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 ةدراسة ميداني األداء االتصالي للعاملني يف العالقات العامة ملمارسة وظائفها األساسية 

  

  

 املستخلص :
أصبحت العالقات العامة من الوظائف المهمة في المنظمات الحديثة في العالم، فهي تؤدي أدوارًا مهمة في مجال عمليات االتصال 

المتبادل بين الطرفين متخذة من البحث والتحليل سبببببببببااًل في صبببببببببناعة سبببببببببياسبببببببببات وو ببببببببب  الارام ، بين المنظمات وجماهيرها، وتحقق الفهم 
ح ولالتصبببببببببال ه ل أهعادل وتتب  العالقات العامة المنه  العلمي في البحث والذي اقوح عل  التحليل والتفعبببببببببير  وهي عمليات تحتا  ا لماح تا

البشبرةة والشبخصبية ا نعبانية وم وناتها وااتجاهات ادفراد وميلوهم المتباينة وأسباليس  يا   هالدراسبات العبي ولوجية المتعلقة هالدواف  والحاجات
اعية هذل االتجاهات والتأثير فيها لكعببببس ثقة الجماهير التي تتعامل معها المنظمة، أما أع العالقات العامة تنتمي مل  مجموعة العلوح االجتم

العلوح االجتماعية ام ن أع تمدنا همعلومات ام ن التثات من صبحتها عل  العبلوا ا نعباني الذي  الحديثة لمواجهة مطالس التطور ا نعباني ف
 هو جوهر العالقات العامة.

Abstract 

Public relationships become one of the important functions in modern organizations in the global, where it 

perform important roles in the field of communicational processes among the organizations and their public, 

and accomplish the mutual understanding between the two parties taking the research and the analysis, a 

tendency in political industry and making the programs, and communication in all of its dimensions in that 

public relationships pursue the scientific curriculum in the search which is based on analysis and 

interpretation and these are operations which are in need of the full awaring of the psychological studies 

which are related to reality. The humane needs, its constituents, the individual trends, their different points 

of views, the means of measuring these trends and affect  them to gain the public trust which the organizations 

deal with, in addition to that public relationships is belong to the group of recent social sciences to face 

humane development needs where social sciences can supply us with information that may be proved for 

humane conduct which is the core of public relationships.  

 املقدمة :
أع العالقبات العبامبة تنتمي مل  مجموعبة العلوح االجتمباعيبة الحبديثبة الالجمبة لمواجهبة مطبالبس التطور ا نعبببببببببببببباني فبالعلوح االجتمباعيبة  
  ام ن أع تمدنا همعلومات ام ن التثايت من صبحتها عل  العبلوا ا نعباني الذي هو جوهر العالقات العامة.هالرمم من أثرة الدراسبات العلمية

العبامبة واالعتراب هبأهميتهبا في مجباالت التطايق العلمي في العبديبد من المجتمعبات المعباصببببببببببببببرة مال أع العالقبات العبامبة ال جالبت   عن العالقبات
ثقل تعاني من مشبببب الت علمية أو تطايأية أثارت عددا من التعببببامالت العامة هول واقعها ومعببببتقالها.ونظرا لما تحملط وجارة النفن العرا ية من 

ا تتعامل م  منت  مهم جدا وفعال في جةادة ودعم اقتصباد الالد مال وهو االنفن  فنع قعبم العالقات العامة فيها يؤدي دورا فعاال اقتصبادي أونه
رة ومد في انجاج المهاح المنوطة بوجارة النفن.وانطالقا مما يتحملط قعبببم العالقات العامة في وجارة النفن من معبببؤولية في دعم أنشبببطة هذل الوجا

الثقة بينها واين جمهورها االداخلي والخارجي  واناء سببببببمعط طيبة للوجارة في اسببببببوال النفن العالمية فقد جاء هحثنا لتحقيق هذا الهدب جعببببببور 
وةتكوع البحث من ثالث مباهث يتضببببببمن المبحث ادول ا طار المنهجي للبحث واسببببببتعر  الباهث  يط الموا ببببببي  التالية امشبببببب لة البحث 

ب البحث، منه  البحث، مجاالت البحث، مجتم  البحث وعينتط أما المبحث الثاني مفاهيم العالقات العامة والذي يتضبمن أهمية البحث، أهدا
 يمبا جباء المبحبث الثبالبث ليتنباول البدراسببببببببببببببة الميبدانيبة عن طرةق تحليبل الايبانبات    مفهوح وتعرةف العالقبات العبامبة، أهميتهبا ، أهبدافهبا، ووظبائفهبا

سببتاياع هول عمل وأنشببطة العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية ودورها في دعم النشبباط النفطي ومن ثم تم الوصببول الخاصببة هاسببتمارة اال
 مل  مجموعة من النتائ  والتوصيات.

 املبحث: األول اإلطار املنهجي
ش لة الخا عة للبحث نظرةا وميدانيا، والتي  أع هذا المو وع هحاجة مل  البحث واالستقصاء بهدب معالجة المأوال : مشكلة البحث وتساؤالته :

ام ن صيامة مضمونها عن طرةق تعلين الضوء عل  واق  الدور الذي يؤداط جهاج العالقات العامة في وجارة النفن لدعم أنشطتها في مطار  
ا هعد تنفيذ الخطة الميدانية للبحث وأما  ادهداب المرسومة لها واقتضت الضرورة العلمية لهذل المش لة صيامة عدد من التعامالت واالجاهة عليه

 مو ح في العياقات اآلتية:
 ما طايعة النشاط الذي تمارسط العالقات العامة في وجارة النفن؟ -1

 ما أهداب ووظائف العالقات العامة في وجارة النفن. -2

 ما مدى استعمال التخطين في عمل العالقات العامة في وجارة النفن؟ -3
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 االتصال في عمل العالقات العامة في وجارة النفنما مدى استعمال  -4

 ما مدى استعمال التنظيم في عمل العالقات العامة في وجارة النفن؟ -5

 هل مارست التقوةم في عمل العالقات العامة في وجارة النفن؟ -6

ة ذلك أعالح الجماهير وتوعيتهم ومد تكمن أهمية البحث العلمية في طايعة ادهداب التي اعبببببببببببببع  لتحأيقها وفي مقدمثانيًا : أهمية البحث : 
وتعبتعين المؤسبعبات عل  اختالفها هأجهاة العالقات العامة في تحقيق    1اجعبور الثقة معهم عن طرةق ممدادهم هالمعلومات وادخبار والحقائق

هور وإعداد الحمالت ا عالمية ذلك الهدب فلم تعد العالقات العامة مجرد أعالح مؤسبببعبببي بل تجاوج مل  ما هو أ ار في تحليل ودراسبببة الجم
وتخطيطها وتنفيذها.والعرال واهد من الدول الكارى في أسبوال النفن العالمية وهو اهو  ما ا وع عل  تأسبيج جهاج عالقات عامة قادر عل  

هنا تكمن أهمية البحث مذ ترجمة العببببياسببببة ا عالمية النفطية في العرال خاصببببة في هذل الفترة وهذا ما يتم من خالل جهاج العالقات العامة و 
تي اعبببببلن الضبببببوء عل  دراسبببببة جهاج العالقات العامة ونشببببباطط وفعاليتط في وجارة النفن العرا ية وذلك لكوع هذل الوجارة من الوجارات المهمة ال

 تعمل عل  دعم اقتصاد الالد عن طرةق المعؤوليات المنوطة بها في ميدانها التخصصي .
ا دع البحبث العلمي هو نشببببببببببببببباط منظم وهبادب فالببد من  يباح البباهبث بتحبديبد ادهبداب التي يروح تحققهبا من  نظر ثاالااًا : أها ال البحاث :  

. واعد تحديد المش لة ا وع من العهل علينا و   أهداب البحث، وةهدب هذا البحث من وجهة نظر عامة عل  تحديد أداء العالقات  2اهحثط
 و يما اأتي عدد من ادهداب المناثقة من الهدب ادساسي المذأور : تخطيطا وإدارة وتنفيذا.العامة ونشاطها في وجارة النفن معدادًا و 

 تحديد مفهوح العالقات العامة. -1

 دراسة واق  مهاح العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية. -2

 العالقات العامة في العرال.الكشف عن نشاط العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية وانع اساتط عل  عمل  -3

الكشبببببف عن خصبببببائ  العاملين في قعبببببم العالقات العامة في وجارة النفن ومدى وعيهم لمعبببببؤولياتهم انطالقا من ادهمية االقتصببببباداة  -4
 لمنت  النفن.

