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Abstract 

The study aimed to know the correlation between (training and speaking skills) in the 
research community (before and after) the experience of the two groups (experimen-
tal and control) and to know the differences in the skills of the respondents according 
to (gender, age, job position) of the experimental group and its measurement through 
the application of (Right scale) following the experimental method on the 130 re-
spondents within the comprehensive inventory method in (Ministry of Electricity and 
Ministry of Communications) for the extended period (2/1/2022 until 2/2/2022).

It was found that there is a direct correlation between (training) and (public relations 
practitioners’ speaking skills) with statistical significance among members of the re-
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search community in all tests. It improves their practical practices on the job to put 
the acquired skills into practice and to face the problems that confront their work 
within the ministries in order to achieve the goals and to ensure the building of solid 
charisma to enable the public relations practitioner to influence the public, and it 
was also shown that there is an actual need to train public relations practitioners on 
(delivery skills) at government institutions.

The study recommended the issuance of a training manual for public relations skills 
and the inclusion of all employees at various administrative levels to participate in 
training courses on its contents and methodology, with the need to apply internation-
al standards periodically to measure their skills and increase interest in building their 
capabilities.

Keywords:  Presentation Skills; Body Language; Public Speaking; Charisma; Training
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تأثير التدريب المهاري في تطوير مهارات اإللقاء لدى ممارسي العالقات العامة
بحث مستل من رسالة ماجستير 

مصطفى منذر مسلم
أ.د.  سالم جاسم محمد العزاوي

مستخلص
لــدى  اإللقــاء(  مهــارات  و  )التدريــب  بيــن  اإلرتباطيــة  العالقــة  معرفــة  الــى  البحــث  هــدف 
الفــروق  معرفــة  و  الضابطــة(  و  )التجريبيــة  للمجموعتيــن  التجربــة  وبعــد(  )قبــل  البحــث  مجتمــع 
للمجموعــة  الوظيفــي(  المنصــب  العمــر،  االجتماعــي،  )النــوع  للـــ  وفقــًا  المبحوثيــن  مهــارات  فــي 
التجريبيــة  وقياســها مــن خــالل تطبيــق )مقيــاس محكــم( متبعــًا المنهــج التجريبــي علــى المبحوثيــن 
وزارة  و  الكهربــاء  )وزارة  فــي  الشــامل  الحصــر  أســلوب  مبحــوث ضمــن   )130( عددهــم  البالــغ 
إرتباطيــة  لغايــة 2022/2/2(. وتبيــن وجــود عالقــة  الممتــدة )2022/1/2  للفتــرة  اإلتصــاالت( 
طرديــة بيــن )التدريــب( و )مهــارات اإللقــاء لــدى ممارســي العالقــات العامــة( ذات داللــة احصائيــة 
بيــن أفــراد مجتمــع البحــث فــي جميــع اإلختبــارات وهــذه النتيجــة تشــير الــى ان البرنامــج التدريبــي كان 
فعــااًل لــكل المســتويات الديموغرافيــة و يثبــت صحــة التعميــم و يتوافــق مــع إحتياجاتهــم التدريبيــة و 
يحســن ممارســاتهم العمليــة فــي الوظيفــة  لوضــع المهــارات المكتســبة موضــع التطبيــق و مواجهــة 
المشــكالت التــي تعتــرض عملهــم داخــل الــوزارات بمــا  تحقيــق االهــداف و بمــا يضمــن بنــاء كاريزمــا 
رصينــة لتمكــن ممــارس العالقــات العامــة مــن التأثيــر فــي الجمهــور، وتبيــن ايضــًا وجــود احتيــاج 
فعلــي لتدريــب ممارســي العالقــات العامــة علــى )مهــارات اإللقــاء(  لــدى المؤسســات الحكوميــة.

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

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

الكلمات المفتاحية: ) مهارات اإللقاء; لغة الجسد; التحدث الجماهيري; الكاريزما; التدريب(
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Introduction مقدمة

إن اإلحتــرام والتكريــم والحفــاوة التــي يحظــى بهــا ممــارس العالقــات العامــة مســتمدة مــن قــوة 
تأثيــره  فــي الجمهــور فضــاًل عــن مركــزه الوظيفــي ســواء الحكومــي أو اإلجتماعــي، خصوصــًا و أنــه 
يمثل وجه المؤسسة داخليًا أو خارجيًا ألن سمعتها هي إمتداد لسمعة القائم باإلتصال وثقافته ونفوذه 
الشخصي ودرايته وعالقاته اإلجتماعية و مهاراته وكياسته ومجاملته هي التي تلعب دورًا كبيرًا في 
نجاحه في مهمته وبروزه بين زمالئه وحصوله على ما يرغب رغم الصعوبات التي تعترضه, إذ إن 
ضعــف هــذه المهــارات وإهمالهــا يــؤدي إلــى أن يقــع موظــف العالقــات العامــة فــي أخطــاء كثيرة تســبب 
 لــه أحيانــًا اإلحــراج واإلســاءة ممــا ينعكــس ســلبًا علــى الجمهــور وبالتالــي تؤثــر علــى ســمعة المؤسســة.
و هنا ينبغي اإلشارة الى أن مستقبل سمعة المؤسسة مرهون بشكل مباشر في أداء ممارسي العالقات 
العامــة وذلــك ألنهــا إحــدى المحــددات المهمــة التــي تســهم فــي طبيعــة التفاعــالت مــع الجماهيــر بمــا 
يضمــن الحفــاظ علــى القيــم الســائدة واإلتجاهــات والمعاييــر والمعتقــدات لكونهــا مــن مقومــات الحفــاظ 
على إستمرار المؤسسة وتنمية جهودها بعدالة وموضوعية مطلقة. ونتيجة لذلك حاول الباحث إيجاد 
بحــث عــن هــذا الموضــوع فوجــد أن الدراســات التــي تطرقــت الــى دراســة )تأثيــر التدريــب المهــاري فــي 
تطويــر مهــارات اإللقــاء لــدى ممارســي العالقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة( شــحيحة جــدًا الســيما 
المحليــة و العربيــة منهــا , و عليــه شــرع الباحــث بأنتقــاء متغيراتــه الدراســية وفقــًا لالحتيــاج البحثــي.

