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العالقات العامة ھي الجھاز الذي يربط المؤﺳسة بجمھوﺭھا الداخلي والخاﺭجي .وللتقدم التقني في وﺳائل االعالم
المختلفة والﺳيما فيما يتعلق باالﺗصال دوﺭ في زيادة فعالية ھذا الجھاز .ازداد الطلب في اآلوﻧة األخيرة على ﺗطوير

التسويق
أﺳس التسويق

أقسام العالقات العاﻣة ،وﺳبب اإلقبال على ھذا الفرع ﻣن فروع اإلداﺭة ھو الدوﺭالذي يلعبة ھذا الجھاز واھميته لكل
ﻣؤﺳسة ﺣيث يقوم بنقل ﺻوﺭة لألﻧشطة والخدﻣات التي ﺗقدﻣھا للجمھوﺭ وﺣاجة الجمھوﺭ للحصول على ﺗلك

المنتج · السعر · الترويج · التوزيع

المعلوﻣات.
مفاھيم أﺳاﺳية

ھنالك الكثير ﻣن التعريف للعالقات العاﻣة وھذه التعاﺭيف ﺗتطوﺭ ﻣع ﺗطوﺭ ھذه االداة وﻣن ھذه التعاﺭيف :
بحث السوق

ﺗعريف العالقات العاﻣة :
ﺗعريف العالقات العاﻣة في قاﻣوس اكسفوﺭد))العالقات العاﻣة ھي الفن القائم على أﺳس علمية لبحث اﻧسب
ﻁرق التعاﻣل الناجحة المتبادلة بين المنظمة وجمھوﺭھا الداخلي والخاﺭجي لتحقيق أھدافھا ﻣع ﻣراعاة القيم
والمعايير االجتماعية والقواﻧين واألخالق العاﻣة بالمجتمع((
الجمعية الدولية للعالقات العاﻣة ))ھي وﻅيفة إداﺭية دائمة وﻣنظمة ﺗحاول المؤﺳسة العاﻣة أو الخاﺻة عن
ﻁريقھا ان ﺗحقق ﻣع ﻣن ﺗتعاﻣل أو يمكن أن ﺗتعاﻣل ﻣعھم التفاھم والتأييد والمشاﺭكة ،وفي ﺳبيل ھذه الغاية
على المؤﺳسة ان ﺗستقصي ﺭاي الجمھوﺭ ازاءھا وان ﺗكيف ﻣعه بقدﺭ اإلﻣكان ﺳياﺳتھا وﺗصرفاﺗھا وان
ﺗصل عن ﻁريق ﺗطبيقھا لبراﻣج االعالم الشاﻣل إلى ﺗعاون فعال يؤدي إلى ﺗحقيق جميع المصالح
المشتركة((

خطة التسويق
إداﺭة التسويق
إﻧفاق ﺗسويقي  /بنية ﺗسويقية
ﻧظام المعلوﻣات التسويقية
اﺳتخباﺭات ﺗسويقية  /ﺗسويق المنتج
ﻣا بعد التسويق  /إﺗصاالت التسويق
مفاھيم أخرى
إعالن  /ﺗمريك
التسويق الشبكي  /بيع
وضع المنتج  /عالقات عامة
اإلعالم  /ﺗرويج المبيعات





خدﻣة العمالء  /أول ﻣا يخطر بالبال
اختباﺭ المفاھيم

 1دوﺭ ﺭجل العالقات العاﻣة
 2األھداﻑ التي يعمل عليھا ﺭجال العالقات العاﻣة

اﺳتبصاﺭ العمالء
ﻣسافة ﻧفسية  /ﺗسعير اختراق السوق

 3التنظيم االداﺭي للعالقات العاﻣة

خطوﻁ المنتجات  /ﺣزم المنتجات

 4جھاز العالقات العاﻣة

ﺗسويق ﺣسب التوقيت  /ﻁلب ﻣسبق

 5المھام الرئيسة لموﻅف العالقات العاﻣة
 6دوﺭ العالقات العاﻣة في النھوض بالمؤﺳسة
 7ﻣراجع

ﻣشاﺭكة العالﻣة التجاﺭية ﺭقميًا
عالﻣات ﺗجاﺭية فيما بعد الحداثة
ﺗكوين العالﻣات التجاﺭية بعد الحداثة
ﻭﺳائل التسويق
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الطباعة  /الراديو  /التليفزيون
التسويق المباﺷر /ﺗسويق إلكتروﻧي

