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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               
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 الــــــطواملىالمؤثرةىرـــــلىىالرضاءىالوظوفيىللقائمىباالتصالىفيىالصحافظىاللوبوظ

ىدرادظىىمودانوظىىللقائمىباالتصال
 عيف شمس          الجامعة:

 اآلداب           الكمية:
 مـو االتصاؿ واإلعالـع           القسم:

 الدكتوراه فى اآلداب   الدرجة العممية:
 صالح الديف رمضاف عثمػػاف     اسم الباحث:

  3102تاريخ المناقشة:  
 -جامعة الزيتونة -أستاذ اإلعالـ وعميد كمية اآلداب -الدردير الشريؼأ.د عابديف  اإلشراف:
 كمية اآلداب –ف يوسؼ : أستاذ اإلعالـ المساعد الجميورية الميبية )مشرفًا أوؿ(،  د.حنا          
 جامعة عيف شمس)مشرفًا(. –          
 منح الباحث درجة الدكتوراه في اإلعالـ بمرتبة الشرؼ األولى .الدرجة:   

 الػدور إلػى خػا؛  بوجػو والصػحافة عػاـ بشػكؿ اإلعالـ وسائؿ تشكميا أصبحت التي األىمية ترجع       
 ودرايػػة ومعرفػػة اىتمػػاـ ىنػػاؾ يكػػوف ال حػػيف  خطػػورة ويػػزداد العػػاـ، الػػرأي توجيػػو فػػي بػػو تقػػوـ الػػذي المػػؤثر
 أدائػو، فاعميػة مف تحد   التي والصعوبات العراقيؿ ومعرفة متطمباتو ومراعاة( باالتصاؿ القائـ) الرسالة بمعد  

 والوصػوؿ لصػحافة،ا مينػة ممارسػة فػي يؤديػو عما التاـ الرضا لمرحمة الوصوؿ في تساعده التي والعوامؿ
 البيئػة) أو العػاـ والمنػاخ المينػي الواقػ  مجمميػا فػي تشػكؿ عديػدة عوامػؿ تػوافر إلػى تحتػاج  الرضػا لمرحمة

 تحػػػدد التػػػي ىػػػي العوامػػػؿ ىػػػذه فػػػ ف بالتػػػالي مينتػػو، باالتصػػػاؿ القػػػائـ فييػػػا يمػػػارس سػػػوؼ التػػػي(  المحيطػػة
 .بيا وتأثره باالتصاؿ لمقائـ الرضا مستوى

 

ىدرادظىإلى:ىدطتىهذهىالىىى
التعرؼ عمى مدى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية وذلؾ لما يعكسو عمى األداء  -0

 واإلنجاز في مجاؿ الممارسة المينية.
الكشؼ عف طبيعة العوامؿ التي تؤثر في الرضا الوظيفي الميني لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة  -3

 تبطة بالمجاؿ الميني أو العوامؿ الخارجية المحيطة بو.الميبية مف خالؿ العوامؿ المر 
تحديد قوة وتأثير العوامؿ التي تسيـ في تعزيز أو تراج  الرضا الوظيفي  لدى القائـ باالتصاؿ في  -2

 أثناء تأديتو عممو.
محاولة خمؽ قاعدة معرفية لمقائـ باالتصاؿ وما يحيط بو مف عوامؿ تؤثر في أدائو العممي ورضاه  -4

 الوظيفي في الصحافة الميبية.



 ان عثمان: العوامل المؤثرة على الرضاء الوظيفى للقائم باالتصالصالح الديه رمض 030 

 

التعػػػرؼ عمػػػى نظػػػرة القػػػائـ باالتصػػػاؿ لطبيعػػػة عممػػػو، واآلليػػػة التػػػي يػػػرى مػػػف خالليػػػا تطػػػوير العمػػػؿ  -5
 الصحفي في ليبيا.

 عمػػػى التعػػػرؼ فػػػي يسػػػيـ ممػػػا باالتصػػػاؿ، بالقػػػائـ المحيطػػػة البيئػػػة عمػػػى الوقػػػوؼ إلػػػى الدراسػػػة تسػػػعى -6
 .الميبية الصحافة باالتصاؿ القائـ نظر وجية مف وذلؾ بياوأسبا تعترضو، التي والعراقيؿ الصعوبات

 الداخميػة العوامػؿ ضػوء فػي الميبية الصحافة في باالتصاؿ لمقائـ الوظيفي الرضا مستوى عمى التعرؼ -8
 .الوظيفي األداء بشكؿ المرتبطة الخارجية والعوامؿ العمؿ بمضموف المرتبطة

