدیث والكالم، تناسب س�جب على القائم �العالقات العامة أن یت

  .القوام وحسن الهندام وقادر على التعبیر الكالمي �شكل مؤثر

 .قو�ةال والشخص�ةخر�ن عجاب األإ لینال  الجذا�ة �الشخص�ةن یتمیز أنه �جب أكما 

 والمتزنة المستقرة ةالشخص�-3

ات على القائم �العالق ،الجمهور ذاو� المؤسسةطراف أجل تحقیق التفاهم مع �اقي أمن 

وخلق  خر�ن�اآل التأثیرجل أوذلك من  والهادئة والمتزنة المستقرة �الشخص�ةن یتصف أ العامة

 .انط�اع طیب عند الجماهیر

 ةالشجاع-4

 الشجاعةو  القو�ة �الشخص�ة العامةن یتمیز القائم �العالقات أ�جب  ،كما ذ�رنا سا�قا

 .العامة اإلدارةمام أنظره  ةالدفاع عن وجه �ذااقتراحاته و و  آرائهلیتمكن من عرض 
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 قناعاإل-5

وس في نف التأثیرعلى  القدرةن تكون له أ العامةلرجل العالقات  المهمةمن الممیزات 

 .بل�اقةقناعهم �خر�ن و اآل

 الذ�اء-6

 امهم احیث �عتبر الذ�اء عنصر  ةلثقلهال أ  ،ذ��ا العامةن �كون القائم �العالقات أالبد 

 .الشخص�ةفي تكو�ن 

 التك�ف-7

 لعامةان القائم �العالقات أحیث  ،الطی�ة العامةساسي في العالقات أو�عد التك�ف عامل 

سالیب أیرهم و تفك ةطر�قخر�ن وذلك للتعرف على مع اآل ندماجاال�جب  ،ن یتقبل التغییرأ�جب 

ل حتما في ستفش ،عمالها مع الجمهورأ ال تتك�ف اتجاهاتها و  التي المؤسسةف ،فیهم التأثیر

 .لها في السوق وفي المجتمع �كل ةتحقیق مكان

 الك�اسة-8

 .السلوك ةودق �الك�اسة فهو االتصا العامةعلى لرجل العالقات ألن المثل اإ
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 والصدق االستقامة-9

 اعرض ن �كون قادرا على عرض الحقائقأ العامةین�غي لكل من �عمل في العالقات 

نه أ�ما  ،الجمهور ةو�سب ثق تأییدسل�ما على الجمهور وذلك حتى یتمكن من الحصول على 

 .الفاضلةخالق واأل الطی�ة �السمعةن یتحلى أ�جب 

خصائي أن من واجب "إ ):العامةالعالقات (دوارد بر�نز في �تا�ه إوفي ذات الس�اق �قول 

 في هذا المجال تتطلب الملحوظة ةن الخبر أمهنته و  ةن تدعم سمعته وسمعأ العامةالعالقات 

خالقه أن �عكس أو�جب عل�ه  ة،صارمال األخالق�ةمن الم�ادئ  ةتتضمن مجموع أخالق�ة الئحة

�ؤ�دها و  �أفعاله األخالق�ة الالئحةهذه  العامةي العالقات صائخأعلى الجمهور وما لم یؤ�د 

التي ال غنى  لثقةاتلك  ،خر�ن �هن النجاح سوف ال �كون �جان�ه و�ما س�فقد ثقه اآلإف ،�أقواله

 .1"سالیب االتصال التي �ستخدمهاأجل التقدم والنجاح في أعنها من 

 ةالموضوع�-10

�ات والتوص المعروضةلى المشكالت إعلى النظر  العامةالقائم على العالقات  ةقدر وهي 

 .فصل ذاتیته عن �ل ما �قوم �ه أي من الذات ةمجرد ةسلوب العمل �طر�قأو�ذا  المطروحة

 

 .176ص  ،مرجع سبق ذ�ره العامة،في العالقات  ةمفاه�م جدید ،فهمي محمد العدوي 1 
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 حساس العاماإل-11

ع الغیر توافقه م دىعلى الشعور �م القدرة� العامةن یتمیز رجل العالقات أوالمقصود هو 

 .و العكسأ

 الخ�ال الخصب-12

 ثقة بسالمشكالت و� ةواالبتكار في مواجه والم�ادرةبداع على اإل العامةتقوم العالقات 

 .الجماهیر
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 :الثالثة المحاضرة

 العامةوسائل العالقات و جمهور 

 العامة:جمهور العالقات  :والأ

ر�ف لى تعإق ولو �اختصار ر سنتط ،نواعهأو  العامةقبل الحدیث عن جمهور العالقات 

 .الجمهور

 :تعر�ف الجمهور-1

ات التي نه الجماعأفمنها من �عرف الجمهور � ،قدمت للجمهور ومتعددة مختلفةتعر�فات 

 .1العامةالقضا�ا  ةفي مناقش ةتشارك �فاعل�

 و�حاول ةموجود المشكلةن أ كو�در  ة،واحد ةن الجمهور یواجه مشكلأومنهم من یرى �

 .2المشكلةالق�ام �عمل ما اتجاه هذه 

 ثریر�، 3ط  الممارسة،خالق�ات أ-سس والعمل�اتاأل ،المفاه�م، التار�خ العامة،م�ادئ العالقات  ،خیرت معوض ع�اد1

  .229ص ، 2020 الشارقة، ،ور�زون أ

 .229ص  ،المرجع نفسه2 
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توى على المس المؤسسةتصل بهم تمن الناس  ةن الجمهور جماعأما جنكنز فهو یرى �أ

 .1الداخلي والخارجي

 و منظمات لها میولأو هیئات أفراد أعن  ةنه ع�ار أالجمهور � "جبرن "أ �عرففي حین 

 .2ةواتجاهات وق�م وتوقعات مشتر�راء آو 

و جماعات من الناس �جمعهم موطن أ ةن الجمهور هو مجموعأوهناك من یرى �ذلك �

 .3ةواحد بیئ�ةوظروف  ةواحد ةوق�اد ةمعین وتجمعهم مصالح واحد

ا مهم ةو منظمأ ةي مؤسسأن أفنقول � العامةذا تحدثنا عن الجمهور في العالقات إما أ

ون و�ستخدم ال�احث ة،و خارج�أ ةفهي تتعامل مع جماهیر سواء داخل� ،نشاطها طب�عةكانت 

و أ ل�ةالفعي أ المؤسسةلى الجماهیر التي تتعامل مع إ لإلشارةوالممارسون مصطلح الجمهور 

 .االتصال�ةالمحتمل استهدافها من خالل الرسائل 

 ینقطاع سوقي مع أي لى قطاع معین من السوق إكما �شیر مصطلح الجمهور �ذلك 

(Segment). 

، 4المجلد  واالتصال�ة، اإلعالم�ةللدراسات  الحكمة ةمجل العامة،من خالل العالقات  المؤسسةجمهور  ،ابراه�م بلح�مر1 

 .50ص ، 2016، 1العدد 

 .50ص  ،المرجع نفسه2 

 .157ص ، 1990 اإلسكندر�ة، الجامعة،ش�اب  ةمؤسس العامة،العالقات  ،حمد محمد المصري أ3 
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وحد نه ال یوجد تعر�ف مأل�ه من تعار�ف للجمهور یتضح لنا إمن خالل ما تعرضنا  نذإ

 ساسي وضروري یتوقفأن هذا الجمهور عنصر هو أللجمهور لكن الشيء الذي نستخلصه 

 ،حدیدهالجمهور وت ةهم�أ لى إ المعاصرةشیر الدراسات تحیث  ،المنظمةو أ المؤسسةعل�ه نجاح 

 ،المناس�ة ال�ةاالتص الوسیلةاخت�ار �في تحدید �اقي عناصر االتصال  ةمهم ةوالتي تعتبر خطو 

 .ل�هإ الموجهة الرسالةتصم�م  �األحرى و أتحدید 

 العامة:تحدید الجمهور في العالقات  ةهم�أ-2

  :1اآلت�ةفي النقاط  العامةتحدید الجمهور في مجال العالقات  ةهم�أ تكمن 

 لهذا  ة،العامهداف برامج العالقات أ  ةاغ�الجمهور �ساهم �شكل �بیر في صن تحدید إ

وخصائص الجمهور الذي  طب�عةجیدا  وان �فهمأ العامة�جب على مصمم برامج العالقات 

جمهور لى الإ ةم�اشر  تتجه واإلجرائ�ة االسترات�ج�ةهداف األف ،�ستهدفونه من برامجهم

 .المستهدف

  بتبني  سسةالمؤ حیث تقوم  ،العامةالعالقات  استرات�ج�ةتحدید الجمهور �ساعد في تحدید

یده مس�قا الذي تم تحد هاجمهور  ةطب�عوالتي تتناسب مع  المالئمة العامةالعالقات  استرات�ج�ة

  .عل�ه التأثیرجل أوذلك من 

 :وهي العامةر�ع استرات�ج�ات للعالقات أنه یوجد أوهنا نشیر �

 ،رهمرجع سبق ذ� الممارسة،خالق�ات أ-سس والعمل�اتاأل ،المفاه�م ،تار�خال العامة،م�ادئ العالقات  ،خیرت معوض ع�اد1

 .231-230 ص ص
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 عالماإل استرات�ج�ة •

 قناعاإل استرات�ج�ة •

 جماعبناء اإل استرات�ج�ة •

 الحوار استرات�ج�ة •

 لعامةافي العالقات  االتصال�ة الرسالةتحدید الجمهور وتساعد في بناء  ةعمل عمل�ت. 

  الحملةداف هأ لتحقیق  المناس�ة االتصال�ةیؤسس تحدید الجمهور لتحدید مز�ج الوسائل. 

 كون  فعندما ،العامةبرامج وحمالت العالقات  ةفي تحدید میزان� �ساعد تحدید الجمهور�

التي  اهیر�ةالجمكثر من مكان یتم اخت�ار وسائل االتصال أالجمهور �بیرا ومتنوعا منتشرا في 

 ةوهذا ما �حتاج لمیزان�ات ومخصصات مال� ،لى عدد �بیر من الجمهورإالوصول  ةمكان�إلها 

ئات من ف ةجدلي یلقى معارض وأو موضوع جدید أ ة�قض� متعلقة ةذا �انت الحمل�و  ة،كبیر 

 ةب میزان�وهذا ما یتطل االتصال�ةهنا �جب التر�یز على مختلف الوسائل  ،المجتمع من ةكثیر 

 .وقتا طو�ال وجهدا �بیراو  ةكبیر 

 العامة:نواع الجمهور العالقات أ-3

 لعامةابتصن�ف الجماهیر التي تعد محور اهتمام العالقات  العامةم خبراء العالقات القد ق

 في مجال العالقات الكالس�ك�ةالتصن�فات  كأحد ،خر خارجيآجمهور داخلي و  ،لى نوعینإ

 .العامة
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في مختلف  المنظمةو أ المؤسسةوالمقصود جم�ع العاملین في  :الجمهور الداخلي-أ

 .المنظمةوالوحدات التي تتكون منها  اإلدار�ةالمستو�ات 

 :1تلخص فيتمن الصفات  ةیتصف هذا الجمهور الداخلي �مجموع

فرادها عناصر أوتجمع بین  ةاجتماع� ةفرادها وحدأمن الناس تر�ط بین  ةنها جماعأ •

 .والتعاون والتضامن �الصداقةالتي تضمهم و�قرون  االجتماع�ة للوحدةالوالء 

ه قواعده ل يتواجدهم داخل بناء تنظ�م نت�جةجمهور الداخلي �قدر من االستقرار یتمیز  •

 .التي تطبق علیهم و�جراءاتهنظمته أو 

ن الجمهور الخارجي إف العامةوخبراء العالقات  يممارس حسب :الجمهور الخارجي-ب

نما یتضمن �ل المجموعات �و  المنظمةو أ المؤسسةفراد الذین تتعامل معهم ال �شمل فقط األ

