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ABSTRACT 

Public relations constitute one aspect of media and social 

communication and is based on building communication 

relationships through individuals or various institutions. Those 

who use multimedia media often seek to activate the role of public 

relations between the public and stakeholders. Therefore, modern 

technology is considered one of the factors of development in 

human capital, which made man able to create a communicative 

interaction for himself in his personal and social surroundings. To 

achieve this goal, people used the public relations feature to build 

bridges of communication at the individual and collective level. 

And the exchange of knowledge, information, ideas, and opinions, 

directly or indirectly. The researcher used the analytical descriptive method to reveal the importance 

of public relations in building communication and communication relationships between institutions 

or bodies. 
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 العالقات العامة ودورها في التواصل االجتماعي 

 البنات آدم بروفيسور/ أبكر عبد   

 .السودان -الكريم وتأصيل العلومجامعة القرآن المدير السابق ل

abaker2012@live.comEmail:  

 ملخص

جوانب التواصل اإلعالمي واالجتماعي وترتكز على بناء العالقات التواصلية  إحدىتشكل العالقات العامة 
متعددة الوسائط كثيرًا ما يسعون إلى تفعيل   وسائل إعالميةالمؤسسات المختلفة. فالذين يستخدمون    األفراد أوعبر  

من عوامل التطور يثة  التكنولوجيا الحد لذلك تعتبر    .وأصحاب المصلحة  أوساط الجمهوردور العالقات العامة بين  
 شخصيفي محيطه ال  تواصلياً جعل اإلنسان يستطيع أن يصنع لنفسه تفاعاًل  في رأس المال البشري، األمر الذي  

ولتحقيق تلك الغاية استخدم اإلنسان خاصية العالقات العامة في بناء جسور التواصل على المستوى  واالجتماعي.  
مباشرة أو غير مباشرة. استخدم الباحث واآلراء بطريقة    األفكارو المعلومات  المعارف و تبادل  الفردي والجماعي؛ و 

بناء عالقات التواصل واالتصال بين المؤسسات أو للكشف عن أهمية العالقات العامة في    المنهج الوصفي التحليلي
 . الهيئات 

 األساليب. -الوسائل  -االجتماعي  -التواصل -: العالقات العامةالكلمات المفتاحية

 
 مقدمة ال

يعد من مكاسب المعرفة بأهمية التطور   التواصل االجتماعي  العالقات العامة كنمط من أنماطاستخدام  إن  
التواصل االجتماعي  قنوات  تختلف  التكنولوجي في تشكيل الرأي العام من خالل التفاعل عبر الوسائط المختلفة. و 

اختالف البيئات في الواقع إن  ف  نوعية الثقافة والنمو االجتماعي في استخدام الوسائط المختلفة.من بيئة ألخري حسب  
تؤثر في صناعة المستويات الشخصية والجماعية منها، كما  العامة على كافة  العالقات  بناء   لرسائل ا  تؤجل في 

 االستشهاد المرجعي: 

، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية " العامة ودورها في التواصل االجتماعيالعالقات "  (2022) البنات آدم أبكر عبد
 . 12-01ص  (،2022سنة )  (،03(، عدد )01مجلد )نسانية، واإل

mailto:abaker2012@live.com


2 
 

يستطيع كل فرد في المجتمع أن يتصل باآلخرين سلبًا  تلك الوسائط الجماهيرية  فإذا ما توفرت  االتصالية،  و   التواصلية
 . ةأو إيجابًا حسب البيئة االفتراضي

 كثيرًا ما يسعى اإلنسان إلى بناء عالقات التواصل واالتصال مع ذاته واآلخرين من حوله مستغالً :  كلة الدراسةمش
في استخدامها؛ فالبعض يستخدمها من أجل تكوين  كبير  ك تباين  لهناإال أن  ،  والمعرفي  العلمي   التطور التكنولوجي

تجاه القضايا التي تهمهم، وعواطفهم  يعبرون عن مشاعرهم  منهم من  ، و آراءهميبثون من خاللها أفكارهم و   صداقات 
فهل القائم بالعالقات العامة يستطيع أن يخرج من تلك السيناريو    .ةبهدف التسلية والمتع  يستخدمها  البعض األخرو 

 لخلق بيئة مغايرة عما هو موجود في المؤسسات أو الهيئات؟

مستهدفين نحو تحقيق أهداف وغايات المنشأة من  في توجيه اليساعد    واالتجاهات بناء األفكار  إن  :  أهمية الدراسة
فتح آفاق التعاون  فالقائم بالعالقات العامة يسعى من خالل قدراته ومهاراته في . والمعرفي لتكنولوجيخالل التطور ا

 مية المختلفة. مع غيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة أو الدفاع عن المؤسسة عبر الوسائط اإلعال

