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قامة الصبلت الحسنة  إف جوىر العبلقات العامة يقـو عمى التفاىـ اإلنساني وا 
صناعية  سواء كانت تجارية أوأو بيف المؤسسات بيف أطراؼ ذات مصالح مشتركة 

 سياسية وبيف جماىير تمؾ المؤسسة. أو خدمية أو
تصاؿ التي حمقة اال أنيا األداة أوعمى يمكف النظر إلى العبلقات العامة 

 .المنظمات وجماىيرىا الخارجية بيف أو تعمؿ عمى تقوية وتنمية العبلقات
تضمف عمؿ العبلقات العامة نوعيف مف األنشطة، البحوث العممية ووسائؿ وي
جانب حيوي في العبلقات العامة، ألف المنظمة قد ال  فالبحث العممي ،االتصاؿ

تعرؼ رأي الجميور فييا، وفيـ يفكر الناس؟ ولماذا يعتنقوف تمؾ اآلراء عف المنظمة؟ 
كؿ ىذه الجوانب ميمة لمساعدة إدارة المنظمة عمى تحديد سياساتيا وممارساتيا. 

ات الرأي في الحصوؿ ويستفيد خبراء العبلقات العامة مف البحوث العممية واستطبلع
فالباحثوف يجمعوف المعمومات عف المشكبلت والمواقؼ  ،عمى معمومات مف الجميور

 العديدة التي تواجو المنظمة في الصناعة ومجتمع العمؿ.
وتشكؿ وسائؿ االتصاؿ بيف المنظمة والجميور جانًبا ميًما في أية حممة 

ركيبيا المعقد غالًبا ما يجعؿ لمعبلقات العامة. غير أف حجـ المنظمات الحديثة وت
ولذا تستعيف معظـ المنظمات بالوسائؿ  ،االتصاؿ المباشر باألفراد شبو مستحيؿ
وغالًبا ما تستيدؼ تمؾ المنظمات مف  ،اإلعبلمية الضخمة لبلتصاؿ بالجميور

 .حمبلتيا اإلعبلمية استقطاب جماعات مف الناس يشاطرونيا االىتماـ نفسو
 :تيالى عشرة فصوؿ موزعة عمى الشكؿ اآل لقد تـ تقسيـ الكتاب

ونشأة  ،ويتناوؿ تعريؼ العبلقات العامة ،الفصل االول: ماهية العالقات العامة
واىميتيا في مختمؼ  ،والحاجة الى العبلقات العامة ،وتطور العبلقات العامة

 ومبادئ العبلقات العامة.، ضافة الى أىداؼ العبلقات العامةإ ،عماؿمنظمات األ
 تناوؿ ىذ الفصؿ مياـ العبلقات العامة ،الفصل الثاني: وظائف العالقات العامة

، خبلقية لمعبلقات العامةوالمسؤولية االجتماعية واأل ،وأنشطة العبلقات العامة
خبلقيات ألى إضافة إ ،خبلقيةىمية المسؤولية االجتماعية واألأومناقشة مفيوـ و 
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 خيراً أو  ،ممارسي مينة العبلقات العامةاالتصاؿ في العبلقات العامة وسموكيات 
 العبلقات العامة. لمختصيف فيخصائص وصفات ا

دارة العبلقات في الييكؿ إتناوؿ موقع  ،الفصل الثالث: تنظيم العالقات العامة
وأساليب ممارسة  ،والعوامؿ المؤثرة في الييكؿ التنظيمي لمعبلقات العامة ،التنظيمي

 ئؿ عمؿ العبلقات العامة.ومناقشة وساالعبلقات العامة 
 ،تناوؿ مفيـو برنامج العبلقات العامة ،الفصل الرابع: تخطيط برامج العالقات العامة

عداد خطة العبلقات العامة ا  و  ،مفيـو ومقومات تخطيط برامج العبلقات العامةو 
 تطبيقات عمى برامج العبلقات العامة. خيراً أو  ،وتحديد ميزانية البرنامج وطرؽ تقديرىا
ومكونات وتكويف  ،تناوؿ تعاريؼ الرأي العاـ ،الفصل الخامس: مفهوم الرأي العام

وظائؼ و  ،نواع الرأي العاـأويناقش ىذا الفصؿ  ،وخصائص الرأي العاـ ،الرأي العاـ
 ومظاىره المختمفة.الرأي العاـ 

عبلـ واإل ،عبلـتناوؿ تعريؼ اإل ،عالمالفصل السادس: العالقات العامة ووسائل اإل
عبلـ والعبلقات وتوضيح الفرؽ بيف اإل ،عبلـوتحميؿ عممية اإل ،ودوره الحديث

ضافة الى أىـ إ ،عبلـومعوقات اإل ،عبلمية لمعبلقات العامةوالوظائؼ اإل ،العامة
عبلـ في عبلمية. ومجاالت استخداـ اإلوعوامؿ نجاح الرسالة اإل ،عبلـوسائؿ اإل

 بناء الصورة الذىنية.
ضافة إ ،تناوؿ تاريخ التفاوض ،دور العالقات العامة في التفاوضالفصل السابع: 

خصائص و  ،ومبادئ التفاوض ،وأىمية التفاوض داؼأىو  ،لى مفيـو التفاوضإ
دارة إومناقشة دور العبلقات العامة في  ،ومصادرىاشروط التفاوض و  ،التفاوض

 العممية التفاوضية.
، وؿ جميور العبلقات العامةتنا ،الفصل الثامن: العالقات العامة والجمهور

 واستراتيجيات االتصاؿ. ،تصنيؼ الجميور في العبلقات العامةو 
ومجاالت ومبادئ  ،تناوؿ مفيوـ التقييـ ،الفصل التاسع: التقييم في العالقات العامة

صفات نظاـ التقييـ و  ،قياس فعالية البرامجو  ،أنواع التقييـو  ،وصعوبات التقييـ ،التقييـ
 الجيد.
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ومبادئ  ،كيتيتتـ مناقشة مفيوـ اإل ،تيكيت والعالقات العامةالعاشر: اإل  الفصل
تيوقواعد الشكر الست و  ،والمجاممة وقواعدىا ،قواعد السموؾ الراقي  ،كيت العمؿا 
 .مثالياً  وكيؼ تكوف موظفاً 

لما لو مف  ،وأخيرًا أسأؿ اهلل العمي القدير أف أكوف قد وفقت في عرض ىذا الكتاب
 بالعبلقات العامة. ب جامعة الشاـ الخاصة والميتميفأىمية عممية وعممية لطبل

 
 د. تيســــير عــمي زاهـــر
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 ولانفصم األ

 ياهُح انؼالقاخ انؼايح

 
 ىداؼ التعميمية: األالمخرجات و 

 دراؾ مفيـو وتعريؼ العبلقات العامة إ -

 التعرؼ عمى نشأة وتطور العبلقات العامة  -

 لماـ بالحاجة لمعبلقات العامة اإل -

 التعرؼ عمى أىمية وأىداؼ العبلقات العامة  -

 لماـ بمبادئ العبلقات العامةاإل -
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 يقذيح:

 ،يتميز مجتمعنا الحديث بتشابؾ مصالح الناس وتعقد عبلقاتيـ وصبلتيـ
أصبح مف الضروري  إذب ،وبتعدد اتجاىاتيـ وآرائيـ ،وباختبلؼ ميوليـ واىتماماتيـ

لمف يرغب في التأثير في الناس أو تكويف رأي عاـ حوؿ موضوع معيف أف يخطط 
سواء أكاف ذلؾ نشر فكرة  ،لمقصده حتى ينجح في إببلغ رسالتو ويحقؽ غرضو

 ترويج خدمات إحدى الييئات. ـجمع تبرعات لمشروع ما أ ـمعينة أ
العبلقات العامة لبلتصاؿ  عمميات مختصولتكويف ىذا الرأي العاـ يستخدـ ال

 دبالجميور ولمخاطبتو باألدوات والوسائؿ المختمفة المناسبة فالعبلقات العامة تع
مة واإلخبار واإلقناع التي تبذؿ بقصد كسب تأييد الناس لنشاط معيف ءمحاوالت لمموا

 .عأو موضو 
تحتاج المنظمة إلى شيء مف  إف، في العبلقات العامة ميـمة عنصر ءوالموا

ال تعرضت لمتأمؿ والتحيز والتحريؼ.ءلمواا  مة بيف أعماليا ورغبات الجميور وا 
وفي  ،مة بسبب أوضاع وظروؼ الييئة أو المؤسسةءوقد يصعب تحقيؽ ىذه الموا

مة نتيجة ءكوف عدـ الموايىذه الحالة يجب أف نعمؿ عمى تغيير تمؾ الظروؼ ، وقد 
وىنا يجب استخداـ األخبار  ،يقيةسوء فيـ الجميور وجيمو بالظروؼ واألوضاع الحق

فإف وظيفة العبلقات العامة  اآلتيوب ،مة مف جديدءالصحيحة واإلقناع إليجاد الموا
ألنيا في النياية ىي المنيج  ،في المجتمع أىـ وأكبر واخطر الوظائؼ اإلدارية

النيائي الذي يرسـ صورة المؤسسة في عيوف العامميف فييا مف داخؿ المرسمة 
الداخمي( وفي عيوف الناظريف إلييا المتتبعيف ليا مف خارجيا )الجميور  )الجميور
  وىي إما أف تكوف صورة ايجابية أو سمبية . ،الخارجي(
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 : ذؼشَف انؼالقاخ انؼايح:ولا أ

تعددت تعريفات العبلقات العامة واختمفت فيما بينيا طبقًا ليدؼ مف يقوـ 
فإذا أخذنا  ،التي تستخدـ لتحقيؽ اليدؼبالتعريؼ ونوع الوسائؿ واألدوات والطرؽ 

يتكوف مف كممة "عبلقات" وتعني حصيمة الصبلت واالتصاالت فإنو البناء المفظي 
"عامة" ويقصد  ، كممةالتي تتـ بيف ىيئة أو مؤسسة ما والجماىير التي تتعامؿ معيا

أي مجموعة الجماىير المختمفة التي ترتبط مصالحيا ونشاطيا ، جماىيريةالبيا 
 بالييئة أو المؤسسة.

 تعاريؼ فسنذكر:إلى الأما بالنسبة 
الجيود اإلدارية وتعني لديو تعريؼ معيد العبلقات العامة البريطاني:  -1

المنظمة المخططة والمستمرة التي تيدؼ إلى تعزيز التفاىـ المتبادؿ بيف 
يتضح مف التعريؼ أف العبلقات العامة ىي جيود مخططة و وجميورىا. 
 والوصوؿ إلى تحقيؽ التفاىـ بيف المنظمة والجماىير. ،جماىيرلكسب ثقة ال

أي صناعة أو  ًا،نشاط وتقصد بيا تعريؼ جمعية العبلقات العامة األمريكية: -2
ىيئة أو مينة أو حكومة في إنشاء وتعزيز عبلقات جيدة بينيا وبيف جميورىا 

العبلقات  نبلحظ أف جمعيةو كالعمبلء والموظفيف والمساىميف والجميور العاـ. 
العامة األمريكية لـ تقتصر عمى عبلقات المنظمة مع جماىيرىا الخارجية 

 بؿ تشمؿ عبلقاتيا مع جماىيرىا الداخمية أيضًا. ،كالعمبلء والجميور العاـ
وظيفة مف وظائؼ اإلدارة، معنية بتحميؿ وىي عنده تعريؼ جوف مارستوف:  -3

مؿ عمى وضع البرامج التي والع ،سموؾ الجميور لمعرفة اتجاىاتو واحتياجاتو
 تتفؽ مع الصالح العاـ في مقابمة ىذه االحتياجات.

فف معاممة الجميور وكسب ويقصد بعا تعريؼ الدكتور محمود الجوىري:  -4
أو الفف الذي يرسـ الطريؽ لمحصوؿ عمى رضا الجماىير وتحقيؽ  ،رضائو

 المصمحة العامة.
حتاج إلى ميارة وحسف تصرؼ ىذا التعريؼ يركز عمى أف العبلقات العامة فف ي

عمى أف يتـ ذلؾ وفقًا  ،وتجديد مستمر في تعامميا مع الجميور وتحقيؽ كسب ثقتو
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لسياسة مرسومة ومخططة لمحصوؿ عمى تمؾ الثقة والوصوؿ إلى تحقيؽ مصمحة 
 الجانبيف.

الجيود المقصودة المستمرة والمخططة ويعني بيا تعريؼ الدكتور حامد زىراف:  -5
والتي تيدؼ إلى الوصوؿ إلى تفاىـ متبادؿ وثقة  ،بيا إدارة المؤسسة التي تقوـ

متبادلة، وتأييد متبادؿ وتعاوف متبادؿ، وعبلقات سميمة بيف المؤسسة والجماىير التي 
 ،تتعامؿ معيا في داخميا وخارجيا عف طريؽ النشر واإلعبلـ واالتصاؿ الشخصي

 لجماىير.يتحقؽ في النياية التوافؽ بيف المؤسسة وا إذب
عدـ ذكر أحد العناصر لوذلؾ تحسبًا  ،مف الواضح أف ىذا التعريؼ لـ يحقؽ اإليجاز

.  األساسية لممفيـو
ميندس بناء العبلقة الطيبة والسمعة  في المحصمةرجؿ العبلقات العامة إف 

كالمستيمكيف ) الحسنة أو الصورة الذىنية الجيدة بيف المنظمة وأطراؼ التعامؿ معيا
 والحكومة...(. والمورديف

 :: َشأج وذطىس انؼالقاخ انؼايحثاَُاا 

فقد مارسيا اإلنساف منذ أقدـ  ،قديمة قدـ البشر -كنشاط-ِإف العبلقات العامة 
إذ  العصور كوسيمة لتحقيؽ التفاىـ والتعاوف مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيش فيو.

وقد استعانوا باألطباء  ،يشابو العبلقات العامة اً كاف رؤساء القبائؿ يستخدموف نشاط
والسحرة والشعراء أو مف يممكوف القدرة عمى طبلقة الحديث والشرح والتفسير إلقامة 

قامة عبلقات الصمح والتراضي في حاالت ، و العبلقات واالتصاالت بالقبائؿ األخرى ا 
بيف الطرفيف،  المنازعات والحروب وفي االحتكاـ إلى شخص ثالث لتحقيؽ االتفاؽ

كانوا  ، إذكما أف زعماء القبائؿ يتولوف عمميات اإلعبلـ بيف أعضاء القبيمة
وبيذا نرى أف زعماء القبائؿ كانوا يحرصوف  ،يـ عمى الخروج لمصيد والحربنيستحثو 

عمى تدعيـ العبلقات الداخمية بيف أعضاء القبيمة وكسب تأييد وثقة أعضاء القبيمة 
ات العامة في المجتمعات تستخدـ السحر والرقص وقرع وقد كانت العبلق بيـ.

 الطبوؿ كوسائؿ وأدوات لمنشر واإلعبلـ.

قامت  ، إذوقد عرفت الحضارة الفرعونية عند قدماء المصرييف العبلقات العامة
بتسجيؿ الحروب واالنتصارات وشرحت اإلصبلحات والطقوس الدينية كما أف 
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والتي اكتشفت تشبو النشرات التي تصدرىا  الكتابات التي وجدت عمى أوراؽ البردي
 الوزارات والييئات المختمفة اآلف.

كانوا مف أوائؿ  إذيستخدموف النشرات الحجرية أو الطينية،  فكانوا اآلشوريوف أما
انتصاراتيـ ويصوروف باأللواف  فيمف ابتدع النشرات المصورة، فكانوا يرقصوف 

 يمثؿ اآلف المطبقات والبلفتات والتماثيؿ. وىو ما ،صور األسرى مف المموؾ والرعايا

 ، إذازداد االتصاؿ بالجماىير في عصر الحضارتيف اإلغريقية والرومانيةوقد 
ومع ظيور  ،ركزت األضواء عمى القادة وأعضاء مجالس الشيوخ والشعراء والفنانيف

اع بعض المبادئ الديمقراطية في المدف اليونانية أخذت العبلقات العامة في االتس
 وخاصة بعد االىتماـ باالتجاىات السائدة وميوؿ الناس.

يا استطاعت الحضارة اإلسبلمية أف تطور العبلقات العامة بفضؿ حضّ وكذلؾ 
عمى الشورى في الحكـ، واحتراـ اإلنساف وحسف معاممتو، فقد لعب الشعراء والرواة 

ائد الشعر تحث فكانت قص ،أىـ األدوار في التوجيو واإلرشاد، والتأثير في الناس
مًا ميوقد لعبت الخطب الدينية في المساجد دورًا  ،عمى الجياد واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

في العبلقات العامة، فقد كاف الخطباء ال يقوموف بدور التوجيو واإلرشاد فحسب بؿ 
 والتوجيو االجتماعي والسياسي العاـ.

يمكف القوؿ إنيا نشأت في الواليات فأما العبلقات العامة في العصر الحديث 
والذي  Ivy Leeيفي لي إالمتحدة األمريكية في بداية القرف العشريف عمى يد رائدىا 

ثـ تحوؿ إلى عمؿ مستشار لمعبلقات  ،1913بدأ حياتو بالعمؿ كمراسؿ صحفي عاـ 
ـ، وفي تمؾ األثناء حصؿ أف 1916العامة في إحدى مؤسسات صناعة الفحـ عاـ 

وقد رفض  ،مطالبيـلؿ المناجـ بإضرابيـ عف العمؿ حتى تستجيب اإلدارة قاـ عما
ونجح  ،مدير المصنع آنذاؾ اإلدالء لمصحافة بأي معمومات فيما يتعمؽ باإلضراب

Ivy Lee  في إقناع مدير المصنع بتغيير موقفو وتزويد الصحافة بكافة المعمومات
 المطموبة.

عو عمى الصحؼ وجاء ف مبادئ وزّ ه وأفكاره في إعبلءآرا Ivy Leeوقد وضع 
في ذلؾ اإلعبلف: ليس ىذا مكتبًا سريًا لمصحافة، فكؿ أعمالنا تقوـ بيا في وضح 
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النيار، إننا نزودكـ باألخبار، وىذه ليست وكالة إعبلف... إف خطتنا واضحة وىي 
تزويد الصحافة والجميور بالمعمومات الصحيحة الشاممة عف الشركات والمؤسسات 

 مة.ميوضوعات الحوؿ الم
في وضع مبادئ العبلقات العامة وربطيا بالنزعة اإلنسانية  Ivy Leeيـ أسوقد 

خاصة عند قولو: إنني أترجـ الدوالرات مف السنتات واألسيـ واألرباح المالية إلى 
إلى جماىيرىا  المنظمةنو كاف يحاوؿ أف يفسر خدمات إأي  ،مصطمحات إنسانية"

 المختمفة مف الزاوية الصحّية واالقتصادية واالجتماعية.
أثناء عممو  في في إقناع إدارة شركة سكة حديد بنسمفانيا Ivy Leeوقد نجح 

ة التي يكمستشار ليا بأف تكشؼ كؿ المعمومات الحقيقية عف كارثة السكة الحديد
شاىد مكاف الكارثة وحدث حصمت آنذاؾ وأقنعيا بأف تعطي الفرصة لمصحافة بأف ت

 ،حادثة شبيية بيذه الحادثة في شركة سكة حديد نيويورؾ المركزيةنفسو في الوقت 
وبناًء عمى ذلؾ ، والتي رفضت إدارتيا تزويد الصحفييف بأية معمومات عف الحادثة

بينما شنت ىجومًا عنيفًا عمى  ،فقد رحبت الصحافة بموقؼ شركة سكة حديد بنسمفانيا
 حديد نيويورؾ المركزية.شركة سكة 

 : انحاخح إنً انؼالقاخ انؼايح:ثانثاا 

ثر التغيير الكبير إلقد ظيرت الحاجة إلى تنظيـ برامج العبلقات العامة عمى 
تميز المجتمع الحديث بتغيرات كبيرة في شكمو وتكوينو  إذالذي حدث في المجتمع، 

 وطبيعتو مف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 أىـ ىذه التغيرات:

ازدياد قوة وتأثير الرأي العاـ وخاصة في المجتمعات الديمقراطية وىذه القوة  -1
أف تحصؿ مف في تزايد مستمر، فبلبد لمحكومات حتى تستمر في الحكـ 

أف  مف ألنفسيـ البقاء اعمى تأييد الرأي العاـ، والبّد لمحّكاـ حتى يضمنو 
ّد أيضًا لممؤسسات حتى تنجح في يكونوا عمى اتصاؿ مستمر بالشعب والب

أف تكوف عمى اتصاؿ دائـ بالجميور الذي تتعامؿ معو  مف أعماليا
 وبالمجتمع الذي تباشر نشاطيا فيو.
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ر حجـ المؤسسات الصناعية والتجارية وازدياد التنافس بينيا، فأصبح بَ كِ  -2
تجييزات آلية كبيرة تستخدـ ألوؼ مف العماؿ  ذات ىناؾ شركات ضخمة

العديد مف السمع وتتعامؿ مع مبلييف مف الناس في بقاع العالـ وتنتج 
 المختمفة مف مظاىر المجتمع الحديث.

 إذحاوؿ كؿ منيا جذب الرأي العاـ ليا يظيور قوى متعددة متصارعة  -3
ظيرت األحزاب السياسية والنقابات المينية واالتحادات والغرؼ التجارية 

 إبراز دورىا ونشاطيا لجميورىا. والجمعيات التعاونية، ومحاولة كؿ منيا

 تقدـ وسائؿ اإلعبلـ والنشر وكثرتيا نتيجة لمتقدـ الفكري والتكنولوجي الكبير. -4

العبلقات العامة إحدى الوسائؿ الفعالة التي يمكف عف طريقيا تنمية الشعور  -5
تحويميـ إلى جميور إيجابي متعاوف مع  اآلتيوب ،بالمسؤولية لدى المواطنيف

 الحكومة.
 : أهًُح انؼالقاخ انؼايح:ؼاا سات

أىمية العبلقات العامة في المنشآت الصناعية: تنتج المنشآت الصناعية  -1
العديد مف السمع التي تيدؼ إلى وصوليا إلى أيدي المشتريف والمستثمريف 
وىي في ذلؾ ترتبط بالمورديف والمنشآت األخرى التي تتعاوف معيا وتمدىا 

في ة إلى احتياج جميورىا الداخمي الذي يتمثؿ باحتياجاتيا المختمفة، باإلضاف
زيد مف يوأىدافيا ويحببيـ فييا و  المنظمةالموظفيف والعماؿ إلى مف يربطيـ ب

 إخبلصيـ ووالئيـ ليا.
تسعى دائمًا إلى تنمية ىذه  المنظمة تبدو أىمية العبلقات العامة في أف 

ذا لـ تكف إدارة  ،االتصاالت وتكويف اآلراء حوؿ السمع التي تنتجيا المؤسسة وا 
مف الخبرة والكفاءة  العبلقات العامة في المنشآت الصناعية عمى مستوى عممي عاؿٍ 

وقد  ،أف عبلقاتيا مع جميورىا الداخمي والخارجي سوؼ تتأثر بذلؾ في فبل شؾ
مواقؼ سيئة وصعبة تحتاج إلى القدرة والمباقة والحكمة في المنظمة ث أف تواجو ديح

خاصة في  ،يظير أي رأي مضاد أو كراىية لممنشآت ومنتجاتيا معالجتيا حتى ال
مجاالت المنافسة والتي يسعى فييا المتنافسوف إلى إطبلؽ الشائعات والتشويش ضد 

 المنشآت األخرى وىنا تبرز أىمية العبلقات العامة في مواجية ىذه الصعوبات.



16 

 

بلقات العامة أىمية العبلقات العامة في المنشآت الخدمية: تبدو أىمية الع -2
 كذلؾ في المنشآت الخدمية فقد تكوف الخدمة التي تقدميا غير ضرورية

مما يصعب مف دور العبلقات  ،لفرد أو قد يكوف ىناؾ بدائؿ لياإلى ا بالنسبة
فإذا ما أىممت شركة الطيراف مثبًلػ االىتماـ بعمبلئيا وعجزت عف  ،العامة

قياـ طائراتيا في مواعيدىا  تقديـ الخدمات ليـ عمى الوجو المرضي أو عدـ
أف أماـ الجميور بدائؿ تتمثؿ في شركات الطيراف التي  في المحددة فبل شؾ

 بؿ وربما أقؿ. نفسيا تقدـ الخدمات بالتكمفة
ي ـ فميتقوـ بدور  إذ أىمية العبلقات العامة في المنظمات الحكومية: -3

قيا ينمو فعف طري ،تحسيف العبلقات بيف الحكومة أو الوزارة والجميور
يجابي إلى جميور إتحويميـ  اآلتيالشعور بالمسؤولية لدى المواطنيف وب

داري وكوظيفة إولقد نمت العبلقات العامة كمفيـو  ،متعاوف مع الحكومة
 حيوية في المنظمات الحكومية في الدوؿ المتقدمة خبلؿ الثبلثيف عاماً 

 الماضية.
 : أهذاف انؼالقاخ انؼايح:خايضاا 

قد أصبحت في اآلونة األخيرة وظيفة مف الوظائؼ اإلدارية  العامة العبلقات إف
وىناؾ عدة أىداؼ تسعى إلى  ،س في كافة المستويات اإلدارية في المنظمةمارَ تُ 

 تحقيقيا العبلقات العامة مف أىميا:
 تعريؼ جماىير المنظمة بأىدافيا وسياساتيا ومنتجاتيا مف السمع والخدمات. -1
 اتجاىات جماىير المنظمة وآرائيا. إعطاء فكرة لئلدارة عف -2

الداخمية في المنظمة والتي تؤدي إلى  كبلتفي القضاء عمى المش سياـاإل -3
مف خبلؿ وضع برامج لمعبلقات العامة بيدؼ تحسيف ) عرقمة العمؿ فييا

 العبلقات مع الجماىير الداخمية(.

الحصوؿ عمى تأييد الجماىير ورضاىـ عف نشاطات المنظمة ومنتجاتيا  -4
 خدماتيا.و 

 نصح أو إرشاد اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات السميمة. -5
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 يثادئ انؼالقاخ انؼايح:: صادصاا 

 لى مجموعة مف المبادئ ىي:إيستند المشتغموف في مجاؿ العبلقات العامة 
 :العبلقات العامة نشاط يبدأ مف داخؿ المنظمة 

الداخمي لممنظمة أي الموظفيف، فتعمؿ  يتجو مسار العبلقات العامة مف الجميور
عمى االىتماـ بالموظفيف وتوليد العبلقة الجيدة فيما بينيـ وتنمي روح الفريؽ والتعاوف 

 داخؿ المنظمة.
 :العبلقات العامة عممية مستمرة ودائمة 

إف كسب رأي الجميور الداخمي والخارجي، وتعزيز ثقتو تجاه المنظمة ال يمكف أف 
 د المستمرة والمتواصمة لمعبلقات العامة.يتـ إال بالجيو 

 :العبلقات العامة نشاط شامؿ 
تشمؿ أنشطة العبلقات العامة كافة نواحي األعماؿ، فيناؾ عبلقات عامة في  إذ

 المنظمات التجارية، الصحية، االجتماعية، التعميمية وغيرىا مف القطاعات.
 :أخبلقيات العبلقات العامة 

واالحتراـ في  ،األمانةو الثقة، و الصدؽ، و مة عمى النزاىة، تقـو فمسفة العبلقات العا
عو لخداالتعامؿ مع جميورىا، واالبتعاد عف الغش والخداع والتضميؿ، فيي ال تسعى 

 بؿ تسعى لكسب ثقتو.
 :حيوية العبلقات العامة 

تتصؼ العبلقات العامة بالفاعمية واإليجابية مف خبلؿ التأثر والتأثير، عف طريؽ 
سس ووسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مف أجؿ تكويف رأي عاـ إيجابي حوؿ استخداـ أ

 المنظمة وتجاوز العقبات التي تعترضيا.
 :تتبع العبلقات العامة األساليب العممية في البحث 

يتبع العامموف في العبلقات العامة األساليب العممية في البحث مف أجؿ قياس  إذ
عممية دقيقة تتصؼ بالموضوعية وبعيدة اتجاىات الرأي العاـ وحؿ المشكبلت بطرؽ 

 كؿ البعد عف التحيز.
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 انفصم انثاٍَ

 وظائف انؼالقاخ انؼايح

 
 ىداؼ التعميمية: المخرجات واأل

 . وظائؼ العبلقات العامة مف منظور مجموعة مف المفكريفالتعرؼ عمى  -

 دراؾ مياـ العبلقات العامة. إ -

 التعرؼ عمى أىـ أنشطة العبلقات العامة.  -

 خبلقية لمعبلقات العامة. لماـ بالمسؤولية االجتماعية واألاإل -

  .التعرؼ عمى نموذج بيرسوف لمعبلقات العامة -

 فيـ سموكيات ممارسي مينة العبلقات العامة.  -

  .العبلقات العامة لمختصيف فيخصائص وصفات ا إدراؾ -
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 مقدمة:  
لتحقيؽ مبدأ وضع الشخص يعد توصيؼ الوظائؼ واحدًا مف الشروط الجوىرية 

المناسب في المكاف المناسب، ثـ االستخداـ األمثؿ لمموارد البشرية ألف التوصيؼ 
 يوفر تصورًا سميمًا عف األدوار الوظيفية المطموبة.

ويذىب البعض إلى أف االختبلؼ في تحديد الوظائؼ التي ينبغي عمى إدارة  
، إذ يتوقؼ تحديد ىذه الوظائؼ عدة إلى تقديراتلقياـ بيا يرجع االعبلقات العامة 

 عمى عدة معايير، أىميا:
طبيعة وحجـ ومجاؿ عمؿ المنظمة وأىمية وحجـ الجماىير التي تتعامؿ  -1

 معيا.
 حجـ الموارد المالية المتاحة أو المخصصة إلدارة العبلقات العامة. -2
 المناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي تعمؿ فيو المنظمة. -3
مدى إدراؾ اإلدارة العميا لمفيوـ العبلقات العامة ومدى اقتناعيـ بأىمية وقدرة  -4

 ىذه اإلدارة عمى إنجاز األعماؿ التي كمفت بيا.
إال أنو يمكف القوؿ انو ميما اختمفت الوظائؼ المحددة إلدارة العبلقات العامة مف 

لعبلقات العامة منظمة إلى أخرى فإف ىناؾ محورًا عامًا لبلتفاؽ بيف وظائؼ ا
فإنيا ينبغي أف تسعى لتفسير الرأي العاـ ، بصرؼ النظر عف طبيعة المنظمة

لمرأي العاـ أىداؼ المنظمة  حواىتماماتو واتجاىاتو ومشكبلتو لئلدارة، وأف تشر 
نجازاتيا وما تؤديو مف خدمات وذلؾ مف خبلؿ ما تقـو بو إدارة  ،وسياساتيا وا 

لرأي العاـ وتجميع كافة البيانات والمعمومات البلزمة افي العبلقات العامة مف بحوث 
عف جماىيرىا، وتخطيط البرامج االتصالية، ثـ ممارسة العممية االتصالية مع 

 جماىيرىا المستيدفة.
وىي المراحؿ ، الرأي العاـ فيوأخيرًا تقوـ بتقويـ تأثير برامجيا وعممياتيا االتصالية 

 ا تدخؿ حيز الممارسة العممية.التي تمر بيا العبلقات العامة عندم
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 : من منظور مجموعة من المفكرينوظائف العالقات العامة : والً أ
التفاىـ المشترؾ بيف المنظمة ومف يتعامموف معيا سواء مف  التركيز عمى -1

 داخؿ المنظمة أو مف خارجيا.
زالة العوامؿ التي تشكؿ مصدرًا لسوء التفاىـ. -2  اكتشاؼ وا 
 والمشاركة في تقديـ الصورة العامة عف المنظمة. تقديـ النصح -3
العمؿ عمى توسيع دائرة تأثير أو نفوذ المنظمة بالوسائؿ االتصالية المبلئمة  -4

 كالنشر واإلعبلف وغيرىا.
 كؿ ما يؤدي إلى تحسيف االتصاؿ بيف المنظمة وجميورىا.العمؿ عمى  -5

أف  Cutlip, Center & Broomويرى كؿ مف كاتميب وسنتر وبروـ 
 العبلقات العامة تنيض بمجموعة وظائؼ ىي:

تسييؿ وتأميف انتقاؿ اآلراء بيف طرفيف ىما: الجميور والمنظمة وذلؾ بيدؼ  -1
 خمؽ التوازف بيف سياسات المنظمة مف جانب واحتياجات الجميور مف جانب آخر.

عممية إطبلع المسؤوليف في المنظمة عمى السبؿ المناسبة لتنفيذ البرامج ال -2
 واالتصالية بيدؼ مضاعفة درجة القبوؿ نحو المنظمة.

تقديـ المشورة وتنفيذ البرامج المعدة بيدؼ توسيع دائرة التفاعؿ بيف السياسات  -3
 والعمميات التنفيذية مف جية وزيادة العبلقات اإليجابية مف جية أخرى.

التي فقد ركز بشكؿ أساسي عمى مجموعة الوظائؼ  Canfieldأما كانفيمد 
 :أتيتقـو بيا العبلقات العامة مع الجميور الداخمي، وىي تتمثؿ فيما ي

تفسير وشرح آراء الجماىير الداخمية لئلدارة العميا وذلؾ عف طريؽ توفير  -1
 معمومات عف مواقؼ )آراء واتجاىات( الجميور الداخمي.

الجميور الداخمي تقديـ النصح والمشورة إلى اإلدارة فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع  -2
 بالمنظمة.

الجميور  فيالقياـ بأبحاث لمرأي العاـ وتقويـ تأثير برامج العبلقات العامة  -3
 الداخمي لممنظمة.

 وضع برامج الخطط الخاصة بالعبلقات العامة مع الجميور الداخمي. -4
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العمؿ عمى تمكيف الجميور الداخمي مف التعبير عف وجية نظره لئلدارة وذلؾ  -5
 تخداـ الوسائؿ االتصالية المناسبة لتحقيؽ ذلؾ.باس

وظائؼ العبلقات العامة مع الجميور  Frank Walshوقد ركز فرانؾ والش 
 الداخمي في وظيفتيف:

 حؿ التعارض الطبيعي بيف االىتمامات والمصالح المختمفة لئلدارة والعامميف. -1
 ة والجميور.توفير الطرؽ والوسائؿ االتصالية المناسبة بيف اإلدار  -2

 ويمكف تحديد وظائؼ العبلقات العامة ضمف المحاور األساسية لمتخصصات
 :اآلتيالوظيفية الثبلثة عمى النحو 

 الوظائؼ اإلعبلمية: ( أ
توعية الجميور المنظمة بمخرجاتيا )سمعًا وخدمات( وكيفية االنتفاع منيا أو  -1

 اإلسياـ في تطويرىا.
مية بما يحقؽ مرونة التفاعؿ اإليجابي مع تطوير تقنيات األنشطة اإلعبل -2

 جميور المنظمة.
رفع كفاءة استخداـ وسائؿ االتصاؿ المتاحة بما يحسف مف العبلقات مع  -3

 الجميور ويدفعيا باتجاىات إيجابية.
 وظائؼ االستعبلـ: ( ب
إجراء البحوث المسحية لجميور المنظمة أو لمرأي العاـ وصواًل إلى مؤشرات  -1

 ف مواقفيا مف المنظمة.دقيقة ع
تحميؿ مواقؼ الجميور والرأي العاـ لتحديد اآلثار المترتبة عمييا وسبؿ  -2

 معالجة الجوانب السمبية منيا ودعـ اإليجابية منيا.
تطوير تقنيات استيعاب متغيرات مواقؼ الجميور )حاجاتو ورغباتو( وكيفية  -3

 التحكـ بيا.
 ج( وظائؼ التنسيؽ:

قات العامة مع خطط اإلدارات األخرى في إطار الخطة الشاممة ربط خطة العبل -1
 لممنظمة.
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تصميـ الييكؿ التنظيمي لمعبلقات العامة بما يتفؽ مع موقعيا في الييكؿ  -2
التنظيمي لممنظمة وينسجـ مع بناء العبلقات العامة بيف الوحدات المختمفة في 

 الييكؿ.
ة األخرى في المنظمة بما يمنع برمجة أنشطة العبلقات العامة مع األنشط -3

 التداخؿ أو االزدواجية وكذلؾ التعارض والتقاطع بينيا.
تنسيؽ فعاليات المتابعة ومراقبة برامج العبلقات العامة في إطار مراقبة  -4

 البرامج األخرى في المنظمة ومتابعتيا.

  ميكانيـز وظيفة العبلقات العامة تيويوضح الشكؿ اآل 

 
 

 انؼالقاخ انؼايح:: يهاو ثاَُاا 

 تقـو العبلقات العامة بالعديد مف المياـ، مف أىميا:
البحث: وتعد مف أىـ الوظائؼ التي تقوـ بيا العبلقات العامة، ويقصد بو  .1

كافة الدراسات المتعمقة بقياس اتجاىات الرأي العاـ بيف الجماىير الداخمية والخارجية 
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صة بذلؾ، ومف ثـ القياـ بتقدير مدى نجاح لممنظمة، وجمع البيانات والمعمومات الخا
 الحمبلت والبرامج اإلعبلمية وسائميا المختمفة وفؽ أسس عممية.

التخطيط: ويعني وضع التصورات المستقبمية حوؿ األىداؼ التي تنشدىا،  .2
وحوؿ الجماىير التي تستيدفيا، ومف ثـ رسـ العبلقات العامة بالنسبة لممنظمة في 

تصميـ البرامج اإلعبلمية وتوزيع االختصاصات وتحديد ضوء ذلؾ، مف أجؿ 
 الميزانية البلزمة لئلنفاؽ عمى أنشطة العبلقات العامة.

االتصاؿ: ويعني القياـ بتحديد الوسائؿ اإلعبلمية المختمفة والمناسبة لكؿ  .3
جميور، ومف ثـ تأميف االتصاؿ بالجماىير المستيدفة كالييئات الداعمة ورجاؿ 

ؿ مف ىـ في المحيط الخارجي ليذه المنظمة، وذلؾ مف أجؿ تنفيذ اإلعبلـ وك
 الخطط المختمفة.

التنسيؽ: وىو تحقيؽ االنسجاـ والتناسؽ بيف أقساـ إدارة العبلقات العامة كافة  .4
وبيف اإلدارات األخرى في المنظمة، فيما يتعمؽ باألنشطة التي تقـو بيا إدارة 

باشر مع اإلدارات األخرى، وذلؾ لتحقيؽ نشاطيا العبلقات العامة والتي عمى تماس م
 بفعالية عالية.

التقويـ: وىو قياس النتائج الفعمية المتحققة مف خبلؿ تطبيؽ البرامج  .5
الموضوعة لمعبلقات العامة، وتحديد االنحرافات الحاصمة ومف ثـ وضع اإلجراءات 

 الصحيحة لتقويـ ىذه االنحرافات وضماف فعالية البرامج.
 أَشطح انؼالقاخ انؼايح: :اا ثانث

 :العبلقة مع وسائؿ اإلعبلـ 
وىي تركيز الجيود لتطوير عبلقة ممتازة مع وسائؿ اإلعبلـ، وتحديد أي وسيمة 

مع  اً وثيق اً فالعبلقات العامة ترتبط ارتباط ،أكبر بأنشطة المنظمة اً ر اىتمامظيِ تُ 
الوظائؼ األساسية في أنشطة العبلقات العامة  إحدىاإلعبلـ  إذ يعدوسائؿ اإلعبلـ، 

دوف وجود عبلقة جيدة مع  مف فبل يمكف إطبلؽ حمبلت ناجحة لمعبلقات العامة
وسائؿ اإلعبلـ.  العبلقة الناجحة بيف العامميف في العبلقات العامة ووسائؿ اإلعبلـ 

مى أف تكوف سمعتيـ مبنية ع لذلؾ يجبأساسيا سمعة العامميف في العبلقات، 
الصدؽ والدقة واالحترافية. ألنو في حاؿ تضررت ىذه السمعة فسوؼ يخسر قسـ 
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العبلقات فعاليتو، ألف وسائؿ اإلعبلـ لف تتعامؿ معو، فأي وسيمة إعبلـ لف تأتي 
بأخبار ومعمومات يتصؼ مصدرىا بالخداع والكذب وعدـ الدقة في طرح مواضيعو. 

التعاوف الذي يبديو العامموف في مدى فإف مف ناحية أخرى ىذا مف ناحية أما 
في توفير كؿ ما يحتاجونو مف يتجمى مة مع وسائؿ اإلعبلـ االعبلقات الع

ف ما تريده وسائؿ إذ إموضوعات وصور تثير االىتماـ وفي الوقت المناسب. 
خبار، إنيا تريد األفكار والحقائؽ التي تصمح خمفية األدعاية بؿ الاإلعبلـ ىو ليس 
 ثؿ التطورات الجديدة والمنتجات جديدة وغيرىا مف األمور.لموضوع معيف. م

 :متاف رئيسيتافيوجد لمعبلقة الجيدة مع وسائؿ اإلعبلـ مي
المراقبة: تقوـ وسائؿ اإلعبلـ عمى مدار الساعة بإيجاد وتبميغ قسـ العبلقات  -1

العامة بما يقاؿ عنيا في كافة األوساط الجماىيرية واإلعبلمية، وبذلؾ تستطيع 
حوؿ  اً دقيق اً وسائؿ اإلعبلـ انتباى وفرّ المنظمة الرد بسرعة وبشكؿ فعاؿ ومقنع. وت

كيفية التعبير عف األفكار المرتبطة بالمنظمة، وتواصؿ قسـ العبلقات العامة مع 
وسائؿ اإلعبلـ في حاؿ صدرت مف ىذه الوسائؿ معمومات غير دقيقة عف المنظمة، 

 فتسارع الوسائؿ لتصحيحيا.
طرؽ عرض ونشر رسالة المنظمة: تساعد وسائؿ اإلعبلـ المنظمة في  تطوير -2

ىذا يبقي عمى دقة الرسالة ، و تطوير طرؽ عرض ونشر رسائميا الموجية لمجميور
 ويطور طرؽ فيـ ىذه الرسالة في عقوؿ الجميور.

 :رعاية النشاطات 
أىـ أدوات  مف أحد يإف رعاية النشاطات الرياضية والفنية والترفييية واالجتماعية ى
ويشير نشاط الرعاية  ،التواصؿ لمعبلقات العامة وتتبع معظـ المنظمات ىذا األسموب

في تمويؿ إقامة نشاطات وأحداث تنظميا جيات أخرى،  إلى استثمار المنظمة أمواالً 
مقابؿ عرض اسميا وشعارىا والعبلمة التجارية الخاصة بيا في ىذا النشاط، وىذا 

يا وغاياتيا في زيادة الوعي بعبلمتيا التجارية وتحسيف يخدـ المنظمة في أىداف
بتمويؿ مشروع  Red Bullصورتيا لدى الجميور. عمى سبيؿ المثاؿ قامت شركة 

تنفيذ قفزة مف أعمى نقطة في الغبلؼ الجوي، وأطمؽ عمى ىذا المشروع اسـ 
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Stratosبقبوؿ االشتراؾ  قاـ فريؽ مف خبراء الفضاء والرياضي النمساوي فيمكس ، إذ
كـ بشكؿ سقوط وسرعة  34في المشروع، وبالفعؿ قاـ فيو فيمكس بالقفز مف ارتفاع 

 5واستمرت القفزة لمدة ليذه الغاية، تتجاوز سرعة الصوت في بذلة خاصة مصممة 
مميوف دوالر.  31مبمغ يزيد عف  Red Bullأنفقت شركة  إذثانية.  31دقائؽ و

نيـ إحدث عندما قاؿ مدير العبلقات العامة في الشركة وتجمى السبب مف وراء ىذا ال
دفعة جديدة.  Red Bullقدموا البطؿ الجيؿ الجديد الذي سوؼ يعطي أسموب شركة 

قامت العشرات مف محطات التمفاز حوؿ العالـ بنقؿ مباشر ليذا الحدث، وسجؿ  إذ
مميوف مشاىدة ومبلييف  36فوؽ ي Youtubeعدد مرات مشاىدة عمى موقع 

 .Twitterلتغريدات عمى موقع ا
 :العبلقات مع المجتمع 

ضرورة قياـ المنظمات بعدد مف البرامج الخاصة عمى يجمع العديد مف الباحثيف 
لتحسيف العبلقات مع المجتمع المحيط. فعمى المنظمات أف تبدو بصورة المواطف 

تدعـ  الصالح الذي يدعـ مجتمعو ويسعى لتحسيف جودة الحياة فيو مف خبلؿ برامج
عادة و النظافة، و جمع األمواؿ والتبرعات، و ىذه المجتمع مثؿ برامج حماية البيئة،  ا 

دعـ و برامج التوعية المجتمعية، و األعماؿ التطوعية، و توفير الوظائؼ، و التصنيع، 
االحتفاؿ بالمناسبات. عمى سبيؿ المثاؿ يقوـ بنؾ و المدارس والجامعات باألمواؿ، 

TD  األمريكية بوضع برنامج عمؿ تطوعي لموظفيو في يوـ في الواليات المتحدة
وىذا  ،مواقع يشجرة في ثمان 511 اربيقـو الموظفوف بزراعة ما يق إذاألرض، 

خر آالبرنامج بالتعاوف مع جمعية األشجار المحمية في والية فموريدا. وفي مثاؿ 
ف األنشطة وبعد كارثة الزلزاؿ والتسونامي في الياباف بالعديد م Sonyقامت شركة 

عت مالتبرع بالسمع والمنتجات، وجو إلغاثة المناطؽ المنكوبة، منيا التبرع النقدي، 
والعديد مف  ،لما قدمو الموظفوف اً مساوي اً تبرعات مف موظفييا وقدمت ىي أيضًا مبمغ

ف بالناس و وميتم وفالبرامج األخرى. وىذا يتجمى بالشعار الذي أطمقتو: نحف مقدر 
 والتعاوف يميـ عممنا. التواصؿ، و والكوكب
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 :انًضؤونُح الخرًاػُح واألخالقُح نهؼالقاخ انؼايح: ساتؼاا 

في  لقد رافؽ التطور في مسؤوليات منظمات األعماؿ تجاه مجتمعاتيا تصاعدٌ 
مف أىداؼ  ألف تتبنى إدارة منظمات األعماؿ ىذه مزيداً  ،تأثيرات المجتمع وضغوطو

 كما أدت ىذه الضغوطات إلى أف تتبنى مجتمعات األعماؿ مزيداً  ،المجتمع وتطمعاتو
بحكـ القانوف أو بالمبادرات التي  سواء كاف مفروضاً  ،مف االلتزاـ لمطمب االجتماعي

تقوـ بيا إلرضاء المجتمع وىكذا ظيرت المسؤولية االجتماعية كتفاعؿ لعدة عوامؿ 
 منيا:
 حجوـ منظمات األعماؿ  تصاعد ضغوط المجتمع وتنامييا مع التوسع في

 .وتعقد عبلقاتيا
  كبر لمنظمات األعماؿ في تطوير نوعية الحياة واالرتقاء بياأإسياـ. 
 إسياـ منظمات األعماؿ في تعزيز القيـ اإلنسانية واالجتماعية. 
 مات األعماؿ ووسائؿ عممياظأىمية رضا المجتمع وقبولو ألىداؼ من. 
 دراكو لذاتو  .ولممجتمع التطور في وعي اإلنساف وا 
 تراكـ البحوث العممية النظرية منيا والتطبيقية في ىذا المجاؿ. 

 ،إف منظمات األعماؿ عمى اختبلؼ أنواعيا تحتاج إلى نشاط العبلقات العامة
 ،أىمية الدور الذي تقـو بو العبلقات العامة في المنظمة ولياإلى وذلؾ نظرًا 

يا المختمفة عمى تحسيف الصورة فالعبلقات العامة ىي التي تعمؿ مف خبلؿ أنشطت
يصاليا إلى مختمؼ الفئات التي تتعامؿ معيا المنظمة وتؤثر  ،الذىنية لممنظمة وا 

ومنظمات  ،زبائف، و ووسائؿ إعبلـ ،إلى مورديف ،وتتأثر بيا مف جيات حكومية
 مجتمع مدني وغيرىا ...

ظمات وانطبلقًا مف مسؤولية العبلقات العامة في تحقيؽ التواصؿ بيف المن
 ،ال بد ليا مف أف تتضمف قدرًا كبيرًا مف التفاعؿ اإلنساني واالجتماعي ،وجميورىا

ينبغي عمى المنظمات  ،وأف تحمؿ مضاميف أخبلقية وسموكية ومسؤوليات اجتماعية
 األعماؿ أف تمـز بيا تجاه مختمؼ األطراؼ التي تتعامؿ معيا.
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 أهمية المسؤولية االجتماعية: 
جتماعية بحدود معينة تمثؿ صيغة عممية ميمة ومفيدة لمنظمات إف المسؤولية اال

بمعنى أف الوفاء بالمسؤولية االجتماعية  ،األعماؿ في عبلقاتيا مع مجتمعاتيا
يقؼ في مقدمتيا تحسيف صورة التي لمنظمات األعماؿ يحقؽ ليا العديد مف الفوائد 

والعامميف وأفراد المجتمع وترسيخ المظير االيجابي لدى العمبلء في المنظمة 
أف المسؤولية االجتماعية تمثؿ مبادرة طوعية  رأيناالمجتمع بصورة عامة خاصة إذا 

لممنظمة تجاه أطراؼ متعددة ذات مصمحة مباشرة أو غير مباشرة مف وجود 
كما أف المسؤولية االجتماعية تضفي تحسينا عمى مناخ العمؿ السائد في ، المنظمة
كذلؾ فإنيا تمثؿ  ،التعاوف والترابط بيف مختمؼ األطراؼ وتؤدي إلى إشاعة ،المنظمة

مع التغيرات الحاصمة في حاجات المجتمع وانتقاليا إلى الحاجات  تجاوبا فعاالً 
 .االجتماعية وتحقيؽ جانب مف ذاتية الفرد والمجموعة

يجابية إلدراؾ المسؤولية االجتماعية وتتجسد أىميتيا مف إوىناؾ عدة أوجو 
 ،المتحقؽ لمجيات الثبلث الرئيسة التي ستجني الفائدة مف ىذا االلتزاـ خبلؿ المردود

 .ونعني بيا ىنا المجتمع والدولة والمنظمة
ي مفيـو المسؤولية وىناؾ فوائد أخرى تجنييا المنظمة مف خبلؿ تبنّ 

االجتماعية مف خبلؿ المردود المادي واألداء المتطور والقبوؿ االجتماعي والعبلقة 
 .مع المجتمع وغيرىاااليجابية 

 :مفهوم المسؤولية االجتماعية واألخالقية لمعالقات العامة 
إف المسؤولية االجتماعية بالمعنى العاـ وفي مجاؿ العبلقات العامة بشكؿ خاص 

يقع  ،تعني أف المنظمة إضافًة إلى دورىا في إنتاج وتقديـ المنتجات وتحقيؽ الربح
المجتمع الذي تعيش فيو ، وتجاه العامميف في عمى عاتقيا مسؤوليات اجتماعية تجاه 

وىذا ما يعكسو مفيـو المسؤولية االجتماعية بحسب تعريؼ "البنؾ الدولي"  ،المنظمة
لمفيـو المسؤولية االجتماعية لمشركات عمى أنيا: التزاـ أصحاب النشاطات التجارية 

لمي بأنيا: النمو فيا مجمس األعماؿ العاوالتي عرّ  ،باإلسياـ في التنمية المستدامة
االقتصادي والتقدـ االجتماعي وحماية البيئة مف خبلؿ العمؿ مع المجتمع المحمي 
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بيدؼ تحسيف مستوى معيشة الناس بأسموب يخدـ االقتصاد ويخدـ التنمية في آٍف 
 واحد.

 ،مف أىـ صور دعـ عبلقة المنشأة بالمجتمع ىيفالمسؤولية االجتماعية 
 العامة الجيدة مع المجتمع. والتي تعد مف أىـ المداخؿ

 البعد األخبلقي لمعبلقات العامة:
أف تترؾ انطباعًا لدى جميورىا بأنيا جديرة بالثقة مف إف منظمات األعماؿ البد 

 و...في
والذي مف الممكف أف يساعد المنظمة عمى تحقيؽ الفائدة القصوى مف بيئة 

يؤدي إلى  ،عماؿ وجميورىافانعداـ الثقة بشكؿ كمي أو جزئي بيف منظمة األ ،عمميا
وذلؾ ألنو يخفض مف مستويات النشاط التجاري لممنظمة ويزيد  ،الضرر بمصمحتيا

مف كمفة االتصاؿ والتواصؿ بيف المنشأة وجميورىا وذلؾ لمحاولة إعادة ثقة 
 الجماىير بيا.

ف بناء وتحقيؽ ىذه الثقة يع فيي صمة  ،نشاطًا مف أنشطة العبلقات العامة دّ وا 
يتوجب عمى ممارسي  اآلتيوب، بيف المنظمات وجماىيرىا وبيئاتيا المختمفة الوصؿ

العبلقات العامة أف يقوموا بنقؿ القيـ الكفيمة بتحقيؽ الثقة بيف المنشأة وجميورىا 
، في نقؿ المعمومات ؽوذلؾ بطريقة أخبلقية" أي مف خبلؿ النػزاىة والشفافية والصد

 .ات العامةوىو ما يمثؿ بعدًا أخبلقيًا لمعبلق
وزاد االىتماـ بيا  ،فكرة المسؤولية االجتماعية انتشارًا واسعًا في الستينات وقد القت

المسؤولية االجتماعية نشاطًا  دّ بعد ذلؾ حتى أف كثيرًا مف المنشآت أصبحت تع
 وليس مجرد برامج إضافية أو ثانوية. ،أساسياً 

العديدة والمعتمدة لتطوير وىناؾ عوامؿ عديدة ميمة ُتضاؼ إلى األسباب  -
 المسؤولية االجتماعية منيا:

أف المستيمكيف يقوموف بالتأثير عمى اتجاىات المستيمؾ: ىناؾ دالئؿ متزايدة  -1
 المنظمات لتقوـ بمسؤولياتيا االجتماعية. في
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والحفاظ  ،القوانيف واألنظمة الحكومية: مثؿ قانوف الصحة والسبلمة المينية -2
 عمى البيئة.

الشركة الذاتية: فالشركات ُتغير سموكيا بخصوص المسائؿ مصالح  -3
االجتماعية ألنيا ُتدرؾ أنيا مف خبلؿ ممارستيا لممسؤولية سوؼ تحقؽ أرباحًا 

 أعمى عمى المدى الطويؿ.
 :ًَىرج تُشصىٌ ))أحذ ًَارج انؼالقاخ انؼايح((: خايضاا 

ويقـو ىذا  ،عامةقدـ بيرسوف نموذجًا لؤلداء والممارسة األخبلقية لمعبلقات ال
النموذج عمى افتراض مؤداه أف العبلقات العامة تعتمد في صناعة القرار عمى 

المنظمة تتعرض لممخاطر  أف الحوار بيف المنظمة وجماىيرىا. وخمص بيرسوف إلى
فإف ىذا  اآلتيوب ،الجماىير –عندما تعتمد عمى الحوار في اتجاه واحد مف المنظمة 

عبلقات العامة الحقيقية ال تتحقؽ إال إذا وصمت المنظمة النموذج يدعـ رؤية أف ال
وتمكنت مف تحقيؽ نوٍع مف  ،إلى مستوى االتصاؿ المتماثؿ والمفتوح في اتجاىيف

 ،التكيؼ مع بيئتيا الخارجية. ويسيـ نموذج "بيرسوف" في فيـ سموؾ العبلقات العامة
وتشكيؿ  ،جتماعية لممنظمةمف خبلؿ تحديد طبيعة العبلقة المباشرة بيف المسؤولية اال

السياسة العامة والذي يجعؿ المنظمة تحقؽ االنسجاـ األخبلقي مع البيئة االجتماعية 
 ،التي تعمؿ في إطارىا وتعد جزءًا منيا

 "بيرسوف" تحقيؽ أربعة شروط أساسية وىي:لػ ويتطمب الحوار وفقًا 
 ،المبادراتأف يكوف لممشاركيف في الحوار فرص متساوية في طرح األفكار و  -1

 والتأكيد عمى رؤاىـ وأفكارىـ.

 .تأف يكوف لممشاركيف فرص متساوية في تقديـ تفسيرات وتوضيحا -2

 التفاعؿ والحوار بيف المشاركيف يجب أال يخضع لسيطرة طرؼ آخر. -3

 يكوف لكؿ األطراؼ المشاركة في الحوار درجة متساوية في السمطة. -4
واإلدارة العميا أف تقبؿ بوجود  ،العامةوبناًء عمى ذلؾ يجب عمى إدارة العبلقات 

وىذه المبادئ  ،أساسية حتى يمكف القوؿ بوجود عبلقات عامة فاعمة ثبلثة مبادئ
 ىي:



31 

 

يتوقؼ استقرار المنظمة االقتصادي واالجتماعي عمى دعـ ومساندة الرأي  -1
 العاـ.

ف أف لكؿ أفراد الجماىير الحؽ في المعمومات المتعمقة بالقرارات التي يمكف أ -2
 حياتيـ. فيتؤثر 

التكيؼ مع  مفف المنظمة إف إدارة االتصاؿ المفتوح في اتجاىيف يمكّ  -3
 التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئة المحيطة.

