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  :ةــمقدم

الفروق بني البشر على وجه عاملية تتجاوز حدود االختالفات ولقد أصبحت الرياضة لغة        

املعمورة، فهي تعكس ومتثل اإليديولوجية، وتظهر فيها السياسة وتتأثر الرياضة بالعلم و التكنولوجيا، 

سياسة اقتصادية واجتماعية  وتقوم بأدوار حتقق وظائف وتنجز مهاما خمتلفة ومتباينة، تعكس بىن ونظم

إن دورها اآلن ال يقتصر على ساحات املالعب وجداول املنافسات ومنصات التتويج، بل  ،متطورة

قبول الطرف ور؛ وتشكل الرياضة جسرا للحوار والتقارب واالحترام والتفاهم وأصبح ميتد ويتط

  .ن املتعاملني معها بشكل مباشرع اإلنسانية بغض النظر شكالتاملاملسامهة الفاعلة يف حل و اآلخر،

ومن الواضح أن الساحة الرياضية شهدت  تطورا كبريا يف جماالت اإلعالم و اإلدارة والتسيري،       

اخلارجية من حيث املنخرطني فيها واملشجعني شرافها واتساع بيئتها الداخلية ونتيجة لتطور نطاق إ

      أساليبها ،يت تنوعت اهتماماا واالستثمارات الل وقوة ـواملعجبني ا وخاصة يف قيمة املداخي

ور ـة باإلعالم قوا يف التأثري من خالل الرسالة اليت تنقلها إىل اجلمهـومتارس اإلدارة املختص

ه العملية هو ليس فقط أن توجد وأن ترسل بل أن تصل وأن تأثر ذاملستهدف فاملهمة اجلوهرية يف ه

اليت تم بدراسة سلوك ة اإلعالمية وـامليدانية هلذه الوظيفلعملية وولعل من بني الوظائف ا .فيه

ا أشكاهلف على تنظيم املمارسة الرياضية وتضبط قوانينها واألطراف املتعامل مع اإلدارات اليت تشر

مشكالت النظر يف خمتلف العوائق اليت تقف يف وجههم من وأماكنها وكذلك ردود أفعاهلم و

تنطوي و ،ي دون شك وظيفة العالقات العامةهإيديولوجية وسياسية وتشريعية اجتماعية وإقتصادية و

هور أو األطراف اخلارجية ـقة باالتصاالت املتبادلة مع اجلمـة املتعلـهذه الوظيفة يف تلك املمارس

 ا التشريع املعمول به يف كل دولة،حيدده ةـمن إدارات أخرى هلا صالحية االهتمام باحلركة الرياضي

الرابطات اجلهوية لكرة الطائرة أحد هذه اإلدارات اليت تنظم وتسهر على تطبيق قوانني هذه ولعل 

الرياضية  وى التراب الوطين اجلزائري واليت تندرج حتت إمرا خمتلف الفرقـاللعبة النبيلة على مست

 .ي متارس هذه اللعبةـالت

اجلزائرية  الرابطات اجلهوية للكرة الطائرةويهتم حبثنا يف هذه الدراسة بكشف نوع العالقة اليت تربط  

اء ـلمشكالت اليت تواجه  رؤسحلول ل تقدمي  ا يفوفرقها وأمهية وظيفة إدارة العالقات العامة داخله

  .الفرق الرياضية



  :حيث قسمنا هذه الدراسة اىل جانبني

ثالثة فصول يتعلق باالحاطة النظرية للموضوع وأسسه الفلسفية حيث قسم اىل  :األول لبابا -

ول حول ماهية العالقات العامة ووظائها ومجهورها وكيفية بناء صورة ذهنية حسنة متحور الفصل األ

لإلدارة الرياضية ومشكالا التنظيمية وخمتلف العقبات اليت تواجه لديهم ليتم التطرق يف الفصل الثاين 

إدارة املشكالت ارة العالقات العامة وودة بني إدمث نعرج يف الفصل الثالث على العالقة املوج وظائفها

  .اإلدارية

تناولنا فيه فصلني الفصل األول يتعلق باإلجراءات املنهجية املتبعة املتمثلة يف جمتمع : الباب الثاين -

بينما ضم الفصل الثاين . أداة البحث وسائل املعاجلة اإلحصائيةواملنهج املستخدم والبحث والعينة 

ائج ضوء النتعلى  الفرضيات املطروحة جابة علىخري اإلليتم يف األ .الفرضياتو ومناقشة النتائج حتليل

  .املتوصل إليها
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 :اإلشكالية -1

من  ا  ن كثري من الفرق الرياضية للكرة الطائرة تعاين من مشاكل جوهرية تعيق السري احلسنإ       

ي يبد األحيانويف كثري من  اجل وضع الالعبني يف ظروف حسنة متكنهم من رفع االجناز الرياضي،

إدارية تم بدراسة انشغاالم والبحث يف سبل  آلياتمسيروا هذه الفرق امتعاضهم من عدم وجود 

وبالرغم من وجود رابطات  مديرية وصية م،مجاعات حملية و من معامليهاتقارب جديدة بينهم وبني 

القيام مبهمتها جهوية مهمتها األساسية هي السهر على وضع هذه الفرق يف أحسن الظروف من اجل 

كان من الضروري تسليط الضوء على هذه الرابطات اجلهوية باعتبارها احد ف ؛اليت وجدت ألجلها

  .رية للكرة الطائرةامليكانيزمات اإلدارية اليت تعىن بتطبيق أهداف االحتادية اجلزائ

ها قنوات ئحتت والالفرق الرياضية اليت تنطوي بني الرابطات اجلهوية و ومن املعروف أن تنشأ        

املستجدات املتعلقة بالتسيري وطرح انشغاالت فرقها ومتثيلها يف اتصال متكن من تبادل للتوجيهات و

وإذا كانت إدارة العالقات العامة تعمل على خلق جو من  ،ماعات الرمسية مع السلطة الوصيةاالجت

اجلمهور بصفة عامة بقصد احلصول على و املتعاملني معها بصفة خاصة و اإلدارةالثقة املتبادلة بني 

اتصالية بينها وبني  تكون هلذه الرابطات اجلهوية ممارسة أنانه من الواضح جدا ف؛ لسياستها تأييد

وحسب تريي ليربكريت  .اليت تعيق فرقها ممثلة يف رؤساءها اإلداريةحل املشكالت  إىلدف  فرقها 

أثناء حدوث  خلل ما يف عناصر التنظيم بغية أنه من الضروري أن يكون لالتصال الذي يكون 

اتصال ذا فعالية عالية وهذا ال يتأتى إال بأفراد ذوي الوصول إىل حالة التوازن داخل إدارة معينة 

 .1كفاءة عالية

   :التالية  التساؤالت اإلشكالية يف  طرح إىلهذا ما أدى بنا 

إجتاه  الرابطات اجلهوية للكرة الطائرة داخل ما هو واقع تنظيم و ممارسة إدارة العالقات العامة -1 

  ؟رؤساء فرقها الرياضية

دارة العالقات القائمني على إ العالقة القائمة بني رؤساء الفرق الرياضية للكرة الطائرة و ما طبيعة -2

  العامة داخل الرابطات اجلهوية اخلاصة م؟

                                                            
1 ‐Thierry Libqert ,Communication de crise, dunod, paris, 2001, p31. 
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وهل لإلتصال  الفرق الرياضية للكرة الطائرة؟ فيما تتمثل املشكالت اإلدارية اليت يواجهها رؤساء -3

  أمهية يف حلها لدى رؤساء الفرق الرياضية للكرة الطائرة؟

  :فرضيات الدراسة -2

  :متثلت الفرضية العامة لبحثنا يف 

تلعب إدارة العالقات العامة للرابطات اجلهوية دورا مهما يف حل املشكالت اليت تواجه رؤساء فرق 

  .كرة الطائرة 

 :حيث تندرج حتتها الفرضيات اجلزئية التالية

حل املشكالت اإلدارية  يفبني إدارة العالقات العامة و رؤساء الفرق  سنةالعالقة احل ساهمت -1

  .لرؤساء فرق الكرة الطائرة القائمة

حل املشكالت اإلدارية لرؤساء الفرق للكرة  يفإلدارة العالقات العامة  اإلجيايبيسهل املوقف  -2

  .طائرةال

حل املشكالت  يساهم يف ورؤساء فرق الكرة الطائرة دارة العالقات العامةسهولة االتصال بني إ -3

 .  اإلدارية لرؤساء الفرق للكرة الطائرة

  :أمهية الدراسة-3

ميدان  هذه الدراسة تتمثل يف جانبني احدمها علمي ذو مصداقية كصفة ميد ا  أمهيةإن          

التربية والرياضية مبحو الصورة السيئة من أذهان خمتلف الشرائح على اا ميدان تروحيي ليس إالّ، 

الرياضية أسس علمية مستوحاة خرى اليت منحت التربية البدنية وفهذه الدراسة إضافة إىل البحوث األ

  .اخل.....من خمتلف العلوم اإلجتماعية و السلوكية و البيولوجية 

حيث يعمل هذا البحث على توضيح العالقة بني التربية البدنية و الرياضية وإدارا وعلم النفس        

ميكن اإلستفادة من نتائج الدراسة لتكون وثيقة علمية ملعاجلة بعض املشاكل اليت تواجه و اإلجتماعي

 أيدينا إمكانية فهم خمتلف حيث تظهر الدراسة اليت هي بنياجلانب امليداين  وثاما .اإلدارة الرياضية



 

5 
 

        الفصل التمهيدي     

هو  لجانب النظري مباقاربة لامل تلك كذلك.الصعوبات اإلدارية أثناء ممارسة النشاط البدين و الرياضي

  . اجلزائريالرياضي  موجود يف الواقع

  :أهداف الدراسة-4

  :دف هذه الدراسة إىل التعرف على

–لوسط شرق  الطائرة الرابطات اجلهوية للكرةواقع املمارسة يف إدارة العالقات العامة داخل   -1

  .- جباية

لرؤساء الفرق الرياضية للكرة  اإلداريةدارة العالقات العامة من خالل تذليل املشكالت إفعالية  -2

  .الطائرة

  .نوع العالقة  السائدة بني الرابطات اجلهوية ورؤساء فرقها اليت تنتمي إليها -3

  .الطائرة لرابطة وسط شرقه رؤساء الفرق الرياضية للكرة اليت تواج اإلداريةاملشكالت  -4

العالقات العامة داخل الرابطة  إدارةموقف رؤساء الفرق للكرة الطائرة من نوع املمارسة يف  -5

  .اجلهوية لوسط شرق جباية

  :مـحتديد املفاهي-5

  :العامةتعريف إدارة العالقات -1 -5

تنظيم  أي أوحكومة  احتاد أو أوشاطات تقوم ا هيئة من النبأا جمموعة عرفها قاموس ويبستر       

سليمة مع اجلماهري املختلفة اليت تتعامل معها ي من اجل خلق عالقة طيبة وجيدة ويف البناء االجتماع

، وذلك لتفسري بوجه عاموكذلك اجلمهور  ،األسهمكجمهور املستهلكني و املستخدمني ومجلة 

  .1هنفسها للمجتمع لكي تكسب رضا

هذا التعريف انه مل يقصر ممارسة العالقات العامة على أجهزة معينة أو نوع  إليهوأهم ما أشار       

البناء االجتماعي مثل الرابطات والفرق الرياضية     تعدى إىل أي تنظيم يف  معني من املؤسسات بل

 اهتما أن هذا التعريف ، كماضة كانت أوملبية أو غري أوملبيةالفدرالية الدولية ألي ريواالحتادية و

النفعية اليت تربط هذه التنظيمات مع مجهورها وخمتلف التنظيمات األخرى اليت تشاركها يف بالعالقة 

  . نفس املهمة بغض النظر عن هيكلتها وأساليبها

                                                            
  .15ص ،1997مؤسسة زهراء للنشر و التوزيع، ،)مفاهيم وممارسات(العالقات العامة إدارة  ،حمفوظ أمحد جودة -  1



 

6 
 

        الفصل التمهيدي     

 االتصالو ويعرف أمحد كمال أمحد العالقات العامة بأا عملية مستمرة تستخدم أدوات اإلعالم     

ماعية بصفة تفسري نفسية اجلماهري املعنية املتصلة باهليئات االجتقياس اجتاهات الرأي العام و بعد

وكذلك العاملني بالتنظيمات االجتماعية طبقا ملنهاج علمي ميكن عن طريق  ،مباشرة أو غري مباشرة

إجياد التفاهم  ن اجلماهري دفتوصيل رأي املسؤولني يف هذه التنظيمات إىل مجيع الفئات املذكورة م

وعرف . 1مجاهريها املختلفة وبذلك حتقيق الفائدة للجميعواالتفاق والتكيف بني املؤسسات و

ة اليت تقوم ا إدارة املخططاجلهود املقصود املستمرة و"أا الدكتور حامد زهران العالقات العامة ب

، ومنفعة متبادلة وتأييد متبادل ،ةالوصول إىل تفاهم متبادل وثقة متبادل إىلاليت دف املؤسسة و

ارجها عن وتعاون متبادل وعالقات سليمة بني املؤسسة وبني اجلماهري اليت تتعامل معها يف داخلها وخ

  .2الشخصي حبيث يتحقق يف النهاية التوافق بني املؤسسة و اجلماهري االتصالطريق النشر و اإلعالم و

قات العامة طريقة أو بأخرى ميارسون نشاط العالاجلميع با اال أن ذل يف هيتسويقول فريزر و     

وكل مقابلة شخصية تعترب وكل رسالة مكتوبة  تليفونيةاملنظمات فإن كل حمادثة  إىلبالنسبة  ،يوميا

عامل الناس  :يقولالعريب الذي  عملي للمثل البسيط حتقيقوهي باملفهوم  .3ممارسة للعالقات العامة

  .به بقدر ما حتب أن يعاملوك

  :مفهوم العالقات العامة يف التربية البدنية- 5-2

اجلماهري  اجتاهات وتفسريلقياس  اإلنساينالعالقات العامة علم وفن مستند على أسس علم االجتماع 

تلك املؤسسات  الرياضية املختلفة اليت هلا صلة باملؤسسة الرياضية من أجل حتقيق التوازن بني أهداف

  . 4اجلماهري الرياضية املختلفة اليت هلا صلة ا واحتياجاتوأهداف ومصاحل 

  :الرابطات-5-3

وأحكام هذا القانون والقوانني باجلمعيات، هي عبارة عن مجعية تسير بأحكام القانون املتعلق       

 -12- 04املؤرخ يف  )90-31 (فق ما ميليه قانونحيدده القانون اجلزائري و األساسية لالحتادية و

                                                            
  .22،ص1988،بريوت،الدار اجلامعية،)املبادئ و التطبيق(العالقات العامة  حممد فريد الصحن، -  1
  .8ص ،2005، جامعة اجلزائر أطروحة ماجستري، ،السياحيةالعالقات العامة يف املؤسسات  كرمية إبراهيم، -  2
  .9ص ،مرجع سابقكرمية إبراهيم،  -  3
– اإلداريةالتنمية –العالقات العامة (املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية حسن أمحد الشافعي، ،إبراهيم حممود عبد املقصود - 4

. اإلسكندرية ،والنشر لطباعةلدنيا ا الوفاء ار،د)السياحة مصدر لتمويل الرياضة–التمويل يف اال الرياضي التسويق و
  .28ص.2004
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        الفصل التمهيدي     

وكذا آليات العمل  اجلمعياتالرابطات و إنشاءيتم  أساسهالذي حيدد التنظيم الذي على 1990

إذ متارس .الرابطات الرياضية املنظمة اليهاالرياضية التنسيق بني النوادي و حيث تتوىل الرابطة.فيها

حكام املقررة يف طبقا أل إليهاالرابطة الرياضية مهامها حتت سلطة ورقابة االحتادية اجلزائرية اليت تنضم 

  .1الوطنية األساسية لالحتادية الرياضيةالقوانني 

  :اإلدارةتعريف -5-4

بالعمل أم يقومون من الرجال أن يعملوه مث التأكد من  هرفها تايلور بأا املعرفة الدقيقة ملا تريدع -

  .2على أحسن طريقة وأرخصها

  .3الرقابةوالتنسيق و األوامر بأا عمل يتضمن التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار فايول كما عرفها-

  :املشكلة اإلدارية-5-5

  :املشكلة-1- 5-5

حالة واقعية، تتجلى يف قصور النظام من القيام بوظيفته وحتقيق أهدافه، حتتاج إىل تشخيص وحتليل  

  .وتتطلب حال ولكل مشكلة أعراضها وأسباا

  :احلالة-2- 5-5

ويف حالة وقوع مشكلة النظام، هي جمموعة الشروط و الظروف الداخلية و البيئة اليت يكون عليها 

  .4املشكلة–فإن احلالة و املشكلة تشكالن مع بعضهما البعض ما يسمى باحلالة 

  :احلالة املشكلة-3- 5-5

إمكانية القيام بوظائفه على الظروف اليت يكون عليها النظام و ال تتيح له جمموعة من الشروط و

  .أهدافه املستوى املطلوب لتحقيق

  :عرض املشكلة-4- 5-5

 .ظاهرة تنم عن خلل ما يف عمل النظام وهو نتيجة لسبب ما     

 

  

                                                            
  .2004غشت سنة  18الصادرة بتاريخ ،52،العدد48املادة  ،اجلزائرية اجلريدة الرمسية -  1
  .17، ص1992، مركز الكتب األردين، املفاهيم اإلدارية احلديثة فؤاد، سامل -  2
  .32،ص1997عمان، ، دار النشر والتوزيع،)أصول وأسس ومفاهيم(اإلدارة  عقيلي عمر وصفي، -  3
  .11، ص2005دمشق، دون نشر، ، مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات اإلداريةمشس الدين عبد اهللا،  -  4
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        الفصل التمهيدي     

  :سبب املشكلة-5- 5-5

يؤدي إىل حدوث خلل ما يف عمل النظام  ،ي لعنصر أو أكثر من عناصر النظامفعل سلوك     

  ).وقوع املشكلة(

  

  :تشخيص املشكلة-6- 5-5

املشكلة وأعراضها وأسباا وبينها وبني -حتديد احلالةتتلخص يف عملية واقعية وهادفة،      

  . املشكالت الثانوية املرافقة هلا

  :حتليل املشكلة-7- 5-5

من حل املشكلة  املتوخاة )جمموعة األهداف(تتلخص يف صياغة اهلدف  ،عملية واعية وهادفة    

  .ودراسة أسباا وحتديد عواملها ومتغرياا ومن مث صياغتها كمسألة تتطلب حال

  :حل املشكلة-8- 5-5

من حالة القصور عن القيام بوظائفه وحتقيق   جمموعة من اإلجراءات اليت دف إىل نقل النظام      

   .اهنة إىل أخرى يتطلب فعال مناسبار إن نقل النظام من حالة ،افه إىل حالة متكنه من حتقيق ذلكأهد

تتعدد بدائل احلل املمكن لذلك كان ال بد من حصر  ،ي تتعدد فيه بدائل الفعل املمكنةيف الوقت الذو

  .وحتديد جمموعة بدائل احلل املمكنة واختيار أفضلها حسب مبدأ املعقولية

    :اإلدارية تعريف املشكلة-9- 5-5

عن القيام بوظائفه أو قصوره  اإلداريتتجلى يف تعطل النظام  ،اإلدارةأي مشكلة تتعلق بوظائف 

يكون عليها يف الوقت  أنال تتوافق مع احلالة املرغوب  اإلداريأو إن حالة النظام  ،وحتقيق أهدافه

  . 1الراهن يف املستقبل أو عند وجود أي ضرورة لتغيري أهداف نشاطات النظام

  :الدراسات املشاهبة-6

هي دراسة الدكتور حسن تناولت موضوع العالقات العامة  املشاة اليتمن بني الدراسات         

وهذه الدراسة عبارة عن حبث قدمه إىل  .إدارة العالقات العامة يف األندية الرياضية:الشافعي بعنوان

قات العامة الدراسة إىل التعرف على أمهية العال هذه واستهدفت ؛جملة كلية التربية الرياضية الزقازيق

                                                            
  .11،ص سابقمرجع  مشس الدين عبد اهللا، -  1
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        الفصل التمهيدي     

األندية الرياضية من حيث وظائفها ومكانتها يف إدارة األندية الرياضية وقد أوصت الدراسة  يف

  :1مايلي

 .ضرورة تواجد إدارة داخلية للعالقات العامة مستقلة عن إدارة النادي -

ق ضرورة االهتمام بإدارة العالقات العامة ملا هلا من أمهية بالغة يف البحث التخطيط التنسي -

 .اإلنتاج و اإلدارة

أمهية اختيار العالقات العامة ملا تلقي عليه مسؤولية القرارات اخلاصة باألنشطة املختلفة  -

  .للنادي

  :صعوبات البحث-7

  :متثلت يف مجلة العوائق اليت صادفت حبثنا هذا و اليت نذكر منها 

  .اجلزائري يف اال الرياضي العمليات اإلدارية مشكالتاليت تناولت موضوعات الدراسات  نقص -

نا يف ظل تياضي اجلزائري أدى إىل إنقاص عزمييف اال الر اإلداريةاملمارسة  نقص االحترافية يف  -

  .ارتباطنا بالوقت

الرياضية لديهم  العلمية غياب اللمسة أناستعنا بكثري من الباحثني يف جمال العالقات العامة إال  -

  .اليت تساعد بيئة املؤسسات االقتصادية فقط دون غريها  األفكاروراء إلغائنا جلملة من  تكان

                                                            
  .20ص.19،1992العدد جملة كلية التربية البدنية الزقازيق، إدارة العالقات العامة يف االندية الرياضية، حسن الشافعي، -  1
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:ماهية العالقات العامة-1  

  :متهيد

دول إىل أجهزة حتتاج التربية البدنية و الرياضية يف املؤسسات و اهليئات املختلفة على مستوى ال

 ةيعة التربية البدنية والرياضيبطفاملهين، والعالقات العامة بصفتها ميدانا جديدا يف احلقل التربوي 

ذهان اجلماهري أىل جمهود منظم لتقريبها إىل إسفتها السليمة كل ذلك حيتاج للتفسري الصحيح هلا ولفاو

الرياضية املختلفة اليت هلا صلة باملؤسسة الرياضية ومساعدة اإلدارة الرياضية يف حتديد األهداف ومصاحل 

مهية العالقات العامة يف اال الرياضي حىت ميكن أواحتياجات اجلماهري الرياضية من هذا تدرك مدى 

اهري على وعي كامل وإدراك واضح متكون اجلاستغالهلا يف توصيل املفاهيم الرياضية املختلفة وحىت 

  .للتربية البدنية و الرياضية

  :مفهوم العالقات العامة -1-1

  :التعريف اللغوي- 

الصالت واالتصاالت اليت تتم  مجلة   تعين  واليت عالقات كلمة  البناء اللغوي للكلمة يتكون من       

  مجاهريية ا  يقصد هي عامة و األخرىوالكلمة  ،ما و اجلماهري اليت تتعامل معها بني هيئة أو مؤسسة

وهذا التحديد اللفظي ال  ؛1باهليئة أو املؤسسة  ترتبط مصاحلها وأنشطتها  جمموعة اجلماهري اليت أي

 . لذا سيتم عرض بعض التعريفات بالطبع حتديد املفهوم،  يعين

أنه علم مرتبط ارتباطا وثيقا  ينبغي التأكيد على عامةلقبل اخلوض يف حتديد ماهية العالقات ا   

وعلم  ،ماعوعلم االجت ،سحيث استعان يف تطوره بعلم النف ،عة من العلوم االجتماعية احلديثةمبجمو

وغريها من العلوم اليت تتعرض لفهم و دراسة السلوك البشري  ،وعلم اإلدارة و علم االتصال االقتصاد،

هذه العلوم للعالقات العامة فرصة التأثري على السلوك اإلنساين وتعديل  أتاحتلقد  .أفرادا و مجاعات

 .2وكافة الوسائل املشروعة  ،اإلقناعمن خالل االستمالة و الترغيب و   هتاجتاها

                                                            
         املكتب العلمي للكمبيوتر للنشر ،2ط ،)أسس ومبادئ(العالقات العامة يف املؤسسات اإلجتماعية  أمحد عبد الفتاح حممد، -  1
  ).26(، ص1997مصر، التوزيع، اإلسكندرية،و
  ).15(ص ،1998مصر ، ، املكتبة العلمية ، الزقازيق،العالقات العامة املعاصرة و فعالية اإلدارة حممد العزازي أبو إدريس، -  2
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إلعالم وب لـوأسللوك ـة للسـامة الفرنسية بأا طريقـات العـة العالقـمجعي عرفتهاكمـا     

ختلفة عليها بني املنظمة و الفئات امل  احملافظةعالقات عامة تتسم بالثقة وإقامة  إىلهدف ـي ،االتصالو

  .1تتأثر بنشاط املؤسسة  اليتتلك  أي ،من اجلماهري داخل و خارجها

  حمبذ  سلوك معني إىل  قصد الوصول  متبع ج   ن العالقات العامة هيأركز هذا التعريف على    

كرب مدة لتعزز وجودها أتعدل وتقومه لضمان   من املثريات اليت  مجلة إرسال  لدى املنظمة من خالل

  .فيه يف احليز االجتماعي اليت توجد 

خاص ومستمـر وظيفة إدارية ذات طابع  ” بأاومما صدر عن اجلمعية الدولية للعالقات العامة  

هم وتعاطف احملافظة على تفامـة واخلاصة إىل كسـب الـثقـة ووتـهدف من خالهلا املنشأة العـ

تقييم أكرب واملصاحل العامة بدرجة أكفأ عن طريق   وذلك عن طرق ،د أولئك الذين تم موتأيي

  .2”املعلومات املخططة ونشرها

املختصة  اليت تسعى من خالهلا إدارة املنظمة اإلداريةإن هذا التعريف يؤكد أن العالقات العامة أحد الوظائف 
مواقف  تقييم   يف  العامة  بري العالقاتـويشري أيضا إىل دور خ، كسب ثقة اجلمهور إىل يف اال الرياضي
م  ئمبا يتال وسياساا  لإلدارة لتقوم بتعديل سلوكها  إبالغهبو الرياضية خبصوص املؤسسة  اجلمهور وآرائه

  .مع  احتياجات اجلمهور
  :الربيطاينتعريف املعهد -

  .3”مرسومة يقصد منها إقامة التفاهم املستمر بني املنظمة و مجاهريها وهي جهود خمططة ”                
سس ى أـود مدروس وخمطط قائم علـامة هي جمهـات العـريف أن العالقـح هذا التعـيوض

التخطيط ويتصف باالستمرارية كما ال يقتصر على إقامة الفهم علمية من الدراسة والتحليل و

تدعي افظة على الفهم املتبادل مما يسـاحمل أيضا  بل يتضمن ،ا فقطريهـادل بني البيئة ومجاهـاملتب

ن املمارسة الرياضية تتسم دائما باملفاجئة و األداء املتطور نتيجة أخاصة و ،استمرار هذه اجلهود العلمية

   .ااعتماده واستغالله ومسايرته للتطور احلاصل يف التكنولوجي

   

                                                            
  .15صمرجع سابق، حممد العزازي أبو إدريس،  -  1
  .27، صمرجع سابقأمحد عبد الفتاح حممد ،  -  2
  .27ص .نفسهرجع امل-  3
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  :ويسترتعريف -

ويقصد به  ،احلكومية األجهزةاملؤسسات الصناعية واملهنية املختلفة والنقابات وشاط تقوم به كل ن  

وغريهم  األسهملكني و املوظفني ومجلة ــة كاملستهـاهري املختلفـيبة باجلمـات طـتكوين عالق

 1.”حىت تكتسب رضا اتمع الذي تعيش فيه

 أنه مل تقتصر العالقات العامة على نوع معني من املؤسسات م ما يشار إليه يف هذا التعريف هو هأو    

االت مبا يف ذلك اال كافة ا نه أوضح أا متارس يفأنوع معني من املهن بل األجهزة أو علىو

  .عريض مجهور من له الرياضي ملا

  :أما أهم التعريفات العربية اليت حاولت حتديد مفهوم العالقات العامة هي

  :اجلوهري تعريف حممود -

الفن الذي يرسم الطريق للحصول  أوفن معاملة اجلمهور وكسب رضائه  ” :هيالعالقات العامة       

يف   تعتمد  العامة  أن العالقات  وهذا التعريف يبني .2على رضا اجلمهور وحتقيق املصلحة العامة

يف االتصال مع اجلمهور املستهدف من طرفها خاصة أن اال   األساليب الفنيةعلى املهارة و  جوهرها

يف  فعال   الرياضي يعد ميدان خصب هلذه التقنيات وأثره بليغ يف نفسية اجلمهور باعتبار االتصال جد

  .األخري املتعطش هلذه االلتفاتات الوسط الرياضي ملا يتعلق ذا

جل حتديد التعريف الذي خيدم أبكل اجلوانب السابقة من  اإلملاممن خالل التعاريف السابقة حناول 

 :حبثنا ويكون كالتايل 

يف جمال التربية البدنية  نالباحثووضحها   مفهوم العالقات العامة يف التربية البدنية و الرياضية- 1-2

اجلماهري  اجتاهاتوسلوكي تطبيقي يتضمن قياس وتقومي وتفسري  اجتماعيعلم ”و الرياضة بأا 

الرامية  األهدافالرياضية يف حتديد  اإلدارةومساعدة ، اليت هلا صلة باملؤسسة الرياضية لرياضية املختلفةا

                                                            
‐12صص ، 1988اإلسكندرية، مصر، ،، املكتب اجلامعي احلديثاخلدمة االجتماعيةالعالقات العامة وحممد جت كشك ،  -  1

13.  
2 املكتب العلمي للكمبيوتر للنشر                          ،العالقات العامة يف مهنة اخلدمة االجتماعية محدي عبد احلارس البخشوجني،-  

  .15، ص2000والتوزيع  ،اإلسكندرية، مصر ،
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اجلماهري الرياضية اليت هلا صلة ذه املؤسسة  واحتياجاتزيادة الوعي الرياضي وأهداف ومصاحل  إىل

  .1”اجلماهري وتفامهها الرياضية اخلاصة لكسب رضا  وختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج الرياضية،

كسب  إىل اليت دفاملتجددة واملستمرة  وي العملية املنظمة والعالقات العامة ه :اإلجرائيالتعريف -

بواسطة أساليب لديهم  لرياضية وخلق صورة ومسعة حسنة املتعاملني مع املنظمة ا األطرافتأييد 

تراكمات التجارب  السابقة  تساهم  يف إعالمية ذات مبادئ علمية  بناءة  تستفيد  من و اتصالية

 ليتحقق يف األخري التوافق بني االهتمام  باملشكالت اليت  تواجه  النشاط الرياضي يف الكرة الطائرة

لرياضي من اجل توسيع نطاق املمارسة يف الوسط ا فرقها املنطوية حتت والئهاالرابطات اجلهوية و

 :ج مايلي وميكن استنتا ؛اجلزائري وغرس جذورها فيه

  .املنظمةمن توافقه مع سياسة  التأكداملتعاملني معها و  رأيتقوم العالقات العامة بقياس اجتاهات و  -

 إىلاجلمهور ومن اجلمهور  إىلاملنظمة   من ،اجتاهني  ذات  اتصالية  عملية القات العامة ـالع -
  .املنظمة

عليه فان العالقات العامة املصلحة املشتركة بني املنظمة واجلمهور و تقوم العالقات العامة على حتقيق -
التفاهم املتبادل بني خللق أو احملافظة على املشترك  ةاملستمرخمتلف اجلهود اإلدارية املخططة وهي 

  .منتجاا اخلدماتية الرياضيةة واجلماهري املتصلة ا ألجل تدعيم وحتسني صورة املنظماملنظمة و

  دومنا حتديد  لنقطة النهاية  ،قد يكون هلا نقطة بداية ،عالقات العامة عملية مستمرةلا أناعتبار  -

  .2لعمل العالقات العامة أساسااالتصال و اإلدارةاعتبار  -

  :تعريف العالقات العامة على الشكل التايل إىليف ضوء هذا التحليل فإنه يكن الوصول 

ملساعدا على  ،يف بناء مسعة املنظمة ،قات العامةمهنيون يف العاليستخدمه  ،واتصايل إدارينشاط 

خاطئة  أوضاعولتصحيح ما يطرأ على هذه السمعة من  ؛”الوقائية”من خالل الربامج البنائية  ،النجاح

                                                            
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، إبراهيم حممود عبد املقصود، حسن امحد الشافعي -  1

  .28،ص2004اإلسكندرية، مصر ،
، 2003،رسالة ماجستري غري منشورة، معهد البحوث و الدراسات العربية، دور العالقات العامة يف إدارة األزماتعلى برغوث ،  -  2
  .34ص
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 طيط مستخدمة يف ذلك عمليتها املتمثلة يف البحث و التخ ”التصحيحية”من خالل الربامج العالجية 

 .1بقيم اجلمال و األخالق ملتزمة ،ملتابعةو التنفيذ و ا

  :يف اال الرياضيسباب االهتمام بالعالقات العامة أ -1-3

يف االهتمام بالعالقات العامة يف الوسط الرياضي  تأسهم التـيوامل ـديد من العـناك العـه

 احملليةالرياضية العاملية و بني املنظمات منطقها يف املنافسة فرضت مما جعلها وبروزها كعلم ومهنة وفن

مبختلف املستجدات  اجلماهري الرياضية وتزويدهم إرضاءجديدة من خالل  اتـجل كسب رهانأمن 

كل   الت عاملية يف قاعات جد متطورة لوضعوـامة بطـفإق ،تطور اهتماماا املستقبلية عنامليدانية و

دمات  وخمتلف اخلباحلدث الرياضي   ستمتاعاملتتبعني يف ظروف متكنهم من الترفيه و االاملمارسني و

فكر مبلور   ذاته  حد يف   تراعي خصوصيات كل فئة من فئات اتمع هوواليت التسويقية والسياحية 

م  وخلق صورة  إىل توطيد  العالقة  معهكافة املتعاملني مع هذه املنظمات الرياضية يهدف  إىلمرسل 

عاملية كبرية وبطوالت تستهوي املتتبعني مثل البطولة االيطالية ظهور فرق كما أن  ؛ذهنية حسنة لديهم

العاملي أصبح من الضروري و واسع لدى اجلمهور الرياضي اجلزائري اللكرة الطائرة اليت تلقى رواج

  .الدخول يف املنافسة من اجل محاية احلدث الرياضي احملليترويج وللو التفكري  ماالهتما

التغيري املستقبلية ذات الثالث أبعاد سوف حتدد دون شك تصميم املنظمات  وعوامل قوى أيضا وجود

  املتاحة، التقنيات و، املتطلبات البيئية :حسب حسني حرمي هيالقوى  ه، وهذالرياضية يف املستقبل

  :يف مايلي اوسنستعرضه. 2القيم اإلنسانية و االعتبارات األخالقيةو

 ،وبالنسبة لبيئة املستقبل ،الرياضيةليت  تؤثر  يف تصميم  املنظمات  اوهي من احملددات اهلامة   :البيئة- أ

املوارد وستكون  ،)ذات درجة عالية من عدم التأكد و عدم التنبؤ (فمن املتوقع أن تكون أقل تأكدا 

حيث ستواجه املنظمات تدفقا  ،وستتصاعد الثورة املعلوماتية املتاحة للمنظمات أقل وفرة مما عليه اآلن،

ستقبل وعلى املنظمات الرياضية يف امل .دها ومعدل تغيرهامتزايدا من املعلومات املتزايدة يف درجة تعق

تلك اليت اعتادت عليها يف التحديات البيئية بطرق وتوجهات ختتلف عن أن تواجه هذه املتطلبات و

شحيحة ونادرة يف  ستكون اليتهذه املنظمات  مزيد من املوارد وفمن ناحية لن يكون بوسع  .السابق
                                                            

  .34على برغوث،مرجع سابق،ص -  1
  .325،ص2003،عمان ،األردن ، إدارة املنظماتحسني حرمي،  -  2
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ضغوط  سوف يضع منها خاصة املاليةجلمهور بأمهية املوارد وفإن تزايد وعي وإدراك ا ،املستقبل

فدرجة عدم كفؤة يف نفس الوقت تكون مرنة و أنيفرض عليها  هذا ما متزايدة وحيد من استرتافها؛

ية  أن تكون  قادرة  على تتطلب من  املنظمات  الرياضلعالية اليت ستميز بيئة املستقبل التأكد ا

االجتاه حنو ورة مراجعة التصاميم التنظيمية ووضر” االستجابة بسرعة للتغريات البيئية املتسارعة؛

البريوقراطي الذي يعترب  جالنموذعلى  تعتمد ألاالالمركزية للوحدات األصغر فيها و أكثراستقاللية 

   .1”التأكدانه يعرف عن هذا التنظيم عدم مرونته وعدم استجابته بسرعة لعدم إال أكثر كفاءة 

خباصة يف جماالت تقنية الثورة املعلوماتية و  ،املتوقع جدا استمرار، بل وتصاعد من :التقنيات  - ب

سريعة رين ملعاجلة املعلومات الغزيرة ووستتوفر هذه التقنيات اإلمكانات و الفرص للمدي ،املعلومات

نظرا ملقدرا على  املنظمات مستقبالوسيكون هلذه التقنيات تأثريها على تصميم . التغري يف املستقبل

ومن بني تقنيات املعلومات اليت يتوقع أن يكون هلا  .البيئيةحل بعض املشكالت الناشئة عن املتطلبات 

  :تأثري كبري يف املستقبل هي

تلك التقنيات اليت تتيح للجمهور فرصة التفاعل مع الوسائل وتتضمن  :تقنيات التفاعل اإلنساين -1

  .االلكترونية

  .2الفاكس وغريها و ،الربيد الصويت، الربيد اإللكترويناالنترنت، : ومنها تقنيات االتصاالت -2

اجتاه البعد تفاقم املسؤولية االجتماعية للمنظمات الرياضية  إن :القيم و األخالق اإلنسانية  -ج

يف أدائها تطرح حتديات جديدة دف إىل جعل املمارسة ووطنه  مهمة بناء فرد صاحل تمعو األخالقي

الرياضية أفضل من الناحية األخالقية واالهتمام بالقضايا العادلة يف العامل العريب و الدويل وحتقيق 

  .ظر عن جنسيااالتواصل بني اجلماهري الرياضية و الفرق الرياضية بغض الن

 

 

                                                            
1 ‐ Tom Peters;“Restoring American Competitiveness :Looking For New Model of 
Organizations», The A academy of Management Executive, II, no.2, 1988, PP 109-103 .   