 تحقيق األهداف التالية:  : تهدف الدراسة إلىأهداف الدراسة

 . واالتصال بين الجمهورتنمية مهارات التواصل  .1

 .لكشف عن مدى تفاعل رجل العالقات العامة في استخدام الوسائط االتصالية سلبًا أو ايجاباً ا . 2

 تحقيق أدنى فرص التعاون بين الجمهور في بناء التفاعل اإليجابي بين مرسل الرسالة والمستقبل.   .3

 .  في بناء القواسم المشتركة بين المجتمع مدى تأثير استخدام هذه الوسائط. معرفة 4

في   بأهمية التواصل االجتماعي إللمام  : استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن أحيانًا لمنهج الدراسة
 . حياة اإلنسان

 تتنوع أسئلة الدراسة على النحو التالي: : الدراسةأسئلة 

 في حياة الفرد والمجتمع؟ دور فاعل عالقات العامة هل لل. 1

 . كيف يمكن استخدام الوسائط اإلعالمية في تحقيق التواصل االجتماعي؟ 2

القائم بعالقات العامة  كيف يجب أن تصاغ العبارات .  3 يفهم    أن  المناسبة التي يمكن من خاللها يستطيع 
 معرفة قوة تأثير الرسالة االتصالية؟ أو التغذية الراجعة 
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الباحث    اهن تقوم فرضية الدراسة باإلجابة على تلك التساؤالت، و :  فرضية الدراسة لمعرفي الذي  اتطور  الأن  يرى 
الدور الفاعل في تحقيق أهداف المؤسسات والهيئات إذا ما استغلت االستغالل العالم اليوم له    مفهوم العالقات   صاحب 

 ظهور تكنولوجيا المعرفة، وانتشار وسائل التواصل االجتماعي. بعد األمثل خاصة 

 ات العامةقمفهوم العال

من  نحو تحقيق غرض معين  الجماهيري  هي بمثابة توجيه الرأي العام    Public Relations العالقات عامة
، أو هي خلق هالة إيجابية حوله  وأ  ،ما لجمهور معّين إلكترونية أو غير إلكترونية، أو عرض منتج  وسائطخالل  

جل لر حاجة الجمهور  ازدادت  وقد  (.  12م: 2017)العدوي،بجمهورها الداخلي والخارجي جهاز الذي يربط المؤسسةال
 لألنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسةالنمطية  صورة  القوم بنقل  يحيث    وحاجياتهم  تلبية لرغباتهم  عالقات العامةال

العالقات جاء تعريف  أيضًا    والدعاية.للحصول على أكبر قناعة في التأييد أو اإلعالن    إلى الجمهور المستهدف
لى إقامة عالقات مفعمة بالثقة والمحافظة عليها إعالم واالتصال يهدف  هي طريقة للسلوك وأسلوب لإل  :"بأنهاالعامة  

كما   .(44م:1968")الجوهري،بين المنظمة والفئات المختلفة داخل المؤسسة وخارجها التي تتأثر بنشاط تلك المنظمة 
إستراتيجية تبني عالقات تبادل منفعة عملية اتصال    :"جمعية العالقات العامة األمريكية العالقات العامة بأنهات  عرّ ف

وجاء في قاموس أكسفورد بأن العالقات العامة هي الفن القائم على  .(23م: 2000)جوهر،"بين المنظمات وجماهيرها
أسس علمية لبحث أنسب طرق التعامل الناجحة والمتبادلة بين المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي لتحقيق أهدافها 

 . (Jesen,2005:7) للمجتمع والمعايير االجتماعية واألخالقية مع مراعاة القيم 

أو  إن  فعليه،   بالمنظمة  المتعلقة  المعلومات  استراتيجية إلدارة إصدار ونشر  العامة هي عملية  العالقات 
العام  توجيه الرأي    بمثابة  هي  ،عامةالالعالقات  ف  التعريفات وبناًء على تلك    المنشأة للحفاظ على سمعة جيدة للمؤسسة.

 وقد ازدادت فاعلية هذا الجهاز .بجمهورهاهي جهاز يربط المؤسسة    أو  خلق هالة إيجابية،لخطة استراتيجية    نحو
 االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات   تواصلالوسائل    ت نوعوعلى ضوءها ت  ،التكنولوجيالمعرفي و العلمي و نتيجة للتقدم  

العالقات العامة عندما أصبحت أخيرًا وقد زاد الطلب  .والفكرية والثقافية واالجتماعية ،الذاتيةبة الرقا تساعد فيالتي 
شخصي ويرى الباحث بأنها عمل تواصلي    .لبناء عالقات التواصل خاصة في ظل التطور الرقمي  اً تشكل نموذج

 .باالتصاليستطيع كل فرد أن يؤدي هذا الواجب عندما يتوفر له مقومات القائم 

 االجتماعي   شخص يتفاعل مع المنظمة أو يتأثر بها على أي مستوى من مستويات التواصلكل  يشمل  :  أما الجمهور
ويستخدم رجل العالقات العامة أساليب مختلفة للسرد اإلبداعي لتصوير وجهة نظر معينة  .  كالعمال والموظفين... الخ

