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ABSTRACT 

 

It is no secret to anyone the important role of national industries and the need to improve their 

image among the Iraqi citizen because of his role in supporting the local economy, so this research 

came to address the public relations methods used to improve the image of the local product (a field 

study of public relations activities in the General Company for the Textile and Leather Industry), 

Where the first topic of the research dealt with the methodological framework represented by 

presenting the research problem and its importance, defining its objectives and the scientific method 

followed in it, reviewing the research tools with defining concepts and terminology, while the second 

topic dealt with the theoretical framework and dealt with it The researcher pointed to the importance 

of public relations in the General Company for the Textile and Leather Industry. As for the third 

topic, it dealt with the field study, through which the researcher reached several scientific results, 

perhaps the most prominent of which is that most of the workers in the media department are 

experienced, in addition to the fact that exhibitions and the social networking site Facebook are 

among the most prominent means Contact used by the company.  

 

Keywords: 

1- Public Relations - an administrative communication activity used by the company's senior 

management for the purpose of improving its image with its internal and external audience and 

for the purpose of supporting its various products and services. 

2- The mental image - is the image formed by the public of a good or service that is offered by the 

company. 

3- Local product - is the product manufactured by industrial companies located within the 

administrative borders of the Republic of Iraq. 
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ّّالمنتجّالمحليّ صورةّّتحسينّ المستخدمةّلالعالقاتّالعامةّّّساليبّ أ  
الشركةّالعامةّلصناعاتّالنسيجّوالجلودّ(ألنشطةّالعالقاتّالعامةّفيّّ)دراسةّميدانيةّ   

 
دّصادقّحسنّكاظّمّم.  

سالمية الجامعة كلية اإلمام الكاظم)ع( للعلوم اإل  
 القسم/اإلعالم 
 
ّ:الكلماتّالمفتاحية  

 العالقات العامة.  -1

 الصورة الذهنية.  -2

 المنتج المحلي.  -3

:الملخص   

الدور المهم للصناعات الوطنية وضرورة تحسين صورتها لدى المواطن العراقي لما له  ال يخفى على أحد  
المحلي،من دور في دعم   لتحسين    االقتصاد  المستخدمة  العامة  العالقات  ليتناول أساليب  البحث  لذلك جاء هذا 

إذ    (،الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود )دراسة ميدانية ألنشطة العالقات العامة في    صورة المنتج المحلي
بعرض مشكلة البحث وأهميته وتحديد أهدافه والمنهج العلمي   تناول المبحث األول للبحث اإلطار المنهجي متمثالا 

أدوات البحث مع تحديد المفاهيم والمصطلحات، بينما تناول المبحث الثاني اإلطار النظري   المتبع فيه مستعرضاا 
لث أما المبحث الثا  ،الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وتطرق فيه الباحث إلى أهمية العالقات العامة في  

لعدة نتائج علمية لعل من أبرزها أن معظم العاملين في قسم    عن طريقهادراسة الميدانية وتوصل الباحث  لل  فكان
وموقع التواصل االجتماعي الفيسبوك تعد من أبرز   ،اإلعالم هم من أصحاب الخبرة باإلضافة إلى أن المعارض 

 وسائل االتصال المستخدمة من قبل الشركة.
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 : المقدمة

 
مكانة   العامة  اإلدارة    للعالقات  على مساندة  تعمل  إذ  ألي مؤسسة  والتنظيمي  اإلداري  الهيكل  بارزة ضمن 

 العليا ودعمها بكل الطرق سعيا لتحقيق األهداف المرجوة والتي ُأسست المنظمة من أجلها وذلك بالعمل الحثيث  
لمؤسسة وفي صورة الشركة لدى جمهورها الداخلي والخارجي والذي ينعكس أيجابا على مخرجات اعلى تحسين  

لدعم   المتين  األساس  تمثل  التي  المحلية  والمنتجات  السلع  وبالتالي   االستثمارات مقدمتها  البلد  داخل  والمشاريع 
المستقبلية    الوطني    باالقتصاد النهوض   آفاقه  وتعزيز   وفتح  منتجاتها  دعم  الشركات على  العديد من  وقد حرصت 

 وبإشراف مباشر من قبل إدارة العالقات العامة.  (1)االتصاليةقدراتها التنافسية في السوق عبر أنشطتها 
النسيج والجلود والتي ترفد السوق العراقية ومن الشركات المهمة في العراق هي   الشركة العامة لصناعات 

ال من  المحلي,   منتجات,بالعديد  المنتج  تحسين صورة  في  العامة  العالقات  دور  هذا  بحثنا  فكرة  جاءت  هنا   ومن 
هذه   استخدمت وقد    والسيما بعد الدعوات الجماهيرية والحكومية لتطوير الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي,

الوصفي المنهج  ببعض   )المسحي(  الدراسة  بعضها  وعالقة  البحث  متغيرات  الدراسة    لدراسة  تقسيم  تم  لى إحيث 
سلط الضوء على الجانب الميداني   اآلخرلى نتائج علمية و إ بحثين تناول األول المنهجية المتبعة لغرض الوصول  م

 نجاز الهدف من البحث.قي المتبع إلالعملي التطبي 
 

 اإلطار المنهجي للبحث  المبحث األول: 
 البحث:  مشكلة  أوال:

السلع   المحلية  واجهت  العراقية    والمنتجات  األسواق  في  شديدة  منافسة  سنوات  والمنتجات   منذ  السلع  مع 
هم في ما لو أستعاد نشاطه سيسُ الذي في   للمنتج المحلي   واضحاا  مما شكل تهديداا  ة وغيرها,يما الصيني  المستوردة والس  

ومن الواضح أن الصناعات العراقية بمجملها ومنها النسيج والجلود قد تعرضت لهزات   مستقبلي,  اقتصادينهوض  
نظرا   الفت   العتماد عنيفة  بشكل  السوق  أغرق  والذي  الحدود  خارج  من  القادم  المنتج  على  المواطنين  من  كثير 

لشركة العامة ومن هنا جاءت مشكلة البحث في السؤال عن مدى مساهمة نشاط العالقات العامة في ا  (2)للنظر
 تي تقدمها للجمهور وتحسين صورتها. لصناعات النسيج والجلود في دعم وتطوير المنتجات ال