             
  .327حسني حرمي، مرجع سابق، ص -  2
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  :العامةتنظيم العالقات  -1-4

يقصد بتنظيم العالقات  العامة بأنه حصر األنشطة الالزمة الجناز اخلطة وتقسيمها إىل      

 ،ل منها مبا يتكافأ مع مسؤولياالألفراد و األقسام و اإلدارات وحتديد وتوزيع سلطة ك 1اختصاصات

ون مبا حيقق وضع إطار رمسي لعالقات العمل بينها بغرض متكني األفراد من العمل يف انسجام وتعا و

 أنالتنظيم ميكن  أشكاليوجد شكل من  ال ونشري بداية انه.2 األهداف املطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة

باإلدارة ألعمال و احلجم ومدى فهم القائمني   اهلدف  حسب  خيتلف ألنه  األمثلنطلق عليه التنظيم 

التنظيم وكفاءم  ودرجة  توافرهم العالقات العامة  باإلضافة  إىل قدرة األفراد الذي يشملهم 

كما ميكن القول أن  التنظيم  ال يعترب هدفا يف حد ذاته  واإلمكانات املتاحة هلم يف تنفيذ هذه األعمال،

وإمنا يعترب وسيلة لتحقيق أهداف املنشاة و املنظمة ،ولذلك جند أن عدد املتخصصني يف كل قسم من 

رة مع حجم املنشاة ،فقد يقوم جبميع أعمال العالقات العامة إدارة العالقات العامة يتناسب بالضرو

.3واحد أو عدد حمدود من أفراد منشاة صغرية
  ): 1(الشكل رقم 

 

.2يبني موقع إدارة العالقات العامة يف التنظيم اإلداري):1(الشكل رقم   

البد أن يكون موقعها يف اهليكل  وأقسامهان إدارة العالقات العامة مبختلف إداراا أيبني الشكل املقدم 

وكذلك جلعلها يف موقع فعال  .من حيث التدرج السلطوي داخل املؤسسةالتنظيمي بعد جملس اإلدارة 

  .فيها استشارييف صنع قرار اهليئة وطرف 

  

  

 
                                                            

  .157، ص السابقاملرجع -  1
، 1996، مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية، مصر،االتصال والعالقات العامة يف اتمع املعاصرغريب عبد السميع غريب، -  2
  .156ص

    

    

 

     مجلس اإلدارة

 العالقات العامة      

)    1(إدارة   
)      3(إدارة    )        2(إدارة   

 قسم   قسم  قسم  قسم  قسم قسم   
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  :احملددات التنظيمية للعالقات العامة -1-5

املهنيني أو متعارف عليه بني اخلرباء و ،مسبقاأو قالب حمدد ال يتم تنظيم العالقات العامة وفقا لنموذج 

أو من  ،ء من ناحية أسلوب التنظيم،إمنا تعود عملية تنظيم العالقات العامة موعة من العوامل ،سوا

 إنوبناء على ذلك ميكن  ،اخل....موقعها داخل املؤسسة أو ناحية درجة االهتمام بالعالقات العامة،

  :1ويف مايلي أبرز احملددات حتدد فعالية تنظيم العالقات العامة،

  .العامة يسهم يف التوسع أو احلد من أعمال العالقات املؤسسة باملسؤولية االجتماعية، لتزامإمدى * 

 ا، فكلماملخصصات املالية للعالقات العامة زادت ا، فكلمحجم امليزانية املخصصة للعالقات العامة* 

  . وفقا لعدد العاملني فيها و بالتايل اتسع تنظيمهاأنشطتها،  زادت

زاد عدد املتعاملني مع  اخدمات، فكلمنوعية وعدد القطاعات اليت تربط املؤسسة أو تقدم هلا * 

  .أصبحت احلاجة ملهنيني أكثر إحلاحا االعامة، وكلماملؤسسة كلما ازدادت أنشطة العالقات 

لك اليت تنتج سلعا ـوت ،اليت تعمل يف جمال تقدمي اخلدماتسات فاملؤساملؤسسة، طبيعة نشاط * 

  .اتساعا عن تلك اليت تقدم أفكارا ميسرة أو سلع التسوق حباجة لتنظيم أكثر

  .ختصاص العالقات العامةإدرجة تنفيذ مهمات وأنشطة ال تعترب من * 

ومدى اهتمامها بتركيز أعمال العالقات العامة  ،العليا بنشاط العالقات العامة اإلدارةمدى اقتناع * 

،كلما أصبح تنظيم قات العامة على اإلدارات األخرىفكلما تشتت مهمات العال ،واحدةضمن إدارة 

  .العالقات العامة أكثر ضيقا

وطبيعة عالقة العالقات العامة باإلدارات  ،رعهاأفلعالقات العامة املركزية وطبيعة العالقات بني ا* 

  .األخرى

  

  

                                                            
  .53، صسابقعلى برغوث، مرجع  -  1
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 :ومير إعداد اهليكل التنظيمي إلدارة العالقات العامة مبجموعة خطوات هي 

  :املباشرة األنشطةو األهدافحتديد - 1

األنشطة املباشرة وحتليلها بدقة للتأكد من الوظائف املطلوب القيام ا تلك جيب حتديد األهداف و

  .األهداف

  :حتديد األنشطة املساعدة -2

تدبري املوارد  ظائف األساسية وتشمل هذه األعمالهي األعمال املطلوبة خلدمة أو دعم الو وهذه 

اآلالت وغريها من األعمال املساعدة يف أداء وتدريب العاملني وشراء املعدات ووتوفري ، ةالالزم

  .الوظائف األساسية

  :جتميع أو جتزئة األنشطة -3

جتزئتها، كلما كان هذا أو ذلك ممكنا ويتم التجميع، أو التجزئة اخلطوة التالية هي جتميع األنشطة أو و 

وقت  ن كان حجم العمليات املتوقع كبريا إىل حد يتطلب كلإف؛ على أساس حجم العمليات املتوقعة

فال بد من تعيني شخصن ألداء هذا العمل أما إذا كان حجم العمل  ،العمل الذي يبذله شخصان

  .1هذه احلالة جتميعه مع عمليات أخرى مشاةاملتوقع قليال فإنه جيب يف 

  :التبعية التنظيمية للعالقات العامة -1-6

الالئقة ا يف اهليكل  ةال ميكن للعالقات لعامة ممارسة اختصاصاا على حنو سليم إال إذا احتلت املكان

 املختلفة؛ صالالتنظيمي ومبا ال يسمح بدراسة العوامل اليت تؤثر يف اجلمهور عن طريق وسائل االت

                وبإمجاع الباحثني فإن املكان الطبيعي جلهاز العالقات العامة هو جبانب رئيس جملس إدارة املنظمة”

ن أحيث  .رة حسب ما يتراءى إلدارة املنظمةأو يكون نائبا لرئيس جملس اإلدا أو على مقربة منه،

اتصال العالقات العامة مباشرة باإلدارة العليا يعترب أمرا حيويا وضروريا لنجاح أعماهلا كما أن مدير 

                                                            
1 ، القاهرة ، عامل 2، طإدارة العالقات العامة بني اإلدارة اإلستراتيجية و إدارة األزماتعلى عجوة، كرميان فريد، -  

  .313، ص2008الكتب،
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اإلدارات األساسية ما مل يشغل منصبا موازيا ملدير  العالقات العامة ال ميكنه القيام بواجباته الوظيفية

  .كما يبينه الشكل السابق ؛1ظمة ذاا باملنظمة وإال تعذر عليه املشاركة يف رسم السياسات العامة للمن

يتجلى نظام العالقات العامة يف الوظائف املكونة للعملية اإلدارية  :نظم العالقات العامة -2

 .للعالقات العامة

  :عملية العالقات العامة  -2-1

 ،ظام معنيـعندما حنتاج لدراسة ن أننا إال ،متكامالنظام العالقات العامة نظاما  إنالرغم من  على

قدر  ا  ل املتغريات اليت تربطـوفص ،مستقل  بشكل ودراستها  ،أوالأن علينا تفكيك وحداته ـف

وطريقة عمل كل عنصر من عناصره ويف املرحلة التالية يتم جتميع  أسلوبليتسىن لنا فهم  ،اإلمكان

  :العالقات العامة ويف مايلي عرض حتليلي لعناصر عملية  ،ية بصورا الكليةهذه العناصر ليتم فهم العمل

   .التخطيط   -  2                                              .البحث   -1

   .املتابعة   - 4                                              .التنفيذ   -3

 )الدراسة(البحث    :2-1-1

يف ظل  أن تعمل طيعتتسفهي ال  ،القات العامةـمثل العالقات العامة مصدرا أساسيا لعمل العـت

وصول املعلومات ميكن ال، فبتوفر زمة للتخطيط وبناء االستراتيجياتغياب نظام لتوفري املعلومات الال

 وتعد البحوث اليت جتريها العالقات العامة  ،حالة  عدم التأكد  التقليل منو ،إىل حالة املعرفة أو اليقني

مستمر  بشكل   األخريةإذ تعترب البحوث اليت جتريها هذه  ،جلمع املعلومات اسية ـاألس الوسيلة 

 أهدافها احملددة، وحتقيق ،وظائفها  وتأدية ،أنشطتهاإحدى أبرز الركائز اليت تعتمد عليها يف ممارسة 

      واملستكشف للغموض الذي يكتنف القضايا ،الجتاهات املتعاملني اخلارجنيكما تعترب مبثابة اس 

  .أعماهلابالغة يف ختطيط وبرجمة  أمهيةهلا   أن كما  ،ريةاجلا األحداثو

     لك الدراسات اليت تعتمد على الدراسة الشاملة والرصد ـت ”وتعرف حبوث العالقات العامة بأا 

دارة العالقات وضع برامج مستقبلية إلالتوجيهية، و  جل بناء اخلططأمن  ،نظمةـامل لعالقاتالتحديد و

                                                            
  .71-67ص،  ص 1968، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،2، طفن العالقات العامة و اإلعالم إبراهيم إمام،  -  1
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تصالية شكال اإل األساليبوحتليل  ،من خالل دراسة اجلماهري املتنوعةوذلك  ،املنظمةالعامة يف 

تسهم بشكل  أاو األهم من هذا كله  ،1” تصالية الداخلية و اخلارجيةودراسة الوسائل اإل ،ومضمونا

طارئ ما ملبكرة، اليت تنبئ بوقوع الكشف عن إشارات اإلنذار او ،يف التنبؤ باألحداث املستقبلية واضح

وذلك من  ،املشكالتات املتعلقة بالقضايا وللعالقات العامة مميزات خاصة يف عملية مجع املعلوم”ن أل

      ،ية كبرية جتاه التحديات اخلارجيةكما أن لديها حساس ،اخلارجيةل اتصاالا الداخلية وخال

 . ”األفكار القدرة على الربط بنيو

 2‐1‐2‐ : بحوث يف العالقات العامةلا أمهية 

و الربامج العالجية )الوقائية (الربامج البنائية ختطيط  ألجللبحوث العالقات العامة أمهية كبرية 

وتسمى  ،أهداف تربط بالوقاية من املخاطر وتزداد أمهية البحوث عندما تنفذ لتحقيق) التصحيحية(

املخاطر واألحداث الطارئة وواالضطرابات  ،الوقاية من األزمات إىلالبحوث التنبؤية اليت دف 

نع انفجارها،  يصبح من اليسري حتديد احللول املناسبة مل ،ينما ميكن التنبؤ باملشكلة مبكرافح ”عموما،

الل التقاط من خ ،مهية  كبرية يف التنبؤ باملشكالتوتعد البحوث ذات أ .و التحرك ملواجهتها

أو حدوث اضطرابات يف العالقة بني  ،زمةاملعلومات و الشائعات، اليت قد تؤدي إىل انفجار األ

 .2مجهور من مجاهريها أياملؤسسة و 

وجود خلل  أوهلا ، األزمةميكن حتديد ثالثة مستويات من مؤشرات حدوث   األزمةويف مرحلة ما قبل 

خلل حمدد إمنا يشكل إشارات حتذيرية بوجود متكرر احلدوث ولكنه ال ميثل خطورة و وظيفي ضئيل

ما يزيد من تفاقمها يتم التعرف عليها  كار املشكـالت عندماـإنينبغي االهتمام بتصحيحه، ثانيها 

 .3ر نوع من الصدام داخل املؤسسةوظهو التوترثا سيطرة اخلوف والقلق ووثال األخطاء،وزيادة تراكم 

كما  ،أي من مؤشرات بدون إجراء البحوث التعرف عليها أو على أو ،ميكن اكتشافها هذه املراحل ال

                                                            
  ).476(، ص2003الفجر،  ر، داةالثاين، القاهر د، الاملوسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب، -  1

2 ‐Fraser P.Seitel The Practices Of Public Relations, 2nded, ABell.Howell Co; pany, 
Ohio.1984. p488. 

ترمجة عال أمحد صالح ، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، يك،  ،)التخطيط ملا قد حيدث(إدارة األزمات عبد الرمحان توفيق،  -  3
  .91، ص2002القاهرة، مصر، 



  إدارة العالقات العامة ماهيتها ووظائفها ومجهورها الفصل األول                                      

 

23 
 

وتقلل  ،و املشكالت اليت تعترض املؤسسة ،يف درء الصعابالتخطيط البحثي قصري املدى يساعد ” إن

  .1”من جودة خدماا

ال ختتلف عن تلك البحوث اليت جتري حبوثا تنبؤية  األحيانتعترب حبوث العالقات العامة يف كثري من 

العام اليت تستهدف  الرأيأو ما تسمى ببحوث  ،تلك البحوث االستطالعية أو ،باألزمةدف التنبؤ 

  :وهذه البحوث تكشف عن  ،الرياضية اإلدارةمع  لاجلمهور املتعامالتعرف على االجتاهات لدى 

 .خلل موجود -1

 .اجتاهات يف ممارسة األنشطة -2

 .اجتاهات مجاهري املؤسسة -3

  .سةردود أفعال املتعاملني جتاه تصرفات املؤس -4

عن طريق ”وذلك  .أمر ما أو إنذارات بقرب حدوث ،يقدم مؤشرات أنكل ما سبق من شأنه    

مث حتليلها وتفسريها  ،قصي الشامل والـدقيق للمعلوماتاحلصول على احلقائـق  واملعلومـات بالت

ومبا يساعد  داث املستقبلية،هم يف التنبؤ الدقيق بـالظاهرة واملشكالت واألحيس ،بشكل موضوعي

  .2”قرارات عملية وواقعية ورشيدة إىليف الوصول  اإلدارة

  :3تتمثل أهم أنواع البحوث يف:أنواع حبوث العالقات العامة -2-1-3

  .البحوث الوصفية -1 

  .البحوث التنبؤية-2

  .البحوث االختيارية-3

  ).التتبعية(البحوث التطورية -4

  ).االستكشافية(البحوث االستطالعية -5
                                                            

، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي )أسس نظرية وجماالت تطبيقية(العالقات العامة و اخلدمة االجتماعية هناء بدوي،  -  1
  .21،ص2001احلديث،

  .145حممد العزازي أبو إدريس ،مرجع سابق،ص -  2
  .145ص .املرجع نفسه -  3
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تساهم البحوث يف العالقات العامة يف الوصول  :اهلدف من إجراء حبوث العالقات العامة-2-1-4

  :1إيل األهداف اإلجرائية التالية

  .التنبؤ باألزمات  -1

  .وضع اخلطط و الربامج  -2

  .وضع بدائل حلول املشكالت   -3

  .الكشف عن الشائعات املتداولة بني اجلماهري املختلفة  -4

  .تدعيم الثقة بني اجلمهور و املؤسسة   -5

  .التقليل من تكلفة الوقت و اجلهد و املال -6

  .الكشف عن الشائعات املتداولة بني اجلماهري املختلفة -7

  .االجتاهاتوتقييم هذه  ،اهات اجلمهورالتعرف على اجت -8

.ثر جتاوب اجلمهور مع اخلطط و الربامجأقياس  -9  

2.املبادرة باقتراح خطط وبرامج و سياسات تسهم يف تطوير املؤسسة -10  

.الكشف عن مشكالت أو صراعات او خالفات قائمة أو مؤشرات دالة عليها -11  

):األدوات البحثية(مجع البيانات  أدوات  

).املقننة وغري املقننة(املقابلة  -1  

).املنظمة و الغري منظمة(املالحظة  -2  

.االستبيان -3  

                                                            
  .75، ص1974،القاهرة، مكتب عني الشمس،) املبادئ و التطبيق(العالقات العامة حسن حممد خري الدين ، -  1
  .75ص .املرجع نفسه -  2
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  ).التصفح، املشاهدة، والقراءة(املطالعة  -4

  .جتريب الربامج و األنشطة ضمن نطاق ضيق -5

  ).حتليل املضمون ،حتليل احلالة(صحيفة التحليل -6

  :صادر معلومات حبوث العالقات العامةم -2-1-4

  :العامة يف مايليأهم منابع املعلومات اخلاصة بالبحوث اليت يقوم ا العاملون بإدارة العالقات تتجلى 

    .سجالت االجتماعات -    .مواقع االنترنت-    .املطبوعات -     .الكتب -

  .التقارير السنوية و الشهرية -     .وسائل اإلعالم اجلماهريي -

  .اإلحصاءات العامة و اخلاصة -     .أساليب األداء املهين للعاملني -

  .و التصرحيات ،ت و اخلطباملقابال -     ).الداخلي و اخلارجي(اجلمهور  -

  ). الشكاوي و االقتراحات(االتصاالت التطوعية  -

 ا من ـل مـفكللمعلومات ليست الوحيدة للمنظمة الرياضية وجتدر اإلشارة أن هذه املصادر   

مكن اعتبارها مصدرا ـي قيمتـها، تا كانـلومات أيـالوصول ملع ه أن يساعد يفـشأن

  .للمعلومات ال ميكن جتاهله

وفقا لسيناريو معد  ، العمل يف املؤسسة بعناية شديدةعادة ما يسري :و الربجمة التخطيط2‐2‐

مع وجود خط  ،اخلطط اليت تشمل كل نطاقات العملوجمموعة  حيدده برناجمها األساسي،”مسبقا،

 ،م اإلجرائي يأخذ مكانه االعتياديو النظا سري واضح لكل مرحلة من مراحل العمل بتلك اخلطط،

إتقان وضع اخلطة حيمي ”كما أن .1”وتكون التوقعات و التطلعات واقعية يف ضوء اخلطة احملددة

  .خاصة يف األوقات غري العادية و الطارئة ،2”املؤسسة من حالة عدم الفهم

                                                            
1 -Norman Stone, How To Manage Public Relations; Practical Guidelines For Effective 

P.R Management MeGraw‐Hill,Cambridge,1991,p101. 
2 -Raymond Simon ;Public Relations (Concept &Practices), Op.cit., 1984,p190. 
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 وحمددة تنفيذ برناجمها على خطط واضحة ويعترب التخطيط أساسا لإلدارة الناجحة هي التـي تعتمد يف

تقليل من احتماالت اخلطأ و ال ،مان جناح أعمال املنظمة الرياضيةلضاملعامل، وطبقا جلدول زمين دقيق 

جبمع ”ما يبدأ الذي غالبا ،قات العامةعاللذلك فقد اختذ التخطيط مكانة بارزة بني أنشطة ال ،و الفشل

على جودة  بباإلجياعكس ما ين ،بناء اخلطط على استشراف املستقبلمث  ،وحبث املشكالت ،املعلومات

حد بعيد أثناء عملية  إىلفمستشار العالقات العامة يشبه املستكشف  خطط وبرامج العالقات العامة،

  سيصل موقعها يف الفترة  واىل أين ،دد موقع املؤسسة يف حميطها بدقةفهو يستطيع أن حي ،التخطيط

مـستشار العـالقات  العامة متهورا أو ـكون وبشرط أال يذلك املوقع  إىلومىت ستصل  ،املقبلة

فالشرط األساسي ملدير العالقات العامة  كي يكون قادرا على ممارسة عمله  ،1”معصوب العينني

  .ويدرك ما يدور حولهدئا ويتمتع برؤية مستقبلية واسعة بشكل مهين هو أن يكون ها

 وتنفيذها وتقييمها، ،2”العامةة يف تصميم خطط وبرامج العالقات أمهية كبريملرحلة البحث ”إذا

لعالقات فطبيعة أنشطة ا”فـالعالقة بني كـل من البـحث و التـخطيط هي عالقة تـكامـليـة، 

إمنا  لتخطيط يف إدارة العالقات العامةقسم للبحوث و ا؛ فوجود 3”التخطيطالعامة تسعى إىل التنبؤ و

بنائي  األول ،يف العالقات العامة هلا بعدان يطوعملية التخط .يدل على مدى االهتمام الذي توليه هلما

فالتخطيط البنائي الوقائي أو االعتيادي كما يسميه البعض . )تصحيحي(الثاين عالجي ؛ و)وقائي(

أما التخطيط  .بالوصول إليها بعد فترة من الزمناملكانة اليت ترغب و ،تمد على رؤية املنظمة الرياضيةيع

 .آثار األزمات و املشكالتكالتخطيط ملعاجلة  ،العالجي

 خيتلف عن التخطيط إلدارة األزمات الذي حيتاج إىل تكاثف ،التخطيط اإلداري االعتيادي ”إن   

 ،ملام بكل حمتويات و إبعاد األزمةقات العامة يف املؤسسة من اإل،كي يتمكن جهاز العالأكثر من جهة

إذ تكفي جهود العالقات العامة  ؛4”اجلهودافر كل هذه ظت إىلحيتاج  فإنه ال ،أما التخطيط للقضايا

غري أن جتميع جهود خمتلف اجلهات النشطة يف املؤسسة يتركز  ،ردة للتخطيط إلدارة مسعة املؤسسةمنف

                                                            
1‐IBID,P195. 

  .46، ص2002، اإلسكندرية ،املكتب العريب احلديث، حماضرات يف العالقات العامةعبد السالم أبو قحف،  -  2
  .109، ص 1998، عمان ، دار الشروق،االتصال اإلنساينالعالقات العامة و صاحل خليل أبو أصبع ، -  3

4 ‐ Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault, Warren K. Agee Public Relations: Strategies & 
Tactics, 
5th ed., Addison-Wesley Educational Publishers Inc, U.S.A, 1998,p181. 
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 ،امة بالقدرة الفائقة على التخطيطتتميز العالقات العو ؛ية خلدمة اخلطة األساسية للمؤسسةيف النها

وتقدمي مؤشرات  ،لتفكري يف حتديد وتوضيح املشكالتبتركيز األا متيز  خاصة التخطيط للطوارئ،

قات العامة يف بناءها وتعتمد العال .”ديد جدول زمين حمددوتساعد يف العمل من خالل حت واضحة هلا،

  1.مدرستني مدرسة املعاينة ومدرسة الرباجمية إحدىخلططها وبراجمها على 

اليت لربامج املتنوعة للعالقات العامة، ورجع الصدى لتعتمد على  )مدرسة املعاينة (املدرسة األوىل

الذي ميثل اإلنذار األول  ،أيضا على مستشار العالقات العامةوتعتمد  تعتمد أيضا على البديهية احلادة،

  .للمشكالت اليت تطرأ على اإلدارة الرياضية يوما بعد يوم

ل يعتمد على خريطة براجمية العم أنهي تلك املدرسة اليت ترفض ) مدرسة الرباجمية (املدرسة الثانية 

يف معرفة ما يفعله  اإلدارةوتساعد  الرياضية، لإلدارة األداءتعترب الطريقة الوحيدة لفعالية  ،دقيقة

يفهم ان عبء  إنال ينبغ  إن اإلشارةكما جيدر .مستشار العالقات العامة طوال الوقت بوضوح

 إدارات أخرى يفترض أنبل إن هناك جهات و ،العالقات العامة وحدها إدارة التخطيط يقع على عاتق

 ،نهااليت من املمكن االستفادة م و البشرية املتاحة املادية وإمكانيااتقدم خططا فرعية تتضمن أدوارها 

وغرض ورؤية قات العامة مدركة متاما لرسالة وعند الشروع يف عملية التخطيط ينبغي أن تكون العال

  .املؤسسة

  :امةـالقات العـائمني بإدارة العـالق -3

  :امةـالقات العـوارد البشرية إلدارة العـامل - 3-1

 .ذه القوى يف املنظماتشتقاقا من أمهية الدور الذي تلعبه هإاكتسب ميدان القوى البشرية أمهية  

نشاطها هو ا كانت وخاصة الرياضية وأيا كان جمال منظمة من املنظمات أي أيفالعنصر البشري يف 

األدوات األخرى، فالبشر هم الذين لفعالية استخدام عناصر اإلنتاج ووهو احملدد  .هائالذي حيرك أدا

 وبإرادمونشاطها وهم الذين حيركون مسارها  وأهدافهااملنظمة وحيددون صيغة وجودها  ينشئون

                                                            
1 ‐ Management and Public Relations Services .2011. 
http://stats.bls.gov/oco/cg/cgs037.htm, 
Saturday 04 January, 09.48 a.m. 
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 اإلنتاجوهم حموره الرئيسي وم يتحقق  التفاعلفهم وسيط هذا  اإلنتاجوجهودهم تتفاعل عناصر 

  .األرباحوتتحقق الفوائد و  األموالوينشط التسويق وتدور 

يتوقف على كفاءة و املمارسون على حد سواء بأن أداء املنظمة بصفة عامة  األكادمييون يعترفو   

إىل اعتبار أن  بل لقد ذهب البعض ،شكالت النامجة عنه على أسس علميةالعنصر البشري فيها وحل امل

من األفراد العاملني املهمة الرئيسية لإلدارة على كافة مستوياا يف املنظمة هي مهمة تكوين وتنمية فرق 

وتصميم املهام املوكلة إىل ء الفريق، يف خمتلف جماالت النشاط فعلى أساس قدرة اإلدارة يف اختيار أعضا

يتحدد مدى النجاح الذي حتققه يف امليادين كل فرد وقياس ومتابعة أدائهم وتدريبهم وحتفيزهم 

املختلفة اليت يعمل فيها األفراد وبالتايل فليس من املستغرب يف جمال اإلدارة الرياضية أن تركز على 

لنظرة من ا أساسيويتضح ذلك بشكل يف املنظمة،  اإلدارةعناصر متيز  أهملعنصر البشري على انه من 

انتقاء العنصر البشري بصفة عامة وانتقاء رجل العالقات  أمهيةمدى  ضحانه يو اإلداريالفلسفية للعمل 

فهناك شروط أساسية البد من توافرها يف املشتغلني مبهنة العالقات العامة  .1العامة على وجه اخلصوص

  :أيا كان نوع املنظمة اليت يعملون ا هذه املواصفات تتعلق بعدد من اجلوانب منها

  .الـمؤهالت الشخصية -1

  .الـمؤهالت االتصالية -2

  .الـمؤهالت اإلدارية أو الوظيفية -3

  :صيةـالشخ ؤهالتــامل -1- 3-1

أنه من السهل ان  إالوان كان من الصعب حتديد هذه الصفة حتديدا دقيقا : اجلاذبية -3-1-1-1

 والبعض اآلخر يكتسبها  ،غري؛فالبعض تولد معه هذه اخلاصيةا ونراها يف معامالتنا مع النشعر

ويسعى البعض إىل اكتساا دون أن ينجح يف ذلك ألسباب خارجة عن إرادته ومن مظاهر هذه 

  .الصفة مساحة الوجه ورقة احلديث وتناسب القوام وحسن اهلندام

                                                            
  .31على عجوة، كرميان فريد، مرجع سابق، ص -  1
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ى توافقه مع الغري أو نشازه يكون لديه القدرة على الشعور مبد أن :العام اإلحساس -3-1-1-2

أفضل للدفاع أو وان يعرف مىت يتكلم ومىت ينصت ومىت يدافع أو يهاجم ومىت ينتظر ظروفا  ،عنهم

  .اهلجوم كما أن احلرص ضروري جدا حىت ال تؤدى زلة لسان إىل مشكالت يصعب حلها

ال بد أن تتوافر للمشتغل بالعالقات العامة الرغبة املستمرة يف أن  :حب االستطالع-3-1-1-3

فبدون ذلك لن حيصل على احلقائق ولن  من، أين، مىت، ماذا، ملاذا،كيف، ث ،يعرف عناصر األحدا

  .يكون قادرا على تفسري األحداث

يتوقف جناح رجل العالقات العامة على مدى تأثريه يف تفكري اآلخرين وهو  :الكياسة-3-1-1-4

و اللباقة مها  الفصاحةف ؛االستياءو ما يتطلب قدرا من الدقة و الكياسة فالغلظة تولد دائما االمتعاض

  .التفاهم و التعاون أساس

يتضمن نشاط العالقات العامة باألفراد واجلماعات ومن أهداف هذا  :اإلتـزان-3-1-1-5

و أحد مكونات وكسب التأييد وخلق انطباع طيب عند اجلمهور و االتزان ه االتصال حتقيق التفاهم،

جال العالقات العامة على مواجهة املشكالت يف هدوء باإلضافة إىل انه يساعد ر ،هذا االنطباع الطيب

  .و اختاذ السياسات احلكيمة اليت تؤدي إىل التغلب عليها

كانت وظيفة العالقات العامة هي حتقيق التفاهم عن طريق  ذاإ: االهتمام باآلخرين -3-1-1-6

 لكيحمبا لالندماج معهم  الغري،م ذه الوظيفة مقبال على ئفمن احملتم أن يكون القا باآلخريناالتصال 

