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Abstract 

This study aims to identify how the Baghdad Municipality employs public relations 
in law enforcement operations and the role played by the Municipality in commu-
nicating and communicating with the public, raising their awareness, and educating 
them not to abuse public property.  As for the research tools, the researcher used the 
questionnaire as a collection tool in addition to an analytical description of the means 
and methods of communication for public relations in the Baghdad Municipality De-
partment on Facebook.

 The research concluded with a set of results, the most important of which are:
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 � The means through which citizens learned about the existence 
of campaigns to impose the law and lift abuses, represented by (social 
networking sites), recorded the highest percentage among other means.

 � The most prominent functions performed by the Department of 
Public Relations and Information in the Law Enforcement Plan, which 
were represented in (educating the public not to abuse public and private 
property), were higher than the rest of the other functions.

 � While the continuous follow-up of public relations and media 
activities for the municipalities of the Municipality of Baghdad by citizens, 
which contributes to increasing their information, the paragraph (for the 
media and communication networks to play a major role in educating 
citizens not to infringe on public property) got the highest percentage.

Keywords: communication; the Municipality of Baghdad; the municipalities; 
imposing the law
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

الوسائل واالساليب االتصالية ألمانة بغداد والبلديات اثناء عمليات فرض القانون

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 مروان فالح هادي الشمري
أ.د. علي جبار الشمري

مستخلص

فــي  العامــة  العالقــات  بغــداد  امانــة  توظيــف  كيفيــة  للتعــرف علــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
فــي االتصــال والتواصــل مــع الجمهــور  بــه االمانــة  الــذي تقــوم  القانــون والــدور  عمليــات فــرض 
وتوعيتهــم وتثقيفهــم بعــدم التجــاوزات علــى الممتلــكات العامــة ، وقــد اعتمــد الباحــث علــى المنهــج 
المســحي باعتبــاره احــد اســاليب الدراســة الوصفيــة فــي جمــع وتحليــل البيانــات، امــا ادوات البحــث فقــد 
اســتخدم الباحــث االســتبيان كأداة لجمــع اضافــة الــى وصــف تحليلــي للوســائل واالســاليب االتصاليــة 

للعالقــات العامــة فــي دائــرة أمانــة بغــداد علــى الفيســبوك.
وقد ُخلص البحث الى مجموعة من النتائج نذكر أهمها :

ســجلت الوســائل التــي تعــرف مــن خاللهــا المواطنيــن علــى وجــود حمــالت لفــرض القانــون  �
ورفع التجاوزات والمتمثلة ) بمواقع التواصل االجتماعي ( أعلى نسبة مئوية بين الوسائل األخرى.

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

* باحث في قسم العالقات العامة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 
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حصلــت ابــرز الوظائــف التــي تؤديهــا  دائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي خطــة فــرض  �
القانــون والتــي تمثلــت ) بتوعيــة الجمهــور بعــدم التجــاوزات علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة ( أعلــى 

نســبة مــن باقــي الوظائــف األخــرى. 
بينمــا المتابعــة المســتمرة ألنشــطة العالقــات العامــة واإلعــالم لبلديــات امانــة بغــداد مــن قبــل  �

المواطنيــن والتــي تســهم بزيــادة معلوماتهــم حصلــت فقــرة ) لوســائل االعــالم وشــبكات التواصــل دورًا 
كبيــرًا لتوعيــة المواطنيــن بعــدم التجــاوز علــى الممتلــكات العامــة ( اعلــى نســبة  مئويــة .

الكلمات المفتاحية: االتصال; أمانة بغداد ; فرض القانون
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 Introduction مقدمة

العالقــات العامــة هــي الشــريان الرئيــس للمؤسســات والمنظمــات والشــركات كافــة  وحظــت 
باهتمــام كبيــر مــن قبــل  الدولــة واالجهــزة الحكوميــة ,  فهــي مــن أهــم المظاهــر المعاصــرة وجانــًب 
ــا اليوميــة   مهمــًا مــن جوانــب المجتمــع  حيــث أصبحــت العالقــات العامــة ضــرورة الزمــة فــي حياتن
لتأثيرهــا الفعــال فمــن خاللهــا نســتطيع االتصــال والتواصــل مــع الجمهــور الداخلــي فــي المؤسســة 
والخارجي لها من عامة المواطنين ،  وان الحفاظ على هذه العالقة  والتفاهم ال يأتي من فراغ بل 
مــن التطبيــق العلمــي لهــذا المفهــوم ومعرفــة اتجاهــات الــرأي العــام والتواصــل المســتمر مــع الجمهــور 
لضمــان توافــق سياســة المنظمــة معهــم بهــدف الحصــول علــى المزيــد مــن القبــول والتعــاون وتحقيــق 
االهــداف المشــتركة ، ومــا شــهده العــراق مــن تحــوالت سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة كثيــرة وال ســيما 
فــي اآلونــة االخيــرة أدى الــى انتشــار التجــاوزات فــي عمــوم العــراق مــن قبــل المواطنيــن علــى االرصفــة 
وبنــاء البيــوت فــي اماكــن غيــر مخصصــة ، لــذا عمــدت أمانــة بغــداد الــى ازالــة هــذه التجــاوزات بعــد 

تحذيــر المواطنيــن بإزالتهــا .

