
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0311=  6102معامل التأثير العربي                                                                                                                             
 7102 مارس / ٌناٌر  - عشر الرابعالعدد  - السنت الرابعت   - دورٌت علمٍت محكمت تصدرها الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 
 

  زماث االتصال في الشرق األوسط: المالحت في مياة مجهىلتأ دارةإدراست تحليليت عه تذاعياث 
 

 9ص   ... (مصر - نٌلجامعة ال) إبراهٌم مصطفى صالح/ دم.أ.                                                          
                                                                   

  البحوث العربٌـة:
  

 

   :دراست ميذاويت اتجاهاث الىخب األكاديميت واإلعالميت الليبيت وحى شاهذ العيان كإعالمي 
 

 31ص...   (لٌبٌا -الزٌتونة )جامعة  الشرٌفأ.د/ عابدٌن الدردٌر                                                           
 

 ًتطور مفهوم المستخدم فً المجال العام الرقم 
 
 

 41ص   ... (القاهرة) جامعة  ثرٌا أحمد البدوي /أ.د                                                                                
 
 

  ًإدارة األزمات السٌاحٌةاستراتٌجٌة العالقات العامة ودورها ف 
 

 77ص...    (اإلمارات -كلٌة الفجٌرة ) انتصار داود العبٌدي /د                                                                     
 

 

 دراسة تطبٌقٌة  :اتجاهات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبً من أزمة الالجئٌن السورٌٌن                 
 " فٌس بوك "  على موقع

 307ص( ...  حلوان)جامعة  لبٌبة عبد النبً إبراهٌمد/                                                     
 

 بجامعتً العالقات العامة لقسمًٌمٌة ودراسة تق :ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا         
 نموذًجاأ (والتكنولوجٌةبغداد )

 313صد/ سهاد عادل جاسم )الجامعة المستنصرٌة( ...                                                                           
 

 

 وعالقته بالسخط السٌاسً لدٌهمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم للجمهور تعرض ال 
 

 333ص...   (المنوفٌةجامعة ) محمد فؤاد زٌد /د                                                                                   
 
 

  استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً فً التوعٌة الصحٌة لمرض كورونا: دراسة تطبٌقٌة على المدن الطبٌة
 ومستشفٌاتها الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض السعودٌة   

 

 233ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةجامعة ) د/ خالد بن فٌصل الفرم                                                

 
                                                                                           

 اٌعٍّيت واٌتىٕىٌىجيتاٌشبىت اٌمىِيت ٌٍّعٍىِبث 
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظت 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  بت و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جت  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 السٌد عجوة.د علً أ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌديأ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 إبراهٌمأ.د محمد معوض 
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالموكٌل  – أستاذ الصحافة

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللاأ.د       
 جامعة القاهرة -للدراسات العلٌا والبحوث  كلٌة اإلعالموكٌل  – اإلذاعة والتلفزٌونأستاذ 

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعلٌم ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 1جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 األوسطمجلت بحىث العالقاث العامت الشرق 

JPRR.ME)) 
 دورٌت علمٍت محكمت

 

 6201 دٌسمبر/  أكتوبر -السنة الرابعة  - عشر الثالثالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئٍس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئٍس التحرٌر

 أ.د/ علً السٍد عجىة

  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت واٌعّيد   

 ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت اٌمبه ة 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت اٌعٍّيت بـ
                 

 التحرٌر امدٌـر

 أ.د / محمد معىض إبراهٍم 

  صتب  اإل الَ بجبِعت  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت االصتشب  ت بـ
 

 محمىد ٌىسف مصطفى عبده.د / أ

اٌضببك بىٍيت اإل الَ واٌىويً  اٌعاللبث اٌعبِت صتب     
 ٌشئىْ خدِت اٌّجتّع و ّٕيت اٌبيئت

 جبِعت اٌمبه ة 

 

 مساعدو التحرٌر                   

 . د/ رزق سعد عبد المعطًأ
  

  بىٍيت اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت 
 جبِعت ِ   اٌدوٌيت 

 
 د/ ثرٌا محمد السنىسً
 بىٍيت اإل الَ صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت 

 جبِعت اٌغ   
  

 العامري حسه د/ محمد
  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت اإل الَ

 جبِعت بغدا 
  

 السٍد عبد الرحمه علً /د  
 ِد س اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعت صيٕب  
 

 صبري محمد سلٍمان
 ِدلك اٌٍغت اٌع بيت 

  
 بدرعلً حمد أ

 ِدلك اٌٍغت اإلٔجٍيز ت 
 

  

 المراسالث

 الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 جّهى  ت ِ   اٌع بيت
 اٌدل  -اٌجيزة 

 شب ع  حّد اٌز بث 7 -بيٓ اٌض ا بث 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 العامةللجمعية المصرية للعالقات 

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــتد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وبــيت وصــيٍتد صــىا  بط  مــت 
يٌىت ؤيـــت  و ةٌيـــتد بّـــب  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبث واصــت جب هبد و طبـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــت ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ببٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطبـــــع ٌٍٕضـــــوت اٌّطبى ـــــت  و اإلٌىت ؤيـــــت.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕضوت اٌّطبى ت                                                                      
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

تتواصل صدور أعداد  – 3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  في العام الرابع     
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثالثالمجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
فقد تحصمت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي  ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
دار نشر ( (NSP، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية العالمية 0.22العممية العربية بمعدل = 

 .العربية الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعية
 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا  الرابعالعدد وفي     
 .ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين

بعنوان:  ،(مصر)من  – النيلجامعة  - إبراهيم صالحمدكتور ل بالمغة اإلنجميزية اففي البداية نجد بحثً     
 ".عن تداعيات إدارة أزمات االتصال في الشرق األوسط: المالحة في مياة مجيولة دراسة تحميمية"