  .يتعرف على طريقة تفكريهم وأساليب التأثري فيهم

  .العالقات العامة عملية مستمرة لبيع األفكار إىل اآلخرين و التأثري فيهم :احلـماس -3-1-1-7

فال بد  أفكارهماهلدف من التأثري يف اآلخرين يتضمن تغيري  أنحيث  :ستمالةاإل -3-1-1-8

حيلل  ن وعليه أ ،اليت يعرب عنها لألفكاريكون قادرا على استمالة الغري  أنلرجل العالقات العامة 

  .1ويكشف ما فيها من ثغرات قبل أن يقدم أفكاره بطريقة مقنعة املعارضةوجهات النظر 

                                                            
  .54-53ص ص ،1984الكتب،القاهرة، عامل  ،)البنوك و شركات التأمني(العالقات العامة يف املنشآت املالية علي عجوه، -  1
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يكون  ال مكان للدجل أو الشعوذة يف العالقات العامة وهلذا ال بد أن: االستقامة -3-1-1-9

  .رجل العالقات العامة أيضا مهذبا خملصا للوظيفة الن جناحه رهن بثقة املتعاملني فيه

 من املطالب األساسية يف رجل العالقات :الشجاعة يف مواجهة الرئيس بأخطائه -3-1-1-10

 يصبح مستعصيا، األخطاءفان عالج املشكالت الناجتة عن هذه  ،العامة عن مواجهة رئيسه بأخطائه

 أنتابع ال يعرف إال  إىلويتحول  أخطائهسوءا عندما يداهن املدير رئيسه ويدافع عن  األمرويزداد 

  .يقول نعم دائما لكل ما يصدر عن هذا الرئيس

وهي القدرة على النظر إىل األمور نظرة جمردة عن الذات و التوصيات  :املوضوعية -3-1-1-11

مصدرها الشخص نفسه وعدم التحيز ألي فريق على  املطروحة والتعرف على العيوب حىت ولو كان

  .حساب اآلخرين

ار يف مواجهة العالقات العامة وظيفة خالقة تعتمد على االبتك :اخليال اخلصب -3-1-1-12

التغلب على اآلراء املعارضة أو كسب فئات قدرة رجل العالقات العامة على املشكالت اجلديدة و

تساعد على وضع احللول املناسبة  ؟...ما ميكن أن حيدث إذا: اإلجابة الصحيحة عن هذا السؤال

  .1للمشكالت املطروحة

  :املؤهالت االتصالية-3-1-2

  :وهي ضرورية لسببني :القدرة على القراءة-

 .لومات املطلوبة من املصادر املطبوعة أو اخلطيةاحلصول على املع •

  .أفكارهالعبارات املعربة عن و كون قادرا على استعمال الكلماتلكي يعرف اللغة متاما حىت ي •

تتضمن مهارة االستماع اليقظة التامة ملا يقال وفهمه و القدرة على توجيه األسئلة  :االستماع-

  .الصحيحة سواء كان ذلك يف استطالع لآلراء أو توجيه املناقشة

العامة، ينبغي توافرها يف املشتغلني بالعالقات  اليتالقدرة على الكتابة من أهم اخلصائص  :الكتابة-

 ،الكلمات الغربيةطلحات املعقدة واملقنعة املفرودة اخلالية من املصالواضحة ووإمنا القصد الكتابة 

                                                            
  .55- 54ص ص،املرجع نفسه ،على عجوه -  1
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أي شيء آخر يعوق هذا النقل مرفوض يف و األحداثواملعلومات و األفكارفالكتابة وظيفتها نقل 

  .العالقات العامة

اجلماعة مع أمهية القدرة على الكتابة يف القدرة على التحدث إىل األفراد وتتساوى أمهية  :التخاطب-

قي املنط اجلاذب وهي ال تعين اخلطابة باملفهوم األديب بقدر ما تعىن احلديث ؛لعالقات العامةجمال ا

مجاعة صغرية أو  أو التأثري يف آراء املستمعني سواء كانوا مجهورا كبريااملفهوم لنقل أفكار املتحدث و

  .أفراد قالئل

و املعارض  باإلضافة إىل الوسائل املطبوعة األفالم يسـتخدم رجـال العالقات العامة :احلس الفين-

ون وهذا حيتم زيليفالتيو والشرائح املصورة وكذلك وسائل االتصال العامة يف الراد الداخلية  اإلذاعةو

لكي يتحقق االستخدام األمثل لكل نوع ذه الوسائل والفروق الفنية بينها أن يعرفوا خصائص هعليهم 

  .يف اال املناسب له

 ،االقتصاد ،الرياضية اإلدارة ،االجتماعوعلم  ،فسعلم الن ،مثل الداللة :يد من العلوماإلملام بالعد-

  .1اإلحصاءمناهج البحث و التاريخ، السياسة،

  :تتمثل يف :اإلدارية أو الوظيفية املؤهالت -3-1-3

 امةالصر إىلحتتاج مهمات العالقات العامة  :)القدرة على مواجهة الصعاب(املطاولة  -3-1-3-1

املرونة ستجابة املناسبة واإلكذلك قبول التعارض يف املواقف وورباطة اجلأش يف مواجهة اآلخرين و

 .خلق القناعة وجتديدهاجسور الثقة وفذ االجيابية لبناء املنا إجيادملواقفهم وحماولة 

) وصف الوظائف واختبار املهارات املناسبة له( :التنظيم القدرة على هيكلة العمل -3-1-3-2

 األدوار أداءسرعة البديهة و الصيغ التنظيمية املرنة ملعاجلة اخللل يف  إىلحيتاج رجل العالقات العامة 

العاملني وتقترن بصفة التنظيم عادة على التوثيق  الوظيفية بصيغ عضوية مرنة قادرة على حتريك

 .وحتديث املعلومات 

إذ ): القدرة على حتديد البدائل واختيار املناسب منها(صنع القرارات واختاذها  -3-3- 3-1

 وذلك ،وخباصة يف وضع القرارات واختاذهاتتطلب وظائف العالقات العامة مهارات إدارية مناسبة 

                                                            
  .56ص.على عجوه، املرجع السابق -  1



  إدارة العالقات العامة ماهيتها ووظائفها ومجهورها الفصل األول                                      

 

32 
 

املتناهية الختيار البدائل يف وظيفة العالقات العامة و على الرغم من ولسبب يسري هو احلاجة املستمرة 

وخياصه  احلامسة يف إدارة العالقات العامة،عد من املؤهالت الضرورية وكون هذا املؤهل عاما غري أنه ي

 .أن رجل العالقات يشارك يف صنع القرارات يف املستويات اإلدارية العليا

يتطلب العمل اإلداري يف العالقات العامة :مع املفاهيم اإلدارية القدرة على التعامل-3-1-3-4

تواصال تواصال يوميا مع الشؤون اإلدارية ألن بناء لغة مشتركة معهم يفرض إدراكا جيدا لكل 

املفاهيم اإلدارية مبا يضمن لرجل العالقات العامة مرونة عالية يف التعامل االجيايب والفعال مع مجاهري 

  .1تلفةاإلدارة املخ

بني مارستون يف تعريفه للعالقات العامة بأا نشاط إداري يقوم على   :العالقات العامة دورة -3-2

أجزائها مبصلحة اجلمهور وتنفيذ عمل ليل سلوكه وربط سياسات املنشأة وتقييم اجلمهور وحت

يث يتضح من هذا التعريف أن العالقات ح ،2 لكسب مفهوم اجلمهور للمنشأة وقبوله ا) واتصال(

  3دورة العالقات العامة ):2(الشكل رقم . املوضحالعامة دورة خاصة ا ميكن تطويرها بالشكل 

  

  

  

  

  

  

املقدم دورة العالقات العامة يف منشآت االعمال من حيث ايصال املعلومات عن  )2(رقم  يبني الشكل

  .اليت تنتهجها لصاحل اجلمهورأهداف املنشأة عن خمتلف املواقف والسلوكات 

                                                            
، املوصل ، دار احلكمة للطباعة و العالقات العامة املفاهيم و التطبيقاتحممد حريب حسن، حممد عيد حسن ،حسني ذنوب البياتى، -  1

  .126- 125،ص ص1991النشر ،
  .34، ص1999، دار الرضا للنشر سوريا ،و التسويق وفن التعامل مع الزبائن الدعايةحنا بللوز،  -  2
  .29،ص1998،دار املسري للنشر و التوزيع،عمان ،العالقات العامة  مجيل خلضر حلمد خضر، -  3

إيصال المعلومات عن تلك 
  المواقف إلى

تقييم مواقف الجماهير 
من قبل رجال العالقات 
 العامة في المنشأة

مواقف محددة 
 تجاه المنشأة

جماهير المنشأة 
 فتنشأ لديها

نشوة التفهم 
 لدى

وتسعى إلى إيصال 
المعلومات عن سياسات 
المنشأة  إلى جماهيرها 

 مما يؤدي إلى

تتبنى مصلحة 
الجمهور بوضع 
المالئمة السياسات

إلدارة في منشأة ا
 األعمال

 دورة العالقات العامة
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  :وظائف العالقات العامة-3-3

يف حبث هلا مثانية وظائف أساسية ملهنة العالقات  )PR.SA(كية للعالقات العامة يمرحددت اجلمعية األ

  :1العامة على النحو التايل

البيانات املوجهة إىل اإلعالم اخلارجي، و مقاالت للمجالت املهتمة بنشاط  :كتابة التقارير-1

  .املنظمة

 بات املوجهة إىل كل فرد منااخلطاملسامهني، لصحفية وتقارير او : حترير النشارات العمالية -2

 .أفراد املؤسسة و اجلماهري اخلارجية

 .التلفزيون، وكذلك االت و املالحق األسبوعيةبالصحافة و الراديو، و :االتصال-3

تنظيم الزيارات و واملعارض، ،اصة كاحلفالتمن خالل األحداث اخل :حتسني صورة املؤسسة-4

ورعاية املسابقات وتنظيم  ،اخلاصةت يف املناسبات العامة أو وإقامة االحتفاال ،وتقدمي التسهيالت

وتقدمي اهلدايا التذكارية و إنتاج أفالم عن املنظمة باإلضافة إىل غريها من  ،العالقات مع الضيوف

 . والوسائل البصرية األخرى كالشرائح وشرائط الفيدي

 ،من خالل لقاءات وإعداد خطب للغري إليهاوالتحدث  :مواجهة اجلماعات املختلفة-5

 .وتقدمي املتحدثني يف احلفالت و االجتماعات تحدث باسم املؤسسة،وختصيص م

و الكتيبات و التقارير اخلاصة ومواد االتصال املصورة و دوريات املؤسسة النشرات : إنتاج-6

  .وإخراجها على حنو فن يتفق مع الذوق العام

  

  

  

  
                                                            

  .19-18علي عجوة، مرجع سابق، ص ص-  1
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  للعالقات العامة اإلداريةمتثل جوهر العملية  :الصورة الذهنية للمنظمة-4

  : لمنظمةلماهية الصورة الذهنية -4-1

 Corporateالصورة الذهنية للمنظمة Harold H. Marquis ”هارولد ماركس”يعرف    

Image  Management ا هي إمجايل االنطباهي ”و ،عات الذاتية للجماهري عن املنظمةبأ

املنظمة وهي انطباعات عقلية غري ملموسة من فرد إىل آخر،  نإمجايل االنطباعات الذاتية للجماهري ع

ع اجلماهري وعالقتها مع اتمع وتعامالا م ،ماهري بتأثري ما تقدمه من منتجاتوعالقاا مع اجل

واستثماراا يف النواحي االجتماعية ومظهرها اإلداري وتندمج تلك االنطباعات الفردية وتتوحد 

  .1الكلية للمنظمة لتكوين الصورة الذهنية

هي انطباعات ” :فه للصورة الذهنية للمنظمة بقولهتعري Harold Kerzner”كريزنر”ويقدم   

وتتميز  ،آخر إىلولذا فهي ختتلف من فرد  ذاتية يف عقول األفراد هلا أبعادها ومظاهرها املتعددة،

  .2باملرونة والديناميكية، وتتغري بتأثري عوامل متعددة من وقت إىل آخر

بأا االنطباعات و املدركات الكلية للجماهري املتعددة "الصورة الذهنية  Games Grayويعرف    

 ،3"وتشكل هذه االنطباعات مواقف مجاهري املنظمة الداخلية و اخلارجية جتاهها للمنظمة جتاه أعماهلا،

خالل التجارب املباشرة ويشري علي عجوة إىل أن الصورة الذهنية هي الناتج النهائي لالنطباعات من 

  .4أو غري املباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واجتاهام وعقائدهم

  :مسات الصورة الذهنية للمنظمة الرياضية-4-2

الصورة الذهنية للمنظمة الرياضية هي انطباعات عقلية ذاتية تتكون يف أذهان األفراد أو  -

 .                    اجتاهات ومواقفهم وإحكامهم جتاه املنظمة لاجلماعات، وتشك

                                                            
1 ‐Lars T.Christensen. Soren Askegaard .Corporate Identity And Corporate Image 
Revisited‐A Semiotic Prespective .EUROPEAN Journal Of 
Markeeting.VOL.35.No.3.2001.P.292. 
2 ‐Harold Azaleas. Kim Yangwood. Mary A.  Moffitt; Institutional  Image. An 
International Journal of Communication.VOL.16.n4.2001;p205. 
3 ‐James Gary . Managing the Corporate Image: The Key To Public Trust. Westport 
.Greenwood Press .1986.P20. 

  .10، ص1984، القاهرة، عامل الكتب، العالقات العامة و الصورة الذهنيةعلي عجوة، -  4
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املستمر مع  لللتغيري، والتفاع ةالصورة الذهنية للمنظمة الرياضية تتسم بالديناميكية، والقابلي -

كما  ،أو باملنظمات املنافسة هلا املتغريات الذاتية لألفراد،أو تلك اخلاصة باملنظمة نفسها،

 .املتغريات اتمعية املختلفةتتفاعل مع 

الصورة الذهنية للمنظمة الرياضية متثل تقدميا عقليا لكل ما يتعلق باملنظمة للجمهور سواء كان  -

 ).صورة اإلدارة الرياضية(هذا التقدمي جزئيا لبعض عناصر املنظمة 

الصورة وهي بذلك ختتلف عن  الصورة الذهنية للمنظمة الرياضية مقصودة وخمطط هلا بعناية، -

وتعتمد على برامج )أيا كان مصدرها(النمطية اليت يكوا األفراد بناء على معلومات خاطئة

 .إعالمية مدروسة

وميكن  ،اس باستخدام أساليب البحث العلميالصورة الذهنية للمنظمة الرياضية قابلة للقي -

سواء  اعليهوحتديد أية تغريات تطرأ  ،يعة الصورة املتكونة لدى اجلمهورالتعرف على طب

  .كانت سلبية أو إجيابية

  :وصورا الذهنية وهويتها،املنظمة، العالقة بني شخصية -4-3

اهتمت أدبيات العالقات العامة بتحديد الروابط بني عدة مفاهيم ذات عالقة وثيقة مبفهوم الصورة 

  :1الذهنية وهي

  Corporate personality.  شخصية املنظمة •

  .Corporate Identity     هوية املنظمة •

  .Corporate Reputationمسعة املنظمة      •

     Corporate Image .صورة املنظمة •

  

  

  

                                                            
1 ‐JOHN m .t .Balmer, Corporate Branding And Corporate Marketing; Seeing Through 
The Foy, European Journal Of Marketing,Vol.35,N.3‐4,2001,Pp248‐291. 
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  :هذه املفاهيم، مقدما تعريفات إجرائية هلا على النحو املوضح باجلدول التايل balmerوقد شرح 

  1العالقة بني شخصية وهوية ومسعة و الصورة الذهنية للمنظمة ):1(اجلدول رقم

  تفسريات إجرائية للمفهوم أسئلة ترمجة املفهوم
 أدائها، طبيعة عمل املنظمة ماذا حنن ؟  هوية املنظمة

  .تارخيهاو استراتيجياا
الثقافة التنظيمية املهيمنة على  من حنن؟  شخصية املنظمة

وتعامالت  كل إدارات املنظمة،
  .العاملني ا بعضهم البعض

املنسوبةما هي الصفات  مسعة املنظمة
  للمنظمة؟

ما االنطباعات الثابتة عن 
اجلماعات  املنظمة لدى األفراد،
  آو الرأي العام

ما هي االنطباعات احلالية  الصورة الذهنية للمنظمة
  للجمهور عن املنظمة؟

ما املدركات العقلية احلالية عن 
اجلماعات  املنظمة لدى األفراد،

  الرأي العامو
  

مصطلح معناه االجرائي جييب عن السؤال الذي ميكن ان يطرح حول ماهية يبني اجلدول أن لكل 

وميكن من فهم خمتلف التخمينات عن ذلك  .املنظمة، وعلى نوع الصلة املوجودة بينها وبني اجلمهور

  .الكيان املنظم

  

  

  

  

                                                            
1‐Ibid .P. 292.  
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  ) (The Corporate Management Process:عملية إدارة الصورة الذهنية-4-4

يوضح مراحل عملـية إدارة  1998منوذجا تطبيقيا عام SHETT and Abratt  وضع الباحثان 

  1:الصورة الذهنية للمنظمة وذلك على النحو املوضح بالشكل التايل

  للمنظمة مراحل عملية إدارة الصورة الذهنية ):3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

    رد الفعل  

  

موعة اإلجراءات ن هناك مقاربة فلسفية بني ما وجدت إلجله املنظمة وجمأ )3(رقم يبني الشكل 

  .التأثري لكل طرف يف هذه العملية االدارية مبدأامليدانية اليت تقوم ا مع مجهورها وفق 

  

                                                            
1- Russell Abratt. Thabiso Nsenki Mofokeng. Development and Management Of 

Corporate Image, European Journal Of Marketing, Vol.35, N.3‐4, 2001, P395. 

المنظمةفلسفة   

القيم األساسية لثقافة 
 المنظمة

 اإلدارة اإلستراتيجية

 رسالة المنظمة

 أهداف العمل

 تحديد اإلستراتيجية

 تنفيذ اإلستراتيجية

األهداف 
اإلستراتيجية لخطة 
 اتصاالت المنظمة

 

األهداف الوظيفية 
 لالتصاالت

 

إنشاء وتطوير بناء 
تصوري ونظم 

 للعمل

  المتعاملين 

  )العمالء(

  

  مجموعات

  الضغط

  

  وسائل

  اإلعالم 

  

  

  

  جماهير

             
  المنظمة

 

 

 

 

المصالح    

 المشترآة

للصورة 
 الذهنية

لـرد  الفع
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  :1الصورة الذهنية للمنظمة تتكون خالل ثالث مراحل أساسية هي أنويرى كذلك 

هي مرحلة تشكيل شخصية املنظمة وهي تقدم فرصة لإلدارة لتنمية فلسفة  :املرحلة األوىل-1

اجلزء األساسي و ،بدورها ثقافة املنظمةكل و اليت تش ،ليت تدمج القيم األساسية للمنظمةللمنظمة و ا

الثاين من عملية إدارة الصورة الذهنية للمنظمة يتضمن تلك األنشطة املصممة للتأثري يف اإلدارة 

) الكلية(النهائية  األهدافتضع  أن رسالة املنظمة واضحة فإن اإلدارة اطاملاإلستراتيجية للمنظمة 

 .للعمل

 Corporateية املنظمة  هي مرحلة هو :املرحلة الثانية-2 Identity  حتديد األهداف هي عملية

 تو هنا تربز فلسفة االتصاال ،ناءا على  األهداف الكلية ملنظمةب دو اليت تتحد ،االتصالية للمنظمة

       مثلما تنشأ القضايا و املوضوعات اليت جيب على املنظمة أن تم باحلديث حوهلا أي ماذا تقول؟

ل معها؟ من خالل بعض أي كيف يتم التعام املعلومات اليت جيب نقلها ؟ كيف يتم قوهلا ؟ما كمية 

 Imageحبوث الصورة  :الوظائف مثل Research ،   املسح البيئيEnvironnemental 

scanning، مراقبة للقضايا االجتماعية و السياسيةpolitical  monitoring-socio 

 Mediaالعالقات مع وسائل اإلعالم  LIAISON،  وجيب أيضا تقدمي تقرير سنوي حو النشاط

 .اإلعالين للمنظمة

 Corporateهي مرحلة صورة املنظمة   :املرحلة الثالثة-3 Image    وتعترب صورة املنظمة   

حيث تتشكل خربات مجاهري املنظمة  وبني املنظمة،نقطة لاللتقاء و التداخل بني اجلماهري املتعددة 

  .)3(الشكل  خمرجات النظم اإلدارية املتعددة كما هو موضح بالنموذجاملتنوعة بواسطة 

  :عملية تشكيل الصورة الذهنية للمنظمة-4-5

عملية تشكيل الصورة الذهنية للمنظمة عملية معقدة ،فمن التحديات األساسية اليت تواجه املنظمات 

املعاصرة ايار احلدود و الفواصل بني وظائفها الداخلية وعالقاا اخلارجية  حيث تتشابك العالقات 

                                                            
1 ‐IBID, Pp368‐386. 
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ية اإلدارة العليا يف العمل الداخلية و اخلارجية للمنظمة يف املمارسات اليومية ألعضائها وتوجه إستراتيج

تشكل الثقافة التنظيمية اليت حتكم الل ما تنقله هلم من فلسفة العمل أداء كل إدارات املنظمة فمن خ

عمل أعضاء املنظمة من ناحية كما أا حتكم مضمون الرسائل االتصالية اليت توجهها العاقات العامة 

ليت تأثر على صورة املنظمة ا، و)موزعني- لكني مسته -موردين (مة إىل اجلماهري اخلارجية للمنظ

  .الذهنية لديهم 

هذه  أعماهلا، فلسفتها، ،تصالية حتمل معلومات عن املنظمةإوينقل جهاز العالقات العامة رسائل 

ارجية املعلومات تتضمن السياق الرمزي الذي يعكس اهلوية الذاتية للمنظمة و اليت تأثر يف اجلماهري اخل

وتصدر عن هذه  ،هنية للمنظمة لديهمذتساهم يف تشكيل الصورة الو ،ك املعلوماتاملستقبلة لتل

هناك عملية  أن أي داخل املنظمة،اجلماهري ردود أفعال تعود للتأثري من جانبها على نظام وثقافة العمل 

ومن اجلماهري على املنظمة ويتضح ذلك من الشكل  تأثري وتأثر متبادل من املنظمة على اجلماهري،

   1:التايل

 منوذج للعالقة بني فلسفة وثقافة املنظمة وصورا الذهنية):4(لشكل ا

  فلسفة اإلدارة العليا                                    

  

 السياق اخلارجي                     السياق الداخلي  

                                                            
1‐Majken Schulty and Mary Hatch: Relations Between Organizational Culture 
.Identity And Image. European Journal Of Marketing, Vol.31, N.516, 1997, Pp356‐365.   

 

 

خبرات الجمهور الخارجي

 الثقافة التنظيمية   

 

 خبرات الجمهور الداخلي

 هوية المنظمة
الصورة الذهنية 

 للمنظمة
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وبني صورا الذهنية لدى  ،لسفة املنظمة وثقافتها التنظيميةالعالقة بني ف )4(رقم الشكل  وضحي

وماذا تفعل؟ فرأيت قيادة املنظمة يتم  ظمة؟مجاهريها، وتوضح لنا كيف يفسر اآلخرون ماهية املن

 ،بالتايل تؤثر على رؤيتهم للمنظمةتفسريها للعاملني ا من خالل األنشطة االتصالية املختلفة معهم،و

وهم من جانب آخر يعكسون األفكار واآلراء اليت تشكل ثقافة املنظمة يف تعامالم الرمسية وغري 

ا الذين يكونون من خربام الشخصية املباشرة يف تعاملهم مع املنظمة الرمسية مع اجلماهري اخلارجية هل

وتساهم الرسائل االتصالية الصادرة عن املنظمة مصدرا آخر النطباعات اجلماهري عن  صورة جزئية هلا،

وتساهم يف تشكيل معامل  ،و البيانات اخلربية هوية املنظمة املنظمة حيث حتمل إعالنات املنظمة،

  .1الذهنية للمنظمة من جديد يف عملية تأثري وتأثر متبادلالصورة 

  :اجلماهري و العالقات العامة-5

وفئات اجلمهور تتعامل العالقات العامة مع عدة مجاهري حيث تكون إدارة العالقات العامة طرفا أول 

من فئات خمتلفة فجمهور املنظمة يتألف  ،العالقات العامة نشاط ذو اجتاهنيفإدارة  ،املختلفة طرفا آخر

من اجلماهري تتميز كل فئة بأهداف ورغبات وحاجات وأذواق وقدرات هلا تأثري متفاوت على 

تكون فقد يطلق على كل فئة من اجلماهري مجهورا ومن مث  نشاطات ووظائف املنظمات فكريا وماديا،

فاجلمهور اصطالحا  ،ن لكل قطاع أو نشاط مجهوره اخلاصوتبعا لذلك فإ ،يف جمموعها مجاهري املنظمة

فئة أو مجاعة معنية من الناس تتميز عن غريها خبصائص أو صفات خاصة ويشترك أفرادها يف  إىليشري 

وفقا ألهدافهم وحاجام لذلك يالحظ أن للمنظمة عدة مجاهري تتعامل معهم  صفات وروابط معينة،

  .ورغبام

دراسته للتأثري يف  العالقات العامة من خاللان اجلمهور هو األساس املهم الذي ترتكز عليه نشاط  

وهناك من  فانه باإلمكان التأثري يف اجلمهور العام؛ ،من خالل التأثري يف فئات اجلمهورف ،فئات اجلمهور

  .يرى أن اجلمهور هو كل شخص له عالقة وروابط باملنظمة ويتأثر ا وباملقابل تتأثر املنظمة بآرائه

  

  

                                                            
1 ‐ IBID, P363. 
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  :اجلماهري ويوضح الشكل التايل هذه

1مجاهري املنظمة ):5(الشكل رقم   

 

 

 

 

 

  

حيث تساعد البيئة وما فيها من عناصر  ،االجتماعية و الثقافية بعوامل عدة منها العوامل يتأثرفالفرد 

ولذلك خيتلف األفراد بعضهم  وقيم واجتاهات وعادات وتقاليد وأعراف سلوكية يف تشكيل شخصيته،

وكذلك احلال بالنسبة للجماعة فهي ختضع  ،الدوافع والسلوك وطرق التفكريو عن بعض يف امليول

 يففالعوامل اليت تساعد  ،المح شخصيتها واجتاهاا وميوهلاملؤثرات وعوامل تساعد على حتديد م

فهي تلك العوامل اليت أيضا تساعد يف تكوين مالمح شخصية  ،تكوين سلوكيات واجتاهات األفراد

  .2اجلماعة وميوهلا واجتاهاا

  

  

  

  

  

                                                            
  .230، ص2008األردن، ، ن، عما4ط،وممارسات مالعالقات العامة، مفاهي محفوظ جودة، -  1
  .230ص .المرجع نفسه - 2

المنظمة

 الموردون
الموظفون

 وسائل اإلعالم العمالء المجتمع المحلي

 الحكومة

 النقابات
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  :خصائص اجلماهري -5-1

  :1يتصف اجلمهور باخلصائص التالية

 .يتشكل اجلمهور من خمتلف األفراد -1

 .اجلمهور أن مجيع األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض ال يعين تشكيل -2

أن تكوين اجلمهور ال يعين أن مجيع األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض بل يقتصر التفاعل  -3

 .على فئات حمددة من اجلمهور

نتيجة لتكوين اجلمهور على أساس من املصاحل و املنافع فهو،ال يتصف بدرجة عالية من  -4

فهو يتشكل  ال مبوجبه عادات وقيم وأمناط سلوكية حتدد اجتاهاته ورغباته،التنظيم و التنسيق و

 .يف فترة معينة نتيجة ملصاحل مشتركة وقد يكون االرتباط معنويا بالدرجة األوىل

  :أشكال اجلماهري -5-1-2

فهذه النشاطات  التخطيط املدروس،ة تتطلب درجة عالية من الوعي وإن نشاطات العالقات العام

فكل مجهور يتطلب  باختالف اجلماهري مما يزيد وظيفة العالقات العامة يف التعقيد والتشابك،ختتلف 

اجلماهري واجتاهاا وميوهلا ورغباا تتطلب القيام  أهدافا خمتلفا من العالقات العامة، فاختالف دور

اجلماهري فكل مجهور مطالبه ختتلف عن مطالب  ،دوات إعالمية لتلبية هذه األهدافبنشاطات وأ

األخرى من املنظمات و احلكومات الذي يتوجب على إدارة العالقات العامة العمل مبنهجية و ختصص 

ومهارات عالية لنقل مطالب كل مجهور للطرف اآلخر، وباملقابل عليها نقل أهداف وخطط 

افة ،كجلمهور يعين بذلكفا ونشاطات املنظمة إىل هذه اجلماهري مبا يف ذلك اجلمهور الداخلي؛

اموعات اليت ترى يف وجود وبقاء املنظمة حاجة ضرورية لتحقيق أهدافها وإشباع رغباا وحاجاا 

  :2وبذلك فإن مجهور املنظمة يتطلب اإلملام باجلوانب التالية وميوهلا؛

و املعرفة خبطط املنظمة وسياساا وتوجهاا وأهدافها وطرق العمل للوصول  اإلملامضرورة  -1

 .إليها

                                                            
  .230،ص2010، عمان ،)املفاهيم و األسس(أسس العالقات العامةموسى اللوزي،  -1
  .14،ص1990، مكتبة القاهرة احلديثة،)مبادئها وتطبيقاا(العالقات العامة حممد طلعت عيسى،  -  2
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 .العاملني يف املنظمة األفرادالثقة بكافة  -2

 .ضرورة توكيد جودة السلع و اخلدمات املنتجة -3

  .1حتقيق العدالة يف توزيع السلع و اخلدمات -4

وتشمل هذه اجلوانب اجلمهور الداخلي و اخلارجي للمنظمة،وهذا ما يعرف يف بعض أدبيات العالقات 

كما  ، األفراد العاملني داخل املنظمةمهور اخلاص ويعينأي أفراد اتمع و اجل العامة باجلمهور العام،

ميكن جتزئة اجلمهور اخلارجي إىل مجهور املوزعني و مجهور املوظفني و املمولون وشركات الرعاية 

  :وبذلك ميكن تقسيم اجلمهور إىل األشكال التالية .اخل....