االطار المنهجي للبحث

أواًل: مشكلة البحث وتساؤالته
 يركــز هــذا البحــث علــى مشــكلة تحتــاج الــى تفســير واجابــة وهــي ذات اهميــة كبيــرة بالنســبة 
للمجتمــع وال منــاص مــن القــول بانــه ال يوجــد هنــاك تصــور واضــح ودقيــق عــن الــدور الــذي تقــوم 
بــه العالقــات العامــة فــي الكثيــر مــن المؤسســات والمنظمــات او ينــدرج اســم العالقــات العامــة مــع 
مســميات اخــرى مــن ضمــن الهيــكل االداري والتنظيمــي للمؤسســة ، وهنــا يتحتــم علينــا معرفــة الــدور 
الــذي تقــوم بــه العالقــات العامــة فــي مجــال التوعيــة وتثقيــف الجمهــور بالحفــاظ علــى الممتلــكات 
العامــة وعــدم التجــاوز عليهــا ومــا تســببه مــن تشــوه غيــر حضــاري ، حيــث البــد مــن وضــع تســاؤالت 

تتناســب مــع الدراســة وأهمهــا :
	  ما االنماط االتصالية المستعملة في مواقع أمانة بغداد على الفيسبوك ؟

ما وسائل االنشطة االتصالية للعالقات العامة في امانة بغداد ؟ 	
ما االساليب االتصالية للعالقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك ؟ 	

ثانياً : أهمية البحث

أذا تأملنــا فــي مشــكلة البحــث ســنجد المشــكلة فــي ســوء فهــم العالقــات العامــة وجوهرهــا وعــدم 
معرفــة نشــاطاتها وتســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الموضــوع المطــروح وهــو كثــرة التجــاوزات 
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التــي حصلــت وال ســيما بعــد أحــداث 2003 والتطــور الســكاني الــذي حصــل اضافــة الــى تفشــي 
البطالــة والوضــع المعيشــي الصعــب وعــدم توفــر الســكن وادى ذلــك الــى كثــرة عــدد المتجاوزيــن 
وخصوصــًا فــي العاصمــة بغــداد , ونجــد أهميــة البحــث فــي تناولــه لموضــوع فــرض القانــون ومعرفــة 

اســاليب وانشــطة العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد .

ثالثاً : أهداف البحث 

تحديد االنماط االتصالية المستعملة في مواقع أمانة بغداد على الفيسبوك . 	
التعرف على وسائل االنشطة االتصالية للعالقات العامة في امانة بغداد . 	

	 معرفة االساليب االتصالية للعالقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك .

رابعاً : حدود البحث 

الحــدود المكانيــة : : يتضمــن المجــال المكانــي للبحــث وتحديــدًا فــي العاصمــة بغــداد ، فيمــا  	
تمثــل الجــزء االخــر الصفحــات الرســمية ألمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لهــا علــى موقــع الفيســبوك .

الحدود الزمانية : تمثلت في مجالين وهما:  	
أ . االســتبانة : تمثلــت الحــدود الزمانيــة فــي توزيــع وجمــع وتحليــل االســتبانة علــى المبحوثيــن امتــدت 
للمدة من )12/ 2021/8 الى 2022/5/12 ( بهدف الحصول على نتائج علمية قابلة للتعميم .

ب . تحليل االنشطة لموقع الفيسبوك : تمثلت هذه الحدود من )2022/4/12 - 2022/7/12) 
وهي المدة التي اشتهرت بأكثر المضامين التي تحدثت عن دور واهمية حملة عبير لرفع التجاوزات .

الحــدود الموضوعيــة : تمثلــت الحــدود الموضوعيــة بحصــر الموضوعــات التــي تــم عرضهــا  	
فــي صفحــات أمانــة بغــداد علــى موقــع الفيســبوك .

خامساً : نوع البحث ومنهجه 

فرضــت طبيعــة المشــكلة التــي تناولهــا البحــث اســتخدام المنهــج المســحي باعتبــاره احــد اســاليب 
الدراســات الوصفيــة فــي جمــع البيانــات والمعلومــات مســتعينًا بــاألداة المقيــاس فــي الجانــب الميدانــي 
، اضافــة الــى اســتخدام توصيــف االنشــطة التــي تســتخدمها العالقــات العامــة واإلعــالم فــي  أمانــة 

بغــداد لتوعيــة الجمهــور .

سادساً: مجتمع البحث والعينة 

يتطلب البحث التعرف على مجتمع الدراسة الذي يضم تحليل االنشطة والدراسة الميدانية : 
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مجتمــع دراســة تحليــل االنشــطة : يتمثــل مجتمــع دراســة تحليــل االنشــطة فــي المضاميــن  	
المنشــورة علــى صفحــة الفيســبوك ألمانــة بغــداد والخاصــة بحملــة عبيــر لرفــع التجــاوزات للمــدة مــن) 

 (  2022 /  7 /12 – 2022/4/12
مجتمــع الدراســة الميدانيــة : وقــد تمثــل مجتمــع البحــث بجمهــور مدينــة بغــداد اعتمــد الباحــث  	
علــى عينــة عمديــة مــن الســاكنين فــي منطقتــي الــدورة والصــدر االولــى ، راعــى الباحــث التنــوع فــي 
البيانــات الديموغرافيــة بيــن المبحوثيــن قــدر االمــكان وتــم جمــع بيانــات الدراســة فــي الفتــرة مــن )12/ 

