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  الهقدهة

 

إن اإلنسان بطبٌعته ال ٌعٌش فً عزلة عن الناس، بل تقتضً ظروف الحٌاة االتصال 
باآلخرٌن والتعاون معهم، وفً أثناء هذا االتصال باآلخرٌن والتعاون معهم، أما أن ٌترك 
الشخص أثراً حسناً لدى بقٌة الناس وأما أن ٌترك أثرا سٌبا، فإذا ترك أثرا حسنا ساعده هذا 

ه بسرعة وبؤقل مجهود والعكس صحٌح. وهكذا فتكٌف األفراد و الجماعات على قضاء أعمال
 مع الواقع االجتماعً أمر مهم وضرورة ال غنى عنها من اجل الصالح العام. 
كذلك األمر بالنسبة ألٌة منظمة فهً ال تعٌش بمعزل عن الجمهور وعن المجتمع المحٌط بها، 

ن وجود عالقات طٌبة بٌنهما و تعرف كل منها فهً تحتاج إلٌه وهو ٌحتاج إلٌها، وال بد م
على أهمٌة الدور الذي تقوم فً المجتمع، و بدون الصالت الطٌبة بٌن المنظمات و بٌن 
الجمهور المتصل بها أو المجتمع المحٌط بها ال ٌمكن لهذه المنظمات أن تضمن لنفسها السالم 

ها و بٌن جمهورها و المجتمع و االستقرار، و كلما كبر حجم المنشآت بعدت المسافة بٌن
المحٌط بها، و أصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة آراء اآلالف أو مالٌٌن األفراد و الجماعات، 
 لكً ترسم سٌاستها بما ٌالبمهم، ثم تقوم بشرحها لهم بغٌة كسب ثقتهم و احترامهم و تؤٌٌدهم. 

هور وكسب ثقته وتؤٌٌده، كما أن الحكومات الدٌمقراطٌة تسعى إلى التعرف على رغبات الجم
ألنه هو الذي سٌقوم بتنفٌذ السٌاسات التً ترسمها وعلٌه ٌتوقف زوالها أو بقابها، فلقد 
تشابكت مصالح الناس و تباٌنت رغباتهم وزادت العالقات االعتمادٌة بٌن المنظمات، كما 

جماعات، زادت قوة الرأي العام وأصبحت الحاجة ملحة لفهم دوافع و مطالب األفراد و ال
كسب تؤٌٌد وتعاون و ثقة اآلخرٌن عن طرٌق االقتناع، جزءاً من العمل الٌومً وأضحى 

للمدٌر فً أي نوع من أنواع المنظمات، سواء كانت اجتماعٌة أو دٌنٌة أو سٌاسٌة أو 
اقتصادٌة، إذ أدركت هذه المإسسات أنها ال ٌمكن أن تحقق نجاحا إذا عاشت بعٌدة عن 

 فسها عنه. الجمهور أو عزلت ن
مهمة إقامة عالقات طٌبة  -ومن هنا نشؤت الحاجة فً عصرنا الحالً إلى إسناد هذه المهمة

إلى أشخاص متخصصٌن فً هذه الناحٌة، وبذلك أنشبت إدارة  -بٌن منشاة و جمهورها
العالقات العامة فً الوزارات والمنشآت المختلفة، والتً أصبحت من ضرورٌات وقتنا 

 الحاضر. 
نب آخر أصبح الرأي العام ٌلعب دوراً مهماً فً المجاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة ومن جا

واالقتصادٌة، وبات من الضروري التعرف على عوامل تكوٌن وتنشٌط الرأي العام، 
 والوسابل المإثرة فٌه، وكٌفٌة توجٌهه والتؤثٌر فً مساراته. 

لٌوم مجالٌن مهمٌن فً العمل خالصة القول أن العالقات العامة والرأي العام ٌمثالن ا
اإلعالمً، لذا ٌنبغً التعمق فً دراستهما، والتعرف على الوسابل اإلعالمٌة المناسبة للتؤثٌر 

 فٌهما. 
ت العالقات تلخٌصاً ألهم المفاهٌم والدراسات التً تناول الطالبفً هذه المحاضرات سٌجد 

  . والرأي العام لعامةا
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  العالقات العاهة هفهوم
 

قرابة نهاٌة القرن التاسع عشر، وشاع  Public Relation ظهر مصطلح العالقات العامة

استخدامه فً منتصف القرن العشرٌن، وتعددت تعرٌفاته، وبالرغم من شٌوعه فً أوساط 
األعمال إال أنه كان ٌستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات مما ألبسه 

 Webster’s New Collegiate)وبستر غموضاً وإبهاما، فها هو قاموس

Dictionary ٌعرف العالقات العامة بؤنها مجموعة من النشاطات تقوم بها هٌبة أو اتحاد )

أو حكومة أو أي تنظٌم فً البناء االجتماعً، من اجل خلق عالقات جٌدة وطٌبة وسلٌمة مع 
دمٌن وحملة األسهم، الجماهٌر المختلفة، التً تتعامل معها، كجمهور المستهلكٌن والمستخ

 وكذلك الجمهور بوجه عام، وذلك لتفسٌر نفسها للمجتمع حتى تكتسب رضاه. 
واهم ما أشار إلٌه هذا التعرٌف هو انه لم ٌقصر العالقات العامة على نوع معٌن من 
المإسسات أو األجهزة أو على نوع معٌن من المهن، بل انه أوضح أن العالقات العامة 

مإسسات واألجهزة المختلفة، سواء كانت حكومٌة أو غٌر حكومٌة، تمارس فً كافة ال
صناعٌة أو تجارٌة أو خدمٌة أو غٌرها، كما أن هذا التعرٌف اهتم بتوضٌح الهدف من 
العالقات العامة، وهو تكوٌن عالقات طٌبة بٌن تلك المإسسات وبٌن الجماهٌر التً تتعامل 

فً النهاٌة رضى المجتمع الذي تعٌش فٌه.  معها أو تتصل بها، حتى تكتسب تلك المإسسات
كما أن هذا التعرٌف لم ٌغفل نوعٌة الجماهٌر، سواء كانت الجماهٌر الخارجٌة)ممولٌن أو 

 مستهلكٌن( أو الجماهٌر الداخلٌة، أي أولبك العاملٌن فً هذه المإسسات. 
ت، واستخدام وٌإخذ على هذا التعرٌف أنه اعتبر العالقات العامة نشاط من جانب المإسسا

كلمة نشاط فٌه خلط بٌن مفهوم العالقات العامة واستخدامها كمرادف لبعض وظابفها مثل 
اإلعالم والدعاٌة واإلعالن عن المنظمة، ولكن مفهوم العالقات العامة أوسع واشمل من 
مفهوم هذه المصطلحات، كما أن هذا التعرٌف اعتبر العالقات العامة نوعا من النشاط 

دون أن ٌضفى علٌها طابع الفن أو العلم، فهو لم ٌحدد األسس العلمٌة التً تقوم اإلنسانً 
علٌها العالقات العامة، باعتبار أن العالقات العامة ال تقوم على االرتجال، بل أنها تقٌس 
 وتحلل وتخطط وتنفذ وتتابع وتقٌم، وٌتطلب القٌام بها أخصابٌٌن مدربٌن على عملٌاتها. 

اعتبرت العالقات العامة جهوداً تبذل لكسب الجمهور، فقد عرفها  ومن التعرٌفات ما
)كرٌستٌان( بؤنها الجهود التً تبذل للتؤثٌر على الجمهور عن طرٌق وسابل اإلعالم المختلفة، 
حتى تكّون لدٌها فكره صحٌحة عن المإسسة فٌساندونها فً أزماتها وٌعضدونها فً أهدافها 

 وٌشجعونها فً نشاطها. 
معهد العالقات العامة بؤنها الجهود المخططة والمقصودة والمدعمة إلٌجاد التفاهم وعرفها 

 والثقة والمحافظة على التفاهم المتبادل بٌن المنظمة وجمهورها. 

ٚلذ عشـت اٌجّع١ة اٌذ١ٌٚة اٌعاللات اٌعاِة بأٙا ١ًٚفة اداس٠ة دائّة ِٕٚظّة تحاٚي 

مك ِع ِٓ تتعاًِ اٚ ٠ّىٓ اْ تتعاًِ ِعٗ اٌّؤعغة اٌعاِة اٚ اٌخافة عٓ هش٠مٙا اْ تح

اٌتفاُ٘ ٚاٌتأ١٠ذ ٚاٌّؾاسوة ، ٚـٟ عب١ً ٘زٖ اٌؽا٠ة عٍٝ اٌّؤعغة اْ تغتمقٟ سأٞ 

ٌتحم١ك ج١ّع اٌجّٙٛس اصاء٘ا ٚاْ تى١ؿ ِعٗ بمذس االِىاْ ع١اعتٙا ٚتقشـاتٙا 

 اٌّقاٌح اٌّؾتشوة .
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 الهفاهيم الهتصلة بالعالقات العاهة
 
 العاهة والعالقات اإلنسانية:  العالقات -1
 

ٌوجد اختالف بٌن العالقات العامة والعالقات اإلنسانٌة، فالعالقات اإلنسانٌة تركز على 
العنصر البشري واالعتبارات اإلنسانٌة، وتهتم بالتكامل بٌن األفراد فً محٌط العمل 

صولهم على بالشكل الذي ٌدفعهم وٌحفزهم إلى العمل بإنتاجٌة عالٌة وبتعاون، مع ح
 إشباع حاجاتهم الطبٌعٌة والنفسٌة واالجتماعٌة. 

وتعنً مراعاة االعتبارات اإلنسانٌة فً العمل أن تؤخذ اإلدارة فً اعتبارها المطالب 
 األساسٌة لإلنسان فً الحٌاة. 

( أن العالقات اإلنسانٌة تشٌر إلى عملٌات حفز األفراد فً موقف  Scottوٌرى )سكوت

ٌإدي إلى الوصول إلى توازن فً األهداف ٌعطً المزٌد من معٌن، بشكل فعال 
اإلرضاء اإلنسانً، كما ٌساعد على تحقٌق مطالب المشروع، أي تإدي العالقات 
اإلنسانٌة إلى ارتفاع فً اإلنتاجٌة، وزٌادة فً الفعالٌة التنظٌمٌة، وأفراد سعداء ٌشعرون 

 بالرضا عن أعمالهم. 
 أهداف ربٌسٌة للعالقات اإلنسانٌة هً:  وٌمكن أن نستخلص مما سبق ثالثة

 أ ـ أن تعمل على تنمٌة روح التعاون بٌن األفراد والمجموعات فً محٌط العمل. 
 ب ـ أن تحفز األفراد والمجموعات على اإلنتاج. 

 ج ـ أن تمكن األفراد من إشباع حاجاتهم االقتصادٌة والنفسٌة واالجتماعٌة. 
ذه األهداف، فان النتٌجة تكون نجاح المجهود الجماعً فإذا تمكنت اإلدارة من تحقٌق ه

لألفراد فً محٌط العمل، ولذلك ٌمكن تعرٌف العالقات اإلنسانٌة باختصار بؤنها تنمٌة 
 مجهود جماعً منتج للمشروع ومنتج لألفراد فً الوقت نفسه. 

 
 العالقات العاهة والشؤوى العاهة :  -2

ون العامة، فقد جرت بعض الهٌبات على إنشاء ٌوجد خلط بٌن العالقات العامة والشإ
أجهزة تقوم بنشاط العالقات العامة، وتطلق علٌها خطؤ تسمٌة إدارة الشإون العامة. 
والشإون العامة تعنى موضوعات مختلفة تختلف باختالف الناس، وهً تعنى األمور 

جالس النٌابٌة، التً تهم الرأي العام، مثل األمور السٌاسٌة والحكومٌة، وانتخابات الم
وكذلك العالقات مع المجتمع المحلً، ومشاكل الهجرة، والتوطن، وسٌاسة األسعار 

 وغٌرها. 
 Publicوفً حدود هذا المفهوم تدرس الجامعات بالخارج ضمن برامج )الشإون العامة

Affairs والمشاكل الدولٌة، والموضوعات الهامة المعاصرة، والعلوم السٌاسٌة )

     ، ومفهوم واإلدارة العامة. وهكذا ٌبدو االختالف بٌن مفهوم )الشإون(واالقتصادٌة، 
 ) العالقات( التً تعنً كما أوضحنا سلفا)االتصاالت(. 
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  العالقات العاهة واإلعالم -3
 

ٌُقصد باألعالم نشر الحقابق واآلراء واألفكار بٌن جماهٌر الهٌبة والمإسسة، سواء 
لمإسسة، ومن وسابل اإلعالم األساسٌة الصحافة الجمهور الداخلً أو الخارجً ل

واإلذاعة والسٌنما والتلفزٌون والمحاضرات والندوات. ولقد سبق أن رأٌنا أن أحد 
تعارٌف العالقات العامة ٌرى أنها إعالماً وإقناعاً ٌقدم إلى الجمهور، ومجهودا ٌبذل من 

منظمة وجمهورها. أجل تحقٌق التوافق والتكامل بٌن اتجاهات وتصرفات كل من ال
والحقٌقة أن اإلعالم ٌعتبر جزءا أساسٌا وأداة مهمة من أدوات العالقات العامة المختلفة 

 فً برامجها لتحقٌق أهدافها. 
 
 العالقات العاهة واإلعالى  -4
 

تستخدم حمالت اإلعالن العدٌد من وسابل االتصال مستهدفة بذلك الوصول إلى أكبر 
عن بٌع بؤقل األسعار، وتختلف العالقات العامة عن عدد من المشترٌن لإلعالن 

اإلعالن من ناحٌة أن هذا األخٌر ٌلجؤ إلى شراء مساحة فً دورٌة من الدورٌات، أو 
جزء من الوقت فً اإلذاعة والتلفزٌون، وذلك من اجل التعبٌر عن وجهة نظر أو 

جهة نظر الناشر أو اإلعالن عن بٌع المنتجات والخدمات، التً قد تتفق أو ال تتفق مع و
 المذٌع، وذلك ألن القارئ أو المستمع ٌستقبل رسالة مدفوعة األجر. 
وقد تعطً بعض اإلعالنات سمعة طٌبة للمصنع أو السلع أو الخدمات، ولهذا فان 
اإلعالن ٌعد عامال مساعدا لبرامج العالقات العامة. ومع ذلك فان اإلعالن ٌختلف عن 

 لعب دورا ملموسا فً برنامج العالقات العامة. العالقات العامة، وإن كان ٌ
 
 العالقات العاهة والدعاية  -5
 

البعض بٌن العالقات العامة والدعاٌة، وٌرجع هذا الخلط إلى اتحاد أهدافها، وهو  ٌخلط
االتصال بالرأي العام ومحاولة بلورته وتعدٌله والتؤثٌر فٌه. فالدعاٌة هً أحد أنواع 
االتصال والتؤثٌر، تستخدم كقوة للسٌطرة على أفكار أفراد المجتمع وتوجٌههم الوجهة 

استغالل عواطفهم وغرابزهم، وٌتم ذلك من خالل وسابل التً حددت لهم عن طرٌق 
االتصال العامة، مثال ذلك حٌن تنظم إحدى الشركات حملة دعابٌة لتغٌٌر مفهوم الناس 
من طبٌعة السلعة التً تنتجها، فحٌن ثار جدل حول مدى اتفاق مشروب الكوال مع 

 وقت ذاك إلى تنظٌم الشرٌعة اإلسالمٌة، سارعت الشركة المنتجة لشراب البٌبسً كوال
حملة دعابٌة من خالل وسابل النشر العام للتؤكٌد على صالحٌة وطهارة للمشروب، 

 دون أن تفصح عن شخصٌتها. 
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 أههية العالقات العاهة
 

تبرز أهمٌة العالقات العامة فً أن المنشآت الصناعٌة تنتج العدٌد من السلع التً تهدف 
لمستثمرٌن، وهً فً ذلك ترتبط بالموردٌن إلى إٌصالها إلى أٌدي المشترٌن وا

والمنشآت األخرى، التً تتعاون معها، وتمدها باحتٌاجاتها المختلفة، باإلضافة إلى 
احتٌاج جمهورها الداخلً، الذي ٌتمثل فً الموظفٌن والعمال، إلى من ٌربطهم بالمنشؤة 

 وأهدافها وٌحببهم فٌها، وٌزٌد من إخالصهم ووالبهم لها. 
مٌة العالقات العامة فً أنها تإدى وظٌفة مهمة وحٌوٌة لإلدارة العامة، إذ وتظهر أه

أصبح من واجب اإلدارٌٌن أن ٌخبروا الجماهٌر بسٌاستهم، وٌجّسوا نبض الرأي العام 
قبل هذه السٌاسات، ومن حقهم أٌضا أن ٌرّدوا على النقاد وٌبرروا تصرفاتهم التً 

 تشغل الرأي العام. 
إلى العالقات العامة على اثر التغٌٌر الكبٌر الذي حدث فً وقد ظهرت الحاجة 

المجتمعات الحدٌثة، فقد تمٌز المجتمع الحدٌث بتغٌرات واسعة فً شكله وتكوٌنه 
  ولعل أهم هذه التغيرات:وطبٌعته من النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة. 