 – الزيتونةجامعة  – عابدين الدردير الشريفد/ أ.: كما تضمن العدد بحوثًا مقدمة من أساتذة ىم      
شاىد  اتجاىات النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحوعن: "  والذي قدم دراسة ميدانية (ليبيا)من 

 ".العيان كإعالمي
تطور مفيوم المستخدم عن: "  دراسة فقدمت )مصر( من -القاىرة جامعة  – ثريا أحمد البدوي/ دأ.: أما

 ".في المجال العام الرقمي
بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء  وتضمن العدد أيًضا          

من  -كمية الفجيرة باإلمارات  – انتصار داود العبيديد/ : منيم ىيئة التدريس لمتقدم لدرجة أستاذ مشارك
 ". استراتيجية العالقات العامة ودورىا في إدارة األزمات السياحيةدراسة عن: "  ، (العراق)

تطبيقة عمى "موقع  دراسة )مصر(من  - حموانجامعة  – لبيبة عبد النبي إبراهيمد/ قدمت بينما       
اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين الفيس بوك" عن: "

 ".عمى موقع السوريين: دراسة تطبيقية



          مشاركة بحثية عن: تقدم( العراق)من  -المستنصريةجامعة ال – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما      
استراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقية: دراسة تقويمية لقسمي العالقات العامة بجامعتي          "

 .")بغداد والتكنولوجية( أنموذًجا
تعرض الجميور  بحثًا بعنوان: "( مصر)من  -المنوفيةجامعة  – محمد فؤاد زيدد/  بينما قدم     

 ". لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسي لديو
– د/ خالد فيصل الفرم قدم - )السعودية(وأخيًرا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في    
كورونا: دراسة تطبيقية استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض "  ا بعنوان:بحثً 

 ".عمى المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض السعودية
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ةالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل فقنا إلثراء النشر العممي وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يو       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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 لقسميميية ودراسة تق: سرتاتيجية العالقات العامة يف اجلامعات العراقيةا
ا (والتكنولوجية)بغداد جبامعتي  العالقات العامة
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 .الجامعة المستنصرٌة –اآلداب كلٌة  - أستاذ مساعد العالقات العامة
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العالقات  لقسمييمية و دراسة تق: ستراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقيةا
 أنموذًجا (والتكنولوجية)بغداد  بجامعتي العامة

 
 سهاد عادل جاسم محمد /د                                                                 
                                               suhadadil@yahoo.com                    

 الجاهعت الوستٌصريت                                                                                      

                                                                                    

 ىىى:ملخصال
فالعالقات العامة بدًءا من األىداف،  تتمخص االستراتيجية بمفردة )التموضع( في المؤسسات،        

ووسائل تحقيقيا، والرؤية والرسالة وصواًل إلى االستراتيجية والسياسات اإلجرائية، فيي تكوِّن موضًعا 
استراتيجًيا ميًما في المؤسسات؛ إذ أظيرت نتائج بحث تم اجراؤه مؤخًرا في عدد من المؤسسات العراقية 

التصاالت وتنفيذىا لبعض االستراتيجيات التي تم وضعيا من اإلدارة العميا الخاصة الُمتمثٍّمة في شركات ا
تجاه المواطنين كجميور خارجي، وموظفييا كجميور داخمي. وىذا التطبيق لالستراتيجيات انطمق من 

 عممية التسويق ليذه المؤسسات وتفعيل نشاط المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع العراقي.
ن اسىىتخدام اسىىتراتيجيات عمىىل العالقىىات العامىىة وأسىىاليب تطبيقيىىا ووضىىعيا فىىي األمىىر عمىىى حىىين نجىىد أ   

 والجامعىىات تفتقىىد كثير مىىن المؤسسىىات والىىدوائر الحكوميىىةالواقىىع لىىم يىىتم تنفيىىذىا فىىي المؤسسىىات العامىىة، فىىال
المىىىي اإلعيىىىتم العمىىىل  أو  ،وضىىىعف تفعيىىىل العالقىىىات العامىىىة واإلعىىىالم ،ىتمىىىام بالمجىىىال اإلعالمىىىيإلىىىى اال
 .وليس في كل دائرة حكومية، بشكل مركزي أحياًنا
ىىىذا اإلنجىىاز إلىىى  إظيىىارنجىىاز إذا لىىم تىىتمكن مىىن إو مىىن حققِّىىيتوقىىف عمىىى مىىا تُ  نجىىاح المؤسسىىة الإّن    

 ،مىة وبىرامج التطىويرقدِّ عىرض الخىدمات المُ  عىن طريىقوالمتعىاممين معيىا ، الفئات المستيدفة مىن جميورىىا
ىىي  وىىذه الم      .اتيىىفر ليىم مىىن إمكاناومىا يتىىو ، يىا رجىىال العالقىات العامىىة بمىا لىىدييم مىىن خبىرات مميىىزةة يتحممّ م 

العالقىىات العامىىة فىىي  ممكىىات الحاجىىة إلىىى تىىدعيم قىىدرات ظيىىرت تصىىال واإلعىىالمر وسىىائل االمىىع تطىىوّ و    
ر الحديثة التي ، وتحديد األدواجامعاتتحسين الصورة الذىنية لتمك الل ا؛وتنمية مياراتيراقية، الع جامعاتال