اإلطار المنهجي

أواًل: مشــكلة البحــث
أن مخرجــات التعليــم الجامعــي تحتــاج الــى مرحلــة تكميليــة لمــا بعــد التخــرج بهــدف ســد 
فجــوة األداء ومواجهــة المتطلبــات الواقعيــة العمليــة وبالتحديــد فــي المؤسســات الحكوميــة و تعزيــز 
المهــارات الالزمــة لــردم الهــوة بيــن الوضــع الراهــن  والوضــع المطلــوب و إحــراز تقــدم مميــز فــي األداء 
الحكومــي ومــن ثــم تحقيــق أهــداف المؤسســة لخلــق حالــة إيجابيــة يمكــن التعامــل بهــا مــع الجهــور.

كمــا أن مهــارات العــرض والتقديــم مــن الفنــون التــي لــم يعــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا فطريــة وال 
يمكــن اكتســابها ، الن مواجهــة الجمهــور بــات علمــًا لهــا قواعــد وأصــول ومــن خاللهــا تطبيــق هــذه 

القواعــد والتــدرب عليهــا 
إذ يمكــن للفــرد أن يصنــع مــن نفســه خطيبــًا ومتحدثــًا بارعــًا ،مــن خــالل التركيــز علــى ضبــط 
وامتــالك المهــارة، فمهــارات العــرض والتقديــم مــن أهــم المهــارات المطلوبــة لــدى ممــارس العالقــات 
العامــة فهــو يحتــاج الــى تطويــر القــدرات اللغويــة والبالغيــة، لجــذب االنتبــاه واالهتمــام والرســوخ فــي 

الذاكــرة و تحفيــز الجماهيــر باألســاليب و الحجــج الُمقِنعــة.
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وممــا ســبق تتلخــص مشــكلة البحــث بالتســاؤل اآلتــي )) مــا تأثيــر التدريــب المهــاري فــي 
تطويــر مهــارات اإللقــاء لــدى ممارســي العالقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة؟ ((.

ثانيا: أهمية البحث

تنبع أهمية البحث النظرية والتطبيقية من نقاط عدة أهمها :
 ان مهــارات العــرض هــي ســبيل التواصــل مــع الجمهــور  وتســهم بصــورة كبيــرة فــي جــودة نقــل 
المعلومــة وانســجام فريــق العمــل وذلــك مــن خــالل كيفيــة توظيــف  اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة ، 
إضافــة الســتخدام وســائل اإليضــاح المناســبة، وغيرهــا مــن األمــور التــي تزيــد مــن قبــول الجمهــور.

 إســتخدام )المنهــج التجريبــي( فــي الدراســات اإلعالميــة ضمــن مرحلــة الماجســتير, والــذي يعــد 
أكثــر المنهــاج العلميــة دقــة فــي إثبــات نتائــج الدراســات علــى وجــه الخصــوص ومــن ثــم الكشــف 
عــن العالقــات الســببية بيــن المتغيــرات المؤثــرة فــي الظاهــرة موضــوع البحــث , بالرغــم مــن صعوبــة 

إجراءاتــه ونــدرة إســتخداماته.
 3تكمــن أهميــة البحــث تأثيــر )التدريــب المهــاري( فــي بنــاء قــدرات و تعزيــز كفــاءات ممارســي 

العالقــات العامــة فــي مهــارات العــرض واإللقــاء.
 توظيــف احــدث نظريــات القيــادة )نظريــة أطــر الكفــاءات القياديــة( كنظريــة موجــه للبحــث , 

المنشــورة عــام 2019.
 توظيــف نظريــة )التعلــم االجتماعــي لبانــدورا( والتــي تعــد مــن أقــرب نظريــات التعلــم إتســاقًا مــع 

المنهــج التجريبــي و منهجيــة التدريــب المهــاري, الســيما و إنهــا تســتند الــى التعلــم التجريبــي.
 إكتشاف فجوة االداء بين الواقع و المأمول لدى ممارسي العالقات العامة في الوزارات  العراقية. 
 تصميــم برنامــج تدريــب المســتند الــى االحتيــاج التدريــب لغــرض تطويــر مهاراتهــم و مــن ثــم 

قياســها لمعرفــة الفــرق الناتــج مــن جــراء التدريــب. 
 تمكيــن ممــارس العالقــات العامــة مــن التخطيــط واإلعــداد الجيــد للخطابــات و التحــدث بثقــة 

وتــرك انطبــاع ذو مصداقيــة وتأثيــر تفاعلــي ومنطقــي.
 تعّزيز الحضور الجسدي و ُبثَّ السلطة من خالل طريقة الوقوف أو الجلوس والحركة على المسرح.