اتمع مبختلف أنواعها و اليت حيث يتضمن هذا اجلمهور كل فئات  :اجلمهور العام-5-1-2-1

  :يكون هلا يف الغالب مصاحل يف بقاء واستمرارية املنظمة وهؤالء هم

 .املستهلكون-                       .املالك-                     .املوظفون-

 .األجهزة احلكومية-            .العمالء-                 .اتمع-

  .املنافسون-                   .املوزعون-

لذلك جيب أن  ومبعىن آخر هذا اجلمهور كل فئات اتمع املوجودة يف البيئة اخلارجية احمليطة باملنظمة؛

بفئاا املتعددة تدرجييا إىل أن تصل  ،سة تأثريها على اجلماهري الصغريةتبدأ إدارة العالقات العامة يف ممار

ألن هذا األسلوب يساعد على  ،اء الداخلي أو اخلارجي أو كالمهاسو الكلي،يف تأثريها إىل اجلمهور 

  .حل املشاكل بشكل تدرجيي

ويقصد بذلك تلك اجلماعات اليت تنتمي إىل املنظمة وقد تشمل  :جلمهور الداخليا-5-1-2-2

هري وهذا يسهل على إدارة العالقات العامة من خالل تصنيف اجلما هذه اجلماعات مجهور العاملني

   .ومن مث العمل على حل املشاكل املتعلقة م ،حتديدهم وحتديج حاجام ورغبامالوصول إليهم و

  :ويضمن هذا التصنيف مايلي

                                                            
  .231،صسابقموسى اللوزي ،مرجع  -  1
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 ،العمال، النوادي اجلمعيات اخلرييةاحتادات  وتشمل :اجلماعات ذات التوجه إىل الداخل -1

ظمة و املنتمني إىل العاملني داخل املنوختاطب هذه اجلماعات املنظمات رغبة يف احلفاظ على مصاحل 

 مثل املسامهني، للعمل على إشباع حاجام ورغبام، من خالل خماطبة املنظمة، ،هذه اجلماعات

 .املؤسسني

ويقصد بذلك العاملون وما يواجهونه من مشاكل داخل  :اجلماعة العامة داخل املنظمة -2

دارة تركز على عنصر االنتاج دون االهتمام ففي ظل مراحل الفكر الكالسيكي،كانت اإل املنظمة،

شددت على اإلدارة بضرورة االهتمام باجلوانب اإلنسانية  حباجات العاملني أو مطالبهم أو حقوقهم،

وقد ساعد هذا التغيري يف توجه اإلدارة  للعاملني وإعطائهم حقوقهم وامتيازام وإشباع حاجام،

  :مايلي

عمل فيما يتعلق بعدد ساعات و القوانني املنظمة ألمور ال ةنظمزيادة وعي اجلماهري وظهور األ-

 .و التعويضات و احلوافز وكذلك األجور وضرورة توافر بيئة عمل سليمة ،العمل

 .زيادة وعي العاملني حبقوقهم وامتيازام -

إن ف امل وتطور العلم يف جماالت عديدةاليت تناولت اإلنسان الع :مسامهات األحباث و الدراسات -3

لذلك فنجاح إدارة العالقات  كسب ثقة اجلمهور تعترب من أولويات عمل إدارة العالقات العامة،

فعدم إشباع حاجام  حيث ميثل هؤالء وجه املنظمة، أوال يف مجهور العاملني يف الداخل، يبدأ العامة،

 وعالقاا العامة وأهدافها وتوجهاا وكل ما يتعلق ا، ةيؤدي إىل تشكيل اجتاهات سلبية حنو املنظم

من خالل عالقام االجتماعية  ألن كافة العاملني بكل مستويام يؤثرون يف مسعة وأهداف املنظمة،

كذلك على إدارة العالقات العامة إذا رغبت يف حتقيق أهدافها أن تعمل على  مع اجلمهور اخلارجي،

  .1ليكسب ثقة اجلمهور الداخ

  

  

                                                            
1                    دار اليازوري العلمية للنشر  ،)بني النظري والتطبيقي(أسس العالقات العامة  عبد الناصر جرادات ولبنا الشامي، -  
  .157ص ،2008األردن، عمان، التوزيع،و
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  :خالصة

أهدافها قتضي املعرفة الصحيحة بغاياا واملنظمات الرياضية تإن ممارسة العالقات العامة يف    

ومنطلقاا الفكرية اليت متكن من حتقيق معاملة حسنة مع اجلمهور الرياضي وكافة املتعاملني اخلارجيني 

للحصول على تفسريات موضوعية عن مشاكله ية انطالقا من معرفة احتياجاته ومع اإلدارة الرياض

ظمات الرياضية سلوكه اجتاهها ورأيه يف نشاطها فهي بذلك تعمل على تقليص الفجوة بني املن

تناولنا يف هذا الفصل ماهية العالقات العامة و أمهيتها و ووظائفها و الشكل  حيث.ومجهورها اخلارجي

قعها داخل اهليكل التنظيمي، كما تناولنا السمات وبيان أمهية مو التنظيمي هلا داخل املنظمة الرياضية،

للصورة الذهنية اليت تتكون لدى  ماهية و املهارات  الواجب توافرها يف رجل العالقات العامة، و

الذي حبثنا يف  اجلماهري وكيفية بناءها وإدارا و اليت تعترب حلقة الوصل بني اإلدارة الرياضية واجلمهور

  .مكوناته و أشكاله
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  :الرياضية إلدارةا-1

  :ديـتـمه

ولعل ما  الرياضيني إال يف اآلونة األخرية،إن اإلدارة الرياضية من ااالت اليت مل حتظ باهتمام الكتاب       
كتب فيها باختالف وجهات نظر الكتاب جاء ليفسر مدى احلاجة إىل تنوع وتباين روافد نظرية اإلدارة يف 

وعلى الرغم من التباين الشديد بني ما كتب من زاوية  .الرياضيهذا اال وظهور مدارس للفكر اإلداري 
فإن ما نشر حىت اآلن هو دعم ألمهية . املستخدم  العملية اإلدارية واملوضوعات اليت يتم التركيز عليها واملنهج

وقواعد تتأسس عليها العملية اإلدارية يف اال الرياضي باختالف منظماته وتأكيد على ضرورة وجود أصول 
، وأن حتسني األداء اإلداري من أهم عوامل كل ال ينفصل إدارة رياضية واعية مؤمنة بأن اإلدارة جزء من

وتنطلق نظرية اإلدارة أساسا من إفادات علمية متنوعة ملختلف العلوم .قيق أهدافه جناح هذا الكل يف حت
ء حيث سامهت هذه العلوم بشكل كبري مباشر يف بنا .إخل.... ة واالجتماعية والنفسية السياسية واالقتصادي

وجهات نظر العلماء  اإلدارة تأثريا مباشر يف اختالف ج، وقد يكون لتنوع مناهالكيان اإلداري تنظريا وتطبيقا
يف التعريف ا وحتديد مفهومها، إال أنه ميكن القول بأن من أهم أسباب هذا االختالف هو حداثة علم 

  .اإلدارة بصفة عامة وحداثته يف اال الرياضي بصفة خاصة 

 :اإلدارة تعريف -1-1

 ؟اإلدارة علم وفن معا هلل كبري يف الفكر اإلداري حول طبيعة اإلدارة هل هي علم ؟ أم فن ؟ ايوجد جد

، وذلك مثل واملعارف اليت ميكن دراستهافهي علم ألن هلا إطار فكري حيتوي على جمموعة من املعلومات 

، كما أا فن ألن ممارسة اإلدارة بنجاح يعتمد على القدرات ، وعالقات السلطة وحنوهامبادئ التنظيم

ة القدرات واملهارات جتل مستوى النجاح يف ممارس، وهذه واملهارات املرتبطة بشخص املدير الشخصية

هو وجود العديد من املدارس واجلامعات  والدليل على كون اإلدارة علم .اإلدارة خيتلف من مدير إىل آخر

حصل عليها الدارسون يف اإلدارة تدارة يف خمتلف جماالا كما أن الدرجات العلمية اليت ياليت تقوم بتدريس اإل

أنه على الرغم : والدليل على كوا فن . شأا شأن العلوم األخرى  الدراسيةاملستويات  وصلت إىل أعلى

يف اإلدارة فال ميكن أن تدعى أية جهة علمية مهما كانت املستويات الدراسية ووجود درجات من تعدد 

خصصات اليت يكمن واحملامني وغريها من الت واألطباءعلى ختريج مديرين كما هو احلال يف املهندسني قدرا 

ة الفن يف اإلدارة ال تزال أقوى منها يف وهذا يؤكد أن مس ،نامج دراسي معنيإعداد كل منها من خالل بر

   :وذلك لألسباب التاليةالعديد من ااالت العلمية 
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العملية دراسة ن اإلدارة مرتبطة باإلنسان وهو عنصر معقد التركيب متغري املزاج مما جيعل من إخضاعه للأ* 

 .أمرا بالغ الصعوبة

إن إجراء التجارب العلمية يف اإلدارة ليست بنفس الدرجة من الدقة والتحكم كما هو احلال يف العلوم * 

 .الطبيعية

أن اإلدارة ال تزال تعتمد على أساليب وطرق يصعب إخضاعها للمفهوم العلمي التجرييب وذلك مثل * 

 . احلدس والتقدير والتنبؤ باملستقبل

ولذلك فإن اإلدارة ميكن تصنيفها ضمن جمموعة العلوم االجتماعية اليت تقوم على دراسة السلوك اإلنساين من 
دارة كنشاط ذهين رافق اإلنسان منذ اخلليقة يف كافة أنشطة احلياتية إلا. 1جوانبه املختلفة وهي علم أيضا وفن

، ومازالت اإلدارة على بشكل أفضل درة على حتقيق أهدافهاوأعطى لتلك األنشطة وفق األشخاص الق
وإذ يبقى اال ، شطة وعالقته على خمتلف املستوياتمستوى الشخص الطبيعي تلعب دورا هاما يف تنظيم أن

األول واألخري لإلدارة هو اإلنسان يف عالقته مع نفسه ومع بيئته ملا خيدم أموره كإنسان يسعى إىل حتقيق 
  .خرينته الذاتية مبفرده أو مع اآلمصلح

أما ااالت األخرى لإلدارة فهي تتجلى يف دخول الشخص الطبيعي يف ارتباطات مجاعية دف أنشطتها إىل 
طة اليت يقوم ا حتقيق املصاحل الذاتية ألفراد تلك اجلماعة أو اموعات، واإلدارة ضرورة لتنظيم خمتلف األنش

تبعا لطبيعة النشاط اموعة، وأهم هذه ااالت ما اري ، وختتلف أمهية وحجم النشاط اإلدأفراد اموعة
  :يلي

مؤسسات الدولة من حكومية وعامة وخاصة ، سواء يتناول هذا اال كافة : اال الداخلي للدولة  
و رعاية  أكانت منظمات أعمال أو منظمات تعاونية أو خريية ، وهنا تربز أمهية اإلدارة يف تدبري اتمع

مصاحل أفراده وخلق روح التعاون يف ما بني أعضاء ذلك اتمع وإضافة صفة االستقرار والتقدم واحلضارة 
 عليها 
ويتضمن هذا اال كافة أنشطة الدولة مع اخلارج  سواء أكانت مثاليات : اال اخلارجي للدولة  

، ويعكس ول أو عالقاا مع  الدول األخرىالدتلك الدولة املعتمدة يف الدولة األخرى أو رعاياها يف تلك 

                                                            
   .41، ص 2002-2001، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، اإلدارة ،أمحد ماهر وآخرون -  1
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نشاط اإلدارة يف هذا اال يف تعزيز الروابط ومتتني العالقات مع الدول وهو ما يعرف حاليا بإدارة العالقات 
      .1الدولية

 

   :األخرى بالعلوم اإلدارة عالقة -2- 1

حيث أن كل علم أو معرفة تساهم يف تكوين شخصية املدير من  دارة وثيق الصلة بالعلوم األخرىعلم اإل
مجيع اجلوانب ويف جناحه يف ممارسته لعملية اإلدارة ومن الصعب حصر مجيع العلوم ذات الصلة باإلدارة 

  :ا صلة قوية ا، وذلك فيما يليولكن ميكن اإلشارة إىل أهم العلوم اليت هل

يف زيادة إحساس املدير بأمهية العائد والتكلفة سواء على املستوى يساهم علم االقتصاد  :علم االقتصاد.1
 .ذلك يف اختاذ القرارات اإلدارية القومي أو على مستوى املنظمة وأمهية

باره يساعد املدير يف فهم الشخصية اإلنسانية واجنح السبل يف التعامل مع العنصر البشري باعت :علم النفس.2
 .أهم عناصر العملية اإلدارية

يساعد املدير على فهم سلوك اجلماعات اإلنسانية وكيفية إدارا لنجاح على اعتبار : علم االجتماع.3
 .عات املشتركة يف حتقيق هدف مشتركاملنظومة جمموعة من اجلما

، ومدى ت املدخل الكمي يف اإلدارة بنجاحتساعد املدير يف االستفادة من تطبيقا :م الرياضياتعلو.4
 .من ذلك يف عملية اختاذ القرارات االستفادة

، لكن هل واجلغرافيا واحلاسب اآليل وغريهاوهكذا ميكن أن نتكلم عن علم القانون والتاريخ والسياسة 
يستطيع املدير أن يلم جبميع املعلومات واملعارف ؟ من غري املمكن أن يكون املدير ملما جبميع العلوم 

لك ينبغي أن يلم املدير إملاما عاما وكامال للمعلومات واملعارف اليت ، لذواملعارف ألن ذلك فوق طاقة البشر
، أما بالنسبة للمعلومات التخصصية فيمكن للمدير أن حيصل عليها من كنه من النجاح يف ممارسة اإلدارةمت

املستشارين املتخصصني على أن يكون املدير قادرا على استخدام هذه املهارات لالستفادة منها يف جناح 
   .2ممارسة العملية اإلدارية

  :اإلدارة يف جمال التربية البدنية و الرياضية -2

                                                            
  . 98، ص  2002، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،   تطور الفكر واألنشطة اإلدارية صبحي العتيي ، -  1
  .44 – 43 ص ، صمرجع سابق أمحد ماهر وآخرون، -  2
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اإلدارة عملية تتألف من عدة وظائف يؤدي تنفيذها إىل سري العمل وميكن النظر إليها على أا عملية ميكن 

ونظرا إىل بيئة العمل يف اال الرياضي املليئة باملثريات فإن  ؛1عن طريقها اجلمع بني املوارد املختلفة املتاحة

من أجل حتقيق األهداف الرامية ممارسة اإلداري لوظائفه األساسية تتطلب املزج بني اإلدارة كعلم وفن ومهنة 

دارة التنافسية؛ حيث تعمل اإلت الرياضة التروحيية،وإىل نشر فلسفة التربية البدنية و الرياضية يف ااال

الرياضية على هيكلة وتنظيم املمارسة القائمة على النشاط الرياضي من خالل استغالل مجيع املوارد  البشرية 

  .واملعرفية واملادية  واملكتسبات العلمية 

يتعلق بالنشاطات أو الوظائف احملددة اليت يقوم ا اإلداري الرياضي و اليت تتألف منها العملية  ما أما يف

فنجد أن الكتاب يتفقون على أا وظائف البد للمدير الرياضي القيام ا إال أم خيتلفون يف عدد اإلدارية 

  .هذه الوظائف وتطبيقاا ألن ذلك يعتمد على الكاتب وطريقة تصنيفه هلا

ولكن مع اختالف التسميات ونتيجة للبحوث و الدراسات  ،اإلدارة وإن مثة اتفاقا بني الكتاب على وظائف

  :هي 2وظائف اإلدارة مخسة عناصر''سيزر''املتواصلة فقد قسم 

        Planningالتخطيط -1

 Organizing        التنظيم -2

 Directorالتوجيه       -3

 Coordingالتنسيق        -4

 Controlling       الرقابة  -5

 

 

 

 

 

                                                            
  .216ص ،2000مركز الكتب األردين، عمان، ،6ط ،املفاهيم اإلدارية احلديثة سامل فؤاد الشيخ وآخرون، -  1
  .115،ص2004.مصر.الوفاء لطباعة و النشر، اإلسكندرية دار، اإلدارة التربوية أساسيات ،حممد حسن مسير -  2
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  :اإلدارية املشكلة -3

  :املشكلة اإلدارية حتليل- 1- 3
  :الدكتور مشس حتليل دقيقا عن املشكلة حيث شخصها يف املفاهيم التالية قدم
وهي حالة واقعية، تتجلى يف قصور النظام من القيام بوظيفته وحتقيق أهدافه، حتتاج إىل تشخيص  :املشكلة-

  .وحتليل وتتطلب حال ولكل مشكلة أعراضها وأسباا

وهي جمموعة الشروط و الظروف الداخلية و البيئة اليت يكون عليها النظام، ويف حالة وقوع مشكلة  :احلالة

  .1املشكلة–فإن احلالة و املشكلة تشكالن مع بعضهما البعض ما يسمى باحلالة 

وظائفه جمموعة من الشروط و الظروف اليت يكون عليها النظام و ال تتيح له إمكانية القيام ب :احلالة املشكلة-

  .على املستوى املطلوب لتحقيق أهدافه

  .يتمثل يف ظاهرة تنم عن خلل ما يف عمل النظام وهو نتيجة لسبب ما:عرض املشكلة-

فعل سلوكي لعنصر أو أكثر من عناصر النظام ،يؤدي إىل حدوث خلل ما يف عمل النظام  :سبب املشكلة-

  ).وقوع املشكلة(

املشكلة وأعراضها وأسباا وبينها وبني -عملية واقعية وهادفة، تتلخص يف حتديد احلالة:تشخيص املشكلة-

  . املشكالت الثانوية املرافقة هلا

املتوخاة من حل  )جمموعة األهداف(تتلخص يف صياغة اهلدف  ،عملية واعية وهادفة :ليل املشكلةحت-

  .مث صياغتها كمسألة تتطلب حالاملشكلة ودراسة أسباا وحتديد عواملها ومتغرياا ومن 

جمموعة من اإلجراءات اليت دف إىل نقل النظام  من حالة القصور عن القيام بوظائفه  :حل املشكلة-

 .اهنة إىل أخرى يتطلب فعال مناسباإن نقل النظام من حالة ر ،افه إىل حالة متكنه من حتقيق ذلكوحتقيق أهد

تتعدد بدائل احلل املمكن لذلك كان ال بد من حصر وحتديد  ،املمكنة ي تتعدد فيه بدائل الفعليف الوقت الذو

  .جمموعة بدائل احلل املمكنة واختيار أفضلها حسب مبدأ املعقولية

  :تعريف املشكلة اإلدارية - 3-2

عن القيام بوظائفه وحتقيق تتجلى يف تعطل النظام اإلداري أو قصوره  ،أي مشكلة تتعلق بوظائف اإلدارة

يف والراهن  أو إن حالة النظام اإلداري ال تتوافق مع احلالة املرغوب أن يكون عليها يف الوقت ،أهدافه

                                                            
  .11، ص2005، دمشق، مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات اإلداريةمشس الدين عبد اهللا،  -  1
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أن  learbingerكما بني لريبنجر .1املستقبل أو عند وجود أي ضرورة لتغيري أهداف نشاطات النظام

  .2اإلمهال وسوء التشغيل وضعف الرقابة يؤدي إىل حدوث أزمة إدارية

واهليئات االقتصادية غىن عنها يف املنظمات  أصبحت اإلدارة عملية أساسية ال :الرياضية اإلدارة ائفوظ -4

وتعترب اإلدارة نشاط  .ؤسسات ومنظمات اخلدمة االجتماعية، بل أصبحت هلا وظائف هامة يف مواالجتماعية

ويقصد بالنشاط كافة اجلهود واإلجراءات اليت يقوم ا للجماعات املتعاونة اليت تسعى لتحقيق أهداف معينة 

اجلماعات لتحقيق هدف مشترك كما أن العمليات والوظائف تستغل اإلدارة املنظمة بغية حتقيق األهداف 

  :الرياضيةائف اإلدارة ي أهم وظـوسنذكر فيما يل.  3اليت من أجلها أنشئت

يف مسألة ما هية التخطيط يؤدي إىل القول إن إمعان النظر : يف اإلدارة الرياضيةـيط التخط -4-1-1
واقع ، انطالقا من الدراسة العلمية للشاط ذهين يتعلق مبواجهة املستقبل، قريبا كان هذا األخري أو بعيدابأنه ن

يث ، حبيتسم بالوضوح والتحديد والواقعية، بغية وضع تصور معني هلذا املستقبل املعاش بإجيابياته وسلبياته
ويعرف الدكتور السيد ناجي التخطيط على أنه عبارة عن  .4يكون قابال للتنفيذ يف ضوء اإلمكانيات املتاحة

اختيار وربط احلقائق بعضها البعض ووضع القرائن أو االفتراضات املتعلقة باملستقبل فيها يتعلق بتحديد 
 حيدد مقدما ما الذي جيب عمله وكيفية ، فهو ا من أجل حتقيق النتائج املرجوةاألنشطة الواجب القيام

  .5عمله

عمل يف شىت ااالت وحيدد التخطيط هو الذي يرسم صورة ال:ـخطيطيا التـزاوم يةأمه -4-1-2
متروكة للقدرة أو العمل العشوائي أو غري اهلادف ومن أهم مزايا  ، وبدون التخطيط تصبح األمورمساره

  : التخطيط ما يلي 

ح األهداف لكي يسعوا الطريق الذي جيب أن يسلكه مجيع األفراد عند تنفيذ األعمال وكذا توضي يوضح-1
 .إىل حتقيقها

                                                            
. 42، صاملرجع نفسه  - 1  
كلية اإلعالم جامعة  ،املصرية لبحوث اإلعالم القاهرةة ال ،)مسح وتقومي للتطورات النظرية فيها (اتصاالت األزمة  ،عثمان حممد العريب -  2

  .125ص ،5،1999العدد ،القاهرة
  .112، ص  1997، امعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، املكتب اجلاالتصال ووسائله يف اتمع احلديث، خريي خليل -  3
  . 301، ص 2003، مصر ، اإلسكندرية، اإلدارة العامة دار اجلامعة اجلديدة ،حسني عثمان مصطفى أبو زيد فهمي، -  4
  . )79(، ص 1991النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، ، دار إلدارة العامةا ،السيد ناجي  -  5
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الستعداد لكل الظروف يبني مقدما مجيع املوارد الالزم استخدامها كما ونوعا بذلك ميكن ا-2
 .واالحتماالت

 .ر باألمان واالستقرارمما يزيد الشعويساعد على التخلص من املشاكل والعمل على تفاديها قبل حدوثها -3

 .ميكن بواسطة التخطيط التنبؤ باالحتياجات بعيد األجل من حيث العمال واألموال واملوارد -4

تكاليف املنشأة إىل أدىن يعمل التخطيط عل االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة مما يؤدي إىل ختفيض -5
 .حد ممكن

نسيق بني األنشطة املختلفة ويتم عن طريق التنسيق األويل الذي يتم بني يساعد مساعدة كبرية على الت-6
 .  اخلطط

حسب حيقق األمن النفسي لألفراد و اجلماعات ففي ضل التخطيط يطمئن اجلميع أن األمور اليت م -7
  .1حساا وعدت عدا

 .حتديد مراحل اجناز العمل باهليئة الرياضية أو املشروع الرياضي-8

  .2توجيه االهتمام أهداف املوضوعة للهيئة أو املشروع الرياضي-9

  :للتخطيط عناصر عديدة أمهها ما يلي : دارة الرياضيةيف اإل يطالتخطر صاعن-4-1-3

بوضوح على أساس من البحث  ، ويفترض ذلك وجوب حتديدهاواعية باألهداف املطلوبة حتقيقهاال -
  .العلمي

م ذلك وفقا ، شريطة أن يتهلا اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتحقيق األهداف يف الفترة احملددة دراسة -
  .لدراسات دقيقة وحديثة

   .دراسة طرق العمل املمكن األخذ ا واختيار أفضلها -
  .3املتابعة للتأكد من أن التنفيذ يسري وفقا للتخطيط -
  :التخطيط وفقا للمراحل التالية  تتم عملية:  راحل التخطيطمـ - 1-4- 4

 .حتديد املشكلة أي حتديد اهلدف من عملية التخطيط -1

 .قائق واملعلومات عن هذه املشكلةمجع احل-2

 .تبويب وحتليل هذه املعلومات-3
                                                            

، 2003، دار الوفاء ، اإلسكندرية، مصر ، التخطيط -املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية  ،اهيم حممود عبد املقصود، حسن أمحد الشافعيإبر - 1
).18- 16(ص   
  .29-28ص ،املرجع نفسه ،إبراهيم حممود عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي -  2
  .)173(، ص  1974دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  ،العامةمبادئ علم اإلدارة  العطار،فؤاد  -  3
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 .من اقتراحات ضرورية حلل املشكلة وضع ما يتيسر-4

  .وضع اخلطط البديلة-5

 .اختيار خطة من بني اخلطط البديلة-6

 .اء وانتهاء أجزاء اخلطة املختلفةوضع برنامج التنفيذ من ناحية األولية ومن ناحية ابتد-7

 .1متابعة تقدمي التنفيذ بالنسبة للخطة-8

رغم أنه كثريا ما خيتلط مصطلحي التخطيط واخلطط إال أما خيتلفان اختالفا  :ط واخلططالتخطي-4-1-5
، وهو عملية ذهنية تتضمن التفكري فيما هو للعملية اإلدارية لوظيفة العضويةأساسيا فالتخطيط هو تلك ا

ملادي للعملية ، أي الناتج افهي الدليل املادي للفكر اإلداري، أما اخلطة مستهدف وكيفية التوصل إىل حتقيقه
  .مسار معني للتصرفات يف املستقبل ، واخلطة هي أيضا التزام بإتباعالذهنية التخطيطية

ألنه هناك الكثري من املديرين الذين يقومون بالتخطيط إال أم ال ينتهون إىل خطط  ويهمنا هذا التمييز
، فالتخطيط دون خطط يصبح عدمي املعىن فاملديرين الذين ال وحمددة إىل التصرفات يف املستقبلمرسومة 

م قدرم هعن ، ومن مث تنتفيء بأن لدهم خطط ملواجهة املستقبليقبلون أمهية التخطيط ال يستطيعون اإلدعا
  .ةعلى اإلدار

عرضنا له جزء من عملية التخطيط وليس من اخلطط ذاا، من ناحية أخرى فإن عنصر املرونة الذي  و
  .فاملرونة تعين إمكانية التطوير والتعديل بأقل نتائج سلبية ممكنة للمواجهة

لك فاإلدعاء بأن هناك خطط مرنة التغريات  غري املرئية يف احلاضر واليت ميكن أن تظهر يف املستقبل وعلى ذ
  .لفشل التمييز بني التخطيط واخلططوخطط غري مرنة يتطور على ا

  .2نة جزء من عملية التخطيط اجليد وليست صفة اخلططوفاملر

تربز معوقات التخطيط و الصعوبات اليت تؤدي يف  :يف اإلدارة الرياضية خطيطـالت شكالتم-4-1-6
  :3لتحقيقها وهي اإلدارةأغلب األحيان يف عدم جناح التخطيط وعدم حتقيق األهداف اليت تسعى 

  .عدم مشولية التخطيط حيث يتم التخطيط لنشاط معني دون التخطيط لنشاط آخر مرتبط ارتباطا وثيقا به-
  .املنفذةاألجهزة التخطيطية إلجراء املراقبة الفعالة على األعمال  عدم أو ضعف املتابعة من-
عدم وجود عالقة بني األجهزة التخطيطية و األجهزة التنفيذية حيث انفصاهلما عن بعضهما يف مستويات -

  .اإلدارة
  .نقص أو عدم دقة املعلومات اخلاصة باملشروع-

                                                            
  .)165-164(، ص  1973/1974، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  اإلدارة العامة ،حسن توفيق -  1
  . )54- 53(، ص  1999، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  التنظيم واإلدارة املصري،سعيد حممود - 2
  .29-20ص ،ص2001اجلزائر ، ،وان املطبوعات اجلامعية، بن عكنوندي ،اإلدارة و التخطيط االستراتيجي ،ناصر دادي عدوان -  3
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  .يبا كافياعدم كفاءة األجهزة التنفيذية وال تكون مدربة تدر-
عدم وجود تنظيم سليم لألجهزة التنفيذية يف توزيع وتقسيم األعمال على الوحدات وفق األسس العلمية -

  .الصحيحة وتأمني الترابط فيما بينها
املعدات املتاحة و األفرادوكفاءات  ،اإلنتاجيةيف احلدود القصوى من الطاقة  وتتمثلمعوقات داخلية -

  .لالستخدام
االجتماعية اليت تستطيع اإلدارة العامة واالعتبارات السياسية و اللوائحقات خارجية وتتمثل يف القوانني ومعو-

  .التفاعل معها

  :الرياضية ومشروعاا خصائص التخطيط الفعال يف اإلدارة-4-1-6
من  توافر عددليس كل ما يتم ختطيطه يف اهليئات الرياضية يعترب ختطيطا فعاال ومثمرا وإمنا ال بد من 

  :1ختطيطا فعاال ومن اخلصائص ما يلييؤيت و يصبح  أناخلصائص فيه حىت ميكن 

 .اليت تضعها اهليئة الرياضية لنفسها أو للمشروع التابع هلا األهدافواقعية .1

 .أن تكون األهداف ذات قيمة حيوية للهيئة الرياضية .2

ضية أو املشروع املزعم تنفيذه مبعىن مشوله لكافة النقاط أن يكون التخطيط شامال لكافة أنشطة اهليئة الريا.3
 .اهلامة

 .كفاءة و دقة املعايري املوضوعة يف التخطيط.4

 .ءاتالسري يف اإلجراأن يضع التخطيط يف اعتباره أن يكون حتقيق األهداف متدرجا وكذلك .5

يكون التخطيط مرنا نظرا ألن التخطيط يتعامل مع املستقبل الذي ينضوي دائما على عوامل عدم  أن.6
 .التأكد واحتماالت التغيري

ذلك التنسيق بني اخلطط ضرورة وجود تنسيق فعال بني اإلدارات املختلفة داخل اهليئة الرياضية ك.7
 .املختلفة

 .عن السطحية االبتعاديف التخطيط واجلوهرية توافر العمق و.8

  .2أن يتسم التخطيط بالوضوح و البساطة قدر اإلمكان.9

يكون على النحو  أن ارتأينابالرغم من االختالف يف وجهات النظر حول مفهوم التنظيم  :التنظيم -4-2
   :التايل

  : هناك تعريفات متعددة للتنظيم منها  :التنظيمتعريف  -4-2-1

                                                            
  .24- 20ص ص ،2010األردن، ،عمان ،دار جليس الزمان ،اإلدارة الرياضية ،رائد حممد السطري-  1
  .24ص، ملرجع نفسها -  2
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عبارة عن العمليات املتخصصة واملتجانسة اليت يقوم ا األفراد من أجل أن يكون العمل ناميا  أنه -
 .ومؤثراومتطورا 

 .حتقيق األهداف هو اهليكل التنظيمي والوظائف واملهام اإلدارية اخلاصة بالتنسيق واليت توجه األفراد حنو -
  .هو عملية حتديد وجتميع األعمال املطلوبة إمتامها بشكل يضمن حتقيق األهداف -
حبيث ال حيدث  ترتيب األشياء يف أماكنها الصحيحة وتوزيع االختصاصات واملسؤوليات بطريقة منظمة -

 .تضارب
ؤسسة من إلفراد العاملني باملونرى أن هناك تعريف شامل للتنظيم وهو عبارة عن توزيع األعمال على ا -

 : حيث

 .توزيع االختصاصات -1

 .توزيع الواجبات -2

 .د حتقيق أي هدف من أهداف املؤسسةتوزيع املسؤوليات عن -3
اص حىت ميكن هو وضع الرجل املناسب يف املكان وربط األشياء باألشخ" تعريف أكثر مشولية ونقر بوجود 

  .1"حتقيق اهلدف املطلوب

   :التنظيمخطوات  -4-2-2
هذه هناك بعض اخلطوات اليت جيب إتباعها عند وضع اخلطة التنظيمية إلحدى اهليئات أو املؤسسات 

  :هياخلطوات 

 .وتبعيتها حكومية أو أهلية ونوع العمالء الذين ختدمهم واملنطقة اليت ختدمهابيان أهداف املؤسسة  -1

 .ا يف جمموعات متناسقةحتديد األعمال وواجبات اهليئة أو املؤسسة وتضيف األعمال اليت تقوم  -2

حتديد اإلدارات واألقسام اليت تكون هيكل والالزمة لتحقيق أهدافها وتوضيح ذلك على خريطة   -3
 .تنظيمية

 .حتديد اختصاصات هذه اإلدارات واألقسام وحتديد مسؤولياا والعالقة بينهما   -4

عدد الوظائف و املوظفني الالزمة حلاجة العمل باملؤسسة واملؤهالت والشروط الواجب توافرها  حتديد -5
 .فيهم

 .حتديد اختصاصات وسلطات ومسؤوليات هؤالء املوظفني لتوضيح العالقة بينهم  -6

 .اليت حتدد طرق وإجراءات العمل يف اإلدارات واألقسام املختلفة باملؤسسةوضع النظم  -7

                                                            
،  2003، مصر ، اإلسكندرية، ار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، دياضيةرالو  دنيةبال ربيةالقرار اإلداري والقانوين يف ت ،حسن أمحد الشافعي -  1

  .77ص 
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 .1إخل....التنظيمية مثل الئحة املالية والئحة املخازن  وضع لوائح العمل -8

 
  

   :دورة حياة التنظيم اإلداري باملنظمة الرياضية -4-2-3
الرياضية و اليت تكون ذات  للتنظيم اإلداري داخل املنظمةويشري حسن أمحد الشافعي إىل و جود دورة حياة 

  2التنظيم اإلداري باملؤسسة الرياضيةميثل دورة حياة  ):6(الشكل رقم  :طابع رحبي كمايلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . 10- 9 ص ، صسابقمرجع  ،الشافعيحسن أمحد إبراهيم حممود عبد املقصود ،  -  1
، دار الوفاء )الرياضيةو اإلدارة اإلستراتيجية و التخطيط االستراتيجي يف التربية البدنية( املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضيةحسن أمحد الشافعي،  -  2

  .126،ص 2008لدنيا الطباعة و النشر اإلسكندرية ، مصر،

 دورة حياة التنظيم اإلداري باملؤسسة الرياضية

اهليكل التنظيمي املناسب

:املرحلة األوىل :املرحلة الثالثة  :املرحلة الثانية 

.:التأسيس و النشأة-1  

التركيز على قطاع -

أو  رياضي معني أو خدمة

.نشاط وسوق معني

سيطرة املؤسس -

:ـضجالن-3  

التنوع املتمركز و املنتشر -

.لألنشطة و اخلدمات الرياضية  

الالمركزية يف صورة مراكز -

 رحبية أو استثمارية

:النمو للمؤسسة-2

عن طريق التكامل -

.األفقي و الرأسي

التأكيد على اإلدارة -

.الوظيفية

التنظيمي المناسب الهيكل

:املرحلة الرابعة :املرحلة اخلامسة   

:ـداراإلحنــــ4  

اإلستراتيجية الرحبية يعقبها -

.االنكماش  

تقومي هيكلي و التنظيم-  

:التصفية أو اإلفالس-5

عند عدم حتقيق األهداف و 

تفكك املؤسسة الرياضية بصفة 

.عامة
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  : ـنظيمالتـــــ ـواعأن -4-2-4

عندما تريد اإلدارة أن متارس سلوكا استشاريا أو تطلب مشورة فدون شك : التنظيم الرمسي -4-2-4-1
ها اإلنتاجية و التسويقية ستلجأ إىل اجلماعات الرمسية وغري الرمسية لكي تقدم هلا ما تراه مناسب لتطبيق سياست

ام اإلداري املطبق يف منظومة القوانني اليت يقرها الدستور ، وهذا يف إطار ما يسمى بالرمسية أو النظالعامة
  .املعمول به يف إطار املنظمة 

  .يفهمإن اجلماعات الرمسية هي مجاعات تعينها اإلدارة دف تقدمي عمل 
، وملعرفة لية وجلان األحياء وجلان التمدرساملنظمة مثل اللجان املتعددة كاالس االستشارية يف اجلماعات احمل

  اإلطار التنظيمي سوف نصطدم بإطارين 
  .مبقررةبإنشائها سواء بقرار أو اإلطار الرمسي لنشأا حيث تقوم اإلدارة  أوال
العالقات املوجودة بني أفراد هذا التنظيم هل يطبق عليها التنظيم الرمسي أم أا ختضع إىل تكييف وميكن : ثانيا

نيابة املديرية نوعا من  أوية طبقا للهياكل التنظيمية املوحدة كاملصلحة اعتبار املنظمات احملددة بصفة رمس
  .التنظيم الرمسي 

التنظيم غري الرمسي هو اجلماعة اليت يطبق عليها اإلطار الرمسي يف :  التنظيم غري الرمسي  -4-2-4-2
، أوجدته املنظمة رمسياإلطار الذي التعامالت أو التفاعل وهذا ما يعترب شيئا منطقيا ألا وجدت خارج ا

، فاحلديث عنها ال يشبه احلديث عن جلنة التكفل باملعوزين والفقراء  ما نتكلم عن البلدية كسلطة األمرفعند
  .وأن التنظيم الرمسي هو الذي يتصل بسلوك األفراد واجلماعات أكثر من كونه مشكلة أو بناء 

