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 جامعة االنبار_ كلية اآلداب _ قسم اإلعالم

 المستخلص
يحاول هذا البحث التعرف على عمل العالقات العامة في جامعةة انببةا، و و اخةت في فةي هةذا 

وصحيفة انختبيان و وتناول في إطا،ه  البحث الذي يعف من البحوث الوصفية المنهج المسحي

النظري مفهوي العالقات العامة وأهفافها ووظائفها وأخاليب مما،خة بشاطها وجماهيرهةا و و 

في إطا،ه العملي تنةاول البحةث عةرق فتةرات انخةتبيان ال اصةة وةالمبحونين والنتةائج التةي 

امعةةة انببةةا، لةةيم لةةفيه  توصةةل إليهةةا ومةةن أور هةةا أن العةةاملين فةةي العالقةةات العامةةة فةةي ج

المعرفةةة العلميةةة والوظةةائي الرئيسةةة للعالقةةات العامةةة و وقةةف أوصةةى البا ةةث و ةةرو،  فةةت  

دو،ات تف،يبية مكثفة وأن يكون العاملون من خريجي كليات اإلعالي وأقساي العالقات العامةة 

. 

 

 

 

Abstract 

This research investigates the public relations in Al_Anbar university . 

This research , being descriptive adopts surrey and questionnaire 

discipline . In the theoretical part , the research tackles the concept of   

public relations , its target , its function , its means of practicing and its  

population . In the practical part , the research shows the items of the 

questionnaire and the results confronted by the researcher .           Most 

prominent of these results is that the personnel's in the public relations in 

Anbar university do not have knowledge of the major functions of  public 

relations . The  researcher recommends that the personnel's should be 

trained in training courses and that they should be graduated from mass 

media college and public relations departments .          

 

 المقدمة
عامةةة مةةن اةبشةةالة المال مةةة لعمةةل جميةةل المةخسةةات العلميةةة والثتافيةةة يعةةف بشةةاط العالقةةات ال

وانقتصةةادية والسياخةةية و وقةةف لةةهفت العالقةةات العامةةة تالةةو،ا كبيةةرا فةةي مفهومهةةا والةةفو، الةةذي 

تةديه في خفمة المجتمل و وقف اهتمت الةفول المتتفمةة والناميةة وهةذا النشةاط علةى  ةف خةوا  وفةي 

والعالقات العامة عل   ةفيث بسةبيا إ ا مةا تة  النظةر إليةه مةن  اويةة  م تلي المجالت واةصعف  و

تأخيسها على أخةم علميةة و إ  تتبةل العالقةات العامةة المةنهج العلمةي فةي البحةث الةذي يتةوي علةى 

 التحليل والتفسير والتأنير  . 

وي العالقات و قس  البحث إلى ختة مبا ث : تناول أولهما :اإلطا، المنهجي للبحث و نابيهما : مفه

العامة وت من المبحث الثالث أهفاف العالقات العامة فيما وةين المبحةث الراوةل وظةائي العالقةات 
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العامةةة وأ تةةوخ ال ةةامم علةةى ماللبةةين اةول أخةةاليب مما،خةةة بشةةاط العالقةةات العامةةة والثةةابي 

 جمهو، العالقات العامة أما المبحث السادس فتناول الف،اخة الميفابية للبحث  .

 

 لمبحث األولا

 اإلطار المنهجي للبحث

 
 مشكلة البحث :

مةةن السةةمات الرئيسةةة التةةي تميةةل البحةةوث العلميةةة و هةةي أن تكةةون  ات مشةةكلة محةةفد  ويةةت       

التصةةفي لهةةا والبحةةث والتحليةةل و وللتعةةرف علةةى الةةفو، الةةذي تةديةةه العالقةةات العامةةة فةةي جامعةةة 

 اآلتي : انببا،و اقت ت ال رو،  العلمية إنا،  السةال

ما طبيعة النشاط الةذي تةديةه العالقةات العامةة فةي جامعةة انببةا، ومةا المشةكالت والمعوقةات 

 التي يعابي العاملون فيها ؟

 

 هدف البحث:

يمكن تحفيف هفف البحث وصو،ه عامه في التعرف على دو، العالقات العامة وبشاطها فةي         

 ابي منها العاملون فيها . جامعة انببا، والكشي عن المعوقات التي يع

 

 

 منهج البحث ونوعه :

يعف هةذا البحةث مةن البحةوث الوصةفية و و اخةت في فيةه المةنهج المسةحي لكوبةه اةكثةر مالئمةة     

لالبيعة البحث و أهفافه مستعينا واختما،  انختبيان و وغية الوصول إلى النتةائج التةي عةن طريتهةا 

 ت التي تغالي مجال البحث  و تجيب على تساؤنته .يمكن الحصول على البيابات والمعلوما

 

 : أساليب وأدوات جمع البيانات

أخت في أخلوب الحصر الشامل للعاملين في أقساي العالقات العامةة فةي جامعةة انببةا، و كمةا        

اخت فمت اختما،  انختبيان في جمل المعلومات المتعلتة وموضوع البحث و وقف أعفت انختما،  

ي أهةةفاف البحةةث و كةةي تةةتمكن مةةن تحتيتهةةا و و عرضةةت انخةةتما،  علةةى عةةفد مةةن اةخةةاتذ  لتلبةة

الم تصين * و وقف أخذ ومال ظاته  وأجريةت التعةفيالت الال مةة عليهةا و  وأخ ةعت انخةتما،  

نختبا، مفخ وضوح اةخئلة المالرو ة وقةف،تها علةى الوفةا  وةالغرق الماللةوب متةوخين الفقةة 

 وأجريت عليها وعض التعفيالت الالفيفة لوصولها إلى لكلها النهائي في مفخ صال يتها و

 مجتمع البحث و عينته :

يمثةل مجتمةةل البحةةث جميةل العةةاملين فةةي أقسةاي العالقةةات العامةةة فةي جامعةةة انببةةا،   ،ئاخةةة       

بسةبة  ( أن3( موظفا و ويتبين من الجفول ،ق   13الجامعة والكليات التاوعة لها ( والبالغ عفده   

% ( و أما معفل العمر والنسةبة 33و1% ( ومن انباث هي:   99و77العاملين من الذكو، هي:   

( خةنة و وقةف كابةت بسةبة مةن هة  وعمةر  72 -32للمبحونين و  فتف كابةت أعمةا،ه  تتةراوح مةن   

( خةةةةنة و فكابةةةةت بسةةةةبته  17-12% (   أمةةةةا مةةةةن هةةةة  وعمةةةةر  3327( خةةةةنة هةةةةي:    32-37 

-02%( و  ومن ه  وعمةر  33271( خنة و  فكابت بسبته    37-32ن عمر  %( و وم33271 

%( وأما من با ية المسةتوخ العلمةي للمبحةونين و فتبةين أن  ملةة الشةهاد  1233( و  فنسبته   07

% ( 34214% ( و و بسبة الحاصلين على لهاد  البكالو،يوس   7233اإلعفادية كابت بسبته    

ن و أما  املي لهاد  الةفولوي العةالي والماجسةتير فكةابوا والنسةبة  اتهةا و وهي أعلى بسبة للمبحوني

% ( .  3327%( لكةةل وا ةةف مةةنه  و  ةةاملي لةةهاد  الةةفكتو،اه و فكةةابوا ونسةةبة   37233وهةةي   
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( خةنة وكابةت  32-3و فد البا ث مف  العمل في مجال العالقات العامة والنسةبة  للمبحةونين مةن  