 المؤسسةجاح والذي یتوقف علیهم ن ،ولدیها مصالح فیها المنظمة�س�اسات  تتأثروالهیئات التي 

 .2للمنظمة ةاألساس�و�مكن تسمیتهم �الجماهیر  ،المنظمةو أ

 :هذه الجماهیر تتمثل في

  العمال�ةاالتحادات 

  المستثمرون والمستهلكون 

 .48ص ، مرجع سبق ذ�ره ،واسترات�ج�ات االتصال العامةالعالقات  ،علي فرجاني1 

 ،�رهمرجع سبق ذ الممارسة،خالق�ات أ-سس والعمل�اتاأل ،المفاه�م ،التار�خ العامة،م�ادئ العالقات  ،خیرت معوض ع�اد2 

 .22ص 
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 العمالء 

  الموردون والمساهمون 

 المجتمع المحلي 

 والتنفیذ�ة التشر�ع�ة اتالمؤسس 

 عالموسائل اإل 

 .سةالمؤسهي التي تؤثر في مستقبل  العامةفي العالقات  األساس�ةهذه الجماهیر 

ى تتواجد عل العامةن جماهیر العالقات أخرون آیرى �احثون  ،دائما في نفس الس�اق

 :1الشكل التالي

قدمه تا وم المؤسسة طب�عةمع المجتمع المحلي على  العالقةتعتمد  :المجتمع المحلي-أ

بین �ن المجتمع المحلي هم السكان القر أنه هناك من یرى �ألى إ �اإلضافةهذا  ،من خدمات

 ةوقاد ةوتعل�م� ةعالم�� و  ةمؤسسات مجتمع�و الموظفین  ت�ما فیهم عائال المؤسسةمن موقع 

 .2ین محلیینیمجتمع

 .53 ، صمرجع سبق ذ�ره العامة،من خالل العالقات  المؤسسةجمهور  ،ابراه�م بلح�مر1

 ،�رهمرجع سبق ذ الممارسة،خالق�ات أ-سس والعمل�اتاأل ،المفاه�م ،التار�خ العامة،م�ادئ العالقات  ،معوض ع�اد تخیر 2 

 .233ص 

 
47 

                                                           



 العامةوسائل العالقات و جمهور                                                     الثالثة:المحاضرة 

خرى أفراد الذین یتواجدون في مؤسسات و�تمثلون في األ :خرى جمهور المؤسسات األ-ب

ذات �ال ةمعین ةعضاء في مؤسسأ وقد ال �كونون  ،المؤسسةمع  ةو�رت�طون �عالقات خاص

 .1سةالمؤسعن  الجیدة الذهن�ة لصورةلو�كونون ناقلین  ةلكل مؤسس ماتهمدخنما �قدمون �و 

�اط سواء ارت �المؤسسةفراد الذین یتعاملون و�رت�طون وهم األ :الجمهور الخارجي-ج

 .و غیر م�اشرأم�اشر 

ي تشترك أ ة،فراد لها مصالح واحدعن جماعات من األ ةوهو ع�ار  :الجمهور النوعي-د

ن أمر�كي �ارل �الرك وفي هذا الس�اق ذ�ر عالم االجتماع األ ،تجمعهم ةفي وجود مصلح

 :2تتمثل ف�ما یلي النوع�ةللجماهیر  األساس�ةسمات الهم أ 

 �فرادهاأبین  ةتر�ط �قو  ةوجود مصالح مشتر. 

 �فراد الجمهور النوعيأقد تؤدي الى انقسام  ةوجود مصالح متشع. 

  لوجهات النظر المت�ادلةالمناقشات. 

 لى قرار جماعي إجل الوصول أللتحرك االجتماعي من  ةاتخاذ االتصال وسیل

 .لى سلوك جماعيإوتحو�له 

 .و خارجيأن �كون داخلي أن الجمهور النوعي �مكن إف ،فقط ولإلشارة

 .53ص  ه،مرجع سبق ذ�ر  العامة،من خالل العالقات  المؤسسةجمهور  ،ابراه�م بلح�مر1 

 .53ص المرجع نفسه ا2 
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ي وف المؤسسةالعاملین في  ةفایتكون الجمهور الداخلي من � :الجمهور الداخلي-ه

ه �الجمهور تالى تدع�م عالقإ العامةحیث �سعى القائم �العالقات  ،اإلدار�ةمختلف التنظ�مات 

 .مع الجمهور الخارجي ةعالقات جیدلى إ نطالقلال ةساس�أالداخلي �خطوه 

 تقس�مات لجمهور العالقات دةنه یوجد عأیتضح لنا � ،ل�هإمن خالل ما تعرضنا  ن،ذإ

 ،ساسيأجمهور  أو �األحرى لى جمهور داخلي وجمهور خارجي إفمنهم من �صنفه  ،العامة

 ،دون المور  ،العمالء ،المستثمرون  ،العمال�ةساسي الذي یتكون من االتحادات هذا الجمهور األ

 .عالموسائل اإلو المجتمع المحلي  ،المساهمون 

 ،ليي الجمهور الداخأساسا من العاملین ألى جمهور داخلي یتكون إخر �صنفه آوفر�ق 

 .الجمهور الخارجي ،جمهور المجتمع المحلي ،و خارجيأن �كون داخلي أ�مكن  يوجمهور نوع

 ةجد عدنه یو أ�برى حیث  ةهم�أ  العامةتحدید الجمهور في العالقات  ةتكتسي عمل� نذإ

 ،د�مغراف�ةال ، الخصائصالجغراف�ةالخصائص �سس لتصن�ف الجمهور أو أمعاییر 

 ،ةالمؤسسو أ المنظمةالتي �حملها حول  والصورةاتجاهات الجمهور  ،الثقاف�ةالخصائص 

ت�ار اخ العامةى القائم �العالقات وعل ،واالهتمام المعرفةخصائص الجمهور حسب مستوى 

 ة.سس التي یراها مناس�وتحدید الجمهور وفق المعاییر واأل
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 العامةتصال في العالقات اال سائل و  :ثان�ا

ساهم نها تأجدا حیث  ةمهم العامةمجال العالقات  اخت�ار وسائل االتصال في ةتعد عمل�

لى إ مؤسسةلاهداف التي تجعل ومن ثم تحقیق األ االتصال�ة�شكل �بیر في ا�صال الرسائل و 

 .تحق�قها

 :�مكن ذ�ر االتصال�ةهم العوامل التي تتحكم في اخت�ار الوسائل أ ومن 

 .المراد ا�صالها للجمهور الرسالة طب�عة -

 .والسرعةاالستعجال  ةدرج -

 .المرسلةحجم المعلومات  -

هر بها ن تظأالتي ترغب  الصورةو  المؤسسةالتي تتوفر علیها  الماد�ةمكان�ات اإل -

 .1المؤسسة

فمنهم  ةالعاموهناك عده تصن�فات لوسائل االتصال التي تستخدم في مجال العالقات 

 :2لىإمن �قسمها 

 لخ....إ�المحاضرات واالجتماعات واالتصال الهاتفي والندوات :الم�اشرةالوسائل  -

 ...إلخ.المذ�اع والتلفاز والصحف والكتبك :الم�اشرةالوسائل غیر  -

 .28ص ، 2004 ،لبنان العر��ة، النهضةدار  المهن�ة،االتصاالت  ة،مرو  ةفاطم1
                ،مرجع سبق ذ�ر ،والتطبیق النظر�ةبین  العامةسس العالقات أ ،لبنان هاتف الشامي ،حمد جراداتأعبد الناصر 2

 .119ص 
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 :1إلى خر �قسمهاآوفر�ق 

 ...إلخ.الكتب والمجالت والنشرات والمراسالتك المقروءةالوسائل  )1

 ...إلخ.الصامتة�المعارض والمتاحف والصور والسینما  المرئ�ةالوسائل  )2

 ...إلخ.الداخل�ةجهزه االتصاالت أالهاتف و  ،�المذ�اع السمع�ةالوسائل  )3

 ....إلخز والمؤتمرات والندواتاوالتلف لسینمااك والمرئ�ة السمع�ةالوسائل  )4

 .شاراتواإل الصامتة اللغة :الصامتةالوسائل  )5

 )داخليالجمهور ال(لى وسائل االتصال �العاملین إهناك من ال�احثین �ذلك من �قسمها و 

 .ووسائل االتصال �الجمهور الخارجي

 :2هذه التصن�فات أحدوعل�ه سنعتمد على 

 المكتو�ة:الوسائل -1

عالج من ت ،منتظمةصدورها  ةي فتر أ ةمنتظموهي تلك التي تصدر �طر�قه  :الصحف-أ

 .والدول�ةا منه الوطن�ة ،االجتماع�ة ،االقتصاد�ة ،الس�اس�ةخالل صفحاتها مختلف المواض�ع 

 .119 ص مرجع سبق ذ�ره، ،والتطبیق النظر�ةبین  العامةسس العالقات أ ،ف الشاميدلبنان ها ،حمد جراداتأعبد الناصر 1
 سك�كدة،اء للبترو��م� الوطن�ة �المؤسسة ةمیدان� دراسة الجزائر�ة، المؤسسةفي  العامةالعالقات  فعال�ة ،ض�اف عاطف� 2

 سنطینة،ق ،منتوري  ةجامع واالجتماع�ة، اإلنسان�ةالعلوم  ة�ل� ،عالم واالتصالالماجستیر في علوم اإل ةلنیل شهاد ةمذ�ر 

  .48-47 ص ص، 2010
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للجمهور الداخلي  ةموجه ةن تكون داخل�أ المؤسسة ةو�مكن لمجل المؤسسة: ةمجل-ب

 .تتوجه للجمهور الداخلي والخارجي معا مختلطة أو للجمهور الخارجي ةموجه ةو خارج�أ

 .المؤسسات ثالث م�ادین ةتعالج مجل

 ةاألنشط ،بنائهمأمیالدهم ومیالد  �أع�ادالعاملین  خ�ارأ�متعلق  :ولالمیدان األ  -

لعمل صور من جوانب ا ،التي یزاولونها وما �حققونه من نجاحات المختلفة الر�اض�ة

 ...إلخ.المختلفة

لى جوانب من تعامل إو�شمل التعرض  المؤسسةخ�ار عن جماهیر أ :الثانيالمیدان  -

 .المؤسسةالجمهور الخارجي مع 

 :و�ضم هذا المیدان المؤسسةخ�ار أو�شمل  :المیدان الثالث -

  وشرحها الجدیدةلى �عض التعل�مات إالتطرق. 

  الجدیدةلى نشاط �عض الوحدات إالتطرق. 

  العل�ا اإلدار�ة الق�ادةوتنقالت  المؤسسةلى نشاطات إالتطرق. 

