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Abstract:

The role of employees in public relations is the role of ambassador to the

higher authorities, and an important ambassador summed up in a statement the

perspective of the fans and defend, has identified a key research problem

quizzically from the reality of public relations work in the Iraqi state institutions?

What are the formulas and methods to deal with this reality?

The research study the activity of public relations in Iraq and detection

features, characteristics, and methods of field practice it, and define the research

community workers in these departments, while the research time represents the

year 2015, research and descriptive study was based survey method, and hired

Questionnaire  to collect information from the research sample and they are

working in the public relations departments in the ministries of Interior and

municipalities, the most prominent results represented a concentration of public

relations activity on the press and neglect and other means of communication, and

communication activity results attention and neglect the other Chiefs clearly such

as research, planning and follow.

Mots clés: Public relations, Government institutions, Iraq.
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مقدمة

لــم تعــد العالقــات العامــة طقــوس ُتمــارس ومراســيم 

م، أو نشــر خبــر، أو الــرد ًتتبــع الســتقبال الضــيوف وتــوديعه

علــى خبــر منشــور، أو النظــر فــي شــكوى والــرد عليهــا، بــل 

متعــدد الجوانــب ومتنــوع األســاليب، وعلمــاً اصــبحت نشــاطاً

يتميــــز بــــالبحوث الواســــعة والدراســــات  ومتشــــعباً مكــــتمًال

العميقــة فــي اإلدارة، واالتصـــال، والجمهــور، والــرأي العـــام، 

العالقة، لذا فـأن أهميـة واإلعالن وغيرها من المجاالت ذات

ــه العالقــات العامــة فــي  موضــوع هــذا البحــث نــاتج مــن تناول

التـي )الـوزارات(المؤسسات العراقية الحكوميـة الُعليـا وهـي 

ـــق خطـــط  ـــا تطب ـــا، فضـــال عـــن كونه تتميـــز بســـعة مهامه

وبرامج وسياسات الدولة في قيادة  المجتمـع وإدارة شـؤونه 

.ككل

ة للوقـوف علـى الواقـع وقد اختار الباحث هذه المشـكل

الفعلي لنشاط العالقات العامة في مؤسسات الدولة العراقيـة 

كـــون الباحـــث متخصـــص بهـــذا الميـــدان ويســـعى لوضـــع 

مقترحــات حقيقيــة لتطــوير هــذا النشــاط بمــا يعــود بــالنفع 

.على كل الجهات المعنية في العراق

وقـــد أُجريـــت دراســـات مهمــــة بميـــدان البحـــث علــــى 

األولى دراسة مصرية للباحث سمير الوطن العربيمستوى 

عنوانها إدارة العالقـات العامـة فـي 1974محمد حسين عام 

مصــر ــــ دراســة ميدانيــة، وفــي الســعودية للباحــث نفســه عــام 

، ودراســـة فـــي دولـــة االمـــارات العربيـــة للباحـــث عبـــد 1978

.1984الواحد الخاجة 

ــي العــراق بعــد وف جــرت دراســات كثيــرة خصوصــاً

ديمي للعالقــات العامــة تــابع لكليــة اإلعــالم إنشــاء قســم أكــا

ـــي هـــذا  ـــرة ف جامعـــة بغـــداد خرجـــت بنتـــائج مهمـــة وكثي

الميــدان، اال إن إجــراء البحــث مــرة بعــد مــرة مطلــوب فــي 

ميدان العالقات العامة، وجاء هذا البحث للتوصل الى نتائج 

.جديدة يمكن االستناد إليها واعتمادها والوثوق بها

ث منهجـي تنـاول االجـراءات وتّكـون البحـث مـن مبحـ

المنهجيــــة، ومبحــــث نظــــري جــــرى فيــــه عــــرض لمفهــــوم  

العالقــــات العامــــة، ووظائفهــــا، والمعوقــــات التــــي تواجههــــا، 

والمبحــث االخيــر ُخصــص للدراســة الميدانيــة، وفــي نهايــة 

البحث جرى عرض شامل للنتائج، واالسـتنتاجات، ومـن ثـم 

ةالتوصيات الخاصة بمعالجة المشكلة محل الدراس

لبحثاةمنهجي:المبحث األول

مشكلة البحث :اوال

المشــكلة فــي البحــث العلمــي تعنــي وجــود صــعوبة، او 

نقــص مــا، او عــدم فهــم فــي مجــال مــن المجــاالت تتطلــب 

مـا تكـون ســؤال  التوقـف عنـدها ومعالجتهـا، والمشــكلة غالبـاً

والباحث يحاول ايجاد هذه االجابة، وقـد ,يحتاج إلى إجابة 

ـــا بتســـاؤل رئـــيس عـــن واقـــع نشـــاط تحـــددت مشـــكلة بحثن

ــــة ممثلــــة  ــــة العراقي العالقــــات العامــــة فــــي مؤسســــات الدول

بوزارتي الداخلية والبلديات؟ 

ومــــا هــــي المشــــاكل والمعوقــــات التــــي تواجــــه هــــذا 

النشاط والسبل الكفيلة بالمعالجة ؟

اهمية البحث :ثانيا

تكتســب دراســة نشــاط العالقــات العامــة واختبــاره فــي 

:اهمية واضحة بسبب)الوزارات(الدولة العليا تشكيالت 

هــذه الـــوزارات هـــي التــي تقـــود وتـــدير عمـــل :اوالً 

.الدولة وتنفذ سياستها وبرامجها في قيادة المجتمع

ـــا وتتفـــرع :وثانيـــا ـــوزارات تتعـــدد أدارته ألن هـــذه ال

.اذرعها وتتصل بمعظم شرائح المجتمع

اهداف البحث :ثالثا

ومقصــوداً، وقــد البحــث العلمــي  البــد ان يكــون هادفــاً

كان القصد من اجراء هذا البحث تحقيـق االهـداف اآلتيـة 
:

ـــى طبيعـــة النشـــاطات التـــي تمارســـها 1 ـــ التعـــرف عل ـ

ادارات العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة العراقيــة، 

ومـــدى تلبيـــة هـــذه النشـــاطات ألهـــداف ووظـــائف العالقـــات 

.العامة الحديثة
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وســائل واألســاليب التــي تســتعملها ادارات ـــ معرفــة ال2

.العالقات العامة في المؤسسات الحكومية

معرفــــة الوظــــائف الفعليــــة التــــي ترَكــــز عليهــــا -3

.ادارات العالقات العامة

ـــ معرفــة المشــكالت والمعوقــات التــي تواجــه اجهــزة 4

ــي  ــة العراقيــة والت العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكومي

.بعملهاتحول دون االرتقاء

منهج البحث :رابعا

البحث من البحوث الوصفية التي تهـدف إلـى تصـوير 

وتحليل وتقويم طبيعـة ظـاهرة معينـة، فـالبحوث الوصـفية 

تســـعى إلـــى تصـــوير خصـــائص ظـــاهرة معينـــة بدراســــة ((

الحقائق الراهنة المتعلقـة بهـا، ومـن ثـم تحليلهـا وتقويمهـا 
(()1(

حـوث هــو المــنهج والمـنهج االنســب لهـذا النــوع مــن الب

المسحي، ألنه يسمح بإعطاء عدد كبير من المؤشرات عـن 

الحالــة أو الموقـــف المـــدروس، ومــن ثـــم الخـــروج بـــدالالت 

جهـد ((واضحة ودقيقة عنها، فـالمنهج المسـحي عبـارة عـن 

علمي منظم للحصول على بيانات ومعلومات وأوصـاف عـن 

)2())الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث 

تساؤالت البحث :خامسا

إلى مشـكلة البحـث  ُوضعت مجموعة تساؤالت استناداً

:االساسية لتحقيق أهدافه، وهذه التساؤالت هي

ــــ مـــا الجوانـــب التنظيميـــة واإلداريـــة المتبعـــة فـــي 1

إدارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية العراقية؟ 

ة ـ ما نوعية القوى العاملة في ادارات العالقات العامـ2

في هذه المؤسسات؟ 

ـــــ مــــا االنشـــــطة المختلفــــة التــــي تمارســـــها ادارات 3

العالقات العامة؟ 

ـ ما مدى اعتماد ادارات العالقات العامة علـى اجـراء 4

البحوث ونوعية هذه البحوث ان وجدت؟ 

ـــ مــا مـــدى اعتمــاد التخطــيط فـــي ممارســة نشـــاط 5

العالقات العامة؟ 

ــــ مــــا طــــرق ووســــائل ممارســــة وظيفــــة اال6 تصــــال ـ

بوصفها اهم وظيفة من وظائف العالقات العامة؟ 

مــــــا مــــــدى قيــــــام ادارات العالقــــــات العامــــــة فــــــي -7

المؤسسات الحكومية العراقية بوظيفة التنسيق؟

ـــــ مــــا مــــدى قيــــام ادارات العالقــــات العامــــة لتقــــويم 8

انشطتها وما هي معايير هذا التقويم ؟

المؤسسات ـ ما مدى قيام ادارات العالقات العامة في 9

الحكومية العراقية بوظيفة التدريب؟

ــــات التــــي 10 ــــا هــــي طبيعــــة المشــــكالت والمعوق ــــ م ـ

تواجهها ادارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية؟

مجتمع البحث والعينة :سادسا

مجتمـــع بحثنــــا هــــم العــــاملون فــــي ادارات العالقــــات 

جـرى أمـا العينـة فقـد ,العامة في مؤسسات الدولـة العراقيـة

اختيار العاملين في مديرية العالقات العامة في مقـر وزارة 

.الداخلية، ومقر وزارة البلديات وبأسلوب الحصر الشامل

واختيــــار هاتــــان الوزارتـــــان جــــاء بســــبب نشـــــاطهما 

الميـــــداني الكبيــــــر، والمتميـــــز بتماســــــه المباشـــــر بحيــــــاة 

.المواطنين

أدوات جمع المعلومات :سابعا

، اتســــمت )اســــتمارة اســــتبيان(اُعــــدت لهــــذا البحــــث 

بالشمول والتكامـل، وجـرى عـرض االسـتبانة علـى عـدد مـن 

للتأكــــد مــــن صــــالحيتها ومالئمتهــــا لطبيعــــة (*)الخبـــراء

البحــث وجــرت مناقشــة معهــم حــول افضــل صــيغ لألســئلة، 

وانسب بدائل االجابة سواء أكانـت اسـئلة مغلقـة، أم نصـف 

لـى صـيغتها مغلقة، أم مفتوحة، حتـى اسـتقرت االسـتمارة ع

.النهائية التي جرى توزيعها على المبحوثين
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الدراسات السابقة:ثامنا

