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ط في العالقات العامة لعملية التخطي األساسيةالمراحل األهداف التدريسية: تمكين الطالب من إدراك 
.في ع ع والتمييز بين إستراتجيات العالقات العامة واستراتجية اإلتصال والغاية من كل خطوة ومرحلة  

.سسة للمؤ تمكين الطالب من صياغة خطة العالقات العامة وبناء صورة ذهنية إيجابية -  

مراحل التخطيط في العالقات العامة المحتويات:-  

 

 :مراحل التخطيط في العالقات العامة 1-

إختلف الباحثون في تحديد مراحل التخطيط في ع ع فقد حصرها حمدي شعبان في اربعة             
في  مراحل هي مرحلة تحليل الموقف ،مرحلة تصميم البرنامج ، مرحلة تصميم البرنامج ومرحلة تقييمه،

 the حين يحددها راسم محمد الجمال وخيرت معوض في ثالث مراحل هي :صياغة مهمة المنظمة
Mission statement ، صياغة المشكلةthe problem statement تحليل الموقف،situation 

analysis وهناك تصنيفات أخرى وحدد،keiran knight  دورة التخطيط وفق المراحل التي يوضحها
 اه:المخطط أدن
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 تمر عملية التخطيط بالمراحل التالية:  عموما

وتشمل هذه المرحلة التعرف على سياسة المنظمة  Situation Analysisمرحلة تحليل الموقف:-1
وأهدافها والسياسة التنفيذية لإلدارات األخرى والظروف البيئية والنفسية المحيطة واألهداف األساسية للخطة 

يكون إتخاذ القرار، ومن المعلومات .فخالل هذه المرحلة يتم تجميع المعلومات وتحليها وعلى أساسها 
 رحلة مايلي:المطلوبة في هذه الم

 .معلومات حول البرامج السابقة لمعرفة أثر هذه البرامج ونجاعتها وأسباب فشلها 
  عاداته ميوله إتجاهاته....-الداخلي والخارجي– المنظمةمعلومات حول جمهور 
  المنظمةمعلومات حول اإلمكانيات المادية والبشرية التي تحظى بها  
 المنظمةط فيها معلومات حول البيئة التنافسية التي تنش  

اإلستقصاء ، دراسة الرأي العام، دراسة  مثل : من مصادر أولية والبياناتويتم الحصول على المعلومات 
 السوق ...إلخ وهي طرقة مكلفة للمنظمة ،ومصادر ثانوية وهي مصادر غير مكلفة المنظمة.

نقصد بتحليل الموقف شرح مفصل للفرص والتحديات التي توجد داخل المنظمة ويطلق عليه اإلصطالح 
،والفرص  Weaknessومواطن الضعف  S- Strenghمواطن القوةلإلشارة إلى  SWOTاإلنجليزي:

، وقد تختلف المسميات   Threatsو التحديات والمخاطر التي تواجهنا opportunities المتاحة
 لحات التي يستخدمها أساتذة العالقات العامة لكن المقصود في كل األحوال واحد.والمصط

وعادة ما يبدأ تحليل الموقف بصياغة المشكلة على أن يتبع ذلك تاريخ المشكلة وكيف تمثل تحديا 
للمؤسسة ، ويتضمن تحليل الموقف بعد ذلك مناقشة تأثير الموقف على الجماهير التي ترى في الموقف 

ة بالنسبة لها ،ومناقشة وتحليل الفرص المتاحة التي تساعدنا في حل المشكلة ، ومناقشة وتحليل مشكل
العقبات والتحديات التي يمكن أن تعترض حلها ،وعليه في عملية تحليل الموقف يجب أن تكون كل 

ات التي اإلفتراضات والتصورات التي تطرح للتعامل مع المشكلة  واضحة ، ويجب أن تكون كل التأكيد
، وعلى مدير العالقات العامة أثناء تحليل تطرح للتعامل مع الموقف والقدرة مؤيدة باألدلة والبيانات 

الموقف أن يظهر معرفته بكل صغيرة وكبيرة في المنظمة أو المؤسسة وما يحيط بها وفي بيئتها ، ومدى 
حاطته بالمشكلة وجوانبها .  فهمه وا 

من مزج العناصر السابقة وهو ينطلق  SWOTمدخال أكثر تطورا من مدخل  Stoneإقترح نورمان ستون 
 ويتكون هذا المدخل من العناصر التالية : ADOPTSو أطلق عليه نظام : نظام 
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 Advantagesالمزايا -

 Disadvantagesالعوائق-

 Opportunitiesالفرص المتاحة-

 Problemsالمشكالت  -

  Time Factor -الزمن–عامل التوقيت -

 Stakeholdersالجماهير المؤثرة -

ويتجه العنصران األول والثاني إلى داخل المنظمة في حين يتجه العنصران الثالث والرابع إلى خارجها أما 
العنصر الخامس فينسحب على التوقيت الذي نفحص فيه مكانة أو وضع أو صورة المنظمة ، ويعتبر 

 والعنصر الفاعل بالنسبة للعناصر الخمسة السابقة.السبب -الجماهير–العنصر السادس 

: بهدف فهم عملية تحليل الوضع أو الموقف ميدانيا على المخطيطن طرح مجموعة من األسئلة كما  مثال
 يلي :

 :Basic planning questionsأسئلة التخطيط األساسية -1

 ما هو الوضع الذي تواجهه المنظمة ؟ 
 ما هي خلفية الوضع؟ 
  داللة أو أهمية الوضع؟ما هي 

 : Expanded Planning Questionsأسئلة التخطيط الموسعة -2

 المعلومات الموجودة:-أExisting information : أجب عن األسئلة التالية إستنادا إلى ما
 تعرفه مباشرة أو ما يمكنه تعلمه من عميلك أو زمالئك داخل مؤسستك.

  خلفية عن القضيةissueBackground on the : 
  هل هذه هي المرة االولى التي تتعامل فيها منظمتك مع هذا الموقف ؟ أو هل أنت بصدد تعديل

 برنامج تواصل قائم ؟ إذا كان هذا األخير هل هذا تعديل بسيط أو رئيسي؟
 ما هو سبب هذا الوضع ؟ 
 هل هناك أي خالف أن هذا هو السبب ؟ 
 : ما هو تاريخ هذا الوضع 
 الوقائع والحقائق الهامة المرتبطة بهذا الوضع ؟ ماهي 
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 هل ينطوي هذا الموقف على عالقة المنظمة بمجموعة أخرى ؟ 
 إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي المجموعات ؟ 
 برنامج البحث -بResearch Programا كانت هناك أي ثغرات أو فجوات كبيرة في :إذ

المعلومات الموجودة  فقد تضطر إلى إجراء بحث لمعرفة المزيد حول القضية ، ونطرح األسئلة 
 التالية :
  ماهو أساس المعلومات الموجودة؟ : البحوث الرسمية ، ردود الفعل غير الرسمية أو

القرائن اإلفتراض من قبل المخطط  الشفهية ، والخبرة التنظيمية  والمالحظة الشخصية ،
 أو أي شيئ أخر.

