
 ( هي وسيلة المؤسسات أو الشركات أو األشخاص لتعزيز سمعتهم.PRالعالقات العامة )
 أو شركات بالنيابة عن العمالء.  PR هذه المهمة عادة يتم تنفيذها من قبل المتخصصين في العالقات العامة

لتقديم العمالء بطريقة حسنة ومالءمة. العالقات العامة عادة ما تنطوي على التواصل مع وسائل اإلعالم وعبر وسائل اإلعالم 

 كما تستخدم العالقات العامة لبيان حسن النية داخل المجتمع وتحسين صورة العميل.

 
يمكن أن يكون عالم األعمال تنافسياً للغاية وعادة ما تريد الشركات أن تبرز من الحشد، األمر الذي جعلها أكثر جاذبية وإثارة 

مواتية تساعد على زيادة مبيعات الشركة، أما الدعاية السلبية فيمكن أن تلحق الضرر بسمعة ويمكن لصورة   لالهتمام

 الشركة وانخفاض المبيعات. ودور العالقات العامة هو بناء عالقة ثقة مع الجمهور.

 
 من مهام العالقات العامة ايضاً إعطاء المستهلكين ووسائل اإلعالم فهماً أفضل لكيفية عمل الشركة.

ل الشركة قد يسمى قسم العالقات العامة قسم المعلومات العامة أو إدارة عالقات العمالء. هذه اإلدارات تساعد العمالء إذا داخ

 كان لديهم أي مشاكل مع الشركة ولكنها أيضاً تحاول أن تظهر الشركة في أفضل حاالتها.
 

 العمالء عن الشركة ومنتجاتها. دى رضاإدارات العالقات العامة قد تقوم أيضا بإجراء البحوث لمعرفة ما م
 

هناك العديد من األدوات واألساليب التي قسم العالقات العامة يمكن استخدامها لتحسين صورة الشركة. األدوات التي 

يتم  استخدمت تقليديا تشمل النشرات اإلخبارية واإلعالنات التي يتم إرسالها إلى النشرات اإلخبارية ووسائل اإلعالم أو التي

إرسالها إلى العمالء و في المناسبات العامة، مثل المعارض التجارية أو االتفاقيات. مع انتشار شبكة اإلنترنت، يمكن اآلن 

 استخدام أدوات مثل الشبكات االجتماعية لتحقيق أهداف الشركة.
 

ال، فإن رسالة العالقات العامة يجب أن تركز العالقات العامة على توفير مناخ إيجابي فإذا كانت الشركة تعلن عن تسريح العم

بالنظر إلى الشق اإليجابي فإن الشركة ستخفض تكاليفها، وستكون أكثر  -تبحث عن الجانب اإليجابي في مثل هذا الخبر 

كفاءة، لذلك سوف تكون أكثر قدرة على خدمة عمالئها وتقديم أسعار أقل. طالما هذه األشياء صحيحة، فإن قسم العالقات 

 مة يؤدي مهمته في حماية سمعة وصورة الشركة.العا
 
هناك مهارات مفيدة لألشخاص الذين يعملون في مجال العالقات العامة. وتشمل هذه على مهارات االتصال، سواء الخطية  

تنظيمية والشفهية. يجب أن يكون مسئولو العالقات العامة بارعون فهم كيفية عمل وسائل اإلعالم . هذا باإلضافة للمهارات ال

 واإلدارية لتنظيم الندوات والمؤتمرات وغيرها من األنشطة.
 

يكون قادرا على العمل جيدا تحت الضغط. هو أو هي يجب أن يكون سريع البديهة قادراً على الرد  PR يجب على الموظف

مرمى هجوم اللفظي، فإن قسم على وابل من األسئلة من وسائل اإلعالم وأفراد الجمهور، إذا لزم األمر. إذا كانت الشركة في 

 العالقات العامة يجب أن يسيطر على الوضع وأن يستجيب بفعالية لالنتقادات لحماية سمعة الشركة.
 