8/2021 الــى 12/5/2022 )
سابعاً : أدوات البحث

أداة االســتبانة : الســتبيان مــن أكثــر طــرق جمــع البيانــات األوليــة شــيوعًا فــي العلــوم  	
االجتماعيــة وفــي الدراســات االعالميــة  )منفــي، 2020، صفحــة 41( نظــرًا لتنوعــه وتعــدد اشــكاله 

المختلفــة البحــوث  فــي  ممــا يجعلــه يخــدم اغراضــًا مختلفــة 
	 المقابلــة : اعتمــد الباحــث علــى المقابلــة لجمــع البيانــات التــي يحتاجهــا مــن المبحوثيــن 
حيــث قــام بمقابلــة عــدد مــن افــراد العينــة وطــرح عليهــم العديــد مــن االســئلة باإلضافــة الــى قيــام 
الباحــث بإجــراء عــدد مــن المقابــالت مــع المســؤولين فــي الدوائــر الحكوميــة التابعــة ألمانــة بغــداد .

	 مســح ألنشــطة أمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لهــا علــى موقــع الفيســبوك والخاصــة بحملــة 
التجــاوزات. لرفــع  عبيــر  

ثامنا : اختبار الصدق والثبات الخاص بتحليل االنشطة 

لقيــاس الصــدق الظاهــري لــأداة التــي اعتمدهــا الباحــث والخاصــة بتحليــل االنشــطة تــم  	
عــرض اســتمارة التحليــل علــى ) 9 ( محكميــن مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص للتحقــق مــن مــدى 
صحــة الفئــات المقترحــة ودقتهــا فــي تحقيــق الهــدف الــذي وضعــت ألجلــه فكانــت نســبة االتفــاق علــى 

اســتمارة تحليــل االنشــطة %91,8 .
اســتخدم الباحــث  طريقــة االتســاق عبــر الزمــان: بمعنــى أن يحصــل الباحثــون المحللــون  	
علــى النتائــج نفســها إذا طبقــوا علــى الفئــات ذاتهــا المضمــون نفســه لفتــرات متباعــدة أو مختلفــة.

 إذ قــام بإعــادة التحليــل بعــد مضــي شــهرين علــى عمليــة التحليــل األولــى, وقــد خــرج الباحــث 
بالنتائــج نفســها باســتثناء اختالفــات طفيفــة. وعنــد تطبيــق معادلــة )هولســتي( لقيــاس الثبــات حصــل 
الباحــث علــى درجــة ثبــات )0,86 ( وهــي درجــة مقبولــة لقيــاس الثبــات. ) م 2 ) )الكبيســي ، 

2010، صفحــة 72)
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تاسعاً : الدراسات السابقة 

دراســة علــي موفــق فليــح الحديثــي » دور العالقــات العامــة فــي نشــر الوعــي المــروري«  	
تهــدف هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع العالقــات العامــة فــي مديريــة المــرور العامــة ودورهــا في نشــر 
الوعــي المــروري بيــن الجمهــور العراقــي وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي فــي الكشــف عــن واقــع 
العالقــات العامــة ودورهــا فــي نشــر الوعــي المــروري واهــم الوســائل واالســاليب المســتخدمة فــي نشــر 
هــذا الوعــي معتمــدًا علــى أداة االســتبيان وكذلــك المقيــاس الــذي اعــده الباحــث وتوصلــت الدراســة الــى 
وجــود وعــي مــروري عــاٍل لــدى الجمهــور العراقــي و يعــد الوضــع االمنــي  الســبب االول فــي حــدوث 

االختناقــات والحــوادث المروريــة .
ناديــة خالــد احمــد » االنشــطة االتصاليــة للعالقــات العامــة فــي دائــرة صنــدوق االســكان  	
العراقي » دراسة مسحية لأنشطة للمدة 2019-2012 , وقد استخدمت الباحثة المنهج المسحي 
- الوصفــي الــذي يتــم مــن خاللــه مســح شــامل لأنشــطة االتصاليــة للعالقــات العامــة فــي دائــرة 
صنــدوق اإلســكان العراقــي امــا أداة البحــث فقــد صممــت الباحثــة اســتمارة مســح وصفــي لأنشــطة 
وكذلــك شــكل صفحــات الفيــس بــوك لدائــرة صنــدوق اإلســكان واألداة الثانيــة المقابلــة العلميــة حيــث 
أجريــت الباحثــة مقابــالت علميــة )غيــر مقننــة( باســتخدام االســئلة المفتوحــة وتوصلــت الباحثــة الــى 
ان هنــاك نشــاطات اتصاليــة للعالقــات العامــة فــي دائــرة صنــدوق االســكان بنســب متفاوتــة إذ ان 

هــذه النشــاطات تعــود بالفائــدة لهــذه الدائــرة فــي تحقيــق اهدافهــا .
االطار النظري للبحث

أساليب االتصال في العالقات العامة :  -1
قبــل ان نوضــح أســاليب االتصــال فــي العالقــات العامــة البــد مــن أن نتعــرف علــى النشــاط 
االساســي والــذي يتضمــن كل النشــاطات االخــرى اال وهــو االتصــال ومــن ثــم نتعــرف علــى اســاليب 

