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إهداء 
ب م و واحل ه ل الذي بفضله تتنزل الربكات وتتم الصاحلات 

ما أسرع قل ي يف يهي وأسعه قليب يف صهري حيث أكتب هذه الكل ات 
إىل ابت امتك احللوة اليت كانت تطلع مش ها وتشرق كل يوم لقلبك احلنون الذي 

كان يغ رين وأ� ال أزال يف نعومة أظافري 

مرضت وعانت من أجل  وإىل أمي احلنونة، مل أن ى ولن أن ى من تعبت
 أسأله جّل جـالله أن جيعلك من رفقاء الصهيقني !إسعادي، ما أصعب فراقك

والشههاء يف جناته اليت وعه با عباده الصاحلني. 

 على و أعانه من إىل احلياة، أمور يف سنهي أجلي، إىل من كافح من إىل
 الع ل هذا له وأههي حتيايت له أرسل ...العزيز أيب .. عليه أ� ما إىل أوصلين أن

املتواضع. 
 احلياة حمن شاركوين من إىل دو�م، من وال حياة بظالهلم أحت ي من  إىل

 أحزاين .. من خففوا و لفرحي فرحوا من إىل وآماهلا، أحالمها وقامسوين وفرحتها
الكرام وأقاريب األعزاء.  إخويت

 إىل كل أخ مل تلهه أمي وكل زمالئي وأصهقائي وأحبائي الذين كانوا خري 
عون يل وسببا يف جناحي واجنازي هذا الع ل املتواضع. 

 إىل كل أساتذيت ومعل ي يف كل األطوار االبتهائي، املتوسط، الثانوي، 
واجلامعي الذين ال أن ى فضلهم وجهههم الذي بذلوه من أجلنا. 
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 مقدمة:

 أص�حت الر�اضة اليوم الظاهرة االجتماع�ة األكثر انتشارا بين الشعوب و�ين كافة 
أوساط المجتمعات ومختلف فئاته، فالر�اضة نشاط ولد مع اإلنسان منذ القد�م وتطور معه 

إلى أن وصل إلى ما هو عل�ه اليوم، وهي نظام اجتماعي استمد قوته من الفطرة اإلنسان�ة، 
فقد مارس اإلنسان الر�اضة وحرص على تطو�رها بدافع الحاجة وذلك لطب�عة الح�اة التقليد�ة 

التي تفرض ذلك، حيث كانت أنشطة الح�اة اليوم�ة تعتمد اعتمادا كبيرا في غالبها النشاط 
 البدني والر�اضي. 

 ومن الواضح أن عالم الر�اضة اليوم شهد تطورا كبيرا في جم�ع المجاالت، واتسع إلى 
أ�عد الحدود نظرا لعوامل عديدة  ساعدت في ذلك، وال شك أن خلف نجاح أي نشاط من 
مختلف النشاطات الر�اض�ة والمنافسات وتنظ�م التظاهرات في مختلف أنحاء العالم إدارة 

جيدة تت�ع األساليب العلم�ة الحديثة في التسيير، كما يلعب اإلعالم الر�اضي الذي �مارسه 
مختصون في اإلدارة الر�اض�ة دورا كبيرا في التأثير على الجماهير إيجاب�ا لكسب تأييده 

 وثقته، وهذا ما �قوم �ه جهاز العالقات العامة لكل إدارة.

 وقد ركزت دراستنا لموضوع العالقات العامة ودورها في تحسين الصورة الذهن�ة 
للعمال لدى مؤسستهم على النقاط األساس�ة التي تضمن ثقة وتأييد الجمهور لمؤسسته، وهذا 

ما تسعى نحوه  المؤسسات الناجحة التي أدركت أن النجاح ال يتم إذا ما عاشت �عيدة 
ومنعزلة عن جمهورها، وكل هذا من أجل تكو�ن صورة ذهن�ة لها تكون في مستوى تطلعات 

جماهيرها وجمهورها الداخلي الذي ركزت عل�ه دراستنا والذي �عتبر نقطة البدا�ة أو 
 اإلنطالق.

الخالقة  اإلدار�ة االتصال�ة الجهود هي":أنها على العامة العالقات تعر�ف و�مكن
على  قائمة ومجد�ة سل�مة عالقات لبناء والموجهة والهادفة والمستمرة المخططة والمدروسة

ومصالح  أهداف لتحقيق وجمهورها ما مؤسسة بين المت�ادل واالتصال واإلقناع أساس التفاعل
النقد  على القائم الداخلي النشاط طر�ق عن اجتماعي انسجام ولتحقيق المعن�ة األطراف

لنشر  المتاحة النشر وسائل جم�ع �شغل الذي الخارجي والنشاط األوضاع الذاتي لتصح�ح
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بواسطة  لذلك المؤد�ة األساليب كافة وتطبيق وتفسيرها وشرحها واألفكار الحقائق والمعلومات
0TP0F.المختلفة أنشطتها لممارسة أفراد مؤهلين

(1) 
وتلعب العالقات العامة دورا هاما فعاال في بناء وتكو�ن الصورة الذهن�ة للجمهور 

الداخلي إذا ما استخدمت مختلف األساليب االتصال�ة الفعالة ألن العمل�ات االتصال�ة هي 
 العام الرأي تحسين في المتمثلة أهدافها تحقيق في نجاحها وأساسالعالقات العامة  جوهر

، وهذا ما أدركته الدول النام�ة في عصرنا الحالي عنها حسنة ذهن�ة صورة وتكو�ن لمنظمة،ل
من ضرورة إنشاء مكاتب للعالقات العامة وأجهزتها وتخص�ص أقسام لها وٕانشاء خال�ا 

اتصال واالهتمام �الجمهور وخاصة الجمهور الداخلي، فاإلدارة الر�اض�ة كغيرها من اإلدارات 
تسعى إلى تحقيق أهدافها في بيئة �عمها الجو المتفاهم بين مختلف أفراد جماهيرها الداخل�ة 

ومحار�ة االنقسامات واالنشقاقات التي قد تهدد بيئتها الداخل�ة، وتحقيق رضا العمال والتوفيق 
بين مختلف مستو�ات اإلدارة وتوحيد كل الجهود  توجيهها نحو الوصول إلى الهدف المنشود 

 والمستوى المطلوب.
 تناولناو �الجانب التمهيدي وتم إت�اع خطة لدراستنا هذه والتي كانت كاآلتي: بدأنا 

 الموضوع، اخت�ار وأس�اب الفرض�ات ثم المشكلة بتحديد بدءا وذلك اإلشكال�ة، ص�اغة ك�ف�ة
ومصطلحات الدراسة، كما تطرقنا  مفاه�م بتحديد ذلك �عد قمنا ثم الدراسة، وأهم�ة وأهداف
  الدراسات السا�قة والمشابهة لننتهي أخيرا �صعو�ات الدراسة.ل�عض

 والذي قسمنا إلى ثالث فصول، وضحنا في الجانب النظري  ثم تطرقنا �عد ذلك إلى 
الفصل األول العالقات العامة وتار�خها وماهيتها، ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى الصورة 
الذهن�ة والذي قمنا ف�ه ماه�ة الصورة الذهن�ة وعمل�ة تشكيلها و�نائها، ثم انتقلنا إلى الفصل 

 الثالث والذي دار حول اإلدارة واإلدارة الر�اض�ة.

فصلين: كان الفصل األول خاص �اإلجراءات الجانب التطب�قي  كما تناولنا في 
   المنهج�ة، في حين كان الفصل الثاني لعرض نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها .

                                                           
 �اسين مسيلي، العالقات العامة في المؤسسة الصح�ة الجزائر�ة، مذكرة ماجستير، تخصص اتصال وعالقات عامة،  (1)

. 23، ص2008/2009اإلعالم واالتصال،  علوم واإلنسان�ة، قسم االجتماع�ة العلوم كل�ة قسنطينة، منتوري  جامعة
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 - اإلشكال�ة:1

تعتبر العالقات العامة أحد مجاالت اإلدارة التي ظهرت وحققت قبوال كبيرا خاصة في 
الدول المتقدمة و�رجع ذلك إلى أهم�ة كسب تأييد الرأي العام وز�ادة شعور اإلدارة �المسؤول�ة 

االجتماع�ة مما أدى إلى ز�ادة االهتمام بنشاط العالقات العامة، لما لها من دور كبير في 
تلب�ة رغ�ات وحاجات الجمهور من نواحي مختلفة، وخلق صورة إيجاب�ة عن المؤسسة، كما 

 أن لها دور في تنظ�م العالقات اإلنسان�ة على أسس من التعاون واالنسجام.

 وتمثل الصورة الذهن�ة إحدى أهم النقاط والمكتس�ات الرئ�س�ة للمؤسسات وجماهيرها 
التي تراعيها إدارة المؤسسات حيث يتزايد االهتمام �موضوع الصورة الذهن�ة وأهميتها، نظرا 

للق�مة الفعالة التي تؤديها في تشكيل اآلراء وتكو�ن االنط�اعات الذات�ة وخلق السلوك 
 اإليجابي لدى جماهيرها الداخل�ة والخارج�ة.

 فالعالقات العامة ل�ست وسيلة دفاع�ة لجعل المؤسسة تبدو في صورة مخالفة 
لصورتها الحق�ق�ة وٕانما هي الجهود المستمرة من جانب اإلدارة الر�اض�ة لكسب ثقة الجمهور 
وهذا ما �شير إلى أهم�ة الدور التي تلع�ه العالقات العامة في مجال تكو�ن الصورة الذهن�ة 

عن المنشآت، كما �شير أ�ضا إلى أهم�ة أن تكون تلك الصورة التي تقدمها إدارات العالقات 
 العامة عن تلك المؤسسات متناس�ة مع ما تقوم تلك المؤسسات نفسها بتقد�مه إلى الجمهور.

 وهذا ما يدعونا لطرح التساؤل التالي:

كيف تساهم العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة لعمال لمدير�ة الش�اب 
 والر�اضة  لوال�ة �سكرة ؟ 

 و�ندرج تحت هذا التساؤل العام تساؤالت فرع�ة كالتالي:

 هل هناك جهاز عالقات عامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة ؟ )1
 هل هناك أنشطة و�رامج للعالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة ؟ )2
 ما طب�عة الصورة الذهن�ة في اإلدارة الر�اض�ة لمدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة؟ )3
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 - فرض�ات الدراسة:2

 ولإلجا�ة على التساؤالت اقترحنا الفرض�ات اآلت�ة:

 - الفرض�ة العامة:2-1

للعالقات العامة دور في تحسين الصورة الذهن�ة لعمال لمدير�ة الش�اب والر�اضة 
 لوال�ة �سكرة .

 وتندرج تحت الفرض�ة العامة الفرض�ات الجزئ�ة اآلت�ة:

 ) هناك جهاز للعالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.1

 ) توجد برامج وأنشطة للعالقات العامة على مستوى مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.2

 ) هناك صورة ذهن�ة إيجاب�ة إلدارة مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.3

  - أهم�ة الدراسة:3

 علم�ة: )أ

تتمثل األهم�ة العلم�ة لهذه الدراسة في تحقيق إضافة متواضعة لمكت�ة معهد علوم وتقن�ات 
النشاطات البدن�ة والر�اض�ة وتزو�دها �المعرفة التي تضمتنها الدراسة من خالل توض�ح 

المساهمة التي تض�فها دراسة دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة لإلدارة 
 الر�اض�ة.

 كما سوف تساهم هذه الدراسة في فتح المجال أمام �احثين آخر�ن في إعداد دراسات 
 تتناول أهم�ة العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة لإلدارة الر�اض�ة.

 عمل�ة: )ب
تساعد إدارة العالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة في إعداد الخطط والبرامج التي  -

 تهدف إلى تحسين الصورة الذهن�ة لإلدارة الر�اض�ة.
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مساعدة قادة مدير�ة الش�اب والر�اضة على فهم أفضل لدور العالقات العامة في تحسين  -
 الصورة الذهن�ة لإلدارة الر�اض�ة.

تقدم فرصة للعاملين في مدير�ة الش�اب والر�اضة لوعي ممارستهم للعالقات العامة وذلك  -
 بتطو�ر ممارساتهم في تحسين الصورة الذهن�ة لإلدارة الر�اض�ة.

 :نظر�ة )ت
عرض اإلطار النظري والدراسات السا�قة المفسرة للعالقات العامة في تحسين الصورة  -

 الذهن�ة.
 تسل�ط الضوء على العالقة بين العالقة العالقات العامة والصورة الذهن�ة. -

 :الدراسة - أهداف4

لعمال لمدير�ة الش�اب والر�اضة  معرفة دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة -
 لوال�ة �سكرة.

تحديد العالقة بين العالقات العامة والصورة الذهن�ة لإلدارة لمدير�ة الش�اب والر�اضة  -
 لوال�ة �سكرة.

موضوع  للمؤسسة التنظيمي الهيكل ضمن العامة العالقات إدارة مكانة على التعرف -
 عملها. الدراسة وكيفية

 المؤسسة لموظفيها. صورة تحسين في العامة العالقات مساهمة مدى إظهار -
 - أس�اب اخت�ار الموضوع:5

 تتمثل أهم األس�اب التي دفعت بنا إلى اخت�ار هذا الموضوع وال�حث ف�ه ف�ما يلي:

 إدراكنا ألهم�ة العالقات العامة مدى تأثيرها في تحسين صورة اإلدارة الر�اض�ة. -
 نقص الدراسات في هذا الموضوع. -
 تماشي موضوع الدراسة مع تخصصنا. -
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 - تحديد المفاه�م والمصطلحات:6

 - العالقات العامة:6-1

 - العالقات العامة لغة:6-1-1

 له إشكال�ة في اللغة العر��ة (Public Relation)نشير في البدا�ة إلى أن مصطلح 
 ال تعني عامة (Public)عند ترجمته الدق�قة التي تعني العالقات العامة مع الجماهير فكلمة 

(General) ولكن جمهور، مما يجعل من المصطلح �اللغة العر��ة مجاال للظن السيئ بهذه 
 المهنة و�جعلها موطنا للطعن والتفسير على نحو يجعلها عالقات خاصة وغير مشروعة.

 فالمفهوم الذي يرمز له مصطلح العالقات العامة ال يتضح إذن، إال إذا عرفنا بدقة 
 معناه اللغوي، والذي هو مكون من كلمتين: العالقات و العامة.

" تعني: الروا�ط واآلثار المت�ادلة التي تنشأ استجا�ة لنشاط أو سلوك "العالقات فكلمة 
مقابل، واالستجا�ة شرط أساسي لتكو�ن عالقة اجتماع�ة، وفي الواقع االجتماعي قد تكون 
بين فرد وفرد أو بين الفرد والمجموع، وقد تكون هناك عالقات مت�ادلة والنظم، وقد تكون 

 العالقات خارج�ة بين جماعات وجماعات أخرى .

 فهي إذن حصيلة الصالت واالتصال التي تتوفر بين هيئة أو مؤسسة أو شركة، 
والجمهور الذي يتعامل معها وفي ضوء ذلك فهي ذات اتجاهين ولها طرفان يتحكمان في 

 هذه الصالت واالتصاالت والعالقات، حيث يتوفر ق�امها على وجود هذين الطرفين.

 ف�قصد بها الجماهير أو مجموعة الجماهير المختلفة التي يتصل "عامة" أما كلمة 
عملها أو ترت�ط مصالحها ونشاطها �الهيئة أو المؤسسة أو الشركة وفي معظم األح�ان �مكن 
القول أن هناك جمهور خاص لكل هيئة خدمات أو إنتاج و�تكون من مجموعة المتعاملين أو 

0TP0Fالمستفيدين أو المهنيين بنشاط المؤسسة أو الهيئة أو الشركة.

(1) 

                                       
 عبيدة صبطي، كلثوم مسعودي، مدخل إلى العالقات العامة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة القديمة- الجزائر،  (1)

 .44، ص 2010



 الجانب التمهيدي

 

 
8 

 

 - العالقات العامة اصطالحا:6-1-2

عرف (إ�فلي) العالقات العامة من وجهة نظر التعر�ف المهني المخصص �أنها 
مسؤول�ة كبرى تتطلب دراسة األحوال السائدة والعمل على اإلصالح ثم إعالم الناسب 

�األمر. و�هذا فإن مهمتها مزدوجة تبدأ بدراسة اتجاهات الرأي العام ونصح الشركة بتنظ�م 
خططها وتعديل س�استها لخدمة الصالح العام ثم إعالم الناس �ما تقوم �ه الشركة من أعمال 

0TP1Fتهتم وخدم مصالحهم.

(1) 

و�هذا فال بد أن تواكب التغير وتفيد منه �كفاءة كما تستخدم العالقات العامة أ�ضا  
كنظام تنبؤ �ساعد على التفكير �التعرف على االتجاهات وتوقعاتها وتستخدم في سبيل ذلك 

�حوث وأساليب وطرق وسائل االتصال وفنونه على أسس أخالق�ة لتحقيق هذه المهمات 
0TP2Fاألساس�ة.

(2) 

 فقد جاء في تعر�ف معهد العالقات العامة البر�طاني �أن العالقات العامة هي الجهود  
 اإلدار�ة المخططة والمستمرة التي تهدف إلى تعز�ز التفاهم المت�ادل بين المنشأة وجمهورها.

 وأما جمع�ة العالقات العامة األمر�ك�ة فقد عرفت العالقات العامة �أنها نشاط أي 
صناعة أو هيئة أو مهنة أو حكومة في إنشاء وتعز�ز عالقات جيدة بينها و�ين جمهورها 

0TP3Fكالعمالء والموظفين والمساهمين والجمهور العام.

(3) 

 - الصورة الذهن�ة:6-2

 - التعر�ف اللغوي :6-2-1

العر��ة �عرف المعجم الوس�ط الصورة �أنها "الشكل والتمثيل المجسم، والصورة في اللغة 
�مثا�ة خ�اله في العقل"، و�قصد في المعجم العر�ي األساسي "كل ما �صور مثل الشكل أو 

 التمثال" المجسم والنوع والصفة" و�عرفها معجم الروس �أنها "الشكل والتمثال المجسم".
                                       

 .45ص عبيدة صبطي، كلثوم مسعودي،   (1)
 .46، ص المرجع نفسه (2) 
 .19، ص 2008 محفوظ أحمد جودة، العالقات العامة مفاه�م وممارسات، دار زهران للنشر والتوز�ع، عمان- األردن،  (3)
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) المتصلة IMAGE و�عود مصطلح الصورة الذهن�ة في أصله الالتيني إلى كلمة (
)، "�حاكي" أو "�مثل"، وعلى الرغم من أن المعنى اللغوي للصورة الذهن�ة IMITARI�الفعل (

يدل على المحاكاة والتمثيل إال أن معناها الفيز�ائي "االنعكاس"، وهو المعنى الذي أشار إل�ه 
0TP4Fمعجم (و��ستر) "تصور عقلي شائع بين أفراد جماعة معينة نحو شخص أو شيئ معين".

(1) 

 - التعر�ف االصطالحي:6-2-2

عرفها (علي عجوة) �أنها الناتج النهائي لالنط�اعات الذات�ة التي تتكون عند األفراد 
أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام ما أو شعب أو جنس �عينه أو منشأة أو منظمة 

محل�ة أو دول�ة أو مهن�ة أو أي شيء آخر �مكن أن �كون له تأثير في ح�اة اإلنسان، 
وتتكون هذه االنط�اعات من خالل التجارب الم�اشرة وغير الم�اشرة وترت�ط هذه التجارب 

�عواطف األفراد، واتجاهاتهم وعقائدهم، و�غض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات 
التي تتضمنها خالصة هذه التجارب فهي تمثل �النس�ة ألصحابها واقعا صادقا ينظرون من 

0TP5Fخالله، إلى ما حولهم و�فهمونه أو �قدرونه على أساسها.

(2) 

  وقد عرفها قاموس (و�ستر) �أنها تأثير على العقل ألي شيء ال �مكن تقد�مه للحواس 
�شكل م�اشر أو هي إح�اء أو محاكاة لتجر�ة حس�ة كما أنها قد تكون تجر�ة ارت�طت 

�عواطف معينة وفي استرجاع ما اختزنته الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤ�ة أو السمع 

0TP6F أو الشم أو التذوق .

(3) 

 - التعر�ف اإلجرائي:6-2-3

مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة  ات عمال وموظفيتصور انط�اعات وهي 
لمؤسستهم الذين �شتغلون بها من خالل يرونه و�الحظونه و�ع�شونه و�تأثرون �ه من 

                                       
 صالح الشيخ، تكو�ن الصورة الذهن�ة للشركات ودور العالقات العامة فيها، "دبلوم في العالقات العامة"، األكاد�م�ة (1)

 .4، ص 2009السور�ة الدول�ة، الجمع�ة الدول�ة للعالقات العامة، 
 .318، ص 2001دار أسامة للنشر والتوز�ع، عمان- األردن، ،  �سام عبد الرحمان الجرايدة، إدارة العالقات العامة(2)
. 320المرجع نفسه، ص (3)
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عما إذا كانت هذه الصورة إيجاب�ة أو  النظرسلوكات وتصرفات داخل مؤسستهم، �صرف 
 .سلب�ة، وعادة ما تستحضر هذه التصورات عن طر�ق الحواس أو العقل

 - اإلدارة:6-3

يرجع أصل كلمة (اإلدارة) إلى كلمة التين�ة تعني الخدمة أو المساعدة. ومن ثم تعني 
كلمة (اإلدارة) تقد�م الخدمة أو المساعدة للغير، وذلك على أساس أن من �عمل �اإلدارة �قوم 
على خدمة اآلخر�ن، أو �صل عن طر�ق اآلخر�ن إلى أداء الخدمة، وهذا هو المعنى اللغوي 

 أو اللفظي ألصل كلمة (اإلدارة).

أما عن المفهوم الحديث عن اإلدارة، فنجد أن هذا المفهوم �ستمد أصوله من التعر�ف 
، مؤسس اإلدارة العلم�ة في أوائل القرن F.W. Taylorالذي قدمه (فر�در�ك تايلور) 

 العشر�ن. 

 التحديد الدقيق لما على األفراد عمله، ثم التأكد من «فقد عرف (تايلور) اإلدارة �أنها 
 .»أنهم �قومون بهذه األعمال �أفضل وأكفأ الطرق  

 عمل�ة تحقيق أهداف محددة �استخدام «و�مكن تعر�ف اإلدارة �شكل م�سط �أنها 
0TP7F.»الجهد ال�شري و�االستعانة �الموارد الماد�ة المتاحة 

(1) 

 - اإلدارة الر�اض�ة:6-4

�أنها: عمل�ة تخط�ط وق�ادة ورقا�ة جهود أفراد تعر�ف اإلدارة الر�اض�ة �مكن 
 المؤسسة الر�اض�ة، واستخدام جم�ع الموارد لتحقيق األهداف المحددة.

 �أنها: المهارات المرت�طة �التخط�ط والتنظ�م والتوج�ه والمتا�عة تعر�فها كما �مكن 
0TP8Fوالميزان�ات والتقي�م داخل مؤسسة ما ُتعنى �شؤون نشاط ر�اضي معين.

(2) 

 

                                       
  .58 – 57، ص 2007 غر�ب للنشر والتوز�ع، القاهرة،  دار طلعت إبراه�م لطفي، علم اجتماع التنظ�م، (1)
 .6-5، ص 2009 رائد محمـد السطري، اإلدارة الر�اض�ة، دار جل�س الزمان للنشر والتوز�ع، عمان- األردن،  (2)
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 - مدير�ة الش�اب والر�اضة:6-5

وهي ع�ارة عن هيئة إدار�ة تا�عة لوزارة الش�اب والر�اضة وتهتم أساسا بتنش�ط 
وتطو�ر النشاطات الر�اض�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة التر�و�ة وكذا نشاطات تسل�ة الش�اب، إلى 
جانب هذا فهي  تعمل وتهتم بتطو�ر المؤسسات واله�اكل  واألجهزة والنشاطات المختلفة.  

 - الدراسات السا�قة والمشابهة:7

 - الدراسة األولى:7-1

  مذكرة ماجستير" تخصص: وسائل اإلتصال والمجتمع،لقصير رز�قة، دراسة الطال�ة" 
)، �عنوان : " دور العالقات العام في تحسين صورة المؤسسة 2006/2007سنة (

 االقتصاد�ة  " وذلك �مؤسسة األمالح قسنطينة.

 هدفت الدراسة إلى مجموعة من األهداف والتي تمثل أهمها في ما يلي:

المؤسسة  صورة تحسين في العامة العالقات بدور المسئولين وعي مدى عن الكشف -
 االقتصاد�ة.

