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 االستهالل

 

: اآلية الكريمة   

 قال تعالى 
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باياا ااّللاااعالايمااخا  (إانا

 صدق هللا العظيم

 

 

 

 (13اآلية ) ،سورة الحجرات
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 اإلهــداء

 ،وال تطيب اللحظات إال بذكرك  ،إلهي ال يطيب الليل واليطيب النهار إال بطاعتك
 وال تطيب الجنة إال برؤيتك . ،وال تطيب اآلخرة إال بعفوك 

دنا إلى من بلغ الرسالة و ادى األمانة ونصح االمة ..نبي الرحمة ونور العالمين سي
 ...محمد صلى هللا عليه وسلم

إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني .. الى 
بسمة الحياة وسر الوجود ..إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي 

 ورضوانه .الحبايب إلى من تحت قدميها جنان هللا  إلى أغلى

 أمي الحبيبة

ى من الهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلبمن كلله هللا إلى 
أحمل أسمه بكل إفتخار .. وأرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا  قد حان 

 أهتدي بها اليوم وفي الغد و إلىا  قطافها بعد طول إنتظار وستبقى كلماتك نجوم
 األبد...

 والدي العزيز..

 إلى من يقفون و رائي دوما  بنصحهم و إرشادهم .

 إخوتي األعزاء..

 إلى من ينثرون الفرح في دربي ..

 أصدقائي ..



 ج
 

 

 والعرفانالشكر 

الشكر والحمد والثناء هلل رب العالمين ، فاطر السماوات واألرض ، الذي 
 ، وعلمنا ما لم نكن نعلم وهو بكل شئ عليم ، فراشا  والسماء بناءا  جعل االرض 

ليه عوالصالة والسالم على خير خلق هللا النبي األمي ..محمد بن عبد هللا صلى هللا 
 وسلم.

أزجي جزيل شكري إلى جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا .. أساتذة و 
 موظفين و عاملين.

 ة علوم اإلتصال قسم العالقات العامة  اإلعالنوالشكر موصول الى أسرة كلي
 ومكتبة الكلية سائلين المولي عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم .

. والشكر كل الشكر الى أستاذي الجليل د./ عبد هللا فتحي عبد هللا خوجلي..
شاء صاحب التواضع الجم .. الذي له القدح المعلي في إخراج هذا البحث المفيد إن

 هللا .. فجزاه هللا عنا كل خير و إحسان.

كما ال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير كل من ساهم بفكره ، أو 
 نصحه في سبيل إنجاح هذا البحث.

 وهلل الشكر من قبل و  بعد
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 مستخلص البحث
مة تناولت هذه الدراسة وظيفة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية بصورة عا

م بهدف معرفة الدور الذي يمكن أن تقو  ،تحادية بصورة خاصةووزارة اإلعالم اال
 ادوات جمعبه العالقات العامة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و 

إضافة إلى المصادر  ،الستبانةالبيانات والمعلومات كالمالحظة والمقابلة وا
ربعة فصول أوالمراجع التي لها عالقة بموضوع البحث، واشتملت الدراسة على 

اإلطار المنهجي، والفصل عن الفصل األول تحدث من المباحث، ومجموعة 
الفصل و  المؤسسات الحكومية،عن العالقات العامة، والفصل الثالث عن الثاني 
 ومن البحث بعدد من النتائج والتوصيات الدراسة الميدانية، وخرجخاص بالرابع 

أن العالقات العامة في أي مؤسسة يجب أن تعمل أثبتت الدراسة أهم النتائج 
بجانب على تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة على المستوى الداخلي والخارجي، 

زارة اكدت الدراسة أن العالقات العامة بو كما  ،تحقيق الوالء واالنتماء للمؤسسة
انشطتها خاصة الصحافة  م االتحادية توظف وسائل االتصال لعكساإلعال

ا بالوزارة ويقوم عليهاألكبر هي  فئة الشباباظهرت الدراسة أن واالنترنت ، و 
ة  بجانب االحتفاظ بعناصر الخبر ا  نشاط المنظمة باعتبارها الفئة األكثر عطاء

 .الذي يعتمد على الخبرة التراكمية لتعزيز عمل المؤسسة

االستفادة القصوى من جميع وسائل االتصال الحديثة ضرورة ومن أهم التوصيات 
 ضرورة أن تضع ادارةأيضا   ،برامج وانشطة العالقات العامةوتنفيذ في تعزيز 

برامج على أسس علمية بما يخدم النشاطات و الالعالقات العامة الخطط وتتبنى 
الحقيقية من نشاط  صلحةأهداف المؤسسة ويراعي مصالح الجماهير اصحاب الم

ضرورة التعاون مع الباحثين واعطائهم معلومات حقيقية ووافية عن و المؤسسة، 
واقع المؤسسات باعتبار أن البحث العلمي يساعد في حل المشكالت ووضع 

 البدائل بصورة علمية تعين المؤسسة في اتخاذ قرارها الصائب.
  



 ه
 

Abstract  

This study tackles the function of public relation in government 

instuitionsas general and federal ministry of information 

particularly, to know the role that could be played by public 

relations. 

The study used a descriptive analytical method, data and 

information collection tools, like questionnaire, observation 

interview in addition to the sources and references related to the 

research.  

The study included four chapters and a number of sections. The 

first chapter includes the methodological frame work, the 

second chapter, the public relation, the third chapter, 

government intuitions and the fourth chapter includes the field 

study, and the research concluded with a number of results and 

recommendations. 

The most important Results: 

The study proved the expectation of top management in the at 

ministry from employees who works in public relations in any 

institution, the good reputation of that institution, beside the 

loyalty and pertinence to the institution and this confirm that the 

public relation in any institution should act to improve the 

intellectual picture of the institution on both internal and 

external levels,The study proved that the public relations 

inFederal ministry of information uses means of media to reflex 

its activities especially journalism and internet. The study 

indicated that the age groups are the majority in the ministry 

work depend on them as they are the most active beside the 

preservation of stuff of experience to enhance the institutions 

work. 
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Recommendations: 

The study recommends that to make utmost use of all modern 

means of communication to enhance programs and activities of 

public relations, The public relations should draw plans and 

adopt activities and programmes based on scientific criteria 

serve the targets of the institutions and sponsor the public 

interests, The need of cooperation with researchers and giving 

them full and real information about the institutions reality as 

the scientific research help in solving problems and find 

alternatives in a scientific manner which can help the institution 

in right decision making. 
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 المقدمة
استحدثت في السودان  إداريةالعالقات العامة من كونها وظيفة  أهميةتأتي 

لدواليب العمل في العديد من الدول منذ  اإلداريةمؤخرا  برغم إدراجها ضمن الهياكل 
نتاج بشقيه العام والخاص فترة طويلة وتلعب دورا  مؤثرا  في تحريك معدالت العمل واإل

نة كتروس و ابما يشمله من اقسام داخلية وشعب تعمل متع اإلداري من خالل تكوينها 
الرئيسة ة، فهنالك االقسام يااالنتاج في النهزيادة جابا  علي أيالماكينة مما ينعكس 

راسم والخدمات/البحوث االتصال والتنسيق/ الم/اإلعالموالتي تتمثل في )
 االحصاء(./والمعلومات

اما الركيزة العلمية ومجاالت التقصي المنهجي في قيام العالقات العامة 
 إدارةبدورها الفاعل، ينبني علي إتباع المنهج العلمي واالكاديمي والتخصصى  في 

العالقات العامة وتفهم االدارات العليا في الوحدات والمؤسسات لماهيتها واهميتها 
 ودورها الوظيفي.

ني بها منشآت القطاع العام والخاص من هيئات فالمؤسسات الحكومية تع
وحدات  أوتابعة ألفراد أو شركات عامة  أووشركات، سواء كانت مملوكة للحكومة 

شئون الدولة كرئيس الدولة،  إدارةمساهمة كالبنوك، وهي مؤلفة من أفراد يقومون ب
 رئيس الوزراء، الوزراء، المرؤوسين.

ان هنالك ،ا تقوم به هذه االدارات شته لمياوقد الحظ الباحث من خالل مع
الفاعلة )العالقات العامة( برغم ما  اإلداريةمعا  لهذه الوظيفة  األداءضعف في الفهم و 

كتب عنها من موجهات وما عقد لها من سمنارات وما وزع ونشر لها من نشرات 
راق علمية مما يجعل الحاجة قائمة للبحث والتقصي والمساهمة في أو وورش عمل و 

والمعادلة التي تقدم من خالل معطياتها  اإلداري الوصول لألساس االكاديمي والشرط 
النتائج المطلوبة لتنمية وتطوير وتقديم هذا الفهم ومن ثم المؤشر الواضح لالقتداء 

 بموجهاته.



2 
 

ستراتيجي لإلعالم فيها هواستكمال بناء االتحادية الهدف اال اإلعالموزارة 
دارةو  عالم في االقليم،باتباع منهجية علمية في التخطيط وتوفير إ اقوي نظام  ا 

والمعدات واتقان استخدامها وادخال اصالحات تشريعية وهيكلية  جهزةمنظومات األ
داريةو  نجزات لالرتقاء بأداء هيئات الوزارة ومؤسساتها المختلفة والتمسك باسلوب الم ا 

 التراكمية سعيا  اللهام المجتمع وتفجير طاقاته وقدراته االبداعية.
 أسباب إختيار المشكلة:

الي دراسات تخصصية تقويمية تنبني على تجربة  اإلعالميةافتقار المكتبة  .1
العالقات العامة  إدارةفعلية للبناء التأسيسي للعالقات العامة في مجاالت 

 وظائفها وأنشطتها.ين الحكومية وأهم و ابالدو 
وا هتمام من قبل الدارسين والباحثين والتساع  أهميةلما للعالقات العامة من  .2

رقعة دراستها فالدارس يود من خالل البحث ان يسهم في مجال تطورها 
 وتطويرها. 

 : كلة البحثمش
خالل تواجد الباحث في بيئة البحث الحظ بأن اعتقاد السواد االعظم من 

مؤسسات العامة والخاصة أن مهنة العالقات العامة في الهيكل المسئولين في ال
شخص مهما كانت درجته وتخصصه، فكان  يللمنشآت كأنها تصلح أل اإلداري 

القصور في مخرجات وظيفة العالقات العامة وفاعلية تأثيرها على أداء المؤسسات 
 االتحادية اإلعالمالحكومية وعدم فهم لوظيفة العالقات العامة خاصة في وزارة 

 . موضوع الدراسة
 هميةالعالقات العامة في المؤسسات الحكومية من األ إدارةيأتي موضوع 

بمكان لكونه ركيزة يقوم عليها تأسيس العالقات العامة وقيامها بدورها علي الم ثل 
وللمؤسسات ، والمرتكزات العلمية في دوالب الخدمة العامة بالدولة من ناحية 

 ات بأشكالها المختلفة اداريا  وتنظيميا  من ناحية اخري .والهيئات والمنظم
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 اإلعالمنبنت علي دراسة اكاديمية لعلم امن خالل التجربة الشخصية التي 
امتدت من خالل مرحلة البكالريوس في جامعة امدرمان االسالمية عقبتها تجربة 

العامة تدرج عوام خدمة متواصلة في مجال العالقات أ ( 10عملية امتدت الكثر من )
الباحث خاللها من )مساعد مفتش( للعالقات العامة حتي اصبح )ضابط للعالقات 

ير االكاديمية للتخصص )العالقات أيش صعوبة امكانية تطبيق المعياالعامة( حيث ع
العامة( علي الواقع العملي باالمكانيات المتاحة مما جعل معظم الجهود العملية 

ككل متكامل في دوالب الخدمة إلى حد  اإلداري بالواقع  والتدريبية المتواصلة تصطدم
 كبير.
 البحث: أهمية
 البحث في االتي: أهميةتتركز 
االتحادية اهميتها  اإلعالمالعالقات العامة في وزارة  إدارةاكتسبت دراسة  .1

لمقومات التخصص واتباع المنهجية  اإلداري لتها معالجة االحتياج و المح
 العلمية في تنفيذ انشطة العالقات العامة.

وجود علم العالقات العامة المستحدث لم يعط الفترة الكافية لنضوج الفكرة من  .2
حيث اننا نجد وصفا  وظيفيا  لالدارات واالقسام  األداءالناحية التفسيرية في 

العام ال نجد شروطا  وظيفية لمن ، ولكن في الغالب األداءوالشعب القائمة ب
ل الدراسة االجابة عليه من و اهم اهل للقيام بهذا الدور الوظيفي، وهذا ما ستح

 خالل البحث المنهجي. 
النظرة الي أن السودان يعد دولة من دول العالم الثالث وفي قارة افريقيا التي  .3

يجعل العبء تعتبر في ذيل القارات من حيث التقدم العلمي والتكنلوجي مما 
اكثر صعوبة  في النهوض به وريادته الي مصاف الدول المتقدمة مالم يتم 
اتباع االتجاهات العلمية االكاديمية في ادارته من خالل مؤسساته والتي تلعب 

 العالقات العامة دورا  هاما  في مكوناتها.
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ال العالقات العامة في المج إدارةأن دراسة مشكلة  هميةيندرج تحت هذه األ .4
الديواني ويقصد به المؤسسات العامة الحكومية للخدمة المدنية ونخص بذلك 

 جاد واقع أفضل لوظيفة العالقات العامة.يااالتحادية يساهم في  اإلعالموزارة 
 البحث: أهداف

 هدافهدفت خطة البحث من خالل الخطوات التي ستتم بالبحث الي تحقيق األ
 التالية:
قسام العالقات العامة في أدارات و إساس علمي ومنهجي لعمل أ ايجادلةأو مح .1

المؤسسات الحكومية تحقق النتائج المرجوة للخطط والبرامج المطروحة لتلك 
 .كاديميةالجهات وفقا  للنظرة األ

 نموذج للعالقات العامة في المؤسسات الحكومية. ايجاد االسهام في .2
ي فالعالقات العامة لكل نموذج  إدارةسلوب الوصول لصيغة حديثة ال .3

ش من جهة ويواكب التطورات ياالمؤسسات الحكومية يتالئم مع الواقع المع
المعاصرةمن جهة أخرى مع قيام نظام تحرير التجارة العالمية )العولمة( التي 

 .ستؤثر جذريا  علي دول العالم الثالث
ت العالقات العامة ومن بينها السودان مما يجعل الدور متعاظما  لقيام ادارا

 بتطوير بيئتها وتحديث بنيتها حتي تواكب التطورات المعاصرة. 
ن مثمر و اجاد تعامالت وتعياجاد وسائل ارتباطية تعمل علي يالة و امح .4

العالقات العامة ومثيالتها في مختلف الوحدات لتعميم  إدارةوهادف بين 
النجاحات ونقل االفكار والرؤي والتجارب عن طريق المشروعات المشتركة 

 بينها.
إبتكار وسائل علمية وعملية لربط الجهود االكاديمية بالجامعات والكليات  .5

والعالقات العامة مباشرة  مع إدارات  اإلعالمالمتخصصة في مجاالت 
 القات العامة الديوانية والمؤسسية.الع
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العالقات  إدارةالوصول لتسمية المشكالت والمعوقات التي تعترض هيكلة  .6
ير لكيفية تكوينها أيالعامة المؤسسات الحكومية برغم وجود االطر والمع

وبنائها ومن ثم العمل علي وضع الحلول والمعينات لكيفية تأسيس قاعدة 
 لتلك المؤسسات.  يةاإلدار تالئم البيئة  إدارية

الوصول الي مؤشرات منهجية وعلمية من خالل نتائج الدراسة في كيفية  .7
االتحادية، تقوم بوظائف  اإلعالمالعالقات العامة في وزارة  دارةتحديد بنية إل

 العالقات العامة .
 منهج البحث:

ضاع القائمة و تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة واأل
جاد تفسيرات لها يامن خالل تجميع المعلومات والبيانات ثم العمل علي تحليلها و 

 الصدار التعميمات بخصوصها حيث يعتمد علي االتي:
 تحديدها بصورة واضحة. أوتقديم حقائق مجردة بغرض اظهارها  .1
صدور احكام علي الظاهرة لمجموعة العينات التي يتم اقصائها لغرض  .2

تعمال طريقة البحث المسحي السلوب الممارسة الذي الدراسة وتعمل علي اس
ل تحليل وتفسير وعرض واقع الحال المعين في المنطقة المعينة بهدف و ايح

 امكانية توجيهه في المستقبل . أوتحديد العمل بصورته الراهنه 
 

 تساؤالت البحث:
طرح عدة تساؤالت، حيث يعمل علي  علىيعمل الباحث خالل هذه الدراسة 

يس والتعامالت المنهجية ومن ثم الوصول الي النتائج التي تشير يامعالجتها وفقا  للمق
القطع  أوخضوعها لمتغيرات مؤثرة علي امكانية صحتها وثباتها  أولصحتها وثباتها 

 لعدم صحتها اصال  بما يتنافي مع واقع الدراسة وهذه التساؤالت هي:
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العالقات العامة في المؤسسات الحكومية إلي  إدارةتحتاج  مدىالى اى  .1
 وتنظيمية لتشكيل قاعدة الداء مهامها ووظائفها؟  إداريةاساس وتركيبة 

العالقات العامة للمؤسسات الحكومية  إدارةمكتمل لقيام  اإلداري هل البناء  .2
 بدورها في تطوير آداءها؟

 اإلعالمات العامة في وزارة العامة للعالق إلدارةلخطة عمل  هل هنالك  .3
 االتحادية وهل تقوم علي اسس علمية ومنهجية سليمة؟ 

 ؟عام جيد لدى جمهورها أيخلق ر  اإلعالمهل استطاعت وزارة  .4
 اإلعالمماهي االنشطة االتصالية التي تقوم بها العالقات العامة في وزارة  .5

 االتحادية؟
 اإلعالمالعالقات العامة في وزارة  إدارةما هي الوسائل التي تستخدمها  .6

 االتحادية؟
 االتحادية؟ اإلعالمهل تساهم العالقات العامة في تطوير آداء وزارة  .7
 ما هي المعوقات التي تواجه وظيفة العالقات العامة بالوزارة؟ .8

 مجتمع البحث:
إن مجتمع البحث في هذه الدراسة الوصفية التحليلية يشمل العاملين بوزارة 

 االتحادية بمختلف درجاتهم العمالية والوظيفية. اإلعالم
 العينة:

 .االتحادية( اإلعالمالشامل للعاملين بوزارة  لمسح)عينة ا
 االطار الزماني والمكاني للبحث:

 االطار الزماني:
 م لالسباب التالية:2015-2013حدد الدراسة الفترة من 

ان تعتبر شبه كافية الفتره الزمنية التي سبقتها بعقدين من الزمان يمكن  .1
دراسات العالقات العامة بالسودان نسبة  بان صدور قرار بانشائها  جراءإل
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ة السبعينات )نوفمبر ياين الدولة الرسمية كان في بدو اكادارات بمؤسسات ودو 
 م(.  1973

اعدت الكثير من الدراسات في العالقات العامة ولكن اغلبها كان حول )دور  .2
العالقات العامة في الخدمه العامة( ما عدا القليل خاصة  ما قامت به اللجنة 

م بشان دور العالقات العامة في تنمية 1990الفنية بمجلس الوزراء عام 
 وتطوير الخدمة العامة. 

االتحادية  اإلعالمت العمل واإلنجاز بوزارة هذه الفترة كانت من أخصب فترا .3
 حيث تم فيها إضافة إدارات جديدة ودمج بعض اإلدارات الفرعية.

 االطار المكاني:
بما ان إطار البحث شمل المؤسسات الحكومية، ومع العلم بان النطاق 
الديواني الرسمي شمل بموجب الحكم الفدرالي في السودان كل البالد من اقصاها الي 

 اإلعالمناها  ونسبة  التساع هذه الرقعة فقد عمل الباحث علي اختيار وزارة اد
 االتحادية كمؤسسة تمثل مجتمع البحث )المؤسسات الحكومية( تمثيال  صادقا . 
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 أدوات البحث:
من خالل خطة البحث يهدف الباحث في هذه الدراسة الي استخدام اكثر من 

 اداة وذلك علي النحو التالي:
ويتم االستعانة بهذه االداة في المسائل التي قد ال تحتاج الي  المالحظة: .1

اختبارات ميدانية باالعتماد علي الخبرة في المجال ووجود الباحث في بيئة 
 مجتمع البحث.

ستخدامها  المقابلة: .2 وذلك إلستثارة بعض المعلومات من أجل االستعانة بها وا 
ستخالص نتائجه وتو  صياته عن طريق مقابلة عدد من في البحث العلمي وا 

 المختصين.
تعتبر االداة الرئيسة من خالل طرح االسئلة علي المبحوثين  االستبيان: .3

من يقوم مقامه، ويعمل الباحث  أوواالجابة عليها بدون مساعدة من الباحث 
من خالل هذه الدراسة علي استخدام صحيفة االستبيان للوصول الى 

 البحث. معلومات تجيب على تساؤالت 
 الدراسات السابقة:

همها تلخصت في أ ن أبحاث والدراسات السابقة في المجال نجد بالرجوع الي األ
 االتي:

العالقات العامة ووظائفها في منشآت القطاع  أهدافلي: )و الدراسة ال 
 م(1996()مصطفى، 1)الحكومي(
 المنهج:

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 
 : هدافال

 العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية . أهدافالتعرف علي  .1
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 الوقوف علي الوظائف االساسية التي يرتكز عليها نشاط العالقات العامة . .2
 معرفة اساليب وممارسة انشطة العالقات العامة . .3

 أهم النتائج: 
احتياج معظم المنشآت الي تخصيص جهاز متفرغ لممارسة انشطة العالقات  .أ

 العامة. 
 جهزةأل اإلداريةجاه نسبة عالية من المنشآت الي تخصيص وجعل التبعية ات .ب

 العالقات العامة للمدير العام. 
العالقات العامة علي القيام بمهام االستقبال والزيارات  أجهزةتركزت انشطة  .ت

 ل.و في المقام األ
العالقات العامة ال تقوم بوضع الخطط والبرامج  أجهزةضحت الدراسة ان أو  .ث

 ألنشطتها. 
 أجهزةلي كوسيلة اتصال تستخدمها و تمثل الصحف اليومية المحلية المرتبة األ .ج

 العالقات العامة بالمنشآت. 
 عالقة الدراسة بموضوع البحث: 

 وتلخصت العالقة فيما بين هذه الدراسة بموضوع البحث المقدم في اآلتي:
له أو الذي يتن اإلداري لدراسة بالقطاع الحكومي، وهو نفس القطاع ارتباط ا .أ

 البحث. 
 التي يرتكز عليها البحث.  اإلداريةمع االسس  هدافتقارب مضمون األ .ب

 في العالقات العامة. اإلدارةواحدا  من وسائل واساليب  هدافيعتبر تحقيق األج .
في منشأت القطاع  إداريةل العالقات العامة كوظيفه أو الدراسة السابقة تتند. 

ل االداره في مؤسسات القطاع الحكومي فيما يتعلق أو الحكومي وهذا البحث يتن
 بالعالقات العامة.  
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تأثير كالهما من خالل ارتباطهما بعملية التنميه في رقي وتقدم دوالب العمل ه.
 بقطاع الخدمات العامة بالدولة. 

لمدنية وتمثلها مؤسسات القطاع ارتباط الدارسين بقطاع الخدمة العامة او.
 العالقات العامة في مجال البحث المقدم . دارةالحكومي موضوع التطبيق إل

 م( 0200()خلف هللا ، 1)الدراسة الثانية: )البناء االتصالي للعالقات العامة(
 المنهج : 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 
 :  هدافال

ان تكون الدراسة احدي المساهمات في خدمة وتطوير علم العالقات العامة  .أ
 بشكل عام وفي مجال المؤسسات بشكل خاص. 

 البناء االتصالي للعالقات العامة بالمؤسسات. أهميةبيان  .ب
 معرفة انشطة العالقات العامة الداخلية والخارجية بالمؤسسات. .ت
االتصالي للعالقات العامة  توضيح العقبات والمشاكل التي تعترض البناء .ث

 بالمؤسسات.
 العالقات العامة بالمؤسسات السودانية.   أجهزةمعرفة النشاط الذي حققته  .ج

 اهم النتائج :
 أجهزةجاد أيان جميع المؤسسات السودانية مجال الدراسة تعمل علي  .أ

 للعالقات العامة فيها. 
 العليا للمؤسسات . اإلدارةغياب مفهوم العالقات العامة لدي  .ب
 العالقات العامة بالمؤسسات . دارةتعدد مصادر التوجيه والتبعية إل .ت

 عالقة الدراسة بموضوع البحث:
 وتلخصت العالقة فيما بين هذه الدراسة لموضوع البحث المقدم في اآلتي: 
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البناء االتصالي في العالقات العامة يعتبر الدعامة االساسية في أنشطتها،  .أ
 للعالقات العامة .  اإلداريةمرتبطا  باالسس  مما يجعله

العامة للعالقات العامة  اإلدارةبأعتبار ان البناء هو تركيبة الهياكل، فان  .ب
م ورأى تضاهي مجمل البناء ومكوناته وبما تتأثر به من مقومات من اعال

 .عام واعتماده علي االتصال
 م( 1990()صالح، 1)(العالقات العامة في السودان إدارةالدراسة الثالثة: ) 

 المنهج :
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 

 :  هدافال
الي  اإلداريةجذب اهتمام المسئولين في الدولة في مختلف المستويات  .أ

 موضوع العالقات العامة.
مما  األداءلفت االنتباه الي إهتزاز صورة الخدمة المدنية واضمحالل مستوي  .ب

 افقد المواطن الثقة فيها.
ته بما يخدم تفجير ما بداخله من أيعدم االهتمام بالجمهور الداخلي ورع .ت

 طاقات.
القاء الضوء علي العالقات العامة والنظريات المختلفة واالسس العلمية بما  .ث

 يبشر بفجر جديد لها بالسودان .
 ق وتحليل اسبابها.الوقوف علي حجم المفارقات الموجودة بين النظرية والتطبي .ج

 أهم النتائج :
 إن التطبيق العملي لجوانب العالقات العامة يذخر بالجوانب السلبية.  .1
المقارنة الواضحة بين المفاهيم العلمية واالسس النظرية لعلم العالقات العامة  .2

 وبين التطبيق العملي .
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لخدمة فشل العالقات العامة في اهم واجباتها، وهو تحسين الصورة الذهنية ل .3
 المدنية التي اصابها التشوه .

الخدمة المدنية  أجهزةكما فشلت العالقات العامة في اعادة الثقة للمواطن في  .4
يد المواطن أيولم تنجح في غرس القيم الجديدة للعمل علي استقطاب ودعم ت

 م (.1990() صالح ، 2).ب معهاأو للمشاريع االقتصادية واالجتماعية والتج
 بموضوع البحث:عالقة الدراسة 

 وتلخصت العالقة فيما بين هذه الدراسة موضوع البحث المقدم في االتي:
 تعتبر الدراسة االقرب من حيث التسمية وموضوع البحث لهذا البحث .  .1
حيث يشمل  اإلدارةتنفرج الدائرة بالنسبة لموضوع الدراسة لشمولها لموضوع  .2

والخاص بينما تخصص  في المؤسسات بما فيها العام اإلدارةكافة جوانب 
 موضوع البحث في القطاع العام فقط ويقصد به القطاع الحكومي.

م بينما تجري موضوعات البحث عام 1990كان  موضوع الدراسة عام  .3
م بعدها باثني عشر عاما  مما يعطي مجاال  واسعا  لقياس مدي الرقي 2002

 الحديثة في دوالب الخدمة العامة.  اإلداريةوالتطور لهذه الوظيفة 
 (2002()أحمد، 1)الدراسة الرابعة: )العالقات العامه في القطاع الخاص(

 المنهج : 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي .

 : هدافال
 تطوير وترقية علم العالقات العامة .  .1
العامة في جابيات في ممارسة العالقات يالقاء الضوء علي السلبيات واأل .2

 )سوداتل(.
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تطوير العالقات العامة في الشركة، وما ينبغي ان يكون عليه التطبيق  .3
 العملي.

 أهدافالعالقات العامة يتناسب مع  إدارةجاد وضع تنظيمي مرن في يا .4
 ووظائف العالقات العامة 

 هم النتائج:أ
لشركة  العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية الطيبة أهميةبينت الدراسة  .1

 )سوداتل(.  
ثبتت الدراسة ان العالقات العامة في )سوداتل( جيده ولكنها تحتاج لمزيد من أ .2

 التطور والترقية.
 . التقني المتسارع لشركة )سوداتل( كدت الدراسة التطورأ .3
كدت الدراسة اجتهاد )سوداتل( في العمل علي استقرار العاملين وظيفيا  أ .4

 واجتماعيا .
مدي تأهيل العاملين بسوداتل وذلك بالتدريب داخليا  ضحت الدراسة أو  .5

 وخارجيا .
 عالقة الدراسة بموضوع البحث:

 تلخصت العالقة فيما بين هذه الدراسة وموضوع البحث المقدم في اآلتي:
لت الدراسة العالقات العامة )علي العموم( في مجال القطاع الخاص، أو تن .1

مؤسسات القطاع العام ومعروف ان  العالقات العامة في إدارةل البحث أو ويتن
 .ةالقطاعين العام والخاص مكملين لبعضهما في االداره العام

 تعتبر الدراسة من الموضوعات القريبة التسمية لموضوع البحث المقدم.  .2
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 مصطلحات البحث:
 :وظيفة/1

 لغة: 
( 1).رزق وغير ذلك في زمن معين أوطعام  أوقدر عليه من عمل يام

 ( 11م، ص 2014)عبدالفضيل، 
 إصطالحا :

( 2).التي تقوم بها العالقات العامة هدافنقصد بها المهام والواجبات األ
 (.11م، ص2014)عبدالفضيل، 

 لخدمة الجمهور اإلدارةهى أى عمل تقوم به  اجرائيا :
 :اإلعالم/2

 لغة:
التعريف ضح تعريف لالعالم هو أو يري الدكتور ))عبداللطيف حمزه(( بان 

هو: )التعبير الموضوعي  اإلعالمتوجروت(( بان أو الذي وصفه العالم االلماني ))
،ص 1985()توفيق 3).لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت(

11 ) 
 : إصطالحا  

ضوء  ا فيياا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضياهو التعريف بقض
اإلعالم  دولة من خالل وسائل أوالنظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام 

( 4) .دولة لدى كل نظام وكل ضا  أي، وباألساليب المشروعة وخارجيا   المتاحة داخليا  
 (. 12) ابراهيم، ص 
: هى الوظيفة التى تلعب دورا هاما  فى تشكيل اتجاهات الرأى العام اجرائيا  

 ألفراد والمفاهيم ل
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 العالقات العامة: -3
 :العالقات

 لغة:
العالقات في التعريف اللغوي هي جمع عالقة والعالقة بالفتحة هي الحب 

أكثر ، أما العالقات)الكلمة  أوالصلة التي تربط بين اثنين  أيوالهوى الالزم للقلب، 
عدة في  أهداف( معناها الترابط والتواصل والتكافل في تحقيق هدف من  اإلعالمية

 ( . 12( )ابراهيم ، ص 1).موضوع فيه مصلحة للمتعالقين
 إصطالحا  : 

هي ميول الشركات والمنظمات والمؤسسات والدول للتفاهم والتفاكر في 
جلب المصلحة فيما بينها في كافة مناحي الحياة السياسية واالقتصادية أيم

التي تسعى لها تلك  هدافالمختلفة لتحقيق األ اإلعالمواالجتماعية عبر وسائل 
 أيالمؤسسات والدول في بناء ماتصبو إليه مستعينة بخبرات الدول السابقة لها في 

 ( .12( ) ابراهيم ، ص 2).مجال حيوي يحتاج لبناء عالقات مع الدول األخرى 
معينة  أهدافمؤسسة وأخرى  لتحقيق  أو: بمعنى االرتباط بين شخص واخر اجرائيا  
 ومحددة 
 العامة :

 : لغة
هي كلمة )عم( والجمع عمم ، والعمم هوتعميم الجسم التام ، العامة الخلق 

 الكثير خالف الخاصة.
 إصطالحا  : 

 -اإلجتماعية  - السياسية –االقتصادية  )هي كافة مجاالت الحياة في العالم 
 ( .الجمهور أواإلعالمية
 .التعميم أو: بمعنى الشمول  اجرائيا  
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 المؤسسات الحكومية: -4
 المؤسسات:

 لغة:
س لغرض معي ن،  لمنفعة عام ة ولديها من الموارد ما تمارس فيه  أومنشأة تؤس 

 هذه المنفعة.
 :إصطالحا  

نعني بها منشآت القطاع العام والخاص من وزارات وهيئات وشركات سواء 
 وحدات مساهمة كالبنوك.   أوتابعة ألفراد  أوشركات عامة  أوكانت تابعة للحكومة 

 مؤسسة تتألف من خليط غير متجانس من األفراد أو: هى منظمة  يا  اجرائ
 الحكومية : 

 لغة :
 .هي التي تتول ى زمام األمور خالل فترة إلى أن يتم  اعتماد  نظام  ثابت

 إصطالحا : 
مؤلفة من أفراد يقومون بتدبير شئون الدولة كرئيس الدولة ورئيس الوزراء 

 .والوزراء والمرؤوسين
 هى الجهات المسؤلة فى تنفيذ القرارات بالدولة اجرائيا  :

 اإلتحادية: اإلعالموزارة  -5
هي إحدى المؤسسات التابعة للدولة، هي تتكون من عدة هيئات منها 
)أكاديمية السودان لعلوم االتصال والتدريب االعالمي(، )الهيئة العامة 

الخارجي( و)المجلس القومي  اإلعالموالتلفزين(، )وكالة السودان لألنباء(، )مجلس لإلذاعة
 للصحافة والمطبوعات الصحفية(.

 
 : اإلدارة -6
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هو النشاط االنساني المتعلق بتخطيط وتنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية 
 هدافلتحقيق األالمتاحة ومراقبة التنفيذ والنتائج بما يضمن كفاءة استخدام الموارد 

 (.23م، ص 1965( )حمزة، 1).المحددة
 :  لغة  

  .هي القيام بخدمة اآلخرين
 اصطالحا  :

ن بين جهود عدد و اوالتع هي ذلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق نوع من التنسيق 
 (.6م, ص1994ي :أو ( )الص1).هدف عام من األفراد من أجل تحقيق

هى التى  أو: هى الجهة المسؤلة عن ترتيب عمل الموظفين داخل المؤسسة اجرائيا  
 تسير العمل داخل المؤسسة 

 الديوان:  -7
 لغة  : 

 عليها . أوواألموال والقائمين بها  األعماليعنى السجل الذى يتم فيه تدوين 
 إصطالحا :

عة للدولة الديوانية ويقصد بها وحدات الخدمة التاب اإلداريةيقصد به الوحدات 
 مصالح حكومية. أوالوحدات العامة سواء كانت وزارات  أي

 : ويقصد به الجهات التى لها صله بالدولة . اجرائيا  
: يقصد به الوحدات والمصالح والهيئات والوزارات والمؤسسات القطاع العام -

 والشركات التي تتبع للدولة.
 أوويقصد به الوحدات والمؤسسات والشركات التابعة الفراد القطاع الخاص:  -

 جماعات. 
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:لوالمبحث ال   

 :مراحل نشاة العالقات العامة
العالقات العامة كنشاط قديمة قدم البشر، فقد مارسها اإلنسان منذ اقدم 

ن مع باقي افرا د المجتمع الذي يعيش فيه، أو العصور كوسيلة لتحقيق التفاهم والتع
العام  أيالتأثير على الر  أهميةوعلى مر التاريخ فقد تفهم القادة والزعماء مدى 

للجمهور من خالل إقناعهم بأفكارهم وأرائهم، فقد كان أهل العراق قبل حوالي 
 ،م1997( )جودة، 1). عاما  قبل الميالد ينقشون نشراتهم على الحجارة1800

(حتى يتمكن المزارعون من اإلطالع علميا  وتعلم آخر وسائل البذر والحصاد 18ص
ام يوالري، وهذا العمل يشبه إلى حد كبير ما تقوم به الدوائر الحكومية في هذه األ

 عند إصدار النشرات اإلرشادية الزراعية إلى المزارعين. 
قناع أما لدى اليونان فكان لزعمائهم وقياداتهم القدرة الجيدة عل ى الخطابة وا 

الجمهور بآراهم وأفكارهم عن طريق الخطابه والنقاشات الحرة التي كان يساهم فيها 
 جميع المواطنين.

ستمر الرومان بنفس اإلسلوب حيث كان القياديون يتولون إقناع الجمهور  وا 
عن طريق الخطابة وغيرها بهدف إختيارهم كممثلين للشعب في البرلمان آنذاك ، وقد 

 ي تلك الفترة خطباء معروفين في التاريخ أمثال )شيشرون( )ومارك انطونيو(. ظهر ف
أما قدماء المصريون فقد  كانت النقوش في المعابد تذخر باإلنتصارات 

يوجه لإلغراض الدينية واإلجتماعية  اإلعالمقات السلم كان أو الحربية للحكام، وفي 
ل من أبدع النشرات المصورة فكانوا يرقمون أو كما كشفت لنا األثار إن اآلشوريين هم 

إنتصاراتهم وبجانب الرقم يصورون باأللوان صور االسرى من ملوك وأمراء 
ويعرضونها في قصورهم وساحاتهم العامة وشوارعهم الكبرى فكانت تعمل عمل 
الملصقات والالفتات والتماثيل في يومنا هذا وقد اثبت العلم الحديث أن الصور كثيرا  



19 
 

تكون أشد تعبيرا  وتأثيرا  من الكلمة المطبوعة ، فيكون االشوريين قد إستخدموا هذا ما 
 (35م، ص 1986( )جاسم، 2).المبدأ منذ آالف السنين

ات يأما العالقات العامة في العصر الحديث، يمكن القول بأنها نشأت في الوأل
ي لي(الذي بدأ حياته فأية القرن العشرين على يد رائدها )أيالمتحدة االمريكية في بد
م ثم تحول الى مستشار للعالقات العامة في إحدى 1903كمراسل صحفي عام 

م ، وفي تلك االثناء حدث أن قام 1906ت( عام يامؤسسات صناعة الفحم )االنتراس
لمطالبهم وقد رفض مدير  اإلدارةعمال المناجم بإضراب عن العمل حتى تستجيب 

صحافة بالمعلومات الصحيحة الشاملة عن الشركات المصنع بتغيير موقفه وتزويد ال
ل أو في لي( وحل اإلشكال وكان أيوالمؤسسات حول الموضوعات الهامة . فتدخل )

 من أنشأ )الجمعية األمريكية للعالقات العامة(.
)ادوارد بيرنز( ، حيث قام بتأليف عدة كتب في  Edward Berneysأما 

تدريس العالقات العامة كمادة تدرس في ل من قام بأو العالقات العامة ، وكان 
في مؤلفاته بمصالح الجماهير وضرورة تزويدها  Berneysجامعة نيويورك وقد اهتم 

 -بالمعلومات الصادقة والصحيحة كما قام بالتركيز على المسئولية االجتماعية
ResponsibilitySocial. للعالقات العامة 

 العالقات العامة: أهمية
العالقات العامة في ازدياد مستمر ، فبزيادة التطور في عملية  أهميةأصبحت 

المؤسسات والتي تزداد معها  إدارةاالتصال وأساليبها وانتشار االساليب الحديثة في 
 إداريةالكالسيكية الى عقلية  اإلداريةالعالقات العامة ،كما أن تحول العقلية  أهمية

عزز  اإلدارةالمركزية والديمقراطية في معاصرة والتحول عن تطبيق المركزية الى ال
ا  جيدا  إعدادمن الحاجة الى وجود بنية إتصالية للعالقات العامة متخصصة ومعدة 

في التعامل مع جمهورها الداخلي والخارجي بصيغ أكثر  اإلدارةإلنجاح ومساعدة 
 (35( )سليمان، ص1).فعالية
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مات المعاصرة من العالقات العامة مع الجمهور في المنظ أهميةوتتضح 
خالل ماتؤديه العالقات العامة الناجحة من مهام في تكوين السمعة الطيبة للمنشأة 
والصور الذهنية الممتازة عنها لدى المجتمع الذي تعمل فيه ، ولدى مختلف فئات 

 المتعاملين معها على أساس الحقائق والمعلومات الصحيحة .
يعتمد بصورة أساسية على مدى  منشأة من المنشآت أيفالحقيقة بأن بقاء 

قدرتها على الظهور بالمظهر الطيب، الذي يرضي طموح جماهيرها، وبعبارة أخرى 
فإن تكوين الصورة الذهنية المرضية يعبر عن أحد األساليب األساسية التي تعتمد 
عليها المنشأة في إستمرارها وبقائها، حيث تعكس هذه الصورة الذهنية العامة سلوك 

بصفة عامة، وتساعد بصفة أساسية على تسهيل قيامها بعملها في المجتمع  المنشأة
 (.19، ص 1985( )الغمري ، 2).الذي تعيش فيه
العالقات العامة في الوقت الحاضر لدى المؤسسات المعاصرة  أهميةتكمن 

ة في الوظائف المختلفة لدى المنشآت وأن عالقة المنشأة بالفئات يافي تحقيق الكف
وتأثير العمليات  أهميةتأثير ال يقالن عن  أهميةالجماهيرية المختلفة قد أصبح لها 

ها معنى هذا أن الحصول على نجاح أهدافالداخلية في نجاح المنشأة وتحقيق 
تقديم  أوعمل بدافع الربح في جميع أشكال المنظمات سواء كانت ت اإلداري االتصال 

 خدمة عامة للجمهور هوتطبيق مفهوم العالقات العامة وممارسة وظائفها.
أصبحت العالقات العامة ضرورة إجتماعية مصاحبة للتغيرات التي حدثت في 
المجتمعات المختلفة وأساليب االتصال المختلفة ، بحيث يتحقق التوازن بين التغيرات 

ذه المجتمعات فيسود االتجاه الى تقدير أداء اآلخرين وتفهم المادية والمعنوية في ه
( )خلف 1).ظرفهم والقدرة على التكيف والتوافق معهم في سبيل المصلحة المشتركة

 (.37هللا، ص
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 الحكومية:جهزةالعالقات العامة في ال أهمية
كبرى ، وبخاصة فيما  أهميةالحكومية  جهزةوللعالقات العامة في مجال األ

الحكومة من   أجهزةن بين أو يتعلق بكسب ثقة الجمهور وتوطيد أسس التفاهم والتع
الحكومية وبين  جهزةتوطيد الصالت بين األ أهميةأجل الصالح العام يرتبط بذلك ب

أفراد الشعب عن طريق التعرف على رغبات األفراد وأمانيهم وشكواهم ومقترحاتهم 
بالغ  العامة حتى تراعي ذلك في سياساتها وأنشطتها وكيفية تنفيذها  ارةاإلدأجهزةوا 

وهي من األمور التي يهتم بها الشعب، وبخاصة أن تنفيذ المشروعات  العامة 
 يد الشعب وموافقته.     أيمكن أن يتحقق لها النجاح بالدرجة الكافية إال بتيال

العالقات العامة داخل كل جهاز حكومي  أهميةومن ناحية أخرى تظهر  
رتباطه بالمنظمة التي يعمل بها ورضائه عنها  حيث اإلهتمام بوالء الموظف العام وا 

 حتى يستطيع أن يقوم بالخدمة العامة على أحسن صورة.
( 2لي:)أيالعالقات العامة من التعرض ألمور كثيرة أهمها م أهميةوتتضح 

 (447م، ص 1991)ناجي،
الجهاز الحكومي وتعدد إدارته واقسامه وعدد العاملين به األمر تضخم حجم  (1

الذي يستدعي ربط الجهاز الحكومي بالشعب وتوصيل رغبات الجماهير إليه 
العالقات العامة بالتغلب على النظرة السيئة التي قد يكونها  أهميةوتزداد 

يوب الحكومة لما تتسم به من بطء وتعطيل بسبب الع اإلدارةالكثيرين عن 
 التي يعاني منها.

ا  كثيرة أحيانتعدد التشريعات وسرعة تنفيذها األمر الذي يثير اللبس والشكك  (2
 العالقات العامة. أهميةالعامة بماقد يفقد الثقة فيها ، وهنا تظهر  اإلدارةأجهزةب

المحلية( وتحقيق عنصر المشاركة  اإلدارة) اإلداريةتطبيق نظام الالمركزية  (3
العالقات العامة في تأكيد  أهميةالمحلية حيث تظهر  ارةاإلدالشعبية في 

 أركان النظام وتدعيمه 
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الحكومية حتى يعملوا  جهزةالعالقات العامة بين الموظفين في األ أهميةتظهر  (4
( )ناجي 1).ت كاف بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة العامةأو بتنسيق وتع

 ( 447م، ص 1991، 
 :مبادئ العالقات العامة    

تعتبر العالقات العامة من اساسيات النجاح النها تعكس ثقة المؤسسة 
مانه أيبموظفيها وأجهزتها وكذلك ثقة المجتمع ، وان كفاءة االنسان ترتبط وتتأثر ب

العميق وقناعته بالقيم االصيلة والمثل االخالقية العالية التي تدفعه الى تنمية معرفه 
ومن ثم فإن القيم االخالقية  األداءنحو تحسين  العلمية ومهاراته السلوكية والعلمية

ن التحدي الكبير لمؤسساتنا أل كمن فقط في القدرة على استيعاب يتؤثر في السلوك وا 
كمن في القدرة على صياغة قيم اخالقية  حضارية ومؤسسية جديدة  أيالمعرفة بقدر م

ومعرفة القيم والمثل  ية ودراسة الواقعأو في اطار تراثنا وثقافة المجتمع وشرائعه السم
م، 2006( )نجم ، 2).جابية التي تقود الى التقدم ومواكبة حركة التطورياالخالقية األ

 (. 23ص 
فاليوم نجد ان هنالك مصطلحات كثيرة تتمثل في أداب وقواعد المهنة 

 أعمالوتتسابق المؤسسات من أجل اصدار  األعمالواخالقيات الوظيفة واخالقيات 
العمل من اجل كسب ثقة جماهيرها ، بعد أن كانت الكفاءة هي  تتضمن اخالقيات

،  عمالمركز االهتمام الوحيد ، والربح هو الهدف االساسي والمسئولية الوحيدة لأل
والسياسات بطريقة  هدافواصبحت االخالقيات تحظى باالهتمام وتعاد صياغة األ
أ يتسع ليغطي المجاالت تبرز المسئولية االخالقية للمؤسسات ويبدو أن االهتمام بد

المختلفة الى الجانب االكاديمي نجد أن الدراسات والكتب التي تم تأليفها في هذا 
ة االهتمام الفعلي باالخالقيات في أيالمجال لم تكن كافية وتعتبر فترة السبعينيات بد

ا المتعلقة بالرشوة واستغالل النفوذ وغيرها أيالعمل كنتيجة لظهور العديد من القض
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بأخالقيات في المقابل نجد أن ديننا االسالمي منذ ظهوره أخذ يحث على االلتزام و 
 ، وذم االخالق غير الحميدة العمل والمحافظة عليها، والثناء على االخالق الحميدة

ير االخالقية والبرامج أيوجاء االهتمام بأخالقيات العمل والضوابط والمع
ن سوء التصرف االخالقي من قبل االفراد ية ألخالقا األأيل القضأو التدريبية التي تتن

، لذلك البد أن مة التي من أجلها أنشئت المؤسساتيضر بالمصلحة العا اإلدارةأو 
يكون االهتمام بموضوع اخالقيات العمل يرتبط بموضوع اخالقيات العالقات العامة 

 ( 30م، ص 2006( )نجم، 1).وقيم العمل في المؤسسات العامة والخاصة
 : خالقيات العالقات العامةأ

هنالك قيم ترتكز عليها العالقات العامة وتنظم أنشطة وبرامج العالقات العامة 
وتعتبر أسس اخالقية تستند عليها العالقات العامة في ممارسة انشطتها كالصدق 
واالمانة وحفظ الكرامة والسيما العمل على تحقيق أعلى درجات االلتزام بأخالقيات 

لك كان من الضروري تحديد ميثاق أخالقي يضم مجموعة من القوانين المهنة لذ
نشاطات العاملين في مجال العالقات العامة كما هو الحال بالنسبة  أعمالتنظم 

م ، ص 2009( )مطلك وصالح، 2).للمهن االخرى كالمحامين والصحفيين وغيرهم
52 ) 

ليمية والدولية وقد وضعت العديد من المؤسسات واالتحادات المحلية واالق
مستشارين بممارسة رشيدة  أوقوانين تلزم محترفي العالقات العامة سواء كانو مهنيين 

دستور ماتطلق عليها دساتير وهو ) أوين وملتزمة اجتماعيا  ومن ابرز هذه القوان
( )أحمد، 3م( ألداب مهنة العالقات العامة. )1965االتحاد الدولي للعالقات العامة 

 (37م، ص 2014
القانون من طرف العاملين فيها يعتبر  أوانتهاك لهذه األخالقيات  أيوأن 

خطأا  جسيما  يستوجب العقاب وبناء عليه فإن كل ممارس لمهنة العالقات العامة 
 عليه ان يلتزم بالقوانين واألخالقيات المحددة في هذا الدستور.
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ميثاق العالقات العامة تمت كتابته وتدوينه ليكون بمثابة المرشد الدائم وكانت 
ير المهنية أيل من وضعت قائمة بعدد من المعأو جمعية العالقات العامة االمريكية 

لممارسة العالقات العامة ، وبعد ميثاق معهد العالقات العامة البريطاني لممارسة 
م من أفضل وأدق وأشمل وأحدث 1998ه العالقات العامة الذي تمت مراجعت

المواثيق التي وضعت لضبط مهنة العالقات العامة ، لذلك كانت الممارسات المتعلقة 
 ( 40م ص 2007()برغوث ، 1).بأداء العالقات العامة بالنسبة للعضو
ير في ياجابي نحو المحافظة على أفضل المعيإأن يكون العضو لديه عمل 

مل بنزاهة وأمانة مع صاحب العمل والزمالء المسئولين العالقات العامة والتعا
 والموردين والوسطاء والمهن األخرى ووسائل االتصال.