ووســائل االتصــال والتواصــل فــي العالقــات العامــة . 
لالتصــال اهميــة كبيــرة فــي العالقــات العامــة وضــرورة ملحــة بالنســبة للباحثيــن والممارســين 
واالكاديمييــن وان عمــل العالقــات العامــة فــي اي مؤسســة او علــى اي صعيــد فهــي تحتــاج االتصــال 
لممارســة انشــطتها وفعالياتهــا لــذا توظــف العالقــات العامــة فنــون االتصــال كافــة  واســاليب الحــوار 
واالقنــاع وتســتخدمها للتفاعــل مــع الجمهــور والتعــرف علــى ردود االفعــال ويــرى الدكتــور بــالل 
خلــف الســكرانة ان االتصــال هــو اســاس حياتنــا اليوميــة فنحــن نتبــادل كمــًا هائــاًل مــن المعلومــات 
والبيانــات فمــن الســؤال عــن االحــوال الــى تبــادل المشــاعر والعواطــف ونقــل المعلومــات وتبــادل اآلراء 

و وجهــات النظــر . ) الســكرانة , 2015 , ص 24 )
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وشــهدت أنظمــة االتصــال ثــورة كبيــرة نتيجــة للتطــورات التكنلوجيــة التــي حصلــت والتــي 
يمكــن اســتخدامها فــي مياديــن االتصــال التــي تعتمــد عليهــا العالقــات العامــة فــي ممارســة اعمالهــا .

و مــن اهــم هــذه التطــورات شــبكة االنترنــت التــي تــم اســتخدامها فــي تســعينات القــرن الماضــي 
وبشــكل واســع في تبادل الرســائل االلكترونية والمعلومات في انحاء العالم كافة ) المجالي وأخرون 
, 2010 , ص 323(  اضافــة الــى الصحــف واالذاعــة والتلفزيــون وســاهمت شــبكة االنترنــت فــي 

خدمــة ممارســي العالقــات العامــة عبــر:
: E-mali البريد االلكتروني 	

هو توزيع الرســائل والرســائل االعالمية  للجمهور الداخلي او الخارجي وارســال البيانات الصحفية 
و االعالميــة الــى الصحــف والمجــالت ووســائل االعــالم االخــرى .

مواقع Sites على الشبكة : 	

أســهم االنترنــت بوضــع مواقــع للمؤسســات والمنظمــات علــى شــبكات االنترنــت و تقــوم هــذه 
المواقــع بالتعريــف بالمؤسســة واهدافهــا واليــة عملهــا وخدماتهــا ومشــاريعها حتــى يتمكــن المســتخدمون 

مــن الوصــول اليهــا وتلبيــة احتياجاتهــم .
اتاحة فرص النقاش الجماعي : 	

يوفــر االنترنــت فــرص التفاعــل والنقــاش الجماعــي حــول القضيــة المطروحــة ويتيــح الفرصــة 
للجميــع فــي ابــداء الــرأي والمشــاركة والتعليــق وتبــادل اآلراء والحــوار وقــدم جهــاز الحاســوب خدمــة 

للعامليــن فــي العالقــات العامــة والممارســين اهمهــا :
إعداد الرسائل يشكل جيد وواضح من حيث الطباعة والتصميم . 	

تصحيح االخطاء االمالئية والقواعد حيث يوفر الكمبيوتر فرص تصحيح االخطاء  	
إعداد البيانات الصحفية التي تزود بها المجالت والصحف بشكل مميز والئق  	
وقدم جهاز الكمبيوتر خدمات ايضًا للعالقات العامة في ميادين مختلفة منها: 	

حفظ البيانات واالحصائيات  	•
حفظ الصور والرسومات  	•

ارسال البريد عبر الفاكس  	•

ويمكــن تعريــف االتصــال فــي ضــوء مــا تقــدم بأنــّه صياغــة معنــى بيــن شــخصين باســتخدام 
الرموز باســتخدام اللغة وهو ما يســمى االتصال اللفظي او من خالل  االتصال غير اللفظي ويتم 
باســتخدام ثالثــة طــرق الســلوك والتصرفــات« اي الحــركات التــي يقــوم بعملهــا االنســان و االشــارات 
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» ويســتخدمها االنســان للتعبير بدل الكلمات ولغة االشــياء« كل االشــياء التي يســتخدمها االنســان 
فــي حياتــه )كنعــان , 2020 , ص 98 )

أساليب االتصال في العالقات العامة 

أواًل الوســائل المكتوبــة والمقــروءة:

المجــالت :  مــن وســائل االتصــال المقــروء ة وهــي مطبــوع مغلــف يصــدر بشــكل منتظــم امــا  	
اســبوعيًا او شــهريًا ويتضمــن موضوعــات مختلفــة  والمجــالت هــي إحــدى الوســائل التــي يســتخدمها 
العاملــون فــي العالقــات العامــة   بالمؤسســات او المنظمــات بمــا يســاعد علــى نقــل الرســالة مــن هــذه 
المؤسســة الــى جمهورهــا المعنــي بهــا عــن طريــق هــذه الوســيلة لبنــاء الصــورة االيجابيــة ) الجبــوري , 

