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 نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة بمراكز شباب المدن بمحافظة الدقهلية 

 
 أعداد 

 م.د/ كريم محمد محمود الحكيم  
 مدرس بقسم اإلدارة الرياضية 

 جامعة المنصورة  –كلية التربية الرياضية 

 لخصالم

بحث إلي وضع نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة بمراكز شباب المدن بمحافظة الدقهلية ، واستخدم الباحث المنهج يهدف ال

 ( فرد ، واستخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات ، وكانت أهم النتائج ما يلي:79الوصفي على عينة قوامها )

ل عام جيد ، ويتمثل في أن مفهوم العالقات العامة لدي عينة البحث  مستوي آراء عينة البحث في مفهوم العالقات العامة بشك -1

 عملية إيجاد ثقة متبادلة في عملية االتصال التي تتم بين المؤسسة والجمهور .  هو 

مستوي آراء عينة البحث في أهداف العالقات العامة بشكل عام جيد ، وتتمثل أهم أهداف العالقات العامة في توثيق وتدعيم   -2

 ة بين المؤسسة والمؤسسات األخرى .  العالق

مستوي آراء عينة البحث في أنشطة العالقات العامة بشكل عام جيد ، حيث تحرص إدارة مركز الشباب علي تنظيم الندوات   -3

 بصفة مستمرة لزيادة التوعية في جميع المجاالت . 

وتتمثل في توافر عدد العاملين بإدارة العالقات   مستوي آراء عينة البحث في إمكانات إدارة العالقات العامة بشكل عام جيد ، -4

 العامة بشكل مناسب كإمكانات بشرية مع ضعف استخدام األجهزة الحديثة كإمكانات مادية في مراكز الشباب المدن . 

علي تقويم  مستوي آراء عينة البحث في وسائل تقويم العالقات العامة بشكل عام جيد جداً، واإلدارة العليا بمراكز الشباب تعمل  -5

 إدارة العالقات العامة. 

Abstract  

This research aims to develop A Proposal Model for public relations reality at urban youth 

centers in Dakahlia Governorate , the researcher used the descriptive method on a sample of 

(79) individual at Board of Directors and used a questionnaire as a tool for data collection . 

The most important results as follows : 

1. Opinions' levels of research sample in the concept of public relations are generally good, that 

resembles in that public relations concept at research sample is the process of creating 

mutual trust in communication process between the institution and public . 

2.  Opinions' levels of research sample in public relations goals are generally good, where the 

most important goals of public relations resembles in documenting and strengthening the 

relationship between the institution and other institutions . 

3. Opinions' levels of research sample in public relations activities are generally good, where 

research sample are keen to organize seminars continuously to increase awareness in all 

areas . 

4. Opinions' levels of research sample in public relations management capabilities are 

generally good, that resembles in the availability of workers' numbers at public relations 

department in appropriate way as human capabilities, beside weakness in using modern 

equipment as material capabilities in urban youth centers . 

5. Opinions' levels of research sample in evaluation methods for public relations is generally 

very good, and that senior management in youth centers work on evaluating Public 

Relations Department . 
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 مقدمة البحث: 

تُعــد الطاقــة البشــرية قــوى محركــة وداعمــة لتقــدم 

األمم، إذا ما تم استثمارها على النحو األفضــل مــن حيــث 

التنميــة والتــدريب واإلعــداد المناســب للعمــل علــى رقــى 

ــواحي  ــف الن ــي مختل ــاتخ ف ــوؤ بمؤسس ــع والنه المجتم

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

شــرية لــدورهم البــار  فــي فالشباب عماد الطاقــة الب

تطـــوير المجتمـــع خصوصـــاً بعـــد الثـــورة التكنولوجيـــة 

ــة فــي  ــة المتمثل ــة ل وعلــى الحكوم ــة الهائل والمعلوماتي

ــة للشــباب االهتمــام بهــم واســتثمار  ــاقتهم  و ارة الدول

وإمكاناتهم فــي تطــوير المجتمــع المصــري، بحيــث تكــون 

 المدخالت ضمن منظومة التطوير هي تــوفير احتياجــاتهم

ــروج  ــدف الخ ــد، به ــو جي ــى نح ــأهيلهم عل ــدريبهم وت وت

 بالمنتج النافع للمجتمع في المنظومة ككل.

م إلــي أن مراكــز 2009ويشير عصام فرج مســعود 

الشباب تعد من أهــم مجــاالت االســتثمار الحقيقــي للثــروة 

البشرية الهائلة حيــث تحتــوى علــى العديــد مــن العمليــات 

لمتشعبة التــي تهــدف التربوية ذات االتجاهات والجوانب ا

إلى تفعيل دور الشباب إلثراء كل مجاالت الحياة وتحويــل 

الطاقة البشرية الكامنة لديهم إلى  اقة منتجــة مــن خــالل 

التفاعل والممارسة والتي يدور حولها تعديل سلوك الفرد 

إلــى االتجاهــات المرفــوب فيهــا والمســاهمة فــي إنشــاء 

المالئم وتكوين الموا ن الصالح عن  ريق تهيئة المناخ 

اتجاهات إيجابية لدي األفراد نحو المجتمع الذي يعيشــون 

 ( 2: 8فيخ. )

والنهــوؤ بمراكــز الشــباب وتحويلهــا إلــي مراكــز 

عصرية تمتد إليها يد التجديد والتطوير هــو هــدف ينب ــي 

أن تنظر إليخ الدولة باهتمام وتسعي لتنفيذه حتي تستطيع 

ــام بخــدمات أفضــل و ــز القي ــرة هــده المراك أن توســع دائ

أنشــطتها لتشــمل جميــع األنشــطة الرياضــية االجتماعيــة 

 (25).والثقافية والسياسية 

م أن نشــا  1997ويؤكد نبيخ عبد الحميد العلقــامي 

العالقات العامة في مراكز الشباب يقــوم علــي المعلومــات 

المتبادلـــة بـــين مراكـــز الشـــباب واألجهـــزة المكونـــة 

ة إلي أنخ نشا  يمتد أيضــاً للمجتمعات المحيطة ، باإلضاف 

للعالقات المتبادلة بين األفراد فــي مراكــز الشــباب ، وفــي 

الحقيقــة فــإن أهــداف العالقــات العامــة هــي التــي تحــرك 

 (162: 16أسلوب العمل في مجال مراكز الشباب. )

م أن العالقــات 2009ويــرى كــريم محمــد الحكــيم 

ة العامة عبارة عن "وظيفة إدارية تعمــل علــى وجــود ثقــ 

متبادلة في عمليات االتصال التي تتم بــين المؤسســة مــن 

ــق  ــة أخــرى مــن أجــل تحقي ــة وجمهورهــا مــن ناحي ناحي

 ( 18: 9األهداف المشتركة للمؤسسة وجمهورها". )

ويشير محمد كمال الســمنودي ونبيــل عبــد المطلــب 

ــي 2002 ــة ف ــات العام ــال العالق ــى أن االســتعانة بمج م إل

ضــرورياً حتــى يــتم تحديــد  التربية الرياضية أصــبح شــيئاً 

أهــدافها وأفراضــها وفلســفتها وأهميتهــا بشــكل مشــو  

يدعوا األفراد علي ممارستها والسعي إلى االشتراك فيهــا 

، وتوضيح تأثيرها علي اإلعداد المتكامل للفرد مــن كافــة 

الجوانــــب الصــــحية، البدنيــــة، االجتماعيــــة، النفســــية 

ـ  حيحة والعقليــة، باإلضــافة إلــي توضــيح الصــورة الـص

 (39:  12لممارستها. )

 الدراسات السابقة:

 أوالً الدراسات العربية :

اتفقت بعض الدراسات العربية علي تطوير 

 العالقات العامة بالمؤسسات الرياضية المختلفة وهي:

م وهدفت إلي 2000دراسة أشرف صبحي محمد 

وضع نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة في المجال 

اختصاصات  5أهم النتائج أن هناك الرياضي، وكانت 

 -تسهم في بناء النموذج المقترح )التنظيم واإلدارة

الدور االستشاري  -الجوانب البحثية -الوظائف -األهداف

 (1اتخاذ  القرار(.) -والتنفيذي

م بهدف وضع 2001ودراسة نهاد محمد دياب 

محتوى دراسي مقترح لمقرر العالقات العامة بكليات 

اضية وكانت أهم النتائج : المنهج النظري التربية الري

 –التطور التاريخي –التعريف –المفهوم –هو )المقدمة
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الهيكل التنظيمي(، المجاالت  -األهداف –المصطلحات

-التطبيقية هي)الطر  والوسائل المناسبة للتدريس 

 (17تقويم المادة الدراسية(.) -التو يع الزمني 

م بهدف 2004ودراسة محمود السيد إسماعيل 

في األندية الرياضية وضع إستراتيجية للعالقات العامة 

، وكانت أهم النتائج : التوصل إلى النموذج بمدن القناة

المقترح الذي يتضمن أهداف العالقات العامة ، نشا  

العالقات العامة ، الجوانب التنظيمية للعالقات العامة. 