 االقتصاد�ة. المؤسسة صورة تحسين في العامة العالقات مساهمة مدى إظهار -
 .االقتصاد�ة المؤسسة صورة تحسين في العامة العالقات دور واقع عن الكشف -

 قر�ب أو من األمالح إلنتاج الوطن�ة للمؤسسة الخارجي شمل مجتمع ال�حث الجمهور
 تم وقدالوطني،  التراب عبر تتوزع لألمالح، د�ار عدة من ال�حث مجتمع و�تكون  �عيد،

 من السبت يوم ص�اح عشوائ�ا األولى العينة اخت�ار كانو المنتظمة الدائر�ة العينة اخت�ار
 يوم والثالثة الثاني األسبوع من مساءا األحد يوم الثان�ة المفردة ال�احث يختار األول، األسبوع
 حتى والمساء الص�اح من العينة أفراد تم اخت�ار ولقد الثالث، األسبوع من ص�احا االثنين
 �كثر عطلة يوم اعت�اره على كله فاختارته ال�احثة الخم�س يوم أما الز�ائن، أنواع جم�ع �شمل

 .مفردة 60 وهو العينة مفردات عدد �كتمل حتى ندور وت�قى الز�ائن إق�ال ف�ه
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  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي:

 .االقتصاد�ة صورة المؤسسة تحسين في �ساهم العامة العالقات نشاط -
 .طرف جمهورها من كبيرة بثقة تحظى األمالح مؤسسة -
 المطبوعة الوسائل استعمال على يركز �قسنطينة األمالح لمؤسسة العامة العالقات نشاط -

 الوسائل من غيرها من أكثر
 - الدراسة الثان�ة:7-2

  مذكرة ماج�ستير " تخصص: اإلتصال والعالقات �اسين مسيلي، دراسة الطالب "
)، �عنوان: العالقات العامة في المؤسسة الصح�ة 2008/2009العامة، سنة (

 الجزائر�ة.
 هدفت الدراسة إلى ما يلي:

 موضوع للمؤسسة التنظ�مي اله�كل ضمن العامة العالقات إدارة مكانة على التعرف -
 في عليها تعتمد التي االتصال�ة والوسائل األساليب مختلف وكذا عملها، وك�ف�ة الدراسة
 .نشاطها

 اله�كل ضمن العامة العالقات إدارة نشاط تعرقل التي المعوقات تشخ�ص محاولة  -
 . المؤسسة لهذه التنظ�مي

 ومكانتها العامة للعالقات الحق�قي الدور بإبراز وذلك الصورة، وتوض�ح الغموض إزالة -
 .للمؤسسة التنظ�مي اله�كل ضمن

 إلى ال�حث مجتمع تقس�مالعشوائ�ة، وتم  الط�ق�ة  اخت�ار العينةتم العينة ومجتمع ال�حث:
 :كالتالي فكانت العمل مجال أو الوظ�فة على اعتمادا متجانسة ط�قات
 وقد وفروع ومصالح مكاتب في اإلدارة داخل �عملون  الذين األشخاص وهم :اإلدار�ين - فئة

 .فردا 394 الكلي عددهم بلغ
 للصحة �العامين األخصائيين منهم الطب لمهنة الممارسون  وهم :الطبي الطاقم فئة  -

 .فردا 1635 الكلي عددهم بلغ وقد المتخصصين واألط�اء العموم�ة
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 وقد وعامة تقن�ة مهن �مارسون  أفراد وهم :والعامة التقن�ة المصالح في المستخدمين فئة  -
 .فردا 1393 الكلي عددهم بلغ

 تختلف متشابهة اهتمامات لهم أفرادا تضم ط�قة كل ط�قات، ثالث تشكلت فقد و�ذلك
 كان % 10 اخت�ار نس�ة أساس على العينة حجم و�تحديد األخرى، الفئات اهتمامات عن

 .فرد 341 :هو المحدد الحجم
  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 إل�ه توكل واالتصال لإلعالم مكتب يوجد إنما العامة، �العالقات مختص جهاز يوجد ال -
 مناسب ل�س وهو العامة، �المدير�ة م�اشرة مرت�ط ل�س أنه إلى اإلشارة مع المهام، هذه

 .العامة العالقات لمكانة
 .العامة �العالقات القائم شروط ف�ه تتوفر ال اإلعالم واالتصال مكتب مسؤول -
 لغ�اب وذلك العمال، لدى أو المسئولين لدى سواء  للعالقات العامةسطحيالفهم ال -

 .المجال هذا في مختصين
 - الدراسة الثالثة:7-3

"مذكرة ماستر" تخصص: اتصال وعالقات عامة، سنة غموقي حمزة دراسة الطالب 
)، �عنوان: دور العالقات العامة في تكو�ن الصورة الذهن�ة للمؤسسة 2013/2014(

 االقتصاد�ة لدى جمهورها الداخلي.
  هدفت الدراسة إلى:

 . جمهورها لدى للمؤسسة الذهن�ة الصورة بناء في العامة للعالقات الكامل الدور - إبراز
 -الكوابل صناعة �مؤسسة الذهن�ة الصورة بناء في العامة العالقات أدوار، ومراحل - معرفة

 .�سكرة
 الصورة تكو�ن محاولة في العامة العالقات نشاط مدى نحو الم�حوثين على آراء - التعرف

 .للمؤسسة الجيدة
 – الكوابل صناعة مؤسسة داخل العامة العالقات تواجه التي العراقيل جملة على - التعرف

 . الذهن�ة الصورة بناء في �سكرة
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 واألساليب الرسائل، إ�صال في العامة العالقات على القائمين ونجاح قدرة - معرفة
 . داخلي كجمهور وأدوارهم مراتبهم، اختالف على الموظفين و العمال مع المستعملة

 .المؤسسة صورة على الحفاظ في للصعو�ات العامة العالقات مواجهة ك�ف�ة على  التعرف -
 مجتمع وعينة ال�حث:

 عامل 1039 عددهم وال�الغ الكوابل صناعة مؤسسة عمال سةراالد �حث مجتمع و�مثل
 : إلى ينقسمون 

 . تراإطا4  �عادل ما أي % 0.39 بنس�ة : مسير�ن تراإطا- 
 .ارإط 48 �عادل ما أي العمال مجموع من% 1.05  بنس�ة : عل�ا تراإطا- 
 .عامل 252 �عادل ما أي العمال مجموع من % 24.02 بنس�ة �قدرون  : التحكم أعوان -
 �عادل ما أي العمال مجموع من % 28.99 �ا �المؤسسة نسبتهم تقدر : التنفيذ أعوان -

 . عامل 233
 فكانت المدروس الشامل المؤسسة مجتمع من انطالقا سةراللد الط�ق�ة العينة اخت�ار تم وقد

 من تنفيذ وأعوان تحكم وأعوان تراإطا بين العمال درجات مختلف بين متنوعة العينة فئات
 .الوظ�في التوز�ع حسب وهذا العمال،

  ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي:

عن  مقبولة ذهن�ة صورة ENICAB الكوابل صناعة لمؤسسة الداخلي الجمهور �ملك -
 وكسبها جمهورها أذهان في لها جيدة صورة المؤسسة تشكيل خالل من وهذا المؤسسة،

 .لهم بنشاطاتها
�حملون  أنهم حيث المؤسسة، ووظائف لمهام كاف�ة معرفة للمؤسسة الداخلي للجمهور -

 . 86.52% فيها العمل مدة بتزايد أكثر تتزايد عليها معلومات
 .اإلنترنت وتحديدا المتطورة االتصال تكنولوج�ا استخدام في الكبير النقص -
 جهاز إلى تفتقد أنها إال مساحتها وكبر للمؤسسة واالجتماع�ة االقتصاد�ة األهم�ة رغم -

 بين االتصال�ة العمل�ات وتنظ�م تنسيق على �عمل العامة والعالقات �االتصال مكلف
 االتصال بتسيير مكلفين أشخاص على المؤسسة في االتصال جهاز �قتصر إذ العمال،

 . 67.28% العل�ا لإلدارة تا�ع المؤسسة داخل
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 من خالل عرض الدراسات السا�قة والتي اشتركت في �حث موضوع دور العالقات 
العامة في تحسين الصورة الذهن�ة للمؤسسات في مختلف المجاالت أي أن الدراسة األولى 

شملت مؤسسة تجار�ة، وشملت الدراسة الثان�ة مؤسسة استشفا�ة و�حثت الدراسة الثالثة 
المؤسسة االقتصاد�ة �صفة عامة، حيث هدفت هذه الدراسات إلى تب�ان دور العالقات 

العامة في مختلف المؤسسات  وأهميتها في تكو�ن الصورة الحسنة للجمهور وتشكيل الرأي 
السل�م للمؤسسة، كما كانت هذه الدراسات ع�ارة عن مدخل لدراستنا وتمهيدا لخوض غمار 

الدراسة الميدان�ة ودعما معلومات�ا كبيرا لتزو�دنا �أهم األفكار والمعلومات واالستفادة من 
 لها، وقد اشتركت دمعرفة أهم المع�قات والعق�ات التي مر بها ال�احثين والتنبؤ بها واالستعدا

دراستنا مع هذه الدراسات في الكثير من األهداف والتي من أهمها التعرف على مكانة 
العالقات العامة في المؤسسة قيد الدراسة ودورها في كسب تأييد وثقة الجمهور من حولها، 
وهذا ما نتطرق أ�ضا في دراستنا ونركز عل�ه في دراستنا والذي س�كون في إدارة لمؤسسة 

 ر�اض�ة ان شاء هللا.

 - صعو�ات الدراسة:8

 واجهت دراستنا مجموعة من الصعو�ات نذكر منها: 

 قلة المراجع التي تتحدث عن الصورة الذهن�ة في الفصل الثاني من الجانب النظري . -
 صعو�ة إقناع �عض الم�حوثين �سر�ة ب�انات االستمارة الموزعة. -
 إعراض �عض العمال عن اإلجا�ة عن استمارة االستب�ان. -
 انهماك العمال في العمل ال يت�ح فرصة التواصل معهم. -
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تمهيد: 

 ال شك أن الرأي العام وكسب تأييد الجماهير محل اهتمام كل إدارة تسعى للنجاح 
واالزدهار وتحقيق األهداف حيث صارت الحاجة ملحة �أن تعرف اإلدارة آراء المواطن 

 وتطلعاته لرسم س�استها وشرحها للجمهور �غ�ة كسب ثقته واحترامه رضاه.
 فالعالقات العامة تلعب دورا كبيرا في تحقيق ثقة واحترام الجمهور وذلك من خالل 

العمل على تحسين صورة المؤسسة والمنظمة للجمهور من خالل العمل�ات االتصال�ة بين 
اإلدارة والجماهير الداخل�ة والخارج�ة والعمل على رسم الس�اسات واإلستراتيج�ات والسير بها 

 نحو تحقيق أهداف المنظمة، وهذا ما سنكتشفه في هذا الفصل اآلتي.
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 - تار�خ العالقات العامة ونشأتها:1
 - العالقات العامة في المرحلة البدائ�ة:1-1
لقد كانت الق�ائل البدائ�ة تحتاج إلى اإلعالم للمحافظة على �قائها وذلك سواء  

للحصول على مصادر الغذاء أو الوقوف في التصدي لألعداء فكانت تعين من أجل ذلك 
حارسا على األفق ينبئها على كل مستجد ف�ه، فقد يلوح في األفق قط�ع من حيوانات الصيد، 

 أو غيوم تنذر �عاصفة شديدة أو عدو �غير عند ذلك تستعد القبيلة لمواجهة الموقف.
 كما أن القبيلة البدائ�ة تكون في حاجة إلى التعاون والتماسك بين أفرادها، وذلك ال يتم 

إال عن طر�ق التفاهم بين هؤالء األفراد وٕاحساسهم �قوة الرا�طة التي تر�طهم ب�عضهم، وكان 
ذلك يتم عن طر�ق الحفالت في مناس�ات الزواج و�لوغ سن الرشد واحتفاالت االنتصار على 

 قبيلة معاد�ة.
 وكان رئ�س القبيلة البدائ�ة يجتمع �أفراد قبيلته للتداول في الشؤون العامة التي تخص 

القبيلة ليتمكن على ضوء ذلك من اتخاذ القرارات المناس�ة في إدارة تلك الشؤون، كما كان 
الرئ�س يتولى التوج�ه اإلعالمي في القبيلة فينتهز المناس�ات القبل�ة ل�قدم توجهاته والم�ادئ 

التي ير�د من أفراد القبيلة السير �موجبها، وعند وجود الحاجة إلى تعبئة الرأي العام في 
القبيلة �عهد إلى شخص محترف ومعروف في القبيلة كالساحر والطبيب مهمته إثارة المشاعر 

 إلى أشخاص يجيدون فنون التعبير والتأثير كاإلنشاد والرقص وقرع الطبول.
 ومن الواضح كذلك أن االختالف األساسي لتلك النشاطات التي �مكن اعت�ارها النواة 

األولى للعالقات العامة عن ممارسة نشاطات اليوم هو اتجاهها آنذاك إلى غرائز الفرد وآثاره 
وانفعاالته كأسلوب التأثير عل�ه، بينما تخاطب العالقات العامة الحديثة عقل الفرد ووع�ه، 

كما أن التعرف على اتجاهات الرأي العام كان �ستند على اإلحساس الفطري والتقدير 
0TP0Fالشخصي دون األسس العلم�ة المستخدمة اليوم.

(1) 
كما تجسدت العالقات العامة أ�ضا في الحضارات القد�مة أ�ضا والتي من أبرزها  

   حضارة الفراعنة و�الد الرافدين والحضارة اليونان�ة والرومان�ة.

                                                           
 .43- 42 عبد الرحمن الجرايدة، مرجع سابق، ص  (1)
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 - العالقات العامة في العصور الوسطى:1-2
خالل العصور الوسطى دخلت المجتمعات ال�شر�ة في ظلمات الجهل واالنحالل فلم  

�كن هناك مجال للعالقات العامة غير أنها نشطت مرة أخرى مع ظهور المذهب البروتستنتي 
 والت�شير �ه، وما صاحب ذلك من دفاع عن المذهب الكاثول�كي.

 �المناس�ة �عتبر ال�احثون أن العصور الوسطى من أسوأ العصور التي مرت بها 
ال�شر�ة حتى أنه أطلق عليها العصور المظلمة حيث عاشت المجتمعات في ظلمات الغضب 

وتردت فيها المجتمعات نتيجة الجهل واالنحالل االقتصادي واالجتماعي والفوضى، إلى أن 
جاءت حركة اإلصالح التي قادها العقل التنو�ري الغر�ي �ق�ادة مارتن لوثر التي تمكنت من 

كسر س�طرة الكن�سة وتحر�ر الواقع الس�اسي واالجتماعي الذي استمر فترة طو�لة تركزت 
س�طر السلطة التشر�ع�ة والقضائ�ة والتنفيذ�ة تحت س�طرة وتحالف اإلقطاع والكن�سة وقد 
نجحت دعوات اإلصالح الديني من تخرج دعاة متخصصين في مجال اإلرشاد والدعوة 

 الدين�ة والنشر عن إنشاء معهد خاص بذلك.
 ومن هنا جاء االهتمام �العالقات العامة، واتسع نطاقها حتى أمكن استخدامها في 

المجاالت الدين�ة بجانب المجاالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة وذلك عن طر�ق 
الكتاب المثقفين من ساهموا في النشر واإلعالم، لكسب ثقة الجماهير وتأييدهم ثم أخذت 

الكن�سة الكاثول�ك�ة جذورها أ�ضا لكسب ثقة الجماهير وتأييدهم ثم أخذت الكن�سة الكاثول�ك�ة 
0TP1Fجذورها أ�ضا لكسب تأييد الجماهير التي تأخذ �المذهب الكاثول�كي.

(1)
P0T  

 - العالقات العامة في الفكر اإلسالمي:1-3
إن العالقات العامة كفلسفة ترت�ط بوجود اإلنسان العر�ي والمسلم واإلنسان وطب�عة  

ح�اته المرت�طة �الصحراء المترام�ة األطراف التي ال تخفي شيئا والتي ط�عت ساكنيها على 
الحر�ة والصراحة في التعبير عما في نفوسهم ولو كان في ذلك مشقة كما في حالة الشعراء 

الذين كانوا �الحقون �االضطهاد �سبب أشعارهم، وكان العر�ي حرا يؤمن �حر�ة ل�س لها 
0TPحدود سوى �عض القيود من التقاليد، ولم تكن القبيلة وال شيخها يتدخالن في حر�ة الفرد.
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 و�سبب طب�عة ح�اتهم كان العرب يخلقون المناس�ات لالجتماع وتداول األخ�ار 
وت�ادل األفكار لر�ط بيئتهم الشاسعة �أواصر إعالم�ة ومن ذلك الحج إلى الكع�ة في موسم 

معين واألسواق األدب�ة التي كان و�جتمع فيها الناس لالستماع إلى الشعراء وٕاجراء المناقشات 
 التي تؤدي إلى التعارف والتقارب بين الفئات والق�ائل المختلفة.

 وقد لعب الشعر دورا كبيرا إعالم�ا في ح�اة العرب حيث تعتبر األشعار السجل الذي 
دونوا ف�ه تار�خهم وما دار ف�ه من أحداث وما كان موجودا في مجتمع من عادات وتقاليد، 
وكان للشاعر وظائف إعالم�ة واضحة فهو الذي يثير الحماس في نفوس المقاتلين و�دفعهم 
إلى االست�سال في الحرب وهو لسان حال القبيلة والدافع عنه �شيد �مآثرها و�متدح أبنائها 

 و�هاجم أعدائها و�سلط الضوء على عيو�هم.
 و�عد أن ظهر اإلسالم الذي عنى �اإلنسان وكرامته وأفكاره ورغ�اته، ولذلك نجد أن 

الدعوة اإلسالم�ة لم تأخذ نهج اإلرغام والجبر والخوف بل اعتمدت على التعامل الشخصي 
والتجاري وٕاقامة عالقات صادقة، وعلى براهين الحجة واإلقناع في نشرها واستخدام الرسول 

الكر�م عل�ه الصالة والسالم االتصال الشخصي حيث كان يوفد الرسل و��عث الكتب 
 والرسائل إلى الملوك واألمراء يدعوهم للدخول في اإلسالم.

إلى األمر �المعروف ومقارعة الحجة �الحجة والبرهان واللين في  ، الرسول لجأ ولقد
الخطاب، واإلقناع واألخير �عد من أهم األساليب الحديثة التي �قوم عليها علم العالقات 
العامة، ومن هنا فقد أسهم ظهور اإلسالم مساهمة كبيرة في تطو�ر المجتمعات ونشر 

األفكار التنو�ر�ة التي تخرج الظلمات إلى النور �ما حمله من مشاعل الحر�ة والتحرر والح�اة 
الكر�مة لإلنسان، ومن هنا فقد أسهم ظهور اإلسالم مساهمة كبيرة في دعم مسيرة العلوم 

0TPالعقل�ة والتقليد�ة واالقناع�ة.

 
3F

(1) 
  

                                                           
 .50- 49عبد الرحمن الجرايدة، مرجع سابق، ص   (1)



 الجانب النظري / الفصل األول: العالقات العامة

 

 
22 

 

 
ومع ذلك لو لم �عرف العرب والمسلمين مصطلح العالقات العامة بل إنهم ط�قوا كل 

مضامين وأركان العالقات العامة المعاصرة وخاصة احترام الفرد وحر�ته وكرامته ورغ�اته 
وتفكيره حيث ات�ع منهج ال�حث والتحليل والحجة والبراهين ال القسر واإلرهاب، وقد اعترف 
اإلسالم �أهم�ة الرأي العام مما �عتبره من أهم م�ادئ العالقات العامة الحديثة وتمثل ذلك 

 �مبدأ الشورى في الحكم حيث كان مجلس الشورى �مثل رأي الجماهير.
ونجد أن القرآن الكر�م له أكبر أثر إعالمي من حيث فصاحة الكلمة وال�الغة والتعبير 

وقوة التأثير، فقد بلغ القرآن الكر�م من عمق التأثير واتساعه ما لم تبلغه أي وسيلة إعالم�ة 
عرفها ال�شر، فقد جمع ما بين ال�شر على اختالف أجناسهم ولغاتهم وحضاراتهم، ومازالت 

معجزة القرآن الكر�م الخالدة أسمى الطرق لرفع الروح المعنو�ة بين الناس أ�ام السلم كما لعب 
الخطاب الديني دورا مهما في العالقات العامة حيث كان ومازال الخط�اء �مارسون هذه 

 المهارة وهذا الفن في توصيل المعلومات من أجل استمالتهم وٕاقناعهم.
كما أن انتشار اإلسالم في شرق األرض ومغار�ها أمر جدير �التأمل والدراسة في 

مجال اإلقناع والتأثير على األفكار، و إن من الحقائق الثابتة اليوم في العالقات العامة أن 
إقناع الشخص بتغيير أفكاره من أصعب المهام على اإلعالم فكيف �حمله على اعتناق دين 

جديد يؤثر على مختلف نواحي الح�اة، ومما ال شك ف�ه أن الجهود اإلعالم�ة التي حققت 
0TP4Fذلك يجب أن تكون نماذج خالدة في التأثير اإلعالمي الناجح.

(1)
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 - نشأة العالقات العامة:1-4
 أول من استخدم كلمة 1802�عتبر الرئ�س األمر�كي (توماس ج�فرسون ) عام  

العالقات العامة في رسالته إلى الكونجرس األمر�كي وكذلك تناولها المحامي األمر�كي 
 �عنوان "العالقات العامة 1882(دورمان ايتون ) في محاضرته �كل�ة الحقوق جامعة ييل عام 

 وواج�ات المهنة القانون�ة".
 و�عتبر الصحفي األمر�كي (ا�في لي) أول رائد للعالقات العامة وكان ممثال صحف�ا 

 عندما قام عمال المناجم �اإلضراب عن العمل 1906بإحدى مؤسسات صناعة الفحم عام 
لحين استجا�ة اإلدارة لمطالبهم ونجح (لي) في إقناع مدير المصنع بتغيير موقفه من رفض 

التحدث مع الصحفيين أو إمدادهم �معلومات عن اإلضراب إلى تزو�دهم �كل المعلومات 
الممكنة كما نجح لي في إقناع اإلدارة بإصدار إعالن م�ادئ تلتزم ف�ه بإعالن الجمهور عن 

 أي موقف من المواقف وتوفير معلومات صح�حة ودق�قة عن أنشطة المنظمة.
 وأخذت النمو استحداث أقسام متخصصة في منظمات األعمال لتنقل األخ�ار 

 للجمهور والحصول على استشارة مستشاري العالقات العامة وخدماتهم.
 واستخدمت اإلدارات األمر�ك�ة الحكوم�ة رجال العالقات العامة بدءا من لجنة (جورج 

 لدعم المجهود الحر�ي األمر�كي والق�ام �الدعا�ة الخارج�ة والداخل�ة 1917كر�ل) عام 
 .Public Information Committeeللحرب وأطلق على اللجنة اسم لجنة اإلعالم العام 

 اإلعالم من خالل لجنة المدن�ة 1913 كما استخدمت اإلدارة األمر�ك�ة الحكوم�ة عام 
 األمر�ك�ة للدعا�ة من خالل نشر مقاالت �الصحف.

 بتعيين (السفير ست�فن 1933 وكان أول استخدام للعالقات العامة في بر�طان�ا عام 
 تالنتس) بوظ�فة ضا�ط العالقات العامة لدائرة البر�د.

 من خالل جهود شركات البترول 1946 وظهرت العالقات العامة في فرنسا عام 
0TP5F(أسو وشيل).

(1) 
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P) تطور نشأة العالقات العامة إلى أر�عة مراحل:Dunnو�قسم (دان 

  
- U:المرحلة األولىU مرحلة العالقات العامة القد�مة وتمتد حتى ثالثين�ات القرن التاسع 

عشر حيث كانت تتم ممارسات اتصال�ة تعتمد على االتصال الم�اشر واتسعت 
 لتشمل أغراض النشر واإلعالن.

- U:المرحلة الثان�ةU حتى نها�ة الحرب 1830 وهي مرحلة الدعا�ة والنشر وتمتد من عام 
العالم�ة األولى وصاحبها نشأة الط�اعة واتساع استخدام اإلعالم لتسو�ق السلع 

واهتمام الس�اسيون لالتصال �الجماهير من الناخبين و�دأ مصطلح العالقات العامة 
في النشأة والظهور وهي المرحلة التي أنشأ فيها (إ�في لي) مكتب للنشر ووضع أسس 

 للعالقات العامة وم�ادئها.
- U:المرحلة الثالثةU وهي مرحلة االتصال �االتجاهين وكانت ما بين الحر�ين العالميتين 

وظهور (ادوارد بيرنز) كأول أكاد�مي �قوم بتدر�س العالقات العامة والرأي العام 
 وٕاصداره عدة مؤلفات أكاد�م�ة عن العالقات العامة والرأي العام ونشأة 1925

منظمات أهل�ة للعالقات العامة كما شهدت هذه المرحلة أزمة اقتصاد�ة عالم�ة 
 وأص�ح اإلعالم ضرورة ماسة لمتا�عة الجماهير لتطورات عصرها.

- U:المرحلة الرا�عةU مرحلة االتصال �االتجاهين الحديثة والتي تمتد حتى اليوم ومنذ 
انتهاء الحرب العالم�ة الثان�ة وتتميز �ازدهار اإلعالن والعالقات العامة وظهور 

التل�فز�ون وتطور العالقات العامة وتقنين مهنة العالقات العامة وممارستها وتزايد 
0TPدراسة العالقات العامة كعلم في الجامعات واأل�حاث والمؤلفات والدور�ات العلم�ة.
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 - ماه�ة العالقات العامة:2
 - مفهوم العالقات العامة2-1
سنحاول من خالل هذا العمل التطرق لمجموعة من تعر�فات هذا المصطلح المقدمة  

من طرف �عض الجمع�ات الخاصة �العالقات العامة، وكذا تقد�م تعر�فات ل�عض العلماء 
المهتمين �العالقات العامة، ولكن قبل التطرق لذلك نستعرض التعر�ف اللغوي لهذا 

 المصطلح :
 أوال: تعر�ف العالقات العامة لغة:

 له إشكال�ة في اللغة العر��ة (Public Relation)نشير في البدا�ة إلى أن مصطلح  
 ال تعني عامة (Public)عند ترجمته الدق�قة التي تعني العالقات العامة مع الجماهير فكلمة 

(General) ولكن جمهور، مما يجعل من المصطلح �اللغة العر��ة مجاال للظن السيئ بهذه 
 المهنة و�جعلها موطنا للطعن والتفسير على نحو يجعلها عالقات خاصة وغير مشروعة.

 فالمفهوم الذي يرمز له مصطلح العالقات العامة ال يتضح إذن، إال إذا عرفنا بدقة 
 معناه اللغوي، والذي هو مكون من كلمتين: العالقات و العامة.

" تعني: الروا�ط واآلثار المت�ادلة التي تنشأ استجا�ة لنشاط أو سلوك "العالقات فكلمة 
مقابل، واالستجا�ة شرط أساسي لتكو�ن عالقة اجتماع�ة، وفي الواقع االجتماعي قد تكون 
بين فرد وفرد أو بين الفرد والمجموع، وقد تكون هناك عالقات مت�ادلة والنظم، وقد تكون 

 العالقات خارج�ة بين جماعات وجماعات أخرى .
 فهي إذن حصيلة الصالت واالتصال التي تتوفر بين هيئة أو مؤسسة أو شركة، 

والجمهور الذي يتعامل معها وفي ضوء ذلك فهي ذات اتجاهين ولها طرفان يتحكمان في 
 هذه الصالت واالتصاالت والعالقات، حيث يتوفر ق�امها على وجود هذين الطرفين.

 ف�قصد بها الجماهير أو مجموعة الجماهير المختلفة التي يتصل "عامة" أما كلمة 
عملها أو ترت�ط مصالحها ونشاطها �الهيئة أو المؤسسة أو الشركة وفي معظم األح�ان �مكن 
القول أن هناك جمهور خاص لكل هيئة خدمات أو إنتاج و�تكون من مجموعة المتعاملين أو 

0TP7Fالمستفيدين أو المهنيين بنشاط المؤسسة أو الهيئة أو الشركة.

(1) 

                                                           
 .44 عبيدة صبطي، كلثوم مسعودي، مدخل إلى العالقات العامة، مرجع سابق، ص  (1)



 الجانب النظري / الفصل األول: العالقات العامة

 

 
26 

 

 وعل�ه فقد عرفها قاموس (و��ستر) على أنها تنش�ط العمل�ات االتصال�ة وخلق الثقة 
 بين شخص أو مؤسسة أو مشروع أو أشخاص آخر�ن، أو جماهير معينة أو المجتمع كله، 

من خالل نشر المعلومات التي تفسر وتشرح وتنم�ة عالقات مت�ادلة وردود الفعل 
0TP8Fوتقو�مها:

(1) 
درجة الفهم والثقة التي تتحقق بين فرد أو مؤسسة أو مشروع والجمهور وتطبيق  -

 األساليب والوسائل التي تحقق هذه الدرجة.
 العالقات العامة هي الفن أو العلم الذي �ستهدف تنم�ة الفهم المت�ادل والثقة المت�ادلة. -

 ثان�ا: تعر�ف العالقات العامة اصطالحا:
العالقات العامة تعني االتصال �الجمهور لشرح س�اسة المؤسسة وأهدافها �ما يؤمن  

إق�ال الجمهور على التعامل معها، أو الترحيب بوجودها ونشاطها... ودراسة التقاليد 
والعادات واألوضاع السائدة �النس�ة لجمهور المتعاملين والمتأثر�ن والمؤثر�ن على نشاط 

المؤسسة، ودراسة اتجاهات الرأي العام ألخذها في الحس�ان عند وضع س�اسات المؤسسة، 
 وكذا إجراء االتصال المناسب إلعالم الجماهير �س�اسة وأهداف المؤسسة.

 من خالل هذا التعر�ف نالحظ �أنه ذكر كلمة جمهور لكنه لم �حدد أي نوع الجمهور، 
فهذه األخيرة عادة تعني الجمهور الخارجي، هو بهذا أقصى الجمهور الداخلي، وذكر أن 
العالقات العامة هي االتصال �الجمهور لكنه لم يذكر وسائل االتصال، وما �حسب لهذا 
التعر�ف أنه ذكر وظ�فة من أهم وظائف العالقات العامة أال وهي دراسة اتجاهات الرأي 

 العام ودراسة التقاليد والعادات واألوضاع السائدة والمح�طة �المؤسسة.
 أما (إ�فلي) فقد عرف العالقات العامة من وجهة نظر التعر�ف المهني المخصص 

�أنها مسؤول�ة كبرى تتطلب دراسة األحوال السائدة والعمل على اإلصالح ثم إعالم الناسب 
�األمر. و�هذا فإن مهمتها مزدوجة تبدأ بدراسة اتجاهات الرأي العام ونصح الشركة بتنظ�م 

خططها وتعديل س�استها لخدمة الصالح العام ثم إعالم الناس �ما تقوم �ه الشركة من أعمال 
0TP9Fتهتم وخدم مصالحهم.