هناك مجموعـة مـن الدراسـات القريبـة مـن الموضـوع 

-:على الصعيد العربي والمحلي أبرزها

سمير محمد حسين إدارة العالقات العامة .ـ دراسة د

.1974دراسة ميدانية –في مصر 

ـــــى ا لجوانـــــب اإلداريـــــة ركـــــزت هـــــذه الدراســـــة عل

والتنظيمية للعالقـات العامـة فـي مصـر بمختلـف القطاعـات 

الحكوميــة والخاصــة، وهــي دراســة وصــفية اعتمــدت مــنهج 

المسح، وصمم الباحـث اسـتمارة اسـتبيان لجمـع المعلومـات، 

مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة تفضـــيل إدارات العالقـــات العامـــة 

ـــروء أكثـــر مـــن األســـاليب الوســـ ائل إســـلوب اإلتصـــال المق

.األخرى

ـ دراسة عثمان، مفهوم العالقات العامة لدى القيادة 

.1981العليا في المؤسسات الحكومية السعودية 

ركــزت الدراســة علــى وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة 

ــــوم ونشــــاط العالقــــات العامــــة، وجــــرى تصــــميم  فــــي مفه

اســتمارتي استقصــاء األولــى للمســؤولين فــي اإلدارة العليــا، 

ســــؤولين فــــي إدارة العالقــــات العامــــة فــــي ذات والثانيــــة للم

-:الدوائر، من أبرز النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة

القيادات اإلدارية ورجال العالقات العامة ينظـرون -

الــى العالقــات العامــة علــى انهــا وظيفــة دعائيــة ال 

وظيفــة اتخــاذ قــرارات، أو تقــديم مشــورة للقيــادة 

.العليا

دارة العليـــــــا بنـــــــوا معظـــــــم المســـــــؤولين فـــــــي اإل-

معلومـاتهم عـن مهنــة العالقـات العامــة عـن طريــق 

تعـــاملهم مـــع مـــديري إدارة العالقـــات العامـــة فـــي 

.دوائرهم

العالقـات العامـة فـي ,ـ دراسة خلف كريم كيوش

.2012وزارة الداخلية ومعالجة األزمات األمنية ـ

ســعت الدراســة الــى معرفــة األنشــطة االتصــالية التــي 

,ارة العالقات العامة واألعالم في وزارة الداخليـةتعتمدها أد

,والكشف عن مضمون المعالجة اإلعالميـة لألزمـات األمنيـة

وإبراز الوسائل االتصالية التي تعتمدها العالقات العامة فـي 

واسـتعانت الدراسـة بأإلسـتبانة لمسـح عينـة ,وزارة الداخلية

قلـة :مفردة، وخلصت الدراسـة الـى نتـائج ابرزهـا)70(من 

الموازنــــة الماليــــة، تعــــرض العــــاملين فــــي ادارات العالقــــات 

العامة لضغوط ذات طابع سياسي، وغياب األرشـيف المـنظم 

.ألنشطة ووظائف العالقات العامة

مفهوم العالقات العامة، ووظائفها، :المبحث الثاني

والمعوقات التي تواجهها

العامةالعالقاتوتعريفمفهوم:اوالً 

ارتكازهاحيثمننسبياحديثعلمالعامةالعالقات

علـىالمبنيـةالمدروسـةالعلميـةواألسـسالبحـثعلـى

الدراسـاتعلـىالمؤسـسوالتـأثير،والتحليـلالتخطـيط

الشخصـيةوالـدوافعبالحاجـاتالمرتبطـةيكولوجيةاالسـ

التطـوربسـببعليـهالمسـتمرالتـأثيروكـذلك، لإلنسـان

)3(.االتصالوسائلفيوالسيماالدائمالتكنولوجي

العالقـــــات العامـــــة بأنهـــــا جـــــون مارســـــتونوعـــــّرف 

وظيفة هامة من وظائف اإلدارة معنية بتحليل الجمهـور ((

لمعرفـة اتجاهاتـه واحتياجاتـه، والعمــل علـى وضـع البــرامج 

))التـي تتفـق مـع الصـالح العـام فـي مقابـل هـذه االحتياجـات
)4(

ين المؤسسـة عملية اتصال بـ((وُتعّرف العالقات بأنها 

والجمهـــور، تشـــرح وتفســـر السياســـات واالحتياجـــات لكـــل 

كسب ثقـة الجمهـور، أي ةمنهما، حتى يمكن لهذه المؤسس

)5()).الفهم المتبادلويجاد صالت ودية إلتعمل هاأن

بأنها  النشاط الذي يقوم علـى توطيـد ((وتعرف ايضاً

الثقــــة والتفــــاهم المتبــــادل بــــين طــــرفين القائــــد وشــــعبه، 

مــة والجمــاهير، المؤسســة وجمهورهــا ســواء أكــانوا الحكو

عــاملين، أو أفــراد، أو المجتمــع المحــيط بالمؤسســة بشــكل 

)6(.عام
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ـــا  ـــة بانه ـــرة المعـــارف األمريكي ـــا دائ الفـــن ((وتعرفه

الذي يقوم على التحليل والتأثير والتفسير لموضوع معين 

سـواء أكـان هـذا الموضـوع يـدور حـول فكـرة أو شــخص أو 

بقصد تهيئة السـبل أمـام الجمـاهير لكـي تعتـرف جماعة ما، 

)7(.بالفائدة التي يتضمنها هذا الموضوع

ــــة العالقــــات العامــــة األمريكيــــة قــــدمتكمــــا  جمعي

)PRSA(ًللعالقات العامة عـام مستحدثاً، تعريفا)2011(

ــدالً  ــذي وضــعته عــام ب م مــن 1982مــن تعريفهــا الســابق ال

عمليـة ((:صـر، بأنهـاجـل مواكبـة المتغيـرات الجديـدة للعأ

ـــي تســـعى االتصـــاالت اإل ـــى بنـــاء عالقـــات إســـتراتيجية الت ل

)8()).منظمة ومتبادلة بين المؤسسة والجمهور

أهداف العالقات العامة:ثانياً

تـؤديأنهـافـيالعامـةالعالقـاتأهميـةتظهـر

واجـبمـنأصـبحاذالعامـة،لـإلدارةوحيويةمهمةوظيفة

جسويحاولواتهم،ابسياسالجماهيريخبروااناإلداريين

حقهـمومـن،السياسـاتهذهتطبيق قبلالعامالرأينبض

تشـغلالتيتصرفاتهمويسوغواالنقادعلىيردواانأيضا

.(9)العامالرأي

والحكومـاتالمؤسسـاتاهتمـامجـاءهنـاومـن

لضـماناألمـانصـماماتاحـدأصـبحتوالعامـة،بـالعالقات

،اليـومعـالمتجتـاحالتـيالسـريعةلتغيـراتامـعالتكيـف

أثنـاءالـدولمـنكثيـرفـيإليهـاالحاجـةنمـتولـذلك

.(10)العشرينالقرنمنوالسابعالسادسالعقدين

ر االعـالم الجديـد طـرق تفكيـر وفي قرننا الحالي غّي

ـــار والموضـــوعات واألحـــداث فهـــو  ـــه لألخب الجمهـــور وتقبل

عمـا عهـدناه مـن قبـل يعمل في سياق جديد يختلف كثيراً

في وسائل االعالم التقليدية، فهو ليس اعـالم صـحفيين، او 

كتاب ولكنه مجتمع متفاعل يتبادل فيـه األفـراد خـدماتهم 

)11(.ويحصلون على احتياجاتهم ويشبعون رغباتهم

ممارســــي ثمارويــــرى بعــــض المتخصصــــين أن اســــت

ن العالقـات العامـة لوسـائل االعـالم الجديـد وتطبيقاتهـا يمكــ

االتصــــال (Gruingنمــــوذج الرابــــع لجــــرونج الأن يحقــــق 

والتـــي تمكنهـــا مـــن تعزيـــز عالقـــة تفاعليـــة مـــع )المتـــوازن

، همجماهيرها ومشاركتهم في القضايا المهمـة التـي تخصـ

ن هــذه العالقــة تســتند علــى الحــوار والتبادليــة التــي إكمــا 

فـي نظريـة الحـوار التـي تعـد )Taylor(أكد عليها تايلور 

فـــــي التعـــــرف علـــــى Gruingلنمـــــوذج جـــــرونج تطـــــويراً

، هــالمســتمر والفــوري معاوالتواصــل ،احتياجــات الجمــاهير

تســـويق المؤسســـة لمنتجاتهـــا وســـمعتها عـــن طريـــق هـــذا و

)12(.التواصل

االنترنـت  لقد وفرت تكنولوجيا المعلومـات وتحديـداً

وامكانــات لالجتماعــات  ومواقــع التواصــل االجتمــاعي وقتــاً

ت ونشــرها، وأســاليب وتوقيتــات التحــرك، واعــداد المنشــورا

)13(.وكان هذا يستلزم مدة طويلة وتكاليف مادية باهضه

عالنيـــة إوســـائل االجتمـــاعيعـــد شـــبكات التواصـــل تو

دارات العالقـات العامـة اسـتثمارها إمهمة يمكـن للشـركات و

فـــــي تســـــويق منتجاتهـــــا وخـــــدماتها المتالكهـــــا خاصـــــية 

ـــــديو بتكـــــ اليف قليلـــــة النصـــــوص والصـــــور ومقـــــاطع الفي

تســمح لهــم بالتفاعــل وتســجيل اًواســعاًســتهدف جمهــورتو

)14(.عليهااالعجاب والتعليقات 

المهمةاألمورمناألهدافوضوحمسألةوتُعّد

المناسـبةالوسـائلديـتحدمنيمكنهاذلكنألمنظمةألية

أيفـيالعامـةللعالقـاتالرئيسـةاألهـدافو،هاهدافالبلوغ

بناء سمعة طيبة للمنظمة داخل محيطهـا يفتكمنمنظمة

ــــة الرضــــا عــــن  ــــى حال ــــداخلي والخــــارج، والمحافظــــة عل ال

.(15)المنظمة لدى الجماهير

العالقـاتأهـدافأهمعامبشكلمكننا أن نوجزوي

:باآلتيةالحكوميالمؤسساتفيالعامة

ومســايرةاإلحــداث،مــعااليجــابيالتفاعــل-1

األنظمـةمـعيتعـارضالابمـورغبـاتهمالنـاساهتمامـات

. (16)العامةالحياةتنظمالتيالسائدةوالقوانين
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وتفضـيلهاسـلعتهاأوالمؤسسةاسمشعبيةزيادة-2