وأن يكون مدركا  ومتفهما  ومواقف على االلتزام بميثاق مهنة العالقات العامة 
الممارسة الجيدة ال نشطة العالقات العامة مع وضع االعتبار مصالح الجمهور 

التحقيق  أوالمعلومات المضللة عمدا   أوة وعدم نشر نشر األكاذيب واحترام الحقيق
االهتمام بمصالح المؤسسة التي يعمل  –الجيد من المعلومات قبل نشرها االهتمام 

المؤسسات األخرى عند االشتراك في  أوبها واحترام المواثيق الخاصة بالمهن األخرى 
الحالي  أوالعميل السابق  أوعمل العمل معها والسيما الحفاظ على أسرار صاحب ال

 صاحب العمل . أووعدم كشف االسرار من أجل اإلضرار بالعميل 
صاحب العمل من  أوالعميل  أعمالعدم إساءة استخدام المعلومات الخاصة ب

أجل الحصول على مكاسب مادية، ان يكون استخدام المعلومات الخاصة بالمؤسسة 
مكانيات بمنتهى الحرية الى من أجل تحقيق مكاسب وتقديم خدمات و   أوعميل  أيا 

( )أحمد، 2المهني للزمالء. ) األداءصاحب عمل وعدم تجريح سمعة المؤسسة و 
 (.38م، ص2014

لذلك يرى محمد جودت ناصر ان العالقات العامة تعتمد على الصدق واألمانة 
وكشف الحقائق للجمهور وذلك دائما  حتى في ظروف االزمات كما يجب كشف 
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وسائل االتصال االخرى فإخفاء  أوالصحافة  أوائق وعدم اخفاءها أمام الجمهور الحق
 ( 11، ص ر( )ناص3الحقائق يؤدي الى : )

شئ  أيانتشار الشائعات التي كثيرا  ماتكون أكثرتشويها لسمعة المؤسسة من 
آخر ومماساعد على تطور موضوع االخالقيات وجعل منها قضية لها أهميتها 

 (11)ناصر، ص ( 4لي:)أيم
ظهور حركات الدفاع عن المستهلك في العالم والتي بدأت ظهورها في  .1

ساسي في هذا أات المتحدة االمريكية حيث استطاعت القيام بدور يالوأل
 ة هؤالء المستهلكين.أيالمجال والضغط من أجل سن التشريعات بهدف حم

لشركات غيره وعندما شعرت ا أوة البيئة من التلوث أيظهور حركات حم .2
والمؤسسات بأن هذه االنتقادات قد ادت الى تشويه صورتها امام الجمهور 

ل بقدر االمكان التخفيف من اآلثار السلبية بتركيب أو اضطرت الى أن تح
والخدمات للجماهير  األعمالالقيام ببعض  أومعينة في مصانعها  أجهزة

 .ماهيرمانها بالمسئولية االجتماعية تجاه هذه الجأيانطالقا  من 
ارتفاع مستوى التعليم والثقافة حيث ان كافة االحصائيات تدل على ارتفاع  .3

مستوى التعليم والثقافة في العالم ، وكلما زاد المستوى التعليمي والثقافي لدى 
الجمهور كلما زادت مطالباته وتوقعاته بإتباع الشركات لألسس األخالقية في 

ن فلسفة  العالقات العامة تستند على مجموعة من تعاملها مع الجماهير وا 
 (14( )ناصر، ص 1):المبادئ والحقائق وهي

ترتكز فلسفة العالقات العامة على حقيقة علمية مفادها أن االنسان  -أ
مكن أن يعيش بمعزل عن اآلخرين وقد يكائن اجتماعي بطبيعته وأل

 اثبتت الكثير من البحوث العلمية ان اإلنسان يعجز عن اشباع حاجاته
البيولوجية والنفسية بنفس أما اإلحتياجات االجتماعية فال تقوم أساسا  
بدون وجود االنسان مع آخرين من البشر ، وهكذا تنشأ عالقات 
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مختلفة مع غيره من الناس ، هو في أشد الحاجة اليها إلشباع 
 احتياجاته المختلفة المتجددة.

ر ورغم أنه إن االنسان كائن إجتماعي متفرد ومتغير من وقت ألخ -ب
يتشابه مع غيره من بني البشر إال انه توجد اختالفات في جميع 
االتصاالت مع بني االنسان فاإلنسان كائن إجتماعي يتعامل مع غيره 
من المواقف االجتماعية ،بمعنى أنه يؤثر ويتأثر بالمواقف االجتماعية 

الى توقفه يؤدي  أو،ولهذا فإن إنعدام االتصال المباشر بين الطرفين 
جابية الذي يعتبر أساس ديناميكية العالقات العامة يإنعدام عنصر األ
االستجابة تجاه العمالء يؤثر تأثيرا  عميقا  في برامج  أوكذلك رد الفعل 

المؤسسة وفي سياستها بل في أسلوب العمل فيها لذلك االنسان يتميز 
االنسان  بالعقل والتعقل ، ومعنى هذا أن االقتناع يرتفع به الى مستوى 

بينما تهبط به السيطرة والضغط واالرهاب الى مستوى اآللة مما 
لة القناعةحتى يوضع االنسان في أو يقتضي احترام أدمية االنسان ومح

مكانته الحقيقية فالعالقات العامة ترتكز على الجانب االنساني سواء 
مواطنا  في المجتمع ككل فمن غير المنطقي  أوكان عضو في جماعة 

المنشأة بتحسين عالقاتها مع الجمهور الخارجي  أوبدأ المؤسسة أن ت
ال خلق أو رام ، فيجب أيوعالقتها مع جمهورها الداخلي على غير م

ة على اختالف مستوياتهم ن بين أفراد المؤسسأو روح الجماعة والتع
نة بين ، ثم بعد ذلك تبدأ في تنمية وتوطيد العالقات الحساإلدارية

، ويتحقق ذلك بتوفير البرامج االجتماعية الخارجيالمؤسسة وجمهورها 
، والسعي ، وتحسين ظروف العمل للعاملينوالترفيهية المناسبة لهم
تاحة الفرص أمامهم للخلق واالبتكار  اإلدارةلتدريبهم واشراكهم في  وا 

فالعالقات العامة تقوم على ركائز اجتماعية لذلك يجب أن تضع كل 
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ه أهدافبحيث تتوافق مع ظروف المجتمع و ها أهدافمؤسسة  أوهيئة 
الجماهير، وتقوم العالقات العامة بتدريب جماهير  أيالعامة واحترام ر 

المؤسسة الداخلية والخارجية على تحمل المسئولية االجتماعية لذلك 
والتنظيم هو السير وفق ، ت العامة تستند الى مبدأ التنظيمنجد العالقا
ن مع أو سة يجب عليها أن تتعالمؤس أو، فالهيئة نظام معين

المؤسسات األخرى ومن هنا نشأت الحاجة الى تنظيم االتصال بين 
 سيما في برامج ن بينهما والأو المؤسسات لإلتفاق على أسس التع

مشكلة من  أيعلمي في حل تباع طريقة البحث الا  ، و العالقات العامة
الوصول  لأو ، فطريقة البحث العلمي مبنية على المنطق وتحمشكالتها

، حليل والتدقيق البعيد عن كل تحيزالى مبادي عامة عن طريق الت
وتبدأ طريقة البحث العلمي بتعريف المشكلة تعريفا  دقيقا  فمتى عرفنا 
المشكلة حددنا سبل جمع البيانات في حلها ويلي تعريف المشكلة 
تحديد الهدف من البحث الذي سنقوم به ثم تحديد محور البحث من 

( )نجم، 1).كان والزمان ثم جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلةحيث الم
 ( 40م، ص2006

من الممكن الحصول عليها من  أو، المؤسسة وهذه إما أن تكون في حيازة
هيئات أخرى حكومية وغير حكومية ثم طريقة االستقصاء الميداني والخطوط األخيرة 

قرار بشأنها، بإتباع طريقة البحث  من تبويب النتائج واختيار حيزها ثم تحليلها واتخاذ
 .واقعالعلمي أعاله نتمكن من الوصول الى قرار سليم مبنى على معطيات ال

 مبادئ العالقات العامة:
واإلخالل بها يمكن أن  األعمالالمبادئ هي قواعد ودعائم أساسية عند تنفيذ 

ترتكز عليها في ، وللعالقات العامة مبادئ عمل بكامله يالممارسة المهنية أليهدد 
العام  أيأداء رسالتها ونظرا  للتأثير الكبير الذي تحدثه وسائل االتصال على الر 
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الجماهيري فقد أصبح من الضروري تحديد بعض المضامين والنشاطات ووضع 
م 1996، ( )عفيفي1بعض الضوابط والمبادئ التي تنظم أنشطة العالقات العامة )

 ومن تلك المبادئ:(248ص
 الصراحة والوضوح: /1

إن عملية إخفاء المعلمات عن الجمهور تثير الشك وتفسح المجال للشائعات 
، والكذب وتزوير الحقائق المتبادلة بين المؤسسة وجمهورها المغرضة وتهدم الثقة

، وبالتالي فإن لى الخطر وقد تصل إلى درجة هدمهاأساليب قد تعرض المؤسسة إ
المعلومات التي يحتاجها الجمهور مع ضرورة عدم  على العالقات العامة كشف كافة

إفشاء المعلومات التي تتعلق بأسرار العمل ونجاحه والتي قد تضر بمصالح المؤسسة 
 (.91م، ص 1998، ( )الخضر2).أمام المنافسين

 :المبادئ والمبادرة /2
، ودراسة واقع هات الجماهير ورغباتهم وتطلعاتهموذلك عن طريق دراسة اتجا

( 182م،ص 2001( )ابو ادريس، 3سة عن طريق البحث والمالحظة )المؤس
العالقات العامة في فهم البيئة  أجهزةكأدوات للحصول على المعلومات بهدف تمكين 

دة بعد تحليل المعلومات يمكن أيالداخلية والخارجية للمؤسسة لفهم االحتياجات المتز 
دراك المتغيرات وكشف اإلستفادة منها في التنبؤ باألحداث واستشراف  المستقبل وا 

 المشكالت.
 الجيد واالنجازات الملموسة: الداء /3

والمقصود هنا إنتاج نشاطات وبرامج بأداء ممتاز يؤدي الى إنجاز حقيقي 
السيئ  األداءملموس لبناء السمعة الطيبة وتسويق المؤسسة وخدماتها، بعيدا  عن 

لمواقف بخطط غير واقعية ونشاطات مكتوبة ل عليها وتبرير اياوتشويه الحقائق والتح
قات  حقيقية تالمس أرض الواقع، وهذا اليمثل العالأعماال  في التقارير فقط وال توضح 
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يمكن خداع الناس لبعض الوقت، واليمكن خداع الناس العامة في شئ والمبدأ هنا )
 ( 182م، ص2001، ( )عجوة1). كل الوقت(

 المسئولية االجتماعية: /4
فالمؤسسات على اختالفها مكون أساسي من مكونات النظام االجتماعي 
واالقتصادي ومصدر من مصادرها لذلك فإن حياتها وبقائها مرتبط بالبيئة المحيطة 

ير االجتماعية السائدة والمساهمة في تحقيق يابها، لذا وجب عليها االلتزام بالقيم والمع
ار والخدمة االجتماعية ماأمكن ذلك بغض أماله وتطلعاته في عملية التنمية واالعم

النظر عن نشاطها وخدماتها ونسبة االضرار في الصناعة واآلثار السلبية في البيئة 
وغيرها، فإن الخدمة االجتماعية أصبحت حتمية في رسالتها المعلنة بالشعور 
االجتماعي والمساهمة في حل مشكالت المجتمع فمن خالل المصالح الخاصة 

تتحقق المصلحة العامة،والبد من تقديم الخدمات للمجتمع المحيط بها للمؤسسات 
 ( 70م، ص2007العوض، ( )2).والمساهمة في ترقيته ما أمكن

ذكر )محمد منير( و)سحر محمد( بأن هنالك أسس ومبادئ تقوم عليها 
 :قات العامة وهي تتمثل في التاليالعال

 كسب ثقة الجماهير:(1
مكن أن تنتج اال برضا جماهيرها عليها لذلك يالهيئة ال أون أنشطة المؤسسة إ

المؤسسة نفسها حتى تتمكن من القيام بواجبها  أويجب أن تدرب جماهير الهيئة 
لكسب الثقة على الوجه االكمل بحسن أدائهم لعملهم واحترامهم لجماهيرهم ومماساعد 

دل واالنصاف وأن المؤسسة بالصدق االمانة والع أوالهيئة  أعمالعلى هذا اتسام 
ال فقدت الثقة بين جمهورها الداخلي والخارجي فالرؤية أعمالتتفق  هم مع أقوالهم وا 

، لذلك يجب أن سسة وعامل أساسي في بناء شخصيتهاالواضحة خير معين للمؤ 
يراعي المشتغلون بالعالقات العامة والمبادئ والقيم األخالقية العالية في جميع 
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المؤسسة وتكسب ثقة جماهيرها  أهدافلمهنية حتى تحقق هم اأعمالتصرفاتهم وفق 
 (43م، ص2014( )أحمد، 1الداخلية والخارجية .)

 :نشر الوعي بين الجماهير( 2
يجب أن تعمل العالقات العامة على شرح سياسة المؤسسة وخططها 

العام الى برامج وأنشطة المؤسسة والخدمات التي  أيالمستقبلية السيما توجيه الر 
 . ن مع المؤسسات النظيرةو ايدة للتعيمكن أن تقدمها للمجتمع وخلق سبل ج

 :المجتمع مساهمة الرئاسة في رفاهية( 3
احبه ولكن مشروع هدفه االستراتيجي هو تحقيق أكبر كسب مادي لص أي

جماعي هو  أومشروع فردي  أي، وحل محلها أن هدف تغيرت هذه الفكرة اآلن
ير الجمهور داخل المنشأة رفاهية المجتمع، فالمشروع الناجح هو الذي يعتمد على تأث

ة بغية تعزيز ، حيث يكون هنالك تواصل مع المؤسسة وجماهيرها الخارجيوخارجها
 .أنشطتها المستقبلية

 فالمؤسسة الجيدة هي التي تقدم خدمة للمجتمع تعالج مشاكله وفق مبادئ
وضوابط اخالقية تساعد في توصيل رسالتها وخدماتها بصورة تحفظ سمعتها وسط 

م، 1990( )منير،وهبي 2).ن الجماهير والمجتمع كافةأو المجتمع وبالتالي تكسب تع
 ( 46ص

تقوم العالقات العامة على المصارحة واظهار الحقائق وليس اخفائها فليس 
سرار الخاصة بعمليات االنتاج وهذه هناك اسرار خاصة في المؤسسات فيما عدا األ

السياسة ضرورية للقضاء على الشائعات الضارة التي تولد عدم الثقة وتؤثر على 
 .االنتاج بصورة عامة

فالمؤسسة كلما كانت مفتوحة لمنسوبيها وجماهيرها الخارجية حصلت على 
كون ب كبير مع أنشطتها وبرامجها فجل المشاريع توجه الى المجتمع، وأن يو اتج
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على علم بهذه االنشطة والخدمة التي تقدمها المؤسسة فسياسة اظهار الحقائق سياسة 
 جيدة حتى تكسب المؤسسة رضا جماهيرها.

 اتباع االسلوب العلمي:( 4
الشك أن من المبادئ االساسية للعالقات العامة اتباع طريقة البحث العلمي 

،وذلك بتحديد المشكلة ووضع في مواجهة مشكالتها بغية الوصول الى حلول مناسبة
ر البحث وجمع المعلومات وتحليلها للخروج بنتائج و ااالساسية ومح هدافاأل

 . لج المشكلةوتوصيات جيدة من أجل الوصول الى قرار سليم يعا
 ن بين أفراد المؤسسة:واخلق روح التع( 5

ن والتفاهم المتبادل بين و ايجب أن تعمل العالقات العامة على تعزيز روح التع
المؤسسة وجميع أفرادها الذين يعملون في خدمتها، فالعالقات الجيدة بين أفراد 
المؤسسة تساعد في عملية االنتاج وتقديم الخدمات بصورة جيدة تعكس سمعة 

 المؤسسة في محيطها الخارجي. 
أساسيا  جاء االهتمام بأخالقيات ممارسة العالقات العامة ألنها تمثل عنصرا  

ومهما  إلنجاح كل مجتمع ليعيش في اطار مجموعة معينة من القواعد والضوابط 
والقوانين والقيم األخالقية، وذلك للسيطرة والتحكم في سلوكيات أفراده وللحد من 

الرسالة المحمدية بناء  أهدافعظم أ ن من إزات التي تحدث من وقت ألخر )و جاالت
فق المنهج الرباني بالتحلي بالفضائل واألمة الخيرة الفرد الصالح والمجتمع الفاضل و 

 ( 18، صم2001( )نضيف، 1).(
ونادى المهتمون بالعالقات العامة مبكرا  بضرورة االهتمام بأخالقيات 

جاد مواثيق وأخالقيات أي، األمر الذي ساهم في زاتو العدد من التجالممارسة نسبة 
هي ذلك معرف البريطانية بأنها: )ئرة الللمهنة وعرفت االخالقيات عموما في دا

النظام الذي وضع لتوضيح القواعد المتعلقة بممارسة مهنية معينة بما يحقق صالح 
، ها الرشيدةأهدافساعد في تحقيق ، ويحقق الدراسة السليمة لهذه المهنةالمجتمع وي
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 (2)(.مارسة وحدودها بين الصواب والخطأويشمل ذلك النظام المواثيق التي تحكم الم
 (.8م،ص 2008،)مراد

 العالقات العامة في اإلسالم
من المعلوم ان المجتمعات البشرية على اختالف درجاتها في سلم التنمية 

عرف شيئا  عن الحضارة له معتقداته يوالتطور تعتز بقيم التدين ، فالمجتمع الذي ال
بالغيب وطقوسه مانه أيوعباداته، والمجتمع الذي بلغ شأنا  من العلم له معتقداته ك

، ا  كان مصدرهأيجتمع وجد معه دين الخاصة به، لذا أشار العلماء انه كلما وجد الم
أما المجتمع الشيوعي الذي اسقط الدين وقام على أساس )أن ال إله والحياة مادة( 

ع وال يترجم  مشاعره ترجمة فإن هذا ال يعبر في الواقع عن نفسية ذلك المجتم
هذه الحقيقة أن الشيوعية ما إن لبثت وتالشت في  ، ويؤكد الباحثصحيحة

رى بحثا  عن حياة تجد فيها مجتمعاتها وذابت هذه المجتمعات جميعها في بيئات أخ
تحقيق ، وفي نفس الوقت نجد انتشار التعليم يمثل تحدي كل مجتمع يسعى لنفسها

دة ودراسته تعبدا ، ، وان اإلسالم قد دعا إلى العلم وجعله عباالتنمية ببرامجها المختلفة
والبحث عنه جهادا ، وتعليمه  لمن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربى، وذلك أن العلم 
من عناصر الشخصية القوية وسبيل الى تنمية الحياة ترقية االنسان بغية الوصول 

قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ات بأقل جهد وأقرب وقت، حيث يياالى تحقيق الغ
( فالعلم الذي فرضه ، سهل هللا له طريقا  الى الجنةا  يلتمس فيه علما  من سلك طريق)

، لذلك كان االسالم حريصا  عليه ومهتما  به سالم على الرجل والمرأة هو مانفعاإل
لتحقيق التنمية في كافة أشكالها التي ترتكز على إقامة العالقات اإلنسانية السليمة 

ات القرآنية التي عملت على إقامة عالقات يبين كافة األطراف في المجتمع من األ
َّللا   غ ف ور  سليمة ) ي غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و  ب ب ك م  َّللا   و  ب ون  َّللا   ف ات ب ع ون ي ي ح  ق ل  إ ن ك نت م  ت ح 

يم    (31ة ي( ) سورة آل عمران، األ1). (ر ح 
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م  وقوله تعالى ) ن ا ب ن ي آد  م  د  ك ر  ل ق  ز ق ن اه م م  ن  و  ر  ر  و  و ح م ل ن اه م  ف ي ال ب ر   و ال ب ح 
يال   ن ا ت ف ض  ل ق  ث ير  م  م ن  خ  ل ى ك  ل ن اه م  ع  ف ض   (70ة ي،األرة االسراء( )سو 2()الط ي  ب ات  و 

وهذا يدل على إقامة العالقات الطيبة بين جميع البشر، ويحدد الرسول صلى 
ت التي تستند عليها العالقات العامة في المجتمع المسلم وذلك هللا عليه وسلم المرتكزا

مان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه ية األو الفي قوله ) ثالثة من كن فيه وجد فيهن ح
وان يحب المرء ال يحبه اال هلل وأن يكره أن يعود الى الكفر بعد أن أنقذه  ،مما سواهما

 (. 143ومسلم  6( )البخاري ، 3).هللا منه، كما يكره أن يقذف في النار(
فاإلسالم قد اهتم بإقامة العالقات الحميمة مع الوالدين ودعا الى توطيد اإلخوة 

ة فائقة بإقامة العالقات المتينة بين جميع أفراد المجتمع يناوصلة الرحم بل أعتنى ع
ب ذ ي حيث قال هللا تعالى ) ان ا و  س  ي ن  إ ح  ب ال و ال د  ي ئ ا و  ر ك وا  ب ه  ش  و اع ب د وا  َّللا   و ال  ت ش 

اح ب  ب الج نب  و اب ن   ار  ال ج ن ب  و الص  ب ى و ال ج  ار  ذ ي ال ق ر  اك ين  و ال ج  ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س  ال ق ر 
م ا م ل ك ت   ب يل  و  ت اال  ف خ ور ام ان ك م  إ ن  َّللا   أيالس  ( )سورة 1() ال  ي ح ب  م ن ك ان  م خ 

 ( 36ة ياأل،النساء
ي ه  وقوله تعالى :) ان  ب و ال د  نس  ي ن ا اإل  ص  و   ( 14ة ي، األ( )سورة لقمان2()و 

ويتحفنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكارم االخالق التي تتمثل في قوله 
ومن كان يؤمن  ،باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه صلى هللا عليه سلم )من كان يؤمن

 أوومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا   ،باهلل واليوم اآلخر فليصل رحمه
 (.2557ومسلم  2067( )البخاري 3ليصمت()

استمرارها حتى بعد وفاة وقد حرص اإلسالم على امتداد العالقات و 
العالقات الطيبة مع الذين ال نعرفهم ذلك للوصول ،وقد اهتم اإلسالم بإقامة الوالدين

، فعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضى هللا ن والتماسكأو مجتمع الوحدة والتع الى
؟، فقال:قال: )تطعم االسالم خير أيى هللا عليه وسلم عنهما قال سأل رسول هللا صل



34 
 

(  بل م2003 ،()الترمذي4).الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف(
تتنوع العالقات العامة في اإلسالم حسب نوعية الجمهور الذي يتكون منه المجتمع ، 
حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 

 (12 ،( )البخاري 5).كبيرنا(
شئ أثقل في الميزان من حسن ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )مامن 

(. وفي نفس الوقت يحذر اإلسالم من إنتشار العوامل التي 39م ( )مسل6()الخلق
 تؤدي إلى فساد العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع وجماعاته المتعددة .

ى أ ن أيي ا ):حيث قال هللا تعالى م  ع س  م  م  ن ق و  خ ر  ق و  ا ال ذ ين  آم ن وا ال ي س  ه 
اء ي ر ا م  ن ه م  و ال ن س  ك م   ي ك ون وا خ  وا أ نف س  ي ر ا م  ن ه ن  و ال ت ل م ز  ى أ ن ي ك ن  خ  اء ع س  م  ن ن  س 

وق  ب ع د  ال م  ال ف س  اب  ب ئ س  اال س  وا ب ال ل ق  م ن ل م  ي ت ب  ف  يو ال ت ن اب ز  ل ئ ك  ه م  أو م ان  و 
ه ( ويقول الرسول صلى هللا علي11ة ي( )سورة الحجرات األ7()الظ ال م ون  

( كما أعلى 2564( )مسلم 8وسلم:)حسب أمريء  من الشر أن يحقر أخاه المسلم ()
اإلسالم شأن كل القيم أن تتعمق وتقوى حتى تنمي العالقات العامة بين أفراد 

ين  آم ن وا  أيي ا المجتمع المسلم حيث قال هللا تعالى ) ا ال ذ  ( )سورة 1). (ف وا  ب ال ع ق ود  أو ه 
(وحدد هللا تعالى طبيعة العالقة وأساسها وهدفها بينه وبين عباده حيث 1ةياأل ،المائدة

نس  إ ال  ل ي ع ب د ون  قال تعالي ) ن  و اإل  ت  ال ج  ل ق  م ا خ   (56ة ي( )سورة الذاريات، األ2()و 
ضافة الى كل ذلك سعي االسالم تحقيق التنمية بمفهومها األشمل ذلك عن طريق إ

منها المجتمع فأمر برحمة الضعفاء من اليتامى واألطفال القطاعات التي يتكون 
والعجزة من النساء والفقراء وان هللا سبحانه وتعالى يرحم الرحماء فقد قال رسول هللا 

( 3صلى هللا عليه وسلم )واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب()
ه ويبلغ أهدافأن يحقق  ( لذلك يرى الباحث ان االنسان ال يمكن2/100)البخاري 

اته اال اذا توفرت له جميع عناصر التنمية والتي تتمثل في نيله لحقوقه والتي في ياغ
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طليعتها حقوق ضمنها اإلسالم وهي حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض 
إضافة الى أن االسالم قد ركز على إقامة العالقات السليمة بين أفراد األسرة التي 

لى بتربيتهم وتحديد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد األسرة تجاه و نة األتعتبر اللب
، فقد اهتم اإلسالم بقضية التربية في كافة ن وذلك إلستمرارية العالقة بينهماآلخري

 .واضحا  في إقامة العالقات العامةأنماطها بإعتبارها ركيزة أساسية تقوم بدورا  
الدكم بالصالة وهم أبناء سبع أو مروا حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )

سنين،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر فرقوا بينهم في المضاجع( والمقصود بالتربية 
بتعاليم  الطفل بدنيا وعقليا  وروحيا  حتى يكون عضوا  نافعا  لنفسه وألمته متشبعا   إعداد

متماسك في كل ، يوضح ان هذا السبيل إلقامة المجتمع الاإلسالم وانارة مصابيحه
 .عالقات النافعة بين جميع أفرادهشؤون ومتطلبات حياته وتدعيم استمرار ال

، قوع في األمور التي تدمر المجتمعسالم حذر من الو ن اإلإويؤكد الباحث 
وسلم : أال أنبئكم فعن ابي بكر رضى هللا عنه قال: )قال رسول هللا صلى هللا عليه 

: )اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وكان متكئا  فجلس هللا بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يارسول
 ( م1923( )الترمذي 4).فقال أال وقول الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت(

بين صحابته  ثاليا  ويشير الباحث الى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان م
ستمرارية العالقات العامة النافعة وذلك من خالل برامج وأنشطة  في إقامةوتوطيد وا 

المجتمع المسلم نابعه من علم رباني ممادفع النبي  إدارةعملية ظهرت في سلوكه في 
صلى هللا عليه وسلم وآل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام ثمنا  غاليا  حتى نجح رجل 

ر ج ت  (الى )2/136()الدار قطبي 2)ة بأكملها مواحد في عالج أ ي ر  أ م ة  أ خ  ك نت م  خ 
(، ومن المرتكزات التي تستند عليها العالقات 110ة ي، األ( )آل عمران1( )ل لن اس  

العامة في اإلسالم التحذير من الوقوع في الرذيلة التي تعرقل إقامة العالقات العامة 
م ن ين  : ) سبحانه وتعالىتمع حيث يقول هللابين أفراد المج ذ ون  ال م ؤ  و ال ذ ين  ي ؤ 

ت ان ا و ا  ث م ا م ب ين ا ت م ل وا ب ه  د  اح  ب وا ف ق  م ن ات  ب غ ي ر  م ا اك ت س  ، حزاب( )سورة األ2()و ال م ؤ 
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(فاالسالم يدعو الى اقامة العالقات العامة وتوطيدها بين جميع األفراد 58ة ياأل
منهج إسالمي يرعي قيم الدين وتعاليمه السمحة سعيا  إلى اقامة  والجماعات وفق

مجتمع الفضيلة الذي يسعى إلى اقامة واستمرارية العالقات العامة بمفهوم شامل ذلك 
 أن اإلنسان هو خليفة هللا في األرض وهو المسئول عن عمارة الكون. 
قالوا يارسول هللا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) اجتنبوا السبع الموبقات 

أكل ،ي حرم هللا اال بالحق،أكل الرباماهي؟ قال الشرك باهلل،السحر، قتل النفس الت
( )البخاري 3).،والتولي يوم الزحف،وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت(مال اليتيم

 (.2874مان وابي داؤود يكتاب األ 145مسلم  4/212
كما نهى اإلسالم عن الغيبة التي تتسبب في فساد العالقات العامة بين األفراد 

العامة بين أفراد المجتمع والجماعات وغيابها من المجتمع يقود لحفظ العالقات 
ن ترمي الى تعزيز القيم  و ا، العالقة بين المسلمين تقوم على المحبة والتعالمسلم

مة عالقات سليمة تقوم على المحبة واألخوة والمبادئ التي تقود المجتمع الى إقا
جاد اإللفة وتوفير الثقة بين المسلم يقول الرسول صلى هللا أين على الخير و و اوالتع

( وعن أنس 1341ومسلم،  5223، ( )البخاري 4عليه وسلم )ال يدخل الجنة نمام()
تقاطعوا  ال تباغضوا وال تحاسدوا واله أن النبي صلى هللا عليه وسلم )رضى هللا عن

( )البخاري 5).وكونوا عباد هللا أخوانا ال يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثالث(
 .(105ومسلم  6056

رسول هللا صلى هللا  وقد اهتم اإلسالم بالعاملين وراعى حاجاتهم وحقوقهم قال
( 40ومسلم  6065( )البخاري 6آتو األجير أجره قبل أن يجف عرقه()عليه وسلم )

، ناع الناس وكسبهم للدعوة الجديدةم وكان أساس الدعوة اإلسالمية اقوقد جاء اإلسال
العالقات العامة قد قامت بدورا  أساسيا   أيوهنا نجد أن االتصال والتأثير في الناس 

لى للحكم االسالمي، حيث و في نشر الدعوة واستمر الحال هكذا طوال الفترات األ
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ا على و المساجد ويتحدثون معهم ويتعرف كان الخلفاء الراشدين يلتقون بالمسلمين في
 .ية قوامها الكتاب والسنة النبويةمطالبهم وحل مشكالتهم مستندين على مرجع

ر ى : )قال تعالى ب ش  م ة  و  ر ح  ء  و ه د ى و  ي  ل ي ك  ال ك ت اب  ت ب ي ان ا ل  ك ل   ش  ن ز ل ن ا ع  و 
ل م ين    . (89ة ي( )سورة النحل، األ1).(ل ل م س 

ل ممارسات تطبيقية و أنشطة العالقات العامة في المجتمع اإلسالمي األ ومن
عديدة تشكل في مجموعها مفهوما  راقيا  للعالقات العامة في اإلسالم وقد عرف بعض 
الباحثين العالقات العامة في المنظور اإلسالمي بأنها جهود النبي صلى هللا عليه 

قناعهم به وسلم وأصحابه رضى هللا عنهم واإلتصال بال ناس وا عالمهم باإلسالم وا 
بهدف نشره وا عالء كلمة هللا تعالى فيما ذهب الدكتور عبدالوهاب كحيل الى أن 

فن تنظيم وتحسين العالقات االنسانية بين العالقات العامة في اإلسالم هو )تعريف 
جميع األفراد والهيئات والمؤسسات والطبقات في المجتمع وبين المجتمعات وبعضها 
بغية تحقيق المحبة والتآلف والتماسك والتفاهم ليكون الناس جميعا  جسدا  واحدا  وروحا  

( 2المختلفة ) اإلعالموات وقن أجهزةواحدة وذلك بإستخدام وسائل و 
(، كما تم تعريفها بأنها الجهود المشروعة التي يبذلها 105،ص2009)مصطفى،

واالتصال المتاحة  اإلعالموسائل األفراد والمؤسسات في صالتهم بالجهود مع كافة 
وتقوم بعدة وظائف إستشارية وا عالمية واتصالية بهدف تحقيق التفاهم المتبادل بين 

 .(23ي، صأو ( )الطم3).المؤسسة وجماهيرها المختلفة
 : ل هذا المفهوم الجوانب التاليةأو وقد تن
لتزامها بالمبادئ  .1 والقيم الجانب اإلسالمي الذي ينص على شرعية الجهود وا 

 .مستمدة من الدين اإلسالمي الحنيفاألخالقية ال
ؤسسات حسب المستوى الذي تعمل أن العالقات العامة وظيفة األفراد والم .2

 .فيه
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مل وظائف نما تشا  فقط و  اإلعالميةعدم حصر العالقات العامة على الوظيفة  .3
 .استشارية وأخرى إتصالية

العالقات العامة التي تسعى  سالم جاء وأرسى قواعدن اإلإلى إويشير الباحث 
إليها النظريات اإلتصالية المعاصرة ومنها توطيد روابط المحبة بين أفراد الجمهور 

اة أو المستهدف مراعي في ذلك نفسياتهم وأحوالهم من خالل نشر مبادئ العدل المس
ا ف ب م  والعفو وعرض المعلومة باللين قال تعالى مخاطبا  الرسول صلى هللا عليه وسلم )

ل ك  ف اع ف  ع ن ه م   وا  م ن  ح و  ل ب  ال نف ض  ل يظ  ال ق  ل و  ك نت  ف ظ ا غ  م ة  م  ن  َّللا   ل نت  ل ه م  و  ر ح 
ش   ت غ ف ر  ل ه م  و  ب  أو و اس  ك ل  ع ل ى َّللا   إ ن  َّللا   ي ح  ر ه م  ف ي ال م ر  ف إ ذ ا ع ز م ت  ف ت و 

ك  ل ين    ( .159ة ي)سورة آل عمران، األ( 1). (ال م ت و 
والمتابع لمسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم يدرك انه قد مارس اإلتصال 
بالناس وأقام العالقات العامة في أكمل صورها فقد كان صلوات هللا والسالمه عليه 
دائم االتصال بالناس يجتمع بهم في المسجد النبوي الشريف بعد الصلوات فيسمع 

جاد الحلول لهم، ففي أيرف على مطالبهم وحاجاتهم وآرائهم ويعمل على أخبارهم ويتع
، كما يقوم عليه السالم وسلم صورة مثلى للعالقات العامة سيرته صلى هللا عليه

، ومن صور العالقات العامة التي ا الجماهير وكيفية حلهاأيعلى قض بالتعرف
 .(98، ص م2002()الحاج، 2لي:)أيمارسها الرسول صلى هللا عليه وسلم م

 : لرسول صلى هللا عليه وسلم للوفودحسن استقبال ا
فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يحسن استقبال الوفود التي تفد إليه 
بالمدينة المنورة وترغب في اعتناق اإلسالم على يديه وكان يبعث معهم القراء 

الروابط بين أفراد هذه القبائل كما ، وتقوية  ديدوالفقهاء ليقوموا بشرح تعاليم الدين الج
 .سلم يهتم بضيوفه إهتماما  كبيرا  كان الرسول صلى هللا عليه و 
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 التآخي بين المهاجرين والنصار:
المواخاة فقد اهتم الرسول صلى هللا عليه وسلم عند قدومه الى المدينة المنورة ب

 .بين المهاجرين واألنصار
 جاد العالقات الدبلوماسية:أيالنجاح الذي حققه الرسول صلى هللا عليه وسلم في 

وذلك بين أمراء العرب وملوك الحبشة والروم وكسرى وغيرهم وذلك عن طريق 
 يدهم.أيسفرائه الذين أرسلهم تمهيدا  لكسب ت

 العالقات السياسية: 
المقيمين بالمدينة والتي ارتبط بها الرسول صلى هللا عليه وسلم مع اليهود و 

 المنورة وتحالفه معهم.
 :المصاهرة

وقد أصهر النبي صلى هللا عليه وسلم الى ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضى 
نوعا  من أنواع  هللا عنهما كما اصهر عليه السالم إلى بعض القبائل العربية وكل ذلك

 .العالقات العامة
القات العامة وكيفية وفي سيرة الخلفاء الراشدين نجد صور متعددة للع

، وكان عمر بن الخطاب يجوب البالد بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم االتصال
، ويعمل على تعديل هذه العام نحو سياسته أياتجاهات الر  ليال  ونهارا  للتعرف على

العام نحو سياسته ويعمل على تعديل هذه  أيالسياسة بما يتوافق مع اتجاهات الر 
رمة في ، وكان يجمع عماله بمكة المكالعام أيت الر السياسة بما يتوافق مع اتجاها

اكم أيو كقريبهم كبعيدهموبعيدهم أجعلوا الناس سواء قريبهم موسم الحج ويقول لعماله )
ساعة من  الناس عند الغضب فقولوا بالحق ولووأن تأخذواون هوالرشاء والحكم بال

 أينهار( فقد فطن عمر بن الخطاب الى أهم وظائف العالقات العامة وهي قياس الر 
العام للتعرف على الصورة الذهنية للجماهير مما يساعد في رسم الخطط االتصالية 
وتعديل السياسة لتتماشى مع اتجاهات الجماهير المتعددة،لم يكن اإلهتمام بالعالقات 
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، بل وجدت العالقات العامة إهتماما  واضحا  صدر اإلسالمعامة قاصرا  على عصر ال
ية بن أبي سفيان رضى هللا عنه كان أو في كافة العصور ففي الدولة االموية نجد مع

رضاهم وفي جاد نوع من التألف بينه وبين الجماهير لكسب أيل بصورة دائمة أو يح
عت، لو شدوها لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطذلك عبارته المشهورة )

( )أبو داؤود(تدل هذه العبارة على االهتمام بأراء 1).أرخيتها، ولو أرخوها شددتها(
الجماهير وكيفية فن قيادتهم وفي عهد هارون الرشيد الذي كان يجوب شوارع بغداد 

اهم،وفي عمله هذا يوضح خبراء أييستطلع أمور الناس ويسعى لمعرفة أحوالهم وقض
العام وأهميته في تغيير الصورة الذهنية  أيالر  أهميةدرسا  في  العالقات العامة أنه

 .سالبةال
وبشاشة أن هنالك صفات أهتم بها اإلسالم ومنها السماحة  ويؤكد الباحث

، وكلها صفات تعمل على إقامة وتوطيد العالقات العامة الوجه والصفح عند اإلساءة
وسلم )مامن مسلمين، يلتقيان  بين األفراد الجماعات، يقول الرسول صلى هللا عليه

 .( )أبو داؤود(2).فيتصافحان إال غفر هللا لهما قبل أن يتفرقا(
فاإلسالم أهتم باألسس والمبادي التي تعمل على اقامة العالقات العامة بين 
أفراد المجتمع وتوطيد هذه العالقات واستمرارها، ومن هذه األسس والمبادئ نشر القيم 

مان واالخالص ابتغاء رحمة هللا يشخصية المسلم ومنها األاالساسية التي تقوي 
ومحبته وشكره ورجائه والخوف منه وحسن عبادته واإلحسان لآلخرين واالستقامة 
واالمانة والصدق وحب الخير والعفة وبر الوالدين واحترام اآلخرين، فهذه الصفات اذا 

اتهم أية فسوف تقودهم إلى غماالتزم بها المشتغلون بالعالقات العامة بأخالقهم العام
هم العامة لذلك إن قيام الحياة على النواحي المالية وحدها أهدافبغية الوصول الى 

دون االهتمام بالنواحي االنسانية والروحية قد يؤدي الى إنهيار المؤسسات وعدم 
، فإصالح وأرباحها المادي التي تسعى إليهاهااالقتصادية أهدافقدرتها على تحقيق 

وس واالهتمام بالنواحي اإلنسانية هو الذي يؤدي إلى إصالح المؤسسات المختلفة النف
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م،ص 2009،( )مصطفى1).تهأيذلك أن اإلنسان هو أساس التغير ووسيلته وغ
10). 

ف ظ ون ه  م ن  أ م ر  َّللا   إ ن  قال تعالى: ) ل ف ه  ي ح  م ن  خ  ي ه  و  ل ه  م ع ق  ب ات  م  ن ب ي ن  ي د 
د  ل ه  و   َّللا    ا ف ال  م ر  وء  م  س  ه م  و ا  ذ ا أ ر اد  َّللا   ب ق و  وا  م ا ب أ نف س  ت ى ي غ ي  ر  م  ح  م ا ال  ي غ ي  ر  م ا ب ق و 

 .(11ة ياأل ،( )سورة الرعد2()ل ه م م  ن د ون ه  م ن و ال  
فالعالقات العامة في اإلسالم مثلة جهود الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ابه رضي هللا عنهم لالتصال بالبشرية وا عالمهم من أجل نشر الدين وا عالء وأصح
ير ا * : ))ي أرسل إليها من خالل قوله تعالىكلمة هللا بين األمة الت ن ذ  ر ا و  م ب ش   ا و  اه د  ش 

ا م ن ير ا ر اج  س  ي ا إ ل ى َّللا   ب إ ذ ن ه  و  اع  د   .(46- 45ة ي( )سورة األحزاب، األ2((.)و 
هذه العالقة بمثابة دعوة تربط بين الداعية وبين من يدعوهم والصلة والقاسم  

المصلحة المشتركة هو الفوز برضا هللا سبحانه وتعالى وذلك من خالل  أوالمشترك 
ممارسة متكاملة وسليمة للحياة من وجهة نظر اإلسالم إلى تغيير العادات والتقاليد 

ر  منع الخمر قال تعالى :))السيئة والضارة بالمجتمع اإلسالمي ف إ ن م ا ال خ م ر  و ال م ي س 
ت ن ب وه   ي ط ان  ف اج  اب  و ال ز الم  ر ج س  م  ن  ع م ل  الش  ة ي()سورة المائدة، األ3((.)و ال نص 

90). 
ك م  التي تضر بالمجتمع وأمنه ) األعمالومنع اإلسالم الكثير من   اء  إ ن ج 

ق  ب ن ب إ  ف ت ب ي    ( 6ة ي( )سورة الحجرات، األ4). (ن واف اس 
ثان تحول إلى  و وبعد أن دعا اإلسالم إلى توحيد هللا وترك عبادة األصنام واأل 

ة التي كانت سائدة في ذلك منع الكثير من العادات والتقاليد والتصرفات الخاص
عن ، وبدأت تفاصيل الدعوة اإلسالمية ذلك من أجل تغيير الصورة الذهنية، و الزمان

ب ين  طريق االتصال بالناس ) ت ك  ال ق ر  ير   (.214ة ي( )سورة الشعراء، األ1). (و أ نذ ر  ع ش 
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ال  بعرض اإلسالم على أقرب الناس أو لذلك بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم 
إليه من آل بيته وأصدقائه فآمنت به زوجته )خديجة( وخادمه )زيد( وابن عمه )علي 

وصديقه الحميم )أبوبكر الصديق( الذي نشط في الدعوة إلى بن أبي طالب(، 
 (.99( )الغزالي، ص 2اإلسالم فأدخل فيه أهل ثقته ومودته(.)

