نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة في المؤسسات الرياضية في العراق
بحث وصفي
على عينة من المؤسسات الرياضية الحكومية واالهلية في العراق
د .نصير قاسم خلف
ملخص البحث
شمل البحث على خمسة ابواب حيث احتوى الباب االول على المقدمة التي
تطرق لها الباحث عن المؤسسات الرياضية وتعدد منشآتها ومتطلباتها االدارية
والتي تشكل العالقات العامة واحدة من عناصر االدارة التي اخذت حيز في الهيكل
التنظيمي الي مؤسسة رياضية كونها تربط بين المؤسسات فيما بينها وبين
المؤسسة وجمهورها .
اما مشكلة البحث فقد تبلورت في قلة االهتمام بالجانب االداري للعالقات
العامة في المؤسسات فضال عن تفاوت في فهم وتطبيق هذا المفصل االداري من
قبل المؤسسات الرياضية .
تضمنت اهداف البحث (وضع نموذج مقترح الدارة العالقات العامة في المؤسسات
الرياضية العراقية )
مجال البحث :المجال البشري لعينة من المختصين في المجال الرياضي االداري
للمؤسسات الرياضية الحكومية واالهلية في العراق .
المجال الزماني  :للفترة من  2-1ولغاية 2111/7/1
المجال المكاني  :المؤسسات الرياضية الحكومية واالهلية في العراق
اما الباب الثاني  :فقد شمل الدراسات النظرية والمشابهة
مفهوم العالقات العامة
اهمية العالقات العامة
العالقات العامة والمؤسسات الرياضية

التكوين االجتماعي
النشاطات المقدمة واالهداف النظام والهيكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية
نجاح العالقات العامة
انماط العالقات العامة في المؤسسات الرياضية
اهداف العالقات العامة في المؤسسات الرياضية
وظائف العالقات العامة
الدراسات المشابهة
دراسة سمير حسين وآخرون 1991م
دراسة مي عبد الواحد 1991م
اما الباب الثالث  :منهجية البحث واجراءاته الميدانية
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمة طبيعة البحث ثم تم
تحديد عينة البحث بالطريقة العمدية حيث بلغ ( )112فرداً من االختصاصيون في
المجال الرياضي في المؤسسات الرياضية العراقية والتي شملت محافظات النجف
– كركوك – ديالى .
وشمل الباب على وسائل جمع المعلومات واالجراءات الميدانية والتجربة
االستطالعية والوسائل االحصائية .
اما الباب الرابع فقد شمل على عرض وتحليل ومناقشة النتائج وأوردها الباحث
على شكل جداول وحسب محاور البحث موضوع الدراسة .
اما الباب الخامس فقد شمل على االستنتاجات والتوصيات.
االستنتاجات
 مستوى التنظيم الحاصل في المؤسسات في جانب العالقات العامة ذات اهميةكبيرة رغم قلة االهتمام بهذا الجانب .
 اهداف العالقات العامة في المؤسسات تحتاج الى اعادة صياغة التوصيات.االهتمام المباشر في وحدة العالقات العامة اداريا في كل مؤسسة وضرورة اعداد
المالكات االدارية التخصصية في كل مؤسسة بما يتناسب وحجم الوحدات االدارية .

Research Summary
(Proposed model for the management of public relations in
sports organizations in Iraq)
Researcher: Naseer Qassim Khalaf
Research involved five-door and contains the first chapter to the
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for
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and

administrative requirements, which are public relations and one
of the elements of the administration, which took space in the
structure of any mathematical foundation as a link between
institutions and between the institution and its audience.
The research problem was crystallized in the lack of attention to
the administrative side of public relations in the institutions as
well as variation in the understanding and application of the
detailed administrative by sports institutions.
Research objectives included (a model proposed for the
management of public relations in sports institutions of Iraq)
Research: the human sphere of a sample of professionals in the
sports field of the administrative institutions of government and
private sports in Iraq.
Temporal domain: for the period of 1-2 until 1/7/2011
Spatial domain: sports institutions and civil government in Iraq
Part II: The included theoretical studies and similar
The concept of public relations
The importance of public relations
Public relations and sports institutions

Social structure
Activities provided and the goals the system and organizational
structure of the sports organization
The success of public relations
Patterns of public relations in sports institutions
The goals of public relations in sports institutions
And public relations functions
Similar studies
Study Samir Hussein and others, 1991
Study Mai Abdel Wahed, 1996
Part III: the research methodology and field procedures
The researcher used the descriptive method to fit the style
survey nature of the research then the research sample was
identified as the way was deliberate (142) members of the
specialists in the field of sports and sports organizations, which
included the Iraqi governorates of Najaf - Kirkuk - Diyala.
Included a section on methods of collecting information and
procedures of field experience and statistical methods and
exploratory.
The fourth section was included to view, analyze and discuss the
results and performed by a researcher in the form of tables and
themes as subject matter.
The fifth section was included on the conclusions and
recommendations.
Conclusions
- The level of regulation in the winning institutions in the public
relations of great importance despite the lack of attention to this

aspect.
- The goals of public relations in the institutions need to reformulate the recommendations.
Direct interest in the unity of public relations administrator at
specialized

prepare

need

to

the

and

institution

each

administrative staffs of each institution in proportion to the size
of administrative units.

الباب االول
- 1التعريف بالبحث-:
1-1المقدمة واهمية البحث :
اصبببحت الحركببة الرياضببية فببي الوقببت الحاضببر واسببعة واكثببر انتشببارا وتعببددت
مؤسساتها ومنشآتها وتسمية منافساتها علبى مبدار السبنة االمبر البذي يتطلبب ادارة
عاليببة والتببي تعتبببر مببن اهببم عناصببر اي هي ببة أو مؤسسببة بببل مببن ضببمانات بقائهببا
واستمرارها واكثر من ذلك فان االدارة هي العامل الرئيسي الذي يميز ببين مؤسسبة
واخرى في قياس مدى النجاح وتحقيق االهداف .
والعالقات العامة واحدة من عناصر االدارة التي اخذت حيز في الهيكبل التنظيمبي
واالداري لهببذا المؤسسببات الرياضببية كونهببا تببربط بببين المؤسسببات بعضببها ببببع
وبينهبببا وببببين كافبببة المتفببباعلين معهبببا والعببباملين بمختلبببف المسبببتويات داخبببل هبببذا
المؤسسات  ،كمبا وتبربط العالقبات العامبة ببين كافبة هبذا االطبراف علبى اسباس مبن
التقدير واالحترام والرغبة في التعامل بل ابعد مبن ذلبك (( تكبون الحاجبة اكثبر لبدوام
العالقببة مببابين المؤسسببات وتل بك الجمبباهيرالن فببي دوامهببا ضببمان للتفبباهم المتبببادل
مابين الجماهير من اجل تحقيق السبمعة الطيببة التبي لهبا قيمتهبا علبى المبدى البعيبد

وكهدف اساس الدارة المؤسسات من خالل خلق صورة ذهنية جيدة عن المؤسسات
وكافة االنشطة التي تقوم بها )).  1
وعلى هذا األسباس يمكبن إعطباء وصبف لوظيفبة العالقبات العامبة فبي انهبا تعمبل
علببى خلببق صببالت وعالقببات قويببة بببين المؤسسببة وجماهيرهببا الداخليببة والخارجيببة
لهدف الوصول الى اقصى درجة من الفهم المتبادل والمعرفة المتكاملة بين الطرفين
كي يؤدي الى االرتقاء بسمعة المؤسسة بين الجماهير الخارجي كناتج نهائي لنشباط
العالقبات العامببة فببي رفببع كفبباءة االداء فبي داخببل المؤسسببة ومفهوهببا ايضببا فتتضب
اهدافها والتي تختلف باختالف المؤسسة وطبيعتها ويتم تحقيبق هبذا االهبداف مهمبا
اختلفت من خالل مجموعبة مبن العمليبات او الوظبائف حيبث ان المؤسسبة الرياضبية
مثلها مثل اي مؤسسة اخرى في طبيعة ادارتها وصوال الى اهدافها .
((االدارة هي العضو في المؤسسة المسؤول عن تحقيق االهبداف التبي وضبعت مبن
اجلها المؤسسة فاالدارة الحديثة تعد جانبا ً اساسيا ً من جوانب النظام الخدمي في أي
( )