 ما مدى دقة هذه المعلومات الموجودة ؟ 
 مامدى مالئمة إجراء بحوث إضافية ؟ 
 ماهي المعلومات التي ال يزال يتعين الحصول عليها ؟ 
  فجرب إجراء بحث إضافي إذا كانت المعلومات الموجودة غير موثوق  بها بشكل كبير ،

. 
 نتائج البحث :-ج Research Findings  بعد أن تجري بحثا رسميا أشر إلى النتائج التي:

توصلت إليها أثناء إلقاء الضوء على المشكلة التي تواجه مؤسستك واكتب ملخصا مختصرا عن 
 المشكلة التي تواجه مؤسستك.

من الضروري أن نميز بين  المكونة للموقف أو المشكلة يتم تحديد األهداف ،بعد مسح وتحليل العناصر 
األهداف الرئيسية التي تعكسها الخطة وبين األهداف الفرعية التي تسعى إلى تحقيقها البرامج المنبثقة عن 

لكي تلك الخطة ،ويجب أن يكون واضحا أن كل هدف رئيس البد أن يتم تحليله إلى أهداف فرعية محددة 
 ق هذه األهداف.يمكن الوصول إلى تحديد األنشطة المناسبة لتحقي

 :يشير البعض إلى إمكانية حصر األهداف الرئيسية للعالقات العامة فيما يلي 

  تحسين الصورة الذهنية للمنظمة لدى جماهيرها 
  العمل على تحسين مصالح الجمهور الداخلي 
  مراعاة مصالح الجمهور الخارجي 
  العامالموازنة بين مصالح المنظمة ومصالح جمهورها في إطار الصالح 

 المشتركة للعالقات العامة في معظم المجتمعات من أبرزها بينما يرى البعض أن هناك عددا من األهداف 

  تحقيق السمعة الطيبة للمؤسسة 
  ترويج المبيعات أو تنشيط الخدمات 
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  كسب تأييد الجمهور الداخلي 
 الفوز بثقة الجمهور الخارجي 

 العوامل والمعايير أهمها :وعند تحديد األهداف يجب مراعاة مجموعة من 

 والتنفيذ Achievableو قابلة للتحقيق Realisticحيث تكون واقعية Measurableقابلة للقياس -
 . SMARTبمعنى تكون األهداف ذكية  وفقا إلحتياجات المنظمة ومواردهاTimeوقت محدد   وله

 واضحة وصريحة ومحددة بوضوح 
  الجيدة بالبحث المسبق المفصل والدقيقمرتبطة بالبحوث بحيث تحدد األهداف 
  محددة زمنيا : األهداف محددة بالوقت ، تتضمن األهداف إشارة واضحة إلى إطار زمني معين

مثال بعد ستة أشهر ، ثالثة أشهر وتجنب العبارات الغامضة مثل في المستقيل القريب ، في 
 أسرع وقت ممكن.....إلخ

  حتياجات مركزة على الجمهور ترتبط األهداف إر تباطا وثيقا بجمهور معين وتستند إلى رغبات وا 
 هذا الجمهور 

 ومن أمثلة  أسئلة التخطيط الموسعة  التي نطرحها أثناء تحديد األهداف مايلي :

 هل ترتبط األهداف بمهة المنظمة ؟ 
 هل تركز األهداف على جمهور معين ؟ 
 هل تشير األهداف إلى إطار زمني؟ 
  هل األهداف قابلة للقياس بوضوح؟ 
  الغاية.-الفرصة–هل تستجيب األهداف للقضية أو المشكلة 

الجماهير، تحذيذ  تحديدالخطوات األتية:وتتضمن  -مرحلة تصميم البرنامج-المرحلة الثانية:-2
الوقت المناسب  اإلستراتجيات المناسبة ، و إختيار تحديداإلمكانيات الماية والبشرية أليات التنفيذ مع 

 للتنفيذ.

سياسة العالقات العامة الوصول إلى جماهير نوعية تتعامل مع  تستهدف :الجماهير  تحديد -2-1
تحديدا دقيقا  المنظمة سواء بالداخل أو الخارج ، وتكسب ثقته وتأييده  مما يقتضي تحديد  هذا الجمهور

تفيدنا في الوصول إلى الفئات التي لها عالقة مباشرة بأهداف المنظمة كما انها توفر   ديد، فعملية التح
الكثير من الجهد والنفقات ألنها تركز على الهدف مباشرة ، وفي دراستنا للجمهور نراعي مسائل ستة 

 هي :
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  الجغرافي التوزيع 
  النوع-الجنس- 
  فئات السن 
 المهنة 
   الطبقة اإلجتماعية واإلقتصادية 
 اإلتجاهات الذهنية        

نشير أيضا ان خبراء العالقات العامة ال يمكنهم التوجه إلى الجماهير المختلفة بوسيلة أو ألية واحدة 
دامت إتجاهاتهم مختلفة ، ومصالح متضاربة ، ومن ثم يجب على مخططي العالقات  في وقت واحد ما

وتأكيدا ة المناسبة.  دراسة كل جمهور على حدى   وتحليل تفكيره وبيان إتجاهه، ثم رسم الخط العامة 
أن يكون معلوما سلفا فئات الجمهور الذي ستوجه إليه - ةدإلى قاع -سالي إيفرسون -لذلك أشار 

 -ةطالخ

 وي على كثير من الصعوبات والتعقيدات ففضال طتحديد الجمهور المستهدف للمنظمة تن إن عملية -
د أو الجماهير في خصائصهم وعاداتهم وتقاليدهم ....قد يكون بين أنواع جماهير  عن تباين األفرا

بعالقة غير مباشرة مع المنظمة غير أنه أكثر تأثيرا على المنظمة من الجمهور  طالمنظمة جمهور يرتب
 ذو المصلحة المباشرة .