%( و 49227( خةنة هةي:  0-3يه  عمل في مجةال العالقةات العامةة مةن بسبة المبحونين الذين لف

% ( 2( خنة فه  ونسبة  30-33%( ومن عمر 7279( خنة  يشكلون بسبة  32-7أما من عمر  

 %( .1233( خنة فه  ونسبة  32-37أما الذين عملوا من عمر  

 

 (2جدول رقم )                               

 لعينة حسب متغيرات الجنس والعمر والمستوى العلمي ومدة العملتوزيع أفراد ا      

 

 

 النسبة المئوية العفد اةبماط المتغيرات ت

 الجنم 3

 

 

 %77299 12 الذكو،

 %1233 3 انباث

 %322 13 المجموع

 %3327 3 37-32 العمر والسنوات 3

12-17 31 33271% 

32-37 31 33271% 

02-07 3 1233% 

 %322 13 المجموع

 -  - المتوخالة المستوخ العلمي 1

 %7233 3 اإلعفادية

 %34214 30 البكالو،يوس

 %37233 0 دولوي عال

 %37233 0 ماجستير

 %3327 3 دكتو،اه

 %322 13 المجموع

 مف  العمل والسنوات 3

 

 

 

 

 

3-0 39 49227% 

7-32 1 7279% 

33-30 - - 

37-32 3 1233% 

 13  المجموع

 

322% 
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 المبحث الثاني

 مفهوم العالقات العامة                            
دا، الحةةفيث عةةن مفهةةومين للعالقةةات العامةةة و أولهمةةا: قةةفي  قةةفي العمةةران البشةةري والثةةابي:       

وتالةةو،  متةةأخر ا،تةةبف ومفهةةوي المةخسةةة و إ  ظهةةر هةةذان المفهومةةان وعةةف الحةةرب العالميةةة الثابيةةة

المفهوي اةول مل تالةو، المجتمةل اإلبسةابي واتجةاه اةمةو، بحةو الت صصةية فةي العلةوي والفنةون 

والمهن مما أدخ إلى تعفد اةدوا، انجتماعيةة لففةراد وتعتةف العالقةات والنسةبة للجماعةات واةمةر 

ن طريق خلق أكبر الذي أدخ والعالقات العامة إلى إيجاد الوخائل الكفيلة لمعالجة مشاكل اةفراد ع

د،جة ممكنة مةن التكامةل وانبسةجاي انجتمةاعي وتحتيةق التواصةل وةين المجموعةات انجتماعيةة 

(و أما المفهوي الثابي فتف أ،تبف والمةخسة أو المنظمةة أو الهيئةة و دفةل واتجةاه 3وفق أخم علمية  

وبتيجةةة للتتةةفي       أقامةةة تفةةاه  متبةةادل وةةين المةخسةةة وجمهو،هةةا  الةةفاخلي وال ةةا،جي .        

ال    والمتلايف في أصعف  الحيا  كافة و و التعتيف في تأمين انتصانت خوا  داخل المةخسةة أو 

خا،جها اةمر الذي جعل العالقات العامة  اجة ضرو،ية لكل الجهةات التةي اببثتةت عةن الحةاجل 

 Cathوفةي ،أي     (و3الكبير وةين المةخسةة وشةكل عةاي وجمهو،هةا أو وةين الجمةاهير أبفسةه   

Campbell  إن العالقات العامةة فةن وعلة  فةي ان وا ةف وفهةي فةن فةي مسةاعف  النةاس علةى فهة )

المنظمة وتحفيله  لفعمها ومساعفتها في أدا  ،خةالتها و وهةي علة  ابتتةا  ان ةفاث والمعلومةات 

هير التةي تربةب التي ختنتل إلى الجماهير وأخاليب انتصال التي ختروالها وفاعلية مل تلك الجمةا

                                                   ( .                                                                                                                          1المنظمةةةةةةة فةةةةةةي توطيةةةةةةف عالقتهةةةةةةا وهةةةةةةا وتبةةةةةةادل المشةةةةةةاعر الاليبةةةةةةة والوديةةةةةةة معهةةةةةةا  

ولما كابت العالقات العامة فنا وتف، ما هي عل  و والنظر  إلى الفنون عموما تتأنر وال لفية الثتافية 

لمن يما،خها ووالبيعة المةخسة و فتف تعفدت التعريفةات ال اصةة والعالقةات العامةة والتةي اختلةي 

 اصةةة فةةي العلمةةا  فةةي تحفيةةف تعريةةي معةةين لهةةا و إ  يعكةةم كةةل وا ةةف مةةنه  مفاهيمةةه و أفكةةا،ه ال

(  إن الوصول إلى تعريةي متبةول ومتفةق عليةه  winnerتعريفه ولر ه لموضوعها و و يرخ   

للعالقات ألعامه من اةمو، الصعبة و ةن العالقات العامة تناقش مسائل وق ايا معنوية وأخالقيةة 

ج مةةن وعلميةةة وهةةي مسةةائل ت تلةةي اآل،ا  وانتجاهةةات وشةةأبها اختالفةةا كبيةةرا و اةمةةر الةةذي يحتةةا

مما،خي العالقات العامة أن يعالوا تتفيرا كبيرا لهذه المسائل وأن يجفوا طريتةا متماخةكا للتعامةل 

( و وخنذكر في هذا البحث أه  التعريفات التي و،دت  للعالقات العامة و منها 3مل هذه المشاكل  

 عمليةة التوصةل  تعريي   ادوا،د ويربل( و وهو أ ف ال برا   فةي مجةال  العالقةات العامةة  وأبهةا

( و كمةا 0والمعلومات وانقتناع والتكيّي لكسب التأييف العاي لنشاط أو هفف أو  ركة منظمة مةا(  

عرف إوراهي  إماي العالقات العامة وأبهةا   فةن معاملةة النةاس والفةو  وثتةته  ومحبةته  وتأييةفه  ( 

بها  مجموعة من الوخائل التي (وأما الكاتب الفربسي   خاليرون ( فتف عرف العالقات العامة وأ7 

تست فمها المةخسات ل لةق جةو مةن الثتةة لةفخ المةواطنين والعمةال  وفةي البيئةات التةي هةي علةى 

عالقة معها و وفي الجمهو، ووجةه عةاي فةي خةبيل مسةابف  بشةاطها وتسةهيل تالو،هةا وتنتهةي إلةى 

جةةو مةةن النلاهةةة مجموعةةة متناخةةتة مةةن العالقةةات انجتماعيةةة يوجةةفها النشةةاط انقتصةةادي فةةي 

( و كمةا عرفهةا الةفكتو، محمةود محمةف الجةوهري ،ئةيم الجمعيةة العرويةة للعالقةات 9والحتيتة ( 

العامةةة وأبها مسةةةوليات وأبشةةالة اةجهةةل  الم تلفةةة فةةي الفولةةة خياخةةية واقتصةةادية واجتماعيةةة 

واةدا  وعسكرية للحصول على نتة وتأيف جمهو،ها ألفاخلي وال ا،جيوو الك واإلخبا، الصادق 

النافل والناضج في جميل مجانت العمل وفتآ للت الةيف العلمةي السةلي   تةى يصةب  عملهةا مرلةفا 

( .أمةا معهةف العالقةات 4وهاديا ومميلا في  ونا  الوطن و،خ  خياخته في أطةا، ميثاقهةا الةوطني  