وسائل استخدام  . ويمكن تحقيق ذلك من خالل  تصاليةقناعهم بأهمية الرسالة االإل  وأكسب عواطف الجمهور،  إما ل
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للحوار والنقاش   لمؤسسة، أو تخصيص الرسائل على موقع االخاصةلقاءات العامة و الفي  التواصل االجتماعي، أو  
 .... الخ واستطالع الرأي العام

 أهمية العالقات العامة 

المنشأة  جل تحقيق أهداف  سعى ألتو ،  في إدارة المنشأةجزء من اإلدارة العامة  العالقات العامة  القائم بتمثل  
االعتماد من خالل  تعاون ما بين المنظمة وجماهيرها المختلفة  للخلق بيئة    ، ومحاولةالثقة بين اإلدارات المختلفة  وبناء

مسؤوليات عديدة كبيرة و   عباءبأعالقات العامة  يقوم رجل ال  وفي هذا السياق  على سياسات سليمة وا عالم صادق.
 خاصة   التعامل مع هذا الجهاز الحساستوسع حجم    االجتماعيمع تطور وسائل التواصل  و   .ة المعنيةالمؤسستجاه  

الجمهور  ثقة  دعم  يكفل  اكتساب وسائل حديثة    .بما  إلى  باإلضافة  تطوير هذا  في  العامة  العالقات  إدارة  تساعد 
شرح ما يصدر من تشريعات وقوانين وقرارات، هذا باإلضافة إلى    وتحسين العالقات بين منسوبي المنشأة الواحدة.

وتتبع  ،  على االهتمام بأمور اإلدارة العامةهم  مات، وتشجيعمن خالل تبسيط المعلو   اإلداري في المجال    هم وزيادة وعي
وعلى ذلك، تصدر   .(31م: 2001)الصريره،تحقيق رسالتهامن أجل    أعمالها والوقوف على تقديمها، وحشد الدعم

لذلك نجاحها.    من عواملعامل  الذي يعتبر    شأةالرأي العام لسياسات المنمن خالل استصحاب  القوانين والتشريعات  
البداهة   تلك   أنمن  تحقيق  التي تصاحب كل مؤسسة، وال يمكن  التحديات  لمواجهة  العامة  العالقات  نهتم برجل 

 . ةتدريبه وتأهيله لخلق بيئة مواءمة بين اإلدارات المختلفإال ب  هدافاأل

 هداف منها: يهدف القائم بوظيفة العالقات العامة إلى تحقيق عدد من األ: أهداف القائم بالعالقات العامة

الذي ينتمي إليه، لكسب   التعريف بنشاط المؤسسةيسعى رجل العالقات العامة إلى  التعريف بنشاط المؤسسة:  *  
 .جمهور المستهدفالوثقة تأييد 

بحوث عن الرأي العام حول المؤسسة أو المنظمة التي   إجراءيقوم رجل العالقات العامة ب:  استطالع الرأي العام*  
تتبع له عن طريق استطالع آرائهم، وجمع المعلومات عن مدى مواءمة أهداف المؤسسة لرغباتهم وطموحاتهم اآلنية  

 والمستقبلية. 

ير الوسائط  مع توف  ،اإلمكانيات المتاحة في التعريف عن المؤسسةالتواصل واالتصال: توفر رجل العالقات العامة  *  
يجب معرفة القدرات المعرفية لدى الجمهور المستهدف،   ،االتصالية المناسبة التي تحقق تلك األهداف. وعلى ذلك

من الضرورة بمكان معرفة قوة أيضًا  ومهاراتهم وكفاياتهم العلمية التي تساعدهم في فك رموز تلك الرسائل وفهمها،  
معرفة ذلك إال عبر االستجابة الفورية، أو مالحظة قوة التأثير؛ وهذا ما   للجمهور، وال يمكنالمرسلة  تأثير الرسالة  

 (. eedbackF التغذية الراجعةبيعرف )
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تضع  *   وتنفيذها:  العامة  العالقات  برامج  التخطيط  العامة  العالقات  و الخطط  رجل  برامج  عالجية  الوقائية  لكافة 
 .لكسب أكبر عدد من المستفيدينأو   هور،لتحسين صورة المنشأة لدى الجمالمنشأة، وذلك 

 تقييم برامج وخططفي  رجل العالقات العامة بالتعاون مع وحدة الجودة والتطوير  : تقوم  الجيد ألداء المنشأة   التقييم*  
 .ًا قبليًا وتنفيذًا وبعدياً تقييم  المنشأة

تنظيم الوحدات اإلدارية، وتوفير جهاز إداري مكتمل األركان يعمل على  يقصد به وجود  :  الجودة في التنسيق*  
مراجعة حاجة المؤسسة للكوادر التي تسهم  كذلك  التحدث بين الفينة واألخرى،    تحديات التي فرص التنسيق لمجابهة ال