 
مجتمعات الدٌمقراطٌة، وهذا ازدٌاد كبٌر فً قوة ونفوذ الرأي العام خاصة فً ال -1

التطور فً تزاٌد مستمر من عام إلى آخر، فحتى تستمر الحكومات فً الحكم البد من 
أن تبذل محاوالت لكسب ود الجماهٌر الشعبٌة. وتؤٌٌد الجمهور للحكومة وثقته فٌها 
ومحبته لها عامل أساسً لنجاح الحكومة، وتحاول الحكومة المساهمة فً تكوٌن رأي 

لٌم واعً، عن طرٌق عملٌات اإلخبار الصادقة، الهادفة إلى تعلٌم الجمهور عام س
الطرق السلٌمة للحصول على الخدمات التً تإدٌها األجهزة الحكومٌة. وبذلك تسعى 
الوزارات والمصالح والهٌبات الحكومٌة المختلفة إلى تحقٌق التفاهم بٌنها وبٌن 

قد ظهرت قوى مختلفة، تحاول كل منها الجماهٌر المتعاملة معها. فضالً عن ذلك، ف
جذب الرأي العام لها مثل النقابات المهنٌة المختلفة، واالتحادات والفرق التجارٌة 

وغٌرها. لذلك كان البد من االهتمام بالرأي العام، ودراسته  التعاونٌةوالجمعٌات 
والتعرف على خصابصه وتوجٌهه الوجهة الصحٌحة، مما فٌه صالحه وصالح المجتمع 
ومنظماته، كذلك الحال بالنسبة للمإسسات، فحتى تنجح فً أعمالها البد أن تكون على 

 تباشر فٌه نشاطها.  اتصال دابم بالجماهٌر التً تتعامل معها والمجتمع الذي
 
توسع حجم المإسسات الصناعٌة والتجارٌة وازدٌاد التنافس بٌنها، فؤصبح وجود  -2

الشركات الضخمة، ذات التجهٌزات اآللٌة الكبٌرة، التً ٌعمل علٌها آالف العمال، 
وتنتج إنتاجا ضخما من السلع، وتتعامل مع المالٌٌن من البشر فً بقاع العالم المختلفة، 

ظاهر المجتمع الحدٌث. هذه التغٌرات فً حجم المإسسات جعلها فً حاجة ماسة من م
إلى أن تحقق اتصاالت سلٌمة بهذه األعداد الكبٌرة من الجماهٌر المختلفة، وان تنظم 

 برنامجا وترسم خططا، تسٌر فً ضوبها، فً مجال العالقات العامة. 
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العمال أنفسهم فً نقابات  فً ظل هذا التحول الصناعً والتجاري الضخم، نظم -3

واتحادات تجمع كلمتهم وتدافع عن مصالحهم، وأصبحت هذه النقابات فً األمم 
الصناعٌة المتحدث الرسمً باسم العمال، وأصبح لها من القوة والنفوذ ما جعل أصحاب 
األعمال ٌخشون بطشها وٌقبلون مراضاتها. وتتبع النقابات لتحقٌق مطالب العمال 

: طرٌق الضغط على أصحاب األعمال مستخدمٌن فً ذلك اإلضراب، طرٌقٌن، أوال
أي إقناع الرأي العام حتى ٌلمس أفراده عدالة قضٌتهم، فٌنضم  –ثانٌا : طرٌق اإلقناع 

إلى صفوفهم، و ٌضغط بدوره على أصحاب األعمال والشركات لتحقٌق مطالب 
مواجهة ضغط النقابات  العمال. و فً هذه الحالة البد ألصحاب األعمال والشركات من

بضغط مماثل، ومقاومتها بنفس السالح الذي شهرته فً وجهها، وهو اكتساب الرأي 
العام، والشك أن الغلبة فً النهاٌة ستكون لمن ٌفوز بثقة الرأي العام، وهكذا تبدو أهمٌة 

 ودور العالقات العامة. 
الزراعة إلى االعتماد التحول الذي حدث فً المجتمعات، من اعتماد اقتصادها على  -4

على الصناعة، صاحبه تحول أٌضا فً السكان أنفسهم، فانخفضت نسبة سكان الرٌف، 
وارتفعت نسبة سكان الحضر والمدن، وأصبح هذا التحول ٌحتاج إلى جهود إعالمٌة 
 ضخمة لمواجهة التغٌر االجتماعً والعمل على استقرار المجتمع و تحقٌق مصالحه. 

عالم و النشر تطوراً ضخما، نتٌجة للتقدم الفكري والفنً والتقنً تطورت وسابل اإل -5

الكبٌر، فهناك تطور تقنً فً الطباعة، وفً إخراج الصحف و المجالت، كما ظهرت 
وسابل إعالم لم تكن معروفة فٌما مضى، كاألفالم السٌنمابٌة والرادٌو و التلفزٌون، مما 

الجماهٌر المختلفة، واستخدام الوسابل سهل من مهمة العالقات العامة فً االتصال ب
 المالبمة مع الجماهٌر المتنوعة، وفً األوقات المناسبة. 

 

 

 اهداف العاللاخ العامح

 و ٌمكن تلخٌص تلك األهداف فً اآلتً : 
للدولة، وتعلٌم الجمهور  ى توعٌة الجماهٌر باألهداف العامةتهدف العالقات العامة إل -1

ولٌته فً تنفٌذها. كما تهدف المنظمات إلى التوعٌة بؤهدافها، عن السٌاسة العامة، ومسإ
وأسلوب وعمل ونوع نشاطها وخططها للجماهٌر. كما تسهل التنسٌق بٌن مجهودات 
األفراد، فعندما ٌعرف كل شخص فً المجموعة األهداف المطلوب الوصول إلٌها، 

للتقوٌم و الرقابة، طالما  فإنهم ٌعملون متعاونٌن فً الوصول إلٌها. وُتعد األهداف مقٌاس
إنها تحدد المطلوب عمله. و تإدي أٌضا إلى عملٌات تعدٌل استراتٌجٌات المنظمة، 
وهكذا فإن انعدام الهدف أو عدم وضوحه و تحدٌده ٌعتبر أحد العوامل األساسٌة التً 

 تفشل كثٌراً من الجهود فً هذا المجال. ومن هذه األهداف ما ٌؤتً:
 رابدة فً صناعة ما فً بعض األسواق الممتازة.  أن تكون الشركة -أ

 أن تجعل المستهلك ٌشعر برضا مستمر و متزاٌد فً األسواق الحالٌة والجدٌدة.  -ب
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 أن تنتج ربحاً مناسبا، بحٌث تستطٌع أن تدفع عابداً معقوالً لحملة األسهم، وان توفر  -ج
 لموارد الالزمة للتوسع واستقرار الشركة فً المستقبل. 

أن تعتبر الشركة أو المنظمة عنصراً إٌجابٌاً وصالحاً فً المجتمع الذي تعمل فٌه،  -د
 وتزٌد إحساسها بالمسبولٌة االجتماعٌة تجاه الجماهٌر المختلفة، والمجتمع بصفة عامة. 

 تحقٌق السمعة الطٌبة للمنظمة وتدعٌم صورتها الذهنٌة.  -هـ 
 
قات طٌبة، وزٌادة فرص التفاهم المتبادل ـ تهدف العالقات العامة إلى إقامة عال2

والتوافق واالنسجام بٌن المنظمة والجماهٌر، سواء كان هذا )الجهور داخلٌا( كالعاملٌن 
بالمنظمة حتى ٌشعرون بالرضا واالرتٌاح، وترتفع الروح المعنوٌة بٌنهم، فٌرتفع 

مج كبٌر للتثقٌف إنتاجهم، وٌنمو إحساسهم باالنتماء، وٌتؤتى ذلك عن طرٌق تنفٌذ برنا
واإلرشاد، وآخر للتدرٌب على األعمال الجدٌدة، وتحسٌن ظروف العمل، ووضع نظام 
عادل منصف مناسب للتعوٌض، والتثبت من أن األجور وغٌرها من مزاٌا العمل، 
تتناسب مع متوسط األجور الصناعٌة أو تفوقها، وإفهامهم حقٌقة ما ٌدور حولهم، 

موظف فً مكتب فخم بٌنما ٌجلس آخر فً مكتب اقل وتعرفهم لماذا ٌجلس هذا ال
فخامة. ولماذا ٌرتدي العمال هذا النوع من المالبس دون غٌره. وعموما فان العمال 
ٌنبغً أن ٌتمتعوا بظروف عمل صحٌة ووسابل للراحة، والبد من أن تحترم آرابهم 

القات العمل ومقترحاتهم. والوصول إلى الجمهور الداخلً لٌس أمراً صعبا، حٌث إن ع
توفر اتصاالً ٌومٌاً، باإلضافة إلى تشجٌع األنشطة الثقافٌة واالجتماعٌة والصالت 
واألنشطة الرٌاضٌة، وحل للمشكالت الخاصة بالعاملٌن، وٌبدأ هذا االتصال من اإلدارة 
العلٌا. وٌمكن أن ٌكون االتصال على كافة المستوٌات اإلدارٌة فً المنظمات الكبٌرة 

على السواء، وٌتمثل )الجمهور الخارجً( فً اتحادات العمال والمستهلكٌن والصغٌرة، 
والموردٌن والموزعٌن، والبنوك ومنافذ البٌع والتصرٌف، وكذلك أفراد المجتمع حٌث 
من الممكن إقامة المستشفٌات و المدارس و المساجد. و ٌمتد التوافق إلى عالقاتها 

بٌن المنظمات على المنافسة الشرٌفة، و عدم بالمنظمات األخرى، حتى تعتمد العالقات 
هدم جهود المنظمات األخرى، و تإدي برامج العالقات العامة دورا كبٌرا فً التوفٌق 
بٌن المٌول المتباٌنة لألفراد والجماعات، وتعمل على تعدٌل االتجاهات السلبٌة لدى 

اء الجماهٌر و اتجاهاتها الجماهٌر إلى اتجاهات إٌجابٌة بناءة، كما أنها تنقل أفكار و آر
نحو المنظمة إلى اإلدارة، و تقوم بنصحها و إرشادها حتى تتمكن من تعدٌل سٌاسة 
المنظمة و خططها بما ٌتناسب مع ما تتوقعه الجماهٌر من هذه المنظمة. و ٌمتد التوافق 

 و االنسجام الذي تسعى إلٌه العالقات العامة إلى عالقتها مع أجهزة اإلعالم. 
عى العالقات العامة إلى القٌام باألعمال المتنوعة التً تقوم بها اإلدارات األخرى تس -3

ومساعدتها. فهً تقوم مثال بمساعدة إدارة العالقات الصناعٌة باجتذاب الممتازٌن من 
الموظفٌن و العمال. وهً تشجع االتصال بٌن المستوٌات العلٌا فً اإلدارة والمستوٌات 

تساعد إدارة المبٌعات فً تروٌج منتجات المنظمة، سواء الدنٌا، وبالعكس. وهً 
 المنتجات الحالٌة أو الجدٌدة. 
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تهدف العالقات العامة إلى رفع الكفاٌة اإلنتاجٌة بتوفٌر العامل المادي والمعنوي،  -4

وزٌادة الفوابد التً تعود على أصحاب الشركة وعمالها ومستهلكً منتجاتها والجماعات 
وذلك عن طرٌق وضع برنامج لتحسٌن المصانع والمنتجات، التً تعمل فٌها، 

واالستغناء عن اآلالت البالٌة وتنفٌذ برنامج لتركٌب احدث أنواع اآلالت، وكذلك العمل 
على إنتاج السلع الجدٌدة فً اقرب موعد ٌتناسب مع االنتهاء من االختبارات الالزمة، 

 لتوزٌع. وإعادة تنظٌم األعمال المكتبٌة، و زٌادة منافذ ا
تهدف العالقات العامة إلى إقامة عالقات ودٌة مع المساهمٌن، وهإالء ٌنحصر  -5

اهتمامهم فً تؤمٌن استثماراتهم والوقوف على أحدث تطورات اإلنتاج والمشروعات 
التوسعٌة واألسواق الجدٌدة، ومن ثم ٌنبغً إحاطتهم علماً بجمٌع خطط الشركة 

ما ٌنتظر أن ٌعود علٌهم من منفعة، من حٌث ضمان ومشروعاتها، مع تعلٌلها وتبٌان 
 أموالهم المستثمرة، ومن حٌث فابدة كافٌة لرأس المال. 

وٌمكن التعرف على رغبات المساهمٌن بوسابل متعددة، فمثالً اجتماعات الجمعٌات 
العمومٌة تهٌا للشركة فرصة طٌبة للتحدث مع المساهمٌن واإللمام بوجهة نظرهم، 

طبات التً ٌرسلها المساهمون إلدارة الشركة ٌمكن معرفة كثٌر من كذلك من المخا
الرغبات، واآلراء، وقد تلجؤ بعض الشركات لعمل استقصاء آلراء المساهمٌن 
ورغباتهم عن طرٌق إرسال قابمة بالبرٌد تحتوي على عدد من األسبلة لإلجابة علٌها، 

ت العامة، عن طرٌق مقابالت أو ٌمكن توجٌه هذه األسبلة بواسطة مندوبً قسم العالقا
 شخصٌة، وال ٌعنً ذلك مقابلة كل المساهمٌن، بل ٌكفً اخذ عٌنة ممثلة لهم.

ـ تهتم العالقات العامة بتلقً رغبات الموزعٌن ومالحظاتهم ومقترحاتهم خاصة فٌما 6

ٌتعلق بطرٌقة التعببة أو التغلٌف أو الوزن أو طرٌقة التشكٌل والعرض، والموزعون 
االتصال بٌن المإسسة والعمٌل، وهم كل من ٌتعامل مع السلعة، من وقت هم حلقة 

خروجها من المصنع إلى أن تصل إلى ٌد المستهلك. وكثٌراً ما كانت قراراتهم 
واتجاهاتهم ذات اثر حاسم فً مستقبل المإسسة الصناعٌة، ومن ثم ٌقع على عاتقهم 

العامة على تهٌبة أسالٌب كسب ونجاح المإسسة أو فشلها، ولهذا تحرص العالقات 
 االتصال المباشر بٌنهم وبٌن المإسسة. 

ـ تهتم العالقات العامة بإنشاء الصالت الطٌبة بٌن المستهلكٌن والمإسسة، وذلك ألن 7

التروٌج للمإسسة ٌإدي إلى التروٌج للسلع. والشك أن المستهلك هو سٌد السوق، فمن 
اجل المستهلك تنتج السلع، وبفضل المستهلك تدور عجلة اإلنتاج، وبتشجٌع المستهلك 

لمنتج، ومن ثم البد من االستجابة إلى رغباته، فهو قوة وإقباله على السلعة ٌعٌش ا
 ربٌسٌة تإثر فً نجاح الشركات أو فشلها. 

ـ تهدف العالقات العامة إلى تنمٌة الشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة والقومٌة لدى  8

المواطنٌن، ومساعدتهم على تحمل المسإولٌة فً رسم السٌاسة العامة للمنظمة، وحل 
 مشاكلها. 
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  تنظين إدارة العالقات العاهة داخل الوؤسسة
 تختـ ـمو ال ،تغ١ّتٙا ِٓ ٠ظٙش ٚوّا اٌعاِة اٌعاللات إداسة أْ عبك ِّا الحظتُ

 اٌذاخ١ٍة باٌعاللات أ٠نا تٙتُ ٚإّٔا ، ـمو اٌخاسج١ة ٚاٌجّا١٘ش اٌّؤعغة ب١ٓ باٌعاللات

 اٌزٞ باٌؾىً إٔتاجٙا تيٛس أْ ال٠ّىٓ ـإٔٙا ،اٌعا١ٍِٓ ب١ٓ اٌّؤعغة ٔجاح أعاط ٟ٘ اٌتٟ

 .   ِٕاـغ١ٙا عٍٝ ٠ٚتؽٍب عّالء٘ا ٠شمٟ

 ِٓ تتأٌؿ اٌتٟ اٌعاِة اٌعاللات إلداسة اٌذاخ١ٍة اٌتمغ١ّات عٓ عباسة ٘ٛ اٌذاخٍٟ ٚاٌتٕظ١ُ

 اٌعا١ٍِٓ جّٙٛس ب١ٓ اٌعاِة ٌٍعاللات اٌذاخ١ٍة بإٌؾاىات بّجّٛعٙا تمَٛ اٌتٟ اٌٛحذات

  . اٌّؤعغة ـٟ

 اٌّؤعغات أؼٍب أْ إالّ اٌذاخ١ٍة اٌعاِة اٌعاللات ٌذائشة ثابتة تمغ١ّات تٛجذ ال أٔٗ ٚسؼُ

 اٌعاِة اٌعاللات ٚظ١فة بٙا ٌتؽيٟ اٌتا١ٌة اٌّجاالت ـٟ ِتخققة ٚحذات تؾىً اٌىبشٜ

  : ٟٚ٘ اٌذاخ١ٍة

 ِٕجضات عٍٝ اٌعا١ٍِٓ إىالع ـٟ تف١ذ ٚ٘زٖ)   اٌّعاسك ،اإلعالٔات ،اٌذاخٍٟ اإلعالَ

 ٚتع١ّك ِع٠ٕٛاتُٙ سـع بٙذؾ ٚرٌه(   ـ١ٙا اٌعا١ٍِٓ بجٙٛد إال تحممت ِا اٌتٟ اٌّؤعغة

 . بّؤعغتُٙ ـخشٚاٌ باالٔتّاء ؽعٛسُ٘

 

 العوامل المؤثرج في اختيار الشكل التنظيمي إلدارج العاللاخ العامح :

  

 1- حجم المؤسسح

 ،جّٙٛس٘ا ٚٔٛع ،أحجاِٙا ـٟ تختٍؿ اٌّؤعغات أْ ج١ّعاً ٌذ٠ٕا اٌّعشٚؾ ٌّٓ إٔٗ

 حغب اٌعاِة اٌعاللات دائشة ـ١ٗ تٛمع أْ ٠جب اٌزٞ اٌّىاْ ـٟ ٠ؤثشاْ األِشاْ ٚ٘زاْ

 ِٛظف١ٓ بنعة ـ١ٙا ِؤعغات ـٕٙان ـ١ٙا تأث١ش٘ا ِٚذٜ اٌّؤعغة ٌٙزٖ بإٌغبة أ١ّ٘تٙا

 ـىٍّا ،ٚاٌخبشاء ٚاٌّغتؾاس٠ٓ اٌّٛظف١ٓ ِٓ آالؾ بنعة أٚ ِئات بنعة ـ١ٙا ِٚؤعغات

 ت١ّٕة ـشؿ أفبحت وٍّا ِٛظف١ٙا عذد ٚصاد أجٙضتٙا ـٟ اإلداس٠ة اٌّؤعغة ّٔت

 تمذِٙا اٌتٟ اٌخذِات أتغعت وٍّا ٚوزٌه.  اٌغابك ِٓ أـنً ـ١ٙا اٌعاِة اٌعاللات

 اٌعاِة اٌعاللات دٚس صاد ٚوٍّا ،ٚاٌّٛظف١ٓ اٌّاي ِٓ اٌّض٠ذ إٌٝ احتاجت وٍّا اٌّؤعغة

 ٚـاع١ٍتٙا

 2- طثيعح نشاط المؤسسح ومدى ارتثاطه تالجمهور

 اٌّؤعغة ٘زٖ بّٕتجات ٚث١ماً استباىاً ٠شتبو ِؤعغة أٞ ـٟ اٌعاِة اٌعاللات ٔؾاه إْ

 عاِة ٘ٛ اٌّؤعغة جّٙٛس واْ إرا ـّثالً. إٌّتجات ٘زٖ ٠يٍب اٌزٞ جّٙٛس٘ا ٚٔٛع١ة

 ـٟ أٚعع ِٚجاالً أوبش ح١ضا تأخز ٚباٌتاٌٟ أوبش اٌعاِة اٌعاللات دٚس ٠ىْٛ إٌاط

 ٠يٍبْٛ ل١ًٍ ٚعذدُ٘ اٌّقٕع١ٓ ِٓ ِجّٛعة اٌّؤعغة جّٙٛس واْ إرا ٌٚىٓ ، اٌّؤعغة

 ٘زٖ ـٟ أفؽش ح١ض ٚتؾؽً ألً ٠ىْٛ اٌعاِة اٌعاللات دٚس ـإْ ،ِع١ٓ ِٕتج ِٕٙا

 . اٌّٛظف١ٓ ِٓ ل١ًٍ ٚبعذد اٌّؤعغة
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  3- حجم العاللاخ العامح وأهدافها

 أ١ّ٘ة اٌّؤعغة تعي١ٙا ٚأْ البذ أ٘ذاـٙا ٚصادت اٌعاِة اٌعاللات دائشة حجُ وبش وٍّا

 ٠ٕاعب وادس ٕ٘ان ٠ىْٛ أْ ٠تيٍب اٌعًّ ِٓ اٌىب١ش ٚاٌحجُ اٌىب١شة األ٘ذاؾ ألْ ،أوبش

 . ٚاٌى١ؿ اٌىُ ح١ث ِٓ بءاٌع ٘زا

. 