دوﺭ ﺭجل العالقات العاﻣة ال يقتصر على التعريف باﻧشطه الجھاز بل يمتد الﺳتقبال المعلوﻣات ﻣن الجمھوﺭ ليعمل فضاء السوق  /ﺗنظيم الحفالت )ﺗسويق(

ﻣن خالل ھذه المعلوﻣات على ﺗطوير الجھاز ،وكما أن لھا دوﺭ في ﺗلبية ﺭغبات وﺣاجات الجمھوﺭ الداخلي ﻣن
ﻧواﺣي ﻣختلفة وخلق ﺻوﺭة ﺫھنية ايجابية للمؤﺳسة لدى الجمھوﺭ الداخلي والخاﺭجي .وھو ايضا يتناول قضايا ﺗھم
المجتمع و يحللھا و يقوم بتكوي ﺭاي عام للجماھير

اﻧتشاﺭ المنتج  /ﺗسويق ﺗفاعلي
ﺗسويق ﺷفوي  /ﺗسويق في ﻣداﺭس
إعالن خاﺭج المنزل  /ﺗسويق ﺣركي
ﺗسويق ﺷخصي  /ﺗسويق عبر الحواﺭ

        

وﺳائل اإلعالم المكتسبة

التعريف بالمؤﺳسة والحصول على المعلوﻣات واالﺗصال والتنسيق والتخطيط والتقييم.
التعريف بنشاﻁ الجھاز ))وﺳيلة في التعريف الصحيح المقنع بنشاﻁ الجھاز وكسب ﺗاييد الجمھوﺭ والرضى عنه((
البحث وجمع المعلوﻣات ))اجراء بحوث الراي واالﺳتطالع وجمع ﻣعلوﻣات عن الشركات المنافسة وﻣنتجاﺗھا وجماھيرھا وكذلك ﻣعلوﻣات عن
الشركة وﻣنتجاﺗھا((
االﺗصال ))ﺗوفير قنوات االﺗصال المناﺳبة في االﺗجاھين ﻣن المنظمة إلى الجماھير وﻣن الجماھير إلى المنظمة ام عن ﻁريق االﺗصال الشخصي أو
االﺗصال الجماھيري((
ﺗخطيط براﻣج العالقات العاﻣة وﺗنفيذھا ))ﺗضع خطط وقائية وعالجية لتحسين ﺻوﺭة المنشاة الذھنية لدى الجماھير وﺗقسم إلى خطط ﻁويلة وﻣتوﺳطة
وقصيرة المدى((
التقييم ))ﺗقوم بتقيم براﻣجھا وخططھا ﺗقيم قبلي وﺗقيم ﻣرﺣلي )أثناء التنفيذ( وﺗقيم بعدي((
التنسيق ))ﺗعتبر جھاز ﺗنسيقيا بين اداﺭات المنشاة المختلفة ،وكذلك التنسيق بين المنشاة وجماھيرھا((;.....
التواﺻل ))يعتبر ﺭجل العالقات العاﻣة النقطة الموﺻلة بين األقسام داخل الشركة وﺗعتبر جزء اليتجزء ﻣن قسم التسويق إال أﻧھا بكل األقسام وﻣنھا
HR