لمستمر  إلقامة العامة  في المملكة المتحف  و فتف عرف العالقات العامة وأبها  الجهود الم الالة وا

( و وعرفةةت دائةةر  المعةةا،ف اةمريكيةةة العالقةةات 7التفةةاه  المتبةةادل وةةين المنظمةةة وجماهيرهةةا(  

العامةةة وأبهةةا  الفةةن الةةذي يتةةوي علةةى التحليةةل والتةةأنير والتفسةةير لموضةةوع معةةين خةةوا  كةةان هةةذا 
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الجماهير  الموضوع يفو،  ول فكر  أو  ول ل ص أو  ول جماعة ما و وتصف تهيئة السبل أماي

( كما عرفت 32لكي يتعرف والفائف  التي تت من هذا الموضوع وأبه يستفيف فعال من أدا   الك ( 

العالقات العامة وأبها   أيجاد التواصل والتفاه  المشترك والتةآ ، وكسةب اآلخةرين للمنشةأ  و مةن 

مصةال  والمواقةي ( خالل الصفق و ياد  التوجهات انيجاوية ومعالجة انختالفات والتباين فةي ال

( وعرفةةت أي ةةا وأبهةةا   عالقةةات مةةل الجمةةاهير وفةةن معاملةةة الجمةةاهير واكتسةةاب ،ضةةائه  33 

( .                                         فيما عرف علي عجو   العالقات العامةة 33وتأيفها ونتتها (  

ة لكسةب نتةة الجمهةو، وتحتيةق وأبها   الجهود الم الالة التي يتوي وها الفرد أو المةخسةة أو الفولة

التفاه  المتبادل من خالل انتصانت المستمر  و السياخةات واةفعةال المربووةة لتلبيةة ا تياجةات 

( و كما عرف هادي الهيتي العالقات العامة وأبها   31الجمهو، في أطا، ما هو ممكن ومشروع( 

ن الهيئة التي تتولى التياي وةه وةين بشاط إدا،ي يستعين وانتصال وتصف ولو،  ابالباعات ايجاوية ع

العةةاملين فيهةةا ووةةين المتعةةاملين معهةةا أو الةةذين يحتمةةل أن يتعةةاملوا مةةل الهيئةةة اعتمةةادا علةةى تنظةةي  

تفاعل اتصالي قوامه المعابي و المعلومات التي تحتق أبراضا اجتماعية أو اقتصةادية أو خياخةية 

ية للعالقات العامةة فتةف عرفةت العالقةات العامةة وأبهةا   (.                     أما الجمعية الفول33(  

الوظيفة المستمر  و الم الالة لفدا،  والتي تسعى وها المنشات واختالف أبواعها واوجة  بشاطها  

إلى كسب تفاه  وتعاطي وتأييف الجماهير الفاخليةة و ال ا،جيةة والحفةاظ علةى اخةتمرا،هاو و لةك 

كف من توافته مل خياخات المنشأ  وأوجه بشاطها و وتحتيةق المليةف وف،اخة الرأي العاي وقياخه للتأ

من التعاون ال الّق واةدا  الفعال للمصال  المشتركة وين المنشات وجماهيرها واخةت فاي اإلعةالي 

 ( .30الشامل الم الف (  

 المبحث الثالث

 أهداف العالقات العامة

 
،دت للعالقةةات العامةةة انخةةتنتاج وةةأن أهةةفاف يمكةةن عنةةف إبعةةاي النظةةر فةةي التعةةا،يي التةةي و       

العالقات العامة تنحصر فةي إقامةة العالقةات الاليبةة والثتةة المتبادلةة وةين المةخسةة ووةين العةاملين 

فيها من جهة و ووينها ووين الجمهو، المتعامل معها من جهة نابيةة و والحفةاظ علةى تلةك العالقةات 

الرئيسةة للعالقةات العامةة يجةب أن تكةون معبةر  عةن وصو،  مستمر  ودائمة و وومةا أن اةهةفاف 

خياخة المنظمة أو الشركة أو المجتمل التي تنتسب إليه والرب  من اختالفات التالبيق إن أبه يمكةن 

أن بشةةير إلةةى إن الهةةفف اةخةةمى للعالقةةات العامةةة هةةو  تحتيةةق انبسةةجاي والتوافةةق وةةين المنظمةةة 

 (37نالنة محاو، أخاخية هي:  وجماهيرها ( و وهذا ما يتحتق عن طريق 

 جهود ايجاوية لتحتيق الثتة والمنظمة . -3

 العمل على  ماية خمعة المنظمة . -3

 العالقات الفاخلية .  -1

 (39و  فد وعض العلما  أهفاف العالقات العامة والنتاط اآلتية : 

 تكوين صو،   هنية نئتة عن المةخسة .-3

 التوفيق وين مصال  المةخسة والجمهو، .-3

 تحتيق عالقات طيبة وين العاملين والمةخسة واإلدا،  العليا .-1

 إعفاد ورامج وقائية نت ا  ان تياطات وما يجنب المةخسة التعرق للمشكالت .-3

 الففاع الموضوعي الصادق عن المةخسة ضف كل ما يتال أو يشاع  أو ينشر عنها. -0

 لمةخسة العمل على جذب أف ل المها،ات والكفا ات للعمل وا -7

 انهتماي وف،اخة الرأي العاي الفاخلي وال ا،جي والوقوف على أ فث طرق قياخه -9

 التعرف على مكابة المةخسة في المجتمل عن طريق ،صف الميول وانتجاهات وتحليلها. -4

 المشو،   لفدا،  العليا عنف ات ا  الترا،ات و،خ  السياخات . تتفي  -7
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 هفاف العالقات العامة وفق المجانت اآلتية: كما  فد قس   من البا ثين أ

  -المجال انقتصادي : -3

 تنمية الوعي اندخا،ي  - أ

 ترليف انختهالك . - ب

 ترليف اإلبفاق الحكومي . -ج

 د. تتفي   اإل،لاد في المجال الل،اعي والصحي والتغذية ......الخ 

 المجال السياخي : -3

 ن . برس الشعو، وانبتما  التومي للمواطني -أ

 دفل المواطنين للمشا،كة  في صناعة الترا، السياخي . -ب

 التصفي لحرب الشائعات . -ج

 التعرف على أخالا  المسةولين وتتفي  النص  له  . -د

 تهيئة الجماهير للتغيرات التي تحفث خوا  في مجانت السياخة الفاخلية أو ال ا،جية .-هـ 

 المجال اإلدا،ي : -1

التةةوابين التةةي تعجةةل عةةن تةةوفير المروبةةة والحريةةة لمواجهةةة الظةةروف إوةةرا  الت لةةي فةةي  -أ

 المتالو،  .

 تشجيل مباد،ات وعض اندا،ين للتغلب على اإلجرا ات الباليئة التي تعرقل العمل . -ب

 (34تنشيف المناقشات الهادفة إلى تالوير الجها  اإلدا،ي .  -ج

 المجال انجتماعي : -3

 المجتمل و وتحسين مستوخ انلتلاي لفخ المواطنين . دع  البنا  ألتيمي لثتافة  -أ

 إ،خا  دعائ  الت امن والتعاطي على صعيف فئات السكان ولرائحه الم تلفة . -ب

تحسين المستوخ التعليمةي و و،فةل المسةتوخ الثتةافي للمجتمةل ومةا يةهلةه نخةتيعاب أوعةاد  -ج

 التتفي التتني والنهوق الح ا،ي .