الـــمؤسسةسـمعةبنـاءعلـىبالمسـاعدة،وذلـكغيرهـاعلـى

منتجاتهـابيـعوتـرويجالخدمةأو،السلعةوراءتقفالتي

. (17) خدماتهااو

المتعامـلالخـارجيالجمهوروتأييدثقةكسب-3

أهـميعـدوتأييـدهالجمهـورثقـةكسـبن، االمنظمـةمـع

(18) كانتمنظمةأيةفيالعامةالعالقاتأنشطةأهداف

.(19)لهاالجمهوروتقبلالمنظمةسياساتدعم-4

االتجـاهينفـيالمناسـبةاالتصـالقنـواتتـوفير-5

المنظمـةالـىالجمـاهيرومـنالجمـاهيرالـىالمنظمةمن

. الجماهيرياالتصالاوالشخصياالتصالطريقعن

الجمهـورتأييدالجهاز وكسببنشاطالتعريف-6

. (20) عنهوالرضا

األجهزةهذهتقوملئالالدولةأجهزةمعالتعاون-7

.(21)المنظمةأوالمؤسسةضدتوجهبأفعال

علـىوالمحافظـة،للمؤسسـةجيـدةسـمعةإيجاد-8

دقيـقعمـلهـووالعـامالـرأيلـدىالسـمعةهذهةاستمراري

مهاراتويتطلب،والطاقةالوقتمنكبيرقدرإلىيحتاج

انعلـىعاليـةقـدراتذوياءومـدرمخططـينوإسـهامات

قدرعلىمهمةوهيالمؤسسة،سمعةببناءينيمعنيكونوا

.(22) والمسئوليةاألهميةمنكبير

تقـدمهاالتـيالخـدماتبأهميـةالـوعينشـر-9

المنظمة

روحوإيجـادوطيـدة،بعالقـاتالعـاملينربـط-10

.بينهمالتعاون

وظائف العالقات العامة:ثالثا

واهتمامهالعامالرأيلتفسيرتسعىالعامةالعالقات

العـاميأللـروتوضـح،لـإلدارةمشـكالتهعرض وواتجاهاته

ماطريقعنتؤديهاالتيوالخدمات،وانجازاتها،سياستها

المطلوبـةوالمعلومـاتلبياناتلوجمع،بحوثمنبهومتق

وممارسـة،االتصـالبـرامجوتخطـيط،الجمـاهيرعـن

واجـراء،المسـتهدفةالجمـاهيرمـعاالتصـاليةالعمليـة

.(23)العامالرأيعلىبرامجهاتأثيرلمعرفةالتقويم

بعضـها،الوظـائفمـننـوعينالعامـةوللعالقـات

اإلدارةامـامعنهامسؤولةونتكوجوهريةاساسيةوظائف

مثــــل التخطــــيط، واالتصــــال، والتنســــيق، والبحــــث، العليــــا

األخرىاالداراتمعبهاتشتركأخرىووظائف،والتقويم

،المواطنينأراءوتحليلمثل دراسةالواحدة،المؤسسةفي

بهاتهتديالتيوالتوصياتوالمقترحاتالتقاريروتقديم

وتشـترك،للمؤسسـةالعامـةسياسةالرسمالعلياعنداإلدارة

أعـدادفـياألخـرىاالداراتمـعمباشـرةغيـربصـورة

المؤسسـةأعمـالبشـرحالمتعلقـةوالنشـراتالمطبوعـات

. (24)كافةعلى مراسالتهاواالشراف

)V.Burnett(فيرن بيرنتفيما ذهب آخرون أمثال 

ـــــزو ـــــاول وظـــــائف )E.Bernays(إدوارد بيرني ـــــى تن ، ال

ـــى فـــتح قنـــوات اتصـــال العالقـــات ا لعامـــة بشـــكل يركـــز عل

وحوار مع الجمهور إلعالمهم بأنشطة المؤسسـة، وإقنـاعهم 

بسياســــاتها وأهــــدافها، مــــن أجــــل تــــدعيم العالقــــة بينهمــــا، 

وكــذلك تقــديم النصــح والمشــورة لــإلدارة العليــا بمــا يمكــن 

)25(.أن يسهم في بناء صورة جيدة عن المؤسسة

تصــــال، طــــيط، اإلمــــن يــــرى أن البحــــث، التخوثمــــة

عمليـات علميـة ليسـت وظـائف وانمـا هـي .التنسيق، التقويم

و أعمـال أسلسـلة أحـداث :منطقية ومتواصلة، والعملية هي

ــذا ،أو أنشــطة تتجــدد باســتمرار لتحقيــق هــدف أو نتيجــة ل

فإن هذه العمليات تتضمن مجموعة مـن األنشـطة تقـوم بهـا 

ي البنـــــاء العالقـــــات العامـــــة ألداء وظائفهـــــا األساســـــية وهـــــ

ويجمـــع )26(.لـــى األهـــدافإوالتصــحيح مـــن أجـــل الوصـــول 

:الخبراء ان وظائف العالقات العامة األساسية هي

:العلميالبحث-1

اتجاهـاتبقيـاسالمتعلقـةالدراسـاتتلـكبـهيقصد

أوالـداخلفـيسـواءالمؤسسـةجمـاهيربـينالعـامالـرأي

عالميـةاإلوالبـرامجالحمالتنجاحمدىوتقدير،الخارج
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وتعــد عمليــة )27(،دقيقــةإحصــائيةبمقــاييسووســائلها