رق التعامدددددددددل ووسدددددددددائل طددددددددد يدددددددددنعكس علدددددددددى إختيدددددددددار أسددددددددداليب و المسدددددددددتهدف لجمهدددددددددورا إن تحديدددددددددد-
اإلتصددددددددال المسددددددددتخدمة ، فددددددددبختالف خصددددددددائص الجمهددددددددور يترتددددددددب عليدددددددده أيضددددددددا ضددددددددرورة إخددددددددتالف 
-الوسدددددددائل أو األليدددددددات المسدددددددتخدمة ، فمددددددددثال وسددددددديلة وأسدددددددلوب اإلتصددددددددال مدددددددع الجمهدددددددور الددددددددداخلي 

ل بجمهدددددددور  المدددددددوردين وحتدددددددى علدددددددى اإلتصدددددددا سدددددددوف يختلفدددددددان عدددددددن نظائرهدددددددا عندددددددد -العمدددددددال مدددددددثال
 . بطالجمهور الداخلي يختلف التخا مستوى نفس 

وفق أسس الجمهور إال أنه من الضروري القيام بعملية تصنيف الجماهير  تحديد بالرغم من صعوبات-
لوب بلوغها. وفي ضوء صفات وظروف وأهداف الجمهور يمكن تقرير طبيعة األهداف المطمالئمة ل
 التعامل معهم.رق طأساليب و 

من العالقات القائمة  طوهي أنما linkageطالرواب طأربعة فئات للجماهير بناء على نم R.Smith حدد
  : يليكما بين المنظمة وجماهيرها .
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مات المنظمة مثل دالتي تتلقى منتجات أو خ :هم تلك الجماهير Customersلزبائن أو العمالء ا -أ
، وتشمل فئة العمالء أيضا  current or potential consumersالحاليين او المحتملين المستهلكين 
مباشر مع  طواألشخاص الذين قد ال يكون لديهم راب  Shadow constituenciesدوائر الظلما يسمى ب

 رت الشركة فيطيعون التأثير على مفهوم المنظمة مثال إذا إظطمنتجات أو خدمات المؤسسة ولكنهم يست
وة طإلى تقليص التبرعات الخيرية للفنانين والشركة معروفة بأعمالها الخيرية ، هذه الخاألوقات العصيبة 

 تعرض الشركة لإلنتقاد من أعضاء المجتمع الفني بشكل صريح مما يزيد من مشاكلها.

هي تلك الجماهير التي تساعد كجهات تنظيمية من خالل وضع مبادئ أو  Enablersالممكنون:-ب
وقادة الرأي الذين لديهم تأثير على -مثل الجمعيات المهنية أو الوكاالت الحكومية -معايير للمنظمة 

وتشمل  -مثل وسائل اإلعالم-ناجحة العمالء المحتملين ، والمجموعات التي تساعد في جعل المنظمة 
خرى من الجمهور الحلفاء والتي قد تكون المنظمة قادرة على العمل معها في مشاريع المجموعات األ

 تعاونية وبناء مصالح موازية .

ريقة ما من نجاح المنظمة مثل طهي تلك الجماهير التي تحد أو تقلل ب:و Limitersالمحدودن-ج
 المنافسين والمعارضين والقوى المعادية .

:وهي تلك الجماهير التي تقدم مدخالت للمنظمة ، وتشمل الموظفين ،منتجي Producersالمنتجين -و
  الموارد المالية مثل:الداعمين ، أصحاب األسهم.

انه مع إتساع عجلة المؤسسات والعمل المستدام أصبح من الضروري تجاوز  مهند العزاوي ويرى 
دي وفقا للمفهوم القديم جمهور داخلي وجمهور خارجي ، وأصبح من الضروري تصنيف التصنيف التقلي

 الجمهور المعني به أخصائي العالقات العامة كما يلي :

:هو المرجع األعلى أو الراعي الرسمي للمؤسسة والذي يمتلك إتخاذ القرار والتقييم  الهام الجمهور -أ
 عدمه .والتقويم لعمل المؤسسة ويقرر بقائها من 
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:هو الجمهور األفقي  وهم العمالء والمؤسسات المنافسة وصناع القرار ووسائل  الجمهور الخاص -ب
 اإلعالم والمساهمين والمستثمرين والنخب في المجتمع.

 المؤسسات المرتبطة-الكادر الوظيفي -وهم المدراء :الجمهور الوسيط -ج

وهم الجمهور المستفيد والمتلقي لخدمات المؤسسة وهو الذي يعبر عنه برأس المال  الجمهور العام :-ذ
 اإلجتماعي.

 كما يلي :تصنيف جمهور العالقات العامة والوسائل المستخدمة   Newsom et Carellويلخص 

 الجمهور االداخلي : وحصره في اإلدارة ، المساهمون ، المستخدمون ،مجالس اإلدارة. -أ

:المباشر وغير المباشر وحصرهم في الموردون ، التجار والموزعون ، المنافسون ، الجمهور الخارجي -ب
 المستثمرون ، الزبائن المحتملون ، المجتمع المالي .

 :بهدف تحديد جماهير المؤسسة على المخططين طرح األسئلة التالية: مثال 

 أسئلة التخطيط األساسية:-أ

 ؟من هو الجمهور الرئيسي لمؤسستك - .1
 ؟من هو الجمهور الرئيسي لهذه المشكلة  .2
 ؟من هو الجمهور الشافع أو قادة الرأي الرئيسين  .3

 أسئلة التخطيط الموسعة : -ب

سئلة التالية إستنادا إلى ماتعرفه مباشرة أو مايمكنك تعلمه من أجب عن األالمعلومات الموجودة : -
 المؤسسة.داخل عميلك أو زمالئك 

 : الزبائن -أ

 ؟األساسيون  ءكمن هم عمال .1
 ؟-من يستخدم منجات أو خدمات عمالءك األساسيين-من هم عمالءك الثناويون  .2
 كيف تغير عمالئك خالل السنوات الثالث القادمة ؟ .3
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 ؟كيف من المحتمل أن يتغير عمالءك خالل السنوات القادمة .4

 المنتجين : -ب

 ك؟من الذي ينتج خدمتك أو متتج .1
 من الذي يزود منظمتك بالخدمات والمواد ؟ .2
 من الذي يوفر المال ؟ .3
 كيف تغير منتجك خالل السنوات الثالثة القادمة؟ .4
 كيف أن يتغير منتجك خالل السنوات الثالث األخيرة؟          .5

 العوامل المساعدة:-ج
 ؟من هم قادة الرأي بين عمالئك  .1
 من هم زمالؤك؟ .2
 من هم المنظمون لديك ؟ .3
 كيف ساعدك المنظمون في السنوات الثالث األخيرة ؟ .4
 مع من لديك عقود أو إتفاقيات ؟ .5
 لك ؟ما هي وسائل اإلعالم المتاحة  .6
 كيف تغيرت العوامل التمكينية خالل السنوات الثالث الماضية ؟ .7
 كيف يمكن أن تتغير عوامل التمكين الخاصة بك في السنوات الثالث المقبلة ؟ .8

 المحددون: -د

 منافسيك ؟من هم  .1
 من هم خصومك ؟ .2
 أي نوع من المعارضين هم : الدعاة،المنشقون، النشطاء أم المتعصبون؟ .3
 من يستطيع أن يوقفك ؟ .4
 كيف تغير المحددون في غضون السنوات الثالث الماضية ؟ .5
 كيف يمكن أن يتغير المحددون في غضون الثالث السنوات المقبلة ؟ .6
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  الجمهور الشافع وقادة الرأي : -ت

دة الرأي الرسميين لهذا الجمهور : المسؤولون ، الحكوميون المنتخبون أو المسؤولون الحكوميون من هم قا .1
 المعينون أو أي شخص أخر.