 ( .37ي  الوقائي والعالجي ( للمواطنين . تحسين المستوخ الصح -د

 

 كما يمكن  كر عفد من اةهفاف التي تسعى العالقات العامة لتحتيتها ومنها :

  ياد  نتة المساهمين في المنظمة عن طريق إقامة العالقات الجيف   معه  . -3

هةا  ياد  نتةة المةخسةات الماليةة والبنةوك فةي المنظمةة للمسةاعف  فةي عمليةة انقتةراق من -3

 ( 32وقت الحاجة  

 وضل ورامج تتال ي مل ا تياجات الجمهو، . -1

 (33مساعف  الجماهير على التكيي والتغيير الذي تحفنه ورامج العالقات العامة .  -3

 معرفة اتجاهات الرأي العاي تجاه المنظمة وعرضها على قياد  المنظمة . -0

 ( 33ب نتته . إعالي الرأي العاي ونشاط المنظمة وورامجها وغية إقناعه وكس -7

 

 (31ويمكن مما  كر إيجا  أهفاف العالقات العامة وما يلي : 

تحتيةةق السةةمعة الحسةةنة للمنظمةةة ودعةة  انبالباعةةات الجيةةف  عنهةةا :                    تتةةوي  -3

العالقات العامة في كافة المنظمات وتوجيه ابالباعات لعو،ية ونلعو،ية تجةاه المنظمةة 

ا جيةفا عةن ل صةية هةذه المنظمةة وخةمعتها فةي ضةو  مةا لتكوين صو،   سنة وابالباعة

تربب أن تكون لفخ جمهو،ها من اجل ت اليف أعمالها ونا ا علةى مةا ،خةمته فةي أ هةان 

 جماهيرها .

التةةرويج لمنتجةةات المنظمةةة أو خةةفمتها وتنشةةيف المبيعةةات :                             تلعةةب  -3

ق في الترويج عةن منتجةات الشةركة الحاليةة و العالقات العامة دو،ا مساعفا لنشاط التسوي
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أو التي خةتنتج فيمةا وعةف و وتتةوي العالقةات العامةة وةالترويج للمنتجةات التةي تليةف تكةاليي 

إعالبهةةا عةةن اإليةةراد المتحصةةل مةةن مبيعاتهةةا عةةن طريةةق النشةةر بيةةر المةةففوع أو وةةرامج 

،ق الم تلفةة التةةي توطيةف السةمعة أو تنظةي   يةةا،ات جماهيريةة للمنظمةة أو تنظةةي  المعةا

 تةدي إلى  ياد  المبيعات من هذه المنتجات عن طريق ترويج أخ  المنظمة ولهرتها.  

تنميةةة لةةعو، العةةاملين وانبتمةةا  للمنظمةةة وكسةةب تأييةةفه  وونئهةة  :                     مةةن  -1

ي اةهفاف المهمة التي تسعى إليها العالقةات العامةة و هةو خلةق الشةعو، لةفخ العةاملين  فة

المنظمةةة و و يةةت  عةةن طريةةق العمةةل علةةى إيجةةاد تفةةاه  متبةةادل وةةين المنظمةةة وجمهو،هةةا 

الفاخلي وتتفير المنظمة لعمل جمهو،ها مةل إوالبهة  والمعلومةات ال ةرو،ية واطالعهة  

على خياخة المنظمة وتشجيل اةبشالة الثتافية والرياضية فيهةا مةل الوقةوف علةى مشةاكل 

 انختترا، مل أجو، عمل مناخبة . جمهو،ها وتوفير جو يساعف على

كسةب نتةة وتأييةةف الجمهةو، ال ةا،جي المتعامةةل مةل المنظمةة :                       ينحصةةر  -3

عمةةل العالقةةات العامةةة فةةي هةةذا الهةةفف عةةن طريةةق السةةعي أون لتحفيةةف جمةةاهير المنظمةةة 

خةةب وةةين والعمةةل علةةى أقامةةة العالقةةات الاليبةةة معهةةا و ف ةةال عةةن  تحتيةةق التوافةةق والتنا

أهةةفاف اةطةةراف الم تلفةةة مةةل المسةةاهمة فةةي أبشةةالة المجتمةةل المحلةةي وتمويلهةةا لتةكةةف 

 فعاليتها في المجتمل .

 

 

 المبحث الرابع

 وظائف العالقات العامة
 

وهو من الرواد في مجال العالقات العامة أن للعالقات العامة نالث  Bernaysورخ ويربايم   

لناس _إقناعه  _دمج الناس وع ه  مل وعض و ويرخ أن  وظائي مهمة وتا،ي ية هي إعالي ا

وظيفة اإلدماج أخاخية في العالقات العامة التي تسعى إلى تكيي الناس وابفماج اةفـــــــــــــــراد 

والجماعات والمجتمل و إ  أن فه  الناس أخاس للوجود في ظل المجتمل التنافسي و وعن طريق 

أو الجماعة أن ي من الترا،ات العامة مستنفا إلى المعرفة والفه   العالقات العامة يمكن   للفرد

أن تعتيفات المجتمل الحفيث جعلت من العالقات العامة اليوي  Blak & Haroldsenويرخ 

وظيفة من وظائي أي إدا،  خوا  أكابت مةخسة تجا،ية أو  كومية أو منظمة أو جامعة أو أي 

اب والبا ثون في بشاط العالقات العامة  ول تحفيف ( .  وقف اختلي الكت 33وكالة أخرخ  

الوظائي واةعمال التي يجب أن تتوي وها إدا،  العالقات العامة في المنظمات و ولكن العفيف من 

 البا ثين  صروا بشاطها ضمن خمم وظائي أخاخية هي :

                    أون _ البحث :                                                          

هو الف،اخة المتصلة وتياس اتجاهات الرأي العاي وين جماهير المةخسة الفاخلية وال ا،جية و إ    

نوف للعالقات العامة التعرف على اتجاهات جماهيرها وأ،ائها وأفكا،ها ومعلوماتها ودوافعها 

فق اتجاهات الجماهير مل والتعرف على الصو،  الذهنية للمنشأ  لفخ هذه الجماهير وهل تتوا

اتجاهات المنشأ  ؟ أو ت تلي عنها ؟ مل التعرف على تأنير ورامج العالقات العامة على هذه 

الجماهير و كما يفخل في صمي  هذه اةوحاث تتفير مفخ بجاح الحمالت اإلعالمية و وخائلها 

 (.30الم تلفة مست فمين في  لك المتاييم اإل صائية الفقيتة  

 الت اليف :                                                                                -نابيا 

هو ،خ  خياخة العالقات العامة والنسبة للمنظمة  و و لك عن طريق تحفيف اةهفاف وتصمي   

 البرامج اإلعالمية المحتتة لهذه اةهفاف و وتو يل انختصاصات ووتحفيف الميلابية الال مة
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لفبفاق على بشاط العالقات العامة ونا  على التصو،ات وأو ال الة التي ت  وضعها و وهناك 

 تصنيفان ،ئيسيان للت اليف في العالقات العامة هما :

 _ الت اليف  سب الهفف الماللوب و ويتس  إلى :3

 أ_ الت اليف الوقائي : وهو الت اليف التائ  على الف،اخات المستفي ة والبحوث .

 اليف العالجي : وهو الت اليف الذي يتصي والسرعة والحلي لمواجهة اة مات الحاد  .ب_ الت 

 _ الت اليف  سب المف  الال مة للتنفيذ :3

 أ_ قصير المفخ : تكون خالته أقل من خنة .