البحث الخطوة األولى التي تستند اليها العالقات العامـة فـي 

)28(.رسم سياستها على اسس علمية ومنهجية صادقة

ان أدوات البحـــــــــث مثـــــــــل المســـــــــوحات ومالحقـــــــــة 

ـــــاس  ـــــذ المقي االســـــتجابة تســـــمح للعالقـــــات العامـــــة بتنفي

ــــاري، ويمكــــن اســــ ــــة لفهــــم المعي تعمال الدراســــات الميداني

المــدخالت والمخرجــات والنتــائج، والتــي تمكــن الممارســين 

من تأسيس مفتاح مؤشرات األداء لكل مرحلـة بحيـث تضـع 

العالقــات العامــة فــي خــط واحــد مــع اســتراتيجيات اإلدارة 

)29().القابلية للحساب(والتوقعات في عصر 

التخطيط-2

البشـريةانـاتاالمكتوظيـفبـالتخطيطيقصـد

ةخطالسنواتاثناءتتاحانيمكنالتيأوالمتاحةوالمادية

لهـذهاالمثلعمالاالستمعمعينةاهدافتحقيقاجلمن

)30(.االمكانات

إن قوة التخطيط ال تكمـن فقـط فـي المحافظـة علـى 

ــــدرات وفــــرص الشــــركات والمؤسســــات الحاليــــة وانمــــا  ق

ويصـنف)31(.سـواقباإلتيان بما هـو جديـد مـن األفكـار واأل

:-الىالعامةالعالقاتفيالتخطيط

ويقسمتحقيقهالمطلوبالهدفحسبالتخطيط1-

:(32)الى

علـىقـائمتخطيطوهو:الوقائيالتخطيط– أ

المدىبعيدةغاياتويستهدف،الرشيدةالبحوثوالدراسات

وجماهيرهـاالمؤسسـةبـينوديـةعالقـاتبأقامـةتتعلـق

.الطرفينبينالفهمسوءعواملوازالة

عـدادبإيتمثـل:دفـاعيأوعالجـيتخطـيط– ب

.الحادةوالمواقفاالزماتلمواجهةمحددعملبرنامج

:الىويقسمالزمنيةةمدالحسبالتخطيط2-

مـدة الخطـة تكـون– المـدىقصـيرتخطـيط-أ

.سنةمنأقل

منخطتهوتكون– المدىمتوسطتخطيط-ب

.سنواتثثالالىسنة

مـدة الخطـة وتكون– المدىبعيدتخطيط-ـج

.فأكثرسنواتثالثمن

ــكيقــول  ان كثيــرا مــن خطــط العالقــات العامــة بانل

غيــر واقعيــة بســبب فهـــم االتصــال بأنــه معلومــات بســـيطة 

يعدها مصدر معين، ورسالة، وقناة، ومستلم، في حين ترى 

لهــذه أربعــة مفــاتيحكرونــك نظريــة االتصــال المــوقعي لـــ 

مسـتوى تمييـز -2مستوى تميـز المشـكلة -1:العوامل هي

مســــــتوى -4وجــــــود المعيــــــار المشــــــار اليــــــه -3المعــــــوق 

)33(.التورط

االتصال-3

المختلفةوالخططالبرامجبتنفيذالقيامبهيقصد

الوسـائلنسـبأوتحديـد،المستهدفةبالجماهيرواالتصال

فـيواالفـراداتبالهيئـاالتصـالوجمهـور،لكـلاالعالميـة

فـي .المختلفـةالمعلومـاتومراكـزيأالـروقـادة،الخـارج

)34(.الداخل

التنسيق-4

عدم تضـارب أو لتحقيقها تأتي أهمية عملية التنسيق 

أو ،تكرار األنشطة والبرامج علـى مسـتوى المؤسسـة نفسـها

المؤسســات األخــرى حتــى يمكنهــا تحقيــق النجــاح وتقــديم 

)35(.خدمة نافعة للمجتمع

وللحصـول علــى أقصـى النتــائج فأنـه يجــب أن يجــري 

التنســيق الكامــل بــين أنشــطة ووحــدات المؤسســة وأنشــطة 

جهاز العالقات العامـة الـذي يمثـل القلـب النـابض للمؤسسـة، 

وأن مـــا يحـــدث مـــن اخفاقـــات علـــى صـــعيد فمرجعـــه عـــدم 

التنســـيق مـــع ادارات العالقـــات العامـــة، وعـــدم وجـــود فهـــم 

القيـــادات اإلداريـــة العليـــا فـــي كامـــل لطبيعـــة عملهـــم لـــدى

)36(.المؤسسة
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يموالتق-5

مليـة التقــويم عمليـة مكملــة للعمليـات التــي تقـوم بهــا 

ـــا إالعالقـــات العامـــة  ـــة النشـــاط، كونه ـــي نهاي ال أنهـــا ال تعن

عمليــــة ديناميكيــــة مســــتمرة تســــعى لمعرفــــة مــــدى قــــدرة 

ومن ثـم ،حداث التأثير المرغوبإو النشاط على أالبرنامج 

ـــــة التنفيـــــذ واألتبـــــد هـــــداف الموضـــــوعة أ بمراجعـــــة عملي

)37(.للتعرف على نقاط الضعف والقوة فيه

البحـث السـابقة اتعملية التقويم ترتبط مع عمليان 

األدوات واألســاليب ذاتهــا اال انهــا تهــدف الــى لمعوقــد تســت

معرفـــــة مســـــتوى تحقيـــــق النجـــــاح للبرنـــــامج او النشـــــاط 

)38(.فاًبالمقارنة مع األهداف المحددة سل

ونشاط عمللالمشاكل ومعوقاتال:المبحث الثالث

:العامةالعالقات

ـــــة تضـــــم االتصـــــال  ـــــة مركب العالقـــــات العامـــــة مهن

واإلدارة، واالجتمـاع، واألتكيـت، والدبلوماسـية، وإن العنصـر 

التــيالمزايــارغموبــ، )39(.البشــري جــوهر هــذه المهنــة

مـندعـدهنالـكفـإّنَالعامـة،العالقـاتنشـاطيحققهـا

تحقيق االهداف كاملة، وهنـاك دونتحولالتيالمعوقات

االهـدافتحقيـقمـنحـدتالتـيالكثيـر مـن المعوقـات 

:(40)ومن هذه المعوقاتالمتوخاة

التيللقياسالقابلةاالهدافتحديدفيالوضوحعدم•

الرئيسـةاالهـدافبـينوالتنسـيقالمؤسسـات،تضـعها

.اهدافهاتحقيقفيلهاالتكاملمتطلباتوبناءوالفرعية،

عـنوالمعلومـاتللبيانـاتةالمتينـةالقاعـدفقـدان•

غيـروالنظـامخارجيـاً،اوداخليـاًللمؤسسـهالحـاليالوضع

.للحوافزالسليم

التصـوراتوضععلىةقادرالالفنيةالخبرةتوفرقله•

.وكفاءهبدقهةالمستقبلي

إدارةمـعبالمؤسسـهاالخـرىاالداراتتعـاونقلـه•

.العامةالقاتالع

مافعنـدالعامةالعالقاتلميزانيهالمستمرالتخفيض•

نحـوتتجـهنفقاتهـافـيزيـادهالمؤسسـاتبعـضتواجـه

بعـضعلـىتخفيضـهطريـقعـناالنفـاقهـذاترشـيد

.العامةالعالقاتبينهاومنانشطتها،

العالقـاترجـالإشـراكفـيالعليـااإلدارةاهتمـامقلـه•

.خططالووضعالسياساترسمفيالعامة

العليا في بعض المؤسسـات بإمكانيـه اإلدارةاهتمامقلة •

األخـــذ بـــالتخطيط فـــي ممارســـه انشـــطه العالقـــات العامـــة، 

بأنّها وسـائل عالجيـة تحتـاج المؤسسـة حيث يصفها البعض

.مفاجئةبروز أزمة عند  وا،اليها عند الطوارئ

غيـركونهـاوالبشـريهالماديـةاالمكانيـاتتـوفرقلـة•

لعالقـاتاطنشـامتطلبـاتلمواجهـهجيـداًتـدريباًربـهمد

، وقـــد ازداد االهتمـــام مـــؤخرا فـــي اعتمـــاد الكفـــاءات العامـــة

والمــؤهالت للعمــل فــي هــذا النشــاط الحيــوي، وقــد اُنشــأت 

المعاهــد العلميــة المتخصصــة لتعلــيم وتــدريب مــن يرغــب 

)41(.بالتخصص بالعالقات العامة

العامـةالعالقـاتاءخبـراّنالكـافي،الوقـتتـوفرعـدم•

ومشـكالتهموظـائفهمبتفصـيالتوقـتهممعظـميشـغلون

ألنشـطةللتخطـيطوقـتهميتسـعالبحيـثاليوميـة

اوقتتستغرقالتخطيطعمليةأنوخاصة،العامةالعالقات

التخطـيطويتطلـب،واعـدادهاالخطـطبنـاءفـي طـويال

.لهوالتفرغالعملفيوالتعمقالدقةمنقدراً

عدمدرجةمنتزيدالتيالمتسارعةالبيئيةالتغيرات•

العالقـات نشـاطألنالمسـتقبلية،االحتماالتبشأنالتأكد

يصـعبسـلوكاًأحيانـاًيسـلكالذياالنسانمحورهالعامة 

ممـاتتعـرض للتغييـر وطبيعـة اإلنسـان نفسـهابـه،التنبـؤ

الثقافيـةالمكونـاتفـيوسريعمتراكمرتغَيعليةيترتب

عمليـةمـنبتصـَعالمتالحقـةالتغييـراتوهـذهوالماديـة،

اوبعيـدةالالخطـطرسـمإمكانيـةمـنعَقـديمـام،التنبـؤ

.ىمدلامتوسطة
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المبحث الرابع 

العرض الجدولي التحليلي 

:بيانات العينة :أوال 

يبين جنس إفراد العينة)1(جدول رقم 

النسبة المئوية

نوع الجنس

المرتبةالكليتوزارة البلدياوزارة الداخلية

%تكرار%تكرار%تكرار

1285،73251557،71ذكر

214،39751142،32انثى

%26100%12100%14100المجموع

تشير بيانات الجـدول أعـاله ان افـراد العينـة الـذكور 

ـــى بنســـبة بلغـــت  ـــة االول ـــوا المرتب فـــي حـــين %57,7احتل

.%42,3ية وبنسبة بلغت جاءت االناث بالمرتبة الثان

والجــدول يشــير الــى وجــود تفــاوت كبيــر جــدا فــي 

هــذه النســب اذا اخــذنا كـــل وزارة بشــكل منفــرد، اذ بلغـــت 

نســـبة االنـــاث ثالثـــة اضـــعاف الـــذكور فـــي وزارة البلـــديات 

ـــــاث ، 75%( ـــــك فـــــي وزارة )ذكـــــور%25ان ، وعكـــــس ذل

الداخليـة اذ بلغـت نسـبة الـذكور اكثـر مـن ثالثـة اضـعاف 

).اناث%14,3ذكور ، %85,7(ث االنا

وقد يكون طبيعة عمل كل وزارة حتمت ذلـك مـع ان 

.التوازن مطلوب بكل االحوال

يبين الدرجة العلمية إلفراد العينة)2(جدول رقم 

النوع

الدرجة

العلمية

الكليوزارة البلدياتوزارة الداخلية

المرتبة كل%مجموعإناثذكور%مجموعاناثذكور

ي

%

72964،2189758169،21البكالوريوس

3321،0118،34152دبلوم

2214،3118،3311،53اعدادية

0000118،313,54دبلوم عالي
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ان العــاملين فــي العالقــات )2(تشــير بيانــات الجــدول 

ـــالوريوس جـــاءوا بالمرتبـــة  العامـــة مـــن حـــاملي شـــهادة البك

ــــى بنســــبة األو ــــدبلوم %69,2ل ــــي حــــين جــــاء حملــــة ال ، ف

، وجـاء حملـة شـهادة %15,4بالمرتبة الثانية بنسـبة بلغـت 

ـــة بنســـبة  ـــة الثالث ـــة بالمرتب ، امـــا المرتبـــة %11,5االعدادي

الرابعـــة واالخيــــرة فكانــــت لحملــــة الــــدبلوم العــــالي بنســــبة 

، ولــم تــرد فــي الجـــدول أي اشــارة لحملــة الشـــهادات 3,9%

.ير او الدكتوراه العليا الماجست

البيانــات اعــاله تشــير الــى تواضــع التحصــيل العلمــي 

للعاملين في دائرة العالقات العامة في مركز وزارتين مـن 

طن اهــم الــوزارات العراقيـــة وذات المســاس المباشــر بـــالموا

.من الناحية األمنية والخدمية

الفراد العينة)الخبرة(يبين مدة الخدمة §)3(جدول رقم 

النسبة المئوية

مدة الخدمة

الكليوزارة البلدياتوزارة الداخلية

المرتبة كل%مجموعإناثذكور%مجموعاناثذكور

ي

%

22165541,7729,21خبرة قصيرة ً 

51650118,3729,21خبرة متوسطة

ً 000031432,4416,62خبرة طويلة جدا

3325000312,53ويلةخبرة ط

118,32216,6312,53خبرة قصيرة جدا

%24100%912100%10212100§§المجموع 

دا، من (-§ ن سنتین ) قصیرة ج ) 15-10) متوسطة ، من (9-6) قصیرة، من (5-2جرى اعتماد معیار الخبرة بالشكل االتي (اقل م
سنة طویلة جدا .15طویلة ، واكثر من 

وزارة الداخلیة لم یذكروا االجابة .اثنان من افراد عینة-§§
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هذه البيانات تشير الى اختالف درجات الخبرة وتنوعها فـي 

اجهــزة العالقـــات العامــة فـــي الــوزارتين ، وهـــو ممــا يســـمح 

ة، والطويلــة جــدا ، باالســتفادة مــن اصــحاب الخبــرة الطويلــ

ــدماء فــي شــرايين اجهــزة  وكــذلك يســاعد علــى تجديــد ال

العالقـــات العامـــة عــــن طريـــق اســــتيعاب الطاقـــات الشــــبابية 

.الجديدة وزجها للعمل ضمن كوادرها باستمرار

ممارسة نشاط العالقات العامة :ثانيا 

هميبين مدى ممارسة إفراد العينة األنشطة ليست من اختصاص)4(جدول رقم 

النسبة المؤية

مدى ممارسة

نشاطات خارج االختصاص

المرتبةالكليوزارة البلدياتوزارة الداخلية

%تكرار%تكرار%تكرار

875,1866,61661,51نعم

642,9433,41038,52كال

%26100%12100%14100المجموع

د العينـــة فـــي الـــوزارتين يشـــير الجـــدول إلـــى إن إفـــرا

الــذين ال يمارســون العالقــات العامــة احتلــوا المرتبــة األولــى 

إذ بلغــــت هــــذه النســــبة فــــي وزارة %61,5بنســــبة بلغــــت 

.%66,6فيما بلغت في وزارة البلديات %57,1الداخلية 

وهذا مؤشر سـلبي كبيـر جـدا يعطـي داللـة واضـحة 

العالقـــات بعـــدم تفهـــم القيـــادة العليـــا لطبيعـــة عمـــل أجهـــزة 

العامـــة ، كمـــا يؤشـــر إن النظـــرة الخاطئـــة لطبيعـــة عمـــل 

العالقات العامة ما زال متجذرا برغم تغيير الحياة وتطـور 

نظم اإلدارة، 

يبين اإلعمال خارج اختصاص العالقات العامة التي يمارسها افراد العينة§)5(جدول رقم 

النسبة المؤية

االعمال خارج

االختصاص

المرتبةالكليوزارة البلدياتارة الداخليةوز

%تكرار%تكرار%تكرار

00213,327,45اصدار الهويات

325320622,22تدقيق المعامالت

18,3213,3311,14االشتراك اللجان التحقيقية

18,3213,3311,14االشتراك بلجان المشتريات

ي 8من إفراد العینة ( 16السؤال السابق أجاب -§ واردة ف ي ال من كل وزارة ) بنعم بأنھم یمارسون إعماال خارج اختصاصھم ، وھ

الجدول أعاله علما إن السؤال یسمح بتأشیر أكثر من اختیار واحد.
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مال االدارية االشراف على اع

البحتة

216,7533,3725,91

216,70027,45االشراف على االعمال الصيانة

32516,7414,93اخرى اذكرها

%27100%15100%12100المجموع

تشير بيانـات الجـدول اعـاله إلـى تعـدد اإلعمـال خـارج 

اإلشـــــراف علـــــى اإلعمـــــال اإلداريـــــة (االختصـــــاص أبرزهـــــا 

، تليهـــا %25,9اذ جــاءت بالمرتبـــة األولــى بنســبة )بحتــةال

، ثــم %22,2بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة )تـدقيق المعــامالت(