 تطويــر مهــارات التعامــل مــع األدوات والمعينــات و األدوات و المســاعدات التقديميــة ) المــواد 
و األدوات و األجهــزة والمواقــف واألنشــطة(.



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

   تأثير التدريب المهاري في تطوير مهارات اإللقاء

80

ثالثاً: اهداف البحث  

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من األهداف هي :
 معرفــة العالقــة اإلرتباطيــة بيــن )التدريــب و مهــارات اإللقــاء( لــدى أفــراد مجتمــع البحــث )قبــل 

وبعــد( التجربــة للمجموعتيــن )التجريبيــة و الضابطــة( .
 معرفــة الفــروق بيــن نتائــج االختبــار البعــدي لــدى أفــراد مجتمــع البحــث للمجموعتيــن )التجريبيــة 

و الضابطــة( فــي كل بنــد مــن بنــود المقيــاس.
 دراسة مستوى مهارات االلقاء لدى ممارسي العالقات العامة في عينة الوزارات العراقية.

رابعاً: فروض البحث

تنبثق عن التساؤل الرئيس مجموعة من الفروض هي:
 ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات االختبــار البعــدي لــكال المجموعتيــن 

التجريبيــة والضابطــة علــى مهــارة )اإللقــاء(. 
 ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة لمهــارة )اإللقــاء( في االختبار البعدي لــدى المجموعتين 

)الضابطــة والتجريبيــة( تبعاً لبنود المالحظة ) الســبعة( .

خامساً: دراسات سابقة 

الدراســة االولــى:  )العطالــي، 2011(. المهارات المهنية لممارســي العالقات العامة في الــوزارات 
الکويتية , رســالة ماجســتير. كلية االعالم - جامعة الشــرق االوســط .

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المهــارات المهنيــة لممارســي العالقــات العامــة فــي 
الــوزارات الكويتيــة مــن حيــث التأهيــل و التدريــب و الخبــرات ورضــا الممارســين و تقييمهــم للظــروف 
الوظيفيــة التــي يعملــون بهــا. ولتحقيــق هــذا تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )250 ( مفــردة تــم اختيارهــا بواســطة أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة . وتــم تحليــل ) 
235 ( اســتبانة كانــت صالحــة للتحليــل اإلحصائــي. وتــم التأكــد مــن صــدق األداة و ثباتهــا بواســطة 
الطــرق العلميــة المعروفــة . وتــم اســتخدام التكــرارات و النســب المئويــة و المتوســطات الحســابية 
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا هــو تمتــع 
ممارسي العالقات العامة بمهارات إجراء البحوث العلمية ، و إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة 
، واإلتصــال الشــخصي ، والتعامــل مــع وســائل اإلتصــال الجماهيــري ، والحــرص علــى متابعــة 
األخبــار العامــة والخاصــة فــي مجــال العمــل ، وإجــادة اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة بدرجــات مختلفــة.
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االقتراب واالبتعاد عن الدراسة السابقة:
 عينة الدراسة السابقة هي )الوزارات الكويتية( بينما عينة البحث الحالي )الوزارات العراقية(.
 المتغير المستقل للدراسة السابقة )التدريب المهني( بينما البحث الحالي )التدريب المهاري(.

 منهج الدراسة السابقة وصفي )تحليلي(  بينما منهج البحث الحالي )تجريبي(.
اداة الدراسة السابقة :  هي )استبانة( بينما اداة البحث الحالي )أداة المالحظة / مقياس دولي(.

الدراســة الثانيــة: )الغفــار، 2014(. تأثيــر التدريــب علــى تطويــر األداء اإلعالمــي: دراســة حالــة 
علــى مركــز الجزيــرة اإلعالمــي للتدريــب والتطويــر. الدنمــارك: رســالة ماجســتير: األكاديميــة العربيــة 

/ كليــة اآلداب والتربيــة.
أرتكــزت الدراســة علــى إيجــاد مقاربــة مخرجــات التدريــب اإلعالمــي وتأثيــره فــي تطويــر 
األداء المهنــي للمتدربيــن, وُتصّنــف الدراســة فــي إطــار البحــوث الوصفيــة، وذلــك باســتخدامها للمنهــج 
المســحي , باالعتمــاد علــى أداة اإلســتبانة., ورصــدت الدراســة عــدد المتدربيــن فــي الــدورات المتعلقــة 
بالحقــل الصحفــي واإلعالمــي بمركــز الجزيــرة اإلعالمــي للتدريــب والتطويــر خــالل عــام 2012 
ًبــا. وجــرى تصنيــف الوظائــف فــي مجتمــع البحــث إلــى خمــس فئــات هــي: الوظائــف  فبلــغ 474 متدرِّ
اإلعالميــة، وظائــف إداريــة، طــالب وخريجــون وباحثــون، المهــن واألعمــال الحــرة، وفئــة بــال عمــل.