بشىىىكل عىىىام إلىىىى  دراسىىىةىىىىذه الإذ ترمىىىي  ؛لىىىدم عمالئيىىىاالجامعىىىة العالقىىىات العامىىىة لىىىدعم  تؤدييىىىايمكىىىن أن 
بتكىىاري واإلبىىداعي الىىدور اال : بالعالقىىات العامىىة وىىىو ةأحىىدث األدوار التىىي أصىىبحت منوطىى عمىىىالتركيىىز 
ق ائىا أحدث الطر ، وترصد أيضً معة ذاتياجامعة وترويجيا، وتكوين ُىويِّة الجاوتسويق نشاطات ال، لإلعالم

 .بتكارية واإلبداعيةاال
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ىى:مذكلظىالبحث
تكمن مشكمة البحث في محاولة التعرف إلى االستراتيجية التي تتبناىا أقسام العالقات العامة في      

الجامعات العراقية )موضوع البحث(؛ لتحقيق أىداف ىذه الجامعات، ومستوم تطبيقيا ألسس ىذه 
 لمقيام بميماتيا. االستراتيجية؛ إذ لمست الباحثة عدم وجود قواعد مكتوبة ومقنّنة معتمدة لدم ىذه االقسام

ولغرض اإلحاطة بمشكمة البحث بأبعادىا كميا لجأت الباحثة الى استخدام الفرضيات، ومحاولة إثبات    
 صحتيا من عدميا، وعميو تنحصر فرضيات ىذه الدراسة باآلتي: 

 ولى:ألا الفرضية
ىداف ألتحقيق  ؛المستيدفةقسام العالقات العامة في الجامعات أال توجد استراتيجية معمول بيا في    

 تمك الجامعات.
 الفرضية الثانية: 

 ؛ لتصنيف خصائص العاممين في العالقات العامة؛ توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية   
 ىداف الجامعة.ألتحقيق 

 الفرضية الثالثة:
ت الشخصية، رغبات )المؤىال: حصائية لمرتكزات العالقات العامةإداللة  وىناك تأثير معنوي ذ   

 ؛(اطات، الحداثة والتكنولوجيانشطة قسم العالقات العامة، الوسائل المستخدمة في الترويج لمنشأالعاممين، 
 ىداف الجامعات العراقية.أتحقيق ل

 الفرضية الرابعة:
تأثير مبادئ العالقات العامة إذ ُيعزم  ؛توجد فروقات ذات داللة احصائية بين استجابات المبحوثين   

، ة)الجنس، مستوم التحصيل الدراسي، الفئة العمري منيا: لى المتغيرات الشخصية والوظيفيةوقواعدىا إ
 (.الخبرة في مجال العالقات العامة سنوات

 

ىأهدافىالبحث:
 ترمي ىذه الدراسة إلى مايأتي:

. تحديد مدم وجود استراتيجية عمل مبرمجة ألقسام العالقات العامة في الجامعات العراقية )موضوع 1
 اليدف(. 

 . تقويم عمل ىذه األقسام، وتحديد مستوم تحقيقيا ألىداف الجامعات التي تعمل فييا.2
 . إثبات مدم صحة الفرضيات التي وضعت ليذا الغرض. 3

ى:منهجىالبحثىونوعىالدرادظ
استعانت الباحثة بالمنيج الم س حي بنوعيو:  الوصفي، والتحميمي؛ لموصول إلى تحقيق أىداف البحث،    

 أما نوع الدراسة فتنتمي إلى البحوث الوصفي؛ ألنيا تصف الظاىرة في وضعيا الراىن.
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ىى:أداةىالبحث
فقد تم إعداد استمارة  استخدمت الدراسة أداة االستبانة؛ لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالبحث؛    

استبانة تتكون من سبعة محاور رئيسة، يتضمن كل محور عدًدا من األسئمة التي تتعمق بالمعمومات 
عينة البحث(، )الديموغرافية لممبحوثين العاممين في أقسام العالقات العامة في الجامعات العراقية 

 ا، واالستراتيجيات الُمعتمدة في عمميم.والمحاور الخاصة بعمل ىذه األقسام، ومؤىالت العاممين فيي
ى:ِرّونظىالبحث

بغداد والتكنولوجية( )اختارت الباحثة عينة عمدية من العاممين في قسمي العالقات العامة في جامعتي    
 :تيموظًفا، وكماىو مّوضح بالشكل اآل 24بمغ عددىا 

 

ى:مدخلىفيىادتراتوجوظىرملىالطالقاتىالطامظ
    

مة عن بعضيا التي ستقِّ والمُ ، ةيمّ مُ مجموع القرارات ال (: استراتيجيات العالقات العامةى ) ب يقصد     
؛ ذلك وتقنيات متعددة ،وذلك باستعمال وسائل اتصال ؛غرض تحقيق أىداف معنية؛ لتتخذىا مؤسسة ما

نجاح  وقابل لمتحقيق ىو أساس، مبنية عمى أساس برنامج عممي واضحتبني استراتيجية فّعالة  نّ أ
، ن لنفسياحتى تكوّ  ؛التي تريد أن تنيج سياسة اتصال شفافة مع جميورىا الداخمي أو الخارجي المؤسسة

أن المؤسسة التي تؤمن بدور االتصال ب رمن ، ومن ث مّ الجماىير أمامأو لمنتوجيا وخدماتيا صورة طيبة 
 ًما خاًصا تطمق عميو عادةً أو قسوحدة، ال تخصص والعالقات العامة كوظيفة أساسية لمتسيير الفعّ 

 اتا أو أكثر يقوم بميمف موظفً كمِّ كما تُ  (،قسم االتصالأو ) (،العالقات العامة )وحدة متعددة: تسميات
عداد استراتيجية عمل لتنفيذ ىذه البرامجوتفيذىا إعداد برامج العالقات العامة وذلك بيدف تكوين  ؛، وا 