 ثانياً: أهمية البحث: 

ها تسلط الضوء على أنشطة العالقات العامة في واحدة من أهم الشركات وتأتي أهمية هذه الدراسة من كون  
  والتنافسية    اإلنتاجية  على مستوى العراق والتي تسعى لدعم منتجاتها وتطويرها والعمل على تعزيز قدراتها   الصناعية  

على نشاط العالقات العامة التي تنهض بمهام إعالمية وأنشطة   باالعتماد وال يمكن ألي شركة أن تحقق ذلك إال  
 .(3)إدارية وبحثية 

 ً  أهداف البحث:  :ثالثا

 -لخص الباحث أهداف هذا البحث بالنقاط اآلتية:
ي الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود  ت العامة فالتعرف على أبرز صفات القائمين على نشاط العالقا  -1

 ومعرفة مدى خبرتهم. 
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 الكشف عن مهام إدارة العالقات العامة في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.  -2
 التي تعتمدها العالقات العامة في الشركة. االتصاليةالوسائل التعرف على  -3
 التعرف على مساهمة إدارة العالقات العامة في تحسين صورة المنتج المحلي. -4
 الكشف عن أهم المعوقات التي تواجه عمل العالقات العامة في الشركة. -5

 ً  منهج البحث.  : رابعا

لغرض تفسير وتحليل المفاهيم والمتغيرات  ()المسحي   المنهج الوصفيستخدم الباحث لتحقيق أهداف البحث ا
ببعض  بعضها  عالقة  على  خالل    االستبانة  استمارةعلى    باالعتماد   (4)والتعرف  الظاهرة  الجداول    عبرلوصف 

 ( 5).الحسابية  
 مجتمع البحث والعينة:  : خامسا  

( استمارة  50)  تم توزيع  إذيتمثل مجتمع البحث بالجمهور الداخلي للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود،  
 ينة القصدية ععلى العاملين في قسم اإلعالم والعالقات والشعب والوحدات المرتبطة بها، مستخدمين ال  ( 6)ستبيانا

توزيع استمارة   خاللهاالباحث مدة شهرين تم    وقد حدد  كونها األنسب لهذا البحث،    المبحوثين  اختيارفي    ()العمدية  
 . 1/9/2020إلى  1/7/2020االستبيان وكانت من 
 سادساً: أدوات البحث: 

الباحث ا  االستبانة  عتمد  على  هذه  دراسته  والمتعلقة    في  الخاصة  المعلومات  لجمع  أداة  بموضوع    بوصفه 
 .(7)تم ملئها من قبل أفراد العينة المختارة، وهذا يتطلب أن تكون أسئلة االستبيان واضحة ومحدودة إذ البحث، 

الباحث   ى صالحية مضمون استمارة االستبانةولغرض معرفة مد  العلمية والتجريبية، أجرى  الناحيتين    من 
 -الصدق والثبات وكاآلتي: اختبارات 

األساتيذ الخبراء من جامعة    بعرض استمارة االستبيان على مجموعة منقام الباحث  إذ  :  اختبارّصدقّاألداة -1
من التعديالت على األسئلة الخاصة باستمارة    إجراء عدد    اإلعالم/قسم العالقات العامة، وقد تم    بغداد/كلية  

 االستبيان لتكون أكثر دقة.

اصة باستمارة االستبيان على عينة  جراء اختبارات ثبات التحليل الخ إ: قام الباحث باختباراتّثباتّالتحليل -2
من والبالغ  فرداا   (15)  مكونه  الكلي  العينة  أفراد  مجموع  اال  احتساب وعند    ،فرداا   (50)  من  رتباط  معامل 

( لذلك فإنه يعد مناسبا وكافيا للبحوث التي  88،0)  كان معامل الثبات   ( بين درجات المبحوثين،r)  بيرسون 
 تعتمد االستبيان.

 : تحديد المفاهيم والمصطلحات سابعا:  

  عن طريقهافي المؤسسة المستمرة والمخطط لها والتي يمكن    أحدى وظائف اإلدارة العليا  :  العالقاتّالعامة -1
أن تكسب المنظمة تعاطف وتفاهم أفراد الجمهور ضمن إطار اهتمامها والعمل للمحافظة على هذا التأييد 

 .(8)معرفة اتجاهات الرأي العام والعمل على كسبه بواسطة حمالت إعالمية شاملة عبر
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سات لكسب ود  كذلك تعرف العالقات العامة بأنها الجهود المدروسة والمخططة التي ينفذها األفراد أو المؤس
المتبادل   والتفاهم  االنسجام  وتحقيق  الجمهور  فعالة    عبروثقة  وسياسات  مستمرة  اتصاالت  لتحقيق    شبكة 

 . (9)وتلبية متطلبات الجمهور
: ويقصد به كل ما يصنع أو ينتج داخل العراق لغرض بيعه وتسويقه أو تصديره للجمهور أو  المنتجّالمحلي -2

 .(10)لدول معينة

ة ضمن  باستقاللها اإلداري والمالي وتهدف للنهوض بالتنمية االقتصادي معنوية تتميز   شخصية  : وهي الشركة -3
 .(11)هحقل اختصاصها الذي تعمل في

 
 المبحث الثاني 

 الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود أهمية العالقات العامة في 

أهمية   العامة  والخدمات    للعالقات  السلع  العديد من  تنتج  الحكومية، كونها  الصناعية  المؤسسات  بالغة في 
التي تسوق للمواطنين عبر مراحل عدة، ومن هنا يتبين لنا أهمية نشاط العالقات العامة كونها الجهة المشرفة على 

إي على  والعمل  المؤسسة  منتجات  عن  اإليجابية  اآلراء  وتكوين  األطراف  بمختلف  والء االتصال  وضمان  جاد 
وتتجلى   (21)جمهورها الداخلي والخارجي، كذلك مواجهة األزمات والمواقف المحرجة التي قد تتعرض لها المنظمة

الدوائر والشركات الحكومية   العامة في  العالقات  العالقة بين    عبر أهمية نشاط  الفعال في توطيد وتحسين  دورها 
جماهير   جعلها  وبالتالي  وجماهيرها  الحكومةالحكومة  مع  متعاونة  الشركات   .(31)إيجابية  في  العامة  وللعالقات 