 4- طثيعح اإلدارج العامح ومدى تمديرها لدور العاللاخ العامح

 ٌذٚس بتمذ٠ش ل١اِٙا ِٓ البذ ٚٔامجة ِتفتحة اٌعاِة اإلداسة وأت وٍّا أٔٗ ـ١ٗ الؽه ِّا

 اٌعاِة اإلداسة وأت ٚوٍّا،  اٌّؤعغة ١٘ى١ٍة ـٟ باسصاً دٚساً ٚإعيائٙا اٌعاِة اٌعاللات

 إلاِة ىش٠مة ـٟ عثشة ٠ىْٛ ِّا أ١ّ٘ة ألً ٔظشة اٌعاِة اٌعاللات إٌٝ ٔظشت وٍّا تم١ٍذ٠ة

 . اٌّؤعغة جّٙٛس ِع ٚاٌتٛافً اٌثمة جغٛس

 

 5- المركز المالي للمؤسسح

 ا١ٌٙىً ـٟ اٌعاِة اٌعاللات ٚؽىً ِىاْ ٠جذد ِؤعغة ألٞ اٌّاٌٟ اٌّشوض لٛة إْ

 عاللات بشاِج إلاِة تغتي١ع ال ِا١ٌة أصِة ِٓ تعأٟ ِؤعغة إْ. . . ـّثالً ،اٌتٕظ١ّٟ

 ٚالِؤعغة ، وب١شة ٔفمات إٌٝ تجتاج اٌيّٛحة اٌبشاِج ألْ ، ِٚضد٘شة وب١شة عاِة

 . ٚٚاععة ؼ١ٕة عاللات تم١ُ أْ تغتي١ع اٌتٟ ٟ٘ اٌؽ١ٕة

  

 6- حجم ونوعيح الجمهور الذي تتعامل معه المؤسسح

 اخت١اس تحذد اٌتٟ اٌّّٙة األِٛس ِٓ ٚحجّٗ اٌّؤعغة ِع ٠تعاًِ اٌزٞ اٌجّٙٛس حجُ إْ

 إ١ٌُٙ ٔٛفً أْ ٔش٠ذ اٌز٠ٓ إٌاط عذد صاد ـىٍّا ،اٌعاِة اٌعاللات إلداسة اٌتٕظ١ّٟ اٌؾىً

 ٔٛع١ة وأت وٍّا وزٌه.  ٚـاعٍة ل٠ٛة إداسة ل١اَ ِٕا تيٍب وٍّا اٌعاِة اٌعاللات سعاٌة

 عب١ً ـعال ،اٌعاِة اٌعاللات بذٚس اال٘تّاَ ص٠ادة ِٕا تيٍب وٍّا ٚعا١ٌة ِت١ّضة اٌجّٙٛس

 جٙذٔا وثفٕا ـّٙا اإلعالَ ٚعائً إٌٝ ٠غتّع ٚال ٠ىتب ٚال ٠مشأ ال اٌجّٙٛس واْ إرا اٌّثاي

 ال اٌجّٙٛس ٘زا ِٚثً ،ِيٍٛبة ـاع١ٍة ٌٗ ٠ىْٛ ال لذ اٌعاِة اٌعاللات بشاِج ـٟ ٚتٛععٕا

 . ٌٗ اٌّعٍِٛات ٚا٠قاي ِعٗ اٌتعاًِ ـٟ إٌّاعبة اٌيش٠مة اخت١اس ِٓ بذّ
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 مولع العاللاخ العامح في الهيكل التنظيمي

االخشٜ  باألٔؾيةاْ إٌؾاه اٌزٞ تمَٛ بٗ اجٙضة اٌعاللات اٌعاِة بؾىً ٔاجح ٠ؤثش وث١شا 

بٙا ٌزٌه البذ اْ تىْٛ اداسة اٌعاللات اٌعاِة عٍٝ اتقاي دائُ ٚٚث١ك ِع االداسة  ٠ٚتاثش

ـاْ أٞ ِؤعغة تشؼب ـٟ االعتفادة اٌمقٜٛ ِٓ ٔؾاه اٌعاللات اٌعاِة اٌع١ٍا ٌٍّؤعغة 

ع١ٍٙا اْ تجعً ِٛلعٙا لش٠با جذا ِٓ االداسة اٌع١ٍا ـٟ ا١ٌٙىً اٌتٕظ١ّٟ ٚرٌه ِٓ اجً 

سة اٌعاللات اٌعاِة ٌٍّؾاسوة اٌفع١ٍة اتخار اٌمشاسات اٌٙاِة ـٟ اتاحة اٌّجاي ٌّذ٠ش ادا

ٜ اداسة اٌعاللات ٛاٌّؤعغة ٚـٟ سعُ اٌغ١اعات اٌعاِة ٌٙا ٚبزٌه البذ ِٓ سـع ِغت

اٌعاِة اٌٝ ِغتٜٛ االداسة اٌع١ٍا ِثً اْ ٠ؾؽً ِذ٠ش اٌعاللات حٍمة ٚفً ب١ٓ اٌّذ٠ش 

ٕاعك ٚاٌتىاًِ ب١ٓ اداستٗ ٚب١ٓ واـة ٚبالٟ ـشٚع اٌّؤعغة ٚحتٝ ٠تّىٓ ِٓ تحم١ك اٌت

 اعّاي االداسات االخشٜ ـٟ اٌّؤعغة .

 اعٍٛب١ٓ : بإحذٜاْ استباه اداسة اٌعاللات اٌعاِة بخو اتقاي ِباؽش ٠ّىٓ تيب١مٗ 

ـٟ حاٌة تٕظ١ُ اداسة ِشوض٠ة ِٕفشدة ٌٍعاللات اٌعاِة ٟٚ٘ اٌبشاِج ٚاٌخيو اٌخافة  -1

غٟ ثُ ٠مَٛ اٌّتخقق١ٓ بّّاسعة ١ًٚفتُٙ ـٟ ـشٚع اٌّختٍفة باٌّشوض اٌشئ١ باألٔؾية

إٌّظّة هبما ٌٍخيو اٌّٛمٛعة ـٟ اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٠ٚت١ح اتباع ٘زا االعٍٛب تخي١و 

أؾية اٌعاللات اٌعاِة ٚت١ّٕة االتقاالت اٌالصِة ِع ج١ّع االهشاؾ اٌخاسج١ة اٌتٟ 

١ٕ٘ة ج١ذة تؤثش عٍٝ ٔؾاه إٌّظّة بقفة عاِة ٚا٠نا اٌعًّ عٍٝ خٍك فٛسة ر

 .ٌٍّٕظّة ـٟ اع١ٓ جّا١٘ش٘ا 
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ـٟ حاٌة تٕظ١ُ اداسة الِشوض٠ة ِتعذدة اٌفشٚع ، ٘ٛ اعياء وً ـشع ِٓ ـشٚع  -2

إٌّظّة الداسة اٌعاللات اٌعاِة اٌخافة بٙا اْ تّاسط ٔؾاهٙا ـٟ حذٚد االِىأات 

 . اٌّتاحة
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  أخصائي العاللاخ العامح

ٌىٟ ٠قبح اٌّتخقـ ـٟ اٌعاللات اٌعاِة فاٌحاً ألداء عٍّٗ ٠جب أْ ٠تفُٙ االتجا٘ات 

ٚ اٌتيٛسات اٌتٟ تحذث ـٟ اٌشأٞ اٌعاَ، وّا ٠جب أْ ٠ىْٛ عٍٝ عٍُ تاَ بغ١اعات 

اإلداسة ٚ ِؾىالتٙا، ٚأْ ٠ؤِٓ إ٠ّأا واِال بعٍّٗ ٚ سعاٌتٗ اٌتٟ ٠ؤد٠ٙا، ِت١مظا ٌّا ٠ذٚس 

ٚخاسجٙا ِٓ أحذاث، تت١ح ٌٗ هش٠ك االعتفادة ِٓ وً ـشفة حٌٛٗ داخً اٌّؤعغة 

ٌخذِة اٌجّٙٛس ٚتحم١ك ِقاٌحٗ، عٛاء بٕمً اٌّعٍِٛات إ١ٌٗ أٚ باٌشد عٍٝ ِا ٠ع١ٓ ٌٗ 

ِٓ أعئٍة، أٚ باالعتجابة ٌّالحظاتٗ اٌّعمٌٛة، أٚ بأداء خذِة ٚالع١ة ٌٗ. ٚ٘زٖ ا١ٌمظة 

ففة أعاع١ة ٌشجً اٌعاللات أ٠نا تت١ح ٌٗ ـشفة اٌبحث اٌغش٠ع ـٟ اٌعًّ، ٟٚ٘ 

اٌعاِة، ـفٟ دلائك ٠تيٍب األِش ِٓ سجً اٌعاللات اٌعاِة أْ ٠بحث ِثال ـٟ ِذٜ أثش 

ٔؾش خبش ـٟ ٔفٛط اٌجّٙٛس أٚ ـٟ ِؾىٍة تتعٍك بفشد ِٓ أـشاد، أٚ ـٟ التشاح باتخار 

إجشاء ِٓ اإلجشاءات، ٚ٘ٛ بّمتنٝ ٘زا اٌبحث اٌغش٠ع، ع١تقشؾ عٍٝ اٌفٛس دْٚ 

ٌٙزا ـاْ اٌظشٚؾ تذـعٗ دـعا إٌٝ أْ ٠حقً عٍٝ أوبش لذس ِّىٓ ِٓ اٌثماـة بىً تشدد، ٚ

ِا حٌٛٗ ٚبٕفغ١ة اٌجّا١٘ش ٚ بٛعائً اٌتأث١ش ـ١ٙا، ٚباٌتٕظ١ّات اإلداس٠ة ٚاٌف١ٕة اٌتٟ 

  .تّىٕٗ ِٓ أداء عٍّٗ عٍٝ اٌٛجٗ األوًّ، ٚٔجاح اٌّؤعغة اٌتٟ ٠خذِٙا

ء اٌعاللات اٌعاِة، ٚتٕمغُ ٘زٖ اٌؾشٚه إٌٝ ِا ٚالبذ ِٓ تٛاـش ؽشٚه ـٟ اٌمائ١ّٓ بأعبا

  : ٠أتٟ

 

  الشروط الموروثح -1

ٟٚ٘ تتعٍك باٌذٚاـع اٌفيش٠ة، اٌتٟ تعذ األعاط األٚي ٌٍغٍٛن اإلٔغأٟ. ٚتظٙش ٘زٖ 

اٌذٚاـع بعذ اٌٛالدة ِباؽشة، ٚال تىْٛ ٔت١جة خبشة أٚ تعٍُ أٚ تجشبة، ٌٚزٌه ٠ٕبؽٟ أْ 

ت١ّض بإٌنج اٌعاهفٟ ٚاٌزاوشة اٌم٠ٛة ٚاٌعمً إٌّظُ، ِٚٓ تىْٛ ؽخق١تٗ ِىتٍّة، ٚأْ ٠

اٌّشؼٛب أْ ٠ىْٛ ِٓ ٠عًّ ـٟ ِجاي اٌعاللات اٌعاِة ِؤدبا، ٌبما، عش٠ع اٌخاهش، 

ِخٍقا حاصِا، ؽجاعا، ِمذاِا، ِتفائال، ٠ٚت١ّض بمٛة ؼش٠ضة االعتيالع، ٚحب 

  .عاللات اٌعاِةاالختاله، ٚ٘زٖ وٍٙا ففات ِٓ اٌٛاجب تٛاـش٘ا ـٟ اٌّؾتؽً باٌ

 

  :الشروط التعليميح -2

٠مقذ بٙا تٛـش اٌحذ األدٔٝ ِٓ اٌّغتٜٛ اٌتع١ٍّٟ، ٚاٌتعٍُ ٚاٌتذس٠ب اٌجاِعٟ اٌزٞ 

٠ؤً٘ اٌّتخقـ ـٟ اٌعاللات اٌعاِة ٌٍعًّ ـٟ ٘زا اٌّجاي. ٚالؽه أْ اٌتع١ٍُ األواد٠ّٟ 

حقً دسجة ٠غاعذ عٍٝ ٔجاح سجً اٌعاللات اٌعاِة ٠ٚغتحغٓ أْ ٠ىْٛ اٌؾخـ لذ 

جاِع١ة ـٟ اإلعالَ أٚ اٌتجاسة أٚ ا٢داب أٚ اٌمأْٛ، ٚاْ ٠ىْٛ لذ حقً عٍٝ اٌّٛاد 

ا٢ت١ة: اٌٍؽات ـ اٌقحاـة ـ عٍُ إٌفظ ـ عٍُ االجتّاع ـ عٍُ األجٕاط ـ اٌفٍغفة ـ إٌّيك ـ 

ـ اإلداسة اٌعاِة ـ اٌمأْٛ ـ االلتقاد ـ إداسة ٚتٕظ١ُ اٌّؾشٚعات ـ اٌتغ٠ٛك ـ ٚاإلعالْ 

  .ٚؼ١ش٘ا ِٓ اٌّٛاد اٌذساع١ة ، اإلحقاء إٌظشٞ اٌتيب١مٟ ـ اٌعاللات اٌعاِة
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  الشروط المكتسثح -3

ٚتختٍؿ ٘زٖ عٓ اٌذٚاـع اٌفيش٠ة، ـٟ أْ اإلٔغاْ ال ٠ٌٛذ ِضٚداً بٙا، ٌٚىٕٙا تىْٛ ٔت١جة 

  .ٌح١اة اٌفشد ـٟ ب١ئة ِع١ٕة ٚتأثشٖ بٙا

ة ففات ٠حتاج إ١ٌٙا اٌّؾتؽً باٌعاللات ٚتحمك وً ِٓ اٌؾشٚه اٌتع١ّ١ٍة ٚ اٌّىتغب

اٌعاِة ٟٚ٘: اٌمذسة عٍٝ اإلدسان اٌٛامح، ٚعٍٝ اٌتٕظ١ُ، ٚاٌحىُ اٌعادي اٌّٛمٛعٟ، 

ٚاٌمذسة عٍٝ تمذ٠ش اٌّٛالؿ ٚاٌتٕبؤ، ٚعٍٝ ِماِٚة اٌنؽٛه ٚاٌّشٚٔة، ٚاٌمذسة عٍٝ 

  .اٌتعاًِ ـٟ اٌّؾاوً اٌّختٍفة

٠ىْٛ اٌعاًِ ـٟ ِجاي اٌعاللات اٌعاِة  ٚتحمك اٌؾشٚه اٌثالثة اٌغابك روش٘ا أْ

اجتّاع١ا بيبعٗ، ٚعٕذٖ اٌمذسة عٍٝ اإللٕاع ٚاإلؼشاء، ٚعٍٝ اٌىتابة ٚاٌخيابة، ٚاْ 

  .٠عتشؾ باٌخيأ إرا ٚلع ـ١ٗ، ٠ٚشجع عٕٗ

اٌعاللات  ألخقائٟٚلذ أجشٜ لغُ ٚعائً االتقاي ـٟ جاِعة جٕٛب داوٛاتا اعتفتاءاً 

اٌعاِة عٓ اٌّٙاسات ٚاٌقفات اٌتٟ ٠جب أْ ٠تقؿ بٙا سجً اٌعاللات اٌعاِة، ًٚٙشت 

% ِٓ  90ٔتائج ٘زٖ اٌذساعة ـٟ ِجٍة )اٌعاللات اٌعاِة(، ٚجاء ـ١ٙا أْ ِا ٠مشب ِٓ 

اٌّبحٛث١ٓ أوذٚا عٍٝ أْ اٌمذسة عٍٝ اٌىتابة ٟ٘ أوثش اٌّٙاسات أ١ّ٘ة. ٚروش أحذ 

ِشة ٠مَٛ ـ١ٙا بعًّ ـأٗ ٠ٕتٟٙ بىتابة وٍّات عٍٝ اٌٛسق، ٚلذ  اٌّبحٛث١ٓ أٗ ـٟ وً

٠ىْٛ رٌه ـٟ ؽىً خيابات، ٚخيب، ٚلقـ، ٚٔؾشات، ٚتماس٠ش. ٚتأتٟ بعذ٘ا ِٙاسة 

اٌّعشـة بفٓ اٌتق١ّّات اٌّيبٛعة ٚاٌمذسة عٍٝ تٕف١ز ِؾشٚع ِٓ خالي تقٛس اٌفشد ٌٗ 

اٌّؾاس٠ع ٠تأخش تٕف١ز٘ا بغبب وثشة  ثُ اٌم١اَ بيبعٗ. ٚلذ روش احذ اٌّذ٠ش٠ٓ أْ وث١شا ِٓ

اٌتىا١ٌؿ، أٚ ألْ ِٓ ٠مَٛ بٙا ال ٠عشؾ ؽ١ئا عٓ ـٓ اٌىتابة ٚاٌيباعة. ٚع١ٍٗ ٠ّىٓ اٌمٛي 

أْ اٌعًّ ـٟ ِجاي اٌعاللات اٌعاِة ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌعًّ اإلعالِٟ، اٌزٞ ٠عتّذ عٍٝ اٌمذسة 

 عٍٝ اٌتحش٠ش ِٚخاهبة اٌجّٙٛس ٚإلٕاعٗ.
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  الجمهور والرأي العام

 

  الجمهور 

 