عي مظهرا من مظاهر التكفل االجتماعي الذي يعترب التنظيم االجتما: التنظيم االجتماعي -4-2-4-3
، ساعدت على بروز امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج سواء بني  حتقيق تركيبة اجتماعية متناسقةيؤدي إىل

، ويشكل لونا من التنظيم االجتماعي الذي قسمه أو اموعات الصغري أو الكبرية الطبقات أو الفئات
  1.الباحثون إىل قسمني 

وهو تنظيم يقوم على الوظيفة الكائنة داخل الوسط الذي يوجد فيه  :التنظيم االجتماعي املهين  - أ
 .كامالاإلنسان ويعيها أفراد اتمع وعيا 

                                                            
  .27-24، ص  2005، دار أسامة ، اجلزائر ،  علوم التنظيم والتسيريحماضرات يف  ،محام حممد زهري  -  1
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لإلنسان أنه يشكل عصارة فكرية يف التنظيم الطبقي غري أن ما يؤكد األصل التارخيي  :التنظيم الطبقي - ب
 .ية اليت سادت يف العصور املتقدمةالعالقات االجتماعحقيقة ذلك التقسيم دراسة مميزات 

يب التنظيمي وهو الترك يقوم التنظيم اإلداري على أساس التسلسل اهلرمي،:التنظيم اإلداري -4-2-4-4
 .ويتجه إىل أعلى سلطة يف التنظيم ،من القاعدة staticالذي يبدأ على حنو ستاتيكي  ،اهلرياركي أو الرأسي

  .1على أساس توزيع وتقسيم مستويات السلطة و املسؤولية التسلسل الوظيفي والتنظيمي،ويقوم هذا 

  :الرياضية اإلدارة يف التنظيم مشكالت-4-2-5
هي مشكلة العالقات بني سائر فئات اه يف ترشيد التنظيم وتطبيق براجمه بمن الظواهر اليت تستدعي االنت

شرط ضروري من أجل النظام و األمن واإلنتاج، فكثري ما تكون ورؤساء العاملني داخل نطاق التنظيم، وهي 
، مما يؤدي إىل صعوبات صلة مقطوعة بني العامل و اإلدارةالرياضية، منفصلة عن قواعد العمالة فال اإلدارة

   ويثري ردود األفعال العنيفة اليت تسبب الشقاق و التناحر بني سائر فئات العمل واضحة يف عملية االتصال؛
االجتماع أن الفصل بني التخطيط  كذلك فقد أثبتت كل الدراسات االقتصادية والصناعية يف علم' العمال،و 

، اإلنسانية داخل اإلدارة الرياضيةمما يؤثر على طبيعة العالقات  ،2'اخللل يف التنظيم كله  إىلو التنفيذ يؤدي 
الصراع و التوفيق بني حاجات العاملني و أهداف ويقوم التنظيم الرشيد حبل  ؛بني األفرادويفجر الصراع  

اإلدارة الرياضية عن طريق حل املشكالت اليت تواجه األفراد العاملني بعضهم ببعض مث حل املشكالت اليت 
مع  ،اإلنتاجية وتطبيق إجراءات األمن وتدريبهم و العمل على زيادة'يف عالقتهم باإلدارة الرياضية،  تواجههم

احترام العاملني عن طريق  ،ومن أهداف العالقات العامة. ليهمتنفيذ األعمال املوكلة إختطيط وإدارة و 
وهم من يدخلون يف نطاق اإلدارة  ،ت العمل، وتدريب القادة اإلدارينيالتركيز على دميقراطية عالقا

Management وهم يدخلون يف نطاق  ،املشرفنيساء العمل واملباشرين واالهتمام بتوجيه رؤو
وبأفضل أداء  ،م برامج العالقات العامة املخططةوباإلضافة اىل كل هذا تقو  controlو الضبط  اإلشراف
مع  ،الفيزيقية احمليطة بالعملو روف اإلنسانيةوتنمية الظ ،لروابط بني العمال وزيادة قدرمبتدعيم ا ،ممكن

  .3'اية اإلنتاجيةو الكف ،مستوى األداء قدرات العامل ورفع وتنمية ،وتقديس العمل ،احترام وتشجيع الذاتية

   ابةلرقـــا -4-3

                                                            
  .409ص.1985،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظيم يف املؤسسات البريوقراطية قباري حممد إمساعيل، -  1

  .426املرجع نفسه،ص -  2
  .427- 426ص  املرجع نفسه،ص -  3
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ة جالرقابة هي قياس األداء وتصحيحه إذ البد للمنشأة من قياس در: مفهوم الرقابة وخصائصها1- -4-3
إجنازها عن طريق التقومي باستعمال معايري حمددة سلفا واختاذ قرارات تصحيحية وتقرير مدى كفاءة  تقدمها

    .1نتيجة التقوميبناءا على 
ويرى متسون أن الرقابة هي جعل األشياء أو األوامر تتم وفقا  للطريقة أو اخلطوط وجتدر اإلشارة إىل أن 

، حيث أنه من خالل التخطيط يتم حتديد مستويات األداء اليت يف بط ارتباطا وثيقا بوظيفة التخطيطالرقابة ترت
عما إذا ، يعين ذلك أن الرقابة تكشف داء املخططألداء الفعلي واألضوئها تتم عملية القياس أو املقارنة بني ا

 جيب توفر عدة خصائص ، أم شكال بدون أساس وحىت يكون نظام الرقابة فعاالكان التخطيط عمليا جمديا
، قتصاد يف التكاليف وسهولة الفهم، اال، حسن توقيع املعلومات املقدمةتقدمي معلومات صحيحة نذكر منها
   .2تسهيل اختاذ القرارات ،التركيز

  :رئيسيةتنطوي عملية الرقابة على ثالث خطوات : ابةالرقوات خط2- -4-3

، للمنظمة ككل حيث أن هذه املستويات واملعايري ختتلف يد مستويات ومعايري األداء للفرد، للقسمحتد -1
إىل وتتعدد باختالف وتعدد األنشطة واملستويات اإلدارية واألهداف اليت تسعى املنظمة أو أي جزء منها 

، معايري مالية ومعايري ترتبط بلوغها ومن بينها معايري الرحبية، معايري تسويقية، معايري تكنولوجية، معايري زمنية
 .أخل ...لقوى العاملة با

ات حيت تتم املقارنة بني األداء الفعلي واألداء املخطط مث حتديد نوع قياس األداء وحتليل أسباب االحنراف-2
يق طرح جممعة من وطبيعة االحنرافات سواء كانت مالئمة أو غري مالئمة مث حتليل أسباب االحنرافات عن طر

  : األسئلة مثال 
 االحنرافات إىل أفراد أم إىل خلل يف اإلدارة أم إىل عوامل خارجية أخرى ؟هل ترجع هذه 

تصحيح االحنرافات عن طريق اختاذ اإلجراءات التصحيحية املطلوبة من أجل الوصول إىل معايري األداء -3
    .3املطلوبة

  

ببعض لكي يكون هناك نظام رقايب سليم البد من أن يتحلى : ـابةالرقـادئ مبــــ3- -4-3
  .يا يف وضع أنظمة وإجراءات إداريةاملبادئ وتساعد هذه املبادئ اإلدارة العل

                                                            
  .14، ص 1987،  القاهرة ، مصر، 2، دار املعارف ، ط"مفاهيم وقضايا "علم اجتماع اإلدارة  ،هري عبد اهلادي اجلو -  1
وعلوم التسيري  ، العلوم االقتصادية، العلوم التجاريةاختاذ القرار اإلداري يف اإلنتاج باستعمال بعض األساليب الكمية ،ختيم شامة وآخرون -  2

  .  31، ص1999، املركز اجلامعي املسيلة ، والعلوم التجارية
  .558، ص 1993، املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية ، مصر ،  تنظيم وإدارة األعمال ،الالم أبو قحف  بدعبد الغفار حنفي ، ع -  3
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وحدود الوقت واملكان والتكلفة ال تسمح بتغطية كل شيء يتم تنفيذه للرقابة  :التركيز على األهم -1
 .الرقابة لكي يراقب عليه وعليه أن حيدد أولياته يف عليه وعلى كل مدير أو مشرف ما هو مهم يف عمله 

ال بد من توافر املعلومات عن كل من املخطط والربنامج وجدول العمل واألرقام  :املعلوماتتوافر  -2
التقديرية وخرائط التقدير و أيضا على التنفيذ الفعلي وهلذه اخلطط للتعرف على ما حدث وما قد حيدث حىت 

 .التعرف على االحنرافات وأسباا ميكنه

بالنظام الرقايب السليم ألنه . يف حلظة االستخدام واالحتياج هلايتميز الوقت املناسب و :الوقت الناسب -3
 .واالحتياجيوفر البيانات للمديرين يف الوقت الناسب ويف حلظة االستخدام 

جيب أن يتكامل نظام الرقابة مع باقي األنظمة اإلدارية على األخص نظام التخطيط وكل ما  :التكامل -4
 .خطيط ميكن أن يكون أداة جيدة للرقابة يستخدم يف الت

يعين ذلك عدم أخذ عملية الرقابة واكتشاف االحنرافات على أا عملية شخصية وإال  :املوضوعية -5
ورمبا تؤدي إىل تكوين معلومات شخصية وأراء غري دقيقة كمربر للتصرف العالجي   تتسم بالتميزأصبحت 

التوصل إىل معلومات كثيفة فعلى املديرين توخي احلذر الستخدام املعلومات والتحقق من دقتها وحماولة 
 .وسليمة

نفيذ فعلى من قد مييل بعض املديرين إىل القيام ببعض التقديرات سواء يف التخطيط او أرقام الت: الدقة -6
 .لرقابة أن يتحقق من دقة البياناتيقوم با

الظروف وجب يتم عادة استخدام معايري الرقابة لكي تناسب ظروف معينة فان تغريات هذه  :املرونة -7
 .تغيري معايري الرقابة

يتضمن نظام الرقابة تعليمات إىل املمارسني عما جيب أن يفعلوه لو مت ختطي  أنجيب  :التحكم الذايت -8
 .هلاعايري الرقابة وبالتايل يكون املمارسون قادرين على التحكم ذاتيا عالج االحنرافات قبل استفحام

نظام الرقابة ظروف املنظمة الكبري مديرها على الرقابة من خالل أنظمة  يالئمجيب أن  :املالئمة -9
من املالئم  أنهجهاز مستقل للرقابة أما املنظمات الصغرية احلجم قد جتد  إنشاءمعلومات ستقدم ومن خالل 

 .1ه ما هو متاح من أنظمةعم يتالئملية الرقابة إىل كل مدير كما نظام الرقابة جيب أن مإسناد ع

جيمع معلومات عن اخلطة ومعايري الرقابة ومعلومات عن التنفيذ  أنحيتاج من يراقب إىل  :االتصال - 10
ثريا على مجع املعلومات فات وهو جيمع كل هذه املعلومات ومهارات االتصال وأنظمتها تساعد كوعن احنرا
 .أداء العمل الرقايب على خري وجه، حىت يتم املطلوبة

                                                            
  .639-635أمحد ماهر وآخرون ، مرجع سابق ، ص  -  1
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تعتمد عملية الرقابة على التجاوب بني من يقوم بالرقابة وبني من تتم رقابته وعلى هذين : التجاوب - 11
جتاوما حيقق وظائفهما ويتم هذا التجاوب من خالل تبادل املعلومات الطرفني أن يعرفا أن تفامههما و
 .الالزمة لتحقيق الغرض من الرقابة

ايب ، فال جيب االهتمام بتسليم نظام رقايب ذا عائد يفوق تكاليفهجيب أن يكون النظام الرق :اقتصادي - 12
، الن كل ذلك مكلف كبري، وجهد بشري قدةعوحتليالت م، واتصاالت مسهب حيتاج إىل تقارير كثرية

 .1 تربر ما سيتم تكبده من تكاليفورمبا ال تكون الفائدة من كل هذا النظام الرقايب

العمل باستمرار ب القائم تراقبالرقابة  إن :شكالت اليت تواجه الرقابة يف اإلدارة الرياضيةامل4- -4-3
خرباء يف جمال العمل فكيف  إىلحباجة  دائما وأعمال الرقابة ،تطبيق األعمال للمعايري املوضوعةلتالحظ مدى 

وتتوقف فعالية هذه الوظيفة اإلدارية إىل مدى والء  .2بكل التفصيالتيراقب العمل من ال يستطيع اإلحاطة 
العاملني باإلدارة الرياضية لإلدارة حبد ذاا،حيث إن العمل التطوعي كثري ما يلقي بضالله يف الوسط الرياضي 

وأيضا فإن  احلساسة من العمل بالشكل املطلوب؛اجلزائري فيكون حاجزا منيعا حيول دون ترك هذه الوظيفة 
شكالت اليت تترتب يف هذه العملية اإلدارية انه عند وقوع اخلطأ أو االحنراف ويكون صاحبه من بني امل

اخلطأ ال يصحح وخاصة إذا كانت  نأ األحياناملخول باختاذ القرار التصحيحي فتكون النتيجة يف كثري من 
  .باملتابعة القانونيةباملسؤول عنها  تؤدي نسبته عالية من اخلطورة

  : ــهتوجيــال -4-4
ملنظمة ووظيفيت الرابعة بعد وظيفة رسم وحتديد وتعريف وغاية وهدف نشاط ا اإلداريةالتوجيه هو الوظيفة 
م ا والوظيفة اليت تبدأ بتفعيل املنظمة وتبقى القوة احملركة لكافة األنشطة اليت تق ا، كما االتنظيم والتخطيط

 .ام هذه الوظيفةاستخد أحسنما  إذا األنشطةنلك  احإجناليت يعود هلا الفضل يف وخالل حياا العملية 
الذهنية اليت تتعلق بشكل  األنشطةوتتميز وظيفة التوجيه بأا وظيفة مركبة ألا حتتوي على العديد من 

فالظروف اليت يتواجد فيها . ملختلفة واملتنوعة ودائمة التغريرئيسي بالتعامل مع العنصر البشري وتفاعالته ا
على  األمروينطبق هذا . فاعالتهلذي يؤثر يف اإلنسان ونشاطاته وتا األمرظروف متغرية ومتباينة  اإلنسان

  .الرئيس واملرؤوس على حد سواء
جبهود  األعمالهي تنفيذ " أودونا" ،"كونتر"ة كما ذكر أستاذ اإلدارة ويرتكز مفهوم التوجه على أن اإلدار

املرؤوس إىل كيفية تنفيذ األعمال املوكلة إليهم حسب لوائح  فالتوجيه إذا هو إلرشاد .اآلخرين او معهم
ة املعتمدة وتفسري ما قد يصعب عليهم فهمه يف هذا مالعمل والتعليمات اليت حتكم أعماهلم ووفق سياسة املنظ

واإلرشاد ال ينحصر فقط يف كيفية أداء األعمال بل يف تبين  .ريقة ال تتعارض مع أهداف املنظمةاال بط

                                                            
  .640-639ص، ص املرجع نفسه -  1
  .88ص.2008عمان ،األردن، ،، احلامد للنشر و التوزيعالقيادة و الرقابة و االتصال اإلداري مروان حممد بين أمحد، ،معن حممود عياصرة-  2
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لوك املعتمد من فبل املنظمة خالل انتمائهم هلا واإللتزام به يف كافة الظروف واحلاالت وفق ما تراه إدارة الس
  .املنظمة 

 : هـأدوات التوجي1-4-4- 
للتوجيه أدوات يتم بواسطتها التحكم يف سلوك املرؤوسني أدائهم إذا ما أحسن استخدام هذه األدوات وفق 

  :، وهذه األدوات هي الظروف اليت تعيشها املنظمة 

 إصدار القرارات  -1

 .الكفؤةوجود القيادة  -2

 .االتصال -3

 .الدافعية  -4

  .1األنشطةممارسة التنسيق أثناء تنفيذ  -5

 :  ـهأمهية التوجي2-4-4-
حيتاجون إىل من يرشدهم ويوجههم ويشرف عليهم  املنشأة،يف كل جمال من جماالت عملهم يف  املوظفون

  . إنتاجهماملطلوبة منهم وملساعدم يف رفع مستوى أدائهم وبالتايل زيادة  األعماللتأدية 
ن مديرا أو رئيسا سواء م ،املسؤول يف املنشأةإذا هو عبارة عن اجلهود اإلدارية والفنية اليت يبذهلا  فالتوجيه

ألهداف  قيقابأعماهلم بالشكل املطلوب وذلك حت ليقوموالشعبة حنو املوظفني الذين يعملون حتت إشرافه 
  .املنظمة اليت يعملون ا

فبعض واجبات  اإلنسانية،وال ميكن القيام بعمل التوجيه بصورة فعالة ما مل يلم املدير بأصول العالقات 
وعلى قدرته على إثارة احلماس يف نفوس املوظفني  اإلنساين،التوجيه تعتمد على قدرة املشرف على التعامل 

  .2وفعاليةللقيام بأعماهلم بكل كفاءة 
  : اهلامة منها  االعتباراتولكي ينجح الرئيس يف التوجيه ملوظفيه وإرشادهم ال بد من مراعاة بعض 

 .اإلميان لدى الرئيس بأن اإلدارة يف التعامل مع البشر  -1

 .تقبل املوظفني مسؤولية العمل  -2

 .الرئيس بالفرد ويف نفس الوقت عدم إمهال العمل  اهتمام -3

 .ل اخلطأ من املوظف يف إطار من االحترامالتوجيه واإلرشاد حني حصو -4

 .زيادة معرفة الرئيس باملرؤوسني  -5

                                                            
  .135-134ص ص ، مرجع سابق ، تطور الفكر واألنشطة اإلدارية صبحي العتييب ،  -  1
  .56،ص1993األردن، ،التوزيع ،عمان و النشردار  ،2ط اختاذ القرارات التنظيمية، ياغي حممد عبد الفتاح، -  2
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 .إتاحة الفرصة للمرؤوسني كي يعتمدوا على أنفسهم  -6

 . األفرادإجياد تكامل بني حاجات العمل وحاجات  -7

 .للمرؤوسني أن يكون قدوة  -8

 .إشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات   -9

 .تزويد املرؤوسني بكافة املعلومات اليت متكنه من القيام بالعملية - 10

 . اإلداريةتوافر النظرة الشاملة ألعمال الوحدة - 11

 .تفويض السلطة بشكل مناسب  - 12
فالتوجيه يتوقف على وضوح  فعاليتها،وويتوقف جناح التوجيه أو عدم جناحه على كفاية التخطيط والتنظيم 

  1.وضعتجلميع املوظفني كما يتوقف على مدى فهم املوظفني للسياسات اليت  األهداف
دارة ومن بينها التقومي والتنسيق الذي يعرفه األستاذ على عباس حبيب بأنه تتضمنها اإل أخرىوهناك وظائف 
االستفادة القصوى من جتميع العناصر يف  ، مععناصر لوجهها صوب حتقيق هدف واضحالربط بني عدة 

  2.سبيل حتقيق ذلك اهلدف
  :القراراتـــاذ اخت -4-5

، وهناك الكثري بني الكثري من البدائل املتوفرة من إن عملية اختاذ القرار إمنا هي عبارة عن اختيار طريق معني
  :هذه العوامل ما يلي ، ومن القرار بعد حصر البدائل املمكنة العوامل اليت تؤثر يف اختاذ من

 .التنبؤ بالعوائد والنتائج املتوقعة من كل بديل من البدائل  .1

 .االحتماالت اليت ميكن ربطها ذه العوائد والنتائج  .2

 .البعضمعيار القيمة لدى الشخص الذي يزن هذه البدائل ويقارا مع بعضها  .3

 .ترمي إىل حتقيقها النشأةأهداف  .4

وذلك كتوفر أو عدم  اختياره،القيود واحملددات اليت مبكن يف ضوئها تنفيذ البديل أو الطريق الذي يتم  .5
 .وكذلك مشاكل عنصر الزمن  البشري،واملشاكل املتعلقة بالعنصر  ما،توفر املال الالزم لتنفيذ قرار 

قرار ما دون آخر  إن الطريقة اليت يتبعها الفرد يف اختاذ: ـــــــواع القرارات أن -4-5-1
، فاختاذ قرار يف مشكلة تتكرر كل يوم مثال اليت ينبغي اختاذ القرار بشأا تتأثر إىل حد كبري بطبيعة املشكلة

 : خيتلف وال شك عن املشكلة اليت تواجه اإلنسان كل مرة وهذه األنواع هي 

                                                            
  .66مرجع سابق،ص مروان حممد بين أمحد، ،معن حممود عياصرة -  1
  .76،صنفسهرجع امل -  2
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اليت يتم اختاذها بشكل متكرر يف النشاط اليومي  القراراتمن  األنواعوهي تلك : القرارات الروتينية 
املتعلقة مبراقة  األمور، ومن أمثلة هذه القرارات ا تطبيق معايري وإجراءات موضوعيةفيهللمنشاة واليت يتم 

 . اخل.............، مراقبة النفقات ، صيانة اآلالت املخزون، مراقة اإلنتاج، ترقية املوظفني
وتظهر احلاجة إليها عندما تكون املشكلة املراد حلها ذات طبيعة غري : ـيةنـارات الغري الروتيالقر 

فردي وعندا تظهر مشكلة من هذا النوع ال جيد متكررة أو غري مألوفة وتتطلب أتتم معاجلتها على أساس 
، بل جيد أن عملية االعتماد على خربته وفطنته يف جراءات جاهزة وموضوعية ملعاجلتهااملدير أمامه سوابق وإ

يف منظمة ما من النمط  اإلنتاجعلى هذا النوع من القرارات تغيري طبقة  األمثلةومن . احللول الناسبة هلا إجياد
اكتشاف   ،اختيار الطريقة اليت يتم ا الترتيب الداخلي للمؤسسة املشروع،اختيار موقع  اآليل،اليدوي إىل 

 .اخل...جديدةطرق إنتاج سلع و
باختاذ القرارات الروتينية تعتمد على طرق االستنباط إن األساليب احلديثة  :)اخلوارزمية ( الطرق احلسابية -

  .احلسابيةوتسمى بالطرق  املنظمة،
حل ملشكلة معينة وهذه الطريقة قد ال  إجيادتعتمد على البداهة والتقدير الشخصي يف  :الطرق االجتهادية -

   .1نية ولكن احلل عادة ما يكون جيداملشكلة البحث وهو عكس القرارات الروتي األمثلتنتهي باحلل 

  :بالوظائف اإلدارية القرارعالقة اختاذ  -4-5-2
لتنظيم حيث مستويات اة القانونية يف خمتلف إن اختاذ القرار يف املؤسسات الرياضية هو جزء من ممارسة السلط

داري الرياضي من خالل موقعه يف التنظيم من اختاذ قرارات وإلزام املعنيني ا لتنفيذها متكن هذه السلطة اإل
وعملية اختاذ القرار بطبيعتها عملية حيوية مستمرة تتداخل  مع الوظائف  ؛مبا حيقق أهداف تلك املؤسسة

ومن دون القرارات ال ميكن لوظائف اإلدارة أن تأخذ  وتوجيه،األساسية إلدارة من ختطيط وتنظيم ورقابة 
مكاا يف التطبيق،حيث تتضمن هذه الوظائف قرارات إدارية يف مجيع مراحل العمل اإلداري ومستوياته 

  .املتنوعة
 فالتخطيط يقوم على سلسلة من القرارات اليت تتمحور حول صياغة أهداف املؤسسة العامة و اخلاصة، -

 .اخلطط و اإلجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف املؤسسة واختيار
 وموقعه داخل اهليكل التنظيمي، ويف جمال التنظيم فالقرار حيدد طبيعة عمل كل فرد من أفراد املؤسسة، -

 .وحيدد أيضا السلطات و املسؤوليات املترتبة على موقعه يف التنظيم
ارات املتكاملة و املترابطة اليت تسعى مبجملها إىل أخرى تتضمن وظيفة التوجيه سلسلة من القر جهةومن  -

 .املنشودةتضافر اجلهود البشرية يف توظيف مجيع املدخالت املتاحة لتحقيق األهداف 

                                                            
  .96ص مرجع سابق، مروان حممد بين أمحد، معن حممود عياصرة، -  1
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هي عملية إدارية تتضمن قرارات هدفها ن تقومي ألداء األفراد و املؤسسة كذلك وظيفة الرقابة مبا تتضمنه م-
  1.التنظيمية يف إطارها الصحيحضمان سري خمتلف النشاطات 

  :مشكالت اختاذ القرار-4-5-3

 باألموروعدم االهتمام ، انشغال أصحاب السلطة باختاذ القرارات باألمور الفرعية ومتابعتهم هلا -1
 .الرئيسية

 دون وجود ،ن يشتركون يف جماالت عمل متداخلةتتضارب االختصاصات بني كثري من املسئولني الذي -2
 .مما يؤدي إىل تنافرهم وعدم اختاذ القرار ،حتديد واضح لسلطتهم ومسؤوليام

 .عدم متتع متخذي القرار بروح املبادرة و االبتكار -3

 .وعدم االهتمام الكايف بواجبام وأعمال هلم الرمسية  ،ل بعض املسئولني بأعماهلم اخلاصةانشغا -4

 .املساءلة القانونية فيما لو كان غري صائبا التهرب من اختاذ القرارات الصعبة، وذلك خوفا من -5

تدخل السلطة العليا يف اختاذ القرارات اليت مت اختاذها من قبل اإلدارات األدىن،مما يؤدي إىل التردد يف  -6
  .اختاذ القرارات اليت تتعلق بالشؤون املالية

  :وتتجلى هذه التحديات يف: ـةالرياضي دارةاإلالتحديات املستقبلية  - 5

  : يف اال الرياضيكر اإلداري تطوير الف -5-1
ك ن هناإربية الرياضية من املهن اليت ارتبطت بظهور هذه ااالت فتعلى الرغم من ان اإلدارة يف جماالت ال
، وتباين أنشطته، جتسمت يف اال الرياضي لتنوع داري الرياضيعدة مالحظات على تطور الفكر اإل

  : ، ومن هذه املالحظات مستويات العمل اإلداري فيها
تمع يف شىت ، العالقات االجتماعية ومتثل هذه العالقات انعكاسا لواقع اأن من أهم روافد علم اإلدارة

ي جمتمع ويف أي أداري يف اال الرياضي هو حمصلة طبيعية لنواتج هذه املتغريات يف ، فالفكر اإلااالت
  .منوه أطوارطور من 

بل  ؛كر اإلداري على مستوى الدولة ككلي الرياضي مرتبط مبا حيدث من تطوير يف الففتطور الفكر اإلدار
  .ى ما حققه الفكر اإلداري من تطوروأنه ميكن القول أن الرياضة مبجاالا املختلفة إمنا تعكس مد

، لذا فإن سهااال الرياضي التطبيقية نف أنشطةيف الدول النامية يرتكز على  االهتمامهذه باإلضافة إىل أن 
انني و، ولكن عدم ثبات القعريب مل يظهر إال منذ فترة قصريةالتأريخ لتطور هذا الفكر وخباصة يف الوطن ال

إىل   أدىوكثرة التشريعات جعل من الرياضة يف الوطن العريب جماال يزخر باملبدعني وهواة العمل التطوعي مما 
  .عليه من تطوريطرأ بأمور بعيدة من الفكر اإلداري الرياضي وتسجيل تارخيه مما انشغاهلم 

                                                            
  .149رائد حممد السطري،مرجع سابق ،ص-  1
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فإن انتساب حقبة تارخيية معينة  ،عت على القمةوإذا كانت املدارس الفكرية يف اإلدارة كعلم عام قد تصار
فأصحاب مدارس ، غريهأبدا اقتصار هذه الفترة على نشاط هذا الفكر دون ملدرسة فكرية معينة ال يعين 

رة من ، إذ يتناولون اإلدالنظريات يف علوم النفس واالجتماعا بأصحابما يكون  أشبههم الفكر اإلداري 
  .على أسس منطقية، ويبنون تصنيفام وجهة نظر صحيحة يف كل حالة

، وإذا ما قارنا اال الرياضي بيقيا يف جماالت احلياة املختلفةعام أسبق من ان يكون علما تطواإلدارة كعلم 
الكايف من علماء اإلدارة لكي  باهتمامبأي جمال آخر يف جماالت احلياة يف الوطن العريب فسوف جنده مل حيظ 

السياسية  والرغبة  واالنتماءاتيطبقوا فيه مبادئهم ونظريام وأا من ااالت اليت تركت للخربة الشخصية 
  .1يف حتقيق املنفعة اخلاصة

 

 

 
  
   

  : ــي م اإلداري يف اــال الرياضالتنظي -5-2
الرياضية إىل قدر كبري من التنظيم اإلداري حيث تتخلص مهمته لتوظيف اجلهد التنظيمي  األلعابحتتاج 

إصدار اللوائح والشروط واإلشراف  والتنسيق،خلدمة ذلك النشاط يف كافة اجلوانب املتعلقة به كاالتصال 
  .اخلارجيةوالعالقات  واالستمارات،على إعداد النماذج الفنية 

 أدوارهمإن املنظمني لألنشطة الرياضية هم الذين حيركون وينسقون أجزاء وأطراف ذلك النشاط وحتديد 
واليت تسري النشاط وفق  واألنظمة، ويقوم املنظمون بإصدار اللوائح بذلك النشاط األخرىوعالقة األجهزة 

  .يف البطوالت الداخلية واخلارجية املتطلبات املطلوبة للوائح التدريب وشروط املنافسات واالشتراكات
ة حلصر املعلومات وتسجيل إضافة إىل إشرافهم على وضع النماذج والرسومات البيانية واالستمارات الفني

الذين ميارسون  األعضاءاليت تتطلبها اخلطة وتسجيل  واإلحصائيات، وهم الذين جيمعون البيانات النتائج
  :التالية يف اإلدارة الرياضية األسس، ولذلك فالبد من توفري النشاط

 الكادر اإلداري طوال فترة تنفيذ النشاط  استقرارتأكيد  .1

 .كادر إداري متفرغ ليتابع تنفيذ اجلهود املبذولة  إجياد .2

                                                            
  .45،ص2000بريوت، لبنان، دار النهضة العربية، ،'متنوعة جتار عربية' اإلدارة و التخطيط التربوي الفرحيات غالب، -  1
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املخطط ويعمل على تنفيذ املراحل  أهدافعمق مراحل أن يستوعب اجلهاز التنظيمي اإلداري وي .3

  .األهدافوتنسيق 

  .تدرب الكادر اإلداري داخليا وخارجيا لترقية مستويام .4
إن التدريب اإلداري يف التربية الرياضية يعين الرباعة اليت تستهدف رفع كفاءة اإلداري عن طرق تزويده 

إحساسه  ، أو ترفع من مستوىدرجة احلاجة لواجباته اإلدارية  تزيد منباملهارات أو الثقافة أو املعلومات اليت 
تزويد اإلداري مبجموعة من اخلربات واملهارات اليت جتعله  ريب هودفاهلدف من الت. بأمهية التربية الرياضية

، ةوى مضين من الكفاءة وحسن اإلدارصاحلا ملزاولة العمل اإلداري وهو عملية منظمة دف إىل حتقيق مست
إضافة إىل الكمية يف تنمية مهارات اإلداريني وحتديث معلومام وبذلك فإن كل إداري يتمتع مبسؤوليات 

   .1إشرافية جيب أن يفكر بصقلها يف مجيع مستويات التنظيم

  :ـية دارة الرياضية العلمت اإلاصفـ:  5-3
  : 2ميكن حتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية كما يلي

لعمل يف اهليئة الرياضية يف حدود يعين ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب وجماالت ا: الشمول-
 .اختصاصاا

، حيث يؤدي أو يقوم مبهام للهيئة الرياضية جانب من التنظيمويعين أن يتوىل كل قسم أو جزء : التكامل-
، ويكون للهيئة الرياضية ككل ية اإلداريةأن تشمل كافة األقسام أو األجزاء العمل مراعاةحمددة متخصصة مع 

 . ذلك يف إطار ونسق واحد حبيث تتحقق النتائج املرجوة 
ويعين ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقط وإمنا للمستقبل أيضا من خالل : املستقبلية-

ضي لتستسقي منه أهداف وتطلعات وأماين يف زمن آيت ، وعليها خالل عملها من أجل ذلك ان تنظر إىل املا
 .جبات اإلدارة الرياضيةالدروس وهنا تظهر أمهية التنبؤ باملستقبل باعتباره واجب أساسي من وا

  .على البيئة اليت تعمل خالهلا تتأثر ا وتؤثر فيها  باالنفتاحويعين أن تتميز اإلدارة :  االنفتاح-

  :الرياضيةادة يف اإلدارة القي -6

  :اهليآت أو املشروعات اإلداريةطبيعة القيادة يف  -6-1
وكفاءات  قدرات،وهي تتطلب عد املناصب اإلدارية والفنيةقيادية يف املشروعات الرياضية بتتتميز العملية ال

  .وآخرين غري ناجحني ،دة وهو ما يفسر وجود قادة ناجحنيمتعد

                                                            
 الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار إدارة املنافسات والبطوالت الرياضية،مروان عبد ايد إبراهيم  -  1

  .65، ص  2002األردن ، 
  .66إبراهيم،مرجع نفسه،صمروان عبد ايد  -  2
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القسم وكل من يقود  رئيسمدير اإلدارة أو  النادي أو القائد هو رئيس جملس اإلدارة ومدير اإلحتاد أو -
  .مجاعة يف إطار اهليئة،كما قد بكون القائد أيضا املدير الفين أو املدرب أو أولئك الذين يعملون متطوعني

  :وم القيادة يف اال الرياضيمفه - 1- 1- 6
  .تركونمن أجل حتقيق األهداف املش اآلخريننعين القيادة املقدرة على التأثري يف سلوكات  -
حيث يتبادلون  ،اجلماعة القيادة باملفهوم السابق تعين أا عملية تواصل بني املدرب و مرؤوسيه أو أفراد -

