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مواصفات مسؤويل العالقات العامة 
المؤهالت الشخصية 

فالـبعض تولـد معه هذه اخالصية، والبعض اآلخر يكتسبها من اآلخرين: الجاذبية -1
سابها بينما يفتقر إليها فريق ثالث وال يسعـى إلى اكتسابها ويسعـى البعض إلى اكت

ومن مـظاهـر هذه الـصفة دون أن ينجح فـى ذلك ألسبـاب خارجـة عن إرادته،
الهندامسماحة الوجه ورقة احلديث وتناسب القوام وحسن 

أن يكون لديه القـدرة على الشعور مبدى توافقه مع الغير أو : اإلحساس العام -2
يـعرف متـى يتكلـم ومتى يـنصت ومتـى يدافع أو يـهاجم ومتى نشازه عنهم ، وأن 

، كما أن احلرص ضرورى جداً حتى ال تؤدى ينتظر ظروفـاً أفضل للدفاع أو الهجوم
.زلة لسان إلى مشكالت يصعب حلها

بمعرفة العامة الرغبـة بالعالقـات أن تتوافـر للمشتغل ال بد : حب اال ستطالع -3
فبدون، كيف، مـتى، أين، مـن، لماـاذاماذا، :عنـاصر االحـداث

االحداثولـن يكـون قــادراً علــى تفــسيـر الحـقـــائق ذلك لـن يحــصـــل علــى 



العامة علـى مدى تأثيره فـى تفكير العالقات رجل نجـاح يتوقف : الكـياسة -4

وهـو مـا يتـطلب قـدراً من الـدقــة والكيـاسـة فـالـغلظـة تـولـد دائمـا االخرين 

(حـولكمن النفضـوا فظـاً غلـيظ القلـب ولـوكنـت )االمتـعاض االستيـاء قال تعالى 

فالحصـافة ( بـالحكمـة والموعظـة الحسنـةإلـى سبيل ربك ادع )ويقول ربك الكريم  

والتعاونواللباقة هما أساس التفاهم 

، االتصال بـاالفراد والجمـاعاتالعامـة العالقـات يتضمن نـشاط : االتــــــــــزان -5

وكـسب التـأييـد وخلق انطـباع طيب عـند . التفـاهم تحقيق ومن أهداف هـذا االتصال 

إلـى أنـه بـاالضـافـة الطيب، االنطبـاع هـو أحد مكـونات هـذا ان الجمهـور واالتز

فى هـدوء واتخـاذ المـشكـالت العـامـة علـى مـواجهـة العالقات يسـاعـد رجـال 
. الـتى تـؤدى إلى التغلب عليها الحكيـمة السـياسـات 



التفـاهم تحقيق العامـة هى العالقات إذا كانت وظيفـة : االهتمام باالخـرين-6

أن يكـون القائـم بهذه الـوظيفـة االتصـال باالخـرين فمـن المحتم عن طريق 

معهم لكى يتعرف علـى طريقة تفكيرهم لالندمـاج محباً . علـى الغير مقبال 

وأساليب 

.فيهم التأثير 

االخـرين إلى االفكار العامة عملية مسـتمرة لبيع العالقـات : الحماس-7

يزهـد أن بـالمشتـرىيبيع فـأولى لما والتأثير فيهم، ومـا لم يكن البـائع متحمـساً 

.منهفى الشراء 



 يتضمن تغيـير أفكارهم االخرين حيث إن الـهــــدف من التأثير فـى : االستمالة-8
العــــــامـة أن يكـون قـادراً علـى اسـتمـالــة الغيـر العـــالقـات لـرجل فالبد 

ويـكشف المعارضة يحلل وجهات النظـر التى يعـبر عنهـــا، وعـلــيـه أن لالفكار 
مـا فيهـا من ثغـرات قبل أن يـقـــدم أفكـاره بطـريقـة مقنـعة 

 أن البد العامة ولهـذا العالقـات مـكان للدجل أو الـشعوذة فى ال : االسـتقامة -9
رهن بثقةالن نجاحه مهـذباً مخلصـاً للوظيفـة العامـة أيضاً العالقـات يكون رجل 
.الناس فيه 

 فـى رجل من المـطالب االسـاسية : بأخـطائهالمدير الشجـاعة فـى مواجهـة -10
مواجهـة المدير العـامة عـن العالقات وحيـنما يـضعف مديـر . العـامةالعالقات 

الوضع يـصبح االخطـاء عن هــذه المشكالت النـاجتـة ، فـإن عالج العام بــاخطـائه 
مدير العالقات  مديره العام ويدافع سوءا عندما يداهن االمر ويزداد . مستعـصياً 

أن يقـول نعـم دائمــا لكل ما يصدر ال يعـرف اال عن أخطـائـه ويتحـول إلـى تــابع 
.المدير عن هذا 



 نظـره االمــور وهـى الـقــــدرة علـى الـنظـر إلـى : االموضــوعيـة -11

والـتعرف على العيـوب حتى المطروحة مجــردة عن الـذات والتوصيـات 

ولو كـان مصدرها الشخص نفسه وعدم التحيز ألى فريق على حساب 

االخرين 

تـعـتـمـــد عـلـــى خــالقـــة العـامـة وظيفـة العالقـات : الخيال الخصب -12

االراء والـتغـلـب علـــى المشكالت الجـديـدة فـى مــواجـهـــة االبتكـار 

العالقـات ولهذا فـإن قدرة رجل المتـرددين أو كـســــب فئات المعـارضـة 

أن يمـكــن مـاذا : الصــحـيــحـــــة عن هـذا الــســؤال االجـابــة العامـة على 

الحلــــول المنــاسبــة لـلمــشــكــالت تـســاعــد علــى وضــع ? ... يحـدث إذًا 

.المـطــروحــة. 