تحتاج إٌّؾآت، فؽ١ش٘ا ٚوب١ش٘ا، إٌٝ ثمة اٌجّٙٛس، ِٚٓ ٕ٘ا ٔشٜ أْ إٌّؾآت، عٍٝ 

اختالؾ ٔؾاهاتٙا، ـٟ حاجة إٌٝ اٌتعشؾ عٍٝ آساء اٌجّٙٛس، ِٚذٖ باٌّعٍِٛات، ٌىغب 

  .ثمتٗ ٚتأ١٠ذٖ، ٠ٚتيٍب ٘زا دساعة اٌجّٙٛس ١ٌِٚٛٗ ٚاتجا٘اتٗ بقٛسة ٚاـ١ة

ٌٚىٓ ِٓ ٘ٛ اٌجّٙٛس؟..ٚو١ؿ ٠تحذ إٌاط ـٟ جّاعات فؽ١شة ٚٚحذات وب١شة تعبش 

  عٓ سأ٠ٙا ؟..ِٚا ٟ٘ أ١ّ٘ة اٌجّٙٛس بإٌغبة ٌٛامعٟ بشاِج اٌعال لات اٌعاِة؟

اٌجّٙٛس ـٟ ٔظش خبشاء اٌعاللات اٌعاِة جّاعة ِٓ األـشاد، تمع ـٟ ِح١و ٔؾاه ِٕؾاة 

بٙا، ٚتتغُ بيابع ١ِّض، ٠ّٕٚٛ ب١ٓ أـشاد٘ا أٚ ِؤعغة ِع١ٕة، تؤثش ع١ٍٙا ٚتتأثش 

ِجّٛعة ِٓ اٌؾعاسات ٚاٌشِٛص ٚتٛجذ ب١ُٕٙ ِقاٌح ِتؾابٙة، ٚتشبو ب١ُٕٙ سٚابو 

  .ِع١ٕة، ٚوٍّا اصدادت ٘زٖ اٌشٚابو ٚتٛثمت وأت اٌجّاعة أوثش تجأغا

٠ٚختٍؿ اٌجّٙٛس ـٟ حجّٗ ٚتى٠ٕٛٗ، ـمذ ٠ىْٛ فؽ١شا ـٟ بعل األح١اْ، ٚلذ ٠ىْٛ 

. ـاٌجّاعة اٌخافة بّؤعغة تشب٠ٛة ٟ٘ جّا١٘ش ٚاععة إٌياق لٛاِٙا اٌيالب وب١شاً 

اٌحا١ٌْٛ ٚاٌغابمْٛ ٚهالب اٌّغتمبً ٚأ١ٌٚاء األِٛس، ٚجّا١٘ش ِٓ اٌّؤعغات اٌتشب٠ٛة 

اٌتٟ ٌٙا فٍة باٌّؤعغات ٚا١ٌٙئات اٌشع١ّة رات اٌقٍة بٙا، ِٚحشسٚ اٌقحؿ ِٚز٠عٛ 

٠تغع جّٙٛس تٍه اٌّؤعغة. ٠ٕٚتّٟ إٌّٙذعْٛ إٌٝ ِحيات اإلراعة ٚاٌتٍفض٠ْٛ، ٚ٘ىزا 

جّاعة ِتجأغة تعًّ ـٟ ٔفظ إٌّٙة، ٚإرا واْ احذُ٘ ِتخققا ـٟ إٌٙذعة اٌغّع١ة، 

  .ـٙٛ ٠ٕتّٟ إٌٝ جّاعة ـشع١ة تٕيٛٞ تحت جّاعة أوثش اتغاعا، ٚ٘ٝ جّاعة إٌّٙذع١ٓ

إٌاط إٌٝ ـئات ٠ٚختٍؿ اٌجّٙٛس حغب اٌخقائـ اٌغىا١ٔة، ِثً اٌعّش، ح١ث ٠ٕمغُ 

عّش٠ة ِختٍفة، ٠ّٚىٓ أْ ٠ٛجٗ بشٔاِج اٌعاللات اٌعاِة إٌٝ ـئة عّش٠ة دْٚ أخشٜ، وّا 

٠ختٍؿ اٌجّٙٛس حغب اٌجٕظ، ح١ث ٠ٕمغُ إٌٝ روٛس ٚإٔاث، ٠ٕٚمغُ وً ُِٕٙ إٌٝ 

ِتضٚج١ٓ ٚؼ١ش ِتضٚج١ٓ، ِٚيٍم١ٓ، ٚأساًِ. ٚعىاْ اٌعماسات ٠ٕمغّْٛ إٌٝ ِالن 

اٌغ١اعٟ لذ ٠ىْٛ عاِاً ٌىً إٌاط، ٚلذ ٠ىْٛ خافا بّٓ ٠ٕتّْٛ ِٚغتأجش٠ٓ، ٚاٌبشٔاِج 

إٌٝ حضب ع١اعٟ ِع١ٓ، ٕٚ٘ان ت١١ّض اٌب١ل ٚاٌغٛد، ـٟ بعل اٌبٍذاْ، ٕٚ٘ان ت١١ّض 

  .حغب اٌذ٠ٓ أٚ اٌّز٘ب أٚ اٌيائفة

وّا ٠ٕمغُ اٌجّٙٛس إٌٝ جّٙٛس ِحٍٟ ٚجّٙٛس خاسجٟ. ٠ٚتىْٛ اٌجّٙٛس اٌذاخٍٟ ِٓ 

ْٛ ـٟ خذِة إٌّؾاة ِثً ِجٍظ اإلداسة، ٚاٌشؤعاء، ٚاًٌّٛف١ٓ األـشاد اٌز٠ٓ ٠عٍّ

ٚ٘زٖ أٚي ـئة ٠جب دساعتٙا ٚتحغ١ٓ عاللة إٌّؾاة ٚتٛه١ذ٘ا. أِا اٌجّٙٛس  ، ٚاٌعّاي

اٌخاسجٟ ـأٗ ٠ٕمغُ إٌٝ ـئات وث١شة ِٕٙا اٌجّٙٛس بقفة عاِة، ٚجّٙٛس اٌّغتٍٙى١ٓ، 

  ...اٌخ ٛصع١ٓٚجّٙٛس اٌّغا١ّ٘ٓ، ٚجّٙٛس اٌقحاـة، ٚجّٙٛس اٌّ

ٚـٟ مٛء ٘زا تتنح أ١ّ٘ة تحذ٠ذ اٌجّٙٛس تحذ٠ذاً ٚامحاً، ـٟ اٌحاالت اٌتٟ ٔمَٛ ـ١ٙا 

  .بذساعة ِؾىالت ِع١ٕة
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  مفهوم الرأي العام 

 

اٌشأٞ اٌعاَ ٘ٛ اٌّادة اٌخاَ اٌزٞ تعًّ ـ١ٗ اٌعاللات اٌعاِة، ٚح١ث تغعٝ اٌعاللات 

اٌعاِة دِٚا عٍٝ ت١ّٕتٗ عٛاء ـ١ّا ٠تعٍك بإٌظُ االجتّاع١ة أٚ االلتقاد٠ة أٚ اٌغ١اع١ة، 

وّا تعًّ عٍٝ دساعتٗ ٚتح١ٍٍٗ، ٚ ِعشـة هب١عتٗ ٚ و١ف١ة تى٠ٕٛٙا، ٚهشق اٌتأث١ش ـ١ٙا 

ٌّجتّعات اٌحذ٠ثة االعتشاؾ بأ١ّ٘ة اٌؾعٛب، ٚ اعتباس اٌشأٞ اٌعاَ ٌٚعً أُ٘ عّات ا

اٌحىُ إٌٙائٟ ـٟ اٌؾؤْٚ اٌعاِة، اٌغ١اع١ة ٚااللتقاد٠ة ٚاالجتّاع١ة. ِٚع أْ اٌشأٞ 

اٌعاَ ٚجٛد ِعٕٛٞ ال ٔشاٖ، ـاْ رٌه ال ٠ٕمـ ؽ١ئا ِٓ لٛتٗ، ؽأٗ ـٟ رٌه ؽأْ اٌنؽو 

  .اٌجٛٞ اٌزٞ ال ٔشاٖ ٌٚىٕٗ ِٛجٛد

 

 

   :تعريف الرأي العام

اٌشأٞ اٌعاَ بأٔٗ سأٞ ـٟ ِٛمٛع ِا (   (1808) ( W.A.Mackinonعشؾ )ِاو١ْٕٛ

٠نّشٖ األؽخاؿ اٌّت١ّضْٚ باٌزواء ٚ حغٓ اٌخٍك، ٚ٘ٛ ٠تغُ باالٔتؾاس اٌتذس٠جٟ، 

(  ( L.A.Lawell(ـ١مت١ٕٗ أؼٍب حتٝ ٌٛ تبا٠ٕٛا ـٟ ِغتٛاُ٘ اٌتع١ٍّٟ. أِا )أل٠ًٚ

َ بأٔٗ لبٛي ٌٛاحذة أٚ اثٕت١ٓ أٚ أوثش ِٓ ٚجٙات ٔظش ِتناسبة ٠مبٍٙا ـ١عشؾ اٌشأٞ اٌعا

  .اٌعمً ٚ إٌّيك باعتباس٘ا حم١مة

ٚ ٠شٜ )وٌٟٛ( : أْ اٌشأٞ اٌعاَ ٌٓ ٠ىْٛ تجّع ألحىاَ ـشد٠ة ِختٍفة، ٚ ٌىٕٗ تٕظ١ُ 

تعاٟٚٔ ٠تُ عٓ هش٠ك اتقاي اٌتأث١ش اٌّتبادي ٚاٌّؾتشن، ٚسبّا ٠ختٍؿ اٌشأٞ اٌعاَ عٓ 

تشاك أْ األـشاد سبّا ٠ىْٛٔٛ ـٟ تفى١ش ِع١ٓ وأـشاد ِٕفقً اٌٛاحذ ُِٕٙ عٓ ا٢خش، اـ

ب١ذ أْ ٘زا ٠تالؽٝ ح١ّٕا ٔشٜ أْ اٌشأٞ اٌعاَ بّثابة عف١ٕة تبٕٝ عٓ هش٠ك ِئات ِٓ 

 ( Leonard Dobاٌشجاي ال ٠غتي١ع ٚاحذ بع١ٕٗ بٕائٙا عٍٝ أفشاد. أِا )١ٌٛٔاسد دٚب

اتجا٘ات ِٚٛالؿ إٌاط إصاء ِٛمٛع ٠ؾؽً باٌُٙ،/ بؾشه ـ١شٜ أْ اٌشأٞ اٌعاَ ٠عٕٟ 

  .أْ تىْٛ ٘زٖ اٌجّا١٘ش ـٟ ِغتٜٛ اجتّاعٟ ٚاحذ

اٌشأٞ اٌعاَ بقبؽة اجتّاع١ة، ـفٟ سأ٠ٗ أْ اٌشأٞ اٌعاَ  ( Ginsbergٚ فبػ )جٕضبشج

سؼبة ِبّٙة تغٛد اٌّجتّع ٚ تٙذؾ إٌٝ اٌّحاـظة عٍٝ و١اْ اٌّجتّع، ـٙٛ ًا٘شة 

ٕتج تٍمائ١ا ِٓ تفاعً ِجّٛعة ا٢ساء اٌّختٍفة اٌتٟ تغٛد ب١ٓ أـشاد اجتّاع١ة، ٚ ٠

  .اٌّجتّع، ٚتتبٍٛس ـٟ ؽىً ِٛمٛعات ِع١ٕة

ٚ٘ىزا ٠ختٍؿ اٌشأٞ اٌعاَ عٓ اٌشأٞ اٌخاؿ، ـاٌشأٞ اٌعاَ ٘ٛ سأٞ اٌجّاعة، أِا اٌشأٞ 

اخً أٞ اٌخاؿ ـٙٛ سأٞ ـشد. ٠ٚعشـٗ أؼٍب اٌباحث١ٓ بأٔٗ ثّشة تفاعً ا٢ساء ٚاألـىاس د

جّاعة ِٓ إٌاط، ٚلذ عشـٗ )ج١ّظ بشا٠ظ( ـٟ وتابة )اٌذ٠ّمشاه١ات اٌحذ٠ثة(، بأٔٗ 

افيالح ِغتخذَ ٌٍتعب١ش عٓ ِجّٛع ا٢ساء اٌز٠ٓ ٠ذ٠ٓ بٙا إٌاط إصاء اٌّغائً اٌتٟ 

  .تؤثش ـٟ ِقاٌحُٙ اٌعاِة ٚ اٌخافة

ٕالؾة ٚاٌجذي ب١ٓ ٚ جٍّة اٌمٛي، ـاٌشأٞ اٌعاَ إّٔا ٠عبش عٓ آساء اٌجّا١٘ش، بعذ اٌّ

األـشاد، ـٙٛ ١ٌظ اتجا٘ا أفعا١ٌا ٠قذس ِٓ اٌجّٙٛس اٌٙائج اٌزٞ ٠جتّع اجتّاعا ِؤلتا، 
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ٚ إّٔا ٘ٛ حىُ عمٍٟ ٠قذس ِٓ جّٙٛس ِٓ إٌاط ٠ؾتشوْٛ باٌؾعٛس باالٔتّاء ٚ 

٠شتبيْٛ بّقاٌح ِؾتشوة، إصاء ِٛلؿ ِٓ اٌّٛالؿ أٚ تقشؾ ِٓ اٌتقشـات، أٚ 

  .تٟ ٠ثاس حٌٛٙا اٌجذي بعذ ِٕالؾة عم١ٍةِغأٌة ِٓ اٌّغائً اٌ

ٚاٌشأٞ اٌعاَ ١ٌظ ِجشد سد ـعً بغ١و أعاعٗ اٌعشؾ ٚ اٌتما١ٌذ، بً عٍٝ اٌعىظ ِٓ رٌه 

 -ِثال –لذ ٠ٕيٛٞ عٍٝ اٌخشٚج عٍٝ اٌتما١ٌذ، ـٕٙان ٚعٟ ٚ تفى١ش ٌٍّؾىالت. ـاٌجّاعة 

ٚحاجاتٗ، ـ١ٙب  لذ تٛاجٗ ِؾىٍة ِٓ اٌّؾىالت تتيٍب حالً، ٚ تتقً بشؼبات اٌجّٙٛس

اٌمادة ٌتحذ٠ذ اٌّؾىٍة ٚإٌماء اٌنٛء ع١ٍٙا، ٚالتشاح ِا ٠شٚٔٗ ٌحٍٙا. ٠ٚعٍٓ اٌّختقْٛ 

ٚاٌّع١ْٕٛ باألِش ٍِخـ خبشاتُٙ ٚ ِعٍِٛاتُٙ، ثُ ٠ذٚس إٌماػ اٌحش ِٓ وً جأب ْ 

ٚـٟ وً ِىاْ، ٚ تّتضج األـىاس باٌعٛاهؿ، ٚ تختٍو اٌتح١ضات باٌحمائك، ٚتتقاسع 

اٌّبادئ، ٚ تقذس األحىاَ اٌّختٍفة. ٠ٚىْٛ اٌشأٞ إٌٙائٟ ٌٍجّاعة ٘ٛ اٌّقاٌح ٚ 

حق١ٍة االحتىان ب١ٓ ٘زٖ اٌمٜٛ ج١ّعٙا، بّا ـ١ٙا ِٓ أـىاس ِحاـظة ٚ أخشٜ تمذ١ِة. 

ٚ٘ىزا تعبش اٌجّاعة عٓ سأ٠ٙا اٌعاَ. ٚعٍٝ أعاط ٘زٖ األحىاَ ِٚذٜ فحتٙا ١ٌٚالتٙا 

أت ٘زٖ األحىاَ اٌجّاع١ة لافشة ـاؽٍة ـإٔٙا ٠شجٝ ٌٍجّاعة أْ تبمٝ ٚتع١ؼ. أِا إرا و

  .تقبح ِعاٚي ٘ذَ ٚـٕاء ٌٍجّاعة

ٌّٚا واْ ِٓ اٌقعٛبة بّىاْ اتفاق ج١ّع إٌاط عٍٝ ِٛمٛع ِا أٚ ِغاٌة ِٓ اٌّغائً، 

ـأٗ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌشأٞ اٌعاَ ٘ٛ سأٞ األؼٍب١ة، ّٚٔٛرج ِع١ٓ ِٓ اٌفىش ٚاٌمٛي ٠عُ ٚ 

، ٚ تتنّٓ ـىشة اٌشأٞ اٌعاَ ِع رٌه أْ ثّة سأ٠ا ِتفك ع١ٍٗ ٠غٛد عٍٝ إٌّارج األخشٜ

ِٓ ؼاٌب١ة األـشاد، ٚ٘ٛ ِا ٠غّٝ باٌشأٞ اٌؽاٌب. ٚ ١ٌظ ِعٕٝ رٌه أْ ال تىْٛ ٕ٘ان 

آساء ِتعذدة ٌألل١ٍات، ٚتٍه ا٢ساء اٌخافة ال تعٛق أْ تيٍك عٍٝ اٌشأٞ اٌغائذ ٌذٜ 

ا، ح١ث ال ٠ٛجذ سأ٠ا عاِا بيش٠مة ِعظُ ٘زٖ اٌجّاعات ٚ اٌجّاعات اٌفشع١ة سأ٠ا عاِ

  .ِيٍمة أٚ عاِة، ٌٚىٕٗ اٌحذ األلقٝ ٌّجّٛع ا٢ساء

ٚلذ ٠ظً اٌشأٞ اٌعاَ وإِا ؼ١ش ًا٘ش ألعباب ع١اع١ة أٚ اجتّاع١ة، ٌٚىٕٗ ال ٠ٍبث أْ 

  .٠ظٙش بؾىً أفجاس عٕذِا تضٚي األعباب اٌّعٛلة ٌظٙٛسٖ
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  مكوناخ الرأي العام

 

تى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌعاَ ِٓ اٌع١ٍّات اٌّعمذة اٌتٟ تّتذ بجزٚس٘ا ـٟ ِجاالت إْ ع١ٍّة 

ِختٍفة، ٠ٚتىْٛ اٌشأٞ اٌعاَ ٔت١جة اٌتفاعً ب١ٓ ِجّٛعة ِٓ اٌعٛاًِ اٌفغ١ٌٛٛج١ة 

ٚا١ًٌٛف١ة ٚاالجتّاع١ة ٚإٌفغ١ة اٌّتذاخٍة بح١ث ٠ّاسط وً ِٕٙا أثشٖ ـٟ تى٠ٛٓ اٌشأٞ 

  : اٌعاَ، ٚ٘زٖ اٌعٛاًِ ٟ٘

 

 