      
إن العالقات العاﻣة لھا العديد ﻣن الھياكل اإلداﺭية ﺷأﻧھا ﺷأن أي إداﺭة داخل المنظمة ،ولكن ھذا الجھاز أكثر خطوﺭة ﻣن غيره ﻣن ﺣيث الدوﺭ الذي يلعبه في
التحكم في العمليات االﺗصاليه التي ﺗتم بين المستويات اإلداﺭيه العليا والوﺳطى والدﻧيا وكذلك ﺗكوين الصوﺭة الذھنيه للمؤﺳسه بالنسبة للجمھوﺭين الداخلي
والخاﺭجي وھناﻙ بعض المؤﺳسات ﺗرى ضروﺭة وضع العالقات العاﻣة في اإلداﺭة الوﺳطى ﻧظرا لما يمكن أن ﺗلعبه ﻣثل ھذه اإلداﺭة في ﺗكوين اﺗصال ﻧاجح
بين اإلداﺭة العليا واإلداﺭة الدﻧيا ولكن  -في ﺭأيي  -اﻧه يجب وضعھا في ﻣستوى اإلداﺭة العليا لسببين -:
 - 1الضرﺏ عن المؤﺳسة ضد أي اﺳتقطاعات ﻣاديه يمكن أن ﺗؤثر على أداء ھذا الجھاز االﺗصالي  - 2وكنتيجه للسبب األول يمكن لجھاز العالقات العاﻣة ان
يدافع عن العاﻣلين في اإلداﺭة المباﺷرة )اإلداﺭة الدﻧيا( ضد ﺗعنت اإلداﺭة العليا ووضع العالقات العاﻣة في الھيكل اإلداﺭي يمكن أن يأخذ وضعه الصحيح ﺣسب
اقتناع اإلداﺭة العليا بأھمية ھذا الجھاز فھناﻙ بعض االداﺭات التي ﺗعتبر العالقات العاﻣة ليست أكثر ﻣن إداﺭة للدفاع عن المؤﺳسة في اوقات األزﻣات وﻣاداﻣت
الﺗتعرض المؤﺳسة ألزﻣات فجھاز العالقات العاﻣة ليس له أھمية وھناﻙ اداﺭات أخرى ﺗعتبرھا على أﻧھا إداﺭة ﺗنفيذيه ﺗقع في آخر الجھاز التنفيذي والداعي
لوضعا في ﻣحل ﻣشاﺭكه في اداﺭات اﺗخاﺫ القراﺭات ليس أكثر فھي إداﺭة اﺗصاليه وھناﻙ اخرون اليعترفون أﺳاﺳا بھذه اإلداﺭة واليملكون أدﻧى علم بالدوﺭ
الذي يمكن أن ﺗقوم به ھذه االداه في النھوض بالمؤﺳسة وفي النھايه يجدﺭ بنا اإلﺷاﺭة إلى أﻧه يجب أن ﺗعمل إداﺭة العالقات العاﻣة في ﺷكل فريق عمل يسعى
لتحقيق أھداﻑ عاﻣه ينتج عنھا أھداﻑ ﺗفصيليه في ﻣجملھا ﺗحقق الھدﻑ العام للمؤﺳسه وكذلك ﺗعمل في اﻁاﺭ ﻣراعاة ﻣصلحة المجتمع .ھنالك ﻣبادئ اﺳايسة
للتنظيم/1 :وﺣدة القيادة/2 .ﺗسلسل القيادة/3 .التخصص/4 .التنسيق /5ﺗفويض السلطة.
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العالقات العاﻣة لھا أھمية كبيرة ﻧظرا الﻧھا ﺗكون الصوﺭة الصحيحة الي ﻣؤﺳسة كاﻧت فعند اﺗصالھا باإلداﺭة العليا ﻣباﺷرة ﺗستطيع إﻧجاز المھام الموكلة إليھا
أﺳرع وأفضل وﻣعالجة كل الصعوبات التي قد ﺗواجة ﺗنفيذ العمل ﺗمثل العالقات العاﻣة أھمية كبرى في كل ﺣكوﻣة ولكل ﻣؤﺳسة عاﻣة أو خاﺻة كوﻧھا وﺳيلة
ﺭبطھا بجماھيرھا التي ازداد وعيھا الثقافي واﺭﺗفعت ﺗوقعاﺗھا وﺗطلعاﺗھا وآﻣالھا في أن يتوفر لھا العيش الكريم المناﺳب بواﺳطة المؤﺳسات الخادﻣة لھا في
القطاعين العام والخاﺹ .فمھمة العالقات العاﻣة " إيجاد الترابط الوثيق بين المصلحة التابعة لھا والمتعاﻣلين ﻣعھا ﻣن المصالح األخرى والجمھوﺭ ،فما ھي إال
ﻣجال ﻣن ﻣجاالت الخدﻣة اإلﻧساﻧية .والعالقات العاﻣة ﺗختلف في ﻣفاھيمھا وفي ﺗطبيقاﺗھا ﺗبعا للشخص الموجود على قمة الھرم الوﻅيفي وھي بذلك ﺗتشكل
ﺣسب المفاھيم الخاﺻة والشخصية لذلك المسئول ،فالمدير الواعي الفاھم لمسئولياﺗه جيدا والعاﺭﻑ بأھمية العالقات العاﻣة وأھميتھا وﺣقيقة دوﺭھا بال ﺷك غير
المدير الذي ال يعرﻑ عن العالقات العاﻣة ﺳوى جزئية بسيطة جدا ﺗنحصر غالبا في األعمال ﺫات العالقة بالضيوﻑ والزائرين ،وھذه الجزئية وان كاﻧت ﺫات
أھمية إال أﻧھا ﺗمثل جزئية بسيطة في اإلﻁاﺭ العام لمفھوم العالقات العاﻣة .وﻣن ھنا فان بعض المدﺭاء يولون العالقات العاﻣة اھتماﻣا خاﺻا ويستشيروﻧھا في
ﻣختلف القراﺭات التي يصدﺭوﻧھا اﻧطالقا ﻣن ﻣفھوﻣھم لدوﺭ العالقات العاﻣة في التعرﻑ على أﺭاء الجماھير واﺗجاھاﺗھا ،في ﺣين ﻧجد في الطرﻑ اآلخر ﻧوعية
أخرى ﻣن المدﺭاء يختصر دوﺭ العالقات العاﻣة إلى ﻣجرد اﺳتقبال الضيوﻑ وإعداد براﻣجھم.