(13) 

م بهدف 2006ودراسة محمد عبد المحسن أحمد 

ضع مقياس معرفي ألخصائي العالقات العامة بالهيئات و

الرياضية، وكانت أهم النتائج: النقص في الممارسة 

العملية للحاسب اآللي وعدم استخدامخ في مجال 

 (10العالقات العامة. )

م بهدف وضع 2009ودراسة كريم محمد الحكيم 

نظام معلوماتي لتطوير دور إدارات العالقات العامة 

الرياضية، وكانت أهم النتائج: ال تساعد إدارة باألندية 

العالقات العامة على التنسيق بين اإلدارات المختلفة في 

النادي من ناحية وبين الجمهور الداخلي والخارجي من 

ناحية أخرى، وال يتم استخدام الحاسبات اآللية بدرجة 

كافية لعمل قاعدة بيانات تساعد على تقويم إدارة 

 (9ة. )العالقات العام

واختلفت نتائج دراسات كالً من سعيد محمد العربي 

وكانت أهم نتائجها وجود قصور في األهــداف الترويحيــة 

والرياضـــية للعالقـــات العامـــة ، وعـــدم اهتمـــام بـــاحثي 

العالقــات العامــة بتوضــيح دورهــا الرياضــي للعــاملين 

 والمسئولين .

ــدي  ــد   مهـ ــؤمن عبـ ــم 2003م 2005ومـ م وأهـ

ــخ  ــا أن ــة نتائجه ــي عملي ــتم مشــاركة المتخصصــين ف ال ي

ال  -التخطــيع عنــد وضــع أهــداف إدارة العالقــات العامــة 

ــاملين  ــراد الع ــداف الموضــوعة بحاجــات األف ــرتبع األه ت

 (14( )4بإدارة العالقات العامة. )

م وهــي : 2007مــع نتــائج هــاني جمــال يوســف 

أهـــداف العالقـــات العامـــة باالتحـــاد معروفـــة وواضـــحة 

والعالقــات العامــة داخــل الهيكــل التنظيمــي  -للعاملين بهــا

 (18تابعة لمجلس اإلدارة مباشرة. )

 ثانيا الدراسات األجنبية:

 & Dozeirأجري كالً من دو ير ، جروينج 

Gruing 1996 م دراسة بهدف تحديد مستويات اتخاذ

القرار بالمؤسسة وعالقة العالقات العامة بتلك 

قات العامة المستويات، وكانت أهم النتائج: العال

بالمؤسسات البد وان يكون لها مدخل واتصال بسلطة 

األدوار اإلدارية ألخصائي  -اتخاذ القرار بالمؤسسة

العالقات العامة بالمؤسسة يجب أن تتصل تنظيميا 

 (22بالمشاركة في إدارة اتخاذ القرار. )

 Triciaوتشير نتائج دراسة تريشيا الويل 

Elwell 1998لعلمية للصور الذهنية م إلي أن النظرية ا

في اإلعالن والعالقات العامة يمكن أن تهيئ المعلومات 

التي تنظم الصور الجيدة للمؤسسات من خالل السلوك 

االستراتيجي لخلق وتعريف تلك الصور الذهنية الجيدة 

 (24عن المؤسسات. )

 Alanكما تشير نتائج دراسة آالن فريتاج 

Freitage 1999العالقات العامة  م إلي استمرار نموذج

خبرة العالقات  -كشكل تقليدي في وكاالت العالقات العامة

العامة الدولية بدون توافر قاعدة ثقافية متعددة تتيح 

إضافة محدودة لألنشطة والوظائف التراكمية للعالقات 

 (20العامة. )

 & Davieواستهدفت دراسة دافي ودولي 

Duley 2001ة في م تحديد دور االتصاالت الداخلي

% من 51العالقات العامة، وكانت أهم النتائج: أكد 

العينة عدم اهتمام اإلدارة العليا لالتصال الصاعد 

( من المبحوثين فير %62بمقترحاتهم وأفكارهم، و)

 (21راضين عن واقعهم في العمل. )

 Fluoridوأشارت نتائج فليوريد هوكنز 

Howkins 2005 م إلي أن ممارسو العالقات العامة

قومون بالدور اإلداري ويؤدون دوراً استشارياً ي

ويستخدمون الخبرات الفنية لحل المشاكل            

 (23االتصالية. )
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 مشكلة البحث :

علي الرفم مــن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي الــذي 

صاحب جميع مناشع الحياة وإقامــة الكيانــات االقتصــادية 

تمــد علــي العمالقــة والتــي تحــاول جــذب الــرأي العــام وتع

ميزانيــات ضــخمة حيــث مــن الممكــن أن تكــون ميزانيــة 

مؤسسة اقتصادية أكبر مــن ميزانيــة دول، وتأكــدت قيمــة 

ــا  ــث خصصــت له ــدول حي ــات العامــة فــي معظــم ال العالق

و ارات وإدارات تعتمد علي ميزانيــات ضــخمة مــن أجــل 

ــال  ــور ، إال أن مج ــات للجمه ــذه المؤسس ــة ه نشــر أهمي

ن أكثــر المجــاالت التــي بهــا فهــم العالقــات العامــة يُعــد ـمـ 

ومدركات خا ئة، ويعاني من تلك النظــرة الضــيقة والتــي 

تحدد العالقات العامــة فــي نشــا  واحــد أو مجموعــة مــن 

األنشطة البسيطة حيث يراها الجمهور علــى أســاس أنهــا 

عبــارة عــن تشــويخ الحقــائق وتضــليل الجمهــور وتقــديم 

 الهدايا.

ن أحمـــد ويؤكـــد حســـن أحمـــد الشـــافعي وســـو ا 

م أن العالقات العامة من أقوي األســلحة فــي 2009مرسي

المجتمــع المحــيع، ويخــتلع علــي الــبعض فهــم المقصــود 

ــدون أنهــا مجــرد إعــداد نشــرات  بالعالقــات العامــة فيعتق

وإصدار كتيبات وإلقاء الخطب واســتعمال كلمــات منســقة 

 (5:  3وعبارات خطابية. )

ام بهــا ويؤكــد ذلــك الدراســة االســتطالعية الــذي ـقـ 

( من أعضاء مجلــس اإلدارة 10الباحث علي عينة بل ت )

السنبالوين( وهدفت  -والعاملين بمراكز شباب المدن )أجا

إلي التعرف علي واقع إدارة العالقات العامة وأنشــطتها ، 

وكانت نتائجها أن العالقات العامة ليس لها إدارة مســتقلة 

والشــباب بمراكز الشباب وأن اإلداريين بقطــاا الرياضــة 

هم الذين يتولون تنظيم األنشــطة الخاصــة بهــا مــن خــالل 

قطاعــاتهم ، كمــا أن مفهــوم العالقــات العامــة لــدي عينــة 

ــة  ــات العام ــراد العالق ــارف أف ــن "تع ــارة ع ــة عب الدراس

ــرون أيضــاً  بالشخصــيات الهامــة فــي المجتمــع" ، ويعتب

األنشطة األساســية للعالقــات العامــة هــي حجــز التــذاكر ، 

 مصالح الشخصية لمدير المركز.وقضاء ال

ــرح  ــان مــن الضــروري وضــع نمــوذج مقت ــذلك ك ل

ــة  ــدن محافظ ــباب الم ــز ش ــة بمراك ــات العام إلدارة العالق

الدقهليــة بحيــث يمكــن االســتفادة منهــا فــي تطــوير خطــع 

 إدارة العالقات العامة ودفعها نحو تحقيق أهدافها.

ومن خالل إ الا الباحث علــى الدراســات الســابقة، 

دود علم الباحــث لــم يجــد الباحــث دراســات ســابقة وفى ح

ــات العامــة  ــرح إلدارة العالق ــوذج مقت ــع نم ــت وض تناول

 بمراكز شباب المدن بمحافظة الدقهلية.

 هدف البحث:

يهدف البحث إلي وضع نموذج مقترح إلدارة 

 العالقات العامة بمراكز شباب المدن بمحافظة الدقهلية.