أما  جمهور الداخلي للدولة اإلسالمية ونجد أن المجموعة التي آمنت تمثل ال 
الجمهور الخارجي فهم سكان أم القرى ومن حولها من الحبشة والطائف والقبائل حول 

، مثل دولة الفرس ودولة دول الكبرى حول الدولة اإلسالميةكة ثم المدينة وكذلك الم
 (.35م، ص 1988( )الرميدي، 3الروم .)
، لذلك نجد الرسول صلى هللا قات العامة يعني الثقة المتبادلةإن مفهوم العال 

بية عليه وسلم سعي إلى تكوين أحالفا  ومعاهدات وحوارات مع كثير من القبائل العر 
ن قبيلة بني نوفل )غير نوفل( و)الخزرج( على سبيل المثالمثل قبيلتي )بني  ، وا 

، مصالحهاالمسلمة( وافقت على التحالف مع الرسول صلى هللا عليه وسلم من أجل 
لكن كان الرسول صلى هللا عليه وسلم هدفه هو البحث عن الحليف الصديق الذي 

، إنما من أجل القيم التي يدعو والسيادة ة على الرجاء في الغلبةنصرته غير مرتكز 
اصر اإلجتماعية المختلفة و إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم التي تهدف إلى ربط األ

 .(180، ص م1995، ( )الغزالي4).بنسق القيم التوحيدية الجديدة التي يدعو لها(
أن  لذا يرى الباحث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم استطاع بصدقه وعبقريته 

يطور العالقات العامة في ذلك الزمان حيث تحالف مع القبائل غير المسلمة من 
حداث ثورة إجتماعية كبرى في  ، المجتمع تشمل المسلم وغير المسلمأجل كسبهم وا 

وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن مفهوم العالقات العامة في اإلسالم يتضمن التوافق 
يير في األفكار،لذلك يمكن القول أن مفهوم واالتحاد والترابط من أجل تحقيق التغ

العالقات العامة في اإلسالم يتضمن التوافق واالتحاد والترابط من التغيير في األفكار 
والممارسات حتى يتم التغيير الشامل من الكفر إلى اإلسالم وهذه الشمولية تضم 
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نما هي انعكاس للنور والهدى قال تعالى : )) ول  َّللا   إ ل ي ك م  إ ن   المسلم والكافر،وا  ي ر س 
 (.158ة ي( )سورة األعراف، األ1).((ج م يع ا

سع يمكن معرفة العالقات العامة في اإلسالم من خالل استخدام أو وبصورة  
النظام األساسي بشتى وسال وأساليب االتصال الفردي والجماعي وذلك بهدف ربط 

بحيث يتصف بحسن المعاملة الدولة بالفرد والجماعة بغية تحسين سلوك الفرد 
وبالصدق واإلخالص في التعامل مع اآلخرين بهدف اكتساب ثقتهم وتحقيق التفاهم 

 ( 46، ص الرميدى( )2). المشترك بين أفراد المجتمع(
 :مراحل تطور العالقات العامة

وسائل االتصال  أهميةترتكز مراحل تطور العالقات العامة على مدى تطور و 
العام في المجتمعات المختلفة فما أعقب مراحل  أيتكوين الر  ومدى تأثيرها على

داريةنشأتها وظهورها تدرجها في سلم الرقي والتطور كوظيفة إجتماعية و  تخدم  ا 
حقائق والمعلومات المصالح العامة وتقوم على المسئولية االجتماعية وتقديم ال

 .الصحيحة عموما  
 العالقات العامة في الدول الراسمالية:

تتميز العالقات العامة ووسائلها العديدة في الدول الراسمالية بالميزة التي تتسم 
بها هذه الدول وهي سيطرة الرأسمالية على جميع نواحي الحياة المختلفة وسيطرتها 
على وسائل االتصال العامة على وجه الخصوص بالنظرة إلى تأثيرها وأهميتها في 

 ( 289م، ص 1986، ( )جاسم وآخرين3).توجيه المجتمع
ويتبين أن الدول الراسمالية قد استغلت وسائل العالقات العامة أسوأ استغالل 

ول وزيارة إنتاجها من لتعرض تحقيق مصالحها المادية في السيطرة على أسواق الد
 . ناحية أخرى 
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 :قات العامة في الدول االشتراكيةالعال
ية بطابع توجيه المواطن إتسمت وسائل العالقات العامة في الدول االشتراك

 .تتالئم مع المذهب اإلشتراكيومده بالمعلومات واالخبار والتفسيرات التي 
 :العالقات العامة في الوطن العربي

العالقات العامة في الوطن العربي تعتبر وظيفة حديثة جدا ، لم تظهر 
الماضي، بصورتها التي نعرفها بها في الوقت الحاضر إال بعد الخمسينات من القرن 

مركزية على الصعيد  أجهزةإذ قامت الكثير من الحكومات في هذه األقطار بإنشاء 
جاد عالقات قوية وطيبة مع المواطنين تزودهم أيالقومي غرضها األساسي 

 .أفكارهم واقتراحاتهم من جهة أخرى بالمعلومات من جهة، وتستقبل آرائهم و 
 :أنواع العالقات العامة

()حجاب، 1):لتقسيمات العالقات العامة وأنواعها،وهيير عديدة أيهنالك مع
 (289ص م،1992ووهبي، 
 . من حيث طبيعة االتصال .1
 .من حيث طبيعة النشاط .2
 من حيث مجاالت التطبيق. .3
 .من حيث نوع الجمهور .4

 .يعة االتصال فهي تنقسم الى نوعين، بسيطة ومركبةفمن حيث طب: ال  أو 
 يكون اتصال الطرفين فيها اتصاال سهال  : وهي التي العالقات العامة البسيطة (1

دون الحاجه الي وسيط نظرا ألن الجماهير التي يتصل بها صغيرة  ً  ومباشرا  
ومحددة وفي هذه العالقات البسيطه نجد أن تبادل المصالح بين الطرفين امر 

 فراد. سهل وميسور بسبب سهولة االتصال الشخصي بين األ



45 
 

القات التي يتعذر فيها اتصال الطرفين : هي العالعالقات العامة المركبة (2
، هو وجود وسائل يتم بها هذا االتصال مرألا ، ويستلزممباشرا   اتصاال  
 .  لق عليه وسائل االتصال الجماهيري مانط

ت داخل )من حيث طبيعة النشاط الممارس وا ختصاصاته(:تنقسم العالقا:ثانيا  
 : المجتمع االنساني فيه الى

الروابط واآلثار المتبادلة بين أفراد المجتمع وهي عالقات إجتماعية: هي  (1
 : دورها الى فرعينتنقسم ب

: وتؤدي الى المالئمة والوفاق بين رغبات أفراد المجتمع جابيةأيعالقة  (أ
تلك التي تجمع بين مصالح المجتمع ككل والجماعات األخرى  أوالواحد 

 الخارجة عن نطاقها.
التفرقة والخالف والتقاعد عن  : وتتخذ مظاهرها في عناصرعالقة سالبة (ب

 وتعمل على التباعد واالنعزال بل والفتور واالشمئزاز والكراهية. األداء
، ت منذ خلق اإلنسان على وجه األرض: وهي نشأالعالقات االنسانية (2

بعواطف إنسانية تربطه وبني جنسه ويطلق عليها روح الجماعة التي تدعم 
 معامالتهم.

بالجانب المعنوي والنفسي  اإلدارةنية هو إعتراف إن جوهر العالقات االنسا
ل خلق جو أو للفرد واالهتمام بتحقيق رفاهيته وسعادته عن طريق ذلك فهي تتن

يدفعهم الى  اإلدارةن الفعال بين األفراد و أو من الثقة واالحترام المتبادل والتع
)سلمان وآخرون، ( 1).زيادة إنتاجهم مع ضمان رضاهم وا عتزازهم بعملهم

 .  (53م، ص1986
: تنصب هذه العالقات على أمور متعددة في صالح العالقات الصناعية (3

، م1974، ديأو ( )زيدان والت2ة العمال في المصنع أهمها مايأتي:)إنتاجي
 .(239ص
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 .ظيف العمال وعدم االجحاف بحقوقهموضع سياسة دقيقة لتو  .أ
 .وضع سياسة منصفة لألجور .ب
 .ث الصناعيةمة الحوادأو العمل ومق تحسين ظروف .ج
 .ات للدفاع عنهمالسماح للعمال بتكوين النقاب .د

( )حجاب، 3والعالقات الصناعية تعتبر أساسا  للعالقات العامة في المصنع)
، كلما لى طيبة ومستقرةو ه كلما كانت األ(ومعنى ذلك أن61م، ص1992، وهبي

أن تتمم عمل  إنعكس ذلك على الثانية فهي تؤثر فيها تأثيرا  ملحوظا  فكلتاهما ينبغي
 .األخرى 

: وتنقسم العالقات العامة وفقا  ات العامة وفقا  لمجاالت التطبيق: تقسيم العالقثالثا  
 :المعيار الى األنواع اآلتيةلهذا

 .قات العامة في الشركات الصناعيةالعال .1
 .قات العامة في المؤسسات الماليةالعال .2
 العالقات العامة في مؤسسات المنافع العامة. .3
 العالقات العامة في المؤسسات االجتماعية. .4
 .اإلعالميةالعالقات العامة في المؤسسات  .5
: وتنقسم العالقات العامة في هذا القات العامة وفقا  لنوع الجمهورتقسيم الع :رابعا  

 االطار الى أنواع عديدة مثل:
 .العالقات العامة مع األفراد .1
 .  العالقات العامة مع المساهمين .2
 .العامة مع الموردينالعالقات  .3
 .ت العامة مع العمالءالعالقا .4
 .العالقات العامة مع الموزعين .5
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 :لمبحث الثانيا
 :ومفهوم العالقات العامةأهمية

، ا طبيعة المعرفة الحديثة وظروفهاالعالقات العامة كفلسفة إجتماعية ولدته
صوت الجماهير  أهميةوهذه الفلسفة تنطوي في جوهرها على االعتراف بقيمة الفرد و 

 (1.)في تقرير االتجاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها في المجتمع
( وقد وجدت في جميع المجتمعات التقليدية منها والحديثة 14ص ،م1986، )سلمان

كترابط مابين التعامالت االجتماعية فيما بين الكائنات وتعمل من خالل وسائل 
ستمراريتها.  اإلتصال الخاصة بها للتفاهم والربط للمحافظة على وجودها وا 

اإلجتماعية ويعني إن المؤسسات اليوم مهما كان نوعها تلتزم بمبدأ المسئولية 
، كما يعني فاهية المجتمع هدفا  رئيسيا  لهاذلك قبل كل شئ وضع خدمة الجمهور ور 

ها دون اإلضرار بمصالح فئة من أهدافاإللتزام بإتخاذ السياسيات المؤدية إلى تحقيق 
قرار السياسات مسئولية  هدافالجمهور ولما كان وضع األ العليا في  اإلدارةوا 

 .اإلدارةضا  مسئولية تلك أيسة هي القات العامة في المؤسالمؤسسة فإن الع
وهذا يقودنا الى حقيقة أخرى وهي أن الممارسة الصحيحة لنشاط العالقات 

مان بالمسئولية االجتماعية يالعامة يجب أن يستند على فلسفة أساسية جوهرها األ
ة وفائدة مان بأن نشاط المؤسسة يجب أن يحقق خدميداخل المؤسسة وخارجها، األ

مان ي، ثم األم على المحافظة على الصالح العاملجماهيرها وأن سياستها يجب أن تقو 
بحق الجمهور في أن  أيبأن الصراحة التامة في إعالم الجمهور عن المؤسسة، 

 يطلع على كل الحقائق المتعلقة بعمل المؤسسة. 
ية التعامل تهتم العالقات العامة بدراسة السلوك االنساني بغرض تحديد كيف

، وهي عبارة عن عملية مزدوجة ن والمحبة والوعيأو على أسس التع مع البشر
، وا عالم من أن ناحية أية بعد إستقصاء الر اإلتجاه فهي إبداء النصح للمؤسس
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( )ناجي، 2).الجماهير بحقيقة المؤسسة إعالما  صريحا  وفعاال من ناحية أخرى 
 .(446، ص1991

، باإلضافة إلى وظيفة من وظائف كل موظف عام عتبرإن العالقات العامة ت
متخصصة تهتم الدولة بإنشائها للقيام بأنشطة العالقات العامة فعلى  أجهزةجود 

مستوى الدولة يعتبر لقاء القيادة العليا والوزراء بأفراد الشعب في المناسبات المختلفة 
العامة كما أن قيام والزيارات الميدانية التي يقومون بها نمط من أنماط العالقات 

العامة باإلشتراك في الندوات والمناقشات حول دور أجهزتهم  اإلدارةأجهزةمسئولي 
موظف عام  يومشاكل الجماهير يعتبر نمطا  من أنماط العالقات العامة وبالنسبة أل

فهو موظف عالقات عامة طالما أنه يحتك بالجماهير  اإلداري مهما كان مستواه 
غير المحببة  جهزةالعام في األ أيالتالي فهو يساهم في تكوين الر ويمثل )الحكمة( وب

وحسن عالقته إكتساب ثقة  للجمهور كالضرائب والبوليس حيث يستطيع بلياقته
 . الجمهور

 طبيعة العالقات العامة: 
في المجتمعات التي نالت حظا  من التقدم نجد أن الفرد محاطا  بحشود من 

، وتعمل على سد حاجته البيولوجية والخدمات له ت تقوم بتوفير السلعالمؤسسا
واالجتماعية والنفسية والفكرية فهو يحتاج الى انواع متعددة من المنظمات في حياته 

وعمله في لهوه والترفيه  اليومية في الحصول على طعامه ولباسه وسكنه في تنقالته
ستفادة من تلك ، في تنمية مداركه وتوسيع إطالعه، وهو ال يتمكن من االعن نفسه

ها أعمالالمؤسسات بسهولة وبصورة مرضية دون أن تتوفر له المعلومات عنها وعن 
( 1).المؤسسات وزيادة تخصصها أعمالولقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تعقيد 

 .(12م، ص 1986، )سليمان وآخرون 
داخلها عن اإللمام بطبيعة عملها دون وجود نظام لسريان المعلومات وبلغة 

دون وجود نشاط العالقات العامة، ويتضح لنا أن  أييفهمها جميع الناس بسهولة، 
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عمل العالقات العامة يقوم أساسا  على االتصال بين المنشآت والجماهير وتفسير كل 
 .م من أجل الصالح العامدق والتفاهمنهما لآلخر بطريقة مشوبه بالص

يبين لنا من ذلك أن العالقات العامة أصبحت في الوقت الحاضر عنوانا  
يرها من وسائل عريضا  لمجال يتضمن إعالم الجماهير والتوعية والبحث واالعالن وغ

 .االتصال الجماهيري 
،أنها ن اإلعالميقول " مارفن . م. بالك " أن العالقات العامة أكبر بكثير  م

، 1982، ( )حاتم2).ضوع من موضوعات السياسة ونمط من أنماط النشاطمو 
 .(55ص

أن لعالقات وبين اإلعالم فهو يقول )بين ا Bernaysكذلك فرق "برنيز" 
العامة تعتبر طريقا  ذا  ا ( فالعالقاتأحياناإلعالمالعالقات العامة قد تستخدم 

 اإلعالم" أن "Rubinطريق ذو إتجاه واحد يقول " روبن  اإلعالم، على أن اتجاهين
شترط أن يكون جانبا  من جوانب كل يليس إال وجها  من وجوه العالقات العامة وأل

إن بعض الباحثين الجادين لإلعالم يشيرون  لعالقات العامة ثم يضيف قائال  "برامج ا
ة أيوهو الدع إلعالماالى بعض أخطار الخلط بين العالقات العامة واحد مقومات 

وعلى ذلك فالعالقات العامة تشكل عملية هامة تتمثل في تزويد الجمهور بكل 
الحقائق المتعلقة بموضوع ما وتمكنه من تكوين آراء منطقية سليمة حول المسائل 
ختيارات  المختلف عليها فأكثر الناس معرفة هم أقدر الناس على الوصول الى آراء وا 

تساع ذكية تقوم على أساس  التفكير العقلي والواقع أنه عن طريق التعليم الرسمي وا 
نشر المعرفة بوسائل االتصال الحديثة أصبح لدى الناس كثير من البيانات حول 

 (.55، ص1982، ( )حاتم1).المسائل المختلف عليها
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 : تعريف العالقات العامة
 اإلدارةبالرغم من أن مصطلح العالقات العامة أصبح شائعا  في ميدان 

 أو، فإن ذلك ال يدل على وضوح مفهومه بل وحتى في الحياة اليومية اإلداريةوالعلوم 
بساطة مضمونه فمن الممكن أن يستعمل اللفظ عدة أشخاص وكل منهم يعني شيئا  

ت من حيث أو مختلفا  عن اآلخر ولو أخذنا عينة من األفراد تمثل جمهورا  واسعا  يتف
وى الثقافي والمهنة والعمر وطلبنا منهم تفسير مصطلح الخلفية الحضارية والمست

لمام الجزئي الى العالقات العامة فإن إجابتهم ستختلف من الجهل التام به إلى اإل
 .الفهم الخاطئ له

يمارس تحت أسماء  وكذلك نجد مثل هذا االختالف في الحياة العملية فه
( و)االستعالمات( وهذا اإلعالم)متعددة منها )المعلوامات العامة و)الشئون العامة( و

ال  لكون أو ، بل هو نتيجة طبيعية العالقات العامة أهميةدليال  ضد أو ليس غريبا  
العالقات العامة ظاهرة حديثة لم تبدأ في التبلور اال في مطلع القرن العشرين وثانيا  

يصلح لكونها فرعا  من العلوم االجتماعية التطبيقية التي يصعب وضع تعريف لها 
 . ضاعأو سود فيه من أيد والمجتمع وملكل زمان ومكان نظرا  لتعلق تطبيقها بالفر 

فالعالقات العامة بمعناها البسيط هي إقامة عالقات طيبة بين منظمة 
وجمهورها والمحافظة عليها فلكل منظمة جمهور يتأثر بنشاطها ويؤثر فيه ويهمها أن 

العام يشكل واجبا   أييد الر أيأصبح كسب تتكون عالقتها معه عالقات ود وتفاهم كما 
الفرد  أهميةوجزا ء مهما  من نشاط المؤسسات بالنظر إلى  اإلدارةأساسيا  من واجبات 

مان بهذه االفكار والجهود المبذلة لوضعها موضع يوتعاظم قوته في المجتمع واأل
لعالقات ، لذلك أصبح مصطلح )اوهر العالقات العامة ومجال عملهاالتنفيذ تكون ج

 . العصرية اإلدارةلة في لغة أو لمتدالعامة(من األلفاظ المألوفة وا
لها المختصون والكتاب في أو ويتطرق الباحث لبعض التعريفات الهامة التي تن

مجال علم العالقات العامة حيث يقدم لنا أمر سون ريك مدير مدير العالقات العامة 
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(تعريفا  للعالقات العامة يقول فيه " م2002 ،( )حجاب1امعة كولجيت األمريكية )بج
أنها عملية دائمة ومستمرة تتناغم بها مصالح األفراد مع مصالح الجماعات وعندما 

السياسات والخدمات مع مصالح األفراد والجماعات يصبح الفوز بالثقة  أهدافتتحد 
سياسات يد أمرا  ميسورا  ومن جهة أخرى تقوم العالقات العامة بتفسير وشرح الأيوالت

( )حجاب ، 2).يدهمأيوالخدمات للناس بذلك يمكن التفاهم معهم والظفر بت األعمالو 
 .م(2002

، الفونس هليلينج يقول " أن عريف آخر يقدمه كل من شالز قندلروهنالك ت
الهيئة فهي تعمل  أوالمنظمة  أوالعليا للمنشأة  اإلدارةالعالقات العامة إحدى وظائف 

بتنفيذ  ، ثم تقوملسياسة التجارية مع الصالح العامالعام ومطابقة ا أيال  لسبرغور الر أو 
، وموجه الى جماهير معينة سعيا  وراء خلق الثقة برنامج عمل مستمر ومنظور

 (.م2002( )حجاب، 3). لة الحفظ عليهاأو يد ومدأيوالتفاهم والت
يهدف الى اط وعلى هذا االساس يؤكد لنا المشتغلون بالعالقات العامة أنها نش

، ثم تفسير هذا العمل للجماهير تفسيرا  يجعلهم يحيطون به السعي الى عمل الخير
السياحي أنه  اإلعالمويقدرونه، وعلى هذا يرى الدكتور محمد منير حجاب في كتابة 

الخالقة" المخططة والمدروسة  اإلداريةيمكن تعريف العالقات العامة بأنها " الجهد 
، قائمة على أساس التعامل موجهة لبناء عالقات سليمة ومجديةوالمستمرة والهادفة وال

ومصالح االطراف  أهدافواإلقناع واإلتصال والتبادل بين مؤسسة وجمهورها لتحقيق 
المعينة ولتحقيق االنسجام االجتماعي والبيئي بينهما عن طريق النشاط الداخلي 

، والنشاط الخارجي الذي يستغل جميع ضاعو على النقد الذاتي لتصحيح األقائم وال
وسائل النشر المتاحة لنشر الحقائق والمعلومات واألفكار وشرحها وتفسيرها وتطبيق 

 كافة األساليب المؤدية لذلك بواسطة أفراد مؤهلين لممارسة أنشطتها المختلفة.
التعريف يكاد يقارب الهدف المراد ويرى الباحث بأنه على الرغم من أن هذا 

إال أنه يشتمل  هدافوبدرجة كبيرة إلحتوائه على معظم العناصر الالزمة لتحقيق األ
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على ضبابية في كون إطالق الحبل على الغارب )بأن يتم تطبيق كافة األساليب 
المؤدية إلى ذلك( ألن إطالق العنان للمشتغلين في العالقات العامة لتطبيق كافة 

مع شرف  حيانقد يتعارض وفي كثير من األ هدافساليب المؤدية لتحقيق األاال
تم تحت ستار مصطلح أيالمهنة ومواثيقها النبيلة وليس بخافي على العيان م

)التسهيالت( ومقولة )تخدمك الظروف( ويعني بها مظاريف المكافآت والهبات التي 
ي وشراء أو راعيه للرشعلى مصيستعان بها على قضاء الحوائج مما يفتح الباب 

 .الذمم
مصطلح في مجال العلوم  يلة وضع تعريف دقيق ألأو ومن الواضح أن مح

ت مدلوالت المصطلح المراد أو االنسانية ليس باألمر السهل ألسباب لعل من أهمها تف
تعريفه من كاتب آلخر وتأثر التعريف بوجهة نظر واضحة كما أن اختالف التعاريف 

ية التي ينطلق منها أو ا على عناصر دون أخرى وفقا  للز قد ينتج بسبب تركيزه
 الكاتب.

( 1أما بالنسبة لتعريف العالقات العامة فإنه يواجه صعوبات أخرى إضافية )
(منها كونها علم وفن حديث التكوين إستمد كيانه من علوم 27)سلمان وآخرون، ص

، وهو وم النظري لهما:المفهأو ن أساسيين متعددة، ومنها أن المصطلح يتضمن ركني
تجاه فكري وثانيهما المفهوم التطبيقي  لإلدارةكون العالقات العامة فلسفة   أيوا 

الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الفلسفة وفيما يلي إستغراض لبعض من تلك التعاريف 
 .لة نقدها وتقييمهاأو راد لمحأيمع 

 :البريطاني للعالقات العامة بأنها: يعرفها المعهد ال  أو 
مخططة ومرسومة يقصد من ورائها إقامة التفاهم المستمر بين المنظمة جهود 

 .(Bowman, 1969 ,p3)( 2) .وجماهيرها
ة جهة أيهذا التعريف عام جدا  فهو ال يتطرق الى طبيعة تلك الجهود وعلى  

 .ال يوضح المقصود بجماهير المؤسسةفي المؤسسة تقع مسئوليتها كما أنه 
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يعرفها الدكتور عادل حسن في كتابه " العالقات العامة" بأنها نقل  :ثانيا  
وتفسير المعلومات واآلراء من المنظمة إلى جماهيرها ومن هذه الجماهير الى 

( 3).المنظمة مع بذل جهود صادقة لجعل الجماهير تهتم بالمنظمة وتنسجم معها
القات العامة ( ومن الواضح أن هذا التعريف يعتبر الع11م، ص1962)حسن، 

ومع أنه  اإلعالملى ويؤكد على صفة االتجاهين لذلك و نشاطا  إعالميا  بالدرجة األ
إشارة الى جهود صادقة لجعل الجمهور ينسجم مع المنظمة فإنه من الممكن أن 

 .تكون جهودا  إعالمية
رده محمود الجوهري أو تعريف جمعية العالقات العامة الفرنسية والذي  :ثالثا  

واإلعالم والذي أخذت به معظم دول االتحاد  اإلدارةفي كتابة العالقات العامة بين 
( حيث يعرفها بأنها 19، ص م1967( )الجوهري،  1قات العامة )ربي للعالو األ

"طريقة للسلوك وأسلوب لإلعالم واإلتصال يهدف إلى إقامة عالقات مفعمة بالثقة 
المنظمة والفئات المختلفة من الجماهير داخل المؤسسة  والمحافظة عليها بين
 .نشاط تلك المنظمة"وخارجها التي تتأثر ب

وهذا التعريف يجمع بين مفهومي العمل واإلعالم كما انه يعطي فكرة اضحة 
زال ينقصه اإلشارة إلى الجانب النظري يعن المقصود بجمهور المنظمة ولكن أل

 للمصطلح.
( 2"جون مارستون في كتابه " طبيعة العالقات العامة)يعرف الكاتب  :رابعا  

(Emarston  Hill, 1973 P. على انها الوظيفة )التي تعمل على تقييم  اإلدارية
جراءاتالعام وتطابق سياسات و  أيإتجاهات الر  المنظمة مع الصالح العام تنفيذ  ا 

 يده لها . أيبرنامج للعمل واإلعالم يهدف إلى كسب تفهم الجمهور للمنظمة وت
وبالرغم من أنه أقرب من اإلحاطة بجوانب المصطلح ، إال أنه لم يصل تماما  

، وهذا ال يكفي  اإلدارةدون التأكيد على كونها فلسفة  إداريةفهو يكتفي بصفها وظيفة 
يجب أن يسبق ممارستها كوظيفة  اإلدارةمان بالعالقات العامة كفلسفة يألن األ



54 
 

قة نجد أن العناصر األساسية التي وردت بها تلخصت في وبإستعراض التاريف الساب
 اآلتي:
 تجاه المجتمع . اإلدارةأنها فلسفة  .أ

 ( ثم إتصال وا عالم .إدارية)وظيفة  أعمالأنها سياسات و  .ب
ال  ثم  مصلحة أو أنها نشاط يهدف إلى خدمة المصلحة العامة للجمهور  .ج

 .المؤسسة
في شكل نشاطات إعالمية أنها إتصال ذو إتجاهين من المنظمة للجمهور  .د

 .العام لجماهير المؤسسة أيومن الجمهور إلى المنظمة يشكل قياس وتقييم الر 
أنها نشاط مستمر ال يتوقف عن إقامة عالقات طيبة بل يسعى إلى المحافظة  .ه

 عليها.
، يكون فيه للنشاط الحكومي يف العالقات العامة من واقع عربيتعر  :خامسا  

محمود محمد ميادين الحياة فنجد أن الدكتور "ساسي في والقطاع العام الدور اال
 :ات العامة العربية يعرفها كمايليالجوهري " رئيس جمعية العالق

المختلفة في الدولة  جهزةالعالقات العامة العربية هي مسئولية وأنشطة األ
جتماعية وعسكرية للحصول على ثقة وت قتصادية وا  يد جمهورها الداخلي أيسياسية وا 

الناجح في جميع مجاالت العمل وفقا   األداءالخارجي وذلك باالخبار الصادقة و  أو
للتخطيط العلمي السليم حتى يصبح عملها مرشدا  وهادفا  ومنيرا  في بناء الوطن 

 (58ص، م1967، ( )الجوهري 1).ورسمه وسياسته في إطار ميثاقنا الوطني العظيم
عاريف الغربية هو في شمولية إن االختالف األساسي لهذا التعريف عن الت

، فهو ال يقتصر على توجيه المنظمات في مجتمع العربيدور العالقات العامة في ال
، بل يتعداه الى توجيه المنظمات ا على ضوء ورغبات مصالح جماهيرهارسم سياساته

 . تحقيق التنمية والتقدم أيالوطن  في رسم السياسات الهادفة إلى بناء
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راهيم إمام في "كتابة العالقات العامة والمجتمع "على ويركز الدكتور اب
: العلم الذي يدرس سلوك األفراد في تعريفه للعالقات العامة بأنهاالنواحي االنسانية 

والجماعات دراسة علمية موضوعية بغية تنظيم العالقات اإلنسانية على أسس من 
 .(17، ص 1971مام، إ( )2).ن والمحبة والوعيأو التع

العامة الدولية تعرفها البحتة، فإن جمعية العالقات  اإلداريةالنظر  ومن جهة
العليا المستمرة والمخططة، والتي تسعى المؤسسات والمنظمات  اإلدارةوظيفة بأنها "

لى هذا النظام يد الجماهير، والحفاظ عأيالخاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وت
( 3)العام لضمان توافقه قدر أيإتجاه الر ، وذلك من خالل قياس يدأيوالتعاطف والت
ن الخالق أو ، وتحقيق المزيد من التعاإلمكان مع سياستها وأنشطتها(15)صالح ، ص

ستخدام  األداء، و  ( 4).الشامل والمخطط له اإلعالمالفعال للمصالح المشتركة وا 
(Cutlip, 1971 p.5). 

في العالقات العامة ويقدمه على  اإلدارةعنصر  أهميةوهذا التعريف يتضمن 
 العالقات العامة. أهدافالشامل في سبيل تحقيق  اإلعالمضرورة إستخدام 

 :مفهوم العالقات العامة
" مفهوم العالقات العامة بتعريفه بأن العالقات العامة عملية يقدم "سيول
وجماهيرها  المنشأة لتفوز بثقة مستخدميها ومستهلكي منتجاتها إدارةمستمرة تقوم بها 

 بوجه عام سعيا  للتفاهم معهم جميعا  وتتم هذه العملية عن طرفين:
م، 2006( )حجاب، 1).وهو النشاط الداخلي القائم على النقد الذاتي :لوال  -

 .(108ص
وهو النشاط الخارجي الذي يستغل جميع وسائل التعبير والنشر  :الثاني -

القائمين بأمور  أعمالالممكن وبذلك يركز مفهوم العالقات العامة بتتبع 
، اط القوة فيها ويلقي عليها الضوءالمنشأة والمسئولين عنها ويستعرض  نق

قول ، بذلك يمكن التطيع المنشأة أن تقول فيها حكمهاويمس نقاط الضعف لتس
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بأن العالقات العامة من حيث المفهوم هي صمام االمان يضمن تالقي 
 .مصالح المنشأة ومصالح الجماهير على أسس أخالقية عالية

، أكبر من الحاجة إليها ضارية كبرى ونجد أن الحاجة للعالقات العامة كقوة ح
في الدول المتقدمة حيث أصبح لها رسالة إنسانية هامة في كل مجتمع ديمقراطي 

الصادق وبدور إتجاهات الدلة في كافة المجاالت وفي توجهه  اإلعالميؤمن بضرورة 
ه لخلق دولة حديثة وقوية ولضمان سير عملية التوجيه والتوعية التثقيف ا عدادو 

تنمية االقتصادية واإلجتماعية كان البد من االهتمام بالعالقات المستمر لخدمة ال
ستقطاب  أيجابية في أقصر وقت يمكن من تعبئة الر أيالعامة لتحقيق نتائج  العام وا 

الدعم عن طريق الحمالت للتوعية ومحاربة األمية باإلرشاد الزراعي وصحة وصجة 
 .(15ص م، 1990( )صالح، 2).البيئة والتنمية الريفية وخالفه

د وظائف أيد وظائف لتز أيإن نشاط العالقات العامة قد اتسع ، فنتيجة لتز 
ة ماسة لتفسير عاطف لعمل الحكم من حيث العدد والتعقيد أصبحت هنالك حاج

ن المصالح التي تؤثر في تحقيق أغراضها أو ، فالحكومة اآلن تحتاج الى تعالحكومة
الحكومة أن تفعله ومن ثم أصبحت  لأو العام بحاجة ألن يعرف ماتح أيكما أن الر 

العالقات العامة العمود الفقري في الثقة بالجماهير فهي تعطي الحاكمين الفرصة 
، تمثلها تلك العالقاتالعام والتأثير عليه تأثيرا  يخدم مصالح الجهة التي  أيلتعليم الر 

( 1). فيجب أن تعتبر العالقات العامة جزءا  حيويا  من عمل كل وحدة حكومية
 .(56م، ص 1972)حاتم، 

لى للعالقات العامة هل خلق وعي األنشطة الحكومية على و فالمسئولية األ
 أومستوى مناسب للجمهور، األمر الذي ال يمكن تحقيقه اآلن عن طريق التحري 

، ولتزويد الجمهور نب الحكومة لتحديد مشارع الجمهوراإلستعالم المستمر من جا
 والمعلومات التفسيرية. بالمادة الحقيقية الصافية
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تصل بها أيدلوجية المحددة لشخصية المؤسسة بكل ميإن تحليل االتجاهات األ
صدر عنها إلى جانب تحليل صورة المؤسسة وأهميتها كأساسين لإلتجاه أيوم

اإلجتماعي للعالقات العامة كمهنة متخصصة ذات طابع خاص، يمكن أن يؤدي 
ا الى عدد من االستنتاجات التي تحدد الى عدد من االستنتاجات أن يؤدي بن

( 2):المميزة لهذا االتجاه االجتماعي، والتي يمكن إجمالها في الآلتي المواصفات
 .(62، ص 1978)البادي، 

 . صفة الشمول .1
 .لصفة التكام .2
 .صفة اإلنسانية .3
 .صفة القصور الذاتي .4
 .صفة الضرورة القصوى  .5
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 :المبحث الثالث
 :ووظائف العالقات العامة أهداف

أن التطوير المنظمي ليس بالعصا السحرية وال الدواء الشافي لكل مشكالت 
تغيير المخطط الواعي في وأمراض المنظمة وأفراد جماعتها، فهو يوفر منهجا  ل

وزمالؤه إلى أن هذا النوع من التطوير يهتم  Shermerhom، وقد ذهب المنظمات
 ( 204، ص م1997)المؤمن وآخرون،  (1)بمحورين أساسين هما: 

: تتضمن تحقيق التحسن في أمور process Goalsتتعلق بالعملية  أهداف (1
تخاذ القرارات، وحل المشكالت بين األفراداإل لمث . تصاالت والتفاعل وا 

 .نا موجه إلى كيف يعمل الناس معا  فاإلهتمام ه
في أداء العمل : تتضمن تحسينات Outcome Goalsتتعلق بالنتائج   أهداف (2

 .بواسطة جمهور األفراد والجماعات نجز فعليا  أيويتركز اإلهتمام هنا على م
على  وهم يرون أن التطوير المنظم يهدف إلى مساعدة المنظمات وأعضائها

بصورة أفضل  –ات والنتائج ، العمليعلى المحورين/ البعيدين هدافتحقيق األ
 :بواسطة

 .المشكالت في جميع أجزاء المنظمة جاد مناخ منفتح لحلأي .أ
 .الرسمية بسلطة المعرفة والمقدرة تعزيز السلطة  .ب
 إتخاذ القرارات عند نقاط مصادر المعلومات ذات العالقة. .ج
 .ن بين األفراد والجماعاتأو ز التعبناء الثقة وتعزي .د
 .لذاتي والرقابة الذاتية في العملالسماح لألفراد بممارسة التوجيه ا .ه

نة األخيرة وظيفة من الوظائف و القات العامة قد أصبحت في األبما أن الع
 أهداف، فإن هناك عدة في المنظمات اإلداريةالمستويات  التي تمارس في كافة

 .(20م، ص1997( )جودة ،2تسعى إلى تحقيقها ومن أهمها:)
 .اتها وسياساتها ومنتجاتها من السلع والخدمأهدافتعريف جماهير المنظمة ب .1
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 .إتجاهات جماهير المنظمة وآرائها عن لإلدارةإعطاء فكرة  .2
المساهمة في القضاء على المشاكل الداخلية في المنظمة والتي تؤدي إلى  .3

عرقلة العمل فيها )من خالل وضع برامج للعالقات العامة بهدف تحسين 
 العالقات العامة  مع الجماهير الداخلية(.

 .عن نشاطات المنظمة ومنتجاتهاأها يد الجماهير ورضأيالحصول على ت .4
 .ت المناسبة وضع السياسات السليمةفي إتخاذ القرارا اإلدارةإرشاد  أونصح  .5

" والمجتمع الحديث اإلعالم" في ترجمته لكتاب "وسائل ويتطرق الدكتور " ابراهيم إمام
العالقات العامة   أهدافبيرنيز" حول الخبير األمريكي " أيآخرين إلى ر لمؤلفه ويفر و 

م، ص 1975( )امام، 1في المجتمع األمريكي فإنه لما كانت التجارة األمريكية )
، فإنها تبدد مبالغ ضخمة من التأكيد على الكلمات ال األفعال ( ماضية في289

الجمهور، وهو يعتقد أن العالقات  أيالت غير مجدية لتغيير ر أو األموال في مح
اإلجتماعية، ويجب على خبير  اإلدارةكل من أشكال العامة  ينبغي أن تتخذ كش

 أهدافالئه الوصول إلى أربعة ن الكامل مع عمأو ل بالتعأو العالقات العامة أن يح
 :وهي

 مساعدته على تحديدها. أواإلجتماعية للعميل  هدافتحديد األ .1
وبين تلك العناصر من المجتمع التي  ،هدافإكتشاف التناقضات بين هذه األ .2

غير سديدة يقوم  أعماليها العميل ،وقد تكون تحريفات ناتجة عن يعتمد عل
 بها العميل.

لة التكيف بين سياسات العميل عماله وبين المجتمع بحيث تتسنى إزالة أو مح .3
 .التناقضات

إرشاد العميل إلى الطرق والوسائل، والتي يستطيع بها أن يجعل سياسته  .4
أنه من المفيد واإلحتفاظ  أيه )إذا ر أعمالسياساته القديمة و  أوه أعمالالجديدة و 

 بها( مفهومة لدى الجمهور. 
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ذا كانت الدراسات  التي  اإلعالميةالحديثة تذهب إلى أن الرسالة  اإلعالميةوا 
، تظفر منه بالتقبل واإلهتمام والسعي لمستقبل ويشعر بأنها تلبي حاجاتهيحتاجها ا

(  )شرف، 2يشمل اإلنسانية )اإلسالمي يدور في إطار  اإلعالمللحصول عليها فإن 
ا ويمنح قلب المستقبل راحة في كافة أقطارها وأزمانه .(203، ص م1985ي، أو الص

ستقرارا   ،وهدوء قيقه المؤثرات الفاعلة في ، إذ يجد أنه يتصل بحويتيح لعقله طمأنينة وا 
، كما هي في عالم الحقيقة في الواقع،كما يصفي ضمير المستقبل من الغرور الوجود

ل أبعاد االنسان أو ويخلص نفسه من الكبرياء ويمحو ما أصاب عقله من جهالة تتن
مجتمع حي  ، تتالقى فيالتوجيه حتى تتناسق الجماعة كلهاالمستقبل بالتهذيب ب

، الضمير متماسك البنيان، واعي الفكر، مرهف المشاعر، واقعي النظرة خير النزعة
ي ويلزمهم أو م شعور بالتسالمسئولية يسودهمستقيم السلوك يشيع بين أفراده إحساسا  ب

 .العالقات العامة في المجتمع أهداف، هذه من أهم بالحرية
ها األخرى كما أهدافوالهدف األسمى للعالقات العامة والذي تلتقي حوله باقي 

يقول د. إبراهيم إمام )تحقيق اإلنسجام والتوافق في المجتمع الحديث الذي تعتريه 
( )حجاب، دهب 1في نظم الحكم والسياسة والمخترعات العلمية ( ) التغيرات السريعة

 .(59م، ص1992، 
فالمهمة الكبرى للعالقات العامة هي التوفيق بين عناصر المجتمع وهيئاتة 
ومؤسساته المتنافرة في المجتمعات الحديثة لتكون مسئلية خبراء العالقات العامة هي 

مال العنف، ولهذا فإن الحاجة لتحقيق هذا حل األزمات بالطرق اإلنسانية دون إستع
الهدف تتضح بشدة ابان الثورات واإلنقالبات والتغيرات الكبيرة ويتفرع من هذا الهدف 

أخرى فرعية تدور أنشطة العالقات العامة ووظائفها  أهدافالرئيسي للعالقات العامة 
 هي: هداففي إطار تحقيقها وهذه األ

االسم بسمعة وشهرة تلقي إستحسان الجماهير بناء اسم المنشأة إصباغ هذا  .1
 التي تتعامل معها المنشأة.
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، وذلك أفضل العناصر أفضل العناصر البشرية في المنشأةضمان توظيف  .2
البشرية في المنشأة، وذلك بضم أكبر الكفاءات التي ترغب في العمل في 

 المنشأة ،إذا شعرت تلك المنشأة، وعرفت بالسمعة الجيدة.
العام بين  أيالمنشأة عند تحديد سياساتها حتى تراعي إتجاهات الر نصح  .3

الجماهير المتصلة بالمنشأة، ولإلستعانة بالمعلومات المرتدة من تلك 
 .الجماهير في توقع مستوى نجاح تلك السياسات

إستخدام األساليب العلمية المتطورة في مجال العالقات العامة، وتطبيقها مثل  .4
تباع أسلوب المععمل اإلستقصاءات و  نة الستطالع آراء الجمهور وتطبيق أيا 

التي حددتها  هدافالعام وذلك بغرض المساعدة في تحقيق األ أيبحوث الر 
 .اإلدارة

لة جعل أو يد ومحأيالعام كسب ت أيالحصول على رضاء المجتمع وا عتراف الر  .5
المنشأة متفهمة لخططها وسياساتها وخلق اإلنطباع المناسب والجيد عن 

 منشأة لدى ذلك الجمهور.ال
البيع على زيادة مبيعات المنشأة، وتحسين خدماتها للجمهور  إدارةمساعدة  .6

 ودعم سمعتها.
 الحكومية: جهزةالعالقات العامة في ال أهداف

( 1الحكومية بما يلي: ) جهزةالعالقات العامة في األ أهدافيمكن تلخيص 
 .(301م،ص 1997)جودة، 

، ومد جسور الثقة والتواصل بينه وبين العام أيالر  يدأيالحصول على ت .1
صدق الحكومة من خالل إمداده بالمعلومات الصحيحة واإلعتماد على ال

 .صال المعلوماتأيواألمانة في 
ادي واإلجتماعي السائد في النظام السياسي واإلقتص أهدافالقيام بشرح  .2

 .الدولة
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تعديالت في القوانين باإلضافة إلى  أوتغييرات  أيشرح القوانين الجديدة و  .3
 .التعديالت التي تجري عليها أوين شرح مبررات إتخاذ هذه القوان

تنمية اإلحساس بالمسئولية لدى المواطنين من خالل وسائل االتصال  .4
 ، مثل التوجيهات المتعلقة بتوفيرروفة كالصحف والمجالت والتلفزيون المع

 .المياه والكهرباء ومصادر الطاقة
، كاإلرشادات التي تقوم لما فيه مصلحتهم والمصلحة العامةشاد المواطنين إر  .5

ة للنباتات بها وزارة الزراعة فيما يتعلق بإستخدام المبيدات الفطرية الحشري
 .وتعليمات جني المحصول

 الجمهور الخرجي. أوتحسين العالقات العامة سواء مع الجمهور الداخلي  .6
 وظائف العالقات العامة:

 ( 54م، ص1992( )حجاب، وهبي، 2):فيرن وظائف العالقات العامة الىيقسم 
 .ها إلى الجماهيرأعمالات الهيئة و تفسير سياس .1
تفسير ردود الفعل الحالية والمستقبلية لهذه الجماهير الى الهيئة ذاتها ويؤخذ  .2

على هذا التقسم أنه تجاهل عنصر مهما  من العناصر الواجبة لنجاح وظائف 
ها لهذا التحديد يجعل من العالقات العامة أهدافعامة في تحقيق العالقات ال

ها الى الجماهير وتنقل ردود فعل أعمالعمال  ناقال  فهي تنقل سياسات الهيئة و 
 الجماهير.
 فيحدد هذه الوظائف في أربع وظائف رئيسية هي:p.Leslyأما فيليب ليذلي 

 .النصح والمشورة .1
 .اإلعالم .2
 .األبحاث والتحليل .3
 .، ودعمهاالثقة الشاملةبناء  .4

 : الظائف الى سبع وظائف رئيسية هي هذه B.Cainfieldويقسم كالفيلد 
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 .البحث .1
 .التخطيط .2
 .االنتاج .3
 .التنسيق .4
 .اإلداريةالخدمة .5
 .خدمة المجتمع .6
 .اإلداري التوجيه .7

وفي دراسة امريكية لتحديد وظائف إدارات العالقات العامة شملت، الدراسة 
م، ص 1992( )حجاب، وهبي ،1حسب أهميتها كما يلي :) شركة نجدها 2500

54) 
 العالقات مع الصحافة. .1
 العالقات مع المجتمع. .2
 التقارير السنوية. إعداد .3
 .كتابة األحاديث .4
 .المطبوعات األخرى  .5
 .حول االتجاهات العامة اإلدارةنصح  .6
 .الشئون األمور العامة .7
 .األفالم والوسائل التوضيحية .8
 .المساهمينالعالقات مع  .9

 .ة للمنتجاتأيالدع .10
 .االتصاالت الداخلية .11
 .العام أيالر  .12
 .التوصيات المتعلقة بالسياسات .13
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 .المساهمة في مناقشة السياسات الرئيسية .14
 .العالقات مع المستهلكين .15
 .العالقات مع العاملين .16
 .العالقات مع الموردين .17

شركة ومنظمة هيئة وجهة حكومية  95وفي دراسة أجريت في مصر على 
" أظهرت أن الوظائف ، وبإشراف الدكتور "سمير حسيناإلعالمقامت بها كلية 

 :زانها النسبية كاآلتيأو ة هي حسب العالقات العام إدارةواالختصاصات الخاصة ب
لمؤتمرات وعمل األفالم طبع الكتيبات والنشرات الدورية وعقد الندوات وا .1

 .التسجيلية
 .هاأهدافالمنشأة و ي الخاص برسالة القيام بالنشاط اإلعالم .2
 .القيام باألنشطة اإلجتماعية والرياضية الترفيهية في المنشأة .3
ستقبا .4  .ل الوفود والزوار وترتيب إقامتهمتنظيم وا 
 .خدماتهاأو ن عن منتجات المنشأة تخطيط وتنفيذ اإلعال .5
 اإلدارةوعرضه على المختلفة عن المنشأة،  اإلعالمنشر في وسائل يامتابعة م .6

 .الردود ا عدادو 
 التسهيالت. أعمالالقيام ب .7
 .خدمات الطبية والعالجية للعاملينتقديم ال .8
 .القيام بالبحوث اإلجتماعية عليهمتقديم اإلعانات المالية للعاملين بعد  .9

 .تنفيذ المعرض المحلية واإلقليميةتجهيز و  .10
 .لإلدارةة وتقديمها تحليل المعلومات التي تنشر عن المنظم .11
 .والتوثيق شراف على نشاط المكتبةاإل .12
تقديم الخدمات والتسهيالت البيانات إلى عمالء المنشأة والقيام باإلتصال  .13

 .المباشر لحل مشاكلهم
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 لة إزالة أسبابها.أو ي العاملين بالمنشأة والمتعاملين معها ومحأو بحث شك .14
 .ن في تنفيذ المشروعأو تسهيل مهمة الوفود االجنبية القادمة للتع .15
منشأة وعرضها على الجماهير نحو سياسة النقل صورة كاملة عن إتجاهات  .16

 .العليا اإلدارة
 .ختلفة بكافة البيانات والمعلوماتالم اإلعالمتزيد وسائل  .17
برامج اإلحتفاالت بالمناسبات القومية والدينية بالتنسيق مع جهود  إعداد .18

 .المنظمات األخرى في المجال
المنظمة  أعمالجاز األخرى إلن جهزةتنظيم الزيارات الداخلية واإلتصال باأل .19

 .(54م، ص 1992( )حجاب، وهبي، 1).اإلدارةتنظيم اجتماعات مجلس 
" سحر محمد وهبي " في والدكتور. "محمد منير حجاب "كتوردالويلخص 

 :لعالقات العامة وظائفها في اآلتيكتاب المداخل األساسية ل
سهلة  الخدمة التي تنتجها بلغة أوتعريف الجمهور بالمنشأة وشرح السلعة  .1

 .بسيطة بغية اهتمام الجمهور
 شرح سياسة المنشأة إلى الجمهور. .2
يكون ،وذلك بمده بكافة المعلومات لهأيمساعدة الجمهور على تكوين ر  .3

 .مبنيا  على الواقع والحقائق
التأكد من أن جميع االخبار التي تنشر على الجمهور صحيحة وسليمة  .4

 من حيث الشكل والموضوع.
 .العام أيتطورات التي تحدث في الر المد المنشأة بكافة  .5
 أوة نشر أخبار كاذبة هجوم قد يقع عليها نتيج أية المنشأة ضد أيحم .6

 .صحيحة عنها
، وبين األفراد بعضهم البعض لجو الصالح بين المنشأة واألفرادتهيئة ا .7

 .داخل المنشأة
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العليا بالمنشأة برد فعل سياستها بين فئات الجمهور  اإلدارةإخبار  .8
 .المختلفة

 .العليا ورفعها إليها اإلدارةتهم بحث وتحليل تلخيص جميع المسائل التي  .9
 .ال بين المستويات الدنيا وبالعكسمساعدة وتشجيع اإلتص .10
ها تلقى اإلهتمام الكافي أعمالالمنشأة وأغراضها و  أهدافالتأكد من أن  .11

 .جمهور المختلفةمن فئات ال
تعمل كمنسق بين اإلدارات المختلفة في المنشأة لتحقيق اإلنسجام بين  .12

 .ا وبين الجمهور الداخلي والخارجيبعضه
، لجميع االفراد في اإلدارةمستشار شخصي ألعضاء مجلس تعمل ك .13

سداء النصح للمسئلين عند إصدار القرارات  اإلداريةالمستويات  العليا وا 
 .اساتوتعديل السي

 هدافالالزمة لتحقيق األ األعمالويذهب الخبراء إلى تركيز األنشطة و  
، واإلتصالية اإلعالميةفي الجوانب المخططة للعالقات العامة كوظائف أساسية 
( )حسين، 1ذلك على النحو التالي:)بإعتبارها النشاط الرئيسي للعالقات العامة 

 .(76، صم1996
ل الرسمية بين ، وقناة اإلتصاالرئيسي للمنشأةعالمي القيام بدور المركز اإل .1

 . المنشأة وجماهيرها
المناسبة بالحقائق  اإلعالميةالعام من خالل الوسائل  أيتزويد الجمهور والر  .2

ة ومعرفة أيالعام على در  أيواآلراء ذات الداللة التفسيرات التي تجعل الر 
 بسياسات المنشأة وتصرفاتها.

