
 

 

 صلة العالقات العامة بفنون 

 االتصال األخرى 

 (4) الرابعةاملحاضرة 

 د. والء حسين زريقا

 :العالقات العامة والدعاية: 4-1

، كما تتفق معها في بعض النقاط.
ً
 جوهريا

ً
 تختلف العالقات العامة عن الدعاية اختالفا

الجهود التي تبذل  لغييي  رراء الاذاو ومعغقذدا    واملقصووووووووووووه بوالودعوايوة  ي ع وا ة عن  

  .بالضيط والسيطرة واسغخدام شتى األساليب للوصو  إلى ذلك

 ويمكن بيان نقاط الخالف بين العالقات العامة والدعاية من خالل الجدول اآلتي:

 الدعاية العالقات العامة م

1- 

تقوم على خدمة املصووووووواحة العامة، ووضووووووو  

مصووووووووووووواووحوووووة الووجوومووهووو  فووي املووقوووووام األول فووي 

 سياساتها وأعمالها 

تووولووووواول الىوووووووووووووويووو ووورة عووولوووى عوووقوووول 

الجماهير وهفعها إلى سوووووووولو  معين 

يوخووووودم ألورا  الوجوهوووووة الو و  توقووم 

بالدعاية هون مراعاة مصوواحة تل  

 الجماهير 

تعتموووود على ا عالم الصووووووووووووووواه ، أ    ووووووووووور  -2

الحقائق واملعلومات بأمانة وهقة مما يؤه  

إلى نتوائ  إياوابيوة لصووووووووووووال  املجتم  ب  ووووووووووور 

 الثقافة والتوعية 

تووووا وووز عووون تووو ويووور الوووحوووقوووووائووووق ال تووو

واسوووووووووووووتووهووالل عوووا ووف الووجوومووووواهوويوور 

ر  ولورائو هوووووا موموووووا يوؤه  إلوى توخوووووديوو

 الجماهير وشل تفكيرهم 

تىوووووووووووووواعووود على تثنيووو  م ووواه  األخال  أل هوووا  -3

بالتزامها بتل  امل اه  تعمل كقدوة حىوووووونة 

 لألفراه 

تقوه إلى هدم امل اه  بأساليبها لير 

 الىليمة 
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4- 

نتووائاهووا بعوود  تعموول للموودى ال ويوول وت هر

فترة زمنيوووة، و ي عمليوووة   وووووووووووووواط هائم من 

   ا ات املن مة

تهودف إلى تلقيق أهوداف سووووووووووور عوة 

ووقتيووة وال تهتم بووالنتووائ  ال عيوودة، 

فوووووالووجوومووووواهوويوور البووووود أن تووكوو  ووووووووووووف 

الووووحووووقوووووائووووق لووووكوووون بووووعووووود أن توووو ووووون 

 الدعاية قد حقق  ألراضها

 ريق ذو اتاواهين في  ال تكتفي بوصيصووووووووووووال  -5

ى األفراه، بل تىوووووىى إلى  سوووووالإلها ا عالمية إل

الوووووتوووووعووووورف عووووولوووووى  هوه الوووووفوووووعووووول تووووواووووواهووووووهووووووا 

 واالسترشاه بها في توجيه سياسة املن مة

ترك  جهوههوووا على األفراه لحملهم 

على اعتنووا  فكرة معينووة أو اتخوواذ 

سووووووووووولو  معين أ  أ هوووا ذات اتاوووا  

 واحد

 ي فلىوووووووووووفوووووة مننثقوووووة عن الوووووديمقرا ويووووووة  -6

وقوووووائموووووة على م ووووواهيهوووووا في احترام أ  الفره 

وحقه في الوصوووول إلى الحقيقة لاملة في لل 

 ما يؤثر على حياته 

تقوم على تهيير األف وووا  عن  ريق 

الىي رة والضهط وإثا ة الحماس 

والوتوعصوووووووووووووووو  لووووو لووووو  فويو  تورتو ووط 

 بالن م االس  داهية 

 لعالقات العامة والدعاية:أوجه الشبه واالتفاق بين ا

 من الفنون الحووديثووة لووه قواعوود وم وواه  وقوتووه  -1
ً
 من العلوم وفنووا

ً
أصووووووووووو ع لوول م همووا علمووا

 الهائلة في التأثير على األفراه والجماهير.