  : امل الفسيولوجيح والوظيفيحالعو -1

-----------------------------------------------  

تشٜ بعل اٌبحٛث أْ ٕ٘ان عّات جغ١ّة تؤثش ـٟ عم١ٍة اٌفشد ٚأـىاسٖ، ـاٌّش٠ل 

تىْٛ أـىاسٖ ع١ٍٍة، ٚلذ تىْٛ ٔظشتٗ ٌٍح١اة ِتؾائّة. ِٚٓ اٌذساعات اٌّّٙة ـٟ ٘زا 

اٌعقاسات اٌم٠ٍٛة ٚاٌحّن١ة ٚأثش٘ا ـٟ ؽخق١ة اٌّجاي بحث تأث١ش ـقائً اٌذَ، ٚ

اإلٔغاْ. وّا أجش٠ت أبحاث وث١شة تذٚس حٛي اٌغّات اٌجغ١ّة األخشٜ، ِثً خقائـ 

اٌجّجّة اٌتٟ ُعٕٟ عٍّاء اٌجش٠ّة ِٓ أِثاي )ٌِٛبشٚصٚ( بذساعتٙا، ٚلذ اتنح أخ١شا 

د، ـعٕذِا ٠ضداد أْ اٌؽذد اٌقّاء ِٚا تفشصٖ ِٓ ٘شِٛٔات تؤثش تأث١شا ِباؽشا عٍٝ اٌفش

  .٠قبح اٌفشد ِتٛتشا ٚل١ًٍ االعتمشاس ٚعش٠ع اٌؽنب –ِثال  –ٔؾاه اٌؽذة اٌذسل١ة 

 

  : العوامل النفسيح -2

-----------------------  

ٕ٘ان عٛاًِ ٔفغ١ة تؤثش ـٟ تقشـات اٌفشد ٚـٟ عٍٛوٗ، ـمذ ٠ىْٛ اإلٔغاْ ِتقفا 

باٌحب ألْ ؼش٠ضة اٌخٛؾ ل٠ٛة ٌذ٠ٗ، أٚ أٗ ٌُ ٠ىتغب بعذ ففات اٌتغاِٟ ٚاإلعالء، 

٠ٕٚيبك ٔفظ اٌمٛي بإٌغبة ٌؽشائض أخشٜ واٌؽش٠ضة اٌجٕغ١ة أٚ حب االعتيالع أٚ 

اً باٌػ األ١ّ٘ة ـٟ بٍٛسة اٌشأٞ اٌعاَ، ٚرٌه حغب اٌغ١يشة أٚ ؼ١ش٘ا. ٚتٍعب األ٘ٛاء دٚس

٠تمبً إٌاط آساء، ٠ٚعتمذْٚ ـٟ فحتٙا  -ِثال -اٌظشٚؾ اٌغائذة. ـفٟ ًشٚؾ اٌحشب

ٚأ١ّ٘تٙا، ب١ّٕا ٠ؾّىْٛ ـ١ٙا ـٟ ٚلت اٌغٍُ، أٞ ـٟ اٌظشٚؾ اٌعاد٠ة. ٚحتٝ ـٟ األحٛاي 

إٌاط. ـاٌالؽعٛس ٠ؤثش ـٟ اٌعاد٠ة ٠تأثش اٌشأٞ اٌعاَ بأـىاس ال ؽعٛس٠ة دْٚ أْ ٠عشؾ 

تٛج١ٗ أـىاسٔا ٚآسائٕا، بقذد عًّ أٚ حادثة أٚ ـىشة، ٚرٌه تبعا ٌخبشاتٕا اٌغابمة، ِٚا 

  .ِش بٕا ِٓ أفعاالت ٚفذِات

 

  الثمافح -3

-------------  

ٟٚ٘ تّثً ِجّٛع اٌعادات ٚاٌتما١ٌذ ٚاٌم١ُ ٚأعا١ٌب اٌح١اة اٌتٟ تٕظُ ح١اة اإلٔغاْ داخً 

ٟ ٠ع١ؼ ـ١ٙا، ـأـىاس اٌؾخـ اٌزٞ ٔؾأ ـٟ ب١ئة ِتشـة ؼ١ش أـىاس ؽخـ ٔؾأ اٌب١ئة اٌت

ـٟ ب١ئة ـم١شة أٚ ِّٙؾة. ٚاٌعادات اٌّىتغبة أثٕاء ع١ٍّة اٌتٕؾئة االجتّاع١ة اٌّختٍفة ٌٙا 



 20  

 

تأث١ش عٍٝ ِا ٠قذسٖ اٌفشد ِٓ أحىاَ، ِّٚا الؽه ـ١ٗ أْ اٌذ٠ٓ ٚاٌتع١ٍُ ٚاٌعادات 

د، ِٚا ٠قذس عٕٗ ِٓ أـىاس ٚآساء، ٠ٚتأثش اٌشأٞ اٌعاَ تأثشا اٌّىتغبة تؤثش ـٟ ٔفغ١ة اٌفش

ؽذ٠ذا ً باتجا٘ات اٌجّاعات األ١ٌٚة ٚل١ّٙا. ِٚٓ ٔاح١ة أخشٜ ـاْ ص٠ادة ثماـة اٌّجتّع 

ٚأخفاك ٔغبة األ١ِة تغاعذ عٍٝ تى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌعاَ، وّا أْ اإلٔغاْ اٌعادٞ بّعتمذاتٗ 

 ٠ّىٓ أْ ٠تمبً أٞ ِٕاؽذة دعائ١ة تتعاسك ِع اٌشاعخة ـ د١ٕ٠ا ٚع١اع١ا ٚالتقاد٠ا ـ ال

  .ِعتمذاتٗ

ٚلذ ـيٕت أجٙضة اٌذعا٠ة إٌٝ خيٛسة ٚجٛد اٌجّاعات رات إٌضعات اٌعٕقش٠ة 

ٚاٌغ١اع١ة ٚاٌذ١ٕ٠ة ـٟ إثاسة االٔفعاالت اٌجّا١٘ش٠ة، ٚت١١ٙج اٌخٛاهش ٚاٌتش٠ٚج ألـىاس 

ة ٚاالتقاي اٌؾخقٟ ٚعٓ ِع١ٕة، ـأخزت تغتؽٍٙا ـٟ ٔياق ٚاعع ـٟ اإلعالَ ٚاٌثماـ

  .هش٠ك إٌىات أح١أاً 

ٚ٘ىزا ـاْ اٌثماـة تعذ ِٓ أخيش اٌعٛاًِ اٌّؤثشة ـٟ اٌشأٞ اٌعاَ تجاٖ ِٛمٛع ِع١ٓ، 

ِٚثاي رٌه أْ وشا١٘ة األِش٠ى١١ٓ اٌب١ل ٌٍّٛاه١ٕٓ اٌغٛد وأت ٔت١جة عٕافش ثماـ١ة 

ً األِش٠ىٟ تىغبٗ خنعٛا ٌٙا ـٟ اٌّامٟ، ح١ث ًشٚؾ اٌثماـة اٌتٟ ٠تعشك ٌٙا اٌيف

  .االتجاٖ اٌعذائٟ مذ اٌغٛد

 

 

  :النسك السياسي -4

----------------------- 

تغّح اٌذ٠ّمشاه١ة بز٠ٛع ٚأتؾاس اٌشأٞ اٌعاَ، ٚال تعًّ ا١ٌٙئات ٚاٌّؤعغات اٌعاِة ـٟ 

اٌخفاء. وّا تعًّ اٌذ٠ّمشاه١ة عٍٝ ل١اَ حش٠ة اٌفىش ٚاالجتّاع ٚاٌتعب١ش عٓ اٌشأٞ ب١ٓ 

اٌّجتّع، ٚرٌه عٍٝ عىظ ِا ٘ٛ ِٛجٛد ـٟ ًً اٌذوتاتٛس٠ة، باإلماـة إٌٝ رٌه  أـشاد

ـاْ اٌحش٠ات اٌعاِة، ٟٚ٘ حش٠ة اٌشأٞ، ٚحش٠ة اٌقحاـة ٚاٌىتابة، ٚحش٠ة االجتّاع، 

  .ٚحش٠ة اٌعًّ ٚؼ١ش٘ا تعذ ِٓ ِىٛٔات اٌشأٞ اٌعاَ

سة عٍٝ اٌتأث١ش عٍٝ ٠ٚعتبش ٚجٛد اٌّفىش٠ٓ ٚسجاي األعّاي ٚاٌمادة اٌز٠ٓ ٠ت١ّضْٚ باٌمذ

ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌعٛاًِ اٌّّٙة ـٟ تى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌعاَ، ٚرٌه ٌّا ٠ت١ّضْٚ بٗ ِٓ لذسة عٍٝ 

ِعشـة اٌشأٞ اٌعاَ ِٚعشـة بّؾاعش ٚأحاع١ظ اٌجّا١٘ش. ٚح١ّٕا تتٛـش ثمة اٌجّا١٘ش ـٟ 

ى٠ٛٓ ـٟ تؽ١١ش اتجا٘ات اٌجّا١٘ش ٚاٌتأث١ش ـ١ُٙ، ٚت اٌمائذ، ـأٔٗ ٠قبح أداة ل٠ٛة ٚـعاٌة

  .اٌشأٞ اٌعاَ اٌزٞ ٠ؤ٠ذ اٌمنا٠ا اٌتٟ ٠ذعٛ إ١ٌٙا

 

  :األحداث والمشكالخ -5

-----------------------  

تعتبش اٌحٛادث اٌّؾىالت ٚاألصِات، اٌتٟ ٠تعشك ٌٙا ِجتّع ِع١ٓ، ِٓ اٌعٛاًِ 

اٌّّٙة اٌتٟ تعًّ عٍٝ تى٠ٛٓ اتجا٘ات جذ٠ذة ٌٍشأٞ اٌعاَ، ـّّٙا ل١ً عٓ عبمش٠ة ٚص٠ش 

ا٠ة إٌاص٠ة )جٛبٍض(، ـاٌحم١مة أٗ ال ٘تٍش، ٚال جٛبٍض، ٚال ؼ١شّ٘ا ِٓ اٌذعاة اٌذع

ٚاٌعبالشة وأٛا ٠غتي١عْٛ تح٠ًٛ أٌّا١ٔا إٌٝ إٌاص٠ة دْٚ االعتّاد عٍٝ األصِة 
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االلتقاد٠ة، ٚاٌؾعٛس باٌمٍك ٚعذَ األِٓ ب١ٓ ففٛؾ اٌؾعب األٌّأٟ، ـاٌتؽ١١ش اٌثٛسٞ 

غ، ٌٚىٕٗ تعب١ش عٓ ًشٚؾ ِٛمٛع١ة ٚأحذاث ع١اع١ة ١ٌظ حشوة ـجائ١ة تحذث ـٟ ـشا

ٚالتقاد٠ة ٚالع١ة، ٌٚٙزٖ األعباب ٔجحت اٌثٛسة اٌؾ١ٛع١ة ـٟ االتحاد اٌغٛـ١تٟ اٌغابك، 

ٌُٚ ٠ىٓ اتجاٖ اٌق١ٓ اٌؾعب١ة إٌٝ اٌؾ١ٛع١ة ٔت١جة اٌذعا٠ة أٚ اٌتعا١ٌُ اٌّاسوغ١ة ٚحذ٘ا، 

اٌّتشد٠ة خٍمت حاٌة ِٓ عذَ  ٌٚىٓ حىُ )تؾأج واٚ تؾ١ه( اٌفاعذ، ًٚشٚؾ اٌبالد

اٌشما، اعتؽٍٙا اٌذعاة اٌؾ١ٛع١ْٛ اعتؽالالً ه١باً، ـٕجحت اٌثٛسة اٌق١ٕ١ة. ٚلذ ٠ىْٛ 

اٌشأٞ اٌعاَ ِؤلتا، واٌزٞ ٠حذث ٔت١جة ِؾىٍة ب١ٓ أفحاب اٌعًّ ٚاٌعّاي، عٕذ ِٕالؾة 

  .األجٛس ِثال، ـفٟ ٘زٖ اٌحاٌة ٠ضٚي اٌشأٞ اٌعاَ بضٚاي اٌّؾىٍة

 

  : اإلعالم والدعايح -6

----------------------- 

اإلعالَ ٘ٛ اٌع١ٍّات اٌتٟ ٠تشتب ع١ٍٙا ٔؾش ِعٍِٛات ٚأخباس ِع١ٕة تمَٛ عٍٝ أعاط 

اٌقذق ٚاٌقشاحة، ٚاحتشاَ عمٛي اٌجّا١٘ش ٚتى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌعاَ عٓ هش٠ك ت٠ٕٛشٖ. أِا 

١ش ـٟ ؽخق١ات اٌذعا٠ة ـٟٙ اٌع١ٍّات اٌتٟ تحاٚي تى٠ٛٓ سأٞ عاَ عٓ هش٠ك اٌتأث

األـشاد ِٓ خالي دٚاـعُٙ ٚأفعاالتُٙ ِٚفاجأتُٙ باألخباس، ٚاٌت٠ًٛٙ ـ١ٙا، ٚتمذ٠ُ اٌٛعٛد 

اٌىاربة. ِٚٓ ٕ٘ا ـاْ والً ِٓ اإلعالَ ٚاٌذعا٠ة ٚٚعائً االتقاي ِٓ فحاـة ٚإراعة 

ٚع١ّٕا ِٚغشح ٚاجتّاعات عاِة، تعذ لٛة إ٠جاب١ة ـعاٌة ٌٙا تأث١ش ٔاجح ـٟ تى٠ٛٓ اٌشأٞ 

اٌعاَ. وّا تٍجأ بعل أجٙضة اٌذعا٠ة اٌغ١اع١ة إٌٝ جعً بعل اٌجّاعات اٌثا٠ٛٔة 

واالتحادات ا١ٌّٕٙة، ٚاتحادات اٌيالب، ٚاٌّحاـً اٌّاع١ٔٛة، ٚاٌجّع١ات اٌذ١ٕ٠ة، ِٕاـز 

  .أٚ ِغاسب تغشٜ ـ١ٙا اٌذعا٠ة اٌحضب١ة، ٚتمشس اتجا٘اتٙا

 

  : الشائعاخ -7

----------------------- 

ٟ٘ األحاد٠ث ٚاأللٛاي ٚاألخباس ٚاٌشٚا٠ات اٌتٟ ٠تبادٌٙا إٌاط ٠ٚتٕالٍٛٔٙا دْٚ اٌتثبت 

ِٓ فحتٙا أٚ اٌتحمك ِٓ فذلٙا. ١ّ٠ًٚ وث١ش ِٓ إٌاط إٌٝ تقذ٠ك ِا ٠غّعٛٔٗ ثُ 

  .٠أخزْٚ ـٟ تشد٠ذٖ ٚٔمٍٗ، ٚلذ ٠ن١فْٛ إ١ٌٗ بعل اٌتفق١الت اٌجذ٠ذة
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  : أنواع الرأي العام

  ــــــــــــــــ

  :٠ٕمغُ اٌشأٞ اٌعاَ إٌٝ دسجات ٚأٔٛاع، ـٕٙان ِٓ ٠شٜ أٗ ٠ٕمغُ إٌٝ

  .ـ اٌشأٞ اٌعاَ اٌّغ١يش1

  .ـ اٌشأٞ اٌعاَ اٌّغت١ٕش أٚ اٌماسئ2

  .ـ اٌشأٞ اٌعاَ إٌّماد3

ٚاألٚي ٘ٛ سأٞ اٌمادة ٚاٌضعّاء ٚاٌحىِٛات ـٟ اؼٍب األح١اْ، ٚاٌثأٟ سأٞ اٌيبمة 

ٕالؾة، ٚاٌثاٌث سأٞ اٌغٛاد ّٟٚ٘ اٌيبمة اٌمادسة عٍٝ اٌذسط ٚاٌ اٌّثمفة ـٟ األِة،

 األعظُ ِٓ اٌؾعب ِّٓ ال ٠غتي١عْٛ ِتابعة اٌبحث أٚ اٌذسط.