 أوؤثر في عالقة المنشأة بالجماهير العامة التنسيق بين األنشطة التي ت .3
 الخاصة.
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جمع المعلومات عن مدى التغيير في اإلتجاهات لدى فئات الجماهير ذات  .4
 .الصلة الوثيقة بالمنشأة وتحليلها

للمنشأة  اإلعالميةهدافالتي تصمم لتحقيق األ اإلعالميةالبرامج  إدارةتخطيط  .5
 .تحقيقيا  فعاال  

من الخبراء إلى أن وظائف العالقات العامة يمكن أن هنالك من يذهب      
 .(76م، ص 1996( )حسين، 2تشمل المجموعة التالية:)

فتح قنوات إتصال مع فئات الجمهور المختلفة مثل المستهلكين والموردين  .1
 الموزعين وحاملي األسهم والتنظيمات الحكومية وجيران المنطقة .

ها أعمالفي المنظمة ومنتجاتها و التعرف على وجهات نظر هذه الجماهير  .2
ج مدادهم بالمعلوماتوا   .ابة أسئلتهم وا 

القيام بالدراسات والبحوث لتحديد النتائج اإلقتصادية في البيئة اإلجتماعية  .3
 .جابيةيرفة القيام بإسهاماتهم األلممارسة نشاط المنظمة مع

ها تعديل ، والتي قد يترتب عليعدات المختلفة لإلدارات بالمنشأةتقديم المسا .4
، ساء المتعلقة بالمنتجات والسياسات والممارسات الخاصة بهاهدافاأل

 الجمهور الداخلي وذلك لمواجهة اإلحتياجات المتغيرة لألسواق. أوالمقدمة 
 : العالقات العامة بوسائل اإلتصال مجاالت ارتباط

مؤسسة في الوقت الحاضر تعتمد اعتمادا  كبيرا  على بيئتها في سد  أيأن 
لى هاأعمالسة تحتاج الى قانون ينظم كثير من إحتياجاتها فالمؤس ، إلى عاملين فيها وا 
، هذا اإلعتماد يعتبر ا على خدماتها وتنميتها وتطويرهاموازنة عامة للصرف منه

الحركة واالستقالل وذلك لخلق بيئة محركا  للمؤسسة فعليها أن تجد مسارات لحرية 
، فإن ماتوفرت هذه السمعة مع جماهيرها التي تتعامل معهاتنموية وسمعة طيبة 

ات أكثر ، ومقتنعا  بإعطائها صالحيالجمهور واثقا  من أداء المؤسسة الطيبة أصبح
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، لقد أصبح على كل مؤسسة لكي تزدهر وتنمو أن وسلطات أسع لتزدهر وتنمو
 (20، ص1982( )حسين، 1):ات التاليةتؤدي النشاط

، والتي تحتمها الظروف المعقدة قبل مسئوليتها اإلجتماعيةأن تت :ال  أو  -
 والمتشابكة التي تربطها بالمؤسسات األخرى. 

أن تتصل بشكل مستمر ومستديم بجماهيرها رغما  عن المتاريس الكثيرة  ثانيا : -
إختالف  أو، الجماهيرل كالبعد الجغرافي لتلك التي تعترض ذلك اإلتصا
 تكوينها العضوي والنفسي.

أن تحقق التكامل والتفاعل مع المجتمع الذي من أجله قامت المؤسسة  :ثالثا   -
لتخدمه أساسا  ونالحظ أن المؤسسة في حاجة إلى فن العالقات العامة 

 . ن تؤدي النشاطات المذكورة سابقا  ليمكنها من أ
نشاط بنجاح تام كان البد وان تستعين ولكي تؤدي العالقات العامة هذا ال 

بوسائل اإلتصال واإلعالم سواء كانت التقليدية منها والحديثة وأن تكون لتلك الوسيلة 
عدة عوامل ضا  شخصية مؤثرة في المجتمع تعتمد شخصية الوسيلة اإلتصالية على أي

، )محمد(1" وهي: )والتنمية اإلعالمردها الدكتور "محمد سيد" في كتابه "أو منها 
 (82م، ص 1978
 في الوصول برسالته الى حي اإلعالم: فقد يرغب رجل يةالمساحة الجغراف (1

 .سكان الوطن وهكذا أوإلى سكان مدينة بأكملها،  أومعين 
: وبها يحقق االعالمي هدفين درة على الوصول إلى مجموعات خاصةالق (2

 . هداني توفير النفقات والوقت والجل ضمان وصول الرسالة والثو األ
 .المرئية أوالمكتوبة  أوالناطقة  : هي الوسيلةالخصائص الحسية (3
الفترة الزمنية التي تعيشها الوسيلة  أوفترة إهتمام الجمهور: ومقصود به القت  (4

، حياة وحياة المجلة األسبوعية هي الفترة فترة حياة الصحيفة هو يوم صدورهاف
جلة األسبوعية هي الفترة ، وحياة المن يوم صدورها وصدور العدد التاليمابي
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التلفزيون  أوعي وحياة البرنامج اإلذا  ،ن يوم صدورها وصدر العدد التاليمابي
بثه وال شك أن فترة إهتمام الجمهور بالوسيلة تختلف عن  أوهو وقت إذاعته 

 .ذي تتركه الوسيلة إختالفا  بينا  األثر الذي تتركه ال
 .الجو الذي تخلقه الوسيلة (5
 .الذين تصل إليهم الوسيلةاألشخاص عدد (6
 .إقتصاديات الوسيلة (7

ومنها على المختلفة التي تستعين بها العالقات العامة متعددة اإلعالمووسائل  
 :سبيل المثال ال الحصر

 .الهاتف .1
 .الصحف .2
 .والتلفزيون اإلذاعة .3
 .السينما والمسرح .4
 .وكاالت األنباء .5
 .وكاالت األعمدة الصحفية .6
 .المكتبات .7
 .الخطبة والمناظرة .8
 .الندوة .9

 العلمي. أواألدبي  أوالمؤتمر الصحفي  .10
 .السوق  .11
 .المعارض .12

األسفار والرحالت واماكن السياحة وأشرطة الكاسيت  –ويضيف البعض  
والتسجيل واألسطوانة وتطورت حديثا  لتشمل الكمبيوتر واالنترنت واألقمار الصناعية 

 والهاتف النقال.
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 العالقات العامة واإلعالن:
من الوسائط المساعدة في  العالقات العامة واالعالن كواحدةوتتعامل  
،وهنالك حقيقة يجب أن ال تغريب عن البال للتمييز بين العالقات العامة اإلتصال

واإلعالن،وهي أن اإلثنين نشأ في ظروف مختلفة تماما  فاإلعالن ظاهرة صاحبت 
نما نشأت العالقات ، بيال تزال في دفع عجلته إلى األماماإلنتاج الضخم ساعدت و 

، كاإلفراط في من اآلثار السلبية لإلنتاج الضخمدفاعي للتخفيف  إجراءالعامة ك
التخصص وضعف الصلة بين المنظمة وجماهيرها والنظرة العدائية تجاه المشاريع 

 ( 61م، ص 1986( )جاسم وآخرون، 1).الضخمة
تستخدم ، فهي عامة تلتقي مع اإلعالن في نقطتينغير أن العالقات ال

اإلعالن كأحد أساليبها ولكن لغرض اإلعالن وليس زيادة المبيعات إذ ليس من 
صال هذه األمور إلى يي ألالممكن أن تستخدم العالقات العامة اإلعالن اإلعالم

توجيها  يعرض الحقائق اإلقتصادية  أو، كما يكون اإلعالن اإلعالمي تثقيفيا  الجمهور
ن العام إلى جانب المؤسسة بالتعبير ع أيكسب الر  قد يهدف إلى أووالعلمية مثال 

 . اأيوجهة نظرها في قضية من القض
(إن يحدد 134م، ص1986( )جاسم، 2نبرج" )أيل " تشارلز إستأو وقد ح

العامة ووسائل االتصال طبيعة هذه الصلة والعالقة فأشار إلى أن كال  من العالقات 
أنشطة المجتمع  ، تعكسلكتبفزيون وا، كالصحف والمجالت والراديو والتلالجماهيري 

جاد أيضا  يعمل على مواجهة إحتياجات الجماهير و أي، وكالهما الذي تعمل بداخله
ذا كانت العالقات  هدافوفاق معها داخل حدود األ القيم األساسية للجماهير، وا 

العام، فإن زيادة التأثير على  أيالعامة ووسائل اإلتصال الجماهيري تؤثر في الر 
العام تؤدي الى زيادة الحاجة إلى العالقات العامة والحاجة الى تطوير وسائل  أيالر 

االتصال الجماهيري، وتستطيع وسائل االتصال الجماهيري أن تعمل بدون العالقات 
، بينما تساعد سوف تجد صعوبة في تأدية رسالتها العامة ولكنها في هذه الحالة
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للتفاعل بين  العامة على أن تصبح أداة مفيدةوسائل اإلتصال الجماهيري العالقات 
، فالعالقات العامة تعمل وكجزء إضافي لوسائل اإلتصال المؤسسات وجماهيرها

 .(134م، ص 1978، ( )البادي1).الجماهيري 
قات محمد البادي" في كتابة "البنيان االجتماعي للعالويختلف الدكتور "

في طبيعة هذه الصلة فيما بين العالقات  " فيما ذهب إليهنبرجأيالعامة" مع تشالز إست
م، ص 1978( )البادي، 2):ه في اآلتيأيالعامة ووسائل االتصال ويوردها حسب ر 

134) 
من الطبيعي أن تكون وسائل االتصال الجماهيري بعض ماتستخدمه  .1

العالقات العامة من وسائل االتصال الجماهيري بعض ماتستخدمه العالقات 
صال عموما  طالما أن جوهر العالقات العامة العامة من وسائل اإلت

ومضمونها هو االتصال ذاته فوسائل االتصال الجماهيري هي بعض 
، وهي سائل اإلتصال ات العامة من وسائل أخرى لإلتصالماتستخدمه العالق

الشخصي، بل أن التطور الحديث للعالقات العامة يؤكد بدرجة أكبر على 
بالت، واالجتماعات والمحاضرات والندوات وسائل االتصال الشخصي، كالمقا

 .جابية هذا من ناحيةأير فعاللية و وغيرها على أساس أنها أكث
ضا  أن تكون العالقات العامة أدات تحتاج إليها مؤسسات أيومن الطبيعي  .2

،لكي تكسب ثقتها بأفكارها ماهيري خالل تعاملها مع جماهيرهااإلتصال الج
تجاهاتها والعالقات العامة  ية وعلى أساس أن مؤسسات أو من هذه الز وا 

مؤسسات أخرى تحتاج إلى العالقات العامة لكي  أياإلتصال الجماهيري ك
تحقق بها التكيف مع الجماهير التي تربط مصالحها بها ومع البيئة التي 

نما هي نبرجأيإضافيا  كما يقول إست أو تعمل داخلها والتعتبر جزءا  تكميليا   ، وا 
ها وأنشطتها والتستطيع أن تبقى طويال  بدونه هذا واضح أعمالجزء رئيسي من 
 ، ومن المفهوم المتكامل لها.تجاه اإلجتماعي للعالقات العامةمن مضمون اإل
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ذا اضفنا إلى ذلك طبيعة مؤسسات اإلتصال الجماهيري لزادت هوة الخالف  .3 وا 
ة صناعي أوفيما سبق فمؤسسات اإلتصال الجماهيري ليست مؤسسات تجارية 

، إنما هي تقديم خدمة أوتي تسعى إلى الربح ماشابه ذلك من المؤسسات ال أو
 أوالمجلة  أومؤسسات قامت أساسا  لتدافع عن اتجاه فكري معين والصحيفة 

الكتاب ال يمكن تصور وجودها بدون إتجاه فكري  أوالتلفزيون  أوالراديو 
 أوة للصحيفة معين تدافع عنه فإن العالقات العامة سوف تتمثل بالنسب

والموضوعية في  التلفزيون في كل ماتفعله من حيث الجودة والدقة أوالراديو 
قرائها ومعلنيها ومجتمعها ،وتقديم خدمة أصيلة وأمنية لالتحرير واإلخراج

وسيلة منها سوف يكون  أيكل ماتفعله  أيضا  أي، بل وللعاملين فيها المحلي
دافع عنه ومن هنا ال تكون العالقات تعبيرا  عن هذا االتجاه الفكري الذي ت

مؤسسات أخرى في  أييسيا  لمؤسسات اإلتصال الجماهيري، كالعامة جزءا  رئ
، ولكنها تصبح كيانها كله على أساس أنها عالقات بين جماعات المجتمع

، وليس جزءا  أساسيا  فقط من عملها نية كل عملها التأثير على العقولإنسا
 .ع األخرى للمؤسساتل مع األنوا كما هو الحا

ويمكن القول على هذا األساس إنها إذا كانت وسائل اإلتصال الجماهيري  
تعتبر بعض الوسائل التي تستخدمها العالقات العامة حالة تطبيقها في المؤسسات 
األخرى، فإن مؤسسات االتصال الجماهيري تصبح مؤسسات كاملة للعالقات العامة 

العامة ووسائل اإلتصال يعة الصلة بين العالقات في المجتمع الحديث هذه هي طب
 .الجماهيري 

 أومن أجل الوصول إلى هدف  اإلعالموتتعامل العالقات العامة مع وسائل 
وهذا الهدف يتمثل فيما يؤديه كل إتصال بين البشر من وظائف  أهدافعدة 

ل بأن القو إجتماعية وأهمها اإلقناع وأنه البد من توافر ظروف معينة لكي تستطيع 
وف إقتصر األمر على ، بحيث إذا لم تتوفر هذه الظر اإلتصال إنتهى إلى اإلقناع
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، دون أن يتحقق اإلقناع وهنا تكون الصلة بين العالقات العامة حدوث اإلتصال
اإلتصال هو جوهر العالقات واإلتصال واإلقناع كإصطالحات عملية شائقة فإن 

دف تحقيق اإلقناع بين الجماعات اإلنسانية ، وهي أحد تطبيقاته التي تستهالعامة
التي تسعى إليها وهذا يعني أنه إذا كان اإلتصال هو الديناميكية  هدافبحكم األ

، ( )البادي1).اإلجتماعية للعالقات العامة فإن اإلنتاج هو وظيفتها اإلجتماعية
 (.139م، ص 1978

وذلك بحسب طبيعة ة أيوالتعليم والدع اإلعالم: واإلقناع له فنون ثالثة هي
الحال ومجال كل فن منها وطبيعة الهدف منها فاإلعالم والتعليم يعتمدان على 

ة تعتمد على حقائق مجهة إلى أي، بينما الدعقائق المجردة والموجهة إلى العقلالح
ة تتجه إلى أي، بينما الدعيم يتجهان إلى توسيع مدارك العقل، واإلعالم والتعلالعاطفة

 تطبيق نطاق التفكير. 
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 :لوالمبحث ال 
 :العالقات العامة في المؤسسات الحكومية

ختلف عن العالقات العامة العالقات العامة في المؤسسات والهيئات الت 
نما تختلف فقط من حيث ضخامة المشروعات وعدد عمالها و لألفراد مستخدميها ، وا 

مؤسسة تعنى بعدد من العمال والمستخدمين يرب ، لذلك نجد الوكثرة المتعاملين معها
عن المؤسسات، فإن لم ترع المؤسسة شئون العمال والمستخدمين وتسهر على 

تح طريق التدريب راحتهم وتعمل على تثقيفهم ورفع مستواهم واحترام شخصياتهم وف
، ويقل بات، فإن العالقات الداخلية تصبح مزعزعة كثيرة اإلضطراوالتأهيل أمامهم

اإلنتاج قد تواجه المؤسسات أخطار كبيرة لذلك نجد مشكلة التفاهم واإلتصال بين 
الهيئات، فإن عملية التفاهم واالتصال تكون  أواألفراد بخالف المؤسسات الكبرى 

عسيرة وأشد تعقيدا  فال يمكن لمدير المؤسسة أن يتصل بمئات المستخدمين والعمال 
، بل يدخل هذا ومشاربهم من أجل حل مشكلة معينة تهمويتفاهم معهم، اختالف ثقافا

تصال ، وذلك باإلستعانة بوسائل االيم عمل العالقات العامة بالمؤسسةفي صم
فالم والندوات والمؤتمرات ، والنشرات والملصقات األوالنشر المختلفة كالخطابات

الوصول  لةأو ، فالعالقات العامة الغرض منها التنظيم وتجنب اإلسراف ومحوغيرها
مبادئ األساسية والقيم إلى الهدف بأقصر طريق ممكن وباقل النفقات دون اخالل ال

دان ن ووحدة الهدف بين العاملين في ميأو ، كما يهدف التنظيم إلى روح التعاألخالقية
،يرى ابراهيم امام أن واجبات العالقات العامة تكمن العالقات العامة في المؤسسات

 (.60، ص م1968، مام إ( )1في اآلتي: )
شركة  ، سواء كانتلإلدارةوتقديم تقارير دقيقه عنه العام وتحليله  أيدراسة الر  

سياساتها وتعدل  اإلدارة، وعلى هذا األساس ترسم جامعة أومنظمة  أوهيئة  أو
 .خطتها في العمل
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 أعمالكما تقوم بتفسير  لإلدارة أيوتفسر العالقات العامة اتجاهات الر 
 .وافق بين مؤسسات المجتمع وأفرادهالمؤسسة للجماهير وصوال  الى التفاهم والت

مؤسسة يتأثر  أيلذلك نجد االتصال الذي تقوم به العالقات العامة في 
العالقات العامة على اتصال دائم  إدارةباألنشطة األخرى، لذلك البد أن تكون 

 .العليا اإلدارةوتنسيق مع 
ترغب ترغب في االستفادة القصوى من نشاط  مؤسسة أيللمؤسسة وأن 
العليا   اإلدارةن تجعل موقع العالقات العامة قريبا  جدا  من أالعالقات العامة عليه 

، ذلك من أجل اتاحة المجال لمسئول العالقات العامة في الهيكل التنظيمي لها
ت العامة لها للمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات العامة في المؤسسة ورسم السياسا

التي تعكس فلسفة المؤسسة ومسئولياتها االجتماعية تجاه الجماهير المختلفة من أجل 
العالقات العامة  إدارةتقديم خدمة جيدة وعلى أحسن وجه ويتم ذلك عادة برفع مستوى 

العليا مثال  أن يشغل مدير العالقات العامة حلقة وصل بين  اإلدارةالى مستوى 
قي فروع المؤسسة حتى يتم تحقيق التنافس بين إدارات المؤسسة المدير العام وبا

 األخرى.
لبعض اإلدارات  أوالعالقات العامة مس إدارةولكن هنالك اتجاه يجعل من 

األخرى ذلك من أجل تسهيل مهمة التفاهم مع تلك اإلدارات في رسم الخطط ووضع 
العالقات العامة من خالل  إدارة، لذلك نجد المنشودة هدافلسياسات لتحقيق األا

وجودها في الموقعين السابقين تستطيع أن تؤدي أفضل الخدمات للمؤسسة التي تكن 
 فيها، ألن وظيفة العالقات العامة مهمة وذات أثر كبير على المؤسسة.

 هميةالعالقات العامة األ إدارةولكن لألسف نجد بعض المؤسسات ال تعطي 
ا  أحيانا  مدير المبيعات و أحيانتحت اشراف مدير اإلعالن و ا  أحيانالمطلوبة فقد تجدها 

ن اليقدم نتائج مرضية ومن ماسبق نجد أن العالقات أيتتبع لمدير المالية وهذا التب
العامة داخل المؤسسات ال تختص فقط باالعالقات العامة بين المؤسسة وجماهيرها 
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ي هي أساس نجاح المؤسسة بين ضا  بالعالقات الداخلية التأيالخارجية فقط انما تهتم 
العاملين فيها،لذلك اليمكن أن يتطور إنتاج المؤسسة ان لم يكن هنالك تفاهم وثقة 

 متبادلة بين المؤسسة والعاملين. 
خاصة بعد التطور الحكومية كبيرة في المؤسسات  أهميةان للعالقات العامة 

مؤسسات التي تزداد معها ال إدارةفي عملية االتصال وانتشار االساليب الحديثة في 
 إداريةالتقليدية  الي عقلية  اإلداريةالعالقات  العامة  وال سيما تحول العقلية  أهمية

معاصرة كل هذا عزز من الحاجة الي بنية أتصالية للعالقات العامة متخصصة 
في التعامل مع جمهورها الداخلي  اإلدارةا  جيدا إلنجاح ومساعدة إعدادومعدة 

 رق اكثر فعالية.والخارجيبط
الجمهور في المؤسسات المعاصرة من  معالعالقات العامة   أهميةوتظهر 

خالل ما تؤديه العاالقات العامة الناجحة من مهام من تكوين السمعة الطيبة للمنشاة 
ية  الممتازة عبرها لدي المجتمع الذي تعمل فيه ولدى مختلف فئات نوالصورة الذه

 أيس الحقائق والمعلومات الصحيحة  فالواضح ان بقاء المتعاملين معها  على أسا
منشأة يعتمد على مدى قدرتها على الظهور بصورة طيبة ترضي تطلعات  أومؤسسة 

جماهيرها وتلبي طموحاتهم إضافة الي تكوين صورة ذهنية جيدة تعتمد عليها المنشأة 
في استمرارها وبقائها حيث تعكس هذه الصورة الذهبية العامة سلوك المنشاة بصفة 

لها في المجتمع الذي يعيش عامة وتساعد بصفة اساسية على تسهيل قيامها بعم
 (.60م، ص 1968مام، إ( )1).فيه

العالقات العامة في الوقت الحاضر لدي المؤسسات  أهميةلذلك تكمن 
ن عالقة املنشاة ا  ة في الوظائف المخلفة لدى المنشآت و أيالمعاصرة في تحقيق الكف
وتحقيق  وتأثير العمليات الداخلية في نجاح المنشاة أهميةبالجماهير ال تقل عن 

 ها.أهداف



77 
 

وأصبحت للعالقات العامة ضرورة اجتماعية مصاحبة الي التغيرات التيوجدت 
في المجتمعات المختلفة ترمي الي التكيف والتوافق في المصالح المشتركة بين 

 .مختلفةالمؤسسات وحماهيرها من خالل  وسائل واساليب االتصال ال
مركز المؤسسة نفسها  أوان إن معرفة  وتحديد جماهير المؤسسة يعتبر شري

حيث تحدد السمعة الرئيسية لعالقات المؤسسة وجماهيرها فصانعواسياسات المؤسسة 
ل ونجد هنالك مديرين االقل مستوى والمشرفين و ينبغي ان يكون موضوع االهتمام األ

... الخ ومن هذه الفئات يتحرك االهتمام من خالل العاملين والمستهلكين المستثمرينو 
 النقابات طار الجهود القائم ويمثل هذهأيعريضة من الفئات الخاصة في جبهة 

إتحادات الصناعات الجماعات السياسية التنظيمات النسائية المعلمين الشباب .. 
 .الخ

لذلك نجد استخدام البحوث العلمية في تحديد أفضل الطرق للوصول الي 
قنوات التأثر واالتصال ويعتبر الفئات الجماهيرية بعد تحديدها ويتطلب هذاتحديد 

التحديد الدقيق ضروريا حتى يمكن تصميم الرسالة بشكل  دقيق يحقق كسب اهتمام 
ة بتحديد الفئات الجماهيرية المختلفة ياالجمهور الموجهة اليه وكلما ازدات درجة العن

كلما أمكن اكتشاف طرق أكثر للوصول اليها والتأثير فيها لذلك يمكن تصنيف 
( )مصطفى، 2):ات العامة في المؤسسات الي نوعين من انواع الجماهير هماالعالق

 .(104م، ص 2009
يقصد بالجمهور الداخلي جمهور موظفي كافة  :الجمهور الداخلي :ال  أو 

العالقات العامة في  إدارةالمحلية وتسعى  اإلدارةالمؤسسات العامة والشركات العامة و 
منها  أهدافلين وتحقق عدة المؤسسات الي إقامة عالقات جيدة مع الموظفين العام

 :ما يلي
 .يده لسياسة المؤسسةأيالحصول على ثقة الموظف وضمان ت -
 .رفع الروح المعنوية  للموظف العام -
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 .إجتذاب أكفاء االفراد لشغل الوظائف العامة  -
 :الي نوعين رئيسين هماالجمهور الخارجي وينقسم  :ثانيا  

: ويتمثل في الجمهور الذي يكون موقعه داخل الدولة الجمهور المحلي
كالمراجعين  من االفراد والمؤسسات وكذلك الدوائر الحكومية األخرى باالضافة الي 

وها يجب ان يكون التعامل مع هذه الجماهير يعتمد على الصدق  اإلعالموسائل 
براز الحقائق الن ذلك هو الطريق االفضل لكسب ثقتهم وبقاء العالقات جيدة معهم وا

ضا من الجمهور الخارجي  المحلي أيويعتبر جمهور العمالء جمهور الموردين 
خاصة في المؤسسات االجتماعية حيث ان كثير من المؤسسات تبيع السلع 

 عضاء في المجتمع.أ ن هم والخدمات الي افراد المجتمع وتشتري من الموردين  الذي
 :ساسينألجمهور المحلي لها جانبين لذلك نجد العالقات العامة مع ا

العام والتعرف على إتجاهات نحو  أي: يعتمد على قياس الر لو الجانب األ
والمؤسسات الحكومية وكذلك إعالم المسئولين بنتائج هذا القياس لتسهيل  جهزةاأل

ا تكثيف برامج العالقات العامة بالمؤسسات الضرورية وال سيم اإلجراءاتإتخاذ 
 جابية لدى الجماهير.أيالحكومية يخدف المحافظة على اتجاهات 

: ويتمثل في الجمهور الذي يكون موقعه خارج الجمهور الخارجي الدولي
ة أيالدولة مثل المؤسسات الدولية التي لها عالقة مباشرة مع الدولة المعنية ألن  الغ

انشاء المؤسسة وممارسة نشاطها هي تقديم السلع والخدمات للجماهير  الرئيسية من 
 .ل عن رغبات وطموحات هذه الجماهيرلذا فأنها ال يمكن أن تعمل وتخطط بمعز 

بصورة  عامة من االنماط  وتتكون جماهير المؤسسات الصناعية والخدمية
 :التالية

قتصاالحكومة دية عليا وقوانين : بما تفرضه من نظام عام وعقيدة سياسية وا 
للعالقات العامة االهتمام البالغ والذي  ال يقل عن التسويق والتمويل  اإلدارةوتولي 

واالنتاج ومن ثم عمت ممارسة العالقات العامة في كل من المؤسسات الصغرى 
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والكبرى كل منها على حد سواء وتمارس العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 
 .(45، ص 2008، ( )جودة1)ا:ل هنأو والخاصة وسنتن

 العالقات العامة في المؤسسات: 
كانت الدول في العصور القديمة تمارس دورها التقليدي المتمثل في المحافظة 

ة حدود أين باإلضافة إلى حمعلى األمن الداخلي والحفاظ على ممتلكات المواطني
جه أو صبح يشمل ، أما في العصور الحديثة فقد تطوردور الدولة وأتسع حت أالدلة

الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية والصحية فالدولة قدمت والتزال تقدم الكثير 
من الخدمات كاألمن والدفاع الوطني والمدني والقضاء والبرامج اإلجتماعية ونتيجة 
لتطور دور الدولة بهذا الشكل فقد زادت المشاكل التي تقابلها التنفيذية وزاد عدد 

العاملين فيها مماأستدعى ضرورة االهتمام بالعالقات  إعدادت وتضاعفت الوزارا
نشاء وحدات متخصصة في العالقات العامة لكي تنظم هذه  الجيدة مع الجماهير وا 

، األمر الذي الحكومية وجماهيرها جهزةبين األ العالقات وتبني جسور من الثقة
، فالحكومة بالمواطنين الحكمةأستدعى وبشكل ملح وجود قنوات إتصالية عديدة تربط 

، التي دة نتيجة تداخل أدوارها المتعددةمعق إداريةبالمفهوم الحديث أضحت مسألة 
تبقى على صلة مباشرة  تحتاج بالضرورة لشرح وتفسير وتوضيح حتى تستطيع أن

 الحكومية المؤثرة تنمو وتزدهر من خالل.  اإلدارة، و بالمواطنين
فقد أثبتت التجارب أن استقرار الدول وتطورها قربه من المواطن ومشاكله، 

مرهون بطبيعة العالقة السائدة بين الحكومة ومواطنيها فعندما يسود التفاعل بين 
ضا  صحيح، أيالحكومة والمواطنين، تتقلص الفجوة فيما بينهما ويسود التفاهم والعكس 
ألزماتوالخالفات فحين تغلقأبواب التواصل والحوار تتسع الفجوة وتبرز المشكالت وا

،واليتوقف األمر عند حدود يقود إلى الفوضى وعدم االستقرار ،األمر الذيوتنعدم الثقة
ج الحدود،فالدول ، بل يتعدى ذلك ليمتد إلى خار التي تربط الحكومة بمواطنيهاالعالقة 

فإن صورة  حيان،بل تفاعله مع محيطها الدولي وفي كثير من األال نعيش منعزلة
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يا  تعد عامال  حاسما  في تشكيل عالقاتها مع الدوالألخرى، حكومات الدولة خارج
وشعوبا  االمر الذي يؤثر على مكانة الدولة ومصالحها السياسية واإلقتصادية 

جابية على الصعيد أيوالثقافية، وتنفق الدول مبالغ طائلة مأجل اإلحتفاظ بصورة 
، وتحسين يد السياسيأيتبشكل واسع لكسب ال الدولي، وتمارس العالقات العامة

 وضعها اإلقتصادي وزيادة تفاعلها الثقافي.
د دور العالقات العامة في المجال السياسي أي، تز وخالل العقدين اآلخرين

، بإعتبارها نموذجا  من نماذج يون يعتمدوت على العالقات العامةوأصبح السياس
، ( )جودة1).اإلتصال اإلقناعي الذي يؤثر في إتجاهات الجمهور وممارسته

 (47،ص م2008
ل بين وأصبحت العالقات العامة أداة حاسمة في تشكيل طبيعة التواص

، وبين المرشحين السياسيين والجمهور من ناحية أخرى، الحكومة مواطنيها من ناحية
العام  أيوأخذت تلعب دورا  بارزا  في الحمالت السياسية التي تستهدف توجيه الر 

وتشكيل اتجاهاته وتحديد اختياراته وتعد العالقات من العوامل المؤثرة التي تدعم القة 
السياسة العامة  إدارةالسياسية سواء على صعيد المرشحين لمواقع معينة في إطار 

فالعالقات العامة أضحت قوة مؤثرة في عملية إختيار رؤساء الدول والحكومات فإذا 
برامج السياسية، فإن العاملين في مجال العالقات العامة هم من كان السياسيون هم ال
هذه البرامج وجدواها صال أيالعام بفاعليتها وهم القادرون على  أييستطيعون إقناع الر 

 يدهم وقبولهم لها.أي، وبالتالي كسب تإلى الجمهور
 : مؤسساتالعالقات العامة في ال أهداف

للجهاز الحكومي  اإلداريةالعالقات العامة إلى تطوير العملية  أجهزةتهدف 
العام كما تساهم في  أيمن خالل تغذيته بالمعلومات الدقيقة حول اتجاهات الر 

، ويمكن تلخيص ه القوى اإلجتماعية داخل المجتمعإكتشاف مدى التأثير الذي تحدث
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)التهامي، الداقوقي،  (2)الحكومية بما يلي: جهزةالعالقات العامة في األ أهداف
 (30، ص م1980
العام ومد جسور الثقة والتواصل بينه وبين الحكومة  أييد الر أيالحصول على ت .1

ى الصدق في وذلك من خالل إمداده بالمعلومات الصحيحة واإلعتماد عل
 .صال المعلومات إليهأي

 .واإلقتصادي السائد في الدلة النظام السياسي أهدافالقيام بشرح  .2
تعديالت في القوانين باإلضافة إلى  أوتغييرات  أيقوانين الجديدة و شرح ال .3

 .التعديالت التي تجري عليها أوين شرح مبررات اتخاذ هذه القوان
تصال تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى المواطنين من خالل وسائل اإل .4

 .المعروفة كالصحف والتلفزيون 
 .بمافيه مصلحتهم والمصلحة العامة إرشاد المواطنين  .5
 .الخارجيأو ء مع الجمهور الداخلي تحسين العالقات سوا  .6
لها الحكومة حتى يمكن أو ضرورة تبليغ المواطنين بالخدمات الوظائف التي تز  .7

 .أن يسهم فيها ويفيد منها بالكامل
تدعيم العالقات مع وسائل اإلتصال المعروفة من الصحف والمجالت  .8

 وغيرها.والتلفزيون 
 .انتقاد من قبل اآلخرين يتعرضت ألالدفاع عن موقف الدائرة الحكومية إذا  .9

على الصعيد الخارجي تهدف العالقات العامة الحكومية إلى 
 .(34م، ص 1980)التهامي، الداقوقي، (1)مايلي:
جابية حقيقية للدولة على الصعيد الدولي لإلفادة منها سياسيا  أيرسم صورة  .1

قتصاديا    .وثقافيا   ،وا 
 .لدولة سياستها على الصعيد الدوليترويج المفاهيم التي تقوم عليها ا .2
 .ا اإلقليمية والدوليةأيتجاه القضيد للسياسات الدولية ومواقفها أيكسب الت .3
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، وتوفير الظروف المناسبة لها  بهدف هيل مهمة وسائل اإلتصال الخارجيةتس .4
 .ارج حدودهنقل صورة حقيقية للوطن خ

يبحث من خالل وسائل االتصال الخارجية عن الوطن  أونشر أيرصد م .5
 .مرتقويمه والرد عليه إذا لزم األومتابعته و 

، وتقوم آثاره السياسية ري في مراكز صناعة القرار الدوليمتابعة مايج .6
 :من خالل هدافعلى الوطن وتحقق األواإلقتصادية 

 تقديم معلومات دقيقة بصورة مستمرة ومنتظمة عن الحكومة .أ
نجازاتها للمواطنين وا عالمهم بالقوانين واأل نظمة وسياستها وا 

 .التي تمس حياتهم اإلجراءاتو 
تقديم المشورة للمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بردود الفعل الحالية  .ب

 المرتقبة. أووالمستقبلية المتوقعة للسياسات القائمة 
 :سات وظائف العالقات العامة في المؤس

ز حدود تقديم و امية تتجو ف العالقات العامة الحكال شك نجد أن وظائ
، ويمكن رصد الوظائف واالستشارات للمسئولين الحكوميينالمعلومات للمواطنين 

 .الحكوميةالعالقات العامة في المؤسسات  أجهزةالتالية التي تقوم بها 
 :المعلوماتيةاإلعالميةالوظيفة 

وتهدف هذه الوظيفة إلى إعالم المواطنين بالقوانين واالنظمة الحكمية 
تسعى لتنفيذها، والنشاطات الروتينية التي يقم بها  أووالمشاريع التي تنفذها 

المسؤولون الحكوميون إلى جانب قرارات الحكومة في المجاالت المختلفة ومن 
يتوفر بمعلومات حول ردود الجانب اآلخر وا عالم صانعي السياسات والقرارات بما 

العام ووسائل اإلتصال حول نشاطات الحكومة وسياساتها  أياألفعال السريعة للر 
وقراراتها ومشاريعها المختلفة وتتركز هذه الوظيفة على األخبار وجمع المعلومات 

، ومن خالل استطالعات حداث اليومية واألحداث الروتينيةلية عن مجريات األو األ
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ا المختلفة أيالعام السريعة التي تبحث في تحديد اتجاهات الجمهور من القض أيالر 
 .يبحث عبر وسائل اإلتصال المختلفةأو نشر أيإلى جانب متابعة م
 : الوظيفة التفسيرية

وتذهب هذه الوظيفة إلى أبعد من عملية األخبار وجمع المعلومات فهي تقدم 
معنى تقديم رؤية الحكومة ومبرراتها إلنتهاج ب أيتفسيرا  للسياسات والقرارات المختلفة 

إلتخاذ قرار معين بمافي ذلك البحث في األسباب والنتائج المتوقعة  أوسياسة معينة 
( )جودة ، 1).ويشمل ذلك سياسات وقرارات الحكومة على الصعيدين الوطني والدولي

 .(52م ، ص2008
 : الوظيفة اإلقناعية

 أومعينة  إجراءاتالعام بضرورة اتخاذ  أيتهدف هذه الوظيفة إلى إقناع الر 
اللجو إلى قرارات ذات طبيعة خاصة فحين تقوم الحكومة  أواعتماد سياسات محددة 

 أوقرارات مصيرية يجري بها إقناع مواطنيها بهذه السياسات  أوبتبني سياسات 
 طنها التي تدعم ضرورة ذلك فالمواالقرارات وتوضيح موقفها وتقديم براهينها وأدلت

يمسل إلى تقبل القرارات المفاجئة خاصة إن كانت تؤثر في مجريات حياته ال
ومعيشته اليومية التمهيد على إتخاذ مثل هذه القرارات يساعد في تجنب عنصر 
الصدمة الذي قد تحدثه مثل هذه القرارات يساعد في تجنب عنصر الصدمة الذي قد 

ود إلى حالة من اإلضطراب د تق، والتي قثه مثل هذه القرارات لدى الجمهورتحد
 .والفوضى

 : الوظيفة التقييمية
، والتحليالت التقارير المرجعية إعدادلمتصلة بوتضم هذه الوظيفة النشاطات ا

، لسياسات والخطط الحكومية الحاليةوالدراسات التي تبحث بعمق في نتائج ا
 أيوقياس اتجاهات الر والظاهرات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية داخل المجتمع 

العام حولها وتعتبر هذه الظيفة من أهم الوظائف التي تقوم بها العالقات العامة نظرا  



84 
 

، حيث توفر لهم معرفة مسبقة لمخططين في مجال السياسات العامةألهميتها ل
 بإحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
لتي تسعى ، واالعام السريعة أيراسات وبحوث الر وتستند هذه الوظيفة لد

، في حين تقدم العام في إطارها العام أيهات الر لتوفير معلومات مفيدة حول اتجا
العام وذلك حيث عمقها  أيالعام معلومات حول اتجاهات الر  أيدراسات وبحوث الر 

 .تشكيلهاواتساعها وشدتها إلى جانب األسباب والدوافع التي تقف وراء 
 الوظيفة التثقيفية: 

والقرارات والقوانين  ،ة حفظ وتصنيف الوثائق الرمسيةظيفوتشمل هذه الو 
الحكومية والخطب الرسمية والتصريحات التي تتعلق بمواقف الحكومية محليا  ودوليا  
ومواقف الحكومة من االتفاقيات الدولية إلى جانب القوانين الخاصة في مجال 

ء العاملين فيها والصحفية وأسما اإلعالميةاالتصال واالحتفاظ  بقوائم المؤسسات 
العالقات العامة في مجال التوثيق على المجال الذي تخدمه  أجهزةويتوقف دور 

 جهزةالوطنية تخدم الحكومة بكافة مؤسساتها، أما األ جهزةباإلضافة إلى مستواه فاأل
 . سسية فتخدم القطاع الذي تعمل فيهالمؤ 

 :التسهيلية الوظيفة
ترتكز الوظيفة على تقديم الخدمات وتنظيمها مثل استقبال الوفود الرسمية 

إقامتها في البلد وكذلك تسهيل مهمات الصحفيين واإلعالميين  إجراءاتومرافقتها وتسهيل 
المناسبة لها وتنظيم  ، وتعمل على تهيئة الجواءاإلجتماعات والندوات والمؤتمرات وتنظيم

المؤسسة  إدارة، وتسهيل مهمات يين بمسؤولي الحكومةيين واإلعالملقاءات الصحف
 .(54م، ص 2008، ( )جودة1).التي ينتمي لها جهاز العالقات العامة
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 :قات العامة في المؤسسات الحكوميةودور العال أهمية
سواء في مؤسسات  اإلدارةتمثل العالقات العامة جانبا  هاما  من جوانب 

في المؤسسات الحكومية فهي ال تخرج من كونها نشاطا  يسعى لكسب ثقة  واألعماأل
وسياسات إنجازات المؤسسة وخلق جو من األلفة  هدافيد الجماهير المختلفة ألأيوت

، وهذا كله يعتمد رها المختلفة الداخلية والخارجيةن مابين المؤسسة وجماهيأو والتع
ق واسع في ذلك ال تختلف على وجود سياسات سليمة وا عالم صادق على نطا

ت مسؤوليات العالقات العامة وجمهورها في المؤسسات الحكومية عنها في المؤسسا
ة إلى خلق جو من الثقة أي، فهي كلها تهدف في النهوالمشروعات الصناعية والتجارية

( 2ر الداخلي والخارجي. )واإلحترام والفهم والمتبادل مابين المؤسسة وبين الجمهو 
 .(45، ص 2001دات، را،ج)الشامي

بارزة حيث تمارس  أهميةالعالقات العامة في مجال المؤسسات الحكومية لها 
، وهذا ماأدى إلى توسع سؤليات عديدة تجاه أفراد المجتمعالحكومة أعباء ضخمة وم

العالقات الطيبة بين المؤسسة  أهميةحجم الجهاز الحكومي ومن هنا كانت 
جمهور فيها عن طريق إطالعه على الحقائق وجمهورها بما يكفل دعم ثقة ال

نجازاتها  أهدافوالمعلومات سواء عن  المؤسسة وسياستها وبرامجها وخططها وا 
الجهود التي تبذلها المؤسسة لخدمة المواطنين والدور  أهميةوكذلك إقناع الجمهور ب

الهام الذي يقوم به الموظفون العاملون في هذا المجال ويجب إعالم الجمهور 
صدر من أيراحة بالمشكالت التي تواجهها المؤسسة في نهوضها برسالتها وشرح مبص

تشريعات وقوانين وقرارات وزيادة وعي الجمهور في المجال المالي واإلقتصادي من 
 .ط المعلومات المالية واإلقتصاديةخالل تبسي

 ها والوقوفأعمالالعامة وتتبع  اإلدارةوتشجيع الجمهور على اإلهتمام بأمور 
على تقديمها وحشد الدعم والمسائلة للتصرفات والسياسات الحكومية من أجل جعل 

 .رك ويفهم هذه التصرفات والسياساتالجمهور يد
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وكما يدخل في مجال العالقات العامة في الحكومة إعالم الجمهور بحقيقة 
الموقف الداخلي للحكومة ووجهات نظرها لألحداث المحلية والعالمية وكذلك يدخل 

 اإلدارةي مجال العالقات العامة في المؤسسات الحكومية النشاط الذي تقوم به ف
العام له تأثر  أيلوضع توجيه سياساتها بما ينفق مع مصالح الجمهور بإعتبار أن الر 

، لكونه يساهم في رسم السياسة العامة للدولة فالقوانين والتشريعات قوي على الحكومة
 أين الحكومات تستمد سلطتها الحقيقية من الر إتصدر وفقا  آلراء جماهير الشعب بل 

الوقوف على أراء الجماهير ووجهات نظرها ألخذها في  أهميةالعام ولهذا تبدو 
 .عند إصدارات التشريعات والقوانينالحسبان 

العام لسياسات المؤسسة عامل قوي في نجاحها  أييد الر أيساندة تإن م
توفير اتصال ذو إتجاهين بين المؤسسة وجمهورها  أهميةها وهنا يبدو أهدافوتحقيق 

العام وهناك  أيهذا بدوره يساعد المؤسسة على التصرف بما يتفق مع اتجاهات الر 
 أوها اإلستقصاءات وسائل عديدة إلتصال المؤسسة الحكومية بجماهيرها ومن

اإلستبيانات للوقوف على أراء ورغبات الجماهير بشأن مسائل معينة وكذلك 
والتلفزيون  اإلذاعةفي الصحف والمجالت و  اإلعالميةالمطبوعات والنشرات 

 .(46، ص 2001( )الشامي،جرادات، 1).وغيرها
تباع سياسة ا  و  hearing sessionsوجلسات اإلستماع  اإلعالممن وسائل  
ي والتظلمات إلى و اوكفالة من الجمهور في تقديم الشكopen door plicyالباب 

بحوث  إعدادأهمية، ويؤكد ماسبق جهاز الحكومي وغير ذلك من أساليبالمسؤولين بال
العام وتخطيط برامج العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والتي بدونها  أيالر 

رغب يامية غير واقعية حيث لن تعرف المؤسسة متكون اتصاالت المؤسسة الحكو 
الجمهور في معرفته من معلومات وحقائق، فضال  عن الوقوف على آرائه ومقترحاته 
نجازات المؤسسة الحكومية وبديهي أنه في ظل هذه  وردة فعله لسياسات وقرارات وا 

كيف لنا أن نتصور ، و ها أهدافالظروف لن تحقق اإلتصاالت من طرف واحد 
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سيكون الوضع في مؤسسة عامة تنفق أمواال  كثيرة في مجاالت االتصال بدون أن 
عن رد فعل الجماهير إلنجازاتها ولسياساتها  أي، تائجة نأيتتوفر لها معلومات عن 