 لجدیدةا�كون الهدف من هذه الكتی�ات شرح وتقد�م الخدمات  :النشرات والكتی�ات-ج

نوع الورق  ةبهذا النوع من النشرات والكتی�ات من ناح� العامةالعالقات  ةدار إوتهتم  ،للمؤسسة

 .خراج الفنياإل ذاالمستخدم والغالف و�
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�استخدام البر�د لالتصال �الجمهور وا�صال  العامةالعالقات  ةدار إتقوم  :البر�د-د

 .رسال الرسائل الكتی�ات والنشراتإالمعلومات عن طر�ق 

 .جمهورلى الإولى ثم األ �الدرجةلى المساهمین إوهو تقر�ر موجه  :التقر�ر السنوي -ه

 ال�صر�ة: المسموعةالوسائل -2

 .�مؤسسته المتعلقةخ�ار األ إلذاعة العامة�ستخدمها القائم �العالقات  اإلذاعة:-أ

 .�عتبر التلفز�ون من الوسائل التي �مكن توظ�فها لالتصال �الجماهیر :التلفز�ون -ب

القات التي �ستخدمها القائم �الع الرئ�س�ة االتصال�ةحدى القنوات إشكل ت السینما:-ج

 .1ة�عنا�عدادها إ ذا ما تم إقوي في مشاهدیها  تأثیر ثرفهي تؤ  العامة

صو�ر الفیدیو لت �أجهزة إدارة العالقات العامة دادإمتقوم المؤسسات � :الفیدیو ةشرطأ-د

 .2الحفالت والمناس�ات واالجتماعات

  :خرى أوسائل -3

الملتق�ات والمؤتمرات والجوالت  ،تنظ�م الحفالت ،المعارض ،الصحف�ةدوات لنكا

 .المیدان�ة

لنیل  ةر مذ�قلة، اتصاالت الجزائر ور  ةمؤسس ةحال دراسة العامة،العالقات  ةثر مهارات االتصال على فاعل�أ ة،مینأجعرون 1 

 .56ص ، 2018 ،ورقلة ،قاصدي مر�اح ةجامع الس�اس�ة،الحقوق والعلوم  ة�ل� ،الماستر ةشهاد

 .56ص  ،المرجع نفسه2 
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  اإللكترون�ة:الوسائل -4

تحت  لمؤسسةاو�عض التطب�قات التي تضعها  كالف�س بو صفحات  ،لكترونيالموقع اإل

 ها.تصرف جمهور 
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 :الرا�عة المحاضرة

 العامةالعالقات  ةدار تنظ�م إ

 العامةالعالقات  ةدار إ أسالیب :والأ

لى إ ةفهو �ختلف من واحد ،المؤسسةفي  العامةالعالقات  إلدارةال یوجد تنظ�م معین 

ات فیها للعالق �اإلدارةمدى فهم القائمین  ،المؤسسةمن العوامل �حجم  ةخرى وفقا لمجموعأ

  .1و�ذا بنائها التنظ�مي العامة

 :تمثل فيت ،العامةالعالقات  وظ�فةلتنظ�م  مختلفةنماط أ ةنه یوجد عدأو�ذ�ر ال�احثون 

  ة.خاص ة�قوم بها وحد 

   و قسم متفرغ لهاأ�قوم بها شخص. 

   و رئ�س قسمأ�قوم بها شخص غیر متفرغ من مستوى �س�ط. 

   العامةجم�ع الموظفین مسؤولون عن العالقات. 

   حدأوال �قوم بها  ةدار إل�س لها قسم وال. 

 .11 ص القاهرة، ،عالم الكتب ،زماتاأل ةدار �و  االسترات�ج�ة اإلدارةبین  العامةالعالقات  ةدار إ ،�ر�مان فر�د عجوة،علي 1 
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 :1يسالیب فتتمثل هذه األ ،المؤسسةفي  العامةسالیب لتنظ�م العالقات أ ةتوجد عد

 ،قسامساس توز�ع مسؤول�ات األأو�قدم هذا التنظ�م على  :العام يسلوب االتصالاأل-1

ون هناك ف�ك ،لى الجمهور العامإالتي توجه رسائلها  الجماهیر�ةساس وسائل االتصال أعلى 

 �ة،لصحفا تنظ�م المؤتمرات ،وتوز�عها الصحف�ةالب�انات  ةمهامه هو ص�اغ الصحافةقسم 

 ...إلخ.العالقات مع الصحافیین رعا�ة

 .والتلفز�ون  لإلذاعةمخصص و خر موجه آسم ق -

 .السینمائي لإلنتاجخر موجه آقسم  -

 .سم را�ع للندواتق -

 .المطبوعات والنشرات إلنتاجسم خامس ق -

 .عالمي�خصص قسم مستقل للتخط�ط اإل ،العامةدارات العالقات إوفي �عض 

سلوب على وسائل االتصال الجماهیري �جعل ال�عض �طلق عل�ه اسم ن اعتماد هذا األإ

 .و الوظ�فيأعالمي سلوب اإلاأل

قسام سلوب على توز�ع العمل وتصم�م األ�عتمد هذا األ :النوعي يسلوب االتصالاأل-2

 ،مهورهمع ج المؤسسة ةحیث �ص�ح �ل قسم مسؤول على عالق ،النوع�ةساس الجماهیر أعلى 

 .11ص  ،سبق ذ�رهمرجع  ،زماتاأل ةدار �و  االسترات�ج�ة اإلدارةبین  العامةالعالقات  ةدار إ ،�ر�مان فر�د عجوة،علي  1
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ساس الجماهیر المتعامل معها أعلى  العامةالعالقات  ةدار إ�مكن تقس�م  ،ساسوعلى هذا األ

 :لىإ

 قسم االتصال �المستثمر�ن. 

 قسم االتصال �المستهلكین. 

 قسم االتصال �الموزعین. 

 .المتعامل معهاقسام حسب تنوع الجماهیر األ ددعتت ،وهكذا

 إلدارةاقسام أسلوب على تخص�ص �عض �عتمد هذا األ :المزدوج يسلوب االتصالاأل-3

التي  �ةاإلعالمقسام �شكل م�اشر و�ذا األ المؤسسةعلى  المؤثرةلالتصال �قطاعات الجماهیر 

 .هذه الجماهیر ةمواد االتصال لخدم �إنتاجتقوم 

 �ةالداخلهناك �عض المؤسسات تخصص قسما للنشاطات  ،سالیبلى جانب هذه األإ

 ...إلخ.كتنظ�م الحفالت والرحالت والمعارض

لنفسها  تارتخهي التي  المؤسسةف ،بینها المفاضلةسالیب ال �مكن هذه األفي الحق�قة 

لتي ا األهم�ة اهدافها و�ذأ  طب�عة ،فیها حسب حجمها العامةالعالقات  إلدارةمناس�ا  اسلو�أ

  .العامةللعالقات  المؤسسةالمسؤولین في  یولیها

الخطوات مجموعة من  ة�جب مراعا ،العامةالعالقات  إلدارةعداد اله�كل التنظ�مي وإل

 :تيفي الشكل اآل ةموضح
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 1التنظ�م ةنموذج لعمل� 1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17ص  ،مرجع سبق ذ�ره ،زماتاأل ةدار �و  االسترات�ج�ة اإلدارةبین  العامةالعالقات  ةدار إ ،�ر�مان فر�د عجوة،علي 1 

 األساس�ة واألنشطةهداف تحدید األ
 

 المساعدة األنشطةتحدید 
 

 لى وظائفإ األنشطة ةو تجزئأتجم�ع 
 

 توز�ع الوظائف في تقس�مات
 

 تجم�ع التقس�مات لتكو�ن اله�كل
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 العامةالعالقات  إلدارة النماذج التنظ�م�ة :ثان�ا

 العامةالعالقات  إلدارة األساس�ةالنماذج 

 التال�ةشكال حد األأن تتخذ أ�مكن  العامةالعالقات  ةدار إن أ Gruning یرى غروننج

 :1یلي ف�ماهذه النماذج تتمثل  ،العامةالعالقات  ةنشطأحتى تتمكن من تنفیذ برامج 

ى حدإ العامةن تكون العالقات أ ،والمقصود بهذا النموذج :نموذج المستوى المصغر-أ

 ةظ�فن تو�ل و أو أمن التسو�ق  ةفرع� ةو اعت�ارها وظ�فأ ،العل�ا اإلدارةوظائف المدیر في 

 .العل�ا اإلدارةمدیر�ن في  ةلى مجموعإ العامةالعالقات 

 :وهنا �كون  :نموذج المستوى الكبیر-ب

 .اإلدارةداخل مجلس  ةله قو  العامةمدیر العالقات  -

 .المؤسسةفي  ةول�ست تفو�ض� ةحق�ق� سلطة�مارس  العامةمدیر العالقات  -

 .ةللمؤسسالعل�ا  الس�اسةدارات التي ترسم ضمن اإل العامةالعالقات  ةدار إتكون  -

 العالقات ةدار إوهو النموذج الذي تكون ف�ه  :داري التنفیذينموذج المستوى اإل-ج

 !:العامة

   بذاتها ةلكنها قائم ةصغیر 

          ، 2005 القاهرة، ةجامع ،عالماإل ة�ل� ،التعل�م المفتوح العامة،وتخط�ط العالقات  ةدار إ ،محمود یوسف عجوة،علي 1

  .22-21 ص ص
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   داري على اله�كل اإل مرموقة ةلكن لمدیرها مكان ةصغیر 

 .ؤسسةالمفي  العامةالعالقات  ةدار إنماذج التي تكون علیها التلخص  التال�ةشكال واأل

 .1الصغیرة العامةالعالقات  اتدار إیوضح نموذج  2شكل رقم 

 

 هي ال تكون علىف ،فقط ا�ر ستشاا احسب هذا النموذج تلعب دور  العامةن العالقات إ

 .العل�ا �اإلدارةاتصال م�اشر 

 

 

 .32ص  ،مرجع سبق ذ�ره ،التعل�م المفتوح العامة،وتخط�ط العالقات  ةدار إ ،یوسف محمود ة،علي عجو 1

مدیر العالقات العامة

مدیر إدارة 
المطبوعات

مدیر إدارة العالقات 
العمالیة والمجتمع 

المحلي
مدیر النشر
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 1الحجم متوسطة العامةیوضح نموذج العالقات  3شكل رقم 

 

یث ح المؤسسةدور رئ�سي في  العامةن لمدیر العالقات أمن خالل هذا النموذج یتضح 

 العامةعالقات ن الإالعل�ا في �ل قراراتها وعل�ه ف اإلدارةنه �ساهم في اتخاذ القرارات و�شارك أ

مدیر  نأحیث  ،العامةالعالقات  ةدار إمن تولى  ةزدواج�ا�حكم  المؤسسةفي  ةمهم ةمكان لتحت

ودورها  ةهمتعتبر م العامةن العالقات إوعل�ه ف المؤسسةس هو نفسه نائب رئ� العامةالعالقات 

  .المؤسسةساسي وفعال في أ

 

 

 .24ص  ،مرجع سبق ذ�ره العامة،وتخط�ط العالقات  ةدار إ ،محمود یوسف عجوة،علي 1

نائب الرئیس ومدیر إدارة العالقات العامة

مدیر إدارة 
المطبوعات

النشر

ل العالقة مع وسائ
اإلعالم

إعداد المطبوعات

اإلنتاج

مدیر إدارة 
الشؤون العامة

العالقات 
الحكومیة

شؤون األقلیات

المجموع المحلي

مدیر إدارة 
العالقات اإلداریة

مدیر إدارة 
الخدمات

الجرافیك

التصویر

البحوث
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 1الحجم ة�بیر  العامةیوضح نموذج العالقات  4شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1علي عجوة، محمود یوسف، إدار ة وتخط�ط العالقات العامة، مرجع سبق ذ�ره، ص 25.