التي تتعامل مع ىذه المؤسسة، وتطمق عميو ىو أيضا عدة  عالقات ثقة مع الجماىيربناء صورة حسنة، و 
، (مستشار العالقات العامة(، و)عون العالقات العامةو) (،ف بالعالقات العامةكم  المُ ) مثل: ألقاب
ة في نصب  القائم بالعالقات مُ  ياموتكون م  (، لمن يشتغل في السمك العسكري  ؛ضابط العالقات العامةو)

 الجامعات

 بغداد

 تكنولوجٌة 
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يجابية والحفاظ تعزيز تمك العالقات اإل لكعن المؤسسة لدم البيئة الخارجية، وكذطيبة   صورة تكوين
بين المؤسسة التي ينتمي إلييا، وبين البيئة الخارجية الممثمة في ( الوسيط)فيو يشغل دور . عمييا

ات ة خاصة بالمؤسسة، تميزىا عن المؤسسويِّ فيعمل عمى إيجاد ىُ  ؛ الجميور الداخمي والخارجي لممؤسسة
وبما أّن شخًصا واحًدا لن يتمكن من إنجاز  1 جيا بصورة تمكنيا من احتالل مكانة مميزة.األخرم، ويروّ 

ستراتيجية فّعالة لمعالقات العامة؛ لذلك البد من دمج ستراتيجية الموارد البشرية مع ستراتيجية العالقات 
العامة لتحقيق األىداف بدًء من االتصال ذي االتجاىين؛ لغرض بناء السمعة الطيبة لممؤسسة وصوال 

 2يوية.الى الحفاظ عمييا وتأسيس ال
ىخطواتىبناءىادتراتوجوظىالطالقاتىالطامظ:

      

يشترط في نجاح استراتيجية العالقات العامة أن  تكون مبنية عمى خطوات منظمة واضحة بدًءا من       
عممية البحث؛ وذلك لمتعرف إلى طبيعة الجميور الداخمي والخارجي )رغباتو ومطالبو وخصائصو( 

الجتماعية، وعمم النفس، وعمم االجتماع، وعمم التسويق وصواًل إلى مرحمة باالستعانة بمختمف العموم ا
تحميل المعطيات المتحصل عمييا، وبعد ذلك يتم اختيار التقانات والوسائل المناسبة؛ لتوصيل الرسالة 
 االتصالية، وفي النياية  تتم مرحمة؛ )التقييم( لمتعرف إلى مدم نجاح االستراتيجية، ونسبة نجاح تحقيق

 3األىداف المرجوة.
عداد استراتيجية فعّ  ولكي    وضع خبراء التخصص  الة لمعالقات العامةتتمكن المؤسسة من تخطيط وا 

 ا من محاور خطة إعداد االستراتيجيةا أساسيً كل سؤال محورً  د  ع  مجموعة من األسئمة، ويُ  تّضم استبانة
 4: الفعالة

 ما األىداف الموجودة ؟ -1
 الجميور المستيدف؟ ن  م   -2
 رة في المؤسسة؟ما االنظمة المتأثرة والمؤثِّ  -3
 التي يجب االعتماد عمييا؟ اناتما الوسائل والتق -4
 الوقت الالزم؟و المحتممة بخصوص الميزانية،  معيقاتما ال -5
 تباعيا؟ا جبأو الخطوات العممية التي ي نشطةما األ -6
 يم(؟التقو مة )ما مدم نجاح برنامج العالقات العا -7
البد من  ،اقتصادية تعميمية أو داخل مؤسسة وبنائو استراتيجية لمعالقات العامةإعداد عند البدء في    
نفيم بشكل أفضل مقتضيات كل ؛ كي واستكشاف كل خطوة من الخطوات السابقة، جراء عممية بحثإ

لفيم طبيعة الجميور ؛ في ذلك بالدراسات االجتماعية والنفسية، عمم التسويق من جية نينخطوة، مستعي
فيم البيئة العامة  من برامج العالقات العامة، ما رغباتو ودوافعو؟ ومن جية أخرمونفسيتو المستيدف 

 تجاه المؤسسة؟ ومواقفيم يات مختمف الجماىيرما توجّ  :المحيطة بالمؤسسة، عمى سبيل المثال
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تغذيتو  عن طريقأجيزة العالقات العامة إلى تطوير العممية اإلدارية لمجياز الحكومي  رميت وبذلك   
اكتشاف مدم التأثير الذي تحدثو القوم  في كما تسيم ،اتجاىات الرأي العام بالمعمومات الدقيقة حول

 5 :ما يأتيحكومية باالجتماعية داخل المجتمع، ويمكن تمخيص أىداف العالقات العامة في األجيزة ال
 عن طريقوذلك ، جسور الثقة والتواصل بينو وبين الحكومة دّ وم  ، الحصول عمى تأييد الرأي العام. 1
 مداده بالمعمومات الصحيحة واالعتماد عمى الصدق واألمانة في إيصال المعمومات إليو.ا
 القيام بشرح أىداف النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائد في الدولة.               .2
شرح مبررات اتخاذ ىذه القوانين أو ضاًل عن ف تحصل فيياشرح القوانين الجديدة وأي تغييرات  .3

 التعديالت التي تجري عمييا. 
ئل االتصال المعروفة كالصحف والمجالت وسا عن طريقتنمية اإلحساس بالمسؤولية لدم المواطنين  .4

 والتمفزيون. 
 رشاد المواطنين بما فيو مصمحتيم والمصمحة العامة.إ. 5
 الخارجي. أم. تحسين العالقات سواء مع الجميور الداخمي 6
 ةدواألفا ،فييا؛ لتمكنيم من األسيام ضرورة تبميغ المواطنين بالخدمات والوظائف التي تزاوليا الحكومة .7
 يا بالكامل. من
 تدعيم العالقة مع وسائل االتصال المعروفة من الصحف والمجالت والتمفزيون وغيرىا. .8
 .الدفاع عن موقف الدائرة الحكومية إذا تعرضت ألي انتقاد من اآلخرين .9
    