وعمى ذلؾ يمكف القوؿ: إف الممارسة األخبلقية لمعبلقات العامة يمكف أف تتحقؽ 
األخذ والعطاء في وىذا الحوار يتطمب درجة متساوية مف  ،فقط مف خبلؿ الحوار

 ،والذي بدوره يؤدي إلى تحقيؽ الفيـ المتبادؿ بيف المنظمة وجماىيرىا ،العبلقات
ف أداء العبلقات العامة يتحدد وُيقاس بالسموكيات األخبلقية إ :وكذلؾ القوؿ

 واالجتماعية لممنظمة واألفراد.
 :أخبلقيات االتصاؿ في العبلقات العامة 

االتصالية التي يمكف لمخططي برامج العبلقات ىناؾ عدد مف االستراتيجيات 
 دّ وىذه االستراتيجيات تع، العامة االعتماد عمييا في بناء الرسائؿ االتصالية لحمبلتيـ

ف االتصاؿ  ،ة قواعد عامة تحكـ عممية االتصاؿ الفعاؿ في العبلقات العامةنزلبم وا 
ؿ اإلقناعي ىو ذلؾ فاالتصا ،أف يتسـ بصفة اإلقناعمف في العبلقات العامة البد 

 ،االتصاؿ الذي يسعى إلى تحقيؽ التوافؽ بيف مصالح وأىداؼ المنظمة مف جية
مع ضرورة توفر صفة األخبلقية في  ،وحاجات ومصالح الجماىير مف جية أخرى

فاإلقناع غير األخبلقي وىو الذي يتـ فيو دراسة الجميور ورصد  ،ىذا اإلقناع
 رض إقناعو برؤى المنظمة ومصالحيا.حاجاتو ورغباتو وطريقة تفكيره بغ

أما اإلقناع األخبلقي فيو الذي يسعى مف وراء دراسة الجميور إلى تحقيؽ 
وفي الوقت نفسو تمبية حاجات ورغبات الجميور. وذلؾ تأكيدًا عمى  ،أىداؼ المنظمة

ومف ثـ ُيمثؿ جوىر البرامج  ،أف الجميور ُيمثؿ محور عممية االتصاؿ اإلقناعي
 في العبلقات العامة. االتصالية
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ونتيجة لذلؾ فإف الجانب األخبلقي لئلقناع ُيؤكد عمى أف اإلقناع ال يجب أف 
وىذا ما دفع باحثي  ،يستخدـ لمتأثير في اتجاه واحد. ))مف المنظمة إلى الجماىير((

ف اإلقناع ُيفضؿ أف يستخدـ في إطار النموذج المتماثؿ في إاالتصاؿ إلى القوؿ 
عني أف ممارسي العبلقات العامة يستخدموف اإلقناع ليس فقط في مما ي ،اتجاىيف

نما في إطار المصمحة العامة أو مصمحة  ،إطار الترويج لسياسات المنظمة وا 
 الجماىير.
 صهىكُاخ يًاسصٍ يهُح انؼالقاخ انؼايح:: صادصاا 

كوف أنشطة العبلقات العامة تمتد إلى مختمؼ الجيات المتعاممة مع إلى نظرًا 
إضافة إلى تحمميا مسؤوليات اجتماعية وأخبلقية تجاه مجتمعيا  ،ييافالمنظمة وتؤثر 

فمثبًل في  ،ىذه اإلدارة مينييف ذوي احتراٍؼ عاؿٍ في فقد أصبح العامموف  ،وجماىيرىا
األمريكية لمعبلقات العامة بجيود كبيرٍة لتقوية الواليات المتحدة األمريكية فإف الجمعية 

ووضعت مدونة أخبلقية  ،الجانب الميني والسموكي لمعامميف في العبلقات العامة
 لممينة تتضمف ست قيـ أساسية ُتمثؿ سموكيات مينة العبلقات العامة وىي :

نو يتوجب عمى ممارسي العبلقات العامة إ: أي Advocacyالدفاع والمحاماة  -1
 وال تقـو بإفشاء أسرارىا. ،فاع عف مصالح المنظمةالد

 ،: أي التعامؿ مع األطراؼ المختمفة بمصداقية وشفافيةHonestyالنػزاىة  -2
 واالبتعاد عف المبالغة وتحريؼ الحقائؽ.

أف مف ف ممارسة أنشطة العبلقات العامة البد إ: أي expertiseالخبرة  -3
 ومعاييرىا الفنية. يتصؼ بالمينية واحتراـ سموكيات ىذه المينة

 ،: أي اتخاذ القرارات وتحديد المواقؼ باستقبلليةIndependenceاالستقبللية  -4
بعيدًا عف الضغوط والتوجيات التي تحاوؿ التأثير في المواقؼ التي يتطمب 

 مف العبلقات العامة الدفاع عنيا.

باالنتماء : أي الشعور المطمؽ لدى ممارسي العبلقات العامة loyaltyالوالء  -5
 لممنظمة والدفاع عف مصالحيا وعدـ التفريط بيذه المصالح.

: أي التعامؿ بمسؤولية مع المعمومات مع وجوب التوازف fairnessالعدالة  -6
 في التعامؿ مع األطراؼ المختمفة.



32 

 

كيؼ يمكف لمعبلقات العامة أف تسيـ في خمؽ االىتماـ بأخبلؽ  ـ:ميالسؤاؿ الو 
 العمؿ؟

أف تسعى إلى إضفاء المصداقية والشفافية عمى  مف بلقات العامةالبد إلدارة الع
 تقديرات التيويمكف أف ُيساعد عمى تحقيؽ ىذه المصداقية مجموعة مف ال ،رسالتيا

 الوضوح واالبتعاد عف التنميؽ ...وتتسـ بتقوؿ الحقيقة 
ف تحقؽ ىذه المصداقية لمعبلقات العامة ُيساعد في جعميا مينة يمكف االعتما د وا 

مساعدًا  دّ . وبما أف قوؿ الحقيقة ُيعىاعمييا كصمة وصؿ فعالة بيف المؤسسة وجميور 
التخمي عنو حتى لو أدى ذلؾ إلى  اآلتيب يجب ،أساسيًا عمى تحقيؽ المصداقية

لمنظمة. فالقياـ بذلؾ مف الممكف أف ُيحقؽ قدرًا كبيرًا إلى ا حدوث آثار سمبية بالنسبة
وعمى  ،تحقيؽ المصداقية اآلتيبيف المنظمة وجميورىا وب الطيبة ياتمف التفاىـ والن

العكس مف ذلؾ فإف محاولة تجنب قوؿ الحقيقة بالعبارات المضممة أو السكوت قد 
 سمعة المنظمة وصورتيا الذىنية. فييؤدي إلى آثاٍر مدمرة 

عمى ؿ ويمكف لمعبلقات العامة أف تسيـ في خمؽ االىتماـ بأخبلؽ العم
ي والخارجي فعمى الصعيد الداخمي تقوـ العبلقات بتقديـ معمومات الصعيديف الداخم

وتوضيحات حوؿ استخداـ اإلقناع المنطقي والتحديد الصحيح لمصادر المعمومات 
مف الحماس الموجود لدى  التحقؽوتعمؿ عمى  ،وشرح عوامؿ الدقة في البيانات ...

 الزائفة. ياتممارسي العبلقات العامة وتقديـ النقد لمن
أما عمى المستوى الخارجي فيمكف لمعبلقات العامة أف تعمؿ عمى تشجيع 

ورعاية المشاركة  ،الجماىير عمى التعميؽ وتقديـ النقد لممارسييا وأنشطتيا المختمفة
والتعبير عف آرائيـ  ،)مشاركة الجميور في الندوات والنشاطات المختمفة ....(

يمكف لممنظمة أف تحتؿ موقع الصدارة ومقترحاتيـ حوؿ حاجاتيـ ورغباتيـ... وبذلؾ 
 في بيئتيا وبيف جميورىا...

حصاءات أجريت عمى الشعب األمريكي حوؿ العديد مف  بلً مث وفقًا لدراسات وا 
المديريف التنفيذييف في في  % مف الشعب األمريكي ال يثقوف75الشركات تبيف أف 
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الصحيحة والدقيقة حوؿ الشركات األمريكية والوسطاء وذلؾ في إعطائيـ المعمومات 
 أنشطتيـ المختمفة.

 يالمسؤوليات االجتماعية واألخبلقية عمى الصعيديف الداخمي والخارج: 
 عمى الصعيد الداخمي:

مًا في تعزيز الثقة المتبادلة ميتمعب إدارة العبلقات العامة في المنظمات دورًا 
زيز الثقة مع ففي إطار تع ،بيف المنظمة ومختمؼ الجيات الداخمية والخارجية

دارة العبلقات العامة أف إالجيات الداخمية كالعامميف واإلدارة ... فإنو يتوجب عمى 
وذلؾ مف خبلؿ زيادة وعي العامؿ  ،تمتـز بمعايير السموؾ األخبلقي المسؤوؿ

وتوضيح التشريعات واإلجراءات الصادرة عف المنظمة والخاصة بجوانب  ،بحقوقو
يع عاممي المنظمة عمى االشتراؾ في أنشطة المنظمة وكذلؾ تشج ،العمؿ المختمفة

االجتماعية والثقافية وغيرىا... وتعزيز جوانب االلتزاـ بإجراءات األمف والسبلمة 
وتشجيع العامميف عمى التعبير عف آرائيـ واتجاىاتيـ وغيرىا مف القضايا عممًا أف 

وذلؾ بيدؼ  ،نزاىةأف تمارس بمينية عالية وشفافية و مف جميع ىذه القضايا البد 
 رفع الروح المعنوية لمعامميف وتنمية اعتزازىـ ووالئيـ لممنظمة.

 عمى الصعيد الخارجي:
يقر التوجيو االجتماعي واألخبلقي الذي تسير عميو المنظمات الرائدة في 

والمجتمع  ،وتقديـ أفضؿ الخدمات إليو ،لمجتمع المحميإلى االعالـ بضرورة التوجو 
نما يشمؿ المحمي ال يشمؿ  عمى المنظمات والمؤسسات أيضًا األفراد فقط وا 

ف تعزيز الثقة  وجماعات الضغط والمورديف وقادة الرأي ووسائؿ اإلعبلـ... وا 
والعبلقات القائمة بيف المنظمة ومجتمعيا المحمي يتطمب مف العبلقات العامة القياـ 

 بمجموعة مف األمور:
 فاظ عمى نقائيا وسبلمتيا.في الح سياـاإل إذاالىتماـ بالبيئة مف  -1

دراؾ ال -2 ور الحقيقي في نشاطاتيا المؤثرة في المجتمع المحمي قصتمييز وا 
 والعمؿ عمى تقويميا بما يؤثر إيجابيًا في ىذا المجتمع.

 المشاركة في البرامج الثقافية لممجتمع المحمي. -3
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 االستجابة لمتطمبات صحة المجتمع المحمي وسعادتو. -4

 .يا الموجية لممسؤولية االجتماعيةفي اإلعبلف عف أنشطتاتخاذ مبدأ الشفافية  -5
وىذا يتحقؽ مف خبلؿ  ،فالمنظمات تحتاج دائمًا إلى تعزيز صورتيا الذىنية

 ،توجياتيا االجتماعية واألخبلقية التي تصب في خدمة تطمعات مجتمعاتيا المحمية
ة لمعرفة جيات دوري واستقصاءاتوفي ىذا فإف إدارة العبلقات العامة ُتجري دراسات 

شراكيـ في المناسبات الميمة والندوات وكذلؾ  جميورىا تجاه سياسات الشركة وا 
االتصاؿ بوسائؿ اإلعبلـ وتزويدىـ بالمعمومات الصادقة والدقيقة واالستجابة السريعة 

قامة البرامج االجتماعية والثقافية  ،لطمباتيـ وااللتزاـ بالمواعيد المحددة معيـ وا 
 والمشاركة فييا. تعزز مف رفاىية المجتمعوالصحية التي 

جابة عف سؤاؿ   كيؼ يمكف لممسؤولية االجتماعية واألخبلقية أف تقدـ عائدًا حقيقيًا؟وا 
ولكف ثمة أدلة كثيرة عمى أف  ،ليس ىناؾ أي عائد مضموفيمكف القوؿ أنو: 

األخبلقية تساعد ماديًا في خمؽ ظروؼ عمؿ  سياسات المسؤولية االجتماعية
أنيا تجني فوائد  Business in the communityوكمثاؿ تؤكد مجموعًة  ،ابيةإيج

وذلؾ مف خبلؿ التزاـ الشركات األعضاء فييا  ،كبيرة تغطي المنافسة واألداء الوظيفي
والتي تساعد عمى تحسيف تأثيرىا في المجتمع  ،بمسؤولياتيا االجتماعية واألخبلقية

 .رباستمرا
قتصادية يمكف أف تظير عمى شكؿ انطباعات عف المؤسسة فالفوائد االجتماعية واال

تكييؼ سمعة المنظمة وصورتيا الذىنية  اآلتيوب ،تعمؿ عمى إيجاد المنفعة لآلخريف
 مجاالت محددة: ةوفقًا لذلؾ. وتتحقؽ المنافع مف المسؤولية االجتماعية في ثبلث

 تعزيز الصورة الذىنية وسمعة الشركة. -1

 ة ووالءه لمشركة.الزبوف الطيب ياتتعزيز ن -2

 تحسيف معنويات العمؿ وااللتزاـ بو. -3
في ذلؾ مف خبلؿ إيجاد برامج مسؤولية اجتماعية  ميـولمعبلقات العامة دور 

وذلؾ لضماف التفاعؿ بيف المنظمة وجميورىا وتوضيح االىتمامات  ،مشتركة قيمة
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 اً فإف ىذا التعاوف لممصالح المتبادلة ُيشكؿ حافزًا قوي اآلتيوب ،والقضايا المشتركة
 لتشجيع الناس عمى تشكيؿ عبلقات متميزة.

 :انؼالقاخ انؼايح يخرصخصائص وصفاخ : صاتؼاا 

 ،توافر األخبلقيات التي تكفؿ ممارسة العبلقات العامة عمى أسس سميمة -1
وتمتد أبعاد ىذه األخبلقيات لتشمؿ الصدؽ واألمانة والسمعة الطيبة والسموؾ 

وغيرىا مف المعايير والقيـ واألنماط األخبلقية البلزمة لممارسة مينة  ،القويـ
العبلقات العامة ،ومف المعمـو أف السمعة الطيبة واألخبلؽ الفاضمة تعبر 

والذي ىو محصمة تاريخ  ،دعنيا سمات مستمدة مف التاريخ االجتماعي لمفر 
وبصفة  ،األسرة ومستواه الثقافي والتعميمي و الميني ونشاطاتو المختمفة

خاصة نشاطاتو الفكرية والعقائدية وكذلؾ نماذج سموكو وغيرىا مف السمات 
 .التي يمكف في ضوئيا تقدير المستوى األخبلقي لمفرد وسمعتو

 ،واالتزاف العقمي ،عاطفيقوة وتكامؿ الشخصية: ويشمؿ ذلؾ االستقرار ال -2
والقدرة عمى رؤية األشياء واألمور مف وجية نظر  ،والقدرة عمى فيـ الناس

وحسف التعبير عف وجية نظره بوضوح والقدرة عمى التعامؿ مع  ،اآلخريف
والقدرة عمى تكويف صداقات  ،وعدـ االنفعاؿ ،واليدوء ،والتأثير فييـ ،اآلخريف
وأف ينصرؼ اىتمامو إلى كؿ  ،والدبموماسية في التعامؿ مع الناس ،بسيولة

 لمشكبلتيـما ىو خارج الذات ولديو رغبة أكيدة في مساعدة الناس واالىتماـ 
 .ويراعي مشاعر وحقوؽ مف يتعامؿ معيـ ويتصؿ بيـ بحكـ عممو

يساعد ذلؾ عمى اكتساب ثقة  إذالمظير الحسف والبشاشة وخفة الظؿ:  -3
 ىتمامو وتقديره.الجميور وا

في ذلؾ  مستنداً  الموضوعية في األقواؿ واألفعاؿ وفي الحكـ عمى األمور: -4
إلى حقائؽ مدعمة بالبحوث وبالدراسات التجريبية التي توصؿ إلى تفسيرات 
عممية والبعد عف أي صورة مف صور التحيز لشعوره الشخصي أو أي صورة 

ذاتي ،كذلؾ البعد عف مف صور االنحراؼ لتحقيؽ منفعة أو كسب أو غرض 
التأثير المفظي واالعتماد عمى المعمومات وحقائؽ مؤكدة ومدعمة بالتحميؿ 

 .الكمي واالىتماـ بالتفاصيؿ
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 والتأقمـ مع طبيعة ومتطمبات المواقؼ المتغيرة: ،المرونة والقدرة عمى التصرؼ -5
درة العبلقات العامة والق المختصيف في ويتطمب ذلؾ توافر البديية والفطنة في

عمى تحميؿ المواقؼ والتقدير السميـ لؤلمور والحكـ الصائب عمى األشياء 
 .والمواقؼ

ويعني ذلؾ القدرة  ،القدرة عمى االتصاؿ واإللماـ بأساليب وفنوف االتصاؿ -6
عمى الشرح والتفسير باستخداـ أساليب االتصاؿ التي تدعو إلى ثقة 

اإلعبلـ المستخدمة ويقتضي ذلؾ أف تكوف أدوات االتصاؿ أو  ،الجماىير
صادقة وقادرة عمى اكتساب ثقة الجماىير وىو ما يتفؽ مع وظيفتيا 

العبلقات العامة الناجح أف يتجنب أي  مختصاإلعبلمية ومف ثـ يجب عمى 
أدوات إعبلمية يؤدي استخداميا إلى فقداف موضوع النشرة اإلعبلمية لمقدرة 

موضوع النشرة عمى التأثير في الجماىير كذلؾ يجب مراعاة عرض 
ىذا إلى جانب  فيو، يحدث تأثيره المرغوب إذاإلعبلمية في وقت مناسب ب

 مختصاعتماد النشرة اإلعبلمية عمى حقائؽ مؤكدة كما يجب أف يتجنب 
العبلقات العامة الناجح تعرض مضموف النشرة اإلعبلمية لموضوعات لـ 

ذا كاف ال بد مف ذلؾ فعميو أ ،يستقر الرأي بشأنيا بعد ف ينشر ىذا التحفظ وا 
حتى ال يتسبب في زعزعة ثقة الجماىير في األداة اإلعبلمية وفيما تصدره 

 .مف نشرات إعبلمية

اإللماـ باألصوؿ واألسس العممية لمعبلقات العامة وبطرؽ تحميؿ وقياس الرأي  -7
العاـ واتجاىات وآراء المجموعات والجماىير المختمفة التي تتعامؿ معيا 

نوا عامميف أو عمبلء أو مساىميف أو مورديف أو المجتمع المنظمة سواء كا
المحمي أو الجميور العاـ ،وكذلؾ التأثير في ىذه االتجاىات وتوجيييا وكذلؾ 
اإللماـ بالدراسات والعمـو المرتبطة بالعبلقات العامة كعمـ النفس وعمـ 
 االجتماع وغيرىا مف العمـو التي تمقي الضوء عمى مكونات وأبعاد النفس

العبلقات  مختصالبشرية واالتجاىات النفسية لؤلفراد وبذلؾ يكوف في مقدور 
ىذا إلى جانب توافر  ،العامة فيـ الناس وفيـ دوافعيـ لمتصرؼ والتأثير فييـ
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الخبرة العممية في ميداف العبلقات العامة والقدرة عمى اإلعداد السميـ لبرامج 
وتنفيذ الرسائؿ والنشرات  العبلقات العامة والحمبلت اإلعبلمية وتصميـ

وتنظيـ  ةاإلعبلمية وتحديد الوسائؿ اإلعبلمية المناسبة لكؿ موقؼ عمى ِحد
 .المؤتمرات الصحفية والمعارض وغيرىا

وتعني القدرة عمى وضع المعمومات واألفكار عمى  ،توافر ميارات الكتابة -8
ره بدقة بما يساعد عمى سيولة نقؿ أفكا ،الورؽ بوضوح وبإيجاز وبمغة سميمة

حداث انطباع محبب لدى قارئ المادة المكتوبة سواء كانت نشرة إخبارية  ،وا 
ىذا إلى جانب ميارات ، أو نشرات أو كراسات أو تقارير سنوية أو غيرىا

عداد الرسـو البيانية  التحرير واإللماـ بالفنوف التخطيطية كالتصوير وا 
 .والطباعة واستخداـ العينات السمعية والبصرية

ر القدرة البحثية البلزمة إلجراء البحوث والدراسات االجتماعية وفؽ أصوؿ تواف -9
إلى ومتطمبات البحث العممي بما يكفؿ دعـ ومساندة آرائو وتوصياتو المقدمة 

 .إلدارة العمياا

واألمانة  ،توافر خبرة كافية بأساليب جمع البيانات والمعمومات ونشرىا -11
 والصدؽ في عرض ىذه المعمومات.

ميارات اإلبداع واالبتكار والتصور واإلدراؾ وتقديـ أفكار جديدة توافر  -11
 األمر الذي يساعد عمى وضع برنامج عبلقات عامة قوي وفعاؿ.

فمف ، توافر معمومات عامة وعريضة عف مختمؼ مجاالت المنظمة -12
العبلقات العامة عمى عمـ بما يجري داخؿ  مختصاألىمية بمكاف أف يكوف 

المنظمة في مختمؼ مجاالتيا وأنشطتيا وأف يكوف لديو خمفية عريضة عف 
نجازاتيا ومش وعف  ،يا وظروفياكبلتأىداؼ المنظمة وسياساتيا وتنظيماتيا وا 

وىذه كميا ميارات تمكنو مف متابعة  ،خصائص رجاؿ اإلدارة بيا وغير ذلؾ
طط في المنظمة وتقدير آثارىا المحتممة قصيرة وبعيد مختمؼ األنشطة والخ

 الجماىير. فيالمدى 
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  ًالعبلقات العامة  مختص يجب أف يكوف لدى ففي مجاؿ التسويؽ مثبل
معمومات عامة عف سياسات البيع وأساليب بحوث السوؽ وطرؽ التنبؤ 
 بالمبيعات وطرؽ التوزيع وتنمية المبيعات والشراء وخدمات العمبلء وعوامؿ

 .باإلضافة إلى أساليب ووسائؿ اإلعبلف وغيرىا ،تنمية المنتج
  العبلقات العامة معمومات  مختصوفي مجاؿ اإلنتاج يجب أف يكوف لدى

وعف معايير األداء وىندسة اإلنتاج  ،المنظمةفي عامة عف خطوط اإلنتاج 
 .ورقابة الجودة ومناولة المواد وتسييبلت النقؿ والشحف وغيرىا

 تمويؿ يجب أف يكوف لديو معمومات عامة عف الميزانية وفي مجاؿ ال
 .والتكاليؼ وعف كيفية إعداد التقديرات وأف يعتاد لغة التنبؤ

  وفي مجاؿ األفراد يجب أف يكوف لديو معمومات عف طرؽ اختيار العامميف
وأساليب تدريبيـ وسياسات األجور وتقييـ الوظائؼ والحوافز والمزايا 

 .اإلضافية
ىداؼ األأىمية ارتباط برامج واستراتيجيات العبلقات العامة مباشرة بإلى  نظراً 

لماـ  العبلقات العامة ببعض المفاىيـ  مختصيالشاممة لممنظمة فإنو يفضؿ اىتماـ وا 
ساعدىـ عمى يبما  ،وتخصيص الموارد، والتطوير التنظيمي، مثؿ اإلدارة باألىداؼ

 .وأفكار اإلدارة العميااستيعاب النظـ والسياسات اإلدارية وفيـ آراء 
 :الشروط الواجب توافرها في القائمين بأعباء العالقات العامة

أما الصفات األساسية التي ينبغي توافرىا في خبراء العبلقات العامة أيا كاف 
والمقدرة عمى االتصاؿ بالجماىير  ،الشخصية المحبوبة فيي مجاؿ عمؿ المؤسسة

 :واإلعداد العممي والمعرفي
 :المحبوبة الشخصية -1

 :ولكي نتحقؽ مف توافر الصفة األولى ال بد مف وجود الخصائص اآلتية
الجاذبية: ويقصد بيا سماحة الوجو ورقة الحديث وتناسب القواـ وحسف  -

 .الينداـ
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اإلحساس العاـ: أي أف تكوف لديو القدرة عمى الشعور بمدى توافقو مع  -
و يياجـ ومتى ينتظر وأنو يعرؼ متى يدافع أ ،اآلخريف أو اختبلفو عنيـ

كما أف الحرص ضروري حتى ال تؤدي زلة  ،ظروفا أفضؿ لمدفاع أو اليجـو
 .لساف إلى مشكبلت يصعب حميا

الرغبة المستمرة في  مف العبلقات العامةفي حب االستطبلع: ال بد لممشتغؿ  -
فبدوف ذلؾ ، مف، أيف، متى، كيؼ، لماذا ،أف يعرؼ عناصر األحداث: ماذا

 .الحقائؽ ولف يكوف قادر عمى تفسير األحداثلف يحصؿ عمى 
الكياسة: يتوقؼ نجاح رجؿ العبلقات العامة عمى مدى تأثيره في تفكير  -

فالغمطة دائما تولد ، اآلخريف وىو ما يتطمب قدرا مف الدقة والكياسة
 .االمتعاض واالستياء

 ،باالتزاف: يتضمف نشاط العبلقات العامة االتصاؿ باألفراد وخمؽ انطباع طي -
عند الجماىير عف المؤسسة التي تمثميا العبلقات العامة واالتزاف باإلضافة 
إلى أنو يساعد رجاؿ العبلقات العامة عمى مواجية المشكبلت في ىدوء 

 .واتخاذ السياسات الحكيمة التي تؤدي إلى التغمب عمييا
 بلً لآلخريف مقب نو يكوف القائـ بيذه الوظيفة محباً إاالىتماـ باآلخريف: أي  -

 .عمييـ لكي يتعرؼ عمى طريقة تفكيرىـ وأساليب التأثير فييـ

الموضوعية: وىي القدرة عمى النظر بتجرد عف الذات إلى المشكبلت  -
المعروضة والتوصيات المطروحة وأسموب العمؿ والتعرؼ عمى العيوب حتى 

وعدـ التحيز ألي فريؽ عمى حساب  ،ولو كاف مصدرىا الشخص نفسو
 .اآلخريف

: العبلقات العامة عممية مستمرة لبيع األفكار إلى اآلخريف والتأثير ةالحماس -
لما يبيع فأولى بالمشتري أف يزىد في الشراء  وما لـ يكف البائع متحمساً  ،فييـ
 .منو

فبل  ،اليدؼ مف التأثير في اآلخريف يتضمف تغيير أفكارىـ إذ إفاالستمالة:  -
أف يكوف قادرا عمى استمالة الغير لؤلفكار التي  مف بد لرجؿ العبلقات العامة
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يعبر عنيا ويممؾ أف يحمؿ وجيات النظر المعروضة ويكشؼ ما فييا مف 
 .ثغرات قبؿ أف يقدـ أفكاره بطريقة مقنعة

أف  مف االستقامة: ال مكاف لمدجؿ والشعوذة في العبلقات العامة وليذا ال بد -
لوظيفتو ألف نجاحو رىف بثقة  مخمصاً  ميذباً  يكوف رجؿ العبلقات العامة أيضاً 

 .الناس فيو
الخياؿ الخصب: العبلقات العامة وظيفة خبلقة تعتمد عمى االبتكار في  -

مواجية المشكبلت الجديدة والتغمب عمى اآلراء المعارضة أو إضعافيا لكسب 
 .فئات المتردديف

الشجاعة في مواجية الرئيس بأخطائو: مف المطالب األساسية في رجؿ  -
يصبح عبلج  اآلتيوب ،عبلقات العامة الشجاعة في مواجية رئيسو بأخطائوال

عندما  اً ويزداد األمر سوء المشكبلت الناتجة عف ىذه األخطاء مستعصياً 
يوافؽ رئيسو ويدافع عف أخطائو ويتحوؿ إلى تابع ال يعرؼ إال أف يقوؿ نعـ 

 .لكؿ ما يصدر عف ىذا الرئيس دائماً 
وبحث مستمر عف  ،ة عمؿ دائـ وأنشطة متعددةالنشاط: العبلقات العام -

وجيد دائـ لموجيتيا وىذا يعني أف يكوف رجؿ العبلقات  ،عيوب المنظمة
 .عمى العطاء بجيد وافر وبذؿ كبير ومنع الخطأ وقادراً  العامة متحركاً 

 المقدرة االتصالية:-1
ا في د خصائصيحد  تُ لمقدرة االتصالية لخبير العبلقات العامة إلى اوبالنسبة 

 مجموعة مف الميارات ىي:
 ميارات القراءة: وىي ميمة لسببيف (1

الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة مف المصادر المطبوعة أو الخطية سواء  -
وفيـ ما تتضمنو ىذه المعمومات مف اتجاىات مؤثرة  ،كانت عامة أو خاصة

 .المؤسسة في
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عمى استعماؿ الكممات والعبارات  حتى يكوف قادراً  يجب أف يعرؼ المغة تماماً  -
التي تعبر عف أفكاره والتي تتفؽ في مدلوليا مع اإلطار الداللي لمجماىير 

 .التي يخاطبيا
لما يقاؿ وفيمو والقدرة  االستمتاع: تتضمف ميارات االستماع اليقظة تماماً  (2

عمى توجيو األسئمة الصحيحة سواء كاف ذلؾ في استطبلع لآلراء أو التوجيو 
فاألفراد  ،ممناقشة فرجؿ العبلقات العامة ىو الذي يراقب الناس وىو يستمع إلييـل

ما يعكسوف أنفسيـ مف خبلؿ إيماءاتيـ وتعبيراتيـ المصاحبة لكمماتيـ أو حتى  غالباً 
 .وجميع صور االتصاؿ غير المفظي التي تصدر عنيـ ،مف خبلؿ صمتيـ

ئص التي ينبغي توافرىا في الكتابة: القدرة عمى الكتابة مف أىـ الخصا (3
وليس معنى ذلؾ االرتفاع بيا إلى مستوى األدب  ،العبلقات العامةفثي المشتغميف 

نما المقصود الكتابة الواضحة المقنعة الخالية مف المصطمحات المعقدة  الرفيع وا 
فالكتابة وظيفتيا نقؿ األفكار والمعمومات واألحداث وأي شيء ، والكممات الغريبة

وعمى الكاتب أف يمـ بقواعد المغة  ،النقؿ مرفوض في العبلقات العامة يعوؽ ىذا
كما أنيا  ،تماما فأخطاء المغة تسيء إلى رجؿ العبلقات العامة والمؤسسة التي يمثميا

 .تؤدي في بعض األحياف إلى تحريؼ المعنى وتشويش الرسالة
المتحدث التخاطب: وتعني الحديث الجذاب المنطقي المفيـو لنقؿ أفكار  (4

 اً أو جماعة صغيرة أو أفراد كبيراً  سواء كانوا جميوراً  ،والتأثير في أراء المستمعيف
وتوجد باإلضافة إلى تمؾ الشروط شروط تتعمؽ بالمستوى العممي الذي وصؿ ، قبلئؿ

عمى سبيؿ  تيةويستحسف أف تشمؿ اإللماـ بالعمـو اآل ،إليو خبير العبلقات العامة
 منيا: ،الحصر
التسويؽ و  ،االقتصادو  ،القانوفو  ،عمـ االجتماعو  ،عمـ النفسو  ،الصحافةو  ،المغات

 .واإلعبلف
 العالقات العامة مختصياإلعداد العممي والمعرفي ل -1

لذلؾ فيي تتطمب إعدادًا ، إف وظيفة العبلقات العامة مف الوظائؼ المتخصصة
حصوليـ عمى بمعنى ضرورة ، مف جانب المشتغميف بيا متخصصاً  ومعرفياً  عممياً 
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شيادات اختصاص في مجاؿ العبلقات العامة مف جامعة أو معيد أكاديمي معترؼ 
لماميـ الكافي بالموضوعات ذات الصمة ،بو ومف ىذه الموضوعات نذكر ما  ،وا 
 :أتيي

بالفنوف  الصحافة: مف الضروري أف يكوف المشتغؿ في العبلقات العامة ممماً  -
جراء الت حقيقات والمقاببلت وتحرير المقاالت الصحفية كصياغة األخبار وا 

ألف ىذه الفنوف ىي األساس الذي يعتمد عميو في تقديـ مادة  ،واإلخراج
 .االتصاؿ إلى الجميور

ومف جماعة إلى ، عمـ الداللة: تختمؼ دالالت األلفاظ مف فرد إلى آخر -
العبلقات  مختصومف مجتمع إلى آخر لذلؾ كاف مف الضروري ل، أخرى

قدرتيا عمى اإلبانة  إذبعمـ الداللة الذي يدرس األلفاظ مف  العامة أف يمـ
الختبلؼ األفراد والجماعات  والوضوح أو الغموض واإلبياـ طبقاً 

 .والمجتمعات
اإلدارة: يحتاج رجؿ العبلقات العامة إلى معرفة خاصة بالعممية اإلدارية  -

دارة الجماعات، واإلشراؼ، وميارات اإلدارة مثؿ ميارة القيادة وتفويض ، وا 
 ويتطمب أيضاً ، وأداء الخطط والبرامج وغيرىا، وتقييـ األداء، الصبلحيات

معرفة خاصة باليياكؿ التنظيمية لممؤسسات المختمفة ومراكز السمطة واتخاذ 
 .القرار فييا حتى يصؿ إلى األفراد المسؤوليف ومتخذي القرار بسيولة ويسر

العبلقات العامة الذي يسعى إلى تشكيؿ اتجاىات  مختصعمـ النفس: يحتاج  -
أف يكوف عارفا أو بما فيو صالح المنظمة  ،الجميور وتغيير أفكاره وسموكو

 ،والدوافع، وأف يتعمؽ في دراسات اإلدراؾ والتعمـ ،بعناصر العمميات السموكية
 .والشخصية

ىا أصوؿ البحث العممي: يعتمد نجاح العبلقات العامة عمى مدى اعتماد -
ويتضح ذلؾ بصفة خاصة في عممية  ،األسموب العممي ومناىجو في العمؿ

، التعرؼ عمى الرأي العاـ وفي بحوث قياس فعالية برامج العبلقات العامة
مف متطمبات  أساسياً  فاإللماـ بالبحث العممي وبأصولو ومناىجو يعد متطمباً 
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وجميع ، لبحثالعبلقات العامة الناجح إذ يطمب منو تحديد أىداؼ ا مختصي
 .واالشتراؾ في تحميؿ نتائجو ومناقشتيا، المعمومات

خاصة فيما يتعمؽ بإدخاؿ  كبيراً  اإلحصاء: ترتبط األبحاث باإلحصاء ارتباطاً  -
ومناقشة  ،البيانات المجمعة عف آراء الجميور واتجاىاتو وتحميميا إحصائياً 

ف البرمجيات واقتراح التوصيات وىناؾ مجموعة م ،النتائج واستخبلص العبر
العبلقات العامة اإللماـ بيا  مختصاإلحصائية الحاسوبية التي يفضؿ ل

وعمى قدر ما تتحقؽ ىذه الشروط في  ،spssوالتعامؿ معيا مثؿ برنامج 
العبلقات العامة يمكف التنبؤ بمقدار النجاح الذي تحققو ىذه المؤسسة  مختص

 .في االستفادة مف ىذه المينة لبموغ أىدافيا
 :العالقات العامة مختصر اختيا

أصبح العمؿ في ميداف العبلقات العامة يقتضي ضرورة اختيار العامميف في 
 ،ف مسؤولياتيا أصبحت ضخمة وخطيرةإ إذ إدارات العبلقات العامة اختيارا دقيقاً 

إدارات في والمقصود باالختيار ىنا ىو اختيار أفضؿ األفراد المتقدميف لمعمؿ 
فاختيار أفضؿ المتقدميف ووضعو في المكاف المناسب وتوجييـ إلى العبلقات العامة 

أداء العمؿ أو النشاط الذي يتبلءـ مع مواىبيـ وقدراتيـ واستعداىـ ومؤىبلتيـ مف 
كما ينتج  ،شأنو أف يؤدي إلى حسف األداء وتخفيض النفقات واالرتقاء بالمينة نفسيا

وتوافقو مع محيطو وسموكو بالطريقة عنو تحقيؽ الفرد لذاتو في ميداف العمؿ وتكيفو 
 التي تتفؽ مع فكرتو وشعوره بالسعادة والرضا عف نفسو وعممو وغيره

دارات العبلقات العامة إوخطوات األسموب العممي في اختيار العامميف في 
 :يأتيتتمثؿ فيما 
تحميؿ وظائؼ العبلقات العامة وتحديد الميارات واالستعدادات والمؤىبلت  -1

 .فرىا في الفرد الذي يستطيع القياـ بيا بكفاءةالواجب توا
تحميؿ األفراد المتقدميف لتحديد مياراتيـ واستعدادىـ وقدرتيـ ومعرفة  -2

 .مؤىبلتيـ
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المماثمة بيف مقتضيات وظائؼ إدارة العبلقات العامة وخصائص األفراد  -3
يرشح كؿ فرد منيـ لممارسة النشاط الذي يتبلءـ  إذب ،المتقدميف

 .وقدراتو ومؤىبلتوواستعداداتو 
 :العالقات العامةفي االجتماعي الذي يعمل  مختصدور ال

يمكف أف يحدد الكاتب مف وجية نظره ومف خبلصة خبراتو الميدانية 
في االجتماعي المشتغؿ  مختصواألكاديمية أىـ جوانب الدور الذي يمكف أف يمعبو ال

 العبلقات العامة بأربعة جوانب ىي:
 الجانب المعرفي:

 تية:االجتماعي بالمياـ اآل مختصيقـو ال إذ
يا وشرح رسالتيا بمغة واضحة ومبسطة منتعريؼ الجميور بالييئة التي يعمؿ  - أ

 .وسيمة الفيـ
 .شرح سياسة الييئة إلى الجماىير وما يحدث فييا مف تعديؿ أو تغيير - ب
ر حماية الييئة مف أي ىجـو يوجو ضدىا نتيجة نشر أخبار كاذبة أو غي - ت

 .صحيحة
 الجانب الجماهيري:

 .يعمؿ مع الجماىير الداخمية والخارجية مف خبلؿ إذ
مساعدة الجماىير عمى تكويف الرأي العاـ والمستنير بمده بكافة المعمومات  - أ

 .عمى أساس مف الحقائؽ والوقائع ليكوف ىذا الرأي مبنياً 
 .صحيحة وسميمةالتأكد مف أف جميع األخبار التي تنشر عمى الجماىير  - ب
 .مد الييئة بكافة المعمومات والتطورات التي تحدث في الرأي العاـ - ت

 الجانب اإلداري:
 :تيةيعمؿ رجؿ العبلقات العامة عمى مساعدة اإلدارة مف خبلؿ المياـ اآل إذ

 .بيف جماىيرىا الداخميةالمنظمة تييئة جو صالح في  - أ
 .ياساتيا في فئات جماىيرىا المختمفةمد اإلدارة العميا لمييئة برد فعؿ س - ب
 .بحث وتحميؿ وتمخيص جميع المسائؿ التي تيـ اإلدارة العميا ورفعيا إلييا - ت
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مساعدة وتشجيع االتصاؿ بيف المستويات اإلدارية العميا والمستويات اإلدارية  - ث
 .األخرى وبالعكس في داخؿ الييئة

عماليا تمقى االىتماـ والتأييد الكافي التأكد مف أف أىداؼ الييئة وأغراضيا وأ - ج
 .مف فئات الجماىير المختمفة

 الجانب التكاممي:
يا عمى التنسيؽ بيف اإلدارات منتعمؿ العبلقات العامة والمشتغموف  إذ

المختمفة في الييئة لتحقيؽ االنسجاـ بيف الييئة وجماىيرىا الداخمية والخارجية كما 
 .ة ولممستويات اإلدارية في المنظمات المختمفةتعمؿ كمستشار ألعضاء مجمس اإلدار 

 العالقات العامة: مختصمسؤولية 
ليست كؿ المؤسسات أو الشركات أو المنظمات الرسمية أو غير الربحية لدييا 

فإذا كانت تمؾ  ،دائميف فييا مختصيفاىتماـ بالعبلقات العامة وتقوـ بتوظيؼ 
تكتفي بالتعاوف مع خبراء في المؤسسات أو الشركات أو المنظمات صغيرة فقد 

 العبلقات العامة لتنفيذ برامج محددة.
 ،وكمما كبرت الشركات أو المؤسسات وازداد إحساس اإلدارة بأىمية العبلقات العامة

وتبرز أىمية دور رجؿ العبلقات العامة  ،فإنيا ستقـو بمياميا بشكؿ منتظـ ومستمر
األمر فاف دور العبلقات العامة ذو أماـ اإلدارات لممؤسسات والشركات وفي حقيقة 

 شقيف:
 : أف يعمؿ عمى الحيمولة دوف وقوع المؤسسة في مشكبلت أو كوارث.أوالً 
 : أف يعمؿ عمى حؿ عواقب المشكبلت أو الكوارث التي تواجو المؤسسة.ثانياً 

بمقدرتو عمى  يجب أف يكوف متصفاً  ،العبلقات العامة بدوره كامبلً  مختصولكي يقـو 
عمى الكتابة بمغة  ويجب أف يكوف قادراً  ،استخداـ وسائؿ االتصاؿ وفيـ إلمكانياتيا

كما يجب أف يكوف لديو المقدرة عمى  ،عربية سميمة ومعرفة بأسموب الكتابة الصحفية
ومف الميـ أف يكوف لديو إلماـ بعمـ  ،البحث العممي واستخداـ مناىج البحث المبلئمة

وأف  ،النفس وعمـ االجتماع كي يفيـ شخصيات الذيف يتعامؿ معيـ االتصاؿ وعمـ
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لماـ بالجوانب والمسؤوليات القانونية ، يكوف لديو فيـ لطبيعة عمؿ وأىداؼ مؤسستو وا 
 لشركتو نحو المجتمع.

وأف يتمتع بمقدرتو السريعة  ،ىذا ويجب أف يتسـ رجؿ العبلقات العامة بالموضوعية
كما يجب أف يناؿ ثقة رؤسائو وقبوليـ  ،عمى تحميؿ الرسائؿ التي تصمو مف الجميور

 ،كما يجب أف يممؾ المقدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ بالجميور المتنوع ،لدوره في الشركة
 يستطيع كسب ثقتيـ وقبوليـ لو. إذب

 :أتيا يورأى دومينيؾ أف رجؿ العبلقات العامة معني بم
: التأثير في الرأي العاـ والعمؿ عمى المحافظة عمى وجود رأي عاـ مرغوب فيو أوالً 

ف ميمتو جمع المعمومات مف الجميور حوؿ آرائيـ إوكذلؾ ف ،تجاه الشركة /المنظمة
 ،وتقديميا إلى اإلدارة العميا بيدؼ تسييؿ قراراتيا اإلدارية ،وتفسير ىذه المعمومات

 قرارات تنسجـ مع الرأي العاـ.والعمؿ عمى اتخاذ 
: القياـ باالتصاؿ وذلؾ إلبراز ما تقوـ بو المنظمة لمجميور الذي يعنيو ما تقوـ ثانياً 

لذا فاف مف وظيفة رجؿ العبلقات العامة أف يشرح لمجميور ما تفعمو  بو المنظمة.
اؿ لذا فاف االتص ،عرفة مشاعر الجماىير نحو المنظمةموىو معني كذلؾ ب ،المنظمة

 اتجاىيف.في في العبلقات العامة كما أسمفنا ىو اتصاؿ 
فالعبلقات العامة يتـ تصميميا لتمبي أىداؼ  ،: القياـ بميمة إدارية استشاريةثالثاً 

المنظمة /الشركة ولتتكيؼ مع ظروؼ التغيير. لذا فاف العبلقات العامة تقدـ إلى 
وىي نشاط مخطط لو منظـ  ،ةاإلدارة العميا مشورتيا مف خبلؿ تقييـ برامج المنظم

 وموجو نحو تحقيؽ أىداؼ محددة.
 العبلقات العامة. وىي: يمختصوقد حدد شوارتز مسؤوليات 

 قياس اتجاىات الجميور التي تيـ الشركة.-1
ثر القرارات واألفعاؿ والتصريحات التي يتـ اتخاذىا في أالتشاور مع اإلدارة في -2

 .يالجميور الداخمي والجميور الخارج
 تطوير مواقؼ مسموعة في السياسات العامة.-3
 تواصؿ وجيات النظر واألفكار مع صناع القرار في الشركات.-4
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مف نشاطات العبلقات الحكومية واالستشارة مع اإلدارة في األفعاؿ  أف يكوف جزءاً -5
التي يتـ اتخاذىا مع التشريعات الحالية أو المقترحة أو االتجاىات التي تؤثر في 

 ت الشركة.عمميا
صياغة السياسات والبرامج المصممة لتشجيع اتجاىات الجميور المرغوبة تجاه -6

 الشركة والحفاظ عمييا.
إدارة العبلقات الصحفية واإلشراؼ عمييا بما فييا عمؿ النشرات الصحفية -7

 وتوزيعيا.
 لتنسيؽ مع رؤساء األقساـ حوؿ صياغة وجدولة ما سيتـ نشره.ا-8
وتحميؿ ما تكتبو الصحافة  ،ت لما يتـ نشره حوؿ الشركة وأعماليااالحتفاظ بممفا-9

 المعارضة أو المؤيدة ومناقشتو مع المسؤوليف والقياـ بالتوصيات الضرورية.
مساعدة مديري األقساـ واإلدارات في تطوير وتنسيؽ البرامج التي ستشارؾ  -11
 يا الشركة في مناسبات خاصة.في

لقاء خطب أماـ المجموعات التنسيؽ والمساعدة في ظ -11 يور أفراد الشركة وا 
 واألندية والمؤتمرات والمنظمات.

تحضير الميزانية التقديرية لقسـ العبلقات العامة والموافقة عمى صرؼ ما -12
 يخصص لو لمقياـ بأعمالو.

لمعبلقات  التخطيط واإلشراؼ عمى الحمبلت اإلعبلنية إذا كاف اإلعبلف تابعاً -13
 العامة.

في األندية والمؤسسات والروابط  إسيامياسيؽ عضوية الشركة ومدى تن-14
 المختمفة.

دارتيا.-15  اإلشراؼ عمى سياسة التبرعات وا 
 الموافقة عمى طمبيات المواد الضرورية لسير أعماؿ قسـ العبلقات العامة.-16
اإلشراؼ عمى برامج االتصاؿ لممستخدميف في الشركة بما فييا إصدار صحيفة -17
 كة.لمشر 
 تنسيؽ وترتيب المطبوعات والمواد األخرى لممساىميف.-18
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 التخطيط وتحديد الميمات واإلشراؼ عمى موظفي قسـ العبلقات العامة. -19
 القياـ بميمات محددة مف قبؿ رئيس شركة.-21

خبير العبلقات العامة )ميندس المطافة( ىمو كسب تأثير الرأي العاـ  دّ يعو 
والعبلقات العامة  ،مؤسسة عف طريؽ اإلعبلـ واإلقناع والحقيقةالنشاط إلى بالنسبة 

عنده ىي فرع مف اليندسة االجتماعية التي تعتمد عمى المطؼ والكياسة والذوؽ 
يجاد التقارب واالنسجاـ والتكييؼ والود والمحبة المتبادلة.  واالبتسامة ونشر الحقيقة وا 

 :تيةالصفات اآل العبلقات العامةفي ويجب أف تتوفر في العامميف 
قناعيـ بمباقة -1 العبلقات العامة يوجو الناس  مختصفالقدرة عمى معاممة الناس وا 

 فظ والعبارة وقوة الشخصية وبالبشاشة.مويرشدىـ بال
الذكاء العاـ والذكاء الخاص في حسف التصرؼ مع الناس وفي فيـ المشكبلت -2

يجاد حموؿ حاسمة ليا. موضوعياً  فيماً   وا 
عمى الكتابة الجيدة والتعبير الواضح الدقيؽ والكبلـ المؤثر السمس والتفكير القدرة -3

 المنظـ المنطقي.
 تامة بفنوف وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري.الدراية ال-4
 االتزاف والقدرة عمى التعاوف.-5
 الشجاعة وتحمؿ المسؤولية والقدرة عمى القيادة.-6
وجيو المنتجيف في مجاالت الفف والرسـ وت ،الذوؽ السميـ والقدرة عمى النقد الفني-7

 وعمؿ الممصقات أو إقامة المعارض.
 دراية بفنوف الطباعة واإلخراج والعرض.-8
 القدرة عمى تكويف عبلقات طيبة بالقادة والمسؤوليف والنقابات.-9

يجاد الحموؿ المناسبة لممشكبلت. -11  القدرة عمى االبتكار وا 
 العامة ال يداري وال يمبس الحؽ بالباطؿ. فموظؼ العبلقات ،الخمؽ القويـ-11

 :المنظماتالعالقات العامة في  مختصمزايا 
 :أتيالعبلقات العامة بما ي مختصيمتاز أداء 
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ويعرؼ طبيعة التنظيمات غير  المنظمةيعرؼ الخمفيات الخاصة بمشكبلت  - أ
نيـ مما الرسمية التي قد تربط بعض األفراد بغض النظر عف المستوى اإلداري لكؿ م

 .واقعية مختصيجعؿ الحموؿ التي يفترضيا ال
ومعالجتو المستمرة لمشكبلتيا يجعمو يكتسب خبرة المنظمة طوؿ خبرتو داخؿ  - ب

 .متخصصة في عبلج ىذا النوع مف المشكبلت
عمى اإللماـ  مما يجعمو قادراً  ،منظمةالفي يحظى باحتراـ وتقدير العامميف  - ت

بالتفاصيؿ المتعمقة بحقائؽ الموقؼ وال يمقى الحرج الذي قد يواجيو الباحث الخارجي 
 .عند االتصاؿ بيؤالء األفراد

التي قد يطمع عمييا مف خبلؿ بحثو لممشكبلت أو المنظمة يحافظ عمى أسرار  - ث
 .تطبيقو لبرامج أو خطة العبلقات العامة

 :العالقات العامة مختصعيوب 
 ىذه العيوب ناتجة عف طبيعة عممو:

قد يفقده نقطة القدرة عمى تصور حموؿ ابتكاريو  المنظمةمعايشتو لمشكبلت  - أ
 .وغير تقميدية

تجعمو في حرج  المنظمةالعبلقات الوظيفية التي تربطو ببعض األفراد في  - ب
 عندما يضطر إلسداء النصح بشأف تعديؿ بعض طرؽ أداء أو سموؾ ىذه القيادات

 .اإلدارية كجزء مف التوصيات بتحسيف العبلقات مع الجميور
لما كانت خبرتو محصورة ببعض النوعيات مف المشكبلت المتكررة تقؿ قدرتو  - ت

 .عمى مواجية مشكبلت جديدة أو إعداد خطط مف طراز مختمؼ
وخاصة إذا كانت لو ىو ، ما يكوف رأيو غير محايد أو ينظر إليو ىكذا كثيراً  - ث

  .عبلقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشكمة محؿ البحث نفسو



51 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث

 ذُظُى انؼالقاخ انؼايح

 
 ىداؼ التعميمية: المخرجات واأل

 دارة العبلقات العامة في الييكؿ التنظيمي لممنظمة. إالتعرؼ عمى موقع  -

 التعرؼ عمى التنظيـ الداخمي ألجيزة العبلقات العامة وفيـ خطواتو.   -

 لماـ باألشكاؿ التنظيمية ألجيزة العبلقات العامة.اإل -

 دارة العبلقات العامة. إالتعرؼ عمى أساليب تنظيـ العمؿ في  -
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 يقذيح: 

تيدؼ الوظيفة التنظيمية في المنظمة إلى تحقيؽ التكامؿ بيف الطاقات البشرية 
التخصصات في إطار المتاحة لممنظمة باالعتماد عمى فكرة تقسيـ األعماؿ وتجميع 

األدوار الوظيفية والوحدات التنظيمية. كما تحقؽ التنسيؽ بيف جيود األفراد وقدراتيـ 
باالعتماد عمى فكرة تحديد المسؤوليات اإلدارية والمناصب الوظيفية، بمعنى أف 
 ،الوظيفة التنظيمية تميد لتطبيؽ مبدأ الشخص المناسب في المكاف المناسب

بتوصيفيا المسؤوليات واختصاصات الوحدات اإلدارية وصبلحيتيا، وكذلؾ لواجبات 
األدوار الوظيفية وصبلحياتيا، ثـ تحديد الميارات المطموبة لتمؾ الوحدات اإلدارية، 
وكذلؾ الميارات المطموبة لؤلدوار الوظيفية "المؤىبلت" بما يضمف المطابقة بيف 

 .اومكانتيفي الوحدات اإلدارية  ىيكؿ الوظائؼو الوظيفة وشاغميا، 
وتحقؽ وظيفة التنظيمية إلدارة العبلقات العامة مجموعة فوائد يمكف رصد 

 :يأتيأىميا فيما 
 تحديد السمطة الممنوحة لمفرد وأوجو ممارستيا. -1
 تحديد العبلقات بوضوح بيف األفراد العامميف في اإلدارة. -2
يتـ تفادي إسناد أعماؿ أو  إذوالوظائؼ بف مف التوزيع العممي لؤلعماؿ تمكّ ال -3

 وظائؼ لؤلفراد بناء عمى عوامؿ شخصية.
القضاء عمى االزدواجية في العمؿ وذلؾ مف خبلؿ التقسيـ الموضوعي  -4

 لمعمؿ.
التنسيؽ بيف النشاطات المختمفة بفعالية حتى يمكف بناء عبلقات إدارية  -5

 مناسبة بيف الوحدات التنظيمية المختمفة.
ؾ عف طريؽ خطوط السمطة نقؿ القرارات إلى جميع أجزاء المنظمة وذل -6

 واالتصاؿ.
 يىقغ إداسج انؼالقاخ انؼايح فٍ انهُكم انرُظًٍُ نهًُظًح:أولا: 

في مف خبلؿ ما تقّدـ الحظنا أف نشاط العبلقات العامة الناجح يؤثر كثيرًا 
إدارة العبلقات العامة األنشطة األخرى ويتأثر بيا أيضًا، وىذا يقتضي بأف تكوف 

ُيحتـ عمى المنظمة  اآلتيعمى اتصاؿ دائـ ووثيؽ مع اإلدارة العميا لممنظمة، وب
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الراغبة في االستفادة القصوى مف نشاط العبلقات العامة أف تجعؿ مركزىا أو موقعيا 
قريبًا جدًا مف اإلدارة العميا في الييكؿ التنظيمي لممنظمة، وذلؾ مف أجؿ إتاحة 

لمدير إدارة العبلقات العامة لممشاركة الفعمية باتخاذ القرارات اليامة في المجاؿ 
المنظمة، وفي رسـ السياسات العامة ليا والتي تعكس فمسفة ىذه المنظمة 
ومسؤولياتيا االجتماعية تجاه فئات الجماىير المختمفة، مف أجؿ تحقيؽ خدمة 

 المنظمة في ىذا المجاؿ عمى أحسف وجو.
 ف ىما:ااىوىنا يوجد اتج

االتجاه األوؿ: يرفع مف مستوى إدارة العبلقات العامة إلى مستوى اإلدارة العميا 
يجعؿ مديرىا يشغؿ منصب نائب المدير العاـ، وىذا مف أجؿ االعتراؼ  اآلتيوب

بمدى أىميتيا لممنظمة، وإلمكانية تفضيميا عمى بقية اإلدارات لكي يتسنى لمديرىا 
ير العاـ وبيف بقية التنظيـ، ولكي يتمكف مف تحقيؽ القياـ كصمة وصؿ بيف المد

التنسيؽ والتكامؿ بيف إدارتو وكافة أعماؿ اإلدارات األخرى في المنظمة، ومف أجؿ 
ضماف تسييؿ عمؿ إدارة المنظمة والحصوؿ عمى أفضؿ النتائج وأسمى األىداؼ. 

 ( يوضح موقع العبلقات العامة في الييكؿ التنظيمي:1والرسـ )
 
 
 
 
 
 
 

األخرى في يضع إدارة العبلقات العامة بموازاة مراكز اإلدارات فأما االتجاه الثاني: 
المنظمة بيدؼ التسييؿ عمى مديرىا ميمة التفاىـ مع تمؾ اإلدارات في رسـ الخطط 

 (:2ووضع السياسات لتحقيؽ األىداؼ المنشودة. كما ىو مبيف في الرسـ )
 
 

 المدير العاـ

 مدير إدارة العبلقات العامة

مدير 
 اإلدارة
 المالية

مدير 
الشؤوف 
 القانونية

مدير 
 إدارة
 اإلنتاج

مدير 
 إدارة
 األفراد

مدير 
 إدارة

 اإلعبلف

مدير 
 إدارة

 المبيعات
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 : انرُظُى انذاخهٍ ألخهزج انؼالقاخ انؼايح :ثاَُاا 

إف الييكؿ التنظيمي ألية مؤسسة أو جياز تنفيذي، يمثؿ نقطة االنطبلؽ ألية  
اإلطار الذي يضـ المجموعات المختمفة مف الوظائؼ  دّ عممية تنظيمية أخرى، فيو يع

طبقًا لمشكؿ أو النموذج الذي حددتو اإلدارة، والذي ينتج عنو النظاـ أو الترتيب 
المجاؿ الذي يعمؿ فيو األفراد بكفاءة  دّ المنطقي والعبلقات التعاونية. كما أنو يع

 ونجاح لتحقيؽ اليدؼ المنشود.
أو إعادة تنظيـ ألي جياز، ال بد مف وفي حالة إعداد تنظيـ جديد  

 اآلتي:في مراعات عدة عوامؿ تتمخص 
تحديد أوجو النشاط المطموب ممارستيا لتنفيذ السياسات المحددة  -1

 والخطط المرسومة التي عف طريقيا يتحقؽ اليدؼ المطموب.
دات حتقسيـ وتجميع أوجو النشاط ومجاالتو في شكؿ شعب أو و  -2

 ص وتسييؿ اإلشراؼ.عمؿ، لتحقيؽ المتخص
تحديد وتعريؼ السمطات التي تمنح لكؿ رئيس أو مشرؼ، لضماف  -3

 تحديد العبلقات بيف األقساـ والشعب. اآلتيوب ،حسف أداء العمؿ
مدى االستفادة مف المجاف، وكيفية تنسيؽ جيود المجاف مع وحدات  -4

 العمؿ وتجميعيا في شكؿ مترابط مف خبلؿ جياز تنظيمي واحد.
صميـ التنظيـ بالشكؿ الذي يحقؽ األىداؼ المرسومة إيجابيًا مع عدـ ت -5

 األفراد والعبلقات اإلنسانية. تإىماؿ الجانب الشخصي في التنظيـ ومشاكبل

 نائب أو مساعد المدير العاـ 

مدير إدارة 
العبلقات 
 العامة

 المدير العاـ

 مدير إدارة
 اإلنتاج

 إدارةمدير 
 األفراد

 مدير إدارة
 اإلعبلف

 مدير إدارة
 المبيعات
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ىذا ويعتقد أف األسموب األفضؿ إلعداد التنظيـ الداخمي لمؤسسة ما أو أحد 
خارجية كمكاتب  ختصةمأف يتعيد بميمة إعداد التنظيـ لجية ىو أقساميا الرئيسة، 

كما جرى  ،التنظيـ واإلدارة أو مراكز التطوير اإلداري أو الجماعات والمعاىد العممية
في العراؽ بإسناد ميمة إعداد تنظيـ أغمب المؤسسات إلى المركز القومي 
لبلستشارات والتطوير اإلداري بالتعاوف مع ذوي االختصاص في المؤسسة المعنية، 
فالجية الخارجية فضبًل عف كونيا أقدر عمى مبلحظة العيوب ونقط الضعؼ بتجرد 

صمحة خاصة سوى مصمحة العمؿ وتنفيذ فإنيا جية محايدة ليست ليا م ،وموضوعية
 أخذ في الحسبافأف يمف كما ال بد  ،تكوف توصياتيا مقبولة اآلتيميمتيا بنجاح وب

عند إعداد التنظيـ، النواحي اإلنسانية والسيكولوجية، مف خبلؿ دراسة ميدانية 
وموضوعية لطبيعة عمؿ المؤسسة وأىدافيا وأنشطتيا والبيئة التي تعمؿ فييا 

 ة.المؤسس
ال يكوف مبالغًا فيو  إذيتصؼ الييكؿ التنظيمي المعد بالمرونة والبساطة، بو 
حدات، بيدؼ إبراز بعض و إضافة إلى عدـ التوسع في إنشاء الشعب وال، أو معقداً 

المياـ والواجبات الفرعية أو الثانوية، مما قد يؤدي ذلؾ إلى تعدد وكثرة الرؤساء وقمة 
 المرؤوسيف.

بتسمسؿ القيادة والمسؤولية لتوضيح العبلقة بيف الرؤساء كما يجب االلتزاـ 
أف يتعامؿ المرؤوس مع رئيس واحد فقط بما يحقؽ  كذلؾ يفترضو والمرؤوسيف، 

المسؤولية اإلدارية، ويحدد التسمسؿ القيادي مف أعمى إلى أسفؿ، ويزيد مف فاعمية 
 الفرد في عممو.