 التعرب عل  طايعة تنفيذ الوظائف ادساسية في عمل العالقات العامة في وجارة النفن. -5

أع تحديد المنهجية التي اعببببببتند مليها الباهث هي معببببببألة هيوةة جدًا وادونها ال ام ن وصببببببف الجهد البحثي هالعلمية رابعًا : منهج البحث : 
 ما أع تحديد منه  البحث يتوقف عل  الهدب الذي اعببببببببع  البحث مل  تحأيقط وعل  هذا ادسببببببببا  رأى الباهث مم انية اسببببببببتعمال المنه  

الوصبببب ية، وهذا المنه  اعببببع  للوصببببول مل  أهداب البحث واسببببتخالل النتائ  والحصببببول عل    المعببببحي االذي اعتار أهد مناه  البحوث
الايانات والمعلومات التي تغطي مجال البحث واالجاهة عل  التعببببامالت المطروهة، فضببببال عن اسببببتعمال أسببببلوا االسببببتاياع في مطار جم  

ت والتحليالت للظواهر المختلفة التي تخضبب  للدراسببة هما اعبباعد الباهث عل   الايانات وتحليلها أما أع هذا المنه  اعمل عل  تقوةم التفعببيرا
 . 3افهم العوامل المؤثرة في الظاهرة
اعتمد الباهث عل  مجراءات عديدة عل  المعببببببببتوى النظري والميداني فعل  المعببببببببتوى النظري اسببببببببتعاع الباهث خامساااااًا : ات الاح البحث :  

هالم تبات والمصبببببببببادر ادخرى لجم  الايانات والمعلومات النظرةة الخاصبببببببببة هالبحث وتنظيمها وفق منهجية علمية منظمة.أما عل  الصبببببببببعيد 
مل لكل العاملين في قعبببم العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية للحصبببول عل  مجاهة عن الميداني فقد اعتمد الباهث أسبببلوا الحصبببر الشبببا

التعبببببببامالت المتعلقة همشببببببب لة البحث عن طرةق اسبببببببتمارة اسبببببببتاياع امذ تعد هذل الوسبببببببيلة معروفة منذ أمد هعيد في ميداع البحوث االجتماعية 
والمعلومات من المبحوثين الذين اعبجلوع اجاهاتهم هأنفعبهم عل  هذل االسبتمارات، لذلك    أما تعرب مدارة جم  الايانات   4ا والمعبح االجتماعي 

فهي تتضببببمن مجموعة من ادسببببملة هول مو ببببوع البحث أو الدراسببببة، وعادة ما تعببببلم هذل االسببببتمارات مل  المبحوثين هشبببب ل مبا ببببر أو عن 
قد نظمت اسببببببببببتمارة البحث واعدت لتلاي مر  البحث وإجراء دراسببببببببببة معبببببببببببقة .وعليط ف 5ا طرةق الارةد العادي أو االلكتروني لإلجاهة عليها 

 لمجتم  البحث والعينة.
اأع تحديد الباهث لمجاالت هحثة اعد خطوة أخرى م ملة للمضبببببببببببي في عملية البحث وفق خطوات منعبببببببببببقة سااااااااجساااااااا : م ا ح البحث : 

علومات والايانات هش ل أدل أما أنط اعطي لمو وع البحث عمقا أ ار دع أما أع تحديد هذل المجاالت اعهل عملية تحديد الم  6ا  ومتكاملة 
 هذا المو وع ياني عادة عل  ثالثة مجاالت أساسية في البحث هي المجال الم اني، و البشري، والاماني .

 ظيمها ونشاطها وادارتها.المجال الم اني : تمثل المجال الم اني بوجارة النفن العرا ية لدراسة واق  العالقات العامة فيها وتن -1
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وهي تشببببببببببببببمل فترة بناء وصببببببببببببببيانة وتح يم    31/12/2017مل     1/1/2017المجال الاماني : ُهدد الباهث المجال الاماني هالفترة من   -2
 استمارة االستاياع ثم توجةعها عل  العينة وأاضًا فترة تناةل الايانات في جداول مهصائية و رهها وتفعيرها.

  موظفا، أهدهم في اجاجة طوةلة هصبببورة 36هدد هذا المجال هالعاملين في قعبببم العالقات العامة والم وع من ا المجال البشبببري : هيث -3
   موظفا امثلوع مجتم  البحث في الدراسة.35رسمية فاقتصر عدد المبحوثين عل  ا

 املبحث الثاني: مفاهيم العالقات العامة
العالقبات العبامبة الفرنعببببببببببببببيبة العالقبات العبامبة : هبأنهبا الوظيفبة ا دارةبة التي تعمبل عل  تقييم  وعرفبت جمييبة  أو : تع يف العالقااح العااماة :

اتجاهات الرأي العاح للجمهور، وتطابق سببببياسببببات وإجراءات المنظمة م  الصببببالح العاح، وتنفيذ برام  للعمل تهدب مل  أعببببس تفهم الجمهور 
هود المخططة التي اقوح بها الفرد أو المؤسبعبة أو الدولة لكعبس ثقة الجمهور وتحقيق التفاهم .والعالقات العامة هي االج 7اللمنظمة وتأييدل لها

.والعالقات   8ا المتبادل من خالل االتصاالت المعتمرة والعياسات واالفعال المرمواة لتلاية اهتياجات الجمهور في مطار ماهو مم ن ومشروع 
لحقائق مشبببببروهة مفعبببببرة لجماهير المؤسبببببعبببببة وذلك هاية الوصبببببول مل  االنعبببببجاح أو التكيف العامة هي اعملية نشبببببر المعلومات واالفكار وا

.وةالهظ من خالل التعارةف المشبببببببار اليها أع هناا افكارا متماثلة ومشبببببببترأة في تعرةف العالقات   9ااالجتماعي بين المؤسبببببببعبببببببة والجماهير 
العامة فهناا من يرأا عل  الجهود المخططة لالفراد والمؤسبببببببببببببعبببببببببببببات واخروع يرأاوع عل  فن التعامل م  الجمهور وجم  ثالث هصبببببببببببببف 

في الوصببببول للرأي العاح عن طرةق وسببببائل االتصببببال، واذلك ام ن القول أع العالقات العامة هالنشبببباط ا داري أو معببببؤولية مدارة المؤسببببعببببة  
العالقات نشبببباط ينطلق من المؤسببببعببببات المختلفة مل  الجماهير هشببببرائحهم المختلفة من أجل تحقيق أهداب محددة سببببياسببببية أو اقتصبببباداة أو 

والمرئية والمقروءة والاث الفضائي و ب ة االنترنيت وجمي  اجتماعية أو عع رةة أو معالمية عن طرةق االستعانة بوسائل االتصال المعموعة 
 الوسائل االتصالية المتاهة ادخرى.