(2) 
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و�هذا فال بد أن تواكب التغير وتفيد منه �كفاءة كما تستخدم العالقات العامة أ�ضا كنظام 

تنبؤ �ساعد على التفكير �التعرف على االتجاهات وتوقعاتها وتستخدم في سبيل ذلك �حوث 
وأساليب وطرق وسائل االتصال وفنونه على أسس أخالق�ة لتحقيق هذه المهمات 

0TP10Fاألساس�ة.

(1) 
 فقد جاء في تعر�ف معهد العالقات العامة البر�طاني �أن العالقات العامة هي الجهود  

 اإلدار�ة المخططة والمستمرة التي تهدف إلى تعز�ز التفاهم المت�ادل بين المنشأة وجمهورها.
 وأما جمع�ة العالقات العامة األمر�ك�ة فقد عرفت العالقات العامة �أنها نشاط أي 

صناعة أو هيئة أو مهنة أو حكومة في إنشاء وتعز�ز عالقات جيدة بينها و�ين جمهورها 
0TP11Fكالعمالء والموظفين والمساهمين والجمهور العام.

(2) 
 - أهداف العالقات العامة:2-2
إن العالقات العامة قد أص�حت في اآلونة األخيرة وظ�فة من الوظائف اإلدار�ة والتي  

تمارس في كافة المستو�ات اإلدار�ة في المنظمة وهنالك عدة أهداف تسعى إلى تحق�قها 
0TPالعالقات العامة من أهما:

 
12F

(3) 
  تعر�ف جماهير المنظمة �أهدافها وس�اساتها ومنتجاتها من السلع والخدمات. -1
  إعطاء فكرة لإلدارة عن اتجاهات جماهير المنظمة وآرائها. -2
 المساهمة في القضاء على المشاكل الداخل�ة في المنظمة والتي تؤدي إلى عرقلة  -3

العمل فيها (من خالل وضع برامج للعالقات العامة بهدف تحسين العالقات مع 
 الجماهير الداخل�ة).

  الحصول على تأييد الجماهير ورضاها عن نشاطات المنظمة ومنتجاتها وخدماتها. -4
  نصح أو إرشاد اإلدارة في اتخاذ القرارات المناس�ة ووضع الس�اسات السل�مة. -5
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 - م�ادئ العالقات العامة:2-3
نظرا للتأثير الذي تمارسه وسائل االتصال على رأي عام الجماهير، فقد أص�ح من  

الضروري، وضع �عض الضوا�ط التي تنظم أنشطة العالقات العامة، والتي تعكس اإلطار 
0TPالفكري لم�ادئ العالقات العامة، ومن أهم هذه الم�ادئ:

 
13F

(1)
P0T   

1-  U:المسؤول�ة االجتماع�ةU إن النظر�ات اإلدار�ة الحديثة تؤمن �أن المنظمة هي نظام 
مفتوح يتفاعل مع البيئة الخارج�ة التي حوله فيؤثر بها وتتأثر �ه، ولذلك فإن هناك 

 مسؤول�ة تقع على عاتق المنظمة ف�ما يتعلق �المجتمع الذي تع�ش ف�ه.
2- U:احترام رأي الفرد U يجب أن ترتكز فلسفة العالقات العامة على مبدأ اإل�مان �ق�مة الفرد 

الحترام حقوقه األساس�ة التي نص عليها وضمنها القانون، وأن تراعي في ذلك واج�ات 
 الفرد ومسؤول�اته في المجتمع. فاإل�مان �الشيء هو خير دافع لالهتمام �ه .

3-  U:عدم إخفاء المعلومات عن الجمهورU إن نظام إخفاء المعلومات عن الجمهور تثير 
الشك وتفسح المجال للشائعات المغرضة، وتؤدي إلى وجود شرخ في الثقة المت�ادلة بين 

المنظمة وجمهورها. و�التالي فإن على العالقات العامة كشف كافة المعلومات التي 
�حتاجها الجمهور مع األخذ �عين االعت�ار ضرورة عدم إفشاء أسرار العمل والتي قد 

 تضر �مصالح المنظمة أمام المنافسين.
4-  U:االلتزام �م�ادئ األخالق السل�مةU تدعو فلسفة العالقات العامة المنظمة إلى االلتزام 

�م�ادئ األخالق الكر�مة كالنزاهة والصدق والعدالة. وهكذا فهي ال تخدع الجمهور وال 
تغشه بل تسعى إلى كسب ثقته �القدوة الحسنة ول�س �األقوال فقط، فالعالقات العامة هي 

إعالم وسلوك. فالجانب السلوكي يتمثل في االلتزام �المثل واألخالق السام�ة، والجانب 
اإلعالمي هو استخدام كافة وسائل اإلعالم لتفسير نشاط المنظمة وتحليل رد فعل 

 الجمهور نحوها. 
5- U:إت�اع األساليب العلم�ة في ال�حوثU إن من أهم وظائف العالقات العامة إجراء ال�حوث 

وق�اس اتجاهات الرأي العام لجماهير المنظمة. وفي هذا المجال فإنه ال بد لموظفي 
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العالقات العامة أن يت�عوا الطر�قة العلم�ة في ال�حث وأن يبتعدوا عن التحيز الشخصي 
 و�تصفوا �الموضوع�ة في عمل�ة إجراء ال�حث لكي �صلوا إلى النتائج الدق�قة.

6-  U:العالقات العامة تبدأ من البيئة الداخل�ةU إن تحقيق المنظمة ألهدافها يتعلق �معرفة 
الموظفين �أهداف المنظمة و�الدور المطلوب منه في هذا المجال. فالمنظمة تؤدي 
عملها �شكل أفضل إذا كان موظفيها يلمون �كل ما �حدث من انجازات ومشاكل. 

فالعالقات العامة يتجه مسارها من الداخل إلى الخارج أي إلى الجماهير الخارج�ة. وهذا 
ما �ستدعي االهتمام �الموظفين وتوثيق الصالت معهم والحصول على تعز�زهم وتأييدهم 

0TP14Fإلدارة المنظمة وس�اساتها.

(1) 
 - وظائف العالقات العامة وأبرز خصائصها:2-4

 أوال: وظائف العالقات العامة:
U:أ- التوع�ة العامة 

  فالعالقات العامة تساعد على توع�ة المجتمع �أهم�ة القضا�ا التي تتصدى لها وأهم�ة 
 الخدمات والبرامج التي تنفذها المنظمة، وحيو�ة ارت�اطها �مصالح المجمع.

U:ب- كسب أعضاء جدد 
     فالعالقات العامة توسع من اطالع األفراد على فلسفة المنظمة ورسائلها وأهدافها، 

وكذلك تساعدهم على تقي�م برامجها وخدماتها االجتماع�ة مما �شجع إق�ال المهتمين 
 �االنضمام لها.

U:ج- كسب التأييد 
     فالعالقات العامة تساعد على إ�صال الس�اسات واآلراء التي تتبناها المنظمة عبر عدة 

 وسائل وهو ما يؤثر في الرأي العام و�التالي قد يؤدي إلى تأييده لمواقف المنظمة ودعمها.
U:د- تنم�ة الموارد المال�ة 

      فالعالقات العامة تساعد المنظمة على عرض الخدمات والبرامج التي تنفذها، وتساعدها 
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على الوصول إلى الجهات التي من الممكن أن تتبنى مثل هذه الخدمات والبرامج 
0TP15Fوتمو�لها.

(1) 
U:ه- واقع�ة أعمال المنظمة 

    تساعد العالقات العامة المنظمة على استشعار اهتمامات المجتمع و�التالي تمكنها من 
 االستجا�ة لهذه االهتمامات من خالل تطو�ر برامج وخدمات تلبيها.

U:و- خلق عالقات طب�ة مع الجمهور 
    وذلك من خالل استمرار تواصل وتفاعل المنظمة الجمهور وت�ادل المعلومات معهم في 

0TPإطار من المصداق�ة.

 
16F

(2) 
   وللعالقات العامة أهداف عامة تسعى لتحق�قها. ولتحقيق هذه األهداف تقوم �الوظائف 

0TPالتال�ة:

 
17F

(3) 
تعر�ف الجمهور �المؤسسة وشرح السلعة أو الخدمة التي تنتجها بلغة سهلة �س�طة  -

 �غ�ة اهتمام الجمهور بها.
شرح س�اسة المنشأة إلى الجمهور أو أي تعديل أو تغيير فيها �غ�ة قبوله إ�اها  -

 والتعاون .
مساعدة الجمهور على تكو�ن رأ�ه وذلك �مده �كافة المعلومات ل�كون رأ�ه مبن�ا على  -

 أساس من الواقع وأساس من الحقائق.
التأكد من أن جم�ع األخ�ار التي تنشر للجمهور صح�حة وسل�مة من حيث الشكل  -

 والموضوع.
 مد المؤسسة �كافة التطورات التي تحدث في الرأي العام. -
حما�ة المؤسسة ضد أي هجوم قد �قع عليها نتيجة نشر أخ�ار كاذ�ة أو صح�حة  -

 عنها.
 تهيئة جو صالح بين المؤسسة واألفراد و�ين األفراد �عضهم ب�عض داخل المؤسسة. -
 إخ�ار اإلدارة العل�ا للمؤسسة ِبرّدة فعل س�استها بين فئات الجمهور المختلفة. -
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 �حث وتحليل وتلخ�ص جم�ع المسائل التي تهم اإلدارة العل�ا ورفعها إليها. -
 مساعدة وتشج�ع االتصال بين المستو�ات اإلدار�ة والمستو�ات والدن�ا والعكس. -
التأكد من أن أهداف المؤسسة وأغراضها وأعمالها تلقى االهتمام الكافي من فئات  -

 الجمهور المختلفة.
تعمل كمنسق بين اإلدارات المختلفة في المؤسسة لتحقيق االنسجام بين �عضها  -

 ال�عض و�ينها و�ين الجمهور الداخلي والخارجي.
تعمل كمستشار شخصي ألعضاء مجلس اإلدارة ولجم�ع األفراد في المستو�ات  -

 اإلدار�ة العل�ا وٕاسداء النصح للمسئولين عند إصدار القرارات وتعديل الس�اسات.
 ثان�ا: الخصائص الحديثة للعالقات العامة:

0TP�مكن تحديد أهم خصائص العالقات العامة على النحو اآلتي:

 
18F

(1) 
العالقات العامة ل�ست من األنشطة الثانو�ة قليلة األهم�ة، بل تشكل عنصرا أساس�ا  -

في المنظمات، فهي ضرور�ة في جم�ع المنشآت وعلى مختلف المستو�ات، �فرضها 
 المجتمع الحديث.

العالقات العامة وظ�فة اتصال�ة أوال ثم لها طب�عة إدار�ة أساس�ة ضمن وظائف  -
اإلدارة، وهي وظ�فة مستمرة ومخططة، ال �مكن اعت�ارها وظ�فة عرض�ة كردود أفعال 

 آن�ة لمواجهة المشكالت واألزمات التي تواجه المنظمة.
العالقات العامة وظ�فة ( استشار�ة - تنفيذ�ة )، استشار�ة ألنها تقدم لإلدارة العل�ا  -

مشورتها في ك�ف�ة التعامل مع جماهيرها، وتنفيذ�ة ألنها تنفذ خطط العالقات العامة 
 و�رامجها وحمالتها.

العالقات العامة وظ�فة اتصال�ة ذات تأثير مت�ادل، حيث تعكس وجهة نظر الجماهير  -
لإلدارة العل�ا وتعكس وجهة نظر اإلدارة لكافة الجماهير المعن�ة من خالل استخدام 

 كافة الوسائل واألشكال والقنوات واألساليب االتصال�ة المتاحة للمنظمة.

                                                           
، ص 2011 عبد الرزاق محمـد الدل�مي، المدخل إلى العالقات العامة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان- األردن،  (1)
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الرأي العام هو مجال عمل العالقات العامة وهدفها األساسي التأثير على اتجاهاته  -
 وكسب تعاطفه وتأييده �ما �حقق الصالح العام للمنظمة وجماهيرها المعن�ة.

تعتمد العالقات العامة في ممارسة أنشطتها على األسلوب العلمي القائم على  -
 الدراسات ال�حوث المستمرة، والتخط�ط العلمي السل�م، فهي ل�ست نشاطا عشوائ�ا.
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 خالصة:

 
من خالل استعراضنا لهذا الفصل اتضحت لنا ماه�ة العالقات العامة واكتشاف هذا  

المفهوم الواسع وأهميته ودوره الكبير في التأثير على الرأي العام، فالعالقات العام أسلوب 
إداري فعال في التأثير اإليجابي على آراء الجماهير تجاه المؤسسة وذلك من خالل العمل 

على وضع الس�اسات والبرامج والعمل الجاد في تطب�قها وتحقيق األهداف المسطرة في ضل 
استخدام كافة الوسائل المتاحة وصوال إلى صورة حسنة يراها الجمهور عن المؤسسة وذلك 

 لتعز�ز الثقة وكسب التأييد.
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 تمهيد

 تعتبر العالقات العامة همزة وصل بين الجمهور والمؤسسة، فتسعى العالقات العامة 
إلى كسب ثقة الرأي العام وتأييده ألهداف والمؤسسة وس�اساتها كما تهدف إلى تكو�ن صورة 

إيجاب�ة ومثال�ة عن المؤسسة أمام جماهيرها، حيث تسعى كل مؤسسة إلى تشكيل صورة 
ذهن�ة عن أهدافها وأهم برامجها، كما تسعى إلى تحسين الصورة الذهن�ة لدى جماهيرها 

 والرأي العام.

 كما تعتبر الصورة الذهن�ة هي هو�ة المؤسسة التي �حملها الجمهور عنها وذلك لما 
لها من دور فعال خلق السلوك اإليجابي لألفراد تجاه المؤسسات والمنظمات وذلك من خالل 
تشكيل اآلراء وتكو�ن االنط�اعات الذات�ة للوصول إلى الصورة المرغو�ة للمؤسسة التي يراها 

 األفراد، وهذا ما سنتطرق إل�ه إن شاء هللا في هذا الفصل.
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 مفهوم الصورة الذهن�ة -1

 - تعر�ف الصورة الذهن�ة1-1

 عرفها (علي عجوة) �أنها الناتج النهائي لالنط�اعات الذات�ة التي تتكون عند األفراد 
أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام ما أو شعب أو جنس �عينه أو منشأة أو منظمة 

محل�ة أو دول�ة أو مهن�ة أو أي شيء آخر �مكن أن �كون له تأثير في ح�اة اإلنسان، 
وتتكون هذه االنط�اعات من خالل التجارب الم�اشرة وغير الم�اشرة وترت�ط هذه التجارب 

�عواطف األفراد، واتجاهاتهم وعقائدهم، و�غض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات 
التي تتضمنها خالصة هذه التجارب فهي تمثل �النس�ة ألصحابها واقعا صادقا ينظرون من 

0TP0Fخالله، إلى ما حولهم و�فهمونه أو �قدرونه على أساسها.

)1( 

  وقد عرفها قاموس (و�ستر) �أنها تأثير على العقل ألي شيء ال �مكن تقد�مه للحواس 
�شكل م�اشر أو هي إح�اء أو محاكاة لتجر�ة حس�ة كما أنها قد تكون تجر�ة ارت�طت 

�عواطف معينة وفي استرجاع ما اختزنته الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤ�ة أو السمع 
 أو الشم أو التذوق .

 أما (ج�فكتز) ف�عرف الصورة الذهن�ة في العالقات العامة �أنها االنط�اع الصح�ح 
والحق�قة أنها االنط�اع الذي تكون عند األفراد �غض النظر عن كونه صح�حا أو غير 

صح�ح ألنه كلما �كون االنط�اع صح�حا كلما كونته معلومات حادثة ودق�قة. �مكن أن 
�كون غير صح�ح إذا كونته معلومات مضللة أو مغرضة كما أن تثير العواطف في تحديد 
معالم الصورة الذهن�ة، و�ضيف إليها �عدا آخر في رؤ�ة الواقع وعدم تكو�ن الصورة بناءا 

على المعلومات التي يتلقاها األفراد، وٕانما تشوه هذه المعلومات وتدرك على نحو ال يتفق مع 
0TP1Fالحق�قة بتأثير االستعدادات السا�قة لألفراد واالتجاهات ذات الصلة �ما يتم إدراكه.

)2( 
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وعرفها (والترليجان) �أنها ذلك التصور المحدود الذي �حتفظ �ه اإلنسان في ذهنه 
عن إنسان أو أمر ما، وأكد أن الناس يتعرفون على الحقائق ومعهم تصورات ثابتة مس�قة 
عنها لذلك فإنهم ال �شاهدون هذه الحقائق بوضوح و�قصد بهذا أن اإلنسان أح�انا يتلقى 

معلومات عن شيء أو شخص أو جماعة وهذه المعلومات تخزن في عقله وفي ضوء هذه 
المعلومات والصور يجري فهم وتفسير أي معلومات جديدة يتلقاها هذا اإلنسان أي في ضوء 

0TP2Fالصور السا�قة.

)1( 
 للمنظمة �أنها: هي الذهن�ة  الصورة)Harold H. Marquisماركس  هارولد و�عرف(

 تختلف ملموسة غير عقل�ة انط�اعات وهي عن المنظمة، للجماهير الذات�ة االنط�اعات إجمالي

 من تقدمه ما بتأثير الجماهير لدى المنظمة تخلقها التي المشاعر وهي آخر، إلى من فرد

 االجتماع�ة النواحي في واستثماراتها المجتمع، مع وعالقتها الجماهير، مع منتجات، وتعامالتها

 الكل�ة الذهن�ة الصورة لتكو�ن وتتوحد الفرد�ة االنط�اعات تلك وتندمج ومظهرها اإلداري،

 للمنظمة.
 للمنظمة �أنها االنط�اعات الذهن�ة ) الصورةJames Grayجراي   و�عرف (ج�مس

 مواقف االنط�اعات هذه وتشكل أعمالها، تجاه للمنظمة المتعددة للجماهير الكل�ة والمدركات

0TP3F.تجاهها الداخل�ة والخارج�ة المنظمة جماهير

)2( 

 
  

                                                           
 .319 �سام عبد الرحمان الجرايدة، مرجع سابق، ص )1(
 أسماء هشام حسن صرصور، الصورة الذهن�ة لمجلس طال�ات الجامعة اإلسالم�ة لدى جمهور الطال�ات، "مذكرة تخرج"، )2(

 .35، ص2010تخصص العالقات العامة واإلعالن، الجامعة اإلسالم�ة – غزة - كل�ة اآلداب قسم الصحافة واإلعالم، 
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أنواع الصورة الذهن�ة   -1-2

 و �مكن تصنيف الصورة الذهن�ة التي �حملها الجمهور اتجاه المنظمة إلى األنواع      
0TPالتال�ة :

 
4F

)1( 
هان جمهور المؤسسة نفسه وخاصة ذ و�قصد بها انعكاس الصورة في أة:آ صورة المرأ.

 .وتكون بدا�ة لالنط�اع التي يتخذه الجمهور الخارجي عن المؤسسة فيها �عد، قادتها
 وتعكس الطر�قة التي ينظر بها الز�ائن خارج المؤسسة إلى المؤسسة  الصورة الحال�ة:ب.

 ه الصورة على الخبرة والتجر�ة ومدى تدفق المعلومات للز�ائن وتعرف كذلكذوتعتمد ه
 �الصورة الحق�ق�ة.

 وعادة ما ،هي الصورة التي تهدف المؤسسة إلى تحق�قها الصورة المأمولة المرغو�ة:ج. 
  ترت�ط تلك الصورة �موضوع جديد لم �حصل الز�ائن على معلومات كاملة عنه.  

 و�قصد بها صورة المؤسسة ذاتها �عض النظر عما تنتجه من سلع أو ـ الصورة المتكاملة:د
 ،تار�خ المؤسسة:  وتتكون تلك الصورة من عدة عناصر عدة و�شترك في تكو�نها،خدمات

 عالقاتها الداخل�ة والخارج�ة.   ،مسؤوليتها االجتماع�ة،  السمعة الطي�ة،المكانة  االقتصاد�ة
  وهي متعددة العناصر إذ تشمل المؤسسة برمزها الماد�ة الصورة متعددة اإلجراء:ه.

والمعنو�ة.   
وهي صورة تنتج عن الجهود اإلعالن�ة التي تقوم بها   الصورة المنتج أو الخدمة:و.

 .المؤسسة وتركز على الخصائص النوع�ة للمنتج أو الخدمة
هي أمثل صورة �مكن أن �حملها الجمهور اتجاه المنظمة مع األخذ في   الصورة المثال�ة:ز.

 )0TP5F)2.االعت�ار المنافسة بين المنظمة المختلفة والتي تسعى للتأثير على الجماهير

  

                                                           
، 2005 شدوان علي شي�ة، العالقات العامة بين النظر�ة و التطبيق، دار المعرفة الجامعة، جامعة اإلسكندر�ة،)1(

 .283- 282ص
 .176 عبد الرزاق محمـد الدل�مي، مرجع سابق، ص )2(
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 - أهم�ة الصورة الذهن�ة1-3
 على أو المنظمة أو �النس�ة للفرد وأهميتها الذهن�ة الصورة �موضوع االهتمام تزايد وقد

 تراالقرا واتخاذ ءرااآل تكو�ن في هام دور من الصورة هذه �ه تقوم لما راالدول نظ مستوى 
 لها يجعل مما، ومعارفه الفرد مدارك تشكيل في كبير دور الذهن�ة وللصورة .السلوك وتشكيل

. الهامة القضا�ا من الكثير ءزاإ أفعاله وردود وتوقعاته تهراوقد الفرد سلوك على واضحا راتأثي
 على تؤثر كما، الحاضرة التجارب من حولنا يدور لما كناراإد على تؤثر الذهن�ة فالصورة
 .المستقبل�ة التجارب وعن اآلخر�ن عن واستنتاجاتنا توقعاتنا

 واتجاهاتنا ئناراآ زراإب في كبيرة أهم�ة الذهن�ة للصورة أن على التأكيد �مكن و�التالي
 وكما. اآلخر�ن ولدى لدينا الشعور هذا وتدع�م واألحداث الفئات كل تجاه أفعالنا وردود وق�منا

 في األهم�ة غا�ة في بدور أ�ضا تقوم فإنها د،رااألف ح�اة في زا�ار رادو الذهن�ة للصورة أن
 نأ على كافة فرااألط هذه حرص يبرر الذي األمر، والمؤسسات والشركات الدول ح�اة
 أي لةزاإل والسعي ومصالحها أهدافها وتخدم إيجاب�ة اآلخر�ن لدى الذهن�ة صورتها تكون 
 )0TP6F)1.عليها رأتط قد أو الصورة هذه في موجودة سلب�ة جوانب أو معالم

  الصورة الذهن�ة: خصائص-1-4
هناك العديد من السمات والخصائص المختلفة التي تتسم بها الصورة الذهن�ة، نذكر 

ما يلي :  من بينها
 ذهب كثير من ال�احثين إلى أن الصورة الذهن�ة ال تتسم �الدقة، ولعل مرجعأ- عدم الدقة: 

ذلك أساًسا هو أن الصورة الذهن�ة ال تعبر �الضرورة عن الواقع الكلي، ولكنها تعبر في 
األح�ان عن جزئ�ة من الواقع الكلي، الس�ما وأن األفراد عادة يلجئون إلى تكو�ن فكرة  معظم
 عن اآلخر�ن من خالل معلومات قليلة �حصلون عليها لعدم القدرة على جمع شاملة

 .المعلومات الكاملة
 فالصورة الذهن�ة تميل إلى الث�ات ومقاومة التغيير، وتتعددب- الث�ات والمقاومة للتغيير : 

                                                           
 حمزة غموقي، "دور العالقات العامة في تكو�ن الصورة الذهن�ة للمؤسسة االقتصاد�ة لدى جمهورها الداخلي"، رسالة )1(

ماستر، تخصص علوم اإلعالم واالتصال، جامعة محمـد خ�ضر �سكرة، كل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، قسم العلوم 
 .76، ص2013/2014اإلنسان�ة، 
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 العوامل التي تحدد وتؤثر في كم�ة وك�ف�ة التغيير المحتمل في الصورة الذهن�ة، و�عض هذه
 .المتغيرات يتعلق �الصورة ذاتها، و�عضها اآلخر يتعلق �الرسائل الواردة من خاللها

 تقوم الصورة الذهن�ة على التعم�م الم�الغ ف�ه، ونظراج - التعم�م وتجاهل الفروق الفرد�ة: 
 الصورة تنطبق علذلك فاألفراد �فترضون �طر�قة آل�ة أن كل فرد من أفراد الجماعة موضو

 .صورة الجماعة ككل على الرغم من وجود اختالفات وفروق فرد�ة عل�ه
تسهم الصور الذهن�ة في التنبؤ �السلوك والتصرفات المستقبل�ة د - التنبؤ �المستقبل: 

تجاه المواقف والقضا�ا واألزمات المختلفة، فالصورة الذهن�ة المنط�عة لدى األفراد  للجمهور
انط�اعات واتجاهات لدى األفراد حول الموضوعات والقضا�ا واألشخاص �مكن أن  �اعت�ارها

 �السلوك�ات التي قد تصدر عن الجماهير مستق�ال. تن�أت
تتسم الصورة الذهن�ة بتخطيها لحدود الزمان والمكان، ه - تخطي حدود الزمان والمكان: 

ال �قف في تكو�نه لصوره الذهن�ة عند حدود معينة بل يتخطاها ل�كون صورا عن بلده  فالفرد
الذي �ع�ش ف�ه، وعلى مستوى الزمان فاإلنسان �كون صور ذهن�ة عن الماضي،  ثم العالم

 ذهن�ة عن الحاضر. و�كون صور
 و�ذلك يتضح أن اإلنسان �كون صورا ذهن�ة عن األزمنة واألماكن إضافة إلى المستقبل،

 )7F)1 .المختلفة، وفًقا لمعارفه ومدركاته ومشاهداته إضاًفة إلى قدرته على التخيل واالستنتاج
�مكن لنا في هذا الس�اق أن نلمح عدة سمات وخصائص أخرى للصورة الذهن�ة و
 أن : تكمن في

8F

)2( 
 - الصورة الذهن�ة ذات طا�ع دينام�كي فهي قابلة للتغير �ظروف الزمان والمكان و�حكمها

 كالعادات والتقاليد والبيئة( مجموعة من العوامل المؤثرة الثقاف�ة واالجتماع�ة في تكو�نها
 .)وهو�ة الشركة وثقافتها والطر�قة االتصال�ة لصاحب الصورة مع الجماهير..