نائب رئیس مجلس االدارة لشؤون االتصال

رئیس مجلس اإلدارة

مدیر إدارة 
العالقات العامة

مدیر إدارة 
المعلومات

مدیر شؤون 
الموظفین

مدیر اإلدارة 
المالیة

 �حوث العالقات -

  تحلیل االجتماعات -

 المال�ةالعالقات  -

 
 

 الحكومةمع  العالقة -

 المحل�ة اإلدارة  -

 

 
 

 ةتقار�ر مال� -

 خطب -

  مطو�ات  -

 ةخدمات مرجع� -

 

 
 

 عالممع وسائل اإل العالقة -

 العامةخدمات العالقات  -

 االتصال مع العاملین -

 المح�طة البیئة ةخدم -

 االتصال ةرقم عمل� -

 

 

 
 

برامج مكانة 
المنظمة

برامج شخصیة 
المنظمة

خدمات مسموعة 
مرئیة
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 تنظ�م إدارة العالقات العامة                                                          الرا�عة:المحاضرة 

ائب مع ن ةم�اشر  ة�صل العامةالعالقات ة دار إن مدیر أمن خالل هذا النموذج یتضح لنا �

التي یولیها هذا النوع من المؤسسات للعالقات  األهم�ةوهذا یدل على  اإلدارةرئ�س مجلس 

 .العامة

 أوهي ترتكز على مبد متنوعة العامة العالقة �إدارة المنوطة األنشطةن إخرى أ جهةمن 

 المؤسسة ة�ما ترتكز على صور  )4(الشكل رقم ه وذلك حسب ما یوضح االجتماع�ة المسؤول�ة

ا و�ذا عالقته المؤسسةداخل  العامةلى نشاط العالقات إ ةضافإهذا  ،ومكانتها في المجتمع

 .عالمبوسائل اإل
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

 

 :الخامسة المحاضرة

 ومشكالتها العامةبرامج العالقات 

 :اهنواعأو  العامةمفهوم برامج العالقات  :والأ

مل ل�ست ع العامةن العالقات ألقد ذ�رنا ف�ما سبق  العامة:مفهوم برامج العالقات -1

یتم  ةن �كون لها برامج دق�قأ المؤسسةلهذا على  ة،ومنظم ةمخطط ةنما هي عمل��عشوائي و 

 .العامةالعالقات  دارةإعدادها من قبل إ 

لتحقیق هدف ما خاص  الموجهةوالحمالت  األنشطةمن  ةمجموعنه أ�عرف البرنامج �

�شكل العمود و  الخطةوهو جزء من  ،و �الجمهور العامأ ةو �جماهیر محددأ�جمهور معین 

 .1الفقري و�مكن اعت�اره التخط�ط على المستوى الجزئي

ذه ترت�ط ه ،العامةمن العوامل التي تؤثر في تصم�م برامج العالقات  ةوهناك مجموع

 .الداخلي والخارجي المؤسسةالعوامل �مح�ط 

، 10لمجلدا ،عالميال�احث اإل ةمجل المنظمة، ةبناء وتعز�ز سمع واسترات�ج�ة العامةالعالقات  ،عبد الكاظم الر��عي ةفاطم1

 .167، ص 2010أذار  ،8العدد
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

 :1فهي تتمثل في الداخل�ةللعوامل  �النس�ة

 .نقص المتخصصین في مجال العالقات •

 العامة للعالقات المخصصة المیزان�ةوانخفاض  العامة،للعالقات  المال�ةمكان�ات اإل •

 .تؤثر على برامجها

 العامة.عدم تقدیر الدور الذي تقوم �ه العالقات  •

 .ونشاطاتها العامةللعالقات  الخاطئةالمفاه�م  •

 .سلوب علمي في التخط�طألى إ العامةافتقار العالقات  •

 .خرى األ األجهزةو�عض  العامةتداخل االختصاصات بین جهاز العالقات  •

لذلك  ،ؤسسةالمالتي تعمل فیها  �البیئة المرت�طةفهي تلك العوامل  الخارج�ةما العوامل أ

 ذاو� ،سواء مع العاملین �اعت�اره الجمهور الداخلي ةن تر�ط عالقات طی�أ المؤسسةعلى 

 .امةالعفهذا النوع من العالقات وطب�عتها یؤثر على برامج العالقات  ،الجمهور الخارجي

 العامة:نواع برامج العالقات أ-2

ه فهي تتواجد وعل� ،و تعالجهاأبتنوع المجاالت التي تحتو�ها  العامةتتنوع برامج العالقات 

 :شكالأ ةعلى عد

 ةلنیل شهاد ةمذ�ر  التنافس�ة،ودورها في تحقیق المواصفات  العامةبرامج العالقات  ،حبیلس ى قصار  ةی�تر  ة،شلغام سج�1 

 .89ص ، 2018 ،ج�جل ةجامع واالجتماع�ة، اإلنسان�ةالعلوم  ة�ل� ،الماستر في علم االجتماع
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

 سسةللمؤ  ةذات ق�م عالقةوهدفها الحفاظ على  :التأثیر والمحدودة ال�س�طةالبرامج -أ

 .1ةمعین عالقة ةقامإو أ

عدادها إ هذه البرامج �شترك ف�ه  :والتأثیراالتجاهات  والمتعددة الكبیرةالبرامج -ب

 إعدادها�و�قوم  ،نسب�ا طو�لةال الخبرةمن ذوي  العامةمن المتخصصین في العالقات  ةمجموع

 .2كثرأو أمستشار 

كن هذه ل ةعالقات طی� ةقامإلى إ والتأثیراالتجاهات  والمتعددة الكبیرةتهدف البرامج 

 .ولوسع من األأنما مع مجتمع معین �فراد و من األ ةل�س مع مجموع المرة

عن  الناتجةثار اآل ةزالإتهدف هذه البرامج الى  الدفاع�ة: اإلعالم�ةالبرامج -ج

 .المؤسسةلیها إكاذیب التي تعرضت شاعات واألاإل

ن �كون حر�صا ودق�قا في أ العامةهذا النوع من البرامج �حتاج من القائم �العالقات 

 .سةالمؤستعامله مع المعلومات والمعط�ات والحقائق التي �ستخدمها للدفاع عن 

 لة،�المسیمن الوالئي األ ةمؤسس ة،میدان� دراسة األمن�ة،في المؤسسات  العامةدور برامج العالقات  ،عالء الدین خنوف1

 ،تصالعالم واالقسم علوم اإل واالجتماع�ة، اإلنسان�ةالعلوم  ة�ل� ،عالم واالتصالالماستر في علوم اإل ةلنیل شهاد ةمذ�ر 

 .47ص ، 2020 المسیلة، ،محمد بوض�اف ةجامع

 .190ص ، 2002 اإلسكندر�ة، الجامع�ة،دار  ،الم�ادئ والتطبیق العامة،العالقات  ،ر�د محمد الصحنف 2 
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خدم تست المؤسسةن أي أتستخدم لمنع وقوع الضرر و  :الهجوم�ة اإلعالم�ةالبرامج -د

 .قد �كون هذا الخطر مثال من المنافس ،ن خطرا �حدق بهاأحست �أ إذاهذا النوع من البرامج 

لموجه عالم الداخلي ابرامج اإل ،والرد علیها الشكاوى هناك برنامج  ،لى جانب هذه البرامجإ

وهي  ائ�ةوقبرامج  ة،جماع� تتنظ�م رحال أو عقد اجتماعات ،مثال الداخل�ةللعاملین �النشرات 

رامج ب ةوالتي �طلق علیها �ذا تسم� ةبرامج عالج� ،محدودةهداف أ المدى ذات  ةبرامج طو�ل

 .1ةزمو األأ المشكلة ةزمات والتي تستخدم لمعالجاأل

 برامج ،اإلخ�ار�ة�البرامج  العامةخرى في مجال العالقات أبرامج  ةضافإكما �مكن 

 .2ت...إلخالمشكال

 ،متعددةو  ةمتنوع العامةن برامج العالقات أ�مكننا القول � ،ل�هإمن خالل �ل ما تعرضنا 

ینا أنه ر أحیث  ،جماهیرها وطب�عةمكان�اتها إ ،هدافهاأ خرى �اختالف ألى إ ةتختلف من مؤسس

 .الخارج�ةوالجماهیر  ،لى الجمهور الداخليإتتوجه  العامةن برامج العالقات �أ

 ةلنیل شهاد ةمذ�ر  ،ج�جل بوال�ة ةمیدان� دراسة ،في الجذب الس�احي العامةدور برامج العالقات  ،ع�اس ةوهی� بوعزة، فت�حة1 

 .90ص ، 2016 ،ج�جل ،محمد الصدیق بن �حیى ةجامع واالجتماع�ة، اإلنسان�ةالعلوم  ة�ل� ،الماستر في علم االجتماع

 .91ص  ،لمرجع نفسها 2 
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سلوب نها تشترك في األأال إ ،خرى ألى إ المؤسسةورغم اختالف برامج  ،في نفس الس�اق

قل أو  وقت ممكن �أقصرهداف لى األإلوصول ل ناجحة ةسل�م ةالعلمي الذي تت�عه لوضع خط

 .نفقات وجهد

 العامةطوات �جب ات�اعها من طرف القائمین على العالقات من الخ ةهناك مجموع

 :1تتمثل هذه الخطوات في ،البرامج إلعداد

ى للتخط�ط حیث یتم االطالع فیها عل الرئ�س�ة الخطوةوهي  :للمؤسسة ةشامل ةدراس-1

 .ودراستها للتعرف على وضعها ومشاكلها ةو�بیر  ةكل صغیر 

 ةخطو  المؤسسةي جمهور أ ،الجمهور دراسةن إ :الجمهور وتشخ�صه ةدراس-2

 هو تحقیق رغ�ات الجمهور العامةمج العالقات ان الهدف النهائي من بر أحیث  ،جدا ضرور�ة

تناسب جل تصم�م برنامج یأل�ه �جب التعرف جیدا من إوللوصول  ،المؤسسةمع تحقیق مصالح 

 .مع متطل�ات هذا الجمهور

یتضح للقائم �العالقات  ،والجمهور المؤسسة�ل من  دراسة�عد  :تحدید المشاكل-3

 العامة عالقاتال محیث یتم تحدید مها المؤسسةجم�ع المشاكل والعق�ات التي تواجه  ،العامة

 .المشكلةودورها في حل هذه 

 .82ص  ، مرجع سبق ذ�ره،العامةفي العالقات  ةمفاه�م جدید ،فهمي محمد العدوي 1
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

 ن �كتشف المشاكل التي قدأ العامةعلى القائم �العالقات  :مشاكل الجماهیر ةمعالج-4

 .عامةاللبرامج العالقات  فعال�ةكثر أ�عاني منها الجمهور الداخلي والخارجي وذلك لضمان 

�شمل التخط�ط الداخلي حل مشاكل العاملین وذلك من  خلي،للجمهور الدا ف�النس�ة

 :1خالل

  ات لتوثیق العالق ةعداد برامج خاصإ ماد�ا ومعنو�ا لتمكینها من  العامةدعم العالقات

 .واإلدارةبین العاملین  اإلنسان�ة

  داري اله�كل اإل وتأهیلتدر�ب. 

  التكو�ن�ةفتح الدورات. 

  المشاكل ةجل مناقشأمن  الداخل�ةاالهتمام �عقد الندوات واالجتماعات. 