ولقراراتها إضافة لألثر النفسي السيئ الذي سيحل لدى الجماهير والتي ستشعر بأن 
مام ليس هناك من يبحث عنها ويهتم بها وهو أمر آراءها ومقترحاتها ليست محل اهت

نجازات المؤسسة الحكو قد يدفع الجماهير لتكون أكثر انتقادا  لسياسات وأ مية و ضاع وا 
بمكان اإلهتمام  هميةوبالتالي عدم الثقة فيما بين المؤسسة والجمهور إنه من األ

علومات والحقائق ي الجهاز الحكومي وتوفير المـة فـبتخطيط برامج العالقات العام
تزام بالتخطيط كجزء هام ـالتي ترتكز عليها خطط وبرامج العالقات العامة واإلل

برنامج إعالمي ناجح أن التفاهم المتبادل هو جوهر العالقات العامة  يوضروري أل
في المؤسسات الحكومية بغية تعزيز أنشطة العالقات العامة في المؤسسات 

الت معتمدة لخلق وتنمية نوع من و امح أوجهودات ضا  هو بمثابة مأيالحكومية  
الصالت تساهم في دعم الفهم واإلحترام والود المتبادل مابين المؤسسة ومابين 

أن جمهور المؤسسة بحاجة إلى خدماتها وفي ذات الوقت ينشد احترامها و الجمهور 
مستوياتهم  ا  كانتأيا  كانت وظائفهم و أيله ويقع على عاتق كافة العاملين بالمؤسسة 

أن توفر هذه المشاعر واألحاسيس للجماهير المتعاملة مع المؤسسة فالموظف 
البسيط الذي يعمل في مكتب اإلستعالمات بالمؤسسة يمكنه أن يساهم إلى حد كبير 

إظهار الصورة المشرفة للمؤسسة( لدى الجماهير  أيفي دعم سمعة المؤسسة )
كتساب ت ل حسن إستقباله للمترددين على المؤسسة يدها من خالأيالمتعاملة معها وا 

مدادهم بالتوجيهات وا ، األمر الذي سيسهم إلرشادات الالزمةوالرد على إستفساراتهم وا 
 .لق جو من الثقة والتفهم المتبادلفي خ
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 : قات العامة في المؤسسات الحكوميةمبادئ العال
يستند نشاط العالقات العامة في المؤسسات الحكومية على عدة أسس 

 .(24، صم2001ره، أي)الصر  (1)ومبادئ ونذكر منها مايلي: 
أن المتطلبات األلية لبرنامج العالقات العامة الجيد هو توفير المؤسسة  .1

 أهميةالحكومية ذاتها لخدمة جيدة وهذا اإلعتبار الهام يلقي الضوء على 
 .ة الحكومية للمسئولية اإلجتماعيةالعليا للمؤسس اإلدارةإدراك 

يتوقف مستوى جودة الخدمة التي تؤديها المؤسسة الحكومية على مدى قبول  .2
شباع هذه الخدمة لحا  .جات ورغبات معينة ألفراد المجتمعوا 

 أوخطط  أويجب تشجيع كل نقد بناء والرد على مختلف اإلنتقادات لسياسات  .3
 لة اآلراء اإلنتقادية دليلو ابصدق وصراحة وواقعية فإن مح انجازات المؤسسة

 .على فشل برنامج العالقات العامة
، هي هذه الحاجات إن دراسة حاجات المجتمع ووضع الخطط الالزمة إلشباع .4

 .ذاتها مواد جيدة للنشر واإلعالم في حد
ي والمتوقع نشرها فبموضوعات تهم الجمهور  اإلعالمبمكان إرتباط  هميةاأل .5

 .الوقت المناسب
بحيث توافق مقدار الوقت واإلهتمام والتفكير  اإلعالميةيجب أن تصاغ المادة  .6

الموجهة له ذلك للدقة في إختيار  اإلعالميةالذي يحتمل أن يعطيه للمادة 
براز الحقائق وتبسيطها بدون تحريف   تشويه. أووالتفسير وا 

حقيقية للجمهور ويجب  يجب أن يكون برنامج العالقات العامة بمثابة خدمة .7
ن هذا البرنامج الجمهور في الحصول على أقصى قدر من الخدمات أو أن يع

التي توفرها المؤسسة الحكومية ومن ناحية أخرى يجب أن ينقل ويفسر هذا 
 .في المؤسسة حاجات رغبات الجمهور البرنامج للعاملين
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 :اإلدارة( نموذج 1شكل رقم )
 (66 – 65م، ص2005( )الصحن ، 1)عالقات عامة صغيرة الحجم
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 مدير العالقات العامة

 المستشار الخارجي 

قسم اإلتصال بالمجتمع 
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 قسم الخدمات اإلجتماعية
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 اإلدارة( نموذج 2شكل رقم )
 الحجمعالقات عامة متوسطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رئيس مجلس اإلدارة
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للعالقات العامةرئيس نائب ال  

عالقات الهيئة 

التشريعية 
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إنتاج 

العالقات 
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 اإلدارة( نموذج 3شكل رقم )
 (  67م، ص 2005( )الصحن ، 1)عالقات عامة كبيرة الحجم
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 :المبحث الثاني
 :العالقات العامة في مؤسسات القطاع الخاص 

عرف بظاهرة العولمة على ياتفرض التحوالت والتغيرات والتحديات العالمية وم 
الدول أن تنتبه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في النشاط 
اإلقتصادي ويتطلب ذلك تأهيله وتمكينه من إمتالك ناصية المعرفة والتميز في 

ة واإلقتصاد الوطني، ( )وزارة المالي1).على مستوى اإلنتاج والتسوق والتوزيع اإلدارة
 (10، ص م2004
تأهيل القطاع الخاص ودوره  أهميةناك كثير من العبارات التي تشير إلى ه 

، حيث يذهب البعض في المنشآت المختلفة، وفقا  لعملية اإلنتاج األداءطوير في ت
القطاع الخاص  ، والبعض يرى أنفي المنشآت المختلفة األداءطوير إلى القول بت

 .شريكا  في التنمية
هو أكثر أهلية كفاءة لقيادة التنمية ذلك  البعض يرى أن القطاع الخاص

 .(6ص  ،م2004( )علي، 2):لآلتي
 إن حافز الربح الذي يحرك النشاط فرصة مناسبة إلنجاح المشروعات. -
 الخاصة حافز لألفراد للعمل فيها. األعمالتوفير بيئة  -
راء الربح فإن القطاع الخاص المحلي يستعين بأفضل الكوادر كما أن و ا  سعي -

 ين يعززان من رأس المال البشري.ر التدريب والتأهيل المستم
إن المنشأة الخاصة يؤمها أجسام تخضع للضرائب المختلفة فإنها توفر موارد  -

 مالية للدولة.
إشتغال المنشآت الخاصة بآليات الربح يعزز من روح المنافسة، بالتالي  -

 .لى ترقية البيئة التقنية المحليةيساعد ع
القطاع الخاص  أعمالزيادة وظيف المحيطة المحلية نتيجة زيادة فرض الت -

 . المحلي
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زيادة إشتغال القطاع الخاص باإلستثمار في حقل البنية التحتية يساعد على  -
 .لبنية التحتيةتقليل األعباء على الدولة في مجال تمويل تنفيذ مشروعات ا

اد العمل هذا ونجد اإلطار المؤسس الذي ينظم عمل القطاع الخاص هو)اتح 
السوداني( وهو اتحاد مهني ينال عضويته كل صاحب عمل يباشر نشاطا  إقتصاديا  

أصحاب العمل ( )اتحاد3).فقا  للقوانين السائدة وله مقر ورخصة ساريةو 
 .(م22/10/1998السوداني
م 1967ة ففي العام يالم يظهر اتحاد عام العمل السوداني بهذا اإلسم منذ البد 

 األعمالثم تكوين اتحاد المخدمين اإلستشاري ومهمته تنظيم الشركات ورجال 
ضات مع اتحاد و االمف إجراءوالتحدث بإسم المستخدمين لدى السلطات الحكومية 

جراء، و حكوميةالعمال والتحدث بإسم المستخدمين لدى السلطات ال ضات مع و االمف ا 
م تم قيام 1973ن تنظيمات أصحاب العمل في العام اتحاد العمال بعد صدور قانو 

 ،م2004( )علي، 1).ل اتحاد تحت هذا االسم الجديد يمثل كل القطاع الخاصأو 
 .(7ص 

إن القطاع الخاص السوداني في إطار مااتيح له من إمكانيات ظل يلعب 
البيانات  ذنوافوجود الدور المنوط به على مدى الحقب التاريخية المتعاقبة ونظرا  لعدم 

ي اإلجمالي في اإلحصائية، فلم يكن باإلمكان تحديد نسبة مساهمة في الناتج المحل
% نسبة لضعف 80تفوق الـ  كانت، إال أنه يمكن القول بأنها ابرةغتلك الحقب ال

ل من القرن العشرين و مساهمة الدولة في تلك األزمات ولكن خالل النصف األ
، مشروعات كمشروع الجزيرة، السكة حديدإستحداث  إنخفضت تلك النسبة جراء

 .(2، ص م2004)هجو، (2). الخطوط الجوية، مشروعات الزراعة اآللية
أما في الوقت الحاضر فقد ظهر للقطاع الخاص الدور األساسي في 

سع لألسباب و ، اإلقتصادية بمفهومها األاإلنتاجية والتجارية، والخدمية العمليات
 .(2، ص م2004و يا( )هجو، م3):االتية
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% من تعداد السكان، وهو يشكل المجتمعات 90يعمل به ما يبدوعلى  -
 .، والنسبة األكبر بالحضرعوية، الزراعية، الخدمية بالريفالر 

% من مجمل النشاط 73صدرت له اإلستراتيجية القومية الشاملة نسبة  -
وى وفي فترة التسعينات بلغت مساهمته مست أهميةاإلقتصادي، وهذا يدل على 

 :تاج كانت نسيته على النحو التاليقياسيا  في اإلن
o 65من اإلنتاج الزراعي %. 
o 45من اإلنتاج الصناعي %. 
o 80من قطاع الخدمات %. 
o 83من حجم الصادرات غير البترولية %. 
o 44 م2001% من عدد الكليات والجامعات عام. 
o 32 م( مع مالحظة أن حجم 2000% من المستشفيات )عام

 .الخاصة أصغرالمستشفيات 
o 75 ( 1).المتعلقة بأداء الجهاز المصرفي اإلدارة% من بعض جوانب

 .(7ص  ،م2004)علي، 
 :التنظيمي للقطاع الخاص السوداني اإلطار

يقصد بالمنشآت الخاصة تلك المنشآت التي تدار وفقا   اإلداري في التنظيم  
ات التي تمت وداعتياديون ومن خالل المس أولحافز الربح ويمتلكها أفراد طبيعيون 

ظهر أن القطاع الخاص السوداني يضم ثالثة أشكال تنظيمية وهي على النحو 
 .(7ص  ،م2004( )علي، 2التالي: )

 : رف التقليدية والمشروعات الصغيرةالح /1
، أدوات تقنية أقل تعقيدا   ميز هذا القطاع كونه يستخدمأيميز هذا ميماوأهم  

، ولكن الملكية هو عادة ينتشر في الريف يتميز بسيادة النمط العائلي في التنظيمكما 
 .بح هذا القطاع يشكل الجزء األكبربإزدياد ظاهرة التروح للمدن أص
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، وغالبا  مايكون هذا القطاع خارج عرف بالقطاع غير الرسمي لإلنتاجأيوهو م
 النطاق اإلحصائي.

 :القطاع الخاص المنتظم /2
يشمل الشركات المتوسطة والكبيرة ويشير إصطالح القطاع المنتظم إلى وهو 
ات ، كدوائر تسجيل الشركات والسلطالرسمية جهزةسجل لدى الجهات واألالقطاع الم

، كما يشير لفظ المتوسطة والكبيرة إلى توظيف عدد الضرائبية والدوائر اإلحصائية
 .ية مقارنة بالقطاع الحرفي الصغيرأكبر من العمالة ورأس المال في العملية اإلنتاج

والتطوير وهو يمثل عصب  إن القطاع الخاص المنتظم والمستهدف بالتنظيم
ضا  في إقتصاد الريف أين إهمال للقطاع الحرفي والذي يساهم و ، ولكن داإلقتصاد

باالحصاءات الرسمية سبه أكبر من الدخل ولكن غالبها غير مغطي نوالحضر ب
شركات  أو، الشركات الفردية أو، األعمالاء ذا القطاع نمط اسموتتخذ الملكية في ه

 .شركات المساهمة العامة أولتضامن ا
 :القطاع العام االجنبي /3

شركات  أوية الملكية ذلك القطاع الذي تساهم فية جهات و ايقصد به من ز  
، وقد ارتبط كل االستثمار االجنبي المباشراجنبية  )غير وطنية(، وعادة ما تتخذ ش

ظهور هذا النوع من االستثمار في الدول النامية في شكل شركات تتبع لشركات 
النمط المباشر المتعلق بإنشاء  اكملكبرى تسمى بالشركات متعددة الجنسيات وحاليا 

، بل امتد ليشمل تكوين المحافظ النمط الوحيد للتدفقات االجنبية المشروعات وهو
 .دم العروض الخاصةستثمارية، وتقالمالية اال

إن وجود إطار اداري لعمل القطاع الخاص من الناحية التنظيمية ويساعد في 
، حيث تشكل تنظيمات القطاع الخاص لتحقيق رسالتة بالصورة المطلوبة تفعيل دوره

جد إطار مهني يسهم بشكل مباشر في تحمل هموم الصناعة واالنتاج عموما  فيو 
يضم كل منشأت القطاع الخاص المسجلة وفقا  لقوانين ، وهو الكيان التنظيمي الجامع
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ة تعمل على ، كما توجد كيانات متخصصماتها المهنية والفئوية المعروفةالسرية بتقسي
، ويفترض فيها التخصصية التي تسهم في تحسين بيئة مساعدة الكيان الجامع

ذه الكيانات ترقيتها وجعلها مواكبة لما يدور في العالم ومن ه أوالخاصة  األعمال
مركز معلومات وبحوث القطاع الخاص (6ص  ،م2004( )علي، 1):مايلي

 .السوداني
 .ز التحكيم وفض النزاعات التجاريةمرك -
 .مركز دعم العالقات الخارجية -

وهذه الكيانات المتخصصة تمول من الميزانية العامة للكيان الخاص الجامع  
 .األعضاءلدورية التي تدفع بواسطة عبر المساهمات ا

م أصبح إتحاد عام أصحاب 1992بعد أن عدل قانون تنظيمات العمل لسنة 
( )أصحاب العمل 2): ين من اإلتحادات المتخصصة اآلتيةالعمل السوداني بتكو 

 .م(22/10/1998السوداني ، 
 .الصناعية فر الغاتحاد عام  -
 .التجارية فر غاتحاد عام ال -
 .اتحاد غرف النقل -
 .الصغيرة الحرفيةاتحاد غرف الصناعات  -

 ويسعى اتحاد عام أصحاب العمل السوداني لتحقيق اآلتي:
رغبات وتطلعات أصحاب المنشآت الخاصة بمختلف أنشطتهم وبوصفهم مالكي لهذه  -

 .المؤسسات
 .ات ودية بين العمال وأصحاب العملطيب وعالق خلق مناخ -
 .اإلرتقاء بجمهور البحوث والتطوير -
 .ر حولهاو اإلقتصادية الكلية والتشاالمساعدة في رسم السياسات  -
 . العمل على سيادة الممارسات -
 . بنشاط العضاء اإلعالم -
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 :هاأهدافو مفهوم مؤسسات القطاع الخاص 
لتي ظهرت يعتبر مفهوم التحول الى القطاع الخاص من المفاهيم الحديثة ا 

ل و أل، حيث ظهرت كلمة القطاع الخاص المعاجم العربية في االدبيات االقتصادية
، فقد تعددت التعريفات بشأن مفهوم (1م،  ط1997( )ميثور، 1).م1983مره سنة 

ضيق هذا  أوالقطاع الخاص وهي في معظمها تتفق فيما بينها من حيث اتساع 
، مثل ان عملية التحول ويظهر ذلك من خالل بعض التعريفات، (()قنديل2)المفهوم

صل عام أ، ينتج منها تحول ملكية العامةاص انها عملية بيع االصول الى قطاع الخ
، الترز( ويقول االن والترز ان ( )االن3)جزئي الى القطاع الخاص  أوبشكل كامل 

جوهر عملية التحول الى القطاع الخاص تمكن في اعادة حقوق الملكية من الدولة 
ن أ( ب79ص   ،م2005، ( )عباس4باس)الى الفرد واالسرة والمجتمع صالح ع

يرين وهو بيع وحدات الكث أذهانفهوم اليقتصر على ما ارتبط به في الخصصة م
. ولكن يتسع هذا المفهوم ليشمل مجموعة السياسات المتكاملة الهادفة القطاع العام

الى تحقيق التنمية للمجتمع، وذلك بفكر ومبادئ القطاع الخاص واليات السوق 
، قطاعات المملوكة للدولةها عمل الوالتخلص من القيود والمعوقات التي يتميز ب

واخضاع المنشأة للمنافسة الحرة في سوق تتصف بكم ال محدود من المعلومات 
 .ك بهدف تحقيق العدالة االجتماعيةشبكة ال محدودة لالتصاالت وذل

 .(م1996التحادية،اتقرير وزارة المالية ( )1)القطاع الخاص ممايلي: أهدافهم أمن 

في هذه االنشطة والمشروعات  األداءتحقيق الكفاءة االنتاجية ومستويات  -
، قتصادية التي تحكم القطاع الخاصاال هدافوذلك بالربط بين االنتاجية واأل

 .الستمرار وتحقيق هامش ربحي مناسبكالقدرة على المنافسة وا
نتيجة  المتكرر خفض قيمة في ميزانية الدولة التي اصبحت تعاني من العجز  -

 ،وذلك بتحقيق عائد مناسب للخزانة العامة.راداتيلتناقص األ
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، وذلك بتمليك لخاصة المهاجرة الستثمارها محليا  اقتراب رؤوس االموال ا -
بعض المشاريع االقتصادية التي سيتم تحويلها الى القطاع الخاص انطالقا  

 .قتصاديةفي عملية التنمية االمن الرغبة في زيادة مساهمة القطاع الخاص 
بعضها  أوالحد من سيطرة احتكار المؤسسات العامة وامكانية توفير الخدمات  -

 .تحسين نوعية الخدمة سرعة انجازهابصورة تنافسية تعود المستهلة ب
 .(31م، ص2002( )ماهر، 2)ا القطاع الخاص:أيمز 

ع والخدمات بشكل ، يقدم السلفضلأالخاص يستخدم الموارد بشكل  القطاع -
 .رخصأجودو أ

 . ا  عن التميز السياسي والمجامالتيستخدم القطاع الخاص مديرين بعيد -
الوصول الى الهدف باقل  متقدمة تساعد على إداريةيستخدم القطاع نظم  -

 .التكاليف
، وتحقق داء افضلأبية على العاملين تحقق يستخدم القطاع الخاص نظم رقا -

 امكانية على محاسبة مسؤول.
قطاع الخاص تتم من خالل مالكه وليس من خالل الرقابة على شركات ال -

تصادية أكثر من موظفي الدولة وهو مايعني الحرص على المصلحة اإلق
 .المصلحة السياسية

تخلص الدولة في ظل القطاع  الخاص من صور الدعم المختلفة واإللتزام  -
 .ة الدولةبتشغيل كل الخريجين مما يقلل العبء على ميزاني

على تمويل  الخاص يوفر حصيلة مالية تساعد الدولة  التحول إلى القطاع -
 .إستثماراتها التنموية

قتصادي على أداء سيادة القطاع الخاص سيؤدي إلى فرض إنضباط مال - ي وا 
 .هذه الشركات
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خروج الدولة من السيطرة على الشركات يقلل تدخلها من خالل التسعير  -
لإلقتصاد توازنه  وتشغيل العمالة، ويعيدوالترخيص والحصص واألذونات 

 .الطبيعي
تحول القطاع العام إلى خاص يوفر فرصة حقيقية لملكية الشعب للشركات  -

 بعيدا  عن الشعارات السياسية.
 القطاع الخاص في التنمية:

، أن ات المؤيدة والداعية إلى الخصخصةلعله من الواجب في ظل الدعو  
في مجاالت التنمية في  الخاصال  على الدور التاريخي والحالي للقطاع أو نتعرف 

، وذلك في إطار المفهوم السائد للتنمية في هذه المجتمعات وذلك لعله من مجتمعاتنا
 .ؤثرات العامة ألداء القطاع الخاصالمفيد في التعرف عن قرب إلى بعض الم

 .(31، صم2002( )ماهر، 1)أهم مؤشرات أداء القطاع الخاص: 
القطاع الخاص فقد تميز القطاع الخاص نوع النشاط ونمو الملكية لحدات  .1

 .ه اإلقتصادية والتجاريةأهدافمع  ، تمشيا  اريخيا  بنشاطه ومبادرته ومرونتهت
اإلقتصادية  هدافإزدياد العمالة الوطنية في القطاع الخاص نتيجة لسيادة األ .2

جعله  في القطاع الخاص والرغبة في تحقيق أعلى هامش ممكن لألرباح مما
 .عمالة الوافدةيعتمد على ال

 .الخاص في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة القطاع  .3
 .خاص في تكوين رأس المال اإلجماليمساهمة القطاع ال .4

ولقد أعطت إستراتيجية التنمية دورا  رائدا  للقطاع الخاص الصناعي ألن  
إستراتيجية التنمية الصناعية جزء ال يتجزأ من سياسة التحرير التي تحرص على 

، مناخ يحرر الطاقات المحبوسة خ إقتصادي مالئم لإلنماء الصناعيمنا توفير
 .اء السوق تشجيعا  لإلستثمار الحرويحفز الكفاءات ويضفي المرونة على آليات وأد
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وهيمنة القطاع العام  األداءم بمركزية 1992إتصف النظام اإلقتصادي قبل 
وتكثيف عمليات التدخل  ارإتساع سلطته التحكيمية واإلحتكارية في تحديد األسع

، وفرض القيود على القطاع الصناعي عن طريق التسعير والتخصص اإلداري 
وتكبيل حرية النقد األجنبي والتدخل في فرض األسعار ولكن بعد سياسات التحرير 

، عا  لقوى السوق م أصبح اإلقتصاد خاض1992اإلقتصادية التي أتخذت في العام 
وسيع دائرة النشاط اإلنتاجي للقطاع الخاص وكان من وتحفيز المبادرات الفردية وت

ذه السياسة للقطاع الصناعي أكثر األنشطة والقطاعات اإلقتصادية إستفادة من ه
 .الخاص

( )تقرير وزارة المالية 1)لقد أدت سياسة تشجيع إستثمار القطاع الخاص 
 .م(1996اإلتحادية، 

ع الصناعي حيث يتم تشغيل المتمثلة في الميزان واإلعفاءات إلى نمو القطا
، ات السودان المختلفةيصانع في وألد عدد المأي% كما تز 60الطاقات العاملة بنسبة 

وعمل القطاع الخاص على إضافة نوعية في هيكل الصناعات حيث دخلت 
صناعات حديثة مثل الصناعات الهندسية وا ضافة أساليب التقنية اإلنتاجية الجيدة لقد 

 األداءأدى تحويل عدد من المرابع ومصانع األحذية للقطاع الخاص إلى تحسين 
للمستثمرين في الصناعات كما  واإلنتاجية بتلك المنشآت بجانب تشجيع هذا المجال

، وأرتفعت مليون طن في العام 1,2لغالل إلى أرتفعت الطاقة اإلنتاجية لمطاحن ا
، لقد أسهمت السياسات التشجيعية لإلستثمار ت الزيوت والصابون كذلك منتجا

ستنهاض قرارات إنت اجية عالية في كل مجاالت الصناعة، بعد تصحيح الخاص وا 
 . يص موارد أكبر للقطاع الخاصوتخص ،أنظمة الضرائب
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 : القطاع الخاص العربي في السودان
، وكانت الدول ألعوام السابقةشهدت الدول العربية العربية تطورات كبيرة في ا

العربية قد إستفادت من تحسين أضاع النمو اإلستثمار على الصعيد العالمي ال سيما 
 .ق اإلستثمار إلى البلدان الناميةفي تدف

 م(2004، )التقرير اإلقتصاديالعربي الموحد( 2)شهدت الدول العربيةكما 
م مقارتة مع االعوام 2004 –م2003تحسنا  في أدائها اإلقتصادي خالل العامين

األخرى السابقة ذلك نتيجة التحسن الذي كان قد طرأ على األسعار العالمية للنفط 
لمصدرة كذلك كما إنعكست الخام والزيارات الملحظة في الكميات المنتجة منه وا

سياسات اإلصالح اإلقتصادي والتعديل الهيكلي التي إتبعتها الدول العربية بهدف 
تقرير إستقرار اإلقتصادي الكلي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويعمصادر الدخل 

جابا  على درجات على درجات النمو المحرزة خالل الفترة وتشير التقديرات المتوفرة أي
الدول العربية حافظت على معدل نمو حقيقي مرتفع اإلنتاج المحلي اإلجمالي إلى أن 
. م(2004، سة العربية لإلستثمار( )المؤس1).م2004 –م 2003% عامي 5تجاز 

م أفضل من المعدل المحرز 2004وجاء معدل النمو في الدول العربية في عام 
ل بنسبة و المركز األ م، ولقد أحرزت دولة قطر2004% في عام 1عالميا  والبالغ 

%ودولة اإلمارات 7,5المملكة األردنية الهاشمية  همية% تليها من حيث األ9,9
 .%7,2% ودولة الكويت 7,3العربية المتحدة 

 : القطاع الخاص العربي في السودان شركات
في سعيها إلى قياس جاذبية القطر السوداني لإلستثمار تقوم وزارة اإلستثمار 

ل الشركات العاملة في مجال اإلستثمار في السودان وقياس إمكانية اإلتحادية بتسجي
القطر في جذب اإلستثمار الخاص العربي المباشر وتسجيل بعض المعلومات 

نوع  ،المشروع وموقعة، ومالك المشرع وجنسية ساسية التي تحوى على إسم المشرعاأل
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التنفيذ فيما يلي  ، وموقفع العمالة الموجودةو النشاط، ورأس مال المستثمر، ون
 :نستعرض

 :بعض تلك المشروعات
 :: سيراميل رأس الخيمةاسم المشروع /1

 .: شركة رأس الخيمة المحدودةمالك المشرع -
 .: سوداني / إماراتيجنسية المشرع -
 .الجيلي –ة الخرطوم ي: وألالموقع -
اني المنزلية، المعدات و األ –)السيراميك  :: مجمع صناعي يشملنوع النشاط -

 .(الصحية، الكرتون، األسمنت
 .مليون دوالر 4رأس المال المستثمر:  -
 .وطنية وأجنبية 350: العمالة -
 .: بدأ النشاطيذالتنف -

 :: فندق برج الفاتح العظيماسم المشروع /2
 .: الشركة العربية الليبية لإلستثمار الخارجيمالك المشروع -
 .: ليبيجنسية المشروع -
 .ة الخرطومي: وألالموقع -
 .: فندق سياحيالنشاطنوع  -
 .: منفذموقع التنفيذ -

 :اسم المشروع : مصنع المجد لحديد التسليح والصلب /3
 .جنسية المشروع : أردني -
 .سوبا –ة الخرطوم يالموقع : أل -
 .نوع النشاط : إنتاج حديد التسليح -
 .مليون دوالر 3,3: رأس المال -
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 :القات العامة في المؤسسات الخاصةالع
العالقات العامة في المؤسسات الخاصة ال تختلف عن العالقات العامة في  

، فإن لم تعني بعدد من العمال والمستخدمينالمؤسسات الحكومية، نجد أن المؤسسة 
،فإن العالقات مين تقف على راحتهم ورفع مستواهمترع المؤسسة شئون المستخد

، اج لهذه المؤسسة سوف يقلإن اإلنتالداخلية تصبح مصدر اإلضطرابات بعد ذلك ف
مكن لمدير يفإن العالقاة الداخلية للمؤسسة لها أثرها الكبير في عملية اإلنتاج فأل

ال بواسطة مكتب خاص داخل المؤسسة أن يتعامل ويتصل مع مئات المستخدمين إ
 .المؤسسة

فالم وهذا المكتب يقوم بإرسال الخطابات وعمل النشرات والملصقات واأل
 .لمؤتمرات وغيرهاوالندوات وا

فالعالقات العامة الغرض منها التنظيم وعدم اإلسراف والوصول إلى هدف 
 .تكاليف والنفقاتمعين ناقل ال

العام وتحليله  أيمكتب العالقات العامة يقوم بدراسة الر  أيضا  هذا المكتب أيو 
 .ا والمشاكل بأسرع وقت ممكنأيالقضمعالجة  لإلدارةوتقديم التقارير حتى يسهل 

، اإلدارةالعامة على إتصال مباشر بلذلك البد أن يكون مكتب العالقات 
على إشراف مدير  اإلداري بمعنى أن مكتب العالقات العامة أن يكون الهيكل 

غيرهوهذا يجعل من العالقات العامة في المشاركة الفعلية في  أوالوكيل  أوالمؤسسة 
 إتخاذ القرارات الهامة في المؤسسة مثال  أن يستقل مدير العالقات العامة حلقة الصل

 .بين المدير العام وفروع المؤسسة
إن وضع العالقات العامة في ماذكرته تستطيع أن تؤدي أفضل الخدمات  

مهمة وذات أثر كبير على  ن وظيفة العالقات العامةللمؤسسة التي تكون فيها أل
 .المؤسسة
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لكن في بعض المؤسسات نجد أن العالقات العامة تحت إشراف مدير 
ا  تتبع لمدير المالية وهذا الوضع ال يجعل العالقات أحيانمدير المبيعات و  أواإلعالن 

نما إألن العالقات العامة ال تهتم بالعالقات الخارجية ، العامة تقوم بدورها المطلوب
، ألنه وهي أساس نجاح المؤسسة والعاملينضا  في العالقات الداخلية أيلها دور كبير 

المتبادلة بين المؤسسة ال يمكن أن يتم بتطوير إنتاج المؤسسة إال بالتفاهم والثقة 
  .والعاملين
والعالقات العامة لها دورها الكبير في المؤسسات الخاصة وذلك في تكوين  

منشأة يعتمد بصرة طيبة  أومؤسسة  أيالسمعة الطيبة للمؤسسة فالواضح أن بقاء 
 ترضي تطلعات جماهيرها وتلبي طموحاتهم.

ة في الوظائف المختلفة لدى أيوالعالقات العامة لها أهميتها في تحقيق الكف
وتأثير العمليات الداخلية  أهميةن عالقة المنشأة بالجماهير ال تقل عن المنشآت وا  

غي أن ها.لذلك البد من صانعو سياسات المؤسسة ينبأهداففي نجاح المنشأة وتحقيق 
 .لو يكون موضوع اإلهتمام األ

البحوث العلمية في تحديد أفضل  إجراءالعالقات العامة دائما  تقدم بوظيفة 
تطلب هذا قنوات التأثير لفئات الجماهيرية بعد تحديدها ويالطرق للوصول إلى ا

 .واإلتصال
ويعتبر موظفي المؤسسة هم الجمهور الداخلي والعالقات العامة داخل 

ال  ضرورة تبليغ الجماهير بالخدمات أو كبرى وهي  أهميةمؤسسات القطاع الخاص لها 
سائل اإلتصال العالقة مع و ضا  البد من تدعيم أيوالوظائف التي تقدمها المؤسسة و 

 .    من التلفزيون وغيره
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 :المبحث الثالث
 :العالقات العامة والصورة الذهنية للمؤسسات

 : الصورة الذهنية في اللغة
إلى مفردتين: الصورة، في اللغة العربية ينقسم مفهوم الصورة الذهنية 

ضا  )الصور أي. وهي تعني ة تعني الشكل الذي يتميز به الشئ. والصور والذهنية
، وتصورت الشئ جمع صورة، وصوره تصويرا  فتصور بكسر الصاد لغة في الصور

(  ويذكر معجم لسان 373،  صم1982()الرازي، 1). ته فتصور لي(توهمت صور 
بن ()ا2). ن الصورة )ظاهر الشئ وهيئته وحقيقة الشئ وصفته(إالعرب البن منظور 

ذهن اما مفردة الذهنية فأنها تشير إلى ال، (473، ص ، المجلد الرابع1944منظور، 
( 4). (. كذلك هيالفطنة والحفظ440، ص1957( )شيخوا،  3، والذهن هو العقل)

 (224م، ص1982، )الرازي 
وفي إطار ما تقدم فإن الجمع بين مفردتي الصورة والذهنية يقود إلى إنشاء 

 . طلح الصورة الذهنية الذي هو لغة  مص
في ضوء تصوره في هيئته وحقيقته وظاهرة ، يكونها الذهن صورة الشئ و 

 . إدراكه واستدالله لألشياء
( Imageما في اللغة اإلنجليزية فإن مصطلح الصورة الذهنية تقابله مفردة )أ

نها اإلنطباع العام عن أشئ كما  أوفكرة عن موضوع  أووالتي تعني تصور عقلي 
 أووصف يظهر في كتاب  أوهي صورة  أو، منظمة يتكون لدى الجمهور أوشخص 

 . (740م، ص1971( )صليبا، 5رسم )أو قلم 
( 6()طباعة ذهنية، وصف، يعكس الصورةان أوصورة وفي معنى أخر هي )

(Clarendon  press, 1964, p.378 وهو ذات المعنى الذي يشير إليه المعجم )
هذه الجماعة  هوبستر )تصور عقلي شائع بين افراد جماعة معينة يشير إلى إتجا

 (. 449، صم1977()بعلبكي، 7()شئ معين أونحو شخص 
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 : مفهوم الصورة الذهنية
هم مرتكزات البحث العلمي، ويعني هذا اإلصطالح أ حد أيعد تحديد المفهوم 

مجموعة معتقدات حول شئ معين، ويمكن تعريفه باألسم الذي  أومنطقا   أوا  أير 
الذي يطلق على الصنف  أويطلق على األشياء التي هي من صنف واحد، 

 .(75، ص1980( )ميشيل، 1نفسه.)
، ية مناقشات فلسفية متعددة وكثيرةوتدور حول تحديد مفهوم الصورة الذهن

كونها نقطة اإلنطالق الفلسفي في وتحتل محورا  رئيسيا  في الفلسفة الحديثة بسبب 
في نظريات االستذكار يسه كما أيتحديد مصادر الفكر البشري ومق

 ( 1464 – 1401 ،()كوسا2.)اإلفالطونية
( و)كانت(   1650-1956( )ديكارت  3والنظريات العقلية لـ )ديكارت()

، كما ان الصورة الذهنية هي األساس النظري في (1804-1724( )كانت  4)
الدراسات والبحوث التي تصدت لعمليات وفعاليات تكوين االتجاهات وبناء السلوك. 
فضال  عن ان الصورة الذهنية تدخل في أدبيات علم االجتماع من حيث استخدام هذا 

سلوك المصطلح كتعبير عن ما تحمله جماعة ما من اتجاهات نحو ظاهرة معينة )
 جمعي(. 

إن دخول مفهوم الصورة الذهنية في مجاالت معرفية متعددة يفسر أختالف 
. ففي المجال الفلسفي تعني احتواء رة الذهنيةالباحثين في تحديد مفهوم جامع للصو 

إقامة  لية وثانوية( ينتج عنأو ) أوالذهن على قسمين من التصورات: بسيطة ومركبة 
، ( )عبدالخالق4طورات جديدة تحتمل االحكام والقرارات )، تعالقة ترابطية فيما بينها

صور في  أو( وفي مجال علم النفس فهي تصوير حي 121م، ص1983
 (.383، ص1، ج1978( )الحنفي، 5غياب)المثير( بأن نتصوره ببصرنا العقلي )

ن ادراكها لألخرين ال أما في مجال علم االجتماع فالصورة الذهنية تعني أ
نما ما نحمله من أفكار وتصورات وتمثيالت  يقوم على معرفة حقيقتهم في الواقع وا 
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ذهنية تتيح عنها عمليات استنتاج ال شعورية تمكننا من تشكيل إنطباعات عن 
 2002، ( )مكلفين، غروس6اآلخرين بناءا  على ادلة )صورا  ذهنية( محدودة بشأنهم)

 (. 11، ص
عاله قد استند بمجمله أ ، يبدو ان ما جاء في التعريفات ى ما سبقوبناء عل

: الحقل المعرفي الذي تحديد مفهوم الصورة الذهنية هما إلى عنصرين أساسين في
 أول تحديد مصطلح الصورة الذهنية كعملية عقلية تدخل في إطار اإلدراك أو تن

 . تفسير سلوك االفراد
انها  أياس التدخل في الصورة الذهنية ما العنصر الثاني فهو يقوم على أسأ

ال شعورية لذلك فإن تعريفات الصورة الذهنية في مجال االتصال والعالقات العامة 
ووظائف الصورة الذهنية  أهدافكانت اكثر إستيعابا  وحصرا  لمصادر وعمليات و 

كعناصر اساسية فضال  عن العنصرين السابقين في تحديد مفهوم واضح للصورة 
الذهنية ، ونجد ذلك في تعريف الدكتور اديب خضور للصورة الذهنية إذ يحددها في 

جابية منها والسلبية يمجموعة االحكام والتصورات واالنطباعات القديمة والجديدة األ
مجتمع( عن آخر ويستخدمها منطلقا  واساسا   أوجماعة  أوخص )التي يأخذها ش

، 2002( )خضور، 1). لتقويمه لهذا الشخص ولتحديد موقفة وسلوكه أزاءه
(. ويعرف الدكتور إبراهيم الداقوقي الصورة الذهنية بأنها تلك التي تقوم على 11ص

عل االفراد اإلدراك العقلي السابق دون ان تكون لها إنعكاسات سلبية على تفا
 أوالتحوير  أووالمجموعات الن معظم تلك الصور الذهنية عاطفية يصيبها النسيان 

، ( )الداقوقي2).لىو إعادة النظر بمرور الزمن ألعتمادها على الخيال بالدرجة األ
 (.17م، ص2001

وفي العالقات العامة فإننا نستطيع القول إن تعريف الدكتور على عجوه 
اكثر تحديدا  واحاطة إذ اشار إلى انها الناتج النهائي  للصورة الذهنية كان

نظام ما  أولألنطباعات الذاتية التي تتكون عند االفراد والجماعات ازاء شخص معين 
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مهنية  أودولية  أومنظمة محلية  أومؤسسة  أومنشأة  أو، أو جنس بعينهشعب  أو
ذه االنطباعات في ضوء ، وتتكون هيكون له تأثير على حياة االنسان معينة يمكن ان

اطف االفراد واتجاهاتهم التجارب المباشرة وغير المباشرة وترتبط هذه التجارب بعو 
، وبغض النظر عن صحة وعدم صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة وعقائدهم

ولهم هذه التجارب فهي تمثل الصحابها واقعا  صادقا  ينظرون في ضوئه إلى ما ح
 .(10، ص1983( )عجوة، 3.)ساسهاأويفهمون ويقدرون على 

ن الصورة الذهنية تعني إوفي ضوء ما تقدم من تعريفات نستطيع القول 
)الخزين المتراكم من األفكار واالنطباعات واالحكام الموجودة في ذهن االنسان والتي 

 أومنظمة  أوجماعة  أوغير مباشرة تجاه فرد  أوتكونت بفعل قدرات حسية مباشرة 
ظاهرة ويشكل هذا الخزين مصدرا  من مصادر العملية العقلية )التفكير( والتي تقود 
إلى إتخاذ القرارات واالحكام تجاه االشياء وعادة ما يكون ذلك الخزين المتراكم من 
الصور الذهنية مشحونا  بالعاطفة بحيث تكون تلك االنطباعات واالحكام اما سلبية 

 جابية(. أيأو 
ق السابق في استعراض مفهوم الصورة الذهنية. يمكننا ان وفي ضوء السيا

 : ت الصورة الذهنية وهذه النقاط هينؤشر النقاط األتية والتي تحدد سما
ن الصورة إ، بمعنى ية بأن لها اطارا  زمنيا  سابقا  : تتسم الصورة الذهنال  أو  -

 . نطلق على معرفة حالية صورة ذهنيةننا ال أأيالذهنية قديمة التكوين، 
ن الصورة إ، بمعنى نية بأن لها اطارا  ذاتيا  حسيا  : تتسم الصورة الذهثانيا   -

قدرة االنسان على استيعاب  أي، ية تنبع من مقدرة االنسان الحسيةالذهن
 (. )ما يمتلكه الفرد من قدرات حسيةالتعرض له  أوالمثير 

، بمعنى ان الصورة الذهنية تختلف من فرد إلى ن الصورة الذهنيةأي: تبثالثا   -
نها قد تتقارب في أخر إال آخرى ومن مجتمع إلى أخر ومن جماعة إلى آفرد 
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ن أي، وهذا التبأو مجتمع مافراد مكونة صورة ذهنية متماثلة لجماعة األ أذهان
 . نة لألفرادأيلقدرات الحسية المتبيرجع إلى ا

شرطا  ن ذلك ال يعد أ، على الرغم من لعاطفة: تتسم الصورة الذهنية بارابعا   -
ا  للصورة مقياس حيان، وليست العاطفة في جميع األساسيا  في الصورة الذهنيةأ

 . جابي(أيالذهنية )سلبي 
حد مصادر بناء وتكوين أنها أ، بمعنى : الصورة الذهنية مكونة لإلتجاهخامسا   -

 .(158، ص1989( )عودة، 1). االتجاه
نها متغيرة غير ثابتة سواء اكان أ: الصورة الذهنية ديناميكية، بمعنى سادسا   -

 م سريعا  وهذا التغيير ناتج عن تفاعلها مع مثير جديد. أالتغيير بطيئا  
: الصورة الذهنية أداة تحكم، بمعنى انها بمثابة مقياس يحدد ويضبط سابعا   -

 زاء المثير. إردود االفعال  أوالسلوك واألحكام 
: الصورة الذهنية مكونة للصور، بمعنى انها تكون وتنشئ صورا  ذهنية ثامنا   -

جديدة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القدرات الحسية، بناءا  على تمتلكه من 
 . سابقة تكونت بفعل مثير حسي صور ذهنية

لى العام الصورة الذهنية تفكير  استداللي، بمعنى اإلنتقال من الخاص إ: تاسعا   -
نواع التفكير أكثر أداللي ( ويعد التفكير االستذهنية، حكم )مثير، صورة

 . شيوعا  
 :أنواع الصورة الذهنية

، ويتم ا  الالشعورأحيانتتراكم الصورة الذهنية لتكون مخزونا  خاصا  بها تسمى
تصنيف وتجميع هذه الصور في مجموعات ترتب وفق تصنيف التضمين واالحتواء 

 .(85-84، ص 2001، ( )صنكور1):رئيسيةفي الذهن إلى ثالثة اتجاهات 
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ائحة، : الصورة بوصفها نسخا  ذهنية لألحاسيس )الرؤية، السمع، الر ال  أو  -
 عي(. و ضا  متخيل الألأي، الروحية )ويضم الغرائز( القدرات الطبيعية

: المتخيل الذهني بوصفه يتوسط المثير من العالم الخارجي من جهة ثانيا   -
واالستجابة من جهة أخرى، وهنا تكون الصورة الذهنية تركيب افتراضي ينجم 

( تختلف عن المخرجات كولوجية )المثيراتأين المدخالت السإعن حقيقة 
 . )االستجابة(

بمعنى  أيثارة( حاسيس مستا  : المتخيل الذهني بوصف مشاعر )سلوك و ثالثا -
 مؤثر عدا الصورة الذهنية .  أيتلك التي تحدث في غياب 

وعلى وفق ذلك فإن الصورة الذهنية تتولد في الذهن وتصنف إلى تصنيفات 
ماتها وخصائصها التي ب نيت وأنواع متعددة تختلف تبعا  لمصادر تكوينها وتبعا  لس

 . عليها
صورة الذهنية وهي في ذلك لذلك ال يوجد تصنيف ثابت ومستقر ألنواع ال

شأنها شأن تحديد مفهومها تختلف من حقل معرفي إلى آخر فمثال  نجد ان الصورة 
( صورة 18-9م، ص2001 ( )الداقوقي ،2الذهنية في علم السياسة تقسم إلى:)

 .ذهنية قومية
 . صورة ذهنية نمطية مقلوبة .1
 . صورة ذهنية لمرشح إنتخابي .2
 . صورة ذهنية لألحزاب .3
 . هنية لحدث سياسيصورة ذ .4

( )الصدر، 3وفي الفلسفة فإن أنواع الصورة الذهنية تتحدد في اإلدراك والفهم )
( مثل الصورة الذهنية المدركة في ضوء ربط العالقات والصورة 63م، ص1998

( 4ما في علم النفس فنجد أنواعا  عدة للصورة الذهنية مثل: )أالذهنية التذكرية، 
 (.12)عوض، ص
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 . الذهنية المكونة لألتجاهالصورة  .1
 الصورة الذهنية المتخيلة.  .2
 . الصورة الذهنية المقلوبة .3

-8م، ص1983، ( )عجوه1)وهناك من صنف الصورة الذهنية إلى خمسة أنواع:
9.) 

 . ورة الواقع الذي فيه المصدر نفسه: وتعني صالصورة المرآة .1
 . المصدررة التي يرى الجمهور فيها : وتعني الصو الصورة الحالية .2
 . رة المراد بناؤها في ذهن الجمهور: وتعني الصو الصورة المرغوبة .3
تعني افضل حاالت الصورة ، و ضا  أيالصورة المثلى: وتسمى بالمتوقعة  .4

 . المرغوبة
: وتعني تعدد أنواع وأشكال الصور لدى الجمهور وهي بال الصورة المتعددة .5

 . جابيأيم نهائي موزعة بشكل سلبي و حك
يخص الحقل المعرفي للعالقات العامة فقد بدأ استخدام الصورة ما فيما أ

-www.alyasmen.com 26( )2الذهنية مع ظهور كتاب )تطوير صورة المنشأة( )
ماهية العالقات العامة( للكاتب األميركي )لي بريستول( ومن ثم بدأ   3-2007

ومخرجات انشطة العالقة العامة، وتختلف أنواع الصورة يدخل في تحديد مدخالت 
كولوجية واإلجتماعية عند المصدر عنها لدى الجمهور أيالذهنية في ابعادها الس

ونعني بهذا انها ال تشترط التشابه ابدا إال في حالة الوصول إلى الصورة المثلى 
، وفيما عدا ةنشطة العالقة العامأممارسة  أهدافات و أيقصى غأ)المرغوبة( وهو 

ن نوعا  وكما  بين طرفي عملية االتصال في نشاط أيذلك فإن الصورة الذهنية تتب
ة العالقات العامه وهما المصدر والجمهور يستلزم المعرفه بسمات الصورة الذهني

 .   ومصادر تكوينها واساليب بنائها

http://www.alyasmen.com/
http://www.alyasmen.com/
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ن يساعد على االقتراب منها وفهمها أن تحديد نوع الصورة الذهنية يمكن إ
ومعرفة جوانبها بشكل افضل من ثم تحديد مسارات التعامل معها باإلتجاه الصحيح 

سعى اليه نشاط العالقات العامة من التعامل معها بشكل أيالتغير وهذا م أووالترسيخ 
 دقيق وعميق. 