االشـــــتراك باللجـــــان (و )االشـــــتراك بلجـــــان المشـــــتريات(

ــة الرابعــة بنســبة )التحقيقيــة %11,1التــي احتلــت المرتب

اإلشـراف علـى (و)إصدار الهويات(لكل منهما، واخيرا مهام 

التـــي جــــاءت بالمرتبـــة الخامســــة بنســــبة )الصــــيانةإعمـــال
7,4.%

يبين مدى قيام أدارت أخرى بإعمال العالقات العامة في الوزارات)6(جدول رقم 

النسبة المئوية

مدى قيام دوائر

اخرى بنشاط العالقات العامة

المرتبةالكليوزارة البلدياتوزارة الداخلية

%تكرار%تكرار%تكرار

857,1866,71661,51نعم

642,9433,31038,52كال

%26100%12100%14100المجموع

الجــدول أعــاله يثبــت قيــام إدارات أخــرى خــارج جهــاز 

العالقــــات العامــــة بإعمــــال وأنشــــطة العالقــــات العامــــة فــــي 

الـوزارتين ، إذ جــاءت اإلجابـة بــنعم علـى قيــام إدارات أخــرى 

القــــات العامــــة بالمرتبـــــة األولــــى وفــــي كلتـــــا بإعمــــال الع

ـــة و %57,1الـــوزارتين وبلغـــت النســـبة  ـــي وزارة الداخلي ف

ــــال 61,5% فــــي وزارة البلــــديات، هــــذه البيانــــات تمثــــل خل

واضحا في عمل الوزارات نفسها يسبب إرباكا فـي  وظيفياً

عمــل دوائــر العالقــات العامــة التابعــة لهــا ، فــاختالط المهــام 

ـــداخلها يضـــيع م ســـؤولية الفشـــل والتقصـــير علـــى جهـــة وت

محــــددة، كمــــا انــــه يبــــث اإلحبــــاط فــــي نفــــوس مــــوظفي 

العالقـــات عنــــدما يجــــدون مـــن يتعــــدى علــــى اختصاصــــهم 

وممارســته نيابــة عــنهم وقتمــا يريــد وكمــا يشــاء، وعنــدما 

.يعجبه ذلك 
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األهداف :ثالثا

ينة ودرجة اهميتها يبين أهداف العالقات العامة من وجهة نظر افراد الع§)7(جدول رقم 

درجة االهمية 

أهداف نشاط

العالقات العامة 

المرتبة الدرجة الكلية وزارة البلديات وزارة الداخلية 

درجـــــــــــة 

األهمية

درجــــــــــــــــة المرتبة

االهمية

درجة المرتبة

االهمية 

401311711توسيع انشطة الوزارة وتوضيح سياستها المجتمع

362283642جتمع وثقته بما تقدمه من اعمالالحصول على رضا الم

334274603االهتمام بالجمهور الداخلي للوزارة

325283603التفاعل مع المنظمات االنسانية الدولية وتبادل الخبرة 

343265603الحفاظ على سمعة الوزارة وتصحيح النقد الموجه لها

316292603عاملين بالوزارةتكوين صورة ذهنية جيدة عن ال

298283574قياس ومعرفة اتجاهات الراي العام عن الوزارة

307227525توثيق الصلة مع المنظمات الشعبية والعشائرية 

219256466توثيق الصلة باللجان الشعبية والمؤسسات العراقي

§§اهداف أخرى

درجة ) وقد احتسب اھمیة كل ھدف 1درجة/ قلیل االھمیة : 2درجة/ مھم : 3مھم جدا : منحت بدائل االجابة االوزان االتیة ((-§
وزن بدیل االجابة) .Xمن ھذه االھداف باحتساب المجموع الكلي باستخدام المعادلة االتیة( عدد التكرارات

ة جلم تسجل أي اشارة من قبل عینة وزارة البلدیات ، وُسلفي فقرة (اھداف اخرى) -§§ ة وزارة الداخلی ت ثالث اشارات من قبل عین
ومنحت تقییم مھم جدا ، وھذه االھداف كانت كاالتي :

فتح باب الثقة بین االعالم العراقي ومركز الوزارة وبناء عالقات ایجابیة مع المؤسسات االعالمیة .·
نیة، الدعم النفسي للقوات االمنیة .التأكید على العمل والتفاعل بین مؤسسات الدولة التشریعیة والتنفیذیة واالنسا·
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ف توسـيع انشـطة الـوزارة في الجـدول اعـاله جـاء هـد

وتوضيح سياستها للمجتمع بالمرتبة االولى بدرجـة اهميـة 

الحصول علـى رضـا (، اما الهدف الثاني فكان %)71(بلغت 

.درجة64بدرجة اهمية بلغت )المجتمع وثقته

ـــا المرتبـــة الثالثـــة فقـــد تقاســـمتها اربعـــة اهـــداف  ام

درجــة وهــذه 60حصــلت جميعهــا علــى درجــة اهميــة بلغــت 

الهداف هيا

ـــداخلي للـــوزارة، التفاعـــل مـــع  االهتمـــام بـــالجمهور ال

ـــــة وتبـــــادل الخبـــــرة معهـــــا،  المنظمـــــات االنســـــانية والدولي

الحفــاظ علــى ســمعة الــوزارة وتصــحيح النقــد الموجــه لهــا، 

.وتكوين صورة ذهنية جيدة عن العاملين في الوزارة

قياس ومعرفة اتجاهـات الـراي العـام (وقد جاء هذف 

)75(بالمرتبـة الرابعـة بدرجـة اهميـة بلغـت )عن المؤسسة

توثيــق الصــلة مــع المنظمــات الشــعبية (، امــا هــدف )درجــة

فقد جاء بالمرتبة قبل االخيرة بدرجـة اهميـة )والعشائرية

فـي حــين حـل بالمرتبـة االخيـرة هــدف .)درجـة52(بلغـت 

).توثيق الصلة باللجان الشعبية والمؤسسات العراقية(

والتــي اشــارت الــى حصــول هــدف ان بيانــات الجــدول 

وهـدف )تكوين صورة ذهنيـة جيـدة عـن العـاملين بـالوزارة(

)الحفاظ على سـمعة الـوزارة وتصـحيح النقـد الموجـه لهـا(

علــى المرتبــة الثالثــة يؤشــر نوعــا مــن عــدم الــتفهم الكامــل 

للهــدف الـــرئيس لنشـــاط العالقـــات العامـــة، ويشـــير حصـــول 

)بية والعشــائريةتوثيــق الصــلة مــع المنظمــات الشــع(هــدف 

)توثيــق الصــلة مــع اللجــان والمؤسســات العراقيــة (وهــدف 

المراتــــب االخيــــرة فــــي كــــال الــــوزارتين الــــى عــــدم ادراك 

الهميـة جــزء مهــم واساسـي فــي عمــل العالقـات العامــة وهــو 

اجلــه اُنشــأت هــذه الــوزارات الجمهــور الخــارجي الــذي مــن

.اصال

:الوظائف :رابعا 

يبين مدى قيام دوائر العالقات العامة بوظيفة البحث العلمي )8(جدول رقم

النسبة المؤية 

مدى اعداد الدراسات 

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

1071,5866,68169,21احيانا

321,4216,7519,32كال

17,1216,7311,53دائما

%26100%12100%14100المجموع

يشير الجدول اعاله الى ان وظيفة البحـث ال تمـارس 

ـــا(باســـتمرار وانمـــا احيانـــا ، اذ حصـــل البـــديل  ـــى )احيان عل

69,2المرتبـة االولـى فـي اجابــات المبحـوثين بنسـبة بلغــت 

بالمرتبــة االخيــرة بنســبة )دائمــا(، بينمــا جــاءت االجابــة %

، امــا المرتبــة الثانيــة فكانــت لبــديل االجابــة %11,5بلغــت 

، والمراتب نفسـها حصـلت عليـه اجابـات المبحـوثين )كال(

فــي كلتــا الــوزارتين، ممــا يشــير الــى عــدم اهتمــام بوظيفــة 

.البحث العلمي وعدته من الوظائف الثانوية
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د البحوث يبين مدى اعتماد دوائر العالقات العامة على جهات خارجية العدا)9(جدول رقم 

النسبة المؤية

مدى االعتماد على

جهات خارجية العداد البحوث

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

1392,9975,02284,61احيانا

00216,627,72دائما 

17,118,427,73كال

%26100%12100%14100المجموع

ــــة بكلمــــة  ــــا(الجــــدول اعــــاله يشــــير ان االجاب )احيان

، وجــــاءت %84,6حصــــلت علــــى المرتبــــة االولــــى بنســــبة 

ـــا(، )كـــال(االجابـــة ب  ـــرة وبالنســـبة )دائم بالمرتبـــة االخي

، هـذا يبـين أن البحـث ال يلقـى االهتمـام %7,7نفسها، هي 

ؤولي الكافي من قبل القيادات العليـا بـل وحتـى مـن قبـل مسـ

.مديريات العالقات العامة انفسهم

يبين الجهات التي تتولى التخطيط النشاط العالقات العامة )10(جدول رقم

النسبة المؤية

الجهات التي تتولى

التخطيط 

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

1285,79752180,81امةالعاملون في العالقات الع

17,15325415,42جهات اخرى في الوزارة

17,150013,83جهة استشارية خارجية

%26100%1410012100المجموع

ُيشـــير الجـــدول اعـــاله ان مـــن يقـــوم بـــالتخطيط هـــم 

العــاملون فــي جهــاز العالقــات العامــة اذ حصــل علــى المرتبــة 

، فـــي حـــين حلـــت الجهــــات %80,8االولـــى بنســـبة بلغـــت

%3,8االستشــارية الخارجيــة بالمرتبــة االخيــرة وبنســبة 

.فقط 

هذه البيانات ذات دالالت ايجابية بأن ادارات العالقـات 

العامة تعتمد التخطيط في عملهـا، وإنهـا تتـولى التخطـيط 

بنفسها ألنها اكثر دراية  بقـدراتها الماديـة واالداريـة، هـذا 

ــــل ال يمنــــع مــــن اال ســــتعانة بجهــــات استشــــارية خارجيــــة ب

بــــالعكس هــــذه استشــــارة ضــــرورية فــــي تحســــين الخطــــط 

.واالرتقاء بمخرجاتها

:وظيفة االتصال-
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يبين وسائل واساليب االتصال المعتمدة ودرجة اهميتها §)11(جدول رقم 

النسبة األهمية 

وسائل واساليب

االتصال بالجمهور

المرتبة الكلييات وزارة البلدوزارة الداخلية 

االهمية المرتبةدرجة االهميةالمرتبةدرجة األهمية

351361711الصحف والمجالت 

322303622الندوات والمؤتمرات

284303583المقابالت الشخصية

322256574االنترنت

255312565الملصقات

255303556االحتفاالت

255284537تصال الهاتفياال

217303518االحاديث والخطب العامة

313207518االذاعة

198265459اصدارات المؤسسة

2461684010التلفزيون

ة االوزان × جرى استخراج درجة االھمیة لكل وسیلة باعتماد المعادلة االتیة (عدد التكرارات -§ وزن البدیل ) اذ اعطیت بدائل االجاب