 ى إحتمال أنهم سيتحدثون عن موقف مؤسستك؟ما مد .2
األحياء ، القادة المهنيون ، الزعماء ة ، قاد لرسميين لهذا الجمهور :قادة األسرةمن هم قادة الرأي غير ا .3

 الدينيون، القادة اإلثنيون أو قادة المجتمع.
 ؟ من هم الناشطون الصاخبون في هذه القضية .4
 مامدى قرب موقفهم من هذه القضية تجاه المنظمة ؟ .5
 ما مدى أحتمال أنهم سيتحدون عن موقف مؤسستك؟ .6

في المعلومات الحالية ، فقد تظطر إلى إجراء بحث إذا كانت هناك ثغرات كبيرة  برنامج البحث : -ج
 لمعرفة المزيد حول الجماهير المختلفة لمؤسستك ، نطرح األسئلة التالية :

هو أساس المعلومات الموجودة : البحوث الرسمية السابقة وردود الفعل غير الرسمية أو الخبرة التنظيمية   .1
 أو أي شيئ أخر .والمالحظة الشخصية ، واالفتراض من قبل المخطط 

 ما مدى موثوقية هذه المعلومات الموجودة؟ .2
 مامدى مالئمة إجراءات بحوث إضافية ؟ .3
 ماهي المعلومات التي ال يزال يتعين الحصول عليها؟ .4
 إذا كانت المعلومات الموجودة غير موثوق بها بشكل كبير ، فجرب إجراء بحث إضافي مثل مايلي : .5

 التنظيمية.المعلومات -مراجعة المنشورات -

 الكتب،الدوريات....-مراجعة المعلومات المنشورة األخرى -

 مقابالت مع خبراء خارجيين أو قادة رأي -

 مجموعات التركيز مع الجمهور التمثيلي -

 إستطالعات الرأي مع الممثلين العامين-
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 ماهي طرق البحث التي ستستخدمها للحصول على المعلومات المطلوبة-

بعد أن تجري بحثا رسميا ، قم باإلشارة إلى النتائج التي توصلت إليها  نتائج البحث:-د
  حيث انها تلقي الضوء على جمهور المؤسسة.

المخططون لرسم أو إعداد قبل أن ينطلق  تحديد اإلمكانيات المادية والبشرية :-2-2
برنامج العالقات العامة المالئم لتنفيذ األهداف المرسومة والوصول إلى الجمهور المستهدف 

والموارد البشرية  التي  -الميزانية المالية -ينبغي أن يتوافر أمامه كل اإلمكانات المادية 
والبشرية محدودة في  تمكنه من تحقيق هذه األهداف ، فبذا كانت إمكانات المنظمة المالية

هذه الحالة تتقلص خطته وبرامجه في حدود اإلمكانات المتاحة ، فال يمكن أن تحقق خطة 
ع ع النجاح المطلوب دون أن يتوفر لها اإلعتماد المالي الذي يمكن بواستطه وضع البرامج 

الخطة  موضع التنفيذ ، ويالحظ أن حجم هذا اإلعتماد يتناسب مع حجم األهداف المقررة في 
أن تتوفر القوة البشرية المطلوبة من حيث الكم والنوع ، فال يقتصر األمر على كذلك يجب 

التحديد الكمي لهؤالء األفراد بل يجب الحرص على توفير المواهب واألفراد ذوي البحث 
 والقدرة على التحليل والخبرات الفنية المختلفة .

زمة لتمويل برامج العالقات العامة ، أما ويمكن باإلمكانات المالية كمية األموال الال
اإلنسانية من خبراء وموظفي إداراة العالقات  العامة كما اإلمكانات البشرية فهم العناصر 

 ونوعا ، وكافة األفراد الذين يمكن اإلستعانة بهم لتنفيذ خطة العالقات العامة .

لمتطلبات البشرية والمادية ويتم إعداد ميزانية برامج العالقات العامة على ضوء مختلف ا
لتنفيذ البرامج  ويدخل في تقدير الميزانية مكافأت الجزاء في مجال ع ع الذين قد يستعان بهم 

 لتخطيط البرنامج وكذلك تكلفة التجهيزات والوسائل المادية المطلوبة.

 وتتضح قدرة المؤسسة على إستقطاع قدر معين من ميزانيتها للعالقات العامة بقدر حماس
اإلدارة لوظيفتها  ومن المهم أن تتناسب المصاريف التي تخصص  لبرامج ع ع مع الميزانية 

 العامة للمؤسسة .

تحتاج إدراة العالقات العامة لتنفيذ برامجها إلى  تحديد وسائل اإلتصال و آليات التنفيذ :-2-3
المستهدف، ومن ثم يكون على مجموعة من الوسائل التي تكفل لها تقديم خدماتها لفئات الجمهور 
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    DUNNالمخططين والمتخصصين في هذا المجال تحديد الوسائل اإلتصالية المناسبة ، ويقسم 
وتشمل وسائل اإلتصال إلى وسائل داخلية ويقصد بها الوسائل الموجهة للجمهور الداخلي 

ة والدائرة التلفزيونية مطبوعات المؤسسة والكتب والكتيبات والرسائل اإلخبارية واإلذاعة الداخلي
الداخلية المغلقة ، ووسائل خارجية وهي الوسائل الموجهة للجماهير الخارجية وتشمل الصحف ، 

 WILCOXالمجالت ، المطبوعات الخارجية للمؤسسة والتلفزيون زالراديو والمعارض، ويقدم 
كتب والبريد وزمالؤه تقسيم أخر للوسائل وهو وسائل مطبوعة وهي : الصحف ، المجالت ،ال

تقسم الوسائل  NEWSOMالمباشر، ووسائل منطوقة وهي الراديو ، التلفزيون واألفالم ، في حين 
إلى مطبوعة وأخرى إلكترونية وهي إما داخلية أو خارجية وفقا لطبيعة الجمهور الموجهة له، ، 
 فالجمهور هو الذي يحدد الوسيلة وفقا لطبيعته ، وقد تكون خاضعة ومسيطرا عليها