 

 

 طرق لياس الراي العام

 : ٠تُ ل١اط اٌشاٞ اٌعاَ بيش٠مت١ٓ

 الطريمح الكميح  : اوال

 ٟٚ٘ اٌتعاًِ ِع اٌب١أات وٛحذة سل١ّة ٚخيٛاتٙا وّا ٠ٍٟ : 

تحذ٠ذ ِٛاففات اٌع١ٕة اٌتٟ تؤخز ِٕٙا اٌب١أات ٚتٛمح ٔٛع١ة االـشاد اٌز٠ٓ ع١تُ  -1

 اٌتعاًِ ِعُٙ 

 اخت١اس االعئٍة اٌتٟ تعبش عٓ اٌّٛلؿ اٌّشاد ل١اعٗ  -2

 تج١ّع اٌب١أات ٚاٌّعٍِٛات -3

 تب٠ٛب اٌب١أات  -4

 تح١ًٍ اٌب١أات -5

 وتابة إٌتائج ٚاٌتٛف١ات -6

 

 لكيفيح ثانيا : الطريمح ا

 ٟٚ٘ اٌتعاًِ ِع اٌب١أات عٓ هش٠ك اٌتفغ١ش ٚاٌتٛم١ح بّجّٛعة ِٓ اٌيشق ٟ٘ :

االعتمقاء اٌفشدٞ : ٚ٘ٛ تتبع اٌّعٍِٛات حٛي ِعٍِٛة اٚ ـىشة ِع١ٕة ِٓ ج١ّع  -1

 جٛأبٙا ِٓ خالي اعئٍة ِفتٛحة اٚ ِؽٍمة 

اد ٚاالعتّاع إٌّالؾة اٌجّاع١ة : ٟٚ٘ عباسة عٓ ِٕالؾة ِجّٛعة وب١شة ِٓ االـش -2

 حٛي ِٛمٛع اٚ ِؾىٍة ِع١ٕة  آسائُٙاٌٝ 

 اٌّالحظة عٍٝ ٔياق ٚاعع ٚتمغُ اٌٝ  -3

 ِالحظة ِباؽشة  -أ

 ِالحظة ؼ١ش ِباؽشة   -ب
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 العـاللاخ العامح التخطيط في

  

تتّثً اٌخيٛة اٌثا١ٔة ـٟ ع١ٍّة اٌعـاللات اٌعاِة ـٟ ٚمع اٌخيو اٌتٟ تؤدٞ اٌٝ تحم١ك 

تحذ٠ذ٘ا ، ـبعذ تحذ٠ذ اٌّؾىٍة تىْٛ اٌخيٛة إٌّيم١ة اٌتا١ٌة ٟ٘ تمش٠ش  األ٘ذاؾ اٌتٟ تُ

ِا ٠تخز بؾأٔٙا ، ٚعٕذِا تقً اٌخيو ِشحٍة اٌتٕف١ز ـإٔٙا تقبح بشاِج ، ٚوٍّا تمذِت 

اٌعـاللات اٌعاِة ٚاصدادت دسجة اٌشؽذ ـ١ٙا باعتّاد٘ا عٍٝ األعٍٛب اٌعٍّٟ ٚاٌبحٛث 

ٌتخي١و ، ـؽ١اب اٌتخي١و ؼاٌباً ِا ٠مٛد اٌٝ اٌتخبو ٚاٌذساعات صادت دسجة اال٘تّاَ با

أٚ اٌتقشـات اٌعف٠ٛة اٌٍحظة ، ٚـٟ حغٓ األحٛاي ٠ىْٛ اٌبذ٠ً ٘ٛ اٌتخي١و اٌّتغشع ، 

 . ٚ٘زا ٠جعً تقشـات اٌّذ٠ش ِٓ لب١ً سدٚد األـعاي ١ٌٚظ اٌّبادسات

 

  : ٚاٌتخي١و اٌّتأٟٔ ٚاٌّعذ ِمذِا ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٜ اٌٝ

 

بشٔاِج ِتىاًِ تتناـش ـ١ٗ اٌجٙٛد اٌى١ٍة ال ٔجاص أٔؾية ِحذدة تؤدٞ إعذاد ٚتق١ُّ  •

 . اٌٝ تحم١ك أ٘ذاؾ ِحذٚدة

 . ص٠ادة ِغاّ٘ة ٚتأ١٠ذ اإلداسة •

 ( . تأو١ذ ِا ٘ٛ ا٠جابٟ ١ٌٚظ ِا ٘ٛ دـاعٟ ) اٌّبادسة ١ٌٚظ سد اٌفعً •

فعاي عٍٝ عذَ اٌتغشع ـٟ اخت١اس اٌتقشـات ٚاٌتٛل١ت ٚاٌتىت١ه إر ٠مَٛ اٌتخي١و اٌ •

 . اٌمذس اٌىاـٟ ِٓ اٌحمائك ٚاٌتفى١ش اٌغ١ٍُ

 

٠ٚأخز اٌتخي١و اتجا١٘ٓ عا١ِٓ : ٠تعٍك أٌّٚٙا باٌبشاِج ه٠ٍٛة اٌّذٜ ٌتحم١ك اٌٙذؾ ، 

ٚ٘زٖ تحذد٘ا اٌغ١اعات األعاع١ة ٌٍّٕظّة ، ٚـٟ ٘زا اإلهاس ٠تُ ٚمع اٌخيو لق١شة 

تجاٖ اٌثأٟ ِٚٓ األ١ّ٘ة األجً اٌخافة بّؾشٚعات أٚ ِٙاَ ِحذٚدة ، ٚ٘زا ٘ـٛ اال

 . بّىاْ إبماء اٌبشاِج اٌمق١شة األجً ِشتبية باٌخيو ه٠ٍٛة األجً ِٚتغمة ِعٙا

 

ٌٚعٍٗ ِٓ إٌّاعب ـٟ ٘زا اٌّجاي اٌتفشلة ب١ٓ ٔٛع١ٓ ِٓ اٌبشاِج اٌٛلائ١ة أٚ اٌّأعة 

 –ـٟ أحغٓ األحٛاي  –،ٚاٌّغىٕة أٚ اٌعـالج١ة ، ٠ٚؽٍب عٍٝ اٌّّاسعة اٌّعافشة 

أب اٌّّىٓ أٚ اٌعـالجٟ . ِٚٓ اٌّأِٛي أْ تؤدٞ اٌّّاسعة اٌعـالج١ة اٌٝ تحش٠ه اٌج

 . اال٘تّاَ باٌتخي١و اٌٛلائٟ ٌٍّغتمبً ـىث١ش ِٓ األدٚات تٌٛذ ِٓ خالي األصِات
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  :مراحل وعناصر تخطيط العـاللاخ العامح

 

  : ٠ّىٓ تقٛس ِشاحً ع١ٍّة اٌتخي١و ٚعٕافش٘ا عٍٝ إٌحٛ اٌتاٌٟ

 

دساعة ؽاٍِة ٌىٓ اٌظشٚؾ ٚاٌّتؽ١شات اٌّختٍفة اٌّح١ية بإٌّؾأة ٚاٌتٟ ٠ّىٓ أْ  •

 . تؤثش ـ١ٙا ِغـتمبال

اٌخشٚج بّجّٛعة ِٓ االـتشامات عّا ٠حتًّ أْ تىْٛ ع١ٍٗ اٌظشٚؾ اٌّغتمب١ٍة بٕاء  •

 . عٍٝ ٘زٖ اٌذساعة ٚعٍٝ مٛء اٌخبشات اٌّتشاوّة ٌذٜ اٌمائ١ّٓ باٌتخي١و

 10أٚ 5اٌتٟ تغعٝ اإلداسة إٌٝ تحم١مٙا خالي اٌفتشة اٌض١ِٕة اٌّمبٍة ) تحذ٠ذ األ٘ذاؾ  •

 .  عٕٛات ِثال

تحذ٠ذ اٌّٛاسد ٚاإلِىا١ٔات اٌّيٍٛبة ٌتٕف١ز ٘زٖ األ٘ذاؾ ِٓ ح١ث اٌّٛاسد اٌبؾش٠ة  •

 . ٚاٌّاد٠ة ٚاٌف١ٕة

ً دساعة إِىا١ٔة االعتفادة اٌمقٜٛ ِٓ ٘زٖ اٌعٕافش أٚ اٌّٛاسد بّا ٠ت١ح تحم١ك أـن •

 . ٔاتج ِّىٓ

 . تحذ٠ذ اٌٛلت اٌالصَ ٌالٔتٙاء ِٓ اٌخية وىً ٚإلٔٙاء وً جض٠ئٗ ِٓ جضئ١اتٙا •

ٚمع اٌبشاِج اٌض١ِٕة ٚتشت١ب اٌخيٛات اٌتٕف١ز٠ة ِٓ ح١ث اٌتٛل١ت بّا ٠ؤدٞ ـٟ  •

إٌٙا٠ة إٌٝ إِىا١ٔة اٌتحىُ ـٟ عٕقش اٌٛلت تحىّا دل١ما ، ِع تٛاـش عٕقش اٌذلة ـٟ 

 . اٌتٕف١ز

 

 التخطيط في العـاللاخ العامح أهميح

 

ٚبتيب١ك ٘زٖ اٌّشاحً ٚاٌعٕافش عٍٝ ١ًٚفة اٌعـاللات اٌعاِة ـٟ إٌّؾأة ٔجذ إْ اعتّاد 

٘زٖ اإلداسة عٍٝ اٌتخي١و ٠ؤدٞ ـٟ إٌٙا٠ة اٌٝ تي٠ٛش ِٕٙة اٌعـاللات اٌعاِة ٚتحم١ك 

  : ِجّٛعة ِٓ اٌفٛائذ عٍٝ إٌحٛ اٌتاٌٟ

ـٟ ِتا٘ة عجٍة اٌعًّ ا١ٌِٟٛ أٚ اٌم١اَ بّؾشٚعات ٚلت١ة  االبتعاد ٔٙائ١ا عٓ اٌذٚساْ •

 . لق١شة ا٢جـً

ٟٚ٘ ٔٛع األ٘ذاؾ اٌتٟ تشتبو أعاعا بأ٘ذاؾ  –أِىا١ٔة تحذ٠ذ أ٘ذاؾ اٌعـاللات اٌعاِة  •

ٚباٌتاٌٟ ـاْ اٌتخي١و ٠ؤدٞ اٌٝ تٛم١ح ٘زٖ األ٘ذاؾ حتٝ ٠ذسوٙا  –إٌّؾأة أٚ إٌّظّة 

 .  ات اٌعاِة ٠ٚغعْٛ اٌٝ تحم١مٙاوً اٌعاٍِْٛ ـٟ ِجاي اٌعـالل

اٌتحذ٠ذ اٌذل١ك ٌىً اٌعٕافش ٚاٌّٛاسد اٌّيٍٛبة ٌتحم١ك أ٘ذاؾ اٌعـاللات اٌعاِة ِا  •

 . ٠ؤدٞ اٌٝ اٌتعشؾ اٌّغبك عٍٝ وً اٌّتيٍبات ٚاٌغعٟ اٌٝ تٛـ١ش٘ا

اٌتشو١ض عٍٝ عٕقش اٌٛلت بّا ٠ؤدٞ اٌٝ سعُ اٌبشاِج اٌض١ِٕة ٌتٕف١ز اٌخيو اٌجضئ١ة  •

أٚ اٌتفق١ٍ١ة بذلة ٚسبيٙا ببعنٙا اٌبعل باٌيش٠مة اٌتٟ تؤدٞ اٌٝ إِىا١ٔة تحم١ك 

 . األ٘ذاؾ اٌّيٍٛبة ـٟ اٌٛلت اٌّحذد
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خيو باٌّؾىالت اٌتٟ ٠تٛلع حذٚثٙا ٚسعُ اٌ اٌتٕبؤ٠ؤدٞ اٌتخي١و اٌٝ إِىا١ٔة  •

ٚاٌبشاِج اٌتٟ تؤدٞ اٌٝ ِٛاجٙة ٘زٖ اٌّؾىالت ٚتالـ١ٙا أٚ اٌعًّ عٍٝ إصاٌة أعباب 

حذٚثٙا ، أٞ أٔٗ ٠ّىٓ باٌتخي١و اٌتشو١ض عٍٝ اٌجٛأب اال٠جاب١ة ١ٌٚظ عٍٝ اٌجٛأب 

 . اٌغٍب١ة أٚ اٌذـاع١ة

 

  :خطواخ تخطيط نشاط العـاللاخ العامح 

 : تحديد األهـداف -1

اٌخيٛة األٌٚٝ ِٓ خيٛات اٌتخي١و اٌعٍّٟ اٌغ١ٍُ ، ألٔٙا تحذد  ٠ّثً تحذ٠ذ األ٘ذاؾ

االتجاٖ اٌعاَ ٌٕؾاه اٌعـاللات اٌعاِة خـالي ـتشة ص١ِٕة ِع١ٕة ِّا ٠ؤدٜ اٌٝ اٌتشو١ض عٍٝ 

اٌجٙٛد اٌجّاع١ة اٌالصِة ٌتحم١ك ٘زٖ  ث١ؿٌّّٙة اٌّشاد تحم١مٙا ٚحقش ٚتىهب١عة ا

 . األ٘ــذاؾ

  : ٚعٕذ تحذ٠ذ األ٘ذاؾ ٠جب أْ تشاعٝ ِجّٛعة ِٓ اٌعٛاًِ عٍٝ إٌحٛ اٌتاٌٟ

اٌتفشلة ب١ٓ األ٘ـذاؾ اٌي٠ٍٛة أٚ اٌّتٛعية أٚ اٌمق١شة األجـً ، ٚسبيٙا ببعنٙا  •

 . اٌبعل بّا ٠ت١ح تٕف١ز وً أٔٛاع األ٘ـذاؾ ـٟ اٌعذد اٌض١ِٕة اٌّحذدة

١ة ل١اط إٌتائج ، ـنال عٓ مشٚسة ٠جب أْ تىْٛ األ٘ذاؾ ِحذٚدة بّا ٠ت١ح إِىأ •

 . وٛٔٙا ٚامحة ٚفش٠حة ِٚفِٙٛة

 . مشٚسة أْ تىْٛ األ٘ذاؾ ٚالع١ة ٚع١ٍّة ِٓ ح١ث لاب١ٍتٙا ٌٍتحم١ك ٚإِىا١ٔة تٕف١ز٘ا •

 .ِٓ األِٛس اٌح٠ٛ١ة أْ تشتبو أ٘ذاؾ اٌعـاللات اٌعاِة بأ٘ذاؾ إٌّؾأة وىً  •

 

  : تحديد الجماهير النوعيح للمنشأج -2

ٌّا وأت ع١اعة اٌعـاللات اٌعاِة تغتٙذؾ اٌٛفٛي اٌٝ جّا١٘ش ِتعذدة تتعاًِ ِع 

إٌّؾأة عٛاء باٌذاخً أٚ اٌخاسج ـاْ ِٓ اٌنشٚسٞ أْ تتٛاـش ٌذٜ إداسة اٌعـاللات 

عٓ ٔٛع١ات ٘زٖ اٌجّا١٘ش ٚتمغ١ّاتٙا  –٠حغٓ أْ تىْٛ تفق١ٍ١ة  –اٌعاِة ب١أات 

حتٝ ٠ّىٓ تحذ٠ذ وً اٌفئات اٌتٟ عتٛجٗ إ١ٌٙا جٙٛد  ٚاالجتّاع١ة اٌّختٍفة اٌذ٠ّٛؼشاـ١ة

اٌعـاللات اٌعاِة ٚاعتخذاَ اٌٛعائً اٌفعاٌة اٌتٟ تّىٓ اإلداسة ِٓ تحم١ك سعاٌة اٌعـاللات 

ٌىً اٌفئات باعتخذاَ  –عٛاء ـٟ االتقاي أٚ اإلعالَ أٚ اإللٕاع أٚ اٌتأث١ش  –اٌعاِة 

 . اٌٛعائً االتقا١ٌة اٌفعاٌة ٚاٌّؤثشة

 : اختيار أنسة الوسائل والطرق التي ستستخدم في تنفيذ ترنامج العـاللاخ العامح -3

تحتاج إداسة اٌعـاللات اٌعاِة ٌتٕف١ز بشاِجٙا اٌٝ ِجّٛعة ِٓ اٌٛعائً اٌتٟ تىفً ٌٙا   

تمذ٠ُ خذِاتٙا اٌٝ واـة ـئات اٌجّا١٘ش إٌٛع١ة اٌتٟ تتعاًِ ِعٙا ، ٌٚزٌه ـاْ ِٓ 

ِٓ ح١ث لٛة  أـنٍٙاة اٌٝ دساعة وً اٌٛعائً اٌّتاحة الخت١اس اٌنشٚسٞ أْ تٍجا اإلداس

اٌتأث١ش ، ٚععة االٔتؾاس ، ٚاٌٛفٛي اٌٝ اٌّجّٛعات إٌٛع١ة ، ٚاالٔخفاك إٌغبٟ ـٟ 

اٌتىٍفة بّا ٠حمك ـٟ إٌٙا٠ة االعتخذاَ األِثً ألحغٓ اٌٛعائً اٌّّىٕة ـٟ تحم١ك أوبش 

 ٔاتج ِّىٓ .
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 عامةال العالقات مجال في االتصال
 هوو  أسيسووي العيموو  العالقووي  تعتبوو  حوو   المنظموو  بجموويه   التووؤر   علوو  القووة   هوو      

 ط  و  هو  أي  خي ج وي ةاخل وي جميه  هوي ف  التؤر   عل   القة   االتصيل عل  القة  
 . االتجيه مزة ج

  األخبوي  المعل موي  نقول أ  النوي  إعوالم فقوط  عن  ال العالقي  مفه م ف  االتصيل أ 
 ط بوي أرو ا  تو   الوذي الموإر  االتصيل نقل م حل  إل  الم حل  هذه  تجي ز  لكنه ، لهم
 المإسسو  نحو  العويم الو أي تحس   إل   هةف انه ، له  المشيهة   المستقبل   نف   ف 

 .  مإر   فعيل مف ة ش ء ه  اتصيل م   نقل مي كي  إذا إال ذل   تم  ل 
 

   الرئيسية االتصال عملية عناصر
 المقو  ء  بيللغو   تصول موي هو  ة   موي اكرو   لعول  متن عو  عة وة  مجويال  لالتصيل

 .االتصيل  سيئل أهم م  فيللغ  عيم، ب جه المكت ب   ال م ز  المنط ق 

  اإلشووي    الصووم   النظوو  اللموو  التفوويهم، فوو  اإلنسووي   سووتعملهي التوو  اللغووي   موو  
  التوة    الت ب و  مجويال  فو   عمول مو  كول علو    جب. ذل   غ   ال جه  تعب  ا 

 المختلفو  االتصويل مجويال  فو  توةخل جم عوي ألنهوي  بآري هوي، بهي تيم علم عل   ك   أ 
 .المجيل هذا ف  تظه  الت  المتن ع  السل   أنميط عل   تإر   التلم ذ المة   ب  

  تو ف  عنوةمي تحوة  الفعيلو  االتصويل عمل و  أ  علو  االتصويال   علميء خب اء   جمع
 جينبوه مو  المصة .  المستقبل المصة  مرل االتصيل عمل   أط اف ب   المشت   الفهم
 نقول بمريبو  االتصويل عمل و  تعتبو  لوذا المسوتقبل، مع فعيل  مشي ك  ب ج ة  هتم أ   جب

 أ  الممكو  مو  ال مو ز  هوذه مشوت ك   مو ز اسوتعميل خوالل مو   المعل موي  الب يني 
 أ  أفق و  أ   أسو   الب ينوي  تكو   أ  الممك   م  لفظ  ، غ   أ  كالم   أ  لفظ   تك  

 .ميئل  خط ط ف 

  التو  الخيصو  صوفيتهي لهي  ئ س   عنيص  أ بع عل   التفيهم االتصيل عمل    تحت ي 
 العنيصو   هوذه ال ئ سو   العنيصو  هوذه تو اف   إذا إال االتصويل عمل و  توتم أ   مك  ال

 : ه 

 .المستقبل -  ٤ الوسيلة -٣ الرسالة -٢ المرسل -ا 
 .بعة ف مي عنهي نتحة  س ف أخ ى عنيص  إل  بيإلضيف  األسيس   العنيص  هذه

 عمل و  االتصويل   العمل و  أ  أي بوه   توؤر  اآلخو  ف   إر  العنيص  هذه م  عنص  كل 
 .مستم   ة نيم ك  

 :   Senderالمرسل -1
 فو   وإر  أ     وة التو  االتصويل، عمل و  عنوةهي تبوةأ التو  النقط  أ  ال سيل  مصة  ه  

 ابتكوي ه مو  تكو   التو  مع نو   اتجيهوي   أحيس سوه أفكي ه ف  ل شي ك ه بهي   اآلخ   
 اإلنسوي  المصوة ، هوذا  كو   أ  الممكو   مو . المعلمو    فعل مرلمي غ  ه ابتكي  م  أ 
 التعلو م فو  ح و  آلخو  إطوي  مو   ختلوف أنوه أي ذلو ، غ و  أ  المطب عوي  أ  اآللو  أ 

