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Abstract 

This study intended to identify the role of public relations in building the mental im-
age of academic security institutions. The researcher used ‘content analysis’ as a tool 
for the Directorate Page on social networking sites/ Facebook Page to analyze all pub-
lications for the period from 1/1/2019 to 5/1/2020.

The researcher came out with several results, most notably: an existence of a positive 
role for public relations in the Directorate of Training and Rehabilitation in building 
the mental image of the academic security institutions. Such image is built through 
the use of various means, methods, strategies and persuasion by the public relations. 
Moreover, the Public Relations Department in that Directorate tries in all ways to 
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build a positive image on the academic security institutions. Yet, there are some diffi-
culties facing its work.

At a conclusion of the study, the researcher suggested a set of recommendations, the 
most important of which are: the necessity of allocating a budget that matches the 
work of public relations to build the mental image of academic security institutions; 
emphasizing the importance of conducting specialized courses in public relations for 
public relations workers to develop their proficiencies.

Keywords:Public Relations; Mental Image; Facebook; Academic Security Institutions
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

األمنيــة  للمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  بنــاء  فــي  ودورهــا  العامــة  العالقــات 
انموذجــًا( الداخليــة  وزارة  فــي  والتأهيــل  التدريــب  االكاديمية)هيــأة 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

أنفال غازي موسى
 أ.د.  ناهض فاضل زيدان

مستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور العالقــات العامـــة فـــي بنـــاء الصـــورة الذهنيـــة 
للمؤسســات األمنيــة االكاديميــة، واســتخدمت الباحثــة أداة )تحليــل المضمــون( لصفحــة الهيــأة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي صفحــة الفيــس بــوك لتحليــل جميــع منشــورات للمــدة مــن ٢٠١٩/١/١ 
إلــى٢٠٢٠/5/١. وخرجــت الباحثــة بنتائــج عــدة أبرزهــا: وجــود دور ايجابــي  للعالقــات العامــة فــي 
مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة  للمؤسســات األمنيــة األكاديميــة وتتــم بنــاء هــذه 
الصــورة  مــن خــالل اســتخدم مختلــف الوســائل واالســاليب واالســتيراتيجيات واالســتماالت  مــن قبــل 
العالقــات العامــة، وان قســم العالقــات العامــة فــي الهيــأة يحــاول فــي كل الطــرق بنــاء صــورة ايجابيــة 
عــن المؤسســات األمنيــة االكاديميــة ولكــن هنــاك بعــض الصعوبــات التــي تواجــه عملهــم .وفــي ختــام 
الدراســة أوصــت الباحثــة بجملــة مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة تخصيــص موازنــة تتوافــق مــع 
عمــل العالقــات العامــة لبنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات األمنيــة األكاديميــة، والتأكيــد علــى أهميــة 
عمــل دورات مختصــة فــي العالقــات العامــة للعامليــن فــي العالقــات العامــة لتطويــر مــن قدراتهــم.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العالقات العامة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم العالقات العامة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) العالقات العامة;  الصورة الذهنية; الفيسبوك; المؤسسات االمنية االكاديمية (
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 Introduction مقدمة

تــؤدي العالقــات العامــة دورًا مهمــًا فــي المجتمــع والمنظمــات والمؤسســات، و ُتعــد مــن الوظائــف 
المھمــة فــي المنظمــات الحديثــة ،وذالــك الن تــؤدي دورًا مھمــًا فــي عمليــة االتصــال بيــن المنظمــة 
وجماھيرھــا وتحقــق الفھــم والمصالــح المتبادلــة بينھــم. ،فهــي االداة التــي تعــرف جمھــور المنظمــة 
بفعالياتھــا وانشــطتھة واھدافھــا ،وعلــى ھــذا االســاس تعتبــر العالقــات العامــة نشــاط اتصالــي مھــم 
اليمكــن االســتغناء عنھــا فــي المؤسســات، ســواء جمھــور خارجــي او داخلــي وجمھــور الداخلــي يعنــي 

العامليــن فــي المؤسســة والخارجــي ھــم المســتفيدين مــن المؤسســة.
تــؤدي العالقــات العامــة الناجحــة دورًا مهمــًا  فــي بنــاء الصــورة المجيــدة للمؤسســة وبــذل كل مــا 
فــي وســعها لتكويــن صــورة ذهنيــة جيــدة بيــن الجماهيــر، بأســتخدام كافــة وســائل واالســاليب االتصاليــة 
لحمايتهــا مــن كافــة التهديــدات والمخاطــر مهمــا كان شــكلها،وبذالك تشــكل  أداة للتواصــل واالتصــال 
والتفاعــل اإليجابــي داخــل وخــارج المؤسســة، حيــث أن نجــاح المؤسســة ال يعتمــد علــى مــا تحققــه إذا 
فشــلت فــي إبــراز تلــك اإلنجــازات للفئــة المســتهدفة مــن جمهورهــا وأولئــك. مــع مننتعامــل. وإذا كانــت 
العالقــات العامــة ضــرورة مطلقــة فــي المؤسســات عمومــًا، فهــي أكثــر مــن ذلــك بالنســبة لألجهــزة 
األمنيــة، التــي ال تحظــى طبيعــة وظيفتهــا عــادًة بالقبــول والــود الــذي تتمتــع بــه أي  مؤسســةأخرى ، 
ألن أفــراد األمــن يتصرفــون بنــاًء علــى أوامــر فــي شــكل واقعــي. نظــًرا ألن إدارة العالقــات العامــة هــي 
المســؤولة عــن خلــق عالقــة متبادلــة للتواصــل والتفاهــم والقبــول والتعــاون بيــن المؤسســة وجمهورهــا ، 
فمــن الضــروري اســتخدام هــذا الــدور البنــاء لخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة للمواطنيــن حــول  المؤسســات 
لديهــا.  لهــذه المؤسســات وجعلهــا مألوفــة  الشــرعية الالزمــة  األمنيــة األكاديميــة ،وتقويتهــا وخلــق 
لذلــك، تســعى العالقــات العامــة إلــى  بنــاء صــورة ذهنيــة مميــزة فــي ذهــن الجمهــور، مركــًزا فــي ذهــن 
الجمهور يختلف عن الواقع الفعلي  للمؤسسة، دون خداع أو تزييف. والتمسك بالصدق والصراحة 
والوضــوح، وهــي مبــادئ أساســية اتفقــت عليهــا جميــع مواثيــق العالقــات العامــة عبــر المجتمعــات.