وخلصت الدراسة في مقاربتها إلى أن:
 جاء تقييم المتدربين لتأثير دورات المركز في تطوير أدائهم اإلعالمي متفاوًتا؛ إذ رأى 50% 
من المبحوثين أن التطوير كان كبيًرا، في حين رأى %40 أن التطوير تم بشــكل متوســط، واعتبر 

%10 من المستجوبين أن التطوير كان محدوًدا.
 رأت نســبة كبيــرة أن تطويــر المهــارات التطبيقيــة مــن أهــم األهــداف التــي حققهــا المركــز، يليهــا 

هــدف االحتــكاك بخبــرات جديــدة واالحتــراف المهنــي.
االقتراب واالبتعاد عن الدراسة السابقة:

االقتراب :
تقتــرب الدراســة الســابقة عــن البحــث الحالــي بالمتغيــر المســتقبل )التدريــب( , أال انهــا 

تبتعــد عنــه بمــا يلــي:
االبتعاد :

 إن منهج الدراسة السابقة هو المنهج )الوصفي( بينما منهج البحث الحالي هو المنهج )التجريبي(.
 ان عينــة الدراســة الســابقة هــم متدربــو )مركــز الجزيــرة اإلعالمــي للتدريــب والتطويــر( بينمــا   

مجتمــع البحــث الحالــي هــم موظفــو )الــوزارات العراقيــة(.
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 ان أداة الدراســة الســابقة هــي )اإلســتبانة , المالحظــة بالمشــاركة , المقابلــة المباشــرة , المقابلــة 
غيــر المباشــرة(  بينمــا أداة البحــث الحالــي )أداة المالحظــة / مقيــاس دولــي(.

سادساً: حدود البحث 

 الحــدود الموضوعيــة : تجلــت فــي الكشــف عــن طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بيــن )التدريــب و 
مهــارات االلقــاء( لــدى ممارســي العالقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة وقياســها مــن خــالل األداة 

المالحظــة المســتخدمة فــي المنهــج التجريبــي للبحــث .
 الحــدود المكانيــة :جــرى البحــث علــى المجتمــع والبالــغ عددهــم )130( مبحــوث ضمــن أســلوب 

الحصــر الشــامل فــي )وزارة الكهربــاء واالتصــاالت(.
 الحدود الزمانية : تم تطبيق التجربة للفترة الممتدة )2022/1/2 لغاية 2022/2/2(. 

سابعاً : منهج البحث

فــي ضــوء أهــداف البحــث وفروضــه تــم اإلعتمــاد علــى المنهــج التجريبــي ، الــذي » يعــد 
فــي جوهــره تغييــر متعمــد ومضبــوط  لرصــد الشــروط المحــددة لحــدوث ســلوك أو موقــف أو ظاهــرة 
مــع مالحظــة التغيــرات الناتجــة عــن هــذا التغييــر لتحديــد أســبابه عــن طريــق تعريــض مجموعــة )او 
اكثــر( مــن األفــراد لمثيــر معيــن مــع التحكــم فــي العوامــل التــي تنعكــس علــى فاعليــة هــذا المثيــر ومــن 

ثــم إجــراء القياســات والمقارنــات التــي توضــح تأثيــر هــذا التعريــض » .

التصميم التجريبي

تــم االعتمــاد علــى التصميــم التجريبــي ذو المجموعتيــن )ضابطــة وتجريبيــة( ذات عينتيــن 
مترابطتيــن وكمــا يلــي:

أ. المجموعــة التجريبيــة :  ويعنــي إجــراء )إختبــار قبلــي( بغيــة تحديــد مســتوى أفرادهــا قبــل إجــراء 
التجربــة، ثــم تطبيــق المتغيــر المســتقل )التدريــب( ، وبعــد ذلــك أجــراء )إختبــار بعــدي( علــى نفــس 

العينــة بقصــد معرفــة تأثيــر التجربــة عليهــم و معرفــة الفــروق بيــن اإلختباريــن.
ب. المجموعة الضابطة:  ويعني إجراء اختبار قبلي بغية تحديد مستوى أفرادها قبل إجراء التجربة، 
)بدون تطبيق( المتغير المستقل، وبعد ذلك أجراء االختبار البعدي على نفس العينة بقصد معرفة 
الفروق بين االختبارين بما يتالئم مع مشكلة البحث وطبيعة المبحوثين وكما مبينة بالجدول )1(.
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ج. الخطة :
 عــدد المشــاركين عنــد التجربــة : )150( مشــارك موزعيــن علــى المجموعتيــن )75 ضابطــة و 

75 تجريبيــة(.
 عــدد المشــاركين بعــد التجربــة :)130 ( مشــارك موزعيــن  علــى المجموعتيــن )65 ضابطــة 

و65  تجريبيــة(.
 مدة التجربة: كانت مدة التدريب على مهارة اإللقاء لمدة شهر واحد.

د. تقسيم المجموعات : يشير الجدول )1( الى كيفية تقسم المجموعات )الضابطة والتجريبية(.
جدول )1( يوضح التصميم التجريبي للبحث الحالي.