ضعوف مباشرة لرئيس ومف جية أخرى أف ال يزيد عدد األشخاص الذيف يخ
واحد عمى القدر المناسب، حتى يستطيع أف ينسؽ بيف جيودىـ ويوجييـ بكفاءة، 
ولو أنو ال يوجد عدد مثالي لؤلشخاص الذيف يخضعوف لرئيس واحد أو يمثموف نطاؽ 

 طبيعة العمؿ ونظامو وكفاءة العامميف.إلى تمكف مناسب، فذلؾ يعود 
 هزج انؼالقاخ انؼايح:خطىاخ انرُظُى انذاخهٍ ألخ: ثانثاا 

ىناؾ عدة خطوات ال بد مف مراعاتيا، عند إعداد تنظيـ داخمي جديد ألي 
 جياز عبلقات عامة، وىي:
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عو ضإنو ال يوجد تنظيـ نموذجي يمكف و  إذتحديد وتعريؼ اليدؼ،  -1
نما التنظيـ يوضع في ضوء الظروؼ العوامؿ المحيطة  ألي قسـ عبلقات عامة، وا 

 أىداؼ القسـ تحدد مبلمح التنظيـ. إذ إفا، بالمؤسسة وأىدافي
تحديد الواجبات المطموب تنفيذىا مف قسـ العبلقات العامة، لتحقيؽ  -2

أف بعض ىذه الواجبات وأوجو النشاط، سوؼ تكوف رئيسة  في أىدافو، وال شؾ
 وبعضيا ثانوي، ولكنو يجب تحديد كؿ منيا.

بية في شعبة أو وحدة تجميع أعماؿ ووظائؼ العبلقات العامة المتشا -3
واحدة حسب طبيعة تخصصيا، لتجنب االزدواج والتداخؿ في العمؿ والمياـ وأوجو 

جبات افكثيرًا ما يسبب االزدواج في العمؿ والو  ،النشاط التي تؤدييا وحدات مختمفة
نوعًا مف االلتباس، ويبدد الجيود واألمواؿ، ويؤخر اتخاذ القرار في العديد مف 

 األمور.
تحديد اختصاصات الشعب والوحدات التابعة لقسـ العبلقات العامة،  -4

وتحديد الشخص الذي يشرؼ عمى كؿ منيا ويتحمؿ أعباءىا، كما يجب أف يقترف 
تحديد االختصاصات تحديدًا لمسمطات التي تساعد في تنفيذ ىذه االختصاصات 

 بشكؿ أفضؿ.
قات العامة، تعييف أفراد مؤىميف مف ذوي الكفاءة في مجاؿ العبل -5

 يـ داخؿ القسـ أو الشعبة.بلمزاولة وتنفيذ المياـ واألعماؿ التي ستناط 
تعريؼ كؿ فرد مف األفراد العامميف بقسـ العبلقات العامة بواجباتو  -6

واختصاصاتو وعبلقتو باآلخريف في التنظيـ الداخمي لمقسـ أو المؤسسة، ويجب أف 
نجاح عمؿ قسـ العبلقات العامة  يفلما لذلؾ مف أثر  ،يتـ ذلؾ بوضوح تاـ

 وتنظيمو.
 األشكال انرُظًُُح ألخهزج انؼالقاخ انؼايح:: ساتؼاا 

اتضح مما تقدـ، ضرورة ميمة إلعداد تنظيـ جيد وسميـ ألجيزة العبلقات العامة، 
ليذا التنظيـ فائدة في  أف لغرض قياميا بمسؤولياتيا وأعماليا بكؿ كفاءة ونجاح، كما

العناء، والتقميؿ مف ىدر الطاقات والجيود واألمواؿ، ومحاولة تجنب اإلسراؼ و 
دوف اإلخبلؿ بالمبادئ اإلنسانية، مف الوصوؿ إلى اليدؼ بأقصر طريؽ ممكف، 
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كما ييدؼ التنظيـ إلى إيجاد روح التعاوف ووحدة  ،والقيـ األخبلقية لمعبلقات العامة
 اليدؼ بيف العامميف في مجاؿ العبلقات العامة.

آخر،  إلى أف أسموب تنظيـ أجيزة العبلقات العامة، يختمؼ مف جيازفي  وال شؾ
 تبعًا ألىدافيا ولؤلىداؼ العامة لممؤسسة. مما ال يمكف التوقع أف يكوف ىناؾ نموذجٌ 

لتنظيـ أجيزة العبلقات العامة يصمح استخدامو دائمًا في جميع أنواع  واحدٌ 
ال بد مف  إذبشكؿ دائـ،  نفسو جيازالمؤسسات، وكما ال يمكف البقاء عمى تنظيـ ال

 آخر انسجامًا مع المتغيرات والظروؼ المستجدة.إلى وقت  مفإعادة النظر فيو 
في التنظيـ االنسجاـ مع أىداؼ المؤسسة وأنشطتيا ونوعية  ىراعويتطمب أف يُ 

عمى تحقيؽ أىداؼ جياز العبلقات القدرة الجماىير التي تتعامؿ مع المؤسسة، و 
 خاص وأىداؼ المؤسسة بشكؿ عاـ. العامة بشكؿ

ومف البدييي أف تنظيـ جياز العبلقات العامة كحاؿ األجيزة االخرى يتأثر بعدة 
عوامؿ خارجية وداخمية، منيا المركز المالي لممؤسسة وحجميا وطبيعة وحجـ نشاط 
المؤسسة، إضافة إلى طبيعة األىداؼ المطموب تحقيقيا مف قبؿ جياز العبلقات 

جـ األنشطة والمسؤوليات التي ستوكؿ لو. كما يتأثر تنظيـ العبلقات العامة، وح
 العامة بعدد فئات الجماىير ونوعيتيا التي تتعامؿ معيا المؤسسة.

إف تقسيـ جياز العبلقات العامة إلى عدة مستويات متدرجة أو تشكيبلت حسب 
الوحدة مف  ف كؿ فرد مف األفراد العامميف في الشعبة أواختصاصيا وسمطاتيا، يمكّ 
 مجيود منتج لتحقيؽ أىداؼ الجياز. مف تقديـ أقصى ما يمكف تقديمو

ألساس الذي يتـ بموجبو تقسيـ وتوزيع وأعماؿ وواجبات جياز إلى اأما بالنسبة 
العبلقات العامة عمى شعب ووحدات متخصصة داخؿ الجياز، فإف ذلؾ يخضع 

عروفة في التنظيـ، ومف ىذه لبلختبار مف ضمف الطرؽ واألسس العامة البديمة والم
 الطرؽ:

 Products of Servicesطبقًا لنوع السمع أو الخدمات  -1
 Types of Customersطبقًا لنوع فئات الجماىير  -2
 Territoriesطبقًا لممناطؽ الجغرافية  -3
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 Functionsطبقًا لؤلساس الوظيفي  -4
 Processesطبقًا لمعمميات والنشاط  -5
 Communication Mediaاإلعبلـ  طبقًا لوسائؿ -6
 أو عمى أساس مزيج مف طريقتيف أو أكثر -7
 ذُظُى إداسج انؼالقاخ انؼايح داخم انًُظًح:: خايضاا 

 ي:أتتحديد حجـ نشاط إدارة العبلقات العامة في المنظمة: وىذا يتوقؼ عمى ما ي
 .حجـ المنظمة وطبيعة عمميا 

  العامة.نوعية األنشطة التي تمارسيا العبلقات 

 .اإلمكانيات المالية لممنظمة 

 .حجـ الجميور الذي تتعامؿ معو المنظمة 

  دراكيـ ألىمية العبلقات العامة في الييكؿ التنظيمي مدى فيـ اإلدارييف وا 
 لممنظمة.

التنظيـ الجيد يجب أف يتصؼ بالمرونة لكي يسمح بإضافة  أفيي يمف البدو 
يا ائودمج بعض المسؤوليات أو إلغمسؤوليات جديدة إذا اقتضت الحاجة أو جمع 

 المنظمة عمى أحسف حاؿ.في وذلؾ لضماف سير العمؿ  ()االستغناء عنيا
وفي األحواؿ كافة إف تشعب واتساع عبلقات المنظمة وكثرة عدد جماىيرىا 
يفرض عمييا استخداـ أسموب معيف، ومف األساليب المتبعة عادة في تنظيـ العبلقات 

 ي:أتالعامة ما ي
توزع مسؤوليات «: أسموب االتصاؿ العاـ»لتنظيـ وفؽ األسموب الوظيفي ػ ا 1

األقساـ في ىذا األسموب عمى أساس وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية التي توجو رسائميا 
إلى الجميور العاـ. فيكوف ىناؾ قسـ لمصحافة يتولى صياغة البيانات الصحفية 

بلقات بالصحفييف، باإلضافة إلى وتوزيعيا، وتنظيـ المؤتمرات الصحفية، ورعاية الع
إصدار صحيفة المؤسسة، ويخصص قسـ آخر لئلذاعة والتميفزيوف، وثالث لئلنتاج 
السينمائي، ورابع لمندوات، وخامس إلنتاج المطبوعات والنشرات. وفي بعض إدارات 
العبلقات العامة يخصص قسـ مستقؿ لمتخطيط اإلعبلمي، بينما يقوـ بيذه الوظيفة 

دارات األخرى مدير العبلقات العامة بمساعدة رؤساء األقساـ، ومف في بعض اإل
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الواضح أف ىذا التقسيـ يعتمد عمى الوسيمة اإلعبلمية، ولذلؾ يسمى أحيانًا باألسموب 
 ي:ت( عمى النحو اآل3كما في الرسـ رقـ ) اإلعبلمي أو الوظيفي.

 
 
 
 
 
 
وفي ىذا األسموب يتـ توزيع العمؿ عمى  ػ التنظيـ وفؽ أسموب االتصاؿ النوعي: 2

األقساـ عمى أساس الجماىير النوعية لممؤسسة. فقسـ لبلتصاؿ بالمستثمريف، وثاف 
لممورديف، ورابع لممتعيديف، أو غير ذلؾ مف األقساـ حسب لممستيمكيف، وثالث 

 طبيعة نشاط المؤسسة وعبلقاتيا.
ويكوف كؿ قسـ مسؤواًل عف رعاية عبلقات المؤسسة بكؿ قطاع مف ىذه القطاعات، 
سواء أكاف ذلؾ باستخداـ وسائؿ االتصاؿ المباشرة، أو باالستعانة بالوسائؿ 

يانًا باألسموب االتصالي، ولما كاف اإلعبلـ الجماىيرية. ويسمى ىذا األسموب أح
شكبًل مف أشكاؿ االتصاؿ وفنًا مف فنونو فإف ىذه التسمية تصبح تسمية شاممة غير 

 (:4الرسـ رقـ ) ذلؾ فيويتضح  معبرة عف طبيعة التقسيـ.
 

 

 
 
 
 
 
 

 إدارة العبلقات العامة

 

 قسـ الصحافة

 

قسـ إنتاج  قسـ الندوات
المطبوعات 
 والنشرات

قسـ اإلذاعة 
 والتمفزيوف

قسـ اإلنتاج 
 السينمائي

 إدارة العبلقات العامة

 

قسـ اإلتصاؿ 
 بالمستثمريف

 

بالمقاوليف  قسـ اإلتصاؿ
 او المتعيديف

قسـ اإلتصاؿ 
 بالمورديف

قسـ اإلتصاؿ 
 بالمستيمكيف
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ػ التنظيـ وفؽ أسموب االتصاؿ المزدوج: وىو يقوـ عمى أساس تخصيص أقساـ  3
السمطة بشكؿ مباشر، وتخصيص أقساـ  فيلبلتصاؿ بقطاعات الجماىير المؤثرة 

 ،أخرى تقـو بإنتاج مواد االتصاؿ الضرورية لخدمة الجميور العاـ والجماىير النوعية
 .نو يجمع بيف األسموبييف السابقيفإالقوؿ معو يمكف  مما

واآلف: ىؿ ىناؾ أسموب أفضؿ مف اآلخر؟ أو بمعنى آخر أي مف ىذه األساليب 
 أفضؿ؟

فضيؿ مطمؽ ألي مف ىذه األساليب فاألسموب األمثؿ الحقيقة ليس ىناؾ ت
مكاناتيا التي تستعيف بيا عمى تحقيؽ  ىو الذي يتفؽ مع حاجات المنظمة وأىدافيا وا 

 ىذه األىداؼ.
فقد تخصص إدارة العبلقات العامة في بعض المنظمات قسـ لمبحوث 

ية والثقافية وآخر لمنشاط الداخمي كالحفبلت والرحبلت واألنشطة الرياض ،واإلعبلـ
 التي تيدؼ إلى ترفيو العامميف ورفع روحيـ المعنوية.

في حيف أنيا قد تذىب إلى تخصيص قسمًا لمشؤوف العامة إذا ما كانت تبدي 
 اىتمامًا بالمجتمع المحمي والييئات التشريعية والتنفيذية، وىكذا.

مة في لكف الشيء الواجب عدـ إغفالو ىو أف أىـ أقساـ إدارة العبلقات العا
أية منظمة كانت، ىي تمؾ األقساـ التي ينصرؼ عمميا إلى االىتماـ بأعماؿ 

ف حجـ ىذه األقساـ سيتوقؼ أوبدييي  ،االتصاؿ الموجية إلى الجماىير المختمفة
 :ما يأتي عمى
 .مجاالت اتصاالت المنظمة بالجماىير 

 .حجـ كؿ فئة مف فئات ىذه الجماىير 

 تيا في محيط عمؿ المنظمة.وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري وفاعمي 

 .اإلمكانيات والصبلحيات الممنوحة إلدارة العبلقات العامة في المنظمة 
 أصانُة ذُظُى انؼًم فٍ إداسج انؼالقاخ انؼايح: :صادصاا 

يختمؼ أسموب تنظيـ العمؿ في إدارة العبلقات العامة مف منظمة إلى أخرى  
ليبلئـ أىداؼ كؿ منظمة، وأنشطتيا والجماىير التي تسعى إلى كسب تأييدىا. ولذلؾ 
ال نستطيع القوؿ سمفًا إف ىذا األسموب أفضؿ مف ذلؾ، أو إف الجمع بيف األسموبيف 
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العامة. فميس ىناؾ تفضيؿ مطمؽ في  ىو الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ وظائؼ العبلقات
 ىذا المجاؿ كما أنو ال توجد أنماط جاىزة صالحة لمتطبيؽ في حاالت محددة.

ويمكف القوؿ بصفة عامة إف ىناؾ ثبلث طرؽ رئيسة يمكف بيا تنظيـ عمؿ  
 العبلقات العامة في المنظمة، وىي:

 In House P.Rإنشاء إدارة عبلقات عامة بالمنظمة  -1
تعانة بوكالة عبلقات عامة )كمستشار خارجي لمعبلقات العامة االس -2

Consultancy) 
 الجمع بيف األسموبيف. -3
 الطريقة األولى: -

وتعني إنشاء إدارة متكاممة لمعبلقات العامة ليا وصعيا وكيانيا في الييكؿ التنظيمي 
ة تؤدى الممارسيف لمعبلقات العامة وليا مسؤوؿ وأنشط ختصيفلممنظمة بيا مف الم

طبقًا لطبيعة الوظيفة والمسؤوليات التي تقع عمى عاتقيا واليدؼ الذي ترغب في 
 تحقيقو مف وراء إنشاء ىذه الوظيفة.

 الطريقة الثانية: -
ىو شخص يخصص جزءًا مف وقتو أو و  ،وىي االستعانة بمستشار العبلقات العامة

وقد  ، كمافتعددوف ومختمفو وىو قد يكوف فردًا واحدًا ولو عمبلء م ،كمو لمنظمة معينة
يكوف منظمة ليا عدد مف العمبلء عمى مستوى الدولة، وقد يكوف إدارة مف إدارات 

 Philip Leslyب ليسمي يأتيوكالة إعبلنية معينة. والمستشار الخارجي كما يعرفو ف
وتغطي استشاراتو  ،ىو المحترؼ الذي يعمؿ بشكؿ مستقؿ لواحد أو أكثر مف العمبلء

نو الشخص الذي يساعد أكما يمكف أف ينطر إليو عمى  ،العبلقات العامةكؿ جوانب 
مستشارًا لئلدارة وليس  دّ اإلدارة عمى صياغة الخطط أو تطوير الرأي العاـ وىذا يع

بديبًل عنيا، وقد يكوف مستشار العبلقات العامة فردًا واحدًا أو معو مجموعة مف 
قات عامة بيا مئات العامميف أو وكالة المعاونيف لو، وقد يكوف شركة أو وكالة عبل

 إعبلف بيا قسـ عبلقات عامة.
 الطريقة الثالثة: -
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ويوجد العديد مف المنظمات التي تتبع ىذه الطريقة،  ،وىي الجمع بيف األسموبيف
وأف تحصؿ عمى مزايا الطريقتيف السابقتيف  العيوبويرجع ىذا إلى إنيا تحاوؿ تقميؿ 

تستطيع أف تسد النقص في اإلدارة الداخمية في بعض باإلضافة إلى أف المنظمة 
إنو يوفر نوعًا مف الخبرة النادرة التي  إذالمشكبلت باالستعانة بالمستشار الخارجي، 

 تحتاجيا لمعالجة موقؼ معيف.
ولكؿ طريقة مف الطرؽ الثبلثة السابقة مجموعة مف المزايا والعيوب وعمى مف يتخذ 

 .يأتيى دراية بكؿ ىذه المزايا بشيء مف التفصيؿ فيما قرارًا باالختيار أف يكوف عم
 إنشاء إدارة داخمية لمعبلقات العامة:

 أىـ مزايا إنشاء إدارة داخمية لمعبلقات العامة: -1
 إدارة العبلقات العامة ىو جزء مف المنظمة. -
 .كبلتياالمعرفة الكاممة بالمنظمة ومش -
 .كبلتياالمنظمة ومشفي التفرغ الكامؿ  -
 إدراؾ األسباب غير المعمنة لممشكبلت. -
 معرفة نقاط القوة والضعؼ لكؿ إدارة مف اإلدارات. -
 قربيا مف اإلدارة العميا في المنظمة. -
 سرعة اتخاذ القرارات في الطوارئ. -

 االستعانة بمستشار خارجي لمعبلقات العامة:
 أىـ مزايا االستعانة بمستشار خارجي: -1
دوف تأثر بالخبلفات  مف إلى األمور بموضوعية تامةالقدرة عمى النظر  -

 المنظمة.في الشخصية التي قد توجد بيف أفراد رجاؿ اإلدارة 
االبتعاد عف المشكبلت المتعمقة بالعمؿ اليومي وبتفاصيمو الدقيقة التي قد  -

 يغرؽ رجاؿ العبلقات العامة داخؿ المنظمة فييا.
تصالو بوسائؿ إلى االخبرة الواسعة والميارات المتعددة لممستشار نظرًا  -

باإلضافة إلى وجود بعض  ،اإلعبلـ، وتعاممو مع المشكبلت المتنوعة والمتكررة
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في يف في فروع المينة في مكتبو مما قد ال يتوافر إلدارة العبلقات العامة ختصالم
 المنظمة.

 والجيات التشريعية والسياسية.زيادة عبلقاتو مع وسائؿ اإلعبلـ  -
 زيادة مصداقية المستشار لدى اإلدارة العميا لممنظمة. -
المستشار الخارجي عبئًا عمى ميزانية المنظمة فيو ال يأخذ راتبًا  عدّ ال ي -

منتظمًا إال إذا استعانت بو المنظمة بصفة مستمرة وعدا ذلؾ فأتعاب المستشار 
ت ليا ومعنى ذلؾ أف ىناؾ ناتجًا مستمرًا لما متغيرة طبقًا لما يؤديو مف خدما

ذا لـ تكف المنظمة بحاجة إلى خدماتو في أي وقت فميس عمييا  يتقاضاه مف أمواؿ وا 
 أية التزامات مالية تجاىو.

 أىـ عيوب االستعانة بمستشار خارجي: -2
 د المستمر في المنظمة.وجو عدـ ال -
 ظمة لمتعامؿ مع المستشار.المنفي عدـ ارتياح إدارة العبلقات العامة  -
و شخصًا غريبًا ال كونيوذلؾ ل كبلتعدـ المعرفة باألسباب غير المعمنة لممش -

 ينبغي اطبلعو عمييا.
التعامؿ مع أكثر مف منظمة في وقت واحد قد تكوف في بعض األحياف  -

 متنافسة.
وحتى نزيد مف مزايا المستشار ونختصر مف عيوبو، فيناؾ مجموعة مف الصفات 

 :أتيالتي ينبغي توافرىا في المستشار نذكر منيا ما ي
 ية:تاإللماـ الكامؿ بالميارات العممية في المجاالت اآل -1
 االقتصاد. -
 التحميؿ السياسي. -
 اإلعبلـ. -
اإلدراؾ الشامؿ لمجريات األمور في المجتمع المحمي اإلقميمي والدولي  -2

 ية.بمستوياتو السياسية واالقتصادية واالجتماع
 مة.ميالقرب مف مصادر المعمومات ال -3
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 العبلقات الواسعة مع وسائؿ اإلعبلـ. -4
 الوعي بالمنظمات المنافسة في السوؽ. -5
 الصمة بقادة الرأي في المجتمع. -6
 يجب أف يكوف رجؿ أعماؿ ولو قدرة عالية عمى تسويؽ السمع والخدمات. -7

عند اختيار المستشار  حسباففي الوىناؾ مجموعة مف المعايير التي يجب أخذىا 
 الخارجي منيا:

القدرات المينية والميارات التي يتمتع بيا بصفة خاصة وفي مجاؿ العبلقات  -1
 العامة المرتبطة بقطاع العمؿ بصفة عامة.

االنتماء إلى جمعية أو ىيئة عممية أو وكالة كبرى أو مكتب مشيور في  -2
 مجاؿ العبلقات العامة.

لخاصة التي يتمتع بيا والتي تتضح مف كثرة االستعانة بو مف جانب السمعة ا -3
المنظمات المختمفة، والعمبلء الذيف يتعامموف معو في الوقت الحالي والذيف سبؽ ليـ 

 التعامؿ معو.
 األعباء المالية التي سيتطمبيا االستعانة بمستشار خارجي. -4
العجز فييا أو يسيـ في تحقيؽ االحتياجات الفعمية التي سيقـو المستشار بسد  -5

 األداء األفضؿ ليا.
 وعادة ما يسيـ المستشار في مجموعة مجاالت:

 إعداد وتنفيذ بحوث الرأي العاـ. -1
 وضع البرنامج العاـ أو الفعمي ألنشطة العبلقات العامة. -2
كتابة المقاالت والموضوعات في المجبلت التجارية والعامة وفي وسائؿ  -3

 المحمية والمركزية.االتصاؿ 
 تدعيـ صمة المنظمة بوسائؿ اإلعبلـ. -4
 تنظيـ المؤتمرات الصحفية. -5
قامة المعارض واإلشراؼ عمييا. -6  تصميـ وا 
خراج النشرات الداخمية والخارجية. -7  كتابة وا 
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تصميـ شعار المنظمة وتطوير النماذج المصورة التي تسيـ في تحديد  -8
 الشكمية. شخصية المنظمة مف الناحية

 كتابة الخطب الرسمية لرؤساء المنظمات في المناسبات العامة والخاصة. -9
 مة.ميعقد االجتماعات وتنظيـ حمقات البحث والدراسة في الموضوعات ال -11
خراج الكتيبات الخاصة والتقارير السنوية. -11  إعداد وا 
االت والميرجانات الخاصة كاليوـ المفتوح واالحتف ثتنظيـ المسابقات واألحدا -12

 وغير ذلؾ مف األنشطة التي تستيدؼ تقديـ المنظمة إلى الجميور.
 إنتاج المواد السمعية والبصرية لؤلغراض اإلعبلمية والتأثيرية. -13
 تنسيؽ الموحات والصور المعبرة ووضعيا في األماكف المناسبة في المنظمة. -14

تد عممو بيف جوانب كثيرة مثؿ وتتسع مياديف عمؿ مستشار العبلقات العامة، ويم
 الشؤوف المالية والحكـ المحمي والصناعة والتعميـ والصحة...و التسويؽ 

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ فرقًا بيف االستعانة بمستشار عبلقات عامة عند الحاجة 
إليو في عممية معينة، وتعييف مستشار بصفة دائمة، أو التعاقد معو لمدة طويمة، سنة 

ففي الحالة األولى يتـ االتفاؽ مع المستشار عمى األتعاب التي يطمبيا  ،أو أكثر
إلتماـ ىذه العممية، أما الحالة الثانية فيي طبقًا لعقد مقابؿ أتعاب شيرية أو ربع 
سنوية مع تحمؿ المنظمة بكافة المصاريؼ التي يتحمميا المستشار مثؿ الطباعة 

 واألفبلـ والشرائح المصورة وغيرىا.
 امؿ بيف إدارة العبلقات العامة والمستشار الخارجي:التك

دارة العبلقات العامػة  بػالنظػر إلى مػزايا وعيػوب االعتمػاد عمى مػستشػار خارجػي وا 
نو لكى نحقؽ أقصػى إداخؿ أي منظمػة نكاد نمػمح أنيما وجيػاف لعممة واحػدة أي 

ارة العبلقػات العػامػة الداخمية قػدر مػف االستفػادة عػمينػا أف نحػدث التكػامؿ بيف إد
والمستشار الخارجػي، ففي الوقت الذى يتميز فيو المستشار الخارجي بالنظرة 
الموضػوعيػػة الشػاممػة نػرى أف اإلدارة الػداخميػة أكثػر قػدرة عمػى رؤيػة التفػاصيؿ 

ا نرى والجزئيات التي تضفي الدقة عمى الصورة الشاممة التي يراىا المستشار. وبينم
غريبًا عنيـ  وصفوالمنظمة أكثػر تشكيكًا في التعامؿ مع المستشػار بفي العامميف 
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اإلدارة الػداخمية جنػبًا إلػى جنب  وجودنجد أف ىػذا الشػؾ قد تخؼ حػدتو في حػالة ت
أف قدرة المستػشار الخارجي عمى ممػارسة فنوف  في مع المستشار الخػارجي. وال شؾ

رجاؿ العبلقػات العامة أنفػسيـ داخؿ المنظمػة يخفؼ، إلى حػد  العبلقات العامػة مع
وال يجب  ،كبير، مف حدة الػعداء المحتمؿ ليذا المسػتشار مف جانب اإلدارة الػداخمية

أف يفيـ مف ىذا أف يصفؽ المػستشار لكػؿ ما يصدر عف اإلدارة سػواء أكاف خطأ أـ 
نما المػطموب قدر مف المػباقة في صػواباً  الػنقد والتوجيػو. وجدير بالػذكر أنو ليست ، وا 

ىػناؾ قواعد موحػدة لصػياغػة التكػامؿ بيف اإلدارة الػداخميػة والمستػشار الخػارجي فػي 
العبلقات العامػة، فما قػد يكوف مػناسبػًا إلحدى المنػظمات قػد ال يكوف كػذلؾ لمنظمػة 

تمػارسيا والجماىيػر التي  أخرى بسبب اختبلؼ مػشكبلتيا، وطبيعة األنػشطة التي
 تتعامؿ معيا.

إال أنو بصفة عامة ال يمكف إحداث ىذا التكامؿ إال إذا قامت إدارة العبلقات العامة 
نو مف بتوفير المناخ المناسب لممستشار الخارجي ومدة تجميع المعمومات التي تمكّ 

مستشار فعمى سبيؿ المثاؿ عند االستعانة بال ،أداء ميمتو عمى الوجو األكمؿ
 ي:يأتالخارجي ينبغي إمداده بالعديد مف المعمومات والبيانات، والتي مف بينيا ما 

 تاريخ المنظمة وتطورىا. -1
 طبيعة الخدمة أو السمطة وكيفية إنتاجيا. -2
 تيا.اشكؿ الجياز اإلداري لممنظمة وسبؿ التنسيؽ والمقارنة بيف إدار  -3
 الخطوط العريضة لسياسات المنظمة. -4
 شعور أفراد المنظمة تجاىيا ومدى تفيميـ ألىدافيا وسياساتيا. -5
شعور فئات الجميور المتصمة بالمنظمة تجاىيا ومدى تفيميـ ألىدافيا  -6

 وسياساتيا.
 برامج العبلقات العامة التي خططت في الماضي إف وجدت. -7
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 الرابعالفصل 

 انؼالقاخ انؼايحتشايح  ذخطُط

 
  :واألىداؼ التعميميةالمخرجات 

 التعرؼ عمى مفيوـ التخطيط في مجاؿ العبلقات العامة.  -

  .لماـ بمقومات التخطيط الجيد لمعبلقات العامةاإل -

 ؾ أنواع خطط العبلقات العامة. ار إد -

 عداد خطة لمعبلقات العامة. إالتعرؼ عمى كيفية  -
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 يقذيح: 

أصبحت العبلقات العامة نشاطًا ىادفًا، ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خبلؿ التخطيط 
بمفيومو العممي، فبلبد مف صياغة خطة متكاممة إذا كانت ىناؾ قناعة كاممة 
باالستثمار األمثؿ لمعبلقات العامة. ويتوقؼ نجاح العبلقات العامة في تحقيؽ 

تمؾ األىداؼ، وعمى ذكاء الحمبلت  التي وضعت لبموغ االستراتيجيةأىدافيا، عمى 
 .االستراتيجيةاإلعبلمية التي تترجـ ىذه 

ذا كاف التخطيط في جممتو مجموعة مف المراحؿ والخطوات التي     اتنتيجيوا 
ف يبدأ أزمنية مستقبمية، فإنو مف المنطقي  مدةاإلدارة لمواجية ظروؼ المنظمة خبلؿ 

كوف عميو ظروؼ المنظمة وأحواليا خبلؿ بالتفكير ومحاولة )التنبؤ( بما يمكف أف ت
الظروؼ والمتغيرات البيئية المحيطة  حسبافىذه الفترة المستقبمية، مع االخذ في ال

طبيعة المنظمة في المستقبؿ، وكذلؾ توفير  فيكوف ليا تأثيراتيا يالتي يمكف أف 
 اإلمكانيات والموارد والجيود البشرية البلزمة لتنفيذ ىذه الخطة.

 : يفهىو انرخطُط فٍ يدال انؼالقاخ انؼايح: ولا أ

والذي يقوـ  ،الوظائؼ الرئيسة لمدير العبلقات العامة إحدىُيعدُّ التخطيط 
 مدةالعبلقات العامة خبلؿ ال وبموجبيا بتحديد الطرؽ الذي يجب أف يمتـز بيا موظف

التي تغطييا عممية التخطيط لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة، وحسػب رأي كؿ مف 
Louis E. Boone & David L. Kurtz  فإف التخطيط ُيعدُّ بمثابة العممية التي

بالمستقبؿ، ويرسموا الطريؽ لتحقيؽ ف ويتنبؤو أىدافيـ،  يروفمف خبلليا يحدد المد
 ىذه األىداؼ.
وزمبلؤه فيروف أف التخطيط يتضمف كافة  John M. Ivancevichأما 

لى  إقرار الطريؽ المناسب لتحقيؽ ىذه األنشطة التي تؤدي إلى تحديد األىداؼ وا 
 األىداؼ.
وىو يرسـ اإلطار العاـ الذي  ،يعني أف التخطيط عمؿ يسبؽ التنفيذ دائماً ما 

 يحدد األنشطة واألعماؿ الواجب أداؤىا بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ.
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يتولى تحديد األىداؼ الكمية وييتـ بالبيئة  Strategicوالتخطيط االستراتيجي 
 الخارجية لممنظمة، وىذا التخطيط في الغالب يكوف طويؿ األجؿ.

 ة:تيويحقؽ التخطيطي لمعبلقات العامة المزايا اآل
االبتعاد عف عشوائية األداء، أو ما يطمؽ عميو العمؿ وفؽ سياسة )رد  -1

لعامة بالذات ىو تحكـ الضغوط الفعؿ(، ولعؿ أخطر ما يواجو مينة العبلقات ا
اليومية في وقت القائميف عمييا مما ال يترؾ ليـ الفرصة لمتفكير التخطيطي أو 

 النظرة المستقبمية. 
تخطيط نشاط العبلقات العامة يؤدي إلى تبني برنامج متكامؿ، يتوافؽ مع  -2

لعامة عمى استراتيجية المنظمة ومرتبط بأىدافيا، مما يؤكد قدرة إدارة العبلقات ا
اإليجابي في أداء المنظمة، ويؤدي مف جية أخرى إلى كسب تأييد إدارة  سياـاإل

 المنظمة وثقتيا في وظيفة العبلقات العامة.
التحديد الدقيؽ لمموارد المادية والبشرية البلزمة لتنفيذ الخطة وحسف استخداميا  -3

 وتوجيييا.
نية التنبؤ بالمشكبلت يؤدي تخطيط أنشطة العبلقات العامة إلى إمكا -4

والمتغيرات البيئية التي يتوقع حدوثيا. ومف ثـ تخطيطيا وتقميؿ أو تحجيـ أثرىا إلى 
 أدنى حد ممكف.

مما يساعد موظفي اإلدارة  ،يبرز التخطيط أىداؼ العبلقات العامة بوضوح -5
دد عمى تفيميا ويسعوف إلى تحقيقيا، وتنفيذىا عف قناعة، وفي التوقيت الزمني المح

 ليا.
يسيؿ التخطيط ميمة مدير العبلقات العامة، في اتخاذ القرارات والتوجيو  -6

 والرقابة والتقييـ والتقويـ.
تنساب المعمومات عف األىداؼ  إذتفعيؿ عممية االتصاؿ )الداخمي(  -7

واألنشطة والوسائؿ مف خبلؿ كافة قنوات االتصاؿ وفي كؿ االتجاىات بيف القيادات 
 ي إدارة العبلقات، وبينيا وبيف اإلدارات األخرى في المنظمة.والمرؤوسيف ف
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تعد خطة  إذالمنظمة مف خبلؿ االتصاؿ )الخارجي( في تأكيد ثقة الجميور  -8
العبلقات بمثابة وعد لمجميور بالتزاـ إدارة العبلقات بكسب رضاه ومراعاة وجية 

 نظره. 
ادت في العصر الحديث، أف أىمية التخطيط لمعبلقات العامة قد ازد في ال شؾ

والسيما مع توافر المردودات اإليجابية لثورتي التكنولوجيا والمعمومات، والمعطيات 
التقنية التي تمد عممية التخطيط بالمعمومات واآلليات التي ُتفعؿ مف عممية التخطيط 
ألنشطة العبلقات العامة، وكمثاؿ بسيط عمى ذلؾ فإف توافر التجييزات اإللكترونية 

أجيزة الحاسب االلكتروني وممحقاتو، والنيائيات الطرفية لئلدارات والوحدات  مف
المنظمة يسيـ في تسريع في الفرعية إلدارة العبلقات، وبينيا وبيف اإلدارات األخرى 
 العبلقات العامة. وتفعيؿ األداء وتحقيؽ المراحؿ الزمنية المختمفة لخطط

 انؼايح:يقىياخ انرخطُط اندُذ نهؼالقاخ : ثاَُاا 

عند  –يمكف رصد مجموعة مف المقومات أو الدعائـ التي يجب توافرىا  
حتى يتحقؽ النجاح لخطة العبلقات العامة، ومف ىذه  –التخطيط لمعبلقات العامة 

 المقومات.
الحصوؿ عمى تأييد اإلدارة العميا: وتتمثؿ أىمية ذلؾ في أف قناعة إدارة  -1

المنظمة بدور ووظيفة العبلقات العامة ىو )القوة الدافعة( لخطة العبلقات العامة 
 المنظمة.في الذي يوفر ليا الدعـ المعنوي والثقة بيف الوظائؼ األخرى 

فضبًل  ،المخصصات المالية والبشرية البلزمةوافتقاد ىذا التأييد يؤدي إلى عدـ توفير 
عف عدـ تعاوف الوحدات اإلدارية األخرى داخؿ المنظمة مع إدارة العبلقات العامة، 
واإلحباط الذي يمحؽ بالعامميف في العبلقات العامة أنفسيـ مما يضعؼ مف درجة 

 ميـ في تنفيذ الخطة.إسيا
قات العامة عدـ تعارض التكامؿ والشموؿ: ويقصد )بتكامؿ( خطة العبل -2

يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ  إذليا.  االستراتيجيةخططيا أو برامجيا الفرعية مع الخطة 
 دوف حدوث أي تضارب أو تناقص بينيما.مف األىداؼ المطموبة 
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كما يقصد )بالشموؿ( ضرورة تغطية خطة العبلقات العامة لجميع أوجو النشاط، فأي 
درجة فعالية الخطة،  فيألنشطة سوؼ يؤثر خمؿ أو إىماؿ في تخطيط أحد ىذه ا
 وفقداف التناسؽ والتوازف بيف أجزائيا.

مجرد توفير  لنجاح الخطة المشاركة الجماعية في إعداد الخطة: ال يكفي -3
توافر الكـ  إذاإلمكانات )المادية(، بؿ يجب االىتماـ )باإلمكانيات البشرية( ليس مف 

 اف درجة التناسؽ والتوازف بيف أجزائيا.والنوع المطموب لتنفيذ الخطة، وفقد
ويتحقؽ ذلؾ بالتعرؼ عمى اآلراء والمقترحات التي يقدميا جميع العامميف، مما ينمى 

الشعور بالمسؤولية، ويزيد مف درجة  –عمى المستوى التنفيذي  –لدى األفراد 
 يـ.تحماس

رات مما يتطمب خب ،التنوعبكما أف طبيعة وظيفة العبلقات العامة تتسـ  
ومعارؼ متنوعة ال تتوافر في فرد واحد، ومف ثـ يجب أف يشترؾ في تخطيط أنشطة 

 العبلقات العامة مجموعة مف األفراد ذوي الخبرات المتعددة.
مًا في ميالتخطيط طويؿ األجؿ: يمعب الزمف دورًا  فياألزمات الفورية وأثرىا  -4

بصورة فورية. فيجب توفير تتعامؿ مع األحداث  إذأداء وظيفة العبلقات العامة، 
مف الكافي إلجراء الدراسات المبدئية، التي تتضمف سبلمة ودقة التنبؤ والتقدير، ز ال

كما يجب وضع جدوؿ زمني لمراحؿ تنفيذ الخطة، مف خبلؿ تحديد الوقت الكافي 
 تحقيؽ األىداؼ المطموبة. فييا لكؿ مرحمة يتاح

عبلقات العامة في ضرورة مواكبة وتظير أىمية تحديد التوقيت المناسب لخطة ال
أثناء تنفيذ الخطة( بمعنى أال تتأخر ىذه الخطة أو تسبؽ األحداث في األحداث )

 التي وضعت مف أجميا.
بعنصر أىمية االلتزاـ بالتنسيؽ الزمني عند استخداـ عدة أيضًا ويرتبط ىذا  

تفسير  وسائؿ إعبلـ في تنفيذ الخطة لكي تضمف زيادة درجة تأثيرىا، وضرورة
 مواقؼ المنظمة لمجميور في الوقت المناسب. 

فيا. بمعنى أف اوأخيرًا فإنو يجب أف يتناسب زمف تنفيذ الخطة مع طبيعة أىد 
الخطة قصيرة األجؿ مثبًل تفقد أىميتيا لو حققت في زمف طويؿ نسبيًا، فمف 
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، تفقد أىميتيا بانقضاء الزمف الذي  المعروؼ أف األحداث التي تعد أساسية اليـو
 أعدت مف أجمو.

 القاعدة األساسية في التخطيط ىي:  إف توفير درجة مناسبة مف المرونة: إذ -5
الثبات واالستقرار، إال أف ىذا ال يعني عدـ توفير درجة مف المرونة لخطة العبلقات 
العامة، ألف المستقبؿ يتسـ بعدـ التأكد )الظروؼ البيئية المحيطة( ويقصد بالمرونة 

 الخطة عمى استيعاب أي تعديبلت تطرأ لمواجية الظروؼ المتغيرة. عمى أف ىنا فكرة
 يكوف ذلؾ في أضيؽ الحدود.

االستمرار والتركيز والسيطرة: ويقصد بعنصر )االستمرار( التأكيد عمى أف  -6
العبلقات العامة وظيفة مستمرة، ومف ثـ تتوزع أنشطة الخطة عمى مدار العاـ، 

بالجميور وتفسير األحداث الجارية أواًل بأوؿ حتى نقمؿ مف لتضمف االتصاؿ الدائـ 
 درجة مقاومتو ليذه األحداث، ألف اإلنساف عدو ما يجيؿ.

أما )التركيز( فيشمؿ التركيز عمى الجميور الفعمي لممنظمة، واستخداـ أنسب الوسائؿ 
 أما عنصر )السيطرة( فيمكف أف يتحقؽ ،االتصالية التي تتفؽ مع خصائص الجميور

مف خبلؿ استخداـ وسائؿ إعبلـ بصورة مكثفة كاستخداـ المساحات الكبيرة واألوقات 
 الطويمة مما يزيد مف أثر وفعالية الحممة اإلعبلنية.

توفير اإلمكانات المادية والبشرية: ال يمكف أف تحقؽ خطة العبلقات العامة  -7
يمكف بواسطة وضع دوف أف يتوفر ليا االعتماد المالي الذي مف النجاح المطموب، 

البرامج موضع التنفيذ. ويبلحظ أف حجـ ىذا االعتماد يتناسب مع حجـ األىداؼ 
 المقررة في الخطة.

الكـ والنوع، فبل يقتصر األمر  إذكذلؾ يجب أف تتوافر القوة البشرية المطموبة مف 
تحديد الكمي ليؤالء األفراد، بؿ يجب الحرص عمى توفير المواىب واألفراد العمى 

 ذوي البصيرة والقدرة عمى التحميؿ، والخبرات الفنية المختمفة.
 أَىاع خطط انؼالقاخ انؼايح: :ثانثاا 

تتنوع خطط العبلقات العامة باختبلؼ المعيار الذي يتـ مف خبللو صياغة  
 :أتيتتعدد ىذه المعايير وفقًا لما ي إذخطة العبلقات العامة، 

 الزمني: خطط العبلقات العامة وفقًا لممعيار -1
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 تنقسـ إلى: إذ
خطط طويمة المدى: وىي التي تغطي خمس سنوات فأكثر، وىي غالبًا ما  -

لمعبلقات العامة. وبصفة عامة فيي تتضمف تحديد  االستراتيجيةيطمؽ عمييا الخطط 
األىداؼ بعيدة المدى، والتي تستطيع مف خبلليا العبلقات العامة االستعداد لكافة 

في المستقبؿ البعيد، وىي في ذاتيا وسيمة لقياس مدى نجاح حصوؿ عمييا لمالفرص 
 إدارة العبلقات العامة في تحقيؽ أىدافيا.

خطة متوسطة المدى: وىي التي توضع لتغطى سنة واحدة فأكثر، وتتضمف  -
 تحقيؽ بعض األىداؼ الفرعية.

خطط قصيرة األجؿ: وىي التي تغطي سنة فأقؿ، وىي تعد عادة لتغطية  -
 أو ىدؼ قصير المدى. موقؼ خاص

 خطط العبلقات العامة وفقًا لمعيار نطاؽ الخطة: -2
 تنقسـ إلى: إذ
خطط رئيسة: وىي التي تحدد مكونات ومسارات الخطط الفرعية. وتعمؿ  -

الخطة الرئيسة عمى تحديد البرامج والسياسات الرئيسة التي تحقؽ األىداؼ الشاممة 
تكوف الخطة  اآلتيلمنظمة بجماىيرىا، وبلمعبلقات العامة، مثؿ تحسيف عبلقات ا

 الرئيسة معبرة عف فمسفة اإلدارة العميا، وسياسة المنظمة.
مثؿ  –فرع أو قسـ لئلدارة  –منيا بنطاؽ محدد  ختص كؿّ يخطط فرعية:  -

خطة إدارة البحوث، وخطة إدارة اإلعبلف، وخطة إدارة اإلعبلـ.... ويشار إلى أىمية 
التكامؿ بيف الخطة الرئيسة والخطط الفرعية، وأىمية التنسيؽ بينيا حتى تتجنب أي 

 اؿ االزدواج أو التضارب.شكؿ مف أشك
 قًا لمعيار اليدؼ:خطط العبلقات العامة وف -3

 وتنقسـ إلى:
خطط وقائية: وىي التي تقـو عمى دراسات مستفيضة وبحوث رشيدة تستيدؼ  -

في محيط إقامة عبلقات ودية بيف المنظمة وجماىيرىا. وىذا  والً اغايات بعيدة، وتد
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النوع مف الخطط يستيدؼ تجنب األخطار قبؿ وقوعيا، ورصد أسبابيا وتبلفييا قبؿ 
 كاؼ، وبذلؾ يمكف الوقاية منيا. حدوثيا بزمف

ويمثؿ ىذا النوع مف الخطط البرنامج العاـ الدائـ الذي تتواله إدارة العبلقات، ويشمؿ 
كؿ العامميف، ويصؿ إلى جميع أفراد الجميور، وذلؾ لضماف استمرار العبلقات 

 تشمؿ الخطط الوقائية توفير إذ، الطيبة بيف المنظمة وجميورىا الداخمي والخارجي
، ورفع المستوى ىالظروؼ المناسبة مف الناحيتيف المادية والمعنوية وفحص الشكاو 

صدار المواد اإلعبلمية، وتحسيف وسائؿ االتصاؿنالف  ،ي والثقافي لمعامميف وا 
 والمشاركة في المناسبات المختمفة والمحاضرات والندوات والمعارض.

ظروؼ استثنائية خطط عبلجية: وىي التي تعد لمواجية موقؼ طارئ أو  -
تيدد المنظمة وتؤثر في سمعتيا. ويطمؽ عمييا البعض خطط األزمات والكوارث، 
فيو تخطيط يتسـ بالحكمة، ويقؼ متأىبًا لمنزوؿ إلى الميداف لمواجية أزمة او موقؼ 

 مفاجئ.
وىذا يعني أف الخطط العبلجية تبدأ بعد حدوث مشكمة أو أزمة وذلؾ لمعالجة اآلثار 

وبفضؿ أف يكوف ىناؾ إعداد مبدئي )مسبؽ( لما قد يحدث مف  ،يياالمترتبة عم
ظروؼ طارئة عمى أف تبدأ ىذه الخطة عمميا لمواجية األزمة، بعد مواءمتيا أو 

 تكيفيا لتتناسب وطبيعة الموقؼ الفعمي.
وتتسـ ىذه الخطط بالسرعة والحسـ ومف أمثمتيا الخطط الخاصة بمواجية أزمات 

يتطمب األمر تحرؾ قيادات  إذالكوارث الطبيعية، وغيرىا الطيراف، والمناجـ، و 
صدار بياف لوسائؿ اإلعبلف تعمف فيو  المنظمة وكبار المسؤوليف لعبلج الموقؼ وا 

عبلف الحقائؽ المتاحة بوضوح  مف المنظمة عف موقفيا وتعاطفيا مع الضحايا، وا 
 ف عدـ تكراره.دوف إخفاء أو مبالغة، واإلجراءات التي اتخذت لعبلج الموقؼ وضما

وذلؾ مف  ،كما تشمؿ ىذه الخطط مواجية الشائعات والحمبلت اإلعبلمية المضادة
 خبلؿ دراسة وتحميؿ الموقؼ واختيار البدائؿ المختمفة.

ىذه التقسيمات ألنواع خطط العبلقات العامة ىي ألغراض  إلى أفويشار أخيرًا 
وظيفة مستمرة ومتجددة ومرنة.  الدراسة والشرح والبياف، ألف وظيفة العبلقات العامة
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حتى يتناسب مع طبيعة  نفسيا والتخطيط البلـز ليا يجب أف يكوف متسمًا بالسمات
المشكبلت التي تتعامؿ معيا، كما أف ىذه التقسيمات متداخمة، فالتخطيط الوقائي 
مثبًل قد يكوف عمى مستوى إدارة العبلقات ككؿ، أو عمى مستوى أحد فروعيا أو 

 والخطة الموضوعة قد تكوف متوسطة أو قصيرة المدى....أقساميا، 
 ( مستويات ومراحؿ التخطيط لمعبلقات العامة:4

 يمكف تحديد مستويات التخطيط لمعبلقات العامة في مستوييف: 
 المستوى األوؿ: المستوى االستراتيجي: 
ضمف قيادات المنظمة  –يكوف مدير العبلقات العامة مسؤواًل بصفة عامة  إذ 

بوصفو  –بصفة خاصة  عف التخطيط لمسياسة العامة لممنظمة، كما أنو مسؤوؿٌ  –
عف وضع الخطة العامة أو  -مديرًا لمعبلقات العامة كوظيفة متخصصة 

 ليا. االستراتيجية
ويتضمف التخطيط االستراتيجي لمعبلقات العامة تحديد األىداؼ عمى ضوء  

ألخرى، وتحميؿ الموقؼ الراىف والظروؼ السياسة العامة لممنظمة، وسياسات اإلدارة ا
 البيئية، مع رصد التغيرات المحتممة في كؿ ىذه الظروؼ.

فمدير العبلقات العامة مسؤوؿ عف إعداد خطة استراتيجية عامة إلدارتو  
سنوات( تكوف بمثابة الدستور أو المرجع األساسي  11-5خبلؿ السنوات القادمة )

 أو في إطاره كافة أنشطة العبلقات العامة.الذي يستند إليو وتعمؿ في ىديو 
 المستوى الثاني: التخطيط البرامجي أو عممية العبلقات العامة: 
وىو التخطيط الذي يتضمف تنفيذ السياسات واإلجراءات واالنشطة التي يمـز  

و برنامجيا ىو أالقياـ بيا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة. فخطة العبلقات العامة ىنا 
 تفصيبًل دقيقًا لتصبح معدة لمتنفيذ.تفصيؿ الخطة 

ومف المسمـ بو أف عممية العبلقات العامة )خططيا( ال يمكف أف تبدأ مف  
ال انتيت  فراغ، فكؿ منظمة ميما كاف حجميا أو تخصصيا ليا اىدافيا،  إلىفراغ وا 

مكانياتيا، ومف ثـ وجب تخطيط نشاط العبلقات العامة ليا عمى ىدى  وليا قدراتيا وا 
 األىداؼ واإلمكانات.تمؾ 
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ال يمكف أف توجد خطة ثابتة أو شكؿ محدد لخطة العبلقات العامة تصمح  
فقد عممنا أف ذلؾ أمر غير منطقي في مجاؿ  ،لتطبيقيا في كؿ زماف ومكاف
وظيفة العبلقات العامة وىي إلى مستحيؿ بالنسبة  اآلتيالتخطيط بصفة عامة، وىو ب

االتصاؿ بأنواع مختمفة ومتعددة مف الجماىير فيي  وظيفة ديناميكية ومرنة تقـو عمى
 وظيفة في حالة حركة وتفاعؿ مستمر.

وقد اجتيد الكثير مف الباحثيف في اقتراح نماذج تسيـ في تحديد خطوات أو  
مراحؿ التخطيط لمعبلقات العامة، التي تضعيا في خطوات منتظمة أو تسمسؿ 

 منظمة. نياية إلى تحقيؽ أىداؼ المنطقي يرمي في ال
 :إػذاد خطح انؼالقاخ انؼايح: ساتؼاا 

إف إعداد خطة لمعبلقات العامة يحتاج إلى خبرة واسعة وميارة في التحميؿ 
جمااًل فإف خطة العبلقات  ،باإلضافة إلى اإللماـ بأىداؼ المنشأة وفئات جماىيرىا وا 

 :اآلتيةالعامة تتضمف الخطوات 
نقطة البدء ىي في فيـ الوضع الحالي، ػ تقييـ الوضع الحالي: يجب توضيح أف  1

 أيف نحف اآلف؟ :ويعني ذلؾ اإلجابة عمى سؤاؿ
ومف الضروري أف نبدأ بانطباعات الجماىير عف المنشأة وسياساتيا وأىدافيا 
ومنتجاتيا. وحتى نتمكف مف تحديد ىذه االنطباعات البد مف دراسة اتجاىات 

 Deskأو البحث المكتبي  Observationالجماىير أو آرائيا عف طريؽ المبلحظة 

Research  أو استطبلعات الرأيOpinion Polls ،وطريقة المبلحظة معروفة .
أما البحث المكتبي فنعني بو دراسة المعمومات واإلحصائيات المتوفرة والمسجمة 
أصبًل، وأما استطبلعات الرأي فإنيا تتـ عف طريؽ قياـ الباحث بتوجيو أسئمة محددة 

ثؿ الجميور المستيدؼ تمثيبًل حقيقيًا، ومف خبلؿ تبويب األجوبة إلى عينو تم
مف السيؿ عمينا تمييز المشكمة  بعد ذلؾ فيصبحوتحميميا يمكننا تقييـ الوضع الحالي 

 الحقيقية.
ػ تحديد أىداؼ الخطة: عمى رجؿ العبلقات العامة أف يحدد أىداؼ الحممة  2

اإلعبلمية والتي بناء عمييا يقوـ بتحديد النشاطات واألعماؿ المفترض القياـ بيا 
لتحقيؽ ىذه األىداؼ ومف الضروري أف يتـ ترتيب ىذه األىداؼ وفؽ أىميتيا 
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األىداؼ الميمة واألقؿ أىمية، وىنالؾ  ،النسبية فينالؾ األىداؼ األكثر أىمية
وباإلضافة إلى ذلؾ يجب الفصؿ بيف األىداؼ طويمة المدى واألىداؼ قصيرة 

 المدى.
وحتى نعطي صورة أوضح عف المقصود بأىداؼ العبلقات العامة فإننا نورد 

 ي أمثمة عمى ىذه األىداؼ:أتفيما ي
كة مثبًل كانت تنتج ػ تغيير الصورة الذىنية لدى الجميور عف الشركة كوف الشر  1

 غساالت كيربائية وأصبحت تنتج اآلف ثبلجات كيربائية.
 ػ تقديـ الشركة إلى أسواؽ تصدير جديدة وجعميا معروفة لدييـ. 2
 ػ التقميؿ مف معدالت الحوادث داخؿ الشركة. 3
 ػ التوفير في استخداـ القرطاسية. 4
 ػ عدـ اإلسراؼ في استخداـ الطاقة. 5
 الجميور المحمي لسياسات الشركة وأىدافيا ونواياىا.ػ زيادة تفيـ  6
 ػ تخفيض معدالت الغياب. 7
 ػ المشاركة مع جيات أخرى في زيادة الوعي التأميني لدى الجميور. 8
 تحديد الجميور المستيدؼ: -3

يتعيف عمى رجؿ العبلقات العامة في ىذه الخطوة أف يحدد ألي مف الجماىير سوؼ 
العامة. ىؿ سيوجو البرنامج إلى جميور العمبلء أو إلى  يوجو برنامج العبلقات

جميور الموظفيف أو إلى جميور المساىميف أو إلى غيرىـ؟ كما أنو يجب معرفة إلى 
أي مف فئات الجميور سوؼ نقوـ بتوجيو رسائمنا اإلعبلمية؟ ىؿ سوؼ نقوـ 

وجيييا إلى بتوجيييا إلى فئة العماؿ أو إلى فئة كبار الموظفيف؟ ىؿ سوؼ نقـو بت
 العمبلء مف ذوي الدخوؿ المرتفعة أو إلى ذوي الدخوؿ المحدودة؟

إف عممية تحديد الجميور المستيدؼ توفر الكثير مف النفقات ألنيا تقـو بالتركيز 
فيذه  اآلتيعمى اليدؼ مباشرة، وال توجو رسائميا اإلعبلمية إلى الجماىير كافة وب

ى ذلؾ تؤدي إلى زيادة فاعمية وسائؿ التكاليؼ باإلضافة إل فيالخطوة تؤثر 
 االتصاؿ.
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ومف ىنا أصبح مف الضروري توفر بيانات عف خصائص ىذه الجماىير مف 
 إذاتجاىاتيا )بيف مؤيد ومحايد ومعارض( وعاداتيا واحتياجاتيا، وكذلؾ مف  إذ

خصائصيا الديمغرافية فيما يتعمؽ بالعمر والجنس ومكاف اإلقامة والمستوى التعميمي 
 ر ذلؾ.وغي
ػ تحديد وسائؿ االتصاؿ المناسبة: مف ميمة رجؿ العبلقات العامة تحديد وسائؿ  4

االتصاؿ المناسبة التي تكفؿ وصوؿ الرسائؿ اإلعبلنية إلى فئات الجماىير 
وفي العادة ال يتـ اختيار  ة،المستيدفة بفعالية وبأسرع وقت ممكف وأقؿ تكمفة ممكن

أو بعبارة أخرى مزيج مف وسائؿ  ،اتصاؿ وسيمة اتصاؿ واحدة بؿ عدة وسائؿ
ومف الوسائؿ ما تكوف خاصة مثؿ االجتماعات الدورية أو تشكيؿ المجاف  ،االتصاؿ

أو نظاـ الباب المفتوح أو مجمة الشركة أو التقارير الدورية ومنيا ما تكوف جماىيرية 
 كالصحؼ واإلذاعة والتمفزيوف والمعارض والمؤتمرات العامة.

في ىذا المجاؿ إال أف نؤكد عمى ضرورة إقامة عبلقات جيدة مع وسائؿ وال يفوتنا 
كبر مف أ االتصاؿ المختمفة وذلؾ ألجؿ الحصوؿ عمى تسييبلت أفضؿ وتجاوب

 المسؤوليف عنيا.
موضوع  في الحسبافف القائميف عمى إعداد برامج العبلقات العامة يجب أف يأخذوا إ

نو مف المفترض أف ال تتعدى تكمفة وسائؿ إإذ  إقرارىا،تكمفة كؿ وسيمة اتصاؿ قبؿ 
 االتصاؿ الميزانية المخصصة ليا حسب الخطة الموضوعة.