:المؤهالت  االتصالية 

لسببينوهى ضرورية : على القراءةالقدرة -1

الخطية ولكي  يعرف اللغة تماما أو المصادر المطبوعة من الجصول على المعلومات المطلوبة 
. حتى يكـون قادراً على استعمال الكلمات والعبارات المعبرة عن أفكاره

يقـال وفهمه والقـدرة على توجيه لما اليقـظة الـتامـة االستمـاع تتـضمن مهـارة : االستمـاع -2
. المناقشة أو توجيه استطالع لالراء كان ذلك فى اسئلة سواء 

ن العامليالتـى ينبغـى تـوافـرهـا فـى الخصــائص القـدرة علـى الكتـابـة مـن أهم : الكـتــــابـــة -3
وإنما . الرفيعاالدب بهـا إلى مـستوى ذلك االرتـفاع وليـس معنـى . في مجال العالقات العامـة 
.والكلمات الغريبـةالمقنعة االمقروءة الخالية من المصطـلحات المعقدة القصد الكتـابة الواضحـة 

وأى شـىء آخر يـعوق هـذا النقل االفكـار واالمعـلومـات واالحداث فالكتابة وظيفتها نقل 
. العامةالعالقات مرفوض فى 

مع أهـمية القـدرة ااالفراد والجمـاعة تتسـاوى أهميـة القدرة علـى التحدث إلـى : التخـاطب -4
مـا ال تعنـى الخطـابة بـالمفهـوم االدبي بـقدر وهـى . العـامـة العالقـات علـى الكتـابـة فـى مجـال 

ن المستمعيوالتأثيـر فى آراء المتحدث لنقل أفكار المنطـقى المفهـوم ، الحـديث الجـذاب تعـنى 
.قالئل أكانوا جمهورا كبيرا أم جماعة صغيرة أم أفراًدا سواء 

ـ المطـبوعة إلى الـوسائل باالضـافة العـامة ـ العالقات يـستخدم رجـال : الفنى الحس -5
العامة فى االتصال وكذلك وسائل المصـورة الداخليـة والشرائح  االفالم والمعـارض واالذاعة 

ا، وهذا يحتم عليهم أن    يعرفوا خصـائص هذه الوسـائل والفروق الفنيـة بينهوالتلـفاز الراديو 
في المجال لكل نوع منها االستخدام االمثل لكـى يتحقق 

.المناسب  له 

.  ، االدارة ، االجـتماع ، علم الـنفس ، وعلم الداللة  مثل : من الـعلوم االلمام بالعـديد -6
االحصاء، السياسة ، التاريخ ، مناهج البحث ، االقتصاد 



: أو الوظيفيةالمؤهالت االدارية 

العامـة إلى العالقـات مـهمات تحتاج : الصعـابعلـى مواجـهة القدرة -1
وكذلك قبـول التعارض فـى االخريـن مواجهـة الجأش فـى الصبـر ورباطـة 

المنـافذ ومحاولـة إيجاد المواقف واالستجـابة االمناسبـة والمرونـة لمواقفـهم 
. تجديدها لـبناء جسور الثقة وخلق القناعة االيجـابية 

المهارات الوظائف واختـبار العمل ووصف على هـيكلة التنظيم و القدرة -2
والصيانة العامة إلى سـرعة البديهـة العالقـات رجل المناسبة له اذ يحتاج 

ل الوظيـفية إذ يفترض فى رجاالدوار فى أداء التنظيـمية المرنة لمعالجة الخلل 
التـشكيالت العامة أن يحمل مهارات رجـل التنظيم فـى تصميم العالقات 
تحريك مرنة قادرة على بصيغة عضويـة الوظيفية المهمات وتـوزيع االدارية 
ماتوتحديث المعلووتقترن بصفة التنظيم عادة القدرة على التوثيق العـاملين 



المـناسب الـبدائل واختيار تحديد على القـدرة القـرارات واتخاذها صنع -3
العـامة مـهارات إداريـة منـاسبـة وبخـاصة العالقـات إذ تـتطلب وظـائف منها  

االحاجة المستـمرة فـى وضع القرارات واتخـاذها، وذلك لسبب يـسير هو 
العامة، وعلى الـرغم من كون العالقات البـدائل فى وظيفة والمتناهـية الختيار 

فـى إدارة والحاسمة الضروريـة المؤهالت عاماً غير أنه يعد مـن المؤهل هذا 
يشارك فى صنع القرارات فى العالقات العامـة، وبخاصة أن رجل العالقات 

.العلياالمستويات االدارية 

العالقات يتـطلب العمل فـى : المفاهيـم االدارية القدرة علـى التعامـل مع -4
بنـاء لغة مـشتركـة معهم  االدارية ألن يوميـاً مع الشئـون تـواصال  العـامة 

العـامة مرونة عـالية العالقات يضـمن لرجل المفاهـيم االدارية بما  جيداً لكل 
االدارة المختلفة والفعال مع جماهير التعامل االيجابى .فى 