 ب_متوخف المفخ : تكون خالته من خنة إلى نالث خنوات .

 (.37ج_ وعيف المفخ : تكون خالته أكثر من نالث خنوات  

 الثا_  انتصال :                                                                          ن

هو بتل اةفكا، و اآل،ا  و المعلومات وتبادلها وين طرفين أو أكثر وهفف التأنير واإلقناع أو   

لتاد،  على اإلعالي أو اإليحا  وات ا  مواقي معينة و فالوف من توافر المعلومات الكافية وا

اخت فاي الكلمات أو الرمو  أو الشعا،ات لفخ التائ  وانتصال وأن تكون الرخالة على مستوخ 

من التف،  على الفه  وانختيعاب و كما يجب تحفيف الوخائل اإلعالمية الم تلفة والمناخبة لكل 

 ( .39جمهو، 

                                 _ التنسيق :                                           ،اوعا

هو تحتيق انبسجاي و التناخق وين أقساي العالقات العامة كافة ووين اإلدا،ات اةخرخ في   

 (34المنظمة ووين الموظفين والش صيات الم تلفة ووين المستويات العليا والمستويات الفبيا  

هو قياس مفخ                                        خامسا: التتوي  :                                    

بجاح وربامج العالقات العامة الذي ت  وضعه وتنفيذه و الك لتحفيف ومعرفة السلبيات وانيجاويات 

التي بتجت وعف عمل الف،اخات والبحوث والتياي والتنفيذ وانتصالو كما يمكن عمل تتوي  جلئي 

( و وهناك وعض الكتاب وانختصاصيين وجفوا أن وظائي 37 أو مر لي أننا  عملية التنفيذ 

 العالقات العامة في أي مشروع يمكن تل يصها

( :12كاآلتي   

_ تعريي الجمهو، والمشروع ولرح السلعة أو ال فمة ولغة خهلة وغية اهتماي الجمهو، وها .3  

_ لرح خياخة المشروع إلى الجمهو، .3  

عن طريق تلويفه والمعلومات لكي يبلو، وجهة بظره  _ مساعف  الجمهو، على تكوين ،أي1

 على أخاس من الحتائق والواقعية .

_ تلويف المشروع وكافة التالو،ات التي تحفث في الرأي العاي .3  

_ إخبا، إدا،  المشروع وردود فعل خياختها وين فئات الجمهو، الم تلفة .0  

الم تلفة ._ مساعف  وتشجيل انتصال وين المستويات اإلدا،ية  7  

_ تعمل كمنسق وين اإلدا،ات الم تلفة في المشروع لتحتيق انبسجاي فيما وينها ووين جمهو،ها 9

 الفاخلي وال ا،جي .

( :13كما يمكن إجمال الوظائي التي تةديها العالقات العامة في الجامعات وما يأتي   

بتل المعلومات الصحيحة من الجامعة إلى الجمهو،.-3  

هير وأهميته  و اجة الجامعة إلى مساعفته  .إلعا، الجما-3  

تعريي الناس وما تسه  وه الجامعة من خفمات في ميفان ال فمة العامة من تأهيل الكفا ات -1

 التي يتاللبها المجتمل في ميفان اختصاصاتها .

إمفاد وخائل اإلعالي الم تلفة وأخبا، وبشاطات الجامعة والتعرف وها و وتصحي  اةخالا  -3

تشاع عنها. التي  
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تجميل المعلومات واةخبا، الفاخلية في الجامعة وما تتوي وه من أبشالة م تلفة نتافية -0

 واجتماعية و،ياضية وبيرها.

جمل المعلومات الال مة من الجماهير وما تفكر وه تجاه الجامعة وبتلها إلى اإلدا،  العليا-7  

لعلمية والثتافية في داخل البلف وخا،جه .توطيف العالقات الثتافية مل الجامعات والمةخسات ا-9  

 

  

 المبحث الخامس

 

      :أوال    أساليب ممارسة نشاط العالقات العامة

من مهاي العالقات العامة هي الكشي عن اتجاهات الجمهو، ووضل ال الف الال مة والشكل  

مة في تحتيق الذي يتوافق مل تلك انتجاهات والميول و السعي لتعبئة  لك الجمهو، للمساه

( :13أهفاف المنشأ  وهذا يت  وعف  أخاليب هي    

_اخت فاي خبرا  مشهود وكفا ته  العالية في العالقات العامة و إ  يستاليل هةن  الحصول على 3

نتة الجمهو، وإ،ضائه عن طريق اخت فامه لفنون العالقات العامة وشكل دائ  ومواجهة المواقي 

 التي تمر وه .

ات التجا،ية والصناعية وإبشا  إدا،  مت صصة والعالقات العامة هففها التوفيق _قياي المنظم3

 وين دوافل العمال و ميوله  ووين  اجاته  في ويئة عمله  و مل وع ه  البعض .

_إن مسةولية العالقات العامة مسةولية كبير  تتل على عاتق كافة المسةولين في المنظمة و 1

ي الذي تةديه العالقات العامة في عالقاتها مل جمهو،ها الفاخلي وهذا يت  عن طريق الفو، الها

 وال ا،جي الذي يتاللب مشا،كته  في أبشالة العالقات العامة ضمن  فود مرخومة له  .

المتوخالة  ات الميلابيات الصغير  يت  مما،خة بشاط العالقات  _في الشركات الصغير  و3

العامة وانقتصا، على ،جل فني مت صص وف،اخة مشاكل المةخسة  ومل  وعل  العالقات العامة 

 لكي يتمكن من  ل مشاكل المنظمة وتحتيق أبراضها .

 

 أما أخاليب انتصال في العالقات العامة فتشمل اآلتي:

المعروف أن برق معظ  المعا،ق هو اإلعالن و إ  تهفف منذ إقامتها إلى _ المعا،ق  :من 3

الترويج للمنتجات وال فمات و كما تبر  فائف  هذه المعا،ق عن طريق تأمين الفرصة للتا  

( أو لرح تا،يخ المةخسة وخياختها وكيفية 11المستهلك والتعرف على  اجاته و،بباته  

(:13قات العامة في المعا،ق فهي كما يلي التعامل معها و أما مساهمات العال  

أ_ مروجو المعا،ق يست فمون العالقات العامة والنياوة عن المعروضات و و لك وإعالي 

 وتثتيي العا،ضين المحتملين واللوا، ومساعف  التائمين على أعمال المعرق .

ها عن طريق ب_ المكتب الصحفي في المعرق يساعف العا،ضين على التياي وأعماله  وتوخيع

 اةخبا، التي يغاليها خالل إقامة المعرق وشكل يومي مل عرق وعض الصو، .

ج_ قياي موظي العالقات العامة في وعض أقساي المعرق ومساعف  الم تصين للتعريي 

والب ائل التي تحتاج إلى لرح وهذا ما يتمالى مل هفف العالقات العامة  في خلق المعرفة 

 والفه  للشركة .