العليا    اإلدارةيجاد التنسيق بين  إعن    فضالا   خططها المرسومة،  إلنجاحالخدمية والصناعية الدور الحيوي والبارز  
والخارجي،  للشركة الداخلي  اإلدارات    وجمهورها  يدفع  وتخص  لالهتماممما  العامة  العالقات  إدارة بنشاط  لها  ص 

األهمية البالغة لنشاط العالقات العامة داخل   ما يؤكد  وم    قائمة بحد ذاتها ومكانة متميزة ضمن الهيكل التنظيمي، 
   -يلي: المؤسسات الصناعية والخدمية هي جملة الوظائف التي تقوم بها خدمة للصالح العام ومن أبرزها ما

الع -1 إدارة  لعملية  تساهم  التخطيط  في  العامة  بين    االتصالالقات  الصناعية  الشركات  داخل  التنظيمي 
 . عن األشراف على االتصاالت بالجمهور الخارجي  فضالا  مستوياتها كافة،

أنشطتها   -2 بكافة  الجمهور  ألشعار  ومدروسة  علمية  وبرامج  خطط  وضع  العامة  العالقات  إدارة  مهام  من 
 والخدمات.المتعلقة بالمنتجات 

تقبل   -3 يساهم في  األقسام مما  وبين رؤساء  للشركة  العليا  اإلدارة  بين  متقدمة  تفاهم  إيجاد صيغ  تعمل على 
 . (41)خاذ القرارات المناسبةاتمختلف المعلومات وسهولة 

المست -4 المضادة مالتواصل  الحمالت  من  مصالحها  عن  والدفاع  للشركة  والخارجي  الداخلي  الجمهور  مع    ر 
 .نجازات الشركةإومواجهة الشائعات وإظهار الحقائق الخاصة ب 

واال -5 الوالء  روح  وتلبية  خلق  مطالبهم  وتحقيق  مساعدتهم  على  والعمل  الشركة  لموظفي  حتياجاتهم  انتماء 
 . (15)وجعلهم ممثلين مخلصين لها في المجتمع
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المماثل أو المتواجدة في نفس البيئة وذلك مد جسور التواصل المستمر مع الشركات األخرى ذات النشاط   -6
 بتبادل الفعاليات االتصالية المختلفة كالنشرات والدوريات.

 . (61)أجراء البحوث والدراسات لمواجهة المشكالت التي تواجه نشاط الشركة -7

 التعرف على اتجاهات الرأي العام السائدة فيما يخص الخدمات والسلع المقدمة للجمهور. -8

 سائل اإلعالم المختلفة وإبراز الصورة الحسنة للشركة لدى الجمهور.التواصل مع و  -9

المتكونة عن المؤسسة هي نتيجة عملية تفاعلية تخضع التجاهات وعوامل معينة    وذلك فأن الصورة الذهنية  
لنا بأن الصورة اإليجابية تحقق للشركات الصناعية عدة مهام نذكر   ( 71)شباع رغبات خاصةإو  ومما تقدم يتضح 

   -منها :
 رفع الروح المعنوية لدى جمهور المؤسسة الداخلي وتعزيز انتمائهم للشركة.  -1

 تساهم بشكل كبير في تسهيل التعامالت التجارية للشركة. -2

 منتجات وخدمات.  زرع الثقة العالية لدى الجمهور الخارجي بما تطرحه من  -3

 استقطاب الفنيين والمهاريين. تساهم في حصول المؤسسة على الكفاءات والخبرات عبر -4
 

النسيج والجلود التي مهمة  الالصناعية  ومن الشركات   على الصعيد المحلي هي الشركة العامة لصناعات 
تابعة   م2015لسنة    (360)  تأسست بقرار صادر من مجلس الوزراء ذي الرقم والذي تضمن دمج عدة شركات 

وهي والمعادن  الصناعة  الشركة   لوزارة  الجلدية،  للصناعات  العامة  الشركة  النسيجية،  للصناعات  العامة  )الشركة 
العامة لصناعة األلبسة الجاهزة، الشركة العامة للصناعات القطنية، الشركة العامة للسجاد اليدوي، الشركة العامة 

هي عبارة عن وحدة اقتصادية إنتاجية تعتمد التمويل الذاتي وتعود ملكيتها ، والشركة العامة  للصناعات الصوفية(
وتتمتع   العراقية  للدولة  الصناعة  بالكامل  بوزارة  مباشرة  بصورة  وترتبط  ومالي  إداري  واستقالل  معنوية  بشخصية 

هدفها األساس هو دعم االقتصاد ومركزها الرئيس يقع في العاصمة بغداد ولها فروع عدة في أغلب المحافظات و 
 .(81)الصناعي وفق خطط مدروسة اإلنتاجالمحلي ودفع عجلة التنمية وتطوير 

 -وتضطلع الشركة العامة بعدة مهام، نذكر منها: 
 . اإلنتاجالعمل على تحسين وتطوير المصانع والمعامل وخطوط  -1

 .اإلنتاجاستيراد األجهزة والمكائن الخاصة بعمليات  -2

حسب   -3 أخرى  لجهات  أو  الخاص  لحسابها  والصناعي  الطبيعي  بنوعيها  النسيجية  والسلع  الجلود  صناعة 
 مواصفات عالمية.