CONTROLLED  أو غير مسيطر عليهاUNCONTROLLED  ويقصد بالوسائل الخاضعة ،
تلك الوسائل التي تصل الرسائل المنقولة بواستطتها للجمهور المستهدف دون تحرير أو تغيير أو 

أما الوسائل غير الخاضعة  الذي أرسلتها به إدارة العالقات العامة ،أي بالضبط بالشكل تعديل 
خضع قبل وصولها إلى الجماهير المستهدفة إلى تغييرات بسبب فهي تلك الوسائل التي ت

عوامل تتعلق بالسياسة التحريرية للوسائل أو بالمساحة المخصصة للمادة أو بأهمية 
إلى أن   NEWSOMالموضوع من وجهة نظر الوسيلة وغيرها من العوامل ، وتضيف 

إلتصالية الموجهة للجمهور هي عادة ما تكون الصحف والمجالت والتلفزيون الوسائل ا
والمنشورات والمعارض واألفالم ونوافذ والراديو وقد تشمل أيضا الملصقات الجدارية 

 العرض والرسائل اإلخبارية وغيرها .

يار أساتذة العالقات العامة في إخت لنايفيدنا هذا التقسيم لوسائل اإلتصال الذي يقدمه 
إلى تحقيق أقصى فاعلية في توصيل رسائل إدرات الوسائل المناسبة واستخدامها بما يؤدي 

تقسيم العالقات العامة لجماهيرها المختلفة إال أن إختيار الوسائل ال يمكن أن يقتصر على تبني 
وتعتمد على عوامل  -التروي والبعد عن اإلرتجال -من التقسيمات المشار إليها فهذه عملية تتطلب 

مختلفة منها اإلنتشار الجغرافي للوسيلة ومدى وصولها للجماهير المستهدفة والجدوى اإلقتصادية 
من استخدامها ومدى توفر اإلمكانات الفنية إلستخدامها ومدى مالئمتها للرسالة اإلعالمية والسرعة 
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ة والمبالغ المخصصة إلدارة المطلوب أن توزع بها الرسائل واإلمكانيات المتوفرة لدى المؤسس
و أنماط التلقي المختلفة للجماهير المستهدفة وعاداته اإلتصالية ومستوى العالقات العامة وبرامجها 

تمثل جانبا واحدا  من العوامل التي تؤثر في تعليمه والكم المعرفي الذي يملكه ، وهذه العوامل 
تمع المحيط ، فبدارات العالقات العامة فيه إختيار الوسائل ، اما الجانب األخر فهو طبيعة المج

هي جزء من األنظمة القائمة في كل دولة من دول العالم ،تتأثر بالنظام المحيط بها والبيئة التي 
 تعمل فيها .

 نوضح قي الجدول أدناه مخططا بسيطا لما تعتمده العالقات العامة في اإلتصال بجمهورها :

  الخارجيالجمهور  الجمهور الداخلي  
 شرغير المبا المباشر 

 
 

 الجمهور 

 اإلدارة العليا والوسطى-
 المستخدمون -
 المساهمون -
 مجال اإلدارة -
 
 
 

 إتصال التسويق -
 الزبائن -
 ممثلوا المبيعات -

 التجار والمزعون 
 الموردون -
 المنافسون -

إتصاالت -
 مؤسساتية

 الزبائن المحتملون -
مستثمرون -

 محتملون 
المالي  المجتمع-

مجتمع المؤسسة 
 الحكومة المجتمع.

 
 
 

 القنوات 
 
 
 
 

 إتصال شخصي -
 إتصال جمعي -
-رسائل سمعية بصرية-

أفالم شراء، وسائل إعالم 
،الوسائل المتاحة للجمهور 

 -الخارجي
مطبوعات جماهيرية -

ومتخصصة،البريد 
 والمؤسساتي الشخصي

ترويج المعارض 
 ،الملصقات وغيرها.

 إتصال شخصي  -
 إتصال جمعي -
رسائل سمعية -

أفالم شراء، -بصرية
وسائل إعالم ،الوسائل 
المتاحة للجمهور 

 -الخارجي
المطبوعات -

الجماهيرية المتخصصة 
  من ضمنها اإلشهار

البريد الشخصي 
والمؤسساتي الملصقات 

 وغيرها 
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نستخدم تعبير إستراتيجية لبيان أسلوب العمل لتنفيذ برنامج  تحديد اإلستراتيجيات المناسبة:-2-4
، فعادة ما تحتاج برامج العالقات ع إلى أسلوب أو عدة أساليب متوازنة للوصول العالقات العامة 

 إستراتيجيات هي: -9-تسع  علي فرجانيوالتأثير فيها ، وحدد الباحث إلى الجماهير المستهدفة 

إذا كانت اإلستراتيجية  هي الخطة العامة التي تواجه مراحل المعركة ، فبنها :إستراتيجية التركيز-1
تهدف كذلك إلى تبيان أساليب العمل في  ع ع ، ولما كانت طبيعة األنشطة في هذا المجال 

إستراتيجية خاصة تالئمه وتحقق أهدافه ، فبذا متنوعة ومتعددة فمن الطبيعي أن يكون لكل ميدان 
بحيث يصعب وب تحقيقه عاجال والجماهير المستهدفة منتشرة في أماكن متباعدة كان الهدف المطل

أن تتعرض للرسالة الموجهة  من خالل وسيلة واحدة يكون من المالئم إستخدام إستراتيجية التركيز 
إذا كانت الموارد المالية تسمح بذلك . ولتوضيح هذه اإلستراتيجية نفترض أن وباءا خطيرا يهدد 

مدادهم باإلرشادات الالزمة إحدى المن اطق  ووزارة الصحة تريد التحرك بسرعة لتوعية المواطنين وا 
طلب استخدام  جميع الوسائل اإلعالمية المتاحة للتأكد من لتجنب إنتشار هذا الوباء ، فبن األمر يت

ان تعرض الجماهير للرسالة وتفهم محتواها ولو إقتصر نشاط الوزارة على وسيلة إتصال واحدة لك
طريق بعض  ان ال تصل هذه الرسالة لبعض الجماعات أو ربما وصلت مشوهة عن من المحتمل 

 الزمالء أو األقارب أو الجيران.

وتعتمد على إختيار الوقت المناسب إلذاعة بيان سياسي أو قرار  إستراتيجية التوقيت :-2
مشكلة متوقعة . وكثيرا مانالحظ  إقتصادي أو إتخاذ إجراء ما لكسب تأييد جمهور معين أو لتحنب

إعالن بعض القرارات التي تستهدف إرضاء المواطنين في مناسبات األعياد ، أو إفتتاح المشروعات 
الجديدة في ذكرى حدث قومي بارز ، ومن الضروري في جميع األحوال دراسة كافة الظروف 

ثم إختيار الوقت المناسب لإلقدام به بالموقف واألطراف المختلفة المؤثرة عليه أو المتأثرة المحيطة 
 على أي عمل يتعلق بهذا الموقف.