 :        يأتالعالقات العامة الحكومية إلى ما ي رميعمى الصعيد الخارجي ت
 .                                                                                    ا، وثقافيً ا، واقتصاديً احقيقية لمدولة عمى الصعيد الدولي لإلفادة منيا سياسيً . رسم صورة إيجابية 1
 . ترويج المفاىيم التي تقوم عمييا الدولة وسياساتيا عمى الصعيد الدولي. 2
 مسياسات الدولية ومواقفيا تجاه القضايا اإلقميمية والدولية.                 ل. كسب التأييد 3
نقل صورة حقيقية  من أجل المناسبة ليا األىوضاع. تسييل ميمة وسائل االتصال الخارجية، وتوفير 4

 لوطن خارج حدوده. عن ا
 وابعتو وتقيمو والرد عميوسائل االتصال الخارجية عن الوطن، ومتعن طريق بحث نشر أو يُ رصد ما يُ  .5

 إذا لزم األمر.                                                                   
 ؛الوطن فييم آثاره السياسية واالقتصادية و متابعة ما يجري في مراكز صناعة القرار الدولي، وتق. 6

                          :                            عن طريق اآلتيولتحقيق األىداف 
عالميم ا  أ. تقديم معمومات دقيقة بصورة مستمرة ومنتظمة عن الحكومة وسياستيا و  نجازاتيا لممواطنين، وا 

 بالقوانين واألنظمة واإلجراءات التي تمس حياتيم.                                  
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تقديم المشورة لممسؤولين الحكوميين فيما يتعمق بردود الفعل الحالية والمستقبمية المتوقعة لمسياسات . ب
 القائمة أو المرتقبة.                                                              

 وظائف العالقات العامة في المؤسسات الحكومية
لين ئو الحكومية حدود تقديم المعمومات لممواطنين واالستشارات لممستتجاوز وظائف العالقات العامة    

ما قسام العالقات العامة في المؤسسات الحكومية بأالحكوميين، ويمكن رصد الوظائف التي تقوم بيا 
 6 تي:يأ
 الوظيفة اإلعالمية المعموماتية.  1
أو تسعى  ،كومية، والمشاريع التي تنفذىاىذه الوظيفة إلى إعالم المواطنين بالقوانين واألنظمة الح ترمي   

الروتينية التي يقوم بيا المسؤولون الحكوميون، إلى جانب قرارات الحكومة في  نشطةلتنفيذىا، واأل
فر من معمومات حول اإعالم صانعي السياسات والقرارات بما يتو  المجاالت المختمفة. ومن الجانب اآلخر

الحكومة وسياساتيا وقراراتيا ومشاريعيا  طووسائل االتصال حول نشاردود األفعال السريعة لمرأي العام، 
وجمع المعمومات األولية عن مجريات األحداث اليومية ، المختمفة، وتتركز ىذه الوظيفة عمى األخبار

استطالعات الرأي العام السريعة التي تبحث في تحديد اتجاىات الجميور  طريق عنواألحداث الروتينية، 
 .                                     وسائل االتصال المختمفة ن طريقأو يبحث ع ،المختمفة؛ إلى جانب متابعة ما ينشر قضاياالمن 

 . الوظيفة التفسيرية 2
لمسياسات  ام تفسيرً فيي تقدِّ  ؛وتذىب ىذه الوظيفة إلى أبعد من عممية األخبار وجمع المعمومات   

النتياج سياسة معينة، أو التخاذ قرار  ؛قديم رؤية الحكومة ومبرراتياوالقرارات المختمفة، أي بمعنى ت
بما في ذلك البحث في األسباب والنتائج المتوقعة. ويشمل ذلك سياسات وقرارات الحكومة عمى  ،معين

 الصعيدين الوطني والدولي.                                                    
 . الوظيفة اإلقناعية 3
جراءات معينة، أو اعتماد سياسات محددة، أو اىذه الوظيفة إلى إقناع الرأي العام بضرورة اتخاذ  ترمي   

يا فيالمجوء إلى قرارات ذات طبيعة خاصة، فحين تقوم الحكومة بتبني سياسات أو قرارات مصيرية يجري 
ىينيا وأدلتيا التي تدعم ضرورة قناع مواطنييا بيذه السياسات أو القرارات، وتوضيح موقفيا، وتقديم براا

كانت تؤثر في مجريات حياتو إن   –ال سيما  – القرارات المفاجئة قبول ذلك، فالمواطن ال يميل إلى
الذي قد تحدثو ( الصدمة)تجنب عنصر  فياتخاذ مثل ىذه القرارات يساعد إلىومعيشتو اليومية. والتمييد 

 د إلى حالة من االضطراب والفوضى.مثل ىذه القرارات لدم الجميور، التي قد تقو 
 . الوظيفة التقييمية 4
المتصمة بإعداد التقارير المرجعية، والتحميالت والدراسات التي تبحث  نشطةوتضم ىذه الوظيفة األ   

بعمق في نتائج السياسات والخطط الحكومية الحالية، والظاىرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل 
ىذه الوظيفة من أىم الوظائف التي تقوم بيا العالقات  دعس اتجاىات الرأي العام حوليا. وتُ المجتمع، وقيا
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ر ليم معرفة مسبقة باحتياجات توفِّ  إذألىميتيا لممخططين في مجال السياسات العامة،  العامة نظراً 
لتي تسعى لتوفير دراسات وبحوث الرأي العام السريعة، اإلى  المواطنين وتطمعاتيم. وتستند ىذه الوظيفة

