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»�إبحث عن املعرفة ..فاملعرفة التبحث عن �أحد«

مقدمة :
�شهدت العالقات العامة يف العقدين الأخريين تطور ًا كبري ًا� ،أو ًال كمفهوم
�إداري ،وثاني ًا كفل�سفة للعالقات الإن�سانية واالجتماعية ،وقد حدث هذا التطور
نتيجة للتعقيد املتزايد يف املجتمعات احلديثة ،والقوة املتنامية للر�أي العام؛
بحيث �أ�صبح ك�سب ت�أييد و تعاون و ثقة الآخرين عن طريق الإقناع جزء ًا ال
يتجز�أ من العمل اليومي لإدارة امل�ؤ�س�سات واملنظمات وال�شركات العامة منها
واخلا�صة.
وقد ارتبط التطور ال�سريع لهذا العلم وتطبيقاته املهنية ،ح�سب ر�أي بع�ض
الباحثني ،مبقرطة املجتمع  ،Democratizationوبعالقات اقت�صاد ال�سوق،
ما ا�ستدعى تف�سريات كثرية لطبيعته الأ�سا�سية ،فثمة من يقول:
�إن العالقات العامة عمل �إداري يرمي �إىل �إقامة عالقات ذات فائدة
متبادلة بني امل�ؤ�س�سات وجمهورها ،الذي يتوقف عليه جناحها ،و�إنها يف
طبيعتها �شكل من �أ�شكال التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية ،للتو�صل
�إىل ت�صورات و�أعمال م�شرتكة ،مبنية على احلقيقة واملعرفة والإطالع،
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ومفيدة للطرفني.
�آخر يرى �أنها و�سيلة لدفع النا�س للوثوق ب�أهداف امل�ؤ�س�سات وال�شركات
التي تبحث عن ثقة جمهورها بها.
واملغزى العام امل�شرتك بني هذه التو�صيفات هو �أن العالقات العامة
نوع خا�ص من الن�شاط الإداري-االت�صايل ،ي�ستهدف تهيئة الظروف املنا�سبة
للتوا�صل بني طرفني ،و�إقامة عالقة �إيجابية بامل�ؤ�س�سة املعنية ،و�إ�شاعة جو
�إيجابي مل�صلحتها ،وتن�سيق امل�صالح والتوفيق بينها.
وهذا ،بال�ضبط ،ما مييز ن�شاطات العالقات العامة .ف�إذا نظرنا �إىل
عملها يف املجتمع ،من هذه الزوايا ،واعتربناه نوع ًا خا�ص ًا من �أنواع الن�شاط
الإداري ،فمن املمكن �أن نرى� ،أنه �سيكون فاع ًال وم�ؤثر ًا �إذا التزم بال�شروط
التالية:
 -1معرفة طبيعة املهام التي متار�سها الإدارة.
 -2توافر الكادر امل�ؤهل لإجناز تلك املهام.
 -3حتقيق توا�صل مبا�شر ،داخلي وخارجي ،بني اجلهات املعنية.
 -4مرونة النظام الإداري وقدرته على التكيف،
 -5توفر اخلربة املهنية العالية للعاملني يف العالقات العامة.
واحلقيقة �أن هذه ال�شروط وليدة متطلبات النظرية العامة للإدارة،
وهي �صاحلة متام ًا للعمل بها يف جمال العالقات العامة .فهدف هذه الإدارة
(اخلا�صة) هو التوا�صل واالعتماد املتبادل وبناء ج�سور الثقة بني عنا�صر
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منظومة احلاجات� ،أي بني النا�س املنخرطني يف عملية الإنتاج واال�ستهالك
والتوزيع وال�ت�ب��ادل ،وه��و ما يهدف �إليه ه��ذا الكتاب ال��ذي ي�سعى لدرا�سة
اخل�صائ�ص ال�سيكولوجية التي يت�صف بها ه�ؤالء ،الذين تتوجه �إليهم العالقات
العامة .وبعبارة �أخرى ،لكل ن�شاط اجتماعي جانبه النف�سي؛ ومن ثم ،ال بد من
املعرفة ال�سيكولوجية لفهم الفعالية االجتماعية و�شروط جناحها.