تلجأ المؤسسة إلى هذه اإلستراتيجية إذا إكتشف القائمون عليها أن هناك إستراتيجية التريث :-3
حملة كيدية إلثارة الغبار حولها في صحيفة معينة، وقد يفضل في بعض األحيان أن يكون الرد 

إيجابيا يتمثل في بعض األفعال أو المعلومات التي تقدم للجمهور بأي  على مثل هذه الحمالت
وسيلة من وسائل اإلتصال ويكون ذكرها في حد ذاته نفيا لما أثير، وكثيرا ما نسمع شائعات عن 
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أو إصابتها بمرض خطير أو إلى غير ذلك ، ثم تظهر بعد ذلك إبعاد شخصية عامة عن موقعها 
 طريقة غير مباشرة ما أثير حولها دون أن تذكر شيئا عن ذلك .في وسائل اإلعالم لتنفي ب

خدم في اللحظات األخيرة من حدث هام ، حين يصبح ألي معلومة تستو إستراتيجية المفاجأة :-4
ويجب مراعاة أن  -اإلنتخابات ، تحويل األنظار-جديدة وهامة تأثيرا حاسما في ظرف من الظروف 
مصلحة الجماهير و إال سيتنافى مع عمل العالقات أي معلومة أو خطوة تتخذ يجب أن تتوافق مع 

 العامة .

دمها المؤسسات بحيث تشجع بها األفراد على تقديم إقتراحاتهم وتستخ إستراتيجية المشاركة :-5-
صة التعبير عن أرائهم في صحيفة وتسمح للعاملين ببختيار ممثليهم في مجلس اإلدارة وتتيح لهم فر 

المؤسسة ومطبوعاتها وبهذا يشعر العاملون ببنتمائهم الحقيقي إلى المؤسسة ودورهم الفعال في 
 نجاحها.

المواسم واألماكن التي  خطة مرسومة إلختياروتقتضي يتنفيذ -جية ملتقى الطرق :إستراتي-6-
يلتقي فيها أكبر عدد من الناس لتقديم أنشطة العالقات العامة باإلضافة إلى التعرف على 
الشخصيات ذات التأثير المتعدد اإلتجاهات وتوثيق الصلة بها ألن ذلك يفتح أمام الفرد أو المؤسسة 

 بعض الطرق التي كانت مغلقة أمامه.

تعتمد على إستخام شخصيات مرموقة ومشهورة في البرنامج : إلرتباطإستراتيجية اإلقتران أو ا-7-
اإلعالمي الذي تقوم به المنظمة . أو المشاركة مع هيئات مرموقة ذات سمعة متميزة في برامج 

 وأنشطة مشتركة تؤدي إلى زيادة فهم  الرأي العام لألنشطة التي تقوم بها المنظمة.

من خلف الستار وهي التي تعمل العالقات العامة بموجبها : إستراتيجية اإلنفصال أو اإلنعزال-8-
ودون أن يظهر ممارسوها على مسرح األحداث بحيث يتم القيام باألنشطة اإلعالمية أو الدعائية 
عن طريق أفراد أو هيئات أو مؤسسات متخصصة مرموقة وذات سمعة طيبة ، بينما خبراء 

ح والتنسيق وتحريك األحداث حتى نحو األهداف التي العالقات العامة باإلعدا د والتوجيه والنص
 أعدت لتحقيقها .
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 إستجابات الجمهور

 

المواقف التي وهي التي تتبع بصفة مؤقتة في بعض  إستراتيجية التظاهر باالنسحاب :-9-
لفترة معينة يتاح فيها إعادة  تتطلب عدم ظهور مسئول العالقات العامة أو االنشطة التي يقوم بها

 على مسرح األحداث مرة أخرى .ترتيب الموقف بطريقة تسمح بظهور االنشطة والمسؤولين 

نشير ان فشل برامج العالقات العامة يرجع إلى وجود فجوة لدى المديرين في معرفة كيفية  :مالحظة
الباحث خيرت معوض عياد العالقة  التحول من إستراتيجية التخطيط إلى إستراتيجية التنفيذ وقد حدد

 بين التخطيط واإلتصال .في العالقات العامة وفق المخطط التالي :

 

 بناء الرسالة -تحديد الوسيلة اإلتصالية                               

                                                                                .... 

 

 *ما جماهير المؤسسة؟                              ماذا تريد المنظمة من كل جمهور أن يفعل ؟*

 *هل لى الجماهير أجندات                                                      ما الموارد المتاحة؟

     و حاجات متعارضة   ؟                                                                             موارد مالية -

 مواد بشرية -

        الوقت -

  ؟ما سمعة المنظمة *

 

  

 *هل كل جمهور إستجاب للرسالة بالطريقة التي أرادها الجمهور ؟

 ر؟*هل يجب على المنظمة تعديل الرسالة في ضوء إستجابات الجمهو

 

ظمةــــالمن اهير ـــالجم   

ةـــــــــــالــــــــســـــر ال  

 إستجابات الجمهور
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 نموذجا موقفيا إلستراتيجيات اإلتصال في العالقات العامة كما يلي : Ruler-وقد أوضح رولر 

 إتصال في إتجاه واحد

 

 Imformation إستراتجية اإلعالم

 Persuasionإستراتيجية اإلقناع 

 معان ذات دالالت مختلفة                     معان ذات داللة واحدة

                                     Dialogueإستراتيجية الحوار                                                            

 

 Consensus-building إستراتجية بناء اإلجماع

 

 إتصال في إتجاهين

من الالزم ان يدرك مخطط العالقات العامة أن موعد تنفيذ كل :إختيار الوقت المناسب للتنفيذ-2-5
مرحلة من مراحل البرنامج يساعد في نجاحها أو فشلها ومعنى ذلك ان يراعى عند إعداد أو تخطيط برامج 
العالقات العامة أن هناك موضوعات ذات طابع خاص ، واختيار الوقت المناسب لنشرها يساعد  على 

، وهناك موضوعات تحتاج إلى إعتبارات زمنية ومكانية ، و إذا كان إختيار الوقت نجاحها وتحقيق أثرها 
أي نقصد فترة  والمكان المناسب للبدء في تنفيذ البرنامج فبن اإللتزام بتوقيت محدد لتنفيذه أيضا أمر هام .

 حياة البرنامج.