 ( 53م، ص2007()دليو، 3)ويشير فليب موريل إلى أربعة أنواع للصور الذهنية: 
 . الصورة المؤسساتية: وتكون على المستوى الوطني .1
 . بيعة نشاط المؤسسة: وترتبط بطالصورة المهنية .2
 . ترتبط في ضوء التواصل مع الجمهور: و الصورة العالئقية .3
د والتعاطف بين المؤسسة : التي تقوم على أساس الو الصورة العاطفية .4

 . والجمهور
اع الصور الذهنية التي تدخل في مجال مما تقدم نستطيع ان نحدد أنو 

 العالقات العامة بما يأتي: 
 : الذهنية النمطية : الصورةأوال  

لى لمصطلح الصورة الذهنية النمطية في الحقل و بدأت االستعماالت األ
( 1) .م1922العام  أيلر ( في كتابة اوالترليبمانالمعرفي لعلم النفس حين استخدامه )

 (14، ص1989)طاش، 

عظم من العالم الذي ال ن االنسان يتعلم ان ير بذهنه القسم األأضح أو حيث 
، وهو بالتدريج يضع لنفسه أو يتذكرهيسمعه  أوان يلمسه  أون يراه ابدا  إيستطيع 

 .  يمكن اإلعتماد عليها عن العالموداخل ذهنه صورا  
تشكيل الصورة  أون مجاميع الصور الذهنية هي التي تقود إلى تكوين ألذلك 

الذهنية النمطية التي تمتاز بالثبات وبهذا فإن الصورة النمطية هي مجموعة من 
 أوالصور الذهنية تحوي تجمعا  من االنماط والسمات المستخدمة لتعريف شخص 

فردية وتبنى  أوسمات خاصة  أوا أيمز  أوظاهرة دون اإلشارة إلى فروق  أوجماعة 
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المحدودة واالفكار البسيطة العامة والثابتة والمشوهة  هذه الصورة على أساس التجربة
والمستخلصة من مصادر معرفية تاريخية  حياندة في بعض األأيالمح أووالمتحيزة 

ضا  أينها أ(كما 12-11م، ص2002( )خضور، 2ة وهي بمجملها تراكمية )وراهن
تصور يتصف بالتصلب والتبسيط المفرط لجماعة ما يتم في ضوء وصف 

ص األخرين الذين ينتمون إلى هذه الجماعة وتصفهم إستنادا  إلى مجموعة من االشخا
، 1999( )لبيب، 3ة لتلك الجماعة )الخصائص والصفات والسمات المميز 

(. ووفق هذا المفهوم فإن الصورة الذهنية النمطية تركز المعلومة المولدة 761ص
عنصر الذي ينتمي ال أولإلستنتاجات في جانب بارز في ذهن الشخص مثل جنسه 

دة ما يكون ذا شئ يشكل في ذهنه حيزا  مهما  من محيطه وعا أيأو قوميته  أوإليه 
، وتولد تلك الصورة الذهنية النمطية احكاما  ثابته راسخة ومن هذا مديات زمنية طويلة

مجموعة  أونها تصورات مجردة بالغة التبسيط والتعميم يحملها شخص أنستنتج 
 . ظاهرة معينة أواشخاص عن جماعة 

دى النظر إلى عملية تكوين الصورة الذهنية النمطية كعملية معرفية سوية ألقد 
إلى اخضاعها للبحث والدراسة وبخاصة فيما يتعلق بالصورة الذهنية النمطية المتعلقة 
بالتعصب والتمييز، وهي بهذا الشأن تقدم الدليل على الطبيعة اإلجتماعية المشتركة 

إننا كأفراد في جماعة نحقق مع األخرين فهما  مشتركا  للعالم  أياعية )لألفكار اإلجتم
م، 2002()مكلفين، 1المحيط( دون التعميم حول اننا نحمل البنى المعرفية ذاتها. )

 (.237ص
وهناك من يفرق بين الصورة الذهنية والصورة الذهنية النمطية على أساس 

، إال اننا احداهما عن األخرى  ن في خصائص ومكونات ومصادرأيوجود فروق وتب
، شملألصورة الذهنية التي هي أعم و نرى بأن الصورة الذهنية النمطية هي جزء من ا

والصورة النمطية هي إحدى تصنيفات الصورة الذهنية تمتزج مع بقية األنواع لتصبح 
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حدى سمات أنواع الصور الذهنية األخرى وننطلق في هذا على اساس إحيانبعض األ
 : ييأتما 

، بمعنى ان الصورة هي االساس المكون للصورة النمطيةن الصورة الذهنية إ .1
نها ناتج لتراكم الصورة الذهنية المجردة الذهنية النمطية ال تتكون ابتداء أل
لتكرار، امطية بفعل العوامل المكونة لها )ومن ثم تتحول إلى صورة ذهنية ن

 ، التفاعل اإلجتماعي(.التجذر، المدة الزمنية
خرى للصورة الذهنية حيث تصبح نواع األضفاء صفة النمطية على بعض األإ .2

، الصورة الذهنية النمطية القومية النمطية إحدى خصائص النوع مثل
 . الصورة الذهنية النمطية المقبولةأو 

 أيأو ظاهرة  أوفكرة  أوعندما تتغير الصورة الذهنية النمطية عن شخص ما   .3
نها تختفي أأو مصححة  أوخر فإنها تعود لتصبح صورة ذهنية مختلفة آشئ 

 . لتتولد مكانها صورة ذهنية جديدة بشكل نهائي
 : الصورة الذهنية النمطية تتمثل فين خصائص إعاله أنستنتج في ضوء المعطيات

 . ابتة مستقرة غير متحركة في الذهنالصورة الذهنية النمطية ث .1
 . التغير مةأو تتصف بقدرتها على مق .2
 . سم بكونها عميقة متجذرة في الذهنتت .3
 . طية تسوغ إتخاذ القرارات الحاسمةالصورة الذهنية النم .4
 . االستحضار في ضوء تقنينها للفكرةتتميز بكونها سريعة .5
قية كلما كان البناء المعرفي للصورة الذهنية النمطية ذا معلومات صادقة وحقي .6

غير دقيقة ، وكلما كان بناؤها المعرفي ذا معلومات كثر ثباتا  واستقرارا  أكانت 
 . اصبح تغيرها اقل صعوبة

 . بكونها من أنواع التفكير السلبي تتصف الصورة الذهنية النمطية .7
 في إتخاذ االحكام.  حيانقد تكون الصورة الذهنية النمطية مضللة بعض األ .8
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 : ثانيا : الصورة الذهنية القومية
بأنه الصفات والخصال السلوكية التي تميز، الشخصية، يعرف الطابع القومي 

والصفات والخصال الحضارية التي تميز المجتمع فضال  عن الترابط بين خصال 
ما مفهوم أ(. 213م، ص1980( )ميشل، 1). الشخصية الفردية وخصال المجتمع
)منظومة من االنطباعات واالفكار واالتجاهات  :الصورة الذهنية القومية فيحدد بأنه

تصور موحد  أو، فهي عبارة عن وصف موجز سائدا   أوالتي تكون تمثيال  عاما  
 (. 14م، ص1989، ( )طاش2). حكومته( أولشعب دولة ما 
ل العديد من الباحثين في الدراسات االنثروبولوجية موضوع الصورة أو وقد تن

ساسا  إلى أن بناء تلك الصورة يستند أك الدراسات إلى الذهنية القومية وتوصلت تل
طفال في ساليب تربية األألى لتكوين الشخصية كما في إفتراض تشابه و المراحل األ

مجتمع ما وهذا ما يفسر تشابه سلوك وتصرفات هؤالء حين يصبحون أفراد بالغين 
 .(213م، ص1980( )ميشل، 3). في ضوء افكارهم وآرائهم

تأخذ الصورة القومية شكل القوالب القومية وهي السمات الشائعة  ا  قدأحيانو 
خر والتي تأخذ شكل العقيدة آالثابتة التي تسبغ على شعب ما من جانب شعب 

( 4) .موضوعي أوالعامة الجماعية وتصاغ على أساس غير علمي 
 (. 253، ص1974)ياسين،

قومية تتكون بفعل إحدى وقد دلت الدراسات االجتماعية على ان الصورة الذهنية ال
 ( Holt, 1965, p.43( )5اإلفتراضات األتية:)

لسالمة منها خاصة اإلعجاب معظم الشعوب تتسم بخاصية التمركز حول ا .1
 ، التعنصر، العداء لبعض الجماعات . بالنفس

لسلوك المجتمعي لشعب ما يرتبط وظيفيا  بنوعية النظام اإلجتماعي السائد ا .2
 . ذهنية قوميةومن ثم يبنى له صورة 
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، حيث لتفاعل اإلجتماعي من جيل إلى جيلنتقال التراكمات المعرفية وفق اا .3
التنشئة اإلجتماعية يكتسب كل فرد الصورة الذهنية واتجاهاته في ضوء عملية 

 . ونمو الشخصية
ضاع اإلجتماعية والسياسية و والصورة الذهنية القومية هي إنعكاس لأل

 . تمع في وقت معينمج أيتسود  واإلقتصادية والثقافية التي
 : ة في ضوء ما تقدم بالسمات األتيةوتتسم الصورة الذهنية القومي

مطلقة بل هي نسبية متغيرة تبعا  لتغير العوامل  أوالصورة الذهنية ليست ثابتة  .أ
 . لسياسية واإلقتصادية واإلجتماعيةا
جتماعية تر للصورة الذهنية القومية محددات تاريخية وثقافية وسياسية  .ب تبط وا 

 (. 191، ص 1990، ( )سالم1بالعالقات الواقعية)
، قد يكون مية إلى بناء ممتد عبر عامل زمنيتستند الصورة الذهنية القو  .ج

نا تصبح صورة ذهنية مد كما في االنظمة ذات الحكم الطويل وهطويل األ
 نمطية قومية 

حد فإن هذا دليل ن الصورة الذهنية القومية داخل المجتمع الواأيحينما تتب .د
 . ن هناك خلال  في نشاط القيادةأو  فراد المجتمعأعلى عدم التماسك فيما بين 

، وعدة مجتمعات في الذهنية القومية ممثلة لعدة شعوبقد تكون الصورة  .ه
 مدة زمنية محدودة لكنها غالبا  ما تكون قصيرة االمد. 

بناء الصورة  أومعالجة  أوويتصدى نشاط العالقات العامة في تصحيح 
خارجيا  )في المجتمعات الخارجية  أوالذهنية القومية داخليا  )في مجتمع المصدر( 

مة تجاه أأو األخرى( كحمالت العالقات العامة نحو تحسين صورة شعب تجاه شعب 
 .  مةأ
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 : ثالثا : الصورة الذهنية المقولبة
السلبية النابعة  وأجابية يوهي تعني االحكام والصفات والتقديرات العامة األ

دولوجي والتراكم يمن اإلنطباعات الذاتية والمستندة إلى خلفية اإلرث الثقافي والبعد األ
كيان جماعي تكرارا  نتيجة  أوالمعرفي والتي تطلقها جماعة بشرية على جماعة أخرى 

 . (19م، ص2001( )الداقوقي، 1).األحكام المسبقة التي تحملها حولها
ضا  أيالجمهور وتسمى  أذهانوهذه الصورة الذهنية تتكون كنتيجة لتراكمها في 

بالصور الذهنية النمطية المقولبة وغالبا  ما تكون مشحونة بالعواطف والمشاعر مما 
كثيرة إلى الميل الشديد والتحيز، وبهذا فإن الصورة الذهنية المقلوبة  أحيانيؤدي في 

نسان وهو الذات اآلخر من جهة وبالمشاعر المتناقضة لها عالقة بالعامل النفسي لإل
ض، وتظهر الصور الذهنية المقلوبة عمثل العنف، التسامح، القطيعة، الحب، الب

بشكل واضح في التمييز العنصري والعرقي في االقليات المنتشرة في جميع انحاء 
ت عامة جيدة جابية في حالة وجود عالقايإالعالم . وتكون الصورة الذهنية المقلوبة 

تدهور تلك  أو،وسلبية عند إنقطاع ماعات الذين يعيشون في مكان واحدبين الج
 . (19م، ص2001( )الداقوقي، 2). العالقة

 : لصورة الذهنية المقلوبة بما يأتيتتحدد خصائص ا
، وذلك لخضوعها رة الذهنية المقولبة بأنها نمطيةغالبا  ما تتصف الصو  .1

نها تختلف عنها في ناحية ألعوامل تكوين الصورة الذهنية النمطية ذاتها إال 
 . دلوجيةيمدلوالتها الثقافية واأل بنائها المعرفي وذلك في إطار

 . اطفية كبيرةتتسم الصورة الذهنية المقولبة بكونها ذات أتجاهات وميول ع .2
بشكل أساسي إذ  على العامل الزمنيتعتمد الصورة الذهنية المقولبة في بنائها  .3

 . برز خصائصهاأيعد 
 .غالبا  ما تكون الصورة الذهنية المقولبة اساسا  لبناء المعتقدات والقيم .4
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 :رابعا  : الصورة الذهنية المتخيلة

ويقصد بها العمليات العقلية التي يقوم بها عقل اإلنسان حينما يتعرض إلى 
كالمواقف واالنطباعات والحقائق واالفكار المتعلقة برموز إستثارة الوحدات المعرفية 

. تذكر وتفكير بدون أطالق لألحكام تلك االستثارة وما يصاحب تلك العمليات من
نه عندما أ، وهذا يعني رط الغياب المادي للمثير المتخيل( بش48، ص( )عزي 3)

، حيث يعمل نطقيا  م أوتترابط االفكار طبيعيا  )بما يناسب درجة الخبرة والمعرفة( 
الفرد على إقامة عالقات غير معقولة بين تلك االفكار وعن طريق تلك الترابطات 

التحامل  أوالمتكررة يتوصل الفرد إلى نتائج عديدة في التفكير معظمها تحمل الخطأ 
 (. 21، ص1979، ( )بريت1).التضخيم أوالتهويل  أو

الرموز الداخله استثارتها تكون ن مجموعة الوحدات المعرفية التي استطاعت إ
في مجملها الصورة العقلية التي تربط هذه الوحدات ببعضها عن طريق إرتباطها 

، وقد يؤدي التفاعل الذي يحدث بين المنبه والصورة الذهنية المثير( نفسهبالمنبه )
( 2).وحدة من الوحدات المعرفية أيالمتخيلة إلى المتغيير الذي قد يحصل على 

 (.182-180، صم1994روكاخ، )فلور، 
 : ة المتخيلة تتسم بالخصائص األتيةوعلى أساس ما تقدم فإن الصورة الذهني

 . صورة الذهنية المتخيلة غير نمطيةن الإ .1
 . مستترة ال تظهر كاستجابات سلوكيةتتسم بأنها  .2
نه غير ال تحتاج الصورة الذهنية المتخيلة إلى منبه خارجي وان وجد فإ .3

 . حية الماديةمحسوس من النا
 . حائية للفردأيالذهنية المتخيلة  غالبا  ما تكون الصورة .4
 . ة على التشكيل والتالعب في الذهنتمتاز الصورة الذهنية المتخيلة بالقدر  .5
6.  
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 :: الصورة الذهنية الوافدةخامسا  
وهي مجموعة من المعلومات والمدخالت الجديدة التي تصل إلى الذهن ومن 

م، 1980( )بركات،3).المخزونة والتي يمكن ان تؤثر فيهاإلى الصورة الذهنية 
 .(106ص

والصورة الذهنية الوافدة هي إحدى أنواع الصور الذهنية تتولد في ضوئها 
تحذف صورا   أومستحدثة  أوتصحح صورا  قديمة  أووعلى أساسها صور جديدة 

 أوبشكل نهائي لتحل محلها وقد تهمل الصور الذهنية الوافدة ذاتها لعدم تالئمها 
 : رارها في الذهن دون الفائدة منهالتك

والصورة الذهنية الوافدة ليس لها خزين محدد بل هي ال تتعدى ان تكون صورة 
م، 1980( )بركات ،4). ال ينتج أويتعرض لها الفرد قد ينتج عنها استجابة 

 : ل في واحدة من االستجابات األتية( وتتمث107ص
تأثير في الصورة الذهنية  أيال تؤدي الصورة الذهنية الوافدة إلى  .1

المخزونة،حيث يصل الفرد كل يوم سيل من الصور الذهنية الوافدة عن 
 قد ال أوطريق حواسه قد تتطابق مع ما لديه من صور ذهنية مخزونة 

، وفي هذه الحالة غالبا  ما يتجاهل الفرد تتطابق وال تتالءم مع تلك الصور
 . ورية وال يعيرها أهتماما  كبيرا  هذه الصور الوافدة بطريقة ال شع

ن يعيد الفرد تقويم صورته الذهنية أقد تؤدي الصور الذهنية الوافدة إلى  .2
، حيث يضيف محدوداتجاهاته وان كان ذلك بقدر المخزونة ومن ثم مواقفه و 

تزيد من وضوح الصورة الذهنية  أوهذا التقويم معلومات جديدة تعدل 
والشك في الصور في حاالت اخرى قد تؤدي إلى الغموض  أوالمخزونة 

 . الذهنية المخزونة
تغيرا   قد تؤدي الصور الذهنية الوافدة إلى تغير الصورة الذهنية المخزونة .3

قضة مع الصورة الذهنية القديمة بحيث تجعل ، كأن تكون متناجذريا  وشامال  
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الذهن يقوم بعملية مراجعة لتلك الصورة في ضوء إعادة التصنيف والفرز 
هدم الصور الذهنية ، حينها يتم ن يصل إلى تنسيق مالئمأفسير إلى والت

، وغالبا  ما يحدث ذلك نتيجة اصطدام صور ذهنية وافدة قوية وا عادة بنائها
 . من صور ذهنية مخزونة يملكه الفردمع ما 

 : نستنج مما سبق ان ابرز خصائص الصورة الذهنية الوافدة ما يأتي
 نة. أيتمتاز الصورة الذهنية الوافدة بأنها كثيرة جدا  ومتنوعة ومتب .أ

 . زن ال تشكل الصور الذهنية الوافدة بمجموعها صورا  ذهنية قابلة للخ .ب
قد ال  أومن الممكن ان تتالءم الصورة الذهنية الوافدة مع الصور المخزونة  .ج

 . صية المرونة في التفاعل مع الذهنتتالءم معها، وهذا ما يعطيها خا
يبني تمتاز بكونها غير مصنفة وغير مفروزة لذلك فهي ال تعد واقعا  صادقا   .د

 . عليه الفرد احكامه وقراراته
 التذكرية: : الصورة الذهنية سادسا  

وتعني إسترجاع الصور الذهنية المخزونة للمعلومات والبيانات الحسية حينما 
الصور الذهنية المخزونة  أويتعرض الفرد إلى مثير يتمثل في صور ذهنية مشابهة 

د الفرد استذكارها مرة أخرى في ضوء مقارنة هذه الصور ومواءمتها أو ذاتها إذ يع
  .الصور المسترجعةوتطابقها مع 

ويقوم الذهن بعد ان يستلم المعلومات والبيانات بالتغيير الذي يحدث في 
الصور ومن ثم تفسر وتحلل لتصبح هذه التغييرات على قدر من قوة التأثير بمستوى 
يمكنها ان تصبح موضع انتباه ووعي الفرد حينها ستدخل خزين الذاكرة قصيرة 

 (. 103م ، ص1985( )حسين ،1المدى.)
وقد يتداخل مفهوم الصورة الذهنية التذكرية مع مفهوم الصورة الذهنية ذاته 
ينحصر ذلك في المعنى اللغوي للمفهومين حصرا  إذ ان الصورة الذهنية التذكرية من 
حيث الفعالية هي أحد انواع الصورة الذهنية ألنها ال تستحضر إال حينما تكون هناك 
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للصور الذهنية المخزونة في ح بذلك منبها  هي ذاتها فتصب أوصور ذهنية مشابهة 
 . الذهن

 : ائص الصورة الذهنية التذكرية فهياما خص
 . الب ذات مديات زمنية طويلة األمدالصورة الذهنية التذكرية في الغ .1
 . تغييرات كبيرة أوال تشكل في العادة الصورة الذهنية التذكرية تأثيرات  .2
 . ةور قديمتتمثل في فاعليتها بإستعادة ص .3
ن تهمل فإنها تكتسب أإذا ما تكررت الصورة الذهنية التذكرية لمرات عدة دون  .4

نها تتحول وتتغير إلى صورة ذهنية تذكرية نمطية ال بد أأيخاصية النمطية 
ها من صور ذهنية مخزونة في ن يكون لها ما يشابأللصورة الذهنية التذكرية 

 . الذهن
 : لألتجاهالمكونة : الصورة الذهنية سابعا  

اإلستعداد الذي يوجه السلوك ويضفي عليه  أويعرف اإلتجاه بأنه الميل 
( 2). سالبة بالنسبة لبعض ظواهر البيئة تبعا  النجذابه ونفوره عنها أوير موجبة أيمع

 (. 155)يعقوب،ص
بالتفاعل مع األخرين الذين  أوما بالتعرض لموضوع االتجاه أويتكون االتجاه 

هم الطرق التي يكتسب بها أ ما أ، بوجود استعدادات قوية أو، االتجاهون بهذا يتمسك
ن االتجاهات نتاج للمواقف التي واجهت الفرد الفرد اتجاهاته فهي تعميم الخبرات أل

 (. 197( )يعقوب،ص3).والخبرات التي مرت به واستجاباته نحوها
اإلطار وعلى هذا االساس فإن الصورة الذهنية التي يمتلكها الفرد تحدد 

ن أالمرجعي للتعامل مع مكونات اإلتجاه أذ أشار عدد من باحثي علم النفس إلى 
، ومن ثم فإن كبير من مكونات الصورة الذهنيةمكونات االتجاه تقترب إلى حد 

محددات ومرجعيات االتجاه تتضمن وتحتوي مرجعيات ومصادر تكوين الصورة 
 الذهنية . 
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تي تدخل ضمن إطار الصورة الذهنية وفي هذا السياق فإن التعميمات ال
 :المكونة لإلتجاه تتحدد في نوعين رئيسيين

: تعد الصورة السياسية من أحدث أنواع الصورة الصورة الذهنية السياسية .1
الذهنية من حيث التعامل مع الجمهور ومن حيث خضوعها للبحوث 
ذا كانت العالقات العامة تؤدي دورا  مهما   والدراسات اإلجتماعية والنفسية، وا 
في بناء الصورة الذهنية للمنظمات والهيئات المختلفة فهي تقوم بالدور نفسه 

، ( )عجوه1في المجتمعات المختلفة )زاب والشخصيات السياسية بالنسبة لألح
(وقد إنتشر مفهوم الصورة الذهنية السياسية في 113م، ص1983

ات المتحدة االمريكية يالخمسينيات من القرن الماضي وخاصة في الوأل
( )خضور، 2).الفرد في الحياة العامة أوهالة الحزب  أوكتعبير عن منزلة 

 (. 10م، ص2002
قد أصبحت نفقات حمالت العالقات العامة في اإلنتخابات السياسية تشكل و 

تحسين الصورة الذهنية  أوبناء  أهميةأرقاما  مذهلة ومبالغ طائلة كدليل قاطع على 
 : الصورة الذهنية السياسية ما يأتي، ومن أهم خصائص السياسية

يد ومساندة أيتؤثر الصورة الذهنية السياسية في دفع سلوك الجمهور إلى ت .أ
( )يوسف، 3العام) أيالحزب وتساهم في تكوين الر  أوالمرشح السياسي 

 . (35-34م، ص2003
نظام  أوحزب  أوتتصف الصورة الذهنية السياسية إذا ما تكونت عن مرشح  .ب

ئا  إلى صورة ذهنية نمطية بمعنى انها تتحول شيئا  فشي أيما بصعوبة التغيير 
 . سياسية

غالبا  ما تعتمد الصورة الذهنية السياسية في صورتها على وسائل االتصال  .ج
 الجماهيري فضال  عن االتصال المباشر. 
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ال تتصف عادة بالميل العاطفي بل تتكون وفق الدالالت المرجعية للفرد  .د
 اإلقتصادية(.  –اإلجتماعية  –)الثقافية 

رى والتي ال يمكن ان : يقوم الدين برسالته الكبالصورة الذهنية الدينية .2
غراضها الرشيدةإال أ ها البناءه و أهداف. وال تحقق الرسالة رهيضطلع بأعبائها غي

على أسسه وقواعده فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه لإلنسان وحب 
 (. 40م، ص1998( )الصدر، 1).الذات المتركز في فطرته

التي تحدد سير االتجاه بمعنى ان الدين يحدد القوانين والقواعد واالنظمة 
( 2).مان وأتباع تعاليم الدينيوتعمل الصورة الذهنية الدينية كأتجاهات تقود إلى األ

 . (87، ص1992)الكندري، 
وعلى هذا االساس فإن الصورة الذهنية الدينية ترسم للفرد اتجاهاته وانماط 

إطار مكونه سلوكه اإلجتماعي إذا ما امتلك صورا  ذهنية دينية كونها لنفسه في 
خصائص الصورة الذهنية ، وفي هذا المجال فإن المكتسب أوالعاطفي  أوالمعرفي 

 : الدينية هي
الصورة الذهنية الدينية صورة نمطية دائما  مع وجود بعض اإلستثناءات والتي  .أ

 . شكل معيارا  عاما  ال ت
فرد الالصورة الذهنية الدينية كإطار مرجعي لإلتجاه الديني يحدد على أساسها  .ب

 . االحكام والقرارات العقائدية
تتسم الصورة الذهنية الدينية بأنها إنتقال للتراكمات المعرفية وفق التفاعل  .ج

 . إلجتماعي )تنتقل من جيل إلى جيل(ا
 . بأنها ثابتة مستقرة صعبة التغييرتتصف الصورة الذهنية  .د

يتصف كل ن للصورة الذهنية أنواعا  عدة أفي ضوء ما تقدم نستطيع القول 
، مما يعني أختالف صيغ ممارسات نها بصفات وخصائص تختلف عن اآلخرنوع م

، بناء الصورة الذهنية المستهدفة أوانشطة العالقات العامة التي تتصدى لتحسين 
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وهناك أنواع فرعية مثل الصورة الذهنية الجامدة والصورة الذهنية المغروسة والصورة 
إطار الصور الذهنية النمطية والصورة الذهنية الذهنية الغائرة والتي تدخل في 

 أو، والصورة الذهنية الخرافية ر في فلك الصورة الذهنية القوميةالوطنية التي تدو 
. وتعد هذه الصور الذهنية ية المتخيلةالوهم والتي تدخل في إطار الصورة الذهن

 . ات ألنواع الصور الذهنية السابقةالفرعية إمتداد
 :هنيةبحوث الصورة الذ

ن إنما إن الفرق الجوهري بين ممارسة العالقات العامة قديما  وممارستها اآل
يعود إلى إستخدام اإلسلوب العلمي في هذا العصر فبعد أن كان الحدس والتخمين 

راء هما الوسيلة التي تستخدمها العالقات العامة في األزمنة السابقة لمعرفة اآل
فراد والجماعات اصبحت هناك طرق دة بين األواإلتجاهات والصورة الذهنية السائ

راء وتلك االتجاهات والصور، ومعرفة الدوافع والمتغيرات التي علمية لقياس هذه اآل
 (. 83م، ص1999( )عجوة، 1).تشكلها والتي تؤدي إلى إحداث تغيير فيها

لذلك فقد كانت المالحظة الذاتية والبداهة الشخصية واالستخدام الضئيل 
لى في حين شهدت المرحلة الثانية الصفة و لعلمي سمة المرحلة األلألسلوب ا

الموضوعية والتطبيق الدقيق للمعرفة التجريبية المرتبطة بالنظريات العلمية والمستندة 
ساليب جمع المعلومات والبيانات عن األراء واإلتجاهات والصورة الذهنية أإلى 

، ويعرف البحث العلمي البحث العلميا يطلق عليه أساليب فراد وبمالمتكونة لدى األ
يلها بأنه العملية المنظمة والموضوعية التي تتعلق بجمع المعلومات وتسجيلها وتحل

 . للمساعدة في إتخاذ القرارات
ما بحوث العالقات العامة فهي استقصاءات دقيقة يمكن التوصل في ضوئها أ

بهدف مساعدة  مشكلة معينة أوإلى معرفة وجهة نظر الجمهور بخصوص قضية 
إقرار السياسات التي تتفق مع مصالح الجمهور وتطلعاته  أوفي حل المشكلة  اإلدارة

 (.77( )جودة، ص2).المنظمة أهداففي سبيل تحقيق 
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ما بحوث الصورة الذهنية في العالقات العامة فإنها تعني دراسة الصورة أ
( 3) .معين مضامين رسائل المصدر في وقت أوالجماهير  أذهانالذهنية في 

 .(54م، ص2003)زويلف،
وقد حققت بحوث الصورة الذهنية في العالقات العامة تقدما  ملحوظا  مصاحبا  

 . لوم اإلجتماعية والنفسية من تطورلما شهدته الع
 : هاأهدافأهمية بحوث الصورة الذهنية و 

ل من هذا الفصل و في ضوء مفهوم الصورة الذهنية الذي ح دد في المبحث األ
حكام التي يتخذها الفرد في إطار صوره الذهنية تحدد اتجاهات القرارات واأل فإن

السلوكية(  –العاطفية  –ن مكونات الصورة اإلتجاه)المعرفية أساس أوسلوك الفرد،وعلى
، فإن بحوث الصورة الذهنية تقترب في كون ذاتها مكونات الصورة الذهنيةتكاد ت

، فضال  عن دخولها االتجاه في علم النفس ية من بحوثابعادها النفسية واإلجتماع
ن قياس اإلتجاهات النفسية أالعام بشكل واسع، ويمكن القول  أيفي إطار بحوث الر 

خطأ الدراسات  أوواإلجتماعية يسهل التنبؤ بالسلوك ويلقي الضوء على صحة 
امل ، وبذلك تزداد معرفتة بالعو زود الباحث بميادين بحثية مختلفةوالبحوث النظرية وي

تجاهاته ( )ولي، 1).التي تؤثر في نشأة الصورة الذهنية وتكونها ومن ثم سلوك الفرد وا 
 (. 142، ص2004محمد، 

إلى أهمية البحوث في ويشير عدد من الباحثين في مجال العالقات العامة 
 ( 181، ص247ص،2000، ( )الجمال، وآخرون 2):ضوء ما يأتي

تظهر البحوث مستويات إدراك الجماهير التي يتعامل معها المصدر  .1
تجاهاتهم  –الهيئة  –المنظمة  –الدولة  –)الحكومة  الفرد( واهتماماتهم وا 

 والصورة الذهنية ومدياتها لديهم ومعرفة الدوافع المؤيدة والمعارضة. 
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ألدلة تزود البحوث القائم بعملية اإلتصال والمخطط للعملية اإلتصالية با .2
والمؤشرات التي يتم في ضوئها إتخاذ القرارات المناسبة ووضع الحلول لموقف 

 ما. 
تضفي البحوث صفة الموضوعية والعلمية على طبيعة العمل والنشاط  .3

 الممارسات العفوية  أوبمعنى األبتعاد عن اإلجتهادات الشخصية  أيالممارس 
على إدراك وفهم المتغيرات البيئية المحيطة  اإلداريةتساعد البحوث القيادة  .4

 .بها
 تعمل البحوث على تقويم األثر الفعلي للبرامج والخطط المنفذة . .5
ساليب أ)تعمل البحوث على تحليل المصدر ودراسته وتقويمه من الداخل .6

 ، األنشطة ...(. ظيم، إتخاذ القرارات، العاملون ، التناإلدارة
يتعرض لنشاط  أوتسهم البحوث في تحديد نوع الجمهور الذي يتعامل  .7

 .  م تحديد نوع الصورة الذهنية لديهالعالقات العامة، ومن ث
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 :االتحادية اإلعالم: وزارةال  أو 
 النشأة: 

، التي تقلبت الوزارة  العريقةخر مسمى اطلق على هذه آهذا هو  اإلعالموزارة 
فقد طرأ الكثير من التغيير والتعديل في بنية هذه الوزارة  ،بين العديد من المسميات

 .قي على عاتقها الكثير من االعباءحتى وصلت الى تكوينها الحالي مما ال
م بدأ العمل اإلعالمي في  1930مع صدور أول قانون للصحافة والمطبوعات في 

حكومة البالد حيث تمركز في مكتب اإلتصال العام التابع للسكرتير اإلداري ل
 السودان وفي أعقاب ذلك أدخلت السينما المتجولة .

م أنشئت إذاعة هنا أمدرمان بعد الحرب العالمية الثانية بنحو  1940وفي أبريل 
سبعه أشهر وفي ذات العام انشئ قسم التصوير الفوتوغرافي في إطار مكتب 

 ثم قسم اإلنتاج السينمائي.….. اإلتصال العام

مي في السودان منذ بداياته األولى بكفاح الشعب السوداني لقد ارتبط الشأن اإلعال
وجاء إنشاء حقيبة اإلعالم بعد اإلستقالل ضمن حقائب … وبقضايا التحرر الوطني

أول وزارة وطنية تنهض بمقاليد األمور في البالد ,وتجسيد معاني اإلستقالل وحدثا  
 دمة للرسالة اإلعالمية.إعالميا  له داللته البليغة والمعبرة عن المكانة المتق

نشأت  –قبل اإلستقالل  –م خالل الحكم الذاتي للفترة اإلنتقالية  1954ففي إبريل 
وزارة الشؤون اإلجتماعية على أنقاض مكتب اإلتصال . لقد أنشئت هذه الوزارة بعد 

م ألول حكومة وطنية في البالد  1954يناير  10أشهر من التكوين الوزاري في 
يد / يحيى الفضلي )من الحزب الوطني اإلتحادي ( منصب وزير حيث تولى الس

 لهذه الوزارة كأول سوداني يتقلد هذا المنصب.
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وفي عهدة دخلت حكومة السودان في شراكة مع مطبعه)ماكوركوديل( اإلنجليزية 
 م ولمدة خمس سنوات. 1955بالسودان عام 

الى السيد / زيادة عثمان أرباب  وعند قيام أول وزارة قومية في البالد أسند امر الوزارة
م ثم خلفه السيد / محمد أحمد أبوسن في  1956فبراير  2)حزب األمة( وذلك في 

نفس العام في شهر يوليو عند سقوط الحزب الوطني اإلتحادي وقيام حكومة ائتالفية 
من حزب األمة وحزب الشعب الديمقراطي)الختمية واألنصار( برئاسة السيد / عبدهللا 

نوفمبر  17خليل هذا وقد استمر أبوسن في هذا المنصب الى أن وقع انقالب بك 
م بقيادة المرحوم ابراهيم عبود حيث تعدل أسم الوزارة الى وزارة اإلستعالمات  1958

 م. 1964والعمل في نوفمبر 

خالل فترة الفريق ابراهيم عبود تولى أمر هذه الوزارة اللواء/ محمد طلعت فريد في 
م وفي عهده تطورت الوزارة تطورا  ملموسا  فبجانب  1962 – 1959الفترة 

المؤسسات التي كانت تشمل مكتب اإلستعالمات المركزي والذي يشرف على 
الصحافة والنشر تم بناء اإلذاعة الجديدة في موقعها الحالي بعد أن كان مقرها ببيت 

 23أ اإلرسال في م كما انشئت إدارة التلفزيون ألول مرة وبد 1958االمانة عام 
م وكذلك من المستحدثات الجديدة في عهده قيام المسرح القومي  1962ديسمبر 

م كما تم ضم قسم المعارض للوزارة في  1959نوفمبر  17الذي إكتمل تشييده في 
 م. 1957م وذلك بعد أن كان يتبع لوزارة الخارجية منذ عام  1959يناير 

ة اللواء / محمد نصر عثمان الى اندالع ثورة م جاء الى كرسي الوزار  1962وفي عام 
م حيث تولى السيد / خلف هللا بابكر أمر الوزارة في الفترة اإلنتقالية  1964أكتوبر 

م,حيث تعدل إسم الوزارة الى وزارة اإلعالم  1965 –م 1964التي أعقبت ثورة أكتوبر 
ن اإلجتماعية وفي تلك والعمل وفيما بعد تعدل اإلسم أيضا  الى وزارة اإلعالم والشئو 

الفترة القصيرة التي لم تتعدى الثالثة أشهر حيث تولى مقاليد الوزارة السيد /صالح 
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م وفي ذات العام شهر يونيو كان السيد /  1965محمود إسماعيل في فبراير 
اللطيف إبراهيم دعبدالرحمن النور وزير للوزارة أعقبة في ذات العام السيد /داؤود عب

 م. 1966عهده التكوين الفعلي للفرقة القومية للفنون الشعبية عام حيث بدأ في 

م تولى السيد / أحمد عبدالرحمن المهدي ثم أعقبه السيد  30/7/1966وفي 
 م ألشهر معدودة. 1967الصادق الصديق المهدي في عام /

دارة اإلعالم الخارجي وذلك بعد إنفصال  تم تأسيس معهد الموسيقى والمسرح وا 
عمل وانضمامها الى وزارة العمل والتعاون الدولي ظلت الوزارة في تلك مصلحة ال

 الفترة تحمل أسم وزارة اإلعالم والشئون اإلجتماعية.

م تغير اسمها الى وزارة اإلرشاد القومي حيث تولى قيادتها  1969بعد ثورة مايو 
ن م واستمر في كرسيها الى أ 1969من عام  25السيد / محجوب عثمان في مايو 

م.حيث  1969من العام  28جاء السيد /عمر الحاج موسى مغيرا  له في أكتوبر 
م وبناء على توصية مجلس وزراء  1970 العامم وفي  1975 فى العامت فترته هانت

ي مؤتمره السادس تم فم  1970يناير  24اإلعالم العربي الذي انعقد في القاهرة في 
 القومي الى وزارة اإلعالم  تعديل اسم الوزارة من اإلعالم واإلرشاد

 م  1973مايو  9ثم الى وزارة الثقافة واإلعالم بناءا على األمر الجمهوري الرابع في 

( حيث أصبحت مصالح وزارة الثقافة واألعالم 807والذي ألغي األمر الجمهوري )
سات )اإلعالم والثقافة واألثار( تتبع الى وزارة الشئون الداخلية وذلك بسبب قيام المؤس

 –القومية المستقلة ألجهزة اإلعالم في صيغة الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون 
مؤسسة الدولة  –وكالة السودان لألنباء  –المجلس القومي لرعاية األداب والفنون 

 للسينما .
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كما تم إنشاء إدارة اإلعالم المركزي كقناه تنسيق بين أجهزة ووسائل اإلتصال 
م وفي أبريل من ذات العام تم إنشاء  1972لمرئي وذلك عام المسموع والمقروء وا

مصلحة الثقافة كما تم التصديق من رئاسة الجمهورية على قانون إنشاء وكالة 
 م. 1973السودان لألنباء في نوفمبر 

م تولى امر الوزارة البروفيسور / أحمد عبدالحليم ثم جاء من  1975وفي اكتوبر 
( هذا وقد صدر في 34م بالقرار رقم ) 1967فبراير  10ي بعده السيد / بونا ملوال ف

م مؤكدا  اهتمام الدولة  1967عهده قانون المجلس القومي لآلداب والفنون عام 
بالثقافة ورعايتها التامة, كما بدأت إذاعة الوحدة الوطنية إرسالها في صباح الحادي 

عة صوت األمة م والتي تغير أسمها فيما بعد إلى إذا  1976عشر من أكتوبر 
م أنشئت إدارة ثقافة  1976السودانية ,لتكون الخدمة اشمل وأعم وفي ذات العام أي 

الطفل, بغرض تقديم أنشطة ثقافية لألطفال أنشئ معهد اإلعالم لتدريب اإلعالميين 
وتعدل اسم إدارة اإلعالم المركزي الى إدارة اإلعالم الداخلي والتي أعتبرت بهذا اإلسم 

 عا  رئيسيا  لكافة أجهزة اإلعالم أجهزة الدولة التنفيذية والدستورية.الجديد مرج

م ثم  1978يوليو  29البروفيسور / على محمد شمو الى كرسي الوزارة في وقد جاء
م بالقرار رقم  1979أغسطس  17د . إسماعيل الحاج موسى في تولى بعده المهام  

تولى السيد / أحمد عبالرحمن   ( بعد ضم الوزارة لوزارة الشئون الداخلية و 441)
…. م1981اإلشراف عليه بحكم منصبه كوزير لوزارة الشئون الداخلية وذلك في عام 

م بالقرار  1/12/1982د . محمد عثمان أبوساق عين وزيرا  للثقافة واإلعالم بتاريخ 
( وذلك بعد تعديل اسمها لتصبح وزارة اإلرشاد واإلعالم القومي بموجب 812رقم )

 ( 810ار الجمهوري رقم)القر 

وفي عهده ايضا  فصلت الخدمات الهندسية من رئاسة الوزارة وضمت للهيئة القومية 
م وأنشئت إذاعة الشعب لربط المواطنين بتاريخهم وأمجاد أمتهم,  1982للتلفزيون في 
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كما أنشئت إذاعة الموسيقى في ذات العام )توقفت فيما بعد إذاعتي الشعب السوداني 
 قى(والموسي

م تولى السيد / محمد خوجلى صالحين قيادة الوزارة وقد تعدل  1983وفي يونيو 
 م الى وزارة والثقافة واإلعالم  1984( لعام 36اسمها بالقرار الجمهوري رقم )

و في عهده تم إنشاء مركز تدريب إعالمي بموجب أمر تأسيس المركز القومي 
اإلذاعات اإلقليمية أنشئت إذاعة م وفي إطار قيام  1984للتدريب اإلعالمي في 

 م1984األبيض عام 

 1986ابريل  – 85م وفي فترة الحكومة اإلنتقالية ابريل  1985وفي انتفاضة ابريل 
 م عين السيد / محمد بشير حامد وزيرا  للوزارة .

م)حكومة الصادق  1986ب( لعام /1هذا بموجب قرار مجلس رأس الدولة رقم )
م.  1986مايو  5السيد / محمد توفيق وزيرا  للثقافة واإلعالم في المهدي( تم تعيين 

وامتدت فترته الى أن جاء الى كرسي الوزارة مغيرا  له السيد / مأمون محجوب سنادة 
م عين  1988مايو  16م )حكومة الوحدة الوطنية الثانية( وفي  1987في يونيو 

هدة ضمت المطبعة الحكومية لوزارة السيد / عبدهللا محمد أحمد وزيرا  للوزارة , وفي ع
 م على أن يشرف عليها الوزير مباشرة. 1988الثقافة واإلعالم اعتبارا  من أول يوليو 

م تولى أمر  1989مارس  26وفي فترة التعديل الثاني لحكومة الصادق المهدي 
 م.30/6/1989الوزارة د.حسين سليمان أبو صالح واستمر حتى ثورة االنقاذ 
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( بتاريخ 12رقم )الجمهوري حيث جاء التعديل االخير لمسمى الوزارة بالقرار 
وتتكون من االمانة العامة للوزارة  اإلعالمم فأصبحت تسمى زارة 2014ر ياين 28

والوكيل اضافة  لإلدارات الرئيسة المعنية ووزير الدولة والتي تتكون من مكتب الوزير 
 : وهي الوزارةبالتنسيق بين مختلف هيئات 

 .اإلداريةالعامة للشئون المالية و اإلدارة -
 .لعامة للتخطيط والبحوث والمتابعةا اإلدارة -
 .العامة لالعالم والنشر اإلدارة -
 .العامة للمعلومات اإلدارة -

 : ما الهيئات الرئيسية فهيأ
 .والتلفزيون لإلذاعةئة السودانية الهي .1
 وكالة السودان لالنباء. .2
 .االتصال والتدريب االعالميلعلوم اكاديمية السودان  .3
 (24م، ص2015، اإلعالم)كتاب مرشد وزارة  .الخارجي اإلعالم مجلس .4
 : الوزارة أهداف
 تطوير بنية اعالمية قوية. 
 اإلعالمأجهزةتكوين شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يختص ب. 
 اإلعالميةجهزةاألعالميا  والعمل على تمليك إ جواء السودانية تغطية األ 

 .لمواطنينلكال
 :السياسات العامة للوزارة

وسن  اإلعالمتشجيع االستثمار في مجال السياسات الو ضع الهياكل والنظم و  .1
 .لقطاعات المجتمع اإلعالمأجهزةالقوانين وتمليك 

 والمعلوماتية.اإلعالمكفالة التنافس الحر في مجال  .2
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والتسامي على  اإلعالميةاعتماد المسئولية االجتماعية كموجه للسياسة  .3
 .والتقاليد الحسنةاألعراف ، واحترام العصبيات وتقوية االنتماء القومي

. رفعا  للوعي القومي علوماتيةمتجاه التنمية التقنية والإالعام في  أيالر  تقوية .4
وتبصير المعلوماتية نتجات التقانية وتطبيقات صناعة ماستخدام ال أهميةب

 .عن هذه االستخدامات والتطبيقاتة السالبة الناتج هالمجتمع بأخطار 
رة دون ياجابي في التعامل مع الثقافات المغيانتهاج سياسة االنفتاح الرشيد واإل .5

 .تفريط أوإفراط 
جابية في عملية التنمية وعلى البذل واالنتاج يالحث الشعب على المشاركة ا .6

 وا عالء قيمة العمل.
 :مالمها
لى برامج إوسائلها ومتابعة ترجمتها و  اإلعالماقتراح سياسات خطط  .1

 شراف على تنفيذها وتقويمها.ومشروعات واإل
ا القومية وكافة ياالبالد وخارجها بمختلف القض لإعالم المواطنين داخ .2

 .لثقافية محليا  اقليميا  ودوليا  االحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية وا
 .واالنتماء وتعميق القيم الدينية وترسيخ مفهوم الهوية اإلعالمأجهزةتوظيف  .3
ات السودانية والفرص المتاحة في ميادين  االقتصاد والمال يبراز االمكانإ .4

 .طبيعي بالسودانوالسياحة وعكس التنوع الثقافي وال
 .ة السياسة الخارجية والتبشير بهاخدم .5
ة والثقافية االجتماعيو اطنين لخدمة التنمية االقتصادية و استنهاض همة الم .6

 .بداعا عالء قيمة اإلو 
بداء االراء  أيمتابعة اتجاهات الر  .7 تاحة فرص التعبير وا  وتوسيع العام وقياسة وا 

 .اإلعالمدائرة المستفيدين من خدمات 
 .تطويرها اإلعالمتحديث وسائل  .8
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 .اإلعالمالبشرية العاملة في مجال الكوادر تاهيل وتدريب  .9
ات االقليمية والمنظمات والهيئير العالقات الخارجية مع الدول و تنمية وتط .10

 .والدولية ذات الصلة
 : االختصاصات

حزم لمواكبة المستحدثات التقنية بتطبيق ال اإلعالمالتطوير المستمر لمنظمات  .1
 .التقنية

لتحقيق  اإلعالموضع االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج في مجال  .2
قاليم الدولة وسالمة دة اوحو معاشة و اطن و من المأالدولة من حيث  أهداف

 .اراضيها
وبناء مجتمع  المعلوماتيةرفع الوعي الوطني الرسمي والشعبي بمعاني صناعة  .3

 المعلومات.
الثقافية والتبشير  وموروثاتهتوجهاته الحضارية و دان ومكوناته و التعريف بالس .4

 .والعالم وتمليك الحقائق للجماهيربدورة الحضاريفي المنطقة 
، اإلعالم)مرشد وزارة  .لسودان بالوسائل التقنية الحديثةربط كل اقاليم ا .5

 .(32م، ص 2015
 
 
 
 

  



135 
 

 اإلعالمالهيكل التنظيمي لوزارة 
 (39، ص 2015، اإلعالم)مرشد وزارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الوزير

 مستشار الوزير المكتب التنفيذي للوزير 

 لناطق الرسميا

 وزير الدولة

االدارة العامة 

للتخطيط  

والبحوث 

 والمتابعة

االدارة العامة 

 لالعالم والنشر

االدارة العامة 

للشئون المالية 

 واالدارية

 وحدة امن المنشأت

 وحدة المراجعة الداخلية

 وحدة التطوير االداري

 المكتب التنفيذي للوكيل

 المكتب التنفيذي لوزير الدولة 

 العالقات 

 العامة

 الوكيل

االدارة العامة 

 للمعلومات
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 :المكاتب التنفيذية
 :المكتب التفيذي للوزيرأ/ 

وزير المدخل الرئيسي والواجهة التي تتم من خاللها، ليعتبر المكتب التنفيذي ل
ة للوزير ومعالجتها حسب دكافة المعامالت حيث يتم استالم كافة المكاتبات الوار 

 .اإلعالماختصاصات ومهام وزارة 
 : هدافال (1

 المهام بيسر.وانجازات المباشر  األعمالالتنسيق وحسن برمجة كافة  .أ
االشراف على انسياب كافة المعلومات والمعامالت للجهات المختصة والتاكد  .ب

 داعها في الوقت القياسي.أيمن 
ذات الصلة  والوحداتالدورية لكافة الجهات  األداءاالطالع على تقارير  .ج

الملخصات التنفيذية الطالع السيد الوزير بعد التوصية و داخليا  وخارجيا  
 بشأنها.