تعد العالقات العامة علمًا لُط أصبول وقواعد علمية راسبخة، أما أنها فنًا تطايأيًا ر ي  المعبتوى مذا ما أجيد تطايقها مذ   أهمية العالقاح العامة :
العالقات العامة نشببببباطًا هادفًا بناًء احقق الهدب المناط مليط مذ ُأهعبببببن التخطين لط. وهت  تصببببببح العالقات   تحقق نتائ  مثمرة، وأاضبببببًا تمثل

ثة وتعقد العامة علمًا، وفنًا، ونشاطًا هادفًا، البد أع ا وع هناا فهم صحيح لها، ولقد أجدادات الحاجة ال  ذلك الفهم م  نمو المجتمعات الحدي
قبات االجتمباعيبة ممبا تطلبس معبط وجود منظم للعالقبات العبامبة همبا احقق ادهبداب التي قبامبت من أجلهبا التنظيمبات،  تنظيمباتهبا وتشبببببببببببببباهبك العال

وتقوح هالدور ادمثل عل  معبتوى الوهدات الصبغرى والكارى للمجتم . لقد اصببحت العالقات العامة سبمة للمجتمعات والتنظيمات المتحضبرة، 
.وإع االهتماح  10اداخل التنظيمات وتطايقها هالمفهوح الصبببببببحيح وةعد مؤ بببببببرًا لنجام المؤسبببببببعبببببببة وتقدمها بل اع الوجود الصبببببببحيح لتلك ا دارة

اهيتهم هالعالقات العامة يرج  ال  جةادة االهتماح هالشبببببببببببعس وتاايد قوتط وفعاليتط أما ترج  ال  النظرة االنعبببببببببببانية ال  جمي  المواطنين وعد  رف
.وتتضبح أهمية العالقات العامة في مجال المنظمات الح ومية  11اوةجس اع تعمل المجتمعات عل  تحأيقط  ورعايتهم وسبيادتهم هقًا لكل منهم،

ل  مذ تقوح بدور تحعببببببين العالقات بين الح ومة أو الوجارة والجمهور فعن طرةقها ينمو الشببببببعور هالمعببببببؤولية لدى المواطنين ومن ثم  تحوةلهم ا
 . 12اجمهور ااجابي متعاوع م  الح ومة

 : 13اهنالك عدد من ادهداب تعع  العالقات العامة مل  تحأيقها ومن أهمها أه ال العالقاح العامة :
 تحعين صورة المنظمة لدى عمالئها مما يؤدي مل  تحعين سمعة منتجاتها واالتالي جةادة المايعات. -1

 تعاةا ثقة العاملين هالمنظمة وجةادة تفهمط دهداب المنظمة وأنظمتها. -2

قة المعباهمين في المنظمة عن طرةق أقامة عالقات جيدة معهم وقاول ررائهم واقتراهاتهم وتاوةدهم هالمعلومات الهامة هشب ل دائم جةادة ث -3
 مما يؤدي هالتالي مل  تعهيل عملية تموةل المنظمة عند طلس جةادة رأ  المال.

 لية االقترا  منها وقت الحاجة.جةادة ثقة المؤسعات المالية والانوا في المنظمة مما يؤدي مل  تعهيل عم -4

 تقوح العالقات العامة بو   الارام  التي تتالئم م  اهتياجات الجمهور. -5

 . 14امعاعدة الجماهير عل  التكيف والتغيير التي تحدثط برام  العالقات العامة -6

تبحثها، وتبحث مدى أهميتها وفائدتها  معرفة اتجاهات الرأي العاح الحأيأية تجال نشبببببببببببباط المنظمة، وعر ببببببببببببها عل   يادة المنظمة لكي  -7
 هالنعبة دهداب المنظمة وأسلوا تحقيق تلك ادهداب.

 . 15ااعالح الرأي العاح بنشاط المنظمة وارامجها، وأهدافها للوصول مل  أقناع الرأي العاح بذلك وأعس ثقتط وتعاونط -8
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ادي والمعنوي وجةادة الفوائد التي تعود عل  أصببحاا الشببرأة وعمالها تهدب العالقات العامة مل  رف  الكفااة االنتاجية بتوفير العامل الم -9
 . 16اومعتهلكي منتجاتها والجماعات التي تعمل فيها

تعمبل العالقبات العبامبة عل  تحوةبل الجمهور مل  جابائن للخبدمبة أو التي تقبدمهبا الشببببببببببببببرأبة، فبالهبدب من العالقبات العبامبة ليج فقن بنباء   -10
 . 17اةد من الروا  لمنتجات المؤسعة أو خدماتهاالعلعة فهذا الهدب اعع  للما 

الرد عل  اال ببببببببببباعات واالفتراءات التي تطلقها ادجهاة المعاداة والجهات المتصبببببببببببلة بها داخل الدولة أو خارجها عل  أسبببببببببببا  مخطن  -11
 . 18اومدرو ، الهاطة الجماهير علما بها

قيق تطلعاتهم، ادمر تشبجي  روم االنتماء لدى العاملين في المؤسبعبة وجةادة والئهم نتيجة النظر في  ب واهم ومشبا لهم ومعاونتهم في تح -12
 الذي ينع ج ماجابيا عل  أدائهم في المؤسعة.

تقوح العالقات العامة بوظائف أسبببببباسببببببية و ببببببرورةة جدا هحيث ال ام ن للمؤسببببببعببببببة أو الهيمة سببببببواء أانت رابعا : وظائف العالقاح العامة : 
كنولوجية واالتصببببالية وجةادة هدة التوتر والمنافعببببة بين ه ومية أح أهلية من االسببببتغناء عنها في الوقت الحا ببببر خاصببببة هعد تطور العلوح الت

. وةذهس العديد من الكتاا أع هناا وظائف  19االدول الصبببببناعية والمؤسبببببعبببببات والمنشبببببات عل  معبببببتوى ا عالح وا دارة والخدمات واالنتا 
 أساسية للعالقات العالمة، وهي:

تجاهات الرأي العاح لجماهير المؤسببببعببببة أو الهيمة وتحليلها واحثها ودراسببببتها، ومعرفة وتقوح  يط العالقات العامة هجم  اأو  : البحث العلمي :
.لذا فأع البحث العلمي وجم  الحقائق والايانات والمعلومات عن اتجاهات  20اررائهم واتجاهاتهم هت  ام ن الحصبببببببببول عل  هقائق صبببببببببحيحة
هور وميولط نحو المؤسبعبة وأهدافها وسبياسباتها وارامجها وانجاجاتها العباهقة هو الرأي العاح لجمهور المؤسبعبة الداخلي والخارجي ورراء هذا الجم

ت الخطوة ادول  وادسببببببا  الذي تعتمدل العالقات العامة.والبحوث ليعببببببت هدفا في هد ذاتها بل هي وسببببببيلة ا دارة لتوفير الايانات والمعلوما
. فبالبحبث جاء من معبداد القرارات أو من جةبادة اهتمباالت سببببببببببببببالمبة تلبك القرارات الالجمبة النجباج أعمبالهبا المختلفبة أبالتخطين واتخباذ القرارات

وتعببببببببببببببتمبد هحوث العالقبات العبامبة أهميتهبا من ا طبار البذي تعمبل  يبط العالقبات العبامبة والبذي اضببببببببببببببم االتجباهبات والأيم والر ببات والحباجبات  
ببدقبة مال عن طرةق البحبث العلمي البدقيق ودوع االعتمباد عل    ا نعببببببببببببببانيبة، وهي نوع من المتغيرات التي ال ام ن هصببببببببببببببرهبا والتعرب عليهبا

االتجاهات الشبببببخصبببببية مير المو بببببوعية.وتؤدي البحوث في مجال العالقات العامة دورا رئيعبببببيا يتمثل هالتعرب عل  رراء الجماهير الداخلية  
 ل لدى الجماهير هالنعبة لوسائل ا عالح واالتصال.والخارجية للمؤسعة ودراسة اتجاهات الرأي العاح والعمليات المؤثرة فيها وردود الفع

لقد أصبببح التخطين عملية  ببرورةة وأسبباسببية في جمي  مرافق الحياة، واالختصبباصببي االجتماعي اعي أهمية التخطين في ثانيًا : التخطيط : 
للمؤسببببعببببة وذلك بتحديد ادهداب وتصببببميم الارام  .وةعني التخطين رسببببم سببببياسببببة العالقات العامة  21اجمي  المعببببتوةات وفي جمي  المجاالت

والتخطين في مجال العالقات العامة هو توق   22اوالحمالت ا عالمية وتوجة  االختصببببببببببببباصبببببببببببببات وتحديد المياانية وتوجةعها عل  ادنشبببببببببببببطة
ة لكل عمل هادب مذ بدونط تشبي  المعبتقال وتحديد معبارات التصبرب اد ثر اهتماال لتحقيق أهداب العالقات العامة.والتخطين عملية  برورة

الفو ببب  واالعمال العشبببوائية، هما يتعببباس في  بببياع ادموال وتاذير الجهود واهدار الوقت.وتخضببب  العالقات العامة أوظيفة مدارةة وإعالمية 
للوظائف ا دارةة لمقتضببببببببيات التخطين وتمثل خطة العالقات العامة جاءا من الخطة الشبببببببباملة للمؤسببببببببعببببببببة تتكامل م  هأية الخطن الجائية  

ادخرى وتشببببببتمل خطة العالقات العامة عل  مجموعة من المراهل والخطوات التي تتخذها ا دارة دداء المعببببببؤوليات والوظائف المنوطة بها. 
لمؤسبببببببعبببببببة  خالل فترة معبببببببتقالية اسبببببببتنادا مل  دراسبببببببة أل الظروب واالم انيات والموارد المتاهة، وم  ادخذ هاالعتبار ادهداب ادسببببببباسبببببببية ل

والمتغيرات والظواهر التي ام ن أع تؤدي دورا أسبببببببباسببببببببيا في صببببببببورة الهيمة في المعببببببببتقال.وهناا تصببببببببنيفاع رئيعبببببببباع للتخطين في العالقات  
 : 23االعامة
 التخطين هعس الهدب المطلوا تحأيقط وةقعم مل  :  -1

ةعببتهدب مااات هعيدة المدى تتعلق هأقامة عالقات وهو التخطين القائم عل  الدراسببات المعببت يضببة والبحوث الر ببيدة و تخطين وقائي :   - أ
 وداة بين المؤسعة وجماهيرها وإجالة عوامل سوء الفهم والشك بين الطرفين.