2001 , ص 101 ( والتــي تشــمل نشــاطاتها وانجازاتهــا  .
الصحــف : للصحــف اهميــة كبيــرة فــي تكويــن الــرأي العــام  و تحتــوي علــى مــادة اعالميــة  	
بصياغــة صحفيــة تهــدف الــى نشــر وبــث المعلومــات واالخبــار وتعتبــر الصحــف المصــدر االكبــر 
للمعلومــات بالنســبة لكثيــر مــن النــاس لســهولة الحصــول عليهــا ورخــص ثمنهــا مقارنــة بالوســائل 

االخــرى حيــث يســتطيع القــارئ مــن االطــالع عليهــا فــي اي وقــت يشــاء . 
النشــرات : هــي مــن وســائل االتصــال التــي تســتخدمها المؤسســات حيــث تســتهدف جماهيــر  	
معينــة وتتضمــن مــواد تهــم فئــة مــن الجمهــور و تقــوم العالقــات العامــة بأعدادهــا وارســالها الــى وســائل 
االعالم كي تقوم بنشــرها )جودة , 1999 , ص 205 ( ويكون اســلوب كتابة النشــرة بلغة بســيطة 

وواضحــة وفقراتهــا مترابطــة ومتناســقة وخلوهــا مــن االخطــاء االمالئيــة . 

ثانيــًا الوســائل المنطوقة  

االذاعــــة : تعــد االذاعــة مــن اهــم وســائل االتصــال مــع الجماهيــر حيــث اســتطاعت االذاعــة  	
ان تحجــز مكانــًا مناســبًا فــي نفــوس المتلقيــن  ) نجــادات , شــنطاوي , 2012 , ص 3 ( او 
المســتمعين علــى الرغــم مــن التطــورات التــي حصلــت فــي وســائل االعــالم اال ان للراديــو مكانــة 
خاصــة , واالذاعــة هــي أولــى الوســائل التــي عرفهــا االنســان والتــي هــي متاحــة للجميــع ويمكــن 
االســتماع اليهــا وانــت فــي كل مــكان او ابعــد مــكان ويعتمــد الجمهــور علــى االذاعــة ويرتبــط بهــا 
ويكــون علــى صلــة دائمــة ألنهــا دائمــًا تثيــر فضولــه وتــزوده بالمعلومــات )هيلمــان , 2019, ص 2) 
ولإلذاعــة اهميــة فــي عمــل الممارســين للعالقــات العامــة حيــث يتميــز اســلوبها بالبســاطة والوضــوح 

واســتخدام المؤثــرات الصوتيــة والموســيقى فــي ايصــال رســائلهم . 
المؤتمــرات : احــد اســاليب االتصــال الســريع والفعــال فــي توصيــل المعلومــات تقــوم بــه  	
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المؤسســات او المنضمــات فــي حــال كان هنــاك ازمــة او حــدث مهــم تــود ان تبلــغ الجماهيــر بــه او 
لإلعــالن عــن خدمــة جديــدة حيــث تقــوم العالقــات العامــة بتنظيــم هــذه المؤتمــرات ومناقشــة االوضــاع 
مــع الجماهيــر الداخليــة او الخارجيــة وكســب الثقــة بيــن الطرفيــن وتوضيــح الحقائــق ) مطــاوع , 

2019 ,ص 37 ) .
االحتفــاالت : مــن االســاليب االتصاليــة المهمــة فــي العالقــات العامــة والبــد مــن العمــل بهــا  	

المؤسســات فــي  العامليــن  االفــراد  بيــن  وتقويتهــا  العالقــات  لتــو طيــد 

ثالثــًا الوســائل المرئية:

التلفزيــون : يعتبــر التلفزيــون مــن اهــم وســائل االتصــال الجماهيــري تأثيــرًا والــذي يجمــع بيــن  	
الصــوت والصــورة معــًا حيــث يخاطــب عــددًا كبيــرًا مــن الجماهيــر المنتشــرة والواســعة وليــس جمهــور 
المؤسســة فقــط وقــد أثبتــت الكثيــر مــن الدراســات واالبحــاث االعالميــة مــدى اهميــة وتوغــل التلفزيــون 
داخــل المحيــط االســري فــي نقــل المعلومــات واالخبــار ) العمــري , الحويتــي , 2010 , ص 55 ) 
ويتمتــع التلفزيــون بتأثيــره االكبــر علــى الجمهــور والقــدرة علــى جــذب االنتبــاه واســتخدام فنــون الحــوار 
واالخــراج والســيناريو ونتيجــة للتطــورات التــي حصلــت فــي مجــال التكنلوجيــا اصبــح مــن الممكــن بــث 
التقاريــر واالخبــار مباشــرة علــى الهــواء باســتمرار اثنــاء حــدوث االزمــات والمواضيــع التــي تهــم اكبــر 

شــريحة فــي المجتمــع . 
الفيديــو : مــن الوســائل ذات التكلفــة الرخيصــة حيــث يقــوم اخصائــي العالقــات العامــة فــي  	
المؤسســة او المنظمــة بتصويــر فيديــو ينــاول مــن خاللــه الموضــوع الــذي يرغــب بتوضيحــه وطرحــه 
للجمهــور واخراجــه علــى شــكل فيديــو قصيــر واضــح ومعبــر ومــن ثــم نســخه علــى االشــرطة وتوزيعــه 

علــى الجمهــور المســتهدف  ) المجالــي وإبراهيــم , 2010 , ص 329- 334 )