 العمل على تسويق كافة منتجاتها الجلدية داخل العراق وخارجه. -4

  -لقيام بعدة أنشطة أساسية ومنها: أما قسم اإلعالم والعالقات في الشركة فهو يتولى ا
 .إقامة الندوات المتعلقة بأنشطة الشركة -1

 . المشاركة في المعارض الكبرى الداخلية والخارجية -2
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 واألشراف عليها. رسمية  المهرجانات والفعاليات المختلفة الخاصة بالمناسبات ال تنظيم   -3

 شطة المختلفة للشركة وإقامة الدورات اإلعالمية. أعداد البرامج والتقارير اإلعالمية الخاصة بالفعاليات واألن -4

  .عن منتجات الشركة  أعداد وطبع البوسترات اإلعالنية   -5

 
 المبحث الثالث 
 الدراسة الميدانية 

 : أوال: خصائص المبحوثون الشخصية 

( فردا  41)  إذ كان عددهم العاملين في قسم اإلعالم والعالقات هم من الذكور،    أظهرت النتائج أن غالبية  
%(،وهذا يبين عدم تكافؤ الفرص بين 18(وبنسبة بلغت)9%(،فيما كان عدد اإلناث هو)82)ية بلغت وبنسبة مئو 

 (1)أنظر الجدول رقم  كال الجنسين
الشركةّالعامةّّالعالقاتّالعامةّفيّقسمّاإلعالمّّويوضحّ)نوعّالجنس(ّللعاملينّفيّّ(1جدولّ)

ّّ.لصناعاتّالنسيجّوالجلود
ّالنسبةّالمئويةّالتكراّرّالجنّس

 % 82 41 ذكور

 % 18 9 إناث

 % 100 50 المجموع

الفئة)من  وف   سنة    47يما يخص فئات العمر الخاصة بالعاملين في مجاالت اإلعالم والعالقات، فقد حلت 
فجاءت بالمرتبة    سنة(46-36(، أما فئة )من  %52)  تكرار وبنسبة بلغت   (26بالمرتبة األولى وبواقع )  فما فوق(

 سنة(  35-25)من    الثالثة واألخيرة جاءت فئة%(، وفي المرتبة  20)  ية بلغت ئو وبنسبة م  فرداا   (20)  الثانية وبعدد 
 (. 2أنظر الجدول رقم)  ،%(8) مبحوثين وبنسبة  (4) وبواقع

الشركةّالعامةّلصناعاتّالعالقاتّالعامةّفيّّقسمّاإلعالميبينّالفئاتّالعمريةّللعاملينّفيّّّ(2جدولّ)
ّ.النسيجّوالجلود

ّالنسبةّالمئويةّالتكراّرّالفئاتّالعمريّة

 % 8 4 سنة 25-35

 % 40 20 سنة  36-46

 % 52 26 فما فوق  سنة 47

 % 100 50 المجموع
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النتائج   أظهرت  فقد  العامة،  والعالقات  اإلعالم  مجال  في  الخبرة  بسنوات  يتعلق  فيما  فئةأما    8)من    أن 
فأكثر( بلغ  سنوات  وبتكرار  األولى  بالمرتبة  بلغت   مبحوثاا   (32)  تأتي  حين    %(،64)  وبنسبة  الفئة  في  جاءت 

بلغ  سنوات(  7-4)من وبعدد  الثانية  بلغت   مبحوثاا   (15)  بالمرتبة  سنة  30)  وبنسبة  )من  الفئة  حلت  وأخيرا   ،)%
 (. 3%(.أنظر الجدول رقم )6) ية بلغت ئو مبحوثين وبنسبة م (3) وبتكرار بلغ سنوات( 3-واحدة

ّ
الشركةّالعامةّالعامةّفيّّيبينّعددّسنواتّالخبرةّللعاملينّفيّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّ(3جدولّ)

ّّ.لصناعاتّالنسيجّوالجلود
ّالنسبةّالمئويّةّالتكرارّعددّسنواتّالخبرّة

 %6 3 سنوات  3-من سنة

 % 30 15 سنوات 7-4من 

 % 64 32 سنوات فأكثر  8من 

 % 100 50 المجموع

والعالقات   اإلعالم  مجال  في  للعاملين  العلمي  المؤهل  يخص  فيما  النتائج  فئةأظهرت  أن   العامة 
الثانية    %(، وحلت بالمرتبة70)  بلغت   مئويةوبنسبة    مبحوثاا   (35)  كانت بالمرتبة األولى وبعدد بلغ  )البكالوريوس(

  فجاءت بالمرتبة الثالثة وبعدد   عدادية()اإل   %(،أما فئة20)  مبحوثين وبنسبة  (10)  وبتكرار بلغ  )الشهادة العليا(  فئة
فقط وبنسبة    مبحوثان  (2فجاءت بالمرتبة الرابعة وبعدد بلغ)  )الدبلوم(  %(، أما فئة6)  وبنسبة بلغت   مبحوثين  (3)

 )صفر( وبنسبة بلغت   بالمرتبة األخيرة وبتكرار بلغ   و)المتوسطة(  بتدائية()اال   %(، فيما حلت فئتي4)  بلغت   مئوية
 (. 4أنظر الدول رقم ) )صفر%(،

ّالمؤهلّالعلميّللعاملينّفيّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّيبينّ(4)ّرقمجدولّ
ّالنسبةّالمئويّةّالتكرارّالمؤهلّالعلمي

 %صفر صفر بتدائية اال

 %صفر صفر المتوسطة

 %6 3 عدادية اإل

 % 70 35 البكالوريوس 
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 %4 2 الدبلوم 

 % 20 10 شهادة عليا

 % 100 50 المجموع

 
 ً  ة العامة لصناعات النسيج والجلود: قسم اإلعالم والعالقات في الشرك: ما هي أبرز المهام التي يقوم بها ثانيا

إيجابية   -1 صورة  تكوين  على  ف    العمل  الثقة  وخلق  والخارجي  الداخلي  جمهورها  لدى  أشار للشركة  بينهم:    يما 
ممارسته  لى  إمبحوثين    (4)دائما(، فيما أشار)  لى أنهم يمارسون هذا النشاطإ  %(92وبنسبة )  مبحوثاا   (46)

 )صفر%(.  وبنسبة بلغت  )أحيانا( في حين لم يشر أي مبحوث للفئة %(،8) وبنسبة بلغت  )أكثر األحيان(

الشركة:  -2 أنشطة  عن  المختلفة  بالبيانات  وتزويدها  اإلعالمية  والوكاالت  المؤسسات  مع  المستمر  التواصل 
الشركة النشاط في  يمارسون هذا  أنهم  للمبحوثين  اإلجابات  بلغ  ()دائما  بينت  وبنسبة    مبحوثاا   (93)  وبعدد 

مبحوثين    (3)  ، بينما أكد %( إلى )أكثر األحيان(16مبحوثين وبنسبة )  (8في حين أشار)  %(،78)  بلغت 
 )أحيانا(. %( إلى أنهم يمارسون هذا النشاط6فقط وبنسبة بلغت)