طارىا العام، في حين تقدم دراسات وبحوث الرأي العام امعىمىومات مفيدة حول اتجاىات الرأي العام في 
إلى جانب األسباب والدوافع  تأثيرىاو  ،معمومات حول اتجاىات الرأي العام من حيث عمقيا، واتساعيا

                   ا.التي تقف وراء تشكيمي
 . الوظيفة التثقيفية                                                                        5
وتشمل ىذه الوظيفة حفظ وتصنيف الوثائق الرسمية، والقوانين والقرارات الحكومية، والخطب الرسمية،    

من االتفاقات الدولية إلى  ، ومواقف الحكومةاودوليً  اوالتصريحات التي تتعمق بمواقف الحكومة محمي  
جانب القوانين الخاصة في مجال االتصال. واالحتفاظ بقوائم المؤسسات اإلعالمية والصحفية وأسماء 

فضاًل مجال الذي تخدمو، الالعاممين فييا. ويتوقف دور أجيزة العالقات العامة في مجال التوثيق عمى 
، أما األجيزة المؤسسية فتخدم القطاع الذي كافة يافاألجيزة الوطنية تخدم الحكومة مؤسسات ،مستواهعن 

 .                               تعمل فيو
 . الوظيفة التسهيمية 6
وتسييل ، ومرافقتيا ،استقبال الوفود الرسمية :ترتكز ىذه الوظيفة عمى تقديم الخدمات وتنظيميا مثل   

الصحفيين واإلعالميين، وتنظيم االجتماعات والندوات إجراءات إقامتيا في البمد. وكذلك تسييل ميمات 
وتنظيم لقاءات الصحفيين واإلعالميين بمسؤولي  ،والمؤتمرات، وتعمل عمى تييئة األجواء المناسبة ليا

 إدارة المؤسسة التي ينتمي إلييا جياز العالقات العامة. ماتالحكومة، وتسييل مي
 الدرادظىالمودانوظ: 

، وقد حصمنا عمى استمارات ة(لوجيو جامعة بغداد والجامعة التكن)رات عمى منتسبي تم توزيع االستما   
  1ذكور و 7استمارات )(8)و ،اناث( من جامعة بغداد 6ذكور و  11استمارة ) (16)جابة بواقع تامة اإل

 ة.ناث( من الجامعة التكنولوجيإ
 ( 6جدول ) 

 توزٌع أفراد عٌنة الدراسة على وفق النوع 

 النسبة المئوية العــــــــــدد الجامعة

 جامعة بغداد
 61 ذكور

66 66.66% 
 6 اناث

 الجامعة التكنولوجٌة
 1 ذكور

1 33.33% 
 6 اناث

 %99.99 42 المجموع
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 تي:آلوقد اختمف مستوم التحصيل الدراسي ليم حيث كان كما بالجدول ا

 ( 1جدول ) 
 وفق التحصٌل الدراسً فراد عٌنة الدراسةأتوزٌع  

 العدد الشهادة

 6 متوسطة

 1 اعدادٌة

 6 دبلوم

 66 لورٌوسابك

 5 ماجستٌر

 6 ةدكتورا

 42 المجموع

 :تيآلما الفئات العمرية فكانت حسب الجدول اأ   
 ( 3جدول ) 

 توزٌع المبحوثٌن على الفئة العمرٌة 
 العدد الفئات العمرية

11-31 1 

36-41 66 

46-51 4 

56- 6 

 42 المجموع

 : عمى النحو اآلتيما عدد سنوات الخدمة فكانت أ   
 (  4جدول ) 

 توزٌع المبحوثٌن وفق سنوات الخدمة

 العدد سنوات الخدمة

-5 61 

5-61 6 

66-65 1 

66-11 3 

16-15 6 
 

ىاختبارىفرضواتىالبحث:
 الفرضية االولى:

ال توجد استىىراتيجية معمىىول بيا في أقسىىىام العالقات العىىىامة في الجامىىىىعات المستىىىيدفة، لتحقيق أىداف    
 تمك الجامعات.

حصائي عن طريق جداول التوافق؛ وذلك عن إلألجل اختبار ىذه الفرضية يتم استخدام التحميل ا   
 الثاني والخامس وقد كانت النتائج كما يأتي:( لممحورين xzطريق احتساب قيمة مربع كاي )

Sig االختبار القيمة درجة الحرية 

 مربع كاي 1.146 6 1.331

Sig  المعنوية.: تشير الى 
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(، وىي أصغر من 1.941عاله بأن قيمة مربع كاي المحسوبة مساوية إلى )أنمحظ من النتائج    
(. وبيذا 5.123بمغت قيمة مربع كاي الجدولية )(؛ إذ 1.15نظيرتيا الجدولية عند مستوم معنوية )

نستنتج قبول الفرضية األولى التي تنص عمى عدم وجود استراتيجية معمول بيا في أقسام العالقات 
 العامة؛ لتحقيق أىداف الجامعات المستيدفة في البحث.