االطار العملي للبحث 

وصــف الوســائل واالســاليب االتصاليــة ألمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لها 

معرفــة الوســائل المقــروءة والمكتوبــة التــي تســتخدمها العالقــات العامــة فــي دائــرة أمانــة بغــداد  	
المشــمولة بحملــة عبيــر:  البلديــة  بالخدمــات  الخاصــة  لنشــر نشــاطاتها االتصاليــة للجمهــور 

أظهــرت النتائــج  إن العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد اســتخدمت الجرائــد فقــط لنشــر نشــاطاتها 
االتصاليــة للجمهــور الخاصــة بالخدمــات البلديــة المشــمولة بحملــة عبيــر، وهــذا يؤشــر اســتقرار 
العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد وادراكهــا ألهميــة هــذه الوســيلة فــي نشــر االخبــار والمعلومــات 
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والقــرارات التــي تهــم الجمهــور ، حيــث تتميــز الجرائــد عــن باقــي الوســائل االخــرى بإتاحتهــا لــدى 
الجمهــور بشــكل يومــي ، ورخــص ثمنهــا .  ومــن الجديــر بالذكــر ان الجرائــد التــي تســتخدمها 
العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد هــي جرائــد خارجيــة رســمية وغيــر رســمية، وذلــك ألنهــا ال تمتلــك 

جريــدة خاصــة بهــا، ولكــن لديهــا اشــتراكات ســنوية مــع الصحــف الخارجيــة.  
الفنــون الصحفيــة التــي تســتخدمها العالقــات العامــة فــي الوســائل المقــروءة والمكتوبــة فــي  	

: الخارجيــة  الجرائــد 
تنوعــت الفنــون الصحفيــة التــي تســتخدمها العالقــات العامــة فــي الوســائل المقــروءة والمكتوبــة 
فــي الجرائــد الخارجيــة  بيــن الخبــر والتقريــر والتحقيــق والحديــث والمقــال الصحفــي وتباينــت نســب 
هــذه الفنــون الصحفيــة مــن جريــدة الــى اخــرى  ، الخبــر الصحفــي : مــن الجديــر بالذكــر ان االخبــار 
الصحفيــة التــي تنشــرها الجرائــد الخارجيــة هــي االخبــار الصحفيــة التــي تعدهــا العالقــات العامــة فــي 
 NAS ،دائــرة أمانــة بغــداد، إذ حصلــت جرائــد كل مــن )الصبــاح، العــراق، العالــم الجديــد، المــدى

NWES( علــى )1( تكــرار ونســبة مئويــة قدرهــا )20%( لــكل منهــم، مــن مجمــوع )5( تكــرارات.
وذلــك يعــود الــى ان هــذه الجرائــد بطبيعتهــا تعتمــد علــى االخبــار الصحفيــة بالدرجــة االولــى فــي 

تغطيتهــا ألخبــار دائــرة أمانــة بغــداد. 
 IQ نيــوز،  شــفق  الدســتور،  )الزمــان،  مــن  كل  جرائــد  حصلــت   : الصحفــي  التقريــر  	
NEWES( علــى )1( تكــرار ونســبة مئويــة قدرهــا )%25( لــكل منهــم مــن مجمــوع )4( تكــرارات.
التحقيق الصحفي : حصلت جريدة الشــرق على )1( تكرار ونســبة مئوية قدرها )%100(  	
من مجموع )1( تكرار، أما الجرائد األخرى فلم تحصل على أي نســبة تذكر وذلك الن النشــاطات 
الخاصــة بأمانــة بغــداد اقتصــرت علــى الفنــون الصحفيــة االخــرى واســتخدم هــذا الفــن بنســبة ضئيلــة . 

الفنون الخاصة التي تستخدمها العالقات العامة لنشاطها االعالمي في دائرة أمانة بغداد:

أتضــح لنــا أن فئــة )المؤتمــر الصحفــي( جــاء فــي مقدمــة الفنــون الخاصــة التــي تســتخدمها 
العالقــات العامــة لنشــاطها اإلعالمــي فــي دائــرة أمانــة بغــداد وحصلــت علــى )7( تكــرارات ونســبة 
مئويــة قدرهــا )46,7%( مــن مجمــوع )15( تكــرار، تلتهــا فئــة )المعلقــات االعالنيــة( بالمرتبــة الثانيــة 
وحصلــت علــى )5( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )33,3%(، ثــم فئــة )البيــان االخبــاري( بالمرتبــة 
الثالثــة واألخيــرة وحصــل علــى )3( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )20%(. فــي لــم تحصــل فئــة 

ــة( علــى أي نســبة مئويــة أو تكــرار يذكــر (العــروض التقديمي
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انواع االعالنات المنشورة في الوسيلة المقروءة والمكتوبة )الجرائد( :

أتضــح لنــا مــن النتائــج ان فئــة )االعــالن االعالمــي( جــاءت فــي مقدمــة انــواع االعالنــات 
المنشورة في الوسيلة المقروءة والمكتوبة )الجرائد(، وحصلت على )5( تكرارات ونسبة مئوية قدرها 
(45,45%( من مجموع )11( تكرار، تلتها فئتا كال من )اعالن المسؤولية االجتماعية – التنبيه، 
اعالنات االبواب الثابتة( وحصلت على )3( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )27,27%( لكل منهما.