اإل  تصميم   -3 بالترويج  وصناعة  الخاصة  الش  عالنات  أشار)لسلع  إلى    %(84)  وبنسبة  مبحوثاا   ( 42ركة: 
 )أكثر األحيان(،  إلى  %(16)  بلغت   مئويةمبحوثين وبنسبة    (8بينما أشار)  )دائما(،  ممارستهم لهذا النشاط

 )صفر%(.مئوية وبنسبة  )صفر( في حين جاءت الفئة )أحيانا( بالمرتبة األخيرة وبعدد بلغ 

الفئة -4 حلت  الشركة:  لموظفي  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  وبعدد   إقامة  األولى  بالمرتبة   (26)  بلغ  )دائما( 
الفئة  %(،52)  بلغت   مئويةوبنسبة    مبحوثاا  جاءت  حين  األحيان(  في  وبعدد   )أكثر  الثانية    ( 20)  بالمرتبة 
 %(.8)مئوية ( فقط ونسبة 4) بعدد مبحوثين بلغ )أحيانا( وأخيرا جاءت الفئة %(،40)مئوية ونسبة  مبحوثاا 

المرتبة األولى    )أحيانا(  حتلت الفئةاأيجاد الحلول المناسبة لألزمات والمشاكل التي قد تتعرض لها الشركة:   -5
بلغ الفئة  %(،46)  مئويةوبنسبة    (23)  وبتكرار  األحيان(  بينما جاءت  بلغ   )أكثر  وبتكرار  الثانية    بالمرتبة 

بلغت   مبحوثاا (  14) الفئة  %(،28)  وبنسبة  أحتلت  حين  وبتكرار  ()دائما  في  الثالثة    مبحوثاا (  13)  المرتبة 
 %(.26) بلغت   مئويةونسبة 

إقامة المعارض الخاصة بسلع ومنتجات الشركة واإلشراف عليها: بينت إجابات المبحوثين إلى ممارسة هذا  -6
بالمرتبة    )أكثر األحيان(   بينما جاءت الفئة   %(،90)  وبنسبة بلغت   مبحوثاا   (45)  وبتكرار بلغ  )دائما(  النشاط

بلغ وبتكرار  بلغت   (5)  الثانية  وبنسبة  الفئة   %(،10)  مبحوثين  حلت  حين  الثالثة    )أحيانا(  في  بالمرتبة 
 )صفر%(.  )صفر( ونسبة واألخيرة وبتكرار بلغ

 بالمرتبة األولى وبعدد   )أحيانا(  إجراء البحوث لمعرفة اتجاهات الرأي العام العراقي عن السلع: جاءت الفئة -7
الفئة   %(،44)  وبنسبة  مبحوثاا   (22) بلغ   )أكثر األحيان(  في حين جاءت  الثانية وبعدد مبحوثين    بالمرتبة 
 %(. 20) مبحوثين فقط وبنسبة (10) وبتكرار بلغ  )دائما( وأخيرا جاءت الفئة %(،36)مئوية ونسبة  (18)
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 (34)  المرتبة األولى وبتكرار بلغ  تلقي شكاوى جمهور الشركة عن السلع المقدمة لهم: أحتلت الفئة )دائما( -8
بلغت   مبحوثاا  الفئة   %(،68)  وبنسبة  جاءت  حين  األحيان(  في  بلغ  )أكثر  وبتكرار  الثانية   (15)  بالمرتبة 
مبحوث واحد فقط   (1) األخيرة وبتكرار بلغفكانت بالمرتبة الثالثة و   )أحيانا(   أما الفئة  %(،30)  ونسبة  مبحوثاا 
 %(. 2) وبنسبة

هذا  -9 أن  إلى  المبحوثين  إجابات  بينت  الشركة:  بنشاط  المتعلقة  والبوسترات  المختلفة  المطبوعات  إصدار 
بصورة يمارس  )  )دائمة(  النشاط  بلغ  بالمرتبة    %(،90)  بلغت   مئويةوبنسبة    مبحوثاا   (45وبتكرار  وجاءت 

 وجاءت بالمرتبة األخيرة الفئة   %(،10)  مبحوثين فقط وبنسبة  (5)  وبتكرار بلغ  )أكثر األحيان(   الثانية الفئة
 (. 5أنظر الجدول رقم) %(.0) ونسبة )صفر(  وبتكرار بلغ )أحيانا(

 
أبرزّالمهامّالتيّيقومّبهاّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّفيّالشركةّالعامةّلصناعاتّالنسيجّّ(ّيبين5ّجدولّرقمّ)

ّوالجلود

ّمهامّقسمّاإلعالمّوالعالقاّت
ّأحياناّ ّأكثرّاألحيانّدائماّ 

ّ%ّالمجموع
ّ%ّالتكرارّ%ّالتكرارّ%ّالتكرار

العمل على تكوين صورة إيجابية للشركة  
لدى جمهورها الداخلي والخارجي وخلق 

 الثقة فيما بينهم. 
46 92 % 4 8% 0 0% 50 100 

التواصل المستمر مع المؤسسات 
والوكاالت اإلعالمية وتزويدها بالبيانات  

 المختلفة عن أنشطة الشركة 
39 78 % 8 16 % 3 6% 50 100 

النات الخاصة  عتصميم وصناعة اإل
 بالترويج لسلع الشركة 

42 84 % 8 16 % 0 0% 50 100 

إقامة ورش عمل ودورات تدريبية 
 لموظفي الشركة

26 52 % 20 40 % 4 8% 50 100 

المناسبة لألزمات  أيجاد الحلول 
 والمشاكل التي قد تتعرض لها الشركة

13 26 % 14 28 % 23 46 % 50 100 

 100 50 %0 0 % 10 5 % 90 45إقامة المعارض الخاصة بسلع ومنتجات  
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 الشركة واإلشراف عليها