ةتمرات الصحفية : بالبا ما يسعى الصحفيون لح و،  فث ما كوضل  جر أخاس أو _ الم3

إطالق منتج جفيف أو في  انت طا،ئة تحصل لمةخسة ما ...الخ وينظ  مثل هذا الحفث 

للصحفيينو وهذا ما ياللق عليه أخ  المةتمر الصحفي كما يمكن انكتفا  وفعو  الصحفيين مل 

وي  ل المتحفث في المةتمر الصحفي لتساؤنت يوجهها  (10خائر المفعويين اآلخرين  
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المحر،ون له وعف تتفي  قصير و ويمكن للمةتمر الصحفي النشر السريل للمعلومات واآل،ا  عن 

طريق وخائل انتصال الم تلفة وومف   منية قصير  و كما ي من  صول هذه الوخائل جميعها 

(.17على المعلومات في الوقت بفسه    

ماعات : هي لتا ات وجاهية وين عفد من اةفراد للتوصل إلى هفف ما و وتعف وخيلة _ انجت1

هامة في تنفيذ ورامج العالقات العامة والرب  من إبها ليست وخيلة اتصال جماهيرية ون يتتصر 

 انجتماع مل الجمهو، الفاخلي ول يتعفاه إلى الجمهو، ال ا،جي أي ا .

انجتماعات من  يث طبيعة إدا،تها فالنفوات تت ذ والبيعتها  _ النفوات : ت تلي النفوات عن3

لكل  وا، والتي تهفف عن طريتها العالقات العامة في الغالب والرح موضوع أو فكر  معينة 

والوصول إلى  الة من التفاه  المتبادل أو محاولة ترخيخ هذه الفكر  وين المةخسة ووين 

 جمهو،ها عن طريق المناقشة والحوا، .

الحفالت : يكون هذا اةخلوب من اةخاليب المهمة التي تةنر في الجماهير المستهففة وشتيها _ 0

الفاخلي وال ا،جي و إ  تتوي وتحسين الصو،  الذهنية عنف جماهير المةخسة عن طريق التنظي  

الجيف وتهيئة مستللمات بجاح هذه الحفالت الذي يعكم انهتماي المتميل للمةخسة وجمهو،ها 

 19).  

 

 

ثانيا :    جمهور العالقات العامة      
يعرف الجمهو، على أبه تلك المجموعات من الناس التي تتوي المةخسة وانتصال وه  داخليا 

وخا،جيا و وأن بجاح العالقات العامة يت  وإيصال ،خالة خاصة إلى فئات معرفة مسبتا من الناس 

تبعا لنوع العمل الذي تتوي وه  و وأن جمهو، كل مةخسة ي تلي عن جمهو، مةخسة أخرخ

(و ويمثل الجمهو، أهمية والغة في 14المةخسة وليم كما يعتتف وان هناك موظفين و وائن فتف  

العالقات العامةو ةبه من أجله  تتوي وأبشالتها الم تلفة وتتوجه إلى إ،ضائه  والحصول على 

( و واةخباب 17لجماهير نتته  ةبها ن يمكن أن تعمل وت الف ومعلل عن ،ببات وطموح ا

( :32ألرئيسة لتعريي الجمهو، هي    

_ لتحفيف كافة الفئات من الجمهو، المتعلتة وبربامج العالقات العامة .3  

_ لتحفيف اةولويات عنف تنظي  الميلابية والموا،د لبربامج العالقات العامة .3  

_ نختيا، وخائل اإلعالي المناخبة .1  

الجمهو، وشكل مناخب ووالريتة فعالة . _ لتح ير الرخالة إلى3  

 وللمنظمات عاد  جمهو،ان تتفاعل معه  وهما : 

(و 33_ الجمهو، الفاخلي :  وه  مجموعة من اةفراد الذين يعملون في خفمة المنظمة ( 3

ويتفرع العاملون في المنشأ  الوا ف  من  يث المستوخ الوظيفي أو ألتأهيلي أو اإلدا،ي أو الفني 

العمل وطبيعة ويئة العمل و والعالقات العامة تتعامل مل كل هذه المستويات لتةدي دو،ها وطبيعة 

(:33الذي يتمثل وما يلي    

 أ_ تتفي  معلومات كاملة وصادقة لجمهو، المنشأ  .

ب_ تكوين عالقات طيبة وين جمهو، المةخسة واإلدا،  العليا وها و وهذا ما ينشأ عن بتل 

هات العاملين لفدا،  العليا و ثها على أن تأخذها في انعتبا، في عملية ا تياجات ومشاكل واتجا

 ات ا  الترا،.

ج_ تكوين عالقة طيبة وين العاملين أبفسه  داخل المنشأ  وعن طريق  ل ال الفات التي قف تنشأ 

وينه  و ثه  على المشا،كة فيما وينه  في المناخبات واة فاث الش صية و وإ فاث تفاعل طيب 

ينه  عن طريق اللتا ات الجماعية فيما وينه  داخل المنشأ  أو خا،جها .و  
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د_ التأكف من  رص اإلدا،  على  ل مشاكل العاملين التي تواجهه  في مجتمعه  كمشكالت النتل 

 أو اإلخكان أو الصحة .

ى ه_  ث اإلدا،  على ،فل المستوخ انجتماعي والثتافي والمهني للعاملين وهذا ما يساعف عل

 ،فل ،و ه  المعنوية و ياد  ابتمائه  وونئه  للمنشأ  .

ويمكن تحفيف الجمهو، الفاخلي للجامعات من فئات الجمهو، التي ترتبف ا،تباطا مبالرا والجامعة 

( :31وه  كما يأتي   

المف،خون والمحاضرون والمعيفون . -أ  

الموظفون العاملون في الجامعة . -ب  

طالب الجامعة. -ج  

 

هو، ال ا،جي :  هي فئات الجمهو، المتعاملة مل المنظمة والمستفيف  و فماتها أو _ الجم3

( و وهناك بوعان من 33أبشالتها من بير العاملين وها أو المتيمين فيها إقامة دائمية أو مةقتة ( 

 الجمهو، ال ا،جي : 

والعالقات أ_ الجمهو، ال ا،جي المبالر و وهو المستهفف من الرخالة التي يتوي وها م تص 

العامة وتوجيهها إليه و ويكون هو المعني مبالر  والرخالة فهو المتلتي لل فمة والمستهلك 

 والمنتج.

ب_ الجمهو، ال ا،جي بير المبالر و وهو الجمهو، الذي بتوقل أن يةنر على الجمهو، 

( .30ال ا،جي المبالر أو يمكن أن يصب  جمهو،ا مبالرا فيما وعف    

اخعا ومتنوع انهتمامات والمصال  ويعيش في جو ن ي لو من المنافسة و لذا والجمهو، يكون و

فأن مسةوليات ،جل العالقات العامة مل هذا الجمهو، تكون كبير  وترتبف والبيعة المةخسة 

( .37وبشاطها وأهفافها    

(39ويمكن تصنيي الجمهو، ال ا،جي للجامعات كما يلي:   

ب المر ل المنتهية الذين يحتمل قبوله  في الجامعات .فئات طالب اةعفاديات وخاصة طال-أ  

فئات أوليا  اةمو، و عوائل جمهو، الجامعة الفاخلي . -ب  

فئات الرأي العاي للمجتمل الذي توجف فيه الجامعات .-ج  

جمهو، المةخسات العلمية والثتافية داخل البلف وخا،جه.-د  

اةكاديمية في داخل البلف وخا،جه .جمهو، المهتمين واةمو، الترووية والف،اخات -ه  

جمهو، خريجي الجامعة والحاصلين على مةهالت عملية منها.-و  

جمهو، العاملين في المةخسات اإلعالمية الم تلفة و-   

 

 ألمبحث السادس  الدراسة الميدانية

 
(1جدول رقم )  

 مدى أهمية العالقات العامة في جامعة االنبار

 

 ت خ اةهميةمف التكرا، النسبة المئوية

 3 مه  جفا 32 73203%

 3 مه  7 37221%

 1 متوخف اةهمية 3 7233%

 3 قليل اةهمية - -

 0 بير مه  - -
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  المجموع 13 322%