ػ وضع البرنامج: بعد أف استعرضنا الخطوات األربعة األولى إلعداد خطة  5
العبلقات العامة، نأتي اآلف إلى توضيح الخطوة الخامسة والمتعمقة بوضع برنامج 

تحديد الرسالة اإلعبلنية التي ينبغي توجيييا إلى الجميور خطة العبلقات العامة و 
 :يأتيالشكؿ والمضموف. وبشكؿ عاـ فإف ىذه الخطوة تتضمف ما  إذمف 
  ،ما ىي  أيوضع نطاؽ الميمات المفترض تنفيذىا وطبيعة ىذه الميمات

 برامج العبلقات العامة المنوي تنفيذىا؟

 في الحسبافات مع األخذ تحديد فريؽ العمؿ المسؤوؿ عف تنفيذ الميم 
 مؤىبلت أعضاء الفريؽ وخبراتيـ، بما يتناسب مع طبيعة ىذه الميمات.
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  تحديد مضموف أو محتوى الخطة المنوي تنفيذىا، أي بماذا نريد أف نخبر
 الجميور ونحاوؿ إقناعو؟

 أي وضع التوقيتات المناسبة لنشر المادة اإلعبلمية التي  ،جدولة الخطة
و تذاع في اإلذاعة أو تبث في التمفزيوف، وتشمؿ عممية ستنشر في الصحؼ أ

الجدولة في ىذا المجاؿ حجـ المادة اإلعبلمية أو مساحتيا، وعدد المرات 
التي سوؼ يتكرر بيا إظيار المادة اإلعبلمية في كؿ مف وسائؿ االتصاؿ 

 المختمفة.
زانية ف حجـ المبالغ المخصصة لميإ: Budgetingػ تحديد ميزانية البرامج  6

 فيختمؼ مف شركة إلى أخرى ومف صناعة إلى أخرى، بؿ تختمؼ يالعبلقات العامة 
مف وقت إلى آخر، فميزانية العبلقات العامة عبارة عف تعبير رقمي أو  نفسيا الشركة

عف  Norman Stoneترجمة رقمية لخطة العبلقات العامة وفقًا لمػا جػاء في كتاب 
مميوف ليرة  2خصصت مبمغ  IBMفإف شركة  ،إدارة وممارسة العبلقات العامة

حمبلت العبلقات العامة بيدؼ تحسيف صورة الشركة والتي عف استرليني لئلعبلف 
 311تبيع بما قيمتو حوالي  IBMُتعّد شركة رائدة لتزويد برامج الكمبيوتر وشركة 

في بريطانيا. وبذلؾ فإف نفقات اإلعبلف والعبلقات العامة تشكؿ  جنيومميوف 
 111.111% مف مجموع المبيعات، وميزانية العبلقات العامة وحدىا كانت 1.66

 % مف إجمالي المبيعات. 1.133ليرة أي حوالي 
ويدخؿ في ميزانية برامج العبلقات العامة كافة البنود التي تتعمؽ بتكاليؼ األنشطة 

 . التي تقوـ بيا دائرة العبلقات العامة
 ميزانية العبلقات العامة فينالؾ عدة طرؽ أىميا:طرؽ تقدير إلى وأما بالنسبة 

يتـ تحديد ميزانية العبلقات العامة عف طريؽ وضع  إذأ ػ التحديد العشوائي لمميزانية: 
رقـ تقديري معيف لمميزانية مف قبؿ المسؤوليف بدوف أي أسس أو قواعد، ولكف ىذه 

لمميزانية يتذبذب بحسب الطريقة عمى الرغـ مف بساطتيا إال أف قيمة المبمغ المحدد 
نظرة اإلدارة إلى مدى أىمية العبلقات العامة، فاإلدارة التي تنظر إلى العبلقات 
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وأما  ،أف تخصص مبمغًا كبيرًا لميزانيتيامف العامة عمى أنيا ذات أىمية كبيرة البد 
 أف ليا أىمية محدودة فإنيا تخصص مبمغًا نسبيًا لميزانيتيا. رىتمؾ التي ت
إلنفاؽ عمى العبلقات العامة لمسنوات الماضية: ويتـ بموجب ىذه الطريقة ب ػ حجـ ا

 نفسو تحديد حجـ ميزانية العبلقات العامة لمسنة القادمة بحجـ ميزانية السنة الحالية
أو السنوات الماضية أو بزيادة نسبة مئوية تحددىا اإلدارة فمو فرضنا أف ميزانية 

ليرة فيمكف تحديد ميزانية العاـ القادـ  111.111ت العبلقات العامة لمسنة الحالية كان
مضافًا إليو نسبة مئوية محددة حسب  نفسو أو بالحجـ ،ليرة 111.111إما بمبمغ 

 تقدير اإلدارة.
ج ػ نسبة مئوية ثابتة مف حجـ المبيعات: ىنالؾ سبب رئيس النتشار ىذه الطريقة 

فكمما  ،ومف مزايا ىذه الطريقة ىو ربطيا بحجـ األمواؿ المتوفرة لمشركة ،ىو بساطتيا
كاف حجـ المبيعات أكبر كانت ميزانية العبلقات العامة أكبر، ولكف المشكمة بالنسبة 

ىذه الطريقة ىي انخفاض مخصصاتيا وقت انخفاض المبيعات، وىذا الوقت ىو إلى 
مخصصات أكبر لميزانيتيا لممارسة الذي تكوف فيو العبلقات العامة بحاجة إلى 

 أنشطتيا ووظائفيا.
تحدد الميزانية عمى أساس نسبة مئوية معينة مف  إذد ػ نسبة مئوية مف صافي الربح: 

صافي الربح لمسنة الماضية، وقد تتغير ىذه النسبة المئوية مف سنة إلى أخرى حسب 
دات وتكاليؼ السنة ف إيراأتقديرات اإلدارة، ويعاب عمى ىذه الطريقة افتراضيا 

 .نفسيا القادمة سوؼ تكوف إيرادات وتكاليؼ السنة الحالية
أي عمى أساس األنشطة المتوقعة  ،ىػ ػ تقدير الميزانية عمى أساس موضوعي

لمعبلقات العامة خبلؿ السنة القادمة: وبموجب ىذه الطريقة يتـ تحميؿ الوضع الحالي 
العامة إلى تحقيقيا ثـ تقدير األنشطة  لممنشأة ووضع األىداؼ التي تسعى العبلقات

البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، وبعد ذلؾ يتـ تقدير تكمفة كؿ نشاط مف ىذه األنشطة، 
 والتي يكوف مجموعيا ىو حجـ الميزانية المقد رة لمسنة القادمة.

ىذا وقد يتأثر حجـ الميزانية بنتائج البحوث التي تجرييا العبلقات العامة عف 
الجميور عف الشركة وسياساتيا وأىدافيا ومنتجاتيا، فكمما كانت ىذه  انطباعات
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 اآلتياالنطباعات سيئة وأكثر سمبية احتاجت العبلقات العامة إلى مجيودات أكبر وب
إلى ميزانية أكبر، وباإلضافة إلى ذلؾ فإنو يجب أخذ المبالغ المخصصة لميزانيات 

عند تحديد ميزانية العبلقات العامة  اففي الحسبالعبلقات العامة لمشركات المنافسة 
 لممنشأة المعنية.

وبعد تحديد حجـ مخصصات الميزانية التقديرية لمسنة القادمة يجب وضع أنظمة 
الرقابة المالية عمى ميكانيكية الصرؼ الفعمي مف ىذه المخصصات، ومما يزيد مف 

وجود ميزانيات فعالية أنظمة الرقابة المالية عمى الصرؼ مف مخصصات الميزانية 
ألغراض المقارنة األكثر دقة بيف مبالغ الميزانية والمبالغ  Flexible Budgetsمرنو 

ف اليدؼ األساسي إوزمبلؤه  Glenn A. Welschوىنا يقوؿ ، التي تـ صرفيا فعبلً 
مف الميزانيات المرنة ىو تعزيز وسائؿ وأنظمة الرقابة عمى الصرؼ، لذلؾ ومف أجؿ 

بر في الرقابة عمى الصرؼ، يتوجب عمينا عمؿ ميزانيات مرنو أف نصؿ إلى دقة أك
 ألنشطة العبلقات العامة.

دارتو: بعد وضع برنامج العبلقات العامة المراد تطبيقو، تأتي  7 ػ تنفيذ البرنامج وا 
دارتو، وفي ىذه المرحمة ينبغي التأكيد عمى ضرورة أف تتـ  مرحمة تنفيذ البرنامج وا 

مضموف الرسائؿ اإلعبلمية، أو  إذىو مرسـو سواء مف عممية التنفيذ وفؽ ما 
التقيد بالميزانية المخصصة  إذتوقيتاتيا، أو استخداـ وسائؿ اإلعبلـ لنشرىا أو مف 

ف إدارة البرنامج بحاجة إلى أشخاص مؤىميف حتى يستطيعوا إذ إ ،ليا وعدـ تجاوزىا
لدييـ القدرة عمى حؿ القياـ بالمياـ المطموبة منيـ بكفاءة وفعالية، ولكي تكوف 

 وتذليؿ العقبات التي قد تعترض طريؽ التنفيذ. كبلتالمش
ف متابعة برامج إ:  Follow up and Evaluationػ متابعة التنفيذ وتقويمو   8

العبلقات العامة ميمة ضرورية، وذلؾ ألف موظؼ العبلقات العامة قد يحتاج إلى 
أو إعادة تحديد األولويات مف أجؿ  تعديؿ بعض البنود، أو إعادة تخصيص الموارد،

الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة بشكؿ أفضؿ، وتبدأ مرحمة المتابعة عند 
وضع خطة العبلقات العامة موضع التطبيؽ أي مف البداية وتستمر حتى النياية، 

إلى  فوضع خطة جيدة لمعبلقات العامة ال يعني بأي حاؿ حسف التنفيذ، أما بالنسبة
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أف مف لتنفيذ فإنو ييدؼ إلى قياس مدى فعالية كافة مراحؿ البرامج، والتأكد تقويـ ا
 التنفيذ قد أتى وفقًا لما ىو مرسوـ في الخطة.

 

 

 

 

 انخايش انفصم

 يفهىو انشأٌ انؼاو

 
 المخرجات واألىداؼ التعميمية: 

 التعرؼ عمى مفاىيـ الرأي العاـ.  -

 لماـ بمكونات الرأي العاـ. اإل -

 لية تكويف الرأي العاـ. آالتعرؼ عمى  -

 ؾ مظاىر الرأي العاـ. ار إد -

 التعرؼ عمى وظائؼ الرأي العاـ.  -
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 يقذيح: 

، التي نشأت مع نشوء دوؿ االجتماعيالرأي العاـ ظاىرة مف مظاىر السموؾ  
المدف، وبدء تكوف الحياة السياسية في أبسط صورىا، فيي ظاىرة قديمة قدـ الحضارة 

ف عرفت بمفيوميا الحديث في القرف الثامف عشر. ويرى بعض الباحثيف ، اإلنسانية وا 
أف القدرة عمى قياس الرأي العاـ تفوؽ القدرة عمى تحديد مفاىيمو المرتبطة بعدة عمـو 

 .إنسانية
ذالعبلقات العامة، و  اي تعمؿ فييتالعاـ ىو المادة الخاـ ال الرأي تسعى العبلقات  ا 

اء فيما يتعمؽ بالنظـ االجتماعية أو االقتصادية أو لى تنميتو سو إالعامة دوما 
السياسية، كما تعمؿ عمى دراستو وتحميمو، ومعرفة طبيعتو وكيفية تكوينو، وطرؽ 

 عدّ الحديثة االعتراؼ بأىمية الشعوب، و  لمجتمعاتولعؿ أىـ سمات ا ،التأثير فيو
ادية واالجتماعية. الرأي العاـ الحكـ النيائي في الشؤوف العامة، السياسية واالقتص

نو في أمف قوتو، ش ف ذلؾ ال ينقص شيئاً إومع أف الرأي العاـ وجود معنوي ال نراه، ف
 ذلؾ شأف الضغط الجوي الذي ال نراه ولكنو موجود.

 انشأٌ انؼاو: يفهىوأولا: 

لـ يستخدـ بيذا المسمى إال  Public Opinionمف أف مصطمح الرأي العاـ  بالرغـ
في أواخر القرف الثامف عشر، نتيجة لظيور الجماىير الغفيرة بسبب النمو السكاني 

عف  السريع حينذاؾ، فاف المناقشات القديمة المتعمقة بالرأي العاـ ال تختمؼ كثيراً 
النفوذ الذي يفرضو الرأي العاـ عمى تصرفات  دىإدراؾ م إذالمناقشات الحديثة مف 

تسيكيو( العقؿ العاـ، وسماه )روسو( اإلرادة يفقد سماه )مو  ،إلنساف وحياتو اليوميةا
العامة. أما االختبلؼ الوحيد بيف المناقشات القديمة والمناقشات الحديثة، في ىذا 

العاـ عمى  الرأيالصدد، فيو ذلؾ الذي يتعمؽ بإدراؾ مدى النفوذ الذي يفرضو 
 تصرفات الساسة والفبلسفة.
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وىو  "الرأي العاـ ىو مجرد مجموعة مف اآلراء الفردية، :ؼ ىارولد تشايمدر*تعري
أو ىو  ،اتجاىاتو إزاء موضوع جدؿ محددإلى يسند إلى جميور نوعي معيف بالنسبة 

 .حاصؿ جمع اآلراء الفردية"
* تعريؼ جيمس يزايس "الرأي العاـ اصطبلح يستخدـ لمتعبير عف مجموع اآلراء 

 .لناس إزاء المسائؿ التي تؤثر في مصالحيـ العامة والخاصة"التي يتوصؿ إلييا ا
* تعريؼ ليونارد دوب "الرأي العاـ ىو اتجاه جماعة مف الناس حوؿ مشكمة معينة 

 .أو حادث معيف"
أو  ا"الرأي العاـ وجية نظر أغمب الجماعة التي ال يفوقي :* تعريؼ د أحمد أبو زيد

ز آرأي  ايحجبي اء مسألة تعني الجماعة تدور حوليا خر وذلؾ في وقت معيف وا 
 .في إطار ىذه الجماعة" المناقشة صراحة أو ضمناً 

* تعريؼ مختار التيامي "الرأي العاـ ىو الرأي السائد بيف أغمبية الشعب الواعية في 
وتمس مصالح ىذه  ،فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدـ فييا الجدؿ والنقاش

 ".مباشرا األغمبية أو قيمة اإلنسانية مساً 
أكدت ىذه التعاريؼ األخيرة أف الرأي العاـ ىو رأي األغمبية ومعنى ذلؾ  وقد

أف ىناؾ إمكانية لوجود آراء أخرى تختمؼ عنو ولكنيا ال تقمؿ مف أىميتو أو إمكانية 
 وصفو بأنو عاـ

ألحكاـ فردية مختمفة، ولكنو تنظيـ  اً جمعيرى )كولي( أف الرأي العاـ لف يكوف تو 
تعاوني يتـ عف طريؽ اتصاؿ التأثير المتبادؿ والمشترؾ، وربما يختمؼ الرأي العاـ 
عف افتراض أف األفراد ربما يكونوف في تفكير معيف كأفراد منفصؿ الواحد منيـ عف 

ى عف طريؽ نرى أف الرأي العاـ بمثابة سفينة تبن مااآلخر، بيد أف ىذا يتبلشى حين
 ىا عمى انفراد.ءمئات مف الرجاؿ ال يستطيع واحد بعينو بنا

الرأي العاـ بصبغة اجتماعية، ففي رأيو أف الرأي  ( Ginsbergصبغ )جنزبرج و
العاـ رغبة مبيمة تسود المجتمع و تيدؼ إلى المحافظة عمى كياف المجتمع، فيو 

مف تفاعؿ مجموعة اآلراء المختمفة التي تسود بيف  ظاىرة اجتماعية، و ينتج تمقائياً 
 معينة. تأفراد المجتمع، وتتبمور في شكؿ موضوعا
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يختمؼ الرأي العاـ عف الرأي الخاص، فالرأي العاـ ىو رأي الجماعة،  وىكذا
أما الرأي الخاص فيو رأي فرد. ويعرفو أغمب الباحثيف بأنو ثمرة تفاعؿ اآلراء 

 ومف الناس، وقد عرفو )جيمس برايس( في كتاب واألفكار داخؿ أي جماعة
يديف  تي)الديمقراطيات الحديثة(، بأنو اصطبلح مستخدـ لمتعبير عف مجموع اآلراء ال

 بيا الناس إزاء المسائؿ التي تؤثر في مصالحيـ العامة والخاصة.
الرأي العاـ إنما يعبر عف آراء الجماىير، بعد المناقشة أف جممة القوؿ، و 
يصدر مف الجميور اليائج الذي يجتمع  انفعالياً  يف األفراد، فيو ليس اتجاىاً والجدؿ ب
نما ىو حكـ عقمي يصدر مف جميور مف الناس يشتركوف بالشعور مؤقتاً  اجتماعاً  ، وا 

موقؼ مف المواقؼ أو تصرؼ مف  اءباالنتماء ويرتبطوف بمصالح مشتركة، إز 
 ا الجدؿ بعد مناقشة عقمية.التصرفات، أو مسألة مف المسائؿ التي يثار حولي

العاـ ليس مجرد رد فعؿ بسيط أساسو العرؼ والتقاليد، بؿ عمى العكس مف  والرأي
فالجماعة  ،ذلؾ قد ينطوي عمى الخروج عمى التقاليد، فيناؾ وعي وتفكير لممشكبلت

قد تواجو مشكمة مف المشكبلت تتطمب حبًل، وتتصؿ برغبات الجميور  -مثبل –
الضوء عمييا، واقتراح ما يرونو لحميا.  لقاءلقادة لتحديد المشكمة وا  وحاجاتو، فييب ا

ويعمف المختصوف والمعنيوف باألمر ممخص خبراتيـ ومعموماتيـ، ثـ يدور النقاش 
الحر مف كؿ جانب وفي كؿ مكاف، وتمتزج األفكار بالعواطؼ، وتختمط التحيزات 

 لرأيالمختمفة. ويكوف ا بالحقائؽ، وتتصارع المصالح والمبادئ، وتصدر األحكاـ
النيائي لمجماعة حصيمة االحتكاؾ بيف ىذه القوى جميعيا، بما فييا مف أفكار 

وعمى أساس ىذه  ،محافظة وأخرى تقدمية. وىكذا تعبر الجماعة عف رأييا العاـ
أما إذا كانت ىذه  ،األحكاـ ومدى صحتيا ولياقتيا يرجى لمجماعة أف تبقى وتعيش

 تصبح معاوؿ ىدـ وفناء لمجماعة. اصرة فاشمة فإنياألحكاـ الجماعية قا
كاف مف الصعوبة بمكاف اتفاؽ جميع الناس عمى موضوع ما أو مسالة مف  ولما

ف الرأي العاـ ىو رأي األغمبية، ونموذج معيف مف الفكر إالمسائؿ، فانو يمكف القوؿ 
ع ذلؾ أف والقوؿ يعـ و يسود عمى النماذج األخرى، و تتضمف فكرة الرأي العاـ م

عميو مف غالبية األفراد، وىو ما يسمى بالرأي الغالب. وليس معنى  اً متفق ثمة رأياً 
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ذلؾ أف ال تكوف ىناؾ آراء متعددة لؤلقميات، وتمؾ اآلراء الخاصة ال تعوؽ أف تطمؽ 
ال  إذ، عاماً  عمى الرأي السائد لدى معظـ ىذه الجماعات و الجماعات الفرعية رأياً 
 .راءيوجد رأي عاـ بطريقة مطمقة أو عامة، ولكنو الحد األقصى لمجموع اآل

غير ظاىر ألسباب سياسية أو اجتماعية، ولكنو  يظؿ الرأي العاـ كامناً  وقد
 ما تزوؿ األسباب المعوقة لظيوره.ال يمبث أف يظير بشكؿ انفجار عند

 :انشأٌ انؼاو يكىَاخثاَُاا: 

اـ مف العمميات المعقدة التي تمتد بجذورىا في عممية تكويف الرأي الع إف
مجاالت مختمفة، ويتكوف الرأي العاـ نتيجة التفاعؿ بيف مجموعة مف العوامؿ 

يمارس كؿ منيا أثره في  إذالفسيولوجية والوظيفية واالجتماعية والنفسية المتداخمة ب
 تكويف الرأي العاـ، وىذه العوامؿ ىي:

 ظيفية:العوامل الفسيولوجية والو  -8
بعض البحوث أف ىناؾ سمات جسيمة تؤثر في عقمية الفرد وأفكاره،  ترى

فالمريض تكوف أفكاره عميمة، وقد تكوف نظرتو لمحياة متشائمة. ومف الدراسات الميمة 
في ىذا المجاؿ بحث تأثير فصائؿ الدـ، والعصارات القموية والحمضية وأثرىا في 

السمات الجسمية األخرى،  حوؿشخصية اإلنساف. كما أجريت أبحاث كثيرة تدور 
مثؿ خصائص الجمجمة التي ُعني عمماء الجريمة مف أمثاؿ )لومبروزو( بدراستيا، 

 فيمباشرا ً  أف الغدد الصماء وما تفرزه مف ىرمونات تؤثر تأثيراً  وقد اتضح أخيراً 
 وقميؿ االستقرار يصبح الفرد متوتراً  – مثبلً  –الفرد، فعندما يزداد نشاط الغدة الدرقية 

 الغضب. وسريع
 :العوامل النفسية -1

عوامؿ نفسية تؤثر في تصرفات الفرد وفي سموكو، فقد يكوف اإلنساف  ىناؾ
نو لـ يكتسب بعد صفات التسامي أبالحب ألف غريزة الخوؼ قوية لديو، أو  متصفاً 

غرائز أخرى كالغريزة الجنسية أو حب إلى واإلعبلء، وينطبؽ نفس القوؿ بالنسبة 
بالغ األىمية في بمورة الرأي  اً أو السيطرة أو غيرىا. وتمعب األىواء دور االستطبلع 

يتقبؿ الناس آراء،  -مثبلً  -العاـ، وذلؾ حسب الظروؼ السائدة. ففي ظروؼ الحرب
ويعتقدوف في صحتيا وأىميتيا، بينما يشّكوف فييا في وقت السمـ، أي في الظروؼ 
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دوف أف  مف رأي العاـ بأفكار ال شعوريةالعادية. وحتى في األحواؿ العادية يتأثر ال
. فالبلشعور يؤثر في توجيو أفكارنا وآرائنا، بصدد عمؿ أو حادثة أو الناسيعرؼ 

 فكرة، وذلؾ تبعا لخبراتنا السابقة، وما مر بنا مف انفعاالت وصدمات.
 الثقافة: -1

ة تمثؿ مجموع العادات والتقاليد والقيـ وأساليب الحياة التي تنظـ حيا وىي
اإلنساف داخؿ البيئة التي يعيش فييا، فأفكار الشخص الذي نشأ في بيئة مترفة غير 

أثناء عممية  في أفكار شخص نشأ في بيئة فقيرة أو ميمشة. والعادات المكتسبة
يصدره الفرد مف أحكاـ، ومما الشؾ فيو أف  فيالتنشئة االجتماعية المختمفة ليا تأثير 

كتسبة تؤثر في نفسية الفرد، وما يصدر عنو مف أفكار الديف والتعميـ والعادات الم
ومف  ،وآراء، ويتأثر الرأي العاـ تأثرا شديداً  باتجاىات الجماعات األولية وقيميا

ناحية أخرى فاف زيادة ثقافة المجتمع وانخفاض نسبة األمية تساعد عمى تكويف الرأي 
ػ ال يمكف واقتصادياً  وسياسياً  اً ديني ،العاـ، كما أف اإلنساف العادي بمعتقداتو الراسخة
 أف يتقبؿ أي مناشدة دعائية تتعارض مع معتقداتو.

فطنت أجيزة الدعاية إلى خطورة وجود الجماعات ذات النزعات  وقد
العنصرية والسياسية والدينية في إثارة االنفعاالت الجماىيرية، وتيييج الخواطر 

واسع في اإلعبلـ والثقافة  والترويج ألفكار معينة، فأخذت تستغميا في نطاؽ
 واالتصاؿ الشخصي وعف طريؽ النكات أحيانًا.

فاف الثقافة تعد مف أخطر العوامؿ المؤثرة في الرأي العاـ تجاه موضوع  وىكذا
معيف، ومثاؿ ذلؾ أف كراىية األمريكييف البيض لممواطنيف السود كانت نتيجة 

فة التي يتعرض ليا الطفؿ ظروؼ الثقا إذعناصر ثقافية خضعوا ليا في الماضي، 
 األمريكي تكسبو االتجاه العدائي ضد السود.

 النسق السياسي: -4
الديمقراطية بذيوع وانتشار الرأي العاـ، وال تعمؿ الييئات والمؤسسات  تسمح

العامة في الخفاء. كما تعمؿ الديمقراطية عمى قياـ حرية الفكر واالجتماع والتعبير 
مع، وذلؾ عمى عكس ما ىو موجود في ظؿ الدكتاتورية، عف الرأي بيف أفراد المجت



87 

 

وىي حرية الرأي، وحرية الصحافة والكتابة،  ،باإلضافة إلى ذلؾ فاف الحريات العامة
 وحرية االجتماع، وحرية العمؿ وغيرىا تعد مف مكونات الرأي العاـ.

لتأثير وجود المفكريف ورجاؿ األعماؿ والقادة الذيف يتميزوف بالقدرة عمى ا دّ ويع
اآلخريف مف العوامؿ الميمة في تكويف الرأي العاـ، وذلؾ لما يتميزوف بو مف  في

قدرة عمى معرفة الرأي العاـ ومعرفة بمشاعر وأحاسيس الجماىير. وحينما تتوفر ثقة 
أداة قوية وفعالة في تغيير اتجاىات الجماىير  بحنو يصإالجماىير في القائد، ف

 والتأثير فييـ، وتكويف الرأي العاـ الذي يؤيد القضايا التي يدعو إلييا.
 األحداث والمشكالت: -0
المشكبلت واألزمات، التي يتعرض ليا مجتمع معيف، مف العوامؿ و الحوادث  عدّ ت

اـ، فميما قيؿ عف عبقرية الميمة التي تعمؿ عمى تكويف اتجاىات جديدة لمرأي الع
نو ال ىتمر، وال جوبمز، وال غيرىما مف أوزير الدعاية النازية )جوبمز(، فالحقيقة 

دوف االعتماد عمى مف ألمانيا إلى النازية  ويؿالدعاة والعباقرة كانوا يستطيعوف تح
األزمة االقتصادية، والشعور بالقمؽ وعدـ األمف بيف صفوؼ الشعب األلماني، 

ر الثوري ليس حركة فجائية تحدث في فراغ، ولكنو تعبير عف ظروؼ فالتغيي
موضوعية وأحداث سياسية واقتصادية واقعية، وليذه األسباب نجحت الثورة الشيوعية 

 .  السوفيتي السابؽ التحادفي ا
 اإلعالم والدعاية: -6

ىو العمميات التي يترتب عمييا نشر معمومات وأخبار معينة تقـو عمى  اإلعبلـ
أساس الصدؽ والصراحة، واحتراـ عقوؿ الجماىير وتكويف الرأي العاـ عف طريؽ 
تنويره. أما الدعاية فيي العمميات التي تحاوؿ تكويف رأي عاـ عف طريؽ التأثير في 

ومفاجأتيـ باألخبار، والتيويؿ فييا،  تيـشخصيات األفراد مف خبلؿ دوافعيـ وانفعاال
ف كبًل مف اإلعبلـ والدعاية ووسائؿ االتصاؿ مف إفوتقديـ الوعود الكاذبة. ومف ىنا 

ذاعة وسينما ومسرح واجتماعات عامة، تعد قوة إيجابية فعالة ليا تأثير  صحافة وا 
جعؿ  لىكما تمجأ بعض أجيزة الدعاية السياسية إ ،ناجح في تكويف الرأي العاـ

افؿ بعض الجماعات الثانوية كاالتحادات المينية، واتحادات الطبلب، والمح
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فييا الدعاية الحزبية، وتقرر  يالماسونية، والجمعيات الدينية، منافذ أو مسارب تسر 
 اتجاىاتيا.

 الشائعات: -7
دوف مف األحاديث واألقواؿ واألخبار والروايات التي يتبادليا الناس ويتناقمونيا  ىي

التثبت مف صحتيا أو التحقؽ مف صدقيا. ويميؿ كثير مف الناس إلى تصديؽ ما 
 معونو ثـ يأخذوف في ترديده ونقمو، وقد يضيفوف إليو بعض التفصيبلت الجديدة.يس

 تكويف الرأي العاـ: مراحؿ
بؿ  بسيطاً  ظاىرة الرأي العاـ ظاىرة معقدة يصعب تحميميا إلى أجزائيا تحميبلً  دّ تع

تتداخؿ مجموعة مف العوامؿ والمؤثرات المختمفة في تكوينيا، مؤثرات سيكولوجية 
الفرد، ومؤثرات  فيلى طبيعة الجماعة وتأثيرىا ا  ترجع إلى طبيعة الفرد نفسو و 
تتكوف مف مجموعة مف القيـ والمعايير التي  عيةسياسية، ومؤثرات ثقافية واجتما
ذلؾ نحاوؿ تقديـ تصور لممراحؿ التي  مف رغـلعمى اتحكـ إدراؾ الفرد وسموكياتو. و 

  .يمر بيا
 :ذكىٍَ انشأٌ انؼاوثانثاا: 

 ىناؾ مجموعة مف المراحؿ والخطوات لتكويف الرأي العاـ 
 :                                     مرحمة اإلحساس واإلدراك - أ

اإلنساف لمجموعة مف المنبيات والمثيرات التي يتمقاىا عف طريؽ حواسو،  يتعرض
تمؾ الحواس التي تعد مفاتيح المعرفة واتصالو بالعالـ الخارجي والبيئة الخارجية. 

، إال أنيا ال تقؼ عند مجرد حسياً  ويبدأ اإلنساف في إدراؾ ىذه المؤثرات إدراكاً 
نساف أف يدرؾ ىذه المؤثرات كرموز ثـ إدراكيا عف طريؽ الحواس، بؿ يحاوؿ اإل

يعطي ليذه الرموز معنى أو معاني معينة، ومف ىذا يتضح أف عممية اإلدراؾ ليست 
عممية سمبية تتمخص في مجرد استقباؿ انطباعات حسية، بؿ يقوـ العقؿ باإلضافة 
أو الحذؼ أو التحريؼ وتأويؿ ما يتأثر بو مف انطباعات حسية. والمعاني التي 

لخبراتو الماضية  ا اإلنساف عمى ما يدركو مف أشياء أو مؤثرات تتحدد وفقاً يخمعي
وطريقة فيمو لمحياة ودوافعو وحوافزه. وىذا يعني أف اإلدراؾ عممية معقدة وىي 

، ةمحصمة مجموعة كبيرة مف العوامؿ الموضوعية التي تتمثؿ في األشكاؿ الخارجي
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مف خبراتو السابقة وفي حدود إطاره  تنبع تيومجموعة أخرى مف العوامؿ الذاتية ال
الداللي ومجموعة القيـ واالتجاىات والمعايير المختمفة التي اكتسبيا مف البيئة الثقافية 
واالجتماعية ومف ذلؾ يتضح أف عممية اإلدراؾ ال تتوقؼ فقط عمى طبيعة المعارؼ 

نيا ولك لسمعوالمعمومات التي يتمقاىا سواء عف طريؽ حاسة البصر أو حاسة ا
 .تتوقؼ عمى طبيعة اتجاىات الفرد وقيمو وثقافتو

                   مرحمة الرأي الفردي: - ب
ميولو واتجاىاتو النفسية  إلىىذه المرحمة يقـو الفرد بالتعبير المفظي باإلشارة  وفي

 ،حوؿ الموضوع أو المؤثرات المختمفة وتنطوي ىذه المرحمة عمى عنصر االختيار
مؤيد  ففطالما أف الموضوع المثار ىو موضوع جدلي تختمؼ حولو اآلراء بي

 .لو أو معارضاً  الموضوع مؤيداً  ذالي اً معين ومعارض فإف الفرد يحدد لنفسو موقفاً 
وموقؼ الفرد حوؿ موضوع جدلي واحد يختمؼ عف الموقؼ الذي يمكف أف يتخذه 

مف أف تصرفات الناس  W.Lippmanاألفراد اآلخروف. وىذا يؤكد ما انتيى إليو 
واستجاباتيـ ال تكوف نتيجة لمبلحظات موضوعية عف العالـ الخارجي ، بؿ في 

التصرفات الذاتية أو الصور الذىنية الكافية في نفوس  عمىحقيقة األمر مبنية 
فالمؤثرات التي تحيط باإلنساف ال تكوف السبب المباشر في االستجابة لمبيئة  ،الناس

ه المؤثرات أو صورتيا في ذىف اإلنساف ىي التي تحدث استجابة ، ولكف معنى ىذ
 إذ ،باإلدراؾ ؾويتفؽ ذلؾ مع وجية نظر د. أحمد عزت راجح حوؿ عبلقة السمو 

كما تبدو و  ،أوضح أف الفرد يستجيب لمبيئة ال كما عميو ىي في الواقع بؿ كما يدركيا
 .لو وحسبما يفرض عمييا مف معنى وأىمية

 الفرد مع آراء الجماعة:صراع  مرحمة-ج
ىذه المرحمة تدور المناقشة والحوار والجدؿ الذي يصؿ إلى حد الصراع بيف  وفي

رأي الفرد وآراء األفراد اآلخريف في نطاؽ جماعة معينة أو جميور معيف ممف لدييـ 
في ذلؾ كؿ ما يتوفر  يحاوؿ الدفاع عف رأيو مستخدماً  ـوكؿ مني ،اىتماـ بالموضوع

في ذلؾ عف طريؽ عرضيا  حيوياً  دوراً  ؿوتمعب وسائؿ االتصا ،موماتلديو مف مع
 لآلراء المختمفة.
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 تحول آراء األفراد إلى آراء الجماعة: )الرأي العام(  مرحمة -د
التي تدور بيف أعضاء جميور معيف حوؿ موضوع أو  ةالمناقشمف خبلؿ الحوار و 

مسالة تشغؿ اىتماميـ يتـ التقريب بيف وجيات النظر المختمفة والمتباينة وتأخذ 
غمب أعضاء الجماعة أالمناقشة في االتجاه نحو التركيز حوؿ رأي معيف يميؿ إليو 

لنظر عف وجود بغض ا عاماً  ويصبح ىذا الرأي رأياً  ،أو الجميور النوعي الذي تقبمو
تبناىا أقمية في الجماعة أو الجميور النوعي ، وىذه تبعض اآلراء األخرى التي قد 

لكي يتوافؽ مع رأي  أحياناً  صيالعممية تنطوي عمى تضحية الفرد برأيو الشخ
الجماعة وتتدخؿ في ىذه العممية مجموعة مف العوامؿ بعضيا يتصؿ برغبة الفرد في 

تحقيؽ صفة االنتماء إلى ىذه الجماعة أو لمتعاطؼ مع أو ل ،التوافؽ مع الجماعة
 الجماعة.
 خصائص انشأٌ انؼاو:ساتؼاا: 

ومعنى ذلؾ أف  جماعياً  الرأي العاـ ىو رأي جماعي ال يشترط أف يكوف رأياً  -
الرأي الجماعي أي رأي الجماعة محصمة تفاعؿ آراء الجماعة مف مؤيديف 

أي  ،جماعياً  ومعارضيف عمى السواء. وال يشترط في الرأي العاـ أف يكوف رأياً 
ذلؾ أف اإلجماع  ميور،نو ال يشترط أف يتوفر اإلجماع التاـ بيف أفراد الجإ

ى العرؼ والتقاليد والعادات، أما الرأي عم غمب األحياف مبنياً أالعاـ يكوف في 
العاـ فأساسو الحوار والنقاش واحتكاؾ األفكار وتفاعؿ اآلراء، فالرأي العاـ 

أثناء مراحؿ كفاح  في كرأي موحد لمجماعة، أمر ال يمكف تصوره حتى
، ويرجع ذلؾ إلى اختبلؼ حياتياجؿ كيانيا و أالشعوب ونضاليا مف 

لى وجود فروؽ واضحة بيف أعضاء المجتمع ا  الجماعات في الشعب الواحد و 
. وىذا  Rossو Burgessو Parkالواحد ، وقد أكد ىذا االتجاه كؿ مف 

يعني أف الرأي العاـ ىو الرأي الغالب عمى ما حولو مف آراء أخرى في 
 جماعة معينة أو جميور نوعي معيف.

الحدث ويتصؿ ىذا  ،الرأي العاـ يظير حينما يقع حدث معيف أو تثار قضية -
 أو تمؾ القضية باىتمامات ومصالح الجميور.
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الرأي العاـ يتكوف ويتبمور مف خبلؿ التفاعؿ بيف اآلراء المتعارضة داخؿ  -
الجماعة، وىذا يعني أف كؿ فرد مف أفراد الجماعة قد يكوف لو رأي معيف 

إال أف الرأي العاـ ليس حاصؿ جمع  ،لقضية أو المسألة المثارةإلى ابالنسبة 
بيف ىذه  والمناقشةآلراء، ولكف يشترط ضرورة التفاعؿ والحوار والجدؿ ىذه ا

اآلراء المختمفة، ومف خبلؿ ىذه المناقشات يتبمور الرأي العاـ فيو بذلؾ يعد 
 لة معينة.أثمرة لتفاعؿ آراء أفراد الجميور حوؿ مس

بؿ ىو تعبير إرادي وىو رد فعؿ  ،الرأي العاـ ال يفرض عمى الجماىير فرضاً  -
 Trotskiستجابة لمثيرات معينة في المجاؿ السموكي لمجماعة، ويؤكد ذلؾ وا
يقوؿ " إف البعض يتيمنا بخمؽ الرأي عند الجماىير، وىذا االتياـ غير  إذ

الرأي العاـ يظير  فوىذا يعني أ ،وكؿ ما ىنالؾ أننا نحاوؿ صياغتو ،صحيح
ماىير فما إف تظير مشكمة أو قضية تمس مصالح الج ،بصورة تمقائية

 واىتماماتيـ سرعاف ما يتبمور ليذه الجماىير رأي نطمؽ عميو الرأي العاـ".
الرأي العاـ يتصؼ بالحركة والتغير مف فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، وىو  -

في ذلؾ يختمؼ عف االتجاه الذي يتصؼ باالستمرارية لفترة طويمة التصالو 
 بالتراث الثقافي مف عادات وتقاليد. وثيقاً  اتصاالً 

 أَىاع انشأٌ انؼاو: :خايضاا 

 التي رييوذلؾ طبقًا لممعا ،كبيراً لمرأي العاـ اختبلفًا  الباحثيف تقسيماتتختمؼ 
الرأي،  ةيعمى مبدأ استمرار  قسميايالرأي العاـ، فالبعض  ـياستخدميا الباحثوف لتقس

أخرى،  رييباإلضافة إلى معا ،لمتقسيـ اً معيار  ةيمف الظيور والعبلن جعموفيوآخروف 
الوضوح والصراحة، والوجود، والثبات والحجـ،  رييومعاالجغرافي  اريمثؿ المع
 والحركة...
كمي وشامؿ ألنواعو  ـيحوؿ تقس فيعدـ اتفاؽ العمماء والباحث وضحيىذا  إذف
 أكثر وأعمؽ لمفيوـ الرأي العاـ. حيعمى توض فيربما تع ماتيوىذه التقس

 والتأثر: ريحسب عمؽ التأث ـيالتقس
 :اآلتيوالتأثر عمى النحو  ريالبعض الرأي العاـ حسب عمؽ التأث قسـي
 :طريالرأي العاـ القائد أو المس- 1
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 قادة صفوة مثموفي إذ: فيوالمثقف فيمف صفوة القـو وخاصة المتعمم تكوفيو 
مف  مةي، وىؤالء نسبو قمةوأساتذة الجامعات والعمماء والكتاب والساس فيالرأى والمفكر 
 رشديو  وجويو  ثقؼيو  يقودالقائد الذي  وظيفةفي المجتمع  وظيفتيـ دّ الشعب، وتع

 ذلؾ سبيؿفي  ويبذلوفقناع الشعب بيا، إعمى  حرصوفي نةيالناس، وليـ أىداؼ مع
عمى االقناع  ةأو مقدور المواطف العادي بذلو بما ليـ مف قدر  ؿيفي سب سيل جيداً 

الرأي العاـ القارئ والمنساؽ في  وجيوايو  رشدوايو  يقودواأف  دوفير ييـ ألن ،والتأثير
ال تتأثر بوسائؿ  ة. وىذه الصفو ةيواالقتصاد ةيواالجتماع ةيوالثقاف ةياسيالنواحي الس

 إذبؿ في الغالب تؤثر في تمؾ الوسائؿ بأفكارىا وآرائيا،  مختمفة،ال ةياإلعبلـ والدعا
 تقبموفيعمى كؿ الوجوه، وال  قمبونياياألخبار والحقائؽ و  ويدرسوفمور بحثوف األي

نما مور ببساطة و األ ىذا النوع بالرأي العاـ  ىسميقناع واالقتناع، و بعد محاولة اإلا 
 .(طريأو المس ،)القائدأو  ر،يالمستن

 الرأي العاـ القارئ أو المثقؼ:- 2
 مايف ؤثريرأي في المجتمع، وىو  ـيحجـ ىذا الرأي حسب درجة التعم ختمؼيو 

بدرجات  ةيبوسائؿ اإلعبلـ والدعا تأثريو  ـ،يالثقافة والتعم ثيىو أقؿ منو درجة مف ح
 صدريفي وسائؿ اإلعبلـ بقدر محدود بما  ؤثريمتفاوتة حسب مستوى نضجو، و 

 .()مف آراء ومناقشات ونقدعنيـ 
 الرأي العاـ المنقاد:- 3
وىو رأي السواد األعظـ  فيالسابقت فيمف الفئة التي ال تنتمي إلى الفئت تكوفي

األحداث  طبلع والبحث ومتابعةى مواصمة االعم فيالقادر  ريمف الشعب مف غ
ليـ أفراد الرأي  وجيويىؤالء لما  نقادي إذ ف،ييكذلؾ فئة األم ضـيو  اتيا،يومجر 
 .ةيالدعاوسائؿ اإلعبلـ و  يـيوتؤثر ف ر،يالمستن

الفردي قد تمونو الرغبة  العاـأف الرأي  ؿيكاتنر  يايالتي توصؿ إل فيالقوان ومف
 اً يمبن يكوف ما)أكثر م الرأي في مجممو مؤسسًا عمى اليوى كوفي نمايواليوى، وح

 موقفًا متطرفًا مف األحداث. تخذيفإنو  (عمى المعمومات والحقائؽ
 وفقًا لعنصر الزمف: ـيالتقس
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 رأي عاـ دائـ:- 1
وىذا الرأي  ًا،ينسب يمةبالثبات واالستمرار لفترة طو  تصؼيالرأي الذي  وىو
مستمرًا  ظؿيالثقافي، والرأي العاـ الدائـ  راثيبالم قاً يمتصبًل اتصااًل وث كوفيغالبًا ما 
 ما زالت قائمة. ويأف األسباب التي أدت إلطالما 

 رأي عاـ مؤقت:- 2
ىذا  زوؿيو  ،يمةال تستمر فترة طو  ةحوؿ حادثة طارئ قدـيالرأي الذي  وىو

 .ةالحادثة الطارئ جةيالرأي بمجرد زواؿ األثر الواقع عمى األفراد نت
 االئتبلفي: الرأي

في وقت محدد تحت  نةيائتبلؼ بعض اآلراء في الجماعة إزاء مشكمة مع ىو
 وجود ىذا الرأي االئتبلفي. ستمـزيظروؼ خاصة مما 

 )أو الظاىر(: حيالعاـ الصر  الرأي
دوف  ةيفي حر  ،عف آراء الناس واتجاىاتيـ صراحة وجيراً  عبريالذي  ىو

 خوؼ.
 :مييالعاـ اإلقم الرأي

وتربطيا أىداؼ  ،جغرافياً عدة شعوب متجاورة  بيفالرأي العاـ السائد  ىو
 الرأي العاـ  و  ،فمسطيف قضيةومصالح مشتركة، ومف أمثمتو الرأي العاـ العربي إزاء 

 ...ةير التفرقة العنص ةيضإزاء ق األفريقي
 بػ: زيتميالنوع مف الرأي العاـ  وىذا

 الشعوب واألىداؼ المشتركة. فيالمشتركة بصمحة الم -
 ديتقارب في العادات والمعتقدات والتقال ربطياي اً يالشعوب المتجاورة جغراف -

 والثقافة.
 العاـ المحمي: الرأي

أو  نةيأو مد ةيقد تكوف قر  نةيمع ةيعف الرأي السائد في منطقة جغراف عبري
ىذا النوع مف الرأي العاـ بخصائص المجتمع  أخذيداخؿ دولة ما، و  ةيمحافظة أو وال

 في اآلتي: فيالمحمي التي أجمميا بعض الباحث
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لمجتمع إلى انتماء لدي األشخاص باال دينتماء: وىو ظاىر ة الشعور الشد. االأ
وحدة مستقمة لممبلحظة المباشرة،  كوفيالمحمي. ب. الصغر: وىو أف المجتمع ككؿ 

 كالعائمة مثبًل.–أي جزء منو  صمحيكما 
أنواع النشاط )االجتماعي، االقتصادي( داخؿ  عي. االكتفاء الذاتي: بمعنى أف جمج

 الفرد والجماعة. اةيالمجتمع تستغرؽ كؿ ح
 .ةيموغرافيالد يـ. التجانس: تشابو نشاط األفراد واتجاىاتيـ وخصائصد

 عاـ العالمي:الرأي ال
ال تقتصر عمى  نةيتمقائي عف وجية نظر مع ريكؿ تعب يعني كمصطمح

نما تتعدى الحدود ب ،فيإثبات وجودىا عمى مجتمع محمي مع الجماعات  فيوا 
فئات التي تنتمي الطبقات أو ال فيمف التو افؽ ب فيعف نوع مع ريفي التعب ةياسيالس

 اً يميواحدة سواء أكانت تمؾ الدوؿ في مجموعيا تكوف مجتمعًا إقم دولةإلى أكثر مف 
 دولي. مييأو كانت تنتمي إلى أكثر مف مجتمع إقم ًا،يدول
 أىميا: قةيعف أكثر مف حق عبري ؼيالتعر  وىذا

عف اتجاه تمقائي مف جانب أكثر مف  عبريأف  جبي اً يعالم كوفيف الرأي العاـ لأ. أ
 .ةية الدولاألسر  طيمجتمع واحد في مح

 قصديواحد، و  اسيي( أف تكوف في أكثر مف مجتمع سةيبيذه )التمقائ شترطي. أنو ب
 قي،يالتابع أي الدولة المستقمة في معناىا الحق ريالمجتمع غ اسييبالمجتمع الس

فإنو  اسييوطالما وجد الرأي العاـ وقد اكتسب صفة التوافؽ في أكثر مف مجتمع س
 الرأي العاـ العالمي. بسمة صطبغي
 اً يعف فكرة الرأي العاـ، ومف ثـ فيو أواًل رأي وثان ريبكؿ مظاىر التعب تمتعينو أ. ج

 عاـ.
 :كييناميالعاـ الد الرأي

عف  نشأيالرأي العاـ المتحرؾ أو النشط وىو الذي  ويعم طمؽيأف  مكفي
أف الرأي  في شؾ وال ،صيالتعقؿ والتحمو  ة،يو يعمى الح عتمديو  ر،يالرغبة في التعب

التي تحتـر  ةيمقراطيبشكؿ ظاىر وواضح في الدوؿ الد وجدي كييناميالعاـ الد
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أي قرار ميـ إال إذا كاف متفقًا مع  ذرأي الشعب، وال تتخ الديمقراطيةحكومتيا 
وتشارؾ األحزاب  ،لؤلغمبيةالمصمحة العامة  وتراعىالرأي العاـ،  توجييات

صدارهومؤسسات المجتمع المدني في صناعة ىذا القرار قبؿ اتخاذه  مف قبؿ الجية  وا 
 المختصة.
 ىذا النوع مف الرأي العاـ باآلتي: زيتمي
 .ريلمرغبة في التعب جةينت يتكوف -
 .صيوالتحم ؿياعتماده عمى التعق -
 .ةيمقراطيبشكؿ واضح وظاىر في الدوؿ الد وجدي -
 تو تحتـر رأي الشعب.حكوما -
 الشعب. ةيبالمصمحة العامة لغالب يتـي -
 إتاحة الفرصة لؤلحزاب والمؤسسات في صناعة القرار. -

 العاـ المرتبط بإثارة االتجاىات أو عدـ إثارتيا: الرأي
دوب  شرحيالرأي العاـ الفعمي والرأي العاـ الكامف، و  ـيىذا التقس شمؿيو 

(Doob)  فإف  نةيمع ةيقضإلى ذلؾ بقولو: عندما تكوف ىناؾ ردود فعؿ بالنسبة
معبر  ريأو غ اً )أي معبر  اً يأو داخم اً يخارج كوفيأف  مكفيالرأي العاـ في ىذه الحالة 

 .لؾكذ اً يعامًا فعم اً يرأ كوفيعنو( كما أنو 
وأف ليا  ،رتيعمى أف االتجاىات قد أث دؿيفالرأي العاـ الفعمي  ،ذلؾ وعمى
مف  ريأف نتوقع في كث مكفيالسموؾ الداخمي والخارجي. ومع ذلؾ  في ريبعض التأث

ومف ىنا جاء مصطمح الرأي العاـ  نةيمع ةيوجود رأي عاـ قبؿ ظيور قض اف،ياألح
أو أنو لـ  نةيمع ةيقض اؿيلمداللة عمى أف ىناؾ اتجاىات لـ تتبمور بعد، ح الكامف

 ىذه االتجاىات. ريثيما  حددي
 يظاهش انشأٌ انؼاو: :صادصاا 

بمظاىر الرأي العاـ أنماط السموؾ التي يستخدميا جميور الرأي العاـ  نعني
 إذفي التعبير عف وجيات نظرىـ واتجاىاتيـ حياؿ القضايا التي تمس مصالحيـ 

 يقسميا سعيد سراج إلى قسميف:
 في:المظاىر االيجابية: وتتمثؿ -1
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 إذوتندلع  ،التي تستعمؿ لمتعبير عف الرأي العاـحد األساليب العنيفة أالثورات: وىي 
)السمطة  يرسخ في ضمير الجماىير أنو ال فائدة مف التعبير الكبلمي عف مطالبيـ

 في واد والشعب في واد آخر(.                                    
يتخذىا الشعب وسيمة بغرض إشعار القادة والحكومات عف آرائيـ  إذالمظاىرات: 

 المشكمة.                               نحو
*نشر الشائعات: عندما ال تسمح الحكومات بالمظاىرات وال يجد الشعب وسيمة 

وذلؾ  ،لمتنفيس عف الرأي العاـ يمجأ ليذا األسموب كمظير لمتعبير عف وجية النظر
 دوف أف تركز عمى مصدر موثوؽ بومف إلزعاج الحكومات )رواية تناولتيا األفواه 

 (.يؤكد صحتيا
 إذ* الندوات واالجتماعات والمقاءات العامة: وىي إحدى أشكاؿ التجمع الشعبي 

المجتمع والخروج بحموؿ تكوف  كبلتبيف الجماىير لدراسة مش قريباً  تحدث لقاءً 
 مرشدا لمقادة.

 * أجيزة اإلعبلـ: ىي الوسائؿ التي يستعمميا األفراد لمتعبير عف الرأي العاـ
 ت: يعبر فييا الجميور عف رأيو مف خبلؿ اختيار الحاكـ.* االنتخابا

                                 :وتتمثؿ في المظاىر السمبية: -2
 * المقاطعة

 * السمبية واالستيتار
 * اإلضراب عف العمؿ واالعتصاـ

ىذه األساليب حالة عدـ الرضا السائدة لدى الرأي العاـ اتجاه السمطة  وتعكس
كما تعني انعداـ االتصاؿ بيف الشعب وقادتو وعدـ مشاركة  ،عمى سياستياواحتجاجو 

وىذه األساليب ليست باألساليب  ،الجماىير في اتخاذ القرار السياسي بصورة حقيقية
ألنيا قد تنعكس بالضرر عمى الشعب في حد  ـالديمقراطية في التعبير عف الرأي العا

 .الضرر الناجـ عنيا واف كانت تختمؼ فيما بينيا في قدر ،ذاتو
 وظائف انشأٌ انؼاو:: صاتؼاا 

بوظيفة الرأي العاـ ما يمميو الرأي العاـ مف مقاصد وأىداؼ أو برامج  يقصد
 يف:اآلتيتحدد المياـ المنوطة بالرأي العاـ في المجاليف  إذ ،وتفضيبلت
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 وظائؼ الرأي العاـ في المجاؿ السياسي                             -1
الرأي العاـ إحدى القوى السياسية الفعالة داخؿ الوجود السياسي مف خبلؿ تحديد  يعد

 طبيعة الممارسات السياسية:                         
القرار السياسي: مف خبلؿ اعتماد مبدأ الديمقراطية التي تعني سمطة  فيالتأثير  - أ

دولة تنبني عمى الرأي ة في الميملذلؾ فإنو مف المفترض أف القرارات ال ،الشعب
                            .العاـ
االنتخابات: تسمح عمميات االنتخابات باختيار القيادات السياسية في  فيالتأثير  - ب

ويمارسوف السمطة في إطار الحدود  ،إطار الحدود التي يرسميا ويتقبميا الرأي العاـ
                     التي يرسميا ويتقبميا الرأي العاـ             

 الحكـ: مف خبلؿ رسـ الخطط والمشاريع السياسية لمقادة السياسييف فيالتأثير  - ت
يعمؿ الرأي العاـ عمى إنجاح خطط الدولة في التنمية  إذإنجاح خطط الدولة:  - ث

لذا تسعى  ،الشاممة كما يقـو بدور في إحباطيا إذا لـ تتمكف مف إقناعو بتوجياتيا
ف نجاحيا إإذ  ،الدولة إلى دعوة الناس لممشاركة في الوضع ىذه الخطط وتنفيذىا

 ومتفاىـ ومشارؾ معيا. ساىـخمؽ رأي عاـ م عمىيعتمد وبشكؿ كبير 
مف خبلؿ  في ىذا، ميماً  اً ف لو دور إ إذتحديد مبلمح السياسة الخارجية:  - ج

ية التي تضع السياسة الخارجية البد ف الجإ إذ الضغوط التي يمارسيا عمى الحكومة،
رغبة الشعب أو عمى األقؿ تقدير ما  حسبانياأف تأخذ في  مف لى حدود معينةا  و 

 يمكف تقبمو.
أي التنمية السياسية مف خبلؿ تطوير الييكؿ المؤسسي  التحديث السياسي: - ح

ة التغير واآللية البلزمة والقادرة عمى استيعاب التقاليد الجديدة التي تخمقيا حرك
 ىذه العممية.في الرأي العاـ في التعجيؿ  يـيس إذ ،االجتماعي

ف القوانيف ماىي إال تعبير عف رغبات إ إذإصدار القوانيف والتصديؽ عمييا :  - خ
الرأي العاـ وضماف لمنظـ االجتماعية والمثؿ األخبلقية التي يؤمف بيا الجميع 

طات قوانيف جديدة فإنيا تأخذ مكانيا ويسعوف إلى تحقيقيا، وكذلؾ عندما تصدر السم
لذلؾ مف  ،رأي عاـ مؤيد أو معارض ياكموضوع يشغؿ الجماعة ويتكوف حول
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الضروري التمييد لصدور القوانيف بتييئة األذىاف ليا ومحاولة التأكد مف وعي الرأي 
عندما قررت  1977العاـ بفائدتيا والغرض الحقيقي منيا، كما حدث في مصر عاـ 

رفع األسعار واضطرت بعد ذلؾ إلى خفضيا إلى ما كانت عميو نتيجة الحكومة 
 كد عمى مدى قوتو إللغاء القوانيففيذا يؤ  لعصبية الرأي العاـ،

 الوظائؼ االجتماعية لمرأي العاـ:-2
وظيفة الرقابة االجتماعية: تتمثؿ في المحافظة عمى العادات والتقاليد والقيـ  - أ

تضمنو ىذا مف المعارضة الظاىرة أو الكامنة ألي وما ي ،الموجودة في المجتمع
تصرؼ ال يتفؽ وعادات المجتمع ليذا يحـر الرأي العاـ القياـ بأفعاؿ تتنافى وأوامر 

العاـ عمى الغرباء نفسو حينما يعيشوف  الرأيالشرع وحرمات الناس، بؿ ويفرض 
والقيـ  تحت مظمة ىذا المجتمع. ومف خبلؿ ىذا يحافظ الرأي العاـ عمى المثؿ

األخبلقية في المجتمع فيو الذي يوجو تيار المـو والتحفيز تارة والتكريـ والتشريؼ تارة 
 عميو أو غير متفؽ عميو. أخرى حسبما يكوف المسمؾ متفقاً 

ف تطوير الحياة االجتماعية واالقتصادية إ إذتطوير الحياة االجتماعية:  - ب
تظير في قدرتو عمى تغيير اآلراء والسياسية مف الوظائؼ الرئيسة لو والتي 

واألوضاع واألنشطة والتشريعات أو تعديميا أو عبلج ما يحتاج منيا إلى عبلج وىو 
الرأي العاـ الدليؿ العممي لتقييـ  دّ كما يع. ما يحدث غالبا تحت ضغط الرأي العاـ

نشاطات الييئات والمؤسسات في مدى نجاحيا ونوعية الخدمة التي تقدميا. لذلؾ 
رضاء الرأي إلى لييئات بمختمؼ أنواعيا الرياضية والتعميمية والعممية ... تحتاج فا

ال فشمت برامجيا وتوقفت عف العمؿ، ب ال  ؿالعاـ ومساندتو ليحافظ عمى وجودىا وا 
                              .تنجح مف دوف مساندتو

ض الحقائؽ كاممة التعبئة االجتماعية: مثؿ إصدار القوانيف التي تتطمب عر  - ت
ف إخفاءىا يؤدي إلى اإلضرار بالحكومة إذ يؤثر في قدرتيا عمى التعبئة إ إذعميو، 

ف القضاء عمى الشائعات مف خبلؿ سياسة عرض الحقائؽ يخمؽ إلذلؾ ف ،االجتماعية
  .تأييداً 
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 انفصم انضادس

 ػالوانؼالقاخ انؼايح ووصائم اإل

 
 المخرجات واألىداؼ التعميمية: 

 عبلـ وعبلقتيا بالعبلقات العامة. التعرؼ عمى ماىية اإل -

 عبلمية لمعبلقات العامة. لماـ بالوظائؼ اإلاإل -

 بلـ. عالتعرؼ عمى معوقات اإل -

 عبلـ.ىـ وسائؿ اإلأدراؾ إ -

 عبلنية. التعرؼ عمى عوامؿ نجاح الرسالة اإل -

 عبلـ. لية االتصاؿ بوسائؿ اإلآالتعرؼ عمى  -

 لبناء الصورة الذىنية. ثير التعرؼ عمى مجاالت التأ -
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 يقذيح: 

فالكممة المحكية ىي العنصر  ،في حياة البشر منذ القدـ ًا ميماً لعب اإلعبلـ دور 
 األساسي في الرسالة اإلعبلمية كما يقوؿ )مارشاؿ ماكبلوف(.

وقد توسع  ،الكممة المحكية تستثير الحواس الخمس في المستمع بشكؿ دراميو 
درجة أف التكنولوجيا قصرت المسافات وطورت كافة وسائؿ إلى االتصاؿ اليـو 

 االتصاؿ ومنيا اإلعبلمية.
 يفهىو الػالو: أولا: 

 يوجد عدة تعريفات لئلعبلـ ومنيا:
 ،عممية تزويد الناس باألخبار العممية والحقائؽ الثابتة والمعمومات السميمة وى -

يعبر  إذيف رأي عاـ وصائب حوؿ واقعة أو مشكمة معينة بالتي تساعدىـ عمى تكو 
 عف رأي الجميور واتجاىاتيـ وميوليـ. واضحاً  ىذا الرأي تعبيراً 

وىي ، عممية نشر األخبار الصحيحة والمعمومات الحقيقة دوف تضميؿ وى -
 مينة وعمـ في مجاؿ الصحافة ووكاالت النشر ووسائؿ االتصاؿ الجماىيري.