إجراء البحوث لمعرفة اتجاهات الرأي 
 العام العراقي عن السلع 

10 20 % 18 36 % 22 44 % 50 100 

شكاوى جمهور الشركة عن السلع  تلقي 
 المقدمة لهم 

34 68 % 15 30 % 1 2% 50 100 

إصدار المطبوعات المختلفة والبوسترات  
 المتعلقة بنشاط الشركة

45 90 % 5 10 % 0 0% 50 100 

 المستخدمة من قبل قسم اإلعالم والعالقات العامة في الشركة لتحسين صورتها.  االتصاليةأهم الوسائل  -ثالثا:
 

لى  إ)  %،فيما جاءت الفئة40ونسبة مئوية  (  20)  بالمرتبة األولى وبتكرار بلغ  حلت الفئة )نعم(   :التلفزيوّن -1
ما تكرارات  (  حد  بعدد  الثانية  ونسبة  (  19)  بلغ  بالمرتبة  الف38بلغت    مئويةتكرار  حلت  (  ال)  ئة %،بينما 

 %.22ونسبة بلغت ( 11) بالمرتبة الثالثة واألخيرة وبتكرار بلغ

ونسبة مئوية    مبحوثاا (  39)  بالمرتبة األولى وبتكرار بلغ(  نعم)  : جاءت الفئةالبوستراتّواللوحاتّاإلعالنية -2
%،وأخيرا  18بلغت  تكرارات ونسبة  (  9)  المرتبة الثانية وبعدد بلغ(  لى حد ماإ)  %،فيما أحتلت الفئة78بلغت  

 %.4تكرارات ونسبة مئوية بلغت فقط ( 4)  وبتكرار بلغ( ال) حلت الفئة

المحليةّوالدولية -3 المعارضّ الدوريةّللشركةّوالمشاركةّفيّ الفئة المعارضّ بالمرتبة األولى  (  نعم)  : جاءت 
(  1) بالمرتبة الثانية وبعدد بلغ( لى حد ماإ) بينما كانت الفئة %،98وبنسبة بلغت  مبحوثاا ( 49) وبتكرار بلغ

وبنسبة  (  0)  بالمرتبة الثالثة واألخيرة وبتكرار بلغ (  ال)   وحلت الفئة  %،2تكرار واحد فقط وبنسبة مئوية بلغت  
 %. 0مئوية بلغت 

تكرارا (  26)  المرتبة األولى وبعدد تكرارات بلغت (  لى حد ماإ)  : أحتلت الفئةاإلذاعاتّالمحليةّالمسموعة -4
مئوية الفئة  %، 52بلغت    ونسبة  بلغت (  نعم)  وجاءت  تكرارات  وبعدد  الثانية  ونسبة (  17)  بالمرتبة  تكرار 

 %.14تكرارات ونسبة مئوية بلغت ( 7) وبتكرار بلغ( ال) وحلت بالمرتبة الثالثة الفئة %،34بلغت 

بالمرتبة األولى  حلت  (  نعم)  جابات المبحوثين أن الفئةإ: بينت  إصدارّالكتيباتّوالمجالتّالشهريةّوالدورية -5
  بالمرتبة الثانية وبتكرار بلغ (  لى حد ماإ)  فيما حلت الفئة  %،82تكرارا ونسبة بلغت  (  41)  وبعدد تكرار بلغ

 فكانت بالمرتبة الثالثة واألخيرة وبعدد تكرارات بلغت (  ال)  أما الفئة   %،18تكرارات ونسبة مئوية بلغت  (  9)
 %.0تكرار ونسبة مثلت ( 0)

 %، 58وبنسبة مئوية بلغت    مبحوثاا (  29)  المرتبة األولى وبتكرار بلغ(  نعم) حتلت الفئة  ا:  الصحفّالمحلية -6
  وأخيرا جاءت الفئة   %،24وبنسبة بلغت    مبحوثاا (  12)  بالمرتبة الثانية وبواقع(  لى حد ماإ)  فيما جاءت الفئة

 %. 18أفراد ونسبة بلغت ( 9) وبتكرار بلغ( ال)
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ونسبة مئوية  (  45)  بالمرتبة األولى وبتكرار بلغ(  نعم)  : جاءت الفئةالفيسّبوكموقعّالتواصلّاالجتماعيّّ -7
  %، 10تكرارات فقط وبنسبة بلغت  (  5)  المرتبة الثانية وبواقع(  لى حد ماإ)  حتلت الفئةابينما    %،90بلغت  

 %. 0وبنسبة ( 0) فجاءت بالمرتبة الثالثة واألخيرة وبتكرار بلغ( ال) أما الفئة

8- ّّ اليوتيوبنشر موقعّ عبرّ الشركةّ الفئة:  فعالياتّ بلغ(  ال)  جاءت  وبتكرار  األولى    مبحوثاا (  22)  بالمرتبة 
( 17)  بالمرتبة الثانية وبمجموع تكرارات بلغ(  لى حد ماإ)  في حين جاءت الفئة  %،44وبنسبة مئوية بلغت  

 %. 22ونسبة مئوية بلغت  مبحوثاا ( 11) بالمرتبة األخيرة وبعدد بلغ( نعم) بينما جاءت الفئة %،34ونسبة 

%،بينما  52ونسبة مئوية بلغت    مبحوثاا (  26)  المرتبة األولى بتكرار بلغ(  ال)  : أحتلت الفئةموقعّاالنستغرام -9
%،أما المرتبة األخيرة  32تكرار ونسبة بلغت  (  16)  بالمرتبة الثانية وبتكرار بلغ(  لى حد ماإ)  جاءت الفئة
 (. 6) %. أنظر الجدول رقم16تكرارات فقط ونسبة مئوية بلغت ( 8) وبتكرار بلغ( نعم)  فكانت لفئة

 

(ّيبينّالوسائلّاالتصاليةّالمستخدمةّمنّقبلّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّالعامةّفيّالشركة6ّجدولّرقمّ)
ّلتحسينّصورتهّا

ّوسيلةّاالتصاّل
ّالّإلىّحدّماّنعم

ّ%ّعالمجمّو
ّ%ّالتكرارّ%ّالتكرارّ%ّالتكرار

التلفزيون المتمثل بالقنوات 
 الفضائية

20 40% 19 38% 11 22% 50 100 

 100 50 %14 7 %52 26 %34 17 ذاعات المحلية اإل

المعارض الدورية للشركة  
والمشاركة في المعارض المحلية  

 والدولية 
49 98% 1 2% 0 0% 50 100 

 100 50 %4 2 %18 9 %78 39 البوسترات واللوحات اإلعالنية

إصدار الكتيبات والمجالت 
 الشهرية والدورية 

41 82% 9 18% 0 0% 50 100 

 100 50 %18 9 %24 12 %58 29 الصحف المحلية 

الفيس ) جتماعيموقع التواصل اال
 بوك( 

45 90% 5 10% 0 0% 50 100 



 

333 

 

Volume: 11, Issue: 4, October-December 2021 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

اليات الشركة عبر موقع  عنشر ف
 اليوتيوب 

11 22% 17 34% 22 44% 50 100 

 100 50 %52 26 %32 16 %16 8 األنستغرامموقع 

 
 

 رابعا: أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل موظفي قسم اإلعالم والعالقات العامة في الشركة. 