  هوووةف  معل موووي  أفكوووي   لة وووه العووويمل   أحوووة  كووو   المنظموووي   فووو  المعلوووم،  كووو  
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 تؤخووذ  موو ز إلوو   بعرهووي أ     ووة التوو  ال سوويل  بتح  وول المصووة  هووذا   قوو م. لالتصوويل
 عنووةهي تبوةأ التو  النقطوو  هو  مورال فوويلمعلم المختلفو ، االتصويل قنوو ا  خوالل مو  ط  قهوي

 أنوه أي األح وي  بعو  ف  الطالب أ  المحيض  أ  الصف، غ ف  ةاخل االتصيل عمل  
 اآللو  تقو م أ  الممكو   مو   علوم، الوذي الم ضو   أ  الة   بش ح  ق م الذى المصة 

 الخ...الحيس ب أ  التلفيز مرل الم سل بة  

  

 : Receiver المستقبل ـ2
  ا سيلهي، ا صيلهي ف  الم سل  ق م الت  ال سيل  إل ه ت جه الذي الشخص أ  الجه  ه 

 الصوف، غ فو  فو  زم لوه إلو   ستمع ح نمي  الطيلب صة قه إل   ستمع ح نمي فيلصة  
  عتبو    هوإالء جم ع ال  م   الج ائة  ق أ م  أ  التلفيز  تشيهة تستمع الت   الجميه  
 تفهوم  مز و ، صو    فو  إلو هم تصول هوذه  ال سيل   ال سيل   ستقبل   ألنهم مستقبل  ،

 ال مو ز بحل  الق يم ال م ز، ت جم  اسم عل ه نطل  مي أي  معنيه ال مز ب   ال بط بعة
 أنمويط فو   ونعك   هوذا معنيهوي،  فهوم ال سويل  محت  ي  تفس   إل  الت صل إل   هةف

  كوو  ( ل جووه  جهووي) الشخصوو  االتصوويل حيلوو   فوو  بهووي،  قوو م التوو  المختلفوو  السوول  
 .مبيش   بص    ال سيل  تصلهم أشخيص مجم ع  أ  شخصي المستقبل

 نطلو  لهذا كب    أعةاةهم تك   ال سيل  مستقبل  في  الجميه  ي، االتصيل حيل  ف  أمي
 فو   مختلوف متجين  غ   أنه الجمه   هذا صفي   م . المستقبل   جمه   اسم عل هم

  االنوي ، الوذك    الصوغ  ، الكب و  ف ه  ك   ح   متن    ه   القة ا ، االستعةاةا 
 صول  ت جوة ال أي الم سول عو  منفصول  كو   أنوه المسوتقبل الجمهو   صوفي  م  أ ضي

 النو   هوذا  تطلوب لذل   احة  جه  م   حة  االتصيل أ  بمعن  الط ف  ، ب   مبيش  
 الجمه   هذا إل  ال ص ل  ستط ع لك  الم سل عنة مم ز  مهي ا   ج ة االتصيل م 

 . ق ل  لمي له انتبيهه   جذب

 

 : Message الرسالة ـ3 
 غ وو  أ  لفظ و  كينو  سو اء المصوة  أهوةاف عوو  تعبو   هو  الت م وز عمل و  نت جو  هو  

 مو  منظمو  مجم عو  إلو  ،(الم سول) المصوة  أفكوي  ت جمو  به  قصة  الت م ز لفظ  ،
 للت م ووز، األسيسوو  الشووكل هوو   اللغوو  المصووة ، هووةف عوو  تعبوو  لغوو   إلوو  أي ال موو ز
 األفكوي  عو  التعب و  بهوي  وتم التو  الص    ت ف   ه  الت م ز  ظ ف  إ  نق ل أ    مك 

 ا صويل بقصة منظم  بص    اخت ي هي  تم هذه ال م ز  مجم ع .  سيل  ف   األهةاف
 معوي  ا جوية هو  االتصويل عمل   م  الهةف كي   إذا المستقبل، إل  الم سل م  المعين 
 كيمول بشوكل حة روه  مكو  ال المقص ة التميرل في  االتصيل، ف  المشي ك   عنة متميرل 

 معوووين  تعطووو  شوووخص كووول عنوووة ت جوووة التووو  الخبووو   أل  بيللغووو ، عالقووو  لهوووي ألسوووبيب
 بهوي  مو  التو  الخبو   مو   وؤت  المعنو  أل   ذلو  آلخو  شوخص مو  تختلف خص ص  

 أغو ا  لتحق و  بيسوتخةامه  الق ويم مع نوي شو ئي  مرول ال موز ك    م  ال مز، مع الف ة
 .مع ن   أهةاف
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 : Channel الوسيلة ـ4 
 إلو  الم سول مو  ال سويل  بهوي تنقول أ  خاللهوي تمو  الذي المنهج أ  القن ا  أ  القني  ه 

 اللفظ و ، اللغو  مرول  هو  المع فو   نقول لالتصويل قنو ا  عو  عبوي   أنهي أي المستقبل،
 ال سويئل لنقول  سويئل جم عهوي  هوذه  السو نمي  التمر ول  الصو    الح كوي   اإلشي ا 

 األفو اة مو  كب و  عوةة إلو  ال سويل  ت ص ل ف   التلفيز ال اة    ستعمل  ال  م المختلف 
 تملو   التو  الموذك    األجهز  ف ه تستعمل الذي الجميه  ي االتصيل عل ه  طل  مي أي

 مو  النو    هوذا ، نفسوه ال قو  فو  المسوتقبل   مو  بويلكر   االتصويل علو   القة   الق  
 غ ووو   المسوووتقبل   الم سووول أل  المبيشووو ، غ ووو  االتصووويل اسوووم عل وووه نطلووو  االتصووويل
  هوذا  سو ط، خوالل مو  تحة  هني االتصيل  عمل    الزمي  المكي  نف  ف  مت اجة  

 اتصوويل علوو  ال سوويل   صوويحب الم سوول ف ووه  كوو    الووذي األ ل، النوو   بعكوو  النوو  
 .المبيش  االتصيل اسم عل ه   طل  المستقبل مع ل جه  جهي

 
 

 : االتصال وسائلانواع 
  أهمهوي المختلفو  اإلعوالم  سويئل اإلتصيل  نشيطهي ممي س  ف  العيم  العالقي  تستخةم
 ال قووو  فووو  متحضووو   مإسسووو  ألي عنهوووي  ال غنووو التووو  الجمووويه  ي االتصووويل  سووويئل

(  التل فز و  )  الم ئ و  الصو ت    اإلذاعو   المجوال  ال  م   الصحف  ه  ، الحيض 
 بنفسوهي تصوة هي التو  اإلعوالم  سويئل بعو  المإسسي  تستخةم كمي.  الس نميئ   الف لم
  هنووي   المه جينووي   الحفووال  كيلمعووي     اإلخبي  وو  النشوو  أ  المإسسوو  كمجلوو 
 .  غ  هي االستقبيل  مكيتب العيم   المحيض ا  كيلخطيب   الشخص  االتصيل  سيئل
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 العاللاخ العامح ترامج

 اهميح الامح ترامج عاللاخ عامح متوازنح مع الجماهير

٠جب اْ تىْٛ ٕ٘ان ٌذٜ إٌّظّة عاللاات ِاع اٌعذ٠اذ ِآ اٌجّاا١٘ش اٌذاخ١ٍاة ٚاٌخاسج١اة 

اٌتااٟ ٠ٕمغااُ وااً جّٙااٛس ِٕٙااا بااذٚسٖ اٌااٝ عااذد ِاآ اٌجّااا١٘ش اٌفشع١ااة تختٍااؿ ا١ّ٘تٙااا 

ت ٘ااازٖ اٌجّاااا١٘ش ٔحاااٛ إٌّظّاااة ٚٔحاااٛ بااااختالؾ هب١عاااة ٔؾااااه إٌّظّاااة . ٚاْ اتجا٘اااا

 . رات ا١ّ٘ة بإٌغبة ٌالداسة ِذساء٘ا ٚع١اعتٙا ِٚٛلفٙا اٌّاٌٟ

اْ اٌٙذؾ ِٓ اٌعاللات ِع ٘ازٖ اٌجّاا١٘ش ٘اٛ تماذ٠ُ ٚاًٙااس إٌّظّاة ـاٟ اـناً فاٛسة 

ٚ٘زا ال٠عٕٟ ِجشد اعالَ ٚاخباس اٌجّاا١٘ش ٚأّاا اٌتااث١ش ـ١ٙاا بّاا ٠ىفاً لبٌٛٙاا ٌغ١اعاات 

 ٚأجاصاتٙا .إٌّظّة 

 

حقااٛي اٌتااٛاصْ باا١ٓ عاللااة إٌّظّااة  ٚاٌجّااا١٘ش اٌّختٍفااة ٠حمااك ِقااٍحة ِٕٚفعااة اْ 

ِتٛاصٔة ٌّختٍاؿ اٌجّاا١٘ش اٌتاٟ تتعاِاً ِعٙاا إٌّظّاة ـعاللاة إٌّظّاة  باحاذ اٌجّاا١٘ش  

٠جب اْ ال٠ىْٛ عٍٝ حغاب عاللتٙا بجّا١٘ش اخشٜ ٕٚ٘ا ٠اتٟ دٚس اٌعاللات اٌعاِة ـاٟ 

عاللاات ِتٕاعامة با١ٓ إٌّظّاة ِٚختٍاؿ اٌجّاا١٘ش ـاال٘اذاؾ اٌّتعاسماة اٌّحاـظة عٍٝ 

اٌجّااا١٘ش ؽااٟء هب١عااٟ ِٚتٛلااع ٚلااذسة إٌّظّااة عٍااٝ ِٛاجٙااة ٘اازا اٌتعاااسك  ٘اازٖباا١ٓ 

اٌعاللااات اٌعاِااة ـااٟ  ـاال٘ااذاؾ ٚاٌّقاااٌح أّااا ٠حااذد ـاع١ٍااة إٌّظّااة ٕٚ٘ااا ٠تاوااذ دٚس

 لٕاع ٚاٌتاث١ش .ِحاٌٚة اصاٌة اٚ اٌحذ ِٓ ٘زا اٌقشاع ِٓ خالي اال

ِّٙا واْ ٔؾاه إٌّظّة ٚحجّٙا ـاْ اٌجّٙٛس اٌذاخٍٟ ٠ّثً اٌعا١ٍِٓ ـاٟ داخاً إٌّظّاة 

باعتباس اْ اٌعا١ٍِٓ ُ٘ عفشاء إٌّظّة ٌاذٜ اٌّجتّاع اٌخااسجٟ ٌازا ـااْ اٌعاللاات اٌعاِاة 

 تبذا ِٓ اٌذاخً .

ِاآ اٌخذِااة اٚ  واازٌه ٌٍّٕظّااة جّا١٘ش٘ااا اٌخاسج١ااة اٌعذ٠ااذة اٌتااٟ تتّثااً ِاآ اٌّغااتف١ذ٠ٓ

اٌّغاااتٍٙى١ٓ ٌٍغاااٍعة ٚاٌّاااٛصع١ٓ ٚاٌّنااااسب١ٓ ٚؼ١ش٘اااا ٠ٚعتباااش االتقااااي باٌجّاااا١٘ش 

 اٌخاسج١ة احذ اٌعٕافش اٌٙاِة ـٟ ٔجاح إٌّظّة .

 

 اهميح ترامج العاللاخ العامح متوازنح مع الجماهير

ٌااذٜ إٌّظّااة عاللااات ِااع اٌعذ٠ااذ ِاآ اٌجّااا١٘ش اٌذاخ١ٍااة ٚاٌخاسج١ااة تختٍااؿ ا١ّ٘تٙااا  -1

 .باختالؾ هب١عة ٔؾاه إٌّظّة 

اٌجّااا١٘ش ٌٙااا اتجا٘ااات ٔحااٛ إٌّظّااة ِٚااذساء٘ا ٚع١اعااتٙا ِٚٛلفٙااا اٌحاااٌٟ ٚتغااعٝ  -2

 . االداسة ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ٘زٖ االتجا٘ات ٚتٛج١ٙٙا باٌؾىً اٌقح١ح

 .لة إٌّظّة ِع اٌجّا١٘ش بؾىً ِتٛاصْ ٠جب اْ تىْٛ عال -3

اال٘اذاؾ اٌّتعاسماة ؽاٟء هب١عاٟ ٚلاذسة إٌّظّاة عٍاٝ ِٛاجٙاة ٘ازا اٌتعااسك ـااٟ  -4

اال٘ذاؾ ٚاٌّقاٌح أّا ٠حذد ـاع١ٍاة إٌّظّاة ِٚآ خاالي دٚس اٌعاللاات اٌعاِاة بٛاعاية 

 .االلٕاع ٚاٌتاث١ش 
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اْ إٌّظّااة ِّٙااا واااْ ٔؾاااهٙا ٚحجّٙااا ـاااٌجّٙٛس اٌااذاخٍٟ ٠ّثااً اٌعااا١ٍِٓ ٚتغااعٝ  -5

اٌعاللات اٌعاِة اٌاٝ وغاب ثمتٙاا بإٌّظّاة باعتبااس اْ اٌعاا١ٍِٓ ٘اُ عافشاء إٌّظّاة ٌاذٜ 

 .اٌّجتّع اٌخاسجٟ ٚ٘زا ٠ؤوذ اٌمٛي اْ اٌعاللات اٌعاِة تبذا ِٓ داخً إٌّظّة 

اسج١ااااة اٌتااااٟ تتّثااااً ـااااٟ اٌّغااااتف١ذ٠ٓ ِاااآ اٌخذِااااة ٍّٕظّااااة واااازٌه جّا١٘ش٘ااااا اٌخٌ -6

ٚاٌّغتٍٙى١ٓ ٚاٌّٛصع١ٓ ٚاٌّغا١ّ٘ٓ ٚاٌّجٙض٠ٓ ٠ٚعتباش االتقااي باٌجّاا١٘ش اٌخاسج١اة 

 .ِٓ اٌعٕافش اٌٙاِة ٌٕجاح االداسة 

 اهميح العاللاخ العامح مع العاملين

أجاصاتٙااا تغااعٝ اٌعاللااات اٌعاِااة دائّااا اٌااٝ اجتاازاب ثمااة اٌجّااا١٘ش بإٌّظّااة ٚا٘ااذاـٙا ٚ

ٚبذ٠ٟٙ اْ ٘زٖ اٌثمة ٠جاب اْ تتاٛـش اٚال ـاٟ اٌعاا١ٍِٓ ـاٟ إٌّظّاة . اْ عاذَ تاٛـش اٌثماة 

 . اٌذاخ١ٍة ٠ؤدٞ اٌٝ اعتحاٌة ٔجاح اٌعاللات اٌخاسج١ة

 طرق كسة ثمح العاملين

ِٚاآ ابشص٘ااا هش٠مااة سـااع ِع٠ٕٛااات  ٚتأ١٠ااذُٕ٘٘ااان هااشق عذ٠ااذة ٌىغااب ثمااة اٌعااا١ٍِٓ 

 اعظ اٌعاللات االٔغا١ٔة . اٌعا١ٍِٓ ِٓ خالي تثب١ت

رٌه اْ اٌعاللات االٔغا١ٔة تٕياٛٞ عٍاٝ خٍاك اجاٛاء ِآ اٌتفااُ٘ ٚاالحتاشاَ اٌّتباادي با١ٓ 

االداسة ٚاالـشاد اٌعا١ٍِٓ بٙذؾ تحم١ك اال٘اذاؾ بىفااءة ٚـاع١ٍاة ٚعٍاٝ ٘ازا االعااط ـااْ 

١ٓ ٚاْ وً سئ١ظ اداسٞ تمع عٍٝ عاتمٗ ِغاؤ١ٌٚة ٔؾاش سٚح اٌتعااْٚ ٚاٌٛـااق با١ٓ اٌعااٍِ

ِٚجااي عاللاة االداسة باٌعاا١ٍِٓ الباذ ِآ اٌتشو١اض  ٚاٌيّأ١ٕٔاة٠بث ـا١ُٙ اٌؾاعٛس باٌشماا 

 -ٟٚ٘ :عٍٝ جٛأب ِّٙة عٕذ أؾاء بشٔاِج اٌعاللات اٌعاِة 

 اٌعاللة ب١ٓ اًٌّٛؿ ٚإٌّظّة  -1

 اٌعاللة ب١ٓ اًٌّٛؿ ٚسئ١غٗ ٚسؤعائٗ -2

 ٌتٟ تخيو ٚتشالب اٌعًّ اتجاٖ اًٌّٛؿ اٌزٞ ٠ؤدٞ اٌعًّ ٔحٛ االداسة ا -3

عاللااة إٌّظّااة بعااائالت اٌعااا١ٍِٓ اٚ اٌّااًٛف١ٓ ) اٌب١ئااة ٚاٌّجتّااع اٌاازٞ ٠عاا١ؼ ـ١ااٗ  -4

 اًٌّٛفْٛ (

 عاللة اًٌّٛؿ بعٍّٗ ) ِقذس ٚجٛدٖ االلتقادٞ ( -5

 مسؤوليح العاللاخ العامح مع العاملين

تمع ِغؤ١ٌٚة اٌعاللات اٌعاِة ِع اٌعا١ٍِٓ عٍٝ عاتك اٌجٙاص اٌّغؤٚي عآ اداسة اٌّاٛاسد 

اٌبؾااش٠ة بإٌّظّااة ٠عاٚٔااٗ ـااٟ رٌااه اداسة اٌعاللااات اٌعاِااة بّااا تمذِااٗ ٌٙاازا اٌجٙاااص ِاآ 

ه اْ ٌااتٛج١ٙااات ٚاسؽااادات ِٚعاٚٔتااٗ ـااٟ سعااُ ٚتٕف١ااز ع١اعااة ـعاٌااة ٌالـااشاد بإٌّظّااة ر

ٕٚ٘ا ٠ىْٛ ع١ٍٙا اْ تجاذ اٌٛعاائً اٌتاٟ  ٚبآِايإٌّظّة باعتمشاس  االداسة تشؼب ـٟ ل١ادة

ت االخاشٜ ٌٍعاا١ٍِٓ ٚاٌخافاة ِاع سماا ابو ب١ٓ ٘ازٖ اٌشؼباة اٚ اٌحاجاة ٚبا١ٓ اٌحاجاشتت