مجتمع )) 2

وانطالقببا مببن اهميببة العالقببات العامببة فببي المؤسسببات الرياضببية فببي تببأتي أهميببة
أجراء هذا البحث في وضع نموذج مقترح الدارة العالقات العامة في المؤسسات فبي
العراق .
- 1مشكلة البحث :
ان المجال الرياضي عبارة عن حقل كبير يشمل العديد مبن المؤسسبات الرياضبية
الحكومية واالهلية والتي لها قاسم مشترك هو العمل الرياضي في محتلبف اتجاهاتبه
ومتطلباتببه واهداف به المرجببوا منببه وهببذا يتطلببب وجببود عالقببات عامببة تقببدم ترجمببة
للفهببم المشببترك لهببذا المؤسسببات فيمببا بينهببا وبببين المؤسسببة وجمهورهببا ولوجببود
الباحث قريبا ألغلب هذا المؤسسات كونه حكم اتحادي فبي الكبرة الطبائرة فقبد الحب
قلببة االهتمببام بالجانببب االداري للعالقببات العامببة مببن جهببة ومببن جهببة اخببرى فببان
 1سعيد ياسين عمار،علي حميد عبد الوهاب،الفكر المعاصر في التنظيم واالدارة ،ط، 2القاهرة،1992ص11
( )2سمير محمد حسن ،ادارة العالقات العامة في االجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ،معهد االدارة ،العالقات
السعودية 1991ص6

المؤسسات تتفاوت في فهم وتطبيق هذا المفصبل االداري المهبم وتعتمبد علبى بعب
االجراءات الروتينية التي وجدت لسد حاجة هذا المتطلبب لبذل أرت بى الباحبث اجبراء
هذا الدراسة لوضع نموذج مقترح الدارة العالقات العامة في المجال الرياضي.
- 2أهداف البحث :
يهبببدف البحبببث الحبببالي البببى وضبببع نمبببوذج مقتبببرح الدارة العالقبببات العامبببة فبببي
المؤسسات الرياضية العراقية.
- 3مجاالت البحث :
 - 1المجال البشري  :عينة من المختصين في المجال الرياضي االداري
للمؤسسات الرياضية الحكومية واالهلية في العراق .
 - 2المجال الزماني  :للفترة من  1-1ولغاية . 2111/ 7-1
 - 3المجال المكاني  :المؤسسات الرياضية الحكومية واالهلية في العراق.
تحديد المصطلحات :
العالقات العامة:
((وظيفببة اداريببة تعمببل علببى تقببويم االتجاهببات العامببة وتحديببد السياسببات ووضببع
الحطط وتنفيذ البرامج بهدف الحصول على الفهم المتبادل والقببول ببين المؤسسبات
()1

وجماهيرها ))

يعرفها الباحث:
((احد المسبتويات االداريبة فبي الهيكبل التنظيمبي للمؤسسبات الرياضبية داخبل
المؤسسببة مببن خببالل افرادهببا وادارتهببا داخليببا وخارجهببا مببن خببالل تعامالتهببا مببع
()2

المؤسسات االخرى من جهة وجمهور المؤسسة من جهة اخرى ))

الباب الثاني
-2الدراسات النظرية والمشابهة

( )2تعريف اجرائي

)Penny griswoid ;PR news,127 east street new york 1997 P10(1

 -1-2الدراسات النظرية :
 - 1- 1مفهوم العالقات العامة :
نمت العالقات العامة كمفهوم اداري ووظيفبي بشبكل سبريع خبالل الفتبرة االخيبرة
من القرن الماضي وهذا نتيجة التعقيد المتزايد في الرأي العام اضافة الى زيادة فهبم
دوافببع االفببراد والجمبباهير ومطببالبهم اذ اصببب مببن الضببروري كسببب تاييببد االخببرين
وتعاونهم وتفهمهم عن طريق االقنباع وهبي جبزء مبن العمبل اليبومي للمبدير فبي اي
نببوع مببن انببواع المؤسسببات كمببا واصبببحت العالقببات العامببة تعبيببرا شببائعا فببي اللغببة
والفكر اإلداري(.)1
وهذا ادى الى تعاظم دور العالقبات العامبة فبي الحيباة التنظيميبة باعتبارهبا مبنهج
علمببي مببنظم واداة لالتصببال الرئيسببية فببي المؤسسببات الحديثببة وقببد ازدادت اهميببة
تاثيرها الديناميكي على مختلف اوجه النشاطات التي تمارس والوظائف االدارية في
المؤسسببات وفببي تفاعلهببا مببع بي تهببا الخارجيببة بمببا يحقببق لهببا سبببل التكيببف مببع
المتغيرات التي يشهدها المجتمع المحيط بها .
 2-1-2اهمية العالقات العامة:
تعرف العالقات العامة بمجموعة من التعاريف من خالل آراء الخبراء والبباحثين حيبث
عرفهببا فريببزر وآخببرون (( Fraser and otherان العالقببات العامببة هببي عمليببة
ممارسة ماهو صحي من اداء واالتصال القائم جوهر هذا االداء بالمؤسسة))(.)2
كمبا يعرفهبا كبورنالن وجوسبفيك (( Qurinlan and Goseficانهبا تلبك الوظيفبة
االداريبببة التبببي تحبببدد وتوطبببد وتعمبببل علبببى اسبببتمرار العالقبببة المتبادلبببة ببببين المؤسسبببة
وجماهيرها المختلفة))(.)3
كما يعرفها ايضا سمير محمد حسن ((العالقات العامة في اي مؤسسة تهدف البى العمبل
على خلبق صبالت وعالقبات قويبة ببين المؤسسبة وجماهيرهبا الداخليبة والخارجيبة بهبدف
الوصول الى اقصى درجة من الفهم المتبادل والمعرفة التكاملة ببين الطبرفين ممبال يبؤدي
( )1سمير محمد حسين ،ادارة العالقات العامة في االجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية ،معهد االدارة العامة
السعودية،1991،ص53
)Fraser,P ,Sital, the proactive, of PR ,5 th cd USA 1998 P1(2
)Qurin ,Josph ,principles and proactive Internaticanl universits of Ottawa 2000 P.27(3

في النهاية الى رفع الكفاءة االنتاجية في البداخل وارتفباع سبمعة المؤسسبة ببين الجمهبور
الخارجي كناتج نهائي لنشاط العالقات العامة في الخارج ))(.)1
كمبا يشبير روببرت ببولس  Robert Policان العالقبات العامبة فبي اي مؤسسبة هبي
وظيفببة اداريببة مميببزة تعمببل علببى توطيببد واسببتمرار العالقببات المتبادلببة واالتصببال الفعببال
والفهم المتبادل والتعاون بين المؤسسبة وجماهيرهبا المختلفبة وان ادارة العالقبات العامبة
تعمل على مساعدة االدارة العليا بالمؤسسة من خالل اعالمها بكافبة المعلومبات المرتبطبة
بالرأي العام والتأكيد على مسؤولية االدارة في التعامبل مبع جمباهير المؤسسبة مسبتخدمة
بذلك كافة الوسائل العلمية والبحثية واالدوات المختلفة التي تعينها على تحقيق ذلك(. )5