الكافيةاّّعدم -1 الماليةّ التخصيصاتّ الفئة:  متالكّ بلغ(  دائما)  حلت  وبتكرار  األولى   مبحوثاا (  34)  بالمرتبة 
وبنسبة    مبحوثاا (  11)  وبعدد بلغ(  أكثر األحيان)  %،بينما حلت بالمرتبة الثانية الفئة68وبنسبة مئوية بلغت  

 %.10( مبحوثون ونسبة بلغت 5) وبتكرار بلغ( أحيانا) %،وجاءت  بالمرتبة الثالثة واألخيرة الفئة22

2- ّّ الفئةقتصاديّداخلّالبلدستقرارّالوضعّاالاعدم بلغبالم(  دائما)  : جاءت  (  41)  رتبة األولى وبعدد تكرار 
بلغت    مبحوثاا  مئوية  الفئة82وبنسبة  األحيان)  %،وحلت  بلغ(  أكثر  وبتكرار  الثانية  مبحوثين  (  7)  بالمرتبة 

 %.4ونسبة بلغت ( 2) وبعدد تكرارات بلغت ( أحيانا) %،وأخيرا جاءت الفئة14ونسبة بلغت 

بالمرتبة األولى وبتكرار  (  دائما)  : حلت الفئةاإلعالمّوالعالقاتّالعامةقلةّالدوراتّالتدريبيةّالخاصةّبقسمّّ -3
  بالمرتبة الثانية وبعدد تكرارات بلغ(  أكثر األحيان)  بينما جاءت الفئة   %،66وبنسبة بلغت    مبحوثاا (  33)  بلغ

 %. 10ونسبة بلغت ( 5) بتكرار بلغ(  أحيانا) وأخيرا حلت الفئة  %،24ونسبة مئوية بلغت  مبحوثاا ( 12)

%  68وبنسبة بلغت    مبحوثاا (  34)  أشار  :عدمّتوفرّالخبراتّالمطلوبةّفيّمجالّاإلعالمّوالعالقاتّالعامة -4
ونسبة  (  9)  بالمرتبة الثانية وبتكرار بلغ (  أكثر األحيان)  بينما جاءت الفئة   ،(  أحيانا)  لى عدم توفر الخبرات إ

لتأتي بالمرتبة  (  دائما)  لى الفئة إ  %14فقط وبنسبة بلغت    مبحوثين(  7)  %،في حين أشار18مئوية بلغت  
 الثالثة واألخيرة. 

الفئةقلةّتعاونّاألقسامّاألخرىّفيّالشركةّمعّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّالعامة -5 بالمرتبة  (  أحيانا)  : جاءت 
بلغ  مبحوثين  وبعدد  بلغت  (  28)  األولى  مئوية  الفئة   %،56ونسبة  أحتلت  المرتبة  (  األحيانأكثر  )  بينما 

  وبعدد مبحوثين بلغ (  دائما)  وأخيرا جاءت الفئة  %،26ونسبة مئوية بلغت    مبحوثاا (  13)  الثالثة وبتكرار بلغ
 %. 18فقط وبنسبة ( 9)

 (. 7) أنظر الدول رقم
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ّ

ّالشركةّ.(ّيبينّأهمّالمعوقاتّوالمشاكلّالتيّتواجهّعملّموظفيّقسمّاإلعالمّوالعالقاتّالعامةّفي7ّ)جدولّ

ّالمعوقاّت
ّأحياناّ ّأكثرّاألحيانّدائماّ 

ّ%ّالمجموع
ّ%ّالتكرارّ%ّالتكرارّ%ّالتكرار

متالك التخصيصات  اّعدم
 المالية الكافية 

34 68 % 11 22 % 5 10 % 50 100 

قتصادي  ستقرار الوضع االاعدم 
 داخل البلد 

41 82 % 7 14 % 2 4% 50 100 

قلة الدورات التدريبية الخاصة  
 بقسم اإلعالم والعالقات العامة

33 66 % 12 24 % 5 10 % 50 100 

عدم توفر الخبرات المطلوبة في  
 مجال اإلعالم والعالقات العامة 

7 14 % 9 18 % 34 68 % 50 100 

قلة تعاون األقسام األخرى في  
الشركة مع قسم اإلعالم  

 والعالقات العامة 
9 18 % 13 26 % 28 56 % 50 100 

 
ا يخص  ناث واتجاهاتهم فيم  راء أفراد عينة البحث من الذكور واإلآالتي قد تتواجد بين    الفروق وللتعرف على  

في  )  محور العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  والجلود مهام  النسيج  لصناعات  العامة  االستعانة  إذ    (الشركة  تم 
المعيا االنحراف  بين  ما  المقارنة  تمت  وبعدها  محددة،  لعينة  التائي  على باالختبار  وذلك  الحسابي،  والوسط  ري 

ياناتها بالتكرار والنسب المئوية، وكانت ( بعد وصف ب9)  أساس أن المحور المختار يعكس خصائص الفرات ال
 .(8) النتائج كما في الجدول

لمحوريبي    (8)  جدول التائي  االختبار  نتائج  في    ن  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  العامة  )مهام  الشركة 
 حسب الجنس.  (نسيج والجلود لصناعات ال
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(ّيبينّنتائجّاالختبارّالتائيّلمحورّانعكاساتّاإلعالنّالتلفزيونيّعلىّقيمّالمشاهدّاالجتماعية13ّّجدولّ)
ّحسبّالجنس