درجة ) 1درجة ، نادرا : 2درجة ، احیانا :3االتیة (دائما : 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

من الجدول اعـاله يتبـين لنـا ان اهـم وسـائل االتصـال 

ــوزارتين هــي  التــي تعتمــدها اجهــزة العالقــات العامــة فــي ال

ــى وبدرجــة )والمجــالتالصــحف( ــة االول اذ جــاءت بالمرتب

)النــدوات والمــؤتمرات(، وجــاءت )درجــة71(اهميــة بلغــت 

درجــــة، تلتهــــا 62بالمرتبــــة الثــــاني بدرجــــة اهميــــة بلغــــت 

درجـة، ثـم 58بدرجـة اهميـة بلغـت )المقـابالت الشخصـية(

درجــة 57االنترنــت بالمرتبــة الرابعــة بدرجــة اهميــة بلغــت 

احتلت المرتبـة الخامسـة بدرجـة اهميـة اما الملصقات فقد 

درجة، فـي حـين احتلـت المراتـب االخـرى بحسـب 56بلغت 

االحتفاالت، ثم االتصـاالت الهاتفيـة، ثـم :التسلسل كل من

االحاديــــــث والخطــــــب العامــــــة، واالذاعــــــة، ثــــــم اصــــــدارات 

المؤسســة، فــي حــين كــان نصــيب التلفزيــون هــذا الجهــاز 

40بدرجـة اهميـة بلغـت الخطر المرتبة العاشرة واالخيـرة 

ــى االذاعــة التــي جــاءت بالمرتبــة  درجــة، والكــالم ينطبــق عل

.الثامنة

الــذي نســتنتجه مــن بيانــات هــذا الجــدول ان اجهــزة 

العالقــات العامـــة مــا زالـــت تعتمــد وســـائل اتصــال انحـــدرت 

اهميتهــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات العشــر االخيــرة وهــي 

لوســـــيلة الصـــــحف والمجـــــالت، وجـــــاء التلفزيـــــون هـــــذه ا

الخطيـرة بالمرتبــة االخيــرة ضــمن الوســائل المعتمــدة وهــو 

واضــــحا فــــي الوســــائل المعتمــــدة بعمــــل  مــــا يشــــكل خلــــًال

العالقات العامة رغم التوسع الكبيـر الـذي شـهده العـراق فـي 

تعـــدد وتنـــوع القنـــوات التلفزيونيـــة وســـهولة التعـــاون معهـــا 

.بأشكال شتى

تصالية التي تمارسها ادارات العالقات العامة يبين طبيعة االنشطة اال§)12(جدول رقم 

النسبة المؤية

نوع النشاط االتصالي 

المــرتبالكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

ة 
درجـــــــــــــــــة تكرار

األهمية

درجـــــــــــــــــة التكرار

األهمية

درجـــــــــــة التكرار

االهمية

37235172721تزويد وسائل االعالم باخبار ونشاطات الوزارة

التعاون مع الصحفيين في كتابة التحقيقات الصحفية عن 

الوزارة 

39130469692

34432266663تنظيم االجتماعات والندوات لمنتسبي الوزارة

34430464644الرد على الشكاوى المنشورة في وسائل االعالم

30730460605ؤولي الوزارة التعاون مع الصحف إلجراء مقابالت مع مس

29831360605اصدار المطبوعات الخاصة بالوزارة

انتاج افالم تلفزيونية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة 

للمواطنين 

36324760605

ة × شاط باعتماد المعادلة االتیة (عدد التكرارات جرى استخراج درجة استخدام لكل ن-§ دائل االجاب ت ب ة) ، اذ اعطی وزن بدیل االجاب

درجة ) .1درجة ، نادرا 2درجات ، احیانا :3االوزان االتیة (دائما :
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33525658586ابراز نشاط الوزارة عبر كتابة المقاالت الصحفية

33524757577توعية المواطنين تصميم وتنفيذ االعالنات ل

التعاون مع مسؤولي القنوات التلفزيونية في اعداد تقارير 

للوزارة 

29826555558

اقامة الندوات للمواطنين إلدامه الصلة معهم واشراكهم 

بالمناقشة 

30724754549

29825654549اقامة المهرجانات واالحتفاالت 

289256545310هدايا في المناسبات لمنتسبي الوزارة تقديم ال

307228525211االشراف على االستعالمات واستقبال المراجعين

2610247505012زيارة المرضى والمشاركة بالمناسبات االجتماعية 

26219474713متابعة صناديق المقترحات ورفع خالصة للمسؤولين

تزويــــد وســــائل (ت الجــــدول اعــــاله يوضــــح ان بيانــــا

حـــل بالمرتبـــة االولـــى )اإلعـــالم بأخبـــار ونشـــاطات الـــوزارة

كتابـة (درجة، والمرتبـة الثانيـة لـــ 72بدرجة أهمية بلغت 

درجـة 69بدرجة أهميـة )التحقيقات الصحفية عن الوزارة

ــالجمهور الخــارجي أمــا المرتبــة ,وهمــا نشــاطان يتعلقــان ب

تنظـــيم االجتماعـــات والنـــدوات لمنتســـبي (الثالثـــة فكانـــت ل

درجـة وهـو نشـاط يتعلـق بالصـنف الثـاني مـن 66)الوزارة

.الجمهور هو الجمهور الداخلي

الرد على الشـكاوي (فيما جاء بالمرتبة الرابعة نشاط 

درجة، 64بـ )المنشورة في وسائل اإلعالم

فيمــا جــاءت بالمرتبــة الخامســة بدرجــة اهميــة بلغــت 

:ثالث نشاطات اتصالية هي)درجة60(

ـــ  ـــابالت مـــع (ـ ـــي اجـــراء مق ـــاون مـــع الصـــحف ف التع

),اصــدار مطبوعــات خاصــة بــالوزارة(و)مســؤولي الــوزارة

ــــي تقــــدمها ( ــــالم تلفزيونيــــة عــــن الخــــدمات الت ــــاج اف وإنت

).الوزارة

ابـــراز نشـــاط (امــا المرتبـــة السادســـة فقـــد كانــت لــــ 

).الوزارة عبر كتابة المقاالت الصحفية

بيانات توضح ان النشاطات االتصـالية للعالقـات هذه ال

العامــة فــي الــوزارات العراقيــة مازالــت محصــورة فــي اطــرِه

,أو الـرد علـى خبـر,التقليدية المألوفة وهـي أمـا نشـر خبـر

.أو النظر في شكوى والرد عليها

علـــى )تقـــديم الهـــدايا للمنتســـبين(كمـــا ان حصـــول 

جمهـور الـداخلي الترتيب العاشر يشير إلـى اهمـال كبيـر لل

.للمؤسسة
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يبين مدى ممارسة وظيفة التنسيق من قبل دوائر العالقات العامة)13(جدول رقم 

النسبة المؤية 

مدى ممارسة

وظيفة التنسيق

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

1285,7866,72076,91احيانا

214,3433,3623,12دائما

0000000كال

%26100%12100%14100المجموع

يشــير الجــدول أعـــاله الخــاص بوظيفــة التنســـيق، إن 

أجهزة العالقات العامة في الوزارتين تقومان أحيانـا بعمليـة 

76,9التنســيق، إذ بلغــت إجابــات المبحــوثين بهــذا االتجــاه 

ــ% ــى، ف ــة األول ي حــين حصــل بــديل اإلجابــة وجــاء بالمرتب

%.23،1دائما في المرتبة الثانية وبنسبة 

يبين أسباب عدم اعتماد التنسيق في نشاط العالقات العامة بشكل دائم )14(جدول رقم 

النسبة المؤية

اسباب عدم ممارسة

وظيفة التنسيق 

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

درجــــــــــــة التكرار

يةاالهم

درجـــــــــــــــة التكرار

االهمية

درجــــــــــــة التكرار

االهمية

964,3541,71453,81وجود جهة اخرى تقوم بوظيفة التنسيق

535,7541,71038,52عدم ادراك االدارة العليا الهمية التنسيق

00216,627,73كل قسم يقوم بواجبه وال حاجة للتنسيق في الواجبات

اله والـــذي ُبنـــي علـــى ســـؤال عـــن بيانـــات الجـــدول اعـــ

اســـباب عـــدم اعتمـــاد التنســـيق فـــي نشـــاط العالقـــات العامـــة 

ــوزارة  بشــكل دائــم ، اشــارت الــى وجــود جهــات اخــرى فــي ال

تقــوم بوظيفــة التنســيق بــدال مــن ادارة العالقــات العامــة فــي 

ــــديل  ــــوزارتين ، اذ حصــــل ب وجــــود جهــــة اخــــرى تقــــوم (ال

53,8بنسـبة بلغـت على المرتبـة االولـى)بوظيفة التنسيق 

ــــة % ــــة الثاني عــــدم ادراك االدارة العليــــا (، وجــــاء بالمرتب

فــي حــين حصــل بــديل %38,5بنســبة )الهميــة التنســيق 

كــل قســم يقــوم بواجبــه وال حاجــة التنســيق فــي (االجابــة 

.على المرتبة الثالثة واالخيرة)الواجبات 
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لعالقات العامة يبين الجهة المسؤولة عن تقويم نشاط وا)15(جدول رقم 

النسبة المؤية 

الجهات المسؤولة

عن التقييم

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

1071,5433,31453,51العاملون في ادارات العالقات العامة

321,5866,71142,32جهات اخرى في الوزارة

17,00013,83د حاجة للتقييمال توج

0000000جهة استشارية خارجية

%26100%12100%14100المجموع

ـــة  بيانـــات الجـــدول اعـــاله تشـــير ان مـــن يقـــوم بعملي

التقــويم هــم العــاملون فــي ادارات العالقــات العامــة، اذ جــاءت 

قيام جهات (، في حين جاء %53,9بالمرتبة االولى بنسبة 

بالمرتبـــة الثانيـــة بنســـبة )رى بـــالوزارة بعمليـــة التقيـــيماخــ

ال توجــــــد حاجــــــة (، والمرتبــــــة الثالثــــــة للبــــــديل 42،3%

ـــم تســـجل اي اشـــارة للبـــديل )للتقيـــيم جهـــة استشـــارية (ول

).خارجية

هذه البيانات تشير الى وجود تقييم لنشاط  العالقات 

العامــة بــرغم ان بعــض المبحــوثين كانــت اجابــاتهم تشــير 

قييم االفراد وليس الـى تقيـيم بـرامج العالقـات العامـة الى ت

.وهي المقصودة من السؤال

يبين الجوانب التي عن طريقها يجري تقويم نشاط العالقات العامة )16(جدول 

النسبة المؤية 

جوانب التقييم المعتمدة

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%تكرارال%التكرار

423,5847,11235,31درجة كفاءة اعضاء ادارات العالقات العامة

635,3423,51029,42درجة النجاح في دعم ثقة الجمهور بالوزارة

317,7423,5720,63درجة النجاح في التاثير على اراء الجمهور

423,515,9514,74لعامة اهمية النتائج التي حققتها برامج العالقات ا

ــي عــن طريقهــا  ــى الجوانــب الت ــات اعــاله إل تشــير بيان

يجــري تقيـــيم نشـــاط العالقـــات العامـــة إذ جـــاءت بالترتيـــب 

:األتي 

درجـــة كفــــاءة اعضــــاء ادارات (:ــــ المرتبــــة االولــــى 

%35,5بنسبة بلغت )العالقات العامة

ة درجـــة النجـــاح فــــي دعـــم ثقــــ(:ــــ المرتبـــة الثانيــــة 

%29,4بنسبة بلغت )الجمهور بالمؤسسة



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ــة الثالثــة  ــأثير علــى (:ـــ المرتب درجــة النجــاح فــي الت