 3-1-2العالقات العامة والمؤسسات الرياضية
المؤسسات الرياضية هي مؤسسات ينش ها المجتمع لخدمة القطاع الرياضي مبن
كافة الجوانب بحيث يكون لها هيكل تنظيمي يتفق وحجبم تلبك المؤسسبات واهبدافها.
بما يعود بالنفع لخدمة ذلك المجتمع متناسبا مع اهدافه.
كمببا ان المؤسسببات الرياضببية هببي تكببوين اجتمبباعي يببرتبط بالمجببال الرياضببي
كمهنبببة وصبببناعة تحبببدد اهبببدافها بطبيعبببة االنشبببطة التبببي تمارسبببها تلبببك المؤسسبببة
والعالقات المتفاعلة بين تلك االنشطة ومؤسسات المجتمع االخرى .
ومببن هببذا المفهببوم يمكببن ان يحببدد المفهببوم عببن المؤسسببات الرياضببية مببن خببالل
ثالثة محاور مرتبطة بمفهوم المؤسسات الرياضية كمبا واشبار اليهبا
Roppins

Daft and

()1

- 1التكوين االجتماعي :
والمقصود به ان المؤسسبات الرياضبية مهمبا اختلبف تصبنيفها او نوعهبا تتكبون
من مجموعات وافراد يتفاعلون فيما بينهم التمام وظبائف تلبك المؤسسبة فضبال عبن

( )1سمير محمد حسين ،مصدر سبق ذكره ص11
) Roobert police ,unpublished lectures,Algonquen college Canada.1999 .P.27(5
Roabing ,Daft,orgunizuton thoory and design 4th edition staplewest 1992.p.15
()1

االهببداف االجتماعيببة التببي تؤديهببا تلببك المؤسسببة لخدمببة المجتمببع الببذي توجببد فيببه
وتأثيرها على الفرد واالسرة.
- 2النشاطات المقدمة واالهداف :
تختلببف المؤسسببات الرياضببية طبقببا لنببوع النشبباطات المقدمببة وطبقببا لالهببداف
المقدمبببة لتلبببك المؤسسبببات فاالنديبببة والشبببركات والعببباب الجبببي

والشبببرطة كلهبببا

مؤسسات وبداخلها مؤسسات رياضية تمثلها وتختلف كل مؤسسة عن االخبرى تبعبا
لطبيعة النشاط الممارس وكذلك االهداف التي ترسمها المؤسسبة لنفسبها وسياسبتها
الخارجية والترويجية(.)2
- 3النظام والهيكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية :
للمؤسسة الرياضية مفهوم كما يعرفبه (( Dastانهبا مؤسسبة كببرى تبدار بفكبر
اداري علمببي مثلهببا مثببل المؤسسببات المجتمعيببة االخببرى محببدد البنبباء بحيببث يكببون
مدرك وملموس تحدد بداخله االقسام والشعب المختلفة للمؤسسة وكذلك المستويات
االداريببة داخببل هببذا التنظببيم مببع عديببد االختصاصببات والمسببؤوليات لكافببة االدارات
واالقسام ))(.)2
كما يوض بعب

المختصبين ان المؤسسبات الرياضبية لهبا نظريبة بنائيبة ونظبام

بنائي اي هيكل تنظيمي في بع

المصادر يرتبط هبذا النظبام البنبائي بطبيعبة وحجبم

العمببل الببذي تؤديببه هببذا المؤسسببة وان الدراسببات فببي مجببال االدارة الرياضببية تهببتم
بوضع هيكل بنائي تنظيمي يتفق وحجم المؤسسات الرياضية مما يساعد على اتاحبة
الفهم الجيد واالسلوب االمثل لتنظيم هبذا المؤسسبات واتاحبة الفرصبة للتعبرف علبى
المستويات االدارية واالقسبام التبي مبن الممكبن ان يشبملها التنظبيم داخبل المؤسسبة
الرياضية وفقا لحجمها ووظائفها .
ويرى الباحث ان المؤسسة الرياضية التختلف في العمل االداري عن المؤسسات
االخرى بشكل عام كون المؤسسات هي خدميبة عامبة داخبل المجتمبع لكبن مبن حيبث
Robing daft organization theory and design 4th edition staple west 1992.p25

() 2

الهيكل التنظيمبي فبيمكن تصبنيفها ودراسبتها والبتحكم فبي مسبتوياتها االداريبة طبقبا
لحجم وعدد االفراد العاملين بها .
 1-1-2نماذج العالقات العامة:
يمكببن توضببي مصببطل النمببوذج علببى انببه وصببف لمجموعببة مببن القببيم واشببكال
السببلوك التببي توض ب المببنهج المتخببذ بواسببطة االدارة العامببة او بواسببطة اخصببائي
العالقات العامة نحو المؤسسة او النظام الموجود به ادارة العالقات العامة .
اي ان في بع

الحاالت لوضع الببرامج او حمبالت العالقبات العامبة فبان تصبميم

النموذج لهبذا االغبراض يهبدف البى وصبف النمبوذج والشبكل الخبارجي للببرامج او
تلك الحمالت دون وصف االدوات المرتبطة بهذا الشكل والوظائف المرتبطة به .
وان هببذا النمبباذج للعالقببات العامببة هببي اسبباس لفهببم اسببلوب ممارسببة العالقببات
العامة او هي القاعدة التي تنطلق منها التمثيل التوضيحي لكافة العمليات التبي تقبوم
بها العالقات العامة في المؤسسات الرياضية.
 5-1-2انماط العالقات العامة في المؤسسات الرياضية :
وضببع كببل مببن  Hayand hallاربعببة انمبباط للعالقببات العامببة فببي المؤسسببات
الرياضية(.)1
 -1النمط التقليدي :
وفيببه يكببون االداء االداري للعالقببات العامببة بشببكل مركببزي اي مببن خببالل
االدارة العليا

والمسؤولية تقل في االدارة الوسطى.

 -2النمط الميكانيكي :
وهو على عكس النمط التقليبدي تقريببا حيبث تقبل فيبه االداء لبالدارة العليبا
اي المركزية وبع

تحويل في السلطات لالدارة االقل او الوسطى.

 -3النمط العضوي :

(1)Hage hall,Atypology of environmental niches base on know ledge and scale ,univcrsity mary land
college park,1982.p191

وهنبببا تكبببون المؤسسبببة متناسبببقة ومترابطبببة بببباالجراءات االداريبببة داخبببل
الهيكببل التنظيمببي حيببث يببتم تنسببيق االعمببال بببين كافببة اجببزاء المؤسسببة
فتصب المؤسسة مرتبطة االجراء .
- 1النمط المختلط :
وفي هبذا البنمط يوجبد فبي المؤسسبات الكببرى ذات التعقيبد االداري نتيجبة
صميم المؤسسة وكثرة منشآتها واالدارات المرتبطة بها مثل الوزارات حيبث
تكثببر اهببداف هببذا المؤسسببات وتكثببر معهببا الوظببائف المتكببررة لكببل مسببتوى
ادارة فببي كببل منشببأة تابعببة للمؤسسببة الرئيسببية حيببث تببزداد حركببة العالقببات
العامة .