 - الصورة الذهن�ة ذات طا�ع معرفي متأثر �المعارف والمعلومات التي تبث للجماهير
  وصول المعلومة (�طرق مختلفة وهي �التالي تخضع لعمل�ات متسلسلة من المراحل المعرف�ة

  تجاه المؤسسة.)سلبي أو إيجابي( )ومن ثم تحليلها ثم إدراكها ومن ثم الق�ام �سلوك

                                                           
 .77 حمزة غموقي، مرجع سابق، ص )1(
 .78-77 مرجع نفسه، ص )2(
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 - الصورة الذهن�ة ذات طا�ع متكامل فهي ال تتكون عند الجماهير إال �عد تكامل الجهود
المنظمة للشركات وعلى جم�ع المستو�ات التي ينتظرها الجمهور. 
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 - تكو�ن الصورة الذهن�ة للمنظمة:2

 : الذهن�ة الصورة تكو�ن في المؤثرة - العوامل2-1

0TPوتتمثل في ما يلي:

 
9F

)1( 

 
 : شخصية عوامل -أ

 وتتمثل في :
  .)التعل�م ،الثقافة ،الق�م ..( السمات الذات�ة للشخص�ة المستقبلة للمعلومات -
قدرة الفرد على تفسير المعلومات الخاصة �المنظمة ودرجة دافعيته واهتمامه  -

 المقدمة عن المنظمة . �المعلومات
 

 :  اجتماعية ب- عوامل
 وتتمثل في :

 تأثير الجماعات األول�ة على الفرد المستقبل للمعلومات . -
 ي على اتجاهات الجماهير .رأتأثير قادة ال -
 د والق�م السائدة ف�ه .راتأثير ثقافة المجتمع الذي �ع�ش ف�ه األف -

 
: تنظيمية عوامل- ج

  تتمثل أهمها ف�ما يلي:و
 س�استها ومنتجاتها. األعمال الحق�ق�ة للمنظمة، -
 الرسائل االتصال�ة الخاصة �المنظمة والمنقولة عبر وسائل االتصال المختلفة . -
 نوع�ة الوسائل االتصال�ة المستخدمة لنقل الرسائل . -
 لجماهير.وااالتصاالت الشخص�ة الم�اشرة بين العاملين �المنظمة  -
   األعمال االجتماع�ة التي تقوم بها المنظمة لخدمة المجتمع . -

                                                           
�ا�ة وقنوني، "أثر العالقات العامة على المستهلك النهائي" ، مذكرة ماجستير، جامعة أمحمـد بوقرة بومرداس، كل�ة   )1(

 .127،  ص 2007/2008العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسيير والعلوم التجار�ة ، قسم العلوم التجار�ة، 
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 - عمل�ة تكو�ن الصورة الذهن�ة وأهم مراحلها2-2
  :للمنظمة الذهن�ة الصورة تشكيل عمل�ة- 2-2-1
 

 التي األساس�ة التحد�ات فمن، معقدة عمل�ة للمنظمة الذهن�ة الصورة تشكيل عمل�ة
 تهاوعالقا الداخل�ة وظائفها بين الفواصل و الحدود �ارنها المعاصرة المنظمات تواجه

 اليوم�ة الممارسات في للمنظمة والخارج�ة الداخل�ة العالقات تتشا�ك حيث الخارج�ة
 ما خالل فمن، المنظمة إدارات كل أداء عمل في العل�ا اإلدارة إستراتيج�ة وتوجه ألعضائها

 من المنظمة أعضاء عمل تحكم التي التنظ�م�ة الثقافة تشكل العمل فلسفة من لهم تنقله
 الجماهير إلى العامة قاتالالع توجهها التي االتصال�ة الرسائل مضمون  تحكم  أنهاكما ناح�ة

 المنظمة صورة على تأثر والتي ،)موزعين  -مستهلكين – موردين ( للمنظمة الخارج�ة
 . لديهم الذهن�ة

 فلسفتها، المنظمة، عن معلومات تحمل تصال�ة ارسائل العامة العالقات جهاز و�نقل
 التي و للمنظمة الذات�ة الهو�ة �عكس الذي الرمزي  الس�اق تتضمن المعلومات هذه أعمالها،

 الذهن�ة الصورة تشكيل في وتساهم المعلومات، لتلك المستقبلة الخارج�ة الجماهير في تأثر
 نظام على جانبها من للتأثير تعود أفعال ردود الجماهير هذه عن وتصدر لديهم، للمنظمة

 على المنظمة من مت�ادل وتأثر تأثير عمل�ة هناك أن أي المنظمة، داخل العمل وثقافة
10Fالمنظمة على الجماهير ومن الجماهير،

)1(. 
 

 

  

                                                           
تواجه رؤساء الفرق للكرة  الجهو�ة في حل المشكالت اإلدار�ة التي  نحاوة لون�س، "أهم�ة العالقات العامة في الرا�طات)1(

الطائرة"، مذكرة ماجستير، المركز الجامعي محمـد الشر�ف مساعد�ة - سوق أهراس، معهد علوم الطب�عة والح�اةـ، قسم 
 .39- 38، ص 2011/2012التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، 
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 :التالي الشكل من ذلك و�تضح
 
 
 

 )1(11F.الذهن�ة اتهوصور المنظمة وثقافة فلسفة بين للعالقة نموذج:)1 رقم (الشكل
  
 

 
 

  

                                                           
  نحاوة لون�س، أهم�ة العالقات العامة في الرا�طات الجهو�ة في حل المشكالت اإلدار�ة التي تواجه رؤساء الفرق للكرة )1(

 .39الطائرة، مرجع سابق، ص 

 الس�اق الداخلي الس�اق الخارجي

الصورة الذهن�ة 

 للمنظمة

 خبرات الجمهور الخارجي
 خبرات الجمهور الداخلي

 هو�ة المنظمة

 الثقافة التنظ�م�ة

 فلسفة اإلدارة العل�ا
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 - مراحل تكو�ن الصورة الذهن�ة للمنظمة:2-2-2

 

 :هي أساس�ة مراحل ثالث خالل  منللمنظمة الذهن�ة الصورة تتكون 
 لتنم�ة لإلدارة فرصة تقدم وهي المنظمة شخص�ة تشكيل مرحلة هي :األولى المرحلة 1-
 المنظمة، ثقافة بدورها تشكل التي و للمنظمة، األساس�ة الق�م تدمج والتي للمنظمة فلسفة
 األنشطة تلك يتضمن للمنظمة الذهن�ة الصورة إدارة عمل�ة من الثاني األساسي والجزء

 فإن واضحة المنظمة رسالة أن طالما للمنظمة اإلستراتيج�ة اإلدارة في للتأثير المصممة
 .للعمل )الكل�ة (النهائ�ة األهداف تضع اإلدارة

 تحديد عمل�ة هي  Corporate Identityالمنظمة  هو�ة مرحلة هي :الثان�ة المرحلة- 2
 تبرز هنا و لمنظمة، الكل�ة األهداف على بناءا تتحدد والتي للمنظمة، االتصال�ة األهداف

  تهتمأن المنظمة على يجب التي والموضوعات القضا�ا تنشأ مثلما االتصاالت فلسفة
 أي ؟ قولها يتم كيف ؟ نقلها يجب التي المعلومات كم�ة ما تقول؟ ماذا أي حولها �الحديث

 Image  الصورة �حوث: مثل �عض الوظائف خالل من معها؟ التعامل يتم كيف
Researchالبيئي ، المسح Environnemental scanning ، االجتماع�ة للقضا�ا مراق�ة 

 Mediaاإلعالم وسائل مع ، العالقات socio-political monitoringوالس�اس�ة
Liaisonللمنظمة النشاط اإلعالني لحو سنوي  تقر�ر تقد�م أ�ضا ، و�جب. 

 Corporate  المنظمة صورة المنظمة وتعتبر صورة مرحلة هي :الثالثة المرحلة 3-
Image  تتشكل حيث المنظمة، و�ين المتعددة الجماهير بين التداخل و لاللتقاء نقطة 

 )12F)1.المتعددة اإلدار�ة النظم مخرجات بواسطة المتنوعة المنظمة جماهير خبرات
  

                                                           
تواجه رؤساء الفرق للكرة  الجهو�ة في حل المشكالت اإلدار�ة التي  نحاوة لون�س، أهم�ة العالقات العامة في الرا�طات)1(

 .38ص الطائرة، مرجع سابق، 
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 - ك�ف�ة تكو�ن الصورة الذهن�ة2-3
تشكل  قبل البدء ال بد للشركة من الق�ام �عدة �حوث لتحدد ط�قات الجماهير التي ترغب أن

 لديها، الصورة الذهن�ة ومن ثم تحديد الط�قات األكثر أهم�ة �النس�ة لها ونوضح ذلك من
و�الرغم من أن الموظفين والز�ائن هما أهم جمهور�ن إال أنه ين�غي  ،)2(  رقمالشكلخالل 

تجاهل الجماهير األخرى .  عدم
 

 
جماهير المنظمة التي ترغب في تكو�ن الصورة لديها  ):2( الشكل رقم

و�ناء على المعلومات التي تأتينا من ال�حوث يوضع برنامج لتكو�ن الصورة، وال بد 
 مج تكو�ن الصورة الذهن�ة ين�غي أن تضع في اعت�ارها العديد من العواملرانشير إلى أن ب أن

 سات الخاصة �الممارسة العمل�ةدراالنفس�ة واالجتماع�ة واالتصال�ة، �اإلضافة إلى نتائج ال
 عاة العديد منرامج الصورة الذهن�ة وآل�ة عملها ين�غي مراللعالقات العامة، وأثناء وضع ب

 ت الس�اس�ة واالقتصاد�ة أو التقن�ة،راالعوامل األساس�ة، فمن الثابت أن الصور تتأثر �المتغي
 المصداق�ة، وأن تتفق مع طب�عة العمل�ات واألنشطة التيووكذلك ال بد لها أن تتسم �الواقع�ة 

13Fتمارسها المؤسسة.

)1( 
 

                                                           
 .12صالح الشيخ، تكو�ن الصورة الذهن�ة للشركات ودور العالقات العامة فيها، مرجع سابق، ص  )1(
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 مج الصورة :راونذكر �عًضا من م�ادئ التخط�ط لب
14F

)1( 
 

  يبدأ التخط�ط للصورة المرغو�ة بتحديد نقاط الضعف والقوة في الصورة الحال�ة -1
سة دق�قة للتعرف على المعالم األساس�ة والهامش�ة لهذه راوهذا �ستدعي الق�ام بد للمؤسسة،
 الصورة .

  وضع تخط�ط مكتوب لمعالم الصورة المرغو�ة التي تودها المؤسسة .- 2
  ابتكار األفكار لنقل الصورة المخططة والمرغو�ة إلى الجماهير وآل�ات نقلها.- 3
 حل مخطط الصورة الذهن�ة.رامج التقي�م المت�عة لمتا�عة كافة مرا وضع ب- 4

 ومن الثابت أن شخص�ة المؤسسة تتكون من س�استها العامة واألشخاص المسؤولين عن
 ذلك، فقد أثرت الشخص�ات الق�اد�ة في المنظمات الكبرى على صورها، واألمثلة على ذلك

 ف�ة والزي الرسميراكثيرة، وكذلك فإن لألشكال الماد�ة الخاصة �كل مؤسسة والمنطقة الجغ
المميز والشعار وكافة الرموز المعتمدة وحتى طرق اتصالها وحفاظها على البيئة والمجتمع 

ذلك ال �قل أهم�ة عن المضمون الفعلي للس�اسة المعتمدة في المؤسسة.  كل
 

 :الداخلي الجمهور -1
 لها يبدأ إستراتيج�ةإن بناء وتطو�ر الصورة التي ترغبها المؤسسة لنفسها لتكون ثروة 

الداخل إلى الخارج، فالمؤسسات التي تستند على هذا األساس �سهل بناء صورتها  من
ولكن قبل البدء بتكو�ن الصورة البد من التعرف على األش�اء التي �فكر بها  الذهن�ة،

 المت�عة، وتشكيل اإلستراتيج�ةسات و�حوث لبناء راالمؤسسة وهذا �حاجة إلى د الجمهور تجاه
فمن كبير  الجمهور �حاجة إلى تكامل الس�اسات الرسم�ة المت�عة فيها، الصورة لدى

إدارة العالقات العامة إلى إدارة الموارد ال�شر�ة، التي تقوم كلها  المسؤولين التنفيذيين إلى
وطرق تنفيذها، ونجاح ذلك متوقف على تكامل جهود جم�ع  بوضع بنود الصورة المرغو�ة

الصورة، فعندما تتحد هذه الدوائر على ثقافة واحدة مشتركة  الدوائر اإلدار�ة على تحقيق تلك
 )15F)2.أنها ستجد نتيجة ذلك الصورة الطي�ة المرغو�ة شك في التعامل مع الموظفين، ال

                                                           
 .13- 12صالح الشيخ، مرجع سابق، ص  )1(
 .13 المرجع نفسه، ص )2(
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  الموظفين عن المؤسسة نوضحها في الشكل التالي:عوثمة عدد من العوامل التي ترسم انط�ا

 
  العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة لدى الموظفين):3الشكل رقم(

 

 يتضح من خالل الشكل السابق أن تشكيل الصورة لدى الجمهور الداخلي �حاجة إلى
  فاإلخالل بواحد منها �عني التشو�ش في جزء من،نشاطات متعددة وعلى كافة المستو�ات

 جم�ع  بهامزاالصورة، ولذلك ال بد للمسؤولين التنفيذيين من تشكيل ثقافة �قوم على االلت
الشكلين رقم  المعن�ة �الصورة، و�جب األخذ �عين االعت�ار كافة العوامل الواردة في فرااألط

جم�ع العوامل، فيجب أن ينظر إلى كل عامل على حدة ومن ثم فإن   ألهم�ةرا نظ)2،3(
 .�عضها هو الذي يؤدي إلى الصورة المطلو�ة كب هذه العوامل معرات
 :الخارجي - الجمهور2

  إلظهار الصورة الحق�ق�ة للز�ائن وغيرهم منمالئمة الشركة بيئة داخل�ة ئتهي �عد أن
 الجمهور الخارجي، تكون قد عملت �المبدأ القائل ابدأ من الداخل إلى الخارج، و�التالي تكون 
 المؤسسة مه�أة لتقد�م ذاتها إلى الجمهور الخارجي كمؤسسة أصل�ة نز�هة وفر�دة وأهل للثقة
و�مكن االعتماد عليها، ولكن يجب أن تأخذ �عين االعت�ار عدًدا من العوامل التي نلخصها 

 )1(الشكل التالي: في
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العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة لدى الز�ائن  :)4( الشكل رقم

 

ونوجز القول �أن األش�اء التي �فكر بها الناس وطر�قة شعورهم نحو مؤسسة ما 

 ولذلك فإننا نؤكد مرة ثان�ة على ضرورة تكامل )4(  رقمالشكل�كل الق�م الواردة في  نرايتأث

والنشاطات المختصة �الصورة، فمثال إن جودة الخدمة وصورتها لدى الجمهور  جم�ع الجهود

 �الرضا �حسنون الظن �المؤسسة شعرواعنها رضا الز�ائن، والز�ائن الذين  الخارجي ينتج

جودة عال�ة، ومع تحسن الصورة �ص�ح من السهل تكو�ن ز�ائن  التي تقدم خدمة ذات

و�شكلون انط�اًعا إيجابً�ا عنها، وهكذا شأن جم�ع العوامل  يرضون عن المؤسسة،

16Fاألخرى .

)1 (

 
العالقات العامة في تكو�ن الصورة الذهن�ة للمنظمة:  - دور2-4

لضمان تكو�ن صورة قو�ة وصادقة وثابتة نسب�ا، تلجأ المنظمة إلى تقن�ات العالقات 
العامة كوسيلة اتصال�ة فعالة هدفها تكو�ن انط�اعات جيدة في أذهان الفئات المستهدفة عن 

المنظمة وتضييق الفجوة بين الصورة المدركة والصورة المرغو�ة، وذلك �االستعانة بوسائل 
 اتصال م�اشرة وغير م�اشرة، تقوم بتوصيل األخ�ار الصادقة �عيدا عن التز�يف.

                                                           
 .14صالح الشيخ، مرجع سابق، ص  )1(
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 على أن الك�ف�ة التي يتصرف بها اإلنسان تعتمد على Boulding Kennethو�ؤكد 
الصورة الذهن�ة وأن أي تغيير �صيب الصورة يت�ع �الضرورة تغييرا في السلوك، لذلك فإن 

 طب�عة 
الصورة وك�ف�ة تشكيلها والتغيير الذي �طرأ عليها �عتبر من األمور الهامة التي يجب 

17Fأن يهتم بها هؤالء الذين مهمتهم التأثير في الرأي العام وق�اس اتجاهات الجماهير. 

)1( 
وتعتبر هذه المهمة أساس نشاط العالقات العامة التي تقوم ببذل مختلف الجهود من أجل 

تكو�ن صورة جيدة عن المنظمة في أذهان الجماهير ذات االختالفات المت�اينة، وتركز 
العالقات العامة على الصورة العضو�ة أكثر من صورة العالمة والمنتج اللذان يدخالن ضمن 

االنشغاالت األساس�ة إلدارة التسو�ق لكن هذا ال �عني أن بناء صورة قو�ة للمنظمة �قتصر 
على وظ�فة العالقات العامة فحسب، وٕانما �كون بتدخل مختلف وظائف المنظمة التي تعتمد 

على أداء وظائفها على يد عاملة نشطة وعلى اتصاالتها مع جماهير تختلف �اختالف 
 الوظ�فة.

وعل�ه فإن نجاح العالقات العامة في تكو�ن صورة ذهن�ة جيدة للمنظمة لدى 
الجماهير يتوقف على مدى فعال�ة جم�ع اإلدارات داخل المنظمة كل في تخصصه، ول�س 

 إدارة العالقات العامة �مفردها.
و�ذلك فإن للعالقات العامة دورا ثانو�ا في تدع�م صورة المنتج والعالمة، ودورا أساس�ا 
في تكو�ن الصورة العضو�ة للمنظمة التي تتشكل من صورة المؤسسة والصورة المؤسسات�ة، 

فتعمل العالقات العامة على نقل مختلف المعلومات المتعلقة �الموارد ال�شر�ة، القدرات المال�ة 
والمكتس�ات التقن�ة وأهم اإلنجازات والمشار�ع المستقبل�ة الخاصة �المنظمة، كما ترتكز على 

األعمال االجتماع�ة التي تقوم بها المنظمة لخدمة المجتمع، و�ذلك فإن العالقات العامة 
 تدخل ضمن العوامل التنظ�م�ة في تكو�ن الصورة الذهن�ة للمنظمة في أذهان الفئات

المستهدفة، مستخدمة بذلك عدة وسائل أهمها الرعا�ة واألعمال الخير�ة وتنم�ة العالقات 
18Fالصحف�ة وغيرها من الوسائل اإلخ�ار�ة، الترغيب�ة، والتأثير�ة واالقناع�ة. 

)2( 

                                                           
 .25، ص1983 علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهن�ة، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، )1(
 .129�ا�ة وقنوني، "أثر العالقات العامة على المستهلك النهائي"، مرجع سابق، ص ) 2(
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كما تساهم العالقات العامة في تكو�ن أو تدع�م المشاعر الطي�ة تجاه المنظمة 
ومنتجاتها، من خالل األعمال الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق الرفاه�ة، وتؤدي هذه 

 )19F)1 األحاس�س إلى تكو�ن صورة وجدان�ة تخص المنظمة ومختلف منتجاتها.
20Fومنه نستنتج ما يلي

)2(:  
 تساهم العالقات العامة مساهمة فعالة في بناء الصورة العضو�ة للمنظمة. -
تعتبر العالقات العامة أحد العوامل التنظ�م�ة التي تؤثر على تكو�ن الصورة الذهن�ة  -

 للمنظمة.
تساعد العالقات العامة على تكو�ن إدراكات لدى األفراد عن المنظمة ومنتجاتها،  -

و�عد التعرض إلى من�ه يتم استحضار هذه اإلدراكات التي تمثل الصورة الذهن�ة 
 المعرف�ة.

�عتمد نجاح العالقات العامة في تكو�ن صورة جيدة عن المنظمة على فعال�ة  -
 االتصال في اإلدارات المختلفة للمنظمة.

  

                                                           
 .130- 129 ص �ا�ة وقنوني، أثر العالقات العامة على المستهلك النهائي، مرجع سابق، )1(
 .130المرجع نفسه، ص  )2(
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 خالصة:

  
نستخلص مما سبق في هذا الفصل أن تكو�ن و�ناء الصورة الذهن�ة �مر �مراحل يتم 

فيها تشكيل إدراكات تستهدف الفئات المستفيدة وتشكل هذه اإلدراكات أساس تكو�ن الصورة 

التي تكون مخزنة في ذهن الفرد، فقد يتم استحضار هذه الصورة إذا ما تعرض إلى من�ه ما، 

كما أن للعالقات العامة دور في تكو�ن هذه الصورة من خالل وسائل االتصال المتعددة التي 

تعمل على نشر المعلومات وتوض�ح س�اسة المنظمة وأهدافها وأعمالها التي يتم انجازها 

 خدمة لمصلحة الجماهير.
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 تمهيد:

 �عتبر النشاط الر�اضي من أقدم األنشطة التي مارسها اإلنسان منذ الِقدم، فقد مارس 
الكثير من الر�اضات �الفطرة، واعتمد على الجري والقفز والس�احة والرما�ة وغيرها من 

األنشطة الر�اض�ة في ح�اته اليوم�ة من أجل الع�ش وتحصيل غذائه وتلب�ة حاجاته وتوفير 
الحما�ة واألمن خوفا من أعدائه واألخطار التي قد تحدق �ه، وقد مر هذا النشاط البدني 

بتطورات كبيرة على مر العصور والحضارات القد�مة كالحضارة الفرعون�ة واإلغر�ق�ة 
والرومان�ة وغيرها من الحضارات وصوال إلى العصر اإلسالمي الذي حث على ممارسة 

العديد من األنشطة الر�اض�ة  كالس�احة والرما�ة وركوب الخيل، إلى غا�ة يومنا هذا والذي 
عرف تطورا ر�اض�ا كبيرا ومتعددا حيث اجتاح الكثير من نظم المجتمع ومختلف جوان�ه 

الثقاف�ة واالقتصاد�ة والتجار�ة وحتى الس�اس�ة، ولذا فإن اإلدارة في الجانب الر�اضي صارت 
محل دراسة الكثير من المفكر�ن اإلدار�ين والر�اضيين في اآلونة األخيرة، فقد حظيت اإلدارة 

الر�اض�ة في يومنا هذا اهتمام أغلب المنظمات المؤسسات الر�اض�ة، حيث أنه ال يخلو 
تنظ�م نشاط معين ناجح دون إدارة محكمة، فاإلدارة الناجحة هي النواة التي ينبثق عنها 

 التنظ�م الناجح والقرار الحك�م في تسيير الهيئات والمنظمات الر�اض�ة. 

وفي هذا الفصل إن شاء هللا سنتطرق إلى اإلدارة العامة وكذا اإلدارة الر�اض�ة وأهم 
  وظائفها التي تسير وفقها.
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 - اإلدارة العامة:1

 - مفهوم اإلدارة:1-1

) إلى كلمة التين�ة تعني الخدمة أو المساعدة. ومن ثم تعني اإلدارةيرجع أصل كلمة (
كلمة (اإلدارة) تقد�م الخدمة أو المساعدة للغير، وذلك على أساس أن من �عمل �اإلدارة �قوم 
على خدمة اآلخر�ن، أو �صل عن طر�ق اآلخر�ن إلى أداء الخدمة، وهذا هو المعنى اللغوي 

 أو اللفظي ألصل كلمة (اإلدارة).

أما عن المفهوم الحديث عن اإلدارة، فنجد أن هذا المفهوم �ستمد أصوله من التعر�ف 
، مؤسس اإلدارة العلم�ة في أوائل القرن F.W. Taylorالذي قدمه (فر�در�ك تايور) 

 التحديد الدقيق لما على األفراد عمله، ثم التأكد «العشر�ن. فقد عرف (تايلور) اإلدارة �أنها 
 .»من أنهم �قومون بهذه األعمال �أفضل وأكفأ الطرق  

 تنفيذ األعمال عن طر�ق « اإلدارة �أنها Ernest Daleو�عرف (إرنست ديل) 
اآلخر�ن لتحقيق هدف معين، مع ما يتطل�ه ذلك من تخط�ط وتنظ�م ورقا�ة وغير ذلك من 

 .»وظائف المدير�ن 

 أن كلمة (إدارة) ترجمة للمصطلح Robert D. Pattonو�رى (رو�رت �اتون ) 
Management ،وقد تشير إلى جماعة األفراد الذين يؤدون مختلف أنشطة اإلدارة ،

و�عملون على توج�ه األعمال، والتأكد من كل فعل وقرار �ساعد على سالمة تحقيق الهدف 
 الذي يتم اخت�اره �عنا�ة.

 عمل�ة تحقيق أهداف محددة �استخدام «و�مكن تعر�ف اإلدارة �شكل م�سط �أنها 
0TP0F.»الجهد ال�شري و�االستعانة �الموارد الماد�ة المتاحة 

(1) 

ونالحظ أن جم�ع التعر�فات التي �قدمها رجال اإلدارة حول مفهوم عمل�ة اإلدارة 
تتركز حول معنى واحد، وهو تنظ�م القوى ال�شر�ة والماد�ة لتحقيق أهداف معينة. فاإلدارة 
عمل�ة تتطلب قدرات ومهارات ق�اد�ة لتجم�ع المجهودات والموارد المتاحة تجاه االستغالل 

                                                           
  .58 – 57ص  مرجع سابق،  طلعت إبراه�م لطفي، علم اجتماع التنظ�م، (1)
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األمثل لتحقيق أهداف معينة، وتتضمن عمل�ة اإلدارة �عض العناصر مثل وجود هدف أو 
أهداف أو نتائج يراد تحق�قها، وأنشطة وٕاجراءات �مكن استخدامها لتحقيق تلك األهداف أو 

النتائج، وأخيرا مجهود �شري �عتمد على عدد من الموارد واإلمكان�ات الماد�ة في أداء 
0TP1Fاألنشطة المحققة لألهداف أو النتائج.

(1) 

 - نشأة اإلدارة:1-2

قبل الحديث عن نشأة اإلدارة ين�غي لنا أن نعرف أن هناك فرق بين نشأة اإلدارة  
 كممارسة واستخدامها فن من الفنون، ونشأة اإلدارة كعلم له م�ادئه وأسسه التي تقوم عل�ه.

 فممارسة فن اإلدارة وجد منذ وجود الخلق على هذه األرض فآدم عل�ه الصالة والسالم 
مارس فن اإلدارة مع زوجته وأبنائه فعمل عل�ه الصالة والسالم على تنسيق وتوج�ه جهود 
أفراد أسرته من أجل تحقيق الرفاه�ة المع�ش�ة واألمن�ة فذلك �عمل في الزراعة وذلك �عمل 

في النسيج والصناعة وذلك �عمل في تر��ة الماش�ة ورعيها كل ذلك من أجل تحقيق أهداف 
 تلك األسرة الناشئة.

 ثم تطور األمر فكثرت ذر�ة آدم عل�ه الصالة والسالم حتى تشكلت ما تسمى �القبيلة 
التي يرأسها شيخها وأميرها ( والذي �عتبر مديرها �مصطلح اليوم ) فأخذ ينسق و�وجه جهود 
أفراد عشيرته من أجل توفير المستلزمات الغذائ�ة من أكل وشرب والمستلزمات االستهالك�ة 
من مال�س ونسيج وغيرها وحما�ة القبيلة وممتلكاتها من طمع الق�ائل األخرى، فذاك �عمل 

 في الج�ش وذاك �عمل في الزراعة وذاك �عمل في التجارة وجلب األرزاق من ال�قاع
واألمصار وذاك �عمل في رعي به�مة األنعام وهكذا هناك توز�ع للمسؤول�ات والمهام بين 

0TPأفراد القبيلة.

