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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

_https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA (تعديل واحد

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&oldid=12723949&diff=cur( فحصت. معلق للمراجعة في ھذه النسخة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%B3%D8%AC%D9%84&type=review&

page=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9( النسخة

_https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA (المستقرة

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&stable=1( 2014 مارس 17 في.

 ھي الجھاز الذي يربط المؤسسة بجمھورھا الداخلي والخارجي. وللتقدم التقني في وسائل ا+ع.مالع�قات العامة

نة اSخيرة على تطويرالمختلفة و+سيما فيما يتعلق با+تصال دور في زيادة فعالية ھذا الجھاز. ازداد الطلب في اQو

 الجھاز واھميته لكلأقسام الع.قات العامة، وسبب ا4قبال على ھذا الفرع من فروع ا4دارة ھو الدورالذي يلعبة ھذا

 تلكمؤسسة حيث يقوم بنقل صورة لVنشطة والخدمات التي تقدمھا للجمھور وحاجة الجمھور للحصول على

المعلومات.

التعاريف :ھنالك الكثير من التعريف للع.قات العامة وھذه التعاريف تتطور مع تطور ھذه ا+داة ومن ھذه 

تعريف الع.قات العامة :

حث انسبتعريف الع.قات العامة في قاموس اكسفورد((الع.قات العامة ھي الفن القائم على أسس علمية لب

 مراعاة القيمطرق التعامل الناجحة المتبادلة بين المنظمة وجمھورھا الداخلي والخارجي لتحقيق أھدافھا مع

))بالمجتمع العامة واSخ.ق والقوانينوالمعايير ا+جتماعية 

 الخاصة عنالجمعية الدولية للع.قات العامة ((ھي وظيفة إدارية دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة أو

يل ھذه الغايةطريقھا ان تحقق مع من تتعامل أو يمكن أن تتعامل معھم التفاھم والتأييد والمشاركة، وفي سب

انعلى المؤسسة ان تستقصي راي الجمھور ازاءھا وان تكيف معه بقدر ا4مكان سياستھا وتصرفاتھا و

تصل عن طريق تطبيقھا لبرامج ا+ع.م الشامل إلى تعاون فعال يؤدي إلى تحقيق جميع المصالح

المشتركة))
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 الجمھور ليعملدور رجل الع.قات العامة + يقتصر على التعريف بانشطه الجھاز بل يمتد +ستقبال المعلومات من

الداخلي منمن خ.ل ھذه المعلومات على تطوير الجھاز، وكما أن لھا دور في تلبية رغبات وحاجات الجمھور 

تناول قضايا تھمنواحي مختلفة وخلق صورة ذھنية ايجابية للمؤسسة لدى الجمھور الداخلي والخارجي. وھو ايضا ي

المجتمع و يحللھا و يقوم بتكوي راي عام للجماھير
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التعريف بالمؤسسة والحصول على المعلومات وا+تصال والتنسيق والتخطيط والتقييم.

 والرضى عنه))التعريف بنشاط الجھاز ((وسيلة في التعريف الصحيح المقنع بنشاط الجھاز وكسب تاييد الجمھور

تجاتھا وجماھيرھا وكذلك معلومات عنالبحث وجمع المعلومات ((اجراء بحوث الراي وا+ستط.ع وجمع معلومات عن الشركات المنافسة ومن

الشركة ومنتجاتھا))

 إلى المنظمة ام عن طريق ا+تصال الشخصي أوا+تصال ((توفير قنوات ا+تصال المناسبة في ا+تجاھين من المنظمة إلى الجماھير ومن الجماھير

ا+تصال الجماھيري))

ية لدى الجماھير وتقسم إلى خطط طويلة ومتوسطةتخطيط برامج الع.قات العامة وتنفيذھا ((تضع خطط وقائية وع.جية لتحسين صورة المنشاة الذھن

وقصيرة المدى))

)التقييم ((تقوم بتقيم برامجھا وخططھا تقيم قبلي وتقيم مرحلي (أثناء التنفيذ) وتقيم بعدي)

جماھيرھا)).....;التنسيق ((تعتبر جھاز تنسيقيا بين ادارات المنشاة المختلفة، وكذلك التنسيق بين المنشاة و

يتجزء من قسم التسويق إ+ أنھا بكل اSقسام ومنھاالتواصل ((يعتبر رجل الع.قات العامة النقطة الموصلة بين اSقسام داخل الشركة وتعتبر جزء +

HR
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 ھذا الجھاز أكثر خطورة من غيره من حيث الدور الذي يلعبه فيإن الع.قات العامة لھا العديد من الھياكل ا4دارية شأنھا شأن أي إدارة داخل المنظمة، ولكن

لك تكوين الصورة الذھنيه للمؤسسه بالنسبة للجمھورين الداخليالتحكم في العمليات ا+تصاليه التي تتم بين المستويات ا4داريه العليا والوسطى والدنيا وكذ

كن أن تلعبه مثل ھذه ا4دارة في تكوين اتصال ناجحوالخارجي وھناك بعض المؤسسات ترى ضرورة وضع الع.قات العامة في ا4دارة الوسطى نظرا لما يم

ا لسببين :-بين ا4دارة العليا وا4دارة الدنيا ولكن - في رأيي - انه يجب وضعھا في مستوى ا4دارة العلي

 - وكنتيجه للسبب اSول يمكن لجھاز الع.قات العامة ان2 - الضرب عن المؤسسة ضد أي استقطاعات ماديه يمكن أن تؤثر على أداء ھذا الجھاز ا+تصالي 1

ات العامة في الھيكل ا4داري يمكن أن يأخذ وضعه الصحيح حسبيدافع عن العاملين في ا4دارة المباشرة (ا4دارة الدنيا) ضد تعنت ا4دارة العليا ووضع الع.ق