اٌغااا٠ىٌٛٛجٟ جٕبااا اٌااٝ جٕااب ِااع اٌشمااا االلتقااادٞ ٚـااٟ ٘ااز اٌخقااٛؿ تبااشص بعاال 

 -:االسؽادات ٌٍّذ٠ش ٌتحغ١ٓ اٌعاللات ِع اٌعا١ٍِٓ 

 ِتاحا ًٌّٛف١ه اٌٛفٛي اٌٝ اٌّذ٠ش بٛاعية اٌباب اٌّفتٛح وٓ -1

 واـئ ًِٛف١ه واـشاد عٍٝ اٌعًّ اٌج١ذ  -2

 اعشؾ اعّاء ًِٛف١ه ٚٔاد٠ُٙ بٙا  -3
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   اعتّع ج١ذا اٌٝ اًٌّٛؿ اٌزٞ ٠تىٍُ ِع ٚاعتخذَ االفؽاء اٌج١ذ  -4

 حاٚي اْ تمابً ًِٛف١ه بؾىً ِٕفشد -5

 ٠ش٠ذْٚ ِعشـتٗ ُ٘ عٍٝ ِعشـة ِاع١ه عاعذٚوٓ ِذسبا ٚعٍّا ٌّشؤ -6

 اـغح ٌُٙ اٌّجاي ٠ؾاسوٛن ـٟ تحذ٠ذ اال٘ذاؾ ٚسعُ اٌخيو ٚٔالؼ اساءُ٘ -7

 ٠عجبه  ال تعالب ًِٛؿ تىٍُ ِعه بقشاحة عٓ اِش ال -8

ال تعالب اًٌّٛؿ اال ارا اوتٍّت عٕذن واـة اٌّعٍِٛات ٚال تبٕاٟ لاشاسن عٍاٝ ِجاشد  -9

 اٌغّع 

 ١ٓ بأُٙ اعناء ١ِّٙٓ ِٓ ـش٠ك إٌّظّة ع١ٍه اْ تؾعش اًٌّٛف -10

 

 العاللاخ العامح في المؤسساخ الترتويح والتعليميح

اْ ا١ّ٘ااة اٌعاللااات اٌعاِااة ِااع اٌجّٙااٛس ِاآ خااالي ِااا تؤد٠ااٗ ِاآ تىاا٠ٛٓ اٌغااّعة اٌي١بااة 

ٚاٌقااٛسة اٌز١ٕ٘ااة اٌّختاااسة ِٕٙااا عااٛاء واااْ ـااٟ اداسة اٌتعٍاا١ُ اٚ اٌّذسعااة ـ١عتّااذ عٍااٝ 

سجً اٌعاللات اٌعاِاة ِٚاذٜ لذستاٗ عٍاٝ اًٙااس اٌقاٛسة اٌّؾاشلة دسجة ٚعٟ ٚحّاط 

ٌٍّؤعغة اٌتشب٠ٛة اٚ اٌتع١ٍُ اٌتٟ ٠ٕتّاٟ ا١ٌٙاا . ٠متاشْ ٚجاٛد اٌّؤعغاات اٌتع١ّ١ٍاة بااٌفىش 

ٚاٌعٍُ ٚاٌحناسة اٌتٟ تتحىُ ـٟ ع١الات تيٛس اٌّجتّع ٚٔمالتٗ إٌٛع١اة ِآ ِشحٍاة اٌاٝ 

 اخشٜ .

تمغ١ُ اٌجّٙٛس اٌعاَ اٌٝ جّا١٘ش ٔٛع١ة ٠غًٙ االتقااي  اْ ٔؾاه اٌعاللات اٌعاِة ٠غتٍضَ

بٙاا بٛعاائً االعااالَ اٌّختٍفاة ـفاٟ اٌّذسعااة ٚاٌجاِعاة ٠ّىآ تمغاا١ُ اٌجّٙاٛس اٌاٝ اٌيٍبااة 

 ٚاالعاتزة ٚاٌخش٠جْٛ ٚا١ٌٚاء اٌيٍبة ٚاٌّجتّع اٌّحٍٟ .

اد : عاافشاء اٌّذسعااة اٚ اٌجاِعااة ـالبااذ ِاآ ِعشـااة ِااذٜ سؼبااتُٙ ـااٟ اٌعٍااُ ٚا٠جاا الطلثةةح

اٌتفاُ٘ ٚاٌتعاْٚ ب١ٓ ١٘ئة اٌتذس٠ظ ٚاٌتال١ِز ٚتؾج١عُٙ عٍٝ اٌّؾااسوة ـاٟ اٚجاٗ إٌؾااه 

 اٌش٠امٟ 

: ٘ااُ لااادة اٌفىااش ٚاٌااشاٞ ـااٟ اٌاابالد . دعااٛتُٙ ٌحنااٛس إٌااذٚات ٚاٌّؾاااسوة  الخريجةةون

 اٌع١ٍّة ـٟ ع١اعة اٌجاِعة ٚاعالُِٙ ببشاِج اٌجاِعة ٚاالخز بآسائُٙ ِٚمتشحاتُٙ 

ّٙااٛس ٘اااَ ٌٍعاللااات اٌعاِااة ـٙااٛ اٌاازٞ لااادس عٍااٝ ؽااشح ع١اعااة اٌجاِعااة : ج االسةةاتذج

ٚاؼشامٙا ٌٍيٍبة ٚاٌجّٙٛس ٚاٌعاللات اٌعاِة ِغؤٌٚة عٓ تض٠ٚذُ٘ باالجٙضة ٚاٌّعاذات 

 ٚاٌعٕا٠ة بُٙ ٚأؾاء أذ٠ة ٌُٙ ٚتمذ٠ش جٙٛدُ٘ ٚاالؽاسة ٌُٙ

اٌعاللااات اٌعاِااة : جّٙااٛس مااخُ ٠ّٙااٗ اْ ٠يّاائٓ عٍااٝ ِغااتمبً االبٕاااء ٚ اوليةةاا الطلثةةح

ِغؤٌٚة عٓ خٍاك جاٛ ِآ اٌتفااُ٘ ٚاٌتعااْٚ ٚرٌاه ِآ خاالي دعاٛتُٙ ٌحناٛس اٌحفاالت 

 ٚص٠اسة اٌّذ٠ٕة اٌجاِع١ة ٚتض٠ٚذُ٘ باٌّيبٛعات 

: بّا اْ اٌجاِعة ِشوض ثماـٟ ـٛاجب اٌعاللاات اٌعاِاة اٌعٕا٠اة بااٌّجتّع  المجتمع المحلي

 ٌتثم١فٗ ٚتمذ٠ُ اٌّعٛٔة اٌي١بة . اٌّحٍٟ ـتعًّ عٍٝ االتقاي باٍ٘ٗ ٚبزي اٌجٙٛد
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 العاللاخ العامح في المضاا

٠عتبااش اٌمناااء ِاآ اٌّشتىااضات اٌعاِااة ٌٍعذاٌااة اٌتااٟ تعتبااش اتغاااق ٚأغااجاَ باا١ٓ االٔغاااْ 

ِاآ  اٌمناااء اْ ٠حمااك اٌعذاٌااة بّااا ٠قااذسٖٚاالٔغاااْ ٚباا١ٓ االٔغاااْ ٚاٌّجتّااع . ٠غااتي١ع 

ٚال ٠ّىٓ اْ تتحمك باذْٚ اجٙاضة اٌتاٟ ٘اٟ  احىاَ ِغتّذة ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٟٚ٘ عذاٌة بؾش٠ة

 ِؤعغات ٚدٚائش تىْٛ ٚصاسة اٌعذي .

ـحااٛاس اٌعذاٌااة ٘ااٛ اْ تغااّع ل١ااادة  ،اٌعذاٌااة ٘ااٟ حااٛاس باا١ٓ داس اٌعذاٌااة ٚهاٌااب اٌعذاٌااة 

اٌعذاٌة اٌٝ تظٍُ ٚؽىٜٛ اٌّٛاهٓ ٚتعًّ عٍاٝ  تحم١اك اٌعاذي . ٚارا وأات اٌعذاٌاة لاشاسا 

ادسان اٌّااٛاهٓ البعاااد ِنااا١ِٓ اٌمااٛا١ٔٓ ٚاعااا١ٌب ٚاجااشاءات ٚٚحااٛاسا ـٙااٟ تٛع١ااة 

٠غااعذ عٍاٝ أجااح حاٛاس اٌعذاٌاة ٚرٌاه ِآ خاالي اسؽااد اٌّاٛاهٓ ٚتجٕباٗ ٚ٘ازا اٌعذاٌة 

 ذاالعتؽالي ٚؽشح ابعاد اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمشاسات وً رٌه ِٓ ؽاأٗ ٠عّاك اٌاٛعٟ اٌماأٟٛٔ عٕا

 اٌّٛاه١ٕٓ ح١ث ٠ؤدٞ اٌٝ تحم١ك اٌعذاٌة .

 -والثرامج المعدج في المضاا الخاصح تالعاللاخ في ارتعح السام هي : الواجثاخ

 لغُ اٌعاللات اٌعذ١ٌة اٌخاسج١ة -1

 لغُ اٌعاللات اٌما١ٔٛٔة  -2

 لغُ االعالَ اٌمأٟٛٔ -3

 لغُ اٌجش٠ذة اٌشع١ّة  -4

 

 واجثاخ مدير عام لسم العاللاخ في وزارج العدل

ٌعشب١ااة ٚاالجٕب١ااة ٚإٌّظّااات اٌعشب١ااة ٚاٌذ١ٌٚااة تٕظاا١ُ اٌعاللااات اٌعذ١ٌااة ِااع االلياااس ا -1

 ٚاالؽشاؾ عٍٝ تٕف١ز اٌّعا٘ذات ٚاالتفال١ات اٌما١ٔٛٔة ٚاٌمنائ١ة .

تٕظاا١ُ اٌعاللااات اٌعذ١ٌااة ٚاٌما١ٔٛٔااة باا١ٓ دٚائااش ٚاجٙااضة اٌااٛصاسة ٚب١ٕٙااا ٚباا١ٓ دٚائااش  -2

 اٌذٌٚة 

 هبع ٚافذاس اٌجش٠ذة اٌشع١ّة ) اٌٛلائع اٌعشال١ة ( -3

 ؽؤْٚ إٌؾش ٚاالعالَتٕظ١ُ  -4

 ابذاء اٌشاٞ ـٟ اٌّمتشحات اٌتٟ تشد ِٓ اٌذٚائش ٚاالجٙضة اٌعذ١ٌة -5

 اٌم١اَ بّا ٠ىٍفٗ اٌٛص٠ش ِٓ ِٙاَ ٚدساعات ِٚتابعة  -6

اٌتٕغ١ك ِع اٌّع١١ٕٓ ـٟ اجٙضة ٚصاسة اٌعاذي ٚـاٟ دٚائاش اٌذٌٚاة بّاا ٠خاـ اٌعاللاات  -7

 اٌعذ١ٌة 

 جٙات االخشٜ بتخ٠ًٛ ِٓ اٌٛص٠ش .تّث١ً اٌٛصاسة اِاَ اٌمناء ٚاٌ -8
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 تمويم انشطح العاللاخ العامح

: ٘ٛ ِماسٔة االداء اٌفعٍاٟ باٌخياة اٌّٛماٛعة ٌٍتاواذ ِآ ِيابمتاٗ ٌٙاا . ٚاٌتما٠ُٛ  التمويم

 .ـٟ اٌعاللات اٌعاِة ٘ٛ ـحـ إٌتائج اٌتٟ حممٙا إٌؾاه 

 

 التمويم في العاللاخ العامح ضروري لالسثاب االتيح 

 اٌتاوذ ِٓ تحم١ك اال٘ذاؾ اٌّٛمٛع١ة ِٓ خالي ِماسٔة إٌتائج اٌفع١ٍة  -1

 الٕاع االداسة بفٛائذ إٌؾاه ٌٍّٕظّة ٚتبش٠ش فشؾ االِٛاي ٚاٌجٙٛد اٌّبزٌٚة   -2

 

 الصعوتاخ في تمويم نشاط العاللاخ العامح

ث تااث١ش ا٘ذاؾ اٌعاللات اٌعاِاة ؼ١اش لابٍاة ٌٍم١ااط بيش٠ماة سل١ّاة الٔٙاا تتٕااٚي احاذا  -1

 عٍٝ ر٘ٓ اٌفشد 

اْ ٔتائج عًّ اٌعاللات اٌعاِاة بياٟء اٌظٙاٛس اٌاٝ دسجاة التغاًٙ ِالحظتٙاا ٚاٌمغاُ  -2

 اٌىب١ش ِٓ بشاِج اٌعاللات اٌعاِة رٞ ا٘ذاؾ تتحمك عٍٝ اٌّذٜ اٌبع١ذ 

 

 المظاهر التي تدل على نجاح العاللاخ تالمجتمع المحليح 

 إٌّظّةالباي اـشاد اٌّجتّع عٍٝ اٌعًّ ـٟ  -1

 ا٘تّاَ لادة اٌشاٞ بض٠اسة إٌّظّة -2

دعٛة وباس سجاي االداسة ـٟ إٌّظّة اٌاٝ اٌحاذ٠ث ـاٟ االجتّاعاات اٌعاِاة ٌٍجّع١اات  -3

 ٚا١ٌٙئات اٌّح١ٍة اٌعا١ٌّة اٌّختٍفة 

 ا٘تّاَ اٌقحؿ بٕؾش اخباس إٌّظّة ٚاحتشاِٙا  -4

 

 العامح وممدار ماانجزته  المماييس والمؤشراخ التي تدل على نجاح ادارج العاللاخ

: ٠ٚعٕااٟ عااذد اٌبااشاِج ٚاٌّااٛاد االعال١ِااة اٌتااٟ لاِاات اداسة اٌعاللااات اٌعاِااة  االنتةةا  -1

بأتاجٙا خالي ـتشة ص١ِٕاة ِثاً اٌّيبٛعاات ٚإٌؾاشات ٚاٌخياب ٚاٌّاؤتّشات ٚإٌاذٚات 

 .ٚاٌبشاِج اٌتٍفض١ٔٛ٠ة ٚاالراع١ة 

، ٠ع االٔتااج ٌّآ ٚصعات ِجٍاة إٌّظّاة : ٟٚ٘ اسلاَ تذي ٚتٛمح و١ف١ة تٛص التوزيع -2

ٚوُ عذد اٌعا١ٍِٓ اٌز٠ٓ ؽا٘ذٚا ِعشك إٌّظّة اٚ اٌفٍُ اٌٛثاائمٟ عٕٙاا ) تٛفا١ً اٌّاادة 

 .االعال١ِة ( خيٛة ٔحٛ إٌجاح 

: ِٓ اٌّّىآ ل١ااط اال٘تّااَ اٌازٞ ٠ث١اشٖ ٔؾااه اٌعاللاات اٌعاِاة عآ هش٠اك  االهتمام -3

عاذد اٌاز٠ٓ ٠يٍباْٛ ِيبٛعاات إٌّظّاة ٚعاذد اٌاز٠ٓ ِتابعة اعتجابات اٌجّٙاٛس ٌاٗ ِثااي 

ْٚ ـااٟ ٝ بااشاِج إٌّظّااة ٚٔغاابة اٌااز٠ٓ ٠حظااش٠ىتبااْٛ اٌااٝ ٚعااائً االعااالَ ِعٍماا١ٓ عٍاا

 .إٌّاعبات اٌتٟ تذعٛ ٌٙا إٌّظّة 

: ٠ّىٓ اٌتعشؾ عٍٝ دسجة ـٙاُ اٌجّٙاٛس عآ هش٠اك  االعالميحفهم الجمهور للمواد  -4

 .حٛي ِحت٠ٛات اٌّادة االعال١ِة بعذ تعشمُٙ ٌٙا  تٛج١ٗ اعئٍة اٌٝ ع١ٕة ِٓ اٌجّٙٛس

 .: ِٓ خالي ل١اط اٌشاٞ اٌعاَ ٚرٌه باخز ع١ٕة ٚتٛج١ٗ اعئٍة  على الراي التأثير -5
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 اسالية تمويم انشطح العاللاخ العامح

 

اٌبشٔاااِج االعالِااٟ عٍااٝ اٌااشاٞ عااادة اِااا لبااً تٕف١اازٖ ٠ٚغااّٝ رٌااه  تااأث١ش٠جااشٞ تماا٠ُٛ 

 االختباس اٌّغبك اٚ بعذ تٕف١زٖ ٠ٚغّٝ االختباس اٌالحك .

 

 االختثار المسثك  -1

٠ٚاتُ اِااا بتجشباة اٌبشٔاااِج عٍااٝ ع١ٕاة ِّثٍااة ٌٍجّٙاٛس اٌّٛجااٗ ا١ٌااٗ اٚ بتٕف١ازٖ عٍااٝ ؽااىً 

ٕاتجاة عٕاٗ اٚ اٌؽاشك ط سدٚد اٌفعاً اٌبشٔاِج سائذ اٞ ـٟ ِٕيمة جؽشاـ١ة ِحذٚدة ٚل١اا

اٌشئ١غٟ ِٓ ٘زا االختباس ٘ٛ تقح١ح االخيااء اٌتاٟ تىؾاؿ عٕٙاا اٌتجشباة ٚتالل١ٙاا لاذس 

االِىاْ لبً تٕف١ز اٌبشٔاِج عٍٝ ٔياق ٚاعع ـمذ ٠ؤدٞ االختباس اٌّغابك اٌاٝ تمٍا١ـ وٍفاة 

 اٌبشٔاِج اماـة اٌٝ ص٠ادة ـعا١ٌتٗ .
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اْ اٌتعااشؾ عٍااٝ اثااش إٌؾاااه االعالِااٟ بعااذ تٕف١اازٖ ٘ااٛ احااذ اال٘ااذاؾ اٌشئ١غاا١ة ٌبحااٛث 

االعالَ . ٚ٘ٛ ٠عتبش ِقذس االعالَ ـٟ اٌتعشؾ عٍاٝ اعاتجابة اٌّغاتمبً اٌفع١ٍاة ٠ٚىؾاؿ 

ٌٗ عّا ٠جب اْ ٠تجٕبٗ ِٚا ٠جب اْ ٠شوض ع١ٍٗ عٕذ اٌتخي١و ٌٍباشاِج اٌّمبٍاة . وّاا ٠ض٠اذ 

ً اٌعاللات اٌعاِة ٠ٚغاعذٖ عٍٝ اٌتٛفاً اٌاٝ لٛاعاذ ِٚباادئ ٘زا االعٍٛب ِٓ خبشة سج

 .ِع١ٕة ٌّٕٙتٗ 