�إ�ضاف ًة للعاملني يف جمال العالقات العامة الذين هم بطبيعتهم ي�ؤثرون
يف احلدث ،من خالل تقدمي اخلرب واملعلومة ،بحيث ي�ؤثر ذلك �إيجاب ًا يف �سمعة
امل�ؤ�س�سة ،و�إقامة عالقات �إيجابية هي ح�صيلة هذا الن�شاط.
وال بد من �إيالء العالقات الفاعلة  activeواملنفعلة  reactiveاهتمام ًا
خا�ص ًا؛ �إذ يتوقف مردودها على مدى تنا�سبها مع اخل�صائ�ص ال�سيكولوجية
للم�ستهدف ودينامية �صفاته الأ�سا�سية ،بالدرجة الأوىل.
وهكذا فامل�س�ألة ،كيفما نظرنا �إليها ،ترتبط دائم ًا بال�سيكولوجيا،
فاجلانب النف�سي يف هذا املجال املعريف �أ�سا�سي .وباخت�صار �إن عمل العالقات
العامة يكون فعا ًال �إذا ا�ستوعب العامل فيه �أبعاده النف�سية.
غري �أن البعد ال�سيكولوجي لهذا العمل ال يتوقف هنا� ،إذ تظهر الأبحاث
املن�شورة حديث ًا �أن العمل يف جمال العالقات العامة لي�س نوع ًا خا�ص ًا من الإدارة
فقط ،بل هو وظيفة  functionمهمة م�ستقلة ،حتدد ال�صفات اجلوهرية لعمل
العالقات العامة ،وال�سيما:
خلق بيئة مالئمة ت�ستند �إىل �أ�شكال خمتلفة من التوا�صل ت�ساعد
على الو�صول �إىل تفاهم بني جميع الأطراف.
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�إبراز امل�صالح امل�شرتكة بني الأطراف.
العمل على تكوين م�صالح عامة م�شرتكة بينها.
درا�سة وتكوين �إبراز تفاهم الأطراف جميع ًا.
ت�سوية النزاعات بني ال�شركاء بطريقة �إيجابية.
تكوين ر�أي عام �إيجابي.
وبعبارة �أخ��رى� ،إن العالقات العامة هي ي�ض ًا توا�صل منظم ،بوجه
خ��ا���ص ،وم��وج��ه لتكوين م�صالح م�شرتكة ،م��ن خ�لال حتقيق فهم متبادل
وعالقات �إيجابية ،وت�سوية النزاعات واحليلولة دون وقوعها.
والتوا�صل والفهم املتبادل وامل�صالح والعالقات مو�ضوعات لعدة علوم
متداخلة .غري �أن ع��دد ًا غري كبري من الدرا�سات النف�سية التي �أجريت يف
ميادين هذه العلوم ،ميكن �أن تقدم م�ساهمة ال تقدر بثمن يف تنفيذ العمل
الفاعل يف جمال العالقات العامة ،بل وتعد �شرط ًا �ضروري ًا لنجاحه.
وجتاهل هذا ال�شرط ال�ضروري يجعل "العالقات العامة " تتعرث  ،و�أثبتت
ذلك نتائج الأبحاث التي �أ�شارت �إىل فعاليتها املرتبطة بتب�صر املخت�صني
النف�سيني.
ويعالج البعد ال�سيكولوجي بو�ضوح خ�صو�صية التوجهات امللمو�سة للعمل
يف جمال العالقات العامة .ويركز هذا املنحى على ت�شكيل ال�شخ�صية الإيجابية
للم�ؤ�س�سة� ،أو لأي �شخ�صية ،وتطويرها ،بحيث ت�صبح مو�ضع ًا للثقة.
لكن ،ال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن ال�شخ�صية هي منوذج �سيكولوجي
6

من�شورات الأكادميية ال�سورية الدولية واملعهد العربي للعالقات العامة

مركز ب�شكل خا�ص وم�شكل لأه��داف حم��ددة للغاية ،و�أن الن�شاط يف جمال
تكوين ال�شخ�صية هو ن�شاط �سيكولوجي بحت ،من ناحية امل�ضمون.