%20,6بنسبة بلغت )أراء واتجاهات الجمهور

درجــة أهميــة النتــائج (أمـا المرتبــة األخيــرة فكانــت ل 

14,7بنســبة بلغــت )التــي حققتهــا بــرامج العالقــات العامــة

ر في التقيـيم حصـلت علـى ، ومن هنا يظهر لنا اهم معيا%

المرتبــة االخيــرة وهــي اهميــة النتــائج التــي حققتهــا بــرامج 

فنشـاط العالقـات العامـة قـائم علـى بـرامج )العالقات العامـة

ونجاح نشاط العالقات العامـة يعتمـد علـى مـدى نجـاح هـذه 

البـرامج وهــذا يؤشـر وجــود خلـل فــي التقيـيم بــرغم اهميــة 

لت علـــــى مراتـــــب فقــــرات التقيـــــيم االخـــــرى والتــــي حصـــــ

.متقدمة

يبين مدى اهمية ممارسة وظيفة التدريب من قبل اجهزة العالقات العامة)17(جدول رقم 

النسبة المؤية

مدى ممارسة وظيفة

التدريب

المرتبةالكليوزارة البلدياتوزارة الداخلية

%التكرار%التكرار%التكرار

1%7506501350نعم

1%7506501350كال

%26100%148012100المجموع

فـــــي الجـــــدول اعـــــاله توزعـــــت اجابـــــات المبحـــــوثين 

ـــة  وفـــي كلتـــا )كـــال,نعـــم(بالتســـاوي بـــين بـــديلي االجاب

الوزارتين، 

وهــذه البيانــات تشــير إلــى وجــود تقصــير واضــح فــي 

وظيفة التدريب التي هي من اساسيات عمل العالقات العامـة 

لنشـــاط المتحـــرك والمتطــــور علـــى صـــعيد الوســــائل ذات ا

واالســاليب ممــا يســتدعي اطــالع العــاملين فيهــا علــى هــذه 

الوســــائل واالســــاليب والتــــدرب عليهــــا ليمتلكــــوا المهــــارات 

.الالزمة ألداء عملهم بكل تفرعاته ومجاالته

ة يبين مضمون الدورات التي حصل عليها العاملون في العالقات العام)18(جدول رقم 

النسبة المؤية

مضمون الدورات التي

تلقاها موظفو العالقات العامة 

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

125112,5216,71دورات  في االعالم المرئي والمسموع

125112,5216,71دورات في االعالم

125112,5216,71دورات في منظمات المجتمع المدني

12512,528,32دورات تنمية المهارات

112,518,32دورات في ادارة الموارد البشرية 
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112,518,32دورات في االسعافات االولية

112,518,32دورات في مكافحة الفساد

112,518,32ميةدورات في اعداد الكتب الرس

18,32دورات في العالقات العامة

%12100%8100%4100المجموع

اســــتكماًال للجــــدول الســــابق جــــاءت مخرجــــات هــــذا 

الجــدول عــن نــوع وطبيعــة الــدورات التدريبيــة التــي تلقاهــا 

منتســبوا العالقـــات العامـــة فــي الـــوزارتين، ويبـــين الجـــدول 

ـــــاألخص لعينـــــة وزارة ضـــــعف وشـــــحة هـــــذه الـــــدورات  وب

عــن أن  مــن هــذه الــدورات لــيس لهــا %50الداخليــة، فضــًال

عالقـــة بنشـــاط العالقـــات العامـــة ولكـــن كانـــت عبـــارة عـــن 

وإعـــداد ,واإلســـعافات االوليـــة,دورات فـــي مكافحـــة الفســـاد

.وإدارة الموارد,الكتب الرسمية

العالقات العامة بشكل عام يبين المشاكل والمعوقات التي يواجهها نشاط §)19(جدول رقم 

النسبة المؤية 

نوع المعوقات

المرتبة الكليوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

844,512402041,61معوقات مادية

633,3826,61429,22معوقات ادارية

422,21033,41429,22معوقات االتصال بالجمهور

%48100%30100%81100المجموع

ود معوقات في ممارسة % من مجموع العینة الكلیة إلى عدم وج15اشار عدد من افراد العینة (في وزارة الداخلیة تحدیداً)وبنسبة -§
. نشاط العالقات العامة في الوزارة
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طبيعــــة المعوقــــات التــــي )20(يبــــين الجــــدول رقــــم 

يواجههــا نشــاط العالقــات العامــة بشــكل عــام إذ توزعــت علــى 

المعوقــات الماديــة التــي جــاءت :ثــالث معوقــات اساســية هــي

، وتشــــــاركت %41,6بالمرتبــــــة االولــــــى بنســــــبة بلغــــــت 

نيـــة المعوقــــات االداريـــة، ومعوقـــات االتصــــال بالمرتبـــة الثا

.بالجمهور

يبين مضمون المعوقات التي يواجهها نشاط العالقات العامة المادية واإلدارية )20(جدول رقم 

النسبة المؤية

مضمون المعوقات التي

يواجهها نشاط العالقات العامة 

المرتبة ليالكوزارة البلديات وزارة الداخلية 

%التكرار%التكرار%التكرار

337,5444,5741,11قلة التخصيصات المالية لالزمة

337,5111,1423,62الروتين واالجراءات البيروقراطية

112,501211,83عدم التفرغ التام للعمل وقلة الكادر

112,5015,94عدم وجود جهة مختصة مسؤولة عن العمل

00111,115,94عدم فهم القيادات العليا لطبيعة عمل العالقات العامة

00111,115,94الهيكل التنظيمي وطبيعة االرتباط بالقيادة العليا

00111,115,94ضعف قيادات العالقات العامة

%17100%9100%8100المجموع

ـــر ـــات التـــي الجـــدول اعـــاله يشـــير إلـــى أن أب ز المعوق

يواجههــــا نشــــاط العالقــــات العامــــة هــــي المعوقــــات الماديــــة 

والمتمثلــــة بقلــــة التخصيصــــات الماليــــة الالزمــــة إذ جــــاءت 

، في حـين المعوقـات %41,1بالمرتبة االولى وبنسبة بلغت 

-:االدارية توزعت على اكثر من ميدان وكاآلتي

انيـة ـ الروتين واإلجراءات البيروقراطية بالمرتبة الث

، المرتبــة الثالثــة لعــدم التفــرغ وقلــة الكــادر %23,5بنســبة 

، امــا المرتبــة الرابعــة فقــد تشــاركها كــل %11,1بنســبة 

-:وهي%5,9من المعوقات االتية وبنسبة بلغت 

عـــدم وجـــود جهـــة ذات اختصـــاص مســـؤولة عــــن -

ــا الطبيعيــة عمــل  العمــل، عــدم فهــم القيــادات العلي

بــاط بالقيــادة العليــا العالقــات العامــة، طبيعــة االرت

ـــادات العالقـــات  فـــي الهيكـــل التنظيمـــي، ضـــعف قي

.العامة

الخاتمة

النتائج :اوال

اهم النتائج التي خرج بها البحث والتي مثلت اجابـات 

:علمية على تساؤالته هي كاآلتي

:ـ التساؤل األول

يـــدير نشـــاط العالقـــات مـــن الناحيـــة التنظيميـــة·

رتبط بـالوزير العامة موظف بدرجـة مـدير عـام يـ

.مباشرة

:ـ التساؤل الثاني

كبيــــر جــــدا فــــي نســــب اإلنــــاث وجــــود تفــــاوت·

.والذكور العاملين في المؤسسات الحكومية
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ـــهادات · ـــة الشــ ــ حملـــــة :ورد تـــــرتيبهم اآلتـــــيحمل

ــــا، واالعداديــــة  ــــدبلوم ثاني البكــــالوريوس اوال، وال

ــرد أي اشــارة  ــم ت ــدبلوم العــالي رابعــا، ول ــا، وال ثالث

.ت العليا الماجستير والدكتوراةلحملة الشهادا

في طبيعة اختصاصات العاملين في وجود توازن·

اجهـــزة العالقـــات العامـــة فـــي الـــوزارتين، اذا جـــاء 

حملـــة شــــهادة االعــــالم اوال، واكاديميــــة الفنــــون 

.والحاسوب واالدارة ثانيا

فقـد جـاء اوال أصـحاب الخبـرة من حيث الخبرة·

وثانيــا المتوســطة مــع اصــحاب الخبــرة القصــيرة،

ـــة جـــدا، وثالثـــا اصـــحاب  اصـــحاب الخبـــرة الطويل

الخبرة الطويلة وشاركهم بهذه المرتبة اصـحاب 

.الخبرة القصيرة جدا

فـي العالقـات الذين ال يمارسون عملهـم األصـلي·

.العامة احتلوا المرتبة األولى

خـــارج التخصـــص التـــي يمارســـها تنـــوع اإلعمـــال·

مــــــال اإلع(موظفـــــو العالقــــــات العامــــــة، أبرزهــــــا 

ثـــم )تـــدقيق المعـــامالت(تليهـــا )اإلداريـــة البحتـــة

االشـــــتراك (و )االشــــتراك بلجـــــان المشـــــتريات(

).باللجان التحقيقية

:ـ التساؤل الثالث

خــارج جهــاز العالقــات العامــة قيــام إدارات أخــرى·

.بإعمال وأنشطة العالقات العامة في الوزارتين

توســــيع انشــــطة الــــوزارة وتوضــــيح جــــاء هــــدف·

لمجتمع بالمرتبة االولى بدرجـة اهميـة سياستها ل

الحصــول علـــى رضـــا (وثانيـــا )درجـــة71(بلغــت 

بدرجــة )المجتمــع وثقتــه بمــا تقدمــه مــن اعمــال

قيـاس اتجاهـات (، ورابعا )درجة64(اهمية بلغت 

ــراي العــام عــن المؤسســة بدرجــة اهميــة بلغــت )ال

ــــــت )درجــــــة57( ــــــرة فكان ، امــــــا المراتــــــب االخي

مـــــــات الشـــــــعبية توثيـــــــق الصـــــــلة مـــــــع المنظ(ل

).توثيق الصلة باللجان الشعبية(، و)والعشائرية

ال تُمارس باستمرار وظيفة البحث :ـ التساؤل الرابع

وانما احيانا، 

هم العاملون من يقوم بالتخطيط:ـ التساؤل الخامس

في جهاز العالقات العامة اذ حصل على المرتبـة االولـى، امـا 

ثانيـــا، واخيـــرا بــديل جهـــات اخـــرى فــي الـــوزارة فقـــد جــاء

.الجهات االستشارية الخارجية

ـــ التســـاؤل الســـادس ـــم وســـائل االتصـــال:ـ التـــي اه

الصحف والمجـالت:تستعملها اجهزة العالقات العامـة اوال

النـــــدوات :، وثانيـــــا)درجـــــة71(بدرجـــــة اهميـــــة بلغـــــت 

:، وثالثـــا)درجـــة62(بدرجـــة اهميـــة بلغـــت والمـــؤتمرات

:درجة، ورابعا58ة بلغت بدرجة اهميالمقابالت الشخصية

درجـة، واحتلـت المراتـب 57بدرجة اهمية بلغـت االنترنت

، االتصـــاالت الهاتفيـــة، االحتفـــاالت، الملصـــقات:االخــرى

.الخطب العامة واالذاعة

.