لل م هما ي ناول ه اسوووووووووووة نفىوووووووووووية الفره وسووووووووووولو  الجماعات وكيفية التأثير في ذل  على  -2

 أسس علمية.

 الم لتلقيق ألراضه.لل م هما يىتعين بوسائل ا ع -3

ممكن املقا نة بين   وووووووواط العالقات العامة والدعاية من خالل افترا  أن شووووووووركة ما  مثا :

تىوووووووووووىى إلى تقوية مرك ها في أذهان العمالا في أسوووووووووووواقها الحالية واملتوقعة وكىووووووووووو  والاهم 

هول ملنتااتها وخدماتها، فصذا لان  تل  ال ركة تقوم ب ل  عن  ريق عر  الحقائق لاملة 

ما يتعلق بها هون تلريف أو م الهة وهون إبراز ملاسووووو ها إخفاا مىووووواويها فص ها تقوم ب  ووووواط 

 
ً
 نفىووووووووووويا

ً
عالقات عامة، في  تتر  للعمالا حرية ت وين  أيهم تااهها هون مما سوووووووووووة ضوووووووووووه ا

 عليه.
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إذا ما سوو  الدعاية في  تقوم بتلويل اآل اا إلى صووالحها فتن  وور من املعلومات ما يخدم أما 

ذلوو  الهوودف وتخفي لوول مووا يقف في  ريق ذلوو  في  ت ووالح في تصووووووووووووير ملوواسووووووووووو هووا وال تعترف 

بعيوبهووووا، و ي توووودف  العميوووول إلى سووووووووووولو  معين إلى اتخوووواذ موقف معين، وال تتر  لووووه حريووووة 

املفاضووولة بين منتااتها ومنتاات شووورلات منافىوووة، بل تؤكد له أن منتااتها  ي األفضووول على 

 ا  ال .

 العامة واإلعالن )أوجه االخغالف(:: العالقات 4-2

 ا عالن العالقات العامة م

تهودف إلى التعريف بواملن موة ك ول وتع ي   -1

سووووووووووومعإلهوووووا وم وووووانإلهوووووا في املجتم  في  تني  

فكرة املن مووة وهو هووا في خوودمووة الجمهو  

 واملجتم  ال   ت تم  إليه

يوووووووهووووووودف ا عوووووووالن إلوووووووى زيووووووواهة 

امل يعات فهو يرك  على الىوووول  

والخوودمووات ال   تقوم املن مووة 

 بصنتاجها 

ت هر املن موووووة على حقيقإلهوووووا، في  مر ة  -2

عووواكىووووووووووووووة عن املن موووة لاجمهو ، وتنقووول 

 صو ة الجمهو  لإلها ة

يرك  ا عالن على املحووووواسووووووووووون 

 ويتهاض ى عن العيوب 

تووووووه توتولوموس احوتويووووواجوووووات الوجوموهوو  و لو وووووا -3

 وترشد املن مة للتصرف على ضويها 

قووووود يووووودفوو  ا عووالن الووفووره إلووى 

 ال يلتاجها 
ً
 شراا سلعا

ت ون  ريقة ال  وووووور على شوووووو ل معلومات  -4

 من الجمهو  
ً
ووووافيوووووا  لو

ً
أو أخ وووووا  بهم عووووودها

بدون مقابل، على أسووووووووووواس أهمية األخ ا  

 للقراا 

ا عالن ع ووا ة عن شوووووووووووراا حيز 

سوواا لان مىواحة في يوحيفة 

 في ا ذاعة أو التلف يون أو وق
ً
تا

 فهو  سالة مدفوعة الثمن

تقوم بعر  املعلوموووات واألخ وووا  من لير  -5

ضووووووووووهط على وسووووووووووائل ا عالم حول كيفية 

   رها 

يوعو وي املوعولون بوعوض الوحوقوو  

مثل تلكمه في صيالة ا عالن 

و ريقووة   ووووووووووور  وم ووان ووقوو  

   ر 
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  وووووووووووووووأت للتخفيف من اآلثووووا  الىووووووووووول يوووووة  -6