 .تحقيق أهدافهافي 

 واإلنتاجية. زيادة التفاعل: يسعى رجل العالقات العامة في جذب أنظار الجمهور اتجاه عمل المنشأة في اإلنتاج * 

عن المؤسسة في وسائل   ينشر  كل ماالستقصاء    رئيسيالمتابعة الدقيقة: رجل العالقات العامة هو المحرك ال*  
، وهنا يلزم على القائم بالعالقات التواصل االجتماعي، والرد عنها بصورة يحفظ للمؤسسة كينونتها في ريادة األعمال

لكل ما يدور حول المنشأة، ومن باب أولى أن يكون له عالقة جّيد  دراية كافية بمهامه كمراقب  على  العامة أن يكون  
، وعلى ذلك يجب أن يكون له أرشفة  اإلدارات المختلفة حتى يستطيع اإللمام بكل ما يدور حول المنشأة  ءرؤسامع  

لتصويبها بعد عرضها والقصور فاق أوجه اإلخ  ومعرفةلجمع كل المعلومات الخاصة بالمنشأة حتى يستطيع تحليلها 
 على مدير المنشأة.

سهولة تقديم المعلومات الالزمة والمهمة ألصحاب القرار: ُتساعد القائم بالعالقات العامة على سهولة اتخاذ القرار *  
 .اإلنتاجية وجودة العملفي تنظيم إدارة الوقت، ورفع الكفاءة  خاصة  ،  ةأو الهيئ   ةالمؤسسوأهداف  الصائب بما يتعلق  

إلى جانب . هذا  على كافة األصعدة  تطوير مفهوم العالقات العامةالحاجة ملّحة ل  نجد أنا نظرنا للواقع اليوم  إذ ف
 تحقق أهداف المؤسسة. في  على القائم بالعالقات التي ُتسهل الالزمة توفير األدوات والعمليات والمنهجيات 

اإلنسان ككائن اجتماعي يحتاج إلى وسائل التواصل االجتماعي لبناء عالقات بينه وبين  ظهور العالقات العامة:  
لبناء الثقة بين مكونات المجتمع، وهنالك ستعانة بها كوسيلة  لال وهذا يحتاج إلى إدارة متخصصة    ؛اآلخرين من حوله

ثقافة األساليب الحديثة التي تعتمد على تعزيز  ظهور    العامة منها:عدة عوامل ساعدت في ظهور وظيفة العالقات  
؛ والمشاركة في تبادل اآلراء كوسيلة مؤّثرة للتعّرف على رأي العام حول طبيعة عمل المؤسسة. االتصال والتواصل

والمستقبلية. من الموظفين والجمهور يحتاجون إلى وجود أفكار إبداعّية جديدة تحقق مطالبهم اآلنية    ون المستهدفف
 ؛إال أن اليوم  والخارجي  في المحافظة على األمن الداخلي  ة التقليديعتمد على الوسائل  ت  مؤسسات قديماً كانت الفإذا  
ت نطاقها واتسع،  في كافة المستويات تطور على إثرها مفهوم العالقات العامة    مفهوم األمن واألمان،تطور  وبعد  
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 ، وعلى هذا المنوال  ،واالجتماعية والتعليمية والصحية  االقتصاديةالمختلفة السياسية منها و أوجه الحياة    شملت حتى  
وال    تطورت مفهوم المسؤولية االجتماعية والسيادة الوطنية عندما أدرك اإلنسان أهمية بناء العالقات العامة الدولية،

تخلصت بهذا الشكل فقد  كاألمن والطمأنينة. و   في غاية من األهمية  اجتماعية  دمات خالمؤسسات تقدم  تزال الكثير من  
التي من    ،العامة  العالقات ا بفضل وجود إدارة  التنفيذية التي تقابلهاإلدارية و المشاكل    الكثير من المؤسسات على

فأصبح  تصالية  االقنوات  ومع تطور األحداث تطورت ال  مختلفة.جسور الثقة بين األجهزة المد  و   ،العالقات بناء  واجبها  
توضيح، التفسير و الشرح و رًا متعددة للحفاظ على سمعة وشهرة المؤسسة من خالل الأدواالقائم بالعالقات العامة يؤدي  

تبقى   بالمؤسسة  حتى  مباشرة  أيضًا  منصوبيهاعلى صلة  استقرار  .  أن  التجارب  و أثبتت  الدول  المؤسسات وتطور 
بين المؤسسة تقلص الفجوة    هو صمام األمان في  لعالقات العامةرجل اف  ات العامة،العالقعمل القائم ب نجاح  مرهون ب 

وعدم   ؛ تتسع الفجوة وتنعدم الثقة، األمر الذي يقود إلى الفوضى  التصالالتواصل وانعدم ثقافة  ت   وعندماورعاياها،  
التي تربط الحاالستقرار، وال يتوقف األمر عند   ى خارج ، بل يتعدى ذلك ليمتد إلنصوبيهابم  مؤسسةدود العالقة 

 إلى نمّو الفكر اإلنساني.   يؤديفإن تطّور وسائل التواصل االجتماعي بين المؤسسات والمستهدفين  لذا الحدود.