موظف العالقات العامة عادة ما يكون حامالً لشهادة جامعية ذات صلة، مثل درجة البكالوريوس في الصحافة واالتصاالت 

يمكن للساعات العمل أن تكون طويلة ومرهقة   على وظائف في العالقات العامة شرسا.والتسويق. هذا ما قد يجعل التنافس 

 لكن األجور عادة ما تكون مرتفعة نظرا ألهمية الدور الذي تلعبه العالقات العامة.
 

و الصحافة اليومية األسبوع الفائت مؤتمر االستخدامات األفضل للعالقات العامة الذي أقيم في متحف األخبار  PR رعت مجلة

والذي نشر قائمة  MMW الموجود في مدينة واشنطن وكان من بين المتحدثين السيد جو كوهين النائب األول لرئيس وكالة

 بالخطايا السبع المميتة في قطاع العالقات العامة.
 



 التفكير بعقلية صحفية و ليس بعقلية تسويقية: -1
 لتوازن عند إرسال وإيصال الرسائلالتفكير و تحقيق اممارسي العالقات العامة في حاجة لفهم كل طرق 

 الكره لعلم الرياضيات:    -2
من اآلن فصاعداً يجب التوقف عن قول تعابير كـ " أنا تخصصت في مجال العالقات العامة ألنني سيئ /سيئة بالرياضيات " 

القياس و التحليل و القدرة على تحديد النتائج من ألن قول ذلك يضر بمصداقيتنا. ففي بيئة األعمال الحالية أصبحت مهارات 

 األمور األساسية.
 
 الخوف من االعتراف بالفشل:    -3

ً بفشل البرنامج و  يجب أن نتحلى بالثقة كي نعترف بفشلنا لكن عدم القبول به أبداً. يجب عدم الخوف من االعتراف داخليا

 االستعداد للتصحيح عند الضرورة.
 
 لقياس:الفشل في ا    -4

يمكن قياس العالقات العامة, في   صحيح أن قياس العالقات العامة مقارنة باإلعالن هو كمقارنة التفاح و البرتقال حيث

قطاعنا ليتم عرضها على قدم المساوات مع التخصصات األخرى يجب أن نكون قادرين على تقييم عملنا حيث ساعدت وسائل 

إطار مقاييس مبادئ برشلونة مورد كبير   طرق فعالة و ذات تكلفة مقبولة. و يشكلاإلعالم االجتماعي على القيام بذلك ب

 لمناهج القياس.
 
 السعي ألهداف بّراقة:    -5

وسائل التواصل االجتماعي على اختالف أنواعها قد تنتهي لو لم يقم الناس بزيارتها. في بعض األحيان يجب علينا القيام 

 قائمة على البحوث و التحليالت.  علها رهانات ذكيةبرهانات كبيرة لكن يجب علينا ج
 
 الشعور أو امتالك عقدة النقص:    -6

لدي العالقات العامة نزعة وهي تقديم نفسها كقطاع من الدرجة الثانية خلف اإلعالن و التسويق. في بيئة اإلعالم الحالية 

يجب علينا اإلحاطة و التعرف على باقي   ي تتصدر،هنالك فرصة ذهبية و فريدة للعالقات العامة كي تحتل الصدارة و ك

 القطاعات األخرى و فهم الصورة الشاملة للواقع.

 
 الشعور بلذة رخيصة من ضغط و رهبة الموعد النهائي:    -7

بول يفخر العديد من محترفي العالقات العامة بأنهم يخرجون المعجزات من قبعاتهم في اللحظات األخيرة لكن هذا األمر غير مق

أثناء العمل في إطار تسويقي أضخم _ يجب التخطيط لألمام بأفضل ما بوسعنا و محاذاة و التعاون مع التخصصات األخرى . 

 ففي النهاية ال تعيش العالقات العامة في صومعة.
 