استقصاء الحقائؽ والمعمومات واألخبار ومعالجتيا ونشرىا عمى أوسع ىو فف  -
مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة والحديثة  ،نطاؽ جماىيري وفي الوقت المبلئـ

 والمتنوعة.
وىنا يجب التعرؼ عمى فمسفة اإلعبلـ ومعرفة جوىره وأىدافو األساسية 

 وانبو.بطريقة تمكننا مف الفيـ الصحيح لو واكتشاؼ كافة ج
 وتتركز أىداؼ الفمسفة اإلعبلمية في أربعة أىداؼ:

 تحديد ىدؼ النشاط اإلعبلمي في المجتمع. -1
 زيادة فاعميتو في المجتمع وقوة تأثيره. -2
ي ف فمسفة اإلعبلـ ىإ إذ ،تجنب التناقض والتضارب في النشاط اإلعبلمي -3

 اط اإلعبلمي.الميزاف الذي تزف بو ما الذي يجب فعمو مف عدمو في النش
وذلؾ ليتـ تحديد مف  ،وضع إطار تنظيمي لممؤسسات اإلعبلمية لممجتمع  -4

 يمممؾ ىذه الوسائؿ ومف يموليا ويديرىا.
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 انفشق تٍُ اإلػالو وانؼالقاخ انؼايح:: ثاَُاا 

إف الفرؽ الوحيد بيف العبلقات العامة واإلعبلـ ىو أف العبلقات العامة ىي  -1
كبلىما يركز ف ،بينما اإلعبلـ ىو عممية اتصالية أحادية االتجاهاتصاؿ ثنائي االتجاه 

 عمى نشر األخبار الصادقة.
ييدؼ تزويد الجميور بكافة الحقائؽ واألخبار  اً اتصالي اً اإلعبلـ يعد نشاط -2

الصحيحة والمعمومات السميمة عف القضايا والموضوعات والمشكبلت بطريقة 
خمؽ درجة عالية مف الوعي واإلدراؾ وبما  إلىموضوعية وبدوف تحريؼ مما يؤدي 

االتجاه بينما العبلقات العامة اتصاؿ  اأحادي اتصاالً  دّ يسيـ في تنوير الرأي العاـ ويع
 ثنائي االتجاه.

تيدؼ العبلقات العامة مف استخداـ اإلعبلـ ووسائؿ االتصاؿ إلى تكويف        -3
مف خبلؿ إنشاء اتصاؿ  ،مةومنسجـ مع أىدافيا وأىداؼ المنظ توافؽرأي عاـ م

دارة القضايا التي تخص المنظمة التي تعمؿ لصالحيا باإلضافة  بعض إلى إقناعي وا 
بينما اإلعبلـ اتصاؿ  ،تتناوليا مف منظور مسؤوليتيا االجتماعية التي القضايا العامة

مف وجوه العبلقات العامة وأحد أىـ أدواتيا لمتواصؿ مع  اّ وجي يعدّ موضوعي لذلؾ 
 .ميورالج
رجاؿ العبلقات العامة مف أىـ  دّ العبلقات العامة ميمة أخبلقية بالدرجة التي يع -4

وبناء عمى نوعية  ،مف عمميـ ميماً  اً جزء وصفيامصادر المعمومات لوسائؿ اإلعبلـ ب
 المعمومات ومدى صدقيا تبنى العبلقة الطيبة أو السيئة مع اإلعبلـ.

األمثؿ لمتعامؿ مع وسائؿ اإلعبلـ لتحقيؽ  الصدؽ و األمانة األسموب دّ ويع  -5
وذلؾ  زائفة،األىداؼ االتصالية المرجوة واالبتعاد عف الغش و الخداع و الدعاية ال

 إف إذبيدؼ بناء سمعة طيبة لممنظمة والمحافظة عمييا وعدـ تعريضيا لمخطر 
، رالكذب و تشويو الحقائؽ مف أكثر األساليب التي تعرض المنظمة و سمعتيا لمخط

ف أىمية الصدؽ و األمانة في تقديـ المعمومات لئلعبلـ تزداد وقت األزمات فيو  ،وا 
أحد أىـ عوامؿ إدارة األزمة الناجحة مف خبلؿ االبتعاد عف التكتـ و إخفاء 

لكف ال يعني ذلؾ تقديـ المعمومات  ،المعمومات و الحقائؽ عف وسائؿ اإلعبلـ
 المتعمقة بأسرار نجاح المنظمة.
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 يمكف لشركة كنتاكي التصريح لمجميور عف الخمطة التي تستخدميا في مثاؿ: ال
ىذه المعمومات ىي ألجميـ  لكف مع إعبلـ الجميور بأف أسباب إخفاء ،الطيي

 ليحصموا عمى خدمات طعاـ متميزة ومضمونة وغير مقمدة.
 انىظائف اإلػاليُح نهؼالقاخ انؼايح:: ثانثاا 

ومف الوظائؼ األساسية ، الوظائؼ األساسية لمعبلقات العامة إحدىاإلعبلـ  دّ يع
 (:Black1995لمعبلقات العامة في عبلقتيا مع اإلعبلـ وفقا لببلؾ )

 ة بشكؿ مستمر ومحدث.ميمالقياـ بتزويد وسائؿ اإلعبلـ بكافة المعمومات ال -1
فية وذلؾ كا مدةالقياـ بتزويد وسائؿ اإلعبلـ ببرامجيا واألحداث الخاصة قبؿ  -2

 لكتروني أو في اإلذاعة والتمفزيوف.لضماف نشرىا سواء في اإلعبلـ المطبوع أو اإل
القياـ بالحصوؿ عمى معمومات محدثة ويشكؿ مستمر مف خبلؿ العبلقات  -3

ضافة إلى ضرورة التواصؿ المستمر مع إ ،الشخصية لمدير العبلقات العامة
 ىذه الشخصيات. واالحتفاظ بقوائـ بأسماء ،ةميمالشخصيات ال

 المستمر عمى كافة التطورات الحاصمة في الوسائؿ اإلعبلمية. االطبلع -4
العمؿ دائما عمى خمؽ قنوات اتصالية جديدة وتقييـ نتائج استخداـ الطرؽ  -5

 القديمة.
 ويوجد تصنيؼ آخر لموظائؼ اإلعبلمية لمعبلقات العامة:

 تيا.تخطيط وتنفيذ ببرامج العبلقات العامة وحمبل -1
يصاليا  -2  وسائؿ اإلعبلـ المختمفة.إلى إعداد وتحرير البيانات اإلخبارية وا 
 إعداد وتحرير الرسائؿ اإلخبارية واإلشراؼ عمى إنتاجيا وتوزيعيا. -3
نتاجو وتوزيعو. -4  إعداد التقرير السنوي بالتعاوف مع اإلدارة المالية المختصة وا 
 قارير المطبوعة األخرى.إعداد وتحرير الكتيبات واألدلة والت -5
 إعداد وتحرير مجمة المنظمة ودورياتيا األخرى. -6
إعداد وتنظيـ حمبلت جمع األمواؿ والمسابقات والجوائز والقياـ بتصوير  -7

 أحداث المنظمة.
 إعداد الخطب واألحاديث وتنظيـ المقاءات والمؤتمرات والندوات والحفبلت. -8
 ـو المفتوح واالستقباالت والمعارض.تنظيـ الزيارات والرحبلت والي -9
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عمى لوحة  إعداد كافة أنواع المواد اإلذاعية والتمفزيونية وااللكترونية واإلشراؼ -11
 اإلعبلنات في المنظمة.

 مجموعة مف المعوقات التي تحد مف دور اإلعبلـ في التأثير السريع: ديوج
حداث تغيير في ويحتاج إلى وقت طويؿ إل اً تأثير اإلعبلـ تراكمي يعد .1

 االتجاىات والسموكيات.
تكمف قوة اإلعبلـ األساسية في نشر الوعي عف موضوع معيف أو منتج أو  .2

وقت لموصوؿ إلى تغيير إلى ويحتاج  اً ما يكوف تأثيره ضعيف والذي غالباً  ،فكرة معينة
 قناعة أو سموؾ أو رأي معيف.

ضؿ سماع األخبار السيئة يركز اإلعبلـ عمى نشر أخبار سيئة ألف الناس تف .3
 عف الجيدة.

 أهى أَىاع وصائم اإلػالو:: ساتؼاا 

 الصحافة:-8
ميمة في  ،إف الصحؼ اليومية أو األسبوعية ػ أي وسائؿ اإلعبلـ المقروءة

وكذلؾ فإف نشر الرسائؿ أو اإلعبلنات التي تخص برامج  ،حقؿ العبلقات العامة
يا وال بد لئلعبلف أو منوسياسات ومصالح المؤسسة وأخبارىا يعود بمردود مؤثر 

وأف تصدر بشكؿ سميـ وصحيح،  ،أف يكوف ذا قيمة فاعمة ومؤثرة مف الرسالة
 ر.وأف تصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الجميو  ،وتوقيت دقيؽ وبشكؿ مناسب ومفيد

والصحافة وسيمة ناجحة لبلتصاؿ بالجميور، وىي المصدر األوؿ لئلعبلنات 
 أقوى أجيزة االتصاؿ. لكونياالسمطة الرابعة في الدولة  دّ وتع ،واألخبار

 اإلذاعة: -1
ىي وسيمة ميمة مف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ السمعي الحديثة. وىي مؤثرة 

كما الجماىير، وتصؿ إلى مساحات جغرافية شاسعة،  فيبشكؿ فع اؿ وفوري ومباشر 
 تصؿ إلى المبلييف مف البشر بأقؿ التكاليؼ.

 التمفزيون: -1
مف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ السمعي والبصري،  ميمةإف التمفاز وسيمة 

حياة  فيإضافة إلى كونو وسيمة ثقافية وترفييية، يحتؿ كؿ بيت ويؤثر تأثيرًا كبيرًا 
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والواقع أف التمفزيوف يقدـ خدمات جميمة ونافعة إذا ما  وشيوخًا وشبابًا. الناس أطفاالً 
 أحسف توجيو البرامج التي تعرض مف خبللو

 اآلتي:في ويمكف تمخيص وظائؼ التمفزيوف الرئيسية 
 ػ تقديـ األحداث واألخبار بشكؿ مشاىد مصورة مع المؤثرات الصوتية. 1
، وجعؿ  2 ػ نقؿ المعمومات عف العالـ واألحداث الدولية إلى بيوت المواطنيف كؿ يـو

 طبلع دائـ باألحداث الميمة السياسية واالقتصادية والثقافية.االجماىير عمى 
 ػ تحميؿ كثير مف جوانب الحياة العامة لممواطنيف. 3
 لكترونية:العبلقات العامة اإل -4

لتكنولوجيا الرقمية، ومف أىميا اإلنترنت أدى إلي إف التطورات المتبلحقة في ا
( الذي يعيش Public Sphereتغيير ما يمكف أف يطمؽ عميو طبيعة المجاؿ العاـ )

قضايا السياسة الأصبح لدييـ القدرة عمي التعبير عف أرائيـ في  إذفيو األفراد، 
سة العبلقات واالقتصادية واالجتماعية. وقد انعكست ىذه التطورات عمي مجاؿ ممار 

عمى  وأصبح لزاماً  ،العامة كوظيفة إدارية واتصالية لممؤسسات والمنظمات المختمفة
ممارسي العبلقات العامة إعادة التفكير في استراتيجياتيـ االتصالية في ضوء 

 التطورات الحادثة في التكنولوجيا الرقمية، ومف أىميا اإلنترنت.
 المستخدمة في العبلقات العامة:عرض لؤلساليب االلكترونية  يأتيوفيما 

 لكتروني لمشركة:الموقع اإل  -8
وصفو يعد موقع االنترنت لكؿ شركة أو منظمة عبارة عف أداة عبلقات عامة ب

باحتوائو عمى المعمومات  ،الواجية األساسية لمشركة وتمثيمو لمناطؽ الرسمي باسميا
بذلؾ  شركة ممثبلً معمومات عف منتجات ال ويحوي أيضاً  ،والتصريحات الموثقة

ىذا النوع مف المعمومات دعاية لممنتجات كونو غير مدفوع  يعدّ )وال  رقمياً  كتالوجاً 
عمى بيانات صحفية حوؿ منتجاتيا تقوـ  وي مواقع الشركات أيضاً تتح الثمف(.

 عف طريؽ البريد أو االنترنت إلى شركات وسائؿ اإلعبلف لمنشر. بإرساليا الكترونياً 
الشركات بتزويد مواقعيا بروابط لمساعدة المتصفحيف عمى نشر األخبار كما تقـو 

 (.Share – Blogعبر االنترنت أو حتى مناقشة ىذه األخبار كػػ )
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 يتأتى عف استخداـ االنترنت كأداة لمعبلقات العامة عدة مزايا:و 
 التكمفة المنخفضة مقارنة بالوسائؿ الورقية المطبوعة. -
 كة عمى الموقع بالحداثة.تتميز معمومات الشر  -
سيولة وسرعة الوصوؿ إلى الجميور سواء الحالي أو المتوقع مف خبلؿ  -

محركات البحث أو مف خبلؿ مواقع خاصة عمى االنترنت عمميا األساسي ىو 
تقوـ باستبلـ األخبار مف الشركة وتتولى عممية توزيعيا مف خبلؿ  إذالعبلقات العامة 

التي تيدؼ إلى حشد كمية  Yahooومواقع البوابات كػ  عبلقاتيا مع محركات البحث
 .PR Webكبيرة المتصفحيف في مواقعيا، ومثاؿ عمى ىذه الشركات شركة 

 لكترونية:المدونات اإل  -1
وتدؿ عمى ما يمكف تسميتو بمفكرة أو  Logو Webأتت ىذه الكممة مف دمج كممتي 

ي. ويمكف أف تكوف ىذه مدونة مف العناويف والمقاالت التي حفظت بترتيب زمن
أي ىناؾ إشراؼ وتوجيو  ،المدونات شخصية مستقمة أو تابعة لموقع شركة معينة

 إذوتتميز المدونات بالترتيب التاريخي لممقاالت  ،لممحتوى بما يضمف مصالح الشركة
طبلع عميو وتختمؼ عف إلى أي عنواف يرغب القارئ باال باإلمكاف الرجوع مستقببلً 

في قدرة القارئ عمى اضافة مواضيع وعناويف لمنقاش عمى عكس مواقع األخبار 
 Blogالمواقع اإلخبارية التي تتحكـ بالعناويف وتسمح فقط بالتعميؽ. كما يساعد الػ 

في عممية االستخبارات التسويقية. وفي ىذا الصدد مف المناسب التنويو إلى أداة 
ي مدونة تابعة لشركة أوجدتيا شركة غوغؿ عمى االنترنت متخصصة بالبحث عف أ

 (http://blogsearch.google.com/?tab=yb) رابطيا ىوو  معينة.
 الشبكات االجتماعية ومجتمع الماركة: -1
ومجموعات  ،قـو العديد مف المواقع ببناء المجتمعات مف خبلؿ غرؼ التحدثي

 واألحداث عمى االنترنت. ،النقاش
 مجتمع االنترنت:

ىو المجتمع الذي يستخدـ أفراده وسائؿ تقنيات االتصاالت الحديثة لمتواصؿ 
فيما بينيـ متجاوزيف بذلؾ الحدود الجغرافية والسياسية. تتعدد ىذه الوسائؿ وتختمؼ 
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بدًءا مف البريد االلكتروني والمحادثة، إلى المجتمعات القائمة في الواقع االفتراضي. 
المضطرد في وسائؿ االتصاؿ; وخاصة تمؾ التي تأثرت ىذه المجتمعات بالتطور 

 تعتمد عمى اإلنترنت كمنصة لعمميا.
إف الثورة في مجاؿ التسويؽ والعبلقات العامة تأتي ىنا مع دخوؿ ىذه 

بسبب الشبكات االجتماعية، فبينما في السابؽ كانت الشركات  المفاىيـ الجديدة تماماً 
ارت اآلف مطالبة بػ "الحوار" مع والمؤسسات توجو "رسائميا" إلى الجميور، ص

لـ يعد  إذالجميور، ألف ىذه الشبكات االجتماعية خمقت ديمقراطية جديدة مف نوعيا 
 مف الممكف فقط ضماف التأثير في الجميور مف خبلؿ خبر منشور في الصحؼ.

ولقد بدأت الشبكات االجتماعية عمى اإلنترنت بأنواعيا في خمؽ ثقافة جديدة 
ألف مف يشارؾ في  ،مديري التسويؽ والعبلقات العامة مواكبة ذلؾ، وعمى تماماً 

، وخاصة أف النمو الشيري لعدد المعبة قد يفوز، ومف يتجنبيا فقد يخسر تماماً 
في المائة كمعدؿ  271عمى  المشتركيف في مواقع الشبكات االجتماعية يزيد حالياً 

بي فإف المنتديات كانت بداية لعالـ العر إلى اعالمي. وأحب أف أشير إلى أنو بالنسبة 
ميمة أىممتيا إدارات العبلقات العامة في أغمب األحياف وكانت بعيدة عنيا أو كانت 

 .محاوالتيا رديئة
لقد ظير مصطمح في مجاؿ التسويؽ اإللكتروني اسمو "البياف الصحافي 

 إذ، الجديد" وىو البياف الصحافي الذي توجيو الشركة لمجميور مف خبلؿ ىذه المواقع
ييدؼ عادة لبدء حوار مع الجميور أكثر مف مجرد إطبلؽ معمومات ورسائؿ معينة، 
ولكف مف الواضح أف ىذا يعني أف تكوف الشركة جاىزة ألف تكوف ذات مصداقية 
وشفافية في الحوار ألف الناس ستسأؿ وتناقش وتعترض وتشتـ وتبحث عف معمومات 

ال انقمب األمر وتنتظر مف الشخص الذي يحاورىا أف يحتـر ى ذه النقاشات ويواكبيا وا 
 ضده.

يتميز البياف الصحافي الجديد بمغتو الشبابية والدافئة، ويستخدـ لغة المنتديات 
ويضع عبلمة االبتسامة كما يضعونيا  ،نفسيا والمدونات والشبكات االجتماعية

Similes وىو عادة مرفؽ بصور كثيرة وممفات فيديو وروابط لممدونة األصمية ،
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عف الشركة  مف المعمومات التي تحدث يومياً  ضخماً  لمشركة التي تحمؿ كماً 
 ومنتجاتيا وخدماتيا.

لقد تحوؿ الشخص اليوـ بسبب التكنولوجيا مف مستيمؾ لممعمومة إلى منتج 
تي تريد تأسيس حمبلت إعبلمية ومشارؾ في المعمومة، وصار عمى الشركات ال

وعبلقات عامة ناجحة أف تحتـر ىذه المفاىيـ وتستفيد منيا بشكؿ ذكي في توصيؿ 
األبحاث التسويقية دائما أف االتصاؿ  تالمعمومات التي تريدىا لمجميور. لقد أثبت

الشخصي ىو أقوى وسيمة لمتأثير، فتأثير األصدقاء أقوى مف تأثير أي رسالة 
أعطت الفرصة النادرة لمشركات لتسويؽ نفسيا  ،لشبكات االجتماعيةإعبلنية، وا

 وترويج رسائميا كما لـ يحصؿ مف قبؿ مستفيدة مف ىذه الخاصية بالذات.
 ػىايم َداذ انشصانح اإلػاليُح:: خايضاا 

ة لنجاح الرسالة ميمعوامؿ  دّ يوجد ثبلثة أركاف أساسية لئلعبلف الحديث والتي تع
 اإلعبلمية:

 الخبر والمعمومة: -8
تعد المادة األولية لئلعبلـ متغيرات الخبر والرسالة مف أىـ متغيرات اإلعبلـ وأكثرىا 

وذلؾ ألف أثر المادة اإلعبلمية  ألنيا تشكؿ مضموف الرسالة. ،الىتماـ الباحثيف جذباً 
في الجميور يتوقؼ عمى مدى وضوح الرسالة وموافقتيا التجاىات الجميور 

 واىتماماتو.
 العنصر البشري: -1

ف المرسؿ ىو األساس في العمؿ اإلعبلمي ويجب إ إذ، يقصد بو المرسؿ والمستقبؿ
 عمى إيصاؿ األفكار وتحقيؽ اليدؼ اإلعبلمي. تدريبو بشكؿ جيد ليصبح قادراً 

 األسموب اإلعالمي: -1
يؤثر في  إذ، يستخدـ األسموب اإلعبلمي لمواجية التغيرات في احتياجات األفراد

 ميور بدرجتيف:الج
بصورة غير مباشرة: عند استخداـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية دوف تخصيص  -

 فئة بعينيا.
 بصورة مباشرة -
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 انؼالقاخ يغ وصائم اإلػالو:: صادصاا 

أي العبلقات مع المحرريف الصحفييف والناشريف ومراسمي الصحؼ والمجبلت 
عة والتمفزيوف ويجب أف تبنى امذيعي ومعمقي اإلذإلى باإلضافة  ،ووكاالت األنباء

ىذه العبلقات عمى أساس الصدؽ والدقة في اعطاء المعمومات لتستطيع المنظمة 
 كسب ثقتيـ ووقوفيـ إلى جانبيا في األزمات.

 توقعات وسائل اإلعالم ورغباتهم تتمخص في:
 ي استفسارات مف جانب ممثمي وسائؿ اإلعبلـ.ألاالستجابة بسرعة وبأمانة  -1
ئؿ اخبارية أو القصة الخبرية لوسرساؿ النشرة اإلإتزاـ بالمواعيد المحددة في االل -2

 اإلعبلـ.
ىـ وجودثناء في أتوفير التسييبلت البلزمة والتعاوف مع ممثمي وسائؿ االعبلـ  -3

 لمتحقؽ مف صحة األحداث.المنظمة أثناء اتصاليـ ب في في مكاف العمؿ أو
وسائؿ اإلعبلـ فبل يجوز التعامؿ مع صحيفة العدالة في التعامؿ مع مختمؼ  -4

 دوف أخرى.
االستماع القتراحات وآراء رجاؿ الصحافة واإلعبلـ والحؿ السريع ألي شكاوى  -5

 ترد منيـ.
 عالم منها:يوجد عدة أساليب لالتصال مع وسائل اإل

المقاببلت  –المؤتمرات الصحفية –االجتماعات -االتصاؿ الشخصي
إعداد النشرات اإلخبارية التي تتضمف معمومات  - ات لممنشأةترتيب زيار  –الشخصية

 .اً عام اً و جميور أ اً محدد اً معينة عف قصة خبرية تيـ جميور 
 مجاالت استخدام اإلعالم في بناء الصورة الذهنية: سابعا":

تؤدي وسائؿ اإلعبلـ دورًا ميما في تشكيؿ الصور الذىنية لدى جماىيرىا عف 
النافذة التي تطؿ منيا الضيوؼ  دّ تع إذوعف الدوؿ  حكومية،المنظمات والييئات ال

ضعؼ االعتماد عمى إلى  نظراً  ،عمى األحداث والقضايا وأنشطة المؤسسات المختمفة
 الخبرة المباشرة عند كثير مف األفراد وبخاصة في المجتمعات الغربية.

مباشر تعد أجيزة العبلقات العامة بما تمتمكو مف نشاط متعدد مباشر وغير 
واالستخداـ المخطط لوسائؿ اإلعبلـ وطرؽ تكويف الخبرة مف أىـ األجيزة في بناء 
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وتصحيح الجوانب السمبية التي تتكوف نتيجة  فييا الصورة الذىنية المرغوب
 لممعمومات غير السميمة أو المشوىة أو القميمة عف المنظمة أو الفرد أو الدولة.

وسائؿ اإلعبلـ العالمية والعامميف  دّ أف تع مف لذا البد ألجيزة العبلقات العامة
يا مف الجماىير ذات األىمية الخاصة ومف أجؿ أف تعكس وسائؿ اإلعبلـ في

 مضاميف إعبلمية تسيـ في تكويف صور ذىنية طيبة لدى الجماىير بشكؿ عاـ.
 وكؿ ما سبؽ ذكره يمكف أف يتـ مف خبلؿ:

ويمكف أف يتـ ذلؾ مف  ،اإلعبلـوسائؿ لأجيزة العبلقات العامة  استثمار - أ
 خبلؿ:

 حسف استقباؿ رجاؿ اإلعبلـ األجانب. -1
وضع المعمومات الصحيحة والصادقة في متناوؿ أيدييـ عمى النحو الذي  -2

 يساعدىـ عمى أداء عمميـ.
االىتماـ بما تقدمو وسائؿ اإلعبلـ العالمية مف مضاميف متعمقة          -3

جدية وخاصة االنتقادات واليجـو واالتيامات وذلؾ بالرصد  بأعمالنا والرد عمييا بكؿ
 والتحميؿ واالستفادة.

 فيـ وظائؼ اإلعبلـ المؤثرة في بناء الصورة الذىنية: -ب 
 وظيفة التوجيه والتأثير: – 8

في  اً أف تدرؾ أف اإلعبلـ يمعب دورًا مؤثر  مف البد ألجيزة العبلقات العامة
رشاد ىا وحمايتيا مف أي تيار قد يمزؽ تماسكيا وتكافميا بناء فكر وثقافة األمة وا 

ويدمر استقرارىا. ومف ىنا عمييا أف تمد وسائؿ اإلعبلـ بالمعمومات لمقاومة نشر 
بعض األكاذيب والتيـ والسخرية وتعريض بعض الناس لبلحتقار أو شائعات أو 

 دعايات مضادة لمدولة.
 وظيفة دعم القيم والمبادئ: – 1

يخدـ النظاـ العاـ في  إذأف كؿ جياز إعبلمي يضع أىدافو بالبد مف معرفة 
المجتمع ونشر قيمو وتعاليمو وحث المجتمع عمى االلتزاـ بتعاليمو وقيمو ليعـ الرضا 

 واألمف واالستقرار.
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 السياسة: – 1
ولة عف غرس الشعور بالوالء لموطف والدفاع عنو واحتراـ ؤ وسائؿ اإلعبلـ مس
 ـ مصمحة المجتمع وأمنو واستقبللو وقوتو.النظاـ والتعاوف لما يخد

 وظيفة دعم الرفاهية االقتصادية: -4
عندما يدخؿ أي مجتمع في صراعات أو مشكبلت عمى المنافسة في احتبلؿ 

سواء  ،نشغاؿ عف النتائج واآلثار عف ذلؾإلى االمراكز داخؿ السمطة فإف ذلؾ يؤدي 
لذا يجب عمى  ،دخؿ والمعيشةال حيثمف  ،عمى مستوى المجتمع عامة أو األفراد

 ،بلـ تبصيرىـ عمى ما قد يحدث مف انييار وأزمات في المجاؿ االقتصاديعاإل
 تحؿ المجاعات التي تولد االضطرابات وانتشار الجرائـ بمختمؼ أنواعيا. اآلتيوب
 وظيفة عرض المنجزات الحضـارية: -0

وشرح الجيود إف عرض اإلعبلـ لمنجزات الدولة في مجاؿ البناء والحضارة 
المادية والفنية التي أوجدت ىذه المنجزات وتييئتيا لخدمة المجتمع وحثيـ عمى الرقي 
والتحضر لمواكبة التطور الذي يعيشو المجتمع العالمي مع المحافظة عمى العقيدة 

ألنيا  ،والقيـ والعادات والتراث والتقاليد، أمور ضرورية البد مف فيميا وكيفية إدارتيا
 .تكويف الصورة الذىنية عف تقدـ المجتمع حضارياً ميمة في 

 المراقبة وعرض األحداث المختمفة بموضوعية: -6
وسائؿ اإلعبلـ بدور الوسيط بيف المجتمع والعالـ الخارجي وما يدور فيو تقوـ 

فيي تقـو بنقميا ومحاولة شرحيا واالستفادة منيا في حماية  ،مف أحداث وتجارب
 المجتمع أو حث المجتمع عمى نيجيا وتعمميا وأخذ العبر والدروس المستفادة منيا.

 مجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية: -ج 
 إذا كانت الصورة الذىنية مفيـو متعدد فإف بناءىا يتطمب العمؿ في عدة أبعاد ىي:

 البعد الفكري: -8
لتقبؿ القضايا التي  فيوويكوف التأثير فيو بإقناع المجتمع الدولي والتأثير 

براز الجوانب اإليجابية فييا  يتبناىا اإلعبلـ عف طريؽ رصد وتحميؿ ىذه القضايا وا 
 الجوانب السمبية لكي يتقبميا المجتمع ويقبؿ أي قرار يصدر لصالحيا. سويغوت
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 البعد العاطفي: -1
عواطؼ وسموؾ ومشاعر أفراد  فيويكوف التأثير مف خبلؿ البرامج التي تؤثر 

ومخاطبة المجتمع الدولي مف خبلؿ مصالحة ومنافعو التي يحصؿ عمييا  ،المجتمع
 مف عبلقاتو القوية بالدولة أو المنظمة

 البعد السموكي: -1
ارؼ ويكوف التأثير بعرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تتصؿ بالتع

الحضاري والثقافي مع الشعوب األخرى وحث المواطف عمى سموؾ النيج الصحيح 
 المعبر عف مجتمعو وثقافتو.

 ػىايم َداذ انؼالقح يغ وصائم اإلػالو:: صاتؼاا 

 يوجد مجموعة مف العوامؿ التي تساعد في توطيد العبلقة مع وسائؿ اإلعبلـ ومنيا:
 االعتدال أو المعقولية: -8

ألف رجاؿ اإلعبلـ  ،الوسيمة األفضؿ لمتعامؿ مع رجاؿ اإلعبلـاألمانة ىي 
ومف  ،المحنكيف واألذكياء يعرفوف كيؼ يحصموف عمى األخبار بطريقة أو بأخرى

يتيرب أو يسد طريقيـ يواجو معارضة شديدة. وما لـ يكسب رجؿ العبلقات العامة 
العمؿ  ثقة وسائؿ اإلعبلـ فإف قيمتو ستكوف محدودة مف وجية نظر صاحب

ويجب التذكر دائمًا أف الشائعات أسوأ مف الحقائؽ المنشورة حتى لو كانت  ،والمنظمة
سياسة الباب  دّ سيئة لذلؾ سياسة عدـ األمانة قصيرة المدى وغير مفيدة لذلؾ تع

 ئؿ المفيدة مع الموضوعية والصدؽ.المفتوح مف الوسا
 معاونة رجال اإلعالم وتقديم الخدمة لهم: - 1

يقة لكسب تعاوف رجاؿ اإلعبلـ ىي توفير موضوعات وصور أسرع طر 
فالصحفيوف يرتاحوف لرجؿ  ،وتثير االىتماـ في الوقت المناسب إلييا يحتاجوف

العبلقات العامة الذي يقـو باالستجابة لمكالمة ىاتفية حتى لو كانت في منتصؼ 
 اف القيمة.كونيا سمعة قابمة لمتمؼ السريع وفقد ًا ميمًا،الميؿ ليقدـ ليـ خبر 

 عدم االستجداء أو الضغط:-1
أكثر ما يضايؽ رجاؿ اإلعبلـ ىو لجوء القائميف بالدعاية إلى االستجداء 

نما ىي مادة دعائية أو إعبلنية. ،والضغط لنشر مادة ال ترقى لمستوى الخبر  وا 
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 األخبار: طمب حجب )عدم نشر( -4
نجح ىذه الطريقة وغالبًا ونادرًا ما ت ،إلخفاء الحقيقة اً تواطؤ  يعدطمب الحجب 

التي يحؽ لممنظمة فييا طمب تأجيؿ  تالحاالما تولد انعداـ الثقة ولكف يوجد بعض 
أي شرح األسباب  ،المصمحة العامة في ئاً النشر أو شرح جزء منو يكوف تأثيره سي

 الحقيقية وراء طمب التأجيؿ.
 عدم إغراق وسائل اإلعالم:-0

مف قبؿ المنظمة البد مف تحديد الجميور عند تجييز الموضوعات اإلخبارية 
المحتمؿ ومراعاة اىتماماتو واختيار الوسيمة التي تصؿ إليو والطريقة المناسبة 

 لبلتصاؿ بيذه الوسيمة
 االحتفاظ بالقوائم الحديثة:-6

يجب االحتفاظ بقوائـ بأسماء العامميف في وسائؿ اإلعبلـ وعناوينيـ وتحديثيا 
 باستمرار.
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 دوس انؼالقاخ انؼايح فٍ انرفاوض
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 :يقذيح

تحقيؽ حاجاتو و لغرض التواصؿ لئلنساف حد األدوات والوسائؿ العقمية أيعد التفاوض 
وتعقد  كبلتتقدـ العمـو وكثرة المشإلى  ونظراً  ،رادتو مع سائر البشراورغباتو و 

مصطمح التفاوض  منياو  واألكاديمييفوتقارب وتشابو المصطمحات لدى الباحثيف 
فقد يتـ  ف مصطمح التفاوض حساس جداً أنبلحظ  ،والجداؿ المساومة والحوار

ومنيا  ،ىداؼ غير شرعيةأجؿ الحصوؿ عمى أاستخدامو في التحايؿ والمساومة مف 
و أخريف ومف ثـ الدعوة لمحوار ما يحدث في الوقت الحاضر في نيب حقوؽ اآل

بيف  ؽلفر ا مالحالة؟ وكيؼ يتـ تعريفة؟ و فما نقيض التفاوض في ىذه ا ،التفاوض
ف التفاوض يختمؼ عف غيرة مف أ؟ نبلحظ خصائص التفاوض اومالتفاوض والجداؿ 

المصطمحات ويعد مف السموكيات االجتماعية التي تختمؼ مف فئة الى أخرى عبر 
  .الزماف والمكاف

 ذاسَخ انرفاوض:أولا: 

ـ ومنيا التفاوض ندرؾ أنيا كانت إذا نظرنا إلى الجذور التاريخية لكؿ العمو 
وىنا نقؼ لنستعرض بعض المحطات التاريخية  ،مرتبطة بوجود آدـ عميو السبلـ

 :اآلتيعمى النحو 
 العصور القديمة: – 1

وىي مستمرة باستمرار العممية  ،العممية التفاوضية مرتبطة بالنشاط اإلنساني
 عمييا.لى أف يرث اهلل األرض ومف وستستمر إ ،التناسمية

نجد أف المفاوضات تزامنت وجودًا بوجود الحضارات القديمة مثؿ الفراعنة 
 واليوناف والروماف القدماء.

نيا سموؾ اجتماعي نشأ كوسيمة لبلتصاؿ والتفاىـ بيف المجتمعات عمى إ إذ
 صفات شخصية وخبرة مميزة. يالرغـ أنيا لـ تمارس مف رجاؿ ذو 

 المفاوضات في جاىمية العرب: -2
ظروؼ العرب االقتصادية واالجتماعية والجغرافية والتي سيمت إلى رًا نظ

والتي أدت إلى ظيور  ،عمييـ إقامة عبلقات وارتباطات متنوعة مع بعضيـ البعض
ىذا ساعد الحاجة إلرساؿ وفود لتقديـ التياني والتعازي والمشاورة ولعقد التحالفات و 
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ب لمسفير والتي تمثؿ الصفات التي األمر ساعد في تبادؿ الخبرات ومف نصائح العر 
مقبوؿ ، و ثابت العقؿ متأنيًا صبوراً ، و يجب أف تتوفر في المفاوض أف يكوف  وقوراً 

 سديد الجواب.، و أف يتقيد بالرسالة ويتجنب الوىـ والتحري، و الشمائؿ
 المفاوضات في اإلسبلـ: – 3

 نبلحظ أف المفاوضات في العصر الجاىمي اقتصرت عمى قضايا الحرب
 والتجارة والصراع بيف القبائؿ.

لكف مع ظيور اإلسبلـ خرجت مف حدودىا التي رسمت ليا في العصور 
القديمة لتأخذ مفيومًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا وتصبح أداة مف أدوات نشر تعاليـ 

 اإلسبلـ ومجادلة غير المسمميف بالتي ىي أحسف ودعوتيـ لمدخوؿ في اإلسبلـ.
دات وتنفيذ السياسات الخارجية لمدولة وتوثيؽ العبلقات مع الغير وأيضًا لعد المعاى

 مف أمـ أىؿ األرض وىذه ىي المجاالت الرئيسة لممفاوضات.
 المفاوضات والعصر الحديث: – 4

نجد أف كثيرًا مف الكتاب والميتميف بعمـ التفاوض يشيروف إلى الُكتاب 
وقد سبؽ العرب  ،لسياسة كمرجعاألجانب واألخذ منيـ ومف أفكارىـ في الحيؿ بحكـ ا

ونجد أف كثيرًا مف حكاـ أوروبا لـ يجدوا غضاضة مف  ،كؿ ىؤالء في ىذا المجاؿ
ولقد لقي حقؿ التفاوض كموضوع  ،التوجو إلى السياسييف العرب والتممذة عمى أيدييـ

ف، يعنى بجوانب النزاعات المختمفة قدرًا كبيرًا مف االىتمامات مف قبؿ العمماء والباحثي
أصبح لمتفاوض معاىد متخصصة ىدفيا تدريس فنوف التفاوض وقواعده وأسسو  إذ

ومرتكزاتو وتخريج مفاوضيف يتسمحوف بالمعرفة حاذقيف واسعي الحيمة . أذكياء 
لدييـ القدرة عمى المثابرة مف أجؿ الوصوؿ إلى حموؿ لكؿ  ،يتحموف بالصبر

 النزاعات.
 :يفهىو انرفاوضثاَُاا: 

عممية التفاوض نوع مف الحوار أو تبادؿ االقتراحات بيف طرفيف أو أكثر 
بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ يؤدي إلى حسـ قضية أو قضايا نزاعية بيف طرفيف أو عدة 

تحقيؽ أو حفاظ عمى المصالح المشتركة فيما بينيـ، نفسو أطراؼ، وىي في الوقت 
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ييف بيف األطراؼ المتفاوضة أي أف التفاوض ينشأ تأسيسا عمى وجود ركنيف أساس
 وىما:

 .وجود مصمحة مشتركة أو أكثر •
 .وجود قضية نزاعيو أو أكثر •

 :أنو وتعددت تعاريؼ الكتاب والباحثيف لمتفاوض ومنيا
  عبارة عف عممية مناقشة بيف طرفيف تربطيـ مصمحة مشتركة وتستيدؼ

 الوصوؿ إلى اتفاؽ مرٍض يسيـ في تحقيؽ أىدافيا.

  الخاصة بحؿ النزاع بيف طرفيف أو أكثر والذي مف خبللو يقوـ العممية
وذلؾ بغرض التوصؿ إلى تسوية مقبولة مف  ااألطراؼ بتعديؿ طمباتي

 .الطرفيف األطراؼ تحقؽ المصمحة لكؿ مف

  تفاعؿ بيف األطراؼ المتنازعة بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف القضايا
 المطروحة بينيا

 فكار واآلراء حوؿ موضوع معيف لتحقيؽ التعاوف تبادؿ مجموعة مف الناس األ
 أو تقوية أواصر الصداقة فيما بينيـ.

  عممية تفاىمية ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ أطرافيا حوؿ الموضوع الذي كاف
 موجبًا لوجودىا.

 :يأتيلمتفاوض كما  ومما سبؽ استخمص تعريؼٌ 
إلى وصؿ يدرسوف فييا البدائؿ لمت ،عممية اتصاؿ بيف شخصيف أو أكثرىو 

 حموؿ مقبولة لدييـ أو بموغ أىداؼ مرضية ليـ.
 :هذاف انرفاوضثانثاا: أ

تيدؼ المفاوضات الي زيادة الفيـ المشترؾ والتعاوف بيف األطراؼ مف اجؿ 
ف جية مو  ،و القضية موضع الخبلؼأتغطي العنصر  ىتوسيع رقعة االتفاؽ حت

الخاصة  وومصالح توالي تعظيـ منفع ىيجب أف ندرؾ أف كؿ طرؼ يسع ىخر أ
يتحوؿ االتفاؽ الي  ىولتحقيؽ ذلؾ قد يدخؿ في صراع مع الطرؼ االخر حت

نو بغض النظر عف الوقت الذي أ حسبافكذلؾ يجب اف يؤخذ في ال و،صالح
فاف ذلؾ ال  ،وظيار صورة مبلئكية عف نفسإيستغرقو أي طرؼ مف الطرفيف في 
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 اً لذي يفصؿ بيف التعاوف الذي يعد أمر يقمؿ مف كمية الصراع والتوتر والقمؽ النفسي وا
نو يمثؿ ما يمكف أف نطمؽ عمية ديناميكية إبؿ  ،لنجاح عممية التفاوض اً أساسي

 التفاوض.
ىداؼ طرفي أف التفاوض ييدؼ الي تضييؽ الخبلؼ بيف إوىكذا يمكف القوؿ 

ف لطرفيإلى انيا النتيجة المرضية بالنسبة إالدرجة التي يمكف القوؿ  ىلإالتفاوض 
أو التصرؼ الفردي ألي مف  ةفضؿ مف اتخاذ قرار مف جانب كؿ طرؼ عمي حدأ

مما  ،خرالطرؼ اآل ىطراؼ عمحد األأالطرفيف أو محاولة فرض حؿ مف جانب 
مف  يؤدي في النياية الي حدوث صداـ قد يؤدي الى نتائج ال تحمد عقباىا لكؿٍ 

 الطرفيف.
ؾ أىداؼ مشتركة لطرفي وقد تظير الحاجة إلى التفاوض عندما تكوف ىنا

 النزاع غير أف مصالح واىتمامات ىذه األطراؼ تكوف متعارضة.
يف في كامب يمييف واإلسرائيلممصر ؾ ف اليدؼ المشتر إسبيؿ المثاؿ ف ىعم

 ،دوف االستمرار في سمسمة الصراعات المسمحةمف  ديفيد كاف تسوية النزاع سممياً 
 ومف ثـ جاءت المفاوضات.

المشترؾ ألصحاب األعماؿ والنقابات العمالية ىو استمرار ف اليدؼ إكذلؾ ف
ف يؤثر تعارض المصالح مع العممية اإلنتاجية أدوف  مف نتاجالمؤسسات في اإل

 ذاتيا.
 وػُاصشها أهًُح انرفاوض: ساتؼاا 

  لمنظمات:إلى ابالنسبة 
 1لمقياـ باألنشطة المختمفة ألي منظمة 

 مثاؿ:
 اإلعبلف أو المناقشة مع الرؤساء والمرؤوسيف والزمبلء.البيع أو  والقياـ بالشراء أ

  لدوؿ المختمفةإلى ابالنسبة 
العبلقات التبادلية والمعمومات الدولية بيف الدوؿ وبعضيا البعض لتوثيؽ الصبلت 

تماـ االتفاقيات والبروتوكوالت   1وا 
  ألشخاص:إلى ابالنسبة 
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والمرؤوسيف أو الجيات التي جؿ إتماـ العمميات مع الزمبلء والرؤساء أمف 
 النجاح في الحياة يرتبط إلى حد كبير بقدرة اإلنساف عمى التفاوض،، فيتعامؿ معيا

 نجاز في أي مجاؿ. حد أىـ أدوات الفرد في تحقيؽ اإلأفتمؾ القدرة ىي 
أي عممية تفاوضية ميما اختمؼ مكانيا وزمانيا ليا عناصر  قوؿ إفيمكف الو 

 وىذه العناصر ىي:
 ال يمكف أف تتـ عممية التفاوض بدوف أطراؼ. إذ ،األطراؼ التفاوضية – 1
وتبرز ىذه الحاجة لتحقيؽ بعض األىداؼ  ،الحاجة أو اليدؼ مف التفاوض – 2

 .والمصالح المشتركة لؤلطراؼ
 قضية أو موضوع أو أمر ييـ أطراؼ التفاوض. – 3

ال معنى  تيلأي الموضوع أو القضية التي أثارت حفيظة أطراؼ التفاوض وا
 لمتفاوض بدونيا.

 إذ ،ال يتـ فرص التفاوض وال الحموؿ عمى أي مف أطراؼ التفاوض إذاإلرادة:  – 4
 تأتي مف صميـ إرادة المتفاوضيف وقناعتيـ بالمفاوضات.

الرغبة التامة لدى أطراؼ التفاوض في الوصوؿ إلى حموؿ ترضي كافة  – 5
 األطراؼ.

 تفاوض:اإليماف بأىمية الحوار وال – 6
ىذا يعني االعتقاد الجاـز لدى أطراؼ التفاوض بأىمية الحوار والنقاش وتبادؿ اآلراء 

 مف أجؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ مناسب يرضي أطراؼ التفاوض.
 :انرفاوضوخصائص  يثادئخايضاا: 

 مجاالت الحياة وىي: مجاؿ مف ىناؾ عدة مبادئ تحكـ أي عممية تفاوضية في أي
مبدأ القدرة الذاتية: وىي قدرة المفاوض عمى تفيمو لمقضية وأبعادىا وكذلؾ قدرتو  –أ 

سموكو وأفكاره كما يتمثؿ في قدرتو عمى القيادة  إذعمى فيـ الطرؼ اآلخر مف 
 واإلشراؼ ومياراتو في االتصاؿ والحوار واإلقناع.

ى تحقيقيا سواء وىي الفوائد والمنافع التي يسعى كؿ طرؼ إل مبدأ المنفعة: –ب 
 األطراؼ.عند لمخسائر  أو تقميبلً  اً أكاف ذلؾ مكسب
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التزاـ كؿ طرؼ بالعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ والمنافع  ووى مبدأ االلتزاـ: –ج 
وكذلؾ التزامو بتنفيذ ما يتـ التوصؿ إليو مف اتفاقيات  ،لمطرؼ الذي ينتمي إليو

 واحتراـ المواعيد المحددة بأوقاتيا.
أي المحافظة عمى استمرارية العبلقات المتبادلة  بلقات المتبادلة:مبدأ الع –د 

 المستقبمية بيف أطراؼ التفاوض.
التأكيد عمى أىمية األخبلؽ في التعامؿ بعيدًا  يعني مبدأ أخبلقيات التفاوض: -ىػ 

ف المفاوض أواًل وأخيرًا يمثؿ واجية المنظمة التي ينظر إ إذ ،عف الغش والتضميؿ
 الجميع.إلييا 

 :يأتيما فييمتاز التفاوض بعدة خصائص عف غيره مف األنشطة تتمثؿ و 
 التفاوض عممية متكاممة. –أ 

 التفاوض عممية مستمرة. –ب 
أف عممية التفاوض تكوف ىادفة في كؿ األحياف وىذا اليدؼ يتمحور حوؿ  –ج 

 حسـ الخبلؼ وتحقيؽ األىداؼ والغايات المرضية لؤلطراؼ.
عممية احتمالية معقدة تتأثر بييكؿ العبلقات االجتماعية وعادات التفاوض  –د 

 وتقاليد ولغة األطراؼ التفاوضية.
 التفاوض عممية نفسية تتأثر بإدراكات واتجاىات وشخصيات المفاوضيف. -ىػ 
التفاوض عممية تتأثر بالعبلقات السابقة والبلحقة بيف الطرفيف وكذلؾ باألىداؼ  -و

 ة لكؿ منيا.المعمنة وغير المعمن
اآلثار المترتبة عمى عممية التفاوض تتجاوز عادة إبراـ العقود أو إتماـ االتفاؽ  –ز 
 اآلثار المستقبمية. حسبافالحاضر فقط بؿ تأخذ في ال كبلتإنيا ال تعالج مش إذ

عممية التفاوض تعتمد عمى ميارات المفاوضيف في مجاؿ االتصاؿ والمباقة  –ج 
 مع اآلخريف.وحسف التصرؼ والتعامؿ 

 ،مبادئيا واستراتيجياتيا وتكتيكاتيا إذعممية التفاوض تتصؼ بالعمومية مف  –ط 
 فيي تطبؽ عمى مختمؼ أنواع النزاعات.
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 ششوط انرفاوض:: دصاا صا

 أوال": المعمومات التفاوضية:
 ىي أف يممؾ فريؽ التفاوض المعمومات التي تتيح لو اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 مف نحف؟ -
 مف خصمنا؟ -
 ماذا نريد؟ -
 كيؼ نستطيع تحقيؽ ما نريد؟ -
 ىؿ يمكف تحقيؽ ما نريده دفعة واحدة؟ -
 أـ يتعيف أف نحققو عمى دفعات وتجزئتو لموصوؿ إليو عمى مراحؿ؟ -
ذا كاف ذلؾ يسير  -  وكيفية تحقيقيا؟، فما تمؾ األىداؼ المرحمية، اً وا 
 ئؿ وأفراد لموصوؿ إلى تمؾ األىداؼ؟مف دعـ وأدوات ووسا إليو ما الذي نحتاج -

وبناء عمى ىذه المعمومات يتـ وضع برنامج التفاوض محدد المياـ ومحدد األىداؼ 
 وتتاح لو اإلمكانيات وتوفر لو الموارد.

 ثانيا": الرغبة المشتركة:
يتصؿ ىذا الشرط أساسا بتوافر رغبة حقيقية مشتركة لدى األطراؼ 

ف التفاوض أنازعاتيا بالتفاوض واقتناع كؿ منيـ بأو م تياالمتفاوضة لحؿ مشكبل
 لو. حيدة أو األفضؿ لحؿ ىذا النزاع أو وضع حداً و الوسيمة ال

 ثالثا": المناخ المحيط:
 ويتصؿ المناخ التفاوضي بجانبيف أساسييف ىما:

 القضية التفاوضية ذاتيا:-1
فاف القضية كمما  اآلتيوفي ىذا الجانب يتعيف أف تكوف القضية التفاوضية ساخنة وب

 كانت ساخنة أمكف أف يحظى التفاوض باىتماـ ومشاركة األطراؼ المختمفة وبفعالية؟
 . أف تكوف المصالح متوازنة بيف أطراؼ التفاوض:2

يجب لتييئة المناخ الفعاؿ أف يتـ التفاوض في إطار مف توازف المصالح 
 وتكوف نتائجو أكثر استقراراً والقوى بيف األطراؼ المتفاوضة حتى يأخذ التفاوض دوره 

فإذا لـ يكف ىناؾ ىذا التوازف فانو لف  ،بيف ىؤالء األطراؼ وعدالة واحتراماً  وتقببلً 
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جحاؼٌ  وتسميـٌ  بالمعنى السميـ بؿ سيكوف ىناؾ استسبلـٌ  يكوف ىناؾ تفاوضاً  بأحد  وا 
جبار األطراؼ الذي ال يممؾ القوة البلزمة لتأييد حقو أو لمتدليؿ عميو أو لفرض  رأيو وا 

 الخصـ اآلخر عمى تقبمو واحترامو والعمؿ بو أو بما سيتـ التوصؿ بالتفاوض إليو.
 رابعا": القدرة التفاوضية:

ومدى البراعة والميارة والكفاءة  ،بأعضاء الفريؽ يتصؿ ىذا الشرط أساساً 
رة ومف ثـ مف الضروري االىتماـ بالقد ،التي يتمتع بيا أو يحوزىا أفراد ىذا الفريؽ

 التفاوضية ليذا الفريؽ وىذا يتأتى عف طريؽ اآلتي:
_ االختيار الجيد ألعضاء ىذا الفريؽ مف األفراد الذيف يتوفر فييـ القدرة والميارة 

 والرغبة والخصائص والمواصفات التي يجب أف يتحمى بيا أعضاء ىذا الفريؽ.
اء الفريؽ ليصبح _تحقيؽ االنسجاـ والتوافؽ والتبلؤـ والتكييؼ المستمر بيف أعض

ليس بينيا أي تعارض أو انقساـ في الرأي أو الميوؿ  وحدة متجانسة محددة المياـ،
 أو الرغبات.

عداد أعضاء الفريؽ المفاوض إعداداً  يتـ  عالياً  _ تدريب وتثقيؼ وشحذ وتحفيز وا 
 ة الخاصة بالقضية التفاوضية.يميخبللو تزويدىـ بكافة البيانات والمعمومات التفص

 وألي تطورات تحدث ألعضائو. ،لمتابعة الدقيقة والحثيثة ألداء الفريؽ المفاوض_ ا
نيا تيسير العممية أ_ توفير كافة التسييبلت المادية وغير المادية التي مف ش

 التفاوضية.
 القوة التفاوضية: :خامساً 

في ترتبط القوة التفاوضية بحدود أو مدى السمطة والتفويض الذي تـ منحو لمفرد 
طار الحركة المسموح لو بالسير فيو وعدـ تعديو أو اختراقو فيما يتصؿ  ،تفاوضال وا 

ولمقوة التفاوضية ثمانية مصادر أوضحيا  ،بالموضوع أو القضية المتفاوض بشأنيا
 :اآلتيالشكؿ في 
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ىذه الصفقة أكثر مف اآلخر؟ العميؿ أـ البائع؟  إلى الحاجة: مف الذي يحتاج -1

 تاشتددالقدرة لدى البائع عمى التفاوض، وكمما  ازدادتحاجة العميؿ،  تكمما اشتد
 القدرة لدى العميؿ عمى التفاوض. ازدادت حاجة البائع لمبيع،

تفاؽ؟ العميؿ الـ يتـ التوصؿ إلى  الخيارات: ما الخيارات المتاحة لكؿ طرؼ إذا-2
س لديو خيارات الذي يعتقد أف منتجاتؾ وخدماتؾ فريدة مف نوعيا وال ُتضاىى لي

األخرى كبائع تتألؼ مف فرص المبيعات األخرى والتي كنت  خياراتؾأخرى، أـ 
 ،خياراتؾ وقمت خيارات العميؿ ازدادتتنتظرىا وىي مازالت في طور النمو، فكمما 

 قدراتؾ عمى التفاوض. ازدادت
ناء الوقت إلى األحداث الوشيكة التي شارؼ موعدىا النيائي عمى الف .الوقت: يشير3

 دما تزدافالبائع عادة  سواء لمبائع أو العميؿ، فإذا كاف العميؿ تحت ضغط الوقت،
عقد اإليجار  انتياءلديو القوة التفاوضية، فعمى سبيؿ المثاؿ في العقارات التجارية، 

جديدة، كما  تحت ضغط الوقت إليجاد مكاتب القديـ مف الممكف أف يضع الُمستأجر
العديد مف المشتريات األخرى ذات الصمة بعممية  في أف عامؿ الوقت سيؤثر أيضاً 

 النقؿ إلى المكاف الجديد.
ؾ؟ ءعبلقاتؾ مع الُمرشحيف الُمحتمميف ألف ُيصبحوا عمبل .العبلقات: كـ ىي قوة4

إذا كنت تممؾ كمية عالية مف الجودة العالية في العبلقات مع العمبلء، فأنت تممؾ 
ُيتيحوف لؾ تطوير ىذه العبلقات، ومف  د السفينة السمطة، ولكف بعض العمبلء ق

مثؿ ي الممكف أف يطمبوا منؾ التكمـ والتعامؿ فقط مع إدارة المشتريات، بكؿ تأكيد ف
 عبلقات القوة. ىذه الحالة سيكوف لديؾ أوقات صعبة ومرىقة في تطوير
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ستثمارىا في عممية إتماـ الصفقة؟ كمما استثمار: كـ مف الوقت والطاقة تـ .اال5
تفاؽ، كمما أنفؽ عميمؾ التزاـ في التوصؿ إلى الزداد ااستثمار، زدادت جيود االا

زدادت قدرتؾ عمى التفاوض، وعمى العكس مف ذلؾ، اجيدا أكبر في عممية الشراء، 
ستثمارية عندما تنفؽ أنت الكثير مف الوقت والطاقة فيعقد البيع تتعزز قدرة العميؿ اال
قتراح المكتوب، سيكوف عرض ال ي إعداد وتجييزساعة ف 21المحتمؿ، فإذا أنفقت 

 مف الصعب عميؾ إىماؿ الصفقة.
حتى تثبت مصداقية شركتؾ في جودة منتجاتيا  إليو .المصداقية: ما الذي تحتاج6

وتعامبلتيا؟ ىذا يتطمب قائمة مف العمبلء الكبار ذو المناصب المرموقة، فعندما تبيع 
صورة  التقاطدائما عمى  احرص، اتصاالتشركة  ألكبر شركة نفط أو منتجؾ ألكبر

مكاتبيـ، بكؿ تأكيد سيعزز ىذا مف  تذكارية يظيروف فييا مع منتجؾ عمى
منؾ التضحية بأسعار  يتطمب األمر مصداقيتؾ أماـ العمبلء الجدد المحتمميف، وقد

 منخفضة لمحصوؿ عمى مثؿ ىذه المصداقية الثمينة.
عندما تفيـ بدقة مشكبلت  ،تتممؾ قوة المعرفةأف ىي .المعرفة: ىي القوة الحقيقية، 7
خدماتؾ الُمقَتَرحة سوؼ تحؿ  حتياجات عمبلئؾ وتشرح ليـ كيؼ أف منتجاتؾ أواو 

حتياجات، وعمى العكس مف ذلؾ، إذا كاف عميمؾ يعمـ تمؾ المشكبلت وتمبي تمؾ اال
ضع عتماده عميؾ بكؿ تأكيد. قبؿ باسيقؿ  عف منتجاتؾ كما تعمـ، أو ربما أكثر،

( بإعادة ىيكمة طرؽ بيعيا وخبرات مندوبييا وفقًا IBM) قامت شركة سنوات،
ىا أكثر دراية بطرؽ عمؿ و مندوب يصبح بحيثلمجاالت أعماؿ العمبلء المتخصصة، 

في مجاالت أعماؿ العمبلء  اً فريؽ عمؿ متخصص 14عمبلئيا، واليـو أصبح لدييا 
الشركة أَف مندوبييا لـ  واعترفتة، مثؿ الرعاية الصحية، والسفر، والخدمات المالي

خبرة أكبر منيـ أنفسيـ في  اكتسبوايتمكنوا مف إضافة قيمة حقيقية إلى العمبلء حتى 
 مجاالت أعماليـ.

.الميارات: مف الذي يمتمؾ ميارات أكثر في التفاوض؟ العمبلء ىذه األياـ يقوموف 8
القرارات، كما أف  الكثير بقرار الشراء أكثر مف قبؿ، وىـ في تحسف مستمر مع ىذه 

حمقات دراسية ومؤتمرات لتحسيف مياراتيـ التفاوضية، وىذا  مف العمبلء قد حضر
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المقابؿ يجب عميؾ كرجؿ  . فيالمزيد مف القدرة عمى التفاوض اكتسبوايعني أنيـ 
تحسيف مياراتؾ عمومًا  ىباستمرار عمأعماؿ متخصص في المبيعات أف تعمؿ 

 العمبلء. ةالبقاء ومبلحقفي االستمرار مجرد والتفاوضية خصوصًا ل
 : اصرشاذُدُاخ وذكرُكاخ انرفاوض :صاتؼاا 

 :االستراتيجية •
ىي اإلطار العاـ لمتحرؾ واألىداؼ األساسية المطموب تحقيقيا وترجمة ذلؾ إلى 

 سياسات ومبادئ عامو.
السموؾ يتـ االلتزاـ بيا في التعامؿ، فيي بذلؾ تكوف اإلطار العاـ الذي يحكـ 

التفاوضي ويوجيو ويحدد اتجاىاتو الرئيسة، فيي نوع مف التخطيط لوضع خطط 
 1وبرامج العمؿ لؤلىداؼ بعيدة المدى 

 التكتيؾ: •
 ىو التخطيط لمتنفيذ وخطوات العمؿ البلزمة لتحقيؽ األىداؼ بفاعمية ويتطمب ذلؾ:

 1تحديد أىداؼ جزئية أو مرحمية  (1
 1ذ تحديد برامج زمنية لمتنفي (2
، وكؿ االستراتيجيةتحركات جزئية في إطار عاـ محدد مسبًقا وىو  (3

 استراتيجية.
 1التكتيكات الخاصة بيا  (4

 :يالممكف استخداميا لممفاوض طبًقا ألسس مختمفة ى االستراتيجيةويمكف تصنيؼ 
توسيع قاعدة المنافع المشتركة  باستراتيجياتلتكتيكات المتعمقة إلى ابالنسبة - 1

 والتي مف أىميا:
  عادة الحسابات الخاصة بجوانب طمب استراحة: )لمراجعة الموقؼ وا 

 .الموضوع(

  لتيديد مثبلً اتحديد مواعيد نيائية لمتفاوض بشرط عدـ عرضيا بشكؿ يشوبيا 
 .أف نتفؽ قبؿ ميعاد طائرتي وىو السابعة مساء

 لنوايا الحسنة لممكسب لكبل الطرفيف.كشؼ الحقائؽ كاممة: بيدؼ عرض ا 



125 

 

لتكتيكات المتعمقة باستراتيجيات تعظيـ المكاسب الذاتية فقط إلى ابالنسبة  -2
 مف أىميا: يوالت

 :الخداع 
 مف خبلؿ إعطاء االنطباع بسموؾ معيف ثـ التصرؼ عكس ذلؾ.