  .جناز املهام املوكلة إليهماواملعلومات و املعارف من أجل  االجتاهاتاألفكار و 
 واالنطالقتاحة الفرص و التأثري يف اآلخرين و املبادرة إشاد والتوجيه و كما تعين القيادة أيضا كل من اإلر -

  .وتوضيح معامل الطريق لألمام 

  :هناك أربعة أمناط للقيادة كما يلي:أمناط القيادة طبقا لسلوك القائد - 2- 1- 6

  :االستبداديالقائد  -6-1-2-1
  .بتنفيذ اخلطة اليت يضعهاوينفرد بالسلطة ويلزم اآلخرين  هو القائد الذي يصدر التعليمات للتابعني لتنفيذها،

  .هذا النوع من القيادة أسلوب التهديد و التخويف يستخدم -
وينظرون غليه على أنه  الغدر،باخلوف من البطش و االستبدادييعملون مع القائد  الذينيشعر التابعون  -

  .أفعالهيف كل  بعضا من التابعني يلتفون حوله ويؤيدونه االستبداديجيذب القائد  ميلك شئ،

بالشكل عند التنفيذ على حساب كفاءة  االهتماميعمل هذا القائد على  :القائد البريوقراطي -6-1-2-2
  .أو املضمون ويبذل من أجل ذلك الوقت واجلهد واملال، ويدفع العاملني معه لتحقيق أهدافه احملتوى،

و يذكر التابعني بعالقاته الواسعة  حياول دائما الظهور على أن له مكانة خاصة تؤكد متيزه على اآلخرين -
  .وسلطاته اليت يستطيع أن يفعل من خالهلا ما يعجز عنه اآلخرين

  .غالبا ما يهرب مثل هذا القائد من املسؤولية و يوزع العمل على اآلخرين -
  .غالبا ما يكون لديه جهاز من املعاونني يعملون كوسيلة إيصال بينه وبني اآلخرين -

حيث يترك مجاعة العمل حتدد األهداف  رقابة، ك األمور بال توجيه أويتر :الفوضويالقائد -6-1-2-3
  .و تتخذ القرارات،ومن صفات هذا القائد السلبية والتسامح و الود وترك زمام املبادرة

  .1اجلماعة تتميز بالضعف و التفكك ألن مسؤوليتها غري حمددة،ووال يعرف كل فرد الواجبات املطلوبة منه-

 االستشهادهذا النوع من األمناط يعتمد على أساليب املناقشة و  :الدميقراطيالقائد -6-1-2-4   
  .منها واالستفادة بآراء اجلماعة، االهتمامو  االمتناعومن  مث  االهتمامباحلقائق واملعلومات و 

                                                            
  .28ص.1999مركز الكتاب للنشر و التوزيع ،القاهرة ، ،تطبيقات اإلدارة الرياضية مفيت إبراهيم محاد،-  1
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ومن  ،حاجام البشريةظ على كرامتهم و هذا النمط من القيادة يعتمد على مشاعر أفراد اجلماعة و احلفا -
  .مث احلصول على املشاركة الفعالة

يظهر القائد يف هذا النمط على أنه أحد أفراد اجلماعة، وهو ال يركز على سلطاته حيث يعتمد على درجة  -
  .تأثريه كعضو ا ويعيش الواقع معهم و يفسر األمور بصورة صحيحة

قراطية أكثر أنواع القيادة إجيابية بشكل عام لألسباب من الدراسات على أن القيادة الدمي العديدأكدت  -
  :التالية

  .اجلماعة أفرادواإلبداع لدى  االبتكارتوفري ظروف تنظيمية مناسبة تسهم يف حتسن مهارات  - 
  .اخلالفات بني أفراد اجلماعة بصورة أكثر فاعلية من األمناط األخرىاملقدرة على حد الصراعات و - 
  .إطالق طاقات أفراد اجلماعة لتطوير األهداف و السعي حنو حتقيقها - 
  .لتعلم القيادة إتاحة الفرصة ألفراد اجلماعة - 

  :عناصر تسهر على حتقيق النجاح يف قيادة اجلماعات الرياضية -6-2
ولكن إذا  دة،هناك حقيقة هامة مفادها أنه ليست هناك قائمة حمددة للسلوك القيادي املرموق يف مواقف حمد

ما أراد القائد أن يكون مؤثرا فإن عليه أن يستكشف على األقل بعض احلاالت و الواقف واملتغريات اليت 
  .الفشل واليت تسبب النجاح أو حتدث يف املواقف املختلفة،
تساعد األفراد على حتسني قدرات وإمكانات لعناصر مبكن أن تسهم و املقترحاتو فبما يلي حندد بعض 

  :م الرياضيةقياد
  .م مع املوقف يف ظل املبادئ التربويةئاملرونة وتغري منط القيادة كي يتال -
  .إىل الرتوات والرغبات املعوقة للقيادة من جانب أفراد اجلماعة االنصياعمن  االحتراس -
  .العمل على إيقاف التجاوزات يف الوقت الصحيح -
لكن تقبل أفراد اجلماعة و وحده الذي حيقق النجاح،التأكد أنه ليس بالضرورة أن يكون جمهوده  -

  .والظروف احمليطة اليت حتكم  القرارات هلا دخل أيضا يف حتقيق النجاحات
إن إعطاء األوامر وإجبار أفراد اجلماعة على التنفيذ ليست القيادة ولكن القيادة هي التأثري يف أفراد  -

  .اجلماعة
  .اركة الفعالة للتابعنيتفويض السلطات أمر هام لضمان املش -
ضرورة التعرف على مفاتيح احلقيقة اليت ميكن أن تؤثر إجيابيا على حماوالت التأثري يف أفراد اجلماعة يف أي  -

  .موقف
  .ع حتقيق األهدافمالعمل على وضع و تطبيق خطة متقنة للقيادة تتوافق  -
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  .1إتاحة فرصة نقل اخلربة من خالل تدريب بعض قادة املستقبل -

يم وهو ذا الوضع يتويل ظهو الفرد الذي يشغل املراكز ذات املسؤولية يف التن: الرياضي اإلداري -6-3
  .اختصاصات حمدودة تلقي عليه مبسؤوليات تتطلب اجنازات  علي هدي السياسة العامة 

هو  واإلدارياملوضوعية يف نطاق اخلطة احملدودة اليت يلتزم بتنفيذ اجلزء الداخلي منها يف نطاق اختصاصه 
ضع خطته يوهو الذي  أعماهلم تأديةفني وبيان الطريقة اليت يتبعوا يف ظالفرد الذي بقوم بتوجيه املو

املستخدمة  واألدواتحيدد ما جيب عمله ومكان تنفيذ العمل والزمن املخصص والوسائل  أي ،التنفيذية
  . اإلنتاجية،كل هذا يف ضوء التكاليف املقررة درجة كافية من الذين يتولون القيام به واألفراد

ها  رستاقبل يقوم مبم اإلدارةئ كاف من املعرفة يف مدركات ومباد يتحصل علي قدر أن ياإلدارجبب علي 
 اإلنسانيةيفهم االجتاهات املختلفة لسلوك التصرفات  أنيستطيع  أييكون ذو شخصية واعية  أنكما جيب 

كلما  اإلدارةذلك كل ما ارتقي الفرد يف مستويات  إيل، ويضاف معرفة وثيقة بالعمل الذي ميارسه جبانب
يتعرف علي اهليكل االجتماعي  أنب كما جي.تؤمن الدولة إيليفكر مذهبيا تبعا للمذاهب  أنلزما عليه  أصبح

هو  يفاإلدار إذا .اآلجليتمكن من اختاذ قرارات حتقق املصاحل طويلة  حىتواالقتصادي واحلكومي للدولة 
عنه من  يمي وان يقوم بتنفيذ اجلزء املسؤولظتن ىمستو أيجنازه يف إيشعر مبا جيب عمله وكيفية  يالفرد الذ

  : اآلتيةاجلهود  اإلداريالربنامج بنشاط وكفاية كبرية ويتضمن العمل 

  .واإلجراءاتالتخطيط وحتديد السياسات  .1

  .اآلخرين أنشطةيم ظتن .2

  .املسئولةتفويض السلطة  .3

 .الرقابة علي النتائج املطلوبة .4

  .علي النتائج اإلشراف .5

  .العامة والتعليمات األوامر إصدار .6

  .السياسات وتبليغها تفسري .7

  اإلداريتدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية لتحمل العبء  .8

 تنسيق مجيع اجلهود املختلفة والعناصر املكونة  .9

 .2حتريك حيويتهم لبذل اجلهود اليت يسهمون ا أو األفرادتنشيط  .10

                                                            
  .29-28ص  ص املرجع نفسه، ،مفيت إبراهيم محاد -  1
 ،اإلسكندرية، ، دار الوفاءااإلدارة وتطبيقا نظرية –الرياضية  لإلدارةاملوسوعة العلمية  ،حسن امحد الشافعي عبد املقصود، حممود إبراهيم-  2

  . 20،ص 2003مصر ،
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  : خالصة 
 ىة يف اال الرياضي فهي تقوم علوهذا يف مجيع ااالت وخاص فراداأليم ظتلعب دور كبريا يف تن اإلدارة

إال أا ال ختلوا  .حمددةسياسات  إتباعتتكون وفق  األهدافنة وهذه معي أهدافلتحقيق  األفراد أساس توجيه
 اا ومصادرها اليت متس خمتلف وظائفها مما جيعل أدائها اإلداريبمن املعوقات و املشاكل اليت تتعدد أس

  .أزمات تعصف ا إىليؤدي ا يف الوقوع يف مشكالت تتطور  متذبذبا كثريا ما
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املشكالتالعالقات العامة و إدارة   

:متهيد  

رابات و املشاكل طإذ أنه أثناء اإلض ،ة يف األساس وتطورت خالل األزماتنشأت العالقات العام    

فتوفر وسائل  باملنظمة أن تشرح وتتواصل مع اجلمهور، لذا جيدر يصبح اإلعالم صعبا، االجتماعية

 األجواءمعرفة وجود اضطرابات يف منظمته ويف هذه  مناإلعالم يف الوقت احلاضر ميكن أي مسؤول 

تتزايد املدخالت اليت تعقد الوضع وتتداخل العوامل مما جيعل عمل مسؤول العالقات العامة حساسا 

إن اضطراب  حيسد عليه؛ ما جهة اجلمهور الداخلي فإن الوضع الجتاه اجلمهور اخلارجي للمنظمة أ

يف مواجهة  االستقراريضعضع الثقة باملنظمة وخيلق جو من عدم  أناجلمهور اخلارجي من شأنه 

املؤسسة أن تكون قادرة  الفوضى العارمة واملتطلبات املتناقضة للوضع وإرضاء للجمهور يتوجب على

ردة الفعل اإلجيابية هذه ال ميكن أن تكون ناجحة إال إذا كانت معدة  إجيابية،على القيام بردة فعل 

استشعار املشكلة  ،ساسية إلدارة األزمة بفعاليةومن األنشطة األ .مسبقا وتطبيقها مدروسا

 األزمةوتعبئة املوارد و التنفيذ احملكم للخطط املعدة مسبقا ملواجهة  االستجابةوتشخيصها بدقة وقرار 

 .دفق الداخلي و اخلارجي للمعلوماتالتو

  :مفهوم األزمة -1

 او انتهاء هي إال مرحلة متقدمة من مراحل الصراع بدءا من داخل النفس البشرية األزمة ما

على املوارد املادية احملدودة و الفرص  وغالبا ما يكون نتيجة تكالب األفراد ،بالصراعات الدولية

أو مرحلة منه فإا تعزى كذلك على  كانت األزمة درجة من درجات الصراع وملا .املعنوية املعدودة

  :هي األزمة وذلك على النحو التايل احلصر أو التحديد فإننا نورد بعض التعريفات لبيان ما

عن الشيء أمسك عنه و يف )أزم(يعرفها قاموس خمتار الصحاح بأا الشدة والقحط و :األزمة لغة

يعين احلمية وكان  )األزم(هللا عنه سأل احلارث بن كلدة عن الدواء فقال احلديث أن عمر رضي ا

وموضع احلرب أيضا مأزم مسي  .املضيق وكل طريق ضيق بني جبلني مأزم)املأزم(و .طبيب العرب
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فاختلفت  ،األزمة تفقد تعددت تعريفا اصطالحاأما  .1زمنيأم ةاملوضع الذي بني املشعر وبني عرف

  :عرض لبعض هذه التعريفات يوفيما يل واتفقت يف جوانب أخرى، ،يف بعض اجلوانب

 Transitionalاألزمة ظرف انتقايل -  Turningول وميثل نقطة حت يتسم بعدم التوازن،  

Point تمعالفرد أ يف حياة2ج عنه تغري كبريتوغالبا ما ين ،و اجلماعة أو املنظمة أو ا.  

كما أا دد االفتراضات الرئيسية اليت "شديدا على املنشأة عبارة عن خلل يؤثر تأثريا "األزمة  -  

تقوم عليها املنشأة وهذا يعين أن األزمة يف جوهرها هي ديد مباشر وصريح لبقاء املنشأة 

   .3واستمرارها

بعد تقدير املوقف وحتليله بني طرق التعامل املتاحة مع األزمة وفقا  :طرق التعامل مع األزمة -2

وطرق التعامل  .احمليطة بكل حالة واختيار أنسب سيناريوهات التعامل املعدة ملثل هذه احلالةللظروف 

  :4مع األزمة تكون إحد الطريقتني التاليتني

  :وهي الطرق املعروفة و املستمدة من خصوصية األزمة وأبرزها :طرق التقليديةال -2-1

وجود التعتيم اإلعالمي عليها من خالل رفض اإلعتراف ب إنكار األزمة او :إنكار األزمة-2-1-1

بل يتم يف بعض احلاالت اإلدعاء بسالمة املوقف وحسن األداء  ،وإنكار حدوث األزمة ،خلل ما

وذلك دف أن يؤدي التعتيم اإلعالمي إىل جناح حماوالت السيطرة على األزمة وتدمريها دون أن 

 .يستفحل خطرها

كبت األزمة أو تأجيل ظهورها دف تدمريها عن طريق استخدام طرق و : كبت األزمة-2-1-2

وأساليب عنيفة إلمخادها وتدمري عناصرها من خالل التحرك السريع املباشر العنيف إلفقاد األزمة قوة 

 .الضغط وإرجائها إىل حني
                                                            

  .24،ص2002،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،الرايضن2،ط"األسس،املراحل،اآلليات" إدارة األزماتالشعالن فهد أمحد، -  1
،أكادميية نايف مفهوم األزمات منظور إداري واجتماعي،الة العربية للدراسات األمنية و التدريبأبو النصر مدحت حممد، -  2

   .363،ص1999العربية  للعلوم األمنية،الرياض ،
  .4ص ،1993مصر، ،القاهرة مكتبة عني مشس، ،األزمات جتارب حملية وعاملية إدارةحممد رشاد، احلمالوي -  3
 ،ص2001التدريب و النشر القاهرة، ،مركز احملروسة للبحوث وإستراتيجية إدارة األزمات و الكوارث الشافعي حممد، -  4
  .206- 195ص
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ويف مواجهة النقص الشديد يف توافر معلومات عن العناصر  :تشكيل جلنة لبحث األزمة-2-1-3

احلقيقية اليت صنعت هذه األزمة أو اليت هلا مصلحة يف إنشائها وكذا عن حركة األحداث فيها ومداها 

وكذلك دف إتاحة الفرصة الستكمال نقص املعلومات ومتييع  يتم تشكيل جلنة لبحث األزمة،

 .اصة ااملوقف و إفقاد قوة الدفاع اخل

ويف نفس الوقت يتم  حيث يتم أوال اإلعتراف باألزمة كحدث مت فعال، :ص األزمةخب-2-1-4

 . التقليل من شأن احلدث باعتباره حدثا ليس له أمهية

ويتم تنفيس األزمة عن طريق فتح ثغرات خمتلفة يف جدار وبنيان األزمة  :تنفيس األزمة-2-1-5

التوتر املصاحب ألحداث األزمة وإجياد قضايا جزئية تستوعب وتنفيس حالة الغضب و الغليان و 

 .جانبا هاما من هذا الضغط وتسترتف جهد أصحاا فتضعف قوة الدفع الرئيسية

أما طريقة تفريغ األزمة فتتم من خالل إجياد مسارات بديلة   :طريقة تفريغ األزمة-2-1-6

اته  ليتحول إىل مسارات بديلة وعديدة تستوعب ومتعددة أمام قوة الدفع املولدة لتيار األزمة وتدفق

  :الث مراحل هيثجهود قوة تيار أحداث األزمة وتقلل من خطورته وغالب ما تتم هذه العملية على 

صدام هنا هو جمرد املواجهة بكافة ومن املهم التقرير بأن املقصود من ال :مرحلة الصدام )1

ومن خالل الصدام يتحدد مدى متاسك قوى األزمة الدافعة  أساليب وطرقها وليس املواجهة املادية،

يف الصدام وحتمل تكلفته ومدى تراجع بعضها أو استعداده أو  لالستمرارومقدار استعداد كل منها 

 .عن تيار األزمة االبتعادللتراجع و 

وهي مرحلة يتم فيها وضع جمموعة من األهداف البديلة لبعض العناصر :مرحلة وضع البدائل  )2

ملشتركة يف صنع تيار األزمة بعد انسالخها عن تيار قوى األزمة ودفع هذه العناصر إىل اجتاه متشعب ا

 .ومتفرق ومن مث يسهل التعامل مع كل منها على حدة

حيث يتم التفاوض مع أصحاب كل فرع واستقطاب وامتصاص بعض   :مرحلة التفاوض )3

 . العناصر اليت خرجت عن اجتماع قوى األزمة

بد وال تنشأ بطريقة ذاتية، فإنه ال فإذا كانت األزمة ال تنشأ من فراغ :زل قوى األزمةع-2-1-7

  .حداثهاإمن وجود عناصر وقوى معينة تعمل على 
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األزمة وعزهلا عن ومن أهم األسس التقليدية للتعامل مع األزمات هو الوصول إىل مصادر قوة عناصر 

 .تفتقد األزمة مصادر حتريكها وقوابؤرة األزمة وإبعادها عن تيار األزمة حىت 

وهي الطرق بالغة العنف اليت تقوم على الصدام العلين و الصريح مع كافة  :إمخاد األزمة -2-1-8

  .العناصر اليت تضمها األزمة وتصفيتها

 .وعادة ال يلجأ إىل هذه الطريقة إال عندما تكون األزمة قد وصلت إىل حد التهديد اخلطري

ونظرا لعدم جدوى بعض الطرق التقليدية يف التعامل مع األزمات  :التقليدية الطرق غري -2-2

ومتوافقة مع طبيعة  حاليا فقد يتعني اللجوء إىل عدة طرق غري تقليدية ولكنها مناسبة لروح العصر،

  :1متغرياته وأمهها

حيث وهي أكثر الطرق شيوعا واستخداما للتعامل مع األزمات : طريقة فريق العمل -2-2-1

يشكل فريق يضم أكثر من خبري متخصص يف جماالت خمتلفة دف تقييم كل عنصر من عناصر 

 دف حل األزمة بالشكل العلمي السليم، ،ديد التصرف املطلوب للتعامل معهاألزمة ومن مث حت

وغالبا ما يضم إىل هذا الفريق أيضا عدد مناسب من اخلرباء و املتخصصني يف خمتلف التخصصات 

وقد يكون  ،مؤكدة النجاحأبعاد وطرق التعامل هلا عالقة باألزمة أو احلادثة لبحث جماالت و  اليت

  :تشكيل هذا الفريق على هيئة

هذا الفريق دف التعامل مع األزمة حمددة لذلك وهو يضم حيث يتم تشكيل  :فريق مؤقت  - أ

ريق تشخيص األزمة بشكل ويناط ذا الف .اخلرباء املتخصصني يف ااالت املتصلة باألزمة فقط

فوري وإعداد خطة التحرك مبواجهة األزمة و التعامل معها ومتابعة تنفيذ خطة التحرك وعالج أي 

 .وتنتهي مهمة هذا الفريق بانتهاء األزمة ويتم حله بعد ذلك قصور،

وهنا يتم تشكيل فريق دائم التعامل مع األزمة من خالل أفراد خمتارين  :فريق العمل املستمر   - ب

وبعضها مت اكتسابه خالل عملهم  بدقة وعناية تتوافر لديهم قدرات خاصة، بعضها استعدادا طبيعي،

 .وخربم ويتم تأهيل هؤالء األفراد تأهيال عاليا استعدادا للتعامل مع األزمات

                                                            
  .206-195،ص المرجع نفسه الشافعي محمد، -  1
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تقوم هذه الطريقة على أساس حتديد  :التعبوي للتعامل مع األزمات االحتياطيطريقة -2- 2-2

املناطق الضعيفة اليت ميكن لعوامل األزمات اختراقها ومن مث إعداد احتياطي وقائي ميثل حاجزا إضافيا 

  .وقائيا ملواجهة أي اختراق ألي من النقط و احلواجز احملددة

وعند اللجوء هلذه الطريقة يتعني  :األزمات طريقة املشاركة الدميقراطية للتعامل مع-3- 2-2

وعن مداها وعن خطورا وعن اخلطوات اليت اختذت يف سبيل التعامل األزمة، اإلفصاح عن وجود 

 .عليها أو ما هو مطلوب من اجلميع إلجناز اخلطة املواجهة ومشاركتهم فيها

األزمة أو حصرها يف نطاق وتعتمد هذه الطريقة على حماصرة  :طريقة احتواء األزمة-4- 2-2

ب ويف الوقت ذاته امتصاص غحمدود وجتميدها عند املرحلة اليت وصلت إليها وعدم السماح بالش

 .واستعاب الضغط املولد هلا ومن مث إفقادها قوا التخريبية

اضحة املعامل خاصة عندما تكون األزمات غري و احلاالت ويف بعض :طريقة تصعيد األزمة-5- 2-2

ويكون اهلدف هنا هو العمل على فك هذا التكتل وتقليل  .حلة تكوين األزمةتكتل يف مر مع وجود

األزمة من خالل تنفيذ أساليب تساعد على تصعيد األزمة بالشكل أو املوضوع حىت تصل إىل ضغط 

نقطة تعارض املصاحل بني قوى صنع األزمة وعناصرها ويبدأ هذا التكتل يف التفكك ويتجه كل فريق 

  .اجتاه آخرإىل 

 ،األزمة تدور حول مضمون وهدف معنيإذا كانت  :طريقة تفريغ األزمة من مضموهنا-6- 2-2

فإنه بدون هذا املضمون يكون من الصعب استمرار الضغط الدافع لتفاعل األزمة ومن هنا إذا مت 

ويتم ذلك من خالل  بقوة الضغط اخلاصة ا االحتفاظتفريغ ألزمة من مضموا فلن يستطيع أفرادها 

  :أحد الطرق اآلتية

  .التحالف املؤقت مع العناصر املسببة لألزمة واستمالتها -

  .االعتراف اجلزئي باألزمة مث إنكارها  -

  .ركوب موجة األزمة وتزعمها االحنراف ا باجتاه آخر إلفقاد األزمة ضغطها -
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من الضروري معرفة ما  أفضل لألزمة،من أجل إدارة  :دور العالقات العامة يف إدارة األزمات -3

  1".بعد األزمة"و"خالل"،"قبل"جيب فعله 

للمعلومات،  منظمة معرضة ملواجهة أزمة وهذا ما ينتج عادة عن تسريبأي  إن: قبل األزمة -3-1

 حادثواالبتزاز، أ املنظمة،إلفالس  ةمعينة، مؤامريف تقدمي خدمة  أ، سرقة، خطشراء معدات ضعر

م غري متوقعة كما أي حلظة أكانت متوقعة أن حتصل يف أإذا ميكن  ةزماأل .اخل...مفتعل أو غري مفتعل

العامة ترصد املعلومات وتبحث عن احلقائق وتوجهات  التحضري ملواجهتها ممكن فالعالقاتإن 

تتحول إىل  أنل القرارات املناسبة جتاه املشاكل قب الختاذاجلماهري املنظمة وتقدمها لإلدارة العليا 

س اإلنذار معلنة ن العالقات العامة تقوم بدق أجراإف ،ل وتفاقمتان استفحلت هذه املشاكو ،زماتأ

بتشخيص هذه املشاكل حبثا عن أسباا وصداها على  ت العامةا،كما تقوم العالقبدأ وقوع األزمة

زمة وتساعد نظمة بسبب األملاجلماهري الداخلية و اخلارجية و اإلعالم وجتتهد يف منع تدهور صورة ا

التفاوض أو غري ذلك من خطط إمخاد  أوعرب إبراز احلقائق أو دحض الشائعات  األزمة احتواءعلى 

وتقوم بدراسات تقييم األزمة وسبل تالقيها يف  مجاهريها،كما تساهم يف استرجاع ثقة . 2نار األزمة

عديدة أخرى ميكن ان تقوم ا إدارة العالقات العامة  األنشطة إىلهذا إضافة  .املستقبل وأخذ العرب

 االهتمامفقد ازداد  ونتيجة لذلك، األزماتبأداء املنظمات يف التعامل بكفاءة عالية يف إدارة  لالرتقاء

ومنحت  خاصة يف الواليات املتحدة و الدول الغربية، األخريةبالعالقات العامة يف السنوات 

دراسات عديدة تبحث يف  وأنشأتنيات ضمة وكفاءات عالية صالحيات كبرية ورصدت ميزا

هو موجود يف  الوظائف اجلديدة للعالقات العامة ودورها يف حتقيق أهداف املنظمة على عكس ما

فيه دور العالقات العامة يف التشريفات وإعداد التقارير لنشاطات املنظمة  اقتصرالوطن العريب الذي 

عداد بعض الكتيبات و االت بغرض إعالم عن املنظمة إضافة إىل ورصد كل ما ينشر يف وسائل اإل

  .الترشيد و التوعية أو الترويج ومساندة اجلهد التسويقي للمؤسسات التجارية 

                                                            
  .254،ص2010 ،نامة للنشر والتوزيع، عمان، األرددار أس ،قات العامةمفاهيم جديدة يف العال فهمي حممد العدوي، -  1
أكادميية نايف  ،ماجستريرسالة  ،األزمات و الكوارثدور إدارات العالقات العامة يف التعامل مع  مسحي حممد القحطاين، -  2

  .13ص ،2003السعودية، للعلوم األمنية،



العالقات العامة وإدارة املشكالت                                           الثالثالفصل   

            
 

79 
 

يف ردة الفعل عند حصول األزمة جيب أن نتحرك فورا إلدارا ، السرعة : خالل األزمة -3-2

زمة خلية األ" لك فإن اخلطوة األوىل تكمن يف تشكيلذ وليس التسرع من أجل ،غالبا ما تكون مفيد

امللحق  ، املدراء مسؤول العالقات العامةتضم هذه اخللية إضافة إىل ،تكون مبثابة مصدر للمعلومات"

  1:خلية األزمة بعني االعتبار اخلطوات التالية خذاإلعالمي حيث تأ

 .افتراض كل االحتماالت و اإلعداد ملواجهتها-1

على أن  الئحة بكل الكوارث احملتملة وإعداد خطة ملواجهة كل سيناريو على حدة،إعداد -2

        ل اإلعالم ئتتضمن هذه اخلطة كيفية إعالم العاملني و الرمسيني املعنيني باملشكلة ،كذلك وسا

 .اجلمهورو

التخطيط (به ةاملناطلكل املسؤولني مناقشة املشكلة ودور كل مسؤول واملسؤوليات  اجتماععقد -3

بعد تشكيل خلية األزمة يتم تعيني ناطق رمسي وغالبا ما ) بعمق يرفع من حظوظ النتائج اإلجيابية

إصدار بيان حمضر من قبل خلية  إىلمث يصار  ،يداوم يف مكان األزمة يكون امللحق اإلعالمي ذاته

بعد اليت مت نسجها سابقا مع الصحفيني عالقات الثقة  الستثمارغة امللحق اإلعالمي وبال األزمة

 شرط أن ال األمورعملية إعطاء املواعيد للمتعاملني و املعنيني و الشركاء لتوضيح  البيان تبدأ إصدار

، املهم هو طمأنتهم ما يكون من الفضائل خالل األزماتن السكوت غالبا بكل شيء أل منبوح هل

علما أن اجلمهور (هم كلما سهلت عملية اإلقناع وكلما كان اخلطاب واضحا مع وإفهامهم الوضع،

 ).يتطلب دائما أجوبة ناجعة وحمددة

عندما تنجح يف إدارة األزمة جيب االنطالق بسياسة جديدة من نقطة خطة  :بعد االزمة -3-3

األزمة، إذ أن الفشل الذي يتحول إىل جناح ميكن أن يقوي مصداقية املنظمة، جيب أال ننسى أن 

 .استخدام وسائل اإلعالم قد حيول النصر إىل فشل املبالغة يف

 مهما تكن درجة ومستوى التخطيط ملواجهة األزمة عالية،:وضع املخططات موضع التنفيذ -4

لذلك فإنه من املهم اختيار املسؤولني الذين جييدون احملافظة  فإن التوتر سوف يرتفع خالل التنفيذ،

                                                            
  .256ص ،سابقمرجع  ،مسحي حممد القحطاين -  1



العالقات العامة وإدارة املشكالت                                           الثالثالفصل   

            
 

80 
 

وكل فرد من أفراد خلية األزمة جيب أن يكون لديه نسخة من  على هدوئهم و التحكم بالوضع،

خمطط مواجهة األزمة الذي حيدد األدوار و املسؤوليات و التصرفات املطلوب القيام ا وذلك وفقا 

  :ئح التاليةاللنص

عند بداية األزمة جيب جتميع املعلومات ومعرفة مدى جتاوب وسائل اإلعالم مع موضوع  •

 .األزمة

 .يف ردة الفعل عدم التأخر •

 ماذا سيحدث؟:للتغلب األزمة علينا طرح السؤال •

 .جيب توقع أسوء النتائج و األكثر تشاؤما •

 .وجهاز كمبيوتر وإنترنت فاكس، جيب إعداد مكان إلدارة األزمة حيتوي على هاتف، •

 .جيب وضع الئحة باملهمات مع األمساء وتوارخيها •

 .مشاةجيب استشارة أشخاص سبق وعايشوا أزمات  •

جيب إنشاء هيئة خارجية لنقل املعلومات مؤلفة من الشركاء و احللفاء وحىت املنافسني  •

 .املعرضني يف أي وقت ملثل هذه األزمات

 .من أجل إنشاء هيئة دعم معنوية باملتعاونني مع املؤسسة، االهتمامجيب  •

 .الحقا منه لالستفادةجيب إعداد ميزان لنقاط القوة ونقاط الضعف خالل األزمة  •

السكوت خالل األزمة ميكن أن يفسح للشائعات و اخلوف،كما إن املبالغة يف التطمني من  •

 .شأنه إرباك اجلمهور خصوصا عند التكذيب

 .جيب عدم إصدار املعلومات بل تكليف أحد بصفة ناطق رمسي •

 .جيب عدم إعطاء املعلومات غري املؤكدة •

اليت ال ميكن الرد عليها وجتميع  جيب تسجيل األسئلة ألسئلة كافة،كماجيب اإلجابة على ا •

 .املعلومات عنها للرد عليها الحقا

 ...دون استثناء ودون تكرب ئلة جبديةسجيب على الناطق الرمسي أن يتعامل مع كل األ •
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تعترب إدارة اإلعالم من األولويات وذلك بواسطة إعالم اجلمهور عن  :إدارة اإلعالم -4-1

هذه اإلجراءات  مع تضمني طاء احلاصلةختخذة إلصالح الوضع و القضاء على األاإلجراءات امل

زمات تفرض نفسها على وسائل اإلعالم فاأل االعتذار عنها،اتات احلسية على إصالح األخطاء واإلثب

لذلك فإنه من  .مة حتت األضواء ولكن ألسباب سيئةوهذا ميكن أن يضع أي مؤسسة أو منظ

إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم إذا كنا نريد إيصال الرسالة بشكل جيد  الضروري معرفة كيفية

وإعطاء الصورة السليمة عن املنظمة،كما انه جيب حتضري الئحة باألشخاص الغري مرغوب ظهورهم 

ألنه من الصعب أحيانا مواجهة  ،يق خلية األزمة مسبقا ذا األمرمع إعالم فر على وسائل اإلعالم،

إن إعداد الئحة باألسئلة  . العدوانيني ومن األفضل إعداد ناطق رمسي هلذه الغايةبعض الصحفيني

  .امللغومة و الصعبة وحتضري األجوبة املالئمة هلا يعترب من ضروريات التحضري ملواجهة األزمة

جناح عملية اإلعالم باجتاه اجلمهور الداخلي للمؤسسة  ان :االهتمام بالعاملني يف املنظمة -4-2

من شأنه النجاح يف السيطرة على األزمة ألن التوعية و املسؤولية يف األزمات يرشدان العاملني عن 

لذلك جيب إعالم  ،هم اجلمهور املعين مباشر باألزمةكيفية التصرف يف اخلارج وألن املوظفني 

ت اليت ا إذ أن غياب املعلومات يفتح الباب على مصراعيه أمام الشائعااألزمة وأسبا بطبيعة بانتظام

             لية خاملذكرات الدا هلذه الغاية ميكن اللجوء إىل اإلنترنت، ،تسري بسهولة وتعكر املناخ

  .االجتماعاتو

النزعاج وهنا إن تأثري األزمة على املوظفني يترك أثرا حىت بعد انتهاء األزمة، كالصدمات النفسية أو ا

  1.ميكن اقتراح فرص للراحة و املساعدة النفسية إلزالة الرواسب الناجتة عن األزمة

إن إدارة األزمة من   :العدل و حتقيق احللول املرضية يف إدارة القضايا و املشكالت -5

عمليات ي يف ولكن العالقات العامة هلا دورها األساس مسؤوليات اإلدارة العليا بالدرجة األوىل،

فقد يشمل دور العالقات العامة يف هذا اال وضع  ،املتابعة هلذه األزماتالتخطيط والتنظيم والتنفيذ و