 

( أن بسةةبة المبحةةونين الةةذين يةةرون أن اخةةت فاي 3تشةةير البيابةةات وكمةةا مبينةةة فةةي الجةةفول ،قةة   

% ( أمةا 73203ت على المرتبة اةولى وونسبة  العالقات العامة في جامعة انببا، مه  جفا  صل

% ( وأن الذين يروبه متوخف اةهميةة فتةف  صةلوا 37221الذين يروبه مه  فحصلت على بسبة  

%( وبال ظ عن طريق هذه النسب أن العاملين في العالقات العامةة فةي جامعةة 7233على بسبة  

امها في الجامعة .      انببا، لفيه  المعرفة وأهمية العالقات العامة واخت ف  

 

 

 

_ وظائف العالقات العامة 1  

تبين من خةالل السةةال الةذي ت ةمنته اخةتما،  انخةتبيان   مةا الوظةائي التةي تما،خةها العالقةات 

العامة في جامعة انببا،( والذي كان البا ةث يةروي الوصةول عةن طريتةه إلةى مةفخ معرفةة أفةراد 

اإلجاوات التي ظهرت تبين أن جميل العاملين في العالقةات  العينة ووظائي العالقات العامة و ومن

العامة في جامعة انببا، ن يعرفون الوظائي الرئيسة للعالقات العامة والتي هي  البحث العلمي و 

 الت اليف و انتصال و التنسيق و التتوي  ( .                             

ن المبحونين كاآلتي:كابت اإلجاوة على هذا السةال من قبل قس  م  

 أ_ الليا،ات .

 ب_ المعا،ق .

 ج_ النفوات .

 د_ اإلعالبات .

%( من مجموع المبحونين .37210وكابت بسبة هةن     

 أما اإلجاوة على هذا السةال من قبل قس  اخر من المبحونين كابت كاآلتي :

 أ_ كاد، تف،يسي .

 ب_ الواجهة اةمامية للجامعة .

.ج_ تعليق الالفتات   

 د_ البعف الثتافي .

 ه_ إعالا  صو،  عن المةخسة .

 و_ إصفا، المالبوعات .

%( من مجموع المبحونين .34214وكابت بسبة هةن     

% (.                                 13230أما بسبة المبحونين الذين تركوا السةال فكابت    

ن العاملين في العالقات العامة في جامعة ومن مال ظاتنا لهذه النسب وكيفية اإلجاوة عليها تبين أ

انببا، ليم لفيه  المعرفة العلمية والوظائي الرئيسة للعالقات العامة و التي ن يمكن ةي مةخسة 

 خوا  كابت  كومية أو أهلية انختغنا  عنها وخاصة وعف تالو، العلوي التكنولوجية وانتصالية . 

                                                                                 

_ الدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا للعالقات العامة. 3  

(3جدول رقم )  

 مدى الدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا للعالقات العامة

                      

 ت  تتفي  الفع  التكرا، النسبة المئوية

79293%  3  بع   33 
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( أن العالقات العامة في جامعة انببا، تحصةل علةى 1تشير البيابات وكما مبينة في الجفول ،ق   

%( ومن يرخ أن اإلدا،  العليا أ يابا ما تتفي الةفع  79293الفع  الال ي من اإلدا،  العليا ونسبة  

هذه النتائج تبين أن اإلدا،  العليا في جامعةة انببةا، تتةفي %( و ومن 13230الال ي فكابت ونسبة  

 الفع  الال ي ةقساي العالقات العامة .                                     

 

.في جامعة االنبار _معوقات عمل العالقات العامة4  

(4جدول رقم )                                            

وجود معوقات في عمل العالقات العامة                           
 

 ت وجود معوقات العمل التكرا، النسبة المئوية

 3 بع   33 1429%

 3 ن  32 13230%

 1 أ يابا  7 37221%

  المجموع 13  322%

 

( أن بسبة العاملين في العالقات العامة في جامعة انببا، و الذين يرون 3يت   من الجفول ،ق   

%( وأما الذين يجفون أ يابا معوقات في عمله  فه  1429عوقات في عمله  هي  أن هناك م

%( ومن هذه 13230%( وأن بسبة الذين ن يجفون معوقات في عمله  هي  37221ونسبة  

 النتائج يت   أن هناك معوقات في عمل العالقات العامة والتي تمثلت وإجاواته  وكما يلي :

عفي توفر الفع  المادي . -أ  

قلة المستللمات الماللووة . -ب  

قلة ال بر  في هذا المجال . -ج  

عفي معرفة اإلدا،  العليا وعمل العالقات العامة . -د  

وعنف مال ظة هذه المعوقات الموجود  في العالقات العامة بجف هناك تناق ا في إجاوات 

،  العليا للعالقات العامة .( أن هناك دع  من اإلدا1المبحونين إ  تبين من النتائج في الفتر  ،ق     

                                   

وسائل االتصال الخاصة بالعالقات العامة -5  

(5جدول رقم )                                        

وجود وسائل اتصال خاصة بالعالقات العامة في جامعة االنبار                 

 ت وخيلةوجود ال التكرا، النسبة المئوية

 3 بع  30 42273%

 3 ن 7 37210%

  المجموع 13 322%

 

( أن العالقات العامة في جامعة انببا، لفيها وخائل اتصال خاصة وها 0يت   من الجفول ،ق   

%( 30233%( و ما يملكوبه من وخائل هي   الصحي وانبتربيت ( وأن بسبة  42273ونسبة  

تصالية و منه  من كابت أجاوته أن الوخيلة هي قس  اإلعالي أو منه  ن يعرفون ما هي الوخيلة ان

 3  ن  - -

 1  أ يابا  32 13230%

322%   المجموع 13 



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 نشاط العالقات العامة في جامعة األنبار  دراسة ميدانية

 333                                                       عرسان يوسف عرسان الدكتور

%( وه  يرون أن 37210ترك اإلجاوة و  أما الذين ن يملكون وخائل اتصال فكابوا ونسبة  

 اإلمكابيات المادية والت صص الفقيق يمنعه  من امتالك وخائل خاصة وه  .

 

مة مع جمهورها الداخليوسائل االتصال المستخدمة من قبل العالقات العا -7  

 (6جدول رقم )                               

يبن الوسائل االتصالية التي تستخدمها العالقات العامة في جامعة االنبار مع جمهورها الداخلي 

*. 

 النسبة المئوية التكرا، بوع الوخيلة  ت

 %33233 33 الصحي 3

 %31270 33 المجالت 3

 %3213 3 اإل اعة 1

 %4231 9 التلفليون 3

 %33233 33 الملصتات 0

 %32237 7 الهاتي 7

 %37239 33 انبتربيت 9

 %322 47 المجموع 

* كان التكرا، في هذا الجفول أكثر من مجموع المبحونين و لك نخت فاي المبحوث الوا ف أكثر 

 من وخيلة وا ف  في اتصانته مل الجمهو، الفاخلي .  