 تساؤالت البحث:

ت العامة بمراكز شــباب المــدن ما مفهوم العالقا .1

 بمحافظة الدقهلية؟

ما أهداف العالقات العامة بمراكز شــباب المــدن  .2

 بمحافظة الدقهلية؟

ما أنشطة العالقات العامة بمراكز شــباب المــدن  .3

 بمحافظة الدقهلية؟

ما إمكانات إدارة العالقات العامة بمراكز شــباب  .4

 المدن بمحافظة الدقهلية؟

العالقــات العامــة بمراكــز  ما وسائل تقويم إدارة .5

 شباب المدن بمحافظة الدقهلية؟

 التعريف ببعض المصطلحات المستخدمة في البحث:

فــن االســتثمار األمثــل للحقــائق  العالقــات العامــة : 

لكسب ثقة الجماهير وتأييــدهم، ومســاعدتهم علــي الفهــم 

الصــحيح ألهــداف النشــا  الرياضــي وفلســفتخ ومــردوده 

 (33: 12عليهم. )

هيئة شبابية تربوية أهليــة ذات نفــع  الشباب: مركز

عــام ولــخ شخصــية اعتباريــة مســتقلة تســهم فــي تنميــة 

الــن ء والشــباب باســتثمار وقــت فــرافهم فــي ممارســة 

ــية  ــة والرياضـ ــة واالجتماعيـ ــطة الثقافيـ ــف األنشـ مختلـ

والو نية ويسعي إلكســابهم المهــارات التــي تكفــل تحمــل 
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ــار القــــانون والسياـســـ  ة العامــــة المســــئولية فــــي إ ــ

 ( 5: 19للدولة.)

 إجراءات البحث:

المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي بخطواتـــخ  مـــنال البحـــث :

 وإجراءاتخ.

 مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع البحث من مراكز شباب المدينة 

( مركز شباب مدينة 12بمحافظة الدقهلية البالغ عددها )

 –بلقاس –المطرية –أجا -حي فرب –هم: المنصورة

 –ميت فمر –ميت سلسيل –زلةالمن –الجمالية

 تمي األمديد . –بني عبيد –السنبالوين

 عينة البحث:

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 

% 66.67( مركز شباب مدينة بنسبة 8العشوائية من )

 –ميت فمر –بلقاس –أجا -حي فرب –)المنصورة

تمي األمديد(، وبل ت  –بني عبيد –السنبالوين

 7 –عضو مجلس إدارة 42( فرد بواقع) 79العينة)

 (.1إداري (، والموضح بالجدول رقم ) 30 –مدراء

 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

 المجموع  إداري  مدير أعضاء مجلس اإلدارة  مركز الشباب  م

 10 3 1 6 مركز شباب مدينة ميت فمر 1

 10 3 1 6 مركز شباب مدينة السنبالوين 2

 8 2 1 5 مركز شباب مدينة أجا 3

 16 8 1 7 مركز شباب مدينة المنصورة 4

 11 5 1 5 مركز شباب مدينة حي فرب 5

 8 3 1 4 مركز شباب مدينة بلقاس 6

 11 4 1 6 مركز شباب مدينة بني عبيد 7

 5 2 0 3 مركز شباب مدينة تمي األمديد 8

 79 30 7 42 اإلجمالي

 ( عضو.79حث بمراكز الشباب بلغ)(، يتبين أن إجمالي عينة الب1من الجدول السابق)

 أداة جمع البيانات: -

تم استخدام استمارة اســتبيام مــم تصــميم البابــث واتبعــ  

 الخطوات التالية لتصميماا: 

ــة  • ــة والبحــو  العلمي إجــراء مســح للدراســات النظري

 والمراجع المتصلة.

 تحديد محاور االستبيان حسب األهداف الموضوعة. •

مـــن الخبـــراء  عـــرؤ المحـــاور علـــي مجموعـــة •

المتخصصــين فــي مجــال اإلدارة الرياضــية والعالقــات 

( ، إلبــداء 1( خبــراء مرفــق )7العامة والبالغ عددهم)

الــرأي عــن مــدى مناســـبتها ومــدى كفايتهــا لبنـــاء 

 (.2االستبيان مرفق )

بعد موافقة الخبراء على محــاور االســتبيان تــم وضــع  •

مجموعة من العبارات لكل محور وعــرؤ االســتبيان 

بصورتخ األولية على الخبــراء للتعــرف علــي )ارتبــا  

كفاية وشــمول وارتبــا   -العبارات الخاصة بكل محور

( ، وتمــت الموافقــة 3موضــوعية العبــارات( مرفــق )

 علي عبارات االستبيان.



نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة  

 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  

 الحكيم
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 وضع الباحث ميزان تقدير لالستجابات على عبارات االستبيان على النحو التالي:

 .وتقدر بثال  درجات : نعم

 وتقدر بدرجتان. : إلى حد ما

 وتقدر بدرجة واحدة. : ال

 المعامالت العلمية الستمارة االستبيام:  

 صدق االستبيام: -

 صدق المحكميم: -1

ــدير صــد   ــين لتق ــث صــد  المحكم ــتخدم الباح اس

اإلستبيان ، وذلك عن  ريق تصــميم اســتمارة اإلســتبيان 

ذلــك في صورتها المبدئية ثــم عرضــها علــى الخبــراء ، و

ألخذ رأيهم في مدى مناسبة محاور اإلستبيان جدول رقــم 

(2.) 

 ( 2جدول ) 

 أراء الخبراء بول محاور االستبيام 

 المحاور  م

موافق  

على 

 المحور 

بذف  

 المحور 

تعديل صياغة 

 المحور 
صياغة المحور بعد  الدمل مع محور آخر 

 التعديل
 5 4 3 2 1 النسبة العدد

 - - - - - - - - - % 100 مة مفهوم العالقات العا 1

 - - - - - - - - % 14.29 % 85.71 أهداف العالقات العامة  2

 - - - - - - - - - % 100 أنشطة العالقات العامة  3

 - - - - - - - - - % 100 إمكانات إدارة العالقات العامة  4

 - - - - - - - - - % 100 وسائل تقويم إدارة العالقات العامة  5

 

( %100فقــة علــي جميــع المحــاور بنســبة )تــم الموا •

ماعــدا محــور أهــداف العالقــات العامــة فكانــت نســبتخ   

(85.71. )% 

ــراء  ــي الخب ــارات االســتبيان عل ــذلك عــرؤ عب وك

للتعرف علي مدى مالئمة العبــارات الخاصــة بكــل محــور 

% علــى 100وقد أسفر ذلك عن موافقة الخبــراء بنســبة 

( عــدد 3رقــم )العبــارات المقترحــة، ويوضــح الجــدول 

 العبارات لكل محور من محاور اإلستبيان.

 

 

 

 

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

 

 

127 

 (3جدول )

 عدد العبارات الخاصة بكل محور مم محاور االستبيام

 عدد العبارات اسم المحور  م

 10 مفهوم العالقات العامة   1

 10 أهداف العالقات العامة  2

 10 أنشطة العالقات العامة  3

 10 إمكانات إدارة العالقات العامة  4

 7 وسائل تقويم إدارة العالقات العامة  5

 47 المجموا 

 صدق االتساق الداخلي: -2

للتحقق من مــدى مالئمــة عبــارات االســتبيان ، قــام 

الباحث بتطبيق االستبيان على عينــة اســتطالعية قوامهــا 

 –مدير المركــز  –( فرد من ) أعضاء مجلس اإلدارة 30)

رج عينة البحــث ، إداريين ( بمراكز شباب المدن ومن خا

م واســتخدم 15/1/2013م إلــى 5/1/2013في الفترة من 

الباحث صد  االتســا  الــداخلي  لحســاب صــد  عبــارات 

االستبيان من خالل إيجاد معامل االرتبا  بــين كــل عبــارة 

والدرجة الكلية للمحور الذي تمثلخ ، معامل االرتبا  بــين 

ين المحــاور وبعضــها الــبعض وكــذلك معامــل االرتبــا  ـبـ 

الدرجة الكلية لكل محور مــع الدرجــة الكليــة لالســتبيان ، 

 كما هو موضح بالجداول التالية:

 ( 4جدول)

 (30معامل االرتباط بيم العبارة والمحور )م=

 المحور  الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول  العبارة

1 0.512 * 0.537 * 0.597 * 0.626 * 0.447 * 

2 0.390 * 0.674 * 0.746 * 0.407 * 0.407 * 

3 0.477 * 0.684 * 0563 * 0.152 0.617 * 

4 0.510 * 0.184 0.577 * 0.478 * 0.158 

5 0.681 * 0.540 * 0.553 * 0.525 * 0.689 * 

6 0.177 0.492 * 0.608 * 0.458 * 0.886 * 

7 0.795 * 0.617 * 0.532 * 0.748 * 0.203 

8 0.552 * 0.524 * 0.572 * 0.685 *  

9 0.481 * 0.554 * 0.520 * 0.230  

10 0.680 * 0.737 * 0.703 * 0.680 *  

 (0.355( = )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )



نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة  

 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  
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يتضــح مــن الجــدول الســابق، وجــود ارتبــا  دال 

إحصائياً بين كل عبــارة والمحــور الــذي تمثلــخ ، وتــراوح 

( ، حيث أن قيمة 0.886( و)0.390معامل االرتبا  بين )

)ر( المحسوبة أكبر مــن الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة 

( في المحــور األول والعبــارة 6ما عدا العبارة )( ، 0.05)