المجموعة 
التجريبية

االختبار 
القبلي

عدد 
المبحوثين

المتغير 
المستقل

االختبار 
البعدي

عدد 
الهدفالمبحوثين

كفاءات 
المبحوثين

التدريب 75
المهاري

كفاءات 
المبحوثين

معرفة الفرق بين 65
االختبارين

المجموعة 
75الضابطة

بدون 
التدريب
المهاري

65

للتأكد من أن نتيجة 
االختبار البعدي لم 

تكن ناتجة عن الخبرة 
المكتسبة من االختبار 

القبلي للمجموعة 
التجريبية

ثامناً: تفاصيل أداة البحث

إّن مــن أساســيات البحــث العلمــي هــو اســتخدام أداة صالحــة لجمــع البيانــات مــن 
المبحوثيــن بموضــوع البحــث، لقيــاس مهاراتهــم بمــا يضمــن صحــة الفرضيــات التــي وضعهــا 
ــاه. ــل ادن ــي والبعــدي و حســب التفاصي ــن القبل ــي اإلختباري ــد األداة نفســها ف الباحــث , إذ إعتم

ــن يعتمــد علــى  ــب المدربي ــاس مهــارات تدري  مقيــاس مهــارة اإللقــاء: هــو مقيــاس دولــي لقي
مالحظــة الباحــث لقــدرات المبحوثيــن الشــخصية فــي التعبيــر وعــرض األفــكار وإيصــال الرســالة 
الــى الجمهــور عبــر تقديــم عــرض أختبــاري لمــدة )10( دقائــق لــكل مشــارك بهــدف قيــاس مهاراتــه 
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اإلتصاليــة مــع الجمهــور داخــل قاعــة التدريــب , واكتشــاف أســاليبه فــي عــرض المحتــوى و تقييــم 
التغذيــة الراجعــة مــن أجــل تحقيــق عمليــة إتصاليــة متكاملــة, اســتخدم الباحــث مقيــاس   )الســويدان، 
2016(   لقيــاس مهــارات العــرض واإللقــاء , ويكــون دور الباحــث هــو تقييــم أداء المبحوثيــن 
باالســتناد الــى معيــار مكــون مــن )25( بنــد مــن خــالل )المالحظــة( و تكميمــه عبــر وضــع درجــة 

أمــام كل بنــد مــن )4( درجــات لتكــون الدرجــة النهائيــة مــن )100(.

تاسعاً : الصدق 

تــم التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألدوات البحــث عبــر عرضهــا علــى )11( مــن الخبــراء 
المحكميــن لغــرض تكييــف المقيــاس وفقــًا لبيئــة البحــث و معرفــة مــدى صالحيتهــا لقيــاس مهــارات 
المبحوثيــن، وقــد أعتمــدت مالحظاتهــم بتعديــل المقيــاس و إخراجــه بشــكله النهائــي وقــد حصــل علــى 

نســبة إتفــاق بلغــت  98.18%.

اإلطار النظري 

مفهوم التدريب 
يعــد موضــوع التدريــب مــن المواضيــع التــي تنــال أهميــة بالغــة لنقــل الخبــرات والمهــارات 
العامليــن وتمكينهــم مهاريــًا و  قــدرات  لبنــاء  المجــال اإلعالمــي و اإلداري ، وذلــك  فــي  خاصــة 

)الســكارنه، 2019(.  المنافســة  علــى   تشــجيعهم 
ً التدريـب إصطالحا

تتعدد المفاهـــيم المستخدمة للتعبير عن التدريـــب فمـــنها مـــن يعده محاولة لتحسين األداء 
الحالــي والمســتقبلي للعامليــن عــن طريــق زيــادة قدراتهــم علـــى اإلنجــاز، أو الجهــود اإلداريــة التنظيميــة 
التـــي تهــدف الــى تحســين قــدرة الفـــرد العامــل علـــى أداء عمــل معيــن، أو القيــام بــدور محــدد فـــي 

المـــنظمة التـــي يعمــل فـــيها، ومـــن أهــم تعريفــات التدريـــب التـــي تناولتهــا مختلــف المصــادر هـــي:
 عرف )الهيتي، 1999(  التدريـب علـى انه : »جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة بحالة االستمرارية 
تســتهدف إجــراء تغييــر مهــاري ومعرفـــي وســـلوكي فـــي خصائــص الفـــرد الحاليــة أو المســتقبلية لكــي 
. أفضــل«  بشــكل  والســـلوكي  العملــي  أداءه  يطــور  أن  أو  بمتطلبــات عملــه  الوفــاء  مـــن  يتمكــن 

المدخل النظري للتدريـب

نظريـة التعـلم اإلجتمـاعي
 التعـــلم هــو العمليــة الحيويــة الديناميكيــة التـــي تتجلــى فـــي جميــع التغيــرات الثابتــة نســبيًا فـــي 
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األنمــاط الســـلوكية والعمليــات المعرفـــية التـــي تحــدث لــدى األفــراد نتيجــة لتفاعلهــم مــع البيئــة الماديــة 
و اإلجتمـــاعية مـــن خالل التقلـــيد التكرار و الممـــارسة و التدريـــب )منصور، 1997( و تعد نظريـــة 
بانـدورا مـن النظريات المهمـة فـي التعـلم اإلجتمـاعي, إذ ركز بانـدورا فـي هذه النظريـة علـى التقلـيد 
وهــو )مالحـظـــة نمـــوذج معيــن ثــم تقلـــيد ســـلوكه(  ويقصــد بــه هنــا )المــدرب( فحيــن يــرى المتـــدربون 
نتائــج إيجابيــة ومرغوبــة للســـلوك الــذي يالحظونــه )مـــن قبــل غيرهــم(، تــزداد إحتماليــة تقلـــيدهم، 

ومحاكاتهــم، وتبنيهــم لهــذا الســـلوك او المهـــارة التـــي صممــت لبرنامـــج تدريـــبي معيــن . 