وهنا ن�أتي �إىل االت�صاالت الف ّعالة وامل�ؤثرة والتوا�صل بني امل�شاركني يف
عمل م�شرتك .وهذا جوهري �أي�ض ًا .فالتوا�صل  communicationيعد �أحد
�أهم الن�شاطات ال�سيكولوجية .وقد عر�ضت الأبحاث املن�شورة نتائج خمتلف
�أنواع التوا�صل .وال�شيء الأهم هو �إظهار خ�صائ�ص و�إمكانيات تلك الو�سائل
اخلا�صة بالت�أثري ال�سيكولوجي �أثناء التوا�صل ،مثل الإقناع والإيحاء والعدوى
النف�سية والربجمة اللغوية  /الع�صبية.
وال ي�سعنا هنا �إال �أن ن�شري �إىل ما يربط العالقات العامة  PRبعملية
ت�صنيع الإعالن  Advertisingامل�ؤثر .فالإعالن يف علم النف�س Psychology
منظومة ت�أثريات �سيكولوجية فاعلة موجهة للم�ستهلك بهدف الت�أثري يف دوافعه
اال�ستهالكية بالدرجة الأوىل.
�أما ت�سوية النزاعات واحليلولة دون وقوعها ،فهو ال�شيء الذي يعد توجه ًا
م�ستق ًال للعالقات العامة .ويقوم على املعرفة اجليدة بالدوافع والعوامل الذاتية
واملو�ضوعية لل�سلوك ومعرفة �أ�سباب ن�شوء النزاعات وديناميتها وخ�صائ�ص
التوا�صل.
و�سنذ ِّكر يف هذه العجالة �أي�ض ًا ب�أحد االجتاهات الأ�سا�سية يف عمل
العالقات العامة ،وهو العالقة مع و�سائل الإعالم  media relationالتي
تتغلغل يف جميع �ش�ؤون املجتمع من �أدناها �إىل �أعالها .media-ization
ومعلوم �أن لو�سائل الإعالم �أثر ًا فاع ً
ال و�أ�سا�سي ًا يف تكوين الر�أي العام public
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 .opinionويف الوقت ذاته لدى علم النف�س االجتماعي �آليات فاعلة ميكن
ا�ستخدامها لتحقيق هذا الهدف .وهذا ي�ؤكد مرة �أخرى البعد ال�سيكولوجي
لهذا العمل.
ويف النهاية ن�أتي �إىل ت�أهيل العاملني يف العالقات العامة ،وهذه م�س�ألة
�أكادميية وعلمية ،ولها بعدها النف�سي �أي�ض ًا .ويت�ضح لن ًا �أكرث ف�أكرث �أن كل
ن�شاطات العالقات العامة تتطلب معاجلة �سيكولوجية معمقة وبنا ًء �سيكولوجي ًا
متين ًا.
وبذلك ف�إن هذا الكتاب يقدم هذا الكتاب �إ�سهام ًا متوا�ضع ًا ،ولكنه
�ضروري ،يف ت�سليط ال�ضوء على الأ�س�س ال�سيكولوجية لهذه الفعالية التي
يتنامى دوره��ا االجتماعي� .إذ �سيجد القارئ والطالب والباحث �شيئ ًا من
�ضالته يف ر�ؤية البعد النف�سي (ال�سيكولوجي) الذي يتخلل ن�شاط العالقات
العامة و�أهم وظائفها .والأ�س�س ال�سيكولوجية (النف�سية) مطروحة هنا لتكوين
ال�شخ�صية الإيجابية للم�ؤ�س�سة وال�شخ�صية االجتماعية وغريهما .وهنا �أي�ض ًا
�سيجدون �شروح ًا للعامل ال�سيكولوجي يف جمال العالقات العامة كن�شاط �إداري
ـ اجتماعي ،وفل�سفة للعالقات الإن�سانية واالجتماعية.
يف اخلتام �أرجو �أن ُير�ضي هذا الكتاب �شغف القارئ وحاجة الطالب
وف�ضول الباحث.
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