تخطين عالجي أو دفباعي : وةتصببببببببببببببف هبذا النوع من التخطين هبالعببببببببببببببرعبة والحاح، وهو معبداد برنبام  عمبل محبدود لمواجهبة ادجمبات  -ا
 والمواقف الحادة.

 رة الالجمة للتنفيذ وةقعم مل  :التخطين هعس الفت -2
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 والذي تكوع خطتط أقل من سنة. –تخطين قصير المدى  - أ

 وتكوع خطتط من سنة مل  ثالث سنوات. –تخطين متوسن المدى  -ا

 وتكوع فترتط أ ثر من ثالث سنوات. –تخطين هعيد المدى  -ت
أي الأياح بتنفيذ الخطن واالتصببببال هالجماهير المعببببتهدفة وتحديد الوسببببائل ا عالمية المناسبببببة لكل جمهور وعقد المؤتمرات ثالاًا : ا تصاااا  :

  وأقامطواالهتفاظ هم تبة تضببببببببم الايانات التارةخية وأقامة الحفالت وإعداد المهرجانات    Slidesوإنتا  ا فالح العببببببببينمائية والصببببببببور والشببببببببرائح  
وةشببهد العصببر الحديث تطورا هائال في وسببائل االتصببال  ات المختلفة وتنظيم الندوات والمحا ببرات واالهاديث والمناظرات.المعار  والمبارة

عل  المتطورة الكترونيا ادمر الذي أثر هشب ل وا بح عل  نشباط العالقات العامة وجعلط أ ثر تطورا وتوسبعا واتام للعالقات العامة قدرة أ ار 
 . 24الومات واالفكار واآلراء والتخطين العليم لارام  العالقات العامة وادائهاالتبادل العرة  للمع

 :  25اوةضم ثالث محاورا تصا  في العالقاح : 
 :   26اوهي محور اإلعالم ويتضمن -أ
 نية.التعرب هالمنظمة عن طرةق الشرم والتفعير عار وسائل ا عالح المختلفة والمناسبة والغة سهلة الفهم للجماهير المع -1

 تخطين وتنفيذ برام  العالقات العامة وهمالتها. -2

 معداد وتحرةر الايانات والمعلومات وااصالها لوسائل ا عالح المختلفة. -3

 معداد وتحرةر الكتيبات واددلة والتقارةر والمطاوعات والنشرات والمطاوعات ادخرى. -4

 معداد وتحرةر مجلة المنظمة ودورةاتها المختلفة. -5

 وتنفيذ الملصقات وا عالنات.تخطين   -6

 تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات واالهتفاالت. -7

 تنظيم الاةارات والرهالت والمعار . -8

 معداد أافة أنواع الارام  والمواد ا ذاعية والتلفاةونية. -9

 اد راب عل  لوهات ا عالنات في المنظمة. -10

 المناسبات وأنشطة المنظمة.الأياح هحمالت من اجل جم  ادموال لتموةل  -11

 رف  أفاءات استعمال وسائل االتصال المناسبة. -12

 محور ا ستعالم ويشمل : -ب
 مجراء البحوث والدراسات وجم  المعلومات عن جمهور المنظمة أو الرأي العاح والوصول مل  مؤ رات د يقة عن مواقفها اتجال المنظمة. -1

منظمبة ومتباهعبة هبذل االتجباهبات لمعبالجبة الجوانبس العببببببببببببببلايبة منهبا والبدعم االاجبابي اتجبال تحليبل اتجباهبات الجمهور والرأي العباح اتجبال ال -2
 المنظمة.

 التأ د من صحة المعلومات التي تنقل للجمهور، والعمل عل  تصحيحها وتدارا الموقف في هال أوع هذل المعلومات مير صحيحة. -3

 المناسبة لها. متاهعة   اوي الجماهير والتعرب عل  أسبابها وتقدام  الحلول -4

متاهعة ما ينشببببببر عن المنظمة في وسببببببائل ا عالح المختلفة والتصببببببدي للرد عل  الشببببببائعات أو أخبار أاذهة أو المعلومات مظللة ومير   -5
 صحيحة، عن المنظمة.

 محور التنسيق ويشمل :  -ج
 ران خطة العالقات العامة م  خطن ا دارات ادخرى في مطار الخطة الشاملة للمنظمة. -1

 نشطة العالقات هادنشطة ادخرى في المنظمة والتنعيق  يما بينها هما امن  التداخل والتعار  بينها.ران أ -2

 تقدام المشورة لإلدارة العليا هول سياسة المنظمة والمشارأة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في جماهير المنظمة. -3

 تأمين االتصال بين ا دارات المختلفة في المنظمة. -4

التنعبببببببيق بين ا دارات المختلفة في المنظمة لتحقيق االنعبببببببجاح  يما بينهما وأاضبببببببًا تحقيق االنعبببببببجاح والتكيف  يما بينها واين الجمهور  -5
 الداخلي والخارجي للمنظمة.
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الارام  والخطن لتحقيق  المقصببببببببود هط  يا  النتائ  الفعلية لارام  العالقات ها جراءات التصببببببببحيحة والاناءة لضببببببببماع فعاليةرابعًا : التقويم :
وعل  الرمم من أع عملية التقوةم تأتي ادخيرة في الترتيس من هيث الغر  العلمي، مال    27اأهداب وأمرا  العالقات العامة في المؤسبببببببعبببببببة

نفيذ برام  العالقات  أنها في الحأيقة تعتار امتدادا للوظيفة ادول  وهي وظيفة البحث العلمي أما أنها عملية معبببببببببتمرة ومتداخلة م  خطوات ت
العامة.والهدب من التقوةم هو  يا  أفاءة الخطة التي و ببببببعت دنشببببببطة العالقات العامة وأسبببببباليس تنفيذها ومعرفة ما مذا أانت هناا بدائل 

قابليتها  أفضببل لتحأيقها، مير أع نشبباط العالقات العامة وخاصببة تلك التي تبغي تحقيق أهداب هعيدة المدى تواجط صببعواة ملموسببة من هيث
عل  التقوةم دنها تعير في مجال مير منظور هو مجال اآلراء واالتجاهات والعلوا البشري هصورة عامة، وهذل متغيرات اصعس التح م فيها 

 : 28الكي تصل مل   يا  مو وعي دثر العالقات ال وأفاءتها وهناا اساليس تتبعها المؤسعة في تقوةمها دنشطة العالقات العامة هي
 تقوةم العابق عل  التنفيذ : وهو الذي يتم هعر  الخطة أو الارنام  عل  عينة من ادفراد قال تنفيذل عل  نطال واس .ال -1

التقوةم الجائي أو المرهلي : وهو الذي يتم في  بببببببوء التوقعات التي تصببببببباهس الارام  الطوةلة ادمد والتي احتم عل  نشببببببباط العالقات  -2
 ل مرهلة من المراهل الارنام  والخطن.العامة مجراء تقوةم الجائي لك