 

( أن وخيلة الصحيفة والملصتات  صلت على المرتبة اةولى 7الجفول ،ق   تشير البيابات في 

وونسبة متساوية واخت فامها مل الجمهو، الفاخلي لجامعة انببا، إ   صلت كل منهما على بسبة 

%( وجا ت المجالت 37239%( أما انبتربيت فتف جا  والمرتبة الثابية وونسبة  33233 

%( 32237%( أما الهاتي فكان والمرتبة الراوعة وونسبة  31270والمرتبة الثالثة وونسبة  

%( أما اإل اعة فكابت والمرتبة اةخير  4231و صل التلفليون على المرتبة ال امسة وونسبة  

%( و ويت   من هذه النتائج أن أقساي العالقات العامة في جامعة انببا، تست في 3213وونسبة  

 في تعاملها مل جمهو،ها الفاخلي .الصحي والملصتات وف،جة عالية 

 

                وسائل االتصال المستخدمة من قبل العالقات العامة مع جمهورها الخارجي.                                                            -7

 (7جدول رقم )

 ارجي.*يبن الوسائل االتصالية التي تستخدمها العالقات العامة مع جمهورها الخ

 

 النسبة المئوية التكرا، بوع الوخيلة  ت

 %33279 39 الصحي 3

 %423 7 المجالت 3

 %3210 3 اإل اعة 1

 %32243 4 التلفليون 3

 %32239 30 الملصتات 0

 %33237 7 الهاتي 7

 %33213 34 انبتربيت 9

 %322 93 المجموع 
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ين و لك نخت فاي المبحوث الوا ف أكثر * كان التكرا، في هذا الجفول أكثر من مجموع المبحون

 من وخيلة وا ف  في اتصانته مل الجمهو، ال ا،جي .

 

( أن وخيلة انبتربيت  صلت على المرتبة اةولى وونسبة   9تشير البيابات في الجفول ،ق    

 %( 33279%( أما الصحي فتف جا ت والمرتبة الثابية وونسبة  33213

 

%( أمةا الهةاتي فكةان والمرتبةة الراوعةة 32239ة الثالثةة وونسةبة  وجا ت الملصتات والمرتبة 

%( وجةا ت 32243%( و صل التلفليون على المرتبةة ال امسةة وونسةبة  33237وونسبة  

%( أمةةا اإل اعةةة فكابةةت والمرتبةةة اةخيةةر  وونسةةبة 423المجةةالت والمرتبةةة السادخةةة وونسةةبة  

العامةةةة فةةةي جامعةةةة انببةةةا، تسةةةت في  %( و ويت ةةة  مةةةن هةةةذه النتةةةائج أن العالقةةةات 3210 

 انبتربيت و الصحي والملصتات وف،جة عالية في تعاملها مل جمهو،ها ال ا،جي .

                        

استخدام العالقات العامة في جامعة االنبار ألساليب االتصال مع جمهوره الداخلي . -8  

(8جدول رقم )                                        

 يبين مدى استخدام العالقات العامة في جامعة االنبار ألساليب االتصال مع جمهوره الداخلي *.

 

 ت اةخلوب التكرا، النسبة المئوية

33247%  3 النفوات 33 

33233%  3 المةتمرات 33 

33234%  1 الليا،ات 9 

4237%  3 المعا،ق 3 

3223%  0 اإلعالبات 0 

322%   المجموع 37 

تكرا، في هذا الجفول أكثر من مجموع المبحونين و لك نخت فاي المبحوث الوا ف أكثر * كان ال

 من أخلوب وا ف في اتصانته مل الجمهو، الفاخلي .

 

( أن اخت فاي أخلوب النفوات في أقساي العالقات العامة في جامعة 4يتبين من الجفول ،ق   

%( 33234وتست في المةتمرات ونسبة  %( و 33247انببا، جا ت والمرتبة اةولى وونسبة  

%( و وجا ت 33234وجا ت والمرتبة الثابية و أما الليا،ات فجا ت والمرتبة الثالثة وونسبة  

%( و أما المعا،ق فكابت والمرتبة اةخير  وونسبة 3223اإلعالبات والمرتبة الراوعة وونسبة  

ليا،ات هي أكثر اةخاليب اخت فاما %( و ومن النتائج التي ظهرت يتبين أن النفوات وال4237 

 مل الجمهو، الفاخلي .

 

 

استخدام العالقات العامة في جامعة االنبار ألساليب االتصال مع جمهوره الخارجي. -9  

                             

( أن اخت فاي أخلوب النفوات في العالقات العامة في جامعة انببا، 7يتبين من الجفول ،ق   

%( وجا ت 33207%( و وتست في اإلعالبات ونسبة  39230لمرتبة اةولى وونسبة  جا ت وا

%( و وجا ت المةتمرات و 3727والمرتبة الثابية و أما الليا،ات فجا ت والمرتبة الثالثة وونسبة  

%( و  ومن النتائج التي ظهرت 30274المعا،ق ونسبة متساوية  فكابت بسبة كل وا ف منهما  
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وات واإلعالبات هي أكثر اةخاليب اخت فاما إضافة إلى اخت فامها لبتية انخاليب يتبين أن النف

 وونسب متتا،وة مل الجمهو، ال ا،جي .

 

 

 

 

 

(9جدول رقم )  

 يبين مدى استخدام العالقات العامة في جامعة االنبار ألساليب االتصال مع جمهوره الخارجي *.

 

 ت اةخلوب التكرا، النسبة المئوية

39230%  3 النفوات 33 

30274%  3 المةتمرات 4 

3727%  1 الليا،ات 32 

30274%  3 المعا،ق 4 

33207%  0 اإلعالبات 33 

322%   المجموع 03 

* كان التكرا، في هذا الجفول أكثر من مجموع المبحونين و لك نخت فاي المبحوث الوا ف أكثر 

 من أخلوب وا ف في اتصانته مل الجمهو، ال ا،جي .

 

  

 

 

 نتائج البحث

 
 توصل البا ث في ضو  هذه الف،اخة إلى مجموعة من النتائج الرئيسة تمثلت والنتاط اآلتية :

جميل العاملين في العالقات العامة في جامعة انببا، ليم لفيه  المعرفة العلمية والوظائي  -3

 الرئيسة للعالقات العامة .

معة انببا، متمثلة وعفي توفر الفع  المادي وقلة توجف معوقات في عمل العالقات العامة في جا -3

 المستللمات الماللووة وقلة ال بر  في مجال العالقات العامة .

توجف وخائل اتصال خاصة والعالقات العامة في جامعة انببا، و متمثلة ونسبة عالية والصحي  -1

 وانبتربيت .

لية في التعامل مل جمهو،ها تست في العالقات العامة الصحي و الملصتات وف،جة عا -3

 الفاخلي.

تست في العالقات العامة انبتربيت والصحي والملصتات في تعاملها مل جمهو،ها ال ا،جي   -0

. 

النفوات والليا،ات من أكثر اةخاليب اخت فاما من قبل العالقات العامة في جامعة انببا، في  -7

 تعاملها مل جمهو،ها الفاخلي .

البات من أكثر انخاليب المست فمة في التعامل مل الجمهو، ال ا،جي لجامعة النفوات واإلع -9

 انببا، . 
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التوصيات                                     
 

 على ضو  النتائج التي ت  التوصل إليها فأن البا ث يوصي وما يلي :

ملين في أقساي العالقات العامة في جامعة انببا، .فت  دو،ات ت صصية لجميل العا -3  

أن يكون العاملين في أقساي العالقات العامة من  وي انختصاص ومن خريجي كليات أو  -3

 أقساي اإلعالي .

تذليل معوقات عمل أقساي العالقات العامة عن طريق الفع  المادي و توفير المستللمات  -1

 الماللووة في عمله  .

اليب انتصال مل جمهو، الجامعة الفاخلي وال ا،جي .  تنوع أخ-3  
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