اإلطار المنهجي 

اواًل: مشــكلة البحــث
تتمثــل فــي عــدم معرفــة دور العالقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات األمنيــة 

األكاديميــة، ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالتســاؤالت العلميــة اآلتيــه:
 ما الوسائل االتصالية المستخدمة لبناء الصورة الذهنية في المؤسسات األمنية االكاديمية؟

 ماهي نشاطات العالقات العامة في المؤسسات األمنية االكاديمية؟
 ماهي االستماالت واالستراتيجيات المستخدمة لبناء الصورة الذهنية في المؤسسات األمنية االكاديمية؟
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ثانياً: اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق االهداف العلمية اآلتية:
 معرفــة دور العالقــات العامــة فــي هيــأة التدريــب والتأهيــل فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات 

األمنيــة االكاديميــة.
 معرفــة ماهــي الوســائل االتصاليــة المســتخدمة مــن قبــل إدارة العالقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة 

الذهنيــة للمؤسســات االمنيــة االكاديميــة.
 معرفة ماهي االســتراتيجيات واالســتماالت المســتخدمة من قبل ادارة العالقات العامة في بناء 

الصــورة الذهنيــة للمؤسســات االمنيــة االكاديمية.

ثالثاً: مجتمع البحث

ويقصد بمجتمع البحث هو جميع مفردات البحث.
تمثــل مجتمــع البحــث جميــع المنشــورات الخاصــة بمديريــة التأهيــل والتدريــب فــي الفيــس بــوك، 
وهــي الصفحــة الرســمية  للمديريــة وتســتخدم مــن قبــل قســم العالقــات العامــة لنشــر جميــع المعلومــات 

واالخبــار والنشــاطات التــي تخــص المديريــة

رابعاً: عينة البحث

شــملت عينــة البحث)تحليــل المضمــون( منشــورات صفحــة مديريــة التدريــب والتأهيــل علــى 
)الفيــس بــوك( خــالل فتــرة زمنيــة مــن 2019/1/1 الــى  2020، بأســلوب الحصــر الشــامل  لهــدف 

تحليــل المــواد المنشــورة فــي الصفحــة.

خامســًا: نــوع البحث
 يعــرف المنهــج:  الطريــق المــؤدي ِإلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة مجموعــة 
مــن القواعــد العامــة تهيمــن علــى ســير العقــل وتحديــد عملياتــه للوصــول ِإلــى نتيجــة معلومــة. )عبــد 

الحميــد، ٢٠٠٠، صفحــة ١8(
ولمعرفــة دور العالقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي وزارة الداخليــة وأســاليبها 
فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات األمنيــة األكاديميــة واعتمــدت  الباحثــة فــي هــذا الدراســة علــى 
المنهــج الوصفــي  التحليلــي وهــو أنســب المناهــج العلميــة  للدراســات الوصفيــة فــي مجــال الدراســات  

اإلعالميــة للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عــن الظاهــرة. )محمــد، ٢٠٠6، صفحــة ١47(.
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سادساً: أدوات البحث

استخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون
تــم إعــداد اســتمارة تحليــل المضمــون كأداة لتحليــل منشــورات صفحــة الفيــس بــوك التابــع لمديريــة 
التدريــب والتأهيــل مــع تحليــل أبــرز فئــات الشــكل والمضمــون أي )مــاذا قيــل( و)كيــف قيــل( لتحديــد 
فئــات االســتماالت واالســتراتيجيات المســتخدمة ومضمــون المــادة المنشــورة وتحديــد التفاعــل فــي 

الصفحــة وكذلــك الخدمــات المقدمــة مــن قبــل قســم العالقــات العامــة.
وشــملت إجــراءات الدراســة بنــاء اســتمارة خاصــة لجمــع البيانــات المطلوبــة مــن وحــدات 
وفئــات التحليــل والتــي تعــد مــن أكثــر األدوات اســتخدامًا فــي الدراســات التحليليــة، وقامــت الباحثــة 
ببنائهــا بحســب مضمــون ونوعيــة العينــة موضــع الدراســة، وباالطــالع علــى نمــاذج مشــابهة مــن 
اســتمارات تحليــل المضمــون لصفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، وباالســتناد ِإلــى كتــاب مناهــج 
البحــث اإلعالمــي« مزاهــرة )٢٠١4( لتعريــف وحــدات وفئــات التحليــل، لتحقيــق درجــة عاليــة مــن 

الموضوعيــة والدقــة فــي اســتخراج النتائــج.