من   التقوةم النهائي أو الشبببببببببامل : وةتم هذا التقوةم هعد االنتهاء من الارنام  للتحقق من أفاءتط وفي  بببببببببوء ادهداب المو بببببببببوعة.والبد -3
ن ا  ببارة مل  أع وظائف العالقات العامة التي وقفنا عندها قد  ببهدت تطورا الهقا في رلية تنفيذها من خالل ما  ببهدتط العبباهة االتصببالية م
تطور في وسببببببببائل االتصببببببببال ادمر الذي اعبببببببباهم في تنشببببببببين فاعلية اسببببببببتعمال تلك الوظائف واختصببببببببار الجهد والامن في تحقيق ادهداب 

 المرسومة.
 بحث الثالث: الدراسة امليدانيةامل

ُتعد وجارة النفن من الوجارات المهمة والفعالة في قطرنا العاةا وذلك لما تحملط من ثقل اقتصببادي ومما ام ن أع تعبباهم  يط من دعم 
جات بتروأيمياوةة.ونظرا لما القتصباد الالد، أوع هذل الوجارة تتعامل م  المنتجات النفطية هاختالب أنواعها م بافة مل  ما تتعامل معط من منت

احملط النفن من م انة اقتصببباداة فأنط اعتار من أهم ثروات ادر  هيث يدخل هذا المنت  ومشبببتقاتط في أملس الصبببناعات همختلف مجاالت 
ا الحديث وخصوصا الحياة سواء أمادة أولية أو استعمالط أوقود لتشغيل المحرأات ومير ذلك من االستعماالت العديدة والمتنوعة. وفي عصرن

هعد التطور الهائل والتقدح الصببببناعي الذي أصبببببح  يط ا نعبببباع اعتمد عل  اآللة في مختلف أمور هياتط واما أع الوقود هو المحرا ادسببببا  
ة الصحيحة وهو ما لهذل اآلالت فقد اجدادت أهمية هذا المنت  وهذا بدورل أدى مل  جةادة أهمية ودور وجارة النفن للتعامل م  هذا المنت  هالصور 

ألق  عل  عباتق قعببببببببببببببم العالقبات العبامبة هبالبدور الخطير لبدعم النشبببببببببببببباط النفطي في هبذل الوجارة وذلبك لمبا اقوح هبط جهباج العالقبات العبامبة من 
جارة النفن وظائف مهمة في سببببببببببببايل انجام الارنام  والتخطين العببببببببببببليم لتنفيذ هذل الارام  ومن ثم التقوةم ومتاهعة نجام الارام  والخطن في و 
ح تحت ما العرا ية.يتمت  قعببم العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية اآلع هاالسببتقاللية هعد أع أاع قعببم العالقات العامة مرتبطا هقعببم ا عال

عامة في الطابق .وةق  قعبم العالقات ال1998اعرب هقعبم العالقات العامة وا عالح وتم فصبل قعبم العالقات العامة عن قعبم ا عالح في عاح  
شبببببببببعس الثالث في بنااة وجارة النفن العرا ية، أما  بببببببببعاها وتفرعاتها فانها تنتشبببببببببر في وجارة النفن ابتداء من االسبببببببببتعالمات التي تعد من أهم ال

المراجعين في الوجارة العالقات العامة مذ تعد واجهة الوجارة وتعطي االنطباع ادول لدى جمهور هذل الوجارة عن وجاراتهم أونها أول من اعبتقال 
راهة وتق  في المدخل االمامي لوجارة النفن العرا ية. ثم هعد ذلك تأتي التشببرةفات وهي  ببيبة تاهعة لقعببم العالقات العامة أاضببًا وهي محن اسببت

عامة، فضببال عن للمراجعين فضبباًل عن أونها م انا مخصببصببا لالنتظار، وهناا قاعة للمؤتمرات تق   ببمن مجال اهتمامات قعببم العالقات ال
  يبة الوفود، و يبة  ؤوع الموفدين، و يبة مصدار الهوةات، و يبة  ؤوع  رطة النفن، و يبة المراسالت، و يبة ادجانس.

 ( يوضح تنس المبحوثين العاملين في قسم العالقاح العامة في الوزارة1أو  : معلوماح عامة ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ال نس  ح
 % 57.14 20 ذأر 1
 % 42.85 15 انث  2

 % 100 35 المجموع
  من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين وجاء  %57.14  وانعبة ا20نالهظ من الجدول أعالل أع الجنج اذأر  قد هل هالمرتبة ادول  هعدد ا

 للمبحوثين.  من النعبة المموةة الكلية  %42.85  وانعبة ا15هالمرتبة الثانية الجنج اانث   هعدد ا
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 ( يوضح عم  المبحوثين العاملين في قسم العالقاح العامة في الوزارة2ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  الفئة العم ية  ح
1 21 -30 15 42.85 % 
2 31 -40 11 31.42 % 
3 41 -50 9 25.71 % 

 % 100 35 المجموع
  من النعببببببببببببببببة %42.85  وانعببببببببببببببببة ا15هالمرتببة ادول  هعبدد ا  قد هلبت 30-21نالهظ من الجبدول أعالل أع الفمبة العمرةة من ا

  من النعبببة المموةة الكلية للمبحوثين %31.42  وانعبببة ا11  هعدد ا40-31المموةة الكلية للمبحوثين وجاءت هالمرتبة الثانية الفمة العمرةة ا
 لمموةة للمبحوثين.  من النعبة ا%25.71  وانعبة ا9  هعدد ا50-41وجاءت هالمرتبة الثالثة الفمة ا

 ( يوضح سنواح الخ مة للمبحوثين العاملين في قسم العالقاح العامة في الوزارة 3ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
1 1-10 26 74.28 % 
 % 25.71 9 فما فول -11 2

 % 100 35 المجموع
  من %74.28  وانعبببببببببة هي ا26هالمرتبة ادول  هعدد ا  قد هلت 10-1نالهظ من الجدول أعالل أع عدد سببببببببنوات الخدمة من ا

   من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%25.71  وانعبة ا9فما فول  هعدد ا-11النعبة المموةة الكلية للمبحوثين، وجاءت هالمرتبة الثانية ا
 الوزارة( يوضح التحصيل ال راسي للمبحوثين العاملين في قسم العالقاح العامة في 4ت و  )

 النسبة المئوية  الع ج  التحصيل ال راسي ح
 % 51.42 18 ه الورةو   1
 % 22.85 8 معداداة  2
 % 17.14 6 دبلوح 3
 % 8.57 3 ماجعتير  4

 % 100 35 المجموع
  من %51.42ا  وانعببببببببة هي  18نالهظ من الجدول أعالل أع الحاصبببببببلين عل   بببببببهادة ه الورةو  قد اهتل المرتبة ادول  هعدد ا

  من النعببة المموةة الكلية للمبحوثين، وثالثا %22.85  وانعببة ا8النعببة المموةة الكلية للمبحوثين وهل ثانيا هاملي الشبهادة ا عداداة هعدد ا
  3ماجعبتير هعدد ا  من النعببة المموةة الكلية للمبحوثين، وهل راهعا هاملي الشبهادة ال%17.14  وانعببة هي ا6هاملي  بهادة الدبلوح هعدد ا

   من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%8.57وانعبة هي ا
 ( يوضح هل يوت  نشاط كبي  ومهم للعالقاح العامة في مؤسستك5ثانيًا : نشاطاح العالقاح العامة :ت و  )

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 91.42 32 نعم  1
 % 8.57 3  ال 2

 % 100 35 المجموع
  من النعببببببببببة %91.42  هالنعببببببببببة ا32نالهظ من الجدول اعالل أع نشببببببببباط للعالقات العامة ها جاهة هالمرتبة ادول  انعم  هعدد ا

   من النعبة المموةة للمبحوثين.%8.57  واالنعبة ا3المموةة من المبحوثين، واالمرتبة الثانية االجاهة ا ال  هعدد ا
 ي المبحوثين لوتوج نشاط في قسم العالقاح العامة في الوزارة( يوضح ما هي األسباب في رأ6ت و  )
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 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 62.85 22 توفر المختصين 1
 % 37.14 13 وجود خطة عمل  2

 % 100 35 المجموع
النعببة المموةة للمبحوثين،   من %62.85  واالنعببة ا22نالهظ في الجدول أعالل أسبباا اتوفر المختصبين  هالمرتبة ادول  هعدد ا