 
2F

(2) 

 وهكذا تطور األمر فتشكلت الدول والحضارات والتي بدورها زادت في ممارسة فنون 
 اإلدارة لتعقد الح�اة وحاجتهم لذلك.
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 ق م) والتي تعتبر من أقدم 2475-2900 فعلى سبيل المثال الحضارة المصر�ة (
الحضارات والدول التي عرفتها ال�شر�ة مارست الكثير من األساليب واإلجراءات اإلدار�ة 

(والتي عرفت ف�ما �عد) فهناك الملك والذي يلقب �فرعون والذي ترجع كل السلطات 
والصالح�ات إل�ه ثم نائ�ه الوز�ر األول والذي �شرف على المصالح الحكوم�ة كالخزانة 
ومخازن التمو�ن والزراعة وغيرها، كما مارسوا �عض األساليب اإلدار�ة كنظام الحوافز 

 والبرامج التدر�ب�ة ألفراد الحكومة إلخ.

 ق م) فمارست الكثير من األساليب واإلجراءات  2357 ثم جاءت الحضارة الصين�ة (
اإلدار�ة فكان الحاكم و�ساعده تسعة مستشار�ن �ساهمون في اخت�ار األكفأ من موظفي 

الدولة، وكان هناك اخت�ار كل ثالث سنوات لموظفي الدولة من اجتازه �قي في عمله من لم 
 يجتزه أ�عد عن عمله إلخ.

 تليها الحضارة اليونان�ة والتي عرفت الكثير من األساليب اإلدار�ة ومارستها فكانت 
مقسمة إلى مدن تكّون كل منها دو�لة صغيرة مستقلة حيث يتم اخت�ار الجهاز اإلداري عن 

طر�ق االنتخاب الشعبي الم�اشر، كما ط�قت نظام دوران الوظ�فة ونظام الخدمة العامة 
 (المصلحة العامة) وتقس�م العمل وال�حث عن المواهب المهارات الذهن�ة للمدير إلخ.

 ق م ) والتي بدورها مارست العديد من 753 �عد ذلك جاءت الحضارة الرومان�ة ( 
اإلجراءات واألساليب اإلدار�ة فكان هناك الحاكم �عاونه مجلس مكون من مائة شخص 

يهدون له النص�حة واإلرشاد كما كان هناك شخص �عرف �الرقيب يتمتع شاغله �سلطات 
أهمها اإلشراف على سجالت المواطنين وممتلكاتهم كما ط�قت �عض األساليب اإلدار�ة 

0TP3Fكاإلدارة �المشاركة والتسلسل اإلداري للموظف وغيره إلخ.

(1) 

 - وظائف اإلدارة:1-3

 يتضح من تعر�ف ( إرنست ديل ) لإلدارة أن هناك �عض الوظائف التي تقوم بها 
 اإلدارة مثل التخط�ط والتنظ�م والرقا�ة، إال أن هناك وظائف أخرى متعددة لإلدارة.
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 وهو من علماء اإلدارة األمر�كيين المعاصر�ن Luther Gulickوقد جمع ( لوثر جول�ك ) 
 وهذه الكلمة مجموعة من الحروف POSDCROBوظائف اإلدارة الرئ�س�ة في كلمة واحدة 

0TPالتي �عبر كل حرف منها وظ�فة رئ�س�ة من وظائف اإلدارة على النحو التالي:

 
4F

(1) 

 :Planning التخط�ط  -1

�معنى تحديد اإلطار العام أو وضع الخطوط العر�ضة لألعمال التي يجب تنفيذها، 
 واألسلوب أو الوسائل الالزمة لتنفيذها.

 :Organization التنظ�م  -2

و�شمل تصم�م البناء أو اله�كل الرسمي للسلطة الذي يتم من خالله تحديد وترتيب 
 وتنسيق مكونات العمل بهدف تحقيق أهداف المؤسسة.

 :Staffing التوظيف  -3

و�تضمن كافة المسائل التي تتعلق �اخت�ار القوى العاملة وتعيينهم وتدر�بهم وتهيئة ظروف 
 العمل.

 :Directingالتوج�ه  -4

وهو عمل�ة مستمرة تتضمن اتخاذ القرارات في صورة أوامر وتعل�مات عامة توضح ك�ف�ة 
 تنفيذ البرامج والخدمات.

 :Coordination التنسيق  -5

و�عني الر�ط بين وحدات وأجزاء العمل �حيث تؤدي كل منها اختصاصاتها على الوجه 
 األكمل.

 :Reporting إعداد التقار�ر  -6
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وتتضمن هذه الوظ�فة إعالم الرؤساء �ما يدور داخل المؤسسة أو التنظ�م، مما يتطلب 
 االحتفاظ �الوثائق والسجالت وٕاجراء الدراسات وال�حوث المختلفة.

 :Budgeting الموازنة  -7

 وتتضمن التخط�ط المالي والمحاسبي والرقا�ة.

 - مستو�ات اإلدارة:1-4

قد�ما كانت المشروعات صغيرة ولم تكن تحتاج إلى عدد كبير من األشخاص 
إلدارتها ومع دخول عصر الثورة الصناع�ة اتسعت المشروعات وتطورت المؤسسات وازداد 
عدد القائمين على إدارتها، األمر الذي جعل من الضروري ترتيبهم في مستو�ات �علو كل 

 مستوى اآلخر ومن ثم تحدد مستو�ات اإلدارة في ثالثة مستو�ات هي:

 :Administration (Top Management) اإلدارة العل�ا  -1

وهم اإلدار�ون الذين يخضعون س�اسة المنظمة و�قومون �التخط�ط و�مثلون رئ�س 
الجمهور�ة ورئ�س مجلس الوزراء والوزراء في اإلدارة الحكوم�ة، أما إدارة األعمال فهم رئ�س 
المؤسسة ومجلس إدارتها والمدير العام وفي المنظمات الصغيرة �مثل مالك المؤسسة اإلدارة 

 العل�ا.

أما المنظمات غير الحكوم�ة ( الهيئات األهل�ة الخاصة ) فتتمثل اإلدارة العل�ا في 
 كل من مجلس اإلدارة والمدير العام.

و�كون اهتمام اإلدارة العل�ا �المهارات اإلدار�ة الذهن�ة أكثر ثم يليها االهتمام 
�المهارات اإلنسان�ة ثم المهارات الفن�ة، حيث �مثل هذا المستوى عقل المؤسسة. وهو الذي 

يهتم برسم الس�اسات العامة ووضع األهداف وتحديد الخطط واإلشراف عليها ومتا�عة 
0TP5Fتنفيذها.

(1) 

                                                           
، 2005 مصطفى حسين �اهى، محمـد متولى عف�فى، س�كولوج�ة اإلدارة الر�اض�ة، مكت�ة األنجلو المصر�ة، مصر،  (1)
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  :Management اإلدارة الوسطى  -2

وهو المستوى الذي يلي اإلدارة العل�ا و�شمل هذا المستوى رؤساء األقسام ومديري 
المناطق و�عتبر هذا المستوى �مثا�ة حلقة الوصول بين ما تر�د تحق�قه اإلدارة العل�ا من 

س�اسات عامة وخطط وما تقوم بتنفيذه اإلدارة اإلشراف�ة و�التالي فإن عدد اإلدار�ين في اإلدارة 
الوسطى غال�ا ما �كون أكبر من اإلدارة العل�ا وهي تقوم بنقل وترجمة ما تضعها اإلدارة العل�ا 
من أهداف وس�اسات وخطط عامة إلى برامج وخطط تفصيل�ة وتنقلها اإلدارة الم�اشرة أي أنها 

 همزة الوصل ما بين اإلدارة العل�ا واإلدارة الم�اشرة.

  اإلدارة اإلشراف�ة ( الم�اشرة ) : -3

وتتمثل في اإلدار�ين الذين �قومون �الرقا�ة الم�اشرة على األداء وهم يتعاملون مع 
المنفذين (العمال) م�اشرة، ومن ثم فإن الرقا�ة أحد الوظائف في عملهم، و�التالي فإن توفر 

 المهارات الفن�ة لهذا المستوى اإلداري يدعم واجبهم الوظ�في و�ؤكده.

و�مكن تصور مستو�ات اإلدارة في كل من الجهاز اإلداري للدولة والجهاز اإلداري 
0TP6Fلمؤسسة غير حكوم�ة كما في الشكل التالي.

(1) 
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 إدارة عليا

 وسطى

 إشرافية

 في المؤسسات غير الحكومية في الجهاز اإلداري للدولة

 ): مستويات اإلدارة5الشكل (

 رئيس الجمهورية

 مجلس الوزراء

 الوزراء

 رئيس مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 المدير العام

 رؤساء األقسام

 مديرو القطاعات

 مدير اإلدارة

 رؤساء القطاعات

 مديرو القطاعات

 مديرو العموم

 المشرفون المباشرون 

 والمالحظون

 المشرفون

 ورؤساء العمل



  : اإلدارة الر�اض�ةالثالثالجانب النظري / الفصل 
 

 
61 

 

 - مجاالت اإلدارة:1-5

تمارس اإلدارة في العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات في المجتمع ومع ذلك فإن 
هناك اختالفا ف�ما بينها وفقا للمجال الذي تمارس من خالله و�مكن التفر�ق بين ثالثة 

 مجاالت رئ�س�ة لإلدارة، وهي:

 اإلدارة العامة: -1

      وهي جم�ع األنشطة اإلدار�ة التا�عة للجهاز الحكومي �الدولة وهي تترجم 
الس�اسة العامة للدولة وتسعى لتحقيق الخطة العامة للدولة وتتميز اإلدارة العامة �الخصائص 

0TPالتال�ة:

 
7F

(1) 

اإلدارة العامة تت�ع التشر�عات والقوانين الحكوم�ة وأفرادها وموظفوها حكوميون  -
 �ستمدون سلطاتهم من النظام الحكومي و�خضعون للرقا�ة الشعب�ة والقانون�ة.

خدمات اإلدارة العامة تأخذ طا�عا نمط�ا لذلك فخدماتها تتميز �الجمود وعدم التطور  -
 و�صعب تغييرها.

تمارس عن طر�ق األجهزة الحكوم�ة المتعددة تبدأ من الوزارات ثم المجالس والهيئات  -
 واإلدارات.

عمل�ة اخت�ار العاملين �أجهزة تخضع لقواعد عامة كذلك نظام األجور والترق�ات  -
 والعالوات.

 تمو�ل األجهزة الحكوم�ة يرت�ط �الميزان�ة العامة للدولة. -
اإلدارة العامة تهتم �المنفعة العامة فهي تقدم خدماتها لجم�ع أفراد المجتمع وتستهدف  -

 رضا الجمهور المستفيد من الخدمة.
تعتبر إدارة العالقات العامة جزء أساسي من اله�كل التنظ�مي لألجهزة الحكوم�ة  -

 �الدولة �مختلف المؤسسات والهيئات والمصالح.
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 - إدارة األعمال:2

 وتمارس إدارة األعمال من خالل المشروعات التي �متلكها األفراد وتستهدف تحقيق 
0TPالر�ح وغال�ا ما تنمو في النظام االقتصادي الرأسمالي، ومن الخصائص التي تميزها:

 
8F

(1) 

 إن عمل�ة التمو�ل تعتمد على األفراد دون تدخل من الجهاز الحكومي. -
تخضع في تنظ�م األداء إلى الس�اسات والقواعد التي تضعها إدارة المشروع ف�ما ال  -

 يتعارض مع القوانين العامة.
 تقدم خدمات ذات طب�عة خاصة. -
تأخذ طا�عا ابتكار�ا فهي تبتعد فهي تبتعد عن نمط�ة األداء الوظ�في وتتطلع إلى  -

 التطو�ر المستمر.
تعتمد إدارة األعمال على وظائف إدار�ة معاونة للمشروعات هي اإلنتاج والتمو�ل  -

 والتسو�ق.

  إدارة الهيئات الخاصة: -3

 وهي اإلدارة التي تمارس من خالل تنظ�مات أهل�ة تعتمد على رغ�ة األهالي في 
التعاون والمشاركة وتساهم في قد�م مجموعة من الخدمات االجتماع�ة والثقاف�ة والر�اض�ة 

0TP9Fدون أن تستهدف تحقيق ر�ح. وتتميز إدارة الهيئات الخاصة �الخصائص التال�ة:

(2) 

تعتمد على التمو�ل المتمثل في التبرعات واالشتراكات واله�ات وما تقدمه الدولة من  -
 مساعدات.

تنفيذ الهيئات األهل�ة الخاصة لالئحة النظام األساسي التي تضعها الجمع�ة العموم�ة  -
 مع مراعاة رقا�ة الجهة اإلدار�ة المختصة.
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تتميز �الحر�ة في عالقاتها مع المجتمع كما تتميز �المرونة األمر الذي �ساعدها  -
 على االبتكار والتطور.

وتشكل إدارة العالقات العامة أهم�ة كبرى في اله�كل التنظ�مي للهيئات األهل�ة نظرا  -
 لطب�عة عملها وأهدافها األساس�ة وأهمها تحقيق رضا الجمهور.
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 - اإلدارة الر�اض�ة:2

 - مفهوم اإلدارة في المجال الر�اضي:2-1

 �ال شك أن اإلدارة ارت�طت ارت�اطا وث�قا �المجال الر�اضي منذ القد�م، ولعل إقامة 
 وتنظ�م وٕادارة األلعاب األولمب�ة القد�مة هو شاهد كبير على ذلك االرت�اط.

 حيث أنه ال �كاد يخلو نشاط ر�اضي معين من حاجة ماسة إلى اإلدارة، بدا�ة من 
درس التر��ة البدن�ة الذي �حتاج من المعلم كإداري وقائد لمجموعة من الطل�ة أن يوجه 
جهودهم و�تا�عها و�راقبها و�نظمها في سبيل تحقيق أهداف الدرس، ومرورا �النشاطات 

الر�اض�ة التي تتم تحت مظلة االتحادات الخاصة �األلعاب المختلفة، والتي تحتاج إلى عمل 
 إداري منظم وموجه لتحقيق األهداف.

 وتعتبر اإلدارة الر�اض�ة من أهم مقومات التطور الر�اضي العلمي الحديث، حيث أنها 
أداة فاعلة لالرتقاء �االنجاز الر�اضي وتطو�ره كما ونوعا، وهي عمل�ة تخط�ط وتنفيذ ومتا�عة 
وتقو�م لكل األنشطة الر�اض�ة، واإلدارة الر�اض�ة ألي لع�ة من األلعاب تعتبر عنصرا أساسا 

 من العناصر الهامة لتطو�ر هذه اللع�ة والوصول بها إلى اإلنجاز المنشود.

�أنها: عمل�ة تخط�ط وق�ادة ورقا�ة جهود أفراد تعر�ف اإلدارة الر�اض�ة  و�مكن 
 المؤسسة الر�اض�ة، واستخدام جم�ع الموارد لتحقيق األهداف المحددة.

 �أنها: المهارات المرت�طة �التخط�ط والتنظ�م والتوج�ه والمتا�عة تعر�فها كما �مكن 
0TP10Fوالميزان�ات والتقي�م داخل مؤسسة ما ُتعنى �شؤون نشاط ر�اضي معين.

(1) 

P- أهم�ة اإلدارة في المجال الر�اضي:2-2

  

0TPو�مكن القول أن أهم�ة اإلدارة في المجال الر�اضي تتمثل ف�ما يلي:

 
11F

(2) 
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إن النشاط الر�اضي على اختالف مستواه يتميز بوجود درجات متفاوتة من التنافس�ة،  -
وتبرز هنا أهم�ة اإلدارة الر�اض�ة من خالل اإلدارة الناجحة للموقف التنافسي في 

 البيئة الر�اض�ة.
إن اإلدارة الر�اض�ة ضرور�ة لتحقيق التوازن في األهداف المتعددة والمتداخلة التي  -

تسعى المؤسسة الر�اض�ة لتحق�قها، و�التالي تسعى اإلدارة الر�اض�ة للوصول إلى 
 أهداف مشتركة على اختالف مستو�اتها الفرد�ة والجماع�ة.

تسعى اإلدارة الر�اض�ة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والماد�ة المتاحة �ما �ضمن  -
 تحقيق األهداف المرجوة

إن اإلدارة الر�اض�ة تز�د من قدرة المؤسسة الر�اض�ة على التكييف مع التغيرات  -
 المختلفة التي يتميز بها العمل اإلداري في المجال الر�اضي.

إن اإلدارة الر�اض�ة الناجحة تساعد على االرتقاء �مكانة وسمعة الهيئة الر�اض�ة بين  -
 نظيراتها المختلفة.

 عناصر اإلدارة في المجال الر�اضي: -2-3

 إن اإلدارة في المجال الر�اضي تتكون من سلسة من العناصر أو الوظائف المتداخلة، 
وتتمثل في مجمل ما �قوم �ه اإلداري في المجال الر�اضي من أعمال، مهما كان مركزه 
الوظ�في، معتمدا على أساليب وم�ادئ وأسس �ستعين بها. وتتضمن عناصر اإلدارة في 

 المجال الر�اضي أر�ع وظائف أساس�ة هي:

 التخط�ط : -2-3-1

U-مفهوم التخط�ط أ: 

 وهي الوظ�فة األولى من وظائف اإلدارة في المجال الر�اضي، والتي يجب أن تسبق 
 أي وظ�فة أخرى ألنها اإلطار الذي تنفذ �ه الوظائف األخرى .

والتخط�ط الر�اضي ع�ارة عن التنبؤ  �ما س�كون عل�ه المستقبل لتحقيق هدف مطلوب في 
 إطار زمني محدد، ومتا�عة األعمال في التوقيت المناسب.
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 وتتم عمل�ة التخط�ط في المجال الر�اضي على أساس وجود أهداف محددة مس�قا من 
اإلدارة العل�ا، كون هذه األهداف هي الركيزة األساس�ة لبناء الخطط وعناصر العمل�ة اإلدار�ة 
األخرى . وأن أي خلل أو خطأ في ص�اغة األهداف، سينعكس سل�ا على إنجازات المؤسسة 

 الر�اضة �كاملها.

وقد تطرق العديد من المهتمين في مجال اإلدارة إلى تعر�ف التخط�ط كل حسب المدرسة 
 �قوله: التخط�ط �شتمل على  (Henry Fayol)التي ينتمي لها، فقد عرفه هنري فايول 

 اعت�ار�ن هامين هما: التنبؤ �ما س�كون عل�ه المستقبل، ثم االستعداد لهذا المستقبل.

) �أنه: اتخاذ قرار مسبق حول ماذا تعمل؟ وكيف Odonail كما عرفه أودونيل (
 تعمل؟ ومتى تعمل؟ ومن �عمل؟

 �أنه: رسم الصورة المستقبل�ة للمؤسسة وذلك  )Jack Robart وعرفه جاك رو�ارت (
 من خالل تحديد أوجه العمل التي ين�غي ات�اعها لتحقيق أهداف معينة في فترة زمن�ة معينة.

 والتخط�ط في مجال اإلدارة الر�اض�ة ال �قل أهم�ة عنه في المجاالت اإلدار�ة 
األخرى، إذ أنه �عتبر جسرا للوصول إلى الوظائف اإلدار�ة األخرى �صورة ناجحة وأكثر 

0TPفاعل�ة.

 
12F

(1) 

U:ب- أهم�ة التخط�ط في اإلدارة الر�اض�ة 

0TP وتتمثل في ما يلي:

 
13F

(2) 

يز�د من قدرة أي عمل على التأقلم والتكيف الحتماالت المستقبل وأحداثه وتحديد  -
 أفضل مسارات العمل في ضوء ما �حتمل حدوثه.

 �ساعد على بلورة األهداف التي هي أول خطواته التي تحدد مساره. -
�قلل من الضغوط غير الضرور�ة التي �فرضها عامل السرعة مما �قلل من احتماالت  -

 الخطأ في التطبيق.

                                                           
 .33، ص 1997 طلحة حسام الدين، عدلة ع�سى مطر، مقدمة في اإلدارة الر�اض�ة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  (1)
 .34 المرجع نفسه، ص  (2)
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 تساعد على االستخدام األمثل لموارد العمل الماد�ة وال�شر�ة. -
�مكن من تحقيق رقا�ة فعالة، فاألهداف التي يتم تحديدها تمثل معايير رقاب�ة تكفل  -

 دقة وموضوع�ة عمل�ة الرقا�ة.
 �ساعد على تشخ�ص مشكالت المستقبل واتخاذ اإلجراءات الكفيلة �مواجهتها. -
يز�د من فاعل�ة اإلدار�ين حيث أن أهدافهم واضحة ومحددة مما �ساعدهم على اتخاذ  -

 القرارات المناس�ة في ضوء األهداف المطلو�ة.

U:ج- خطوات عمل�ة التخط�ط في المجال الر�اضي 

  دراسة الواقع الحالي للمؤسسة:أوال:

 وتتضمن دراسة الواقع الحالي للمؤسسة عمل�ة جمع الب�انات الحال�ة عن المؤسسة 
 ومواردها ال�شر�ة والماد�ة وما يتوقع لها أن تكون عل�ه في المستقبل.

  وضع األهداف المطلوب تحق�قها للمنظمة الر�اض�ة:ثان�ا:

  وتتكون األهداف من حيث ال�عد الزمني إلى ثالث مستو�ات:

األهداف القصيرة المدى: وهي التي سيتم تحق�قها في فترة زمن�ة ال تز�د على عام  -
 واحد.

األهداف متوسطة المدى: وهي التي سيتم تحق�قها في فترة زمن�ة بين عام وثالثة  -
 أعوام.

األهداف �عيدة المدى: وهي األهداف التي سيتم تحق�قها في فترة زمن�ة تز�د على  -
ثالثة أعوام. واألهداف هي المقاي�س النهائ�ة للنجاح أو الفشل، لذلك يجب أن تتصف 
�مجموعة من الصفات مثل: أن �كون الهدف واضحا قابل للق�اس، أن يرت�ط الهدف 

ب�عد زمني محدد، أن تكون األهداف واقع�ة وقابلة اإلنجاز في ضل الموارد 
0TPواإلمكانات المتاحة.

 
14F
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  تحديد البدائل:ثالثا:

وهي الوسائل المختلفة التي �مكن توظ�فها إلنجاز األهداف �الكفاءة والفاعل�ة المطلو�ة. 
والمشكلة هنا ل�ست في البدائل المتاحة، ولكن المشكلة تنحصر في تحديد البدائل األكثر قدرة 

وفاعل�ة في سبيل الوصول إلى النتائج المطلو�ة. ومن األمثلة على ذلك: في حالة رغ�ة 
اتحاد كرة القدم �فوز فر�قه األول ب�طولة دول�ة ما، قد تكون البدائل المطروحة : تغيير 

المدرب، تطبيق نظام االحتراف في الدوري المحلي، االعتماد على الالعبين الك�ار دون 
 االستعانة �الالعبين الناشئين.

  تقي�م البدائل:را�عا:

وتتضمن عمل�ة تقي�م البدائل المختلفة تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل بديل من 
البدائل الخاضعة للتقي�م، وصوال إلى تحديد البديل األنسب الذي يتصف �كونه أفضل 

البدائل، وفي عمل�ة التقي�م هذه البد للمخطط من األخذ �الحس�ان أن �ضع في قائمته البدائل 
 كافة، �غض النظر عن مدى قدرتها على إنجاز الهدف.

  اخت�ار البديل األنسب:خامسا:

و�قصد �البديل األنسب تلك الوسيلة األكثر قدرة على إنجاز الهدف في ظل المحددات 
المتنوعة، وهنا البد من اإلشارة إلى أن البديل األنسب ل�س �الضرورة األفضل بين البدائل 

المتاحة، إنما هو أفضل ما تستط�ع المنظمة الر�اض�ة استخدامه في ظل القدرات واإلمكانات 
0TPالمتاحة لديها.

 
15F

(1) 

U:د- أنواع التخط�ط في اإلدارة الر�اضة 

 تتعدد أنواع التخط�ط �شكل عام، فمنها ما هو قائم على أساس الوظ�فة ( تخط�ط 
مالي، تخط�ط فني، تخط�ط الموارد ال�شر�ة )، ومنها ما هو قائم حسب النطاق الجغرافي 
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(تخط�ط مدينة، تخط�ط دولة، تخط�ط إقل�م)، ومنها ما هو حسب الفترة الزمن�ة وهذا 
 التصنيف هو األكثر شيوعا في مجال اإلدارة الر�اض�ة والذي نعرضه كاآلتي:

  التخط�ط طو�ل األجل:أوال:

 سنة، 15 إلى 8 و�قصد �ه إعداد خطة تستغرق فترة طو�لة لتنفيذها تتراوح ما بين 
واألس�اب المبررة لهذا النوع من التخط�ط كثيرة منها: أن �عض المشروعات الضخمة مثل 
إعداد براعم وناشئين للوصول بهم إلى المنتخب الوطني في لع�ة من األلعاب الر�اض�ة، ال 
تؤتي ثمارها إال �عد فترة طو�لة، ومن ناح�ة ثان�ة فإن �عض أهداف المؤسسات الر�اض�ة ال 

�مكن تحق�قها إال من خالل برنامج طو�ل األجل، ومثال ذلك تخط�ط لجنة أولمب�ة محل�ة 
الستضافة �طولة كأس العالم لكرة القدم. و�تصف هذا النوع من التخط�ط �الصعو�ة نظرا لما 

�حتاجه من التنبؤ �المستقبل ال�عيد، ونظرا للتغير الذي �مكن أن �حصل على األفراد 
 المخططين خالل هذه الفترة الزمن�ة.

 ومن أهم الموضوعات التي �عالجها التخط�ط طو�ل األجل:

 دراسة الوضع المستقبلي للمنشآت الر�اض�ة واألفراد العاملين. -
 الدراسات التت�ع�ة عن مدى تطور المجتمع المستقبلي. -
 التنسيق مع كافة الجهات المعن�ة �المجتمع. -
 وضع استراتيج�ات وأولو�ات خاصة �التنفيذ. -
 إعداد الكفاءات اإلدار�ة والفن�ة الالزمة. -

  التخط�ط متوسط األجل:ثان�ا:

 سنوات، وتعتبر الخطط الخمس�ة 6 إلى 4 وهو الذي �غطي فترة زمن�ة تتراوح ما بين 
من أشهر أنواع الخطط متوسطة األجل، وفي المجال الر�اضي �عتبر التخط�ط ألر�ع سنوات 
(دورة أولمب�ة) من أشهر أنواع الخطط متوسطة األجل. وان النتائج الفعل�ة التي تحققها هذه 

0TPالخطط قد تؤخذ �عين االعت�ار كأساس في تعديل تقديرات الخطط الطو�لة.

 
16F
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  التخط�ط قصير األجل:ثالثا:

و�قصد �ه الخطط السنو�ة، وهو مجرد شر�حة من التخط�ط متوسط األجل. ومن األمثلة 
0TP17Fالتطب�ق�ة لذلك في المجال الر�اضي الخطة التدر�ب�ة لمدرب ر�اضي لموسم ر�اضي واحد.

(1) 

التنظ�م: - 2-3-2
U-مفهوم التنظ�م أ  

       التنظ�م مجموعة من األفراد تعمل �طر�قة معينة للوصول إلى هدف معين أي أن 
�عضها ال�عض و�ناء اله�كل يتضمن بالتنظ�م �عني بناء ه�كل داخلي لألعمال وعالقتها 

0TP18Fتحديد المهام واألنشطة التي يجب أن تؤدي إلى لتحقيق أهداف المنظمة

(2)
P0T .

عمل المطلوب أدائه مع تحديد السلطة والمسؤول�ة وتصم�م العالقات ال  "وهو عمل�ة تحديد 
بهدف تمكين األفراد �أكثر فاعل�ة لتحقيق األهداف". 