العمل وفق خطة مكتوبة،   من المبادئ الهامة في تخطيط برامج العالقات العامة : كتابة الخطة-2-6
ونقصد بذلك أن تصاغ الخطة وبرامجها التنفيذية في خطوات زمنية محددة وتدون في أوراق يتم إعتمادها 

 من إدارة المنظمة .
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إن كتابة مشروع الخطة واحد من التحديات األساسية في عملية التخطيط وعادة ما يلقى على عاتق أحد 
العاملين في بنود الخطة بأفكارهم ومقترحاتهم  حتى يكتسبوا الخبرة هذا المجال ببشراك جميع خبراء 

 الالزمة لصياغة وا عداد الخطط.

الزمني السابق وضع الخطة موضع التنفيذ وفقا لإلختيار وهنا يتم  : -التنفيذمرحلة -المرحلة الثالثة  -3
شير أن الخطة تعرض للتقييم ويمكن أن ينفذ البرنامج كامال أو جزئيا ،حسب تحقيقه ألهداف المنظمة ون

في مختلف المراحل فكلما إبتعدت عن أهداف المنظمة كلما تعرضت للتعديل سواء في البنود أو في 
 التوقيت الزمني أو في المدة .... إلخ.

 المرحلة الرابعة مرحلة التقييم : -4

الهدف الرائد لكل نشاط من أنشطة المنشأة هدف رئيسي ومجموعة أهداف فرعية تؤدي إلى ذلك  

والعالقات العامة تهدف أساسا إلى تكوين صورة محببة لدى الجمهور عن المنشاة وعن أنشطتها بشكل 

 مستمر ودائم من خالل مجموعة خطط طوال الوقت.

إلى قياس كفاءة الخطة التي وضعت ألنشطة العالقات العامة وأساليب تنفيذها  التقييميهدف  و 

وما إذا كانت هناك بدائل افضل لتحقيقها ولتنفيذ أهدافها، حيث إن معرفة رد الفعل المتوقع للبرنامج 

يساعد على ترشيد أساليب ووسائل تنفيذه لكي يحقق أهدافه على الوجه األكمل، كما إن دراسة األثر 

لحقيقي للبرنامج بعد تنفيذه يساعد في توجيه البرامج التالية على اكتشاف مواطن الضعف والقوة في ا

البرنامج المنفذ وما ينبغي تعديله أو إضافته أو حذفه لزيادة فعالية أنشطة العالقات العامة، وهذا يحقق في 

بأقل جهد وأقل تكلفة وأقصى كفاءة النهاية االستخدام األمثل للموارد المتاحة في تحقيق أهداف المنظمة 

 .التقييموهذه هي الميزة الحقيقية التي تحققها عملية 
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 خطط العالقات العامة من عدة زوايا: تقييمأهمية مرحلة -5

مثل أي إدارة أخرى في المنشأة عن نتائج أعمالهم وعن  محاسبة المسؤولين عن نشاط العالقات العامة، أ.
 حققوه في االنجاز.مستوى الكفاءة الذي 

العمل على تالقي أي عيوب أو أخطاء في األداء تكون قد وقعت خالل الفترة محل التقييم لزيادة  ب.
 كفاءة هذا النشاط.

تبرير طلب الحصول على الدعم المالي والبشرى لنشاط العالقات العامة من اإلدارة العليا وكسب  ج.
 منشأة.اقتناع المسؤولين بأهمية النشاط وجدواه لل

ترشيد استخدام الموارد المالية وذلك بمناقشة أسلوب التصرف فيها وكيفية تعديل هذا األسلوب للحصول  د.
 على أفضل النتائج.

أن تكون هناك أنشطة للعالقات العامة قد سبق بذلها وفق خطة  التقييموالحقيقة أنه يلزم لكي يتم  
 تحققها هذه الخطة. محددة المعالم، وأن تكون هناك أهداًفا وضعت كي

 :التقييم . أساليب -6

 خطة وبرامج العالقات العامة وهي: لتقييمهناك ثالثة أساليب  

 يم القبلي:يأواًل/ التق

عندما تتجه النية إلى تنفيذ برنامج إعالمي كبير لتحقيق  السابق على تنفيذ البرنامج، التقييموهو  
نتائج حاسمة للمنظمة يصبح من الضروري اختبار تأثير الشكل والمضمون اللذين سنعرض من خاللهما 
موضوعات البرنامج قبل أن يبدأ في تنفيذه، وذلك للتأكد من عدم إهدار األموال المحددة لتنفيذها دون 

د نتيجة خطأ في شكل البرنامج أو مضمونه أو في اختيار نوع الوسيلة المناسبة أو تحقيق التأثير المنشو 
توقيت عرضه أو نشره، وذلك للتأكد من وضوح معاني الرسالة وفهم معانيها المقصودة. وكذلك الرسوم 

 واأللوان وعدد الكلمات المستخدمة وتوقيت إذاعتها وغيرها من العوامل.

مسبقة للدوافع التي تحكم سلوك األفراد في هذا الشأن واستخدام  وهذا يتحقق من خالل دراسة 
 الوسائل والرسائل التي ال تصطدم مع االتجاهات السائدة.
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 المرحلي: التقييمثانًيا/ 

تتطلب بعض برامج العالقات العامة فترات زمنية طويلة لالنتهاء من تنفيذها ومن الطبيعي أن  
تتخلل فترة البرنامج بعض الوقفات المرحلية التي تحتمها الظروف الخاصة بتنفيذه، وهنا نستغل هذه 

المرحلة السابقة  الفترات بين مراحل البرنامج لتقويم كل مرحلة أواًل بأول للتعرف على مواطن القصور في
 وعالجها في المراحل التالية.

وتزداد أهمية هذا األسلوب في البرامج التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتطويره مثل برامج  
تنظيم األسرة، التثقيف الصحي أو التوعية للشباب وغيرها مما يدخل في رسالة العالقات العامة، وفي هذا 

 ية:يتم قياس الجوانب التال التقييم

 قياس حجم التعرض للبرنامج. -

 التعرض لرسائل إعالمية أخرى حول نفس الموضوع. -

 إدراك مضمون ومحتوى البرنامج االتصالي. -

 درجة استجابة الجمهور. -

 تأثير مكونات العملية االتصالية. -

نما تمتد إلى الخطة بأكملها فمن الضروري  المرحلي على برنامج معين، التقييموال تقتصر أهمية   وا 
تقويم مراحل الخطة بصفة دورية للتعرف على النتائج التي تحققت، وما بذل فيها من جهد ومال ومتابعة 

 ما لم يتحقق من أهداف الخطة وتحديد معوقات تنفيذها.