 مثاؿ:
يعاد التسميـ إذا كانت قضية السعر تيـ الخصـ في المقاـ األوؿ بينما ييـ المفاوض م

المناقشة عمى السعر وأسموب سداد الثمف ليصرؼ نظر الخصـ  فاف المفاوض يركز
المفاوض فييا ما يريد، ولكف ىذا  ويحقؽ ،عف قضية ميعاد التسميـ فبل تمقى عنايتو

التكتيؾ يتطمب ميارة خاصة مف المفاوض ألنو إذا شعر الخصـ بخداع المفاوض 
 1فإنو سيسعى إلى االنتقاـ 

 لصقر والحمامة(:)ا  

ينصح دائما في فريؽ التفاوض المكوف مف شخصيف أو أكثر أف يكوف أحدىما حاد 
 الطبع )الصقر( واآلخر مسالـ )الحمامة(

مف شخصيف كؿ منيما لو  جداً  اً متعاون اً ولنجاح ىذا التكتيؾ فإف األمر يتطمب فريق
 دور.
 :تحويؿ االعتراض إلى إيجاب 

عادتيا ثانية لو في مف خبلؿ تمقى العبارات  المتشددة والسمبية مف الطرؼ اآلخر وا 
 1صورة سؤاؿ، ال يمكنو الرد عميو سوى بنعـ 

 مثاؿ:
 بفرض أف العبارات المتشددة كانت )لف ادفع ىذا السعر( فيكوف السؤاؿ المضاد:

ظرؼ مف  يىؿ أنا عمى حؽ في االعتقاد بأنكـ لف تدفعوا ىذا السعر تحت أ
 تو نعـ.الظروؼ فتكوف إجاب

 كـ؟إليس: واف السعر عاؿٍ جًدا بالنسبة 
 ج: نعـ
 ف مستوى الجودة ليس بالدرجة الكافية لتدفعوا ىذا السعر؟أس: و 
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 ج: نعـ
 نو يجب زيادة مستوى الجودة لكي يمكنكـ قبوؿ ىذا السعر؟أس: و 
 ج: نعـ

 وىكذا يرتبط ىذا التكتيؾ بشخصية المفاوض.
 )متى؟( االستراتيجيةطبًقا لتوقيت التصرؼ كأساس لنجاح  -2

 أساس نجاح ىذه االستراتيجيات ىو حسف التوقيت في:
 بدء الكبلـ أو التوقؼ عنو. -
 االنسحاب الحقيقي أو الظاىري. -
- .  التراجع أو اليجـو
 طرح البدائؿ أو االقتراحات المضادة. -
دخاؿ عنصر جديد ف -  ي الموقؼ.التقدـ برأي جديد وا 

 :االستراتيجيةوأىـ التكتيكات المتعمقة بتمؾ 
 :التسويؼ: وشعاره 

 –ال تقمؽ، ال تقدـ تنازال بسرعة  –اصمت  –تريد "أجؿ اإلجابة  " بالصبر تبمغ ما
 تريد. فكر عمى ميمؾ لتحصؿ عمى ما

 ويجب عمى المفاوض أف: •
 1يدقؽ في توقيتات كبلمو وتوقفو عف الكبلـ  -
 1ىتماـ لمطرؼ اآلخر وعدـ السرعة في الكبلـ اإلصغاء با -
الحرص في تقديـ التنازالت فالمسارعة في ذلؾ تشجع الخصـ عمى طمب المزيد  -

 .وينعكس ىذا سمبًيا عمى سموكو مف وجية نظر المفاوض
 :المفاجأة 

ترتيبات الخصـ وحساباتو بما  يف فالتقدـ بفكرة جديدة يمكف أف يحدث اختبلالً 
 .ينعكس عمى المزايا التي يحصؿ عمييا المفاوض

 :الكر والفر 
 .أو السيارة تتحرؾ في كؿ االتجاىات ،الشعار ىنا ىو إمكانية التحرؾ في أي اتجاه



127 

 

ويتساىؿ ويدافع عف  ويعنى ذلؾ أف المفاوض يتحرؾ لممواجية أو لمتراجع ويتشدد
ب سير المفاوضات، وحسب تقويمو لديناميكية عبلقات حس، طمباتو أو يتنازؿ عنيا

 القوة عمى مائدة المفاوضات )المحافظة عمى شعرة معاوية(.
 )كيؼ؟( يطبقا لطابع السموؾ التفاوض -3
 استراتيجيات ىجومية / دفاعية: (1

 * اليجومية:
 االستراتيجيةويمجأ إلى تمؾ  ومتشدداً  يكوف المفاوض في الغالب عدوانياً 

تقييمو لمموقؼ التفاوضي بالتفوؽ أو لعدـ حرصو عمى إتماـ  شعرهيعندما 
 .المفاوضات بنجاح

 * الدفاعية:
 دنىأييدؼ إلى تقميؿ الخسائر إلى  اآلتييدرؾ المفاوض أف موقفو ضعيؼ نسبًيا وب

نقاذ ما يمكف إنقاذه.  حد ممكف وا 
 استراتيجيات التدرج / استراتيجيات االنجاز مرة واحدة: (2
 استراتيجيات التدرج:* 

ويمجأ فييا المفاوض إلى تبيف روح التحرؾ خطوة خطوة نحو الغاية النيائية إيمانا 
 .منو بأف ىذا أفضؿ تقييماً 

 .ذلؾ شخصية ىنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكي األسبؽعمى  وخير مثاؿ
 نجاز مرة واحدة )الخبطة الواحدة(:*استراتيجيات اإل
نو ال توجد ضمانات حقيقية الستمرار فرص تحقيؽ أيقدر  يض الذويمجأ إلييا المفاو 

 أىدافو في المستقبؿ.
 مثاؿ ذلؾ:

ما ال  فيالعرب  تعامميـ مع القضية الفمسطينية فإما استردادىـ حقوقيـ مرة واحدة وا 
 تفاوض وال صمح وال اعتراؼ.
 كيؼ؟ الستراتيجيةومف أىـ التكتيكات التنفيذية 

 :المشاركة 
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وحتى ينجح ىذا التكتيؾ البد مف  ،التكتيؾ نحف مًعا أو نحف أصدقاءوشعار ىذا 
توافر حد أدنى مف السياسات أو المبادئ العميا الحاكمة لسموؾ الطرفيف والمشتركة 
بينيما وفييا يقوـ المفاوض بالتركيز عمى بياف أوجو المعاونة والمساعدة التى 

بادلة بتنازالت ومعاونات مف عمى الم ول يستطيع تقديميا لمطرؼ اآلخر تشجيعاً 
 جانبو.
 سياـاإل: 

ويستعاف بيذا التكتيؾ عندما  منتصؼ الطريؽ )نقسـ البمد نصفيف( )شيمنى وأشيمؾ(
 التدرج )خطوة خطوة(. ريالمفاوضات بيف البائع والمشت فييكوف ىناؾ اختبلؼ حاد 

 ومف التكتيكات التنفيذية الستراتيجية التعاوف: (3
 االقتراحات.تبادؿ  -
 ؽ.تقديـ حموؿ لممشكبلت القائمة طالما أنيا تعوؽ االتفا -
 .توثيؽ الكبلـ )كف جاىًزا( أي تدعيـ ممؼ التفاوض بالوثائؽ -
 ومف التكتيكات التنفيذية الستراتيجية تفادى النزاع: (4
 خدؾ األيسر وسجميا نقطة: أدر* 

برأيو ويستطيع المفاوض أف يتجاوب  ومتشبثاً  خذ موقفا صمباً أ عندما يكوف الخصـ قد
 .دوف خسارة كبيرةمف معو 

 * اقتراح االستعانة بوسيط:
عندما يحتدـ الخبلؼ بيف المفاوض والخصـ وال يبدو في األفؽ اقتراب مف الحؿ 

 ولكف..... ثـ نعـ( )نعـ.... ومنعا لقطع المفاوضات نيائياً 
أنؾ تتحفظ  يبدو أوالً  إذالوجو والمقصود ىنا ىو أف تستسمـ مع المحافظة عمى ماء 
 لمنزاع. ولكف في النياية توافؽ عمى وجيو نظر الخصـ تفادياً 

 ومف التكتيكات التنفيذية الستراتيجية مواجية النزاع: (5
 لحقائؽ وتأييد موقفؾ بالمستندات.إلى ا* الرجوع 

 * التمسؾ بالموقؼ مع استمرار الضغط.
 * التيديد المباشر.



129 

 

 التنفيذية الستراتيجية الدفاع:ومف التكتيكات  
 * التراجع.

 * المقايضة.
 : انقىاػذ انزهثُح نهؼًهُح انرفاوضُح

ػٞحرؾ حُظظشكخص ٝحُؼَٔ ٝكن خطٞحص طوٞدٙ ا٠ُ  ا٠ُطزخع ػذس هٞحػذ طشطٌض ح٢ٛٝ 

 شخؽت ح٧ٓخٕ ٝٛزٙ حُوٞحػذ ٢ٛ :

ر٬ٌّ عظ٘ذّ  أػ٘خء ؿؼزي ك٢ أػ٘خء حُؼ٤ِٔش حُظلخٝػ٤ش كشرٔخ طظلذعك٢ ٫ ط٘لؼَ  – ٔ

 ػ٤ِٚ ا٠ُ ح٧رذ.

 ا٠ُ ؿخٗزٚ. ٫ طـخدٍ رَ حخؾُ  – ٕ

 ٫ طشكغ ٝحرظؼذ ػٖ حُغِز٤ش. – ٖ

 ٫ طؼـؾ رَ حكظق رخرخً ُِخشٝؽ. – ٗ

 .ذ حُٔٞهق ٜٓٔخ ًخٕ ٓٞهق حُطشف حُٔوخرَ ٓظظِزخً ٫ طظؼّ  – ٘

 هذس ػ٠ِ حٓظ٬ًٜخ ٝحعظخذحٜٓخ رٌلخءس؟ٜٓخسحص حُٔلخٝع ٖٝٓ ح٧ٓخ 

 حُٜٔخسحص حُظ٢ ٣ـذ ٓشحػخطٜخ ػ٘ذ طذس٣ذ حُٔلخٝع:ٛ٘خى ػذد ٖٓ 

 ح٤ُِخهش ك٢ حُلذ٣غ ٝحُظظشف. – ٔ

 حُزؼذ ػٖ حُشخظخ٤ٗش "ح٧ٗخ٤ٗش" ٝحُـشٝس. – ٕ

 حُظذس٣ذ ػ٠ِ ٤ًل٤ش اهخٓش حُلـؾ ٝطذػ٤ٜٔخ رخ٧هٞحٍ ٝح٧كؼخٍ ٝحُظـخسد حُؼ٤ِٔش. – ٖ

 ػزؾ حُ٘لظ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُٜذٝء ٝحُظلٌْ رخ٫ٗلؼخ٫ص. – ٗ

 حُظٌِْ ػ٘ذ حُؼشٝسس ٝػ٘ذ حُٞهض حُٔخظض ُِلذ٣غ. – ٘

 هٞس حُشخظ٤ش ٝحطغخع حُ٘لٞر. – ٙ

 طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص حٌُخك٤ش رـٞحٗذ حُوؼ٤ش. – 7
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 م حُلشد٣ش.ٝٓخخؽزش حُ٘خط رٔغظٟٞ ػوُْٜٞ ٝٓشحػخس حُلش – 8

 حُظٞحػغ ٝػذّ حعظخذحّ ٗزشس ح٫عظؼ٬ء. – 9

 ٓشحػخس ٓظطِزخص ح٥خش٣ٖ. – ٓٔ

 ٝهض حُظلخٝع ٝؿذُٝش ح٧ػٔخٍ حُٔطِٞرش. ؾطخط٤ – ٔٔ

 حُظذس٣ذ ػ٠ِ أعِٞد ح٩ه٘خع. – ٕٔ

 حُوذسس ػ٠ِ ٝػغ كذ أد٠ٗ ٝكذ أػ٠ِ ُٔخ طش٣ذ حُٞطٍٞ ا٤ُٚ. – ٖٔ

ٕ ٛزٙ حُٜٔخسحص ُؼِٜخ طظٞكش رشٌَ إٔ ٗشٟ أٖٝٓ حُٜٔخسحص حُغخروش ٗغظط٤غ 

٤خسٙ ُٔؼخ٤٣ش ار ٣خؼغ حخظ ،ٓؼَ ك٢ شخظ٤ش ٓٔؼَ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ حُٔ٘ظٔشأ

 .٤ٚ ٜٝٓ٘خ حُظلخٝعاُْ حُٜٔخّ حًُِٔٞش ثٓلذدس ط٬

 دوس انؼالقاخ انؼايح فٍ إداسج انؼًهُاخ انرفاوضُح: :ثايُاا 

ُِؼ٬هخص حُؼخٓش دٝس ْٜٓ ك٢ ػٔخٕ حُظلخْٛ ر٤ٖ حُٔئعغخص ػ٠ِ حخظ٬ف 

"كٌٔخ إٔ حُٔئعغش طغؼ٠ ٧ٕ ٣لٜٜٔخ  ،ٗٚ ػ٤ِٔش ٓظزخدُشأذد حُظلخْٛ ػ٠ِ ٝكُ  ،أٗٞحػٜخ

ٝك٢ ػٞء رُي كبٕ  ،حُـٜٔٞس كبٗٚ ٣٘زـ٢ ػ٤ِٜخ إٔ طلْٜ سؿزخص حُـٜٔٞس ٝحطـخٛخطٚ

خز٤ش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝٓغظشخسٛخ ٛٞ حُٔلخٝع حُٔزخشش ٝؿ٤ش حُٔزخشش ك٢ ػ٤ِٔش 

 حُظلخْٛ ٝحُظلخػَ ٝاهخٓش حُؼ٬هخص".

ظخص ٓغظشخس حُؼ٬هخص ٜٓٔخص أعخع٤ش طوغ ػٖٔ حخظ ػ٬عًٔخ إٔ ٛ٘خى 

حُظ٢ ٢ٛ أْٛ ح٧عخ٤ُذ ُلظق حُلٞحس  ،حُظ٤ٌق ٝٗوَ حُٔؼِٞٓخص ٝح٩ه٘خع حُؼخٓش ٢ٛ:

ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُو٘خػش ح٬ُصٓش ٩هخٓش ػ٬هخص ٝد٣ش ع٤ِٔش ، ٝحُظلخٝع ٝطزخدٍ ح٥سحء

عِٞرٜخ ٝؽخرؼٜخ ٩ظٜخس ح٧ؿَٔ أٝٛزح ٧ٕ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ُٜخ  ٓغ ؿٜٔٞسٛخ.

 ٕ طلْٜ ٝطُلْٜ.٠ ٧ٝطغؼ، ٝح٧كؼَ

ٝٛزح ٣ئًذ ػ٠ِ إٔ حُؼ٬هخص حُؼخٓش طغؼ٠ ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔش حُظلخٝع ا٠ُ طؤ٤ًذ 

ؽشحف ح٧خشٟ ٧ٕ "حُٔلخٝػخص حُٞد٣ش حُظ٢ طؼظٔذ ػ٠ِ حُشٝحرؾ حُٔظ٤٘ش ٓغ ح٧

طٌٕٞ ؿخُزخ ً ٗخؿلش ٧ٜٗخ طز٠٘ ػ٠ِ حُظلخْٛ -ح٤ُِٞٗش .ٝٛزح ٓخ ط٘ـق ك٤ٚ حُؼ٬هخص حُؼخٓش
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ُؼوش ٝطذػ٤ْ حُؼ٬هخص حُٔشظشًش ر٤ٖ ح٧ؽشحف "ٝٛزح ٣ظطِذ ٖٓ ٝح٫كظشحّ ٝح

حُؼ٬هخص حُؼخٓش حعظخذحّ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٜٔخسحص ٓؼَ حُظلخٝع ٝحُوذسس ػ٠ِ دسحعش 

ح٥خش٣ٖ ُِظؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓؼْٜ، كخُؼ٬هخص حُؼخٓش حُـ٤ذس ٢ٛ حُظ٢ طؼظٔذ 

حُـٜٔٞس ٝحٛظٔخٓخطٚ  ػ٠ِ ٗظش٣خص حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ًٔخ طؼظٔذ ػ٠ِ دسحعخص

 ٝح٫ػظٔخد ػ٠ِ دسحعخص حُشأ١ حُؼخّ.

 أصثاب تشاػح يحرشفٍ انؼالقاخ انؼايح فٍ انرفاوض:

 ٖكـ٬ف أٗشطش حُؼ٬هخص ، حُذرِٞٓخع٢ حُز١ ٣ؼشف ٤ًق ٣ظؼخَٓ ٓغ ح٥خش٣

 ط٤ٌ٤ض.ٝح٩، حُؼخٓش ٣خؼغ ُذرِٞٓخع٤ش أدد حُغِٞى

  ٝػ٬هخطٜخ ٓغ ح٥خش٣ٖ.ٓئَٛ ُِظؼخَٓ ٓغ أ١ هؼ٤ش طظؼِن رخُٔئعغش 

 حُظ٢ ٢ٛ أعخط ػَٔ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝحُظلخٝع. ،٣ظٔظغ رخُِٔغش ح٩ٗغخ٤ٗش 

 .٣شطزؾ ؿضء ًز٤ش ٖٓ ػَٔ ٓلظشك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ربدحسس ح٧ٝػخع حُخخؽجش 

 .٣ٔؼَ ٓلظشكٞ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٓظذس حُٔؼِٞٓخص حُشث٤ظ ُِٔئعغش 

 :أصثاب قذسج انؼالقاخ انؼايح ػهً انرفاوض

 .طٔظِي آٌخٗخص ٝحعؼش ٬ُػط٬ع رخُذٝس حُظ٤ٜٔذ١ ُؼ٤ِٔش حُظلخٝع 

 خ٥ط٢ٝر، حُظ٢ طُٞذ حُخزشس ٝحُٔؼشكش ٝحُ٘لٞر، طؼظٔذ ػ٠ِ ر٘خء ٝط٣ٌٖٞ حُؼ٬هخص 

ٓٔخ  ،١ ؿٜش حُٞطٍٞ ا٤ُٚأك٢ٜ طغظط٤غ حُٞطٍٞ ا٠ُ ٓٞهغ ٣ظؼذ ػ٠ِ 

 ٣ئِٜٛخ ُٔؼخُـش أ١ ٓٞػٞع ٖٓ ٓٞحػ٤غ ح٫خظظخص ك٢ حُٔئعغش.

 ك٬ طلٞطٜخ ، حُٔئعغشك٢ ٜخ ًَ ٓوٞٓخص ٜٝٓخسحص حعظ٤ؼخد ًَ ٓخ ٣ذٝس ُذ٣

 .ك٢ حُلغزخ٫ٕٝ طـ٤ش ٫ٝ ًز٤شس ا٫ ٝطؤخزٛخ ، شخسدس ٫ٝ ٝحسدس

  ٝٛزح ٣ظطِذ  ،حُـٜش حُظ٢ طوّٞ دٝٓخً رؼ٤ِٔش طخط٤ؾ حطظخ٫ص حُٔئعغشأٜٗخ

 ،كشٜٓ٘خ رزٍ ؿٜذ ًز٤ش ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُٔؼِٞٓخص حٌُخك٤ش كٍٞ حُلجخص حُٔغظٜذ

ٝٓؼشكش ٝحػلش رٔغخس ، طظٞكش ُذ٣ٜخ كظ٤ِش ٛخثِش ٖٓ حُٔؼخسف خ٥ط٢ٝر

 حُٔئعغش ٝسعخُظٜخ ٝؿخ٣ظٜخ ٝأٛذحكٜخ.



132 

 

  ٍٓلظشف حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٤ُظ ٓـشد شخظ٤ش ٓشكِش ٣لغٖ ح٫عظوزخ

ٌُٝ٘ٚ ك٢ حُلو٤وش ، ٝحُظشك٤ذ ٣ٝشذ ػ٠ِ أ٣ذ١ حُؼ٤ٞف ٣ٝزظغْ ُِضحثش٣ٖ

٣ٝؼشف حٌُؼ٤ش ػٖ حُغِٞى ، ٝح٫ؿظٔخػ٤شٓظخظض ك٢ حُؼِّٞ ح٩ٗغخ٤ٗش 

 ٗغخ٢ٗ.ح٩

ٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُظلخص حُؼو٤ِش ٝحُغ٤ًِٞش ػ٠ِ خز٤ش حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُظل٢ِ رٜخ 

حُؼ٬هخص  ٧ٌُٕٞٗٚ حُٔلخٝع حُٔزخشش ك٢ ٤ٓخد٣ٖ ًؼ٤شس ٝػ٤ِٚ ٓغئ٤ُٝخص ٓظؼذدس 

ظلخٝع إٔ حُظؼخٕٝ حُؼخٓش أعخعٜخ ح٫ػظشحف رو٤ٔش ح٩ٗغخٕ "ٝحُلو٤وش ح٧عخع٤ش ك٢ حُ

رَ حُظؼخَٓ ٓغ ٗلظ  ،٣ظْ ٤ُظ ٓغ ٗظ٤ش ٓـشد أٝ ٓٔؼَ ٢ٓ٬ٛ ك٢ حُـخٗذ ح٥خش

 ٝطلَٔ ه٤ٔخً ػ٤ٔوش ٝخِل٤خص ٓؼشك٤ش ".، رشش٣ش طٔظِي ٓشخػش

٤ٔٛش دٝس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ ػ٤ِٔش حُظلخٝع ٛٞ ػشٝسس أٝٓٔخ ٣ئًذ أ٣ؼخً ػ٠ِ 

ك٢ ٛزح حُظؤ٤ًذ اشخسس ا٠ُ حُذٝس ٝ، ٓشحػخس حُٔلخٝع ُٞؿٞد ػ٬هخص ه٣ٞش ٝٓئػشس

، ٗغخ٤ٗش ٓغ ح٧ؽشحف حُٔظلخٝػشحُز١ طِؼزٚ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ػ٠ِ طؼ٤ذ حُؼ٬هخص ح٩

ًخٕ ٗٞػٜخ ٝح٩روخء  ٝرُي ٧ٕ حُظلخٝع ٝع٤ِش ٖٓ ٝعخثَ حعظٔشحس حُؼ٬هخص أ٣خً 

 ٝٛزح ٖٓ أع٠ٔ ؿخ٣خص حُؼ٬هخص حُؼخٓش.، ػ٤ِٜخ
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 انفصم انثايٍ

 انؼالقاخ انؼايح واندًهىس

 
 ىداؼ والمخرجات التعميمية: األ

 وما المقصود بالجميور؟  ،معرفة مف ىو جميور المنظمة -

 لية تصنيؼ الجميور. آلدراؾ إ -

 معرفة النظريات الخاصة بوسائؿ االتصاؿ بالجميور.  -

 معرفة االستراتيجيات االتصالية في العبلقات العامة مع الجميور.  -
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 يقذيح: 

، المنظمات، صغيرىا وكبيرىا، إلى ثقة الجميور، ومف ىنا نرى أف المنظماتتحتاج 
عمى اختبلؼ نشاطاتيا، في حاجة إلى التعرؼ عمى آراء الجميور، ومده 
بالمعمومات، لكسب ثقتو وتأييده، ويتطمب ىذا دراسة الجميور وميولو واتجاىاتو 

 بصورة وافية.                       
وكيؼ يتحد الناس في جماعات صغيرة ووحدات كبيرة تعبر عف  الجميور؟مف  ولكف
 واضعي برامج العبل قات العامة؟ إلى وما أىمية الجميور بالنسبة  رأييا؟
 :خًهىس انؼالقاخ انؼايح أولا:

الجميور في نظر خبراء العبلقات العامة جماعة مف األفراد، تقع في محيط نشاط 
ييا وتتأثر بيا، وتتسـ بطابع مميز، وينمو بيف فعينة، تؤثر منشأة أو مؤسسة م

أفرادىا مجموعة مف الشعارات والرموز وتوجد بينيـ مصالح متشابية، وتربط بينيـ 
 .      اً روابط معينة، وكمما ازدادت ىذه الروابط وتوثقت كانت الجماعة أكثر تجانس

ش رخ٫طظخٍ ٓؼْٜ دحخ٤ِخً ٛٞ طِي حُٔـٔٞػخص ٖٓ حُ٘خط حُظ٢ طوّٞ حُٔئعغرٔؼ٠٘ 

٠ُ حُٞطٍٞ ا٠ُ ٛزٙ اٝخخسؿ٤خً. ُزُي كبٕ ٗشخؽ حُؼ٬هخص حُؼخٓش عٞف ٣شطٌض 

ٝٛزح ٣غخػذ ٗشخؽ حُؼ٬هخص حُؼخٓش رب٣ظخٍ سعخثَ  ،حُٔـٔٞػخص حُظ٢ طخض حُششًش

ٓٔخ ٣زؼذ حكظٔخٍ ح٩عشحف ٣ٝٞطَ ا٠ُ  ،خخطش ا٠ُ كجخص ٓؼشكش ٓغزوخً ٖٓ حُ٘خط

اٍ ٗظخثؾ أكؼَ. ٝػ٠ِ رُي كبٕ ؿٜٔٞس ًَ ٓئعغش ػ٠ِ كذس هذ ٣خظِق ٖٓ ٓئعغش 

 أخشٟ طزؼخً ُ٘ٞع حُؼَٔ حُز١ طوّٞ رٚ حُٔئعغش.

كبٗٚ ٣ٌٖٔ طؼش٣ق  ،ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حخظ٬ف ؿٜٔٞس ًَ ٓئعغش ػٖ ح٧خشٟ

 ًخ٥ط٢: ٢ػٔخ٤ٗش أٗٞحع سث٤غش ٓؼشٝكش ٌَُ ٓئعغش طـخس٣ش ٝٛ

 حُٔـظٔغ. حُز٤جش أٝ – ٔ

 حُٔٞظلٕٞ حُٔلظِٕٔٞ. – ٕ

 حُٔٞظلٕٞ. – ٖ

 ُٓٔٞٞ حُٔٞحد ٝحُخذٓخص. – ٗ
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 حُٔغظؼٔشٕٝ. – ٘

 حُٔٞصػٕٞ. – ٙ

 حُٔغظٌِٜٕٞ ٝٓغظخذٓٞ حُزؼخثغ. – 7

 هخدس حُشأ١ ك٢ حُٔـظٔغ. – 8

 طل٤َِ حُلجخص حُؼٔخ٤ٗش ٖٓ حُـٜٔٞس:

ًؤٕ طٌٕٞ ٓخظِلش  ،إٔ طخظِق طزؼخً ُ٘ٞع حُٔئعغش حُز٤جش أٝ حُٔـظٔغ: حُز٤جش ٣ٌٖٔ – ٔ

ٓشًض أٝ  ،ٓؼ٬ًٔ أٝ  ،ٓلطش ؽخهش رس٣شأٝ  ،عِطش ٓل٤ِشأٝ  ،ٓئعغش ر٤غ طـضثشطٌٕٞ 

دس ك٢ رحص حُز٤جش أٝ ؿٞ.. ٝكظ٠ ُٞ إٔ ٓئعغخص ٓخظِلش ٓٞحً ٓطخسأٝ  ،خً ك٘ذهأٝ ، خً رلؼ

ٜخ ٬ٌطكخؿخطٜخ ٝٓشحُٔٞهغ كبٕ ًَ ٓئعغش ػ٠ِ كذس ع٤ٌٕٞ ُٜخ حطظخ٫طٜخ حُخخطش ٝ

ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُلخ٫ص  .ػذّ حُشحكشٝ ،حُظِٞعٝ ،حُغ٬ٓشٝ ،ٓؼ٬ً حُؼـ٤ؾ ،ك٢ حُز٤جش

 ٝحُؼ٬هخص حُؼخٓش ٢ٛ حُخطٞس ح٠ُٝ٧ ُظلو٤ن رُي. ،طٌٕٞ حُـ٤شس حُلغ٘ش ٓطِٞرش

أٝ ك٢ حُٔذحسط  ،حُٔٞظلٕٞ حُٔلظِٕٔٞ: ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞٗٞح ك٢ ششًخص أخشٟ – ٕ

أٝ  ،ك٤ِظ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣طِزٞح حُظٞظ٤ق ٝحُؼَٔ ك٢ ششًظ٘خ ،ٝحُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛذ

طظ٤٘لٜخ  ،ٓخ ُْ ٣لٜٔٞح ٣ٝغظٞػزٞح ٓخ ػَٔ حُٔئعغش رخُظلذ٣ذ ،٣غظـ٤زٞح ُشخؿش ػَٔ

 ًٌٔخٕ ُِؼَٔ حُذحثْ.

كبْٜٗ ٣ؼظوذٕٝ إٔ حُؼَٔ ك٢ حُز٘ي َٓٔ  ،ٓؼ٬ً: رخُ٘غزش ُخش٣ـ٢ حُٔؼخٛذ أٝ حُٔذحسط

ٌِٗظشح( أٗظـض ك٤ِْ ك٤ذ٣ٞ كٍٞ ٓظؼش آؼَ )٣ُٞذص ك٢ ُزُي كبٕ رؼغ حُز٘ٞى  ،ٝطؼذ

 حُؼَٔ ٝعُٜٞظٚ ك٢ حُز٘ي.

 ،ٓخزش٣ٕٞٝ ،ط٘ل٤ز٣ٕٞٝ ،رؼؼْٜ ادحس٣ٕٞ ،حُٔٞظلٕٞ: هذ ٣ٌٕٞٗٞ ٖٓ ػذس أٗٞحع – ٖ

ؽخهْ حُ٘وَ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٝ ،ٓٞظلٞ ٓز٤ؼخص ٝخذٓخصٝ ،ٓٞظلٞ ٌٓظذٝ ،ػخِٕٓٞٝ

 ،ك٢ ٌٓخٕ ٝحكذ أٝ ٣ٌٞٗٞح ٓٞصػ٤ٖ ك٢ أٓخًٖ ٓخظِلش ٓؼَ ؽخهْ حُغل٤٘ش ؿذٝح٣ظٞ

 ٬ًٝء حُز٤غ ٝؿ٤شْٛ.ٝ ،ٓٞظل٢ حُط٤شحٕ
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ٗٞػخٕ: ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ٍٔٞ حُخذٓخص ْٜٝٓ٘ ٖٓ  ْحُُٕٔٔٞٞ ُِٔٞحد ٝحُخذٓخص: ٝٛ – ٗ

 ٝرؼغ حُخذٓخص حُظو٤٘ش. ،حُظـ٤ِقٝ، ٣ٍٔٞ حُٔٞحد ح٤ُٝ٧ش

 حُششًخء..ٝ ،حُٔئعغخص ح٧خشٟٝ ،٧عْٜأطلخد حٝ ،حُٔغظؼٔشٕٝ: حُز٘ي – ٘

حُٔٞصػٕٞ: ْٝٛ ح٧شخخص حُز٣ٖ ٣غٜٕٔٞ ك٢ ٝطٍٞ حُزؼخثغ ٖٓ حُٔ٘ظؾ ا٠ُ  – ٙ

ْٝٛ ٓخظِلٕٞ رخُ٘ٞع ٝحُلـْ طزؼخً ُِٔئعغش. ٛئ٫ء حُٔٞصػٕٞ ْٛ طـخس  ،حُضرخثٖ

طـخس ٝ ،٬ًء حُظٞص٣غ ُِخخسؽٝٝ، ٓغظٞدػخص حُظـضثش ،٬ًٝء حُؼُٔٞش ،ؿِٔش

ُٓٔٞٞ حُٜذح٣خ ٝ ،ٓشٝؿٞ حُٔز٤ؼخصٝ ،سؿخٍ حُز٤غٝ ،طـخس حُز٤غ حُلٞس١ٝ ،حُظـضثش

 ٝحُٔظذسٕٝ. ،حُٔغظٞسدٕٝٝ ،ٓ٘ظٔٞ حُزشٝشٞسحص ٝحٌُخطًِٞخصٝ ،حُٔـخ٤ٗش

حُضرخثٖ ٝٓغظخذٓٞ حُزؼخثغ: ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظؼٔ٘ٞح حُٔشظش٣ٖ حُظـخس٤٣ٖ  - 7

طٌٕٞ ٓٞؿٜش ا٠ُ  ٝػ٘ذٓخ طغظخذّ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ حُظغ٣ٞن ؿخُزخً ٓخ ،ٝحُظ٘خػ٤٤ٖ

ٓٔخ ٣ئًذ إٔ حُظغ٣ٞن ٣ظؼخَٓ ٓغ ػذد ٓلذٝد  ،ٛئ٫ء حُضرخثٖ ٝحُٔغظخذ٤ٖٓ كوؾ

 رخُٔوخسٗش ٓغ حُؼ٬هخص حُؼخٓش.

: ْٝٛ ح٧شخخص ٝحُوخدس حُز٣ٖ ٣لِٕٔٞ آسحًء ٓئػشس ٣ٌٖٔ حُوخدسأطلخد حُشأ١ ٝ – 8

ٓظـ٤ش٣ٖ إٔ طلشَ أٝ طغخػذ حُٔئعغش. هخدس حُشأ١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞٗٞح ًؼ٤ش٣ٖ ٝؿ٤ش 

 حُٔؼظشػٕٞ.ٝ ،سؿخٍ حُذ٣ٖٝ ،ٓئعغش ٓخ رذءحً ٖٓ ح٧َٛ ا٠ُ حُغ٤خع٤٤ٖا٠ُ رخُ٘غزش 

 ذصُُف اندًهىس فٍ انؼالقاخ انؼايح: ثاَُاا:

٣ٌٖٔ طوغ٤ْ حُـٜٔٞس ا٠ُ دحخ٢ِ ٝخخسؿ٢ ًؤكذ حُظظ٤٘لخص ح٬ٌُع٤ٌ٤ش ك٢ 

٤ٔٛ٧ش ًَ ٜٓ٘ٔخ ك٢ ٗـخف حُؼ٤ِٔش ح٫طظخ٤ُش ٝطلو٤ن أٛذحف  ،حُؼ٬هخص حُؼخٓش

 حُٔ٘ظٔش.

كبٗٚ ٣ٞؿذ شزٚ حطلخم ػ٠ِ ػشٝسس  ،ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛش حُـٜٔٞس حُذحخ٢ِ

 حُظش٤ًض ػ٠ِ حُـٜٔٞس حُخخسؿ٢ ٧ٕ ؿٜٞد حُزشحٓؾ ح٫طظخ٤ُش طٞؿٚ ا٤ُٚ رخ٧عخط.

طظ٤٘ق  ،خطشسٖٓ حُظظ٤٘لخص حُٔشطزطش رٔٔخسعش حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُٔؼ

حُـٜٔٞس حُخخسؿ٢ ٝكوخً ُٔؼ٤خس٣ٖ أعخع٤٤ٖ ٛٔخ: ٓغظٟٞ ٓؼشكش حُـٜٔٞس رٔٞػٞع 
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ٝٓغظٟٞ طٞسؽ أٝ حٗخشحؽ حُـٜٔٞس ك٢ ٛزح حُٔٞػٞع. ٝطؤط٢ أ٤ٔٛش ٛز٣ٖ  ،ٓؼ٤ٖ

حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ًٜٞٗٔخ ٣شطزطخٕ رخُذسحعخص حُٔؼخطشس ك٢ ػِْ حُ٘لظ ح٫ؿظٔخػ٢ 

عظلخدس ٜٓ٘ٔخ ك٢ طلغ٤ش ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٝآٌخ٤ٗش ح٫ ،ٝدسحعخص حُغِٞى ٖٓ ؿخٗذ

 ٣غظـ٤ذ رٜخ حُـٜٔٞس ُِشعخُش.

ٓغظٟٞ حُٔؼشكش: ٣ٝش٤ش ا٠ُ حُز٘خء حُٔؼشك٢ ُِلشد ٣ٝش٤ش ا٠ُ حُٔؼظوذحص  – ٔ

ٝح٫طـخٛخص حُظ٢ ُذ٣ٚ ػٖ ح٧ش٤خء ٝحُٔٞحهق ٝحُٔ٘شآص ٣ٝشطزؾ روذسس حُلشد ػ٠ِ 

ُٔغظٟٞ حُٔشطلغ ٖٓ حُٔؼشكش ح ٝكخ٧كشحد رٝ ،حُظؼخَٓ ٓغ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظِوخٛخ

 ٣ٌْٜٔ٘ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔؼِٞٓخص رذسؿش أًزش ٖٓ حُذهش ٝرـٜذ أهَ.

٣ٝؼضٟ ا٠ُ حُذسؿش  ،ٓغظٟٞ حُظٞسؽ: ٣شطزؾ ٓغظٟٞ حُظٞسؽ رٔظـ٤ش حُذحكؼ٤ش – ٕ

حُظ٢ ٣شٟ ك٤ٜخ حُـٜٔٞس إٔ ش٤جخ ٓخ ٣٘خعزٚ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُشخظ٢ أٝ ٣لون ُٚ 

 ٓظخُق ٝٗظخثؾ شخظ٤ش.

 ق حُـٜٔٞس ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝكوخً ُٜز٣ٖ حُٔؼ٤خس٣ٖ ا٣ٝ:٠ٌُٖٔ طظ٤٘

 مستوى المعرفة
 مستوى التورط

 مستوى مرتفع من
 المعرفة

 مستوى منخفض من
 المعرفة

 مستوى منعدم من
 المعرفة

 - جماهير مستثارة جماهير نشطة مستوى مرتفع من التورط
 - جماهير غير نشطة جماهير مدركة مستوى منخفض من التورط

 ال يوجد جمهور - - مستوى منعدم من التورط

 

ٝدسؿش  ،حُـٔخ٤ٛش حُ٘شطش: ٢ٛٝ حُـٔخ٤ٛش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ُٜخ دسؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُٔؼشكش

أٝ ك٢ هؼ٤ش ٓخ. ٖٝٓ ػْ كبْٜٗ ٣ٌٕٞٗٞ  ،ػخ٤ُش ٖٓ حُظٞسؽ أٝ ح٫ٗخشحؽ ك٢ حُٔ٘ظٔش

٤ٜٓج٤ٖ ُٔشحهزش طظشكخص حُٔ٘ظٔش ٝحُٔشخسًش ك٤ٜخ ارح ُضّ ح٧ٓش. ٖٝٓ أٓؼِش رُي هخدس 

 حُلشًخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝؿٔخػخص حُٔظخُق.

حُـٔخ٤ٛش حُٔذسًش: ٝطظؼٖٔ حُـٔخػخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٜخ ٓؼشكش ٝدسح٣ش رخُٔ٘ظٔش أٝ 

ٌُٜٝ٘خ ٫ طظؤػش رٔٞحهق حُٔ٘ظٔش رطش٣وش ٓزخششس. كٜزٙ حُـٔخ٤ٛش ُذ٣ٜخ ٓؼشكش  ،ٓٞحهلٜخ

٣ٝؼِٕٔٞ ًوخدس سأ١ ٖٓ خ٬ٍ  ،ػخٓش ٝٓشطلؼش رخُؼخُْ حُٔل٤ؾ ٝحُشئٕٝ حُؼخٓش
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حُٔٞحهغ حُظ٢ ٣شـِٜٞٗخ ك٢ حُٔـظٔغ ٝحُٔئعغخص حُؼخٓش. ُزُي ٣طِن ػ٤ِْٜ ؿٔخ٤ٛش 

 حُوؼخ٣خ.

ٌُٝ٘ٚ  ،٘خلؼش ٖٓ حُٔؼشكش رخُٔ٘ظٔش ٝػ٤ِٔخطٜخحُـٜٔٞس حُٔغظؼخس: ُذ٣ْٜ دسؿش ٓ

٧ٕ ٓغظٟٞ طٞسؽٚ ٝحٗخشحؽٚ ٣ٌٕٞ  ،٣ٌٕٞ ػ٠ِ دسح٣ش رخُوؼخ٣خ حُٔلظِٔش أٝ حُٔظٞهؼش

٣ٌٖٔ حعظؼخسس ٛزح حُـٜٔٞس ُٝلض حٗظزخٛٚ رطشم ػذ٣ذس ٓؼَ: حُخزشس ٝ ،ٓشطلؼخً 

٧طذهخء ٝحُٔ٘خهشخص ٓغ ح ،ٝطوخس٣ش ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ ػٖ حُوؼ٤ش حُٔطشٝكش ،حُشخظ٤ش

 ٝح٧كضحد حُغ٤خع٤ش.

حُـٜٔٞس ؿ٤ش حُ٘شؾ: ُذ٣ٚ دسؿش ٓ٘خلؼش ٖٓ ًَ ٖٓ حُٔؼشكش ٝحُظٞسؽ ك٢ طلخػِٚ 

ٝهذ طذسى ٛزٙ  ،ٓغ حُٔ٘ظٔش عٞحء رٔ٘ظـخطٜخ أٝ خذٓخطٜخ أّ حُوؼخ٣خ حُٔطشٝكش

٣ٌٕٝٞ ُذٟ ٛزح حُ٘ٞع  ،حُـٔخ٤ٛش أٝ ٫ طذسى حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ػ٤ِْٜ ٖٓ ع٤ًِٞخص حُٔ٘ظٔش

 ٤ٛش ٗٞع ٖٓ حُشػخ ػٖ حُؼ٬هش ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔ٘ظٔش ٧ٜٗخ طِز٢ حكظ٤خؿخطْٜ.ٖٓ حُـٔخ

ػذّ ٝؿٞد ؿٜٔٞس: ٣ظٌٕٞ ٛزح حُـٜٔٞس ٖٓ ح٧كشحد ٝحُـٔخػخص حُظ٢ ٤ُظ ُذ٣ٜخ أ١ 

ٓؼشكش رخُٔ٘ظٔش ٝٓخشؿخطٜخ أٝ حُوؼ٤ش حُٔطشٝكش، ٤ُٝغٞح ٓظٞسؽ٤ٖ أٝ ٓ٘خشؽ٤ٖ 

ْ ػ٠ِ ٓغظٟٞ ٖٓ حُٔؼشكش أٝ ك٢ أ١ ػَٔ أٝ ٗشخؽ ٓغ حُٔ٘ظٔش، ٝرٔـشد كظُٜٞ

حُظٞسؽ، ٣ظلٍٞ ا٠ُ ؿٜٔٞس ؿ٤ش ٗشؾ، ُزُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظ٘ق ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ حُـٔخ٤ٛش 

 حُٔظٞهؼش أٝ حُٔلظِٔش ػ٠ِ حُٔذٟ حُط٣َٞ.

ٕ ٓغظٟٞ حُٔؼشكش ٝحُظٞسؽ ٣ٔؼ٬ٕ طلذ٣خً ُٔخطط٢ اٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ 

 حُزشحٓؾ ح٫طظخ٤ُش ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش.

ُظؼخَٓ ٓغ حُـٜٔٞس ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش طخظِق ٖٓ ٗٞع ٬٣ٝكع إٔ ط٤ٌٌ٘خص ح

آخش. ٣ٞػق ِٛٔخٕ إٔ حُـٔخ٤ٛش حُ٘شطش ٫ طلظخؽ ا٠ُ ؿٜٞد ًز٤شس ٖٓ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ 

٣ؤطٕٞ ا٠ُ ٝ ،ػخدس ٣ٌٕٞ ُْٜ هخدس ٝط٘ظ٤ْ سع٢ٔار  ،ُـزد حٗظزخْٜٛ ٝح٫طظخٍ رْٜ

 حُٔ٘ظٔش ٣ٝخِوٕٞ كشطخً ٬ُطظخٍ.

خ٤ٛش حُٔذسًش ٝحُٔغظؼخسس أهَ ط٘ظ٤ٔخً ٫ٝ ٣ٌٕٞ ُْٜ طٌٕٞ حُـٔ ،ػ٠ِ حُـخٗذ ح٥خش

 ،ُزُي طؼطش حُٔ٘ظٔش ا٠ُ ح٫عظـخرش ٧ػؼخء ٖٓ ٛزح حُـٜٔٞس ،هخثذ ٓؼ٤ٖ
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٣ٌٖٔ ٧ػؼخء ٛزح حُـٜٔٞس إٔ ٣ظظِٞح طِل٤ٗٞخً ٝ ،ٝح٫طظخٍ رْٜ ػ٠ِ أعظ كشد٣ش

أٝ ٣وٕٞٓٞ رض٣خسحص ُٔشحهزش عِٞى حُٔ٘ظٔش  ،٣ٝٞؿٜٕٞ سعخثَ ُٜخ ،رخُٔ٘ظٔش

ُزُي ٣ظلظْ ػ٠ِ حُٔ٘ظٔش إٔ طغظـ٤ذ ُٜزٙ حُـٔخ٤ٛش ُخِن  ،ح٫ؽ٬ع ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخصٝ

ًٝزُي حكظٞحء ٓش٬ٌص ٝهؼخ٣خ هزَ إٔ طظلٍٞ ، ٝر٘خء ػ٬هخص ٓؼْٜ ،كشص ُِظؼخٕٝ

 ا٠ُ ٓش٬ٌص ػخٓش.

٫ ٣غؼ٠ حُـٜٔٞس ؿ٤ش حُ٘شؾ ا٠ُ حُزلغ حُٜخدف ػٖ  ،ٝػ٠ِ حُؼٌظ ٖٓ رُي

اٗٔخ ٣وّٞ رخُزلغ كوؾ ػٖ طِي حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طِز٢ كخؿخص شخظ٤ش.  ،حُٔؼِٞٓخص

٤ُظ ٌُٜٞٗخ ٣ٌٖٔ إٔ  ،ػ٠ِ حُؼ٬هخص حُؼخٓش إٔ طوّٞ رز٘خء ػ٬هخص ٓغ ٛزٙ حُـٔخ٤ٛش

ٖٝٓ ػْ ٣وغ  ،ٝاٗٔخ ُظئعظ ُٔزذأ ر٘خء ػ٬هخص ا٣ـخر٤ش ،طظلٍٞ ا٠ُ ؿٔخ٤ٛش ٗشطش كوؾ

 ٢ُ ٓغ ٛزٙ حُـٔخ٤ٛش.ػ٠ِ ػخطن حُٔ٘ظٔش ٓغئ٤ُٝش حُزشٗخٓؾ ح٫طظخ

ك٤ٌٕٞ دٝس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٛٞ كغ حُـٜٔٞس ػ٠ِ  ،أٓخ ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد ؿٜٔٞس

 حُٔؼشكش ٝحُظٞسؽ ٝٓلخُٝش خِن ح٧عزخد ُزُي.

 ح٧عزخد حُشث٤غش ُظؼش٣ق حُـٜٔٞس: – ٗ

 ُظلذ٣ذ ًخكش حُلجخص ٖٓ حُـٜٔٞس حُٔظؼِوش رزشٗخٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش. – ٔ

 ح٣ُٞٝ٧خص ػ٘ذ ط٘ظ٤ْ ح٤ُٔضح٤ٗش.ُظؤع٤ظ  – ٕ

 ٫خظ٤خس ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ حُٔ٘خعزش ٝحُظو٤٘خص. – ٖ

 ُظلؼ٤ش حُشعخُش ُِـٜٔٞس رشٌَ ٓ٘خعذ ٝرطش٣وش كؼخُش. – ٗ

 حُ٘ظش٣خص حُخخطش رٞعخثَ ح٫طظخٍ: – ٘

طؤط٢ هٞس ٝعخثَ ح٫طظخٍ ٖٓ ؿخٗز٤ٖ أعخع٤٤ٖ: ح٧ٍٝ: هذسس ٛزٙ حُٞعخثَ ػ٠ِ حُظؤػ٤ش 

 ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ هذسطٜخ ػ٠ِ طلذ٣ذ ٝطؤؽ٤ش حُشعخثَ حُٔوذٓش. ،ك٢ حُـٜٔٞس

أٓخ حُـخٗذ حُؼخ٢ٗ ك٤ظؼِن ر٘ظش٣خص  ،حُـخٗذ ح٧ٍٝ ٣شطزؾ ر٘ظش٣خص ٝعخثَ ح٫طظخٍ

 ٓؼٕٔٞ حُٞعخثَ ٝحُؼٞحَٓ حُظ٢ طلٌْ ر٘خء حُشعخثَ ٝادحسس ح٧خزخس.



141 

 

ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘ظش٣خص ٝعخثَ ح٫طظخٍ: ٛ٘خى ٗظش٣ظخٕ ٛٔخ ٝػغ ح٧ؿ٘ذس  -

 ُوُٞزش أٝ حُظؤؽ٤ش.ٝح

ٗظش٣ش ٝػغ ح٧ؿ٘ذس: طؤط٢ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش ًؤكذ ٗظش٣خص حُظؤػ٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ططز٤وٜخ  – ٔ

ٝحخظزشص ٛزٙ  ،ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش. هذّ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش حُزخكؼخٕ )ٓخًٞٓزظ ٝ شٞ(

ادسحى  ك٢حُ٘ظش٣ش كشػ٤ش ٓخ ارح ًخٗض طـط٤ش ٝعخثَ ح٫طظخٍ ُِوؼخ٣خ حُٔخظِلش طئػش 

ٝخِظض ا٠ُ هذسس ٝعخثَ ح٫طظخٍ ػ٠ِ ٝػغ أؿ٘ذس  ،٤ٔٛش ٛزٙ حُوؼخ٣خحُـٜٔٞس ٧

 ادسحى حُـٜٔٞس. ك٢حُظؤػ٤ش  خ٥ط٢أٝ إٔ طوذّ ُْٜ ٓخ ٣لٌشٕٝ كُٞٚ، ٝر ،حُـٜٔٞس

ؽٞس حُزخكؼخٕ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش ٝأًذح إٔ ٝعخثَ ح٫طظخٍ ٣ٌٖٔ إٔ طغخػذ ح٧كشحد  -

زلض ٝظ٤لش ٝػغ ح٧ؿ٘ذس ٫ ٖٝٓ ػْ أط ،ك٢ ٤ًل٤ش حُظل٤ٌش كٍٞ حُوؼخ٣خ حُٔخظِلش

ٝاٗٔخ حٓظذص ُ٪ؿخرش ػ٠ِ  ،كِٞٛخ ح٧كشحدك٢ طظٞهق ػ٘ذ طوذ٣ْ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ٣لٌش 

 حُظغخإٍ ٤ًق ٣لٌش حُـٜٔٞس كٍٞ حُوؼخ٣خ حُٔؼخسس؟

كبٕ حُٔغظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُ٘ظش٣ش ٛٞ هذسس ٝعخثَ ح٫طظخٍ ػ٠ِ طؤؽ٤ش  خ٥ط٢ٝر -

طـؼَ حُـٜٔٞس ٣لٌش ًٔخ ٣ش٣ذ حُوخثٕٔٞ  حُشعخثَ حُٔوذٓش ٝٝػؼٜخ ك٢ هٞحُذ ٓؼ٤٘ش

ٝطؤؽ٤ش حُٔؼٕٔٞ ٣ؼ٢٘ حُظش٤ًض ػ٠ِ ؿٞحٗذ ٓؼ٤٘ش  ،ػ٠ِ ر٘خء حُٔؼٕٔٞ ح٩ػ٢ٓ٬

 ٝاؿلخٍ ؿٞحٗذ أخشٟ. ،ٖٓ حُوؼ٤ش

كبٕ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٣ٌٖٔ إٔ طوذّ ُـٔخ٤ٛشٛخ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ٣لٌشٕٝ  خ٥ط٢ٝر -

، طظخٍ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظِي حُوؼخ٣خٖٓ خ٬ٍ حُظؤػ٤ش ك٢ ر٘خء ٓؼٕٔٞ ٝعخثَ ح٫ ،كُٜٞخ

 .ح٥ط٤شأٓخ حُٔغظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٝحُخخص رظؤؽ٤ش حُٔؼٕٔٞ ح٩ػ٢ٓ٬ كٜٞ ٓلٞس حُ٘ظش٣ش 

 ٗظش٣ش حُظؤؽ٤ش: طْ حعظخذحّ حُظؤؽ٤ش ك٢ حُذسحعخص حُٔؼخطشس ػ٠ِ ٓغظ٤٣ٖٞ: -ٕ

إٔ حُظؤؽ٤ش ٣وذّ ٝطلخً ُِؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ذسى ٖٓ خ٬ُٜخ حُلشد  ش٣ٟحُٔغظٟٞ ح٧ٍٝ: 

٣ٝ٘ظٜٔخ ٝكوخً ٩ؽخسٙ حُٔشؿؼ٢ ٝسإحٙ ُِؼخُْ حُٔل٤ؾ. ٣ٝغ٠ٔ ٛزح  ،ِٞٓخص حُٔوذٓشحُٔؼ

٢ٛٝ ٓـٔٞػش ح٧كٌخس حُٔخضٗش ك٢ ر٘خثٚ حُٔؼشك٢ ٝحُظ٢ طٞؿٚ حُلشد ك٢ ، أؽش حُلشد

٣ٌٖٝٔ ط٘ش٤ؾ ٓـٔٞػش ح٧كٌخس ٝحُٔؼخسف طِي ٖٓ خ٬ٍ ٓخ  ،حُظؼخَٓ ك٢ حُٔؼِٞٓخص

 ٣وذّ ٖٓ ٓؼخ٤ٖٓ ٝعخثَ ح٫طظخٍ.
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ؼضٟ ا٠ُ حعظخذحّ حُظؤؽ٤ش ُٞطق حُلٌشس حُٔلٞس٣ش ك٢ حُوظش حُٔغظٟٞ حُؼخ٢ٗ: ٣ُ 

٣ٝؼٞد ٛزح ا٠ُ حُطش٣وش حُظ٢  ،٣ٝغ٠ٔ ٛزح حُٔغظٟٞ اؽخس ٝعخثَ ح٫طظخٍ ،ح٩خزخس٣ش

طوّٞ ٖٓ خ٬ُٜخ ٝعخثَ ح٫طظخٍ رخُظش٤ًض ػ٠ِ ؿٞحٗذ ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُوؼ٤ش حُٔوذٓش 

 ح٧كشحد ٝطو٤٤ْٜٔ ُِوؼ٤ش حُٔوذٓش. سإ٣ش ك٢ٝٛزح ٣ئػش  ،ٝاؿلخٍ ؿٞحٗذ أخشٟ

ٝاٗٔخ ٓوظٞدس  ،٣ٝش٤ش حُزخكؼٕٞ ا٠ُ إٔ طؤؽ٤ش حُٔؼٕٔٞ ٤ُغض ػ٤ِٔش ػشٞحث٤ش

كبٕ  ،ٝحٗط٬هخً ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظش طِي ،ٝٓخططش ٩كذحع طؤػ٤ش ه١ٞ ُذٟ حُـٜٔٞس

ٝٝعخثَ ح٫طظخٍ ٖٓ ؿخٗذ آخش  ،حُظلخػَ ر٤ٖ ٓٔخسع٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٖٓ ؿخٗذ

 ٜٓٔخً ك٢ ُلض ح٫ٗظزخٙ ُوؼخ٣خ ٓؼ٤٘ش. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ

كبٗٚ ٣ٌٖٔ ُِؼ٬هخص حُؼخٓش إٔ طئؽش ؽز٤ؼش حُٔؼٕٔٞ حُٔوذّ ك٢ ٝعخثَ  خ٥ط٢ٝر

ٖٝٓ ػْ طٞؿٚ سإ٣ش  ،ح٫طظخٍ رٔخ ٣غخػذ ػ٠ِ ارشحص طِي حُوؼخ٣خ حُظ٢ طْٜ حُٔ٘ظٔش

 ٝطلغ٤ش حُـٜٔٞس ُظِي حُوؼخ٣خ.

 حعظشحط٤ـ٤خص ح٫طظخٍ ُشُٝش: – ٙ

ٝحكذس  حعظشحط٤ـ٤شُٝش ػ٠ِ كشػ٤ش أعخع٤ش ٓئدحٛخ أٗٚ ٣ظؼذ حعظخذحّ ٣وّٞ ٗٔٞرؽ س

ٝاٗٔخ ٣ٌٖٔ حعظخذحّ  ،ٓؼ٠ِ حعظشحط٤ـ٤شٝأٗٚ ٫ طٞؿذ  ،٬ُطظخٍ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش

 ح٧ٗغذ ٌَُ ٓٞهق حطظخ٢ُ. ح٫عظشحط٤ـ٤ش

ٝر٘خء ػ٠ِ رُي هخّ سُٝش رٞػغ ٗٔٞرؿٚ حُز١ أؽِن ػ٤ِٚ )حُ٘ٔٞرؽ حُٔٞهل٢ 

أٝ  ،ٓلذدس ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ حعظشحط٤ـ٤ش٣ٌٖٔ حعظخذحّ  ار ،ح٫طظخٍ( ٫عظشحط٤ـ٤خص

 حعظشحط٤ـ٤خصك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ. ٣ٝلذد حُ٘ٔٞرؽ  ح٫عظشحط٤ـ٤خصحعظخذحّ ٓض٣ؾ ٖٓ 

 ح٫طظخٍ ٝكوخً ُٔلٞس٣ٖ أعخع٤٤ٖ:

ٝٓذٟ حشظشحى حُـٜٔٞس ك٢ ٛزٙ حُؼ٤ِٔش.  ،حُٔلٞس ح٧ٍٝ ٣ظؼِن رطز٤ؼش ح٫طظخٍ

ك٢ ك٤ٖ ٣ٔؼَ حُطشف ، ٣ٝٔؼَ أكذ ؽشك٢ ٛزح حُٔلٞس ح٫طظخٍ ك٢ ٓلٞس ٝحكذ

 حُؼخ٢ٗ ح٫طظخٍ ك٢ ؽشك٤ٖ.
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حُٔلٞس حُؼخ٢ٗ ٣ش٤ش ا٠ُ ؽز٤ؼش حُٔؼٕٔٞ ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طظؼٜٔ٘خ حُشعخثَ ٝ

ٜخ ٝٓؼخ٤ٜٗخ ػٖ ح٫طظخ٤ُش. ٣ٝٔؼَ أكذ ؽشك٢ ٛزح حُٔلٞس حُشعخثَ حُظ٢ ٣ؼزش ٓؼٔٞٗ

سإٟ حُٔ٘ظٔش كوؾ. أٓخ حُطشف حُؼخ٢ٗ ك٤ش٤ش ا٠ُ حُشعخثَ حُظ٢ طؼزش ػٖ ًَ ٖٓ 

 ٝطلَٔ د٫٫ص طؼٌظ سإٟ حُطشك٤ٖ. ،حُٔ٘ظٔش ٝحُـٜٔٞس

حطظخ٤ُش ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٢ٛ:  حعظشحط٤ـ٤خص٣ٌٕٞ ُذ٣٘خ أسرغ  ،ر٘خًء ػ٠ِ ٛزح

ٝأخ٤شحً  ،ر٘خء ح٩ؿٔخع ط٤ـ٤شٝحعظشح ،ح٩ه٘خع ٝحعظشحط٤ـ٤ش ،ح٩ػ٬ّ حعظشحط٤ـ٤ش

 شزٌش ح٫طظخٍ. ح٫عظشحط٤ـ٤خصٝهذ أؽِن سُٝش ػ٠ِ ٛزٙ  ،حُلٞحس حعظشحط٤ـ٤ش

( Tool Kitٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِن ػ٤ِٚ ط٘ذٝم ح٧دٝحص ) ح٫عظشحط٤ـ٤خصٝطٌٕٞ ٛزٙ 

 ٝحُز١ ٣ٌٖٔ حعظخذحٓٚ ُز٘خء ٓض٣ؾ حُشعخثَ ك٢ حُزشحٓؾ ح٫طظخ٤ُش.