 1-1-2اهداف العالقات العامة في المؤسسات الرياضية :
بصورة عامة االهبداف هبي نتبائج مطلبوب تحقيقهبا مسبتقبال بالجهبد اي انهبا
غايببات يرجببى الوصببول اليهببا .اي العالقببات العامببة يجببب ان تكببون اهببداف غاياتهببا
استراتيجية ذات مدى بعيد ويمكن تحقيقهبا مبن خبالل اهبداف تكتيكيبة قصبيرة االجبل
لذلك من الضروري ان تكون اهداف العالقات العامة بالمؤسسات الرياضبية واضبحة
ومفهومة من جميع االفراد ويجب صبياغتها صبياغة واضبحة داخبل المؤسسبة علبى
ان تصدر الخطوط العريضة لالهداف من االدارة العليا.
ويؤكد السبيد الهبواري (( ان االهبداف توضبع بواسبطة االدارة العليبا ويطلبب مبن
اقل المستويات االدارية رفبع مقترحباتهم بخصبوال االهبداف التبي يريبدون التوصبل
اليها وعن االحتياجات الالزمة من االمكانيبات لتحقيبق تلبك االهبداف ))( )2وان ادارة
العالقات العامة ترتبط اهدافها باهداف المؤسسة ككل .
 7-1-2وظائف العالقات العامة :
( )2السيد الهواري؛التنظيم ،مكتبة عين شمس القاهرة ط 3،1992ص56

ان عببدم اتفبباق المختصببين مببن خببالل الدراسببات حببول وظببائف العالقببات العامببة
واهدافها بشكل او آخر الى تداخل اختصاصات العالقات العامة كوظيفة اساسبية فبي
المؤسسات الرياضية مع اختصاصات وأعمال أخرى فبي الوظبائف اإلداريبة األخبرى
داخل المؤسسة الواحدة وأكثر من ذلك ادى الى قيبام اجهبزة العالقبات العامبة بمهبام
واعمال التمت لها بصلة وليس من اختصاال العالقات العامة فضال عبن قيبام بعب
االدارات االخببرى بمهببام العالقببات العامببة حيببث ((تمتببزج وظببائف العالقببات العامببة
وتختلط بنوعيات من االنشطة التي تؤدي الى تضارب في االختصاصات بين وظائف
واهداف العالقات العامة بالمؤسسات))(. )3
وقبد أختلببف المهتمبون بالعالقببات العامبة فيمببا بيبنهم فببي تحديبد وظببائف للعالقببات
العامبببة فبببي المؤسسبببات اال ان  Fraser P. Seltelوجبببون مارسبببتون

Jon

 Marstonحددا للعالقات العامة اربعة وظائف هي(:)1
 -1البحوث

Research

 -2التنفيذ (االداء) Communication
 -3التقويم

Evaluation

 -1التخطيط

Planning

 2- 2الدراسات المشابهة :
 1-2-2دراسات سمير حسين وآخرون 1991م

()1

اسم الدراسة  :ادارة العالقببببات العامببببة فببببي االجهببببزة الحكوميببببة بالمملكببببة العربيببببة
السعودية

( )5حنان فاروق محمد ،تأثير انشطة العالقات العامة مع فاعلية الوظائف االدارية للمنشأة دراسة تحليلية م شركات قطاع االعمال في
مصر (اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاهرة ،1993ص)212
() 4
Fraser P siyal: the prouctive of P.R ,5th ea USA 1998 P7
( )1سمير حسين وآخرون  ،ادارة العالقات العامة في االجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية 1991

هببدف الدراسببة :التعببرف علببى مببدى ادراك المسببؤولين فببي االدارة العليببا لوظيفببة
العالقات العامة وتبأثير هبذا االدراك علبى البدور البذي تؤديبه فبي االجهبزة الحكوميبة
بالمملكة العربية السعودية .
دراسبببة الجوانبببب االداريبببة والتنظيميبببة واسببباليب ممارسبببة العالقبببات العامبببة فبببي
الجهاز الحكومي بالمملكة العربية السعودية.
اهم االستنتاجات :
 اظهبببرت النتبببائج ان كبببالً مبببن المسبببؤولين مبببن االدارة العليبببا والممارسبببين لعمبببلالعالقببات العامببة ينظببرون الببى وظيفببة العالقببات العامببة علببى انهببا وظيفببة دعائي بة
كوظيفة فيها اتخاذ القرارات او تقديم المشورة لالدارة العليا .
 اثبتت الدراسة ان هناك تاثير متبادل في وجهات النظريين كال مبن المسبؤولين فبياالدارة العليا والمشتغلين بمهنة العالقات العامة.
()2

 2-2-2دراسة محي عبد الواحد 1991م

اسم الدراسة :تنظيم العالقات العامة بدولة االمارات العربية المتحدة .
اهم االستنتاجات:
-

زيادة التدخل بين اعمال جهاز العالقات العامة واعمال االجهزة االخرى.
اجهزة العالقات العامة اعمال الترتبط بوظائفها .

-

تمارس بع

-

زيادة االهتمام بالجمهور الخارجي دون الجمهور الداخلي.

مناقشة الدراسات المشابهة والمرتبطة :
من خالل عرض الدراسات المشبابهة والمرتبطبة والتبي تشبابهت مبع دراسبة
الباحث في استخدام المنهج الوصفي وباسلوب الدراسات المسحي فضال عبن تشبابه
جزء من عينة البحث وهما المعنيبين فبي الجانبب االداري بالعالقبات العامبة او البذين

( )2مي عبد الواحد ،تنظيم وادارة العالقات العامة بدولة االمارات العربية المتحدة 1996

واجبهم االداري هي العالقات العامة في المؤسسبات اال ان اهتمبام الباحبث تركبز فبي
وضع نموذج مقترح من وجهة نظر المعنيين بذا الجانب.
الباب الثالث
 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمة طبيعة البحث
 2-3مجتمع البحث وعينته
تم تحديد مجتمع البحث من المعنيبين بالعالقبات العامبة فبي المؤسسبات الرياضبية
فببي العبببراق وحيبببث بلبببغ عبببددهم ( )112فببردا ينتمبببون إلبببى األنديبببة واالتحبببادات
ومراكز الشباب (المنتديات الشبابية) لمحافظبات بغبداد – النجبف – كركبوك – ديبالى
حيث اختيبرت هبذا المؤسسبات وكبذلك المحافظبات بالطريقبة العمديبة لتبوفر جمهبور
ثابت ومالزم لكل مؤسسة فضال عن وجبود عمبل اداري مسبمى العالقبات العامبة فبي
هذا المؤسسات .
 3-3ادوات البحث ووسائل جمع المعلومات :
-

المصادر العربية واالجنبية

-

استمارة استطالع آراء الخبراء حول مفردات المحاور

-

استمارة االستبيان الرئيسية

-

المقابالت الشخصية

-

تحليل محتوى الوثائق

-

اقالم الرصاال

-

الوسائل االحصائية

-

شبكة المعلوماتية (االنترنيت)

االجهــزة :
-

حاسبة شخصية ()Yh105 prapo

-

جهاز حاسوب ()Pentium 4

 1-3اجراءات البحث الميدانية :
اتبع الباحبث الخطبوات العلميبة لتصبميم اسبتمارة االسبتبيان فبي ضبوء اطالعبه علبى
المصادر العلمية :
- 1تم االستعانة بالمراجع العلمية لالبحباث المرتبطبة بمجبال الدراسبة فضبال عبن
المقابالت الشخصية.
- 2تببم اعببداد اسببتمارة اسببتبيان تحتببوي علببى ( )3محبباور اسببتنادا الببى المراجببع
والمصادر وطبيعة البحث واالهداف المبراد تحقيقهبا وعرضبها علبى الخببراء
ملحق ( )1والمحاور هي :
أ  -محور التنظيم االداري للعالقات العامة
ب -محور اهداف العالقات العامة
ج -محور وظائف العالقات ىالعامة
 -3في ضوء آراء الخببراء تبم اعبداد اسبتمارة االسبتبيان النهائيبة التبي تضبمنت
ثالثببة محبباور لمجمببوع