الوسائل المسموعة والمرئية التي استخدمتها العالقات العامة في تغطية حملة عبير :

التــي  الفضائيــة  القنــوات  مقدمــة  فــي  جــاءت  )العراقيــة(  قنــاة  ان  النتائــج  مــن  لنــا  اتضــح   
اســتخدمتها العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد فــي تغطيــة حملــة عبيــر، وحصلــت علــى )18( تكــرارا 
ونســبة مئويــة قدرهــا )26,1%( مــن مجمــوع )69( تكــرار، تلتهــا قنــاة )هنــا بغــداد( وحصلــت علــى 
(12( تكــرارا ونســبة مئويــة قدرهــا )17,4%(، ثــم قنــاة )الفــرات( بالمرتبــة الثالثــة وحصلــت علــى )10) 
تكرارات ونسبة مئوية قدرها )14,5%(، تلتها قناة )السومرية( بالمرتبة الرابعة وحصلت على )8) 
تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )11,6%(، بينمــا جــاءت قنــاة )الشــرقية( بالمرتبــة الخامســة وحصلــت 
علــى )6( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )8,7%(، تلتهــا قنــاة )آفــاق( بالمرتبــة السادســة وحصلــت 
علــى )5( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )7,2%(، ثــم قنــاة )دجلــة( بالمرتبــة الســابعة وحصلــت علــى 
(4( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )5,8%(، تلتهــا قنــاة )الحــرة( بالمرتبــة الثامنــة وحصلــت علــى )3) 
تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )4,3%(، ثــم قنــاة )الغديــر( وحصلــت علــى )2( تكــرار ونســبة مئويــة 
قدرهــا )2,9%(، وأخيــرًا جــاءت قنــاة )Utv( بالمرتبــة األخيــرة وحصلــت علــى )1( تكــرار ونســبة 
مئويــة قدرهــا )1,4%(. وذلــك يعــود الــى انهــا اســرع وســيلة فــي ايصــال المعلومــات واالخبــار الــى 
الجمهــور وكذلــك لكونهــا متاحــة لــدى الكثيــر مــن الجمهــور ولمــا يتميــز بــه مــن ســهولة اســتخدامها ، 
لذلــك تلجــئ اليهــا العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد إليصــال التعليمــات الصحيحــة الــى الجمهــور.

األساليب االتصالية للعالقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك :

أتضــح لنــا مــن نتائــج الدراســة ان أســلوب )الزيــارات الميدانيــة( جــاءت فــي مقدمــة األســاليب 
االتصاليــة فــي أمانــة بغــداد علــى الفيســبوك، وحصلــت علــى )630( تكــرارا ونســبة مئويــة قدرهــا 
(100%( مــن مجمــوع )630( تكــرارا، فيمــا اهملــت العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد األســاليب 
ــاالت( وهــذا يعــد مؤشــر ســلبي. ــارض، االحتف ــدوات، ورش العمــل، المع االتصاليــة لــكل مــن )الن
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االستنتاجات :

أشــارت نتائج الدراســة أن امانة بغداد تســتخدم االنشــطة االتصالية منها النشــاط االعالمي  	
وذلــك لنشــر االخبــار الجديــدة عــن حملــة رفــع التجــاوزات وكذلــك  تقاريــر دوائــر البلديــة المشــمولة 
بالحملــة والتقاريــر المنجــزة مــن الحملــة، وفيمــا يخــص اللقــاءات فقــد تقــوم العالقــات العامــة بعرضهــا 
علــى شــكل نــص و صــور وغيرهــا مــن اللقــاءات التــي تفيــد المواطــن , امــا بالنســبة للنشــاط الثانــي 
النشــاط االعالنــي حيــث ينشــر البيــج ) موقــع أمانــة بغــداد ( اعالنــات الن البيــج ممــول اليصالــه 
الــى اكبــر عــدد ممكــن  مــن المواطنيــن مثــال : اإلعالنــات الخاصــة بالخدمــات البلديــة التــي تقدمهــا 
األمانــة للمواطنيــن فــي المناطــق المشــمولة بالحملــة، وان هــذا النــوع مــن االعالنــات هــي اعــالن 
اعالمــي وكذلــك تعلــن أمانــة بغــداد عــن وجــود رقــم خدمــة المواطنيــن ومــن خاللــه تتــم االجابــة عــن 
اسئلتهم واستفساراتهم ، وهذا النوع اعالن الخدمة .... وغيرها من االعالنات التي تهم المواطن .
اكــدت النتائــج ان األســاليب االتصاليــة للعالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد على الفيســبوك  	

ــاليب . ــذه االس ــة ه ــي مقدم ــاءت ف ــث ج ــة( حي ــارات الميداني ــلوب )الزي ــتخدمت أس اس

كشــفت نتائــج الدراســة ان العالقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد اســتخدمت فــي تغطيتهــا لحملــة  	
عبيــر الوســائل المســموعة والمرئيــة )القنــوات الفضائيــة، واالذاعات(إليصــال المعلومــات واالخبــار 

