
 

 

 العالقات العامةأخصائي 

 خصائصه ومؤهالته

 (6) السادسةاملحاضرة 

 د. والء حسين زريقا

: أهمية وظيفة أخصائي العالقات العامة:
ً
 أوال

      ت  امل  را 
و
 ا تمت

و
ًماًااااااااااملت  

و
ًا فهو يشبببببببببب ه الوتر من املؤكد أن أخصاااااااااات ا اامة تم اامتما  رئي يا

ومن ا   مة     الرأ   نغام الصببببببببببادقة الرببببببببببلية من الرأ  العام     ا   مةااذي   قي األالحسببببببببببا  

، اذاك فرن ااواجب أن تتوفر حوله كل نشبا  اتصبا أ أو  مالميا و املحوً األسات ا ا ااذي  داً  العام،

 ، ًام اتصاااتاملا مممل ا ترع ه من ا ااااسةة عراتمه األساااتساااملا     اجه  ت   فمله خصاااتمخ يااامصاااملا امات

  ت ت
و
 ا ق ت

و
ًاء الجرت ير امل قلات فأخصاااااات ا اامة تم اامتما  يب أن  اون  ًااااااتساااااات  تم اارأي اامتم اآ

ًت اتصاااتاملا ااًاااتسملي عات أن  تمتمي عتاالرا  عصااادأ اأمت ا  م  م  رته، اكرت  توجب  لمله أن  اون ما مات

 ااواضحا املمبرت ابتألسلوب ااصتيأ املؤثر مي الجرت ير.

 ويمكن أن تقسم متطل ات العمل فأ ميدان العالقات العامة     قسمين:

 الصفات وا كونات الشخصية. -أ

 اإلمداد العلمي. -ب

 

 

 

: الصفات وا كونات الشخصية لخصائي العالقات العامة:
ً
 ثانيا
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ًب      ال يمكن قياسببببببها ااالمت اناتاه  تلك ااصااااااتتم اا ا  عي تواد مي ااشاااااامخ ا د لمري اات ت

 صقلات، اه      كرت    :

 قوة الشخصية: -1

ااااااااي مواصاااااتتهات  ير أ ه من ااًااااااي ااتمر   لمات    لمتمل ت مي  ن  ذه ااصاااااتا  صااااامب تيد د ت 

اآلخر ن امن أ م   تصار ت  ًان امل ار اااقوام ااأل ت ا اي ا الحد  ، فصات ب ااشامصاملا ااقو ا  و 

 ااذي  وح  عت  ترام ا  ذب اا تس اه.

 الل اقبببة: -2

ًا،ام،  ًت     ااتيادم مي اآلخر ن اااتاأثير    آ ا تضاااااااااارن مااك ا سااااااااااتراتة  م  اآلخر ن فرن اه  ااقاد

 اائتعت أن االبت ا ااًت    أن تيًن الحد   عي أن تيًن اإل صتم كذاك.

 حب االستطالع: -3

 ن  تجا موظف اامة تم اامتما اادامرا  م  اململومتم تتسلب أن تاون اد ه اار با املًااااااااتررت    

ًاء الحقتمق ا   تتًير ت.تتبي مت   ري  واه من أ دام اااًع  ا

 ا وضومية: -4

ًت     اا  ر  م  األموً عت ري  ن ااااذام ااململوش ااشاااااااااامصااااااااااملااا ا اادم ااتيي  لجاااا يان  اه  ااقااد

ًه    ن ااتأثر   ااامو
و
أخرى، ا دم ااتيي     ااًااالوإ ااصاااداً األ اتم اا ساااتحتتجتم، عيمل   اون متمتتت

 ااشمص ا أا م تما ختصا.
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 الخيال الخصب: -5

 دمترد 
و
 عي ا ااتيت

و
 ًاتملحملت

و
ًجي مل  اإلاداع والقدرة مل  التخيل ن اامة تم اامتما ااًاات  رة ، ا

ًاته     اآلخر ن  بي اتختم ت.  اامة تم اامتما  يتتج أن  تصوً  تتمج  را

 الحس الفني: -6

تا ملعا  ن ااح ات  اإل ةما   ب أن  د ره ااذاأ االح  ااتيا ااا  ؤثر    اا تس،  ن  ذه ااصا