 النهائي أو الشامل: التقييمثالًثا/ 

بعد انتهاء تنفيذ الخطة أو البرنامج للتعرف على النتائج التي تحققت في ضوء  التقييميتم هذا  
النهائي على تحديد اآلثار السلبية أو االيجابية للخطة أو  التقييماألهداف الموضوعة، وال تقتصر فائدة 

نما يساعد، باإلضافة إلى ذلك على تطوير األداء بشكل عام للمؤسسة كك  ل.البرامج المنفذة لها وا 

ويمكن القول أن كفاءة تأدية نشاط العالقات العامة في المنشأة يعتمد إلى حد كبير على كفاءة  
 هذا النشاط. تقييممرحلة 
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 العالقات العامة: تقييمطرق وأدوات -7-

إجراء االستقصاءات المختلفة بين جماهير المنشأة الداخلية والخارجية وفق األسلوب العلمي  .1.7
 المعروف.

 مراجعة نتائج النشاط الوارد في التقارير بأهداف الخطة المحددة سلفا. .2.7

المتابعة الدورية من خالل اجتماعات مدير اإلدارة مع المسؤولين بالشركة والعاملين في إدارة  .3.7
 العالقات العامة ومراجعة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط العالقات العامة.

ردة بشأن العالقات العامة خالل االجتماعات والمؤتمرات التي تعقد خالل فترة مراجعة اآلراء الوا. 7-4-
 .التقييم

مقارنة نتائج التقييم خالل الفترة بنتائج الفترات السابقة لمعرفة مدى التقدم واستخراج المالحظات . 5.7
 الالزمة في الفترات المستقبلة.

استخدام إحدى وسائل النشر لمعرفة مدى تأثير جماهير المنشأة باألنشطة التي تبذل في مجال  .6.7
العالقات العامة والتعرف على خصائص الجمهور لمراعاة ذلك في األنشطة المستقبلة والمؤثرات األقوى 

 على هؤالء الجماهير.

لمجتمع الذي سيوجه إليه هذه إجراء بحوث على خطط العالقات العامة بواسطة عينة ممثلة ل .7.7
الخطط، وذلك قبل تنفيذها على نطاق واسع وذلك إلمكان تدارك أي أخطاء محتملة في عناصر هذه 

 الخطة.

تحليل المحتوى للموارد اإلعالمية )شكاًل ومضموًنا( سواء المسموع منها أو المرئي أو المقروء مع  .8.7
االيجابي أو السلبي على الجمهور المستهدف لتعزيز إجراء االستبيانات للتعرف على اثر المحتوى 

 االيجابيات وتفادي السلبيات ووفق احتياجات ودوافع الجمهور المستهدف.

إجراء الدراسات والبحوث الميدانية التجريبية لقياس األثر على اتجاهات وسلوكيات الجمهور . 9.7
ألمر الذي يستلزم وجود الخطط البديلة والتعرف على منحنى القبول والرفض لتعديل المسار الخططي ا

 والوقائية والعالجية في آن واحد حتى ال تتوقف المسيرة نتيجة ما يكشف عنه البحث التجريبي.
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 خطط العالقات العامة: تقييم. صعوبات 8-

إن نتائج استثمار الجهود في العالقات العامة ال يتم بصفة فورية أو سريعة ولكن يعتمد في ذلك . 1.8
على تكوين األثر التراكمي لهذه الجهود عبر الوقت األمر الذي يؤدي إلى تداخل النتائج الناتجة عن 

 للعالقات العامة. األنشطة عبر الخطط المتعاقبة

يحتاج إلى تكاليف األمر الذي يستدعي دعم ميزانية العالقات العامة التي تعاني من  تقييمإن  .2.8
ر الذي يحتاج إلى مزيد من اقتناع اإلدارة العليا بأهمية نشاط العالقات العجز في معظم المنشآت، واألم

للنشاط، مع االستعداد  التقييمالعامة والى نظرة أكثر جدية إلدارة العالقات العامة ذاتها ألهمية مرحلة 
 لتقبل نتائج هذا التقييم. بشجاعة ومواجهة هذا بالنتائج واإلجراءات التصحيحية الواجبة.

تاج األمر إلى تزويد إدارة العالقات العامة بالكفاءات البشرية وبعض المعدات الالزمة كما يح 
على النحو السليم مثل أخصائي اإلحصاء والدراسات السكانية والحاسبات اآللية وأخصائي  التقييمالنجاز 

 التكاليف وغيرهم.

يتم على أسس  التقييم لمشكالت أن في حد ذاته يكتنفه العديد من المشكالت واهم تلك ا التقييمأن  .3.8
غير كمية، كما أن األهداف المحددة في الخطة تعتمد على نفس األسس غير الكمية، مما يجعل هذا 

 المجال مفتوحا أمام االجتهادات الشخصية للمسئولين.

فمثال  إن العديد من أنشطة العالقات العامة ونتائجها تعتمد على مدى كفاءة غيرها من اإلدارات،. 4.8
كيف ينجح نشاط العالقات العامة في منشأة فيها مستوى جودة اإلنتاج متدني إلى حد ال يقبله الجمهور 
مهما بلغ مستوى كفاءة العاملين في إدارة العالقات العامة، كذلك فبن فرصة النجاح تتقدم أمام جهود 

ي منشأة تتبع أساليب غير مناسبة رجال العالقات العامة مهما بذلوا من جهد ومهما امتلكوا من كفاءة ف
في البيع مثل تحميل البضائع على العمالء أو استغالل العمالء  بشكل فاحش عند البيع لهم بالتقسيط، 
وغير ذلك من األساليب التي تسيء إلى سمعة المنشأة وبالتالي ال يفيد أي جهود تبذلها العالقات العامة 

 أذهان جمهورها.   لتكوين الصورة الواجبة عن المنشأة في 

إن بعض المعوقات التي تقف عقبة أمام تطوير نشاط العالقات العامة كثيرا ما ال يمكن المسؤولين  .5.8
في هذه اإلدارة أن يغيروها رغم تكرار ظهورها في نتائج كل تقييم للخطط، فمثاًل إذا تكرر ظهور ضعف 

ء، وهي أهم عوامل نجاح خطط العالقات اإلمكانات المادية وعدم وجود أخصائيين في مجال اإلحصا
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العامة، فبن هذه النتائج يصعب عالجها وذلك لضعف اإلمكانات المادية للشركة أصاًل، باإلضافة إلى 
 عدم اقتناع اإلدارة العليا بأهمية نشاط العالقات العامة.

 

في  تحياتي لكم جميعا طلبتي األعزاء سأقوم بتنزيل هذا الجزء األخير من المحاضرات
وفي موقع كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية وحسابي في  Google  clasroomتطبيق

منصة موودل ، بالنسبة للمراجع متوفرة يمكن تحميلها من األنترنت ومن تعذر عليه 
 يتواصل معي عن طريق اإلميل أرسلها له.

 وفقكم هللا جميعا. 
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