( فــي المحــور 9، 3( فــي المحــور الثــاني والعبــارتين )4)

، حيث أن ( في المحور الخامس7، 4) الرابع والعبارتين 

ــد مســتوى  ــة عن ــن الجدولي ــل م ــة )ر( المحســوبة أق قيم

 (.0.05معنوية )

( مو عــة 41بعد حذف العبــارات بلــغ إجمــالي العبــارات )

 (.5لمحاور جدول )علي ا

 (5جدول )

 عدد العبارات الخاصة بكل محور مم محاور االستبيام في صورته الناائية

 عدد العبارات اسم المحور  م

 9 مفهوم العالقات العامة   1

 9 أهداف العالقات العامة  2

 10 أنشطة العالقات العامة  3

 8 إمكانات إدارة العالقات العامة  4

 5 ة العالقات العامة وسائل تقويم إدار 5

 41 المجموا 

 (6جدول)

 (30معامل االرتباط بيم المحاور وبعضاا )م=

 المحور الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول  المحاور 

 *0.643 *0.579 *0.527 *0.548  المحور األول

 *0.672 *0.454 *0.700  - المحور الثاني

 *0475 *0.607  - - المحور الثالث

 *0.724  - - - المحور الرابع

  - - - - المحور الخامس

 (0.355( = )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )

 

يتضــح مــن الجــدول الســابق، وجــود ارتبــا  دال 

إحصائياً بين المحاور وبعضها البعض ، وتــراوح معامــل 

أن قيمــة )ر(  ( ، حيــث0.724( و)0.454االرتبــا  بــين )

ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــن الجدولي ــر م ــوبة أكب المحس

(0.05.) 
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 (7جدول )

 (30معامل االرتباط بيم المحاور واالستبيام )م=

 المحور  الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول  المحاور 

 * 0.427 * 0.826 * 0.952 * 0.772 * 0.531 االستبيان 

 (0.355( = )0.05لجدولية عند مستوى داللة معنوية )*قيمة )ر( ا

يتضــح مــن الجــدول الســابق، وجــود ارتبــا  دال 

إحصــائياً بــين المحــاور واالســتبيان ، وتــراوح معامــل 

( ، حيــث أن قيمــة )ر( 0.952( و)0.427االرتبــا  بــين )

ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــن الجدولي ــر م ــوبة أكب المحس

 بيان.( ، مما يدل علي صد  االست0.05)

 ثبات االستبيام:

قام الباحث بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية 

ــا) ــس اإلدارة30قوامه ــن )أعضــاء مجل ــرد م ــدير  –( ف م

إداريين( بمراكز شباب المدن ومن خــارج عينــة  –المركز

، م15/1/2013م إلــى 5/1/2013تــرة مــن البحــث فــي الف

واستخدم الباحــث  ريقــة معامــل ألفــا كرونبــاخ للمحــاور 

لفرعية والدرجة الكلية وتعتمد هذه الطريقــة علــى مــدى ا

تجــانس درجــات االســتبيان ، كمــا هــو موضــح بالجــدول 

 التالي:

 (8جدول)

 (30قيمة ثبات محاور االستبيام)م=

 االستبيام المحور  الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول 

0.610 * 0.554 * 0.522 * 0.645 * 0.744 * 0.702 * 

 (0.355( = )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )

ل السابق ، ثبات محاور يتضح من الجدو

، وتراوح معامل ثبات المحاور بطريقة ألفا االستبيان

( ، مما يشير 0.744( و)0.522كرونباخ ما بين )

 الرتفاا معامل ثبات محاور االستبيان.

 الدراسة الميدانية: 

التأكد من معامالت الصد  والثبات لالستبيان ، بعد 

قام الباحــث بتطبيقهــا علــى عينــة البحــث والبــالغ قوامهــا 

ــرداً 79) ــث  -( فـ ــة البحـ ــن  -عينـ ــرة مـ ــي الفتـ ــك فـ وذلـ

م ، وبعـــد االنتهـــاء مـــن 14/2/2013م إلـــي 1/2/2013

تطبيق االســتبيان تــم جمعهــا وتفريــغ البيانــات وجــدولتها 

 ية المناسبة.إلجراء المعالجات اإلحصائ

 المعالجات اإلبصائية:

، وقــد  SPSSاستعان الباحث بالبرنامج اإلحصائي 

 استخدم في ذلك المعالجات اإلحصائية التالية:

ــرارات • ــة   –التك ــبة المئوي ــدرة  -النس ــة المق  –الدرج

 الو ن النسبي.

 عرض ومناقشة وتفسير النتائل:

اإلجابة علــي التســاألل األول: مــا مفهــوم العالقــات 

 عامة بمراكز شباب المدن بمحافظة الدقهلية؟ال
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 (9جدول )

 (79آراء )استجابات( أعضاء مجلس اإلدارة في عبارات مفاوم العالقات العامة )م=

 %  نعم العبارة
 إلي بد 

 ما
 %  ال % 

 الدرجة  

 المقدرة

 الوزم 

 النسبي
 الترتيب

1 23 29.11 % 35 44.30 % 21 26.59 % 160 67.51 % 6 

2 16 20.25 % 22 27.84 % 41 51.91 % 133 56.12 % 7 

3 21 26.58 % 44 55.70 % 14 17.72 % 165 69.62 % 5 

4 42 53.16 % 15 18.99 % 22 27.85 % 178 75.10 % 1 

5 34 43.04 % 24 30.38 % 21 26.58 % 171 72.15 % 4 

6 30 37.97 % 34 43.04 % 15 18.99 % 173 72.99 % 2 

7 13 16.45 % 25 31.15 % 41 51.90 % 130 54.85 % 9 

8 35 44.30 % 24 30.38 % 20 25.32 % 173 72.99 % 3 

9 17 21.52 % 20 25.32 % 42 53.16 % 133 56.12 % 8 

 ( يتبيم: 8مم الجدول السابق ) 

آراء واستجابات عينة البحث في عبارات مفهوم  -

%( 75.10العالقات العامة يتراوح بين نسبة )

 ( بمستوى عام جيد.%54.85و)

( حصلت على الترتيب األول 4يتضح أن العبارة رقم ) -

( ، وتشير %75.10كأعلى و ن نسبي حيث بلغ )

العامة بمراكز الشباب  العبارة إلى أن مفهوم العالقات

هو عبارة عن عملية إيجاد ثقة متبادلة في عملية 

االتصال التي تتم بين المؤسسة والجمهور ، وقد 

يرجع ذلك إلى أن العالقات العامة في المؤسسات 

بصفة عامة وفي المجال الرياضي بصفة خاصة تقوم 

علي تبادل عمليات االتصال بينها وبين جمهورها 

هور الداخلي والخارجي وكيفية التأثير سواء كان الجم

بهم ، وكذلك تحديد سياسة المؤسسة وما يتبعها من 

 أنشطة.

م أنخ البد لمؤسسات 2009ويؤكد سمير عبد الحميد  -

الشباب والرياضة إقامة قنوات اتصال ذات اتجاهين 

للتأثير علي جماهيرها المكونة من األعضاء 

أعضاء والموظفين وأولياء األمور والممولين و

 ( 63:  5المجمع ككل. )

-  

( في الترتيب الثاني 6،8وجاءت العبارتان رقم) -

(، وتشير %72.99والثالث حيث بلغ الو ن النسبي)

هي فن مسايرة الناس  العبارة إلي أن العالقات العامة

ومجاراتهم في الموضوعات المشتركة، مجموعة  

، وذلك من الجهود التي تبذل للتأثير على الجمهور

وضع برامج وأنشطة ذات صلة وارتبا اً  خالل

بالجمهورحتى يكون هناك اتجاهاً ايجابياً في التعامل 

 مع المؤسسة. 

ويتفق ذلك مع ما ذكره كالً من عبد الباري إبراهيم  -

 م حيث أشارا إلي أن 2013درة ونبيل حليف المجالي 

العالقات العامة في المؤسسات عبارة عن أنشطة 

هماً مع الجمهور من خالل صممت لتؤثر وتكسب تفا

 (31:  6تقديم المعلومات . )

( في الترتيب الرابع حيث بلغ 5وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير إلي أن العالقات %72.15الو ن النسبي )

هي فن قياس وتفسير وتقويم اتجاهات  العامة

، وقد يرجع ذلك إلي محاولة التعرف علي الجمهور

مؤسسة الرياضية آراء وحاجات ورفبات جمهور ال

 من خالل االتصال مع الجمهور.
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م إلي أن قياس 2010ويري مهدي حسن  ويلف  -

اتجاهات الجمهور تساعد المؤسسة علي تحقيق 

 تفاهماً متبادالً 

بينها وبين الجمهور يكون هدفخ تحقيق مصالح 

متبادلة ومشتركة ولن يتم ذلك إال عن  ريق تبادل 

 (23:  15للحقائق واآلراء . )

( في المرتبة األخيرة من  7بينما جاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير %54.85حيث الو ن النسبي حيث بلغ )

العبارة إلى أن مفهوم العالقات العامة بمراكز الشباب 

هي الوظيفة الخاصة بتقويم االتجاهات وتحديد 

سسة بما يتفق مع مصلحة الجمهور ، سياسة المؤ

وقد يرجع ذلك إلى أن عينة البحث يعتقدون أن عملية 

تقويم اتجاهات المؤسسة وسياستها اإلدارية تجاه 

جمهورها هي عملية تتبع مجلس اإلدارة وليس إدارة 

 العالقات العامة.