ست أكثر من إدارة للدفاع عن المؤسسة في اوقات اSزمات ومادامتاقتناع ا4دارة العليا بأھمية ھذا الجھاز فھناك بعض ا+دارات التي تعتبر الع.قات العامة لي

أنھا إدارة تنفيذيه تقع في آخر الجھاز التنفيذي و+داعي+تتعرض المؤسسة Sزمات فجھاز الع.قات العامة ليس له أھمية وھناك ادارات أخرى تعتبرھا على 

يعترفون أساسا بھذه ا4دارة و+يملكون أدنى علم بالدورلوضعا في محل مشاركه في ادارات اتخاذ القرارات ليس أكثر فھي إدارة اتصاليه وھناك اخرون +

 يجب أن تعمل إدارة الع.قات العامة في شكل فريق عمل يسعىالذي يمكن أن تقوم به ھذه ا+داه في النھوض بالمؤسسة وفي النھايه يجدر بنا ا4شارة إلى أنه

مل في اطار مراعاة مصلحة المجتمع. ھنالك مبادئ اسايسةلتحقيق أھداف عامه ينتج عنھا أھداف تفصيليه في مجملھا تحقق الھدف العام للمؤسسه وكذلك تع

/تفويض السلطة.5/التنسيق 4/التخصص. 3/تسلسل القيادة. 2/وحدة القيادة. 1للتنظيم: 
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ھا با4دارة العليا مباشرة تستطيع إنجاز المھام الموكلة إليھاالع.قات العامة لھا أھمية كبيرة نظرا +نھا تكون الصورة الصحيحة +ي مؤسسة كانت فعند اتصال

رى في كل حكومة ولكل مؤسسة عامة أو خاصة كونھا وسيلةأسرع وأفضل ومعالجة كل الصعوبات التي قد تواجة تنفيذ العمل تمثل الع.قات العامة أھمية كب

فر لھا العيش الكريم المناسب بواسطة المؤسسات الخادمة لھا فيربطھا بجماھيرھا التي ازداد وعيھا الثقافي وارتفعت توقعاتھا وتطلعاتھا وآمالھا في أن يتو

ة لھا والمتعاملين معھا من المصالح اSخرى والجمھور، فما ھي إ+القطاعين العام والخاص. فمھمة الع.قات العامة " إيجاد الترابط الوثيق بين المصلحة التابع

لشخص الموجود على قمة الھرم الوظيفي وھي بذلك تتشكلمجال من مجا+ت الخدمة ا4نسانية. والع.قات العامة تختلف في مفاھيمھا وفي تطبيقاتھا تبعا ل

ارف بأھمية الع.قات العامة وأھميتھا وحقيقة دورھا ب. شك غيرحسب المفاھيم الخاصة والشخصية لذلك المسئول، فالمدير الواعي الفاھم لمسئولياته جيدا والع

ع.قة بالضيوف والزائرين، وھذه الجزئية وان كانت ذاتالمدير الذي + يعرف عن الع.قات العامة سوى جزئية بسيطة جدا تنحصر غالبا في اSعمال ذات ال

المدراء يولون الع.قات العامة اھتماما خاصا ويستشيرونھا فيأھمية إ+ أنھا تمثل جزئية بسيطة في ا4طار العام لمفھوم الع.قات العامة. ومن ھنا فان بعض 

 الجماھير واتجاھاتھا، في حين نجد في الطرف اQخر نوعيةمختلف القرارات التي يصدرونھا انط.قا من مفھومھم لدور الع.قات العامة في التعرف على أراء

أخرى من المدراء يختصر دور الع.قات العامة إلى مجرد استقبال الضيوف وإعداد برامجھم.
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ھنالك الكثير من المھام التي سنوضح بعضھا

خلق ع.قة ودية بالجماعة سواء من العاملين داخل المركزاو خارجه أو الجماھير

اعتبار موظف الع.قات العامة ناطق رسمي باسم المركز

وضع استراتيجية معينة ل.تصا+ت

ف عليھامسؤولية الع.قات العامة عن المطبوعات المختلفة التي يصدرھا المركز من حيث اعدادھا وا4شرا

تزويد الصحافة بأخبار المنظمة والجھاز

مجموعة من الوسائل ا+تصالية بحسب المدة الزمنيةلنجاح عملية التخطيط " الخطة المتوسطة وطويلة المدى " تقوم إدارة الع.قات العامة بتوظيف 

التي تستغرقھا الخطة ومن ھذه الوسائل ا+جتماعات والمؤتمرات واللقاءات
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تقصي الحقائق

التخطيط والبرمجة :دور الع.قات العامة في النھوض بالمؤسسة

لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف التي تميزتقصي الحقائق :لتحقيق صورة بينية جيدة تقوم بعض المؤسسات بتقصي الحقائق حول مؤسسات أخرى 

عمل المؤسسات اSخرى المنافسة

ة تقصي الحقائق يقع التخطيط والبرمجة للمؤسسة منالتخطيط والبرمجة :انط.قا من النتائج التي توصلت إليھا إدارة الع.قات العامة من خ.ل عملي

ة المؤسسات المنافسةخ.ل وضع خطط متوسطة وطويلة المدى لمحاولة ترويج صورة ذھنية جيدة للمؤسسة تكون مغاير لصور

ات العامة بتوظيف مجموعة من الوسائل ا+تصاليةا+تصال والتنفيذ :لنجاح عملية التخطيط " الخطة المتوسطة وطويلة المدى " تقوم إدارة الع.ق

بحسب المدة الزمنية التي تستغرقھا الخطة ومن ھذه الوسائل ا+جتماعات والمؤتمرات واللقاءات
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ع.قات عامةتسويقاتصا+تأخ.قيات اSعمال: تصنيفات
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