
 

 

 مبادئ العالقات العامة املتعلقة بممارسة النشاط

 (5) الخامسةاملحاضرة 

 د. والء حسين زريقا

 :مقدمة

إن استخدام وسائل اإلعالم الحديثة من تلفزيون وإذاعات وصحف وشبكات التواصل 

االجتماعي وأنترنت بأشككال  املختلفة أتا  للعالقات العامة ررصكة واسكعة تن تإكل إما جما  ر 

قإككككككك رةا اتمر ال ه ي عل   ا النشكككككككاط قوه التأا ر ع،ا الرأه العاما املنظمات في رترة زمنية 

وله ا من الالزم وضكككككككككككا الاكككككككككككوابن والقوان ن اللع تنظح ىشكككككككككككاط العالقات العامة  ل  تتفاد  

خطر اسكككككككككككت اللكك  من جهككة و ل  نطمسن إما أن املمككارسككككككككككك ن لكك  يلت مون بككاتسكككككككككككككا  والككدعككائح 

 اتساسية ملهنة العالقات العامة.

استتتتتتتتتتتالقاي اودل ايقتتتتدكت وان تتتتدكتتتتع مةتتتتا  اتتتت   ن ايل  تتتتا  ايلتتتتامتتتتة كة ن ومن 

استتتتتتتتتتال ا اوستتتتتتتتتتا ايااياة يا اداراا ازدادب ايإل كتدف االيملناخ املا م      ي  از ا  از  ت 

 زةارسة اينشاط:

 املسؤولية االجتماعية للمنظمات.-1

 ا ترام رأه الفرد واإليمان بقوة الرأه العام.-2

 د عن التكتح وإتباع سياسة كشف املعلومات للجمهور.االبتعا-3

 االلت ام بمبادئ اتخالق السليمة. -4

 العالقات العامة تبدأ من الداخل إما الخارج. -5

 استخدام أسلوب البحث العلمع. -6

 العالقات العامة وظيفة استشارية. -7

 وريما ي،ي شر    ه املبادئ بالتفإيل:
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 يلة ظةا :ازستوياة االجاةا اة  -1

 من البيئة االجتماعية املحيطة بهاا رهع تستمد من تلك البيئة 
ً
إن أية منظمة تعتبر جزءا

عناصكككككككر الحياة والبقاءا ول لك تقا علوها مسكككككككؤولية املسكككككككا مة في ررا ية ذلك املجتما وت ه  

 لها وتقديح املإكككلحة ال
ً
 أسكككاسكككيا

ً
عامة املنظمة بمسكككؤولي ها   ه مما ي عل خدمة املجتما  درا

و و تور ر سكككككككككككلعة أو خدمة بأراكككككككككككل مسكككككككككككتو  ممكن و ما يتالءم و اجات وأذواق جمهور اا 

وإضككارة إما ذلك املسككا مة بكل وسككيلة ممكنة في ررا املسككتو  الحياتا ترراد املجتما كتقديح 

املنح الكدراسكككككككككككيكة والقيكام بكالكدراسككككككككككككات واتبحكا  ملعكالجكة مشككككككككككككا كل املجتماا كمكا أن برام هكا 

 ب أن تهدف إما تثقيف املجتما بإككككككككورة عامة وال تقتإككككككككر ع،ا التعريف باملنظمة اإلعالمية ي

وكسككككب تأييده لهاا واإليمان باملسككككؤولية االجتماعية يتاككككمن مراعاة الإككككال  العام ووضككككع  في 

 املقام اتول من قرارات املنظمة.

 احمل اخ رأف ايفقد واإلكةان يق ة ايقأف ايلاخ: -2

وأ مية التعامل الناج  مع  يعتبر الدعامة اتسكككككككاسكككككككية لكارة راإليمان بقوة الرأه العام 

برامج العالقات العامة. ينبغي ع،ا املنظمة أن تسكككككككككككتخدم اتسكككككككككككاليب العلمية الحديثة للبحث 

عما يدور في الرأه العام وأن تبن  برام ها ع،ا ضوء ما يت ما لديها من تيارات وات ا ات للرأه 

دات ومكا يعبر عنك  من ومو كات ورتبكات وتوقعكاتا كمكا أن العكاما ومكا يسكككككككككككوده من تقكاليكد وعكا

املنظمة ال ينبغي أن تقف مكتورة اتيده ت اه الرأه العام بل علوها أن تسعا لتوجوه  وتبإ ره 

وتحويلك  إما جوانب الخ را وأن تتتعكد ب  عن العكادات الفكاسكككككككككككدة البكاليكة واملعتقكدات الخراريكة 