ويختلف ذلك مع ما ذكره حسن أحمد الشافعي  -

ت العامة هي عبارة م حيث أشار إلي أن العالقا2003

عن قياس وتفسير اتجاهات الجماهير الرياضية 

:  2المختلفة التي لها صلة بالمؤسسة الرياضية. )

28) 

 اإلجابة علي التساؤل الثاني: ما أهداف العالقات العامة بمراكز شباب المدم بمحافظة الدقالية؟ 

 (9جدول )   

 (79أهداف العالقات العامة )م=آراء )استجابات( أعضاء مجلس اإلدارة في عبارات 

 %  نعم العبارة
 إلي بد 

 ما
 %  ال % 

 الدرجة  

 المقدرة

 الوزم 

 النسبي
 الترتيب

1 39 49.37 21 26.58 19 24.05 178 75.10 % 5 

2 12 15.19 % 23 29.11 44 55.70 126 53.16 % 9 

3 28 35.44 36 45.57 15 18.99 171 72.15 % 7 

4 18 22.78 47 59.49 14 17.73 162 68.35 % 8 

5 51 64.56 24 30.38 4 5.06 205 86.50 % 2 

6 59 74.68 8 10.13 12 15.19 205 86.50 % 3 

7 45 56.96 24 30.37 10 37.97 193 81.43 % 4 

8 57 72.15 14 17.72 8 10.13 207 87.34 % 1 

9 27 34.17 40 50.64 12 15.19 173 72.99 % 6 

 ( يتبيم: 9مم الجدول السابق ) 

آراء واستجابات عينة البحث في عبارات أهداف  -

%( 87.34العالقات العامة يتراوح بين نسبة )

 ( بمستوى عام جيد.%53.16و)

( حصلت على الترتيــب األول 8يتضح أن العبارة رقم ) -

( ، وتشــير %87.34كــأعلى و ن نســبي حيــث بلــغ )

العبارة إلى أن العالقات العامة بمراكز الشــباب تهــدف 

ق وتدعيم العالقة بين المؤسسة والمؤسسات إلي توثي

ــات العامــة  ــي أن العالق ــك إل ــد يرجــع ذل  األخــرى ، وق

في بمراكز الشباب تقيم عالقات ودية وذلك للمســاعدة 

في تذليل أي عقبات قــد تواجههــا فــي أداء رســالتها ، 

ــال  ــاء بالمجــ ــي االرتقــ ــاعد علــ ــى يســ ــك حتــ  وذلــ

 الرياضي.
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الترتيب الثاني حيــث بلــغ ( في 5وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير إلي أن العالقــات %86.50الو ن النسبي )

العامــة تســاعد علــي توضــيح أهــداف مراكــز الشــباب 

للجمهور، وقد يرجع ذلك إلي توضــيح إدارة العالقــات 

العامــة لــدور مراكــز الشــباب فــي تنميــة األنشــطة 

 الرياضية داخلياً وخارجياً.

ل الســمنودي ونبيــل ويتفق ذلك مع ما ذكره محمد كما -

م حيث أشارا إلــي أن أهــداف 2002عبد المطلب عمر 

ــي إبــرا   ــي ه ــال الرياض ــي المج ــة ف ــات العام  العالق

أهم االنجا ات التي قامــت بهــا المؤسســة الرياضــية . 

(12  :98) 

( في الترتيب الثالث حيــث بلــغ 6وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشــير العبــارة إلــي أن %86.50الو ن النسبي )

لعالقات العامة بمراكز الشباب تساهم فــي إبــرا  أهــم ا

انجــا ات المؤسســة وذلــك لوضــع مركــز الشــباب فــي 

ــذه  ــي ه ــرف عل ــور للتع ــام الجمه ــادقة أم صــورة ص

 البرامج واألنشطة الخاصة بالمركز .

م 2010ويتفق ذلك مع ما ذكره مهــدي حســن  ويلــف  -

ــي أن شــرح كــل م يهــم الجمهــور مــن  حيــث أشــار إل

ق بالمؤسسة ، وكــل مــا يهــم المؤسســة معلومات تتعل

من معلومات تتعلــق بــالجمهور شــرحاً حقيقيــاً صــادقاً 

ب ية  را الثقة بينهما وتحسين عالقتهما دون التستر 

علي األخطاء أو التســتر وراء حجــج الســرية ، ولكــي 

 (22:  15يحظي كل جانب باحترام اآلخر وثقتخ . )

ع حيــث بلــغ ( في الترتيب الراب7وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشــير العبــارة إلــي أن %81.43الو ن النسبي )

ــي شــرح  ــز الشــباب تهــدف إل العالقــات العامــة بمراك

 برامج وسياسة وأنشطة المؤسسة

( في المرتبة األخيرة من حيــث 2وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير العبارة %53.16الو ن النسبي حيث بلغ )

تهــدف إلــي  إلــى أن العالقــات العامــة بمراكــز الشــباب

التنبــؤ باالتجاهــات والميــول والحاجــات الجديــدة مــن 

خالل إعداد الدراسات العلمية ، وقد يرجع ذلك إلي أن 

عــدم وجــود الدراســات العلميــة لــدي العــاملين بــإدارة 

العالقات العامة والتي تساعد علي عدم التعريــف بكــل 

 ما هو جديد وحديث في العالقات العامة.

م 2007هــاني جمــال يوســف  ويتفق ذلــك مــع مــاذكره -

حيث أشــار إلــى العالقــات العامــة ال تســتخدم البحــو  

العلمية في تخطيع برامجها وأنشطتها من خالل نتائج 

 (18تلك األبحا . )

  اإلجابة علي التساؤل الثالث: ما أنشطة العالقات العامة بمراكز شباب المدم بمحافظة الدقالية؟ 

 (10جدول )

 (79مجلس اإلدارة في عبارات أنشطة العالقات العامة )م= آراء )استجابات( أعضاء

 %  نعم العبارة
 إلي بد 

 ما
 %  ال % 

 الدرجة  

 المقدرة

 الوزم 

 النسبي
 الترتيب

1 25 31.15 41 51.90 13 16.45 170 71.73 % 6 

2 12 15.18 43 43.04 24 30.38 146 61.60 % 8 

3 6 7.59 53 67.09 20 25.32 144 60.76 % 9 

4 31 39.24 43 54.43 5 6.33 184 77.64 % 4 

5 12 15.19 45 56.97 22 27.84 148 62.45 % 7 

6 40 50.63 28 35.45 11 13.92 187 78.90 % 3 

7 47 59.48 25 31.16 7 8.86 198 83.54 % 2 

8 28 35.44 39 49.37 12 15.19 174 73.42 % 5 

9 16 20.25 % 22 27.84 % 41 51.91 % 133 56.12 % 10 

10 59 74.69 13 16.45 7 8.86 210 88.61 % 1 
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 ( يتبيم:10مم الجدول السابق )

ــي  - ــث اإلدارة فــــ ــة البحــــ ــتجابات عينــــ  آراء واســــ

ــراوح بـــين  ــات العامـــة يتـ ــارات أنشـــطة العالقـ  عبـ

 ( بمستوى عام جيد.%60.76( و)%88.61نسبة )

ــم) - ــارة رق ــب 10يتضــح أن العب ــى الترتي ( حصــلت عل

ــغ ــبي حيـــث بلـ ــأعلى و ن نسـ (، %88.61) األول كـ

ــطة  ــر أنش ــي أكث ــدوات ه ــى أن الن ــارة إل ــير العب وتش

العالقـــات العامـــة،حيث تســـاعد إقامـــة النـــدوات فـــي 

مختلف المجاالت داخــل مراكــز الشــباب علــي تحســين 

القدرات المعرفية واألفكار، وتزويد األفراد بالعديد من 

المعــارف والمعلومــات المرتبطــة بمختلــف المجــاالت 

 الثقافية.