:ـ التساؤل السابع

ـــة· ـــزة العالقـــات العام ـــاتقـــوم أجه بعمليـــة أحيان

التنســيق، اذ جــاء اوال، وجــاء ثانيــا بــديل اإلجابــة 

.ائماد

ــات اخــرى· فــي الــوزارة تقــوم بوظيفــة وجــود جه

التنســـيق بـــدال مــــن جهـــاز العالقــــات العامـــة فــــي 

.الوزارتين

:ـ التساؤل الثامن

ـــويم· يتـــواله العـــاملون فـــي العالقـــات العامـــة، التق

)قيــــام جهـــــات اخــــرى فـــــي الــــوزارة بـــــالتقييم(و

.بالمرتبة الثانية

لنشـــاط العالقـــات العامـــة علـــى يعتمـــد التقـــويم·

:المعايير األتية
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درجة كفاءة العاملين في العالقات (ـ المرتبة االولى 

درجـــة النجـــاح فـــي دعـــم ثقـــة (، والمرتبـــة الثانيـــة ل)العامــة

درجـة النجـاح فـي (والمرتبـة الثالثـة ل)الجمهـور بالمؤسسـة

، أمـا المرتبـة األخيـرة فكانـت لــ )التأثير على أراء الجمهـور

).ها برامج العالقات العامةدرجة أهمية النتائج التي حققت(

التي تلقاها منتسبو شحة الدورات:ـ التساؤل التاسع

.العالقات العامة

ـ التساؤل العاشر

يواجهها نشـاط وجود معوقات كثيرة·

العالقات العامة بشـكل عـام وقـد توزعـت 

على ثالثة محاور هي المعوقات المادية 

ــــى، وبالمرتبــــة  ــــة االول وجــــاءت بالمرتب

معوقــــات االداريــــة ومعوقــــات الثانيــــة ال

.االتصال بالجمهور

ـــــات الماديـــــــة· ــ تمثلـــــــت بقلـــــــة المعوق

.التخصيصات المالية الالزمة

توزعـت علـى اكثـر المعوقات االداريـة·

مــن ميــدان مثــل البيروقراطيــة، وعــدم 

ـــــادر، امـــــا المرتبـــــة  ـــــرغ، وقلـــــة الك التف

ــــــــرة ــــــــة ذات :األخي عــــــــدم وجــــــــود جه

اختصـــاص مســـؤولة عـــن العمـــل، وعـــدم 

.قيادات العليا لطبيعة العملفهم ال

التـــي يواجههـــا العـــاملون فـــي معوقـــات االتصـــال·

العالقـــــات العامـــــة بالمرتبـــــة االولـــــى عـــــدم فهـــــم 

بعــد (الجمهــور لطبيعــة عملهــم، والمرتبــة الثانيــة 

، )الخطـــــاب االعالمـــــي عــــــن حاجـــــات الجمهــــــور

والمعوقات الشخصية

اإلستنتاجات :ـ ثانياً

:ا الباحث هي كاآلتيابرز اإلستنتاجات التي خرج به

بمسـتويات عاليـة ألجهـزة وجود تشكيالت اداريـة.1

العالقــات العامــة فــي العــراق تــرتبط بــرأس الهــرم 

.القيادي

في نسب الـذكور واإلنـاث فـي عدم وجود توازن .2

.ادارات العالقات العامة في المؤسسات العراقية

التحصـــيل العلمـــي للعــاملين فـــي اجهـــزة تواضــع .3

.ي المؤسسات الحكوميةالعالقات العامة ف

في اجهزة العالقات العامة تنوع مستويات الخبرة.4

.في المؤسسات الحكومية وهذا مؤشر ايجابي

ألهداف ونشاط العالقات غياب التوصيف الدقيق.5

العامـة فـي المؤسســات الحكوميـة العراقيـة لوجــود 

نســـــبة كبيـــــرة مـــــن العـــــاملين ليســـــو مـــــن ذوي 

.االختصاص

ل بقيـام إدارات أخــرى يتمثــوجـود خلــال وظيفيـا.6

بإعمــال وأنشــطة العالقــات العامــة فــي المؤسســات 

.الحكومية

بين العاملين في فهم الهـدف واضح وجود تباين.7

بنـاء صـورة (الرئيس لنشاط لعالقات العامـة وهـو 

،  وعــــدم )طيبـــة عــــن المؤسســــة والعـــاملين فيهــــا

ادراك ألهميـــة جـــزء اساســـي مـــن الجمهـــور وهـــو 

.الجمهور الخارجي

بوظيفــة البحــث العلمــي فــي اجهــزة اهتمــامعــدم.8

.العالقات العامة وعده من الوظائف الثانوية

تعتمـــد التخطــيط فـــي أجهــزة العالقـــات العامــة.9

عملهــا، وتتــولى التخطــيط بنفســها وهــذا مؤشــر 

.ايجابي

مــا زالــت تعتمــد وســائل اجهــزة العالقــات العامــة.10

ــر  ــة انحــدرت اهميتهــا بشــكل كبي اتصــال تقليدي

ف والمجــالت، وابتعــدت عــن توظيــف وهــي الصــح

اجهــــزة اخطـــــر واهـــــم بكثيــــر مثـــــل التلفزيـــــون 

.واألنترنيت
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واضــح وكبيـر للجمهــور الــداخلي اهمــاليوجـد .11

وهـــو مــــن المثالــــب الكبيـــرة نظــــرا ألهميــــة هــــذا 

.الجمهور

ال تهتم بوظيفة التنسيق، أجهزة العالقات العامة.12

.وهناك جهات غيرها تتولى هذه الوظيفة

ــاب .13 يير تقــويم صــحيحة لنشــاط العالقــات معــاغي

العامــة فــأهم معيــار للتقــويم حصــل علــى المرتبــة 

.االخيرة

فـي وظيفـة التـدريب التـي وجود تقصـير واضـح.14

.هي من اساسيات عمل العالقات العامة

التـــي يواجههـــا نشـــاط العالقـــات تنـــوع المعوقـــات.15

العامــــــــة بشــــــــكل عــــــــام توزعــــــــت علــــــــى ثــــــــالث 

ـــة، واداريـــة، و اتصـــالية، قســـم محاوراساســـية مادي

منهــــا خــــاص بطبيعــــة المجتمــــع العراقــــي مثــــل 

.معوقات الجانب األمني

التوصيات:ثالثا

نشــاط العالقــات العامــة ســيبقى كمــا نعتقــد نشــاطاً

يراوح مكانه مهما بحثنا وناقشنا موضوعاته طالما  تقليدياً

ــــة  بقــــت ادارات العالقــــات العامــــة فــــي المؤسســــات الحكومي

-:تلك المؤسسات لذا نوصي باآلتيخاضعة لهرم القيادة في

إنشاء هيئة مركزية عليا للعالقات العامة فـي -1

ترتبط بمجلس الوزراء شأنها شأن مكتـب القطر

المفـتش العــام تـرتبط بهــا إدارات العالقـات العامــة 

في المؤسسات الحكوميـة، تقـوم بـإدارة وتخطـيط 

نشـــاط العالقـــات واالشـــراف عليـــه علـــى مســـتوى 

هــــا صــــالحية تعيــــين مســــؤولي القطــــر، وتعــــود ل

إدارات العالقــات العامــة فــي الــوزارات والمؤسســات 

العراقيـــة المختلفــــة، وهــــذا المقتـــرح مــــن شــــأنه 

-:تحقيق اآلتي

تـــــولي أصـــــحاب الخبـــــرة والكفـــــاءة إدارة نشـــــاط -أ

.العالقات العامة في أجهزة الدولة

دفـــع الـــوزراء والقيـــادات العليـــا الـــى التعامـــل مـــع - ب

حقيقياًمسؤول العالقات الع امة بوصفه مستشاراً

تؤخذ توصياته على محمـل الجـد ولـيس بوصـفه 

مهمتــــــــه إرضــــــــاء المســــــــؤول  تابعــــــــاً ــــــــاً موظف

.والمحيطين به

تخلـيص مســؤولي العالقــات العامــة مــن مزاجيــات -ت

المسؤول األعلى وتأثيرات وتحكـم القـريبين منـه 

.في عملهم

ـــــات الماديـــــة والبشـــــرية والفنيـــــة -ث تـــــوفير اإلمكان

.جهزة العالقات العامةالفعلية أل

رســـــم خطـــــط وأنشـــــطة العالقـــــات العامـــــة علـــــى - ج

.مستوى القطر بشكل علمي حقيقي

إنشـــاء وإدارة مراكــــز لبحــــوث الــــرأي العــــام، -2

، والتعاون مع المراكز البحثية ومراكز لبحوث الجمهور

بهذا االتجاه داخل العراق وخارجه لتوفير قاعـدة معلومـات 

.هحديثة عن الجمهور بكل فئات

الـدائم بالجمـاهير ودراسـة وضع السبل لالتصال -3

تطلعاتهم وشكواهم من ادارات الدولة المختلفة والـذي مـن 

شــأنه  ان يعــزز روح المواطنــة لــدى الجمهــور، ويعــزز مــن 

.تطلعه لإلسهام في بناء دولة حديثة

عقد دورات متخصصة في المؤسسات للقيـادات -4

وأهمية العالقات العامة، للتعريف بوظائف العليا الحكومية

وآفاق فرص النجاح للقيادات في عملها إذا أحسـنوا التعامـل 

.معها

السعي بجدية لالستعانة بأصحاب االختصاص من -5

ومنحهم فرص حقيقة للنجـاح بـدءاًحملة الشهادات العليا

.من التعاون معهم الى توفير المستلزمات الفعلية لعلمهم

اإلداريــــة وبعـــــض تعــــديل وتكييــــف األنظمــــة-6

لخلــق بيئــة صــالحة لعمــل العالقــات التشــريعات القانونيــة

.العامة
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