سابعاً: مجاالت البحث

 المجال الزماني: تم اجراء الدراسة الميدانية في المدة من)2022/1/15(الى )2022/5/20(  
حيث شملت هذه المدة  بناء االستمارة وتحليل البيانات.

 المجال المكاني: تحدد المجال المكاني ضمن مدينة بغداد في وزارة الداخلية هيأة التدريب والتأهيل.

ثامناً: مصطلحات البحث والمفاهيم

 العالقــات العامــة: هـــي وظيفــة اإلدارة المســتمرة والمخططـــة والتـــي تســـعى بهـــا المؤسســات 
والمنظمــات الخاصــة والعامــة لكســب تفاهــم وتعاطــف وتأييــد الجماهيــر التــي تهمهــا والحفــاظ علــى 

اســتمرار هــذا التفاهــم والتعاطــف والتأييــد. )الحــالق، 2020، صفحــة 21(
وكمــا تعــرف العالقــات العامــة علــى أنهــا الجهــود المقصــودة المســتمرة والمخططــة التــي تقــوم 
بهــا اإلدارة أو المؤسســة والتــي تهــدف ِإلــى الوصــول ِإلــى التفاهــم المطلــوب والمتبــادل والعالقــات 
الســليمة بيــن المؤسســة وجماهيرهــا التــي تتعامــل معهــا فــي الداخــل والخــارج عــن طريــق النشــر 
واإلعــالم واالتصــال الشــخصي بحيــث يتحقــق فــي النهايــة التوافــق بيــن المؤسســة وبيــن الــرأي العــام. 

)قنديــل، ٢٠١6، صفحــة ١4(
 الصــورة الذهنيــة: الصــورة الذهنيـــة هـــي »انطبــاع يترســخ فــي ذهــن الفــرد نتيجــة موقــف معيــن 
أو حادثــة شــاهدها بنفســه أو مشــكلة أثــرت فــي مجــرى حياتــه، حيــث تختــزن معلومــات عــن ذلــك 
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الحــدث فــي ذاكرتــه ويســتدعيها ويســتخدمها فــي تفســير المواقــف المســتقبلية وتبريرهــا« 
 المؤسســة: يطلق لفظ المؤسســة على كل تنظيم هادف لجماعة من الناس يقصد منه تحقيق 

أغراض واضحة ومحددة. )علي، 2018، صفحة 24(
 المؤسسات األمنية: هي الجهة الرسمية المسؤولة عن القيام بواجبات منع الجريمة ومكافحة 
الدولــة جميــع  تســتخدم  بحيــث  االجتماعــي،  واالســتقرار  والنظــام  األمــن  علــى  والحفــاظ  الجريمــة 
اإلمكانــات البشــرية والميكانيكيــة والماديــة لتحقيــق هــذا األمــن. بغــض النظــر عــن مــدى قوتهــا، ال 
يمكنهــا أداء واجباتهــا بالكامــل دون التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع«. )عــالء الديــن، 2020، صفحــة 13(.

االطار النظري

أوَّاًل: مراحــل بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة
يمــر بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة بعــدة مراحــل تســاهم العالقــات العامــة مســاهمة كبيــرة 
ــة فــي كل مرحلــة مــن مراحلهــا، ويذكــر الباحثــون فــي مجــال العالقــات العامــة ثالثــة مراحــل  وفعال

أساســية فــي عمليــة بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة وهــي:
 مرحلة خلق الصورة: هذه هي المرحلة األولى من عملية بناء الصورة الذهنية. ُتعد هذه مرحلة 
صعبة؛ ِإْذ ِإّن لدى الجماهير شكوك حول ما ال يعرفونه، ويجب على المؤسسة أن تتبنى استراتيجيات 
اتصال فعالة لتشــكيل صورتها وتحســين قدرة كادرها في مختلف اإلدارات، وخاصة قســم العالقات 
العامــة لتوليــد المعلومــات. الــذي يبنــي صــورة إيجابيــة عــن المؤسســة. وهنــا تنعكــس وظيفــة العالقــات 
العامــة فــي هــذه المرحلــة فــي إعــداد المعلومــات اإلعالميــة مثــل اإلعالنــات، وشــرح اســتراتيجية عمــل 
المؤسســة، وشــرح خطوات العمل، بحيث يمكن أن يرى الجمهور المحتوى المعروض فتبدأ تتشــكل 
الصــورة الذهنيــة فــي ذهنــِه بنــاًء علــى مــا تــم عرضــه. )بــركات و معــزوزي، 2017، صفحــة 74(

 مرحلــة المحافظــة علــى الصــورة: بعــد مرحلــة بنــاء الصــورة، تســعى العالقــات العامــة جاهــدة 
للحفــاظ علــى الصــورة الذهنيــة الراســخة ومنعهــا مــن التزييــف أو التضليــل وهــذه العمليــة تتطلــب 
أتصــال مواجهــي )مباشــر( مــع جمهــور المؤسســة، بهــدف معرفــة ردود أفعالهــم ومعرفــة ارائهــم، 
وبالتالــي معرفــة ِإَذا مــا تعرضــت صــورة المؤسســة للخطــر وتفــادي الخطــر، والمحافظــة علــى صــورة 