ــائج دراســة هــاني جمــال يوســف  ويتفــق ذلــك - مــع نت

ــم األنشـــطة 2007 ــى أن مـــن أهـ ــث أشـــار إلـ  م حيـ

التــي تقــوم بهــا العالقــات العامــة داخــل االتحــادات 

الرياضــية هــي اإلعــداد والتجهيــز إلقامــة النــدوات 

باالتحــــاد ســــواء كانــــت مــــع الجمــــاهير الداخليــــة 

 (18والخارجية. )

ــال  - ــد كم ــة محم ــائج دراس ــع نت ــاً م ــك أيض ــق ذل ويتف

م حيــث 2009لســمنودي ومحمــد إبــراهيم الــذهبي ا

ــدوات أهــم األنشــطة التــي  ــارا إلــى أن تنظــيم الن أش

يمارسها أعضاء مجلس اإلدارة بمراكز شباب المدينة 

 (11والقرية بمحافظة الدقهلية. )

( في الترتيــب الثــاني حيــث بلــغ 7وجاءت العبارة رقم) -

(، وتشير العبــارة مــن أهــم %83.54الو ن النسبي )

ل االتصال هي استخدام وسائل االتصال واإلعالم وسائ

والملصــقات .....  –المطبوعــات –مــن بينها)االنترنــت

 وفيرها(  

( في الترتيب الثالث حيــث بلــغ 6وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشــير العبــارة إلــي أن %78.90الو ن النسبي )

ــة  ــي إقام ــة ه ــات العام ــطة إدارة العالق ــم أنش ــن أه م

 الحفالت . 

م 2001مع نتائج دراسة نهاد محمد ديــاب  ويتفق ذلك -

 حيــث أشــارت إلــى أن مــن أهــم األنشــطة االجتماعيــة 

والتي تضم الحفالت بأنواعهــا المختلفــة تســاعد علــى 

تـــدعيم الـــروابع االجتماعيـــة بـــين العـــاملين فـــي 

 (110:  17المؤسسات المختلفة . )

( في الترتيب الرابع حيــث بلــغ 4وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشــير العبــارة إلــي أن %77.64سبي )الو ن الن

أنشطة الرحالت بأنواعهــا المختلفــة قــد تنظمهــا إدارة 

 العالقات العامة.

ويختلف ذلك مع ما ذكــره نبيــخ عبــد الحميــد العلقــامي  -

م حيث أشار إلي أن أهم األنشطة الفنية بمراكز 1997

الشباب هــي تكــوين جماعــات الــرحالت والمعســكرات 

المراكــز فيهــا ســواء التــي تــتم  وتنظيم اشتراك شــباب

ــزي. )  ــومي أو المرك ــتوي الق ــي المس ــا عل :  16فيه

109) 

( في المرتبة األخيرة من حيــث 9وجاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير العبارة %56.12الو ن النسبي حيث بلغ )

إلــى أن الكشــافة والجوالــة هــي أقــل أنشــطة العالقــات 

ــا ــي عــدم وجــود األم ــك إل ــد يرجــع ذل كن العامــة ، وق

المفتوحة داخل المدن نظــراً للزيــادة الكبيــرة فــي عــدد 

السكان والتي تستطيع مراكز الشــباب إقامــة األنشــطة 

الكشفية بها ، والتي تعمل على إعداد الفــرد المتكامــل 

 الشخصية القادرة على خوؤ مسيرة الحياة.

 

 



نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة  

 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  

 الحكيم
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 كز شباب المدم بمحافظة الدقالية؟اإلجابة علي التساؤل الرابع: ما إمكانات إدارة العالقات العامة بمرا

  (11جدول)   

 (79آراء )استجابات( أعضاء مجلس اإلدارة في عبارات إمكانات العالقات العامة )م=

 %  نعم العبارة
 إلي بد 

 ما
 %  ال % 

 الدرجة  

 المقدرة

 الوزم 

 النسبي
 الترتيب

1 14 17.72 35 44.31 30 37.97 142 59.91 % 7 

2 58 73.42 18 22.78 3 3.80 213 89.87 % 1 

3 8 10.13 22 27.84 49 62.03 117 49.37 % 8 

4 45 56.96 24 30.38 10 12.66 193 81.43 % 2 

5 28 35.44 33 41.77 18 22.79 168 70.89 % 5 

6 8 10.13 21 26.58 50 63.29 116 78.95 % 3 

7 22 27.84 39 49.37 18 22.79 162 68.35 % 6 

8 33 41.77 40 50.64 6 7.59 185 78.06 % 4 

 ( يتبيم :11مم الجدول السابق )

آراء واستجابات عينة البحث في عبارات إمكانات  -

%( 89.87العالقات العامة يتراوح بين نسبة )

 ( بمستوى عام جيد.%49.37و)

( حصلت على الترتيب األول 2يتضح أن العبارة رقم ) -

( ، حيث %89.87كأعلى و ن نسبي حيث بلغ )

إلى توافر عدد العاملين بإدارة العالقات  تشير العبارة

العامة بشكل مناسب، وقد يرجع ذلك إلي المساعدة 

علي التعرف علي اتجاهات وميول جمهور مراكز 

 الشباب سواء كان الجمهور الداخلي والخارجي.

م  2009ويتفق ذلك مع ما ذكره كريم محمد الحكيم  -

 حيث أشار إلي أن توافر أخصائي ومديري العالقات

العامة باألندية الرياضية لخ جانب ايجابي في التعرف 

على كافة المعلومات التي تتعلق بالنادي ، وتحليل 

هذه المعلومات والبيانات ومحاولة الوقوف على نقا  

القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تتعلق 

بأمورها ، وذلك حتى يتم وضع انسب البرامج التي 

 (9تناسبها. )

( في المرتبة الثانية من حيث 4ارة رقم )وجاءت العب -

( ، حيث تشير %81.43الو ن النسبي حيث بلغ )

العبارة إلى توافر المؤهالت العلمية لدى شافلي إدارة 

 العالقات العامة .

ويري الباحث أن توافر المؤهالت العلمية بإدارة  -

العالقات العامة تساعد علي تحديد ومعالجة 

وجمهورها بعيداً عن المشكالت بمراكز الشباب 

التخمين ، واستخدام المعلومات وتحليلها بطريقة 

صحيحة من أجل اقتراح البدائل وتنفيذها ووضع 

 خطع التحسين والتعزيز وتنفيذها .

ويختلف ذلك مع نتائج دراسة أشرف صبحي محمد  -

م حيث أشار إلى أن هناك نقص شديد في 2000

واألجهزة ، القيادات والمؤهالت العلمية ، واألدوات 

والمنشآت الخاصة التي يتم من خاللها إدارة العالقات 

 (1العامة في كثير من المؤسسات الرياضية . )

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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( في المرتبة الثالثة من حيث 6وجاءت العبارة رقم ) -

( ، حيث تشير %78.95الو ن النسبي حيث بلغ )

العبارة إلى عدم استخدام األجهزة الحديثة في إدارة 

 عامة . العالقات ال

ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كريم محمد الحكيم  -

م حيث أشار إلي أن إدارة العالقات العامة 2009

باألندية الرياضية تعاني نقص شديد في األجهزة 

الحديثة التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في 

االتصال مع الجمهور الداخلي والخارجي ومع كافة 

 (9المؤسسات األخري . )

( في المرتبة الرابعة من حيث  8ت العبارة رقم )وجاء -

( ، حيث تشير %78.06الو ن النسبي حيث بلغ )

العبارة إلى أن الدورات التدريبية للعاملين بإدارة 

 العالقات العامة ليست كافية.

( في المرتبة األخيرة من  3بينما جاءت العبارة رقم ) -

( ، وتشير %49.37حيث الو ن النسبي حيث بلغ )

بارة إلى عدم استخدام األجهزة الحديثة في إدارة الع

العالقات العامة ، وقد يرجع ذلك إلي عدم اعتماد 

إدارة مراكز الشباب علي اإلدارة االلكترونية في ظل 

عصر التكنولوجيا الحديثة ، األمر الذي يؤدي إلي  

إلى  يادة في الجهد العقلي والبدني لتنفيذ أعمال 

 .إدارة العالقات العامة

ويتفق ذلك مع نتائج دراسة محمد عبد المحسن أحمد  -

م حيث أشار أن التنظيم اإلداري إلدارة العالقات 2006

العامة في المؤسسات الرياضية ال تعتمد على 

االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في االتصال 

 (10وثورة المعلومات. )

 دارة العالقات العامة بمراكز شباب المدم بمحافظة الدقالية؟اإلجابة علي التساؤل الخامس: ما وسائل تقويم إ

 (12جدول )

 (79آراء )استجابات( أعضاء مجلس اإلدارة في عبارات وسائل تقويم العالقات العامة )م=

 %  نعم العبارة
 إلي بد 

 ما
 %  ال % 

 الدرجة  

 المقدرة

 الوزم 

 النسبي
 الترتيب

1 65 82.28 10 12.66 4 5.06 219 92.94 % 2 

2 69 87.34 8 10.13 2 2.53 225 94.94 % 1 

3 16 20.26 57 72.15 6 7.59 168 70.89 % 4 

4 44 55.70 14 17.72 21 26.58 181 76.37 % 3 

5 12 15.19 39 49.37 28 35.44 142 59.91 % 5 

 مم الجدول السابق يتبيم:

ــارات وســائل  - ــي عب ــة البحــث ف آراء واســتجابات عين

%( 94.94ة يتراوح بين نســبة )تقويم العالقات العام

 ( بمستوى عام جيد جداً.%59.91و)

( حصلت على الترتيب األول كــأعلى 2أن العبارة رقم ) -

( ، حيـــث تشـــير %94.94و ن نســـبي حيـــث بلـــغ )

العبارة إلى أن اإلدارة العليا بمراكز الشباب تقوم على 

تقويم إدارة العالقات العامة ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن 

 عليـــا بمركـــز شـــباب المدينـــة يقـــوم بتقـــويم اإلدارة ال

جميــع اإلدارات داخلهــا وذلــك للوقــوف علــي التعــرف 

ــذه  ــل إدارة مـــن هـ ــوة والضـــعف لكـ  علـــي نقـــا  القـ

 اإلدارات.