( )11فقببرة واسببتخدم الباحببث االسببتبيان المغلببق

الفببراد عينببة البحببث علببى ان تكببون االجابببة بميببزان

( نعببم  ،احيانببا  ،كببال )

وبتقدير ( )3درجات في حال االجابة بنعم و( )2درجة في حبال االجاببة احيانبا
و( )1درجبببة فبببي حبببال االجاببببة ببببـكال  ،ولسبببهولة تميزهبببا فبببي المعالجبببات
االحصائية ملحق (. )2
 -1تم توزيع استمارة البحث  3العينة الرئيسية بتاريخ  2111/1/25بمساعدة
فريق العمل المساعد ملحق (. )3
 5-3هدف االستمارة :
قام الباحث بتاكيد هدف محتوى االسبتبانة مبن خبالل عرضبها علبى مجموعبة مبن
الخبراء الذين تبم ذكبرهم مبن اجبل االفبادة مبن ارائهبم ومقترحباتهم والتعبديالت التبي
يشببيروا الببيهم كببل محببور مببن محبباور ملحببق ( )1كمببا وقبد اسببتخدم الباحببث الصببدق

التالزمبببي الختببببار معامبببل االتسببباق البببداخلي لكبببل فقبببرة وذلبببك مبببن خبببالل توةزيبببع
االستمارة على ( )15فردا من خارج عينة البحث الرئيسية جدول ( . ) 3 ،2 ،1
جدول ()1
معامل االرتباط (االتساق) لمحور التنظيم االداري للعالقات العامة
المتوسط االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االرتباط

1

هل لدى مؤسستكم وحدة ادارية خاصة للعالقات العامة

27775

17577

17111

2

ماهو مستوى هذا الوحدة كبيرة ام متواضعة

2751

17751

17192

3

هل لدى هذا الوحدة اقسام مثل العالقات الخارجية والداخلية

27711

17157

17511

1

هل ترى عدد العاملين في وحدة العالقات العامة مناسب او كافي

27511

17112

17112

5

هل تم االستعانة من قبل العالقات العامة بخبرات خارجية

27125

17511

17112

1

هل توفر العالقات العامة معلومات عامة كافية لعمل المؤسسات

27171

17151

17157

الفقرات

ت

قيمة معامالت االرتباط عند مستوى داللة 1715
جدول ()2
معامل االرتباط (االتساق) لمحور اهداف العالقات العامة
ت الفقرات

المتوسبببط االنحببراف معامبببببببل
الحسابي

المعياري

االرتباط

 1هل هنباك اهبداف مكتوببة ومحبددةالدارة العالقبات العامبة يبتم 27125

17511

17317

العمل بها
27721

17111

17311

 2هل هذا االهداف واضحة للعاملين بالعالقات العامة

 3هل تعمل هذا االهداف على اتاحبة المعلومبات الالزمبة التخباذ 27151

17751

17192

القرار باالدارة العليا في المؤسسة
 1هببل ضببمن اهببداف العالقببات العامببة تحقيببق السببمعة الطيبببة 27711

17157

17511

للمؤسسة مع الجماهير
 5هببل تببوفر االهببداف فببت قنببوات اتصببال مببع مؤسسببات اخببرى 27775
وكسب الثقة

17577

17111

 1هببل يببتم نقببل المعلومببات مببن الجمهببور الببى المؤسسببة بشببكل 27151

17151

17157

صادق وواقعي الى المسؤولين في المؤسسة لدراستها

قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 1715

جدول ()3
معامل االرتباط (االتساق) لمحور وظائف العالقات العامة
المتوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االرتباط

27751

17511

17311

2

هل يتم وضع مدة زمنية لخطة عمل العالقات العامة

27721

17111

17311

3

هل يوجد عقبات ادارية تقف عائق لخطة العالقات العامة

27111

17511

17331

27121

17117

17373

27125

17511

17317

27151

17112

17321

ت
1

1
5
1

الفقرات
هل يوجد خطة موضوعة يتم على اساسها العمل في
العالقات العامة

هل للعالقات العامة مشاركة في اتخاذ القرارات للمؤسسة
من خالل الخبير االستشاري
هل تشارك العالقات العامة في االعداد الهداف المؤسسة
المستقيلة
هل توجد صعوبات تواجه العالقات العامة عند االتصال

بالجماهير

 1-3ثبات االستمارة :
قببام الباحببث بحسبباب معامببل ثبببات االرتببباط عببن طريببق تطبيببق االختبببار واعببادة
تطبيقببه بعببد ( )15يببوم علببى عينببة خببارج عينببة البحببث ( )15ثببم تببم حسبباب معامببل
االرباط للثبات باستخدام معامل االرتباط البسيط (بيرسون) .
العينة

معامل الثبات

المحور االول

1775

المحور الثاني

1773

المحور الثالث

1711

 7-3التجربة االستطالعية :
تببم اجببراء التجرببببة االسببتطالعية علبببى العينببة نفسببها التبببي اسببتخدمت فبببي
استخراج معامل الثبات والبالغ عددها ( )15من غيبر عينبة البحبث الرئيسبية وكبان
الغرض من اجرائها لتحديد مايأتي -:
-1

التعرف على الزمن الذي يستغرق الداء العينة لالجابة على االستبانة .

-2

توضي كيفية اسلوب االجابة على االستبانة من قبل العينة

-3

تاكيد وتوزيع واجبات فريق العمل المساعد.

-1

استخراج معامل الثبات.

-5

التعرف على معوقات العمل التي تواجه تنظيم االجراءات.
()1

 1- 3الوسائل االحصائية
( )1الحقيبة االحصائية SPSS

استخدم الباحث النظام االحصائي . SPSS

الباب الرابع
 -1عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها .
 1-1عرض نتائج محور التنظيم االداري للعالقات العامة .

جدول ()5
ت

الفقرات

االجابات

تكرار

نسبة م وي

1

هل لبدى مؤسسبتكم وحبدة اداريبة خاصبة للعالقبات

نعم

15

℅11

احيانا

2

℅1

كال

55

℅39

مجموع

112

نعم

صفر

صفر

احيانا

35

℅21

كال

112

℅79

مجموع

112

نعم

صفر

صفر

احيانا

31

℅21

كال

111

℅71

العامة ؟

2

ماهو مستوى هذا الوحدة كبير؟

3

هل لدى هذا الوحدة اقسام مثل العالقات الخارجيبة
والداخلية؟

قيمة كا2

117171

137191

127131

1

هل ترى عبدد العباملين فبي وحبدة العالقبات العامبة
مناسب او كافي ؟

5

هل يتم االستعانة من قبل العالقبات العامبة بخببرات
خارجية؟

1

هببل تببوفر العالقببات العامببة معلومببات عامببة كافيببة
لعمل المؤسسات ؟

مجموع

112

نعم

15

℅11

احيانا

27

℅19

كال

111

℅71

مجموع

112

نعم

صفر

صفر

احيانا

21

℅21

كال

111

℅11

مجموع

112

نعم

111

℅13

احيانا

11

℅11

كال

1

℅51

مجموع

112

117119

117171

157211

يتض من جدول ( )5ان اجابات العينة جباءت فبي الفقبرة ( )1نعبم بتكبرار ()15
وبنسببببة م ويبببة ( )℅11واحيانبببابتكرار ( )2وبنسببببة م ويبببة ( )℅1وكبببال بتكبببرار
( )55ونسبببة م ويببة ( )℅39وجبباءت كببا ، )117171( 2وهببي داللببة علببى وجببود
فببروق فببي االجابببات الثالثببة للعينببة ويببرى الباحببث ان وجببود وحببدة اداريببة خاصببة
بالعالقببات العامببة فببي المؤسسببات الرياضببية مهببم جببدا لسببير عمببل هببذا المؤسسببات
كونهببا علببى تمبباس مباشببر مببع الجمهببور مببن جهببة وببباقي المؤسسببات االخببرى ممببا
يوجب التخصص في العمل االداري.
وعن الفقرة ( )2فقد جاءت االجابات نعم بتكبرار (صبفر) وبنسببة م ويبة (صبفر)
واحيانا بتكرار ( )35وبنسببة م ويبة ( )%21وكبال بتكبرار ( )112وبنسببة م ويبة
( )%79وجاءت قيمة كا )137191( 2وهي داللة على وجود فبروق فبي االجاببات
ويرى الباحث ان عبدم ارتقباء وحبدة العالقبات العامبة فبي المؤسسبات الرياضبية البى