 ح٩ػ٬ّ: حعظشحط٤ـ٤ش –أ 

ٝك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٣ؼزش  ،ك٢ حطظخٍ ٝحكذ ح٫عظشحط٤ـ٤ش٣ٌٕٞ ح٫طظخٍ ٝكوخً ُٜزٙ 

 ٣ٝلَٔ ٓؼخ٢ٗ ٝد٫٫ص رحص ٓؼ٠٘ ٝحكذ. ،حُٔؼٕٔٞ ح٫طظخ٢ُ ػٖ سإٟ حُٔ٘ظٔش

طوذ٣ْ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ حُـٔخ٤ٛش ح٧عخع٤ش ُٔغخػذطْٜ ك٢  ح٫عظشحط٤ـ٤ش٣ٝظْ ك٢ ٛزٙ 

ٝٓطزٞػخص  ،ُي: حُز٤خٗخص حُظلل٤شٖٝٓ أٓؼِش ر ،ط٣ٌٖٞ حُشأ١ ٝحطخخر حُوشحسحص

 حُٔ٘ظٔش.

ٝطظطِذ ؿٜٔٞسحً ٓذسًخً  ،ٝػٞف ع٤خعش ٝأٛذحف حُٔ٘ظٔش ح٫عظشحط٤ـ٤شطظطِذ ٛزٙ 

 ٣زلغ ػٖ حُٔؼِٞٓخص.

 ح٩ه٘خع: حعظشحط٤ـ٤ش –د 

ٝحُٔؼٕٔٞ ح٫طظخ٢ُ حُز١  ،ر٤ٖ ح٫طظخٍ ك٢ حطـخٙ ٝحكذ ح٫عظشحط٤ـ٤شطـٔغ ٛزٙ 

٣ٝلَٔ د٫٫ص طؼٌظ ٝؿٜش ٗظش  ،٣ؼزش ػٖ سإٟ ًَ ٖٓ حُٔ٘ظٔش ٝحُـٔخ٤ٛش

ح٧عخع٤ش ك٢ ًَ ٖٓ ح٩ػ٬ٕ  ح٫عظشحط٤ـ٤شح٩ه٘خع  حعظشحط٤ـ٤شٝطؼذ  ،حُطشك٤ٖ

 ٝحُذػخ٣ش.
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ٓغ حُـٔخ٤ٛش  ح٫عظشحط٤ـ٤شطغظخذّ ػ٘ذٓخ طغؼ٠ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ خِن هخػذس ُِؼ٬هخص 

غؼ٠ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ حُظـ٤٤ش حُٔوظٞد ك٢ ٓؼخسف ٝحطـخٛخص ٝع٤ًِٞخص ح٧عخع٤ش. ٝط

 ؿٜٔٞس ٓؼ٤ٖ.

ٝػخدس طٞؿٚ ا٠ُ حُـٜٔٞس ؿ٤ش  ،أٛذحكخً ٝحػلش ٝٓلذدس ح٫عظشحط٤ـ٤شطظطِذ ٛزٙ 

 حُ٘شؾ أٝ حُـٜٔٞس حُؼ٢٘ٔ.

 ر٘خء ح٩ؿٔخع: حعظشحط٤ـ٤ش –ؽ 

ظخ٢ُ حُز١ ٣ؼزش ٝحُٔؼٕٔٞ ح٫ط ،ر٤ٖ ح٫طظخٍ ك٢ حطـخ٤ٖٛ ح٫عظشحط٤ـ٤شطـٔغ ٛزٙ 

ر٤ٖ حُٔ٘ظٔش  حعظشحط٤ـ٤شُز٘خء ػ٬هخص  ح٫عظشحط٤ـ٤شطغظخذّ ٛزٙ ، ٝػٖ سإٟ حُٔ٘ظٔش

 أٝ ر٤ٖ حُٔ٘ظٔش ٝحُؼخ٤ِٖٓ. ،ٝر٤جظٜخ حُخخسؿ٤ش

ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخسع ك٢ حُٔظخُق ر٤ٖ أؽشحف ٣ؼظٔذ  ح٫عظشحط٤ـ٤شططزن ٛزٙ 

 ًَ ؽشف ٜٓ٘ٔخ ك٢ ٝؿٞدٙ ػ٠ِ ح٥خش.

طؼظٔذ حُٔ٘ظٔخص ك٢ ٝؿٞدٛخ ػ٠ِ حُـٔخ٤ٛش ح٧عخع٤ش حُٔٞؿٞدس  ،ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ

 ،ٝػخدس ٓخ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخسع ر٤ٖ ٓظخُق حُٔ٘ظٔش ٖٓ ؿخٗذ، ك٢ ر٤جظٜخ حُخخسؿ٤ش

ٝٛزح ٣ظطِذ ٖٓ حُٔ٘ظٔش طلو٤ن أسػ٤ش  ،ٝٓظخُق طِي حُـٔخ٤ٛش ٖٓ ؿخٗذ آخش

ٓشظشًش ٓغ ٛزٙ حُـٔخ٤ٛش طلون حُلذ ح٧د٠ٗ ٖٓ ٓظخُق حُطشك٤ٖ. ٝطٞؿٚ ٛزٙ 

 ػخدس ا٠ُ حُـٜٔٞس حُ٘شؾ ٣ٝ٘ظؾ ػٜ٘خ طط٣ٞش ُغ٤خعخص حُٔ٘ظٔش. ح٫عظشحط٤ـ٤ش

 حُلٞحس: حعظشحط٤ـ٤ش –د 

خ٢ُ حُز١ ٣ؼزش ٝحُٔؼٕٔٞ ح٫طظ ،ر٤ٖ ح٫طظخٍ ك٢ حطـخ٤ٖٛ ح٫عظشحط٤ـ٤شطـٔغ ٛزٙ 

٣ٝلَٔ د٫٫ص طؼٌظ ٝؿٜش ٗظش حُطشك٤ٖ.  ،ػٖ سإٟ ًَ ٖٓ حُٔ٘ظٔش ٝحُـٔخ٤ٛش

ٝأخز سأ٣ٚ ك٢  ،حعظشخسس حُـٜٔٞس ك٢ ع٤خعخص حُٔ٘ظٔش ح٫عظشحط٤ـ٤شطظؼٖٔ ٛزٙ 

٣ٝظْ اششحى حُـٜٔٞس ك٢ ػ٤ِٔش ط٘غ حُوشحس. ُزُي  ك٢ حُلغزخٕ،حُوؼخ٣خ حُٔخظِلش 

ؼَٔ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ طغ٤َٜ اششحى حُـٜٔٞس ٝطلخػِٚ ك٢ ط ار ،حُظ٤غ٤ش حعظشحط٤ـ٤شطغ٠ٔ 

 ٝطلشص ك٢ حُٞهض ٗلغٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز رشحٓؾ حُٔغئ٤ُٝش ح٫ؿظٔخػ٤ش. ،ط٘غ ع٤خعظٜخ
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خُٔش٬ٌص ٝح٧صٓخص رحُلٞحس ك٢ حُٔ٘خهشخص حُٔظؼِوش  حعظشحط٤ـ٤ش٣ٝظْ حعظخذحّ 

 ٤ًٝل٤ش ح٫عظـخرش ُٜخ. ،حُٔظٞهغ كذٝػٜخ

ٝػخدس طٞؿٚ ا٠ُ حُـٜٔٞس حُٔذسى  ،ف حُلٞحسٝطظطِذ سعخثَ حطظخ٤ُش ٖٓ أؽشح

 ٝحُ٘شؾ.
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 انراصغانفصم 

 انرقُُى فٍ انؼالقاخ انؼايح

 
 ىداؼ التعميمية: المخرجات واأل

  .مى مفيوـ التقييـ في العبلقات العامةعالتعرؼ  -

 دراؾ مجاالت التقييـ. إ -

 معرفة مبادئ التقييـ.  -

 االلماـ بصعوبات التقييـ.  -

 التعرؼ عمى أنواع التقييـ.  -

 معرفة صفات نظاـ التقييـ الجيد.  -
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 ٓوذٓش: 

وبدوف انقطاع لمتعرؼ  ،ويمارس بشكؿ مستمر ،لؤلنشطة البحثية يعد التقييـ امتداداً 
والكشؼ عف االنحرافات في  ،داء خبلؿ تنفيذ برامج العبلقات العامةعمى جودة األ

والكشؼ عف التيديدات والتحديات  ،ونقاط الضعؼ ،والسمبياتخطاء تنفيذ الخطة واأل
عادتيا الى ا  وضاع و بما يساعد عمى تصحيح األ ،والمخاطر التي تواجو عممية التنفيذ

 المسار السميـ .
 :يفهىو انرقُُى فٍ انؼالقاخ انؼايحأولا: 

ٛٞ حُٔشكِش ح٧خ٤شس ٖٓ ٓشحكَ أٗشطش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝحُظ٢ طزذأ ربؿشحء 

 حُزلٞع ٝاػذحد حُخطؾ ٝٝػغ حُزشحٓؾ ٝط٘ل٤زٛخ ٝط٘ظ٢ٜ رٔشكِش حُظو٤٤ْ.

٣ٌٖٝٔ طؼش٣ق حُظو٤٤ْ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش رؤٗٚ ػزخسس ػٖ حطزخع أعخ٤ُذ ٓلذدس 

كٜ٘خُي أٛذحف أٝ  خ٥ط٢ٝر ،رٜذف طوش٣ش ٓذٟ طلو٤ن رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٧ٛذحكٜخ

٣ظْ ٓوخسٗش ٛزٙ  برحُؼخٓش ر ؼ٬هخصٓؼخ٤٣ش ٓؼ٤٘ش ٣ـش١ اهشحسٛخ ػ٘ذ ٝػغ رشحٓؾ حُ

ٖٝٓ ػْ حُظٞطَ ا٠ُ أ٣ش  ،حُٔؼخ٤٣ش أٝ ح٧ٛذحف ٓغ حُ٘ظخثؾ حُلؼ٤ِش حُظ٢ طْ طلو٤وٜخ

٣ـخر٤ش أٝ عِز٤ش ػٖ حُٔؼخ٤٣ش حُٔوشسس ٝحطخخر ح٩ؿشحءحص حٌُل٤ِش رٔؼخُـظٜخ. احٗلشحكخص 

٣ٌٔ٘٘خ طخظ٤ض ًٔخ ٗظٞهغ، ٝكظ٠ ٗغظط٤غ حُظلٌْ ك٢ طٌِلظٚ  حً حُظو٤٤ْ ٫ ٣ٌِق ًؼ٤ش

 ٤ٓضح٤ٗش ٓلذدس ُِظو٤٤ْ.

حُظو٤٤ْ ا٠ُ أسرغ كجخص: حُؼ٤ِٔش ٝحُـٞدس ٝح٧ٛذحف حُٞع٤طش  ٣Swinehartوغْ 

ًٔخ أٗٚ ٣ٜٔذ حُطش٣ن ُ٘ظش٣خص حُظخط٤ؾ حُوخثٔش ػ٠ِ حُظؤػ٤شحص:  ،ٝح٧ٛذحف حُٜ٘خث٤ش

حد". ٢ٛ "ؽز٤ؼش ح٧ٗشطش حُظ٢ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٜخ اػذحد ٝٗشش حُٔٞٝ: Process. حُؼ٤ِٔش ٔ

حُذهش ٝحُٞػٞف ٝحُظظ٤ْٔ  ار٢ٛ "طو٤٤ْ حُٔٞحد أٝ حُزشحٓؾ ٖٓ ٝ: Quality. حُـٞدس ٕ

 ٝه٤ْ ح٩ٗظخؽ".

: ٢ٛٝ "ح٧ٛذحف حُلشػ٤ش Intermediate objectives. ح٧ٛذحف حُٞع٤طش ٖ

 ح٬ُصٓش ُظلو٤ن حُٜذف حُٜ٘خث٢"، ٓؼَ ٗشش ح٧خزخس.
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حُظـ٤شحص ك٢ ٓؼشكش حُـٜٔٞس ٢ٛٝ " :Ultimate objectives. ح٧ٛذحف حُٜ٘خث٤ش ٗ

 حُٔغظٜذف ٝٓٞحهلٚ ٝعًِٞٚ.

خ٧عخ٤ُذ ح٧رغؾ ر٣ش٤ش ٛزح حُظل٤َِ ا٠ُ حُلخؿش ا٠ُ سرؾ حُظخط٤ؾ ٝحُظو٤٤ْ 

طلظَ حُظخط٤ؾ حُظ٢ "  media - mentionsٓؼَ طِي حُظ٢ طظزؼٜخ ح٫٥ص حُلخعزش " 

 ػٖ حُلِٔش ٝحُظو٤٤ْ ح٬ُكن.

 يدالخ انرقُُى:ثاَُاا: 

ٓذٟ طلو٤ن رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٧ٛذحكٜخ حُٔٞػٞػش ار  حُظٞطَ ا٠ُ -ٔ

 طـش١ ٓوخسٗش حُ٘ظخثؾ حُلؼ٤ِش ُِزشحٓؾ رؼذ ط٘ل٤زٛخ ٓغ ح٧ٛذحف حُٔٞػٞػش.

ٓوخسٗش حُلٞحثذ حُٔظلظِش رؼذ ط٘ل٤ز رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٓغ طٌخ٤ُق ٛزح  -ٕ

 .حُظ٘ل٤ز

 .حُظؼشف ػ٠ِ ٗوخؽ حُوٞس ٝحُؼؼق ك٢ حُزشحٓؾ -ٖ

ه٤خّ حُؼ٬هخص حُؼخٓش رخُظو٤ذ رخ٧عظ حُؼ٤ِٔش ٝح٧خ٬ه٤ش حُظؤًذ ٖٓ  -ٗ

 ٝحُٔٞػٞػ٤ش ُِؼ٬هخص حُؼخٓش.

أػ٘خء ط٘ل٤زٛخ  ك٢ حُظؤًذ ٖٓ طؼخٕٝ حُذٝحثش ح٧خشٟ ٓغ دحثشس حُؼ٬هخص حُؼخٓش -٘

 ُِزشحٓؾ.

حُظؤًذ ٖٓ حعظـخرش حُـٔخ٤ٛش رٔخظِق أشٌخُٜخ ُزشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٝ ٖٓ  -ٙ

ُشؿَ حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُٔؼِٞٓخص ػٖ ٗظخثؾ طو٤٤ْ حُزشحٓؾ،  حُؼشٝس١ إٔ طظٞكش

دهش  ك٢ًخٕ ُٜخ أػش ا٣ـخر٢  كٌِٔخ ًخٗض ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص أًؼش دهش ٝ أًؼش ش٫ًٞٔ 

 طضحٍٖٝٓ حُـذ٣ش رخُزًش إٔ ٓشكِش حُظو٤٤ْ ٫  ٝسشذ هشحسحص حُظخط٤ؾ ُِٔغظوزَ

ش حُـٜذ حُٔززٍٝ ك٤ٜخ أٝ ٖٓ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُششًخص عٞحء ٖٓ ٗخك٤ ه٬٤ًِ  ط٬ه٢ حٛظٔخٓخً 

اؿشحء  ٖٓ ٗخك٤ش ح٧ٓٞحٍ حُٔخظظش ُٜخ، ا٫ إٔ ح٫ٛظٔخّ ك٢ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ٝ

رلٞع طو٤٤ْ رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش هذ حصدحد ك٢ ح٥ٝٗش ح٧خ٤شس كؤطزلض 

حُششًخص ح٫عظشخس٣ش ُِؼ٬هخص حُؼخٓش طوذّ خذٓخص رلٞع حُظو٤٤ْ ًـضء ٖٓ 

 ثٜخ.حُخذٓخص حُظ٢ طوذٜٓخ ا٠ُ ػ٬ٔ
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 ٝك٢ حُذٍٝ حُـشر٤ش ظٜشص ششًخص ًز٤شس ٓظخظظش ك٢ اؿشحء رلٞع ٝػ٤ِٔخص

 .حُظو٤٤ْ

 :يثادئ انرقُُىثانثاا: 

( ٕٓ-9ٔ: 999ٔك٢ طِخ٤ض حُظل٤ٌش حُلخ٢ُ ك٢ طو٤٤ْ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٝػغ ٗٞرَ )

 ُِظو٤٤ْ: عزؼش ٓزخدة

 حُظو٤٤ْ ٛٞ حُزلغ: -ٔ

٣ٝؼَٔ  ،ظٞػ٤قحُػ٬ّ ٝح٩حُـشع ٓ٘ٚ ٛٞ ، حُظو٤٤ْ ٛٞ ٗظخّ هخثْ ػ٠ِ حُزلغ

ٓذحس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٣ٔظذ ٖٓ  ا٠ُ إٔ ٗظشحً  ،ػ٠ِ ٓغظ٣ٞخص ػخ٤ُش ٖٓ حُذهش ٝحُٔ٘طن

ع٤ِؼذ ٝحُؼ٬هخص ح٩ػ٤ٓ٬ش حُغخػ٤ش ُِذػخ٣ش ا٠ُ ادحسس حُوؼخ٣خ ٝعٔؼش حُششًش، 

 خٓشٓظضح٣ذ ح٤ٔٛ٧ش ك٢ طخط٤ؾ ٝط٘ل٤ز ٝه٤خط رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼ حً حُزلغ دٝس

 ٣٘ظش حُظو٤٤ْ ك٢ ٬ً ح٫طـخ٤ٖٛ: -ٕ

حُظو٤٤ْ ٗشخؽ حعظزخه٢ ٝططِؼ٢ ٝط٢٘٣ٌٞ ٣ٞكش طـز٣ش ٓشطذس ُظؼض٣ض ادحسس 

حُزشٗخٓؾ. ٝٛٞ أ٣ؼخ ٗشخؽ طِخ٤ظ٢ ٣غظؼشع ٣ٝشحؿغ حُخِل٤ش ٣ٝو٤ْ حُ٘ظ٤ـش حُٜ٘خث٤ش 

ش ح٤ُٔضح٤ٗ غٞؽُِلِٔش / حُزشٗخٓؾ. ٝٛٞ رزُي ٣ؼزض ه٤ٔش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ُِٔ٘ظٔش ٣ٝ

٫ ٣ظـضأ ٖٓ ٓٔخسعش حُؼ٬هخص حُؼخٓش  أػ٘خء حُظ٘ل٤ز ؿضء   ك٢ حُظو٤٤ْٝحُٔخظظش ُٜخ. 

أػ٘خء حُظ٘ل٤ز.  ك٢ ح٤ُٜ٘ٔش ح٤ٓٞ٤ُش ٣ٝغخػذ ػ٠ِ طلو٤ن حُظؤػ٤ش حُٜ٘خث٢ حُز١ ٣ظؼِن رخُظو٤٤ْ

ارح طْ حعظزذحٍ حُظو٤٘خص  ،٣ٝلوذ حُظو٤٤ْ حُو٤ٔش ،ٝٓغ رُي، طلوذ حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُٔظذحه٤ش

 أػ٘خء حُظ٘ل٤ز رو٤خط ٝطو٤٤ْ ح٧ػش حُٜ٘خث٢ ُزشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش. ك٢ ُٔظزؼشح

 :حُظو٤٤ْ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ حُٔغظخذّ ٝحُلخُش -ٖ

٣ـذ اؿشحء حُظو٤٤ْ ٝكوخ ٨ُٛذحف ٝحُٔؼخ٤٣ش رحص حُظِش رخُٔ٘ظٔش ٝحُلِٔش 

خص حُٔؼ٤٘ش. اٜٗخ ٝظ٤لش ادحسس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ُلْٜ طٞهؼخص حُٔ٘ظٔش ُ٘شخؽ حُؼ٬ه

ًٔخ أٜٗخ ٝظ٤لش  ،حُ٘شخؽ ك٢ ع٤خهٜخ رؼذ ادحسس ٛزٙ حُظٞهؼخص، ٣ـذ طو٤٤ْ، ٝحُؼخٓش

 ادحس٣ش ُظو٤٤ْ ٓغظٟٞ ح٧ٛذحف حُٔ٘خعزش ُِلِٔش حُٔؼ٤٘ش ٝط٘ل٤زٛخ.
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 حُظو٤٤ْ هظ٤ش حُٔذٟ: -ٗ

ٓخ طٜظْ  ًٝؼ٤شحً  ،ػخدس ٓخ ٣ؼظٔذ حُظو٤٤ْ هظ٤ش حُٔذٟ ػ٠ِ حُلِٔش أٝ حُٔششٝع

٫ ٣ٞؿذ  ، ارػ٢ ٖٓ خ٬ٍ حعظخذحّ طو٤٘خص حُؼ٬هخص ح٩ػ٤ٓ٬شٛزٙ حُل٬ٔص رشكغ حُٞ

ٝٓغ رُي، كبٜٗخ  ،ٝهض ًخف ُِ٘ظخثؾ ُِلظٍٞ ػ٠ِ طؼ٤ِوخص ٝطؼذ٣َ حُٔششٝع حُلخ٢ُ

حُٔذٟ حُوظ٤ش ، ٖٝٓ حُخزشس ُظؼض٣ض كؼخ٤ُش حُل٬ٔص حُٔغظوز٤ِش حً عٞف طؼ٤ق ٓض٣ذ

 .شٜشحً  ٕٔك٢ ٛزح حُغ٤خم ٣ؼ٢٘ أهَ ٖٓ 

 ح٧ٓذ:حُظو٤٤ْ ؽ٣َٞ  -٘

٣ؼَٔ حُظو٤٤ْ ؽ٣َٞ ح٧ؿَ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حعظشحط٤ـ٢ أٝعغ، ٝػخدس ٓخ ٣ظؼِن ربدحسس 

ٝٛ٘خ طٞؿذ كشطش  ،حُوؼخ٣خ، ٝعٔؼش حُششًش، ٝ / أٝ طلذ٣ذ ٓٞهغ حُؼ٬ٓش حُظـخس٣ش

خُوؼ٤ش ح٧عخع٤ش ٢ٛ كهظٟٞ )أٝ طٜذ٣ذ( ٫عظزذحٍ ٜٓ٘ـ٤خص طو٤٤ْ ح٧ػش رظو٤٤ْ حُؼ٤ِٔش 

ػ٠ِ أعخط حُٔؼخ٤٣ش حُٔلذدس ك٢ ح٧ٛذحف. ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ  حُظؤًذ ٖٓ اؿشحء حُظو٤٤ْ

٣شٌَ حُو٤خط حُٔزخشش، حُز١ هذ ٣ٌٕٞ ك٢ شٌَ أرلخع عٞم، ؿضءح ٖٓ ٓـٔٞػش 

رشٗخٓؾ ح٫طظخ٫ص ٓغظٔش ٝؽ٣َٞ ح٧ٓذ،  ا٠ُ إٔ ٗظشحً  ،ٜٓ٘ـ٤خص حُظو٤٤ْ حُٔغظخذٓش

لغ٤ٖ حُظخط٤ؾ ٣ٌٖٔ إٔ طغخػذ حُظـز٣ش حُٔشطذس حُٔ٘ظظٔش ٖٓ أرلخع حُظو٤٤ْ ك٢ ط

 ٝحُظ٘ل٤ز رخ٩ػخكش ا٠ُ ه٤خط حُ٘ظخثؾ.

ٓخ ٫ ٣ظخز حُظو٤٤ْ أكٌخّ ٓطِوش رَ ٣غظخِض ٗظخثؾ ٓوخسٗش.  حُظو٤٤ْ ٓوخسٕ: ًؼ٤شحً  -ٙ

ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، ٣وّٞ حُظو٤٤ْ ح٩ػ٢ٓ٬ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ ربؿشحء ٓوخسٗخص 

ظ٢ ط٘وِٜخ ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ رظِي طخس٣خ٤ش ٝ / أٝ ط٘خكغ٤ش، رخ٩ػخكش ا٠ُ ٓوخسٗش حُشعخثَ حُ

 حُٔٞؿٜش ا٠ُ حُظلل٤٤ٖ.

حُظو٤٤ْ ٓظؼذد ح٧ٝؿٚ: طْ طؤع٤ظ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ًؼ٤ِٔش ٓظؼذدس حُخطٞحص، كوؾ  -7

ٛ٘خى كخؿش ا٠ُ ٝ ،رغزذ ٗوطش ح٫ٗط٬م ح٩ػخك٤ش حُظ٢ طٔؼِٜخ ٝعخثَ ح٩ػ٬ّ

ٝهذ دكغ ٓلّٜٞ ٓـٔٞػش ٖٓ ٜٓ٘ـ٤خص حُظو٤٤ْ حُٔخظِلش ك٢ ًَ خطٞس )أٝ ٓغظٟٞ( 

حعظخذحّ ٓـٔٞػش ٓخظخسس ٖٓ حُظو٤٘خص حُٔخظِلش ك٢ ظشٝف ٓخظِلش ا٠ُ حعظخذحّ 

 ٓظطِق ٓـٔٞػش ح٧دٝحص ُٞطق ٓـٔٞػش حُٜٔ٘ـ٤خص حُٔظخكش ُٔٔخسع٢ حُؼ٬هخص.
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 :أٛذحف طو٤٤ْ رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش

 ؿٞدس ح٧دحء.ٝحُظؤًذ ٖٓ كؼخ٤ُش  -ٔ

 حُظؼشف ػ٠ِ ٗوخؽ حُوٞس ٝحُؼؼق. -ٕ

 ٖٓ ًلخءس كش٣ن حُظ٘ل٤ز.حُظؤًذ  -ٖ

 .ؤًذ ٖٓ طلون ح٧ٛذحف ٝكوخ ُِخطش.حُظ -ٗ

 حُظؼشف ػ٠ِ ٓؼ٤وخص ٝٓش٬ٌص حُظ٘ل٤ز ٝأعزخرٜخ. -٘

 حُظؤًذ ٖٓ دسؿش ح٫ُظضحّ رخُٔؼخ٤٣ش ح٤ُٜ٘ٔش ػ٘ذ حُظ٘ل٤ز. -ٙ

 حُظؤًذ ٖٓ دسؿش ح٫ُظضحّ رخُٔؼخ٤٣ش حُؼ٤ِٔش ػ٘ذ حُظخط٤ؾ. -7

 ح٧ٛذحف.حُظؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ٓ٘خعزش ٝعخثَ ح٫طظخٍ ُظلو٤ن  -8

 حُظؼشف ػ٠ِ ٓذٟ حعظـخرش حُـٜٔٞس ُزشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش. -9

 حُظؼشف ػ٠ِ دسؿش طؼخٕٝ ح٩دحسحص ح٧خشٟ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘ل٤ز. -ٓٔ

 رؼغ حُٔلخ٤ْٛ حُٔغظخذٓش ك٢ حُظو٤٤ْ: -

: طشَٔ ٓخرح كؼِض حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٤ًٝق طْ طٞص٣غ ٛزٙ حُٔ٘ظـخص. Inputحُٔذخ٬ص 

٢ٛٝ طؼ٢٘ ٤ًق طٔض ح٫عظلخدس ٖٓ حُٔذخ٬ص ٤ًٝل٤ش طٞص٣غ  :Outputحُٔخشؿخص 

 حُشعخُش.

كخُٔخشؿخص طظؼٖٔ اكظخء  ،آخ ٖٓ هزَ حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف، أٝ ٖٓ هزَ ه٘خس

 Outcomeحُ٘ظ٤ـش: ٝ ،ح٧ش٤خء ٝطل٤ِِٜخ، ٓؼَ حُ٘شش ك٢ حُظلق ٝطل٤َِ حُٔؼٕٔٞ

 ٜخث٤ش ٝكن ػ٬ع ؽشم:٣ظْ ه٤خط حُ٘ظ٤ـش حُ٘، ٝطظؼٖٔ ه٤خط حُظؤػ٤ش حُٜ٘خث٢ ٬ُطظخٍ

 طـ٤٤شحص ك٢ ٓغظٟٞ حُظل٤ٌش ٝحُٞػ٢. -ٔ

 ـ٤٤شحص ك٢ ٓغظٟٞ ح٫طـخٙ ٝحُشأ١.ط -ٕ

 طـ٤٤شحص ك٢ حُغِٞى. -ٖ

 ٕ ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش ح٢ُ طغؼ٠ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ا٠ُ حُٞطٍٞ ا٤ُٜخ:خٛ٘خُي ٗٞػٝ
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٧سهخّ أٝ رخ٤ٌُٔخص ٓؼَ ٣ٝؼزش ػٜ٘خ رخ ،ٓؼخ٤٣ش ٤ًٔش ٢ٛٝ حُٔؼخ٤٣ش حُظ٢ طوخط -ٔ

حُشٌخٟٝ حُٔوذٓش ٖٓ حُؼ٬ٔء أٝ حٗخلخع ػذد حُلٞحدع حُظ٘خػ٤ش ك٢  ك٢ ح٫ٗخلخع

 .حُششًش

ٓؼخ٤٣ش ٗٞػ٤ش )ؿ٤ش ِٓٔٞعش( ٢ٛٝ حُٔؼخ٤٣ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُظؼذ ه٤خعٜخ  -ٕ

ّ ٓؼَ طلغ٤ٖ حُظٞسس حُز٤٘ٛش ُِششًش أٓخّ حُـٔخ٤ٛش حُذحخ٤ِش خرخ٧سه ٝحُظؼز٤ش ػٜ٘خ

حُٔؼخ٤٣ش ؿ٤ش حُِٔٔٞعش ٖٓ حُٔغظل٤َ ه٤خعٜخ ا٫ إٔ حُخخسؿ٤ش ٝهذ ٣ذػ٢ حُزؼغ إٔ ٝ

ٛ٘خُي أعخ٤ُذ ًؼ٤شس ٖٓ حٌُٖٔٔ حعظخذحٜٓخ ك٢ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ حُٔؼخ٤٣ش ؿ٤ش حُِٔٔٞعش 

أٓخ رخُ٘غزش ا٠ُ  ،عِٞى حُـٔخ٤ٛش حُٔغظٜذكشأسحء ٝ ك٤٢ش حُشعخثَ ح٩ػ٤ٓ٬ش ٝه٤خط طؤػ

 :٣ؤط٢ٖ ا٣ـخصٛخ ك٤ٔخ حُظؼٞرخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٞحؿٜٜخ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ كبٗٚ ٣ٌٔ

ؽ٣ِٞش  ٓذسحُؼ٬هخص حُؼخٓش طغؼ٠ ا٠ُ طلو٤ن أٛذحف ٣غظـشم حُظٞطَ ا٤ُٜخ  -ٔ

كوذ طؼغ حُؼ٬هخص حُؼخٓش  ،طظٜش ك٢ حُٔذٟ حُوظ٤ش كبٕ ٗظخثـٜخ ٫ خ٥ط٢ٝر

 طظٜش ا٫ رؼذ ع٘ش أٝ أًؼش. ٌُٖٝ ٗظخثـٚ ٫ 99٘ٔط٘لزٙ ع٘ش رشٗخٓؾ ُٜخ ٝ

ُظو٤٤ْ حُ٘ظخثؾ رؤٗٞحػٜخ ح٤ٌُٔش ٝؿ٤ش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ٝؿٞد أعخ٤ُذ ًؼ٤شس  -ٕ

ار  ،ِٔٔٞعش طزو٠ ؿ٤ش ده٤وشحُٝه٤خط حُ٘ظخثؾ ؿ٤ش  حُِٔٔٞعش ا٫ إٔ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ

أكٌخس ٝآسحء ٝحطـخٛخص  حُؼخٓش ٣ظؼخِٕٓٞ ك٢ طو٤٤ٔخطْٜ ٓغإٔ خزشحء حُؼ٬هخص 

 ٝطٞس ر٤٘ٛش ٝٓؼ٣ٞ٘خص.

 لش حُظو٤٤ْ.ػذّ حٛظٔخّ ٝهِش طلْٜ ًؼ٤ش ٖٓ ٓذسحء حُذٝحثش ح٧خشٟ ُٞظ٤ -ٖ

كـْ ح٩ٌٓخٗخص  ك٢هظٞس ٗظشس ح٩دحسس حُؼ٤ِخ ٗلٞ أ٤ٔٛش حُظو٤٤ْ ٓٔخ ٣ٞػش  -ٗ

 .ٖٓ هزَ ح٩دحسس حُؼ٤ِخ ُظ٘ل٤ز ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ حُٔخد٣ش ٝحُزشش٣ش حُٔؼظٔذس

 هِش خزشس رؼغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝك٢ اؿشحءحص ٝرلٞع حُظو٤٤ْ. -٘

 :أَىاع انرقُُى :ساتؼاا 

طظؼذد ٛزٙ حُظظ٤٘لخص رظؼذد  ارٛ٘خُي ػذس طظ٤٘لخص ُِظو٤٤ْ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، 

حُٔ٘خٛؾ ٝرخخظ٬ف حُخِل٤ش حُؼوخك٤ش ٝحُلٌش٣ش ُٔٔخسع٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش. ٝعٞف ٗوّٞ 
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ُٜزح حُظظ٤٘ق  ش٤ُٞٔش حُظو٤٤ْ ٝكوخً  ك٤غٖٔ ك ،طظ٤٘لخص سث٤غش ػ٬عُظش٤ًض ػ٠ِ رخ

 ش ٣ـش١ طوغ٤ٔٚ ا٠ُ ػ٬ػش أٗٞحع:كبٕ حُظو٤٤ْ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓ

 حُظو٤٤ْ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔٞظق:

٣ظْ طوذ٣ش ؿٜذ ٝٗشخؽ ٓٞظق حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٧ؿَ ٌٓخكؤطٚ ارح ًخٕ ٓغظٟٞ  ار

 أدحثٚ ٓٔظخصس ٝطٞؿ٤ٜٚ أٝ طذس٣زٚ أٝ كظ٠ ٓؼخهزظٚ ارح ًخٕ ٓغظٟٞ أدحثٚ ػؼ٤لش.

س ٓذط أدحء حُٔٞظق ػ٤ِٔش ٓغظٔشس ٤ُٝغض ٓوظظشس ػ٠ِ إ ػ٤ِٔش ه٤خ

 خً أعخع ذّ حُظـشرش أٝ ػ٠ِ ع٘ش ٝحكذس أٝ ع٘ظ٤ٖ أٝ ػ٬ػش. ٛزح ٝرٔخ إٔ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ طؼ

أٝ حٌُٔخكآص أٝ سرٔخ حُلظَ  ش٫طخخر هشحسحص ًؼ٤شس طظؼِن رٔغظوزَ حُٔٞظق ًخُظشه٤

ٝرؼ٤ذس ػٖ حُظل٤ض ٖٓ حُخذٓش كبٗٚ ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٔش حُو٤خط ٓٞػٞػ٤ش 

٫ٝ طوظظش أ٤ٔٛش ػ٤ِٔش حُظو٣ْٞ ، ٝحُٔلغٞر٤ش ٝحُظؤػش رخُؼٞحَٓ ٝحُؼ٬هخص حُشخظ٤ش

حً ح٠ُ حُشإعخء ك٢ٜ طشطذ آػخس ٝآػخسٛخ ػ٠ِ حُٔشإٝع٤ٖ كلغذ، رَ اٜٗخ طٔظذ أ٣ؼخً 

ط٢ٔ٘ هذسطْٜ ػ٠ِ حُظل٤َِ ٝحُظو٣ْٞ  ارا٣ـخر٤ش ػ٠ِ ًلخءس حُشإعخء ٝحُٔشإٝع٤ٖ 

 لْٜ ٓشإٝع٤ْٜ ٝحخظ٤خس ح٧عخ٤ُذ حُو٤خد٣ش حُٔ٘خعزش.ٝطغخػذْٛ ػ٠ِ ط

ك٢  ا٫ إٔ أًؼش حُطشم ش٤ٞػخً  ،إ ٛ٘خُي ػذس ؽشم ُظو٤٤ْ أدحء حُٔٞظق

٣ظْ طلذ٣ذ حُؼ٘خطش  ارح٫عظؼٔخٍ ؽش٣وش حُظو٤٤ْ حُز٤خ٢ٗ رٞحعطش ح٧ٝطخف حُظوذ٣ش٣ش 

٘خطش ك٢ ٣ٝطِذ ٖٓ حُٔغئٍٝ ه٤خط ٓذٟ طٞكش ٛزٙ حُؼ ٞءحُظ٢ ٣ظطِزٜخ حُؼَٔ حٌُل

 ح٥ط٣ٝ٢ٞػق حُـذٍٝ  ،ٓشإٝع٤ٚ ٖٓ خ٬ٍ حعظخذحّ حُٔو٤خط حُز٤خ٢ٗ ٌَُ ػ٘ظش

 رؼغ حُؼ٘خطش حُذحخِش ك٢ حُظو٤٤ْ.

 ػ٘خطش طو٤٤ْ ٓٞظق حُؼ٬هخص حُؼخٓش

 ٓوزٍٞ، ؿ٤ذ ،حُٞطق حُظوذ٣ش١ ؿ٤ذ ؿذحً 

 ػ٘خطش حُظو٤٤ْ

 ٓٔظخص

 ػؼ٤ق
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 ًخكش حُٔٞظل٤ٖ -أ

 ٤ًٔش حُؼَٔ

 ح٥خش٣ٖدهش حُؼَٔ حُظؼخٕٝ ٓغ 

 حُظو٤ذ رخُوٞح٤ٖٗ حُٔٞحظزش ػ٠ِ حُلؼٞس ٝح٫ٗظشحف

حُوذسس  حُوذسس ػ٠ِ ح٩ششحفٝ ،ط٤ؾ ٝحُظ٘ظ٤ْحُوذسس ػ٠ِ حُظخ :ٕ كوؾٞحُٔششك -د 

 ػ٠ِ حُٔٞظق. ٚشخسس * ػ٘ذ حُظلش ح٧ًؼش حٗطزخهاطٞػغ  .ػ٠ِ حُشهخرش

 :٣ؤط٢أٜٗخ طٜذف ا٠ُ طلو٤ن ٓخ  ارإ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ح٧دحء حُؼخ٤ِٖٓ طؼذ ٜٓٔش ؿذح 

سكغ حُشٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِٔٞظق خخطش ػ٘ذٓخ ٣ظ٤وٖ ٖٓ إٔ ؿٜٞدٙ ٌٓخٕ طوذ٣ش  -ٔ 

ٝإٔ ٌٓخكآص حُٔٞظل٤ٖ ٝطشه٤خطْٜ طظْ ػ٠ِ أعخط حُـذحسس ، ٝحكظشحّ ٖٓ هزَ ح٩دحسس

 ٤ُٝظ ػ٠ِ أعخط حُؼ٬هخص حُشخظ٤ش.

 وؼخء ػ٤ِٜخ.ٓؼشكش ٗوخؽ حُؼؼق ك٢ أدحء حُٔٞظق ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُ  -ٕ

طخل٤غ ٓؼذٍ دٝسحٕ حُؼَٔ ٗظ٤ـش شؼٞس حُٔٞظق رخُؼذحُش ك٢ حطخخر حُوشحسحص  -ٖ

 ح٩دحس٣ش

حُظو٤٤ْ ٝع٤ِش ٓغخػذس ٌُِشق  ظزش٣ؼ ارطلذ٣ذ حكظ٤خؿخص حُظذس٣ذ ُذٟ حُٔٞظل٤ٖ  -ٗ

 طلظخؽ ا٠ُ طذس٣ذ. ػٖ حُٔـخ٫ص حُظ٢

 حُظو٤٤ْ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٞكذس ح٫دحس٣ش:

٣ـط٢ ًخكش  برٗوظذ رٚ حُظو٤٤ْ حُز١ ٣ظْ ػ٠ِ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ًٞكذس ادحس٣ش ر

ٝرـغ حُ٘ظش ػٖ حُـٜش حُظ٢ طٔخسط طو٤٤ْ أٗشطش دحثشس حُؼ٬هخص  ،أٗشطظٜخ ٝرشحٓـٜخ

ا٫ إٔ حُٜذف ح٧عخع٢ ٖٓ ٛزح ، حُؼخٓش عٞحء ًخٕ ٓذ٣ش حُذحثشس ٗلغٜخ أٝ ح٩دحسس حُؼ٤ِخ

حُٔٞػٞػش. ػْ طغـ٤َ ٛزٙ  ر٤ٖ ح٩ٗـخص حُلؼ٢ِ ٝحُٔؼخ٤٣شحُظو٤٤ْ ٛٞ طلذ٣ذ حُلشٝهخص 

ح٫ٗلشحكخص ٝحطخخر حُوشحسحص حُظظل٤ل٤ش ُٜخ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ػذّ طٌشحس كذٝػٜخ ك٢ 

 حُٔغظوزَ.
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ٖٝٓ حُؼشٝس١ حُظؤًذ ٖٓ أٗٚ هذ طْ ح٩ٗلخم ك٢ كذٝد حُٔزخُؾ حُٔخظظش 

 .ُذحثشس حُؼ٬هخص حُؼخٓش؛ ٝإٔ ح٩ٗلخم ُْ ٣ظـخٝص طِي حُٔخظظخص

 انرقُُى ػهً يضرىي انثشَايح:

 ،ػ٠ِ كذس رشٗخٓؾهذ ٣ظْ حُظو٤٤ْ ػ٠ِ ٓغظٟٞ رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش أ١ ٌَُ 

ٝٛ٘خُي ػذس صٝح٣خ ٣وّٞ حُٔغئٍٝ ػٖ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ رخُ٘ظش ح٤ُٜخ ػ٘ذ اؿشحثٚ ُؼ٤ِٔش 

 حُٔظؼِوش رٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظو٤٤ْ ٣ٞػق ٗٔٞرؽ ٨ُعجِش ح٥ط٢ٝحُشٌَ ، طو٤٤ْ حُزشحٓؾ

 :ٗٔٞرؽ أعجِش طو٤٤ْ رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش

 َٛ طْ حُظخط٤ؾ ُِزشحٓؾ رشٌَ ًخف. -ٔ

 َٛ كْٜ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ حُؼَٔ حُٔطِٞد ْٜٓ٘ أدحإٙ. -ٕ

 ٕ حُز٣ٖ ٣ظؤػشٕٝ رخُزشٗخٓؾ.َٝٛ طؼخٝٗض ؿ٤ٔغ ح٩دحسحص ٝحُٔذ٣ش -ٖ

 ٕ ٣ٌٖٔ ؿؼَ حُ٘ظخثؾ أًؼش كخػ٤ِش.٤ًق ًخ -ٗ

 .حُٔؼ٤٘ش شَٛ طْ حُٞطٍٞ ا٠ُ ؿ٤ٔغ حُـٔخ٤ٛ -٘

 أػ٘خء ٝرؼذ اطٔخّ حُزشٗخٓؾ.ك٢ َٛ كظِض ػ٠ِ حُذػخ٣ش حٌُخك٤ش هزَ  -ٙ

َٛ ظَ حُزشٗخٓؾ ك٢ كذٝد حُٔٞحصٗش حُٔٞػٞػش ُٚ. ٝارح ًخٗض ح٩ؿخرش ٫،  -7

 كِٔخرح؟

 ٓخ ٢ٛ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ حطخزص ٓوذٓش ُو٤خط حُ٘ظخثؾ َٝٛ ًخٗض ًخك٤ش. -8

ظوز٤ِش ك٢ ػٞء ٓخ ٢ٛ حُخطٞحص حُظ٢ حطخزص ُظلغ٤ٖ حُزشحٓؾ حُٔشخرٜش حُٔغ -9

 حُو٤خط حُلخ٢ُ.

 :طٞه٤ض حُلذٝع ارحُظظ٤٘ق ٖٓ 

 كذٝػٜخ: ض٤طٞه ارٛ٘خى ػ٬ػش أٗٞحع سث٤غش ُِظو٤٤ْ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٖٓ 

 حُغخرن: حُظو٤٤ْ

٣ظؼٖٔ  ارحُظو٤٤ْ حُز١ ٣ٜذف ح٠ُ حًظشخف ح٧خطخء هزَ ط٘ل٤ز حُزشحٓؾ  ٝٛٞ

ٛخ، كظؼشع ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ حُـٜٔٞس ػ٤ٓ٬ش هزَ ٗششؿشحء ح٫خظزخسحص ػ٠ِ حُٔخدس ح٩ا
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، ٣ٝظْ طغـ٤َ ٬ٓكظخطْٜ ٝسدٝد كؼِْٜ ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔلظ٣ٞخص ٝحُٔٞػٞع

 ٤ٓ٬ش ٝكوخً ػحُٔخدس ح٩ ٣َٓذٟ حًظٔخٍ حُٔؼِٞٓخص ٝحُؼ٘خطش ػْ ٣ظْ طؼذٝحعظ٘خدحً ا٠ُ 

٣ظْ ػشع حُخطش أٝ حُزشٗخٓؾ ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ  ار ُظِي ح٬ُٔكظخص ٝسدٝد حُلؼَ.

 ح٧كشحد هزَ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٗطخم ٝحعغ.

ؽ٣ِٞش ٖٓ  ٓذسحُلزس ٖٓ حؿشحء ح٫خظزخسحص حُغخروش ػ٠ِ حُزشحٓؾ هزَ  ٣ٝـذ

ط٘ل٤زٛخ، ٝرُي ٫كظٔخٍ طـ٤ش آسحء ٝأرٝحم ٝطلؼ٬٤ص حُـٔخ٤ٛش ٓغ ٓشٝس حُٞهض. 

ٕ حطـخٙ حُشأ١ حُؼخّ ٣ظـ٤ش رغشػش، اٝص٤ِٓٚ ك٤ٖ ٣وٍٞ  ٣Scott M. Cutlipئًذ رُي 

٣ٌٖٔ إٔ طظلٍٞ ا٠ُ كشَ طخّ ػ٘ذ حُظ٘ل٤ز  خرنكخُلٌشس حُظ٢ ًخٗض هذ ٗـلض ك٢ حخظزخس ع

 حُلؼ٢ِ ٓغ ٓشٝس حُٞهض.

 حُظو٤٤ْ حُٔظضحٖٓ:

٣ؼَٔ ػ٠ِ  ارأػ٘خء ط٘ل٤زٛخ ك٢ ٣ـش١ ٛزح حُظو٤٤ْ ػ٠ِ رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش 

كوذ  ،ػٜخ ٖٝٓ ػْ ٓؼخُـظٜخ هزَ حعظللخٍ ح٧ٓشحًظشخف حُظوظ٤ش ٝح٧خطخء عخػش ٝهٞ

ؽ٣ِٞش رؼغ حُظـ٤٤شحص ؿ٤ش  ٓذدحً أػ٘خء ط٘ل٤ز حُزشٗخٓؾ حُز١ ٣ـط٢  ك٢ ٣لظَ

 خ٥ط٢ٝر ،ٓخ ٣غظذػ٢ حؿشحء طؼذ٬٣ص ػ٠ِ حُزشٗخٓؾ طشحُٔظٞهؼش ك٢ حُظشٝف حُٔل٤

 كخُظو٤٤ْ حُٔظضحٖٓ ٣ٞكش ُ٘خ حُٔشٝٗش حٌُخك٤ش ٩ؿشحء ٓؼَ ٛزٙ حُظؼذ٬٣ص.

 ح٬ُكن: ظو٤٤ْحُ

رؼذ ح٫ٗظٜخء ٖٓ  ،ًٔخ ٣غ٤ٔٚ حُزؼغ ،حُظو٤٤ْ ح٬ُكن أٝ حُظو٤٤ْ حُزؼذ١ ٣ظْ

ٝرٔٞؿذ ٛزح حُ٘ٞع  ،ح٧ٛذحف حُٔٞػٞػش ػٞءك٢  ًلخءطٚٓشكِش حُظ٘ل٤ز ُِظلون ٖٓ 

ٖٝٓ ػْ طلذ٣ذ خً، ٖٓ حُظو٤٤ْ ٗوّٞ رٔوخسٗش ح٫ٗـخص حُلؼ٢ِ رخُٔؼخ٤٣ش حُٔخططش عِل

كبرح ًخٗض ح٫ٗلشحكخص ح٣ـخر٤ش كبٗٚ ٣ظْ  ،٣ـخر٤ش أٝ عِز٤شاح٫ٗلشحكخص عٞحء ًخٗض 

أًزش ٖٓ حُٔؼذ٫ص  ٝكـٜٔخ ٗـضٝح حُؼَٔ ٝحرح ًخٗض عِز٤شأٌٓخكؤس حُٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ 

 ؿشحءحص حُظظل٤ل٤ش حُؼشٝس٣ش.حُطز٤ؼ٤ش كبٗٚ ٣ـذ حطخخر ح٩

 :ؽش٣وش حُظ٘ظ٤ْ ارحُظظ٤٘ق ٖٓ 
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 :٣ؤط٢ؽش٣وش حُظ٘ظ٤ْ ًٔخ  ارحعظؼشحع ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ حُظو٤٤ْ ٖٓ  ٣ٌٔ٘٘خ

 حُذٝس١: حُظو٤٤ْ

، ًؤٕ ٣ٌٕٞ ًَ ٓلذدس عِلخً  ٓذدأ١ ػ٠ِ  ،حُظو٤٤ْ حُز١ ٣ظْ رشٌَ دٝس١ ٝٛٞ

رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظو٤٤ْ كبٗٚ ٣ٌٕٞ  أعزٞع أٝ ًَ شٜش أٝ ًَ ػ٬ػش أشٜش ٓؼ٬ً 

زوش ػٖ ػٔخُْٜ كٌشس ٓغأْٜٔ أٝ طو٤٤ْ ٤ُذٟ حُٔو٤ٔ٤ٖ ُٝذٟ حُٔٞظل٤ٖ حُز١ ع٤ظْ طو٤

 ؿشحءحطٚ.آٞحػ٤ذ حُظو٤٤ْ ٝ

 :حُلخؿش كغذحُظو٤٤ْ 

هشحسٙ رؼذ دسحعش حُظشٝف حُٔل٤طش اكغذ حُلخؿش ٛٞ حُظو٤٤ْ حُز١ ٣ظْ  حُظو٤٤ْ

 ؿشحءحص طظخز ُِو٤خّ رٚ.كبرح طز٤ٖ إٔ ح٧ٓش ٣لظخؽ ا٠ُ حُظو٤٤ْ كبٕ ح٩

 :ه٤خط كؼخ٤ُش حُزشحٓؾ

رشحٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش رشٌَ كؼخٍ، ٣ـذ إٔ ٣ظلن ٓلظشكٞ حُؼ٬هخص حُؼخٓش  ُظو٤٤ْ

ػخدس ٓخ ٣ٌٕٞ ُذٟ أُٝجي حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ، ٝٝادحسس حُششًش ػ٠ِ أٛذحف حُؼ٬هخص حُؼخٓش

ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش خِل٤خص ؿخسهش ك٢ حٌُظخرش، ر٤٘ٔخ طشؼش ح٩دحسس رخُوِن اصحء ح٧سهخّ. 

ْ ا٠ُ حُٔذ٣ش٣ٖ حُظ٘ل٤ز٤٣ٖ ك٢ حُششًش رخعظخذحّ ح٧سهخّ حُظو٤٤ ٣ٌْٖٔ إٔ ٣ئد١ طوذ٣

ًٔخ  ،ٝحُ٘غذ، ٓغ حُشعّٞ حُز٤خ٤ٗش، ا٠ُ عذ ح٫ٗلظخٍ ر٤ٖ ح٩دحسس ٝحُؼ٬هخص حُؼخٓش

 ٖٓ حُـش٣ضس أٝ حُـٔٞع. ٣ظٞؿذ ػ٠ِ أكشحد حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُظو٤٤ْ حُٔٞػٞػ٢ رذ٫ً 

حُظ٢ ٣ظْ ط٘ل٤زٛخ ٝٓذٟ طؤػ٤ش طِي  حُؼ٬هخص حُؼخٓش رذسحعش كؼخ٤ُش حُزشحٓؾ ٣شٝٓذ ٣ٜظْ

حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف. ٣ٌٖٝٔ طو٤٤ْ كؼخ٤ُش أ١ رشٗخٓؾ ُِؼ٬هخص حُؼخٓش ٖٓ  ك٢حُزشحٓؾ 

 خ٬ٍ ػ٬ع صٝح٣خ:

حُٔوظٞد رلـْ حُظـط٤ش حُـٔخ٤ٛش٣ش ػذد أكشحد حُـٜٔٞس  :. كـْ حُظـط٤ش حُـٔخ٤ٛش٣شٔ

عٞحء روشحءس حُظلق  ،٤ٓ٬شحُٔغظٜذف حُز٣ٖ طْ حُٞطٍٞ ا٤ُْٜ ٝحعظِٔٞح حُشعخُش ح٩ػ

 ح٠ُ حُشحد٣ٞ أٝ رٔشخٛذس حُظِلض٣ٕٞ أٝ رـ٤ش رُي. رخ٫عظٔخعٝحُٔـ٬ص أٝ 
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سإ٣ش رشحٓـْٜ ٝحطظخ٫طْٜ ط٘ـض ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٣شؿزٕٞ  ٣ش١ٓذ إ

ح٠ُ حخظ٤خس ٝع٤ِش  رخ٩ػخكشكخ٫خظ٤خس حُـ٤ذ ُٞهض ط٘ل٤ز حُزشٗخٓؾ  ،رشٌَ كؼخٍ

ُؼٞحَٓ حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ حُٞطٍٞ ا٠ُ حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف أْٛ ح ٣ؼذح٫طظخٍ حُٔ٘خعزش 

 رظؤػ٤ش أًزش ٝرؤهَ طٌِلش ٌٓٔ٘ش.

 ،٣ٝؼ٢٘ رُي ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣وخرَ رٜخ حُـٜٔٞس حُخطش ٝٓٞهلٚ ٜٓ٘خ :. حعظـخرش حُـٜٔٞسٕ

 أّ ٫. ك٤ٚ ٝٛ٘خ ٣٘زـ٢ حُظلون ػٔخ ارح ًخٗض ح٫عظـخرش هذ طٔض ك٢ ح٫طـخٙ حُٔشؿٞد

خرش حُـٜٔٞس طظؼِن رٔٞػٞع ح٧ػش حُٔزخشش حُلٞس١ ُِٔخدس كذسحعش حعظـ ٝرزُي

 رخػؼخً َٝٛ ًخٗض  ،٫ٛظٔخٓخص حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف اػخسطٜخٓذٟ  ارػ٤ٓ٬ش ٖٓ ح٩

ٝرزُي كبٕ دسحعش حعظـخرش حُـٜٔٞس طظؼِن رخ٧ػش حُٔزخشش ُِٔخدس  ،ُشػخْٛ ٝؿزرْٜ

 ك٢ح٫ػ٤ٓ٬ش ػ٠ِ حُـٜٔٞس ٫ٝ طظؼِن رذسحعش أػش حُٔخدس ح٫ػ٤ٓ٬ش ؽ٣َٞ حُٔذٟ 

طـ٤٤ش حطـخٛخص ٝآسحء ٝعِٞى حُـٜٔٞس. إ ٓؼشكش كـْ حُظـط٤ش حُـٔخ٤ٛش٣ش ْٜٓ 

ٓؼشكش ٓذٟ حعظـخرش حُـٜٔٞس ٌُٖ ٓخ ٣ْٜٜٔ رشٌَ أًزش ٛٞ  ،حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٣ش١ُٔذ

َٝٛ ٝطِض كؼ٬ ا٠ُ حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف أّ ٫ َٝٛ  ،ػ٤ٓ٬شحُٔغظٜذف ُِٔخدس ح٩

 .ح٫عظـخرش حُٔٞحط٤ش أٝ ؿ٤ش حُٔٞحط٤ش ٝؿذصأ

 :. طؤػ٤ش ح٫طظخ٫صٖ

دسحعش طؤػ٤ش ح٫طظخ٫ص طؼ٢٘ دسحعش حُظؤػ٤ش حُِٔٔٞط أٝ حُٔغظٔش ُِشعخُش  إ

خٛخص ٝط٣ٌٖٞ حُشأ١ كٍٞ ٓشٌِش ٓؼ٤٘ش ٝسعْ طٞسس ح٩ػ٤ٓ٬ش ػ٠ِ طـ٤٤ش ح٫طـ

٣ؼخف ا٠ُ رُي ح٧ػش ح٩ػ٢ٓ٬ ٝحُظؼو٤ل٢  .ؽ٤زش ُِٔئعغش ك٢ أرٛخٕ حُـٔخ٤ٛش

ٝحُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ  ٧خزخسُِشعخُش، ارح ًخٗض طٜذف ا٠ُ طض٣ٝذ حُـٔخ٤ٛش رخ

زـ٢ إٔ ًٔٔخسع٢ ػ٬هخص ػخٓش كبٗٚ ٣٘ .طٞػ٤ق ع٤خعش حُٔئعغش ٝدٝسٛخ ح٫ؿظٔخػ٢

طلو٤وْٜ ٨ُٛذحف  ی٣ٌٕٞ ُذ٣ْٜ حُوذسس ػ٠ِ ه٤خط ٗظخثؾ ح٫طظخ٫ص ٓغ حُـٔخ٤ٛش ٝٓذ

ك٢ حُٔٞػٞػش. ٣ٌٖٝٔ ه٤خط ٗظخثؾ ح٫طظخ٫ص ٓغ حُـٔخ٤ٛش ٝأػش حُشعخُش ح٫ػ٤ٓ٬ش 

طـ٤٤ش حطـخٛخص ٝآسحء ٝعِٞى حُـٜٔٞس ػٖ ؽش٣ن حؿشحء حُذسحعخص حُظـش٣ز٤ش 

حُظشٝف رخعظؼ٘خء إٔ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧  خكشًك٢  رخخظ٤خس ٓـٔٞػظ٤ٖ ٓظشخرٜظ٤ٖ
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طظؼشع ُزشٗخٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ر٤٘ٔخ ٫ طظؼشع حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش ُِزشٗخٓؾ، ٣ٝظْ 

 رؼذ رُي ه٤خط حُلشٝهخص ر٤ٖ حطـخٛخص أٝ عِٞى حُٔـٔٞػظ٤ٖ.