على   ذكر منهانعلى عدة أسس    أو الهيئات العالقات العامة في المنظمات    مبادئيستند  مبادئ العالقات العامة:  
المثال على    :سبيل  خدمة  العمل  بتوفير  عالية  يمتاز  التحقق  جودة  مكانة  على  شجع  يكما  .  جمهور رغبات  رفع 

دليل على   تحديات الماثلةمواجهه الحاولة عدم  ملذلك فإن  .  عالية  بصدق وصراحة  المؤسسة، والرد على االنتقادات 
بموضوعات   برامج العالقات العامة عليه، من األهمية بمكان ارتباط    العامة.  القائم بالعالقات   وجود خلل في مهام
بدقة   نية والدعائيةيجب أن تصاغ البرامج اإلعال  المعطيات   تلك  على  . وبناءً موتحقق رغباته   تخدم ذوق الجمهور

ومن خالل ما ذكر يحتاج كل فرد في   قابلة للتفسير والتأويل، وتبسيطها دون تحريف أو تشويه.   بحيث يكون متناهية  
 منها:  ،مبادئ وتطبيقات العالقات العامة والتيعلى المجتمع للتعّرف 

 العالقات العامة. ر مع كفاءة القائم باألفكاضرورة توافق . 1

 . القيم الحاكمة للمؤسسةالمحافظة على ضرورة . 2

 المنشأة. منصوبي المؤسسة أو . االلتزام باحترام كاّفة 3

 .كفاءة المؤسسةتطوير الوسائل واألساليب التي تساعد في رفع . 4

 العالقات العامة نماطأ

 ؛ نتيجة لتعدد الوسائطي المعلومةمصادر تلقفي    تنوعمن خالل التطور التكنولوجي والمعرفي  اليوم  العالم    شهد ي
يتجهون   ون أصبح الكثير حيث    اختالف المصادر اختلف مهام رجل العالقات العامة.  االتصالية، ومعو   التواصلية
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  لكتروني اإل  تواصل، ومن هنا ظهر ما يسمى بالفي الحصول على المعلومةاألسرع واألسهل  األكثر و   إلى الوسيلة
األخرى، التقليدية  لألنماط  الحد   كبديل  الطريقة  العالوهي  رجل  وغايات  أهداف  تحقق  التي  العامةيثة   قات 

 فهنالك من يرى ان العالقات العامة تنقسم إلى قسمين:  .واإلعالم

 امتالكهذا يتطلب  وتحسين الذات، و   تغييريتم من خالل  اتي  ذ عملية تواصل  هي  :  العالقات العامة الداخلية .  1
نحو اإلبداع العقلي    هتوجيه ادراكيستطيع  الفكرية والمعرفية، و لمهارات والقدرات  من اكبير  قدر    القائم بالعالقات العامة

 . في مراحل عمله  هذا باإلضافة إلى استعادة الطاقة اإليجابية، النفسية نفعاالت اال  بعيدًا عن  واالبتكار

وهم الفاعلين في التنظيمات المختلفة، ويتخطون إطار المؤسسة لتضم في عضويتها :  العالقات العامة الخارجية.  2
 .هيئات أو دول؛ تقوم بغرض تعزيز روابط التعاون في ظل وجود قواسم مشتركةعدة منظمات أو  

 الهيكل اإلداري للعالقات العامة 

وتختلف في خصوصيتها عن بقية اإلدارات؛ ،  يةإدار وحدة  إداري شأنها شأن أي    كلهي  منشأةكل  في  عالقات العامة  لل 
العمليات االتصالية التي تتم بين المستويات اإلدارية العليا والوسطى خطورة من حيث التحكم في    األجهزة أكثر  فهي  
لك من الضروري داخليًا وخارجيًا. لذ   تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة بالنسبة للجمهوردوره الفعال في  وكذلك  ،  والدنيا
الكلية للمنشأة،العالقات العامة    صياغة مهام وحدة  بمكان  عرض هذه اإلدارة في    الما تلعبه  نظراً   وفق األهداف 

نالحظ أن وحدة ذلك  وبناًء على  .  مؤسسةالالشخصية االعتبارية للمنشأة بشكل يحفظ الوجه المشرق لكل منسوبي  
يقوم كما    تعتبر الوجه المشرق للمؤسسة في كافة المحافل. ألنها  العالقات تتبع مباشرة لإلدارة العليا في المؤسسة  

يستطيع الدفاع عن المؤسسة في أوقات أنه  بل    ات العامة بتمثيل اإلدارة العليا حال غيابهم.القائم بوظيفة العالق
فهناك بعض   .في المحافل الداخلية والخارجية  النهوض واالرتقاء بالمؤسسة، و األزمات التي تتعرض لها المؤسسة

 جهاز العالقات العامةفقط، وال يدركون أن  اإلدارات تعتبر العالقات العامة ليست أكثر من إدارة للدفاع عن المؤسسة  
ؤسسة، إطار مراعاة مصلحة المتعمل بروح فريق واحد في    تواصلية اتصاليةفهي إدارة  ،  األجهزة اإلدارية  أهممن  

محيص والمراقبة والتوجيه واإلرشاد، عبر الدورات التدريبة والورش من خالل الدفاع والتها  وتظليل العقبات التي تواجه
 والندوات والمؤتمرات...الخ. 