ه ن �كشف �ل خصائصأ العامةفعلى القائم �العالقات  ،للجمهور الخارجي �النس�ةما أ

 ىفعل ،المؤسسة ةالتعامل معه وضمان مصلح ةعمل� إلنجاحن یؤثر ف�ه وذلك أو�ل ما �مكن 

 .هذا الجمهور ةن �عمل على �سب ثقأ العامةالقائم �العالقات 

 

 

 .84 ، صمرجع سبق ذ�ره العامة،في العالقات  ةمفاه�م جدید ،فهمي محمد العدوي 1 
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

 العامةالعالقات  تطبیقت مشكال :ثان�ا

الت مشك ةنها تواجه عدأال إ الممارسةعلى مستوى  العامةالعالقات  ةهم�أ على الرغم من 

 :1تي�مكن ذ�رها �اآل ،العامةالعالقات  ةممارس ةتح�ط �عمل� ةوسلب�ات عدید ،في تطب�قها

التي تر�ز فقط على  العامةالعالقات  ةدار إعدم وجود معاییر النتقاء العاملین في -أ

 .المظهر الخارجي

 ةارسلمم ةمناس� ةعلم� ةعلى خلف� العامة اتدارات العالقإعدم حصول العاملین في -ب

اهرا ن المستقبل س�كون �أعلى  األمر�ك�ة العامةالعالقات  ةحیث یؤ�د تقر�ر جمع� ،المهنة

ن المقومات والسمات أحیث  ،شخاص ذو تعل�م عالأعمل بها  إذا العامةالعالقات  ةلمهن

 .2العامةللعمل في مجال العالقات  ةغیر �اف� الشخص�ة

 مهنةال ةو�ن مناسب لممارسعلى تك العامةالعالقات  اتدار إعدم حصول العاملین في -ج

 ...إلخ.مهارات االتصال ،الصحف�ة كالكتا�ة

 .41ص ، 2017 ،نتاج العلميطلس للنشر واإلأ ة،زماأل ةدار إوفن  العامةالعالقات  ،ال�طر�ق غادة1 

 .42-41 ص ص، المرجع نفسه2 
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 العامة ومشكالتها العالقات برامج                                              : الخامسةالمحاضرة 

م یت المهنة يغلب ممارسأف ،العامةالعالقات  ةمهن ةممارس �أخالق�اتعدم االلتزام -د

عن المجال الحق�قي للعالقات  ةقد تكون �عید ةنشطأو�مارسون  ةسس علم�أاخت�ارهم دون 

 .العامة

 .�أهمیتهاوعدم اقتناعها  العامةالعل�ا �العالقات  اإلدارةعدم اهتمام -ه

 .اتخاذ القرار ةفي عمل� العامةالعالقات  اتدار إالعاملین في  ةضعف مشار�-ل

 .خرى أوتداخلها مع وظائف  العامةالعالقات  ةدار إاختصاصات  حوضو  عدم-ك

 .داري مناسبإفي مستوى  العامةعدم وضع العالقات -ل

خرى أ ة�شكل �افي وهي تعود مر  العامةالعالقات  إلدارات المال�ةعدم توافر الموارد -ه

 .العامةالعالقات  �أهم�ةالعل�ا  اإلدارةلى عدم اقتناع إ

 .العامةهداف العالقات أ عالم في تحقیق مثل لوسائل اإلعدم االستخدام األ-ت

 .في �عض المؤسسات العامةعدم توظ�ف التكنولوج�ا في العالقات -د

 .لعامةامن قبل الموظفین الحكومیین التي تعطل عمل العالقات  الحكوم�ة البیروقراط�ة-ذ
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 الجزائر�ة العموم�ةفي المؤسسات  العامةالعالقات  ةتطبیق وممارسواقع       :السادسةالمحاضرة 

 

 :السادسة المحاضرة

 ر�ةالجزائ العموم�ةفي المؤسسات  العامةالعالقات  ةتطبیق وممارسواقع 

 "م البواقيأالبناء والتعمیر  ةمدیر�"

فها وظائ ،هدافهاأ  ،العامةلى مفهوم العالقات إ السا�قة�عدما تطرقنا في المحاضرات 

 ةواقع ممارس لىإ المحاضرةتعرض في هذه سن المؤسسةفي إدارة العالقات العامة  ظ�متن ةو��ف�

 �ةالعمومفي المؤسسات  العامةستكون �العالقات  والبدا�ة ،في الجزائر العامةالعالقات 

 .م البواقيأالبناء والتعمیر  ةمدیر� ةحال الجزائر�ة

االتصال عالم و علوم اإل ةنه تم االعتماد على مذ�رات الماستر لطل�ألى إفقط  اإلشارةنر�د 

في هذه المؤسسات التي  العامةالستخالص واقع العالقات  الوطن�ةعلى مستوى الجامعات 

 .الطل�ةمن طرف  بدراسةحظیت 
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 الجزائر�ة العموم�ةفي المؤسسات  العامةالعالقات  ةتطبیق وممارسواقع       :السادسةالمحاضرة 

 الجزائر�ةمؤسسات الفي  العامةالعالقات  ةممارس ،لعامو بالل ب دراسة ،

2017 1.  

 م البواقيأالبناء والتعمیر  ةالتعر�ف �مدیر� :والأ

 ة�عد انفصالها عن مدیر� 1980م البواقي سنه أ لوال�ةالبناء والتعمیر  ةسست مدیر�أ

 :ر�ع مدیر�ات وهيأوالتي �انت تضم  آنذاكالتجهیز 

 السكن البناء والتعمیر ةمدیر� -

 العموم�ةشغال األ ةمدیر� -

 الراي ةمدیر� -

 النقل ةمدیر� -

البناء  ةتسمى �مدیر� فأص�حتوالتسییر العقاري  الترق�ةوان یبد 1986 ةلحقت سنأثم 

  .والتعمیر والسكن

  :هما مدیر�تینلى إ 2000سنه  المدیر�ةقسمت 

البناء  ةمن موظفي مدیر� ةعلى عین ةمیدان� دراسة الجزائر�ة، العموم�ةفي المؤسسات  العامةالعالقات  ةممارس ،بولعامبالل 1

العر�ي بن  ةمعجا اإلنسان�ة،قسم العلوم  ،عالم واالتصالالماستر في علوم اإل ةمذ�ره لنیل شهاد ،م البواقيأ بوال�ةوالتعمیر 

 .2017 ،م البواقيأمهیدي 
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 .التعمیر �أوضاعتهتم  العموم�ة ةالبناء والتعمیر �القو  ةمدیر� -

 لقطاع�ةانجاز المشار�ع إصال في أمهامها تتمثل  العموم�ةالسكن والتجهیزات  ةمدیر� -

 .الوالئ�ة للتنم�ة

المصالح  ثالث مصالح تتمثل فيم البواقي تحتوي على أ لوال�ةالبناء والتعمیر  ةن مدیر�إ

 : التال�ة 

 التعمیر ةمصلح 

 البناء ةمصلح 

 العامةالوسائل  ةدار إ ةمصلح. 

 .من المكاتب ةمن هذه المصالح مجموع ةولكل مصلح

 مرت�طة ،واقيم البأ لوال�ةالبناء والتعمیر  ةن هذه المصالح التي تحتو�ها مدیر�إ ،لإلشارة

البناء  ةمع المدیر العام لمدیر� ةخرى م�اشر المدیر التي ترت�ط هي األ �أمانةارت�اطا م�اشرا 

 .والتعمیر
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 واقيم البأ لوال�ةالبناء والتعمیر  ةیوضح اله�كل التنظ�مي لمدیر� )5(والشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمانة المدیر

المدیر

مصلحة إدارة 
الوسائل العامة

ر مكتب تسیی
المستخدمین

مكتب الشؤون 
القضائیة 
والمنازعات

مكتب المحاسبة 
والتجھیز

مصلحة 
البناء

مكتب الدراسات 
ءومقاییس البنا

مكتب التنظیم 
التقني ونوعیة 

البناء

مكتب أنماط 
ومواد البناء

مصلحة
التعمیر

مكتب آلیات 
التعمیر

مكتب عقود 
التعمیر

مكتب الھندسة 
المعماریة

مكتب التأطیر
ةوالترقیة العقاری
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میر البناء والتع ةفي اله�كل التنظ�مي لمدیر� العامةموقع العالقات  :ثان�ا

 :م البواقيأ لوال�ة

 ،م البواقيأ لوال�ةالبناء والتعمیر  ةالتنظ�مي الخاص �مدیر�من خالل تعرضنا لله�كل 

فال  ،المدیر�ةفي هذه  العامة�العالقات  ةخاص ةو مصلحأ ةو مدیر�أنه ال یوجد قسم أنلمح 

كون من ثالث تت المدیر�ةن هذه أ فكما رأینا ،العامةفي اله�كل التنظ�مي للعالقات  ةشار إیوجد 

 .العامةالوسائل  ةدار إ ةمصلح ،البناء ةمصلح ،التجهیز ةمصلح ،مصالح

 المدیر�ةفي هذه  العامةالعالقات  ةعن ممارس المسؤولة الجهةن إ ،الدراسةحسب هذه 

 :دارتها علىإالتي تحتوي تحت  العامةالوسائل  ةدار إ ةهي مصلح

 مكتب تسییر المستخدمین -

 والمنازعات القضائ�ةمكتب الشؤون  -

 .والتجهیز المحاس�ةمكتب  -

قوم حیث ت ،للعمل المالئمةعلى توفیر �ل الظروف  العامةالوسائل  ةدار إ ةمصلحتقوم 

حسب  .في هذا المجال ةودق�ق متكاملة ة�ما تقوم بنقل صور  ،داري والفعالداء اإلبترشید األ

 �أمانة لها ارت�اط م�اشر العامةالوسائل  ةدار إ ةن مصلحأیتضح لنا � ،اله�كل التنظ�مي دائما

 .المؤسسةالقرار بین عمال  ةالمدیر وهذا ما جعلها تلعب دورا في صناع
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 لبواقيم اأ بوال�ةالبناء والتعمیر  ةفي مدیر� العامةممارسات العالقات  :ثالثا

على المستوى  ةخاص ةموجود ة�ممارس العامةن العالقات أ ،الدراسةمن خالل هذه یبدو 

 .للعاملین الموجهة الداخل�ة العامةي العالقات أالداخلي 

 :البناء والتعمیر في ةوتتمثل وظائف مدیر�

 مقابالت مع المدیر تنظ�م-1

 نیق وحضاري أاستق�ال الزوار والمراجعین �شكل -2

 ها.ا بینداء ف�ملتحقیق االنسجام في األ المختلفةدارات والمصالح التنسیق بین اإل-3

ن أضح عام بالل یتبولالتي قام بها الطالب  الدراسةالتحلیل لمعط�ات هذه  ةو�عد عمل�

 ة،ل�اتصا ة دا أكثر مما هي أ ةدار�إ ة دا أو أ ةعن وسیل ةع�ار  المدیر�ةفي هذه  العامةالعالقات 

سین جل تحأللعامل من  المالئمةفي توفیر ظروف العمل  األساس�ةحیث تنحصر وظائفها 

 ة.�جعلها في مر�ز قو  ةم�اشر  المصلحةن ارت�اط أ�ما  ،دائهأ

م أ ال�ةبو البناء والتعمیر  ةفي مدیر� العامةالعالقات  ةصعو�ات ممارس :را�عا

 .البواقي

البواقي في  مأ بوال�ةالبناء والتعمیر  ةفي مدیر� العامةالعالقات  ةتتمثل صعو�ات ممارس

 :التال�ةالنقاط 
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 .العامةغ�اب قسم خاص �العالقات / 1

 .العامةالعالقات  ةال�شري المؤهل والمختص في ممارسغ�اب الكادر / 2

 .العامةلها �العالقات  ةال عالق ةدار�إالق�ام بوظائف / 3

 .نالعل�ا والموظفی اإلدارةوصل بین  ةهمز  المدیر�ةفي هذه  العامةتمثل العالقات / 4

 .العامةفي مجال العالقات  المتخصصة التكو�ن�ةغ�اب الدورات / 5

 .العامةفي العالقات  ةمخطط غ�اب برامج/ 6

 ة.�لكثر مما هي اتصاأ ةدار�إ ةوظ�ف العامةاعت�ار العالقات / 7
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 السا�عة المحاضرة

 الجزائر�ة الصح�ة المؤسسةفي  العامةالعالقات  ةواقع ممارس

 ةدراس- الجزائر�ة الصح�ة المؤسسةفي  العامةالعالقات  ،دراسة نورة فقعاص 

  .20151 -محمد الصدیق بن �حیى �ج�جل االستشفائ�ة العموم�ة �المؤسسة ةمیدان�

 ،اتيمدالخفي القطاع الصحي  ة�بیر  ةهم�أ  العامةن تكتسي العالقات أمن المفروض 

المستوى الداخلي مع الجمهور الداخلي  :على مستو�ین العامةنها ستوظف العالقات أحیث 

ور ومع الجمه ،االستشفائ�ة المؤسسةومستخدمي  اإلدارةبین  العالقةتحسین  ةوذلك �غ�

العام من مرضى وأهالیهم و�ل من �ستفید من الخدمات  الخارجي الذي یتمثل في الجمهور

دى ل االستشفائ�ةالمؤسسات  ةتعمل على تحسین صور  عامةالن العالقات أ�ما  الصح�ة،

 .�عدما عرفته من اضطرا�ات وسوء تنظ�م ینعكس سل�ا على صورتها ةالجمهور خاص

 ةاالستشفائ� المؤسسةفي  العامةطار سنحاول الكشف عن واقع العالقات في هذا اإل

نجزتها أتي ال صفقعا رةنو  الطال�ة دراسةقین في ذلك من منطلج�جل  ،محمد الصدیق بن �حیى

محمد الصدیق بن  ةمن جامع ةالماستر في علم االجتماع تخصص عالقات عام ةلنیل شهاد

 ةیدان�م دراسة- الجزائر�ة الصح�ة المؤسسةفي  العامةالعالقات  :وانهانوالتي جاء ع ،�حیى

نورة فقعاص، العالقات العامة في المؤسسة الصح�ة الجزائر�ة، دراسة میدان�ة �المؤسسة العموم�ة االستشفائ�ة �ج�جل، مذ�رة  1
 .2015ج�جل ، محمد الصدیق بن �حیىلنیل شهادة الماستر في علم االجتماع، جامعة 

 
79 
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-2014محمد الصدیق بن �حیى �ج�جل للموسم الجامعي  االستشفائ�ة العموم�ة �المؤسسة

2015. 