تعريف التدريب

التعريف االجرائي
عــرف الباحــث التدريــب بأنــه : »عمليــة إتصاليــة مخططــة ومنظمــة وقابلــة للقيــاس تهــدف 
إلــى )إكســاب مهــارات ونقــل معــارف و تغييــر إتجاهــات , وتحســين أداء , حــل مشــكلة مــا , تعديــل 

ســلوك (  لبنــاء قــدرات المتــدرب و تمكينــه مــن أداء وظيفتــه بكفــاءة وفاعليــة« .

التدريب في الوزارات العراقية

ان التدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية  فــي الــوزارات العراقــي يخضــع الــى بنــود المــادة 19 
مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )24( لســنة 1960 ,  والــذي يفــرض إعــداد نظــام مســتند إلــى أحــدث 
الممارســات اإلداريــة فــي هــذا المجــال لضــرورة منــح فــرص تطويــر شــاملة لجميــع مــالكات العامليــن 
فــي الحكومــة لغايــات تحقيــق االهــداف وفــق الخطــط االســتراتيجية بالفاعليــة التــي تضمــن التحســن 

المســتمر فــي األداء وصــوال إلــى إلغــاء الفجــوة بيــن األداء الحالــي والمســتهدف.

مهارات العرض و اإللقاء

إن مهــارة وقــدرة المتحــدث علــى اإللقــاء والعــرض هــي جوهــر وروح عمــل العالقــات العامــة  
، ومــن خاللهــا يســتطيع أن يكــون أكثــر إقناعــًا لمــا يقدمــه مــن أفــكار ومهــارات ، وتعلــم فــن العــرض 

واإللقــاء هــي المهــارة األساســية لممارســته فــن توصيــل تغييــر األفــكار القناعــات وتحفيــز القــدرات. 

التعريف اإلجرائي لإللقاء

 االلقــاء : »هــي مجموعــة مهــارات )اللفظيــة وغيــر اللفظيــة( التــي تحقــق اتصــال اقناعــي و 
المكتســبة بالتدريــب لتمكيــن ممــارس العالقــات العامــة مــن مواجهــة الجمهــور و التأثيــر فيهــم لتحقيــق 

أهــداف المؤسســة«.
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المدخل النظري لإللقاء

:  Leadership Competency Framework نظرية إطر الكفاءات القيادة
تعــد هــذه النظريــة إحــدى احــدث نظريــات القيــادة  )Ruben, 2020( إذ تــم نشــر هــذه 
النظرية الول مرة في عام Ruben, 2006(  2006( لوضع اطار الى اهم الكفاءات القيادية و 
المهارات الالزمة الداء العمل بكفاءة , وتم تعديله بصورة طفيفة خالل الفترة )2012 - 2017( 
مــن اجــل تطويــر هــذا المفهــوم . )Ruben, 2012(,  تــم تحديثهــا فــي آيــار بجامعــة نيوجيــرزي  

)Ruben, 2019(, إذ ُبنيــت باالســتناد الى خمــس كفــاءات وهــي:
 الكفاءات التحليلية

 الكفاءات االتصالية
 الكفاءات الشخصية.
 الكفاءات التنظيمية
  الكفاءات الوظيفية 

وســيتناول الباحــث دراســة الكفــاءات اإلتصاليــة ألنهــا  تتضمــن المعرفــة الضمنيــة للغــة 
ــة فــي التفاعــل مــع اآلخريــن, إذ يعــد  ــى توظيفهــا بفعالي ــة( والقــدرة عل ــر اللفظي ــة وغي )اللفظي

االتصــال شــرطاً ضروريــاً ألي نشــاط بشــري لــه طبيعــة إجتماعيــة.

الهدف العام للبرنامج التدريبي 

تنميــة مهــارات المشــاركين فــي مجــال اإلتصــال الفعــال وفنــون العــرض والتقديــم والتأثيــر مــن 
خــالل إكســابهم المعــارف والخبــرات واإلتجاهــات والمهــارات التــي ترفــع مــن مســتوى أدائهــم مــن خــالل 
تنمية الكفاءة والفعالية اإلنتاجية في هذا المجال و التخلص من التوتر والمخاوف والمشاعر السلبية 
التــي تمنعهــم مــن التحــدث اكتســاب مهــارات وصفــات المتحــدث الجيــد التعامــل مــع األنمــاط المختلفــة 
للجماهيــر وكيفيــة التحــدث إليهــم إكتســاب مهــارة العــرض والتقديــم ، واإلعــداد الجيــد, إذ ان الخطابــة 
)Cabane, 2012( العامــة الكاريزميــة تحتــاج العديــد مــن المهــارات المبينــة باالهــداف التفصيليــة

العالقات العامة في الوزارات العراقية

العالقات العامة تعني اآللية التي من خاللها التعامل مع الجهات الرسمية والهيئات والفعاليات 
وأفراد المجتمع والتفاعل معها وتحقيق اإلنســجام الالزم، وأفضل الُســبل للوصول إلى النتائج اإليجابية 
عبــر هــذه العمليــة االتصاليــة، تلــك التــي تتنــاول أســلوب تعامــل لطيــف يتســم بالحيويــة واأللفــة واإلتيكيــت 
والمجاملة اللطيفة وتبادل الشعور اإلنساني لكسب عاطفة األطراف األخرى وتحقيق مستوى انسجام تام. 
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اإلطار الميداني