الدراسات والموضوعات المتعلقة  عداددارات المختلفة إلالتنسيق مع اإل .د
 .عالم بغرض تعزيز االصالحات المؤسسيةباإل

العمل الدءوب المرتكز و العمل على خلق بيئة مؤسسية تتسمبروح االبتكار  .ه
 على روح القانون وشفافيتة.

 :المهام واالختصاصات (2
 خارجيا .أو استالم المكاتبات الواردة للسيد الوزير من خارج الوزارة داخلي .أ

 شراف السيد الوزير.إفرز وتصنيف المكاتبات التي تقع مباشرة تحت  .ب
 المكاتبات االخرى لالدارات والجهات المختصة بالوزارة.تحويل  .ج
معالجة المعلومات والبيانات الواردة من دراسات وتقارير فنية مختصة بناء  .د

 على توصيات السيد الوزير.
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الدورية عن سير العمل وتشمل كافة االنجازات المتعلقة  األداءتقديم تقارير  .ه
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمهام واختصاصات الوزارة من جهة ومتابعة 

 اإلعالم، خاصة فيما يتصل بقطاع خرى أواللجان الفنية المختصة من جهة 
 .في مجلس الوزراء

 .يم وترتيب اجتماعات السيد الوزيرتنظ .و
وتصنيفها وفق االسس حفظ المكاتبات الرسمية الواردة ونسخ المكاتبات  .ز

 .المعملول بها
 :المكتب التنفيذي لوزير الدولةب/ 

 المهام واالختصاصات:( 1
تقديم وتنظيم المكاتبات التي تردلوزير الدولة وحفظ سجالت خاصة بها  .أ

 وتامينها والحفاظعلى سريتها.
 ملخصات المكاتبات الواردة لوزيرالدولة والتعليق عليها. إعداد .ب
 تنظيم االتصاالت والمقابالت الخاصة بوزير الدولة. .ج
محاضراالجتماعات  ا عدادا وزير الدولة و تقديمالمعلومات والوثائق التي يطلبه .د

 والقرارات التي تصدر تبعا  لذلك.
رسال توجهات وقرارات الوزير للجهات  أعمالشراف على اإل .ه السكرتارية وا 

 المعينة ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير عنها للوزير.
 مهام ذات عالقة يتم تكليفه بها من وزير الدولة.أي .و
 للوكيل:المكتب التنفيذي ج/ 

 :مهام واختصاصات المكتب التنفيذي (1
على ، وعرضها ذا لزمإ، تعليق عليهااستالم المكاتبات الواردة وتنظيمها وال .أ

 . الوكيل والمحافظة على سريتها
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تي يصدرها الوكيل للجهات شراف على ارسال المكاتبات والتوجيهات الاإل .ب
 .المعنية

 .الوكيلات والوثائق  التي يطلبها تقديم المعلوم .ج
 األعمالعلى سكرتارية الوكيل في جانب الطباعة والتصوير و  شرافاإل .د

 .خرى المكتبية األ
 .ن مع الجهات المعنيةأو تنظيم وتنفيذ واستقبال وضيافة زوار الوكيل بالتع .ه

 االدارات العامة والوحدات التي تتبع مباشرة للسيد الوكيل :( 2
 .اإلداريةالعامة للشئون المالية و اإلدارة .أ

 .العامة لالعالم والنشر اإلدارة .ب
 العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة. اإلدارة .ج
 .العامة للمعلومات اإلدارة .د
 .اإلداري وحدة التطوير  .ه
 .العالقات العامة .و
 .المراجعة الداخلية .ز
 .من المنشاتأوحدة  .ح

 :اإلداريةالعامة للشئون المالية و اإلدارة( 3
 : هدافال* 

العمل  إجراءاتومراقبة تنفيذها ومتابعة  اإلداريةوضع السياسات المالية و  .1
 .دمات والصرف على موازنات الوزارةوالخ اإلداري 

 .دوات المكتبيةد واألر التخزين والصرف للمعدات والموا أعمالتخطيط وتنفيذ  .2
ين ولوائح وقوانين شراف على الوظيفة العامة وتطبيق شروط خدمة العاملاإل  .3

 .الخدمة العامة
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المالية باالمانة العامة للوزارة حسب القوانين  اإلجراءاتتخطيط وتنفيذ رقابة   .4
 تحكم ذلك .التي واللوائح والنظم 

وانشطة الخدمات باالمانة  اإلداري التخطيط واالشراف على كل العمل   .5
 العامة. 

 المهام واالختصاصات :* 
 الخاصة بالشئون المالية بالوزارة . األعمالاالشراف على جميع  .1
 مقترحات الميزانية العامة للوزارة بكل فصولها وتقديمها لوزارة المالية . إعداد .2
 تنفيذ الميزانية بعد اجازتها . .3
 االشراف على شئون العاملين  .4
لكات الوزارة الثابتة والمنقولة لضمان حسن تاالشراف على كافة مم .5

 استخدامها. 
 الوزارة وعرباتها . أجهزةلمباني ومعدات و إجرا ء الصيانة  .6
 حركة النقل بالوزارة . إدارة .7
 االشراف على المخازن ومتابعة صرف االدوات والمواد . .8
الحسابية والمالية ومتابعة الصرف وفقا  للبنود  األعمالالقيام بكافة  .9

 ة في الميزانية والئحة المالية والمحاسبية .صصالمخ
ن داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذها مع الجهات خطة تدريب العاملي إعداد .10

ذات الصلة واالشراف على المتدربين ومتابعة سير البرامج الدراسية مع 
 جهات االختصاص .
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 اإلداريةالعامة للشئون المالية  لإلدارةالهيكل التنظيمي 
 (42، ص2015، اإلعالم)مرشد وزارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مدير عام االدارة

 الشئون االدارية الحسابات شئون العاملين

 التدريب

 الخدمات االجتماعية
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 :شئون العاملين إدارةأ/
 :واالختصاصات هدافال/1

 ور مواجهات الميزانية شل من خالل منو مقترحات ميزانية الفصل األ إعداد
العام وعكس الذي يصدر سنويا  من وزارة المالية ومراقبة الصرف عليها خالل 

 .رات التي تحدث خالل العام الماليالتغي
 عاملين بالهيكل تطبيق قوانين ولوائح ومنشورات شئون الخدمة تجاه ال

 .التنظيمي للوزارة
 خرى(أبدالت  أيات و و ، عالالعاملين )تعينات، ترقيات إجراءاتالقيام ب. 
 واقع الئحة  الوحدة فيما يختص بشئون االفراد من ستقديم المشورة الفنية لرئي

 .م1994وقانون الخدمة العامة لسنة م 1995شئون الخدمة لسنة 
 تسوية معاشات العاملين اللذين تنتهي خدمتهم بسبب المعاش  إجراءاتالقيام ب

 .الخ.الوفاة.. أوالفصل  أواالستقالة  أواالجباري 
 راك في مجالس المحاسبة والجزاءاتاالشت. 
 والوظيفية بالوزارةكل التنظيمية المشاركة في الهيا. 
 تكليف من قبل رئيس الوحدة أيالقيام ب. 
 الشئون الحسابية : إدارةب/
 المهام واالختصاصات :/1

  المالية والمحاسبية الصادرة من  اإلجراءاتتنفيذ الميزانية المجازة حسب نظم
 .االختصاصجهات 

  امر الصرف حسب النظم المعتمدةأو التوقيع على. 
 لصرف من بنود الميزانية المختلفةاالحصائية عن موقف اقارير الت إعداد. 
 اإلجراءاتندات حسب نظم ستالحفظ والتوثيق للم إجراءاتالمة التاكد من س. 
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  المختلفة بما في ذلك الحساب الشهري  اإلجراءاتالتأكد من القيود و
اإلجراءات والحسابات الختامية وذلك لضمان االلتزام والتطبيق السليم لالئحة 

 (49، ص 2015، اإلعالم)مرشد وزارة  .المالية المعتمدة
 :اإلداريةالشئون  إدارةج/
 المهام واالختصاصات:  /1

  مانة العامة في مجاالت باأل اإلدارةاالشراف على تخطيط وتنفيذ برامج عمل
 .لمباني والخدمات والترحيالتالمكاتب وا إدارة

 توزيعةشراف على موحد للعمال واإلالكشف ال إدارة. 
  مظهر العام لهاالاالشراف على مباني االمانة العامة ومتطلبات صيانتها و. 
 شراف على االثاثات والمعدات وتوزيعها على االدارات باالمانة العامة اإل

 .والمحافظة عليهاوصيانتها 
 امر الصرف أو دار صشراف على المشتريات ومخزون االدوات المكتبية وا  اإل

ة بتطبيق صالخا اإلجراءاتمنها حسب السياسة العامة واالشراف على تنفيذ 
 .الخ...فيما يخص الحضور واالنصراف اإلداري نظم العمل 

 .التامين على العربات والممتلكات العامة لالمانة العامة 
 تحسين بيئة العمل. 
 مات الكهرباء والمياه والتلفوناتاالشراف على توفير خد. 
 التدريب والبعثات: إدارةد/ 
 :المهام واالختصاصات /1

 جهات في مجال التدريب.ركة في وضع السياسة العامة والمو المشا 
 الدراسات والخطط الخاصة بتخطيط  ا عدادواالشراف على تخطيط و  اإلعداد

 .اإلعالمالقوي العاملة في مجال 
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  وضع البرامج والخطط التي ترمي الى تنمية وتطوير الموارد البشرية في
 .اإلعالممختلف مجاالت 

  والتعرف على إمكانياتها الخارجية حصر وتصنيف كل مراكز التدريب
 .بيانات عن برامج عملهاالالتدريبية وحفظ 

 امة لمختلف تخصصاتها وضع االحتياجات التدريبية بالتنسيق مع االدارات الع
 (53، ص2015، اإلعالم)مرشد وزارة  .وفئات العمل

 :العالقات العامة إدارةهـ/
 :هدافال/1

 .قررةتخطيط وتنفيذ نشاط العالقات العامة حسب السياسة العامة الم .1
 .ذ نشاط العالقات العامة الداخليةتخطيط وتنفي .2
 .التكافل االجتماعي بين العاملين بث روح .3
 .الصحف ط ومتابعة وتنسيق العمل معتنشي .4

 :المهام واالختصاصات/2
 .اإلدارةاحتياجات العالقات العامة من معينات عمل  إعداد .أ

العالقات وضع الخطط والبرامج التي تهدف الى توثيق وتقوية العالقة بين  .ب
 .خرى ذات العالقة داخليا وخارجيا  العامة والجهات اال

 .اإلدارةالمشاركة في وضع خطة عمل االمانة العامة فيما يلي اختاصات  .ج
 .داخليا   اإلعالمأجهزةحف و صمع ال اإلعالميةتنشيط ومتابعة العالقات  .د
وضع الخطة للعمل على توثيق العالقة مع الصحف بتنظيم لقاءات  .ه

حفية بغرض ترقية وتطوير صوالمؤتمرات ال اإلعالميةالصحفيين عبر المنابر 
 .في بالتنسيق مع الجهات ذات الصلةحصالعمل ال

العمل على توطيد العالقات االجتماعية خاصة التكافلية بما يساعد على خلق  .و
 .صالح لتقوية الصالت بين العاملينمناخ 
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االهتمام بالجوانب االجتماعية من عمل ترفيهي وجمعيات دعوية لتنمية  .ز
 الصالت بين العاملين.

 :والبحث والمتابعة العامة للتخطيطاإلدارة
 :هدافال/1

والرد على  األداءالتخطيط العام للوزارة وتنسيق ومتابعة الخطط وتقارير  
 (55، ص2015، اإلعالم)مرشد وزارة  .تقارير المطلوبة من مجلس الوزراءال
 :الختصاصاتالمهام وا/2

ير أيالخطط السنوية الخاصة بمؤسسات الوزارة وفقا  للمع إعداداالشراف على  .أ
 .والمواصفات الفنية

 .اتها االتحادية والوالئيةئالتنسيق بين الوحدات التابعة للوزارة وشركاتها وهي .ب
 .لوزارات ومتابعة سير العمل بهارصد االنشطة والبرامج الخاصة بعمال .ج
الوزير  /متابعة تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والتوجيهات الصادرة من السيد .د

 .والسيد/ الوكيل
 .نجازات لوحدات الوزارة المختلفةواال األداءة تقارير تنسيق وكتاب .ذ
ات وذلك يفتح قنوات اتصال مع وزراء الشئون االجتماعية والثقافية بالوأل .ر

تنشيطا  لدور الوزارة في مجال التخطيط والبحث والمتابعة للمسائل القومية 
وتقديم االستشارات والمساعدات الفنية لتنفيذ الخطط القومية في مجال 

 .اإلعالم
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 :العامة لالعالم والنشر اإلدارة
 :هدافال/1

 الخطط والبرامج التنفيذية النشطة الوزارة في مجاالت المطبوعات  إعداد
 .توثيق واالرشفة والبحوث والترجمةوال

 جاالت بشقيها الورقي وااللكترونيتوفير المعلومة المطبوعة في كافة الم. 
  نشاء قاعدة بيانات تقليدية كوتطوير المتنشيط التوثيق واالرشفة العلمية تبة وا 

 .لكترونيةا  و 
 :المهام واالختصاصات /2

 نشطة المطبوعات.أمقترحات لبرامج ومشروعات تهدف لترقية وتطوير  إعداد 
 فالم واقراص أنتاج االصدارات الرسمية والدورية من كتب ومطبقات ودوريات و إ

 مدمجة وغيرها.
 ن أو الخطط والبرامج التي تهدف الى ترقية وتطوير المطبوعات بالتع إعداد

 .ات ذات الصلة داخل وخارج الوزارةوالتنسيق مع كافة الجه
  وغيرهم من الشراح  اإلعالمتوفير المعلومة للعاملين بالوزارة وطلبة كلية

 .المطبوعات واالرشيف والمكتبة إدارةوطالبي العلم عبر 
  تيب المعلومة وتيسير الحول للتوثيق واالرشفة العلمية لتر السعي لخلق نظام

 .عليها
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 العامة لالعالم والنشر لإلدارةالهيكل التنظيمي 
 (57، ص 2015، اإلعالم)مرشد وزارة 

 
  

 
 
 

  

 العامة لالعالم والنشر الدارةا

لمطبوعاتا شئون الواليات  الرصد والمتابعة 
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 :بةالمتبعة الستخدام المكت اإلجراءات
الكتب ذ تمتلك عدد من إ، ة مرجعية لكل الباحثين والدارسينتعتبر المكتب .1

وتقنية المعلومات،  اإلعالم، خاصة في مجال والمراجع والدوريات المهمة
 . خرى إضافة لمناحي العلوم األ

 . اإلعالمالعضوية تعطي لكل العاملين باالمانة العامة بوزارة  .2
لالستفادة من المكتبة نذكرها  سس وضوابط تتبعأبة لغير العاملين هنالك سبالن .3

 : في
باحث معنون للمدير العام احضار مكتوب رسمي من الجهة التي يمثلها ال .أ

 .لإلدارة
 .تخدام داخل المكتبة ويمنع خروجهاجميع الكتب والمراجع لالس .ب

 :العامة للمعلومات اإلدارة
 :هدافال /1

 وب مستخدما اللغة سطة الحاسبرامج معالجة المعلومات المطلوبة بوا إعداد
 .الرمزية

 وبة حسب احتياجات العمل بالوزارةتخطيط وتنفيذ برامج الحاسوب المطل. 
  مانة مع بعضها البعض بالشبكة االلكترونية وربط العامة باألاإلدارات ربط

 .مانةالهيئات المختلفة باأل
 :المهام واالختصاصات /2

  بناء نظم قادرة على توفير المعلومات االساسية التي تعين متخذي القرار في
 المجالين السياسي والتنفيذ.

  القومية والمتطلبات التنفيذية  هدافاألإنشاء قواعد المعلومات التي تخدم
 .لإلدارة
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 على المعلومات ودعم الجهود المبذولة لنشر تقانة المعلومات  أهميةالتعريف ب
 .االتحادي والوالئيالمستويين 

 ا  توجها  الفاق توظيف االمكانيات المعلوماتية المتوفرة بالسودان تاريخيا  وثقافي
 .المستقبل الواعد

  : اقتراح وصياغة الخطة الداخلية للمعلومات التي تتضمن االتي 
 .اإلداراتكة تربط كل بإنشاء ش (1
توفير قواعد بيانات الستيعاب عمل كل االدارات في سياق جهود   (2

 .اإلداريةحوسبة النظم 
 .عن السودان في كل مجاالت المعرفةملفات معلومات وافية  إعداد (3
 .السابقة هدافإنشاء مواقع على الشبكة العالمية للمعلومات لتحقيق األ (4
واالسهام بفعالية لكترونية االسهام بفعالية في انجاز مشروع المكتبة اإل (5

 .لكترونيةانجاز مشروع الحكومة اإلفي 
مع تدريب العاملين وتزويدهم بالمعرفة الضرورية والكافية للتعامل  (6

 .تقانة العصر والحواسب الرقمية
 :مكتب الناطق الرسمي

 :  هدافال/1
ذات الصلة ومتابعة ما  جهزةتوحيد الخطاب الرسمي للدولة والتنسيق بين األ 

 .اإلعالمأجهزةينشر ويبث عن الدولة في 
 المهام واالختصاصات: /2

   الدولة المختلفة للتعبير عن الخطاب الرسمي  أجهزةالقيام بمهام التنسيق بين
 .على المستويين الداخلي والخارجي للحكومة

 ن أو المحلية والعالمية والتع اإلعالمجهزةنشاء قنوات فاعلة لتوفير المعلومات ألإ
 .صال الرسالةأيمعها لتسهيل مهمتها ومهمة الدولةفي 
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 والصحافة العالمية والمحلية وتحديد  اإلعالمدور في وسائط أيالرصد لكل م
 .ل االعالمي على مصالح البالدأو انعكاسات التن

  ا يألة لقضأو وتن اإلعالمتزويد صناع القرار بالتقارير الدورية عن اتجاهات
 .البالد

  المضادة للسودان والتوصية بشأنهاالقيام بمهام االستشعار للحمالت. 
 رسمي لتوحيد الخطاب التنسيق بين الجهات التي لها ناطق. 
 ووزارة الخارجية واالعالم الخارجي بشأن التنسيق مع رئاسة الجمهورية ،

 .ية والعالمية وتحديد سقف للصحفينالمقابالت الصحفية والمحل
 المراجعة الداخلية :

 :هدافال/1
بما يحقق حسن التصرف في  اإلداري تحقيق االنضباط المالي والمحاسبي و   

 موارد الدولة وتنفيذ الموازنة بالوزارة.
 :المهام واالختصاصات /2

 برامج وخطط المراجعة الداخلية إعداد. 
   االشراف على مراجعة الدفاتر والمستندات المالية والمحاسبية وفحصها في

 .المتها ومطابقتها للوائح الماليةسبيل التأكد من س
  وفقا  لالئحة  اإلجراءاتمراجعة بنود المصروفات المختلفة للتأكد من تطبيق

 .المالية
 المالي والحسابي للوزارة وتقديم التوصيات  األداءتقارير دورية عن  إعداد

 .جة القصورأو لمعالجة السلبيات و 
 ن على حسين استغالل موارد الدولةانفاذ الرقابة لالداء بغرض االطمئنا. 

 
 



150 
 

 :اإلداري وحدة التطوير 
 :هدافال /1
العليا  اإلدارةلإلدارات داخل الوزارة بالتنسيق مع  اإلداري األداءتحسين   

 )الوكيل(.
 :المهام واالختصاصات /2

  العمل باالدارات  ا جراءاتمن بحوث ودراسات وتنشيط و  اإلداريةتقديم الخدمات
 ووحدات الوزارة.

  وما تفرزة الممارسة  اإلداري تقديم المشورة الفنية للوكيل في مجال التنظيم
 .ت ومهام الوحدات التابعة للوزارةالعلمية في شأن تنفيذ اختصاصا

 والخدمات لتسهيل العمل الخاص باداء المكاتب  اإلداريةن مع الشئون أو التع
 .اء المالئمة وبيئة العمل الصالحةبغرض تهيئة االجو 

 :من المنشأةأوحدة 
 :المهام واالختصاصات /1

  موال ووثائق ألى ضياع إسطو يؤدي  أيالحفاظ على الوزارة بحراستها من
 .الوزارة

   الزوار خالل ساعات وضع الضوابط الالزمة للدخول والخروج للعاملين و
 .العمل الرسمية

  مراجعة المعدات والتوصيالت الكهربية والتاكد من وجود معدات السالمة من
كهربية عند انتهاء الدوام ال جهزةكد من اغالق األأاالطفاء والت أجهزةمواد و 
 .الرسمي

  من المنشأةأوالمحافظة علىلخاصة سس والضوابط اوضع األ. 
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 :المقطاع االع
 :والتلفزيون لإلذاعةهيئة القومية : الال  أو 
 :النشأة /1

والتلفزيون  لإلذاعةوالتلفزيون في الهيئة السودانية اإلذاعةل قانون لدمج أو صدر 
صبحت لها شخصيتها االعتبارية أو  اإلداري الظل لتقصير م وذلك 1981في عام 

. ثم تعدل ولة عن البث االذاعي والتلفزيونيالوزير وهي مسئالمستقلة تحت إشراف 
م تم إصدار قانون يلقي قانون الهيئة 1991م وفي عام 1989القانون في العام 

والهيئة القومية  لإلذاعةوالتلفزيون وبموجبة تم انشاء الهيئة القومية  لإلذاعةالسودانية 
 لإلذاعةلهيئة السودانية م والذي اجيز فيه قانون ا2001للتلفزيون حتى عام 

( من قانون 5، وعمال  بأحكام المادة )لتشمل قطاعي اإلذاعة والتلفزيون  والتلفزيون 
والتلفزيون  لإلذاعةة م صدر امر تأسيس الهيئة السوداني2003الهيئات العامة لسنة 

 .م2004لسنة 
 :الهيئة أهداف/2

 .العام بالدولة األداءا و أيتوفير المعلومات للجمهور حول القض  .1
دارةبسط الثقافة الديمقراطية للمجتمع و   .2  االخر. أيالعام والر  أيالحوار مع الر  ا 
مية والصحية ة بالبرامج التعليأيتبني استراتيجية مكافحة الفقر من خالل العن  .3

 .والتوجيهية والبيئية
ة باالعالم التنموي من خالل بناء القدارات وكشف االمكانات ومتابعة أيالعن .4

 .المشروعات
 .بسط الثقافة الوطنية الجامعة  .5
تقوية عالقات السودان الخارجية والعمل على خلق الوعي التكاملي مع   .6

 .السوداني في كافة انحاء العالم اإلعالمالشعوب ونشر رسالة 
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 والتلفزيون لإلذاعةالهيكل التنظيمي للهيئة السودانية 
 (62 ، ص2015، اإلعالم)مرشد وزارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المدير العام

 قطاع االذاعة

 التدريب وبناء القدارات

 العالقات الدولية وحدة االمن

 العالقات العامة االدارة القانونية

 المكتب التنفيذي الداخليةالمراجعة 

 المعلومات والبحوث والتخطيط قطاع التلفزيون القطاع الهندسي الشئون المالية واالدارية القطاع االقتصادي
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 : اإلذاعةقطاع  -أ
 النشأة :

م، وفي عام 1940من العام  ل من ابريلو السودانية في األ اإلذاعةبدأت 
م بدأت بنقل 1953ل إذاعة من داخل االستديو وفي عام أو ، نقلت م1950

عقب االستقالل  اإلذاعة، ثم توسعت خارج االستديو ، والسياسة منالمناسبات القومية
 .تغطي كل السودان والعالم الخارجيل

 :المهام واالختصاصات
 ساط من حرموا التعليم بأسلوبها المفهوم والواضح.أو نشر الوعي والمعرفة في  .1
ترفيهية يكسوها االلتزام  ةاالرتقاء بالذوق العام من خالل ما يقدم من ماد .2

 االخالقي .
لها في أو خالل طرح البرامج المختصة بالمجال، وتنالصحي من التثقيف  .3

قالب يسهل معه اكتساب الثقافة الصحية وبعيدا  عن المصطلحات الطبية 
 .قطاعات ريفية ومدنية على حد سواءالمعقدة ، باعتباره الخطاب يشمل 

اطالع المستمع على ما يرد من اخبار من خالل مصادرها المتعددة داخل  .4
 .لمستمع على علم بما يدور من حولةيكون اوخارج السودان حتى 

لقوالب السلوكيات السيئة والضارة بالمجتمع من خالل او محاربة العادات  .5
 .المختلفة كالدراما وغيرها

 .نشر الفضائل .6
 .لرجوع الى الجذور وربطها بالواقعالحفاظ على الهوية السودانية با .7
لمسئولين ذوي الصلة ا االتية التي تهم المستمع باستضافة ايامعالجة القض .8

 .ن وجدتإجاد الحلول للمعضالت أيومناقشتهم ومن ثم 
المساهمة في تربية االجيال بطرح المواضيع التربوية التي تهم كل بيت  .9

 .لة سد القصورأو سوداني ومح
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 –خالل البرامج العلمية المختصصة )قانون التثقيف المعلوماتي من  .10
 ( ..الخ..-اقتصاد 

 :التدريب
خارج السودان تحتوي على و في مجال التدريب لها عدة دورات تدريبية داخل  

 ع التدريب في المجاالت االتية:مختلف انوا 
 تحرير االخباري واإلعداد االذاعيال. 
 التقديم والربط واالخراج. 
 الحاسوب والمعلوماتية. 
 اللغات العربية واالنجليزية. 
 والتخطيط والتنسيقالتجويد. 

 :وااللياتالوسائل ( 1
التي تعتمد على  جهزةالدخال التقنية حيث بدأت باستجالب األ اإلذاعةسعت  

 جابيا  على سرعة البرامج االذاعية الصوتية .أينظام المسارات مما اثر 
 :شبكة االخبار( 2

دخال برامج تحرير االخبار وهو عبارة عن برنامج حاسوبي إعملت على  
االلتقاط  نيا  عن طريق شبكة حاسوبية تبدأ من مرحلةالنتاج المادة االخبارية الكترو 

 .وتنتهي عند مرحلة البث
 الشبكة الصوتية: (3

ذاعي بواسطة للعمل اإل البرامج الحاسوبية المصصمة خصيصا   مجموعةهي 
بط هذه البرامج بعضها البعض بشبكة حاسوبية وبفضلها ر شركة فرنسية حيث ت

 .ليهاإتمتاز بسرعة الوصول و تصبح متاحة 
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 :قطاع التلفزيون  -ب
 : النشأة   

 اإلذاعةم من استوديوهات 1962ل بث تلفزيوني في السودان في عام أو بدء        
م تم افتتاح محطة االقمار 1996-1995بامدرمان، وتم افتتاحة رسميا  في عام 

 .لتابعة للهيئة القومية للتلفزيون الصناعية ا
 : ام واالختصاصاتالمه 

   ة سالمة أيوحمالقومية المدافعة عن السودان وقيمة الفاضلة ومصالحة
 .القومي هواذدهار اقتصاد المجتمع

 في حفاظا  على الذاتية السودانيةرفع همم المبدعين وحفزهم للتميز الثقا. 
   داني المرئي لكافة انحاء العالمو الس اإلعالمنشر رسالة. 

 القطاع الهندسي:    
 :واالختصاصاتالمهام 
 .وتوفير الوسائل لتسيير العملالمطلوبة تقديم الخدمات الهندسية والفنية  .1
صيانتها و والمعدات بالهيئة  جهزةداء كل األأشراف المباشر على اإل  .2

 .وتحديثها
 .خرى التنسيق مع القطاعات األو ر أو التخطيط للمشروعات الهندسية بالتش  .3
لفزيوني الفضائي على مستوى ذاعي والتشراف العام على شبكات البث اإلاإل .4

 .القطر
 .التدريب إدارةريبهم بالتنسيق مع العمل على رفع قدرات العاملين وتد .5

 :القطاع االقتصادي
 : المهام واالختصاصات 

 والمالي للهيئةاالقتصادي للعمل  اإلدارةشراف و اإل. 



156 
 

 الي واالقتصادي للهيئةمالمستشار ال. 
 عليها التحصيلرادات الهيئة ومتابعة أيإدارة. 
  رادات الهيئةأيالتخطيط واالهتمام بتنمية. 
  دارةتخطيط و  .راداتيصول وفائض اإلاستثمارات الهئة في األ ا 
 راداتيابتكار مصادر جديدة لأل. 
 الحصول على التمويل ومتابعته. 
 نفيذ مشروعات الهيئة االستثماريةت. 
 التجاري االعالن  إدارة. 
  هيئةلالرسم مقابل بعض الخدمات التي تقدمها اتحصيل. 
 همات واستثمارات الهيئة الخارجيةمتابعة الشركات التابعة للهيئة وكذلك مسا. 
  خرى في المجاالت المالية الشئون المالية والقطاعات األ إدارةالتنسيق مع

 .واالقتصادية
 تعامل معها الهيئةمتابعة البنوك والمؤسسات المالية التي ت. 
 ة مع الهيئات والمنظمات الخارجيةعالقات الهيئة االقتصادي تنسيق. 
 نتاج وبرامج التخطيط والتنفيذ لمشروعات وشركات الهيئة في مجاالت اإل

 .جهزةاأل
 برام العقود واالتفاقات الالزمة لتنفيذ مشروعات الهيئة وفقا  للشروط التي إ

 .العليا اإلدارةتحددها 
  هغراضأ لتحقيق  ة  مناسبيراها ضروريا   ال أخرى أعم أيمباشرة. 

 
 
 
 



157 
 

 عامة للمعلومات والبحوث والتخطيط:  ال اإلدارة
 : المهام واالختصاصات

 اإلذاعةالمستمعين حول البرامج في  أيالبحوث الميدانية لقياس ر  إجراء .1
والتلفزيون للتعرف على عادات وميول ورغبات واحتياجات المستمعين 

 .اتيوالمشاهدين في العاصمة والوأل
 .اخليا  خارجيا  ومواكبة التغيراتدتجميع وحفظ وتنسيق المعلومات  .2
 : اإلداريةالشئون المالية  إدارة

 :المهام واالختصاصات 
 حوسبة العمل بالهيئة. 
 موال أرة للمدير العام في كل المسائل المتعلقة بحسن استغالل و تقديم المش

 ممتلكات الهيئة.و 
 التخطيط للقوى العاملة. 
 الية المطلوبةموضع المقترحات الخاصة باالعتمادات ال. 
 والسعى الدائم لترشيد الصرف اإلداريةحكام الرقابة حسب اللوائح المالية و أ. 
 شراف على كافة مشتريات الهيئةاإل. 
  يئةوفق اللوائح القوانين التي تصدره اله اإلداريةتنفيذ السياسات المالية و . 
 ر مع رؤساء و امقترحات الميزانية والتنسيق والتش إعدادشراف على اإل

 .لعامة توطئة لرفعها للمدير العامالقطاعات ومديري االدارات ا
 للجان التي يشكلها المدير العامأعماالراكات في تاالش. 
  يئة والوحدات والمؤسسات الحكوميةتنفيذ العالقات المالية بين الهمراقبة. 
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 : لعالقات العامةا
 :المهام واالختصاصات

 .السفر واستخراج الجوازات إجراءاتترتيب وتنظيم ومتابعة   .1
 .ملفات وتنظيمة داخل جهاز الحاسوبتظيم االرشيف في   .2
 .قبال والحفالت التي تعدها الهيئةتنظيم حفالت االست .3
 .معارضالتنظيم .4
 .الهيئة تمثيل المؤسسة في بعض االجتماعات خارج  .5
 .علومات للجامعات والمعاهد العلياعطاء الما  و تنسيق   .6
 : التدريب إدارة

 : المهام االختصاصات
والتلفزيون في مداخل الخدمة  لإلذاعةتأهيل العاملين بالهيئة السودانية  .1

 .العمل الهندسي والتقني والبرمجي وااللمام بالقواعد االساسية لفنون 
 جلأتقديم عمليات تدريب لتطوير المهارات والقدرات الوسيطة والتنفيذية من  .2

 . العاملينالتحسين المستمر وتأهيل 
عالم الخارجي مانة العامة لإلالعالقات الدولية بالهيئة واأل إدارةالتنسيق مع  .3

البروتوكوالت واالتفاقيات جاد فرص للتدريب الخارجي وتنشيط وتفعيل يإل
 الثنائية.

 .اكبة التطوراتو تنظيم ندوات وورش عمل وسنمارات الستيعاب وم .4
 العالقات الدولية: 

 المهام واالختصاصات: 
اصر العالقات من أو ذاعية من اجل تعميق تعمل مع الهيئات التلفزيونية واإل .1

 جنبية.خالل تبادل البرامجمع الدول العربية واأل
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 .خبارية وحجوزات االقمار الصناعيةاال التبادالت .2
 القانونية: اإلدارة

 المهام واالختصاصات: 
دارات ا  العليا للهيئة وكافة قطاعات و  لإلدارةتقديم النصح والمشورة القانونية  .1

 .هيئة فيما يخص المسائل القانونيةال
 .خرى خل فيها الهيئة مع الجهات األصياغة جميع العقود التي تد .2
 .مدعى عليها أوالعدلية سواءكانت مدعى  جهزةمام كافة األأتمثيل الهيئة  .3

 نباء )سونا(:ثانيا : وكالة السودان لأل 
 : اإلنشاء
نشاء الوكالة في احتفاالت البالد بعيد االستقالل الرابع عشر في إبدأت فكرة  

، وفي نوفمبر م من نفس العام1971و أيم/24م وبدأ نشاطها في 1970ر أيين
ديسمبر  30نباء وفي م صادق رئيس الجمهورية على إنشاء وكالة السودان لأل1973
نقاذ الوطني جاز مجلس قيادة ثورة اإلأم 1989م بأحكام المرسوم الثالث لسنة 1991
 .م1991نباء لسنة كالة السودان لألقانون و 

 : هدافال
واالتجاهات لتحقيق التغيير االجتماعي والثقافي والسياسي المنشود  أيبلورة الر  .1

 .الواعي لالعالم المضاد وتحصين الجبهة الداخلية والتصدي
ا على المستويين المحلي تحقيق التوعية واالنسياب المتوازن للمعلومات ونشره .2

 .والعالمي
يمية ء العلمية واالقلن مع وكاالت االنباو اتطوير وتوثيق ودعم التع .3

 .ومجتمعاتها
 .ط بين الوكالة والمنظمات الدوليةن والروابو اتحقيق التع .4
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معلومات الصحفية صيلة للشعب السوداني في جمع المراعاة القيم والتقاليد األ .5
 .ونشرها وتوزيعها

 .لة المرسومة ومراعاة مصالح الوطنتحقيق سياسات الدو  .6
 .الوكالةغراض أ لبحوث تقنيا لخدمة تطوير مركز المعلومات وا .7

 المهام واالختصاصات:
 توفير المعلومات واستثمارها. 
  العام العالمي أياالنتشار الخارجي وصوال  للر. 
  المراكز باطراف السودان المختلفةاالنتشار الداخلي وربط. 
 .التطور الفني وتسخيرة لخدمة تنمية وسائل االتصال باعتبارها مرتكزا  للتنمية 
  داري مقتدر لمواكبة تطور العمل في المؤسسة ا  تاهيل كادر صحفي وفني و

 .والصحافة والمعلومات اإلعالملمقابلة التطورات المتالحقة في 
 :عالميكاديمية السودان لعلوم االتصال والتدريب اإلأ:ثالثا  

 :النشأة
ن صدر قرار عام ألى إم والذي تطور 1976في عام  اإلعالمنشاء معهد إتم  
، االتصال السكاني، والمركز القومي للتدريب االنمائياإلعالمم ليضم مركز 1997

( من 1)90حكام المادة أ. عمال  بلعلوم االتصالكاديمية السودان أصبح تعالمي لاإل
صدر السيد رئيس الجمهورية مرسوم مؤقت أم 1998دستور جمهورية السودان 

 (.م2005لسودان لعلوم االتصال لسنة كاديمية اأيسمى )قانون 
 :هدافال

الحكومية  اإلعالميةعالمي للعاملين بالمؤسسات اإل األداءرفع مستوى  .أ
 .طريق الدورات التدريبية المختلفةومؤسسات القطاع الخاص عن 

تنمية االتصال بغرض التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في مجال التدريب  .ب
 .بالسودان اإلعالميةوالبحوث 
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 :المهام واالختصاصات
 .واالتصاالتاإلعالمالقيام بالبحوث التطبيقية في مجال  .1
 .االتصاالتو اإلعالمغراض االهتمام باللغات العالمية أل .2
 واالتصال.اإلعالمتقديم االستشارات الفنية في مجال  .3
قوميا  واقليميا   اإلعالمن والتنسيق مع الهيئات التي تعمل في حقل و االتع .4

 ودوليا .
 : الخارجي اإلعالم :مجلسرابعا  

 :النشأة
 اإلعالمدارات مصلحة إم كأحد 1968الخارجي عام  اإلعالمإدارةتم انشاء      

االنقاذ صدر مجلس قيادة ثورة أم 1993، وفي عام لتابعة لوزارة الثقافة واالعالما
، ثم تشكيل الخارجي اإلعالم( الخاص بأنشاء مجلس 200رقم الوطني القرار )
 .م2003( لسنة 567الوزراء رقم )لس المجلس بقرار مج

 : والمهام هدافال
 .يا  واقليميا  التعريف بالسودان والتحديات التي تواجهة عالم .1
االشراف على مجمل العمل االعالمي الخارجي وتنسيق الجهود لعكس  .2

 اإلعالميةالداخلي خارجيا  والتعريف بالبالد ودحض الحمالت  اإلعالم
 .ئةو االمن

وتشجيع العالقات والروابط مع المؤسسات المماثلة والترويج تعميق وتنشيط  .3
 .واقف السودان في المحافل الدوليةلم

 .ا الوطنية السودانيةياجنبي مساند القضأعام  أيالسعي لخلق ر  .4
 .عالمي للخارجة لتوحيد الخطاب اإلالمختلف اإلعالميةجهزةالتنسيق بين األ .5
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واالنجازات التي تشهدها جابيات يتوفير المعلومات الصحيحة حول اال .6
البالدوتزويد السفارات والجاليات والجمعيات ومختلف المؤسسات بالخارج 

 .اإلعالميةبالمواد 
دارةجنبي الموجه للسودان و عالمي األرصد ومتابعة اإل .7  اإلعالميةالحمالت  ا 

 .(68، ص 2015، اإلعالم)مرشد وزارة  المضادة.
جانب المعتمدين بالسودان واأل شراف على عمل المراسلين السودانييناإل .8

مع .جانب وتسهيل وتنظيم توافدهم على البالد بالتنسيقواستقبال الصحفيين األ
 .خرى بالدخلوالجهات المختلفة األ وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج

 .عالمي الخارجيلس تنسيق العمل اإلداء مجأشراف على اإل .9
 .يةاإلعالمشراف العام على عمل الملحقيات اإل .10
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 :االتحادية اإلعالمالعالقات العامة في وزارة  إدارةثانيا : 
اإلتحادية مع نشأة الوزارة وتضم أربعة  اإلعالمنشأة العالقات العامة بوزارة 

 أقسام هي:
 ضابط عالقات عامة. 
 ضابط مراسم. 
 منسق إتصال. 
 السكرتارية. 

 

( ) مقابلة مع 1اإلتحادية ) اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  دارةالهيكل التنظيمي إل
 (م12:20م.الساعة 2/10/2016يوم االحد  عامة للوزارةمدير العالقات ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مدير اإلدارة

 سكرتارية  منسق إتصاالت ضابط مراسم ضابط عالقات عامة

 االستقبال المتابعة
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 العالقات العامة للجمهور هي: إدارةوالخدمات التي تقدمها 
نتاجها وخدماتها بصورة مبسطة. .1  تعريف الجمهور بالمؤسسة وا 
 تعريف الجماهير بسياسة المؤسسة وبالتغيرات التي تطرأ عليها. .2
 مساعدة الجماهير على تكوين أفكار وآراء سليمة عن المؤسسة. .3
 التأكد من األخبار التي تنشر عن المؤسسة ومدى صحتها. .4
 من االتصال المناسب بين الجماهير والمؤسسة.خلق نوع  .5

 بشكل خاص: اإلدارةالوظائف التي تقدمها 
 العليا برد فعل الجماهير والمؤسسة. اإلدارةتزويد  .1
 العليا. لإلدارةالعام وتفسيرها  أيدراسة بحوث قياس الر  .2
 وأقسام المؤسسة.اإلدارةالتنسيق بين  .3
العليا )البحث  لإلدارةتقديم المشورة العلمية والبيانات والمعلومات الالزمة  .4

 والتخطيط والتنسيق واإلنتاج( ووظائف أساسية. 
تحسين صورة المؤسسة من خالل األحداث الخاصة كالحفالت التي تقام  .5

قامة  لرجال الصحافة والمعارض وتنظيم الزيارات وتقديم التسهيالت وا 
ة ياالخاصة وتنظيم المسابقات ورع أولمناسبات العامة االحتفاالت في ا

نتاج األفالم عن المؤسسة ياالعالقات مع الضيوف وتقديم الهد ا التذكارية وا 
 باإلضافة إلي غيرها من الوسائل األخرى كالشرائح وشرائط الفيديو.

 :اإلعالممهام العالقات العامة بوزراة 
 تها وأنشطتها.ورسالتها ورؤي اإلعالمإبراز دور وزارة  .1
بها والمتابعة  اإلعالملكافة أنشطة الوزارة وتزويد وسائل  اإلعالميةالتغطية  .2

 لكافة األخبار والتقارير التي تخص الوزارة. اإلعالمية
ن ما بين الوزارة والمؤسسات الوطنية العامة أو تنظيم قنوات االتصال والتع .3

 والخاصة والجمهور.
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المحلية والعربية  اإلعالميةالمؤسسات الصحفية و ن مع و اتقوية روابط التع .4
 والدولية وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية الخاصة بالوزارة.