حجببم يسببتوعب عمببل المؤسسببة نفسببها وهببذا مببن شببانه ان يعيببق تحقيببق االهببداف
وخصوصا ان حصل توسع في المؤسسة مستقبال.
اما فيما يخص الفقرة ( )3فقد جاءت االجابات نعم بتكرار (صفر) وبنسبة م ويبة
(صفر) واحيانا بتكرار ( )31وبنسبة م وية ( )%21وكبال بتكبرار ( )111وبنسببة
م ويببة ( )%71وجبباءت قيمببة كببا )127131(2وهببي داللببة علببى وجببود فببروق فببي
اجابات العينة الثالث  .ويرى الباحث ان تقسيم وحدة العالقات العامبة وببنفس الجهبد
داللبببة علبببى اهتمبببام المؤسسبببة الرياضبببية بعالقبببات االفبببراد االداريبببين فبببي مختلبببف
االختصاصات من جهة وعالقة المؤسسة بجمهورها والمؤسسات االخرى مبن جهبة
اخرى وبنفس االهتمام .
اما عن الفقرة ( )1فقد جاءت االجابات نعم بتكرار( )15وبنسبة م وية ()%11
واحيانا بتكرار ( )27وبنسببة م ويبة ( )%19وكبال بتكبرار ( )111وبنسببة م ويبة
( )%71وجاءت قيمة كا )117119( 2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينة الثالث ويرى الباحث رغم وجبود عبدد كبافي فبي وحبدة العالقبات العامبة اال ان
مبدأ التخصص في هذا المجال مهم جدا لغرض طبيعة عمل العالقات العامة ومايجب
ان يتمتع به الفرد العامل في هذا المجال فضال عن كفاءة االفراد العاملين .
اما عن الفقرة( )5فقد جاءت نعم بتكرار (صبفر) وبنسببة م ويبة (صبفر) واحيانبا
بتكرار ( )21وبنسبة م وية ( )%21وكبال بتكبرار( )111وبنسببة م ويبة ()%11
وجباءت قيمبة كبا )117171( 2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي االجاببات ويببرى
الباحث ان االستعانة بخببرات مؤسسبات اخبرى فبي مجبال العالقبات العامبة بمبا يتبي
نببوع مببن التببدريب واكتسبباب المهببارات االداريببة الخاصببة بهببذا العمببل مببن االشببياء
الجيدة.
امببا عببن الفقبببرة ( )1فقببد جببباءت االجابببات نعببم بتكبببرار( )111وبنسبببة م ويبببة
( )%13واحيانببا بتكببرار ( )11ونسبببة م ويببة ( )%11وكببال بتكببرار( )1وبنسبببة
م ويببة ( )51وجبباءت قيمببة كببا )157211( 2وهببي داللببة علببى وجببود فببروق فببي
االجابببات ويببرى الباحببث ان اسبباس عمببل العالقببات هببو تببوفير المعلومببات وتبادلهببا

واستيعاب االفكار المقابلة ومقترحات الجمهبور وكبل مبا يتعلبق بعمبل المؤسسبة مبن
معلومات عامة.
 2-1عرض نتائج محور اهداف العالقات العامة
جدول ()1
الفقرات

ت

 1هل هناك اهداف مكتوببة ومحبددة الدارة
العالقات العامة يتم العمل بها ؟

 2هل هذا االهداف واضحة للعاملين
بالعالقات العامة؟

 3هبببل تعمببببل هببببذا االهببببداف علببببى اتاحببببة
المعلومببببات الالزمببببة التخبببباذ القببببرارات
االدارية العليا في المؤسسة؟

 1هبل ضببمن االهبداف للعالقببات العامبة هببي
تحقيبببق السبببمعة الطيببببة للمؤسسبببة مبببع
الجماهير؟

 5هل توفر االهداف فت قنبوات اتصبال مبع
مؤسسات اخرى لكسب الثقة؟

االجابات

تكرار

نسبة م وي

نعم

11

℅51

احيانا

13

℅9

كال

19

℅35

مجموع

112

نعم

17

%17

احيانا

21

℅17

كال

51

℅31

مجموع

112

نعم

91

%11

احيانا

19

℅13

كال

32

℅23

مجموع

112

نعم

115

℅11

احيانا

صفر

صفر

كال

27

℅21

مجموع

112

نعم

11

%12

احيانا

21

℅21

كال

51

℅31

قيمة كا2

117115

127951

157111

137972

117211

 1هل يتم نقل المعلومات من الجمهبور البى
المؤسسبببة بشبببكل صبببادق وواقعبببي البببى
المسؤولين في المؤسسة لدراستها؟

مجموع

112

نعم

71

℅55

احيانا

12

℅31

كال

22

℅15

مجموع

112

117311

يتضببب مبببن جبببدول ( )1ان اجاببببات العينبببة جببباءت نعبببم بتكبببرار ( )11وبنسببببة
م ويبببة( )%51واحيانبببا بتكبببرار ( )13وبنسببببة م ويبببة ( )%9وكبببال بتكبببرار()19
وبنسبببة م ويببة ( )%35وجبباءت قيمببة كببا )117115(2وهببي داللببة علببى وجببود
فروق في احابات العينة الثالث ويرى الباحث ان وجود اهداف محددة مسبقا وبشكل
مكتوب لجزء من التخطيط هو قمة العمل االداري ومسار اداري للعالقات العامة.
اما عن الفقرة( )2فقد جاءت االجابات نعم بتكرار ( )17وبنسببة م ويبة()%17
واحيانببا بتكببرار ( )21وبنسبببة م ويببة ( )%17وكببال بتكببرار( )51وبنسبببة م ويببة
( )%31وجاءت قيمبة كبا )127951(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي احاببات
العينببة الببثالث ويببرى الباحببث ان وضببوح االهببداف بشببكل كامببل لكببل العبباملين فببي
العالقات العامة يوفر مساحات ادارية لتحقيقها فضال عن سهولة تطبيقهبا واختصبار
في الوقت .
اما عن الفقرة ( )3فقد جاءت اجابات نعبم بتكبرار ( )91وبنسببة م ويبة()%11
واحيانببا بتكببرار ( )19وبنسبببة م ويببة ( )%13وكببال بتكببرار( )32وبنسبببة م ويببة
( )%23وجاءت قيمبة كبا )157111(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي إجاببات
العينة الثالث ويرى الباحث ان االدارة العليا في المؤسسبات الرياضبية تعتمبد وشبكل
مباشر على المعلومات والمقترحات التبي تبوفر العالقبات العامبة والمفاصبل االداريبة
االخرى وعليه ان اتمام واحب العالقات العامة فبي تبوفير مثبل هبذا المعلومبات يرفبد
ادارة المؤسسة بكل ماهو مطلوب.