ايحابيــة دائمــة. )حجــاب، 2007، صفحــة 189(
 مرحلــة اســتعادة الصــورة: هــذه المرحلــة هــي عندمــا تقــع المؤسســة فــي أزمــة إضــرار بســمعتها 
فــي ذهــن  الــذي يتطلــب مــن رئيــس المؤسســة اســتعادة صورتهــا اإليجابيــة  بشــكل عــام، األمــر 
الجمهــور وتصحيحهــا مــرة ُأخــرى، ألنــه ِإَذا بقيــت الصــورة علــى هــذه الحالــة، فــإنَّ جمهــور المؤسســة 
ســوف تكــون األرض حتمــا ســوف تفلــت منهــا وتتحــول ِإلــى مؤسســة ُأخــرى. فــي هــذه المرحلــة، 
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تطــور المنظمــة اســتراتيجية اتصــال الســتعادة صورتهــا اإليجابيــة والبنــاء علــى صورتهــا األولــى. أو 
االندمــاج مــع مؤسســات ُأخــرى )وصــور( مرحلــة التعافــي، والتــي تحــدث عندمــا تكــون المنظمــة فــي 
أزمــة، وال تمــر جميــع المنظمــات بهــذه المرحلــة. فــي هــذه المرحلــة، يجــب علــى المنظمــة تطويــر 
اســتراتيجية للتعافــي، وفــي حالــة نجــاح المنظمــة فــي اســتعادة صورتهــا االيجابيــة، فإنهــا تعمــل علــى 
الحفــاظ عليهــا مــن جديــد، وفــي حالــة الفشــل فــإنَّ المؤسســة تعمــل علــى إعــادة تشــكيل نفســها، أو 

تغييــر اســمها أو االندمــاج مــع مؤسســات ُأخــرى.
مــن أزمــة، وليــس كل  المنظمــة  تعانــي  تحــدث عندمــا  الصــورة: وهــي   ومرحلــة اســتعادة 
المنظمــات تمــر بهــذه المرحلــة وفــي هــذه المرحلــة البــد مــن أن تقــوم المنظمــة بصياغــة إســتراتيجية 

الســتعادة صورتهــا. )خليــل، 2000، صفحــة 74(

ثانيــًا: أهميــة دور العالقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات:
وتتمثل أهمية الدور الذي تؤديه العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية فيما يأتي:

 بناء صورة ذهنية مناســبة وانطباع مناســب عن المؤسســة لدى األفراد والمنظمات اأُلخرى في 
المجتمع، وبالتالي توفير جو إيجابي يمكن للمؤسسة من خالله ممارسة وظائفها اإلنتاجية أو الخدمية.

 تصحيح االنطباعات الســلبية لدى المعجبين عن المعلومات، ربما من خالل التضليل بهدف 
استعادة ثقة الجمهور. )جودة، 1997، صفحة 18(

 الترويج لمسؤوليات المسؤولية االجتماعية للمنظمة تجاه المجتمع المحيط بها، انطالقًا من إدراك 
مدرسة العالقات العامة أن هذه المسؤوليات هي أهمية أنشطة المنظمة. )كافي، 2016، صفحة 75(
 زيــادة ثقــة الجمهــور فــي الصحــة الماليــة للمنظمــة وبنــاء الثقــة العامــة فــي المنظمــة والدعــم العــام 

للمنظمــة. )محمــود، 2008، صفحة 60(

ثالثــًا: اســتراتيجيات بنــاء الصــور الذهنية
تقسم استراتيجيات الصورة الذهنية للمؤسسات ِإلى: )كردي، 2011، صفحة 21(

رابعًا: أهداف العالقات العامة بالمؤسسات األمنية على: )أبو العينين، 2015، صفحة 14(:
 التوعيــة واإلرشــاد واإلعــالم : أي إعــالم المواطــن بأوجــه النشــاط الحكومــي بغــرض خلــق 

المواطــن الواعــي والمشــارك والمســاهم برأيــه ورضــاه عــن نشــاط حكومتــه.
 كســب رضــا الجمهــور وتأييــد سياســته: وهــذا يحتــاج ِإلــى حمــالت إعالميــة توضيحيــة للشــرح 
واالســتئناس بــآراء الجمهــور قبــل إقــرار الخطــة أو السياســة والتــي تســاهم فــي قبولهــا عنــد وضعهــا.

 معرفــة الــرأي العــام فيمــا يختــص بتقييمــه لمســتوى األداء العــام للخدمــات والعمــل علــى تلبيــة 
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طلباتــه قــدر اإلمــكان علــى أن ال تتعــارض تلــك الطلبــات مــع المصالــح العامــة للدولــة.
 دحض الشائعات والحمالت المغرضة بإبراز الحقائق والمكاشفة.

 االهتمــام بشــؤون موظفيهــا وتهيئــة الظــروف المناســبة والصحيــة للعمــل لهــم ومراعــاة العالقــات 
اإلنســانية واالجتماعيــة.