 الفرضية الثانية: 
ئص العاممين في العالقات العامة، حصائية؛ لتصنيف خصاإتوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة    

 ولتحقيق أىداف الجامعة.
ألجل التحقق من ىذه الفرضية يتم احتساب قيمة معامل ارتباط سبيرمان؛ الرتباط الرتب بين المحورين    

( وىي معنوية ودالة 1.772لى )إالثالث والخامس، وقد كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان مساوية 
 (.1.15( أصغر من )Sig( كون قيمة )1.15معنوية )إحصائيًا عند مستوم 

 معامل ارتباط سبيرمان 4...2

1.111 Sig 

 يبين قيمة معامل ارتباط سبيرمان بين المحورين الثالث والخامس.
وبيذا نستنتج قبول الفرضية الثانية والقائمة بوجود تصنيف، لخصائص العاممين في أقسام العالقات    

 العامة في الجامعات المستيدفة بالبحث.
 الفرضية الثالثة:

تتضح أىمية ىذه الفرضية؛ كونيا تدرس مدم التأثير الذي تسيم بو آليات العالقات العامة وركائزىا    
 الجامعات العراقية، ويمكن صياغة ىذه الفرضية كاآلتي:في تحقيق أىداف 

"ىناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمرتكزات العالقات العامة )المؤىالت الشخصية، رغبات    
العاممين، أنشطة قسم العالقات العامة، الوسائل المستخدمة في الترويج لمنشاطات، الحداثة والتكنولوجيا( 

 ."امعات العراقيةفي تحقيق أىداف الج
وسيتم اعتماد )االنحدار الخطي المتعدِّد( كأىم أسموب لمعرفة وجود ومدم تأثير ذلك التأثير، ويمكن    

 صياغة معادلة االنحدار الخطي المتعدد لتأثير تمك المرتكزات في تحقيق أىداف الجامعات كما يأتي:
Yi=Bo+B1X1i+B2X2i+B3X3i+B4X4i+Ui 

 إذ إن:   
Yi متغير االستجابة )تحقيق اىداف الجامعات(. : قيمة 

B4 , B3 , B2 , B1 , Bo مصطمحات األنموذج : 
X1i.متغير مستقل يمثل المؤىالت الشخصية : 
X2i .متغير مستقل يمثل رغبة العاممين : 
X3i .متغير مستقل يمثل أنشطة قسم العالقات العامة : 
X4i : .متغير مستقل يمثل الحداثة والتكنولوجيا في قسم األدارة العامة 
Ui .يمثل حد الخطأ العشوائي : 
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( سيتم إيجاد مدم معنوية وجود التأثير عن SPSSعن طريق استخدام البرنامج اإلحصائي الجاىز )   
تقمة كمرتكزات لمبادئ طريق جدول تحميل التباين، ومعادلة االنحدار التقديرية؛ لتأثير المتغيرات المس

 العالقات العامة في تحقيق أىداف الجامعات.
( معنوية العالقات العامة وجود تأثير العوامل ANOVA Tableيظير جدول تحميل التباين )   

( المحسوبة Fالمتضمنة أساسيات العالقات العامة لتحقيق أىداف الجامعات، إذ بمغت قيمة )
(، ومن ذلك 1.15( عند مستوم معنوية )4.467الجدولية والبالغة ) (، وىي أكبر من نظيرتيا16.781)

نستنتج قبول الفرضية الثالثة التي تنص عمى وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمبادئ ومرتكزات العالقات 
 العامة في تحقيق أىداف الجامعات المبحوثة.

ANOVA 

Sig  المحسوبةF مصادر التباين الحريةدرجات  مجموع المربعات متوسط المربعات 

 االنحدار 1 1.515 3.114 16.780 0.000

 البواقً 11 4.531 1.116  

 الكلً 11 

وبذلك ستكون معادلة االنحدار المتعدد ألنموذج تأثير مرتكزات العالقات العامة في تحقيق اىداف    
 الجامعات كاآلتي:

Yi=1.245+0.872X1+0.919X2+0.516X3+0.443X4 

وتعني ىذه المعادلة بأن زيادة مقدارىا وحدة واحدة في متغير تحقيق أىداف الجامعات تتأتى من      
،  1.919،  1.872إسيام المتغيرات المستقمة )مرتكزات ومبادئ العالقات العامة( بقيم مقدارىا ) 

 ( عمى التوالي. 1.443،  1.516

 الفرضية الرابعة:

ئية بين استجابات المبحوثين حول تأثير مبادئ ومرتكزات العالقات توجد فروقات ذات داللة إحصا   
العامة في تحقيق أىداف الجامعات التي ُتعزم إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية )الجنس، مستوم 

 التحصيل الدراسي، الفئة العمرية، سنوات الخبرة في مجال العالقات العامة(.

( نسنتنج وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوم 3فرضية فعن طريق اختبار الفرضية السابقة )   
( لمبادئ ومرتكزات العالقات العامة لتحقيق أىداف الجامعات؛ إذ وجب دراسة أبرز 1.15معنوية )

العوامل الشخصية والوظيفية التي بينت وجود فروقات في إجابات المبحوثين، والتي اتضح  من خالليا 
 القات العامة في تحقيق أىداف الجامعات.ذلك التأثير لمرتكزات الع
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 ويمكن التحقِّق من ىذه الفرضية عن طريق اختبار مربع كاي والمبينة نتائجو كما في الجدول أدناه:

سنوات الخبرة في 
 العالقات العامة

 االختبار الجنس التحصيل العلمي الفئة العمرية

قٌمة مربع كاي  3.116 61.111 66.641 15.166
 المحسوبة

 درجة الحرٌة 6 5 3 5

1.111 1.111 1.116 1.653 Sig 

قٌمة مربع كاي  5.113 61.131 1.341 61.131
 الجدولٌة

    

لمتغيرات التحصيل العممي لممبحوثين، والفئات العمرية ليم فضاًل عن  معنويةفقد أظيرت النتائج      
الخبرات المكتسبة عند العمل في العالقات العامة ؛وذلك نتيجة لتفوق قيم مربع كاي المحسوبة لتمك 

(، بينما لم 1.15( لتمك المتغيرات أقل من )Sigالمتغيرات عمى نظيرتيا الجدولية، وكذلك لكون قيم )
فروقات معنوية لمتغير الجنس؛ لكون قيمة مربع كاي المحسوبة لو أصغر من نظيرتيا الجدولية تظير 

 (.1.15( اكبر من )Sigوأيضًا لكون قيمة )
نستنتج مماسبق بأن جنس المجيب عن االستبانة كونو ذكرًا أو اُنثى ال يؤثر في إيجاد تأثير      

امعات بخالف ماىو عميو في حال كونو يمتمك خبرات لمرتكزات العالقات العامة في تحقيق أىداف الج
 متراكمة، وتحصيل دراسي وفئات عمرية أيًضا تسيم في إيجاد تمك التأثيرات.