 �أنه "إمداد المشروع �كل ما �ساعد على تأد�ة وظ�فة مثل المواد هنري فايول   و�عرفه 
األول�ة أو اآلالت ورأس المال والمستخدمين".  

 انه "عمل�ة أو مرحلة تجمع بين العمل الذي يجب على الفرد أو شيلدون      و�عرفه 
جل أن نعطي الواج�ات أالمجموعات الق�ام �ه مع اإلمكان�ات أو القدرات الالزمة لتنفيذه من 

0TP19Fتطبيق االيجابي الكفء المتناسق المنظم"لبهذا الشكل، وهو أحسن الطرق ل

(3)
P0T .

U:ب- أنواع التنظ�م 

  التنظ�م الرسمي:أوال:

 هو الذي يهتم �اله�كل التكو�ني للمنظمة و�شكلها أو مظهرها الهندسي، و�تحديد 
م األعمال وتوز�ع االختصاصات كما أرادها المشرع، أو المخطط يالعالقات والمستو�ات وتقس

                                                           
 .22 رائد محمـد السطري، مرجع سابق، ص (1)
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 وتحاول نظر�ة التنظ�م الرسمي الوصول إلى البناء ،كما وردت في الوث�قة الرسم�ة للمنظمة
المنطقي والتحديد العلمي لوظائف كل إجراء وأداء كل عمل�ة من العمل�ات التي تكون الناتج 

ضم كل مؤسسة التنظ�م الحكومي على تالنهائي لعمل المنظمة، و�قتضي التنظ�م الرسمي أن 
شكل هرم ذي قاعدة عر�ضة تضم الوحدات على المستوى التنفيذي وهذه القاعدة تدعم 

الهرمي المدرج في شكل أقسام وٕادارات ومصالح وهكذا حتى قمة التنظ�م حيث ترتكز  التكو�ن
0TP20Fالق�ادة في شخص �مارس السلطة الكاملة على المؤسسة كلها.

(1) 

التنظ�م غير الرسمي: ثان�ا: 

 يهتم هذا التنظ�م �االعت�ارات والدوافع الخاصة �األفراد والتي ال �مكن توض�حها 
�ع من احت�اجات العاملين �المنظمة ن�طر�قة رسم�ة مخططة على أساس أنها تتولد تلقائ�ا وت

و�نشأ هذا التنظ�م نتيجة للدور الذي يلع�ه �عض األفراد في ح�اة المؤسسة فهو يهتم �التنظ�م 
كما هو كائن ول�س كما يجب أن �كون رسم�ا، كما أننا نمثل العالقة الشخص�ة المتداخلة 

0TP21Fفي التنظ�م.

(2) 

 ج- مراحل وخطوات التنظ�م في اإلدارة الر�اض�ة:

تمر عمل�ة التنظ�م �عدة مراحل أساس�ة حتى يتحقق الهدف من التنظ�م بنها�ة هذه المراحل 
0TP22Fوهي:

(3) 

التعرف على أهداف المؤسسة الر�اض�ة لكي يتمكن اإلداري الر�اضي من اخت�ار  -
التنظ�م الذي يناسب هذه األهداف و�ساهم في تحق�قها. فمثال إذا كان هدف اتحاد 
ر�اضي معين استضافة �طولة ر�اض�ة معينة، فال بد للتنظ�م أن يتناسب مع هذا 

 الهدف.
تحديد النشاطات واألعمال والبرامج التي يلزم الق�ام بها لتحقيق األهداف: فمثال إذا  -

كان هدف اتحاد ر�اضي معين استضافة �طولة ر�اض�ة دول�ة معينة، فما هي 
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النشاطات واألعمال والبرامج الالزمة لتحقيق هذا الهدف، والتي قد �كون منها على 
سبيل المثال: إنشاء مالعب جديدة، ص�انة المالعب القد�مة، شراء أدوات وأجهزة، 

الدعا�ة واإلعالن عن هذه ال�طولة، الحصول على األموال الالزمة لتمو�ل هذه 
 ال�طولة، وتحديد ك�ف�ة إنفاق هذه األموال.

تجم�ع النشاطات واألعمال التي تم تحديدها في الخطوة السا�قة في وحدات أو أقسام  -
 إدار�ة منسجمة مع �عضها ال�عض.

تصم�م اله�كل أو الخر�طة التنظ�م�ة للمؤسسة: وتعد هذه الخطوة هي جوهر عمل�ة  -
التنظ�م وأهمها، حيث يتم من خاللها تحديد السلطات والمسؤول�ات وقنوات االتصال 

 بين األقسام المختلفة. 

 - أهم�ة التنظ�م:د

       التنظ�م هو تحديد المسؤول�ة والسلطات والعالقات بين األشخاص في الجهد الجماعي 
قصد تحقيق األهداف المحددة و�تم التنظ�م وفق خر�طة تنظ�م�ة صح�حة، �صورة م�اشرة ب

 أو غير م�اشرة حيث يوضح ما يلي:
0TP23F

(1) 

 تقس�م العمل على اإلدارات أو األقسام أو المجموعات �سهل إدارتها. -
 تحديد العالقات وطرق االتصال بين اإلدارات واألقسام المختلفة في المنشاة. -
تحديد التسلسل في الصالح�ات والسلطات جم�ع العاملين في المنشاة و�التالي  -

 المسؤول�ة المرت�ة عل�م نتيجة الصالح�ات والسلطات.
يهيئ التنظ�م الك�ف�ة التي يتم بها إرسال واستق�ال القرارات الصادرة من مراكز السلطة  -

 المختلفة.
�كفل التنظ�م بتهيئة سبل االتصاالت الرسم�ة وغير الرسم�ة بين مختلف أنحاء هذه  -

 الوحدة اإلدار�ة.
ه وتنم�ة مواهبهم وتزو�دهم �ما هم في حاجة ءه�أ التنظ�م الجو المالئم لتدر�ب أعضاي -

 إل�ه من أساليب معروفة �ما �حفزهم و�ضاعف من إخالصهم ووالئهم.

                                                           
 .51، ص 2004 األردن، -الحديث في اإلدارة الر�اض�ة، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، فائق حسني أبو حل�مة (1)
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 - التوج�ه:2-3-3
 مفهوم التوج�ه: أ-

 �عد التوج�ه أحد األركان األساس�ة للعمل�ة اإلدار�ة و�مثل أكثر الوظائف اإلدار�ة 
 على أنه وسيلة تعر�ف التوج�ه:تعقيدا الرت�اطها �كل العمل�ات اإلدار�ة األخرى، و�مكن 

 �ه المدير أو المشرف بتحفيز مناجحة في مالحظة جهود العاملين فمن خالل ما �قو
العاملين وخلق الجو المناسب للعمل واالتصال بهم (العمال) للحصول على المعلومات 

واتخاذ القرارات كما أن دور التوج�ه �كمن في �عث الح�اة الدينام�ك�ة في التنظ�م من خالل 
0TP24Fإعطاء األوامر والتوجيهات وق�ادتهم لتحقيق أهداف التنظ�م.

(1) 
 على أنه الوظ�فة الثالثة من الوظائف الرئ�س�ة للمدير و��ساطة �عرف التوج�ه:كما 

 يجب عمله ا�مكن تعر�ف وظ�فة التوج�ه �أنها عمل�ة يتم من خاللها إ�الغ األفراد �ما ذ
0TP25Fومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل قصارى جهده في إنجاز العمل المنوط �ه.

(2) 
ع�ارة عن عمل�ة الهدف منها هو   على أنه:التوج�ه في المجال الر�اضيو�عرف 

مساعدة الر�اضيين على فهم وتحليل قدراتهم وميولهم وٕامكان�اتهم المختلفة ومشكالتهم 
0TP26Fواستخدام تلك المعرفة في اتخاذ القرارات المناس�ة �ما �حقق لهم التوافق.

(3) 
U:ب- م�ادئ التوج�ه 

 من م�ادئ التوج�ه مايلي :

تتطلب عمل�ة التوج�ه الفعال�ة تكامل أهداف المؤسسة والعاملين فيها  األهداف المتكاملة :
ن شعورا �االنتماء للمؤسسة و�التالي �ساهمون في تحقيق األهداف يكي �طور المرؤوس

التنظ�م�ة لإلسهام األمثل. 

                                                           
، DEUA مذكرة تخرج ،" التوج�ه واإلشراف على األفراد ودوره في ز�ادة اإلنتاج" ،درداش زو�نة، عرعار حول�ة  (1)

 .  14 ص، 2001 ،المسيلة
 . 393 ص، 2002،  اإلسكندر�ة،دار الجامعة الجديدة للنشر، أساس�ات التنظ�م واإلدارة،  عبد السالم أبو قحف(2)
، 2002، القاهرة،  مركز الكتاب للنشر،التوج�ه واإلرشاد النفسي في المجال الر�اضي، د عبد الحف�ظـإخالص محم (3)

 .10ص
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يجب أن �حافظ المشرفون على االتصال الم�اشر مع المرؤوسين  اإلشراف الم�اشر :
 وتجعل وظ�فة التوج�ه االتصاالت أ�سر وتشجع على ،ل العالقات غير الرسم�ةيوتسه

سترجاع�ة واتخاذ القرارات �طر�قة أسرع وكذلك نقل األخطاء وسوء الفهم إذا ما تم الالتغذ�ة ا
  الفعال�ة في الجودة واإلنتاج�ة .ىاست�عاب التوج�ه واالتصاالت �شكل صح�ح مما يؤدي إل

 تساعد مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات اإلدار�ة على رفع أسلوب المشاركة اإلدار�ة:
 و�ساهم هذا بدوره في تكو�ن عمل�ة اإلدارة الد�مقراط�ة والتي تجعل ،الروح المعنو�ة لهم

عمل�ة التوج�ه أسهل طالما ال �عد التوج�ه أمرا واجب التنفيذ بل �مثا�ة إرشاد نحو األداء 
 األفضل .

 ين�غي أن �كون التوج�ه واضحا ال ل�س ف�ه وناشئا عن سلسلة ق�ادة واحدة وحدة التوج�ه :
 وٕاال ستضعف أمانة السلطة وتنشأ الخالفات والفوضى.

 وال �مكن بلوغ ، نتائجىيتطلب التوج�ه الفعال الوصول إل  :مواصلة العمل حتى اإلنجاز
النتائج إال �مواك�ة أحداث التطورات �صفة مستمرة و�تطلب ذلك اإلشراف المستمر واإلرشاد 

0TP27Fوتقد�م النص�حة والمساعدة للمرؤوسين في أعمالهم لبلوغ األهداف المرجوة .

(1) 

 ج- األ�عاد الرئ�س�ة في عمل�ة التوج�ه:

0TP28F و�مكن تلخ�صها كاآلتي:

(2) 

أنه عمل د�مقراطي �سيره التفاهم والتعاون عن طر�ق النصح واإلرشاد بدال من إصدار  -
 األوامر.

 أنه يرتكز على مساعدة العاملين في تحسين مستو�ات أداءهم. -
أنه �عطي الموجه ق�مته من حيث قوة أفكاره ومهاراته ومعلوماته المتجددة وخبراته النام�ة  -

 المتطورة ول�ست من حيث مكانته وسلطته.

                                                           
-150ص، 2001 ،القاهرة، دار الكتب العلم�ة للنشر والتوز�ع،  اإلدارة األسس والوظائف،د رز�قـإيهاب صب�ح محم  (1)

149 .
 .84-83 طلحة حسام الدين، عدلة ع�سى مطر، مرجع سابق، ص  (2)
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أنه برنامج متكامل ومحدد وهادف نحو تحسين العمل�ة اإلدار�ة مستخدما أساليب  -
 االتصال المتنوعة.

 أنه ال �عتبر التقي�م هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحسين األداء واالرتفاع �مستواه. -

U:د- أغراض التوج�ه وأهدافه 

  ونوجزها في اآلتي:

 تحسين األداء. -
 تقي�م عمل المؤسسات وتقد�م المقترحات لتحسينها. -
 تطو�ر النمو المهني والفني للعاملين وتحسين مستو�ات أدائهم. -
 تحسين استغالل وتوج�ه اإلمكانات ال�شر�ة والماد�ة. -

وأخيرا فالتوج�ه �حتاج إلى األسلوب اإلنساني بين المدير والمرؤوسين والتخاطب مع 
المرؤوسين �أسلوب واضح وسهل وهادف ومفهوم، و�ترك للمرؤوس حر�ة التصرف واخت�ار 

0TP29Fالسبل المؤد�ة للخدمة والمفاه�م الموضوع�ة.

(1) 

  

                                                           
 .86 طلحة حسام الدين، عدلة ع�سى مطر، المرجع نفسه، ص (1)
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 - الرقا�ة:2-3-4

U-مفهوم الرقا�ة:  أ 

 �أنها: التحقق من أن أوجه النشاط الر�اضي داخل Uتعر�ف الرقا�ة في المجال الر�اضيU�مكن 
المؤسسة الر�اض�ة تسير وفقا للخطط الموضوع�ة والتعل�مات الصادرة والم�ادئ المقررة. ومن 

خالل وظ�فة الرقا�ة يتم التأكد ف�ما إذا كانت الوظائف اإلدار�ة السا�قة تنفذ وفقا لما هو 
 محدد في الخطة.

وتمارس الرقا�ة على األعمال كما تمارس على األفراد، فتكشف عن درجة دقة العمل الواجب 
أداؤه، كما تكشف مستوى األداء الفعلي لألفراد، لتمييز المجدين منهم، وتدر�ب وٕاعادة تأهيل 

0TP30Fاألقل قدرة منهم.

(1) 

ب- أنواع الرقا�ة: 

يوجد العديد من المحاور التي على أساسها �مكن تحديد أنواع الرقا�ة و�التالي �مكن  
استعراض األنواع التال�ة: 

الرقا�ة حسب المستو�ات اإلدار�ة.  -
 الرقا�ة حسب توقيت الق�ام بها. -

أوال: الرقا�ة حسب المستو�ات اإلدار�ة: 

 �مكن التفرقة بين ثالثة أنواع من الرقا�ة حسب المستو�ات اإلدار�ة داخل المؤسسة 
وذلك على النحو التالي: 

الرقا�ة على مستوى المؤسسة أو المنشأة.  -
 الرقا�ة على مستوى العمل�ات. -
 الرقا�ة على مستوى األفراد. -
 

                                                           
 .10رائد محمـد السطري، مرجع سابق، ص  (1)
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 وتنقسم إلى:- الرقا�ة على مستوى المؤسسة أو المنشأة: 1

 الرقا�ة الداخل�ة:- 

 و�قصد بها أنواع الرقا�ة التي تمارسها كل هيئة عامة أو مؤسسة على أوجه النشاط 
الذي تؤد�ه وتمس هذه الرقا�ة عادة جم�ع العمل�ات التي تؤديها هذه األجهزة كما النشاط 

الذي تؤد�ه. 

 وتقوم فكرة الرقا�ة الداخل�ة على خلق الوسائل الرقاب�ة الناجحة داخل المنظمة للعمل 
حجم وطب�عة وختلف الرقا�ة في التنظ�مات ت و،على رفع كفاءة األداء �النس�ة للعاملين

األعمال التي تقوم بها. 

 وقد تمتد وسائل الرقا�ة الداخل�ة إلى إنشاء مكاتب للشكاوى تبين مواطن الضعف 
0TP31Fوالقصور في نواحي األعمال اإلدار�ة التي �مكن معالجتها في الوقت المناسب.

(1) 

- الرقا�ة الخارج�ة: 

 تتولى عمل�ة الرقا�ة الخارج�ة عادة هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذ�ة داخل المنشأة 
وقد تكون هذه الهيئات متخصصة في الرقا�ة مثل جهاز الرقا�ة اإلدار�ة أو تكون قضائ�ة 

0TP32Fمثل هيئات القضاء اإلداري .

(2) 

- الرقا�ة على مستوى العمل�ات: 2

 �ق�س هذا النوع من الرقا�ة األداء اليومي للعمل�ات المختلفة في كافة األنشطة داخل 
المنشأة و�تم ف�ه تحديد االنحرافات عن المعايير الموضوعة واتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة. 

- الرقا�ة على مستوى األفراد: 3

 و�ختص هذا النوع من الرقا�ة �محاولة تقي�م أداء الفرد والرقا�ة على نواتج أعمالهم 
وسلوك أدائهم وهناك العديد من المعايير الرقاب�ة التي �مكن استخدامها في هذا الصدد. 

                                                           
 .340، ص 2002- 2001 اإلدارة م�ادى ومهارات، الدار الجامع�ة اإلسكندر�ة، ،أحمد ماهر وآخرون  (1)
.  340 ، صالمرجع نفسه (2)
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- تقار�ر الكفاءة التي تقوم بإعدادها الرؤساء في مختلف األقسام واإلدارات عن أداء 
0TP33Fمرؤوسيهم �صفة دور�ة.

(1) 

- ميزان�ة الحوافز إلى متوسط عدد العاملين لتوض�ح نصيب العامل الواحد من الحوافز. 

ثان�ا: الرقا�ة حسب توقيت الق�ام بها: 

 إن الوقت الذي يتم ف�ه تنفيذ وظ�فة الرقا�ة �عتبر عامال هاما في تصم�م النظام 
الرقابي والرقا�ة المثال�ة هي التي تقوم بتحديد المشاكل والتنبؤ بها قبل حدوثها ولكن �عتبر 

الرقا�ة  تنقسم الرقا�ة إلى ثالث أنواع تتمثل في:وذلك من الناح�ة العلم�ة أمر صعب التحقيق 
 الرقا�ة المتزامنة.،  الرقا�ة التار�خ�ة،الوقائ�ة

 وهي الرقا�ة التي تحدث خالل الفترة الزمن�ة بين رسم الخطط الرقا�ة الوقائ�ة (التنبؤ�ة): •
 والتنفيذ الفعلي أو التي تحدث بين مرحلة ومرحلة أخرى من مراحل التنفيذ و�عتمد نظام 
الرقا�ة عن طر�ق التغذ�ة األمام�ة على التنبؤات التي يتم الق�ام بها �استخدام أحداث 

0TP34Fالمعلومات المتوافرة لدى المنشأة.

(2) 
 و�طلق عليها ال�عض الرقا�ة الالحقة أو الخلف�ة و�هتم هذا النوع من الرقا�ة التار�خ�ة: •

الرقا�ة �األنشطة �عد انتهاء تنفيذها أي أن التركيز �كون على األداء الماضي حيث يتم 
0TP35Fإ�الغ اإلدارة �ما تم إنجازه من أنشطة ونتائج خالل فترة زمن�ة معينة.

(3) 
 حيث تتم هذه الرقا�ة على نتائج األنشطة التنظ�م�ة �عد إتمام هذه الرقا�ة المتزامنة: •

األنشطة وتحقق الرقا�ة الالحقة أدوارا عديدة منها تزو�دهم �المعلومات وتساعدهم في 
0TP36Fإجراء التعد�الت المستمرة وتستخدم كأساس لتقي�م األفراد.

(4) 
  

                                                           
. 35، ص2001السيد عليوة، سلسلة تنم�ة المهارات للمدير�ن الجدد، مصر أتراك لنشر والتوز�ع،  (1)
.  343 ص2000– 1999 اإلدارة، الدار الجامع�ة اإلسكندر�ة، ئ م�اد،د فر�د الصحن وآخرون ـمحم (2)
.  561 ص،2002إدارة األعمال مدخل وظ�في، الدار الجامع�ة اإلسكندر�ة، ،  جميل أحمد توفيق(3)
 ،2002اإلدارة والتنظ�م والتر��ة والر�اض�ة، دار الفكر للط�اعة والنشر والتوز�ع، عمان، ، مروان عبد المجيد إبراه�م  (4)

. 156ص



  : اإلدارة الر�اض�ةالثالثالجانب النظري / الفصل 
 

 
79 

 

تقوم الرقا�ة المتزامنة لألداء بتصح�ح االنحرافات عن المعايير كما تحدث أثناء التنفيذ أو في 
وقت الحق �فترة قصيرة والميزة األساس�ة لهذا النوع من الرقا�ة تحديد المشاكل وتحج�م 
االنحرافات ومنع تفاقمها حتى يتم التنفيذ �أقل قدر من الخسائر أو اآلثار السلب�ة في 

0TP37Fالمنشأة.

(1) 

هم�ة الرقا�ة: ج- أ

P       للرقا�ة أهم�ة كبيرة �مكن أن نلخصها ف�ما يلي:

 
P0TP38F

(2) 

 الرقا�ة تقوم �التطبيق القوانين والتشر�عات القضائ�ة المعمول بها على ارض الوقع. -
 تحدد المشكالت والعق�ات والمعوقات التي تعترض العمل التنفيذي وتأثر في مدى كفايته. -
تت�ح الفرص لمعرفة الس�اسات المال�ة وك�ف�ة التعرف عليها وهل هي وفق الخطط  -

 المسطرة والمقررة.
تحدد العناصر أو الموظفين (المرؤوسين) ذوي الكفاءات من عدمهم وتت�ح فرصة ترتيب  -

 الموظفين كل حسب درجته.
 تحافظ وتصون حقوق األفراد والعاملين. -
الرقا�ة تساهم في ترشيد عمل�ة اتخاذ القرارات.  -

  

                                                           
. 343 ، مرجع سابق،صمحـمد فر�د الصحن وآخرون  (1)
 .11إبراه�م محمود عبد المقصود، حسن احمد الشافعي، مرجع سابق، ص  (2)
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 خالصة: 

وفي األخير نقول أن اإلدارة جزء ال يتجزأ من النشاط الر�اضي، فاإلدارة الر�اض�ة  
اليوم هي العصب أو الشر�ان الرئ�سي لتنظ�م أي نشاط أو تظاهرة ر�اض�ة بنجاح مهما كان 

مستواها أو درجتها أو غرضها دول�ة كانت أو وطن�ة ، احتراف�ة كانت أم محل�ة ، ر�ح�ة 
كانت أم خير�ة، رسم�ة كانت أم غير رسم�ة...إلخ، فهي تحتاج إلى تسيير إداري جيد 

لتحقيق الهدف المسطر نحو هذه الم�ادرة وذلك في ظل الموارد المتاحة وذلك بتوج�ه الجهود 
 وتوحيدها والعمل الجاد في سبيل تحقيق هذا الهدف المشترك والسمو إلى أفضل النتائج. 
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 تمهيد:

  في تحسين الصورة الذهن�ة دور العالقات العامة"انطالقا من دراستنا لموضوع  
لإلدارة الر�اض�ة"، سنحاول إيجاد حل لإلشكال�ة المطروحة سا�قا وذلك بإث�ات صحة 

فرض�ات الدراسة أو نفيها، عن طر�ق جمع المعلومات النظر�ة، ثم ترتيبها وتصن�فها وق�اسها 
  .�طر�قة علم�ة ومنهج�ة، من أجل استخالص النتائج

 سنتطرق إلى تحديد مجاالت الدراسة، والمتمثلة في المجال المكاني والزماني كما
الذي يتناسب مع موضوع ال�حث وتحديد عينات الدراسة المناس�ة للموضوع، كذلك تحديد 

ته الدراسة، وتحديد األدوات المناس�ة لجمع المعلومات االمنهج أو األسلوب الذي يتوافق مع ه
والب�انات الميدان�ة التي تمس الموضوع. 

وسيتم في هذا الفصل التطرق إلى جم�ع هاته السبل للوصول إلى نتائج علم�ة وسل�مة     
 وصح�حة ل�حثنا هذا.
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 - الدراسة االستطالع�ة:1

 لكشف جوانب اإلشكال�ة يجب إجراء دراسة استطالع�ة والتي تمثلت في الز�ارة 
الميدان�ة لمدير�ة الش�اب والر�اضة بوال�ة �سكرة وذلك لجمع المعلومات الالزمة والتعرف على 

بيئة العمل داخل المؤسسة واكتشاف أهم النقاط األساس�ة التي تعمل على المساعدة في 
 إجراء ال�حث والوصول إلى النتائج المطلو�ة.

 : لل�حث المنهج�ة - الطرق 2

 :التال�ة ال�حث�ة التقن�ات على دراستنا في اعتمدنا

 - المنهج المستخدم:2-1

و�عرف تم استخدام المنهج الوصفي في دراستنا وذلك لطب�عة الموضوع المدروس، 
P"�أنه مجموعة اإلجراءات ال�حث�ة التي تتكامل لوصف الظاهرة التي هي محل الدراسة"

)
0F

1(
P ،

 ثم �صف موضوع الدراسة وصفا دق�قا وذلك من خالل جمع المعلومات الكاف�ةحيث أنه 
التحقق من المعلومات المجموعة حول موضوع الدراسة �الوصف الدقيق والتحليل ذو النتائج 

الجيدة اعتمادا على الظروف المصاغة والمحددة سا�قا �غ�ة استخالص التعل�مات ذات 
 النتائج الجيدة.

 - عينة ال�حث وك�ف�ة اخت�ارها:2-2

"ينظر إلى العينة على أنها جزء من الكل أو ال�عض من المجتمع تتلخص في محاولة 
Pالوصول إلى تعم�مات لظاهرة معن�ة"

)
1F

2(
P وقد قمنا بدراسة مسح�ة على مستوى مدير�ة ،

 استمارة استب�ان�ه على المجتمع ككل وتم  55الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة حيث تم توز�ع 
  عامل.55 من المجتمع األصلي الذي �شمل %58 استمارة والتي تمثل 32استعادة 

                                       
  .59 منهج ال�حث التر�وي رؤ�ة م�سطة، دار الكتاب الحديث، الكو�ت، ص ، �شير صالح الراشدي(1)

ال�حث العلمي في التر��ة الر�اض�ة وعلم النفس الر�اضي، دار الفكر العر�ي ، أسامة كمال راتب، د حسن عالوي ـ محم)2(
.134، ص 1999للط�ع والنشر، القاهرة، مصر،   
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 - المجال الزماني والمكاني:3

 - المجال الزمني:3-1

انطلقت الدراسة التطب�ق�ة في نها�ة شهر مارس إلى غا�ة بدا�ة شهر ماي للموسم الدراسي 
 )2015/2016الحالي (

 - المجال المكاني:3-2

 تمت الدراسة على مستوى مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة والتي مقرها الوال�ة (�سكرة).
 - أدوات الدراسة:4

  - االستب�ان:

 صح�حة معلومات على للحصول العلمي ال�حث في الوسائل أهم من االستب�ان �عتبر
 من لعدد اإلجا�ات من عدد على الحصول بواسطتها �مكن وسيلة أنها كما عال�ة، بنس�ة

 قراءة �عد �ملئه المجيب و�قوم لذلك خص�صا و�ه�أ �عد نموذج، في والمدونة المنظمة األسئلة
 .محتواه وفهم

 موضوع تخص واضحة إجا�ات على الحصول �غ�ة االستب�ان استمارة صممت لقد
 الفهم، سهلة م�اشرة وع�ارات كلمات �استعمال ال�ساطة واعتماد التعقيد تجنب تم كما ال�حث
 .المملة األسئلة أو الزائدة الع�ارات أو الصع�ة األلفاظ من خال�ة

) محاور أساس�ة وقد احتوى كل محور على 03 وقد شملت استمارة االستب�ان ثالثة (
) سؤال، وهذا إضافة إلى محور الب�انات 27) أسئلة أي �مجموع س�ع وعشر�ن (09تسعة (

 الشخص�ة. 
 - الطرق اإلحصائ�ة:5

 الطر�قة هذه تستعملاعتمدنا في دراستنا على الجداول التكرار�ة والنسب المئو�ة حيث 
 للنتائج موضوعي بتحليل تسمح  والتيالدق�قة المعلومات على الحصول قصد العمل�ة أو

 الطر�قة بواسطة وذلك المئو�ة النسب طر�قة على ال�احثون  اعتمد وقد عليها، المتحصل
 :ب�ان�ة أعمدة شكل في مجسدة جداول في لترجمتها وهذا الثالث�ة
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 - التعر�ف �المؤسسة محل الدراسة:6
 إحدى مؤسسات الدولة ذات الطا�ع  الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرةتعتبر مدير�ة

الخدمي وذلك نظرا ألهميتها في المساهمة في تنش�ط الميدان الر�اضي والش�ابي داخل 
مناطق الوال�ة وحتى من خارج الوال�ة وهذا من خالل ت�ادل النشاطات الر�اض�ة ومع وال�ات 

في نشاطها على عدة  أخرى كتنظ�م دورات مشتركة في مختلف الر�اض�ات وتعتمد المدير�ة
مصالح تا�عة لها وكل مصلحة مختصة في مجال معين . 