على كافة املستويات وعقد املؤمترات الصحفية ومتثيل املنظمة  االجتماعاتخطط للطوارئ وحضور 

                                                            
دراسة لواقع ومستقبل تدريب اجلمعيات يف 'تنمية املوارد البشرية والقدرات التنظيمية للمنظمات األهلية العربية ،أماين قنديل -  1

  .26،ص1998،القاهرة دار املستقبل العريب، ،'العريبالعامل 



العالقات العامة وإدارة املشكالت                                           الثالثالفصل   

            
 

82 
 

العليا على املوافقة أو عدمها  ويقتصر دور اإلدارة. إخل... استفسارامأمام وسائل اإلعالم للرد على 

           إال أن هذا ال ينفي مشاركة أي شخص يف املنظمة  على مقترحات العالقات العامة ملعاجلة األزمة،

وهذا ال يعين أن حتل  ضرورة مشاركته يف معاجلة األزمة؛ املؤسسة ترى إدارة العالقات العامة أو

كما أا وظيفة ال متثل وصفة سحرية أو تعويذة قادرة  ،للمنظمةلفعالة العالقات العامة حمل اإلدارة ا

ولكن  ،جيب حللول العالقات العامة وحدهاهذه املشكالت ال تستعلى حل مجيع املشكالت فبعض 

مشكالت للالعالقات العامة هي اجلهاز األقدر يف املؤسسة على شحذ اهلمم و البحث اجليد عن حلول 

إذ أن دور العالقات العامة يف التعامل مع هذه املشكالت و  ،ملنظمةداري بامن خالل أي مستوى إ

  1.األزمات و الصراعات ال بد منه بأي حال من األحوال وبأي درجة

وكما نعرف أن العالقات العامة دف إىل احلفاظ على العالقات مع كافة األطراف املرتبطة باملنظمة، 

ا متزيق أألن مثل هذه احللول من ش من طرف واحد، ا ال تعمل على إختاذ قرارات وحلولإلذا ف

لذلك فإنه غالبا ما تكون حلول املشاكل اليت تتوصل إليها  األخرى، األطرافالعالقات العامة مع 

وتكون له  ،ومة واستمرارا عندما يكسب كل طرفأطراف املشكلة عن طريق التفاوض أكثر دمي

ومة واستمرارا عن طريق التفاوض أكثر دمي .التوصل إليهااليت مت  مصلحة يف احلفاظ على النتيجة 

وهذا  .وتكون له مصلحة يف احلفاظ على النتيجة اليت مت التوصل إليها ،عندما يكسب كل طرف

اليت حتقق للجميع ما يصبو  باحلديث يف إدارة املشكالت ال يتم إال بتوفر خاصية العدل، باألسلو

يدركون ذلك متاما إذ أن رجل العالقات العامة يف الوقت احلاضر حمترفوا العالقات العامة  و ،إليه

مقتنع متاما بأنه البد وأن يدير مؤسسته بطريقة تكون عادلة بالنسبة لكل فرد له عالقة مباشرة أو غري 

  .فيه هبالنسبة للمجتمع الذي ميارس نشاطوأن يكون ذا هدف بناء   املشروع،مباشرة ذا 

ومبا أن عمل العالقات العامة يرتبط ارتباط وثيقا بإدارة القضايا و املشكالت وضرورة التوصل إىل   

حلول هلا فإنه ينبغي عليها أن تم بعلم التفاوض الذي يوصل حللول مرضية لكل األطراف و احلفاظ 

  .ط حتقق عنصر العدلولكن بشر على العالقات القائمة وحتسينها وهذا ما دف إليه العالقات العامة،

  :دور العالقات العامة يف ترشيد القرارات اإلدارية-6
                                                            

  ).258(مرجع سابق ص ،فهمي محمد العدوي -  1
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 ،)رأس اهلرم(ولكن فرد واحد يتخذ القرار  ،لعالقات العامة على صناعة القراريعمل فريق عمل ا
للحصول على أعلى درجات  وحترص على إشراك مستويات إدارية كثرية يف عملية صنع القرار،

ويرتكز الدور الرئيسي للعالقات العامة يف صنع ودعم عملية اختاذ القرار يف  ،االجتاهاتالتنوع و 
و العاملني  ى مصاحل املنظمة،ويراع العمل على ترشيده وجعله يتناسب مع كافة املستويات اإلدارية،

  ...ومجاهري املنظمة واإلدارة العليا، ،فيها

  :1وصناعة القرار بواسطة العالقات العامة يسهم يف

 .املصاحل املشتركة للمنظمة و األطراف املرتبطة ا داخليا وخارجيا حتقيق -

 .جعله مقبوال من طرف كافة األطراف املرتبطة به، من خالل التمهيد له -

 .إضفاء الطابع اإلنساين على القرار -

 .بتحديد أسباب اختاذ القرار ملن يتعلق م) الشفافية(تقدمي القرار بكافة أبعاد  -

 .إقناع من ينطبق عليه القرار بأنه يأيت لتحقيق أهداف املنظمة اليت هم جزء منها -

 .إقناع من يطبق عليهم القرار بالنتائج اإلجيابية املرتبطة عليه -

 .من يطبق عليهم القرار نفسيا على يئةالعمل  -

 .توفري املعلومات و البيانات األساسية حول القرار ملن يرغب بالتعرف على أبعاده -

تبين مبا يزيد من درجة  ،الذي اختذ القرار من أجله تالوق تقدمي توصيف كامل للمشكلة أو -

 .وهذا يشمل اإلدارة العليا ،القرار على خمتلف املستويات

 .املسامهة يف زيادة قدرة متخذ القرار على التنبؤ باحتماالت املستقبل ألي مشكلة أو قضية -

وتعزيز اإلجنازات  ت واقتراح أساليب لعالجها،اكتشاف السلبيا يتمبعد تطبيق القرار  -

 .املتحققة

ومن خالل هذه البنود ( .تقدمي تقييم موضوعي لردود األفعال اليت أسفرت عن تطبيق القرار -

 2).ح لنا أن العالقات العامة تعترب جزءا ال يتجزأ من املنظمة ومبثابة اإلدارة العليا للمنظمةضيت

                                                            
قدمت يف مؤمتر اجلمعيات األهلية  ،إسهامات تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل أداء املنظمات األهلية ،إيهاب أمحد مدحت -  1

  .17،ص2000،، مصرالقاهرة املؤسسات األهلية، اإلحتاد العام للجمعيات و و العشرين، وحتديات القرن احلادي
  .17،صاملرجع نفسه -  2
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 : األزمة العالقات العامة وإتصال -7

  :دور العالقات العامة يف اتصاالت األزمة - 7-1

تتضمن هذه اخلطوة القيام بتنفيذ الربامج املوضوعة من خالل اجلهود اإلتصالية تسعى العالقات  

باعتبار أن "وهو تعريف فئات اجلماهري باملعلومات املطلوبة  العامة إىل حتقيق اهلدف األساسي هلا

وتسعى هذه اخلطوة التنفيذية إىل تنفيذ الربنامج  .1"الفقري للعالقات العامة الفعالةاهلدف ميثل العمود 

 اإلتصايل و اإلعالمي املصمم لتحقيق أهداف حمددة مرتبطة باهلدف العام للربنامج وجتيب عن سؤال

  .كيف ننفذ اإلتصال؟ وماذا نقول؟

الضرورية الصادقة و املوثوق ا حول وملواجهة اجلمهور تستطيع العالقات العامة إيصال املعلومات 

األزمة وأسباا وأثارها احملتملة، ألن عدم إيصاهلا إليه بكل دقة وأمانة قد تكون مدمرا ومهلكا 

    ويتم إيصال املعلومات إليه حول املشكلة أو األزمة عن طريق املؤمترات الصحفية للمنظمة اإلدارية،

ملعلومات إىل ويف حالة إيصال ا. اجلماعية االتصالا من وسائل املقابالت وغريهوالبيانات والنشرات و

  :قد يكون هلذا العمل ما يربره مثلف ،اجلمهور حول األزمة

  .املعلوماتتوفر فرصة جيدة لإلدارة لنقل الصورة الواضحة حول األزمة و السيطرة على  -

  .السيطرة على األزمةإن عدم نقل املعلومات قد يوحي للجمهور بعدم قدرة اإلدارة على  -

  .ق األحداث بدال من أن يكون سلوكها رد فعل بإزاء األحداثيتمثل سلوك اإلدارة هنا باستبا -

ة من املسؤول عن ، أن تكون اإلدارة العليا قريباإلتصال أثناء األزمة مع اجلمهوريف ومن املهم  

جزء من عملية اختاذ القرار وباإلمكان رفع  فاإلتصال ،وأن يكون له سلطة أيضا ،العالقات العامة

ويف الواقع جيب أن يكون  ،بار السيئة يف أحسن طريقة مالئمةاقتراحات من شأا أن تغلف األخ

                                                            
 ،1995،تونس،57:اإلتصال،العدد،الة التونسية لعلوم العالقات العامة ومعاجلة األزمات يف املنظمات اإلداريةمنصور حتسني، -  1
  .115ص



العالقات العامة وإدارة املشكالت                                           الثالثالفصل   

            
 

85 
 

تاركا اال جلهات  ،عن األزمة ومن وجهة نظر املنظمة املسؤول عن اإلتصال قادرا على أن يتحدث

  .1أخرى أن تتحدث عن وجهات نظر أخرى

تستطيع العالقات العامة مواجهة وسائل اإلعالم املختلفة من خالل الرد على االستفسارات كما 

ومساعدة الصحفيني على الوصول إىل املعلومات وباخلصوص وباحلضور الدائم دون  الواردة منها،

وعن طريق الرغبة يف نشر األخبار واملؤمترات الصحفية وأشكال الرسائل اإلتصالية  التهرب منهم،

  .ملنوي تزويد وسائل اإلعالم ا عن طريق ناطق رمسي باسم املنظمة حتدده العالقات العامةا

  :دور العالقات العامة يف صنع القرار- 7-2

هداف املؤسسة وخاصة تلك اليت ا ارتباط وثيق بأ ،لعالقات العامة معاجلة املعلوماتتناط بعهدة ا

ات عملية املعاجلة حاسوبية حمددة حبيث تكون خمرج تقنيات وبرامجباستخدام  .وبعالقتها جبمهورها

مبسطة وجاهزة لإلستعمال يف صنع القرار ويشمل ذلك مؤشرات واضحة معينة  ،معلومات واضحة

فالة القيام ا من ك املشكلةوهنا مهام رئيسية يتعني على نظام معلومات إدارة  .بكم ونوع مناسبني

اإلستخدام الفعال لكل البيانات و ،وصانعيها شكلةاخلاصة باملاملعلومات احلصول على كافة البيانات و

وحتقيق أمن وسالمة الكيان اإلداري وتدفق املعلومات حية  املشكلةاملعارف املتراكمة دف إدارة و

وواقعية من مواقع األحداث وتقدميها وحتليلها ورفعها لصانع القرار وتوفري كافة اإلجابات املناسبة 

ومن مث يتضح جليا دور  .يف أسرع وقت شكلةرحها األفراد املكلفون بالتعامل مع امللألسئلة اليت يط

  .خصوصا عند األزمات رالعالقات العامة عرب توفري ومعاجلة املعلومات يف صنع القرا

  :دور العالقات العامة يف حتسني بيئة القرار اإلداري - 7-3

وبيئة ، عالقة جوهرية ومباشرة بههلا البيئة بالتعريف هي جمموعة النظم اليت ال تنتمي إىل النظام ولكن  

ميكننا هنا  و ،القرار اإلداري هي جمموعة العناصر أو النظم و األنساق البيئية اليت تؤثر فيه و تتأثر به

أما عوامل ومتغريات البيئة  ؛لقراراواختاذ  يلعب كل منها يف صنع اخلية وخارجيةالتمييز بني بيئة د

                                                            
، العدد الرابع ،سالد اخلام اإلنسانية و االجتماعية، مالعلوسلسلة  أحباث الريموك، ،إدارة األزمات يف املنظمات الدهان أميمه، -  1

  .78ص ،1989
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العلمية اليت يعمل ة والثقافيالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقانونية و اخلارجية فتتمثل يف

لذا كان على متخذ القرار أن يتقصى مجيع أبعاد القرار  .يف إطارها التنظيم ويتأثر ا ويؤثر فيها

ن يطلب املشورة وميكن ملتخذ القرار أ .مجيع اجلوانب املذكورة أعاله وتأثرياته ويأخذ بعني اإلعتبار

العمل املتخصصة ويعقد  ل فرقكل جانب من جوانب القرار وأن يشكّيف  اخلرباءمن اإلختصاصيني و

القرار اإلداري ويتجلى  االجتماعات لبحث خمتلف جوانب وأبعادالندوات واملؤمترات واجللسات و

يف البحث عن السلوك الذي يعتمد على إستخدام أفضل الطرق اإلداري يف  دور العالقات العامة

  . توجيه عمل األفراد يف املنظمة

  :الدور التقييمي للعالقات العامة -8

  .للعالقات العامة أثناء وقوع املشكالت وأيضا بعد ايتهايتجلى الدور التقييمي 

التقييم هو املرحلة األخرية من مراحل أنشطة  :عند وقوع املشكالت و األزمات - 8-1

العالقات العامة و اليت تبدأ بإجراء البحوث وإعداد اخلطط ووضع الربامج وتنفيذها وتنتهي مبرحلة 

وميكن تعريف التقييم بأنه عبارة عن إتباع أساليب حمددة دف تقدير مدى حتقيق برامج  .التقييم

فهناك أهداف أو معايري معينة جيري إقرارها عند وضع برامج  العامة ألهدافها وبالتايل تالعالقا

العالقات العامة حبيث يتم مقارنة هذه املعايري أو األهداف مع النتائج العليا اليت مت حتقيقها ومن مث 

التقييم  .تهامبعاجلسلبية عن املعايري املقررة واختاذ اإلجراءات الكفيلة  أوالتوصل إىل أية احنرافات إجيابية 

 .ميزانية حمددة للتقييم يصميكننا ختصال يكلف كثريا كما نتوقع، وحىت نستطيع التحكم يف تكلفته 

بأن أخصائي حبوث التسويق يؤكدون بان ضبط فعالية  Roger Haywoodويف هذا اال يقول  

تكون مرتفعة محلة العالقات العامة ليست بالصعوبة اليت يتصورها الناس وال  تستوجب أنشطتها أن 

  .1التكاليف

  :يلي جماالت التقييم فيما إجيازوميكن 

                                                            
  .226- 225ص جودة حمفوظ، مرجع سابق، -  1
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نة النتائج الفعلية مدى حتقيق برامج العالقات العامة ألهدافها املوضوعة إذ جتري مقار إىلالتوصل * 

  .املوضوعة األهدافتنفيذها مع للربامج بعد 

  .بعد تنفيذ برامج العالقات العامة مع تكاليف هذا التنفيذ عليها مقارنة الفوائد املتحصلة* 

  .التعرف على نقاط القوة و نقاط الضعف يف الربامج* 

  .املوضوعية للعالقات العامةالعامة بالتقيد باألسس العلمية واألخالقية والتأكد من قيام العالقات * 

  .العامة أثناء تنفيذها للربامجالتأكد من تعاون الدوائر األخرى مع دائرة العالقات * 

ومن الضروري أن تتوفر  ،قات العامةالتأكد من استجابة اجلماهري مبختلف أشكاهلا لربامج العال* 

فكلما كانت هذه املعلومات أكثر  ،الكافية عن نتائج تقييم الربامج رجل العالقات العامة املعلوماتل

  .دقة ورشد قرارات التخطيط للمستقبلثر إجيايب على أدقة وأكثر مشوال كلما كان هلا 

                     دءا بتقييم اخلطط نشاطها وأدائها عند خمتلف مراحل األزمة ب موتقوم العالقات العامة بتقيي

                على مجاهري املنظمة وكسب تأييدها أثناء األزمة  التأثريمرورا بتقييم درجة  ،السيناريوهاتو

 الحتواءالتعامل مع اإلعالم قياسا باألهداف احملددة و االتصاالتالصعبة وأداء خطط  املشكالتأو

وأيضا تقييم اخلطط البديلة اليت حتتاجها عملية ااة وصوال إىل تقييم شامل عن املشكلة  ملشكلةا

  .وخملفاا و الدروس اليت ميكن استخالصها منها

  :ابعة بعد هناية املشكالت و األزماتدور إدارة العالقات العامة يف املت - 8-2

جتري حتليال شامال عن مدى حتقيق األهداف املطلوبة من عملية  أنجيب على العالقات العامة 

األزمة مع مجاهري املنظمة أو املشكالت اليت تواجه املتعاملني معها  وعلى  أثناءاليت متت  االتصاالت

املنظمة مبشكالت  كيف علمت :األخص من املفترض أن جتيب عملية التقييم على األسئلة التالية

ىل إ؟ هل نقلت الرسالة أو سلسلة الرسائل يف كانت استجابتها ومدى فعاليتهاوك ؟متعامليها
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أو أا أكثر فعالية يف تلطيف  ،هانةطريقة صحيحة؟ هل هناك أطراف شعرت باإلاألطراف املعنية ب

  .1املعنية؟ األطرافكيف كان احلوار مع  ل فعالية؟أقل الرسائهي  وما  حدة األزمة؟

  :  إستراتيجية العالقات العامة-9

 املؤسسة، الإن تبين إستراتيجية فعالة مبنية على أساس برنامج علمي واضح وقابل هو أساس جناح 

      و اخلارجي، حىت تكون لنفسها أاليت تريد أن تنتهج سياسة اتصال شفافة مع مجهورها الداخلي 

وحىت تنجح برامج العالقات العامة اليت يقوم  .أو ملنتوجها وخدماا صورة طيبة اجتاه اجلماهري

مال وتوظيف خمتلف التقنيات بإعدادها هذا العون املكلف وبالتنسيق مع إدارة املنظمة ميكن من استع

  .و الوسائل ألداء مهامه

  :لإلدارة و املدير االتصاالتب  ماالهتما- 9-1

 ،ر بالطريقة اليت يعمل ا املديرتم نظرية اإلدارة احلديثة ليس فقط بالوظائف التقليدية وإمنا تم أكث

املهام التفصيلية اليت يقوم ا املدير كيف يؤدي عمله نوما هي األدوار واألنشطة وو وكيف ينفق وقته،

را مثل اإلتصال باجلهات فنظرية اإلدارة احلديثة تم مثال بأن املدير يلعب أدوا ،تأدية عمله أثناءفعال 

التحدث بامسها وحل املشاكل و و ونشرهاومتثيل اإلدارة رمسيا وجتميع وحتليل املعلومات  ،اخلارجية

يف إدارة أنشطتهم  ،وسيلة املديرين االتصاالتوتعترب  .املهام و األدوارالتعارض مع الغري وذلك من 

  2:تساعد يف القيام بالتايل االتصاالت أنوذلك باعتبار  ،العمل أهدافاإلدارية وحتقيق 

 .حتديد األهداف الواجب تنفيذها  – )1

 .تعريف املشاكل وسبل تنفيذها  – )2

 .تقيم األهداف و اإلنتاجية  – )3

 .التنسيق بني املهام و الوحدات املختلفة  – )4

 . األداءحتديد معايري ومؤشرات  – )5

                                                            
  .226-225صص جودة حمفوظ، مرجع سابق، -  1
  .140،ص2008، دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان ، األردن ،االتصاالت اإلداريةشعبان فرج،  -  2
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 .التعليماتإصدار األوامر و  – )6

 .العاملني ونصحهم وإرشادهمتوجيه  - )7

 .التأثري يف اآلخرين وقيادم  – )8

 .حفز وحتميس العاملني  – )9

ولكن بعض األلفاظ (الكالم كالما املعىن يصري ال باأللفاظ ومبجموع اللفظ وإإن معىن الكالم ال يتم 

 ،"حتويل املعاين إىل اآلخرين"االتصاالت ما هي إال العملية اليت يقصد من ورائها و ).أبلغ من بعضها

  .املرسل لديه مفهوم واضح للمعىن الذي يريد حتويله للشخص اآلخر أنوهذا يعين 

 ،بنفس املعىن الذي قصده املرسلا يفسره أنولكن حىت تتم عملية اإلتصال بنجاح البد للمستقبل 

ذه الكلمات تم بثالثة عناصر ه االتصاالتلذلك فإن معاين الكلمات هلا وظيفة كربى يف حتسني 

  :هي

  .الترميز -                   .التصور -                             .املرجع -

  :بعض أهداف االتصاالت هلا تأثري على سلوك الشخص اآلخر عن طريق

  .حتديث معلومات قدمية -                              .إضافة معلومات جديدة -

  .تغري يف وجهات نظر -               .تغيري يف العواطف و االنفعاالت -

  :تتوفر عن طريق

 .التقارير -

  .اإلتصال املباشر وجها لوجه -

  :االتصاالت اإلدارية هي الوسيلة -9-2

داخل املنظمة يف جماالت عديدة كما حتظى االتصاالت بنفس األمهية خارج تظهر أمهية االتصاالت 

إن الوظيفة األساسية الستخدام االتصاالت هي حث ورفع الروح املعنوية بني العاملني؛ وكل  .املنظمة
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وعن طريق توفري ) نافعة وذات فعالية عالية(منظمة ترغب يف أن تكون مجيع االتصاالت اإلدارية ا 

  .1"حميط عملي مريح"تفاعلية جيدة ميكن احلصول على  اتصاالت

  :2بعدد من املهام األساسية االتصاالتويقوم نظام 

 عناهذه الوظيفة تو  ،)و احلصول على معلوماتأتوصيل (من مهامها  :وظيفة التبليغ-9-2-1

               فرصة للحكم الشخصي  أيعطاء إبتبليغ احلقائق كما هي دون تدخل إنساين وال ميكن 

 :العاطفة يف أن يلعب دورا على حمتويات املعلومات وميكن تبليغ أو

  .تنفيذ واجبات -                                         .تقارير-

  .تبليغ سياسات وقرارات إدارية-                .شرح خطوات العمل يف فترة معينة -

  :العوامل التالية مع ضرورة األخذ بعني اإلعتبار

  .حتديد وقت اإلتصال* 

  .حتديد حجم احتياجات التنفيذ من املعلومات* 

 .من هم األفراد املستفيدين من عملية التبليغ* 

إضافة إىل  تعين سلوكيات وتصرفات العاملني يف املنظمة، ):العرض( وظيفة اإلقناع  -2- 9-2

       إىل تنمية منطه السلوكي لتكون لديه امللكة ن كل إداري حيتاج أل تبليغ احلقائق و املعلومات؛

املوظف حيتاج إىل و فاملدير حيتاج إىل إقناع موظفيه بأمهية األداء  اجليد، القدرة على اإلقناع السليم،و

إىل جو مناسب ومكان مناسب وحيتاج اإلقناع  .أن يقنع رئيسه بإعطائه مسؤولية أكرب ومرتبة أفضل

 . مما جيعل اإلقناع و االقتناع أوسع وأرحب لترك انطباع أفضل وأحسن

اختاذ القرار السليم ليس من األمر السهل فسالمة : وظيفة املساعدة على اختاذ القرارات-9-2-3

كن القرار اإلداري وجودته تعتمد على مدى ارتكاز البدائل على معلومات وبيانات متوفرة ومم

التفاعلية اجليدة  االتصاالتن طريق عف ).وهذا يعتمد على عملية االتصاالت املتبادلة (احلصول عليها 

                                                            
  .226- 225ص ،سابقجودة حمفوظ، مرجع  -  1
  .142رجع نفسه،صامل شعبان فرج، -  2
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القرار اجليد حيتاج إىل معلومات و. ت يف املنظمةبني متخذي القرارا واألفكاريتم تبادل اآلراء 

 .1وبيانات لتنفيذه جيدا

    :أهداف االتصاالت اإلدارية يف املنظمة  -10

ال ميكننا تصور تنظيم  بالتايل فإنهو يم إداري هو حتقيق أهداف املنظمةاهلدف األساسي لوجود تنظإن 

فاإلتصال ضروري لتبليغ املعلومات اليت ستبين عليها القرارات وبدوا ال توجد قرارات  بدون اتصال،

  .وإذا كان اإلتصال ضعيف أو يف وقت غري مناسب جاء القرار ضعيفا وغري مناسب

يقوم االتصال بوظيفة تعليمية ويسعى لتحريك العواطف وإثارة االنفعاالت ونشر املعلومات على  - 

وميكن تلخيص النتائج اليت تعود على املنظمات  .أطراف متعددة ويف مواقع شىت يف وقت واحد

  :يلي اإلدارية من االتصال اجليد مبا

  .املرؤوسنينقل املعلومات من الرؤساء إىل  -

  .بني خمتلف اجلهود اليت يبذهلا األعضاء يف اإلدارةالتنسيق -

  .توصيل املعلومات اهلامة إىل القيادة لكي تستعني ا يف اختاذ قراراا -

  .تعريف أعضاء اجلماعة مبا يقوم به بعض منهم من أعمال لكي يتقيدوا ا أو ميتنعوا عنها -

  .جتاه األوامر الصادرة إليهمنقل آراء ووجهات نظر أعضاء اجلماعة وردود أفعاهلم  -

              معها  إحاطة اجلمهور بإجنازات املنظمة ومشاكلها وخططها وسياستها املستقبلية للتعاطف -

  .مسانداأو 

التنسيق لزيادة التعاون و أساسيكون مبنيا على  أنهذا باإلضافة إىل حتقيق هذه النتائج اجليدة البد 

  :الكفاءة و الفعالية يف

  .تبادل املعلومات -
                                                            

  .146املرجع نفسه،ص شعبان فرج، -  1
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  .تبادل اخلربة واملعرفة  -

  .توفري عالقات طيبة حسنة -

  :أمهية االتصال للعالقات العامة-1- 10

هو االتصال الذي يؤدي إىل خلق نوع من االستجابة جتاه فعال يف جمال العالقات العامة الاالتصال 

ة أاملنش ألعضاءوهو بالنسبة  التكاليف،أهداف املنشأة حىت حتقق هذه األهداف بأحسن الوسائل وأقل 

بني أفراد التنظيم على كل الذي ينشأ يكية اجلماعة وللتغلب على الرتاع يعد السبيل الوحيد لدينام

د االتصال أهم ولذلك يع فبدون اإلتصال الدائم نفتقد التفاعل الالزم لسري العمل، املستويات،

إذ جيعل العملية اإلدارية  القات العامة وسيلة وليس غاية،االتصال الفعال يف العو العمليات اإلدارية؛

إذ يساعد  إىل جانب أن االتصال يساعد على اإلجناز للتخطيط اإلداري بفاعلية، تتم بيسر وسهولة،

فضال عن ضرورته للتوجيه  التطبيق الفعال للرقابة،و على التنفيذ الفعال لربامج العالقات العامة،

  .1بوظائفه اإلدارية وجيعل من االتصال وسيلة هلذه العملية فاملدير يقوم اإلداري،

وجيب على مدير العالقات العامة أال ينظر إىل  تقوم به اإلدارة،ما واالتصال السليم جزء من كل 

إذ ال يعيق اإلدارة  بل جيب أن ينظر إليه كجزء مهم من عمله، االتصال كعمل أساسي يهتم به فقط،

ن مرجعه االتصال ن سوء عملية تنفيذ العملية اإلدارية يكوذلك أل ال،اجليدة إال صعوبة االتص

 االتصايل من ناحية، ويرجع االتصال الضعيف أو السيء إىل سوء تقدير الوقتالضعيف أو السيء؛ 

وتكون بالتايل  ومن ناحية أخرى إىل عدم إدراك املدير للمتغريات البيئية املؤثرة على املوقف االتصايل،

وهلذا فإن  خالت و املخرجات املترتبة عن سوء تقدير املوقف االتصايل جهودا ال طائل منها،مجيع املد

األبعاد اليت ميكن أن تؤثر على سري العملية صايل تتضمن دراسة مجيع العوامل وعملية تقدير املوقف االت

فاهلدف األساسي من على سري العملية اإلدارية نفسها  االتصالية يف ضوء املتغريات البيئية احمليطة و

ها لاملعلومات الضرورية الستمرار العملية اإلدارية ونقإنتاج وتفسري وجتميع البيانات و االتصال هو

                                                            
  . 13ص ،2007مصر، القاهرة، و التوزيع، الفجر للنشر دار ،االتصال الفعال للعالقات العامة حممد منري حجاب ، -  1
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التعديل من هذا السلوك أو توجيهه وجهة  ري يف سلوك األفراد واجلماعات أووتبادهلا أو إذاعتها أو التأث

  .1اجلانبني ال بني جانب واحدوتتم هذه العملية يف صورة متبادلة بني  .معينة

                أي أن االتصاالت تفهم مبعناها الطبيعي  ،والعكس ،اآلخرين إىلعطاء البيانات إ أووهذا يعين نقل 

       وحسن تقدير املوقف االتصايل و التصرف  .أو مبفهومها املادي الذي يعىن وسائل االتصال املادية

التخطيط يف ضوء ذلك هو الذي جيعل هلذه االتصاالت فاعليتها فتنساب املعلومات يف حركة  أو

فإذا توقفت أو ضعفت أو قامت موانع  التنظيم، أوقات العامة مستمرة بني خمتلف مستويات إدارة العال

ملية معقدة االتصال عو .بالضرورة نتيجة لذلك اإلدارةنفسية يف سبيلها تأثرت  أواجتماعية  أومادية 

ولون عن العالقات ؤالتصرف وفقا هلا حىت يستطيع املسجوانب كثرية ينبغي اإلحاطة ا وتتضمن 

لنشاط العالقات  التأثريو مقومات النجاح اإلداري وضمان الفاعلية أهمحد أالعامة الوقوف على 

    ود وفهمها ورفضهاوأحد جوانب هذه العملية املعقدة توصيل املعلومات إىل اجلمهور املقصالعامة، 

   وقد يكون هذا صحيح  اليت تقدم نفترض أا مفهومة ومقبولة من اجلمهور، تأو قبوهلا، فاملعلوما

  :2ومنها من فهم املعلومات وقبوهلا التأكدلضمان  ا وهلذا فهناك عوامل ينبغي أن نلم .غري صحيح أو

  .االتصال نفسها كثرة املعلومات املتبادلة وتنوعها بصورة تعيق عملية -

  .ىل سوء التفاهمإاختالف معاين بعض الرموز املستخدمة مما يؤدي  -

ويفهم رسائلنا من خالل وجهة  التعقيد ومتداخلة، ةإن اجلمهور نفسه عبارة عن شبكات شديد -

التعقيد يف عملية االتصال يقتضي منا بداهة يف جمال العالقات  وهذا ،نظره هو ال من خالل ما نقدمه

العوامل و العامة تفهمها حقيقيا ألبعاد عملية االتصال من حيث جوانبها املتعددة ومقوماا املختلفة

فالتصال عملية  .البيئية املؤثرة عليها وذلك كمحاولة لنظرة متعمقة لدور االتصال يف العالقات العامة

حبيث ال ميكن تصور عالقات عامة  ككل، ةو للمنظمأدارة عالقات عامة إرورة حتمية ألية حيوية وض

يتم نقل وتبادل  فمن خالل االتصال على حنو فعال يف أية منظمة تبقى وتستمر وتنمو دون اتصاالت،

ام غري مباشر باستخد أواملشاعر بشكل مباشر املعلومات، األفكار، اآلراء، االنطباعات، احلقائق و
                                                            

  .14ص .سابقرجع م ،حممد منري حجاب -  1
  .15- 14ص ص.هنفساملرجع  -  2
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املسموعة دف تكوين واملرئية واالعتماد على الكلمات، الصور، الرموز املكتوبة و وسائل االتصال،

  .صورة طيبة عن املنظمة لدى كافة األطراف املرتبطة ا سواء من داخلها أو من خارجها

  

  

  

  

  

  :خالصة 

تناولنا يف هذا الفصل أمهية الطرق املتبعة  ملواجهة اجلمهور حيث تستطيع العالقات العامة إيصال 

األزمة وأسباا وأثارها احملتملة، ألن عدم  واملعلومات الضرورية الصادقة و املوثوق ا حول املشكلة أ

ويتم إيصال املعلومات  ارية،مدمرا ومهلكا للمنظمة اإلدعامال كون تإيصاهلا إليه بكل دقة وأمانة قد 

املقابالت وغريها من زمة عن طريق املؤمترات الصحفية والبيانات والنشرات وإليه حول املشكلة أو األ

إرساهلا إىل  إعادة بالغة يف مجع املعلومات و أمهية لالتصال أنوتبني  .وسائل اإلتصال اجلماعية

           جل مسايرة الظروف املتعلقة باملوقف الذي يتصف بالغموض أاجلمهور بعد معاجلتها و بلورا من 

   .ائيةأو  ةاالنسداد هذه األخرية تكون على شكل بدائل أو حلول مؤقتو
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  :تبعةنهجية املاإلجراءات امل

  :متهيد

تتبع املراحل و اخلطوات النظرية و السري ا إىل احملك و املتمثل يف اجلانب  الضروريمن       
يف موضوع دراستنا هذه قمنا  التطبيقي هلذه الدراسة ودف التحقق من الفرضيات اليت إقترحناها

حسب التقسيم  -جباية–لنوادي اليت تشرف عليها الرابطة اجلهوية وسط شرق ايدانية على املدراسة الب
حيث مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة  ،1اجلغرايف  املعتمد من طرف االحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة

وعليه سنقسم اجلانب التطبيقي اىل الفصول  .النتائجمبوضوع دراستنا مث قمنا بعرض وحتليل هذه 
  :التالية

سنتطرق اىل التعريف باملؤسسة اليت هي حمل دراستنا لنتناول بعد ذلك التعريف :الفصل االول-
طرق اإلحصائية أدوات مجع املعلومات والباجلانب التطبيقي من دراسة استطالعية واملنهج املستخدم 

  .املستخدمة 

خصص اىل حتليل ومناقشة النتائج و البيانات املتحصل عليها بعد عملية اجلمع : الفصل الثاين-
  .املقدم من طرف رؤساء النوادي الرياضية للكرة الطائرة والتفريغ وفق حماور الدراسة