أٗٚ هذ طظْ دسحعش طؤػ٤ش ح٫طظخ٫ص ػٖ ؽش٣ن حؿشحء حُٔوخسٗش ر٤ٖ  ًٔخ

ـٜٔٞس هزَ ط٘ل٤ز رشٗخٓؾ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝرؼذ ط٘ل٤زٙ رٜذف حطـخٛخص ٝعِٞى أكشحد حُ

َٛ ٢ٛ كشٝهخص ٓٞحط٤ش أٝ ؿ٤ش ٓٞحط٤ش. ك٤غ ٬ٓكظش كـْ حُلشٝهخص ٝؽز٤ؼظٜخ ٖٓ 

 شٌخٟٝحُلٞحدع أٝ ٓؼذ٫ص  ٫صكوذ طـش١ حُؼ٬هخص حُؼخٓش دسحعخص ُو٤خط ٓؼذ

 ِؼ٬هخص حُؼخٓش.حُؼ٬ٔء أٝ ٓؼذ٫ص ؿ٤خد حُٔٞظل٤ٖ هزَ ٝرؼذ ط٘ل٤ز رشحٓؾ ٓؼ٤٘ش ُ

رؼغ حُلخ٫ص طظٜش حُزلٞع ٝػ٤ِٔخص حُظو٣ْٞ ٓؼِٞٓخص هذ طزذٝ رغ٤طش  ٝك٢

ٓؼخٍ رُي عِٞى  ،كؼخ٤ُخص حُششًش ٝٓٞهؼٜخ ُذٟ حُـٜٔٞس ك٢ٌُٖ ُٜخ حُظؤػ٤ش حٌُز٤ش 

طؼو٤ذ حُٔؼخ٬ٓص حُٞسه٤ش حُشٝط٤٘٤ش، عُٜٞش ح٫طظخٍ ٝحُظٞحطَ ر٤ٖ ٝعخثن حُظٞط٤َ، 

 ٓؼٜخ.حُششًش ٝحُٔظؼخ٤ِٖٓ 

٣ٞؿذ حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧دٝحص حُٔغظخذٓش ك٢ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ك٢ حُؼ٬هخص  :أدٝحص حُظو٤٤ْ

 حُؼخٓش

 :دسحعش حٛظٔخٓخص حُوخسة

ٓؼشكش حُٔؼِٞٓخص حُٔ٘شٞسس ك٢ حُظلق أٝ حُٔـ٬ص حُظ٢ ٣ٜظْ رٜخ  ٧ؿَ

حُوخسة. طئخز ػ٤٘ش ٖٓ حُوشحء ٝطوذّ ا٤ُْٜ طل٤لش أٝ ٓـِش ك٤ٜخ ٓٞػٞػخص ُْ ٣ظْ 

ٝرؼذ رُي ٣طِذ حُزخكغ ٖٓ حُوخسة إٔ ٣زًش حُٔٞحػ٤غ حُظ٢ ، ٖٓ هزَ ُوشحءطٜخ ٗششٛخ

 ذ٣ٖٝ ٬ٓكظخطٚ ػٜ٘خ.ظهشأٛخ ٣ٝوّٞ ر

ٛزٙ حُذسحعش ٓئششحص ػٖ حٛظٔخٓخص حُوشحء حُٔلظِٕٔٞ ١٧ ٓٞػٞع ٖٓ  ٝطـط٢

 حُٔٞحػ٤غ.

ٛزٙ ح٫خظزخسحص ٓذٟ عُٜٞش أٝ طؼٞرش حُوشحءس  طو٤ظ :حُوخر٤ِش ُِوشحءس حخظزخسحص

حُظؼ٤ِْ ٝحُؼوخكش، ٌُٖٝ ٣ـذ ح٧خز  ك٤غٖٓ  ٔغظٜذفٓغظٟٞ حُـٜٔٞس حُا٠ُ رخُ٘غزش 

٤ٓ٬ش طغخػذ ػ٠ِ اػأٗٚ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ عُٜٞش حُوشحءس ١٧ ٓخدس  لغزخٕحُ ك٢
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ك٢ رُي، رَ  ٌْحعظ٤ؼخد طِي حُٔخدس، ٌُٖ عُٜٞش حُوشحءس ٤ُغض حُؼخَٓ حُٞك٤ذ حُٔظل

 ػ٤ٓ٬ش ٝؿ٤ش رُي.ٌخس ك٢ حُٔخدس ح٩ٝطغِغَ ح٧ك حُ٘ض ٓؼٕٔٞ ٛ٘خى أ٣ؼخً 

 َظاو انرقُُى اندُذ: صفاخ: خايضاا 

 :ح٥ط٤ش، ٣ـذ إٔ طظٞكش ك٤ٚ حُظلخص كؼخ٫ً  حُظو٣ْ٤٤ٌٕٞ ٗظخّ  كظ٠

حُؼَٔ حُٔطِٞد  أٝ ٤ًٔش ٝٗٞػ٤ش ،ٝؿٞد حُٔؼخ٤٣ش: حُٔؼ٤خس ٛٞ ٤ًٔش أٝ ٗٞػ٤ش -ٔ

أكشحد أٝ ٖٓ حُٔ٘ظٔش خ٬ٍ ٝهض ٓلذد أٝ رظٌِلش  شٓـٔٞػ ٗـخصٙ ٖٓ كشد أٝا

ٓلذدس عٞحء  ٓذسٗـخصٙ خ٬ٍ اٛٞ حُٔخطؾ  ٓلغٞرش. ارٕ كخُٔؼ٤خس ٣ٞػق ٓخ

ٝرذٕٝ ٝؿٞد ٓؼخ٤٣ش كبٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ  ،ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُلشد أٝ حُذحثشس أٝ حُٔ٘ظٔش

 ٓؼخُـش أعزخرٜخ ٝحُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظو٤٤ْ. خ٥ط٢طلذ٣ذ ح٫ٗلشحكخص ٝر

ش ُٖٔ ٣وٕٞٓٞ خخطخً، ٝٓلٜٞٓ خً ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظخّ حُظو٤٤ْ ٝحػلحُٞػٞف:  -ٕ

٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٝحػلش  ٝح٧ٛذحفإٔ طٌٕٞ ٝحػلش؛  ٣ـذ رظطز٤وٚ، كخُٔؼخ٤٣ش

 ًٝزُي ح٩ؿشحءحص ٝحُظ٘ظ٤ْ.

حًظشخف ح٫ٗلشحكخص: ٗظخّ حُظو٤٤ْ حُـ٤ذ ٛٞ حُ٘ظخّ حُز١ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ حُوذسس  -ٔ

حُٔ٘خعذ ٝهزَ كٞحص ح٧ٝحٕ.  ك٢ حُٞهض ح٫ٗلشحكخص حُـ٤ذس ػ٠ِ حًظشخف

رٞعخثَ  رَ ٣ظْ ح٫عظؼخٗش أ٣ؼخً  ح٬ُكن، ٣٘زـ٢ أ٫ ٣ظْ ح٫ًظلخء رخُظو٤٤ْ خ٥ط٢ٝر

 ُغخرن.ا٠ُ ححُظو٤٤ْ حُٔظضحٖٓ رخ٩ػخكش 

حُٔٞػٞػ٤ش: ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُظو٤٤ْ عٞحء ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُلشد أٝ حُذحثشس أٝ  -ٕ

 .خُؼ٬هخص حُشخظ٤شػٖ حُظل٤ض ٝحُظؤػش ر ٝرؼ٤ذحً  خً حُزشٗخٓؾ ٓٞػٞػ٤

طل٤َِ أعزخد ح٫ٗلشحكخص: ٗظخّ حُظو٤٤ْ حُـ٤ذ ٛٞ حُز١ ٣وّٞ ػ٠ِ طل٤َِ أعزخد  -ٖ

 ٝطلذ٣ذ ٖٓ ْٛ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ كذٝػٜخ. ٝؿذص ح٫ٗلشحكخص إ

حطخخر ح٩ؿشحءحص حُظظل٤ل٤ش: ٫ ٣ٌظل٢ ٗظخّ حُظو٤٤ْ حُـ٤ذ رخًظشخف  -ٙ

٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ُذ٣ٚ حُٔوذسس ػ٠ِ حطخخر  رَ ح٫ٗلشحكخص أٝ طل٤َِ أعزخرٜخ،

طٌشحس ٓؼَ ٛزٙ  ػذّ ظظل٤ل٤ش ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ، ٝػٔخٕح٩ؿشحءحص حُ

 ح٫ٗلشحكخص ٓغظوز٬.
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ثذ حٌُٖٔٔ ُظٌِلش: ٣٘زـ٢ ٓوخسٗش حُؼٞحثذ أٝ حُلٞحا٠ُ حًزش حُؼخثذ رخُ٘غزش  -7 

٣ـذ إٔ طٌٕٞ  بررظٌِلش طظ٤ْٔ حُ٘ظخّ ٝط٘ل٤زٙ ر حُظو٤٤ْ طلظ٤ِٜخ ٖٓ ططز٤ن ٗظخّ

 ِٜخ أًزش ٖٓ طٌِلش طظ٤ْٔ حُ٘ظخّ.حُؼٞحثذ حٌُٖٔٔ طلظ٤

 :ػ٘ذ طظ٤ْٔ ٗظخّ حُظو٤٤ْ ك٢ حُلغزخٕٗظخثق ٣ظْ أخزٛخ 

ٓخ ٣٘ظش ا٠ُ حُظو٤٤ْ ػ٠ِ أٗٚ ش٢ء ٣ظْ ك٢ ٜٗخ٣ش حُلِٔش ٌُٖٝ ٛزح ح٧ٓش ؿ٤ش  ؿخُزخً  -

ٔش ٖٓ حُزذح٣ش ا٠ُ ٕ ٣غظٝرح ٓـضٟ كو٤و٢، ٣ـذ أ كوخً  طل٤ق. ٢ٌُ ٣ٌٕٞ حُظو٤٤ْ كؼخ٫ً 

٣ظْ ط٘ل٤زٙ ُِظٞ ك٢  رلخؿش ا٠ُ سإ٣ش حُظو٤٤ْ ًؼ٤ِٔش ٓغظٔشس ٤ُٝظ ش٤جخً  ٘لٖ، كحُٜ٘خ٣ش

اؿشحء طو٤٤ْ ٓٞػٞػ٢ ٝده٤ن ُِٔٞػغ حُز١ طزذأ ٓ٘ٚ  ٖٓ حُْٜٔ أ٣ؼخً ، ٜٝٗخ٣ش حُلِٔش

ا٠ُ خؾ أعخط ُو٤خط كؼخ٤ُش حُلِٔش ٓ٘ٚ.  ٛزح ٧ٗي طلظخؽ دحثٔخً ٝهزَ إٔ طزذأ حُلِٔش. 

 حً ٓخ هزَ حُلِٔش ًٝزُي ه٤خط ٓخ رؼذ حُلِٔش ػ٘ظش خط٤ه ػذّ  ُٜزح حُغزذ، ٣ـذ دحثٔخً ٝ

 ك٢ حُؼ٤ِٔش. خً ك٣ٞ٤

ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش  خً كو غش حُظو٤٤ْ حُلؼخٍك ٗلغٚ، ٣٘زـ٢ أ٫ ٗو٤ْ ًَ ش٢ء ك٢ حُٞهض -

ٖٓ طو٤٤ْ حُلِٔش رؤًِٜٔخ دكؼش  ؿضء ٖٓ حُلِٔش حُٔؼ٤٘ش رشٌَ طذس٣ـ٢ رذ٫ً  ًَ ٛٞ طو٤٤ْ

٣غَٜ طلذ٣ذ أؿضحء حُلِٔش  ار ،حُو٤خط ارٝحكذس. ٝٛزح ٣ئد١ ا٠ُ طو٤٤ْ ؿٞدس أكؼَ ٖٓ 

حُظ٢ ػِٔض رشٌَ ؿ٤ذ ٝح٧ؿضحء حُظ٢ ُْ طلؼِٜخ ارح طْ حُو٤خط رشٌَ ٓظضح٣ذ. ٌٝٛزح 

 .طٌٕٞ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ عِٜش رٜزٙ حُطش٣وش أ٣ؼخً 

ؿٞدس ح٤ُّٞ ك٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٢ٛٝ ح٤َُٔ أعطٞسس شخثؼش ٫ طضحٍ ٓٞ ٛ٘خى

ش، ًخٗض ا٠ُ حُظل٤ٌش ك٢ أٗٚ ًِٔخ صحدص حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش حُظ٢ طلظَ ػ٤ِٜخ حُلِٔ

ذسؿش حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ٤ُغض ، كدحثٔخً  ٤ُظ طل٤لخً  ٛزح، ٝٛزٙ حُلِٔش أًؼش ٗـخكخ

 ٝرُي، أٝ ح٫طظخ٫ص٤ِش كِٔش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ػُلخ خً كو٤و٤ خً كذ رحطٜخ ٓو٤خعك٢ دحثٔخ 

٧ٕ حُـشع حُلو٤و٢ ٖٓ أ١ كِٔش ػ٬هخص ػخٓش ٛٞ حُظٞحطَ رشٌَ ٓئػش ٓغ 

 ،حُـٜٔٞس حُٔغظٜذف ٖٓ أؿَ ؿؼِْٜ ٣ظظشكٕٞ أٝ ٣لٌشٕٝ رطش٣وش ٓخظِلش ػٖ هزَ

ُزح ارح ُْ طغلش حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ػٖ إٔ  ،ٝطلغ٤ٖ ػ٬هخص أطلخد حُٔظِلش

حطظخ٫ص حُؼ٬هخص حُؼخٓش،  ِٔشا٣ـخر٤ش حطـخٙ كسدس كؼَ  ٟأرذحُـٜٔٞس حُٔغظٜذف هذ 
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ُٜٝزح حُغزذ، كبٕ طو٤٤ْ كِٔش حُؼ٬هخص  كوخ؟ ٕ ٛزح ٣ؼ٤ش حُغئحٍ َٛ ًخٗض كؼخُشكب

 ٓخ ٣ٌٕٞ أػٔن رٌؼ٤ش ٖٓ ٓـشد ؿٔغ ٝٓشحهزش دسؿش حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش حُؼخٓش دحثٔخً 

 ، ارح٤ٔٛ٧ش ادسحى إٔ ُِظو٤٤ْ طٌِلش ٓخ٤ُش رخ٩ػخكش ا٠ُ حُلِٔش حُلؼ٤ِش ٗلغٜخ ٖٓ

٣٘غ٠ حُ٘خط رُي ٣ٝؼؼٕٞ ٤ٓضح٤ٗش طٌِلش كِٔش حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٌُٖ َٛ ٣خظظٕٞ 

٤ٓضح٤ٗش ًخك٤ش ٝده٤وش ُظٌِلش طو٤٤ْ طِي حُلِٔش؟ حُظو٤٤ْ ُٚ طٌِلش ًزُي ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ 

ؼ٤ٚ ك٢ حُظو٤٤ْ ٝرشٓـ٤خص حُظل٬٤ِص حُٔغظخذٓش ُظو٤٤ْ حُز١ ٣و ظقٝهض حُٔٞ ارٖٓ 

 ٝه٤خط حُل٬ٔص.

، ػ٘ذ ػشع كخُش ح٧ػٔخٍ ُلِٔش حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٣ـذ دحثٔخ خ٥ط٢ٝر

حُ٘غزش حُٔج٣ٞش حُظ٢ ٣ـذ  ارطخظ٤ض ٗغزش ٖٓ ح٤ُٔضح٤ٗش حُظوذ٣ش٣ش ُلِٔش ُِظو٤٤ْ. ٖٓ 

ٓخ ع٤ظْ ه٤خعٚ )ًِٔخ صحدص ٣ؼظٔذ رُي ػ٠ِ ؽٍٞ حُلِٔش ٝطؼو٤ذ ٝإٔ طٌٕٞ ػ٤ِٜخ، 

٤ًٔش حُز٤خٗخص حُظ٢ ع٤ظْ طل٤ِِٜخ  أ٣ؼخً  ( ٝأخ٤شحً خططو٤٘خص حُؼ٬هخص حُؼخٓش صحد حُو٤

 ٝٓغظٟٞ حُخزشس ُِٔٞظل٤ٖ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ حُظو٤٤ْ.

طلذ٣ذ ح٧ٛذحف  ٔخً ُظو٤٤ْ ك٬ٔص حُؼ٬هخص حُؼخٓش رشٌَ كؼخٍ، ٣ـذ دحث

)ح٧ٛذحف  SMARTعظخذحّ ٗٔٞرؽ ٣ٌٖٔ حٝ ،ٖٓ حُزذح٣ش ػ٤ِٜخ رٞػٞف ٝح٫طلخم

حُٔلذدس ٝح٧ٛذحف حُوخرِش ُِو٤خط ٝح٧ٛذحف حُوخرِش ُِظلو٤ن ٝح٧ٛذحف رحص حُظِش 

ٝحُٞهض حُٔلذد(. ع٤غخػذ حعظخذحّ ٛزح حُ٘ٔٞرؽ ًبؽخس ػَٔ ٓ٘ز حُزذح٣ش ح٠ُٝ٧ ُِلِٔش 

ٖٓ أؿَ طو٤٤ْ أًؼش  ِٔشػ٠ِ ػٔخٕ ٝؿٞد حٌُٔٞٗخص ح٧عخع٤ش ك٢ ٓشكِش طظ٤ْٔ حُل

 ٞس ٝكؼخ٤ُش.ه

ك٢ ه٤خط ٗـخف حُششًش.  خً ٣ؼذ طو٤٤ْ أٗشطش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٜٓٔ حُٜ٘خ٣شٝك٢ 

ُزُي ، ٣٘زـ٢ ُٔظخظظ٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش ه٤خط ٗظخثؾ أٗشطش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٓوخرَ 

  ٝطو٤٤ْ ًَ ٗشخؽ ػ٠ِ كذس ُِظؤًذ ٖٓ كؼخ٤ُظٚ. ،أٛذحف حُؼَٔ حُٔظٞهؼش ُِؼ٤َٔ
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 لماـ بالمجاممة وقواعدىا.  اإل -
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 يقذيح:
ٚ كغزخ٣ُٗؼذ ح٩ط٤ٌ٤ض ٖٓ حُغ٤ًِٞخص ح٩ٗغخ٤ٗش حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔشء إٔ ٣ؼؼٜخ ك٢ 

ٓخ ؿِظ أٝ طلذع ٓغ ؿِغخثٚ ك٢ ٓٞػٞع ٖٓ حُٔٞػٞػخص، كخُزٝم ارأ٣٘ٔخ رٛذ ٝ

ك٢ حُٔؼخِٓش، ٝحُِزخهش ك٢ حُلذ٣غ، ٝح٤ُِخهش ك٢ ؽش٣وش ح٧ًَ ٝحُششد، ٝحكظشحّ 

ْٜ، ٝحخظ٤خس حُِزخط حُٔ٘خعذ ٝح٬ٌُّ حُظـ٤ش ٌُِز٤ش، ٝكغٖ ٓوخرِش ح٥خش٣ٖ ٝطل٤ظ

 ، ؿٞحٗذ ٜٓٔش ك٢ ح٩ط٤ٌ٤ضحُٔ٘خعذ

ًَ ٛزٙ حُـٞحٗذ ٖٓ حُغِٞى ط٘ذسؽ طلض ٓغ٠ٔ )اط٤ٌ٤ض( ٝحُز١ ٣ؼ٢٘ 

رخُؼشر٤ش حُزٝم حُؼخّ أٝ آدحد حُغِٞى. إ ٖٓ ٗؼْ هللا ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ إٔ ؿؼِٚ حؿظٔخػ٤خً 

[ كو ،رطزؼٚ ٣لظخؽ ا٠ُ ح٥خش٣ٖ ٣ٝلظخؽ ا٤ُٚ ح٥خشٕٝ َّ ذ أٝطخٗخ حُخخُن ]ػضَّ ٝؿ

ْٝ ُسدَُّٝٛخ﴾  َْٜ٘خ أَ ِٓ  َٖ ح رِؤَْكَغ ْْ رِظَِل٤ٍَّش كََل٤ُّٞ اَرح ُك٤ِّ٤ظُ َٝ رلغٖ ٓؼخِٓش ح٥خش٣ٖ هـخٍ طؼخُـ٠: ﴿

 طذم هللا حُؼظ٤ْ.

إ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُزشش ػ٬هش دحثٔش ٓغظٔشس، رَ ٢ٛ ػشٝسس رشش٣ش، ار 

ٌلخء ػ٠ِ حُزحص ٝح٫عظـ٘خء ػٖ ٣ظؼذ ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ ٝسرٔخ ٣غظل٤َ ػ٤ِٚ ح٫ٗ

 ح٥خش٣ٖ.

 ،إ كٖ ح٩ط٤ٌ٤ض ٣ؼط٢ حُشخض كشطخً أًزش ُِ٘ـخف ك٢ ك٤خطٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش

رذ٫ً ٖٓ إٔ ٣ظَ ؽٞحٍ حُٞهض ك٢ كخُش ُّٞ  ،٣ٝـؼِٚ ٓظٔظؼخً رٌَ ٓخ آطخٙ هللا ٖٓ ٗؼْ

ٝهذ أطزق ُ٪ط٤ٌ٤ض أعظ ٝهٞحػذ ٓؼشٝكٚ ٣ؼَٔ رٜخ  ،ٝطؤ٤ٗذ ٓغ ٗلغٚ ٝٓغ ح٥خش٣ٖ

ا٠ُ ٝح٧ٗخهش ٫ طلظخؽ ...، ح٧ٗخهش٤ِٝخهش حُٔظٜش حُخخسؿ٢ ٢ً حُٔـظٔؼخص حُٔظلؼشس: ك

ُزٝم حُـ٤َٔ ٝحُلخعش حُـ٤ذس، ٝٓؼشكش أطٍٞ ا٠ُ حٝكشس حُٔخٍ روذس ٓخ طلظخؽ 

ٝاط٤ٌ٤ض حخظ٤خس ح٬ُٔرظ حُٔ٘خعزش ٝح٧ُٞحٕ حُٔظٞحكوش. إ ٤ُخهش حُٔظٜش حُخخسؿ٢ طذٍ 

٧ٗخهش ٫ شي طؼط٢ ح٥خش٣ٖ كخخػ٢ ُِشؿَ ٝحُٔشأس. ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُؼوخك٢ ٝح٫ؿظٔ

ِ٘خ ك٢ ٗظشْٛ، ٝطظشى حٗطزخػخً ػ٘خ ٣ذّٝ  ّٔ س ؽ٣ِٞش. ٝأٗخهش ٓذحٗطزخػخً كغ٘خً ػ٘خ، ٝطـ

حُشؿَ ػشٝس٣ش ًؤٗخهش حُٔشأس، كؤٗخهش حُشؿَ طلغٖ طٞسطٚ ك٢ ػ٤ٕٞ حُٔـظٔغ ٝأٗخهش 
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ؿ٤ِٔش طـزد حُؼ٤ٖ حُٔشأس ػشٝس٣ش ك٢ ر٤ظٜخ ٝر٤ٖ أكشحد أعشطٜخ ُظٌٕٞ ًضٛشس 

 ٝطؼ٤ق ُـٞ حُز٤ض رٝهخً ٝسهش ٝك٘خٗخً.

 يفهىو اإلذُكُد: أولا: 

ًِٔش أطِٜخ كشٗغ٢ ٝٓؼ٘خٛخ حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ػشحف حُظ٢ طؼزؾ حُظظشكخص ك٢ 

 حُٔـظٔؼخص رشٌَ ػخّ أٝ ك٢ ٓـظٔؼخص ٤ٜ٘ٓش ٝٓٞحهق ٓؼ٤٘ش رشٌَ خخص.

حُظو٤ِذ٣ش ُِغِٞى حُشخظ٢ ط٤ٌض( رؤٗٚ حُوٞحػذ ٣ٝؼشف هخٓٞط أًٝغلٞسد )ح٩

ٝرؼزخسس أخشٟ ٛٞ ٓـٔٞػش آدحد حُغِٞى ٝهٞحػذٙ حُظ٢ طغٞد  ،ك٢ حُٔـظٔغ حُٔئدد

ط٤ٌض( ٓوظٞسحً ػ٠ِ ؿٜش ُزُي ٫ ٣ظق ػذ )ح٩ ،حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ ح٧كشحد

 دٕٝ أخشٟ، ٧ٗٚ ك٢ حُلو٤وش ٣ظظَ رخُلٖ ٝحُزٝم ٝحُـٔخٍ ٝحُٔ٘طن.

ك٢ ٓطِغ حُوشٕ حُغخرغ ػشش، ٝطلذ٣ذحً ك٢  Etiqètteظـٜش ٓظطِق اط٤ٌ٤ض 

ذ ُٞرٕٞ ٤ِ٤، رٔؼ٠٘ ٓـٔٞػش هٞحػذ ًخٗض ك٤ٔخ عِق هـذ أُػـذص ُِِٔي ك7ٓٙٔػخّ 

Philippe Le Bon (1396- 1467 ر٘خًء ػ٠ِ ؽِزٚ ُظ٘ظ٤ْ حُِوخءحص ٝح٫ؿظٔخػخص )

 ش.ٜٔٔٝحُلل٬ص حُشع٤ٔش ك٢ حُز٬ؽ ُشإعخء حُذٍٝ ُِٝشخظ٤خص حُ

 /.7ٓٙ/ هخٓٞط سٝر٤ش، ص

٣ٌظغزٚ  ٣ؼخف ا٠ُ ٓخٝحُغِٞى حُشحه٢ ٌٓظغذ ٣زذأ رظٜز٣ذ حُؼوَ ٝحُ٘لظ 

ح٩ٗغخٕ رذح٣شً ك٢ ٓشحكَ ط٣ٌٞ٘ٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٠ُٝ٧ ٖٓ أعشطٚ ٝٓل٤طٚ ٖٝٓ ػْ ٖٓ 

 ش ٓغ أهشحٗٚ.٤شطـخسرٚ حُٔؼ

 ،ٝحُغِٞى حُشحه٢ ٣ـؼَ ٖٓ طخكزٚ ٗـٔخً ك٢ حُٔـظٔغ ٣ُلغٖ حؿظزحد ٓغظٔؼ٤ٚ

ٝٗغ٢ٔ ٛزح رخُغِٞى ح٫ؿظٔخػ٢ حُز٢ً. ٝطؼِْ  ،ٝحكظشحْٜٓ ٝطوذ٣شْٛك٤لظ٠ رٔلزظْٜ 

هٞحػذ حُغِٞى حُشحه٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣لّشس ٓٔخسعٜخ ٖٓ حُخـَ ٝح٫سطزخى ٝحُوِن ك٢ 

 ؼضص ػوظٚ ر٘لغٚ.٣ػ٬هخطٚ ٓغ ح٥خش٣ٖ ٝ

طؼِٔي هٞحػذ حُغِٞى حُشحه٢ ٤ًق طوِغ ػٖ ػخدس ٓظؤطِش ك٤ي طـخك٢ هٞحػذ 

ٚ ٓ٘خكغ٤ي، ٤ًٝق طلٌش طل٤ٌشحً ٓ٘طو٤خً ٜٓ٘ـ٤خً، ٝٓظ٠ طؼظشف ح٤ُِخهش، ٤ًٝق طٞحؿ
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رـِٜي ٤ًٝق طظؤ٠ٗ ك٢ اطذحس أكٌخٓي ػ٠ِ ح٧كذحع ٝػ٠ِ ح٧شخخص. ًٔخ طؼِٔي 

حُظزش ػ٠ِ حُشذحثذ ٝحكظٔخٍ حٌُٔشٝٙ رظزٍش ر٢ً ٝحِع، ٝطؼِٔي ٓظ٠ طظٔض ٝٓظ٠ 

ًّض ك٢ أٝؽ كذٝع ح٧صٓش ٤ًٝق طذ٣شٛخ.  طظٌِْ ٤ًٝق طش

 ادئ قىاػذ انضهىك انشاقٍ األونُح:: يثثاَُاا 

هزَ شٌِي حُخخسؿ٢ ٝأعِٞري ٝحكظشّ حهزَ ٗلغي ًٔخ أٗض ٓظظخُلخً ٓغ رحطي، ح -ٔ

 ؿغذى.

ؿؼَ ححُل٤خس عِغِش ٖٓ حُٔظخػذ ٝٓشحكَ ٖٓ حُؼوزخص طظخِِٜخ حُِلظخص حُغؼ٤ذس.  -ٕ

ٝكٌ٘ش ٖٓ حُٔظخػذ دسٝعخً طظؼِْ ٜٓ٘خ ٤ًق طوَِ ٖٓ طٞحطشٛخ ٤ًٝق طٌٕٞ أًؼش ٝػ٤خً 

 ٝكزهخً ٜٝٓخسس ك٢ طـخٝص حُؼوزخص ُظّٞعغ ٖٓ كغلش حُِلظخص حُٔٔظؼش.

، طؼّشف ػ٠ِ حُخطؤ ك٢ ٓٔخسعش كؼَ ٖٓ ح٧كؼخٍ أ٫ًٝ ػْ طؼّشف ػ٠ِ حُظٞحد ك٤ٚ -ٖ

 ٓؼشكش ح٧خطخء ٝع٤ِش طؼِّْ ٝٓؼشكش حُظٞحد ؿخ٣ش حُظؼِّْ.

ظخثؾ ٗلغٜخ. كظؼِْ ُ٘ا٠ُ حطٌشحسى ٨ُخطخء ٗلغٜخ ع٤ؼِٔي حُذسٝط ٗلغٜخ ٣ٝٞطِي  -ٗ

 ُٔشس ٝحكذس دسط حُخطؤ حُٞحكذ.

ًّض حٛظٔخٓي ػ٠ِ ٓخ طِٔي ٖٓ آٌخٗخص ٝٓٞحٛذ ٫ٝ طشـَ رخُي رٔخ ٫ طِٔي  -٘ س

ح٤ُّٞ. حعظخِض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُو٤َِ حُز١ طٌِٔٚ ٝحعظؼٔشٙ ك٢ ك٤خطي حُشخظ٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش 

 ػشف ٗلغي أ٫ًٝ ارٕ.حح٫عظؼٔخس ح٧ٓؼَ. 

ِٜخ  خً ٗؼٌخعحِٓش ح٥خش٣ٖ ُي ؿخُزخً ٓخ طٌٕٞ ٓؼخ -ٙ ًُ ُٔؼخِٓظي ُْٜ. حٌُِٔش حُط٤زش طؤط٢ أُ

 ُٝٞ رؼذ ك٤ٖ.

َ ٓغئ٤ُٝخطي ًخكشً ػٖ ًَ ٓخ ٣ظذس ػ٘ي ٖٓ طظشكخص -7 ّٔ خظش أعِٞد حُل٤خس ح، ٝطل

 حُز١ ٬٣ثٔي ٣ٝظٞحكن ٝآٌخٗخطي.

 ًٖ ٓغظو٬ً ك٢ هشحسى ٓؼظٔذحً ػ٠ِ ٗلغي ك٢ كَ ٓش٬ٌطي. -8

خّ ٝهلش ٓغ رحطي طو٤ّْ ك٤ٜخ ٓشكِش ٝطغظؼذ ٧خشٟ أٗؼؾ هق ك٢ رذح٣ش ًَ ػ -9

 ٝأهٟٞ.
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 : انًدايهح:نثاا ثا

ٝٗؼ٢٘ رخُٔـخِٓش ٛ٘خ ح٩ؽشحء أٝ  ،حُٔـخِٓش سًٖ أعخط ٖٓ أسًخٕ ح٩ط٤ٌ٤ض

حُٔذ٣ق، ٝاٗٔخ ٢ٛ حٌُِٔش حُط٤زش حُز٤ًش حُظ٢ طوخٍ ك٢ ٓٞػؼٜخ كظلؼَ كؼِٜخ ك٢ ح٥خش. 

ٝأٗض رٔشحػخس  ،ذح٣شً ػ٠ِ ٓزذأ ٓشحػخس شؼٞس ح٥خشإ ػٔٞد حُغِٞى حُشحه٢ هخثْ ًِٚ ر

 شؼٞس ح٥خش٣ٖ رزًخء طلون ٗـخكخً حؿظٔخػ٤خً.

٫ طٌٖ ُـٞؿخً ك٢ عؼ٤ي ُظوزَّ ح٥خش ُي، كخُظٞدد ٦ُخش٣ٖ ٣٫ؼ٢٘ حُظضُق ُْٜ 

 ش.٣ّ أٝ حعظشػخءْٛ ٝاٗٔخ ٛٞ كؼَ ٝد١ ُط٤ق ٗلْٞٛ هخثْ ػ٠ِ حٌُزش٣خء ٝحُ٘ذ

٫ٝ طوظشٛخ ك٢ ٓل٤طي ، رغ٤طش ؽز٤ؼ٤ش ؿ٤ش ٓظٌِّلش٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُٔـخِٓش 

رَ ٣ـذ إٔ ٣غٔؼٜخ  ،ػ٠ِ حُٔوشر٤ٖ ٓ٘ي أٝ ٖٓ طؼِٞ ٓ٘خطزْٜ أٝ ُـ٘ظ دٕٝ ؿ٘ظ

ٓ٘ي ٖٓ ْٛ أهَ ٓ٘ي ٓ٘ضُش كٌِٔش ح٩ؽشحء ٝحُشٌش طلؼَ كؼِٜخ ػ٘ذ ٖٓ ٣وذّ ُي خذٓش 

ـُشْص ٓشطزظٚ.  ٜٓٔخ ط

 قىاػذ انًدايهح:ساتؼاا: 

ظخً ك٢ ٓـخِٓظي كِٖ طٌٕٞ ٓـخ٬ًٓ ُٖٝ طٞطِي إ ُْ طٌٖ طخدهخً ٓخِ

رَ ػ٠ِ حُؼٌظ ٖٓ رُي عظظشى أػشحً ع٤جخً ػ٘ذ ٓظِو٤ٜخ رؤٗي طظضُق  ا٠ُ ش٢ءٓـخِٓظي 

٤ُظ رخُؼشٝسس إٔ طٌٕٞ حُٔـخِٓش ٬ًٓخً ٓ٘طٞهخً رَ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٗظشس  ،ُٚ ٝطٔخُوٚ

 أٝ كشًش أٝ طؼز٤ش ٝؿٚ.

 ًٖ ُزوخً ك٢ هزٍٞ حُٔـخِٓش:

ٝاٗٔخ حشٌش ٓـخِٓي ٝحٗظوَ  ،ٓؼش ٫ ٣ـذ حُٞهٞف ػ٘ذٛخ ؽ٬٣ًٞ حُٔـخِٓش ٝ

 كٞسحً ا٠ُ ٓٞػٞع آخش ٝحكزس ح٩ؽخُش ك٤ٜخ إ ً٘ض طخكزٜخ ٧ٗي عظلشؽ ٓظِو٤ٜخ.

 سدّ سد حُلؼَ حُشحه٢ ُِٔـخِٓش حُشحه٤ش ػزخسس " شٌشحً ؿض٬٣ً" اهزَ حُٔـخِٓش ٝ

 ٓؼٜٔٞٗخ ػ٠ِ طخكزٜخ ٫ٝ طؼِّن ػ٤ِٜخ.

 :هٞحػذ حُشٌش حُغض

 كغخط.ح٩ًٖ طخدهخً ك٢ هُٞي ػزخسس حُشٌش ٝأكغٖ ُلظٜخ ٝحعٌذ ك٤ٜخ كشحسس  -ٔ
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 أػِٖ شٌشى رٞػٞف ٫ٝ طِلظٚ ػ٠ِ حعظل٤خء. -ٕ

أرًش حعْ حُشخض ٝأٗض طشٌشٙ ٝإ ًخٕ حُشٌش ُٔـٔٞػش ٫ طوَ شٌشحً ٌُْ ٝاٗٔخ  -ٖ

 عٔٚ.حطٞؿٚ ك٢ ًَ ٓشس رخُشٌش ُشخض ْٜٓ٘ ٝأٗض طِلع 

 شٌشٙ.ٗظش ك٢ ٝؿٚ ٖٓ طح -ٗ

 لغ ػٖ ح٧ش٤خء ٝحُٔ٘خعزخص ٝحُلشص ُشٌش ٖٓ كُٞي.حر -٘

 ٝؿٚ حُشٌش ا٠ُ ٖٓ ٣ٌٕٞ ك٢ أد٠ٗ طٞهؼخص شٌشى ُْٜ. -ٙ

 حُؼ٘خء ػ٠ِ حُلؼَ ٤ُٝظ ػ٠ِ حُشخض ٣ـ٘زي أك٤خٗخً حُٔـخِٓش حُشخظ٤ش:

ٝؿٚ حُؼ٘خء ا٠ُ رؼغ حُظلخط٤َ ك٢ ػَٔ ٣وذّ ا٤ُي. ٝارح ً٘ض ؿ٤ش سحٍع ػٖ  -

 ػذّ سػخى ٣ؼشػي ٬ُطٜخّ رخُ٘لخم. ٖٓ شؿْػ٠ِ حُحُؼَٔ رٔـِٔٚ كخُشٌش حُؼخّ ك٤ٚ 

سًض ػ٘خءى ػ٠ِ حُشخض رلؼَ ٓخ ػِٔٚ ٧ٝدحثٚ ٤ُٝظ ُشخظٚ، كٜزح ٣و١ٞ  -

 ػوخكش كغٖ أدحء حُؼَٔ ػ٘ذ ح٥خش٣ٖ.

حُٔوُٞزش حُـخٛضس ك٢ حُؼ٘خء ٝحرلغ ػ٘ذ ٖٓ طـخِٓٚ ػٖ خظِش  طـ٘ذ حُؼزخسحص -

 أٝ خظخٍ ؿ٤ش ٝحػلش ؿ٤ِش ٦ُخش٣ٖ.

 إذُكُد انؼًم:خايضاا: 

اط٤ٌ٤ض حٌُٔظذ: ٛٞ اط٤ٌ٤ض حُؼَٔ، ٌُٖ حُٔوظٞد رٚ ٛزٙ حُٔشس حُلـشس حُظ٢ 

 سرؼشح٣٧ـِظ ك٤ٜخ حُٔٞظق ٣ٝغظوزَ ك٤ٜخ ػ٬ٔءٙ...ارٕ ٓخ ٢ٛ حُوٞحػذ حُٔظزؼش دحخَ 

 ؿذسحٕ ٛزٙ؟

 حُظل٤ش ػ٘ذ حُذخٍٞ: -ٔ

طـخَٛ ح٧شخخص ػ٘ذ دخُْٜٞ حٌُٔظذ ػ٤ِي ٧ٍٝ ٓشس  ٢ء٤ُظ ٖٓ ح٤ُِخهش ك٢ ش -

 .(عخػ٢ رش٣ذ أٝ سث٤غخً ) ْٜٝػذّ طل٤ظْٜ ٜٓٔخ ًخٕ ٓ٘ظز
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كٖٔ حُخطؤ ح٫ٗظظخس ػ٘ذ  ،سث٤ظ حُؼَٔ ٝٓذ٣شس حٌُٔظذ أٝ حُغٌشط٤شسا٠ُ رخُ٘غزش  -

ٌُٖ حُٔزخدسس ربُوخء حُظل٤ش ٝحؿزش ػ٘ذ  ،٣ٌِلٜخ رٜخ ٓـ٢ء سث٤غٜخ ٝؽِذ أٍٝ ٜٓٔش

 س ٝؿ٤ضس ٖٓ حُضٖٓ ٣ِظوؾ ك٤ٜخ أٗلخعٚ.ٔذدخُٞٚ حٌُٔظذ ر

 حُغِٞى ك٢ ٌٓخطذ ح٥خش٣ٖ: -ٕ

٫ ٣خظِق ح٧ٓش ًؼ٤شحً ٛ٘خ ػٖ ػ٬هش حُٔؼ٤لش / حُٔؼ٤ق رضحثش٣ٜخ أٝ صحثش٣ٚ ك٢ أ١ 

خض كؤٗض حُؼ٤ق ٝٛٞ ٌٓخٕ رٔخ ك٤ٜخ ح٫عظوزخٍ ك٢ حُٔ٘ضٍ، كؼ٘ذٓخ طِـؤ ُش

ٝارح حعظذػ٤ض شخظ٤خً ٌُٔظزي كؤٗض حُٔؼ٤ق ٝٛٞ حُؼ٤ق أ١ إٔ ٛ٘خى  ،حُٔؼ٤ق

 طزخد٫ً ٨ُدٝحس رشٌَ دٝس١.

 ٝحؿزخص حُؼ٤ق: -ٖ

 ٌٓظذ ح٥خش٣ٖ.ا٠ُ ح٫ُظضحّ ٝح٫عظجزحٕ هزَ حُزٛخد  -

 ػذّ حُظظشف رشٌَ ٣ؼخ٣ن حُٔؼ٤ق ًٝؤٗي ك٢ ٌٓظزي أٗض. -

 ظزٚ أٝ ٝػغ حُلو٤زش.ػذّ ٗؼش ح٧ٝسحم ػ٠ِ ٌٓ -

ػذّ ح٩ؽخُش ك٢ ٝهض حُض٣خسس، ٝحطشى ُِٔؼ٤ق طلذ٣ذ حُٔذس، ٧ٗٚ ارح ًخٕ ٜٓظٔخً رٔخ  -

 طوُٞٚ كغ٤شؼشى رزُي.

 ٝحؿزخص حُٔؼ٤ق: -ٗ

 حُظشكخد رخُضحثش ٝطٞك٤ش حُشحكش ُٚ. -

ارح ً٘ض ٓشـ٫ًٞ ك٤ٌٔ٘ي ح٫عظؼخٗش رض٤َٓ / ص٤ِٓش ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد ٓذ٣شس  -

ٌُٔظذ حُو٤خّ ػ٠ِ حُلٞس ٝحُخشٝؽ ٫عظوزخُٚ ا٠ُ حٝػ٘ذ دخُٞٚ  ،٫عظوزخٌُُِٚٔظذ 

 ٝحُٔظخكلش رخ٣٧ذ١.

 طٞؿ٤ٜٚ رخ٩شخسس ٌُٔخٕ حُـِٞط. -
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ػ٘ذ خشٝؽ حُضحثش ٖٓ ٌٓظزي ٫ طظشًٚ ٣زٛذ رٔلشدٙ، ٝػ٤ِي رٔظخكزظٚ كظ٠ رخد  -

ٖ أؿَ ػٔخٕ حُٔظؼذ أٝ حُغ٬ُْ ٤ُظ كوؾ ٖٓ أؿَ ح٫ُظضحّ روٞحػذ ح٩ط٤ٌ٤ض ٝاٗٔخ ٓ

 ح٧ٓخٕ ُٚ.

 ٤ًق طٌٕٞ ٓٞظلخً ٓؼخ٤ُخً؟

 ٛ٘خى أٓٞس أعخط طـؼِي ٗخؿلخً ك٢ ٝظ٤لظي ِٓٔخً رآدحرٜخ ٝأطُٜٞخ.

 حؿؼَ حُؼَٔ سعخُظي. •

 إٔ ٣ٌٕٞ ؽٔٞكي ر٬ كذٝد. •

 ح٫سط٤خف حُ٘لغ٢ ك٢ حُؼَٔ. •

 ٬ٌصحُـ٤شس ٖٓ ٗـخكي ك٢ ػِٔي هذ طضػؾ ح٥خش٣ٖ ٝهذ طظغزذ ُي ك٢ ٓش •

 أٗض ك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘خ ك٬ طِظلض ا٤ُٜخ ٝحعظٔش ك٢ ػِٔي.

 ارح هٔض رؼِٔي ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ ك٬ طظٞهغ ًِٔخص حُؼ٘خء ٝحُشٌش. •

ارح ُْ ط٘ظلي حُٔئعغش حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ رخُظشه٤ش ك٬ ط٘ظظش ٜٓ٘خ رُي رَ ًٖ  •

 ؿش٣جخً ٝحؽِذ أٗض ٛزٙ حُظشه٤ش.

 كخٍٝ إٔ طظشه٠ دحثٔخً. •

 ؤًذ ٖٓ ؿذحسطي.ؽخُذ رلوٞهي رؼذ حُظ •

حُشخظ٤ش ٝحُؼخث٤ِش ا٠ُ ٓشًض ػِٔي، ٝارح كشِض  ٬ٌطي٫ ٣ـٞص إٔ طلَٔ ٓش •

 ٓشس، كٜزح ٫ ٣ؼ٢٘ ٜٗخ٣ش حُؼخُْ رَ حرلغ ػٖ ح٧عزخد ٢ً ٫ طلشَ ٓشس ػخ٤ٗش.

ك٢ كخٍ هطؼض ٝػذحً ٧كذ، كٌٖ ػ٘ذ ٝػذى ٝأِٝف رٞػذى ٧ٕ ٌٗؼي رٚ هذ  •

ذ ح٥خشٕٝ حُؼوش ري ٖٝٓ ػْ ا٠ُ حُلشَ ك٢ ٣ئد١ ري ا٠ُ حٌُزد، ٝػ٘ذ رُي هذ ٣لو

 حُل٤خس.

٘ظخكش، ٝحُزغخؽش، ٝحُٗخهش، ح٧كخٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظٜشى حُخخسؿ٢ ٫ثوخً دحثٔخً:  •

 ح٬ُٔرظ ػخد٣ش ٝؿ٤ش ٓزخُؾ ك٤ٜخ.ٝ
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ٍَ ػ٤ِْٜ أٝ طظلخخش ر٘غزي  كخكع ػ٠ِ حكظشحّ ٝطوذ٣ش ص٬ٓثي ك٢ حُؼَٔ ٫ • طظؼخ

حُلشٗغ٤ش كظ٠ ٝخخطش ح٤ٌِٗ٩ض٣ش، ٥ٝخش٣ٖ أٝ هشحرظي ١٧ ٓغئٍٝ. طؼِْ ُـش ح

 خظٞطخً ٓٞظل٢ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ٝحُٔشحعْ ٝحُظشش٣لخص.ٝ ،طغخػذى ك٢ أدحء ػِٔي

ُش شخظ٤ش طوّٞ رٜخ ؤكزحس إٔ طؼطش ا٠ُ حُزٌخء ك٢ ٌٓخٕ ػِٔي، كخُزٌخء ٓغ •

 ٫ طلخٍٝ ٓطِوخً. ،ٓغ ٗلغي

٤َُِ٘ ٖٓ ٗـخكخطْٜ ٫طٌٖ ٖٓٔ ٣٘ششٕٝ حُشخثؼخص رـشع ح٩عخءس ٦ُخش٣ٖ  •

 حُظ٢ ُْ طظَ ا٤ُٜخ أٗض.

رَ حعٔؼٜخ ٫ٝ طظلذع رٜخ  ،٫ طٌٖ ٖٓٔ ٣٘ششٕٝ حُشخثؼخص ُٔـشد حُؼشػشس •

 ٓطِوخً.

ػِٔي حُٞظ٤ل٢ ٣ـذ إٔ ٣ظْ رذأد ٝرًخء، ٫ٝ ٣ـٞص إٔ طشٛن ٗلغي ًٔخ ٫  •

 ٣ـٞص إٔ طِٜٜٔخ.

 .ح٥ط٢ػغ طخط٤طخً ُؼَٔ ح٤ُّٞ  •

 حُـذ كبٕ ُِـذ ػ٬ًٔ آخش.٫ طئؿَ ػَٔ ح٤ُّٞ ا٠ُ  •

ٖٓ حُؼشٝسس رٌٔخٕ إٔ طو٤ْ ػ٬هخص ؽ٤زش ٓغ ح٥خش٣ٖ رذٕٝ ط٤٤ٔض، ًٝزُي  •

ٓغ حُـٜخص رحص حُؼ٬هش حُظ٢ طشرؾ ٓئعغظي ٝٛزٙ حُـٜخص ٓظخُق ٓشظشًش طـ٘ذ 

حُٔضحؽ ٓغ ص٬ٓثي دحخَ حُٔئعغش حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ ٧ٕ ٛزٙ حُظظشكخص هذ طلوذى 

 حكظشحّ ح٥خش٣ٖ ُي.

رَ هذّ ُٚ أٗض حُلَ  ،طزٛذ ا٠ُ سث٤غي ُظطِذ ا٤ُٚ كَ ُٔشٌِش أٝ هؼ٤ش ٫ •

 ح٧ٗغذ ٝح٧كؼَ.

 ًٖ عش٣غ حُزذ٣ٜش ك٢ حُٔـخ٬ٓص. •

 كغٖ حُ٘طن ٝحٌُظخرش ٝح٩ؿخدس ك٢ حُظؼز٤ش. •

  ح٫عظوخٓش ٝحُذهش ٝحُ٘ضحٛش حُخِو٤ش ٌُغذ حُؼوش. •
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 انًشاخغ:

 انًشاخغ انؼشتُح:

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُلذ٣ؼش، حُٔطزؼش حُؼظش٣ش، 98ٗٔأرٞ عٖ؛ ٓلٔذ ارشح٤ْٛ،  -ٔ

 در٢.

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٓلخ٤ْٛ ٝٓٔخسعخص، دحس صٛشحٕ ٕٙٓٓؿٞدس؛ ٓللٞظ،  -ٕ

 ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ.

، ٕكـخد؛ ٓلٔذ ٤٘ٓش، أعخع٤خص حُشأ١ حُؼخّ، دحس حُلـش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ؽ -ٖ

 حُوخٛشس.

 ُؼخٓش، ؿخٓؼش رخرَ.، ٓوَ ػ٤ِٔش حُؼ٬هخص ح8ٕٔٓكغ٤ٖ؛ رذس ٗخطش،  -ٗ

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝ حُظطز٤ن، حٌُٔظذ ٕٕٓٓكٔٞد؛ ٓ٘خٍ ؽِؼض،  -٘

 حُـخٓؼ٢ حُلذ٣غ، ح٩عٌ٘ذس٣ش.

حُخضح٢ٓ؛ ػزذ حٌُش٣ْ أكٔذ، أعظ ػ٤ِٔش حُظلخٝع، ر٘خء حُٔلخٝع حُلؼخٍ،  -ٙ

 ٓظش، حُوخٛشس.

حُِز٘خ٤ٗش، حُخؼ٤ش١؛ ٓلغٖ، ط٤ٔ٘ش حُٜٔخسحص حُظلخٝػ٤ش، حُذحس حُٔظش٣ش  -7

 حُوخٛشس.

حُٔزخدة ٝحُظطز٤ن،  -، حُؼ٬هخص حُؼخٓش97ٖٔخ٤ش حُذ٣ٖ؛ كغٖ ٓلٔذ،  -8

 حُوخٛشس، ٌٓظزش ػ٤ٖ شٔظ.

د٣ل٤ض؛ أٗظ٢ٗٞ، ًظخد ًَ ش٢ء ٣ـذ إٔ طؼشكٚ ػٖ حُؼ٬هخص حُؼخٓش، طشؿٔش  -9

 كغخّ حُذ٣ٖ خؼٞس.

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝح٩ػ٬ّ ٖٓ 99ٖٔسشٞحٕ؛ كغ٤ٖ ػزذ حُل٤ٔذ أكٔذ،  -ٓٔ

 س ػِْ ح٫ؿظٔخع، ح٩عٌ٘ذس٣ش )ٓظش(، حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ حُلذ٣غ.ٓ٘ظٞ

، ح٩ػ٬ّ ٝحُشأ١ حُؼخّ، ٕٙٓٓحُشٓل٤ٖ؛ ػطخء هللا، ٤ٜٓٞد؛ ٗضحس، ٤ٜٓٞد،  -ٔٔ

 ٓ٘شٞسحص ؿخٓؼش دٓشن.

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝحُٔـظٔغ، حُوخٛشس، ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ 97ٙٔآخّ؛ ارشح٤ْٛ،  -ٕٔ

 حُٔظش٣ش.
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 دحسس حُؼ٬هخص حُؼخٓش، ؿخٓؼش دٓشن.، أٖٕٓصحٛش؛ ط٤غ٤ش، ٗخطش؛ ٓلٔذ،  -ٖٔ

 ، ح٩ػ٬ٕ ٝحُظش٣ٝؾ.ٕٙٓٓحُغؼ٤ذ؛ ٛ٘خء ػزذ حُل٤ِْ،  -ٗٔ

 ، ٗظش٣ش حُشأ١ حُؼخّ، رـذحد، دحس حُشئٕٝ حُؼوخك٤ش.99ٔٔع٤ٔغْ؛ ك٤ٔذس،  -٘ٔ

، حُظلخٝع ٝادحسس ح٧صٓخص، دحس ح٤ٓ٧ٖ ُِطزغ ٕٗٓٓحُغ٤ذ ػؼٔخٕ؛ كخسٝم،  -ٙٔ

 ٠ُٝ٧.ٝحُ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُوخٛشس، ٓظش، حُطزؼش ح

، حُٔذخَ ا٠ُ دسحعش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٕٙٔٓحُشٔش١؛ ٓلٔذ ٓشػ٢،  -7ٔ

 ٝح٩ػ٬ّ، حُوخٛشس، حُؼشر٢ ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ.

حُظ٬كخص؛ عخ٢ٓ، دٝس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ طط٣ٞش ػَٔ حُٔئعغش حُٔٞهل٤ش،  -8ٔ

 .7ٕٓٓرلغ ٓ٘شٞس ػٖ ٓئعغش ح٧ٝهخف ك٢ كٌٞٓش در٢، 

 ٓش: ط٘خػش حُوشٕ.، حُؼ٬هخص حُؼخٕ٘ٔٓحُطشحٝٗش؛ أكٔذ،  -9ٔ

 ق.ح٥ط٤، حُؼ٬هخص حُؼخٓش، حُوخٛشس، دحس 98ٕٔػزذ حُشك٤ْ؛ ٓلٔذ ػزذ هللا،  -ٕٓ

 .8ٖٓٗٔهللا رٖ عؼ٤ذ، حُٔغئ٤ُٝش ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُـض٣شس حُؼذد  حُؼز٤ذ؛ ػزذ -ٕٔ

، ح٧عظ حُؼ٤ِٔش ُِؼ٬هخص حُؼخٓش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ػخُْ حٌُظذ، 98ٖٔػـٞس،  -ٕٕ

 حُوخٛشس.

 ُؼ٬هخص حُؼخٓش أعظ ٝٓلخ٤ْٛ ٗظش٣ش.، ح7ٕٓٓرشؿٞع؛ ػ٢ِ،  -ٖٕ

 ، حُظلخٝع حُلؼخٍ ك٢ٖٕٓٓػل٤ل٢؛ طذ٣ن ٓلٔذ، عؼذ؛ ؿش٤ٖٓ كض٣ٖ،  -ٕٗ

 حُل٤خس ٝح٧ػٔخٍ، ٌٓظزش ػ٤ٖ شٔظ ُِ٘شش، ٓظش، حُطزؼش حُغخرؼش.

ٓذخَ ٓظٌخَٓ، دحس١  -حُؼ٬ف؛ سرخرؼش، حُظش٣ٝؾ ٝح٩ػ٬ٕ حُظـخس١  -ٕ٘

 ح٤ُخصٝس١، ػٔخٕ.

ٝحُظش٣ٝؾ حُظـخس١، دحس ح٤ُخصٝس١ ُِطزخػش  ، ح٩ػ7ٕ٬ٕٓٓحُؼ٬م؛ رش٤ش،  -ٕٙ

 ٝحُ٘شش، ػٔخٕ.

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُذ٤ُٝش، دحس ح٤ُخصٝس١ ُِ٘شش 9ٕٓٓحُؼ٬م؛ رش٤ش،  -7ٕ

 ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ.

 ػ٢ِ؛ ٓلٔٞد، حُٜضح٣ٔش؛ ٓلٔذ، ٓذخَ ح٠ُ كٖ حُظلخٝع. -8ٕ
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حُٔغئ٤ُٝش ح٫ؿظٔخػ٤ش  ،8ٕٓٓحُـخُز٢؛ ؽخٛش، حُؼخٓش١؛ طخُق ٜٓذ١،  -9ٕ

 8ٕٓٓح٧ػٔخٍ )ح٧ػٔخٍ ٝحُٔـظٔغ(، دحس ٝحثَ ُِ٘شش ٝأخ٬ه٤خص 

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ حُٔـخٍ حُظطز٤و٢، 9ٕٓٓ-8ٕٓٓهز٬ٕ؛ ٓشٝحٕ هز٬ٕ،  -ٖٓ

 دٓشن.

 ، حُوخٛشس، ٌٓظزش حُٔذ٣٘ش.998ًٔل٤َ؛ ػزذ حُٞٛخد،  -ٖٔ

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝحُخذٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش، حٌُٔظذ 998ًٔشي؛ ٓلٔذ رٜـض،  -ٕٖ

 ذس٣ش.حُـخٓؼ٢ حُلذ٣غ، ح٩عٌ٘

ٓلٔٞد، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن، حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ حُلذ٣غ،  -ٖٖ

 ح٩عٌ٘ذس٣ش.

، Facebook، ػٞسس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝحُظغ٣ٞن ػزش 7ٕٓٓرٌخس؛ ػٔخس،  -ٖٗ

 ح٫هظظخد٣ش حُغؼٞد٣ش.

، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ؿغش ح٫طظخٍ ٝحُ٘ـخف، دحس ٕٗٔٓٓطخٝع؛ ع٤ٔش،  -ٖ٘

 سدٕ.خصٝس١ ُِطزخػش ٝحُ٘شش، ح٤٧حُ

، حُذػخ٣ش ٝح٩ػ٬ٕ ٝحُؼ٬هخص حُؼخٓش، دحس ٓـذ١ٝ٫، 997ٔٗخطش؛ ٓلٔذ،  -ٖٙ

 ػٔخٕ.

حُٔلخ٤ْٛ ٝح٧عظ حُؼ٤ِٔش،  –، حُؼ٬هخص حُؼخٓش 99ٓٔٛخشْ؛ ص٢ً ٓلٔٞد،  -7ٖ

 رحص حُغ٬عَ ُِطزخػش ٝحُ٘شش، ح٣ٌُٞض.

، دٝس أؿٜضس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ ط٣ٌٖٞ 7ٕٓٓطشًغظخ٢ٗ؛ ػزذ حُؼض٣ض،  -8ٖ

 حُز٤٘ٛش، حُـٔؼ٤ش حُغؼٞد٣ش ُ٪ػ٬ّ ٝح٫طظخٍ.حُظٞسس 

، ٓزخدة حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ حُزِذحٕ 98ٔٔحُظٜخ٢٘ٓ؛ ٓخظخس، ٝآخشٕٝ،  -9ٖ

 حُ٘خ٤ٓش.

 حُـزخٕ، حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ عٞس٣ش، دحس حُشػخ ُِ٘شش، دٓشن. -ٓٗ

، ادحسس حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٕ٘ٓٓحُـٔخٍ؛ سحعْ ٓلٔذ، ػ٤خد؛ خ٤شحص ٓؼٞع،  -ٔٗ

 ٤ـ٢، حُذحس حُٔظش٣ش ُِ٘شش.حُٔذخَ ح٫عظشحط –
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ٝٓٔخسعخص، حٌُٔظزش  ٤ْ، حُؼ٬هخص حُؼخٓش: ٓلخٕٛٓٓٓؿٞدس؛ ٓللٞظ أكٔذ،  -ٕٗ

 حُٔشًض٣ش، ؿخٓؼش دٓشن.
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