لإلنتاج الضووووووووووخم، وتقوية الصوووووووووولة والثقة 

 بين املن مة وجماهيرها 

  ووووووووووووووووأ ا عالن ن ياوووووة  ووووواهرة 

ا نتوووواج الضوووووووووووخم للعموووول على 

 تىويق الفائض

 أوجه االتفا  بين العالقات العامة وا عالن:

وليس زيواهة  تىوووووووووووتخودم العالقوات العواموة ا عالن لوأحود أسوووووووووووواليبهوا ولكن لهر  ا عالن -1

امل يعات، فمن الصوووووووووووع  ته ية لافة أ  ووووووووووو إلها عن  ريق األخ ا  فتقوم بصن ال ا عالن 

 ألخ ا  الجمهو  بما تريد.

تىووتفيد العالقات العامة من خةرة ا عالن في ميدان ال لو وه اسووة الجماهير، فأبلا   -2

 ال ىويق والرأ  تهتم بالفره ونوازعه و ل اته.

 من ا عالن والعالقات العامة يىعيان إلى زياهة  صيد املؤسىة، األول يمكن القول إن        
ً
كال

 في زياهة امل يعات والثا ي في زياهة  صيدها من التأييد وال عو  ال ي  تااهها.

 مثال:

 في ماال ا عالن والعالقات  
ً
 من مىوووووواحيق التن يف تما س   ووووووا ا

ً
شووووووركة ت ت  أنواعا

 بوواسووووووووووومووه في وسوووووووووووووائوول ا عالن وتوز   العووامووة يتضووووووووووومن املجووال األول 
ً
ا عالن عن منتاوواتهووا كال

امل  وووووووووووو ات ولصوووووووووووق ا عالنوات وتوز   عينوات ماوانيوة م  التركيز في لول ذلو  على مميزات تلو  

 املنتاات وتفوقها على ليرها من مىاحيق التن يف.

.  أمووا   ووووووووووووواط العالقووات العووامووة فووصن هوودفووه التعريف بوواملن مووة ك وول وليس بمنتوجوواتهووا فقط

فيتضووووومن إصووووودا  أفالم وثائقية قصووووويرة تصوووووو  معامل ال وووووركة و ر  ا نتاج ووسوووووائل  عايإلها 

ملن ىووووووووووو مهوا ثم الخودموات ال   تؤهيهوا للماتم  عن  ريق مىوووووووووووواهمإلهوا في املجوالين االقتصوووووووووووواه  
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واالجتماعي، أما فيما يتعلق بمنتوجاتها فترك  على  ر  اسووووتعمالها وأفضوووول ال ر  لالسووووتفاهة 

 م ها.

كما قد تصووووود  ال وووووركة مالة  ىوووووائية على املو فات ومىوووووؤوالت الجمعيات ال ىوووووائية 

و بات ال يوت تتضووووووووومن ه   املجلة مقاالت وأخ ا  تهم املرأة با ضوووووووووافة إلى املواضوووووووووي  املتعلقة 

بالتعريف باملن مة وهو ها في التخفيف عن لاهل  بات ال يوت، كما يمكن أن تن م ال وووووووووووركة 

ات ملصوووووووووووا عها ال الع ال ائرين على ات اعها ال ر  الحديثة في املحاف ة على سوووووووووووالمة عمالها زيا  

 و فاهيإلهم واهتمامها بمراعاة الجان  الصحي في منتااتها ق ل أ  اعت ا   خر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتهت احملاضرةا  
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