 



نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة  

 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  

 الحكيم

 

 

 

 

 

 

 

136 

 

م إلي أن نجاح  1997ويؤكد نبيخ عبد الحميد العلقامي  -

العالقات العامة مرتبع أساساً بقياس مدي نجاح 

مع األعضاء داخل عالقاتها مع المجتمع المحيع و

مراكز الشباب ، ويمكن تقييم نشا  من خالل تقييم 

العالقات بين األفراد بعضهم وبعض وبين المراكز 

والمجتمع الخارجي المحيع بها، إال ن تقييم نشا  

العالقات العامة ليس منفصالً عن تقييم باقي األنشطة 

في مراكز الشباب لرفع إنتاجيتها مما يوجب تقييم 

: 16النشا  جميعخ في مراكز الشباب. ) ومتابعة

178) 

( في المرتبة الثانية من حيث 1وجاءت العبارة رقم ) -

( ، حيث تشير %92.94الو ن النسبي حيث بلغ )

العبارة إلى استخدام تقويم ذاتي من قبل إدارة 

 العالقات العامة.

( في المرتبة الثالثة من حيث 4وجاءت العبارة رقم ) -

( ، حيث تشير %76.37بلغ )الو ن النسبي حيث 

العبارة إلى إن التقويم ال يستخدم في توقيتات مختلفة 

دائماً، ويري الباحث أن التقويم بصفة مستمرة وفي 

أوقات مختلفة يساعد في التعرف على مستوى 

العاملين بها، ومدى إنجا  األعمال واألنشطة ،  

 والخدمات التي تقدم إلى الجمهور.

ه محمد كمال السمنودي ، ويتفق ذلك مع ما ذكر -

م حيث أشارا إلي أن التقويم 2002ونبيل عبد المطلب 

المرحلي يتم علي فترات  منية قد تكون أياماً أو 

أسابيع يتم التعرف على السلبيات واإليجابيات 

والنجاح والفشل ومحاولة التعرف على أسباب هذه 

السلبيات وعمليات الفشل وتعديلها بما يتناسب مع 

 (141:  12المؤسسة .)أهداف 

( في المرتبة الرابعة من حيث  3وجاءت العبارة رقم ) -

(، وتشير العبارة %70.89الو ن النسبي حيث بلغ )

 –إلى استخدام وسائل مختلفة للتقويم )تقارير دورية

المقابالت  -نتائج بحو  الرأي العام -االستقصاء

المالحظة المباشرة(، وقد يرجع ذلك إلي  -الشخصية

اد العالقات العامة في تقويم برامجها بمراكز اعتم

الشباب علي التقارير الدورية التي يتم وضعها 

للوقوف علي االيجابيات والسلبيات ، ومحاولة 

التعرف علي جميع األعمال واألنشطة ومدي تحقيقها 

 ألهداف التي تم وضعها .

( في المرتبة األخيرة من  5بينما جاءت العبارة رقم ) -

( ، حيث %59.91النسبي حيث بلغ )حيث الو ن 

تشير العبارة إلى قلة عدد األفراد المتخصصين لتقويم 

 إدارة العالقات العامة.

م 2000ويتفق ذلك مع ما ذكره أشرف صبحي محمد  -

حيث أشار إلى أن أهم المشكالت التي تعو  عملية 

التقويم في المؤسسات الرياضية هي نقص 

 (1المتخصصين في مجال التقويم. )

 االستنتاجات:

انطالقاً مــن نتــائج هــذا البحــث وفــي ضــوء المــنهج 

المســتخدم وفـــي حـــدود العينــة وأدوات جمـــع البيانـــات 

ــث  ــدم الباحـ ــتخدمة ل يقـ ــائية المسـ ــات اإلحصـ والمعالجـ

 االستنتاجات التالية:

مستوي آراء واستجابات عينة البحث في مفهوم  -1

العالقات العامة بشكل عام جيد ، ويتمثل في أن  

وم العالقات العامة لدي عينة البحث هو مفه

عملية إيجاد ثقة متبادلة في عملية االتصال التي 

 تتم بين المؤسسة والجمهور. 

مستوي آراء واستجابات عينة البحث في أهداف  -2

العالقات العامة بشكل عام جيد ، وتتمثل أهم 

توثيق وتدعيم العالقة أهداف العالقات العامة في 

 سسات األخرى. بين المؤسسة والمؤ

مستوي آراء واستجابات عينة البحث في أنشطة  -3

العالقات العامة بشكل عام جيد ، حيث يحرص 

مركز الشباب علي تنظيم الندوات بصفة مستمرة 

 لزيادة التوعية في جميع المجاالت.



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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مستوي آراء واستجابات عينة البحث في  -4

إمكانات إدارة العالقات العامة بشكل عام جيد ، 

توافر عدد العاملين بإدارة العالقات في  وتتمثل

العامة بشكل مناسب كإمكانات بشرية مع ضعف  

استخدام األجهزة الحديثة كإمكانات مادية في 

 مراكز الشباب المدن.

مستوي آراء واستجابات عينة البحث في وسائل  -5

ــد جــداً ،  ــات العامــة بشــكل عــام جي ــويم العالق تق

مــل علــي تقــويم واإلدارة العليا بمراكز الشباب تع

 إدارة العالقات العامة.

النموذج المقترح إلدارة العالقات العامــة بمراكــز الشــباب 

 المدينة:

وضع رسالة إلدارة العالقات العامة بكل مراكز  -1

 شباب مثل:

إيجاد عالقة تفاعلية مميزة بين المركــز وجمهــوره 

ــع  ــاون م ــن التع ــور م ــاء جس ــارجي ، وبن ــداخلي والخ ال

، ممــا يســهم فــي التعريــف بأهــداف المؤسســات األخــرى 

وأنشطة المركز ، والعمل علي ترسيخ المفاهيم اإليجابيــة 

عنــخ ، وخلــق صــورة مرموقــة  يبــة لنشــا خ الرياضــي 

 والثقافي واالجتماعي.

وضع رؤية واضحة إلدارة العالقات العامة بكل  -2

 مراكز شباب مثل:

تسعي اإلدارة خــالل الخمــس ســنوات القادمــة إلــي 

حسين العالقة مــع الجمهــور وذلــك مــن أجــل العمل علي ت

تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمركز وتعزيز قيمة مركــز 

 الشباب في المجتمع الخاص بخ.

تحديد أهــداف واضــحة تســعي إلياــا إدارة العالقــات  -3

 العامة مثل:

نشــر رســالة ورأليــة وفلســفة المركــز إلــي مختلــف  •

 القطاعات المهتمة بأنشطتخ.

الذهنيـــة المدركـــة لـــدي بنـــاء وتحســـين الصـــورة  •

 الجمهور الداخلي والخارجي.

أن تكون إدارة العالقات العامــة حلقــة وصــل فاعلــة  •

 بين المركز والجمهور الداخلي والخارجي.

المساهمة في إقامة المناســبات واألحــدا  الخاصــة  •

 بمركز الشباب.

 وضع هيكل تنظيمي إلدارة العالقات العامة: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظيمي إلدارة العالقات العامة( الايكل التن1شكل )

 

 مدير مركز الشباب

 مسئول األنشطة  
 
 

 الداخلية

 مسئول األنشطة الخارجية

 

 مدير إدارة العالقات العامة

 إلعالم اول مسئ

 

 مسئول االتصال
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 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  

 الحكيم
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 خريطة طبيعة العمل بإدارة العالقات العامة : -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خريطة طبيعة العمل بإدارة العالقات العامة بمراكز شباب المدم 2شكل )

 

 توصيات البحث:

فــي ضـــوء مـــا توصـــل إليـــخ الباحـــث مـــن نتـــائج 

واستنتاجات يقــدم مجموعــة مــن التوصــيات للعمــل علــي 

 وير إدارة العالقات العامة ، من خالل:تفعيل وتط

ــز  -1 ــل مرك ــة بك ــات العام وجــود إدارة مســتقلة للعالق

 شباب عم طريق:

ــن إدارة  - ــز الشــباب ع ــة مراك ــي الئح ــزم ف ــص مل ن

 تختص بالعالقات العامة.