ى

ى:الخالصظىواالدتنتاجات

 األقسام والكميات.في . التوجد استراتيجية معمول بيا 1
وىذا يعني وجود عالقة  1.5معرفة االرتباط بين الفقرة ثانيا والفقرة خامسا وكانت قيمتو  عن طريق

المحسوبة =  Tتم الحصول عمى قيمة  ؛ إذTمتوسطة بين ىذين السؤالين ... وعميو تم اختبار 
 .(1.8159الى   -4.8159( وىي تقع في منطقة قبول الفرضية )-1.826)
 ( بغداد والتكنولوجية)قسام العالقات العامة في جامعتي أ. يوجد تصنيف معين لخصائص العاممين في 2

 بو. معمواًل 
فكانت قيمت االرتباط ىي  انةفقد تم حساب االرتباط بين الفقرتين الثالثة والخامسة من استمارة االستب   
المزدوج فحصمنا   T. ومنو نحسب اختبارا بين ىذين الفقرتين ..وىذا يعني ارتباط قوي جدً ، 1.11= 

وىي ال تقع ضمن منطقة القبول أي في منطقة الرفض )من   34.11ولى = المحسوبة األ Tعمى قيمة 
ا تقع في منطقة الرفض يضً أوىي  17.237المحسوبة الثانية =   Tما قيمةأ(، 25.535الى  19.798



 ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا :د/ سهاد عادل جاسم محمد 641 

سية التي تقول ال يوجد تصنيف لخصائص ساألوعميو ترفض الفرضية ا ،(22.851لى إ 17.548)من 
 وىذا يعني ىناك تصنيف معين معمول بو ضمن الكميات. ،العاممين بالعالقات العامة

 لدم موظفي العالقات العامة العاممين في الجامعات.. اليوجد رأس مال رقمي 3
ذا  بانة،من استمارة االست 7و  6تم حساب االرتباط بين الفقرتين     قيمة االرتباط =  حصمنا عمىوا 
ما عند اختبار العالقة بين ىذين أيعني وجود ارتباط ضعيف بين ىذين الفقرتين، فإّن ذلك ( -1.427)

وىي تقع ضمن   2.141جابات نعم( = المحسوبة االولى )بين اإل Tالفقرتين تم الحصول عمى قيمة  
جابات كال( = ية )بين اإلالمحسوبة الثان Tوقيمة ، (28.795الى    -6.295منطقة القبول )من 

(  أي تقبل الفرضية 21.212الى    -6.712ا ضمن منطقة القبول )من  يضً أوىي تقع  1.596
 . ساسية ويعني ال يوجد رأس مال رقمي لمكمياتاأل
 .قسام العالقات العامةأ. التوجد عالقة بين عدد سنوات الخبرة ورغبة العاممين بالعمل في 4
صغر من أوىي  1.355المحسوبة =  Fتم الحصول عمى قيمة  Fاختبار تحميل التباين  عن طريق   

ورغبة  ،ساسية بأنو التوجد عالقة بين عدد سنوات الخبرةوعميو تقبل الفرضية األ، الجدولية Fقيمة 
 .القسمفي العاممين 

ى

ى:التوصوات
طموحات لما يجب أن الأو ، ياتتوجّ الأو ، راتتصوّ صياغة خطة استراتيجية تضم الرؤية وىي: ال   
وجود الجامعة غرض أو السبب في لجامعة وكمياتيا ومراكزىا وماىيتيا ورسالتيا التي تُفسِّر الكون عميو ات

نشاطات تنفيذ ال يةتصف كيف التيخطوات ، والالرسالة واألىداف التي نحقِّق بيا كيفيةواألىداف وال
 .والميمات لمعالقات العامة

ى

ى:المصادرالهوامشىو
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Abstract 

        Public relations strategy in Iraqi universities;  an evaluative study of 

sections of relations at the Universities (Baghdad and Technology (extract 

strategic summed alone (positioning) in public institutions relations starting 

from the goals,  means of achieving them, the vision, and mission through 

strategic and procedural policies. they constitute a strategically important 

position in the institutions. 

   Searches results conducted recently, shown a number of private institutions of 

the Iraqi telecoms and implementation of some of the strategies that have been 

developed by senior management towards the citizens as an external audience 

and its employees as an internal audience. This application of strategies started 

from the marketing process of these institutions and the activation of social 

responsibility activity towards Iraqi Society. 

 

   While the use of the work strategies  of the public relations and methods of 

their application strategies and putting them on the status quo was not 

implemented in public institutions; as many institutions, government 

departments and universities, lacks media attention domain and weak activation 

of public relations or  media work is done centrally and  not in every 

government department. 

   The success of the enterprise depends not on what they achieved if they 

cannot highlight this achievement to the targeted groups of audience and its 

clientele by offering services and development programs. 

 

Due to the fact that Media & Communication has been developed and 

progressed, it raises the need to support capabilities and potentialities of Public 

relation in Iraqi Universities to enhance the image of such Universities. This 

study generally aims at focusing on the latest roles of Public relations such as 

Innovative, creative role of Media and marketing as well as propagating the 

University Activities in a manner that forms the University Identity itself, in 

addition to monitoring the latest creative and innovative means.  
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