 : مة في العالقات العامةدالمستخ وسائط واألساليبال

االستقصاءات   :منها  ،لتواصلليمكن استخدامه  وأساليب  يرى بعض خبراء اإلعالم أن للعالقات العامة عدة وسائل  
ل االستبيانات  المستهدف  آراء  معرفةأو  و الجمهور  استخدام  ،  والتلفزيون  أيضًا  الصحف كالمطبوعات  و اإلذاعة 

هذا باإلضافة إلى وسائل التواصل   ،hearing sessionsجلسات االستماع،  والحوار والمناقشات، و والمجالت،  
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مثل:   األخرى  التاليةاالجتماعي   - Facebook -Twitter -Snapchat -Instagramالمنصات 
WhatsApp  سياسة الباب المفتوحاستخدام  ... وغيرها. كذلك open door policy  االتصال من خالل تفعيل ثقافة

بناء عالقات التواصل رغبة في    وفك محتوى ومضمون الرسالة،  ااستقبالهو   لرسائل التواصليةإرسال اعبر  التواصل  
طبيعة   وفهم  استيعاب  االتصال   قد و .  الرسالةبعد  طريق  عن  والتوجيه  والتوعية  التبليغ  هو  بأنه  آخرون  ذهب 

التأثير من خالل    تنبى العالقات اإلنسانية  بواسطتها. فالتواصل هو اآللية التي  (43م:1994)الشنقيطي، بالجماهير
المعلومات  نقل  أو  االغراء  أو  االقناع  التبادل  .أو  مثل  وجدانية  وظائف  باستخدام   والتبليغ  Exchangeوذلك 

Notification   والتأثيرImpact،بمثابة  يرى الباحث أن التواصل هو  ومن خالل تلك المعطيات    .(51م:1974)بدر
من شخص إلى   رسالة  وصول فكرة أومحاولة  هو  رسالة ووسيلة عبر قناة، أو  فن التعامل مع اآلخرين من خالل  

األحاسيس و لنقل المعلومات  مهارة ذاتية  بمعنى آخر هو  و خالق.  األقيم و السلوك و الآخر بهدف إحداث تأثير في  
 الرسالة إلى المستقبل بغرض التأثير والتوجيه واإلقناع بما يحقق عالقات ناجحة.   لواآلراء من مرس

يع أن يعيش بمعزل عن الجماعة، فهو في طبيعته  اإلنسان ككائن اجتماعي ال يستط  : واالتصال  عناصر التواصل
عبر وسيلة وقناة للتخاطب مع ذاته أو مع األخرين من حوله ولتحقيق تلك  واالتصالعلى عمليات التواصل  يحتاج

 الخاصية البد من توفر العديد من العناصر، منها: 

العامة الذي يوظف الرموز ويعمل على تحقيق : وهو القائم باالتصال، أو هو رجل العالقات  Source* المصدر
غاياته والعمل على إضعاف اآلراء المضادة أو المعادية، وكثيرًا ما يسعي القائم بالعالقات العامة إلى كسب عناصر 
محايدة على أن يصبحوا فيما بعد موالين له، أو على األقل غير معادين لبرامجه. ومن هنا يتعين عليه أن يكون  

في المتلقي  واضحًا  إلى  إيصالها  يود  التي  و   ؛رسالته  الثقافي  المستوى  يراعى  و وأن  للجمهور الفكري  الحضاري 
 المستهدف.

سبيل تحقيق غاياته وقد    يف  عالقات العامةيستخدمها رجل ال  يعبارة عن األدوات الت  ي هو :  Symbols* الرموز  
تناسب   على هيئة صور ومقاطع شعرية وموسيقيةأشكال لغوية متعددة )شفوية أو مكتوبة( أو  ي  تظهر هذه الرموز ف
 الجمهور المتلقي. 