   من النعبة المموةة للمبحوثين.%37.14  هالنعبة ا13واالمرتبة الثانية العاس اوجود خطة عمل  هعدد ا
 ( يوضح النشاط الذي تمارسه اجارة العالقاح العامة تحقيقا أله ال الوزارة7ت و  )

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 54.28 19 مهم  1
 % 34.28 12 جدامهم  2
 % 11.2 4 قليل ادهمية 3

 % 100 35 المجموع
الوجارة االجاهة امهم  هالمرتبة ادول   نالهظ من الجدول أعالل أع أهمية النشببباط الذي تمارسبببط مدارة العالقات العامة تحأيقا الهداب

  من النعببة %34.28  وانعببة ا12  من النعببة المموةة للمبحوثين، واالمرتبة الثانية االجاهة امهم جدا  هعدد ا%54.28  وانعببة ا19هعدد ا
   من النعبة المموةة للمبحوثين.%11.42  واالنعبة ا4المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثالثة االجاهة اقليل ادهمية  هعدد ا

 ( يوضح هل تعتم  اجارة العالقاح العامة على البحوث العلمية في أنشطتها المي انية 8ثالاًا : وظائف العالقاح العامة في الحا ح اآلتية :ت و  )

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 100 35 نعم  1
 صفر% صفر  ال 2

 % 100 35 المجموع
نالهظ من الجبدول أعالل تعتمبد مدارة العالقات العبامة عل  البحوث العلميبة تقوةم أنشببببببببببببببطتهبا الميبدانيبة جاءت ا جاهة انعم  هالمرتببة 

  من النعبببة المموةة للمبحوثين، وهلت هالمرتبة الثانية ا جاهة ا ال  هعدد اصببفر  وانعبببة اصببفر%  من %100  وانعبببة ا35ادول  هعدد ا
 ( يوضح في أي م ا  ب أيك تستخ م الوزارة أسلوب البحوث العلمية9ت و  )وةة للمبحوثين.النعبة المم

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 65.71 23 معالجة االجمات التي تواجط الوجارة 1
 % 25.71 9 تخطين وارمجة أنشطة العالقات العامة في الوجارة  2
 % 8.57 3 الوجارة تقوةم نشاط العالقات العامة في  3

 % 100 35 المجموع
دد نالهظ في الجدول أعالل في أي مجال تعببتخدح الوجارة أسببلوا البحث العلمي اهتل المرتبة ادول  امعالجة االجمات التي تواجط الوجارة  هع

دد   من النعبببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية اتخطين وارمجة أنشببطة العالقات العامة في الوجارة ، هع%65.71  واالنعبببة ا23ا
  واالنعبببببة 3  من النعبببببة المموةة الكلية للمبحوثين واالمرتبة الثالثة اتقوةم نشبببباط العالقات العامة في الوجارة  هعدد ا%25.71  واالنعبببببة ا9ا
 ا( يوضح هل تقوم اجارة العالقاح العامة بالتخطيط لنشاطه10رابعا : التخطيط :ت و  )  من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%8.57ا

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 94.28 33 نعم  1
 % 5.71 2  ال 2
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 % 100 35 المجموع
  واالنعبة 33نالهظ في الجدول أعالل هل تقوح مدارة العالقات العامة هالتخطين لنشاطها، هلت هالمرتبة ادول  ا جاهة انعم  هعد ا

  من النعبببببببببببة المموةة الكلية %5.71  واالنعبببببببببببة ا2  من النعبببببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية االجاهة ا ال  هعدد ا%94.28ا
 ( يوضح ماهي أنواع الخطط وم ياتها الزمنية المعتم ة في اجارة العالقاح العامة11ت و  )ثين.للمبحو 

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 85.55 30 خطن قصيرة المدى سنة فأقل  1
 % 11.42 4   سنة5-3خطن متوسطة المدى من ا 2
 % 2.85 1 سنوات 5خطن هعيدة المدى د ثر من  3

 % 100 35 المجموع
نالهظ في الجدول أعالل ما هي أنواع الخطن ومدااتها الامنية المتعددة جاءت هالمرتبة ادول  ا جاهة اخطن قصبببببببيرة المدى  هعدد 

  من %11.42ا  واالنعبة 4  من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية اخطن متوسطة المدى  هعدد ا%85.55  واالنعبة ا30ا
   من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%2.85  واالنعبة ا1النعبة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثالثة اخطن هعيدة المدى  هعدد ا

 ( يوضح ماهي جرتة أهمية التخطيط في اجارة العالقاح العامة 12ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 85.71 30 مهم جدا 1
 % 11.42 4 مهم  2
 % 2.85 1 قليل ادهمية 3

 % 100 35 المجموع
  وانعبببببببببببببببببة 30نالهظ من الجببدول أعالل أع درجببة أهميببة التخطين في الوجارة أببانببت االجبباهببة امهم جببدا  هببالمرتبببة ادول  هعببدد ا

  في هين %11.42  تكرارات وانعببببببببببببببة ا4هالمرتبة الثانية بواق  ا  من النعببببببببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، وجاءت االجاهة امهم  %85.71ا
 خامسًا : ا تصا  في العالقاح العامة : .%2.85اهتلت فقرة قليل ادهمية المرتبة الثالثة وادخيرة بواق  تكرارًا واهدًا وانعبة ا

 ( محور اإلعالم للعالقاح العامة في وزارة النفط13ت و  )محور اإلعالم : -1
 النسبة المئوية  الع ج  اإلعالمفئاح  ح
 % 48.57 17 التعرةف هالمنظمة من خالل الشرم والتفعير في وسائل االعالح  1
 % 17.14 6 تخطين وتنفيذ برام  العالقات العامة وهمالتها  2
 % 11.42 4 معداد الايانات والمعلومات وااصالها مل  وسائل ا عالح  3
 % 5.71 2 خالل التقارةر والمطاوعاتاساليس العالقات العامة من  4
 % 2.85 1 جرةدة ومجلة المنظمة 5
 % 2.85 1 الملصقات واالعالنات  6
 % 2.85 1 تنظيم المؤتمرات والندوات 7
 % 2.85 1 تنظيم الاةارات والرهالت والمعار  8
 % 2.85 1 اعداد الارام  االذاعية والتلفاةونية 9
 % 2.85 1 االعالنات وهمالت التموةل ورف  أفاءة وسائل االتصال اال راب عل  لوهة   10

 % 100 35 المجموع
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  تكرارًا 17أظهرت نتائ  الجدول أع فمة التعرةف هالمنظمة من خالل الشبببببببرم والتفعبببببببير في وسبببببببائل ا عالح قد اهتلت المرتبة ادول  بواق  ا
  في %2.10  تكرارات وانعبة ا6برام  العالقات العامة وهمالتها المرتبة الثانية بواق  ا  في هين اهتلت فمة تخطين وتنفيذ  %5.95وانعبة ا

  أمبا معبداد الايبانبات %1.40  تكرارات وانعببببببببببببببببة ا4هين اهتلبت فمبة معبداد الايبانبات وإاصببببببببببببببالهبا مل  وسببببببببببببببائبل ا عالح المرتببة الثبالثبة بواق  ا
  في هين اهتلت هاقي الفمات المرتبة الخامعبة وادخيرة بواق  %70  تكرار وانعببة ا2ق  اوالمعلومات وااصبالها مل  جمهور المرتبة الراهعة بوا

 ( محور ا ستعالم للعالقاح العامة في وزارة النفط14ت و  )محور ا ستعالم : . 2  .%53تكرارا واهد وانعبة ا
 النسبة المئوية  الع ج  فئاح ا ستعالم ح
 % 17.10 12 العلميةمجراء البحوث والدراسات  1
 % 34.28 8 تحليل اتجاهات الجمهور مجاء الوجارة 2
 % 22.85 7 التأ د من صحة المعلومات للجمهور 3
 % 20.0 6 متاهعة   اوي الجمهور 4
 % 5.71 2 متاهعة ما ينشر عن الوجارة في وسائل االعالح  5

 % 100 35 المجموع
  في هين اهتل تحليل %34.28  تكرارا وانعبببببببة ا12والدراسببببببات قد اهتل المرتبة ادول  بواق  امن الجدول أعالل أتضببببببح أع مجراء البحوث 