اإلطار الميداني

)عــرض نتائــج اســتمارة تحليــل المضمون(
ويســعى تحليــل المضمــون ِإلــى وصــف عناصــر المضمــون وصفــًا كامــاًل، وتعتمــد الدراســة 
علــى تقســيم هــذا المضمــون ِإلــى وحــدات أو فئــات أو عناصــر معينــة، حتــى يتــم القيــام بدراســة كل 
عنصــر أو فئــة منهــا وحســاب التكــرار الخــاص بهــا ويتــم ذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى التســجيل 
والعــد، واعتمــدت الباحثــة علــى معرفــة طبيعــة النشــاطات المســتخدمة مــن قبــل قســم العالقــات فــي 
المديريــة بحســب الموضــوع أو الهــدف الــذي يخــص المنشــورات التــي تضمنتهــا الدراســة، إضافــة 
ِإلــى تحديــد نســبة الــردود والمشــاركات واإلعجابــات الخاصــة بهــذه المنشــورات، لذلــك تــم جمــع هــذه 
المنشــورات وحفظهــا واالطــالع علــى مضمونهــا للمقارنــة بينهــا وعــرض محتوياتهــا التــي شــملت 
صــور متعــددة أو تصاميــم مختلفــة لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة والتوصــل ِإلــى نتائجهــا. واشــتملت 
التواصــل  والتأهيــل عبــر موقــع  التدريــب  الخاصــة بصفحــة مديريــة  المضمــون  تحليــل  إجــراءات 
االجتماعــي )فيســبوك( التــي تهــدف الباحثــة مــن خاللهــا ِإلــى احصــاء المنشــورات وتحليــل مضمونهــا 
لمعرفــة دور العالقــات العامــة القائمــة علــى إدارة هــذه الصفحــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات 
األمنيــة األكاديميــة واقتصــرت الدراســة علــى فئــة تحليــل المضمــون الخاصــة بعينــة الدراســة والتــي 
شــملت )743( منشــور خالل المدة التي حددتها الدراســة، ِإْذ الحظت الباحثة بأن عدد المنشــورات 

علــى صفحــة الدراســة يصــل حوالــي مــن )١-٢( منشــور يوميــًا.

ل: المتعلقة بالمضمون)ماذا قيل( وتشمل الفئات اآلتيه : الجزء األوَّ

1. فئة النوع االجتماعي المستهدف في الصفحة:

جدول )1( فئة النوع االجتماعي المستهدف في الصفحة

ت فئة	النوع2.	 التكرار3.	 النسبة4.	 المرتبة5.	 	.6

1 ذكر7.	 	.80 	.9- 	.10	.11
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2 أنثى12.	 	.130 	.14- 	.15	.16

3 كالهما17.	 	.18100 	.19100	%	 األولى20.	 	.21

المجموع 	.22743 	.23100 	.24	.25

     ُتشــير النتائج الواردة في الجدول أعاله ِإلى أن المحتوى الذي تســتخدمه العالقات العامة عبر 
صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك يســتهدف الذكــور واإلنــاث معــًا، فلــم يتــم رصــد أي منشــور خــاص 
بالذكــور أو اإلنــاث بــل كانــت المنشــورات موجهــة لــكال الجنســين، وباآلتــي فــإنَّ المحتــوى الــذي يبنــي 
قســم العالقــات العامــة عبــر صفحــة المديريــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( يســتهدف 
النــوع االجتماعــي )ذكــر وأنثــى( بنســبة ١٠٠%، أي أن الدائــرة كمؤسســة أمنيــة فــي منشــوراتها 
تســتهدف كال الجنســين بذات الدرجة، ويبدو للباحثة أن قســم العالقات العامة في المديرية حريص 

علــى بنــاء صــورة ذهنيــة لــكال الجنســين.
٢. فئة مضمون المادة المنشورة:

جدول )2( فئة مضمون المادة المنشورة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	مضمون	المادةت
األولى41255.4إخباري1
الثانية13017.5تعليمي2
الثالثة12317.4إرشادي3
الرابعة7811.5أكثر	من	مضمون4

	%	743100المجموع

    النتائــج اشــرات ِإلــى أن  % 55.4مــن منشــورات المديريــة علــى صفحــة الفيــس بــوك مضمونهــا 
إخبــاري، وتبيــن النتيجــة أن قســم العالقــات العامــة مهتــم بأخبــار الجمهــور بجميــع فعاليــات ونشــاطات 
المديريــة، وهــذا يبنــي صــورة ذهنيــة عــن المديريــة لــدى الجمهــور، تالهــا مــن مضاميــن المنشــورات 
احتلــت المرتبــة الثانيــة هــي تعليميــة بنســبة  % ١7.5 وتالهــا أكثــر مــن خيــار للمضاميــن وهــي 

حصلــت علــى أقــل النســب بنســبة % 5.١١. 
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3. فئة االستراتيجيات المستخدمة في المنشورات:
جدول )3( فئة االستراتيجيات المستخدمة في المنشورات

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	االستراتيجياتت
األولى52170.1استراتيجية	اإلعالم1
الثانية13118.0استراتيجية	االقناع2
الثالثة618.0استراتيجية	الحوار3
الرابعة304.0لم	يستخدم	أي	استراتيجية4

	%	743100المجموع

   أشــارت النتائــج ِإلــى أن %  7٠.٠ مــن منشــورات قســم العالقــات العامــة عبــر صفحــة المديريــة علــى 
الفيســبوك كانــت تســتخدم اســتراتيجية اإلعــالم ممــا يعنــي أنهــا تنســجم وفكــرة االتصــال مــن طــرف 
واحــد؛ ِإْذ إنَّ هــذه المنشــورات تهــدف ِإلــى إعــالم الجمهــور باألنشــطة أو الفعاليــات التــي تقدمهــا 
المديريــة أو تقديــم المعلومــات التــي تهــم الجمهــور مثــل موعــد دورة أو غيــر ذلــك، ممــا يؤكــد علــى 
حــرص العالقــات العامــة فــي المديريــة علــى تقديــم جميــع األخبــار التــي تفيــد الجمهــور، األمــر الــذي 
يســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لديهــم، تالهــا المنشــورات التــي تعتمــد علــى اســتراتيجية االقنــاع 