أو نقل اآلراء    عالنية : تعتبر وسيلة االتصال من أهم مقومات نجاح العملية اإل Mass Media* وسيلة االتصال  
 ناسب أن يتخير الوقت الم  القائم بعالقات العامةإلى األفراد أو الجماعات كل على حسب خصائصه وصفاته، فعلى  

ذلك إال باستخدام وسيلة اتصال فاعلة كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون والسينما   ىلكي يضمن تحقيق غاياته، وال يتأت
ونوعية   والمكان  الزمان  حاجز  اعتبار  مع  اليوم  المتاحة  االتصال  وسائل  أفضل  من  ألنها  واالنترنت  والملصقات 

 . تتناسب مع الوسيلة المعينة أو المختارة يالجمهور الت
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: أما الجمهور فهم الذين يتلقون تلك الرسالة الدعائية، ويختلفون حسب Audience  Receiver* الجمهور المتلقي  
لها، فالبد لرجل  التصدي  ثقافاتهم وحضاراتهم، ويمثلون درجات متفاوتة من حيث االستجابة والمقاومة أو  درجة 

 مدى يتأثروا بالرسالة الدعائية.  يلى أالدعاية أن يعرف مسبقًا طبيعة ونوع الجمهور المتلقي، وا  

بين األفراد أو الجماعات على مستوى المؤسسات   : خلق عالقات إنسانية اجتماعية ترابطيةDestinationالهدف  *  
 .أو المنظمات أو الهيئات ... الخ

من  الشخصي الذاتي أو  االتصال  عد  ي:  Self or personal communicationالذاتي أو الشخصي    الاالتص *  
فضاًل عن كونها وسيلة ذات اتجاهين يمكن من خاللها هذا  ،  عامةالعالقات البناء  أبرز الوسائل المستخدمة في  

هو عبارة عن نسق من العالمات اللغوية  بمعنى  و ،  قيماإلجابة لما يتم عرضه من أفكار أو    أوالذاتي  قياس رد الفعل  
 المستقبل. بين المرسل و على التواصل الدالة 

في مجال   أن يستخدمها القائم بالعالقات العامةك نماذج متنوعة يمكن  ل: هناprinted means  الوسائل المطبوعة*  
 منها:  المطبوعات 

 وغير المباشر اليوم،  التسويق المباشرفي  من الوسائل الرئيسية المستخدمة  تعتبر البريد المباشر  البريد المباشر:  .  1
 .أن تحقق أهداف المنشأةرسالة ذات مضمون معين يمكن  أنها  العالقات العامة على أساس  بناء  وينحصر دورها في  

على يتم التعرف  ، و التي تتم عبر استخدام حاسة البصر  يةاالتصال الرسائل  االتصاالت المرئية: وهي مجموعة  .  2
 .هدف بشكل أسرعالطرف المست

االجتماعي في القائم بالعالقات العامة بناًء على سائل التواصل  مواصفات ر تتنوع  :  االتصالية  ئلمواصفات الرسا
 ، على أن تتوفر في الرسالة المواصفات التالية:تحقيق أهداف المؤسسة

 .أن تتسم الرسالة بالشفافية والصدق واألمانة* 

 .أن تكون الرسالة ذات أهداف واقعية *

 . سهلة للمستقبل أو المتلقي سيلة الرسالةأن تكون و * 

 .منطقيوالتنظيم ال رتيب أن تتسم موضوعات الرسالة بالت* 

 الجمهور المستهدف. االستخدام الدقيق والجيد للغة *

 * التحكم في استخدام الصوت والحركات المصاحبة للوجه.
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المواصفات السالفة الذكر، حتى ال تكون الرسالة وفر  العلماء أن دقة الرسالة االتصالية تكمن في تلذلك يرى بعض  
  إذا   قيمتها العلمية والمعرفيةالمرسلة  مشوشة، وبالتالي ال يستطيع مستقبل الرسالة فك تلك الرموز، ومن هنا تفقد الرسالة  

القائم  صود هنا أن يحاط  ق، فالمراجعةأو ما يسمى التغذية ال  دىص رجع الأثر  ينعدم  وبالتالي  لم تصل بالصورة المطلوبة،  
 حتى يتجنب اآلثار السالبة التي تنجم ما بعد اإلرسال.     للرسائل التواصلية تلقينبثقافة المبالعالقات العامة 

البد من    جمهورأن يتواصل مع ال  القائم بالعالقات العامةعندما يريد    :استراتيجية التواصل في العالقات العامة
 ، والتي منها:االتصالية نجاح رسالتهل واالستراتيجية بعض المفاهيم األساسية  استحضار

: للحصول على تواصل يمكن أن تفضي إلى نتائج أكثر إيجابية أن يختار  Time of Contaction التواصلزمن * 
 .في إرسال رسالته الوقت المناسب  القائم بالعالقات العامة

يساعد إيجابًا على تفعيل عملية التواصل،   تصال أو الحوار: إن اختيار المدى المالئم لبيئة االPlaceتحديد المكان*  
 واحترامه. ؛على قبول اآلخر ألن شعور الفرد باالرتياح دليل

: يعتبر فن اختيار اللغة من العمليات الملحة لكل فرد  Codeأو التشفير   Language of Contactionلغة التواصل*  
يريد أن يكون عالقة مع اآلخرين على اختالف ثقافاتهم وبيئاتهم، لذلك يرى بعض علماء االتصال أن من أهم أسباب 

من خالل إيماءاته ومفرداته،   التواصل هو اختيار مرسل الرسالة للكلمات التي تسهم في سياق المعنى المفهومنجاح عملية  
وطريقة النطق ،  وباختالف الصياغة الفنية  ،فالكلمة هي مادة اللغة التي قد تكون في متناول كل إنسان  ونبرة صوته.