  أما فمة التأ د من صببببببببحة المعلومات للجمهور فقد اهتلت %2.85  تكرارات وانعبببببببببة ا8اتجاهات الجمهور مجاء الوجارة المرتبة الثانية بواق  ا
   % 17.14  تكرارات وانعبة ا6  واهتلت فمة متاهعة   اوي الجمهور المرتبة الراهعة بواق  ا%20.0  تكرارات وانعبة ا7المرتبة الثالثة بواق  ا

   .%5.71  تكرار وانعبة ا2في هين اهتلت فمة متاهعة ما ينشر عن الوجارة في وسائل ا عالح المرتبة ادخيرة بواق  ا
 رة النفط( محور التنسيق للعالقاح العامة في وزا15ت و  )محور التنسيق : -2

 النسبة المئوية  الع ج  فئاح التنسيق  ح
 % 31.42 11 ران خطة العالقات العامة م  خطن االدارات ادخرى  1
 % 22.85 8 ران أنشطة العالقات العامة م  ادنشطة ادخرى  2
 % 20.0 7 تقدام المشورة لإلدارة العليا 3
 % 17.14 6 تأمين االتصال بين االدارات المختلفة 4
 % 8.57 3 التنعيق م  االدارات بهدب االنعجاح 5

 % 100 35 المجموع
   11اظهر الجببدول اعالل الحقببائق العلميببة االتيببة :اهتلببت فمببة ران خطببة العالقببات العببامببة م  خطن االدارات االخرى المرتبببة االول  بواق  ا

  تكرارات وانعبببببة 8العامة م  االنشببببطة االخرى المرتبة الثانية بواق  ا  في هين اهتل محور ران انشببببطة العالقات %31.42تكرارًا وانعبببببة ا
  في صببن  اهتل محور تأمين %20.0  تكرارات وانعبببة ا7  أما محور تقدام المشببورة لإلدارة العليا فقد اهتل المرتبة الثالثة بواق  ا%22.85ا

  في هين اهتل محور التنعبببببببببيق م  االدارات بهدب %17.14ت وانعببببببببببة ا  تكرارا6االتصبببببببببال بين االدارات المختلفة المرتبة الراهعة بواق  ا
  .%8.57  تكرارات وانعبة ا3االنعجاح المرتبة االخيرة بواق  ا

 ( يوضح هل تلتزم اجارة العالقاح العامة في الوزارة باسلوب التنظيم المعمو  به في الوزارة16ساجسًا : التنظيم :ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 91.42 32 نعم  1
 % 8.57 3  ال 2

 % 100 35 المجموع
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   32نالهظ من الجبدول أعالل هبل تلتاح مدارة العالقبات العبامبة في الوجارة هبأسببببببببببببببلوا التنظيم جباءت االجباهبة انعم  هبالمرتببة ادول  هبالعبدد ا
  من النعببببببة %8.57  واالنعببببببة ا3  من النعببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، وهلت هالمرتبة الثانية االجاهة ا ال  هالعدد ا%91.42واالنعببببببة ا

 ( يوضح ما جرتة أهمية التنظيم في تحقيق أه افكم 17ت و  )مموةة الكلية للمبحوثين.ال
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 80 28 مهم جدا 1
 % 11.42 4 مهم  2
 % 8.57 3 قليل ادهمية 3

 % 100 35 المجموع
   % 80  واالنعببببببببة ا28أهمية التنظيم في تحقيق أهدافكم، جاءت االجاهة امهم جدًا  هالمرتبة ادول  هالعدد ا  نالهظ من الجدول أعالل مادرجة

  من النعبببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، %11.42  وانعبببببببببة ا4من النعبببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية ا جاهة امهم  هالعدد ا
   من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%8.57  وانعبة ا3اقليل ادهمية  هالعدد اواالنعبة الثالثة االجاهة 

 ( يوضح ما المواصفاح الالزمة  ختيار العاملين في اجارة العالقاح العامة في الوزارة؟ )يمكن ا ختيار أكا  من م ا ( 18ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 42.85 15 التحدثاللياقة والقدرة عل    1
 % 22.85 8 أع ا وع قادرا عل  التفكير همو وعية وو وم عند اتخاذ القرارات 2
 % 20 7 اع يتفهم مشا ل ومعؤوليات االعالح 3
 % 14.28 5 هاصل عل  مؤهل جامعي تخصصي  3

 % 100 35 المجموع
مدارة العالقات العامة في الوجارة جاءت االجاهة هالمرتبة ادول  االلياقة  نالهظ من الجدول أعالل أع المواصببببفات الالجمة الختيار العاملين في  

  من النعبببببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية االجاهة اأع ا وع قادرا عل  %42.85  واالنعبببببببببببة ا15والقدرة عل  التحدث  هعدد ا
  من النعبببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثالثة %22.85النعبببببببببة ا  وا8التفكير همو ببببببببوعية وو ببببببببوم عند اتخاذ القرارات  هالعدد ا
  من النعبببببة المموةة الكلية للمبحوثين، وهصببببلت هالمرتبة الراهعة %20  واالنعبببببة ا7ا جاهة اأع افهم مشببببا ل ومعببببؤوليات ا عالح .هالعدد ا
   من النعبة المموةة الكلية للمبحوثين.%14.28  وانعبة ا5ا جاهة اهاصل عل  مؤهل جامعي تخصصي  هالعدد ا

 ( يوضح هل تقوم اجارة العالقاح العامة في الوزارة بتقويم نشاطها19سابعًا : التقويم : ت و  )
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 91.42 32 نعم  1
 % 8.57 3  ال 2

 % 100 35 المجموع
  واالنعبة 32نالهظ من الجدول أعالل عل  تقوح مدارة العالقات العامة في الوجارة بتقوةم نشاطها فجاءت ا جاهة انعم  هالمرتبة ادول  هعدد ا

ت و  وثين.  من النعبة المموةة الكلية للمبح%8.57  وانعبة ا3  من النعبة المموةة الكلية، واالمرتبة الثانية االجاهة ا ال  هالعدد ا%91.42ا
 ( يوضح ما جرتة وأهمية التقويم في رأي المبحوثين20)

 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 71.42 25 مهم جدا 1
 % 17.14 6 مهم  2
 % 11.42 4 قليل ادهمية 3
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 % 100 35 المجموع
  من النعبببة المموةة %71.42  وانعبببة ا25نالهظ من الجدول اعالل ما درجة أهمية التقوةم جاءت االجاهة امهم جدا  هالمرتبة ادول  هعدد ا

قليل   من النعببببببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثالثة ا17.14  وانعببببببببببببة ا6الكلية للمبحوثين واالجاهة امهم  هالمرتبة الثانية واعدد ا
( يوضااح هل هنام مشااكالح تواته العالقاح العامة 21ت و  )  من النعببببة المموةة الكلية للمبحوثين.%11.42  وانعببببة ا4ادهمية  هعدد ا

 في الوزارة عن  تقويمها للنشاط؟
 النسبة المئوية  الع ج  ا تاباح  ح
 % 88.57 31 نعم  1
 % 11.45 4  ال 2

 % 100 35 المجموع
الجدول أعالل هل هناا مشبببببببببب الت تواجط العالقات العامة في الوجارة عند تقوةمها للنشبببببببببباط، جاءت االجاهة انعم  هالمرتبة ادول  نالهظ من 
  من %11.45  وانعببببببببة ا4  من النعببببببببة المموةة الكلية للمبحوثين، واالمرتبة الثانية االجاهة ا ال  هالعدد ا%88.57  وانعببببببببة ا31هالعدد ا

 الكلية للمبحوثين. النعبة المموةة
 أواًل : االستنتاجات :

  من المبحوثين في عينبة البحبث يؤأبدوع وجود نشبببببببببببببباط فعبال للعالقبات العبامبة في وجارة النفن %91.42أو ببببببببببببببح البحبث أع أ ثر من ا -1
 العرا ية.

لنفن اعود وجود   من المبحوثين يروع أع العبببببببببببببباببس وجود نشببببببببببببببباط العالقببات العببامببة في وجارة ا%62.85أظهر البحببث أع أ ثر من ا -2
 المتخصصين واصحاا الخارة في مجال العالقات العامة.