االنحرافّّّالجنّسّالمحــوّر
ّالمعيارّي

الوسطّ
ّالحسابّي

القيمةّالتائيةّ
ّالداللّةّالمحسوبة

الشركة العامة لصناعات  مهام قسم اإلعالم والعالقات العامة في 
 النسيج والجلود 

 75،86 8،48 ذكور
0،649 

 توجد ال
 75،45 8،68 إناث فروقات

 1.98( = 474ودرجة حرية ) 0.05القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة 
 

البالغةاوبعد   التائية  القيمة  الداللة 0،649)  حتساب  الجدولية عند مستوى  التائية  القيمة    ( وهي األكبر من 
ق  (  198)  والتي بلغت   (0،05) ذات دالالت معنوية بين اإلناث والذكور للمحور مما يؤكد على عدم وجود أي فرو 

 المختار.
فروق  هناك  كانت  ما  إذا  ومحور  ولمعرفة  العينة  ألفراد  العلمي  المؤهل  بين  قسم    معينة  اإلعالم )مهام 

( anova test)  االستعانة باالختبار)الفائي(   تم    إذ   (الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والعالقات العامة في  
 .(9) وكانت النتائج كما في الجدول

ّّ(9الجدولّ)
مهامّقسمّاإلعالمّّلمحورّعلميّّالّالمؤهلبينّمستوياتّّاالختبار)الفائي(ّللتعرفّعلىّالعالقةنتائجّّيوضح

ّالشركةّالعامةّلصناعاتّالنسيجّوالجلودوالعالقاتّالعامةّفيّ

ّالمؤهلّالعلميّالمحــوّر
الوسطّ
ّالحسابّي

االنحرافّّ
ّالداللّةّالقيمةّالفائيةّالمعيارّي

مهام قسم اإلعالم والعالقات العامة في  
 الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود 

 10،02 74،01 عدادية اإل

 توجد ال 2.35

 فروقات
 9،49 70،70 البكالوريوس 

 8،01 75،0 الدبلوم 

 9،09 75،01 شهادة عليا

 3.20( =475،4ودرجة حرية ) 0.05القيمة الفائية الجدولية عند مستوى داللة 
ذات داللة بين المؤهل العلمي ومحور )مهام قسم اإلعالم والعالقات   دم بأنه ال توجد فروق ويتضح مما تق

وهي أقل من القيمة الجدولية   (2،35)  بلغت القيمة الفائية  إذ   (الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود العامة في  
 (.3،20) والتي تساوي  (475،4) ودرجة الحرية (0،05) عند مستوى الداللة
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 : النتائج 

في   -1 العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  موظفي  أعداد  في  تقارب  وجود  النسيج  عدم  لصناعات  العامة  الشركة 
  %( 18)  %( بينما بلغت نسبة اإلناث 82)   من حيث نسبة الذكور واإلناث فقد بلغت نسبة الذكور  والجلود

 مما يعني عدم التساوي. 

حيث عدد العاملين في قسم اإلعالم والعالقات   سنة فما فوق( المركز األول من  47)  حتلت الفئة العمريةا -2
 العامة مما يعني أن معظم موظفي هذا القسم من الموظفين القدامى في الشركة وليسوا من فئة الشباب. 

أن معظم موظفي قسم اإلعالم والعالقات العامة هم من أصحاب الخبرة في   أثبتت نتائج الدراسة الميدانية   -3
سنوات فأكثر( مما يعني امتالكهم لمهارات التعامل مع وسائل   8)  رة معظمهمتتجاوز خب   إذ مجال اإلعالم  

 االتصال. 

يالحظ أن أغلب موظفي قسم اإلعالم والعالقات العامة هم من حملة شهادة البكالوريوس ويأتي بعدها حملة   -4
 ظفين. ى أن هذا القسم يضم باألغلبية نخبة متعلمة ومثقفة من المو إلما يشير الشهادات العليا م  

  الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود من أبرز المهام التي يمارسها قسم اإلعالم والعالقات العامة في   -5
الميدانية   الدراسة  وضحت  وبنسبة    وكما  للشركة  إيجابية  صورة  تكوين  على  )العمل  )إقامة   %(، 92هي 

)تصميم وصناعة اإلعالنات    %(،90والبوسترات  )إصدار المطبوعات    %(،90المعارض الخاصة بالسلع  
84.)% 

هتمام من قبل قسم اإلعالم  ا أن هناك عددا من المهام األساسية لم تحظى ب  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية   -6
)إيجاد الحلول المناسبة    %(، 20تجاهات الرأي العام  ا)إجراء البحوث لمعرفة    والعالقات العامة ومن أبرزها

 %(.26اكل التي تواجه الشركة لألزمات والمش

من أهم وسائل االتصال المستخدمة من قبل قسم اإلعالم والعالقات العامة هي)المعارض الدورية والمشاركة   -7
 %(.90)موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك  %(،98في المعارض المحلية والدولية 

الميدانية أن هناك عددا من وسائل  بين   -8 الدراسة  باهتمام كاف من قبل قسم اإلعالم  ت  لم تحظى  االتصال 
وهي  أهميتها  رغم  العامة  المحلية    والعالقات  النت    %(،34)اإلذاعات  شبكة  على  اليوتيوب  )موقع 

 %(. 16%(،)موقع التواصل االجتماعي األنستغرام 22

ا  يعد  -9 على  واضحة  تأثيرات  من  يرافقه  وما  العراق  داخل  االقتصادي  الوضع  استقرار  العامة  عدم  لعالقات 
 باإلضافة إلى عدم امتالك التخصيصات المالية الكافية. 

فروق  -10 وجود  فيم    عدم  العينة  أفراد  من  واإلناث  الذكور  بين  معنوية  دالالت  قسم  ذات  مهام  محور  ا يخص 
 .الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود اإلعالم والعالقات العامة في 

 
اإلعالم   -11 قسم  مهام  محور  يخص  ما  حول  العينة  ألفراد  العلمي  المؤهل  بين  تذكر  فروق  أي  وجود  عدم 

 . الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والعالقات العامة في 
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