 ت .اللع ال تتفق ما رو  العإر ومقتايا

تطور املفهوم في عككالح املنظمككات الحكوميككة والإكككككككككككنككاعيككة والت ككاريككة اللع تقككدم خككدمككاتهككا 

 عن الخدمة أو السككككككلعة 
ً
وسككككككلعها للجما  ر وتلت م برأه الجمهور روهاا ر ن  ان الجمهور راضككككككيا
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 سكككعت 
ً
 لالسكككتمرار في تقديمها بنفأل اتداء والجودةا وإن  ان الجمهور سكككاخطا

ً
 ان ذلك  ارزا

ات إما تحسككك ن الخدمة أو السكككلعة لتتناسكككب ما رتبات وأذواق الجما  را و ان الشكككعار املنظم

 ع،ا  ق 
ً
 .The clients are always Rightاملرروع في   ه املواقف "إن العمالء دائما

 االيالاد  ن ايا ات وإ داع سااسة  شف ازلل ما  يلجةه ر: -3

اإلدارة التقليدية في القرن املاضككككككاعا أما  لقد  ان التمسككككككك بالسككككككرية و جب املعلومات  و أسككككككلوب

  البيت املإنوع من الزجاج ال ه يكشف عما بداخل  لكل ناظر. املنظمةاإلدارة الحديثة ر نها تعتبر 

راملنظمة العإرية تعمل في النور وال تخفا أه معلومات عن ىشاوها إال اتسرار املتعلقة 

باإلنتاجا والإكككككككككككرا ة بحد ذاتها تحمل ع،ا الثقة في املنظمة بينما يدعو التكتح إما إاارة الريبة 

والشككككككككككك من  ولهاا و  ا املبدأ يسككككككككككاعد ع،ا تعزيز مكانة املنظمة و و في الحقيقة اسككككككككككت ابة 

أسككككامككككاع من  قوق الفرد نإككككت علي  الئحة  قوق اإلىسككككان ومعظح دسككككات ر الدول و و  لحق

 ق الفرد في الحإكككككككول ع،ا املعلوماتا والإكككككككرا ة  ي وايا املدنية الحديثة رالكاتب يإكككككككار  

 القراءا واإلداره يإار  الجمهور والسياماع يإار  شعب  و ك ا. 

 االلت ام بمبادئ اتخالق السليمة:  -4

أ داف ىشككككاط العالقات العامة  و إعطاء املنظمة )ةككككخإككككية( بت بيت صككككفات إن أ د 

إىسككككككككككككانيكة لهكا في أذ كان الجمهورا كك لكك تكدعو رلسكككككككككككفكة العالقكات العكامكة املنظمكة إما االلت ام 

بمبادئ اتخالق  الن ا ة والإكدق والعدالةا و ك ا رهع ال تخدع الجمهور وال ت شك  بل تسكعا 

نة وليأل باتقوال رقنا رالعالقات العامة  ي سككككككلوم وإعالم.. إما كسككككككب اقت  بالقدوة الحسكككككك

رالجانب السكككككككلو ا يتمثل في االلت ام باملثل واتخالق السكككككككامية في ت نب املنظمة  ل مما يشككككككك ن 

 في معامالتهح ما الجمهور وفي 
ً
سكككككككككمع ها والعمل ع،ا أن يعكأل جميا موظفوها ويتح ذلك أياكككككككككا
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 والجانب اإلع
ً
الما  و اسكتخدام  ارة وسكائل اإلعالم واالتإكال لتوضكيح  ياتهح الخاصكة أياكا

وتفسكككككك ر ىشككككككاط املنظمة وتحليل رد رعل الجما  ر نحو اا والعالقات العامة الناجحة  ي اللع 

 تستند أقوالها ع،ا اتعمال أو  ي ترجمة لتإررات جديرة باإلعجاب وأعمال تستحق التقدير.