اما عن الفقبرة ( )1جباءت اجاببات نعبم بتكبرار ( )115وبنسببة م ويبة()%11
واحيانببا بتكببرار (صببفر) وبنسبببة م ويببة (صببفر) وكببال بتكببرار( )27وبنسبببة م ويببة
( )%21وجاءت قيمبة كبا )137972(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينة الثالث ويرى الباحث ان تحقيق السمعة الطيبة للمؤسسبة وجماهيرهبا وتببادل
الثقة في التعامل هي اهداف توضع عبن طريبق المؤسسبة لجبزء مبن العمبل ووسبيلة
االتصال بين المؤسسة وجماهيرها هي العالقات العامة وتخصصها.
اما عن الفقرة ( )5فقد جاءت اجابات نعبم بتكبرار ( )11وبنسببة م ويبة()%12
واحيانببا بتكببرار ( )21وبنسبببة م ويببة ( )%21وكببال بتكببرار( )51وبنسبببة م ويببة
( )%31وجاءت قيمبة كبا )117211(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي احاببات
العينة البثالث ويبرى الباحبث ان تعبدد مكاسبب كبل هبدف مبن اهبداف المؤسسبة دليبل
علبى دقبة دعبم المؤسسببة الرياضبية لهبذا االهبداف وفببت قنبوات االتصبال هبي الثقببة
نفسها بين مؤسسة واخرى في مجال العالقات العامة.
اما عن الفقرة ( )1فقد جاءت اجابات نعبم بتكبرار ( )71وبنسببة م ويبة()%55
واحيانببا بتكببرار ( )12وبنسبببة م ويببة ( )%31وكببال بتكببرار( )22وبنسبببة م ويببة
( )%15وجاءت قيمبة كبا )117311(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي احاببات
العينة الثالث ويرى الباحبث ان كبل معلومبة مهمبا كانبت بسبيطة اذا مبا نقلبت وبشبكل
واقعبي البى مسبؤولي المؤسسببة وهبي العمليبة الكفيلبة فببي الكشبف المبكبر عبن نقبباط
القوة والضعف ومعالجتها .
 3-1محور وظائف العالقات العامة
جدول ()7
ت

الفقرات

1

االجابات تكرار

نسبة
م وي

هل يوجد خطبة موضبوعة يبتم علبى

نعم

11

℅51

اساسببها العمببل فببي وحببدة العالقببات

احيانا

17

℅12

كال

15

℅32

العامة

قيمة كا2

117111

2

مجموع

112

نعم

15

%11

احيانا

22

℅11

كال

55

℅39

مجموع

112

نعم

19

%13

احيانا

صفر

صفر

كال

53

℅37

مجموع

112

هبببل للعالقبببات العامبببة مشببباركة فبببي

نعم

91

℅71

اتخاذ القرارات للمؤسسة مبن خبالل

احيانا

1

%1

كال

31

℅21

مجموع

112

هبببل تشبببارك العالقبببات العامبببة فبببي

نعم

113

%11

االعبببببببببداد لتطبببببببببوير المؤسسبببببببببة

احيانا

صفر

صفر

كال

29

℅21

مجموع

112

هل توجد صعوبات تواجبه العالقبات

نعم

71

℅53

العامة بطريقة االتصال بالجماهير؟

احيانا

21

℅17

كال

12

℅31

مجموع

112

هل يتم وضع مدة زمنية لخطة عمل
العالقات العامة؟

3

هل يوجد عقبات ادارية تقبف عبائق
لخطة العالقات العامة؟

1

الدور االستشاري؟

5

المستقبلية ؟

1

127251

117191

137131

117313

117115

يتض من جدول ( )7ان اجاببات العينبة فبي الفقبرة ()1جباءت نعبم بتكبرار ()11
وبنسبببببة م ويببببة( )%51واحيانببببا بتكببببرار ( )17وبنسبببببة م ويببببة ( )%12وكببببال
بتكرار( )15وبنسبة م وية ( )%32وجاءت قيمة كا )117111(2وهي داللة على
وجود فبروق فبي اجاببات العينبة البثالث ويبرى الباحبث ان قلبب العمليبة االداريبة هبو

التخطيط في مجموعة الخطط تكون التخطيط ومما يزيد رصانة عمل العالقات العامة
هو سير متطلبات االداء للخطة الموضوعة لتحقيق الهدف.
اما عن الفقرة( )2فقد جاءت االجابات نعم بتكرار ( )15وبنسببة م ويبة()%11
واحيانببا بتكببرار ( )22وبنسبببة م ويببة ( )%11وكببال بتكببرار( )55وبنسبببة م ويببة
( )%39وجاءت قيمبة كبا )127251(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينة الثالث ويرى الباحث ان كل خطة وعمل اداري ينبغبي ان تبرهن بعامبل الوقبت
وهو سبب النجاح فكلما جاءت الخطبة مطابقبة للفتبرة الزمنيبة التبي حبددت لهبا دليبل
على نجاح الخطة والعمل معا والعالقات العامة تحتاج الى تطابق زمن تلك الخطط .
امببا عببن الفقببرة( )3فقببد جبباءت االجابببات نعببم بتكببرار ( )19وبنسبببة م ويببة()%13
واحيانببا بتكببرار (صببفر) وبنسبببة م ويببة (صببفر) وكببال بتكببرار( )53وبنسبببة م ويببة
( )%37وجاءت قيمبة كبا )117191(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينة الثالث ويبرى الباحبث ان العقببات االداريبة متبى مبا وجبدت فبي عمبل العالقبات
العامة في المؤسسات الرياضية داللة على عدم تفهم بع

العاملين الهميبة وطبيعبة

عمل العالقات العامة وما تحتاجه من متطلبات التمبام الواجببات المرجبوة مبن تبوفير
المعلومات الترابطية بين اجبزاء المؤسسبة نفسبها اداريبا وبالتبالي ضبمان آليبة سبير
العملية االدارية برمتها.
اما عن الفقرة( )1فقد جاءت االجابات نعم بتكرار ( )91وبنسببة م ويبة()%71
واحيانبببا بتكبببرار ( )1وبنسببببة م ويبببة ( )%1وكبببال بتكبببرار( )31وبنسببببة م ويبببة
( )%21وجاءت قيمبة كبا )137131(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينبببة البببثالث ويبببرى الباحبببث ان القبببرارات االداريبببة اذا مبببا اريبببد ان تصبببب فعالبببة
واالطببول وقببت يمكببن االستشببهاد علببى وجببوب وجببود االستشببارة فببي العمببل االداري
واذا تبببوفر ذلبببك مبببن خبببالل العالقبببات العامبببة كونهبببا مصبببدرا للمعلومبببات الخارجيبببة
والداخلية للمؤسسة الرياضية.
امببببا عبببببن الفقبببببرة( )5فقبببببد جبببباءت االجاببببببات نعبببببم بتكبببببرار ( )113وبنسببببببة
م ويببة( )%11واحيانببا بتكببرار (صببفر) وبنسبببة م ويببة (صببفر) وكببال بتكببرار()29