  من المبحوثين اشيروع مل  أع ادارة جهاج العالقات العامة في وجارة النفن اعتمد عل  البحوث %65.71ا د البحث عل  أع أ ثر من ا -3
 العلمية في ممارسة أنشطتها المختلفة وخاصة في الميداع العلمي والمهني.

  من المبحوثين يروع أع جهاج العالقات العامة في الوجارة يلجأ مل  اسبببببببتعمال أسبببببببلوا البحوث العلمية %65.71البحث أع أ ثر ابين  -4
 في هالة ادجمات الطارئة التي تواجط الوجارة.

ات العامة في   من المبحوثين يؤأدوع عل  وجود التخطين في ممارسبببببببة ادنشبببببببطة داخل جهاج العالق%94.28أ بببببببار البحث مل  أع ا -5
 وجارة النفن.

اظهر البحث أع جهاج العالقات العامة في وجارة النفن اعتمد هشببببببب ل أاير عل  الخطن القصبببببببيرة المدى والتي تكوع مدتها سبببببببنة واهدة   -6
   من المبحوثين.%85.55فاقل وذلك هعس اجاهة أ ثر من ا

ور ثالث، هي ا عالح ، و اسببببببتعالح، وتنعببببببيق، مذ  بببببب لت هذل أفرج البحث اسببببببتعمال العالقات العامة في وجارة النفن لالتصببببببال همحا -7
   في أداء العالقات العامة.%100ادنشطة نعبة ا

  من %91.42افرج البحث اع مدارة العالقات العامة في وجارة النفن تلتاح هاسبببببلوا التنظيم في عملها ونشببببباطاتها هعبببببس ما أ بببببار هط ا -8
 المبحوثين.

  من المبحوثين اشببيروع أع االلياقة والقدرة عل  التحدث  تأتي عل  سببلم أولوةات المواصببفات جهاج %42.85اأو ببح البحث أع أ ثر  -9
 العالقات العامة في وجارة النفن في اختيار العاملين في هذا الجهاج.

نفن والمؤسبعبات االعالمية   من المبحوثين في البحث عل  وجود تنعبيق بين جهاج العالقات العامة في وجارة ال91.42أ بار أ ثر من ا -10
 المختلفة الخارجية.

  من المبحوثين في البحث عل  وجود مشببببا ل وعأبات تواجط عمل مدارة العالقات العامة لممارسببببة نشبببباطها 88.57و ببببوم أ ثر من ا -11
 في وجارة النفن العرا ية.

  .%34.28  تكرارًا وانعبة ا17دول  بواق  ااهتل محور التعرةف هالمنظمة من خالل الشرم والتفعير في وسائل االعالح المرتبة ا -12
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   تكرارًا وانعبة ا% .12اهتل محور اجراء البحوث والدراسات العلمية المرتبة ادول  بواق  ا -13

   تكرارًا وانعبة ا% .11أظهر التبحث أع ران خطة العالقات العامة م  خطن االدارات ادخرى بواق  ا -14

 ثانيًا : التوصياح :
ع اعتمد جهاج العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية عل  أادر متخصبببببب  علمي ودقيق وذو خارة أا ية من أجل  يوصببببببي الباهث هأ -1

 ومن ثم تحقيق ادهداب المرسومة والتي تعع  الوجارة لتحأيقها.0انجاج وتطوةر العمل في الجهاج 

انجبام عمبل الوجارة وهبذا هبالطب  احتبا  مل  تنظيم دورات توعيبة مبدراء القطباعبات ببدء هبأهميبة العالقبات العبامبة ودورهبا ادسبببببببببببببباسببببببببببببببي في  -2
 تخصصية بهذا الشأع.

اجس عل  جهاج العالقات العامة في وجارة النفن العرا ية اسببببببببتعمال أسبببببببباليس البحث العلمي وتخطين العببببببببليم من اجل انجاج ادهداب   -3
 المرسومة وممارسة عملية التقييم المعتمر لكافة انشطتها.

ات العامة في وجارة النفن العرا ية اقامة دورات تدرةاية هشبببب ل دوري ومنظم لمنتعبببباي الجهاج العالقات العامة من اجل  عل  جهاج العالق -4
 رف  أفائتهم العلمية والمهنية.

 دعم قعم العالقات العامة في وجارة النفن ماداا واشرةا لتم ن من الأياح بوظائفها أما ينبغي. -5
 اهلوامش و املصادر

 
 .65، ل1998، 1أهمد هعين الرفاعي، مناه  البحث العلمي وتطايقاتط ا دارةة واالقتصاداة، عماع، دار نائل للنشر و التوجة ، ط  1ا
 .17، ل1995العوالمة، أساليس البحث العلمي وادسج النظرةة وتطايقها في ا دارة، عماع، الجامعة ادردنية، نائل عاد الحافظ   2ا
 .47، ل1996علي سليم العوالنة، أساليس البحث العلمي في العلوح ا دارةة، عماع،   3ا
 .40، ل1979، 2القاهرة، مطبعة سجل العرا، طد. محمد محمود الجوهري، د. عاد هللا الخرةجي، مناه  البحث العلمي،   4ا
 .101، ل1999علي عجوة، مقدمة في العالقات العامة، القاهرة، جامعة القاهرة، التعليم المعتمر،   5ا
 .28، ل1983هادي نعماع الهيتي، أسج وقواعد البحث العلمي، هغداد،   6ا
 .30، ل1981فخري جاسم سلماع ورخروع، العالقات العامة، هغداد،   7ا
 .24، ل2000، جامعة القاهرة، 4د. علي عجوة، ادسج العلمية للعالقات العامة، ط  8ا
 .84، ل1998، 1صالح خليل أبو أصب ، العالقات العامة واالتصال ا نعاني، ط  9ا
 .20، ل2009 دواع علي  يبة، العالقات العامة بين النظرةة والتطايق، دار المعرفة الجاميية، مصر،   10ا
 .22، ل1990أهمد أمال أهمد، العالقات العامة، المفاهيم واالسج العلمية، هغداد،   11ا
 .30، ل2011فهمي محمد العدوي، مفاهيم جديدة في العالقات العامة، دار أسامة للنشر والتوجة ، االردع،   12ا
 .20، ل1996محفوظ أهمد جودة، العالقات العامة، مفاهيم وممارسات،   13ا
 . 5، ل1975، 3أهمد أمال اهمد، م تبة االنجلو المصرةة، طد.   14ا
 د. علي الباج، العالقات العامة والعالقات ا نعانية والرأي العاح، مصدر سابق.  15ا
 .142د. هعين عاد الحميد ر واع، العالقات العامة وا عالح، في منظور علم االجتماع، مصدر سابق، ل  16ا
 .97، ل1998، 1القات العامة واالتصال ا نعاني، طصالح خليل أبو أصب ، الع  17ا
 .34، ل1982طارل عاد القادر مصطف  العالقات العامة في قوى ادمن الداخلي في العرال، هغداد،   18ا
 .24، ل1985محمد فرةد الصحن، العالقات العامة، ا س ندرةة،   19ا
 .146في منظور علم االجتماع، مصدر سابق، لد. هعين عاد الحميد ر واع، العالقات العامة وا عالح،   20ا
 .161د. أهمد أمال اهمد، العالقات العامة، مصدر سابق، ل  21ا
 .34محمد فرةد الصحن، العالقات العامة، مصدر سابق، ل  22ا
 .56لعالي ل، هغداد، وجارة التعليم ا1مختار التهامي وإبراهيم الداقوقي، مبادئ العالقات العامة في الالداع النامية، ط  23ا
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 .1990، 1جأي محمود ها م، العالقات العامة، والمفاهيم وادسج العلمية، هغداد، ط  24ا
 .41-40، ل1999، القاهرة، 4علي عجوة، ادسج العلمية للعالقات العامة، عالم الكتس، ط  25ا
 .76-74، ل2011والتوجة ، ادردع، فهمي محمد العددي، مفاهيم جديدة في العالقات العامة، دار أسامة للنشر   26ا
 . 34، ل1984، بيروت، 3عادل هعن، العالقات العامة، ط  27ا
 .66د. مهدي هعن جوةلف، د. أهمد القطامين، العالقات العامة النظرةة وادساليس، مصدر سابق، ل  28ا
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