 لخارج:العالقات العامة تبدأ من الداخل إما ا -5

 
ً
واملقإككككككود ل لك أن املنظمة اللع ترما إما الحإككككككول ع،ا رضككككككا  الجمهور واقت  علوها أوال

روها من عمال وموظف ن تن  ؤالء إذا  انوا سككككعداء في عملهح   ضتتتتةن روتتتتال ومقة ايلاملينأن 

  ولها عن وريق معامل هح للنا  في أاناء عملهح وك لك 
ً
 ويبا

ً
ما املنظمة ر نهح يعكسكككككككككككون أارا

 ي أ اديثهح ع ها في عالقاتهح الشخإية.  ف

وع،ا العكأل من ذلك ر ن العامل ن املت مرين والسككككاخط ن في أية املنظمة ب مكانهح  دم 

برامج العالقات العامة من أسكككككاسكككككها بتإكككككرراتهح وأقوالهح اللع يمكن أن تترم أسكككككوأ اتار لد  

يأتا عن وريق إتباع املنظمة النا  من  ولهحا وتحقيق سكككككككعادة العامل ن ورضكككككككا ح في عملهح 

سكككككككككياسكككككككككات عادلة للتوظيف والترريا والتدريب والتنقالت واإلجازات وت ر اا وع،ا املنظمة أن 

تهتح أياككككككككككككا بتور ر ظروف عمككل مرضكككككككككككيككة وضكككككككككككمككان املوظف ن في  ككالككة املر  وال جز ملنحهح 

 لعملكك  االسكككككككككككتقرار في عملهحا رمعككاملككة املوظف املعككاملككة الكريمككة وا ترامكك  ت علكك  متحم
ً
سككككككككككككا

وملنظمت  ك لك ي ب ع،ا املنظمة القيام ب عالم موظفوها عن جميا أ وال منظم هح وىشككاوها 

باستمرار تن ذلك يعمل إما زيادة اق هح روها وررا كفاي هح في العمل باإلضارة إما جعلهح قادرين 

 ع،ا إعطاء املعلومات الصحيحة عن املنظمة للجمهور الخارجي.
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 البحث العلمع:استخدام أسلوب  -6

ما ازدياد وعي الجما  ر وانتشكار الثقارة العامة وأدوات االتإكال رقد أصكبح إىسكان   ا 

العإككككككر ال يؤمن بصككككككحة اتشككككككياء إال إذا شككككككا د ا أو ملسككككككها أو ت وقها أو تحقق م ها بما ال يدع 

 للشككككككا له ا أصكككككبحت مهمة التأا ر في  رائ  مهمة شكككككاقة وعسككككك رةا وال بد أن تعت
ً
مد ع،ا م اال

اإلقنكاع والتشكككككككككككويق واالسكككككككككككتمكالكة و ك ا بكالطبا يتطلكب االسكككككككككككتفكادة من الكدراسكككككككككككات العلميكة في 

 سيكولوجية الفرد والجماعات وعلح النفأل وعلح االجتماع وعلح السلوم اإلداره.

و ما أن العالقات العامة عملية ذات ات ا  ن تعتمد ع،ا اإلعالم الإككككككككاعد من الجما  ر 

وع،ا اإلعالم الهابن من  نام إما الجما  را وتعتمد ع،ا الفعل وع،ا تلقا رد إما إدارة املنظمة 

الفعلا وع،ا الفهح املتبادل واالسككككككككت ابة املباشككككككككرة واإلي ابية من جانب الطرر ن يإككككككككبح إذن 

 من اختإككككاصككككات العالقات العامةا وال بد أن 
ً
 أسككككاسككككيا

ً
قيا  وتحليل الرأه العام اختإككككاصككككا

العالقككات العككامككة والطرق اإل إكككككككككككككائيككة ومنككا   البحككث العلمع  يتح ذلككك بككاسكككككككككككتخككدام بحو 

املتعارف علوهاا وذلك لكا تأتا نتائج البحث بالدقة والصكككككككككككحة اللع تمكن من أخ  ا ب دية في 

 توجي  وتعديل سياسات املنظمة.

 العالقات العامة وظيفة استشارية: -7

املنظمكككة بكككدور الجهكككة يمكن تشكككككككككككتيككك  دور العالقكككات العكككامكككة بكككالنسكككككككككككبكككة ل دارة العليكككا في 

االسكككتشكككاريةا  يث أن مدير العالقات العامة ينصككك  اإلدارة وىشكككجعها ع،ا اتخاذ السكككياسكككات 

والقرارات اللع تالقي القبول من الجمهور ويح ر ا من اتخاذ السككككككككككياسككككككككككات اللع ال يرضككككككككككا  ع ها 
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ول سككككككككياسكككككككة الجمهور ولكن  ال يتمكن من إلزام تلك اإلدارة  ي اللع تقرر اتخ  بالتوصككككككككيات  

املنظمكككة وإجراءات و ككك ا ال يعنع أن و كككدتككك  رهو ياكككككككككككا البرامج اإلعالميكككة وينفككك  كككا في  كككدود 

 السياسات وامل  انيات اللع تاعها اإلدارة العليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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