 :1لى تحقیقإتسعى  استشفائ�ة ةي مؤسسأفي  العامةن العالقات إ

   ةار دإمن قبل  المستخدمةتحسین العالقات وذلك من خالل تطو�ر وسائل االتصال 

 أهم�ة�عالم الجمهور �مختلف شرائحه إ فراد المجتمع و�ذا أموم عمع  العامةالعالقات 

 .آرائهم

  من خالل االعتماد على �ل وسائل االتصال  اإلدارة اتعالم الجماهیر �قرار إ

 .�عاد ونتائج هذه القراراتألتوض�ح  والشخص�ة الجماهیر�ة

  التي �مكن تسلمها من الجمهور عبر صندوق  واآلراءسلوب المقترحات أ عتمادا

 .لى الموظفینإو االستماع أالشكاوي 

 المؤسسةفي  العامةالكشف عن العالقات  ة�محاول الطال�ةكما قلنا سا�قا قامت 

 لعامةاهل یوجد اهتمام �العالقات  :یتمحور حول اإلشكال�ةوذلك �طرح تساؤل  االستشفائ�ة

 ؟الجزائر�ة الصح�ة المؤسسةداخل 

 :الفرع�ةمن التساؤالت  ةمجموع اإلشكال�ةو�ندرج تحت سؤال 

 .236ص ، ز�عدار ال�ازوري للنشر والتو  ،1ط  ،المستشف�ات ةدار إ ،امر �اسر ال�كري ت 1 
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 ؟ةالجزائر� الصح�ة للمؤسسةفي اله�كل التنظ�مي  العامةالعالقات  ةما هي مكان-1

 �ةالصح المؤسسةفي  العامةنشاط العالقات  فعال�ةماهي العراقیل التي تحد من -2

 ؟الجزائر�ة

صلت تو  والمالحظة واالستمارة قابلةالمك المنهج�ةدوات من األ ةو�عد توظ�فها لمجموع

جر�ت أ الدراسةن هذه ألى إفقط  اإلشارةقبل عرضها نر�د  ،من النتائج ةلى مجموعإ الطال�ة

 .من الجمهور الداخلي للمستشفى ةعلى عین

 :لیهاإمن النتائج المتوصل 

م عال�االتصال هو مكتب اإل المكلفة والجهة العامةغ�اب جهاز خاص �العالقات -1

 .العامة �المدیر�ة ةم�اشر  ةواالتصال الذي ال یرت�ط �صور 

ي ف منحصرةفوظ�فته  ،العامةعن نشاطات العالقات  ةهذا المكتب �عیدن وظائف إ-2

 تبل�غ الموظفین ،لنشاطات المستشفى اإلعالم�ة التغط�ة ،الصحف والرد علیها ةقراء

 .�المستجدات داخل المستشفى

ن مسؤول المكتب أحیث  ،العامةغ�اب التخصص في مجال االتصال والعالقات -3

 .وال في االتصال العامةلعالقات عضاؤه غیر متخصصین في اأ و 

 )الجمهور الداخلي( الداخل�ةوساط ووظائفها في األ العامةسوء فهم العالقات -4

 .للمستشفى

 
81 
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 .داخل المستشفى ال تحظى �اهتمام �بیر وال تحتل مكانتها العامةن العالقات أ-5

 .الجمهور الداخلي للمستشفى وتأیید ةالمكتب لكسب ثق ةمحاول-6

 ةسیلفالو  ،لالتصال مع الجمهور الداخلي الفعالة االتصال�ةسالیب اخت�ار األعدم -7

 .عالنات عن طر�ق الملصقاتهي اإل المستخدمةولى األ

 .العامةن بوظائف العالقات االلتان �قوم اهم العامة والمدیر�ة العامة ةماناأل-8
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 الجزائر�ة البنوكفي  العامةالعالقات  ةممارسواقع                         :الثامنةالمحاضرة 

 الثامنة المحاضرة

 الجزائر�ةفي البنوك  العامةالعالقات  واقع ممارسة

  لذهن�ةا الصورةفي تحسین  العامةدور العالقات  ،�شرى میهو�ي ،�اسمین مسیليدراسة 

   .CPA، 20221" القرض الشعبي الجزائري " ةحال الجزائر�ة، العموم�ة المال�ة للمؤسسة

حدى إفي  العامةالعالقات  ةسنحاول الكشف عن ممارس ،المحاضرةمن خالل هذه 

ة �ما ذ�رنا على الدراس وذلك �االعتماد  ،وهي القرض الشعبي الجزائري  الجزائر�ةالبنوك 

 المشار إلیها أعاله

في البنوك ف ،من طرف البنك تعكس على وضع العالقات العامة فیها المت�عة الس�اسةإن 

ى بناء لإمع الجمهور الخارجي لكونها تسعى  ةتمارس خاص العامةن العالقات أنجد  الجزائر�ة

ساس أعلى  آلخرتختلف من بنك  الممارسةهذه  ،ذهان الجماهیرأعن البنك في  ةطی� ةصور 

 .نیالتي تمنح لها من طرف المسؤول واألهم�ةفي البنك  العامةالتي تحتلها العالقات  ةالمكان

 

 راسةد مسیلي �اسمین، میهو�ي �شرى، دور العالقات العامة في تحسین الصورة الذهن�ة للمؤسسة المال�ة العموم�ة الجزائر�ة  1

علوم  ة�ل� ،قسم علوم االتصال ،عالم واالتصالالماستر في علوم اإل ةلنیل شهاد ةمذ�ر  ،بنك القرض الشعبي الجزائري  ةحال

 .2022 ،3الجزائر  ةجامععالم واالتصال اإل
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 التعر�ف �القرض الشعبي الجزائري وه�كلها التنظ�مي :والأ

 ـــالموافق ل 366/66القرض الشعبي الجزائري �عد االستقالل �قرار  تأسس

 .ملیون دینار جزائري  15مال قدره  سأو�ر  الرسم�ة الجر�دةالصادر في  29/12/1966

ص�حت أحیث  1990 ة�انت في سن ةهم مرحلأ و  ،مراحل في تطوره ةلقد عرف البنك عد

الصادر في  90/10لى صدور قانون النقد والقرض رقم إ �اإلضافةهذا  ،سهمأذات  المؤسسة

 ةخاص ،ى خر األ التجار�ةمع البنوك  المنافسةوالذي شجع البنك لتع�ش في جو  14/04/1990

 ,BNP Paribas Société Générale: مثل أجنب�ةدخول بنوك  تعرف المال�ةن السوق أو 

جال االتصال في م ةلى تغییر س�استها خاصإ الجزائر�ةوغیرها من البنوك التي دفعت البنوك 

 .المنافسة ةوفرض نفسها في السوق لمواجه

للقرض الشعبي  الجهو�ةن عدد المدیر�ات إف، 2019وحسب التقر�ر السنوي لعام 

 ة.و�ال 157ى لإللبنك  التجار�ةفي حین وصل عدد الو�االت  ة،مدیر� 15الجزائري بلغ 

 :هم خدمات البنك فيأ تتمثل 

  في تطو�ره والمساهمةتمو�ل سوق العقار. 

  والتوز�ع والتجارة والصیدلة ،الصحةتمو�ل قطاعات. 

  والس�احة الفندقةتمو�ل قطاع. 

  التقلید�ةتمو�ل نشاطات الحرف. 
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  اإلسالم�ة الصیرفةتقد�م خدمات ومنتجات. 

  لكترونيمثل الدفع اإل ةتقد�م خدمات مبتكر. 

 لكترونيتوفیر خدمات الدفع اإل (CPA CIB) 

 .خره من الخدمات التي تقدمها وتوفرها للز�ون آلى إ

 :ما عن ه�كلها التنظ�مي فیتمثل في الشكل التاليأ
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 یوضح اله�كل التنظ�م للقرض الشعبي الجزائري  )6(شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 الرئیس المدیر العام

 مدیریة المراجعة والتدقیق القسم المكلف بالعالقات والشؤون

الرئیس مدیریة التمویل 
 الخارجي

 المفتشیة العامة

 مدیریة العملیات الخارجیة

المدیریة العامة المساعدة  المدیریة العامة المساعدة
 لإلدارة والتنمیة

المدیریة العامة المساعدة 
 لالستغالل

مدیریة القروض المتخصصة 
 واألشخاص

 مدیریة الشبكة التشغیلیة مدیریة المحاسبة

مدیریة الشؤون القضائیة 
توالمنازعا  

مدیریة التقدیرات ومراقبة 
رالتسیی  

 مدیریة التسویق واالتصال

مدیریة قروض البنایات 
ةواألشغال العمومی  

مدیریة الدراسات واإلعالم 
ياآلل  

 مدیریة النقدیات

الفروع والمشاركاتمدیریة   الوكالت مدیریة الموارد البشریة 

مدیریة الدراسات ومتابعة 
تااللتزاما  
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 في اله�كل التنظ�مي للقرض الشعبي الجزائري  العامةموقع العالقات  :ثان�ا

ب الشعبي الجزائري نلمح غ�اعاله لله�كل التنظ�مي لبنك القرض أ من خالل عرضنا 

 أنشطة ةاالتصال والتسو�ق هي التي تتكفل �كاف ةن مدیر�أو  العامةام لقسم العالقات تكامل و 

 .العامةالعالقات 

ال إ ،امةالعوظائف العالقات  ةاالتصال والتسو�ق هي التي تقوم �ممارس ةن مدیر�أرغم 

 :لمواليالشكل ا ه�ما یوضح العامةي قسم للعالقات أالتنظ�مي خال من  ان ه�كلهأننا نالحظ أ
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 االتصال والتسو�ق ةلمدیر� يیوضح اله�كل التنظ�م )7(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدیر 

االسكر�تار� ةاإلدار� المصلحة   

ةالرقم� الدائرة  التسو�ق�ةالدراسات  ةدائر  لاالتصا دائرة 
ةالتنافس�واالستخ�ارات   

 اإللكترون�ةالمواقع  ةدار قطاع إ -
 يووسائل التواصل االجتماع

 والتطو�ر الدراسةقطاع   -

 �ان�ةالبالرسوم /  قطاع االستق�ال -

 يقطاع االتصال الداخل -

قطاع الترو�ج التجاري  -

 التجاري  العالمة ةوصور 

 ةالرعا�معارض وفعال�ات  -

 قطاع مر�ز االتصال -

 

 التنافس�ةقطاع االستخ�ارات  -

 التسوق  دراسةقطاع  -

 تصم�م القطاع -
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م تخصص نها لأاالتصال والتسو�ق نلمح  ةالنظر في اله�كل التنظ�مي لمدیر� اتمعن إذا