الــى الجمهــور وهــذا مــا أكدتــه النتائــج وان قنــاة العراقيــة جــاءت فــي مقدمــة القنــوات .
أشــارت نتائج الدراســة أن امانة بغداد تســتخدم االنشــطة االتصالية منها النشــاط االعالمي  	
وذلــك لنشــر االخبــار الجديــدة عــن حملــة رفــع التجــاوزات وكذلــك  تقاريــر دوائــر البلديــة المشــمولة 
بالحملــة والتقاريــر المنجــزة مــن الحملــة، وفيمــا يخــص اللقــاءات فقــد تقــوم العالقــات العامــة بعرضهــا 
علــى شــكل نــص و صــور وغيرهــا مــن اللقــاءات التــي تفيــد المواطــن , امــا بالنســبة للنشــاط الثانــي 
النشــاط االعالنــي حيــث ينشــر البيــج ) موقــع أمانــة بغــداد ( اعالنــات الن البيــج ممــول اليصالــه 
الــى اكبــر عــدد ممكــن  مــن المواطنيــن مثــال : اإلعالنــات الخاصــة بالخدمــات البلديــة التــي تقدمهــا 
األمانــة للمواطنيــن فــي المناطــق المشــمولة بالحملــة، وان هــذا النــوع مــن االعالنــات هــي اعــالن 
اعالمــي وكذلــك تعلــن أمانــة بغــداد عــن وجــود رقــم خدمــة المواطنيــن ومــن خاللــه تتــم االجابــة عــن 
اســئلتهم واستفســاراتهم ، وهــذا النــوع اعــالن الخدمــة .... وغيرهــا مــن االعالنــات التــي تهــم المواطــن



21  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  الوسائل واالساليب االتصالية ألمانة بغداد والبلديات

21

المصادر العربية

بالل خلف السكرانة. )5102(. مهارات االتصال . عمان، االردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
تشــارلز هيلمــان. )9102(. مبــادئ الراديــو. )محمــد يوســف االبيــاري، المترجمــون( القاهــرة: مؤسســة 

فرانكلين.
درة المجالــي ، عبــد البــاري أبراهيــم ، و نبيــل خليــف. )0102(. العالقــات العامــة فيــر القــرن الحــادي 

والعشــرين النظريــة والممارســة . عمــان: دار وائــل للنشــر والتوزيــع.
سمير مطاوع. )9102(. العالقات العامة جسر االتصال والنجاح. دار اليازوري للنشر والتوزيع.

صبــاح عــواد منفــي. )0202(. بعــض المتغيــرات النفســية كمنبئــات بأخالقيــات الممارســة المهنيــة فــي 
الصحافــة العربية)رســالة دكتــوراه(. القاهــرة: جامعــة المينــا -كليــة االداب.

عبد الكريم راضي الجبوري. )1002(. العالقات العامة فن وابداع . دار الهالل للنشر والتوزيع.
علــي العمــري ، و أحمــد الحويتــي . )5102(. أثــر التلفزيــون علــى اتجاهات الــرأي العام نحــو الجريمة: 

) رســالة ماجســتير ( . علــم االجتمــاع التربــوي ، جامعــة الجزائــر: كلية العلــوم االجتماعية واالنســانية.
علــي عقلــة نجــادات ، و محمــد نايــف شــنطاوي . )13 ديســمبر/كانون األول , 4102(. دور إذاعــات 
االمــم المتحــدة فــي نشــر ثقافــة الســالم: ) بحــث منشــور على شــبكة االنترنــت(. كليــة اآلداب و العلــوم االجتماعية، 

.53-6 ،)6(2
علي كنعان. )0202(. اإلعالم والمجتمع . دار اليازوري للنشر والتوزيع .

محمــد أحمــد جــودة. )9991(. العالقــات العامــة مفاهيــم وممارســات )اإلصــدار 2(. عمــان : دار ازهــر 
ــر والتوزيع. للنش

References

Bilal Khalaf Al-Sakrana, )2015(. Communication Skills. Dar al-Massira for 
Publishing and Distribution, Amman, Jordan, p. 24.

Durrah al-Majali, Abdul Bari Ibrahim, Nabil Khalifa, )2010(. Public Relations 
in the Twenty-First Century: Theory and Practice. Dar Wael for Publishing and Distri-
bution, Amman, pp. 323.

Ali Kanaan, )2020(. Media and Society. Dar Al Yazori For Publishing and Dis-
tribution, p. 98.

Abd Al-Karim Radhi Al-Jubouri, )2001(. Public Relations as Art and Creativi-
ty. Dar Al Hilal for Publishing and Distribution, p. 101.

Mohammed Ahmed Jouda, )1999(. Public Relations: Concepts and Practices. 



22  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  الوسائل واالساليب االتصالية ألمانة بغداد والبلديات

22

Dar Azhar for Publishing and Distribution, Amman. 2nd Edition, pp. 205. 
Ali Uqla Najadat, Mohamed Nayef Shantawi, )2012(. The Role of United Na-

tions Radio in Spreading the Culture of Peace. A published research on the Internet, p. 3.
Charles Hillman, )2019(. Principles of Radio. Translated by Mohamed Yusuf 

Al-Abiari, Franklin Foundation, Cairo - New York, p. 2,
Samir Mutawa, )2019(. Public Relations, the Bridge of Communication and 

Success. Dar Al-Yazori for Publishing and Distribution, p. 37
Ali Al-Omari, Ahmed Al-Huwaiti, )2015(. The Impact of Television on Public 

Opinion Attitudes Towards Crime. A Master Thesis. Educational Sociology, Faculty of 
Social Sciences and Humanities, University of Algiers. p. 55.