ــة  - ــات التربي ــي اإلدارة الرياضــية بكلي ــين خريج تعي

 الرياضية بوظائف إداري عالقات عامة.

ــات ال -2 ــة العالق عامــة بمراكــز الشــباب عــم نشــر ثقاف

 طريق:

ــات  - ــدوات وورل عمــل عــن مفهــوم العالق إقامــة ن

 العامة وأهميتها.

ــداف  - ــان ألهـ ــقات والكتيبـ ــرات والملصـ ــع النشـ  بـ

 وأنشطة العالقات العامة.

ــاول  - ــي تتن ــة الت ــالمراجع الحديث ــات ب ــد المكتب تزوي

 موضوا العالقات العامة.

ــي إدارة العال -3 ــة ف ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــات اس ق

 العامة عم طريق:

 تزويد مراكز الشباب بأحد  األجهزة التكنولوجية. -

تعليم وتدريب اإلداريين بإدارة العالقات العامة علي  -

 استخدام هذه األجهزة الحديثة.

 تنوع أنشطة العالقات العامة عم طريق: -4

 االهتمام بجميع األنشطة التقليدية للعالقات العامة. -

هتمامــات األعضــاء استحدا  أنشطة تتناســب مــع ا -

 والعصر الحديث.

 اإلدارة العليا 

 مدير مركز الشباب 

 نتائج 

 قرارات

 أهداف 
 مخرجات 
 أنشطة
 أبحا  

 الجمهور 
 ( )الداخلي والخارجي

 مسئول األنشطة الخارجية 

 

 مدير إدارة  
 نتائج سلبية  العالقات العامة 

 مسئول األنشطة الداخلية 

 نتائج ايجابية 

 خطع تعزيز
 نخطع تحسي

 

 اإلعالم مسئول 

 االتصال مسئول 

 قرارات  تقارير 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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االهتمــــام بالمســــألوليم واألخصــــائييم عــــم إدارة  -5

 العالقات العامة عم طريق:

ــات  - ــإدارة العالق ــل دورات صــقل لألخصــائيين ب عم

 العامة.

اختيار القيادات اإلداريــة والمتخصصــين مــن داخــل  -

 وخارج مراكز الشباب.

ــة واإلدارات  -6 ــات العامـ ــيم إدارة العالقـ ــيق بـ التنسـ

 خرى بمراكز الشباب عم طريق:األ

عمل اجتمــاا دوري بــين رألســاء اإلدارات بمراكــز  -

 الشباب.

التعــاون بــين اإلدارات فــي ســبيل تطــوير مراكــز  -

 الشباب.

ضرورة تطبيــق النمــوذج المقتــرح بــإدارة العالقــات  -7

 العامة بمراكز شباب المدم.

 المراجع:

 أوالً المراجع العربية: 

ــر -1 ــوذج مقتـ ــد: نمـ ــبحي محمـ ح إلدارة أشـــرف صـ

ــالة  ــي، رس ــال الرياض ــي المج ــة ف ــات العام العالق

ــة الرياضــية  ــة التربي ــر منشــورة، كلي ــوراه في دكت

 م.2000للبنيين، جامعة حلوان، القاهرة، 

 حســــن أحمــــد الشــــافعي: تطبيقــــات ميدانيــــة  -2

للعالقات العامة في التربية البدنيــة والرياضــة، دار 

ــكندرية،  ــر، اإلسـ ــة والنشـ ــدنيا الطباعـ ــاء لـ الوفـ

 م.2003

حســن أحمــد الشــافعي وســو ان أحمــد مرســي:  -3

العالقات العامة في التربية البدنيــة والرياضــة، دار 

ــكندرية،  ــر، اإلسـ ــة والنشـ ــدنيا الطباعـ ــاء لـ الوفـ

 م.2009

سعيد محمد العربــي: دور بــاحثي العالقــات العامــة  -4

ــات  ــي بالمؤسســ ــرويح الرياضــ ــر التــ ــي نشــ فــ

ــورة،كلية  ــر منشـ ــتير فيـ ــالة ماجسـ اإلنتاجية،رسـ

 م.2003لتربية الرياضية، جامعة أسيو ، ا

ــية "  -5 ــات الرياض ــد: إدارة الهيئ ــد الحمي ــمير عب س

النظريات الحديثة وتطبيقاتها "، منشأة المعــارف، 

 م.1999اإلسكندرية، 

عبد البــاري إبــراهيم درة ونبيــل حليــف المجــالي :  -6

العالقــات العامــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين " 

امي واســتراتيجي، النظرية والممارســة منحــي نظــ 

 م.2013،دار وائل للنشر، عمان،  2 

عبد الحميــد شــرف: اإلدارة فــي التربيــة الرياضــية  -7

ــز الكتــاب للنشــر،  ــة والتطبيــق، مرك ــين النظري ب

 م.1999القاهرة، 

عصــام فــرج مســعود : تقــويم المــوارد الماديـــة  -8

ــة ،  ــة المنوفي ــباب بمحافظ ــز الش ــرية بمراك والبش

ــورة  ــر منش ــتير في ــالة ماجس ــة رس ــة التربي ، كلي

 م .2009الرياضية ، جامعة  نطا ، 

كريم محمــد الحكــيم: نظــام معلومــاتي لتطــوير دور  -9

رســالة إدارات العالقات العامة باألندية الرياضــية، 

دكتــوراه فيــر منشــورة، كليــة التربيــة الرياضــية، 

 م.2009جامعة  نطا، 

محمــد عبــد المحســن أحمــد: بنــاء مقيــاس معرفــي  -10

ــات  ــات الرياضــية ، ألخصــائي العالق العامــة بالهيئ

رســالة ماجســتير فيــر منشــورة، كليــة التربيــة 

 م.2006الرياضية، جامعة أسيو ، 

محمــد كمــال الســمنودي ومحمــد إبــراهيم الــذهبي:  -11

االهتمامــات الترويحيـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

ــة الدقهليــة، االتجاهــات  بمراكــز الشــباب بمحافظ

-6مــل، الحديثة لعلوم الرياضة في ضوء سو  الع

م، كلية التربية الرياضية، جامعة 2009ديسمبر  7

 م .2009أسيو ، 



نموذج مقترح إلدارة العالقات العامة  

 بمراكز شباب المدن ........
د/ كريم محمد محمود  

 الحكيم
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محمد كمال السمنودى ونبيل عبــد المطلــب محمــد:  -12

العالقات العامة في المجال الرياضــي، دار النهضــة 

 م.2002العربية، القاهرة، 

ــتراتيجية  -13 ــع إسـ ــماعيل: وضـ ــيد إسـ ــود السـ محمـ

القنــاة، للعالقات العامة في األندية الرياضية بمــدن 

ــورة،كلية الترب ــر منشـ ــتير فيـ ــالة ماجسـ ــة رسـ يـ

 م.2004السويس،الرياضية ببورسعيد،جامعة قناة

مؤمن عبد   مهدي: معوقات العمــل التــي تواجــخ  -14

إدارة العالقات العامة بمديريات الشباب والرياضــة 

بقطـــاا شـــمال الصـــعيد، رســـالة ماجســـتير فيـــر 

نيــا، منشورة، كليــة التربيــة الرياضــية، جامعــة الم

 م.2005

ــات  -15 ــف: العالقــات العامــة نظري مهــدي حســن  ويل

وأســـاليب، مكتبـــة المجتمـــع العربـــي، عمـــان، 

 م .2010األردن،

نبيخ عبد الحميــد العلقــامي: مقدمــة فــي السياســات  -16

اإلدارية "مراكز الشــباب"، مركــز الكتــاب للنشــر، 

 م.1997القاهرة، 

نهاد محمد ديــاب: محتــوى دراســي مقتــرح لمقــرر  -17

العامة بكليــات التربيــة الرياضــية، رســالة العالقات 

ماجستير فيــر منشــورة، كليــة التربيــة الرياضــية، 

 م .2001جامعة أسيو ، 

ـــوسف: دراســـة تقويميـــة إلدارة  -18 ـــي جمـــال ـي هاـن

العالقات العامــة باالتحــادات الرياضــية بجمهوريــة 

مصر العربية،رسالة ماجستير فير منشورة، كليــة 

 م.2005يا،التربية الرياضية،جامعة المن

ــز  -19 ــي لمراك ــام األساس ــة النظ ــباب: الئح و ارة الش

لســـنة  882الشــباب، قــرار و يـــر الشــباب رقــم 

 م ،القاهرة، مطابع الشر ة. 2002
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