بنســبة١8.٠%، ثــم المنشــورات المعتمــدة علــى اســتراتيجية الحــوار بنســبة٠.%8.
4. فئة االستماالت المستخدمة:

جدول )4( فئة االستماالت المستخدمة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	نوع	االستماالتت
األولى27737.3عاطفية	عقالنية1
الثانية21929.4العاطفية2
الثالثة14520.0العقالنية3
الرابعة8712.0لم	تستخدم	أي	استمالة4
الخامسة152.0التخويف5

	%	743100المجموع

   اعتمــد قســم العالقــات العامــة اعتمــدت علــى االتصــال اإلعالمــي أو اإلخبــاري والــذي كان يهــدف 
ِإلى األخبار عن أنشطة وخدمات المديرية ِإْذ اعتمدت على االتصال اإلقناعي بصورة واضحة من 
خالل منشوراتها والذي يهدف للتأثير على سلوك واتجاه الجمهور، ويشمل المنشورات التي تعلقت 
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بموضــوع الخدمــات واألنشــطة المقدمــة ومواعيدهــا باإلضافــة ِإلــى فعاليــات تقــوم بهــا المديريــة، فكانت 
أغلــب المنشــورات تهــدف ِإلــى إقنــاع الجمهــور بهــا وبخدماتهــا، فاســتخدمت االســتماالت العاطفيــة 
والعقالنيــة معــًا بنســبة37.٢%، فيمــا شــكلت االســتماالت العقالنيةنســبة٢٩.4.%، تالهــا االســتماالت 
العاطفيــة بنســبة ٢٠.٠% مــن المنشــورات، ويبــدو أن العالقــات العامــة توظــف االســتماالت العقالنيــة 
بنســبة عاليــة كاســتراتيجية إقناعيــة فــي بنــاء المحتــوى للجمهــور، وهــذا التوظيــف لربمــا يكــون مــن 
أنجــح األســاليب المســتخدمة للتأثيــر علــى المتلقــي وجذبــه للمحتــوى، إذ يعمــل هــذا التوظيــف علــى 

إثــارة حاجاتــه النفســية واالجتماعيــة.
5. فئة الموضوعات التي يتم تناولها في صفحة المديرية

جدول )5( فئة الموضوعات التي يتم تناولها في صفحة المديرية

المرتبةالنسبةالتكرارفئة الموضوعاتت
األولى36749.3موضوعات	نشاطات	وفعاليات	المديرية1
الثانية19826.6موضوعات	إخبارية2
الثالثة13518.16موضوعات	إنسانية3
الرابعة436.8موضوعات	دينية4

	%	743100المجموع

  النتائــج فــي الجــدول أعــاله ُتبيــن أن  % 4٩.3 مــن منشــورات مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي وزارة 
الداخليــة العراقيــة علــى صفحــة الفيــس بــوك تخــص نشــاطات وفعاليــات المديريــة واحتلــت المرتبــة 
األولــى، وتليهــا الموضوعــات اإلخباريــة بنســبة  % ٢6.6 مــن موضوعــات المنشــورة فــي صفحــة 
المديريــة واحتلــت المرتبــة الثانيــة، وبعدهــا الموضوعــات الدينيــة بنســبة  % ١8.١6،ومــن خــالل تحليــل 
مضمــون الموضوعــات المنشــورة فــي الصفحــة تبيــن أن العالقــات العامــة تركــز علــى نشــر نشــاطات 
وفعاليــات المديريــة بنســبة كبيــرة تحــاول بنــاء صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المديريــة للجمهــور مــن خــالل 

ذلــك، والشــكل اآلتــي ُيوضــح النســب كمــا يأتــي:
6. فئة نشاطات وفعاليات العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية المديرية:

جدول )6(  فئة نشاطات وفعاليات العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية المديرية

المرتبةالنسبةالتكرارنشاطات	وفعاليات	المديريةت
األولى15821.26الدورات1
الثانية11215.07الزيارات2
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الثالثة8711.7احتفاالت3
الرابعة7810.50اجتماعات4
الخامسة547.26ورشات	العمل5
السادسة456.05مواساة6
السابعة354.73تهاني7
الثامنة283.76إصدار	المطبوعات8
التاسعة182.42الحمالت	التوعوية9

العاشرة12817.230أُخرى10
	%	743100المجموع

  النتائــج ُتبيــن فــي الجــدول أعــاله أن  % ٢١.٢6 مــن نشــاطات العالقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب 
والتأهيــل تركــز علــى الــدورات وتكــون الــدورات منظمــة بحســب جــدول ســنوي لكافــة فــروع األكاديميــة فــي 
العــراق عامــة وتتــم مراقبــة جــدول واوقــات اقامــة الــدورات مــن قبــل قســم العالقــات العامــة فــي المديريــة، 
وبعدهــا تركــز نشــاطات العالقــات العامــة علــى الزيــارات ِإْذ حلــت المرتبــة الثانيــة مــن نشــاطات المديريــة 
 % 15.07 والزيــارات هــي تكــون خارجيــة مــن خــارج العــراق ِإلــى المديريــة وداخليــة أيضــًا، وبعــده المرتبــة 
الثالثــة احتلــت االحتفــاالت بنســبة  % ١٠.5٠مــن نشــاطات المديريــة ِإْذ ركــزت علــى اقامــة حفــالت 
التخــرج لطــالب األكاديميــة ولخريجــي الــدورات وايضــًا تكريــم المتميزيــن وهــذا يريــم صــور ذهنيــة ايجابيــة 

عــن المؤسســات األمنيــة األكاديميــة.