التطور  ةمواك�وهذا ل ةالتي تحتو�ها خصصت للرقمن الثالثةفالدوائر  ،العامةولو قسما للعالقات 

 .لرقم�ةا اإللكترون�ة العامةن تؤدي ف�ه وظائف العالقات أالتكنولوجي الحاصل وهنا �مكن 

 االتصال الداخلي ةوظ�ف ،ل�هإ المسندةاالتصال والذي �سند له من خالل القطاعات  دائرة

 .والخارجي

 .�ةالتنافسواالستخ�ارات  التسو�ق�ةللدراسات  ةفهي مخصص الثالثة الدائرةما أ

والتسو�ق  االتصال ةضمن اله�كل التنظ�مي لمدیر� العامةللعالقات  ة�شكل رسمي ال مكان

 ة.ن النشاطات موجودأرغم 

 في القرض الشعبي الجزائري  العامةالعالقات  ةنشطأممارسات  :ثالثا

ي مسؤولو أ ن المسؤولون أ ،�شرى میهو�ي ،للطالبتین �اسمین مسیلي الدراسةكشفت هذه 

 النس�ة� ةخاص ة،ساس�ل أب ضرور�ةص�حت أحیث  العامةالعالقات  �أهم�ة درا�ةالبنك على 

حسب  هم الوظائف التي �قوم بها البنك نجدأ ومن بین  ،لى ترو�ج خدماتهاإللبنوك التي تسعى 

 :ل�ه الطالبتینإما توصلت 

  ةالتي تقوم بها مدیر� األول�ةعن البنك وهي من بین الوظائف  ةحسن ةعطاء صور إ 

 .التسو�ق واالتصال

 القرض الشعبي الجزائري  ةتعز�ز عالم. 
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 الجزائر�ة البنوكفي  العامةالعالقات  ةممارسواقع                         :الثامنةالمحاضرة 

  عمال والوظائفتوض�ح جل األ ةومحاول ،المتعامل معها للبیئة ة�جاب�إ رؤ�ةعطاء إ 

 .حداثاأل ةومتا�ع ،والمستجدات التي �قوم بها البنك

 �ا وذلك من و�نیته المؤسسةاالتصال �اعت�اره الجسر الذي یر�ط بین  ةتفعیل عمل

 .المكتو�ةو أ الشفو�ةخالل االتصاالت 

  شهارالبنك من خالل اإل ةالق�ام �العمل الترو�جي لمنتجات وصور. 

  ظهارها للز�ائن عن طر�ق العمل التسو�قي�التعر�ف �منتجات البنك و. 

 الخارج�ة البیئةوذلك �االتصال الدائم مع  العامةفاء وتفعیل العالقات إض. 

 لعامةاهو اعت�ار العالقات  العامة�العالقات  المتعلقةما نستنتجه من هذه الوظائف  نإ

 ةق�صل ةفهي وظ�ف ،حد عناصر المز�ج التسو�قيأدوات المز�ج الترو�جي الذي �شكل أحد أ

 .الذهن�ةولصورته  لخدماته ججل الترو�أاستخدمها البنك من  ،�التسو�ق
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 مجلس األمة في العامةتطب�قات العالقات        :                                  التاسعة المحاضرة

 

 التاسعة المحاضرة

 مجلس األمة في العامةتطب�قات العالقات 

 ةمفي البرلمان الجزائري مجلس األ العامةعالقات واقع ال، ل�صیر ةم�فط دراسة 

   .20081نموذجا، أ

ك من وذل ةمفي مجلس األ العامةالعالقات  تطب�قات لىإ المحاضرةسنتعرض في هذه 

 .فیها العامةوظائف العالقات و  الهیئةفي هذه  العموم�ةالعالقات  ةمكان برازإخالل 

 ، اعتمدنا على الدراسة المشار إلیهاللتعرف على ذلك

 ة:مفي اله�كل التنظ�مي الخاص �مجلس األ العامةالعالقات  ةمكانأوال 

 لعامةامن خالل دراستها لواقع العالقات  ةم�صیر فط�ل ال�احثةل�ه إحسب ما توصلت 

 ةقائم ةدار إو أو قسم أ�جهاز  العامةن العالقات إف ،مه نموذجافي البرلمان الجزائري مجلس األ

 في اله�كل التنظ�مي الذي نشره العامةللعالقات  ةوذلك رغم وجود خل� ة،بذاتها غیر موجود

فط�مة ل�صیر، واقع العالقات العامة في البرلمان الجزائري، مجلس األمة أنموذجا، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر في االتصال  1

 .2008منتوري، قسنطینة، محمد والعالقات العامة، جامعة 
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لكن الواقع ینفي وجود ، www.magliselouma.dz نترنتاأل ةعلى ش�ك ةمموقع جهاز األ

 ل�احثةل الشخص�ة المالحظة ذاو� الم�حثینجا�ات إوذلك حسب  العامةو قسم للعالقات أ ةخل�

لى إ ةضافإاالتصال  ة�قوم بها مكتب خل� العامةن مهام العالقات أحیث  ،مجلسالله�كل 

التصال مسؤول ا ال�احثةلیها من طرف إحسب النتائج المتوصل  ولقد أكد ،مكتب التشر�عات

الح مختلف مص الحالةیتكفل بها حسب  العامةن العالقات أ ،خوشو �المجلس السید عمار ب

 رفةالمش والجهة العامةهذا ما جعل موقع العالقات  ،الضرورةعند و المجلس حسب التخصص 

 .جهةكثر من أحیث تتكفل بها  ،عل�ه غیر واضح

 تأسند العامةن مهام العالقات ألى إلیها إنتائج المتوسط في ال ال�احثةشارت أكما 

 .عالمرغم وجود متخصصین في علم االجتماع واإل لإلدار�ین

 :العامةمهام ووظائف العالقات ثان�ا 

 :ثل فيتتم في مجلس األمة  العامةن وظائف العالقات إف ال�احثةل�ه إحسب ما توصلت 

 ي المجلسأ للمؤسسة�جابي عالم اإلعالم وضمان اإلالتعامل مع وسائل اإل. 

  تنظ�م الز�ارات ،�استق�ال الضیوف التشر�ف�ةالق�ام ب�عض العمل�ات. 

 صدار النشر�ات والمطبوعاتإ. 

  المؤسسة ةتحسین صور. 

 عالمفي وسائل اإل المؤسسةما ینشر عن  ةمتا�ع. 
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الق�ام عالم و التنسیق مع وسائل اإل ةفي المجلس لم تتعد عمل� العامةلذلك فالعالقات 

 عداد للمحاضرات والمؤتمراتاستق�ال الضیوف واإلك التشر�ف�ةب�عض المهام 

 العامة:وسائل االتصال في العالقات  :ثالثا

تخداما في كثر اسن االتصال الم�اشر هو األإف ،الدراسةل�ه في هذه إوفقا ما تم التوصل 

ل مع استخدام وسائ ،الحدیثةرغم التقدم التكنولوجي وتطور وسائل االتصال  ة،ممجلس األ

 .دیثةالحالوسائل  ةفز�ون و�ذا الحاسوب في مقدمالتل ،المعارض ،الهاتف ،خرى �الدعواتأ
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 األمن�ة األجهزةفي  العامةتطب�قات العالقات                                   :العاشرةالمحاضرة 

 

 العاشرة المحاضرة

  األمن�ة األجهزةفي  العامةتطب�قات العالقات 

  دراسةالوطني الجزائري  �األمن العامةالعالقات  ،حموديرا�ح  ، سو�ديمحمد دراسة 

 . 92011  ،درارأ وال�ةمن أ ةحال

 األمن�ة �األجهزة العامةمفهوم العالقات  :والأ

 وال�ةن مأ ةمن الوطني حالاأل ةفي مدیر� العامةلى تطب�قات العالقات إ ضن نتعر أقبل 

في  لعامةاالعالقات  �طب�عة المتعلقة النظر�ةلى �عض العناصر إ البدا�ةدرار سنتطرق في أ

 .األمن�ة األجهزة

 نشاط مزدوج" :ما یلي األمن�ة األجهزةفي  العامةللعالقات  المعاصرةمن التعر�فات 

ا یتضمن �م ،ي العامأ�عد استقصاء اتجاهات الر  األمن�ة المؤسسة إلدارةنصح سداء الإیتضمن 

عالم الصادق عمال وذلك عن طر�ق اإلأ من  األمن�ة األجهزةعالم الجماهیر �ما تحققه إ 

 .2"والهادف

ظ�م تخصص تنفي  ،الماستر ةلنیل شهاد الجزائري، مذ�رةالعالقات العامة �األمن الوطني  محمد سو�دي، را�ح حمودي، 1
  .2019 ،درارأ ،ةحمد درا�أ ةجامع ،داري �س�اسي و 

 لعر��ةانا�ف  ةجامع ،عالمودعم تنس�قها مع وسائل اإل األمن�ة األجهزةفي  العامةالعالقات  ،حمدأعبد المحسن بدوي محمد 2 

 .120ص ، 2006 ،الر�اض األمن�ة،للعلوم 
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 الخالقة اإلدار�ةنها الجهود أ�ذلك � األمن�ة األجهزةفي  العامةكما تعرف العالقات 

لى ع ةقائم ةومجد� ةلبناء عالقات سل�م والموجهة والهادفة والمستمرة والمدروسة ةالمخطط

هداف أ مني وجمهوره وذلك لتحقیق قناع واالتصال المت�ادل بین الجهاز األساس التفاعل واإلأ

ولتحقیق االنسجام االجتماعي والبیئي بینهما عن طر�ق النشاط  المعن�ةطراف ومصالح األ

جم�ع وسائل  غلستوضاع والنشاط الخارجي الذي �اتي لتصح�ح األالداخلي القائم على النقد الذ

 المؤد�ةسالیب فكار وشرحها وتفسیرها وتطبیق األلنشر الحقائق والمعلومات واأل المتاحةالنشر 

 .1المختلفة األنشطة ةفراد مؤهلین لممارسأ ةلذلك بواسط

لى إسعى ت األمن�ة األجهزةفي  العامةن العالقات أین التعر�فین یتضح لنا ذمن خالل ه

ن الجهاز قناع والتفاعل بیساس االتصال واإلأنها تقوم على أحیث  ،تحقیق االنسجام االجتماعي

 :مني والجمهور وذلك عبراأل

  عالم الجمهورإ. 

 جل تعدیل اتجاهاتهأقناعه من إ. 

  جل تحقیق التوفیق بین مختلف االتجاهاتأبدل الجهود من. 