بناء وتوثيق العالقات مع المؤسسات الحكومية والسفارات والقنصليات  .5
والممثالت العربية واألجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومة واالتحادية 

 والدولية.المحلية والعربية 
للوزارة ونشر أخبار الوزارة في وسائل  اإلعالميةإصدار النشراء والمواد  .6

 المختلفة. اإلعالم
وتنظيم الترتيبات المناسبة لزيارات الوفود الرسمية واستقبال  ا جراءو  إعداد .7

 ضيوف الوزارة ومتابعتها.
مناسباتهم توثيق روح األخوة والترابط بين كافة العاملين في الوزارة ومشاركتهم  .8

 ن المثمر.أو االجتماعية وخلق جو من التع
للموقع اإللكتروني للوزارة وصفحتها على مواقع التواصل  اإلعالميةالمتابعة  .9

 االجتماعي.
، اإلعالم)مرشد وزارة  .اإلعالميةاإلشراف على صياغة وتنفيذ خطة الوزارة  .10

 (70، ص 2015
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 :المنهجية للدراسة الميدانية اإلجراءاتثالثا : 
تحادية برئاسة الوزارة اإل اإلعالميشمل مجتمع البحث الجمهور الداخلي لوزارة 

 المسح الشامل وشمل توزيعختيار عينة ا، حيث عمل الباحث على بالخرطوم
بالعالقات العامة )رئاسة الوزارة، مجلس اإلستبانة إدارات المؤسسة والعاملين 

لعلوم اإلتصال( حيث تم دعم السودان ، أكاديمية الخارجي اإلعالم، مجلس الصحافة
اإلستبانة بالمقابلة المقننة والتي أجراها الباحث مع ذوي اإلختصاص في مجال 
العالقات العامة واإلعالم بالوزارة القائمين على أمر المؤسسات التابعة للوزارة 

ومغلقة باإلضافة إلى البيانات وتضمنت االستبانة التي أعدها الباحث أسئلة مفتوحه 
لية وشملت محورين حول العالقات العامة ووظيفتها في المؤسسا ت الحكومية و األ

 وماهي الوسائل التي تستخدمها لتحقيق رسالتها.
أرائهم عن إلى جانب األسئلة المفتوحة ترك الباحث حرية التعبير للمبحوثين 

مبحوثين في التعرف على إتجاهات ال ، وهذا بال شك يساعددون تقيد بإجابات محددة
 .فيما يتعلق بموضوع البحث

: وهي أسئلة حدد فيها الباحث عدة خيارات للمبحوثين المغلقةأما األسئلة 
 ةالبساط في عرض اإلستبانةالباحث  يأكثر كما راع أووترك لهم اختيار سؤال واحد 

من خمسةنة على ووضوح األسئلة وسهولة اللغة، حيث قام الباحث بعرض اإلستبا
 : المحكمين وهم

 أ.د. حسن محمد الزين. .1

 .د. يوسف عثمان يوسف .2

 د. المهدي سليمان. .3

 د. نهى جعفر. .4

 د. هدى عثمان عبدهللا.  .5
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 إجراءوبعد اإلطالع عليها أكدوا صالحيتها ومناسبتها لموضوع الدراسة وتم 
الباحث إلى إرشادات وتوجيهات األساتذة  فطنالتعديالت الالزمة عليها وبالفعل 

 . نتقاداتهم الثرة والقيمةاهاتهم و االجالء واستفاد الباحث من ارائهم وافكارهم وتوجي
تم على جميع المبحوثين بنفسه ثم )استبيان( نسخة  99ثم قام الباحث بتوزيع 

 هميةتفهم أل ميعود لضغط العمل وعدوهذا بطيئا  ب و االتج وكانجمعها منهم 
 . البحوث العلمية ودورها في تطوير أداء المؤسسات

أسئلة  6المقابالت المقننة شملت  جراءأما اإلستمارة التي صممها الباحث إل
تقوم به العالقات العامة في المؤسسات الحكومية بوزارة الذي حول الدور الوظيفي 

جه العالقات إبراز المشكالت والمعوقات التي توا -على وجه الخصوص  اإلعالم
األنشطة اإلتصالية التي تقوم بها العالقات  ة، ماهيسات الحكوميةالعامة في المؤس

وسائل التواصل الحديثة ودورها في تعزيز  -العامة في المؤسسة لتحقيق رسالتها 
المستقبلية للعالقات العامة  أوالرؤية االستراتيجية  -عمل العالقات العامة بالمؤسسة 

 تهتم بهاإداريةات التي تمر بها المؤسسة إضافة إلى التنسيق كوظيفة لمجابهة التحدي
 العالقات العامة.
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 :: تحليل بيانات الدراسة الميدانيةرابعا  

ة، يدانيذ الدراسةالميالتي تم اتباعها في تنف اإلجراءاتاشتملت على الخطوات و 
تها للدراسة يصالحإختبارات الثبات والصدق لهذه األداة للتأكد من إجراءشمل ذلك يو 

تم يستخراج النتائج، كما اانات و يل البيبموجبها تحل تة التي تمياإلحصائ والمعالجات
 انات.يل البية التى تستخدم لدراسة وتحليب اإلحصائيس واألساليياح المقيتوض

 رتـكياس ليعلى مقالثانى والثالث القسم  إعدادد اعتمدت الدراسة فى ـوق
(Likert Scale) وقد تم افق بشدة(أو ال -افق بشدة أو ن )يح بو اتر ي، والذى الخماسي ،

 :اس المستخدم فى الدراسة كاآلتييالمق حيتصح
 اس هى مجموع درجات المفردة على العباراتية للمقيالدرجة الكل. 
 حى كاآلتى: يكرت الخماسي وزن ترجياس ليإعطاء كل درجة من درجات مق

( 1)افق بشدة  أو(، ال 2افق )أو (، ال 3) دأيمح(، 4(،موافق )5بشدة ) افقأو 
( كانت هنالك موافقة وكلما قل  3ه كلما ارتفع الوزن المرجح عن )يبناء  عل

 .( كانت هنالك عدم موافقة3الوزن المرجح عن )
 :م أدوات البحثيتقو

 :ةيس التاليأيم واختبار أدوات البحث من خالل المقيتم تقو يو 
 (:االستبانةثبات ) (1)

اس يأن المق أياس وعدم تناقضه مع نفسه، يستقرار المقابالثبات )قصد ي
قه على نفس يد تطبيمة المعامل إذا ا عيلق أوعطي نفس النتائج باحتمال مسي

 (560، صنة(.)عبد الفتاحيالع
، والذي (Cronbach,s Alpha) "اس الثبات "معامل الفا كرونباخيستخدم لقيو 

انات يكن هناك ثبات في البيح، فإذا لم يصحالن الصفر والواحد يح بو اما  تتر يأخذ قي
ة  للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في يو امة المعامل تكون مسيفإن ق

كرونباخ ادة معامل الفا يأن ز  أيح. يي الواحد صحو امة المعامل تسيانات فإن قيالب
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وقد أخذ  .على مجتمع الدراسةنة يانات من عكس نتائج العية البيادة مصداقيتعني ز 
اس الذي قام ببنائه قبل إستخدامه في يالباحث في إعتباره التأكد من ثبات المق

 "ن فردا  وحساب "معامل الفا كرونباخيالدراسة بإعادة اختباره على عشر 
(Cronbach,s Alpha)وقد بلغت الدراسة، عن عبارات الدراسة والتي تمثل تساؤالت ،

 .را  يمة مرتفعة كثيق ( وهي0.78مته )يق

 عرض بيانات المبحوثين:
ن معرفة مدى كون إجابات أفراد العينة على أسئلة استمارة الخبراء صحيحة إ

التحليل اإلحصائى عليها يتطلب معرفة  جراءومستندة إلى أسس علمية وقابلة إل
لى وصف لخصائص ، وفيما يئص أفراد عينة البحث من المختصينبعض خصا
 :البحث عليهم إجراءلبحث الذين تم ( ألفراد عينة اليةو )البيانات األ
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النوع يوضح(1جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار النوع
 58.6% 58 ذكر
 41.4% 41 أنثي

 100% 99 المجموع
 بلغت ثيذكورح نةيفرادالعأةبيغال أن عالهأ والشكل( 1)رقم  الجدول من تضحي  

 .نةالمبحوثةيالعي جمالإ من(%41.4) ناثنسبةاإل  نمابلغتيب(%58.6) نسبتهم

وهذا يعزى لطبيعة غالب عمل المؤسسة الذي تطلب مجهود كبير وشاق 
 .د كبير عمل الرجل أكثر من المرأةيناسب إلي ح

( يوضح النوع1شكل رقم )  

 

  

58.6

41.4

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2



171 
 

 الفئة العمرية( 2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العمر

23الى  18من   5 %5.1 
29الى  24من   14 %14.1 
35الى  30من   27 %27.3 
41إلى  36من   25 %25.3 
47إلى  42من  23 %23.2 

فأكثر 48  5 %5.1 
 100 % 99 المجموع

ن فى الفئات العمرية حيث اتضح يا( أن هنالك تب2يتضح من الجدول رقم ) 
( مثلت أعلى نسب وفى هذا داللة واضحة على أن 41-36( )35-30أن الفئتين )

 م بالخبرات الشابة فى هذا المجالالعالقات العامة تهت إدارة
التى يكون فيها االنسان أكثر وهذا يشير الى أن المؤسسة تركز على المرحلة 

ميه ك تحتفظ بعناصر الخبرة فى سياستها الرا، بجانب ذلعطاءا  أى مرحلة الشباب
 .لتطوير خدماتها

( الفئة العمرية2شكل رقم )  
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. 
( الحالة االجتماعية3جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار الحالة اإلجتماعية
 49.5% 49 متزوج
 43.4% 43 عازب
 7.1% 7 مطلق

 100 % 99 المجموع
 

( وهى %49.5أن نسبة المتزوجين بلغت ) (3يتضح من الجدول والشكل رقم )    
 (%7.1( ومطلق بلغت )%43.4أعلى نسبة وغير المتزوجين نسبة)

وهذا يدل على االستقرار الذى ينعم به أفراد العينة وهذا االستقرار يساهم فى 
.إضافة إلي أن النسبة التي تليها تشير إلي شريحة الشباب غير بالوزارة األداءتطوير 

 .يعني أنهم في مقتبل العمر المتزوجين مما
( الحالة االجتماعية3شكل رقم )  
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(المستوى التعليمى4جدول رقم )  
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمى

 14.1% 14 ثانوى 
 65.7% 65 جامعى

 12.1% 12 دبلوم عالى
 8.1% 8 فوق الجامعى

 100 % 99 المجموع
غالبية أفراد العينة من حملة الشهادة غالبية أفراد العينة من حملة الشـهادة   ( والشكل أعاله أن( والشكل أعاله أن44يتضح من الجدول )يتضح من الجدول )

سبتهم )الجامعيـــة حيـــث بلغـــت نســـبتهم ) غت ن يث بل ية ح ية ( بينمـــا بلغـــت نســـبة حملـــة الشـــهادة الثانويـــة %%65.765.7الجامع شهادة الثانو لة ال سبة حم غت ن ما بل ( بين
غت )%( امـــا أفـــراد العينـــة مـــن حملـــة الـــدبلوم العـــالى فقـــد بلغـــت )14.114.1)) قد بل عالى ف لدبلوم ال لة ا من حم نة  فراد العي ما أ لة ( وحملـــة %%12.112.1%( ا ( وحم

 ( من اجمالى العينة المبحوثة.( من اجمالى العينة المبحوثة.%%8.18.1الدراسات العليا بلغت )الدراسات العليا بلغت )
جدول ويتبـــين مـــن الجـــدول  من ال بين  بالرقم )المشـــار بـــالرقم )ويت شار  ستحوذت ( أن عينـــة التعلـــيم الجـــامعى اســـتحوذت 44الم جامعى ا ليم ال نة التع ( أن عي

 على أعلى نسبة.على أعلى نسبة.
نهم بمؤهالت جامعية وحظوا يوهذا يدل على أن غالبية الموظفين تم تعي

 بدراسات عليا. وهذا يساعد على تقدم وازدهار العمل داخل الوزارة. 
(يوضح المستوى التعليمى4شكل رقم )  
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(سنوات الخبرة5جدول رقم)  
الخبرة سنوات  النسبة المئوية التكرار 
سنوات 5سنة الى   19 %19.2 

سنوات 10الى  6  27 %27.3 
فأكثر 11  52 %52.5 

 100 % 99 المجموع
( والشكل أعاله أن غالبية أفراد العينة سنوات 5يتضح من الجدول رقم )

بينما ( من أفراد العينة الكلية %52.5سنة حيث بلغت نسبتهم ) 11خبرتهم أكثر من 
( اما أفراد %27.3سنوات( ) 10-6ح سنوات خبرتهم بين)و ابلغت نسبة الذين تتر 

( من %19.2سنوات فقد بلغت نسبتهم ) 5العينة الذين تقل سنوات خبرتهم عن 
 اجمالى العينة المبحوثة.

العالقات العامة تهتم كثيرا  بسنوات الخبرة  إدارة( أن 5يتبين من الجدول رقم)
بالكوادر التي تمتلك خبرة اإلدارة ها وهذه اشارة واضحة على اهتماملدى العاملين ب

 تراكمية.
ويرجع ذلك الى خطة الوزارة فى استيعاب كوادر جديدة وفى نفس الوقت تحافظ على 

 اصحاب الخبرات بالوزارة.
(سنوات الخبرة5شكل  رقم )  
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(المهنة6جدول رقم )  
 النسبة المئوية التكرار المهنة
 54.5% 54 موظف

 17.2% 17 رئيس قسم
دارةمدير  ا   9 %9.1 

 19.2% 19 عاملين
 %100 99 المجموع

( أن غالبية أفراد العينة العمال حيث بلغت 6يتضح من الجدول والشكل رقم)
( اما %19.2( من أفراد العينة الكلية بينما بلغت نسبة العاملين )%54.5نسبتهم)

( اما مديرى االدارات بلغت نسبتهم %17.2)بلغت نسبة الذين يشكلون رئيس قسم 
 %( من اجمالى العينة المبحوثة9.1)

بمستوى  اإلداريةوهذا يدل على أن الوزارة تحظى بكوادر فاعلة فى العملية 
لديها هيكل إداري تتوزع فيه المهام بصورة جيدة تضمن تحقيق  وظيفى متقدم

 .هدافاأل
(المهنة6شكل  رقم)  
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 (من أسباب نجاح المؤسسات وجود وظيفة العالقات العامةة )عبار (يوضح7جدول  رقم ).

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  11 %11.1 

افقأو ال  4 %4 
ديامح  3 %3 
افقأو   37 %37.4 

افق بشدةأو   44 %44.4 
 %100 99 المجموع

( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن من أسباب 7يتضح من الجدول والشكل رقم)
( بينما بلغت %81.8حيث بلغت نسبتهم ) المؤسسات وجود وظيفة العالقات العامةنجاح 

 (.%3يدين بلغت نسبتهم )ا( اما أفراد العينة المح%15.1نسبة غير موافقون)
العالقات العامة لها الثر الكبير فى نجاح من خالل الجدول يتبين أن وجود وظيفة 

ويشير ذلك أن وجود عالقات عامة فعالة في أي مؤسسة يؤدي إلي نجاح المؤسسات.
 المؤسسة.

وهذا يدل على ان العالقات العامة بالوزارة لديها أنشطة اتصالية جيدة وذات تواصل 
 مع المبحوثين.
 (المؤسسات وجود وظيفة العالقات العامةمن أسباب نجاح )( يوضح عبارة 7شكل رقم )
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تساهم فى )موارد مادية وبشرية وفنية( توفر االمكانيات الالزمة )(يوضح عبارة 8دول رقم )
(وجود عالقات عامة فعالة  

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  10 %10.1 

افقأو ال  4 %4 
ديامح  2 %2 
افقأو   33 %33.3 

افق بشدةأو   49 %49.5 
 100 % 99 المجموع

توفر االمكانيات الالزمة ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على 8يتضح من الجدول والشكل رقم)
( بينما بلغت نسبة غير %82.8حيث بلغت نسبتهم ) تساهم فى وجود عالقات عامة فعالة

 (.%2يدين بلغت نسبتهم )ا( اما أفراد العينة المح%15.1موافقون)
 .توفر االمكانيات الالزمة تساهم فى وجود عالقات عامة فعالةمن خالل الجدول يتبين أن 

وجود وتوفير ميزانية معينة ومحددة للعالقات العامة للقيام بدورها على الوجه  أهميةوهذا يدل على 
 والمهنيات الفنية. اإلداريةالكمل. مع وجود كافة الكفاءات 

توفر االمكانيات الالزمة تساهم فى وجود عالقات )( يوضح عبارة 8شكل  رقم )
 (عامة فعالة
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نشاط العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية اكثر فعالية من مؤسسات القطاع الخاص )(يوضح عبارة 9جدول  رقم )
 (االخرى 

 النسبة المئوية التكرار الوحدات

افق بشدةأو ال  16 %16.2 
افقأو ال  15 %15.2 

ديامح  7 %7.1 
افقأو   21 %21.2 

افق بشدةأو   40 %40.4 
 100 % 99 المجموع

نشاط العالقات العامة بالمؤسسات ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 9يتضح من الجدول والشكل رقم)
( بينما بلغت نسبة غير %61.6حيث بلغت نسبتهم ) كثر فعالية من مؤسسات القطاع الخاص االخرى أالحكومية 
 (.%7.1دين بلغت نسبتهم )اي( اما أفراد العينة المح%31.3موافقون)

كثر فعالية من مؤسسات القطاع أنشاط العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية من خالل الجدول يتبين أن 
قطاع الحكومى قبل الخاص فصارت تكتسب فعالية جيدة ، وهذا يدل على أن العالقات العامة بدأت نشاطها فى الالخاص

 أكبر في تنفيذ مهامها.
نشاط العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية اكثر فعالية من مؤسسات القطاع الخاص )( يوضح عبارة 9شكل رقم )

 (االخرى 
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 اإلعالمالعالقات العامة وظيفة تتداخل مع وظائف أخرى بوزارة )(يوضح عبارة 10جدول رقم )
 (االتحادية

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  7 %7.1 

افقأو ال  12 %12.1 
ديامح  9 %9.1 
افقأو   45 %45.5 

افق بشدةأو   26 %26.3 
 100 % 99 المجموع

العالقات ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 10يتضح من الجدول والشكل رقم)
( %71.8حيث بلغت نسبتهم )العامة وظيفة تتداخل مع وظائف أخرى بوزارة اإلعالم االتحادية

 (.%9.1يدين بلغت نسبتهم )ا( أما أفراد العينة المح%19.2بينما بلغت نسبة غير موافقون)
م فهم العاملين لطبيعة عمل العالقات العامة داخل الوزارة ووظائفها المطلوبة وهذا يدل على عد

 داخل الوزارة.
العالقات العامة وظيفة تتداخل مع وظائف أخرى )( يوضح عبارة 10شكل رقم )

 (االتحادية اإلعالمبوزارة 
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(لداء وظائفهاموقع العالقات العامة فى الهيكل االدارى مناسب )(يوضح عبارة 11جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  14 %14.1 

افقأو ال  14 %14.1 
ديامح  9 %9.1 
افقأو   32 %32.3 

افق بشدةأو   30 %30.3 
 100 % 99 المجموع

موقع ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على ان 11يتضح من الجدول والشكل رقم)
%( بينما  62.6حيث بلغت نسبتهم )االدارى مناسب لداء وظائفهاالعالقات العامة فى الهيكل 
 (.%9.1يدين بلغت نسبتهم )حا( اما أفراد العينة الم%28.2بلغت نسبة غير موافقون)

فى موقع العالقات العامة داخل المؤسسة ولذلك البد من وجودها  أهميةوهذا يدل على 
 .   إداري مناسب لداء عملها

موقع العالقات العامة فى الهيكل االدارى مناسب عبارة )( يوضح 11شكل  رقم )
 (لداء وظائفها
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العالقات العامة تساهم بفعالية فى كسب ثقة الجمهور الداخلى  إدارةبرامج )(يوضح عبارة 12جدول رقم )
 (االتحادية اإلعالموالخارجى بوزارة 

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  16 %16.2 

افقأو ال  15 %15.2 
ديامح  6 %6.1 
افقأو   34 %34.3 

افق بشدةأو   28 %28.3 
 100 % 99 المجموع

برامج إدارة العالقات  ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن12يتضح من الجدول والشكل رقم)
حيث بلغت نسبتهم العامة تساهم بفعالية فى كسب ثقة الجمهور الداخلى والخارجى بوزارة اإلعالم االتحادية

 (.%6.1يدين بلغت نسبتهم )ا( أما أفراد العينة المح%31.4%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 62.6)
سبل جيدة لتوصيل رسالتها للعاملين بالوزارة داخليا   وهذا يدل على أن العالقات العامة بالوزارة لديها

  ابية عن برامج العالقات العامة بالوزارة.جأيمما خلق لديهم صورة ذهنية وخارجيا  
العالقات العامة تساهم بفعالية فى كسب ثقة الجمهور الداخلى  إدارةبرامج )( يوضح عبارة 12شكل  رقم )

 (االتحادية اإلعالموالخارجى بوزارة 
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 (االتحادية اإلعالمهنالك استراتيجية موضوعة لنشاط العالقات العامة بوزارة )(يوضح عبارة 13جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الوحدات

افق بشدةأو ال  26 %26.3 
افقأو ال  8 %8.1 

دأيمح  13 %13.1 
افقأو   29 %29.3 

افق بشدةأو   23 %23.2 
 100 % 99 المجموع

هنالك استراتيجية ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 13يتضح من الجدول والشكل رقم)
%( بينما بلغت نسبة  52.5حيث بلغت نسبتهم )موضوعة لنشاط العالقات العامة بوزارة اإلعالم االتحادية

 (.%13.1يدين بلغت نسبتهم )ا( اما أفراد العينة المح%34.4غير موافقون)
العالقات العامة داخل  إدارةلى أن هنالك خطة موضوعة ومدروسة واضحة تعمل بها وهذا يدل ع

  الوزارة.
 (االتحادية اإلعالمهنالك استراتيجية موضوعة لنشاط العالقات العامة بوزارة )( يوضح عبارة 13شكل  رقم )
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دارات العالقات العامة بعملية التنسيق مع اإل إدارةمن خالل أنشطتها تقوم )(يوضح عبارة 14جدول رقم )
 (هااالخرى من خالل برامج

ةالنسبة المئوي التكرار الوحدات  
افق بشدةأو ال  22 %22.2 

افقأو ال  11 %11.1 
ديامح  8 %8.1 
افقأو   37 %37.4 

افق بشدةأو   21 %21.2 
 100 % 99 المجموع

 من خالل أنشطت العينة يوافقون على انه( أن غالبية أفراد 14يتضح من الجدول والشكل رقم)
حيث بلغت تقوم إدارة العالقات العامة بعملية التنسيق مع االدارات االخرى من خالل برامجها العالقات العامة

( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم %33.3%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 58.6نسبتهم )
 . من خالل الجدول %(.8.1)

 خرى.العالقات العامة لها صلة وارتباط كبير مع االدارات ال إدارةا يدل على أن وهذ
العالقات العامة بعملية التنسيق مع االدارات  إدارةمن خالل أنشطتها تقوم )( يوضح عبارة 14شكل رقم )

 (االخرى من خالل برامجها
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العالقات العامة تستخدم الطرق العلمية فى تنفيذ انشطتها  إدارة)(يوضح عبارة 15جدول رقم )
 (وبرامجها

 النسبة المئويه التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  22 %22.2 

افقأو ال  18 %18.2 
ديامح  13 %13.1 
افقأو   25 %25.3 

افق بشدةأو   21 %21.2 
 100 % 99 المجموع

إدارة ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 15يتضح من الجدول والشكل رقم)
حيث بلغت نسبتهم  العالقات العامة تستخدم الطرق العلمية فى تنفيذ انشطتها وبرامجها

( اما أفراد العينة المحايدين بلغت %40.4%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 46.5)
 (.%13.1نسبتهم )

 ى أن خطة العالقات العامة توضع بمنهجية علمية سليمة.وهذا يدل عل
العالقات العامة تستخدم الطرق العلمية فى تنفيذ  إدارة)( يوضح عبارة 15شكل  رقم )

 (انشطتها وبرامجها
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تساهم العالقات العامة فى دعم العالقات االجتماعية داخل )(يوضح عبارة 16جدول رقم )
(الوزارة  

 النسبة المئوية التكرار الوحدات
افق بشدةأو ال  15 %15.2 

افقأو ال  18 %18.2 
ديحام  13 %13.1 
افقأو   27 %27.3 

افق بشدةأو   26 %26.3 
 100 % 99 المجموع

تساهم ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن العالقات العامة 16يتضح من الجدول والشكل رقم)
%( بينما بلغت نسبة غير  53.6حيث بلغت نسبتهم ) الوزارةفى دعم العالقات االجتماعية داخل 

 (.%13.1( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم )%33.4موافقون)
 اإلعالمهذا يدل على أن التعامل المستمر بين ادارات العالقات العامة والعاملين داخل وزارة و 

  االتحادية في المجال االجتماعي يتم بصورة جيدة.

(تساهم العالقات العامة فى دعم العالقات االجتماعية داخل الوزارة)( يوضح عبارة 16قم )كل ر ش  
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(العالقات العامة تتبع المنهجية العلمية فى تنفيذ أنشطتها)عبارة يوضح  (17جدول رقم )  

 الوحدات التكرار النسبة المئوية

 افق بشدةأو ال 27 %27.3

 افقأو ال 18 %18.2

 دايمح 16 %16.2

 افقأو  24 %24.2

 افق بشدةأو  14 %14.1

 المجموع 99 100%
العالقات العامة تتبع ( أن غالبية أفراد العينة ال يوافقون على أن 17يتضح من الجدول والشكل رقم)

%(  أما  38.3( بينما بلغت نسبة موافقون)%45.5حيث بلغت نسبتهم) المنهجية العلمية فى تنفيذ أنشطتها
تتبع ال العالقات العامة ( . من خالل الجدول يتبين أن %16.2أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم )

بصورة واضحة. وهذا خلل في تطبيق وظائف العالقات العامة التي تبدأ  المنهجية العلمية فى تنفيذ أنشطتها
 ة البحث وجمع المعلومات والبيانات.بعملي

 وهذا يدل على أن العالقات العامة داخل الوزارة لها منهج مدروس ومخطط ومحدد لتنفيذ كل برامجها 
 (العالقات العامة تتبع المنهجية العلمية فى تنفيذ أنشطتها)عبارة يوضح ( 17شكل  رقم )
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العالقات العامة فى الوزارة وادارات العالقات العامة فى  إدارةن بين أوهنالك تع)(يوضح عبارة 18جدول  رقم )
 (المؤسسات الموازية

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 22 %22.2  
افقأو ال 19 %19.2  
ديامح 13 %13.1  
افقأو  30 %30.3  
افق بشدةأو  15 %15.2  

 المجموع 99 100%
ون بين إدارة اهنالك تع( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 18يتضح من الجدول والشكل رقم)

%(  45.5حيث بلغت نسبتهم ) العالقات العامة فى الوزارة وادارات العالقات العامة فى المؤسسات الموازية
 ( .%13.1بتهم )( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نس%41.4بينما بلغت نسبة غير موافقون)

وهذا يدل على أن العالقات العامة فى أى مؤسسة يجب أن تعمل على تحسين الصورةالذهنية 
ون والتنسيق مع المؤسسات التبعية الموازية في اللمؤسسة على المستوى الداخلى والخارجى من خالل التع

  السوق التنافسي.
العالقات العامة فى الوزارة وادارات العالقات العامة فى  إدارةن بين أوهنالك تع)( يوضح عبارة 18شكل  رقم )

 (المؤسسات الموازية
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 إداريةاالتحادية لها أساس وتركيبة  اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارة)(يوضح العبارة 19دول  رقم )ج
(وتنظيمية شكل قاعدة أداء مهامها ووظائفها  

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 21 %21.2  
افقأو ال 14 %14.1  
ايدمح 10 %10.1  
افقأو  34 %34.3  
افق بشدةأو  20 %20.2  

 المجموع 99 100%
إدارة العالقات العامة ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 19يتضح من الجدول والشكل رقم)

حيث بلغت  لتشكيل قاعدة أداء مهامها ووظائفهابوزارة اإلعالم االتحادية لها أساس وتركيبة إدارية وتنظيمية 
( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم %35.3%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 54.5نسبتهم )

(10.1.)% 
 إدارةوهذا يدل على أن العالقات العامة لها كادر إداري مدرب ومؤهل وذو كفاءة في أداء العمل داخل 

 العالقات العامة.
 إداريةاالتحادية لها أساس وتركيبة  اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارة)( يوضح العبارة 19رقم ) شكل 

 (وتنظيمية لتشكيل قاعدة أداء مهامها ووظائفها
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االتحادية  اإلعالمطريق العالقات العامة استطاعت وزارة  عن)(يوضح عبارة 20جدول رقم )
 (جابى لدى جمهورهاأيخلق رأى عام 

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 17 %17.2  
افقأو ال 11 %11.1  
ديامح 11 %11.1  
افقأو  33 %33.3  
افق بشدةأو  27 %27.3  

 المجموع 99 100%
طريق العالقات العامة ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 20يتضح من الجدول والشكل رقم)

%(  60.6حيث بلغت نسبتهم ) لدى جمهورهاعن وزارة اإلعالم االتحادية استطاعت خلق رأى عام أيجابى 
 ( .%11.1( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم )%28.3بينما بلغت نسبة غير موافقون)

تحسين الصورة الذهنية على وهذا يدل على أن العالقات العامة فى أى مؤسسة يجب أن تعمل على 
 اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارةالمستوى الداخلى والخارجى لمؤسساتها وهو ما تنفذه بصورة جيدة 

  االتحادية.

االتحادية  اإلعالمطريق العالقات العامة استطاعت وزارة  عن)( يوضح عبارة 20شكل  رقم )
 (جابى لدى جمهورهاأيخلق رأى عام 
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العليا للعالقات العامة بوزارة  اإلدارةالميزانية المخصصة من )يوضح العبارة  (21رقم )جدول 
 (االتحادية كافية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها اإلعالم

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 29 %29.3  
افقأو ال 12 %12.1  
ديامح 16 %16.2  
افقأو  20 %20.2  
افق بشدةأو  22 %22.2  
 المجموع 99 %100

( أن هنالك تقارب فى نسب اجابات أفراد العينة 21يتضح من الجدول والشكل رقم)
الميزانية المخصصة من اإلدارة العليا للعالقات العامة حيث بلغت نسبة الموافقون على أن 

%( بينما  42.4حيث بلغت نسبتهم ) بوزارة اإلعالم االتحادية كافية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها
 (.%16.2يدين بلغت نسبتهم )ا( اما أفراد العينة المح%41.4بلغت نسبة غير موافقون)

العالقات العامة داخل الوزارة  دارةوهذا التقارب يدل على أن الميزانية المخصصة إل
تها في تنفيذ أنشطة وبرامج العالقات العامة مما يعني ضرورة زيادة أيهنالك اختالف حول كف

الميزانية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج العالقات العامة حتى تقوم بدورها بفعالية كاملة في 
 الوزارة لنها ترتبط بالتدريب والتأهيل والمال أساس انجاح  كل عمل. أهدافتحقيق 

العليا للعالقات العامة بوزارة  اإلدارةالميزانية المخصصة من )يوضح العبارة ( 21شكل رقم )
 (االتحادية كافية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها اإلعالم
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 إدارةيمكن التعرف على المهام والنشطة التى تقوم بها )(يوضح عبارة 22جدول  رقم )
 (االتحادية عن طريق االصدارات التى تصدرها العالقات العامة اإلعالمالعالقات العامة بوزارة 

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 12 %12.1  
افقأو ال 24 %24.2  
ديامح 18 %18.2  
افقأو  25 %25.3  
افق بشدةأو  20 %20.2  

 المجموع 99 100%
( أن هنالك تقارب فى نسب اجابات أفراد العينة حيث بلغت نسبة 22يتضح من الجدول والشكل رقم)

يمكن التعرف على المهام والنشطة التى تقوم بها إدارة العالقات العامة بوزارة اإلعالم الموافقون على أنه 
%( بينما بلغت نسبة  45.5هم )حيث بلغت نسبت االتحادية عن طريق االصدارات التى تصدرها العالقات العامة

 ( .%18.2يدين بلغت نسبتهم )ا( اما أفراد العينة المح%36.3غير موافقون)
وهذا يدل على عمل المؤسسة وتواصلها عبر إصدارات العالقات العامة وتواصلها مع فروعها 

ن كان ال يزال يحت زيد من الفاعلية ماج لالداخلية والخارجية وجمهورها الداخلي والخارجي يتم بصورة جيدة وا 
  في هذا االتجاه.

 

 إدارةيمكن التعرف على المهام والنشطة التى تقوم بها )( يوضح عبارة 22شكل  رقم )
 (االتحادية عن طريق االصدارات التى تصدرها العالقات العامة اإلعالمالعالقات العامة بوزارة 
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االتحادية باعتبار دورها  اإلعالمعليا بوزارة  إدارةالعالقات العامة وظيفة  إدارة)(يوضح العبارة 23جدول  رقم )
(فى تحسين صورة الوزارة الذهنية كهدف استراتيجى لخطة الوزارة  

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 18 %18.2  
افقأو ال 17 %17.2  
ديامح 12 %12.1  
افقأو  28 %28.3  
افق بشدةأو  24 %24.2  

 المجموع 99 100%
إدارة العالقات ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 23يتضح من الجدول والشكل رقم) 

العامة وظيفة إدارة عليا بوزارة اإلعالم االتحادية باعتبار دورها فى تحسين صورة الوزارة الذهنية كهدف 
( اما أفراد %35.4%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 52.5حيث بلغت نسبتهم ) استراتيجى لخطة الوزارة

 (.%12.1العينة المحايدين بلغت نسبتهم )
 اإلداري العالقات العامة وموقعها في الهيكل أهميةمما يدل على تنامي الفهم العام الصحيح تجاه 

االتحادية علىوجه الخصوص في كون العالقات العامة هي  اإلعالمبالمؤسسات الحكومية ولدى جمهور وزارة
  عليا. إدارةوظيفة 

 
االتحادية باعتبار دورها  اإلعالمعليا بوزارة  إدارةالعالقات العامة وظيفة  إدارة)( يوضح العبارة 23شكل رقم )

 (فى تحسين صورة الوزارة الذهنية كهدف استراتيجى لخطة الوزارة
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 (العالقات العامة تقوم بمهامها على الوجه الكمل إدارة)(يوضح العبارة 24جدول  رقم )
 الوحدات التكرار النسبة المئوية

افق بشدةأو ال 35 %34.4  
افقأو ال 9 %9.1  
ديامح 13 %13.1  
افقأو  20 %20.2  
افق بشدةأو  23 %23.2  

 المجموع 99 100%
( أن هنالك تسأوى فى نسب اجابات أفراد العينة 24يتضح من الجدول والشكل رقم)
 إدارة العالقات العامة تقوم بمهامها على الوجه الكملحيث بلغت نسبة ال يوافقون على أن 

( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم %43.4%( بينما بلغت نسبة الموافقون)34.4)
(13.1.)% 

 اإلعالمن واضح حول قيام العالقات العامة بمهامها وواجباتها تجاه جمهور وزارة أيى تبوهذا يدل عل
عملية تقييم وتقويم لنشطة ومهام العالقات العامة لتفعيل أثرها تجاه وزارة  إجراءاالتحادية مما يعني ضرورة 

  االتحادية. اإلعالم

 (العالقات العامة تقوم بمهامها على الوجه الكمل إدارة)(يوضح العبارة 24شكل  رقم )
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من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم )(يوضح العبارة 25جدول  رقم )
(العالقات العامة إدارةوضوح اختصاصات   

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 1 %1  

افقأو ال 7 %7.1  
ديامح 10 %10.1  
افقأو  29 %29.3  
افق بشدةأو  52 %52.5  

 المجموع 99 100%
من المعوقات التى ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 25يتضح من الجدول والشكل رقم)

حيث بلغت تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم وضوح اختصاصات إدارة العالقات العامة
( اما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم %8.1%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 81.8)نسبتهم 

(10.1.)% 
وهذا يدل على أن بعض االدارت تتدخل فى عمل العالقات العامة وهذا هو سبب عدم وضوح 

تحديد واضح لمهام واختصاصات  إجراءاالتحادية مما يعني  اإلعالماالختصاصات للعالقات العامة بوزارة 
 العالقات العامة بصورة تضع حدودا  فاصلة بين مهام واختصاصات اإلدارات الخرى.

من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم )( يوضح العبارة 25شكل رقم )
(العالقات العامة إدارةوضوح اختصاصات 
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من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم )(يوضح العبارة 26جدول  رقم )
 (العالقات العامة فى مستوى ادارى مناسب عوض

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 1 %1  

افقأو ال 10 %10.1  
ديامح 13 %13.1  
افقأو  33 %33.3  
بشدةافق أو  42 %42.4  

 المجموع 99 100%
من المعوقات ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 26يتضح من الجدول والشكل رقم) 

العالقات العامة فى مستوى ادارى  عالتى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم وض
( اما أفراد العينة المحايدين %11.1%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 75.7حيث بلغت نسبتهم ) مناسب

 (.%13.1بلغت نسبتهم )
جابية في تحقيق أيعليا تساهم ب إداريةوهذا يدل على أن ضرورة تصحيح وضع العالقات العامة كوظيفة 

الوزارة االستراتيجية وتتكامل مع إدارات وأقسام الوزارة في تنفيذ كافة نشاطاتها بصورة تدعم صورة  أهداف
 جماهيرها. أذهانجابية في يالمؤسسة ال
من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم )( يوضح العبارة 26شكل  رقم )

 (ادارى مناسبالعالقات العامة فى مستوى  وضع
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من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات )(يوضح العبارة 27جدول  رقم )
 (الحكومية ضعف تدريب العاملين بالعالقات العامة

 الوحدات التكرار النسبة المئوية

افق بشدةأو ال 2 %2  
افقأو ال 4 %4  

ديامح 9 %9.1  
افقأو  30 %30.3  
بشدةافق أو  54 %54.5  

 المجموع 99 100%

( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن من 27يتضح من الجدول والشكل رقم)
المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية ضعف تدريب العاملين 

( اما %6%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 83.8حيث بلغت نسبتهم ) بالعالقات العامة
 ( .%9.1أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم )

وهذا يدل على أن التدريب والتأهيل واقامة الدورات التدريبية للعاملين فى العالقات 
 العامة مهم جدا  لداء وظائفهم.

التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات من المعوقات )( يوضح العبارة 27شكل  رقم )
 (الحكومية ضعف تدريب العاملين بالعالقات العامة
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من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات )(يوضح العبارة 28جدول  رقم )
(العالقات العامة إدارةالحكومية ضعف مشاركة العاملين فى   

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 5 %5.1  
افقأو ال 6 %6.1  
ديامح 11 %11.1  
افقأو  34 %34.3  
افق بشدةأو  43 %43.4  

 المجموع 99 100%
المعوقات ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن 28يتضح من الجدول والشكل رقم)

العاملين فى إدارة التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية ضعف مشاركة 
( اما %11.2%( بينما بلغت نسبة غير موافقون) 77.7حيث بلغت نسبتهم ) العالقات العامة

 (.%11.1أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم )
العالقات  إدارةهم تجاه أيبد من االدالء بر يدل على أن العاملين بالمؤسسة الوهذا 
 .إدارة العالقات العامة بتجويد عملهالفة وحتى تقوم رائهم واتجاهاتهم المختآالعامة لمعرفة 

من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات )( يوضح العبارة 28شكل رقم )
 (العالقات العامة إدارةالحكومية ضعف مشاركة العاملين فى 
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العامة فى المؤسسات الحكومية ضعف من المعوقات التى تواجه عمل العالقات )(يوضح العبارة 29جدول رقم )
 (المؤهل العلمى لدى العاملين بالعالقات العامة

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 2 %2  

افقأو ال 11 %11.1  
ديامح 16 %16.2  
افقأو  16 %16.2  
افق بشدةأو  54 %54.5  

 المجموع 99 100%
المعوقات التى ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن من 29يتضح من الجدول والشكل رقم)

 تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية ضعف المؤهل العلمى لدى العاملين بالعالقات العامة
المحايدين بلغت ( اما أفراد العينة %13.1( بينما بلغت نسبة غير موافقون)%70.7حيث بلغت نسبتهم )

 (.%16.2نسبتهم )
ي هي الفئة العلى بين العاملين في الوزارة فإن هذا ع( يشير إلي أن اصحاب المؤهل الجام4جدول رقم )

( يعني ان المؤهل العلمي المتخصص في مجال الوظيفة المعنية ال يتم بالصورة الموضوعية 29الجدول )
التوافق ما بين المؤهل العلمي المتخصص وبين اختصاصات الوظيفة في إدارات  أهميةالصحيحة، مما يعني 

االتحادية. اإلعالموزارة   

من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية ضعف )( يوضح العبارة 29شكل رقم )
 (المؤهل العلمى لدى العاملين بالعالقات العامة
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من المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم )(يوضح عبارة 30جدول رقم )
 (وجود ميزانية مخصصة لنشاط العالقات العامة

 الوحدات التكرار النسبة المئوية
افق بشدةأو ال 4 %4  

افقأو ال 5 %5.1  
ديامح 9 %9.1  
افقأو  20 %20.2  
افق بشدةأو  61 %61.6  

 المجموع 99 100%
المعوقات التى تواجه  ( أن غالبية أفراد العينة يوافقون أن من30يتضح من الجدول والشكل رقم)

حيث بلغت  عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم وجود ميزانية مخصصة لنشاط العالقات العامة
( أما أفراد العينة المحايدين بلغت نسبتهم %9.1( بينما بلغت نسبة غير موافقون)%81.8نسبتهم )

(9.1.)% 
تى يسير العمل العالقات العامة لتأهيل كوادرها ح دارةوجود ميزانية مخصصة إل أهميةوهذا يدل على 

 .على الوجه المطلوب
التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكومية عدم من المعوقات )( يوضح عبارة 30شكل رقم )

 (وجود ميزانية مخصصة لنشاط العالقات العامة
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 الخاتمة:
هذه الدراسة فاعلية العالقات العامة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية  

بصورة عامة ووزارة اإلعالم االتحادية بصورة خاصة بهدف معرفة الدور الذي 
يمكن أن تقوم به العالقات العامة، وهى إمتداد لدراسات سابقة لها عالقة 

نها أن غالبية أفراد بموضوع البحث وخرج  الباحث بعدد من النتائج التوصيات م
العينة يوافقون على أن العالقات العامة تساهم فى دعم العالقات االجتماعية 
بوزارة اإلعالم االتحادية بصورة كبيرة وهو ما يساعد فى رفع الروح المعنوية 
للعاملين وبالتالى  زيادة وجودة فى االنتاج اما التوصيات منها ضرورة التعاون 

م معلومات حقيقة ووافية عن واقع المؤسسة باعتبار أن مع الباحثين وأعطائه
البحث العلمى يساعد فى حل المشكالت بالطرق العلمية ايضا ونوصى الباحثين 
بمواصلة الجهد فى االطار ) فاعلية العالقات العامة فى تطوير آداء المؤسسات 

 الحكومية ( . 
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 :النتائج
، وفى هذا اشارة فوق نسبة األناثضحت الدراسة الميدانية أن نسبة الذكور تأو  .1

 لطبيعة العمل فى الوزارة التى يتطلب جهدا  ومشقة .
ذا  .2 صحاب المؤهل الجامعي هي الفئة أ( يشير إلي أن 4كان الجدول رقم )وا 

ن المؤهل العلمي أ( يعني 29األعلى بين العاملين في الوزارة فإن الجدول )
بالصورة الموضوعية الصحيحة، المتخصص في مجال الوظيفة المعنية ال يتم 

مما يعني أهمية التوافق ما بين المؤهل العلمي المتخصص وبين اختصاصات 
، الشخص المناسب فى المكان الوظيفة في إدارات وزارة اإلعالم االتحادية

 المناسب .
ساهم فى وجود عالقات عامة يالالزمة  موارد المادية والبشريةتوفر الاتضح أن  .3

 فعالة.
من  المعوقات التى تواجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكوميةاهم من  .4

 .ضعف تدريب العاملين بالعالقات العامةهو  مجتمع البحثوجهة نظر 
 .اإلعالمالعالقات العامة وظيفة تتداخل مع وظائف أخرى بوزارة  .5
ن موقع العالقات العامة فى الهيكل أيوافقون على  مجتمع البحثغالبية أفراد  .6

العالقات العامة  إدارةوجد الباحث أن برامج وظائفها كما دارى مناسب ألداء إلا
االتحادية  اإلعالمتساهم بفعالية فى كسب ثقة الجمهور الداخلى والخارجى بوزارة 

 .لدى أفراد عينة البحثوذلك ما توضحه نسبة الموافقة العالية 
وهذا االتحادية اإلعالمهنالك استراتيجية موضوعة لنشاط العالقات العامة بوزارة  .7

 جانب ايجابى يجعل نشاط العالقات العامة مؤثرا  وفاعال  .  
ضحت الدراسة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن العالقات العامة تساهم أو  .8

وهو ما  ة بصورة كبيرةاالتحادي اإلعالمفى دعم العالقات االجتماعية بوزارة 
 يساعد فى رفع الروح المعنوية للعاملين وبالتالى  زيادة وجودة فى االنتاج . 
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أوضحت الدراسة أن هنالك قصورا  ملحوظا  في وجود معينات تساعد على األداء بإدارة  .9
وجود معينات في مجال توفير وسائل الحركة.  تركزت فى عدمالعالقات العامة، حيث 

والمعينات اإللكترونية من أجهزة الفاكس والتلفزيون وكاميرات الفيديو والتدني الملحوظ 
 خرى من ماكينات تصوير المستندات وأجهزة البروجكتور. لألجهزة األ

البحوث والدراسات الميدانية وقياس الرأي العام تجاه المتعاملين  أنشطة أثبتت الدراسة إن  .10
هتمام من جانب إدارة العالقات العامة بالوزارة، مما يشير إلى ان مع الوزارة ال يحظى باال

الخطط والبرامج والمشروعات ال تقوم على دراسات سابقة ومجاالت بحثية مما يعرضها 
 مستوياتها. فى للفشل أو التدني 

وهذا هو سبب عدم وضوح ،ض االدارت تتدخل فى عمل العالقات العامة بع .11
االتحادية مما يعني إجراء تحديد واضح لمهام  االختصاصات للعالقات العامة بوزارة اإلعالم

واختصاصات العالقات العامة بصورة تضع حدودا  فاصلة بين مهام واختصاصات اإلدارات 
 األخرى.

العالقات العامة بمهامها وواجباتها تجاه جمهور وزارة اإلعالم تباين واضح حول قيام  هنالك .12
االتحادية مما يعني ضرورة إجراء عملية تقييم وتقويم ألنشطة ومهام العالقات العامة لتفعيل 

 وزارة اإلعالم االتحادية.جمهور أثرها تجاه 
العامة يتعرفون على أنشطة وبرامج العالقات  مجتمع البحثأكدت الدراسة أن غالبية  .13

 بالوزارة من خالل االصدارات بنسبة عالية.
تنامي الفهم العام الصحيح تجاه أهمية العالقات العامة وموقعها في الهيكل اإلداري  .14

بالمؤسسات الحكومية ولدى جمهور وزارة اإلعالم االتحادية على وجه الخصوص في كون 
 العالقات العامة هي وظيفة إدارة عليا.

واجه عمل العالقات العامة فى المؤسسات الحكوميةعدم وجود ميزانية المعوقات التى تمن  .15
 .مخصصة لنشاط العالقات العامة

وضع  العالقات العامة ال تشارك بصورة ملموسة في إدارةن أبينت الدراسة  .16
 . لى إحجامها من اإلسهام في مجالها، مما يشير إسياسات وخطط وبرامج الوزارة
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 التوصيات:
 .االتحادية اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارةبزيادة عدد الكادر العامل  .1
 .االتحادية اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارةبوضع ميزانية مخصصة  .2
خالل الدورات االتحادية  اإلعالمبوزارة التدريب المستمر وتأهيل العاملين  .3

 .التدريبية المستمرة
السليمة وبالطرق العلمية بالعالقات العامة وضع خطة واضحة للعمل ضرورة  .4

 .االتحادية اإلعالملتنفيذ انشطة وبرامج وزارة 
 العالقات العامة ونظرائها فى المؤسسات إدارةن والتنسيق بين و ازيادة التع .5

 .سب خبرات أكثرتومية األخرى حتى تكالحك
 .(وزير دولة -وزير –العليا )وكيل  لإلدارةتبعية العالقات العامة  .6
 .لعامة فى وضع خطط الوزارة العامةمشاركة العالقات ا .7
ال بد من وجود جهاز عالقات عامة يساهم فى عكس أنشطة وبرامج  .8

 العالقات العامة يتبع للمدير.
توصى الدراسة باإلستفادة القصوى من جميع وسائل اإلتصال الحديثة فى  .9

 تعزيز برامج وأنشطة العالقات العامة.
االتحادية بخطط  اإلعالمالعالقات العامة بوزارة  إدارةضرورة أن تعمل  .10

الوزارة ويراعى مصالح الجماهير  أهدافعلمية بما يخدم أنشطة تتبنى 
 أصحاب المصلحة.

 .توصى الدراسة باالهتمام بالتدريب المستمر لمواكبة التطور العلمى .11
ن مع الباحثين وأعطائهم معلومات حقيقة ووافية عن واقع و اضرورة التع .12

د فى حل المشكالت بالطرق المؤسسة باعتبار أن البحث العلمى يساع
 .العلمية
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العالقات العامة كوسيط إداري يساهم في ترقية  إدارةالفهم الصحيح لدور  .13
ا  جابيأيبالوزارة ويخدم أغراض الجمهور الداخلي والخارجي بما ينعكس  األداء

 . على اإلنتاج في المجال الخدمي
شجيع أنشطة العاملين بالوزارة في المجاالت الثقافية تركيز اإلهتمام بت .14

إلمكانيات اإلبداعية واإلجتماعية والرياضية من خالل التنافس إلكتشاف ا
 . لديهم

الرسمية بالدولة اإلهتمام بتوعية  جهزةتوصي الدراسة بأن تضطلع األ .15
وظائف واغراض ومتطلبات  يةالمسئولين باإلدارات العليا والقيادية بالوزارة بأهم

 ات رئاسة اإلجراء ههذتتولى عمل العالقات العامة بالوحدات الرسمية على ان 
باعتبارها الجهة  اإلداريةر وتثقيف لهذه القيادات مجلس الوزراء بمثابة تنوي

 االشرافية  على جميع الوزارات بما فيها وزارة االعالم االتحادية . 
من البحوث فى هذا المجال )) فاعلية العالقات توصى الدراسة باجراء مزيد  .16

العامة  فى تطوير آداء المؤسسات الحكومية ((  لتثبيت مفاهيم اساسية حول 
أهمية الدور الذى تقوم به العالقات العامة واشاعة ثقافة أن المؤسسة الناجحة 

  هى التى تمتلك عالقات عامة ناجحة (( . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 :المصادر والمراجع
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