المعالجــات اإلحصائية
قام الباحث بمقارنة وتفسير البيانات والنتائج، و إخراج جداول و مخططات بيانية بسيطة 
ومركبــة مــن خــالل أرقــام ذات داللــة احصائيــة والتــي تتيــح اســتخالص النتائــج ومناقشــتها علميــا، 
و ربطهــا بالجانــب المنهجــي والنظــري ومــن ثــم تكامــل البحــث  وتناســقه وحســب مــا مبيــن ادنــاه:
 تــم اســتخدام االختبــار التائــي ) T-TEST ( الــذي يقيــس حجــم الفــروق بيــن متوســطي عينتيــن 
مترابطتيــن، وكذلــك اختبــار مــان وتنــي لقيــاس الفــروق بيــن المبحوثيــن وفــق متغيــر محــدد ، عــن 

.  SPSS طريــق االعتمــاد علــى البرنامــج االحصائــي
ــر المســتقل  ــر للمتغي ــق مــن حجــم األث ــن Kouhan للتحق ــة كوهي  أســتخدم الباحــث معادل

)البرنامــج التدريبــي( التــي تشــير الــى انــه :
1. أذا كان حجم التأثير أقل من ) 0.50  ( يدل على ان حجم التأثير ضعيف.

2. اذا كان حجم التأثير يقع بين ) 0.50 – 0.80  ( يدل على ان حجم التأثير متوسط.
3. اذا كان حجم التأثير اكثر من ) 0.80 ( فانه يدل على ان حجم التأثير مرتفع.

التوزيع النسبي

أظهــرت نتائــج التوزيــع النســبي لدرجــات المبحوثيــن فــي المجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة( 
تبعــًا للإختبــار البعــدي فــي مهــارة اإللقــاء أن هنــاك فــروق فــي النســب المئويــة و كمــا مبينــة فــي 

الجــدول )2( والشــكل )2(.
جدول )2(

الفقرة

اإلختبار  البعدي

الضابطةالتجريبية

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

%4927.56%537482.67مهارة االلقاء
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الشكل )2( التوزيع النسبي لدرجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على اإلختبار البعدي لمهارة )اإللقاء(
يتضــح مــن الشــكل )2( ان اإلرتفــاع الحاصــل فــي النســب المئويــة لنتائــج االختبــار البعــدي 
لــدى المجموعــة التجريبيــة )82.67 %( وفرقــه عــن المجموعــة الضابطــة )%7.56( كان كبيــرًا 

جــدًا, ويعــزى فــرق النتائــج فــي مهــارة )اإللقــاء( الــى تأثير)التدريــب المهــاري(.

اختبار الفرضيات 

ســتختبر الفرضيــات تبعــًا )لفقــرات وبنــود( المقيــاس والمقارنــة بيــن نتائــج اإلختبــار البعــدي 
لــكال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة.

الفرضيــة األولــى : )ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات االختبــار البعــدي 
لــكال المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى مهــارة االلقــاء ( , للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة اســتخدم 
الباحــث االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف داللــة الفــروق االحصائيــة بيــن متوســط درجــات 
المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى االختبــار البعــدي , واظهــرت النتائــج ان القيمــة التائيــة 
المحســوبة )16.776( كانت أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.960( عند مســتوى داللة 

)0.05 ( بدرجــة حريــة )128( ,  والجــدول )3( يوضــح .
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 جــدول )3( نتائــج األختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف داللــة الفــروق االحصائيــة بيــن المجموعتيــن علــى 
االختبــار البعــدي لمهــارة االلقاء

الوسط العددالمجموعة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة التائية
مستوى 
الحكمالداللة

الجدوليةالمحسوبة

6582.6766.858التجريبية
دالة لصالح 16.7761.9600.05

المجموعة التجريبية
6553.90712.004الضابطة

ومن خالل النتائج المثبتة في الجدول السابق  يتضح ان متوسط درجات افراد المجموعة   
التجريبة كان أفضل من متوسط درجات افراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة االلقاء. 
وللتحقــق مــن حجــم األثــر للمتغيــر المســتقل ) البرنامــج التدريبــي (  أســتخدم الباحــث معادلــة 
كوهيــن Kouhan  , وباســتخدام هــذه المعادلــة تبيــن ان حجــم التاثيــر للمتغيــر المســتقل فــي تجربــة 
البحــث الحالــي بلــغ )11.831( , ويعــد بمثابــة حجــم تأثيــر عالــي , والجــدول )4( يوضــح ذلــك .