على  طةاألنشمن  ةتم عن طر�ق مجموعت األمن�ة األجهزةتنسیق والتفاهم في ال ةن عمل�إ

 .المستوى الداخلي والخارجي

 .120ص المرجع نفسه،  1
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 .خطاءفي تصح�ح األ العامةیتمثل النشاط الداخلي للعالقات 

 .الممكنةبینما �ستغل النشاط الخارجي جم�ع وسائل التعبیر والنشر 

 األمن�ة �األجهزة العامةمتطل�ات العالقات  :ثان�ا

من العناصر قدمها ال�احثون  ةلى مجموعإ األمن�ة �األجهزة العامةالعالقات  ةدار إتحتاج 

 :1اآلت�ةفي النقاط 

 اإلعالم�ة األجهزةبر�ط العالقات بینها و�ین  األمن�ة األجهزةفي  العامةتقوم العالقات  •

 .والجمهور المستهدف

 األجهزةدى ي العام لأالتي تساهم في تشكیل الر  العلم�ةوالنظر�ات  �األسالیب المعرفة •

 .والجمهور المستهدف مما یتطلب فهم السلوك ال�شري  اإلعالم�ة

 صال�ةواالت اإلدار�ةعلى التخط�ط وتعلم المهارات  العامةالعاملین في العالقات  ةقدر  •

 .خر�نواكتساب مهارات التنسیق مع اآل

�ا العل اإلدارةلى مستوى إ األمن�ة األجهزةفي  العامةالعالقات  ةدار إ ةت�ع� ضرورة •

ن أجب هذه الس�اسات التي � ،المؤسسةحتى تضمن التنسیق بین س�اسات  األمن�ة �المؤسسة

، مرجع سبق ذ�ره ،عالمودعم تنس�قها مع وسائل اإل األمن�ة األجهزةفي  العامةالعالقات  ،حمدأعبد المحسن بدوي محمد 1

 .121ص 
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 ةنبثلما الرسالةن أي أالمستهدف  والجمهور اإلعالم�ة األجهزةتتناسب وتتوافق مع س�اسات 

 ن طر�قع هذا ما یتم تحدیدهو  ،له ةن تكون مناس�ألى الجمهور المستهدف �جب إ المرسلةو أ

 .المیدان�ة العامة�حوث العالقات 

 الشفاف�ةو  �المصداق�ة األمن�ة�المؤسسات  العامةالعالقات  ةجهز أووجوب التزام  ضرورة •

 .العال�ة األخالق�ةوالق�م 

تها في من فعالی للتأكدوذلك  العامةالعالقات  ألنشطةجراء التقی�م والتقو�م الدوري إ •

 .هدافتحقیق األ

 درارأ وال�ةمن أفي  العامةالعالقات  ةمكان :ثالثا

قوم �الكشف سن ،األمن�ةفي المؤسسات  العامةلى مفهوم العالقات إ�عد تعرضنا ف�ما سبق 

ار در أ وال�ةمن أوهي  األمن�ةمؤسسات ال في إحدى العامةعن تطب�قات وممارسات العالقات 

 ،حمودي را�ح ،التي قام بها �ل من الطالبین سو�دي محمد الدراسةوذلك �االعتماد على 

 ةل شهادلنی ةمذ�ر  ،درارأ وال�ةمن أ ةحال دراسةالوطني الجزائري  �األمن العامة�عنوان العالقات 

 .2019-2018 ،درارأ ةحمد درا�أ ةجامع ،داري �تخصص تنظ�م س�اسي و  ،الماستر

في  ةوالخارج� الداخل�ةعن جم�ع المصالح  ةمستقل ةالم واالتصال هي خل�عاإل ةن خل�إ

 ،على المستوى المر�زي  العامةالدراسات واالتصال والعالقات  ةمدیر�ل ةمن الوال�ات تا�عأ

 .المدیر�ةوتعتبر وظائفها امتدادا فرع�ا لوظائف 
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 ،وق ول فما فأمالزم  ةبرت� الشرطةطارات إطار من إعالم واالتصال اإل ة�شرف على خل�

 .على المستوى المحلي ةم�اشر  الوال�ةمن أرئ�س  ةوتعمل تحت سلط

 :ثل فيتتم الخل�ةن وظائف هذه إطال�ان في دراستهما فالل�ه إودائما حسب ما توصل 

 على المستوى القاعدي للمز�د  اإلعالم�ة األجهزةمع  األمن�ة األجهزة ةتدع�م صل

 .األمن�ة اإلعالم�ة الرسالةمن السبق في مجال 

 الصحف�ةفي تنظ�م المؤتمرات  المشار�ة. 

 المعارض ةقام�في تصم�م و  المشار�ة. 

 تعددةالممني بتشكیالته الجهاز األ ةلقاد الرسم�ةالخطب  ةفي �تا� المشار�ة. 

  للشرطة الداخل�ة المجلةفي  المنشورةالمقاالت  ةفي �تا�المشار�ة. 

 عالمالتنسیق مع وسائل اإل. 

 حدث فیها سوء فهم من الجمهور ال على توض�ح المواض�ع التي قد الحرص� 

درار لتفادي أ وال�ةمن أمن طرف مصالح  المعالجةف�ما �خص القضا�ا  ماس�

 .الصح�حةانتشار المعلومات غیر 

  لشؤون في جم�ع ا الوال�ة ألمن والخارج�ة الداخل�ة المختلفةالتنسیق مع المصالح

 .والمجتمع المدني الخارج�ة اإلدارةمع  العامة�العالقات  المتعلقة
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فیؤ�د ال�احثان في دراستهما على  ،عالم واالتصالاإل ةما عن توظ�ف العناصر �خل�أ

ادات بیتهم من ذوي شهلغاف ،في مجال االتصال متعددةن التوظ�ف �كون بناء على �فاءات أ

هم مع تمتع ةو مكتس�أ ةسا�ق ةوي خبر ذو  ،علوم االتصال ،علم النفس ،في علم االجتماع

 .الحوار وتحر�ر التقار�ر والمقاالت ،في فن الخطاب متعددة�مهارات اتصال�ه 

 درارأ وال�ةمن أفي جهاز  العامةوسائل العالقات  :را�عا

حمد أ ةمن جامع ،حمودي را�ح ،التي قدمها ال�احثان سو�دي محمد الدراسةحسب هذه 

 :فين هذه الوسائل تتمثل إف ،رارأد ةدرا�

  بالغ عن الجرائم وذلك عن طر�ق تسهیل الطرق والقنوات شراك المواطنین في اإلإمشروع

 :هذا المشروع نجد ةمثلأومن  ،اإلجرام�ةلوصول بالغات المواطنین عن الحوادث 

من أفي  ةالمتمر�ز  للشرطةالتصال �المصالح العمل�ات�ة ل ة مجان�ةخطوط هاتف� ةوضع عد -

 .الشرطةي طارئ �ستدعي تدخل أللتبل�غ عن  17و 1548الوال�ات مثل رقم 

  قا جدیدا الوطني تطب لألمن العامة المدیر�ةطلقت أ :ندرو�دبهواتف األ الخاصةالتطب�قات�

حیث �سمح هذا التطبیق للمواطن �طلب  «ALLO CHORTA» الذ��ةعلى الهواتف 

من أشارك في أ ،ساهم في سالمتي"أ :شعارمن والذي �حمل وتدخل مصالح األ المساعدة

 ".وطني

 الوطني لألمن العامة للمدیر�ةلكتروني الرسمي الموقع اإل. 
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  يما یل األمن�ة الثقافةفي  التوعو�ةوتشمل البرامج  التوعو�ةالندوات واللقاءات: 

 .المرور�ة الثقافة •

 .الكحول�ةالمخدرات والمشرو�ات  •

 .حق للجم�ع العامةالممتلكات  •

 .على النفس والمال الواقعةالجرائم  •

 .الخاصةالس�ارات والحقائب  ةمن سرق �الوقا�ة ةرشادات خاصإ •

 .الشخص�ة السالمة •

 .نترنتمخاطر وضوا�ط استعمال األ •

 :لى تحقیقإ المدیر�ة تهدف ،ومن خالل طرح هذه المواض�ع

 في الحوادث الوقوعالتي تجن�ه  والسالمةمن رشاد الجمهور لوسائل األإ. 

 التصرف لدى وقوع الحادث ةدراك لدى الجمهور �ك�ف�الوعي واإل ةرفع درج. 

 من ادات األرش�تعل�مات و  وتتأصلعلى سلو��ات الجمهور �حیث تترسخ  التأثیر

 .في نفوسهم والسالمة

رار دأ وال�ةمن أن إف الدراسةل�ه هذه إفحسب ما توصلت  ،االجتماع�ةما عن البرامج أ

 :تتمثل في ةنسان�إوخدمات  ةببرامج اجتماع�تقوم 
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 الدین�ةاد ع�المرضى في المستشف�ات وتقد�م التهاني في المناس�ات واأل ز�ارة 

 .والوطن�ة

 طن�ةالو رسال رسائل للمواطنین عن طر�ق ش�كات النقال مع ش�كات االتصال إ 

 ن�ا�ة لعامةا المدیر�ةوهذا الشق تتكفل �ه  ةنصائح توعو� ،تشتمل تهاني العید

 .من الوال�اتأعن 

  فیها والمشار�ةتنظ�م حمالت التبرع �الدم. 

 خ...الوالدور�ة السنو�ةالنشر�ات والكتی�ات والتقار�ر  �ذاو  الشرطة ةمجل. 
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 في الجزائر العامةالعالقات  ةعوائق ممارس                       :عشرالحاد�ة المحاضرة 

 

 الحاد�ة عشر  المحاضرة

 في الجزائر العامةالعالقات  ةعوائق ممارس

 ،الجزائر�ةل�ه من خالل عرض نماذج عن المؤسسات إمن خالل �ل ما تم التعرض 

 ،هاب المنوطةالوظائف  تأد�ةعن  ةفي الجزائر مازالت �عید العامةن العالقات أیتضح لنا 

لى الجزائر إ األجنب�ةعند دخول المؤسسات  )التسعین�اتسنوات (في الجزائر  المتأخرظهورها ف

 .لى حد الیوم تشهد صعو�ات في ممارستهاإر�ما هو الذي جعلها 

 التي األهم�ةمن  المؤسسةفي  العامةالعالقات  ةهم�أ  �األحرى و أ العامةن العالقات إ

 ،االتصالو  اإلدارةالتي تجمع بین  األساس�ة الوظ�فةلهذه  المؤسسةول عن یولیها المسؤول األ

اتها مكان��مواردها و  ،ساس حجمهاأخرى على ألى إ ة�ختلف من مؤسس هاسلوب تنظ�مأن أكما 

 .لذلك ال یوجد تنظ�م واحد موحد لجم�ع المؤسسات ،العامةس�استها  ،هدافهاأ و�ذا 

ي ف متأخرةومازالت  رةمتأخ العامةخرى من الدول التي عرفت العالقات الجزائر هي األ

�كشف عن حدودها ومشكالتها في  المؤسسةفي  العامةالعالقات  ةفواقع ممارس ،ممارستها

 :والتي �مكن حصرها في المؤسسة
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حیث  ،للمؤسسةفي اله�كل التنظ�مي  العامةللعالقات  ةو خل�أ ةو مدیر�أغ�اب قسم  •

 ةرسم� ة�طر�ق ةنها غیر مجسدأ

 خرى أقسام أ�عضها �كون مجسدا وممارسا لكن من طرف  ،العامةنشاطات العالقات  •

 .العامةللعالقات  ةال تمد �صل

تخدامها واس مثال، �البنوك الخدمات�ة�التسو�ق في المؤسسات  العامةر�ط العالقات  •

 .لترو�ج خدماتها ة دا أك

في  ودورها ةواتصال� ةدار�إ ة دا أ� العامةالعالقات  �أهم�ةجهل وعدم وعي المسؤولین  •

 .العل�ا التخاذ القرارات اإلدارة ةعدمسا

 .العامةللعالقات  المخصصةمكان�ات والموارد نقص اإل •

 ،المؤسسةفي  العامةالعالقات  ةشخاص المتخصصین لممارسغ�اب الكوادر واأل •

 .ل�سوا متخصصین العامةفمعظم من �مارس العالقات 

 .خرى والمدیر�ات في المجاالت األ العامةالتداخل الموجود بین وظائف العالقات  •

 ةتخضع للمواقف ول�ست برامج محدد ةن�آبنشاطات  العامةالق�ام في مجال العالقات  •

 ة.ومدروس

 .العامةال�حث في مجال العالقات  ةغ�اب وظ�ف •
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جل أمنها مما �جعلها تعمل من  التجار�ةالمؤسسات  ةتهتم المؤسسات �صورتها خاص •

ى الجمهور لإحیث تتوجه  ،فیها العامةلذلك تنحصر مهام العالقات  ،تحسین صورتها

 .الخارجي
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 .1972مصر،  ، مكت�ة القاهرة الحدیثة،2أحمد �مال أحمد، العالقات العامة، ط  -

ف لبنان، أسس العالقات العامة، بین النظر�ة دها جرادات أحمد عبد الناصر، الشامي -
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