في متا�عة النوادي الر�اض�ة والرا�طات وتفعيل دورها في  يتركز أساس نشاط المدير�ة
شتى المجاالت وذلك �المساهمة في الدعم المعنوي لهذه النوادي وكذا متا�عتها من أجل 

تحسين األداء للنوادي الر�اض�ة وكذا النشاطات الش�اب�ة عموما وكذا المتا�عة الميدان�ة لها. 

وتتعامل المدير�ة مع مختلف مؤسسات الدولة كالوال�ة، وخاصة في ما يخص إنشاء النوادي 
والجمع�ات الر�اض�ة والش�اب�ة وكذا المتا�عة الميدان�ة لها. وكذلك في إعداد تقار�ر وٕارسالها 

إلى وزارة الش�اب والر�اضة، هذه التقار�ر التي تمكن الوزارة من تقي�م النشاط الش�اني 
 والر�اضي للوال�ة وتحديد الدعم المادي والمعنوي للمدير�ة �غرض مضاعفة النشاطات.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 100×  العدد الفعال (التكرارات) 
                      مجموع التكرارات

 
 
 

 = النس�ة المئو�ة
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 خالصة:

كان هذا الفصل لتوض�ح أهم النقاط التي تبرز أين ومتى تمت الدراسة وك�ف�ة سير 
 عينةتحديد المنهج المت�ع واخت�ار  وك�ف�ة الحالة دراسة خالل منالدراسة التطب�ق�ة وذلك 

 في المستخدمة اإلحصائ�ة والطرق  الب�انات جمع في استخدامها تم التي والوسائلال�حث 
  الدراسة.نتائج تحليل
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 تمهيد:

�عد التطرق في الفصل السابق إلى اإلجراءات المنهج�ة في الجانب الميداني للدراسة  
و�عد جمع الب�انات وتصن�فها وترتيبها، �أتي في هذا الفصل عرض النتائج وتحليلها 

ومناقشتها للتوصل الستنتاجات تكون حال للمشكلة قيد الدراسة. 
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 عرض وتحليل  ومناقشة نتائج الدراسة:

عرض وتحليل نتائج محور الب�انات الشخص�ة: 

 حول جنس العامل ذكر أم أنثى ؟ ) :1السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة حول جنس العامل ) :1الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكرارالجنس 

 % 97 22ذكر 
 % 3 10أنثى 

  100 % 32المجموع 
 )1الجدول رقم (

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة حول جنس العامل ) :6الشكل رقم (

 

 لجنس الذكور وهي %69 نالحظ وجود نس�ة )6الشكل رقم (و) 1الجدول رقم (من خالل 
 في مدير�ة الش�اب والر�اضة حيث %31نس�ة مرتفعة مقارنة بنس�ة اإلناث والتي بلغت 

نالحظ أن كال الجنسين حاضر في اإلدارة الر�اض�ة ومنه يتبين أن الظاهرة المدروسة 
تخضع لعامل الجنس.  
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 و�طلب هذا السؤال تحديد السن؟ ):2السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمختلف أعمار العمال: ) :2الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة التكرار الفئة العمر�ة

 0% 0  سنة25أقل من 
 31% 10  سنة35 إلى 25من 

 69% 22  سنة35أكبر من 
 100% 32 المجموع

 )2الجدول رقم (
 

 لمختلف أعمار العمال: ة يبين التكرار والنسب المئوي ) :7الشكل رقم (

 

 سنة 25 نالحظ أن العمال الذين أعمارهم لم تتجاوز )7الشكل رقم ( و)2 الجدول رقم (من
 سنة كانت 35 سنة إلى 25كانت نسبتهم منعدمة بينما العمال الذين كانت أعمارهم من 

 وهذا ما %69 سنة 35 في حين كانت نس�ة العمال الذين تجاوزت أعمارهم %31نسبتهم 
يبين أن مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة تضم الفئات العاملة ذات الخبرة المهن�ة 
المتنوعة من ش�اب وكهول الذين بإمكانهم الق�ام �المهام اإلدار�ة الموكلة إليهم �كفاءة. 

و�طلب هذا السؤال تحديد المستوى التعل�مي ؟ ): 3السؤال رقم (
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 للمستو�ات التعل�م�ة للعاملين في المدير�ة: ة يبين التكرار والنسب المئوي ) :3الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكرارالمستوى التعل�مي 

 % 6 2متوسط 
  28 % 9ثانوي 
 66 % 21جامعي 
  100 % 32المجموع 

 )3الجدول رقم (

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للمستو�ات التعل�م�ة للعاملين في المدير�ة: ) :8الشكل رقم (

 

 نالحظ أن الحاصلين على المستوى )3(رقم من خالل ما تبين لنا من الجدول السابق 
، %28 من العينة، كما تمثل نس�ة الحاصلين على المستوى الثانوي %6المتوسط �مثلون 

الشكل رقم  وهذا ما يوضحه %66في حين تمثل نس�ة الحاصلين على المستوى الجامعي 
 أعاله، وهنا نالحظ أن أغلب�ة العاملين في المدير�ة من ذوي المستوى الجامعي ومنه )8(

�مكن القول أن هنا مؤشر أو داللة على وجود كفاءة علم�ة على مستوى المدير�ة. 
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يتطرق هذا السؤال إلى تب�ان الفئة المهن�ة لكل عامل ؟ ) : 4السؤال رقم (

يبين التكرار والنسب المئو�ة لكل فئة المهن�ة  ) : 4الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكرارالفئة المهن�ة 

% 01رئ�س مصلحة  0 3 
 06 % 02متصرف رئ�سي 

 22 % 07متصرف 
 10 % 03ملحق إداري 

 03 % 01مفتش 
 10 % 03مهندس دولة 
 06 % 02تقني سامي 

 03 % 01تقني 
 31 % 10عون مكتب 
 06 % 02عون أمن 
 % 100 32المجموع 

 )4الجدول رقم (
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 و�بين التكرار والنس�ة المئو�ة لكل فئة المهن�ة ) :9لشكل رقم (ا

 

 الذي يبين التكرارات والنس�ة المئو�ة لكل فئة مهن�ة حيث )4(رقم من خالل الجدول السابق 
 وهي أعلى %22 والمتصرفين على نس�ة % 31كان استحواذ أعوان المكاتب على نس�ة 

نسبتين ثم تليها �اقي نسب الفئات األخرى حيث أن نس�ة المهندسين والملحقين اإلدار�ين 
 لكل فئة، ثم تليها نس�ة المتصرفين الرئ�سيين والتقنيين السامين وأعوان %10تمثلت في 

 %  3 لكل فئة، و�أتي في األخير رؤساء المصالح والمفتشين والتقنيين بنس�ة %6األمن 
لكل فئة، حيث نالحظ تنوع في الفئات المهن�ة كما نالحظ أ�ضا نس�ة أعوان المكاتب إضافة 

 من النس�ة الكل�ة ل�اقي الفئات األخرى وهذا ما �أخذنا %53إلى نس�ة المتصرفين �مثالن 
للقول أن مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة تضم في الغالب أعوان المكاتب والمتصرفين 

في حين نالحظ قلة نس�ة �اقي الفئات األخرى . 

 يبين هذا السؤال وضع�ة العامل المهن�ة هل هو دائم أم مؤقت ؟ ) :5السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للوضع�ة المهن�ة للعاملين ) :5الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكرارالوضع�ة المهن�ة 

 % 97 31دائم 

1 2
7 3 1 3 2 1

10
2

32

% 3 % 6

% 22

% 10
% 3

% 10 % 6 % 3

% 31

% 6

% 100

0

20

40

60

80

100

120

رئيس 
مصلحة

متصرف 
رئيسي

متصرف ملحق 
إداري

مفتش مهندس 
دولة

تقني 
سامي

تقني عون 
مكتب

المجموععون أمن

)9(الشكل رقم 

التكرار

النسبة المئوية



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
95 

 

 % 3 1مؤقت 
  100 % 32المجموع 

 )5الجدول رقم (

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للوضع�ة المهن�ة للعاملين) :10الشكل رقم (

 

أن األغلب�ة الساحقة من عمال المدير�ة �عملون �صفة  نالحظ) 5(من خالل الجدول السابق 
 ومنه %3 بينما كانت نس�ة العاملين �صفة مؤقتة ال تتجاوز %97دائمة وكانت نسبتهم 

نقول أن هذا عامل إيجابي يخدم مصلحة المدير�ة، حيث تكون لدى العمال الدائمين روح 
الم�ادرة في نجاح المؤسسة وتقدمها كما يلعب عامل األقدم�ة على ز�ادة الخبرة المهن�ة 

والكفاءة في الميدان. 
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 :عرض وتحليل نتائج المحور األول

هل توجد لد�ك فكرة أو مفهوم للعالقات العامة ؟ ) : 6السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى فهم وٕادراك العاملين �المدير�ة لمفهوم ) :6الجدول رقم (
العالقات العامة. 

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 % 84 27نعم 
 % 16 5ال 

  100 % 32المجموع 
 )6الجدول رقم (

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى فهم وٕادراك العاملين �المدير�ة لمفهوم ):11الشكل رقم (
العالقات العامة. 

 

 أن اإلجا�ة بـ "نعم" كانت تقدر Uالسؤال السادسUالناتج عن ) 6الجدول رقم (نالحظ من خالل 
، وهنا �مكننا القول أن أغلب�ة عمال %16 بينما كانت اإلجا�ة بـ "ال" كانت نسبتها %84بـ: 
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 الشكل الحادي عشرمدير�ة الش�اب والر�اضة لديهم فكرة حول مفهوم العالقات العامة و
 يوضح ذلك. )11(

هل هناك إدارة للعالقات العامة في مدير�تكم ؟ ): 7السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لإلجا�ة عن سؤال توفر إدارة عالقات عامة ):7الجدول رقم (
في المدير�ة أم ال؟ 

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 % 38 12نعم 
 % 62 20ال 

  100 % 32المجموع 
 )7الجدول رقم (

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لإلجا�ة عن سؤال توفر إدارة عالقات عامة ): 12الشكل رقم (
في المدير�ة أم ال ؟ 
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 والذي يبين النس�ة المئو�ة وعدد التكرارات المرت�طة �اإلجا�ة عن )7الجدول رقم (من خالل 
 وذلك �عني أن هناك %38) نالحظ أن نس�ة العمال المجيبين بـ "نعم" 7السؤال السا�ع (

 من %62إدارة للعالقات العامة في مدير�ة الش�اب والر�اض�ة لوال�ة �سكرة في حين أجاب 
عمال المدير�ة بـ "ال" وهنا �مكن القول �أن هؤالء العمال ل�س لديهم اتصال أو اطالع على 

إدارة العالقات العامة في هذه المؤسسة. 

 

ما هو �النس�ة إل�ك مفهوم العالقات العامة ؟  ):8السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمفهوم العالقات العامة. ):8الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 % 34 11اتصال داخلي 
 % 47 15اتصال خارجي 
 % 19 6صورة ذهن�ة 
  100 % 32المجموع 

 )8الجدول رقم (
 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمفهوم العالقات العامة.) : 13الشكل رقم (
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نالحظ أن المجيبين عن سؤال مفهوم ) 13الشكل رقم (و) 8الجدول رقم (من خالل 
من  %47وأجاب كذلك  %34العالقات العامة �أنه �مثل "اتصال داخلي" كانت نسبتهم 

الم�حوثين على أن مفهوم العالقات العامة �مثل "اتصال خارجي" بينما أجاب ال�ق�ة والذين 
أن هذا المفهوم �مثل "صورة ذهن�ة"، ومن خالل هذا العرض يتبين لنا  %19مثلت نسبتهم 

أن أغلب عمال هذه المؤسسة لديهم الفكرة األقرب للمفهوم ومنه �مكن القول أن غالب�ة عمال 
 مدير�ة الش�اب والر�اضة �حملون فكرة عن مفهوم العالقات العامة.

ما هي وسائل العالقات العامة عندكم ؟ ) : 9السؤال رقم (

  �مثل التكرار والنسب المئو�ة عن وسائل العالقات العامة المتوفرة.) :9الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 % 60 19الهاتف 
 % 31 10االنترنت 

  %93 30االتصال الم�اشر 
  %16 5االتصال غير الم�اشر 

  %9 3الندوات 
  %38 12االجتماعات 

 )9الجدول رقم (
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 والذي يهدف إلى معرفة وسائل العالقات العامة المستخدمة في )9السؤال التاسع (في 
المؤسسة، فقد اقترحنا مجموعة من الوسائل حيث تركنا للم�حوثين الحر�ة في اخت�ار اإلجا�ة، 

فكانت اإلجا�ات متنوعة حسب كل وسيلة اتصال�ة، ونالحظ مما سبق أن الم�حوثين اتفقوا 
على أن االتصال الم�اشر هو وسيلة اتصال العالقات العامة في المدير�ة، ومنه نستنتج أن 
جهاز العالقات العامة في المؤسسة محل الدراسة �عتمد على االتصال الم�اشر في التواصل 

 مع الجمهور.

 هل هناك مكلف �العالقات العامة واالتصال في مدير�تكم ؟ ):10السؤال رقم (

�مثل والتكرار النسب المئو�ة عن وجود مكلف �العالقات العامة في ): 10الجدول رقم (
 المؤسسة أم ال.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 % 25 8نعم 
 % 75 24ال 

  100 % 32المجموع 
 )10الجدول رقم (

�مثل والتكرار والنسب المئو�ة عن وجود مكلف �العالقات العامة في ): 15الشكل رقم (
 المؤسسة أم ال.
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 النسب المئو�ة والتكرارات لمعرفة وجود مكلف �العالقات العامة )10(الجدول رقم �عرض 
بينما أجاب ال�ق�ة بـ  %25من عدمه في المؤسسة، فنالحظ أن نس�ة المجيبين بـ "نعم" هي 

ومنه نستنتج أن المكلف �العالقات موجود لكن غير واضح أو  %75"ال" وكانت نسبتهم 
 غير نشط أو ألن هؤالء األغلب�ة قليلو التواصل مع جهاز العالقات العامة في مكان العمل.

هل تعمل العالقات العامة على التخلص من الشائعات وكشفها أمام ): 11السؤال رقم (
 الجمهور ؟

�مثل التكرار والنسب المئو�ة إلجا�ة مدى عمل العالقات العامة على ): 11الجدول رقم (
 التخلص من اإلشاعة وكشفها.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %59 19نعم 
  %25 8ال 
  %16 5 أح�انا

  100 % 32المجموع 
 )11الجدول رقم (

 �مثل التكرار والنسب المئو�ة إلجا�ة مدى عمل العالقات العامة على ):16الشكل رقم (
 التخلص من اإلشاعة وكشفها.
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نالحظ أن نس�ة اإلجا�ة بـ ) 16( والشكل رقم السادس عشر )11(من الجدول الثاني عشر 
 بينما أجاب ال�ق�ة بـ "أح�انا" وكانت %25كما كانت نس�ة اإلجا�ة بـ "ال"  %59"نعم" كانت 

وهنا نقول أن غالب�ة العمال أجابوا بـ "نعم" ومنه نستنتج أن للعالقات ، %16نسبتهم تقدر بـ 
 العامة دور في التخلص الشائعات وكشفها أمام الجمهور.

هل تقوم العالقات العامة بإعالم الجمهور بخدمات المؤسسة ؟  ):12السؤال رقم (

العالقات العامة بإعالم الجمهور يبين التكرار والنسب المئو�ة لق�ام ): 12الجدول رقم (
  أم ال.بخدمات المؤسسة

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %69 22نعم 
  %19 6ال 
  %12 4 أح�انا

  100 % 32المجموع 
 )12الجدول رقم (

 

العالقات العامة بإعالم الجمهور يبين التكرار والنسب المئو�ة لق�ام  ):17الشكل رقم (
  أم ال.بخدمات المؤسسة
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نرى أن اإلجا�ة بـ "نعم" استحوذت على النس�ة ) 12للجدول رقم (من خالل مالحظتنا 
وأخيرا ، %19كما أن اإلجا�ة بـ "ال" كانت نسبتها  %69األعلى بين النسب والتي قدرت بـ 

من هذا العرض من خالل ، %12اإلجا�ة بـ "أح�انا" كانت النس�ة األقل والتي لم تتجاوز 
 نستنتج أن العالقات العامة تقوم دائما بإعالم الجمهور بخدمات )17الشكل (مالحظة 
 المؤسسة.

هل تشجع العالقات العامة على اشتراك األعضاء في أنشطة مختلفة ): 13السؤال رقم (
ونشر الوعي �أهم األنشطة التي تقدمها مدير�تكم ؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى تشج�ع العالقات العامة على  ):13الجدول رقم (
 األعضاء في مختلف أنشطة المدير�ة وتوعيتهم �أهمها.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %62 20نعم 
  %19 6ال 
  %19 6 أح�انا

  100 % 32المجموع 
 )13الجدول رقم (

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى تشج�ع العالقات العامة على األعضاء  ):18الشكل رقم (
 في مختلف أنشطة المدير�ة وتوعيتهم �أهمها.
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من األفراد الذين أجابوا بـ "نعم"  %62 أعاله نالحظ أن نس�ة )13(من الجدول الثالث عشر 
بينما أجاب �ال�ق�ة �التساوي أي أن الذين أجابوا بـ "ال" والذين أجابوا بـ "أح�انا" كانت نس�ة 

�مكن القول من خالل ما سبق  إذن)،18( الشكل رقمكما هو موضح في  %19كل منهم 
هذا أن النس�ة الكبرى كانت لإلجا�ة بـ "نعم" ومنه نستنتج أن العالقات العامة تشجع 

 األعضاء على االشتراك في مختلف األنشطة التي تقدمها المدير�ة.

هل تقوم مدير�تكم �شرح س�اسة اإلدارة وتوض�حها للعاملين ؟ ): 14السؤال رقم (

والذي يركز على ) 14(يبين التكرار والنسب المئو�ة للسؤال الرا�ع عشر : )14الجدول رقم (
 تلقي العمال شرح وتوض�ح لس�اسة اإلدارة من طرف المدير�ة.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  % 47 15نعم 
  %37 12ال 
  % 16 5 أح�انا

  100 % 32المجموع 
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والذي يركز على ) 14(يبين التكرار والنسب المئو�ة للسؤال الرا�ع عشر ): 19الشكل رقم (
 تلقي العمال شرح وتوض�ح لس�اسة اإلدارة من طرف المدير�ة.

 

نجد أن األفراد الذين ) 19(أعاله ومن خالل الشكل رقم ) 14(من مالحظتنا للجدول رقم 
، %37، ثم تليها اإلجا�ة عن السؤال بـ "ال" بنس�ة %47أجابوا بـ "نعم" تمثلت نسبتهم في 

وهذا ما يدعونا للقول أن مدير�ة الش�اب ، %16في حين تمثلت نس�ة الذين أجابوا بـ "أح�انا" 
 %37والر�اضة تسعى لشرح س�اسة اإلدارة وتوض�حها للعاملين نوعا ما، في حين نس�ة 
 يثبتون عكس ذلك أي أنهم ال يتلقون شرح أو توض�ح لس�اسة اإلدارة في المؤسسة.

: الثانيعرض وتحليل نتائج المحور 

هل تقوم العالقات العامة بتوفير المعلومات الالزمة لالتخاذ القرارات ): 15السؤال رقم (
داخل المؤسسة ؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة للمعلومات الالزمة التي توفرها العالقات  ):15الجدول رقم (
 العامة من أجل اتخاذ القرارات داخل المؤسسة:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %50 16نعم 
  %16 5ال 
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 % 34 11 أح�انا
  100 % 32المجموع 

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للمعلومات الالزمة التي توفرها العالقات ):20الشكل رقم (
 العامة من أجل اتخاذ القرارات داخل المؤسسة

 

يوضحان مختلف النسب المئو�ة الناتجة عن إجا�ات ) 20( والشكل رقم ) :15( الجدول رقم
 بـ "نعم" وهي النس�ة األعلى بين النسب، وأجاب أ�ضا %50الم�حوثين، فقد أجاب نس�ة 

من األفراد ال�اقين بـ "أح�انا" ومنه نفسر بهذه النسب  %34بـ "ال"، بينما أجاب  %16نس�ة 
السا�قة أن العالقات العامة تساهم في جمع وتوفير المعلومات التي من شأنها أن تبني القرار 

 على أساس سل�م.

هل يتم االهتمام بدور العالقات العامة وأنشطتها من قبل المؤسسة ؟ ): 16السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور وأنشطة العالقات العامة في المؤسسة:): 16الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %22 7نعم 
  %47 15ال 
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  %31 10 أح�انا
  100 % 32المجموع 

 

  يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور وأنشطة العالقات العامة في المؤسسة:):21الشكل رقم (

 

من أفراد المؤسسة يرون أن  %22نجد أن نس�ة ) 21(رقم من خالل الجدول أعاله 
مؤسستهم تهتم نوعا ما �األنشطة والبرامج التي تسهر عن تصم�مها العالقات العامة مطا�قة 
إلجابتهم بـ "نعم"، بينما فند أغلب الم�حوثين اهتمام المؤسسة ببرامج وأنشطة العالقات العامة 

في )، 21(وهذا ما يوضحه الشكل  %47داخلها حيث بلغت نسبتهم أي المجيبين بـ "ال" 
منه نستنتج أن برامج ، %31حين أجاب �ق�ة أفراد المؤسسة بـ "أح�انا" وكانت نسبتهم 

وأنشطة العالقات العامة لم تحظى �القدر الكافي من االهتمام من طرف مدير�ة الش�اب 
 والر�اضة.

 

هل تساعد العالقات العامة على تحليل وشرح المسائل لعمالها والجمهور ): 17السؤال رقم (
 الداخلي ؟
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يوضح التكرار والنسب المئو�ة لتحليل وشرح العالقات العامة المسائل ): 17الجدول رقم (
 للعمال.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %40 13نعم 
  %22 7ال 
  %38 12 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

 يوضح التكرار والنسب المئو�ة لتحليل وشرح العالقات العامة المسائل ):22الشكل رقم (
 للعمال.

 

من الم�حوثين يرون أن العالقات  %40نالحظ أن نس�ة ) 17الجدول رقم (من خالل 
من  %22في حين أجاب نس�ة  العامة تساعد على تحليل وشرح المسائل لعمال المدير�ة،

بـ "أح�انا"، ومنه نستنتج أن العالقات العامة لها  %38الم�حوثين �اإلجا�ة "ال"، كما أجاب 
 دور معين في شرح مسائل واستفسارات اإلدارة.

هل تساعد العالقات العامة على التنسيق بين مختلف اإلدارات التا�عة  ):18السؤال رقم (
لها من جهة وجمهورها الداخلي والخارجي من جهة أخرى؟ 
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�مثل التكرار والنسب المئو�ة لعمل�ة تنسيق العالقات العامة بين مختلف ): 18الجدول رقم (
 اإلدارات التا�عة لها من جهة وجمهورها الداخلي والخارجي من جهة أخرى .

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %44 14نعم 
  %37 12ال 
  %19 6 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يوضح التكرار والنسب المئو�ة لعمل�ة تنسيق العالقات العامة بين مختلف ): 23الشكل رقم (
 اإلدارات التا�عة لها من جهة وجمهورها الداخلي والخارجي من جهة.

 

وأجاب ، %44نالحظ أن نس�ة اإلجا�ة بـ "نعم" قدرت بـ ): 18 الجدول رقم (من خالل
بـ "أح�انا"، نقول سبق من العرض أن  %19من العمال بـ "ال"، في حين أجاب  37%

العالقات العامة تقوم �عمل�ات التنسيق بين مختلف اإلدارات التا�عة لها جمهور�ها الداخلي 
والخارجي لكن �المقابل �مكن القول أن نس�ة كبيرة من الم�حوثين تجهل هذا النشاط ال�الغ 

 األهم�ة وهذا ما يؤثر سل�ا على عمل جهاز العالقات العامة ككل.
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هل تعمل العالقات العامة على دراسة الرأي العام لموظفيها وعمالها ): 19السؤال رقم (
ومساهمته في تكو�نه؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لوظ�فة العالقات العامة في دراسة وتكو�ن ): 19الجدول رقم (
  الرأي العام لموظفيها:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %31 10نعم 
  %47 15ال 
  %22 7 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لوظ�فة العالقات العامة في دراسة وتكو�ن  ):24الشكل رقم (
 الرأي العام لموظفيها:

 

 أن إجا�ات الم�حوثين عن السؤال التاسع )24والشكل رقم ( )19الجدول رقم (نالحظ من 
واإلجا�ة "ال" نس�ة  %31 اإلجا�ة "نعم" على نس�ة تكانت اآلتي: استحوذ) 19(عشر 

، ومنه �مكن القول أن أعلى نس�ة من أفراد %22كما نالت اإلجا�ة "أح�انا" نس�ة  47%
المدير�ة أجمعوا على أن وظ�فة العالقات العامة في دراسة الرأي العام وتكو�نه للموظفين 
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التا�عين للمدير�ة غير مجسدة حق�قة، إذن نستنتج مما سبق أن جهاز العالقات العامة ل�س 
 فعاال �ما ف�ه الكفا�ة ل�قوم بدراسة الرأي العام وتكو�نه لموظفي المدير�ة.

هل تنظم مدير�ة الش�اب والر�اضة لقاءات ونقاشات وندوات مع  ):20السؤال رقم (
موظفيها؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة للقاءات والندوات التي تنظمها مدير�ة ): 20الجدول رقم (
 الش�اب والر�اضة لموظفيها:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %22 7نعم 
  %59 19ال 
  %19 6 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة للقاءات والندوات التي تنظمها مدير�ة الش�اب  ):25الشكل رقم (
 والر�اضة لموظفيها:
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نرى أن نس�ة األفراد المجيبين بـ ) 25الشكل رقم ( ومالحظة )20الجدول رقم (من قراءة 
قد  %19كما كانت نس�ة  %59 ونس�ة األفراد الذين أجابوا بـ "ال" كانت %22"نعم" تقدر بـ 

أجابوا �اإلجا�ة "ال"، إذن نستنتج مما سبق أن مدير�ة الش�اب والر�اضة نادرا ما تنظم ندوات 
 ولقاءات وٕان وجدت فهي لفئة معينة من الموظفين فقط ول�ست عامة.