جدول )4( حجم التاثير للمتغير المستقل ) البرنامج التدريبي ( لمهارة االلقاء

متوسط درجات المجموعة 
التجريبية

متوسط درجات المجموعة 
الضابطة

االنحراف المعياري للمجموعة 
حجم األثرالضابطة

82.67653.90712.0042.396

الفرضيــة الثانيــة : )ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة لمهــارة )اإللقــاء( فــي االختبــار البعــدي 
لــدى المجموعتيــن التجريبيــة و الضابطــة  تبعــًا  لبنــود المالحظــة  الســبعة (,  وللتحقــق مــن هــذه 
الفرضيــة اســتخدم الباحــث االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف داللــة الفــروق االحصائيــة بيــن 
متوســط درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى االختبــار البعــدي وتبعــًا لــكل بنــد مــن بنــود 
المالحظــة الســبعة  المكونــة لمهــارة االلقــاء , واشــارت النتائــج الــى ان جميــع القيــم التائيــة المحســوبة 
لالسئلة الفرعية كانت دالة احصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية عند مقارنتها بالقيم التائية الجدولية 
البالغة ) 1.960 ( عند مستوى داللة ) 0.05 ( بدرجة حرية ) 128 ( ,  والجدول )5( يوضح ذلك.
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جدول )5( نتائج األختبار التائي لعينتين مستقلتين لتعرف داللة الفروق االحصائية بين المجموعتين على 
االختبار البعدي وتبعًا لكل بند من بنود المالحظة السبعة المكونة لمهارة االلقاء

الفقرةت

االختبار البعدي

القيمة التائية 
المحسوبة

الضابطةالتجريبية

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

16.5692.9266.3510.78413.562تقييم البداية1-

15.2461.5005.0970.72214.709لغة الحديث2-

11.5380.9535.1101.08917.882لغة الجسد3-

7.4921.5112.6510.3288.724الثقة و التمكن4-

5.4761.4902.0340.5607.809العروض التقديمية5-

9.6002.1273.5041.26611.761التمارين واالنشطة6-

16.7534.5347.4862.43314.097الجو العام والختام7-

التفسير النهائي للنتائج االحصائية
أن البرنامــج التدريبــي كان فعــال مناســبًا لــكل المســتويات الديموغرافيــة وهــذا يثبــت صحــة 
التعميم و يتوافق مع إحتياجاتهم التدريبية و يحسن ممارساتهم العملية في الوظيفة  لوضع المهارات 
المكتســبة موضــع التطبيــق و مواجهــة المشــكالت التــي تعتــرض عملهــم داخــل الــوزارات بمــا  تحقيــق 
االهداف و بما يضمن بناء كاريزما رصينة لتمكن ممارس العالقات العامة من التأثير في الجمهور.

ويمكن إسناد ذلك إلى:
1. ضبط إجراءات التجربة.

2. التحليل الفعلي لإلحتياج التدريبي لمهارات المبحوثين وسد فجوة االداء.
3. التصميم المناسب للبرنامج التدريبي الذي لبى حاجات المشاركين.
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4. االنتظاميــة  و اإللتــزام بنــاء الحقيبــة التدريبيــة فــي ضــوء المعاييــر واإلجــراءات المؤسســية 
المطلوبــة.

5. الدقة و مدى فاعلية الحقيبة التدريبية بالوضوح وحسن تنظيم المحاور وتسلسلها.

االستنتاجات

 وجود عالقة إرتباطية طردية بين )التدريب( و )مهارات االلقاء( لدى ممارسي العالقات العامة.
 ان االلقــاء مهــارة ال غنــى عنهــا وهــي المهــارة الظاهــرة التــي يمكــن ان يستشــعر وجودهــا 

بالتدريــب. تعزيزهــا  وينبغــي  االقناعيــة  بمضامينهــا  ويتأثــر  الجمهــور 
 وجــود نقــاط ضعــف فــي المهــارات التدريبيــة المتعلقــة بالكفــاءات اإلتصاليــة لــدى ممارســي 

العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة.
 وجــود ضعــف فــي )التصميــم المســتند الــى االحتيــاج التدريبــي( لكــون اغلــب البرامــج تســتند الــى 

المقترحــات بــدون التحليــل الفعلــي لالحتيــاج التدريبــي.
 وجود رغبة واضحة لدى المبحوثين بتطوير مهاراتهم في تخصص العالقات العامة.

 ندرة قياس العائد من االستثمار في التدريب بعد انتهاء البرامج التدريبية.
 ان التدريب يختزل الجهد والوقت من اجل تعلم المهارات المطلوبة عن طريق المحاولة والخطأ.
 ان العالقات العامة هي الخيمة الجامعة لكل المهارات التي تحسن من االداء الفرد  و المؤسسي.

التوصيات

 حــث الباحثيــن علــى التعمــق فــي دراســة شــخصية )ممــارس العالقــات العامــة( وتأثيرهــا فــي 
الجمهــور. 

 تشجيع الباحثين على إتباع )المنهج التجريبي( في دراساتهم البحثية.
 ضرورة تطبيق مقاييس دولية لقياس مهارات ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية.
 ديمومة إجراء تحليل االحتياجات التدريبية من اجل سد فجوة االداء لدى ممارسي العالقات العامة.

 تصميــم البرامــج التدريبيــة باالســتناد الــى االحتيــاج التدريبــي وبمــا يتســق مــع المهمــات الوظيفيــة 
المناطــة بممارســي العالقــات العامــة .

 زيــادة االهتمــام بتدريــب ممارســي العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة و تخصيــص 
برامــج احترافيــة لبنــاء قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم.

 وضع الية لقياس العائد من االستثمار في التدريب عقب انتهاء البرامج التدريبية.
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