ًاسا اا يةة.  يبملمملا كرت  رعن ت رملتات  ن ير ق ااد

 الشجامة: -7

 متاأبماا     ة اا م  رتاه عاتلجراوً ا لملاه أن  اون 
و
ًجاي اامة اتم ااماتماا  اد  واجاه أااااااااااااات ات  ن 

ًام الحتبما ابًر ا  بي أن  تلت بمتم األموً من  ده، كرت أ ه  يتتج  م  ااشجت ا      اتختم ااقرا
و
يجت ت

 مواجاا اآلخر ن.   

 القدرة مل  االحتمال وا ثاارة:  -8

ال يؤد      نتائج سببرةعة واةببحة تتضااا الحتجا  م   ذه ااصااتا من  ون ا اات  اامة تم اامتما 

 عسملئا اا اوً. ال  ن أهدافه بعيدة ا دى

 قاالية الت  يم: -9

ًي  يتاتج  م  ت  ملم أ راتااه اترتااب امل ًجاي اامة اتم ااماتماا  ا يا ًي املتات اا ااه اتقًااااااااااملم ااو ت  ن  وا

  ااادمااات تاون األ ااادا   وتتضببببببببببببام  الحبببا بببة     الت  يماا ساااتء األااو اااا اح راااتش  ًااااااااااااب أ رملتاااات. 

 املواو ملا ه  أ دا   ير ملروسا كرت ه  الحتش    اامة تم اامتما.

   ااتمتمي    ب أن  اون من ماي األخةأ ااتتالا من صدأ اأمت ا اسرما جملدتالخالق الفاضلة:  -10

 مي اا تس، ألن  ذه ااصتتم توفر مصدا ملا ملوظف اامة تم اامتما أمتم الجراوً.

https://manara.edu.sy/


 

 

11-  :
ً
عتاتأكملد أن ما ا مئي اامة تم اامتما تيتتج  م  فري اجترتع  عسبمه ا تيً     أن يكون ا تماميا

   تما  ة تم جملدت مي اا تس، ابتاتتم  دًتسملي كًب ثقتام اتأ ملد م.

ًت     الهدوء:  -12 عتإلاتفا  م   و ه اجترتع    ب أن  تصف عت ستقراً اا تس ا اتاون اد ه ااقد

 ااصبر، ا دم ا  تمتش    ااتمتمي مي اآلخر ن.

 ًن ااتصر     ا ست تعا التغيرام ا سملرت   د األبمتم، فمل ب أن  اون  عملم     سرةع ال ديهة: -13

ستاب عات  ًر ا.
ُ
ًاته امل  اتختم  را

افر مهارات التوارل: -14 ًت الحد   ا ًن اإل صتم، عتإلاتفا  م   تو ًام االت ملا كرات سواء املات

ًام اغا الجًد.  مات

ًت     تيري اغط اامري:   ت  ألا -15 ااتيري اا  فقط امدي ااًت تم اااًتر، اا رت  م   ااقد

 اااتمتمي مي أيمتص من عائا أخرى اثقتفا أخرى    االبتس اااسمتم اااعةم.
و
 ا ختة  أ ملت ت
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: اإلمداد العلمي إلخصائي العالقات العامة:
ً
 ثالثا

    ت  ااو ت، ف ن اختصاااااتصاااااه  و ااقملتم   دار  وإمالمي ن املرتًس اح ااااات  اامة تم اامتما  و 

ً ا ااااارن م  را ا ًاااات م    تيقملق أ دافات، اذاك ف ن  عت تصااااتش عتت ت ين، كرت أ ه دمري    ا دت  يا

ً ا ااإل ةمملا  ًا ااااااا ا   ب أن  تضااااااارن اامد د من املواااااااااملي مت دًااااااات ده    أياء اظملتته اإليا   دايه ااد

التأ ملي ااملما المري    اامة تم اامتما ف ن املتمتً   لمله  ع  ت  ابتار م من  دم اجوي مناتج ميدي

 أن ماك د تري     اإلملتم عتملوااملي ااتتاملا:

 اللغة: -1

 
و
ًجي اامة تم اامتما مترع ت فملرت  عتبه  و  من االسبببببتعمال السبببببليم للغة سبببببواء  ب أن  اون 

مًاؤااملا اإلرارا       ي مت  صادً  ن أا   د  ملتمه عتقململم مت  عتبه اآلخران    يامرته، كذاك تتضارن 

 امل  را من اتصت م اارتن ااو ات اسةمتات من  مل  االغا.