هل تهتم العالقات العامة كجهاز �مساعدة المصالح األخرى في إعداد ): 21السؤال رقم (
التقار�ر وتقد�م النصائح حول تحسين العمل ؟ 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور جهاز العالقات العامة �مساعدة ):21الجدول رقم (
 المصالح األخرى في إعداد التقار�ر وتقد�م النصائح حول تحسين العمل:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %28 9نعم 
  %41 13ال 
  %31 10 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور جهاز العالقات العامة �مساعدة ): 26الشكل رقم (
 المصالح األخرى في إعداد التقار�ر وتقد�م النصائح حول تحسين العمل:
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وتليها نس�ة ، %41 أن اإلجا�ة بـ "ال" تستحوذ على ):21الجدول رقم (نالحظ من خالل 
من خالل عرض ، %28 وأخيرا نس�ة اإلجا�ة "نعم" والتي تقدر بـ ،%31اإلجا�ة "أح�انا" بـ 

هذه المعط�ات نستنتج أن هناك ركود ف�ما يخص دور العالقات العامة في مساعدة المصالح 
 األخرى في إعداد التقار�ر وتقد�م النصائح حول تحسين العمل.

هل تساهم العالقات العامة في حل المشاكل التي قد تواجه مدير�ة  ):22السؤال رقم (
الش�اب والر�اضة من خالل نشاطات معينة ؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمساهمة العالقات العامة في حل ): 22الجدول رقم (
 المشكالت التي قد تواجهها مدير�ة الش�اب والر�اضة من خالل أنشطة معينة .

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %44 14نعم 
  %28 9ال 
  %28 9 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمساهمة العالقات العامة في حل المشكالت ): 27الشكل رقم (
 التي قد تواجهها مدير�ة الش�اب والر�اضة من خالل أنشطة معينة .
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وهي  %44 أن نس�ة الم�حوثين المجيبين بـ "نعم" تقدر بـ )22الجدول رقم (يتضح لنا من 
هي نس�ة كال اإلجابتين "ال،أح�انا" مثل ما  %28النس�ة األكبر بين النسب، ثم تليها النس�ة 

 أعاله، إذن نستنتج من خالل ما سبق أن العالقات العامة )27(هو موضح في الشكل رقم 
تساهم في حل المشكالت التي قد تواجهها مدير�ة الش�اب والر�اضة من خالل األنشطة التي 

 تقوم بها.

 هل تعد العالقات العامة دورات تدريبية لموظفي المؤسسة ؟ ) :23السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة إلعداد العالقات العامة لدورات تدر�ب�ة ) :23الجدول رقم (
 لموظفي المؤسسة:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 12 4نعم 
 16 5ال 
 72 23 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة إلعداد العالقات العامة لدورات تدر�ب�ة ):28الشكل رقم (
 لموظفي المؤسسة:
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نستط�ع أن نقول أن معظم اإلجا�ات ): 28الشكل رقم ( و)23الجدول رقم (من خالل 
 و�ل�ه ،%16وكانت نس�ة اإلجا�ة بـ "ال" ، %72كانت لإلجا�ة "أح�انا" حيث بلغت نسبتها 

لإلجا�ة بـ "نعم"، ومنه نستنج أن العالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة ال ُتِعد  12%
 دائما الدورات التدر�ب�ة و�شكل منظم، إنما تعدها من حين آلخر.

  الثالث:عرض وتحليل نتائج المحور

هل تساعد العالقات العامة على تكو�ن رأي سل�م تجاه المدير�ة من  :)24(السؤال رقم 
طرف موظفيها؟ 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور العالقات العامة في تكو�ن رأي سل�م ): 24الجدول رقم (
 تجاه المدير�ة من طرف موظفيها:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %44 14نعم 
  %25 8ال 
  %31 10 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور العالقات العامة في تكو�ن رأي سل�م ): 29الشكل رقم (
 تجاه المدير�ة من طرف موظفيها:
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نجد أن نس�ة الم�حوثين ) 29الشكل رقم ( ومالحظة )24الجدول رقم (من خالل قراءة 
وهذه النس�ة تمثل الفئة التي ترى أن العالقات العامة تعمل  %44الذين أجابوا بـ "نعم" كانت 

منهم  %25على تكو�ن رأي سل�م تجاه المدير�ة من طرف الموظفين، في حين أجاب نس�ة 
نستنتج مما سبق أن جهاز العالقات ، %31بـ "ال"، كما مثلت نس�ة المجيبين بـ "أح�انا" 

العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة �عمل على تكو�ن رأي سل�م تجاه المدير�ة من طرف 
 موظفيها.

هل تساعد العالقات العامة على وجود جو متفاهم بين اإلدارة العل�ا ): 25السؤال رقم (
 ومستو�ات اإلدارة األخرى ؟

يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور العالقات العامة في خلق جو من  ):25الجدول رقم (
 التفاهم بين مختلف مستو�ات اإلدارة للمدير�ة.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %31 10نعم 
  %38 12ال 
  %31 10 أح�انا

  100 % 32المجموع 
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يبين التكرار والنسب المئو�ة لدور العالقات العامة في خلق جو من ): 30الشكل رقم (
 التفاهم بين مختلف مستو�ات اإلدارة للمدير�ة.

 

(رقم والشكل أعاله ) 25(رقم إن تقارب النسب الذي نالحظه من خالل الجدول السابق 
ما هو إال تضارب بين األفكار حول نظرة الموظفين إلى دور جهاز العالقات العامة ) 30

لكال اإلجابتين "نعم" و "أح�انا"، كما كانت اإلجا�ة بـ  %31في المؤسسة، فقد كانت النس�ة 
"ال" هي األعلى بين النسب، ومنه نالحظ اختالف كبير بين اآلراء من مؤ�د ومعارض 

ومتحيز، أي �مكن القول أن هناك خلل ما في جهاز العالقات العامة من حيث كسب تأييد 
 الجمهور الداخلي.

عندما تذهب في رحلة نظمتها مدير�تكم هل تشعر بنظرة إيجاب�ة لها ؟ ): 26السؤال رقم (

يبين التكرار والنسب المئو�ة لشعور الموظفين تجاه مؤسستهم أثناء  ):26الجدول رقم (
 تنظ�م رحلة معينة:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %59 19نعم 
  %28 9ال 
  %13 4 أح�انا

  100 % 32المجموع 
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 يبين التكرار والنسب المئو�ة لشعور الموظفين تجاه مؤسستهم أثناء تنظ�م ):31الشكل رقم (
 رحلة معينة

 

 من الم�حوثين أجابوا بـ "نعم" والذي %59نالحظ أن نس�ة ) 26الجدول رقم (من خالل 
�مثل الشعور اإليجابي تجاه المؤسسة والذي �عتبر محفز للموظف وعامل لبناء صورة حسنة 

تجاه المؤسسة في نفس الوقت كما أنها نس�ة إجا�ة أغلب أفراد المؤسسة، في حين أجاب 
بـ "أح�انا" وهذا ما  %13 من الموظفين بـ "ال" وأجاب ال�ق�ة والذين مثلت نسبتهم %28نس�ة 

 �عكس ال م�االة �عض األفراد وعدم إدراك ق�مة هذه الم�ادرات.

عند حضورك لحفلة نظمتها مدير�تكم هل تشعر بإيجاب�ة تجاهها ؟  ) :27السؤال رقم (

يبين التكرار والنسب المئو�ة لشعور الموظفين أثناء تنظ�م مؤسستهم  : )27الجدول رقم (
 لحفل.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

 50 16نعم 
 16 5ال 

19
9 4

32

% 59

% 28

% 13

% 100

0

20

40

60

80

100

120

نعم ال أحيانا المجموع

)31(الشكل رقم 

التكرار

النسبة المئوية



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
119 

 

 34 11 أح�انا
  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لشعور الموظفين أثناء تنظ�م مؤسستهم ): 32الشكل رقم (
 لحفل.

 

 من الموظفين يرون أن %50أن ) 32الشكل رقم ( و)27الجدول رقم (نالحظ من خالل 
كما يرى ، نظرة إيجاب�ة تجاه المؤسسة أثناء حضور حفل نظمته وهم �مثلون النس�ة األكبر

من أفراد المؤسسة أنه ال يوجد شعور إيجابي إذا ما نظمت مؤسسته حفل ما،  %16نس�ة 
 بـ "أح�انا"، و�مكن القول مما سبق أن إقامة حفل أو م�ادرة %34كما أجاب أ�ضا نس�ة 

 حسنة تمس الموظفين تعمل على خلق صورة إيجاب�ة لهم تجاه مؤسستهم.

هل هناك مكافآت ومحفزات تقوم بها إدارتك لجهدك المبذول؟  ):28السؤال رقم (

  يبين التكرار والنسب المئو�ة لعمل�ة التحفيز في العمل:):28الجدول رقم (

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %16 5نعم 
  %19 6ال 

16
5

11

32

% 50

% 16

% 34

% 100

0

20

40

60

80

100

120

نعم ال أحيانا المجموع

)32(الشكل رقم 

التكرار

النسبة المئوية



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
120 

 

  %65 21 أح�انا
  100 % 32المجموع 

 

  يبين التكرار والنسب المئو�ة لعمل�ة التحفيز في العمل:):33الشكل رقم (

 

 أن أغلب إجا�ات الم�حوثين هي اإلجا�ة "أح�انا" والتي بلغت )28الجدول رقم (يوضح 
 إذن من ،%16وتليها اإلجا�ة بـ "نعم" بنس�ة  ،%13ثم اإلجا�ة بـ "ال" بنس�ة ، %65نسبتها 

خالل هاته النسب أن هناك خلل في أو سوء  التقدير لعمل�ة التحفيز والمكافئة وذلك ألس�اب 
يتمثل أغلبها في نقص أو عدم وجود تحفيزات أو مكافآت تعادل الجهد المبذول. ومن خالل 

ما سبق �مكن القول أن مدير�ة الش�اب والر�اضة تهمل عامل المكافئة والتحفيز لتشج�ع 
 الموظفين وترك صورة حسنة تستهدف ثقة موظفيها بها.

 هل تقوم إدارة العالقات العامة على دعوة وسائل اإلعالم لتغط�ة مختلف ):29السؤال رقم (
األنشطة الدعائ�ة وغيرها التي تقوم بها المؤسسة؟ 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة لمختلف العمل�ات اإلعالم�ة واألنشطة ):29الجدول رقم (
 الدعائ�ة التي تقوم بها العالقات العامة:

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 
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  %44 14نعم 
  %31 10ال 
  %25 8 أح�انا

  100 % 32المجموع 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمختلف العمل�ات اإلعالم�ة واألنشطة ): 34الشكل رقم (
 الدعائ�ة التي تقوم بها العالقات العامة:

 

كما تقدر نس�ة ، %44 نالحظ أن نس�ة اإلجا�ة ب "نعم" تقدر )29الجدول رقم (من خالل 
على اإلجا�ة  %25في حين أجاب �ق�ة الموظفين بنس�ة ، %31الذين أجابوا بـ "ال" بـ 

نكتشف أن جهاز العالقات ) 34الشكل رقم ("أح�انا"، ومن خالل هذه النسب ومالحظة 
العام لمدير�ة الش�اب والر�اضة �عمل على توض�ح صورة المؤسسة للجمهور الداخلي 

 الخارجي من خالل األنشطة اإلعالم�ة والدعائ�ة للمدير�ة.

 عند استفادتك من تر�ص تدر�بي تتكون في ذهنك صورة جيدة؟ ):30السؤال رقم (

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للصورة الذهن�ة المتكونة عن طر�ق ):30الجدول رقم (
 االستفادة من تر�ص تدر�بي.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %44 14نعم 
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  %15 5ال 
  %41 13 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

 يبين التكرار والنسب المئو�ة للصورة الذهن�ة المتكونة عن طر�ق االستفادة ):35الشكل رقم (
 من تر�ص تدر�بي.

 

 نالحظ أن نس�ة الموظفين الذين أجابوا بـ "نعم" تمثلت في )30الجدول رقم (من خالل 
 من الموظفين %41في حين كانت نس�ة ، %15كما تمثلت نس�ة المجيبين بـ "ال" ، 44%

 ، من خالل ما سبق نقول أن النس�ة )35الشكل (الذين أجابوا بـ "أح�انا" مثل ما موضح في 
األكبر هي نس�ة األفراد الذين يرون أن هناك صورة ذهن�ة حسنة للمؤسسة أثناء الظفر 

بتر�ص تدر�بي أي أنهم المجيبون بـ "نعم"، بينما نالحظ أن �ق�ة األفراد إما أجابوا بـ "ال"  أو 
 "أح�انا" وهذا ال �عكس الصورة المثلى التي يراها الجمهور عن مؤسسته.

 هل تركز إدارة العالقات العامة على االستماالت العاطف�ة والعقل�ة في ):31السؤال رقم (
 إحداث صورة ايجاب�ة للمؤسسة ؟

يبين التكرار والنسب المئو�ة لعمل العالقات العامة في خلق صورة ذهن�ة  ):31الجدول رقم (
 إيجاب�ة للمؤسسة من خالل االستماالت العقل�ة والعاطف�ة.
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 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %38 12نعم 
  %38 12ال 
  %24 8 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لعمل العالقات العامة في خلق صورة ذهن�ة ): 36الشكل رقم (
 إيجاب�ة للمؤسسة من خالل االستماالت العقل�ة والعاطف�ة.

 

 جمعت %38نجد أن نس�ة ) 36الشكل ( ومن مالحظة )31الجدول رقم (من خالل قراءة 
 "نعم" و"ال" أي أن هناك تساوي نس�ة األفراد في اإلجابتين السا�قتين، كما نبين كال اإلجابتي

نقول مما سبق أن خلق صورة ذهن�ة إيجاب�ة للمؤسسة ، %24شملت اإلجا�ة "أح�انا" نس�ة 
من خالل عمل جهاز العالقات العامة على اإلستماالت والعقل�ة والعاطف�ة أمر في غا�ة 

األهم�ة لتحقيق الصورة المرغو�ة، لكن المعط�ات السا�قة ال تثبت ذلك �الشكل المطلوب، أي 
 أن جهاز العالقات العامة �عاني من �عض المشكالت في التوفيق بين الموظف واإلدارة.

هل تعتمد العالقات العامة على اإلعالنات في نقل المعلومات وأهداف ): 32السؤال رقم (
 المؤسسة لتحسين صورتها ؟

12 12 8

32
% 38 % 38

% 24

% 100

0

20

40

60

80

100

120

نعم ال أحيانا المجموع

)36(الشكل رقم 

التكرار

النسبة المئوية



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
124 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى اعتماد العالقات العامة في نقل  ):32الجدول رقم (
 المعلومات وأهداف المؤسسة لتحسين صورتها.

 المئو�ة النس�ة التكراراإلجا�ة 

  %44 14نعم 
 % 34 11ال 
  %22 7 أح�انا

  100 % 32المجموع 

 

يبين التكرار والنسب المئو�ة لمدى اعتماد العالقات العامة في نقل ): 37الشكل رقم (
 المعلومات وأهداف المؤسسة لتحسين صورتها.

 

 

وهي  %44 أعاله نالحظ أن نس�ة المجيبين بـ "نعم" بلغت )32الجدول رقم (من خالل 
ثم تأتي نس�ة  %34أعلى نس�ة بين النسب األخرى وتليها نس�ة اإلجا�ة بـ "ال" والمتمثلة في 

المجيبين بـ "أح�انا"، مما سبق نالحظ أن من الموظفين من يرى أن للعالقات العامة دور 
كبير في نقل المعومات وأهداف المؤسسة لتحسين صورتها وهم النس�ة األكبر في حين يرى 

الكثير منهم أن غير ذلك أي العكس، وهنا نصل إلى أن ما تقوم �ه العالقات العامة من 
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نشر لمعومات المدير�ة وأهدافها للجماهير أمر واقع ومجسد لكن لم �حظى �اهتمام كاف من 
 طرف جهاز العالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة. 

 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرض�ات المطروحة:

U:ب ئآلهكو �  هناك جهاز للعالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة. Uئكفذص

  بناءا على نتائج الدراسة وتحليل نتائج االستب�ان اتضح لنا أن مدير�ة الش�اب 
والر�اضة لوال�ة �سكرة تحتوي على جهاز للعالقات العامة لكن هذا األخير لد�ه �عض 

االضطرا�ات والمشكالت التي �عاني منها وذلك من خالل ما يراه عمال المدير�ة كما هو 
أي أن عند اإلجا�ة عن سؤال توفر إدارة للعالقات العامة كانت ) 7الشكل رقم (موضح في 

قد أجابت بـ "نعم" وهذا �عني أن هناك جهاز للعالقات العامة أي متوفر، في  %38نس�ة 
من العمال أنه ال يوجد هذا الجهاز أي لعدم درايتهم �ه وانقطاع اتصالهم  %68المقابل رأى 

معه وهذا ما �عكس الجانب السلبي إلدارة العالقات العامة في مدير�ة الش�اب والر�اضة، 
أن أغلب العمال ال يرون أن هناك مكلف  بإدارة العالقات ) 15الشكل رقم (و�وضح أ�ضا 

العامة و�رجع السبب في ضعف وعدم استمرار�ة العمل�ة االتصال�ة مع العمال ألن العالقات 
العامة العالقات العامة "هي الجهود  اإلدار�ة المخططة والمستمرة التي تهدف إلى تعز�ز 

0TP0Fالتفاهم المت�ادل بين المنشأة وجمهورها"

(1)
P0T كما أن من أهداف العالقات العامة "تعر�ف .

جماهير المنظمة �أهدافها وس�اساتها ومنتجاتها من السلع والخدمات وٕاعطاء فكرة لإلدارة عن 
0TP1Fاتجاهات جماهير المنظمة وآرائها"

(2)
P0T. 

  وعلى ضوء ما تقدم فإنه �مكن األخذ �صحة الفرض�ة التي تسلط الضوء على وجود 
 جهاز عالقات عامة في مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.

  

                                           
 .19محفوظ أحمد جودة، العالقات العامة مفاه�م وممارسات، مرجع سابق ، ص   (1)
 .19 المرجع نفسه، ص  (2)
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U:ب � ب ئكتئم � توجد برامج وأنشطة للعالقات العامة على مستوى مدير�ة الش�اب والر�اضة  Uئكفذص
 لوال�ة �سكرة.

  تفيد هذه الفرض�ة وجود أنشطة و�رامج عالقات عامل في مدير�ة الش�اب والر�اضة 
وإلث�ات صحة الفرض�ة نلجأ إلى ما توصلنا إل�ه من نتائج في المحور الثاني للدراسة 
التطب�ق�ة والذي بدوره يدرس الم�حوثين من خالل أسئلة استمارة االستب�ان الهادفة إلى 

) 20،22،23،27األشكال (الكشف عن وجود هذه األنشطة أم ال، أي من خالل مالحظة 
نجد أن أغلب�ة عمال المدير�ة يرون أن هناك أنشطة برامج للعالقات العامة في مؤسستهم 

ت، شرح أهم المسائل للعمال، توفير المعلومات الالزمة لالتخاذ القراراوالتي من أهمها: 
التنسيق بين مختلف اإلدارات التا�عة لها من جهة وجمهورها الداخلي والخارجي من جهة و 

 حل المشكالت التي قد تواجهها مدير�ة الش�اب والر�اضة من �عض األنشطة.

  لكن في المقابل �عاني جهاز العالقات العامة من �عض المشكالت التي يراها العمال، 
، عدم  بدور العالقات العامة وأنشطتها من قبل المؤسسة الكافياالهتمامنذكر منها: عدم 

، إهمال تنظ�م لقاءات ندوات دراسة الرأي العام لموظفيها وعمالها ومساهمته في تكو�نه
 ).26، 21،24،25األشكال (للموظفين وعدم تقد�م النصح واإلرشاد لهم. 

وجود برامج   من خالل ما سبق من �مكننا إث�ات صحة الفرض�ة الثان�ة التي تعتقد 
 وأنشطة للعالقات العامة على مستوى مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.

ب: ب ئكتئكت �   هناك صورة ذهن�ة إيجاب�ة إلدارة مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.ئكفذص

الصورة الذهنية في العالقات العامة بأنها االنطباع الصحيح والحقيقة أنها   تعرف 
االنط�اع الذي تكون عند األفراد �غض النظر عن كونه صح�حا أو غير صح�ح ألنه كلما 

0TP2F�كون االنط�اع صح�حا كلما كونته معلومات حادثة ودق�قة.

(1) 

ذهن�ة تخضع للعامل النفسي لدى أفراد المنظمة وذلك من خالل كما أن الصورة ال  
األفكار واالنط�اعات التي تتكون لد�ه �مرور الوقت والتي تساهم في تشكيل آراء للعامل 

                                           
 .318 ص بسام عبد الرحمان الجرايدة، مرجع سابق،  (1)



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
127 

 

حول مؤسسته التي �عمل بها، قد تكون إيجاب�ة وقد تكون سلب�ة، فوجود صورة ذهن�ة حسنة 
لدى مدير�ة الش�اب والر�اضة يوجب علينا مناقشة الفرض�ة من خالل ب�انات المحور الثالث، 

�مكن القول العالقات العامة تعمل على تكو�ن الرأي السل�م للمدير�ة كما تعمل على نقل 
)، في حين نجد أن أفراد 29،37الشكل المعلومات ونشر األهداف لتحسين صورة المنظمة (

المنظمة يرون أن العالقات العامة ال تساعد على التوفيق بين مستو�ات اإلدارة، وأن اإلدارة 
تهمل عمل�ة التحفيز والمكافآت مقابل الجهود المبذولة وهي أكثر األش�اء التي تعيد للعامل 

أي أن إهمال مثل )، 30،33(الشكل حيو�ته وتز�د من عز�مته ووالئه لمؤسسته وح�ه لعمله 
هذه األش�اء يؤثر سل�ا على نفس�ة الموظف وترك صورة غير مرغو�ة في ذهنه وهذا هو 
الحال مع المؤسسة محل الدراسة مع جمهورها. وعلى ضوء ما سبق من مناقشة وتحليل 
نقول: ال �مكن إث�ات صحة الفرض�ة الثالثة التي مفادها وجود صورة ذهن�ة إيجاب�ة لدى 

 مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة.

 نتائج الدراسة:

تضمنت الدراسة موضوع دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة لإلدارة الر�اض�ة 
وتحديدا مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة، و تم عرض وتحليل نتائج الدراسة من خالل 
اإلجا�ة عن أسئلة استمارة االستب�ان ومناقشة فرض�ات الدراسة مقارنتها �المعط�ات والب�انات 

 النظر�ة لدينا توصلنا إلى النتائج التال�ة:

 لم �حظى جهاز العالقات العامة لمدير�ة الش�اب والر�اضة �االهتمام الالزم من طرف  -
 المؤسسة وال تحتل مكانتها كإدارة ضمن اله�كل التنظ�مي لإلدارة.

 تسعى العالقات العام لمدير�ة الش�اب والر�اضة إلى تحسين صورة المؤسسة للعمال لكن  -
 ما �عيب ذلك عدم كفاءة وفعال�ة األنشطة والبرامج وتطا�قها مع آراء العمال.

 جمهور مدير�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة �سكرة ال �ملك صورة ذهن�ة مثال�ة عن مؤسسته  -
وذلك �سبب إهمال �عض األسس التي من شأنها أن ترفع من هّمة الموظفين وتحقق لهم 

، معقدة عمل�ة للمنظمة الذهن�ة الصورة تشكيل عمل�ةالراحة النفس�ة والرضا �العمل، ألن "
 بين الفواصل و الحدود �ارنها المعاصرة المنظمات تواجه التي األساس�ة التحد�ات فمن



الجانب التطب�قي/ الفصل الثاني: عرض وتحليل الب�انات ومناقشتها 

 

 
128 

 

 للمنظمة والخارج�ة الداخل�ة العالقات تتشا�ك حيث الخارج�ة تهاوعالقا الداخل�ة وظائفها
 كل أداء عمل في العل�ا اإلدارة إستراتيج�ة وتوجه ألعضائها اليوم�ة الممارسات في

0TP3F"المنظمة إدارات

(1) 
 كما توصلت دراستنا على غرار الدراسات السا�قة إلى أهم�ة العالقات العامة ودورها  -

الكبير في تكو�ن الرأي السل�م، وضرورة ممارسة أنشطتها وتطبيق برامجها في 
المؤسسات، والسعي خلف ذوي الكفاءات العال�ة والخبرة في هذا المجال وٕات�اع األساليب 

العلم�ة في عمل�ات التواصل �الجمهور وق�اس آرائه ، كانت هذه أهم النقاط المشتركة 
 بين دراستنا والدراسات السا�قة.

   و�الرغم أن مدير�ة الش�اب والر�اضة تمتلك مكتب لإلعالم واالتصال إال �عيد كل 
ال�عد عن جهاز العالقات العامة، وهذا يدل إنما يدل على عدم فهم مدير�ة الش�اب والر�اضة 

 لدور العالقات العامة في النهوض �المؤسسات.

   لكن هذا ال �عني اإلهمال المطلق للعالقات العامة في المدير�ة، بل راجع لنقص 
المختصين في هذا المجال، وعدم وعي المسئولين بدور العالقات العامة للمؤسسة و�التالي 
�مكن إث�ات الفرض�ة العامة أي أن هناك دور للعالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة 

 لعمال مدير�ة الش�اب والر�اضة.

  

                                           
 الفرق رؤساء تواجه التي اإلدارية المشكالت حل في الجهوية الرابطات في العامة العالقات نحاوة لونيس، "أهمية  (1)

 .39- 38للكرة الطائرة"، مرجع سابق، ص 
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 خاتمة:

   حاولنا في دراستنا هذه توض�ح دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهن�ة 
لعمال مدير�ة الش�اب والر�اضة، كما حاولنا إبراز الدور التي تلع�ه هذه الوظ�فة والتي تعتبر 

وظ�فة إدار�ة هامة في يومنا هذا، حيث تسعى إلى تغيير نمط اإلدارة العموم�ة السائد من 
النمط�ة والروتين�ة في العمل إلى إدارة تسعى إلى التطور ومواك�ة اإلدارة المعاصرة 

واالستمرار�ة وال�حث عن سبل االرتقاء إلى أفضل المستو�ات، وقد ركزت الدراسة على 
الجمهور الداخلي كونه �عتبر نواة اإلدارة واألساس الذي تقوم عل�ه أي إدارة كانت فنجاح 

العالقات العامة في تشكيل صورة حسنة ورأي سل�م للعمال �عكس ثقتهم �مؤسستهم  ووالءهم 
 لها، ومن ثم السعي وراء تحقيق أهداف المؤسسة.

   نرجو أن تكون دراستنا قد أعطت فكرة أو توض�ح لمفهوم العالقات العامة ودورها 
وأهميتها في المؤسسة، ونأمل تكون دراستنا قد أثارت اهتمام مسؤولي مدير�ة الش�اب 

والر�اضة في النظر إلى دور العالقات العامة في النهوض �المؤسسة، كما نأمل أن نجد 
 آذانا صاغ�ة القتراحاتنا التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف المنظمة.
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 االقتراحات:  

 إدراج العالقات العامة كإدارة ضمن اله�كل التنظ�مي في المدير�ة. -
 تكليف ذوي الخبرة والكفاءة في على رئاسة جهاز العالقات العامة. -
  بين مختلف مستو�ات اإلدارة.لاالهتمام بتطو�ر أساليب االتصا -
 استماع آراء وانشغاالتهم العمال وأخذها �عين االعت�ار ودراستها والنظر فيها. -
 إشراك العمال في اتخاذ القرارات وتنفيذها. -
 عدم إهمال تحفيز العمال ماد�ا ومعنو�ا. -
 إرسال العمال في دورات تدر�ب�ة دور�ة. -
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 االقتراحات:
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 تكليف ذوي الخبرة والكفاءة في على رئاسة جهاز العالقات العامة. -
  بين مختلف مستو�ات اإلدارة.لاالهتمام بتطو�ر أساليب االتصا -
 استماع آراء وانشغاالتهم العمال وأخذها �عين االعت�ار ودراستها والنظر فيها. -
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