وبنسبببة م ويببة ( )%21وجبباءت قيمببة كببا )117313(2وهببي داللببة علببى وجببود
فببروق فببي اجابببات العينببة الببثالث ويببرى الباحببث ان اس باس ديمومببة أي عمببل ادارة
ينبغي ان يسلك طريق التطوير المستمر والمسبتقبلي ومشباركة العالقبات العامبة فبي
تطوير العمل االداري للمؤسسبات الرياضبية المسبتقبلي يتبي الفبرال للنجباح بشبكل
مستمر .
اما عن الفقرة( )1فقد جاءت االجابات نعم بتكرار ( )71وبنسببة م ويبة()%53
واحيانببا بتكببرار ( )21وبنسبببة م ويببة ( )%17وكببال بتكببرار( )12وبنسبببة م ويببة
( )%31وجاءت قيمبة كبا )117115(2وهبي داللبة علبى وجبود فبروق فبي اجاببات
العينة الثالث ويبرى الباحبث ان تعبدد طبرق االتصبال بالجمباهير الخاصبة بالمؤسسبة
تقلل من الصعوبات التي يمكن تواجه العالقات العامة واذا ماواجهت العالقات العامة
صعوبات االتصال فهذا بسبب مسبتويات الجمباهير وقبربهم مبن المؤسسبة الرياضبية
مما يوجب توسيع برامج العالقات العامبة التبي تضبمن االحتكباك المباشبر بالجمباهير
والمؤسسة .
ومما تقبدم ومبن خبالل فقبرات محباور العالقبات العامبة يبتم تحقيبق هبدف البحبث فبي
وضع نموذج مقترح الدارة العالقات العامة في المؤسسات الرياضية في العراق.

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
اظهرت نتائج البحث ومن خالل االستنتاجات التالية مايلي -:
- 1محبببور التنظبببيم االداري للعالقبببات العامبببة ان مسبببتوى التنظبببيم الحاصبببل فبببي
المؤسسببات فببي جانببب العالقببات العامببة ذات اهميببة كبيببرة رغببم قلببة االهتمببام
بهذا المفصل االداري في المؤسسات الرياضية.

- 2محور اهداف العالقات العامة للمؤسسات الرياضية تحتاج الى اعادة صبياغة
ووضوح بما يتناسبب مبع امكانيبة كبل مؤسسبة وتوسبع عمبل هبذا المؤسسبة
مستقبال طبقا للخدمات التي تقدمها.
- 3محببور وظببائف العالقببات العامببة ان هنبباك نقببص فببي ربببط وظببائف العالقببات
العامببة مببع ببباقي المفاصببل االداريببة ممببا قببد يوجببد عقبببات اداريببة لببيس مببن
السهل تفاديها.
 2-5التوصيات
- 1االهتمببام المباشببر فببي وحببدة العالقببات العامببة اداريببا فببي كببل مؤسسببة بمببا
يتناسب وعمل المؤسسة وكثرة احتياجاتها والتفاعل مع المؤسسات االخبرى
من جهة ومع الجمهور من جهة اخرى .
- 2ضببرورة اعببداد المالكببات االداريببة التخصصببية فببي كببل مؤسسببة بمببا يتناسببب
وحجم الوحدات االدارية للعالقات العامة .
- 3ربط وحدة العالقات العامة في المؤسسة مع بباقي الوحبدات االداريبة االخبرى
بشبببكل فعبببال بحيبببث يبببتم اسبببهام العالقبببات العامبببة فبببي بنببباء التخطبببيط لعمبببل
المؤسسة.
- 1زيادة قنبوات االتصبال مبع المؤسسبات الرياضبية المتنباظرة وغيبر المتنباظرة
وذلك لزيادة عمبل ورصبانة وحجبم تببادل المعلومبات ورببط ذلبك بخطبة عمبل
العالقات العامة .
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المالحق
ملحق ()1
اسماء السادة الخبراء :
- 1أ.د جالل علي العبادي

كلية التربية الرياضية

جامعة بغداد

- 2أ.د نوري ابراهيم الشوك

كلية التربية الرياضية

جامعة بغداد

- 3أ.د هيثم يعقوب

كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى

- 1أ.د عبدالمجيد احمد عبدهللا كلية االدارة واالقتصاد
- 5أ.د ابراهيم نعمة محمود

جامعة بغداد
جامعة ديالى

كلية التربية االساسية

فريق العمل المساعد
- 1م.د كامل عبود حسين
- 2م.م محمد فاضل مصل

جامعة ديالى

كلية التربية الرياضية

مديرية التربية الرياضية والفنية جامعة ديالى

- 3م.م عماد خضير عباس مديرية التربية الرياضية والفنية جامعة ديالى
- 1م.م عمار فاضل حسن

مديرية التربية الرياضية والفنية

جامعة ديالى

- 5م.م احمد عريبي سبع مديرية التربية الرياضية والفنية

جامعة ديالى

مديرية التربية الرياضية والفنية

جامعة ديالى

- 1م.م احمد كامل كرجي
- 7م.م علي حسين علي
- 1م.م منير مصطفى رسول

مديرية التربية الرياضية والفنية
كلية التربية الرياضية

جامعة ديالى

جامعة ديالى

ملحق ()3
استمارة االستبيان الرئيسية
السيد ................................................المحترم
يروم الباحث الى اجبراء بحثبه الموسبوم (نمبوذج مقتبرح الدارة العالقبات العامبة
في المؤسسات الرياضية في العراق )
يرجبببى التفضبببل باالجاببببة وبشبببكل دقيبببق علبببى مضبببمون االسببب لة المرفقبببة طيبببا
والتأشير امام كل سؤال (نعم .احيانا .كال) خدمة لكم .
مع الشكر والتقدير

الباحث
د.نصير قاسم خلف

جدول ()5
نعم

ت

الفقرات

1

هل لبدى مؤسسبتكم وحبدة اداريبة خاصبة

احيانا

كال

للعالقات العامة ؟
2

ماهو مستوى هذا الوحدة كبير؟

3

هل لدى هذا الوحدة اقسبام مثبل العالقبات
الخارجية والداخلية

1

هل ترى عدد العاملين في وحدة العالقبات
العامة مناسب او كافي ؟

5

هل يتم االستعانة من قبل العالقات العامة
بخبرات خارجية؟

1

هل توفر العالقات العامة معلومبات عامبة
كافية لعمل المؤسسات ؟

جدول ()1
ت

الفقرات

1

هل هناك اهداف مكتوببة ومحبددة الدارة
العالقات العامة يتم العمل بها ؟

2

هل هذا االهداف واضحة للعاملين
بالعالقات العامة؟

3

هببببل تعمببببل هببببذا االهببببداف علببببى اتاحببببة
المعلومببببات الالزمببببة التخبببباذ القببببرارات
االدارية العليا في المؤسسة؟

نعم

احيانا

كال

1

هببل ضببمن االهببداف للعالقببات العامببة هببي
تحقيبببق السبببمعة الطيببببة للمؤسسبببة مبببع
الجماهير؟

5

هل توفر االهداف فت قنبوات اتصبال مبع
مؤسسات اخرى لكسب الثقة؟

1

هل يتم نقل المعلومات مبن الجمهبور البى
المؤسسبببة بشبببكل صبببادق وواقعبببي البببى
المسؤولين في المؤسسة لدراستها؟

جدول ()7
الفقرات

ت

 1هل يوجد خطة موضوعة يتم على اساسبها العمبل
في وحدة العالقات العامة
 2هل يتم وضع مدة زمنية لخطة عمل العالقات
العامة؟
 3هببببل يوجببببد عقبببببات اداريببببة تقببببف عببببائق لخطببببة
العالقات العامة؟
 1هل للعالقبات العامبة مشباركة فبي اتخباذ القبرارات
للمؤسسة من خالل الدور االستشاري؟
 5هببل تشببارك العالقببات العامببة فببي االعببداد لتط بوير
المؤسسة المستقبلية ؟
 1هل توجد صعوبات تواجه العالقات العامة بطريقة
االتصال بالجماهير؟

نعم

احيانا

كال