تختلف المهارات من حيث االهتمام بمحتوى ومضمون    من هناو   .(21م:1997)رشتي،  تختلف قيم اللغة عند المستمع
 والعوامل التي تساعد في إحداث التأثير والتغيير.  ،الرسالة مع مراعاة الفروق الفردية

براز مواطن  Formula السياق *   : وتعني القدرة على طرح الموضوع مجال التواصل من جميع ميادينه المختلفة، وا 
 يتأتى ذلك إال بتوفر المميزات التالية:   والتي الالضعف والقوة، للوصول إلى الغاية المبتغاة، 

 الوضوح: أي القدرة على استخدام األسلوب السهل في عرض وطرح األفكار. + 

ختصار في الطرح وعدم اإلطالة المتعمدة يعد من أهم أسباب نجاح عملية التواصل واالتصال االختصار: إن اال+  
ونعني باالختصار في المعلومات أي الدقة في اختيار األلفاظ مع عدم التكرار والغموض، فحينما يكون الحديث مختصرًا  

 في االستماع. هذا يدل على قوة الحجة، واإللمام الجيد باألمر، مما يكسب االستمرارية

 البساطة: أي استخدام األلفاظ والتعبيرات المناسبة عندما يريد اإلنسان أن يبني عالقة تواصل مع اآلخرين. + 
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الطرح، والصدق الذي يعكس حقيقة مشاعر  منطق  يريد البحث عن بناء عالقة البد من توفر    إن الذيالموضوعية:  +  
  . (34م:2012)الحفني وآخرون،مراقبة الذات مع ضرورة    المرسل مع أفعاله، أي بمعنى أن تتطابق أحوال  متواصلينال

فالتواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته يتم بناء العالقات العامة، ومن خاللها تعبر كل رمز من رموز لغة الرسالة عن  
 هيئة الصوت والكلمات التي تخرج من مرسل الرسالة.

 قات التواصل االجتماعي وظيفة رجل العالقات العامة في بناء عال

المعلومات   جمعالجمهور من خالل    إفادة واستقبال ،يقوم دور رجل العالقات العامة على التعريف بأنشطة المؤسسة
 وزيادة  ،الجيد   التنسيق، و خلق صورة إيجابية عن المؤسسةمحاولة  المؤسسة، هذا باإلضافة إلى   تطويرالخاصة ب

أفراد   التفاعل والتواصل جراء  هابين  وا  ال،  تتعلق ببحوث  بعض  العامالتي  الجمهور عن الخطط   ،الرأي  واستطالع 
، قنوات االتصال والتواصل، والتفاعل بين خطط المؤسسة وبين حاجة السوق. ومن أهم وظائفهعبر  االستراتيجية  

. هذا (33م:1980الداقوقي، وآخرون،)  المستهدفوثقة الجمهور    تنفيذ البرامج التي تهدف إلى كسب رضامنها  
المشاركة في مواجهة ، و التعاون الخالق واألداء الفعالخالل  من    المستدامةالتنمية  باإلضافة إلى المساهمة في تحقيق  

إبراز مظاهر القصور في القوانين واللوائح التي  من خالل  ،  شاملةالتحديات التي تشكل عقبة في سبيل التنمية ال
التي يقدمها بعض اإلداريين    آلنيةتشجيع الحلول او   ،توفير المرونة لمواجهة الظروف المتغيرة والمتطورةتعجز عن  
 المشكالت.  للتغلب على

 :الخاتمة

في ترسيخ مفهوم التواصل االجتماعي على المستويين الفردي    كبيراً   أكدت الدراسة أن العالقات العامة يلعب دوراً     
ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة، لذا يلعب رجل العالقات العامة   اجتماعيوالجماعي، فاإلنسان ككائن  

جانب ، هذا إلى  ةلخلق بيئة معرفية وعلمية تسهم في بناء العالقات المشتركة بين المستفيدين والمنشأ  متعاظماً   دوراً 
 يمكن أن تفضي إلى قيام شراكة ذكية بين المؤسسات. التي  وضع الحلول الموضوعية والمنطقية 

 :التوصيات

 ضرورة مراعاة رجل العالقات العامة الظروف الزمانية والمكانية في بناء عالقات التواصل االجتماعي. •
 في توجيه رجال العالقات العامة في بناء الثقة في ظل التحول الرقمي.  محورياً   على الحكومات أن تلعب دوراً  •
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