الجزء الثاني: المتعلق بالشكل)كيف قيل( ويشمل الفئات اآلتية:

1. فئة البيانات التعريفية للتعريف بالمديرية على صفحة )الفيسبوك(:
جدول )6( فئة البيانات التعريفية للتعريف بالمديرية على صفحة )الفيسبوك(

غير	متوفرمتوفرفئة	البيانات	التعريفيةت

نعمالصورة	الشخصية1
نعمصور	الغالف2
نعممتابعين	الصفحة3

كالتوثيق	الصفحة4

نعمالعلم	العراقي5
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نعمرمز	المديرية6

نعمرمز	الوزارة7

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن البيانــات التعريفيــة الخاصــة بالمديريــة فــي صفحــة )الفيســبوك( ِإْذ أكتفــو 
بعــرض صــورة تحمــل اســم المديريــة باللغــة العربيــة واالنجليزيــة وكذلــك رمــز الخــاص بالمديريــة وهــو 
نفــس رمــز وزارة الداخليــة رأس النســر وأســفله ســيفين وســعفتين اضافــة ِإلــى صــورة كتــاب بداخــل النســر 
 )Cover(وهــذا يــدل علــى انهــم مؤسســة أكاديميــة تعليميــة، وكذلــك أيضــًا صــورة الغــالف أو ماتســمى
ِإْذ كانــت باللــون االســود وتحتــوي علــى العلــم العراقــي ورمــز المديريــة ورمــز الــوزارة واســم المديريــة)وزارة 
الداخليــة وكالــة الــوزارة للشــؤون اإلداريــة والماليــة مديريــة التدريــب والتأهيــل( لتعريــف الجماهيــر بأنفســهم 
وتذكيرهــم، وبلــغ عــدد متابعيــن الصفحــة)40( الــف متابــع. و أخيــرًا أن صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك 
لــم تحتــوي علــى عالمــة التوثيــق الزرقــاء؛ ِإْذ إنَّ اهميــة التوثيــق تعــّد مهمــا بالنســبة للمؤسســات الرصينــة 
ألنــه يــدل علــى رســميتها، ويعطــي صــورة ذهنيــة للجماهيــر ايجابيــة بأنهــا مؤسســة قويــة وذات تأثيــر 
ألنَّ عمليــة التوثيــق الحســاب عمليــة صعبــة لــم تحصــل بســهولة اال اذا كان الحســاب مؤثــر أو يحصــل 

علــى صفحــة رســمية عالميــة.
2. فئة اللغة المستخدمة في منشورات الصفحة:

جدول )7( فئة اللغة المستخدمة في منشورات الصفحة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	نوع	اللغةت
األولى	%	743100اللغة	العربية1
0اللغة	االنجليزية2
0كالهما3

743المجموع

تبيــن النتائــج ِإلــى أن قســم العالقــات العامــة فــي المديريــة عبــر صفحتــه فــي الفيــس بــوك كانــت 
تســتخدم اللغــة العربيــة فقــط فــي كتابــة المحتــوى فــي كل المنشــورات والســبب ألنَّ نشــاطاتهم بالدرجــة 

األســاس تســتهدف الجمهــور العراقــي. 
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4. فئة نوع المنشور في الصفحة:
جدول )8( فئة نوع المنشور في الصفحة

المرتبةالنسبةالتكرارنوع	المنشورت
األولى70294.4منشور	ذاتي1
--0منشور	روابط2

الثانية416.0منشور	مشاركة3

743100المجموع

    ُتشــير النتائــج الــواردة أعــاله ِإلــى أن ٩4.4 هــي منشــورات ذاتيــة فــي الصفحــة واحتلــت المرتبــة 
األولــى وبعدهــا منشــورات مشــاركة بنســبة6.٠بالمرتبة الثانيــة:

6. فئة الوسائط المستخدمة في المنشور:
جدول )9(  فئة الوسائط المستخدمة في المنشور

المرتبةالنسبةالتكرارنوع	الوسائطت
الخامسة81.0صورة1
الرابعة91.2فديو2
الثالثة122.1نص3
األولى67091.1صورة	مع	نص4
الثانية445.9فديو	مع	نص5

	%	743100المجموع

   ُتشير النتائج ِإلى أن قسم العالقات العامة في مديرية التدريب والتأهيل عبر صفحة الفيس بوك 
يعتمــد بدرجــة كبيــرة فــي المنشــورات علــى النــص مــع الصــورة احتــل المرتبــة األولــى بنســبة٩٠.١ ومــن 
ثــم اعتمــدت علــى نــص مــع فديــو فــي المنشــورات بنســبة5.٩ احتلــت المرتبــة الثانيــة وتالهــا تعتمــد 
علــى النــص فقــط بنســبة١.6احتل النــص المرتبــة الثالثــة والشــكل اآلتــي ُيوضــح النســب كمــا يأتــي:
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7. فئــة أشــكال تفاعــل الجمهــور فــي الصفحــة مــع مضمون المنشــور وتشــمل:
1. فئة تفاعل باالعجاب:

جدول )10( فئة تفاعل باالعجاب
المرتبةالنسبةالتكرارفئة	التفاعلت
األولى1500-20041255.4
الثانية2199-10021629.0
الثالثة349-18512.3
الرابعة499-50304.0