      
ھنالك الكثير ﻣن المھام التي ﺳنوضح بعضھا
خلق عالقة ودية بالجماعة ﺳواء ﻣن العاﻣلين داخل المركزاو خاﺭجه أو الجماھير
اعتباﺭ ﻣوﻅف العالقات العاﻣة ﻧاﻁق ﺭﺳمي باﺳم المركز
وضع اﺳتراﺗيجية ﻣعينة لالﺗصاالت
ﻣسؤولية العالقات العاﻣة عن المطبوعات المختلفة التي يصدﺭھا المركز ﻣن ﺣيث اعدادھا واإلﺷراﻑ عليھا
ﺗزويد الصحافة بأخباﺭ المنظمة والجھاز
لنجاح عملية التخطيط " الخطة المتوﺳطة وﻁويلة المدى " ﺗقوم إداﺭة العالقات العاﻣة بتوﻅيف ﻣجموعة ﻣن الوﺳائل االﺗصالية بحسب المدة الزﻣنية
التي ﺗستغرقھا الخطة وﻣن ھذه الوﺳائل االجتماعات والمؤﺗمرات واللقاءات

  !  " #$
ﺗقصي الحقائق
التخطيط والبرﻣجة :دوﺭ العالقات العاﻣة في النھوض بالمؤﺳسة
ﺗقصي الحقائق :لتحقيق ﺻوﺭة بينية جيدة ﺗقوم بعض المؤﺳسات بتقصي الحقائق ﺣول ﻣؤﺳسات أخرى لمعرفة ﻧقاﻁ القوة وﻧقاﻁ الضعف التي ﺗميز
عمل المؤﺳسات األخرى المنافسة
التخطيط والبرﻣجة :اﻧطالقا ﻣن النتائج التي ﺗوﺻلت إليھا إداﺭة العالقات العاﻣة ﻣن خالل عملية ﺗقصي الحقائق يقع التخطيط والبرﻣجة للمؤﺳسة ﻣن
خالل وضع خطط ﻣتوﺳطة وﻁويلة المدى لمحاولة ﺗرويج ﺻوﺭة ﺫھنية جيدة للمؤﺳسة ﺗكون ﻣغاير لصوﺭة المؤﺳسات المنافسة
االﺗصال والتنفيذ :لنجاح عملية التخطيط " الخطة المتوﺳطة وﻁويلة المدى " ﺗقوم إداﺭة العالقات العاﻣة بتوﻅيف ﻣجموعة ﻣن الوﺳائل االﺗصالية
بحسب المدة الزﻣنية التي ﺗستغرقھا الخطة وﻣن ھذه الوﺳائل االجتماعات والمؤﺗمرات واللقاءات

 %
ﻣجلوبة ﻣن "=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleعالقات_عاﻣة&"oldid=13021203
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ﺗصنيفات :أخالقيات األعمال اﺗصاالت ﺗسويق عالقات عاﻣة
آخر تعديل لھذه ال صفحة كان يوم  26أبريل  2014الساعة . 06:10
الن صوص منشورة برخ صة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  .3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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