 الكتااة: -2

 ن ااتأثير    اآلخر ن  و ميوً  ري اامة تم اامتما ااإلملتم عأصااااااااوش ااعتتعا  و االب ا األام     ماك 

ًي اإل ةمملا   ب أن تاون سالا امرتما سواء  ت   ت مذا ا أا مسبو ا.ااسر ق، فتملوا

 الصحافة: -3

ء   عتات ون ااكااااااحتملا كصااااااملت ا األخبتً ااجرا
و
ًي أن  اون اامتمي    اامة تم اامتما ملرت من ااضاااااارا

ااتيقملقتم ااملقتعةم اتير ر املقت م، كرت أن يبملما  رله ت مله     اتصااااااااااتش يامم عرجتش ااكااااااااااحتفا 

 
و
 ااسمت

و
 عسبملما اامري ااكحتا. اامل  رتم اإل ةمملا مرت  تسلب اية ت

 

 ملم ال فس: -4
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 ن ااتاأثير    األفااتً  تسلاب ممرفاا اا ت  ااة اااااااااار اا اياافي ساااااااااالوكاات امصااااااااااتيً ا ت ات اتم اكملتملا 

تاونات، امدى  وت ااموامي املمتلتا املاو ا اشاامصااملا ااتري     تتعيره اساالوكه، ا ذا  و مملدان ااملوم 

 اا تًملا.

 ملم اال تماع: -5

ااملوم دماش ااااااااااارن جرات اتم متمادي تؤثر    ساااااااااالوكاه اتتعيره ا    اإل ةم أن  تام يبملماا  ن ااتري 

 الجرت تم اأ رت  ا تصتش ا وت اارااعط ياخلات.

 اإلرادة: -6

 ا   فام م  رته امت   ري 
و
ً ا    لًملير أموً ا دته أا  ًجي اامة تم اامتما  م  املمرفا اإليا  يتتج 

ًه     ي ماك.  فمات اكملتملا تيقملق أ دافات  ايا

 االقتصاد: -7

ًاساااااا ااموامي ااًاااااتمدت    املجتري اأثر ت     امل  را امن أ م   من ااجبتم يامرت اامة تم اامتما ي

    توجمله ساااالوإ األفراي 
و
 مارت

و
ًا تلك ااموامي املؤثرام ا  تصااااتي ا، كرت أن ااداافي ا  تصااااتي ا تلمب يا

 اموا تام من ااقضت ت املسرا ا.

 أرول ال  ث العلمي: -8

ًأ  ت   ب أن لمترد     األسااااااااالوب ااملما    اامري، ا تضاااااااااا ماك   ن اامة تم اامتما اا تجحا كرت 

ًت ختصا     رلملا ااتمر      اارأي اامتم ا   عيوم  ملتس فمتاملا ااح ت  اإل ةما.  عصو

 اإلحصاء: -9

ا   ترعن أي عت   ااملوم من جري أن اظملتا اابي   و حجز األسااااااااااتس     رلملتم اامة تم اامتما 

اململوماتم اتبو هاات اتيلمللاات ااسااااااااااتخةص اا تاتمج يان اإلملاتم عاتألساااااااااااتاملاب اإل صاااااااااااتمملاا، ا متراد مااك    

امل  رتم ااعبيرت  م  ممرفا اسااتخدام ااعربملوتر     جراء اابيوم اختصااا عرامج ااتيلملي ا  صاات ا مئي 

SPSS اEViews.        

 

  

 

 

 

 انتهت احملاضرة
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