  :التعريف باملؤسسة حمل الدراسة-1

اليت تأسست يوم  -جباية–ة لوالي وسط شرق متت الدراسة على مستوى الرابطة اجلهوية

جباية تيزي وزو،  حيث تشرف هذه الرابطة على كل من الرابطة الوالئية سطيف، .19/05/1991

املؤرخ يف 90-13دده قانون وتقوم الرابطة اجلهوية بالعمل املنوط ا وفق ما حي .وجيجل

املتعلق بالتربية  14/08/2004 :يف رخؤامل10-04قانونباجلمعيات وواملتعلق  1990ديسمرب 04

الذي  1996ماي  8املؤرخ يف  166-96رقم  واملرسوم التنفيذي البدنية والرياضية وتطويرها،

    .وسريها وكذا هذا القانون األساسيحيدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية 

  :حيث تتوىل الرابطة اجلهوية ببجاية املهام التالية:مهام الرابطة اجلهوية - 1-1

                                                            
1-www.favb.org 
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تنشيط وتنسيق خمتلف النوادي الرياضية واهلياكل األخرى املنظمة إليها عالوة على هذا تلتزم الرابطة  

 :ـب

املبادئ التوجيهية والتنظيمية واألهداف املسرية للمنظومة الوطنية التربية  احترامتعمل خاصة على  أن 

 .البدنية والرياضية احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول ما

 .أخالقيااالرياضة ومبادئ  آدابفاظ على احل 

ظافة واألمن نالرياضية وال -واملراقبة الطبية السهر على احترام القواعد املتعلقة بالتأطري والتأمني  

 .احتراما صارما

 .الرياضية املعنية  االحتادياتطبقا لتوجيهات  ،د وتطبيق برامج التنمية الرياضيةدراسة وإعدا 

تنظيم املنافسات والتظاهرات الرياضية احمللية وعند االقتضاء تنظيم املنافسات الرياضية الوطنية أو  

 .الرياضية اليت تنظم إليها االحتادياتلربامج  الدولية طبقا

 .السهر على حتسني مستوى الرياضيني  

 .تشجيع بروز خنبة رياضية حملية واملشاركة يف تأطريها ا 

 .ليمية املتصلة بأنشطتها وتوزيعهااملعطيات التقنية والعملية ويف إعداد الوثائق التعاملشاركة يف مجع  

 الرابطة اجلهوية لكرة للكرة الطائرة وسط شرق جباية  تنظيم -2- 1

  :1تتضمن الرابطة 07املادة حسب 

  .اجلمعية العامة  -

  .الرئيس  -

  . املكتب التنفيذي للرابطة -

  . ةجملس الرابط -

  . املنهجي للرابطةامع  -

  . اللجان املتخصصة -

  .ة املديريات املنهجية واإلداري -

  

                                                            
، الذي حيدد كيفية تنظيم الرابطات الرياضية وسريها وقانوا 1996ماي 8املؤرخ يف 166- 96:املرسوم التنفيذي رقم - 1

  .األساسي
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  :على التقنيات البحثية التاليةيف دراستنا  اعتمدنا: الطرق املنهجية للبحث-2

  :املنهج املستخدم - 2-1

إىل هدف  املوصلة القواعد العلمية جمموعة على حتتوي يتال الطريقة هو" بأنه  يعرف املنهج  

 راحل املرشدة اليت توجه التحقيقجمموعة امل''على أا  -جاك أرمن-ف املنهجية ّرويع ؛1"البحث

وإذا كان املنهج املتبع علميا فإن النتائج املتوصل إليها تكون علمية وأكثر ، 2الفحص العلميو

 .هات حبثار فرضيبختإلدقة،كما أن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد على الباحث نوع املنهج املناسب 

والذي يعترب طريقه " ،اشيا مع طبيعة الدراسة املتناولة فقد استخدمنا املنهج الوصفيفي حني ومتت

لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات مقننة عن املشكلة وإخضاعها 

طريقة من طرق التحليل و التعبري "بأنه  كذلك عرفه عمار بوحوش وحممد الذبيان ؛3"للدراسة الدقيقة

  .4..."بشكل علمي منظم من اجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية أو سكان معينني

  : عينة البحث وكيفية اختيارها - 2-2

جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن أن "تعرف العينة بأا 

جمموعه من أفراد اتمع األصلي على أن تكون ممثلة للمجتمع الكلي وذلك إلجراء الدراسة  يؤخذ

ونظرا لطبيعة دراستنا احلالية و املتضمنة ملوضوع أمهية  إدارة العالقات العامة يف الرابطات  .5" عليها 

ت دراستنا جمموعة من مشل اجلهوية يف حل املشكالت اإلدارية اليت تواجه رؤساء الفرق للكرة الطائرة،

إدارة رياضية لفريق كرة  16رئيسا وهم ميثلون 16رؤساء الفرق الرياضية للكرة الطائرة وعددهم 

  ).1(أنظر إىل امللحق.الطائرة

  :االستطالعيةالدراسة -3
                                                            

  .312ص، 1997، ، دار الفكر العريب3، طعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشريفؤاد ي السيد،  -  1
  .118، ص2002اجلزائر، ، تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعيةرشيد زروايت،  -  2
  .86، ص 1998، ، املطبعة املصرية، اإلسكندرية، مصرأصول البحث االجتماعيعبد الباسط حممد حسن،  -  3
 ،ديوان املطبوعات اجلامعية،2،طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، حممد حممود الذبيان، عمار بوحوش -  4

  .86ص. 1999اجلزائر،
، نشأة مبادئ البحث العلمي يف التربية البدنية و الرياضيةحسن أمحد الشافعي ،سوزان أمحد علي مرسي، -  5

  .75ص.1999املعارف،باإلسكندرية،مصر،
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نظرا ألمهية الدراسة االستطالعية يف أي عملية حبث قمنا بزيارة ميدانية للرابطة اجلهوية وسط شرق  

كذلك لبعض  انتقلناإدارة و تسيري هذه هليئة الرياضية مث  لىللكرة الطائرة قصد التعرف عن كثب ع

هذا أخذنا معلومات عن النوادي الرياضية ملعرفة واقع العملية اإلدارية الرياضية لديها ومن خالل كل 

ظروف العمل و اجلانب التنظيمي السائد فيها عن طريق مقابلتنا لبعض رؤساء الفرق الرياضية مما 

ة العالقات العامة يف الرابطات ضافية متكنا من تناول موضوع أمهيساهم يف تزويدنا مبعلومات إ

من مجيع جوانبه ومدى الطائرة  اجلهوية يف حل املشكالت اإلدارية اليت تواجه رؤساء الفرق للكرة

     مطابقته هذه العينة هلذا املوضوع وكل حيثياته من ضبط إشكالية وفرضيات كذا أدوات البحث 

  .املنهج املستخدم وعينة البحث واختيارها بشكل مناسبو

  :اال الزماين و املكاين - 3-1

متت الدراسة امليدانية للفرق اليت تشرف عليها الرابطة  اجلهوية للكرة الطائرة : اال املكاين 

 .و اليت يوجد مقرها بوالية جباية

ا هلإكما ومت01/09/2010:انطلقت هذه الدراسة بتاريخ: اال الزماين 

 .01/09/2011:بتاريخ

  :ضبط متغريات الدراسة - 3-2

من عالقته باملتغري التابع موضوع يتناوله الباحث بالتغيري للتحقق هو العمل الذي '':املتغري املستقل -  

  .''الدراسة

  .''إدارة العالقات العامة  ''وهو يف دراستنا هذه

هو الظاهرة اليت توجد أو ختتفي أو تتغري حينما يطبق الباحث املتغري املستقل أو '':املتغري التابع - 

  1''يبدله

  .''املشكالت اإلدارية''وهو يف دراستنا 

  "يف"ووسيلة الربط بني املتغريين التابع و املستقل يف هذه الدراسة هي حرف 

                                                            
  .75مرجع سابق، ص  -  1
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  :أدوات الدراسة -4

يف حبثنا هذا على أداة اعتمدنا العينة حمدود إال أننا   أفرادعدد  أنبالرغم من  :االستبيان-4-1

 ومما ورد يف تعريف .لكون لديهم التزامات مهنية أخرى اإلستبيان نظرا لصعوبة إجراء املقابلة معهم

أداة للحصول على البيانات حول البحوث فيقدم الباحث جمموعة من األسئلة املكتوبة " هأن االستبيان

على منوذج معد خلدمة أغراض حبثه وعلى املبحوث أن جييب على هذه األسئلة و االستبيان يكون 

  .1"مقيدا أو مفتوحا أو مقيدا مفتوحا معا

بتحكيمها لدى جمموعة من وع قمنا أكثر دقة ومصممة يف خدمة املوض االستبيانلكي تكون أسئلة 

     تطابق أسئلة االستبيان مع املشكلة يفالتوجيهات املوجهة إلينا  مجلةخالهلا أفادتنا من و .األساتذة

  .الفرضيات اليت قيد الدراسة و القيام بالتعديالت الالزمة شكال ومضموناو

  :االستبيان صدق وثبات -4-2

مشول " ،كما يقصد بالصدق  2التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه  يعين صدق االستبيان

وضوح فقراا ومفرداا من  و جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية،االستبيان لكل العناصر اليت 

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا  ،"3ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها 

بعد إعداد أسئلة االستبيان ف ،من أن االستبيان يقيس ما أعد له كأداة للتأكدباستخدام صدق احملكمني 

من احملكمني األساتذة حسب احملاور اليت ختدم موضوع حبثنا قمنا بتوزيع هذه االستمارة على عدد من 

ليحكموا مدى وضوح  املركز اجلامعي لسوق أهراس باتنة، جامعةجامعة املسيلة، جامعة سطيف، 

  .ومناسبتها للمحاور املقترحة استبيان ومدى كفايتهفقرات اال

واالستفادة من اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، وكذلك توجيهـام  

  .أخرىوإضافة خصائص فيما يتعلق بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية 

                                                            
  .29ص ،1998باتنة، اجلزائر، منشورا،املنهجية يف كتابة البحوث و الرسائل اجلامعية،  عثمان حسن عثمان، -  1
، اإلسكندرية ، 2002، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  أسس البحث العلميمريفت على خفاجة ،  فاطمة عوض صابر،  - 2
  . 167ص
دراسة ميدانية على التطوير التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي يف إدارة جوازات منطقة الرياض، هاين بن ناصر ألراجحي ،  - 3

معة نايف العربية للعلوم الصفر جدة، رسالة ماجستري، إشراف ، قسم العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا ،جا إدارة جوازات
 . 81،ص2003،األمنية
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على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها  وباالعتماد

  .اآلخرحيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغة بعضها  هممعظم

رؤساء، 10على عينة تتكون من  )االستبيان(حبساب ثبات االستبيان بطريقة إعادة االختبار وقمنا 

  :و الثاين، وكانت النتائج التالية األولبني التطبيق  يوم )20(بفاصل زمين قدره 

  .ثقة 95%مبقدار  0.05وهي قيمة دالة عند مستوى اخلطأr    0.86 = =ر:قيمة معامل االرتباط

  :تطبيق امليداينإجراءات ال -5

بدأنا دراستنا هذه باجلانب النظري بتحديد اإلشكالية ووضع الفرضيات ومجع املعلومات النظرية 

من خالل  2011أما الدراسة امليدانية فكانت من بداية شهر مارس  .01/09/2010انطالقا من 

القيام بزيارات استطالعية وكذا استمارات االستبيان و استالمها وقد متت حدود الدراسة يف كل من 

و اليت حتتوي على فرق  سيلة؛امل -برج بوعريريج -سطيف -تيزي وزو -جيجل  -جباية:والية 

واليت ) م الوطين الثاين رجال ،القسإناث-ب-القسم الوطين األول (رة الطائرة  من كافة األقسام للك

على النحو  األسئلةتضمن االستبيان  .تشرف عليها من حيث التنظيم الرابطة اجلهوية لوالية جباية

  :التايل

  .تتعلق بالبيانات الشخصية )5(إىل)1(من  -   

احلسنة بني أفراد اإلدارة الرياضية ورؤساء  العالقةحول فرضية األوىل تتعلق بال )14(إىل)6(من -   

  الفرق

  .اإلجيايبملوقف حول ا تتعلق بالفرضية الثانية )23(إىل)15(من  -   

  .سهولة االتصالتتعلق بالفرضية الثالثة حول ) 32(إىل)24(من  -

  .04/05/2011:بتاريخ ه استالم، و03/03/2011 :قمنا بتوزيع اإلستبيان بتاريخ

  

  : اإلحصائية الطرق -6
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متثلت يف معاجلة البيانات اليت متكننا من ترمجة النتائج بصفة دقيقة،كما تستعمل هذه الطريقة من أجل 

إعطاء صيغة علمية تسمح بتقدمي النتائج املتحصل عليها يف اإلختبارات وحتليلها ومقارنتها وقد 

 :استعملنا الطرق التالية

  

  مج س xمج س  –ن مج س ص              

  = ر

               ] 2)مج ص( – 2ن مج ص(  [ ] 2)مج س( -   2ن مج ص( [           

   .ضرب الدرجات املقابلة يف اإلختبارين أصل: مج س ص  -

س يف جمموع درجات  األولضرب جمموع درجات االختبار  أصل: مج س xمج س   - 

  .االختبار الثاين ص

  .س األولجمموع مربعات درجات االختبار   2مج س -

  .س األولمربع جمموع مربعات درجات االختبار  2)مج س(  -

  .ات االختبار الثاين صجدر مربعاتجمموع    2مج ص -

                         1.جمموع درجات االختبار الثاين ص  2)مج ص(-

  عدد اإلجابات                         

  x 100           =املئويةالنسب -1

  العدد الكلي                         

  

                                                            
جامعة ،، مذآرة ماجيستير ،قسم علم النفس العمل و التنظيم العمالعبد الوهاب،السلوك القيادي وعالقته بالدافعية لدى  حميرو -  1

  .174،ص 2010-2009منتوري،قسنطينة،الجزائر،
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  :  2إختبار كاف تربيع كا-2

    2)مت -وت(                     

             مج= 2كا                  

  مت                           

  :حيث أن   

  .التكرارات الواقعة:  وت *          

    .التكرار املتوقع:  مت *             

ادولة نرفض الفرضية الصفرية مبعىن هناك   2احملسوبة أكبـر من قيمة كا  2إذا كانت قيمة كا -

  .داللة إحصائية

ادولة نقبل الفرضية الصفرية مبعىن ليس هناك  2احملسوبة أقل من قيمة كا 2إذا كانت قيمة كا -

  1.داللة إحصائية

   .) 1-عدد االختيارات ( وفق درجة احلرية احملددة بـ ، )0.05(وى الداللة توهذا عند مس* 

   :خالصة

وتأهيلها  باجلزائر لرياضيةاأن هناك جهود تبذل من أجل إدماج املؤسسة  هوإن ما ميكن الوصول إليه 

 وضعيات املشكلة اليت تتصادف معها ومواكبة اجتيازمن أجل إعطائها كفاءة جتعلها قادرة على 

وال يتأتى ذلك دون االهتمام أكثر بعنصر املوارد البشرية و تزويد إداراتنا  .التطورات احلاصلة

. األماناملسؤولية للسري ا لرب  وسائل التكنولوجيا إضافة إىل قيادات تتمتع بروح مبختلفالرياضية 

ل دراسة احلالة كذلك أن نبني يف هذا الفصل كيف مت اجلانب التطبيقي العلمي من خال كما حاولنا

وكيفية اختيار العينة و الوسائل اليت مت استخدامها يف مجع البيانات والطرق اإلحصائية املستخدمة يف 

  .حتليل النتائج 
                                                            

مذكرة ماجيستري ، إجراء امتحان التربية البدنية و الرياضية أثناءاإلصابات الرياضية اليت يتعرض هلا التالميذ موهويب عيسى،  -  1
  .119ص ،2006غري منشورة، معهد التربية البدنية و الرياضية ،سيدي عبد اهللا، جامعة اجلزائر،
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على أا  اإلدارةتصنيف املشكالت اإلدارية وفق نظرية النظم اليت تقدم  حيث ميكن.النسب املرفقة

  :له مدخالت وخمرجات ومركز تفاعل للوظائف Systemجهاز 

 68.75%حيث ترى نسبة فنعترب أن هناك من املشكالت اليت تصيب مدخالت اجلهاز اإلداري -1

 .ي لفرقنا الرياضية للكرة الطائرةأو املوارد املادية هي اليت تقف يف وجه العمل اإلدارقلة الوسائل  أن

ية للكرة منهم ترى أن املوارد املالية هي املشكالت اجلوهرية يف الفرق الرياض 75%بينما نسبة 

ترى أن هناك مشكالت تتعلق  18.75%أما نسبة  .الطائرة بالرابطة اجلهوية لوسط شرق جباية

بالتأطري و فقدان األفراد اإلدارية بالفرق الرياضية للكرة الطائرة للكفاءة بالعمل اإلدارية بالرغم من 

 .كعامل مكون للخربة امليدانية  أننا حتصلنا على أن الكثري من الرؤساء لديه األقدمية

من رؤساء الفرق الرياضية  37.5%نسبة ن فإ بينما املشكالت اليت تصيب مركز العملية اإلدارية-2

تتعلق بالبيئة الداخلي إلدارة الفرق الرياضية للكرة هناك مشكالت تنظيمية  أنللكرة الطائرة يرون 

التوجيهية لدى رؤسائنا ضئيلة جدا هذا ما يبني أن  يف حني كانت نسبة املشكالت القيادية و .الطائرة

اإلجابة عنه من طرف  حسب رأينا هناك عزوف عن اإلجابة الن هذا النوع من املشكالت يقتضي

  .لتكون أكثر مصداقية األحيانيف جممل  املرؤوسني وليس من طرف الرئيس يف حد ذاته

النتائج املخرجة من  حتليلت تأيت بعد يف حني تدرج بقية املشكالت اإلدارية على أا مشكال-3

  .اإلداريالنظام 

من الرؤساء يرون أن هناك ضعف يف التخطيط  68.75%حيث اظهر لنا اجلدول أن هناك نسبة 

يف  6.25%مشكالت االتصال فكان بنسبة  أما.وهذا لغياب إستراتيجية واضحة للعمل اإلداري

  .25%قدرت حسب رؤساء الفرق الرياضية للكرة الطائرة حني نسبة املشكالت الرقابية 

ليه يف األخري أن معظم رؤساء فرقنا كانت هلم القدرة على حتليل املشكالت إوما ميكن  أن يشار 

   .اإلدارية اليت تواجههم وفهمها
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الصريح  االجتاه) 14(اجلدول رقم يقر و، 1حلول ملشكالم إىلالرياضية خاصة إذا مت التوصل 

وعلى ضوء  .بناء العالقة احلسنة من كنالقات العامة متللرؤساء مبوافقتهم على أنه مساعدة إدارة الع

ما تقدم فإنه ميكن األخذ بصحة الفرضية اليت تسلط الضوء على حسن العالقة القائمة بني إدارة 

  .العالقات العامة للرابطة اجلهوية يف حل املشكالت اإلدارية اليت تواجه رؤساء الفرق الرياضية هبا

يف حل املشكالت إلدارة العالقات العامة بالرابطة اجلهوية  اإلجيايباملوقف يساهم  :الفرضية الثانية

  .رق الرياضة للكرة الطائرةفاالدارية اليت تواجه رؤساء ال

اإلملام باملوقف املتخذ من طرف إدارة  أومن معرفة  نتأكد أن أوال ارتأيناللتحقق من هذه الفرضية  

 )20)(19()18)(16)(15( وضع  مؤشرات يف اجلداول العالقات العامة للرابطة اجلهوية حيث مت

أزمنة  اإلدارة الرياضية و معمن خالل معرفة حالة اجلهاز الذي يهتم بدراسة املتعاملني اخلارجيني 

التدخل لديه و اليت تعكس لنا مقدار الدراسات املسحية املتخذة و وأساليب تقدميها و اليت متحورت 

اجتماعات تنظيمية أو مراسالت  يف حني أظهرت أن هناك ضعف مسجل من حيث حول إجراء 

  :وجود احتمالنياألخذ باملبادرة يف اإلبالغ  احللول و اليت تكون يف جمملها بعد الطلب وهذا يبني 

ال تقوم بدورها يف مجع املعلومات عن للرابطة اجلهوية إما إدارة العالقات العامة  االحتمال األول -

اإلداري لفرقها الرياضية إال بعد الطلب مما يسهل عليها الوصول إىل العالقة احلسنة دون عناء قع واال

وقلة التخطيط  تايل فهي ختفي عجزها الواضح هنا يف عدم متكنها من القيام بدراسات معمقةالوب

  .الوقائي هبا

 إىلسعي رؤساءها وا الرياضية أن صعوبة التنبأ باملشكالت اإلدارية داخل فرقهإما  االحتمال الثاين -

متكن إدارة العالقات حيول دون   ى إدارة العالقات العامة للرابطة اجلويةلد  أيضاحسنة  ةتكوين صور

  .وبالتايل هناك نوع من التحايل العامة من حتليل العمل اإلداري و املناخ الداخلي لفرقها

ويف كلتا احلالتني يتبني أن  عملية العالقات العامة للرابطة اجلهوية ال ترقى إىل املستوى املطلوب 

واملشكالت املستعصية و املعروفة باستثناء ما ميكن استثناءه يف املشكالت الفجائية الغري معروفة سابقا 

ىل إالوقوف  مالني صحيح فإناالحتو أّيا كان من ؛ ىل أن تكون أزمة داخل هذه الفرقو اليت تتطور إ

                                                            
  .31فريد،مرجع سابق،ص على عجوة،كرميان -  1
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ون كفاءة يف تقدمي حلول تك أنيقتضي الفرق أثناء وجود مشكلة إدارية هو موقف إجيايب جانب 

اليت الطائرة برابطة جباية اجلهوية و املطروحة لدى رؤساء الفرق للكرةاإلدارية مشكالت وبدائل لل

  :متثلت يف 

  .مشكالت مالية -

  .مشكالت التنظيمية و الوسائل البيداغوجية -

  .مشكالت يف وظيفة الرقابة -

  .نقص يف التأطري و املؤهلني املختصني -

مما دل على أن وظائف العملية اإلدارية للفرق الرياضية تعاين من مشكالت متفاوت ينبغي على إدارة 

الدقيقة أن تقدم خمتلف املعلومات و التوجيهات  )17(كما هو مبني يف اجلدول رقمالعالقات العامة 

كما أن غياب خطة واضحة املعامل .ةيفيها عامل الزمان و املكان لكي تكون أكثر فعال مراعية واملركزة

للعمل اإلداري الواجب القيام به ترك رؤسائنا يف حالة من عدم الفهم وهذا ما أشارله رميون سيمون 

                     خاصة يف األوقات غري العادية  ،1”سسة من حالة عدم الفهمإتقان وضع اخلطة حيمي املؤ”أن

أن هناك إمجاع لدى رؤساء الفرق للكرة الطائرة  )23)(22()21( أظهرت اجلداولو .الطارئةو

ميكن من حل  بان املوقف اإلجيايب إلدارة العالقات العامة بالرابطة اجلهوية -جباية–بالرابطة اجلهوية 

املشكالت اإلدارية لديهم هذا ما نستدل به يف انه ميكن األخذ بصحة الفرضية الثانية واليت جتعل من 

أن املوقف اإلجيايب إلدارة العالقات العامة يساهم يف حل املشكالت اإلدارية لدى رؤساء فرقها للكرة 

  .الطائرة

ت العامة ورؤساء فرق الكرة الطائرة يساهم يف حل سهولة االتصال بني إدارة العالقا :الفرضية الثالثة

  .  املشكالت اإلدارية لرؤساء الفرق للكرة الطائرة

جل الرؤساء امجعوا على أن لالتصال أمهية كبرية يف حل املشكالت على ضوء نتائج الدراسة تبني أن 

ال متلك سلطة التغيري أو التدخل يف  اإلدارية لديهم باعتبار أن إدارة العالقات العامة للرابطة اجلهوية

                                                            
1 -Raymond Simon ;Public Relations (Concept &Practices), Op.cit., 1984,p190. 
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اضية و الذي حيدده التشريع املعمول به يف اجلزائر؛ فمن الضروري يشؤون املكاتب التسيريية للفرق الر

حسب رأيهم دائما أن متكّن إدارة العالقات العامة من تسهيل هذه العملية اإلتصالية لتنفيذ برامج 

وتبني أيضا أن  .مستوى إدارا وأيضا على مستوى فرقهان العمل اإلداري على هادفة تدعم وتثّم

اجلانب اإلتصايل اإلداري فإم ال يعطون يف جمملهم اإلعتبار  بأمهيةبالرغم من علم رؤساء الفرق 

عن حىت فصله  أومتخصصني يف العمل اإلعالمي  أفرادعن طريق توفري وسائله ومتكني  املايل لتسهيله

وعليه فإنه ميكن األخذ بصحة الفرضية املتمحورة حول إمكانية  .خرىبقية الوظائف اإلدارية األ

   .اإلتصال يف حل املشكالت اإلداريةسهولة 

 على ضوء عرض وحتليل ومناقشة الدراسة تبني لنا أن العالقات العامة يف الرابطات اجلهوية :خالصة

متواجدة من حيث املمارسة  وتساهم بشكل كبري يف حل املشكالت اإلدارية لدى فرق الكرة الطائرة 

من خالل تلك العالقة احلسنة املتواجدة بني املشرفني على إدارة العالقات العامة        التابعة تنظيميا هلا 

  .وإدارة فرقنا يف رؤساء فرقنا للكرة الطائرة

جيايب عند حدوث املشكالت من خالل املوقف اإلجيايب الذي تتخذه من كذلك بتواجدها كطرف إو

اليت اإلدارية لدى فرقنا الرياضية للكرة الطائرة مجلة املشكالت  اجل تصحيح املمارسة وكشفت 

ورت حول املوارد حمتحيث  تعيق السري احلسن للعمل اإلداري هبا لعدة ميكانيزمات علمية تفتقد 

باإلضافة اىل املوارد املالية و الوسائل اليت أثرت  اإلدارية األنشطةيف خمتلف البشرية ذات الكفاءة 

ن من تبادل املعلومات و التوجيهات لتجنب بشكل مباشر على فعالية االتصال االداري الذي ميكّ

الرياضية وخاصة النوادي الرياضية بإعتبارها القاعدة  اإلدارةحاالت الشلل واالنسداد يف وسط 

  .الرياضية باجلزائرو  مارسة الرياضية التنافسية يف جمال التربية البدنيةملل ساسيةاأل

البد من تبصري العاملني بإدارة الرابطات اجلهوية بأمهية عملية العالقات العامة يف  األساسوعلى هذا 

والداخلية  ة يف فهم املتغريات اخلارجيةحتسني أداء اإلدارة الرياضية داخل الفرق الرياضية للكرة الطائر

تضمن سلوك مقبول ومعتدل للمنظمة الرياضية بصفة عامة يف  وإستراتيجيةوبناء خطة واضحة املعامل 

اتمع اجلزائري؛ يف حني أن اإلهتمام أكثر مبا وقفت عليه هذه الدراسة يعد برأينا خطوة بالغة األمهية 

اجلزائرية، كما تعترب هذه الدراسة للدخول يف االحتراف اإلداري يف الوسط الرياضي للكرة الطائرة 

حماولة للفت إنتباه الباحثني  لتقدمي إجيابات عن حاالت اإلنسداد الذي تشهده الرياضة اجلزائرية بني 



 النتائج عرض و حتليل ومناقشة                             الفصل الثاين                              
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مؤسساا وإحتاداا ونواديها الرياضية ومجهورها وإعطاء بديل عن صعوبات سياسة احملاكاة املنتهجة 

  .البيئة العربية عامةئة اجلزائرية خاصة وملية يف البيو العا األوربيةللمدارس 
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  :مةـخات

أن إلدارة العالقات العامة دور فعال يف التقليل من املشكالت بشقيها النظري و التطبيقي أظهرت الدراسة 

لكن تبني أن جهاز العالقات العامة بالرابطات . اإلدارية اليت تواجهها الفرق الرياضية للكرة الطائرة

سواء يف اإلدارية اجلهوية يفتقر لكثري من الربامج و الرؤية الواضحة ملا جيب فعله عند وقوع املشكالت 

الوقائية أو املرحلة العالجية باإلضافة إىل هشاشة التركيبة اإلدارية خاصة أنه مت الوقوف على كثري  املرحلة

؛ يف ظل تعطل نظام االتصال الداخلي و اخلارجي حيث نا الرياضيةمن املشكالت اإلدارية داخل فرق

دارية اليت حل املشكالت اإلندية الرياضية للكرة الطائرة يف يؤكد غالبية الرؤساء على تفعيله ملساعدة األ

 توفراحللول املناسبة ملشكالم  إجيادويترتب على حاجة الرؤساء إىل التوجيه اجليد، وكذا  .تواجههم

و يعمل على تقدمي التوجيهات وفق ما توصلت إليه دراستنا على أمهية العالقة بني  نشغاالمإجهاز يهتم ب

إنه ينبغي توطيدها وجعلها ترتقي إىل أسلوب املبادرة واملشاركة إدارة األندية وإدارة الرابطات اجلهوية ف

ايب إلدارة العالقات العامة جيإختاذ املوقف اإلمبا يف ذلك  .واإلبداع و التنسيق يف حل املشكالت اإلدارية

فإنه يقتضي منها أن تكون على مستوى عايل من الدقة يف تكوينه وبنائه وحتسينه وهو ما يعرب على كفاءة 

يف  أما  .أفرادها وجناعة إستراتيجيتها لتحقيق عامل البقاء لديها و معرب عن حسن سلوكها يف بيئة  عملها

يعترب مهم جدا سهولة االتصال فإن عمل إدارة العالقات العامة كمثال يقتدى به لدى فرقها ما يتعلق ب

را بكافة مقتضيات العمل اإلتصايل ا حماكاة طريقتها وجعله قابل للتطبيق من خالل تزويد إدانلفرق ليتسىن

 جدا لنصل إىل نقطة مهمة .من وسائل وإطارات تعىن بالكفاءة والتجربة املتطلبة لتحيق الغرض املنشود

فهنا ميكن  جيدر االهتمام ا آال وهي فعالية اإلتصال اإلداري الذي يالئم طبيعة بيئة العمل ومتغرياته

جل تقدمي تنبؤات أية املشخصة للحاالت اإلدارية لفرقنا ومجهورها من اإلشارة إىل أمهية الدراسات العلم

   .دارة فرقنامستقبلية عالجية إل
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Résumé 

D'étude  a  examiné  la  relation  entre  les  associations    (les  ligues) 
sportifs régionaux de volley‐ball des équipes pour mettre en évidence 
l'importance  des  relations  publiques  au  sein  de  leur  apporter  des 
solutions aux problèmes de gestion  rencontrés par  les  responsables 
de  clubs  qui  ont  révélé  que  les  équipes  sportives  qui  n'ont  pas  de 
mécanismes  de  plusieurs  de  la  communauté  scientifique  afin 
d'assurer le bon fonctionnement du travail administratif, car elle s'est 
penchée  sur  l'efficacité  des  ressources  humaines  dans  les  diverses 
activités  ressources  administratives  ainsi  que  financières  et  des 
moyens de communication qui ont affecté directement l'efficacité du 
contact  administratif  qui  peuvent partager  des  informations  et  des 
conseils  pour  éviter  les  cas  d'obstruction  et  de  paralysie  dans  le 
centre de gestion du sport, ce qui représente  la base  fondamentale 
de  la pratique des sports de compétition dans  les sports algérienne. 
L'étude  reposait  sur  une  approche  descriptive,  qui  est  la méthode 
d'analyse  et  d'expression  dans  un  organisateur  scientifique  pour 
l'accès sur le fait que le phénomène étudié et utilisé le questionnaire 
comme  un  outil  pour  la  collecte  des  données  et  statistiques  de 
traitement  pour  atteindre  la  finale  sur  le  fait  que  de  relations 
publiques  qui  se  soucie  de  préoccupations  et  les  problèmes  de  la 
différence  a  un  rôle  important  dans  la  bonne  pratique  la  gestion 
d'équipes sportives en prenant une attitude positive envers les chefs 
d'équipe,  et  la  construction  d'une  bonne  relation  avec  eux,  et  le 
travail  pour  faciliter  la  communication  et  de  leur  fournir  des 
prédictions  différentes  et  futures  thérapeutique  pour  tous  les 
changements  internes et externes pour assurer  l'accès aux résultats 
sportifs sont satisfaisants. 



Abstract 

Study examined the relationship between the associations of regional 
volleyball teams sports to highlight the importance of public relations 
within  them  to  provide  solutions  to  the  problems  of management 
faced  by  the  heads  of  clubs which  revealed  that  the  sports  teams 
lacking for several mechanisms of the scientific to ensure the proper 
functioning  of  the  administrative  work,  as  it  focused  on  human 
resources efficiency in the various activities administrative as well as 
financial resources and means of communication that have affected 
directly the effectiveness of the administrative contact who can share 
information and guidance to avoid cases of obstruction and paralysis 
in  the  center  of  Sports  Management,  which  represents  the 
fundamental  basis  for  the  practice  of  competitive  sports  in  sports 
Algerian.  The  study  relied  on  a  descriptive  approach, which  is  the 
method of analysis and expression in a scientific organizer for access 
to the fact that the phenomenon studied and used the questionnaire 
as  a  tool  for data  collection  and  statistical  processing  to  reach  the 
final to the  fact that a public relations who cares about concerns of 
and  the  problems  of  the  difference  has  a  big  role  in  the  correct 
practice management of  sports  teams by  taking  a positive  attitude 
towards  the  team  leaders,  and  building  a  good  relationship  with 
them, and work  to  facilitate communication and provide  them with 
the  various  predictions  and  therapeutic  future  for  all  internal  and 
external changes to ensure access to sports results are satisfactory. 
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