	%	743100المجموع

     ُتشــير النتائــج فــي الجــدول أعــاله ِإلــى أن نســبة االعلــى مــن المنشــورات فــي صفحــة المديريــة 
عبــر الفيــس بــوك تحصــل اعجابــات مــا بيــن)5٠٠-٢٠٠( بنســبة55.4 احلــت المرتبــة األولــى ومــن 
بعدهــا مــن)١٩٩-١٠٠( بنســبة٢٩.٠ احتلــت المرتبــة الثانيــة وتالهــا مــن)٩٩-5٠( احتلــت المرتبــة 
الثالثــة بنســبة١٢.3 وأقــل تفاعــل فــي المنشــورات كان أقــل اعجــاب مــن4٩-١( بنســبة4.٠،وتبين 
النتائــج أن متابعتــه وتفاعــل الجمهــور للصفحــة وهــذا يــؤدي ِإلــى بنــاء صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن 

المؤسســات األمنيــة األكاديميــة وكســب متابعــة الجمهــور لهــم.
2. فئة التفاعل في التعليقات:

اعتمدت الباحثة في تحليل المضمون الخاص بمنشــورات صفحة المديرية على الفيســبوك 
علــى تحديــد مســتوى اهتمــام الجمهــور بالتعليــق علــى المنشــورات الــوارد عبــر صفحــة المديريــة وكانــت 

النتائــج كمــا يأتي:
جدول )11(  فئة التفاعل في التعليقات

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	التعليقاتت
األولى199-5026736.0
الثانية249-1022430.1
الثالثة31000-50014720.0
الرابعة4499-10014720.0

	%	00		7431	المجموع

      ُتشــير النتائج الواردة في الجدول أعاله ِإلى أن النســبة األعلى من منشــورات العالقات العامة 
عبــر صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك تحصــل علــى تعليقــات تتــراوح مــا بيــن)5٠-٩٩( تعليــق 
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بنســبة36.٠%، ثــم تالهــا التــي تحصــل علــى )١٠- 4٩ تعليــق( بنســبة3٠.١%، تالهــا التــي تحصــل 
علــى )5٠٠- ١٠٠٠تعليــق( بنســبة % ٢٠.٠ بينمــا كانــت أقــل نســبة مــن المنشــورات تحصــل علــى 
)١٠٠-5٠٠ تعليــق( وذلــك بنســبة١4.٠% مــن المنشــورات، وتشــير هــذه النتيجــة ِإلــى ارتفــاع اهتمــام 

الجمهــور بالتعليــق علــى المنشــورات والتفاعــل معهــا، والشــكل .
5. فئة تفاعل قسم العالقات العامة مع تعليقات الجمهور:

جدول )12( فئة تفاعل قسم العالقات العامة مع تعليقات الجمهور

المرتبةالنسبةالتكرارفئة	التفاعلت

األولى70194.3يوجد	تفاعل1

الثانية426.0اليوجد	تفاعل2

	%	743100المجموع

    ُتشــير النتائــج فــي الجــدول أعــاله ِإلــى أن قســم العالقــات العامــة فــي المديريــة تهتــم بالتفاعــل مــع 
ردود وتعليقــات الجمهــور علــى منشــوراتها فــي صفحــة الفيــس بــوك ِإْذ بلغــت نســبة المنشــورات الــذي 
عليهــا ردود مــن قبــل قســم العالقــات العامــة % ٩4.3 وهــي نســبة مرتفعــة تــدل علــى اهتمــام العالقــات 

العامــة بالجمهــور وهــذا يبنــي صــورة ايجابيــة عنهــم.

االستنتاجات والتوصيات

اواًل: االســتنتاجات
بعد االطالع على نتائج تحليل المضمون خرجت الباحثة بعدة استنتاجات:

 تؤدي العالقات العامة دورًا مهمًا في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات األمنية األكاديمية.
 إنَّ غالبيــة منشــورات العالقــات العامــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك ترتكــز علــى النشــاطات 
والخدمــات المقدمــة للجمهــور وهــذا يرســم صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المؤسســات األمنيــة األكاديميــة.

 العالقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب والتأهيــل عبــر صفحــة الفيــس بــوك كانــت تســتخدم اللغــة 
العربيــة الفصحــى، العاميــة فقــط فــي جميــع منشــوراتها.

 غالبية منشورات العالقات العامة عبر صفحة الفيس بوك تستخدم استراتيجية اإلعالم.
 غالبيــة منشــورات العالقــات العامــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك تعتمــد علــى اســتخدم االســتمالة 

العقالنيــة ومــن ثــم االســتمالة العاطفيــة العقالنيــة.
 اهتمــام العالقــات العامــة فــي التفاعــل مــع الجمهــور مــن خــالل ردود التعليقــات واإلجابــة عليهــا 
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وهــذا يرســم صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المؤسســات األمنيــة األكاديميــة.
 يتــم االهتمــام بالنقــد الموجــه ِإلــى للمديريــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك،ِإْذ كان الهــدف منــه تعديــل 

بعــض االخطــاء.

ثانياً: التوصيات

توصي الباحثة بما يأتي:
لبنــاء صــورة ذهنيــة عــن  العامــة  العالقــات  مــع عمــل  تتوافــق   ضــرورة تخصيــص ميزانيــة 

األكاديميــة. األمنيــة  المؤسســات 
 بنــاء اســتراتيجيات طويلــة االمــد حــول عمــل العالقــات العامــة مــن قبــل مســؤولي فــي مديريــة 

التدريــب والتأهيــل.
 ضرورة عمل دورات مختصة في العالقات العامة للعاملين في العالقات العامة لتطوير من قدراتهم.
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