 

 باالتصػاؿ لمقػائـ الػوظيفي الرضػا عمى تؤثر التي العوامؿ خي؛تش إف القوؿ يمكننا المنطمؽ ىذا ومف    
                                  العوامػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػذه وتوصػػػػػػػػػػػػػػيؼ ومعرفػػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػاعدنا قػػػػػػػػػػػػػػد الميبيػػػػػػػػػػػػػػة، الصػػػػػػػػػػػػػػحافة فػػػػػػػػػػػػػػي
ى:التالوظىالنقاطىفيىالدرادظىأهموظىتحدودىومكن هذاىورلى
 والعوامؿ الصحافة في باالتصاؿ لمقائـ يالوظيف بالرضا تيتـ ليبيا، في تجرى دراسة أوؿ كونيا -

 .فيو المؤثرة

فبراير، بحيث  07تكمف أىمية الدراسة كونيا ٌأجريت في فترة تشيد فييا ليبيا تغيرًا سياسيًا بعد ثورة   -
يتشكؿ واق  جديد لمصحافة في ليبيا، يتوجب فيو تقديـ دراسات تسيـ في تطوير الصحافة الميبية 

 ظيفي وعالقتو بالقائـ باالتصاؿ.وخاصة موضوع الرضا الو 

 العناصر مف عنصراً  باعتباره المطبوعة، الصحافة مجاؿ في باالتصاؿ القائـ دراسة أىمية  -
وبالتالي يفترض دراسة كافة العوامؿ المحيطة بو والمؤثرة عمى رضاه  الصحيفة، لنجاح األساسية

ذه الدراسات لـ يحظ باالىتماـ فمثؿ ى الوظيفي باعتباره أحد أىـ عناصر العممية االتصالية،
 المطموب في المجاؿ الصحفي في ليبيا.

تتضػػح أىميػػة الدراسػػة مػػف خػػالؿ تناوليػػا لجانػػب ميػػـ جػػدًا وىػػو) الرضػػا الػػوظيفي (، لعنصػػر أكثػػر  -
أىميػػة فػػي العمميػػة االتصػػالية ىػػو ) القػػائـ باالتصػػاؿ(  حيػػث أنػػو بالدرجػػة األولػػى مػػف يحػػدد شػػكؿ 

 خالليا يتشكؿ الرأي العاـ لذا المجتم  ككؿ. ومضموف الصحافة، والتي مف

تعرض القائـ باالتصاؿ فػي كثيػر مػف األحيػاف لعوامػؿ ضػغط متعػددة،  والتػي قػد تػؤثر عمػى دافعيػة  -
 األداء لديو، والوقوؼ عمى ىذه العوامؿ يساعد بشكؿ كبير عمى وض  الحموؿ الناجعة ليا. 
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ىمذكلظىالدرادظ:ى
العوامؿ المؤثرة فيو والمتأثر بيا، مف بيف أىـ الدراسات المتعمقة بالعممية تعد  دراسة القائـ باالتصاؿ و  

االتصالية باعتباره عنصرًا مؤثرًا وفعااًل في العممية االتصالية، وذلؾ لما يتمت  بو مف مكانة بارزة في 
حت عممية إعداد الرسالة االتصالية، واالىتماـ برضاه الوظيفي ومعرفة ما يتعرض لو مف ضغوط أصب

 مف الضروريات لضماف فاعمية األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ.   
ومف خالؿ عممية فح؛ دقيقة قاـ بيا الباحث لممكتبة اإلعالمية الميبية الحظ أنيا تكاد تخمو مف       

مثؿ ىذه الدراسات، مما دف  بالباحث إلى القياـ بدراسة استطالعية مصغرة عمى عينة مف القائـ 
( مبحوثًا، اختيرت مف بعض الصحؼ التي تدخؿ ضمف 31الصحافة الميبية  قواميا ) باالتصاؿ في

 مجتم  الدراسة، وذلؾ حتى يتـ االعتماد عمييا في صياغة مشكمة وأىمية وأىداؼ وفروض الدراسة. 
وبناء عمى ما "تقتضيو األصوؿ العممية مف ضرورة أالَّ تنشأ فكرة الدراسة العممية مف فراغ حتى ال     

تنتيي إلى فراغ، مف خالؿ األسموب العممي لمخروج بنتائج وتوصيات قد تسيـ في خمؽ مناخ مالئـ يرف  
لباحث بمور مشكمة الدراسة في مف أداء القائـ باالتصاؿ لخمؽ واق  وآفاؽ أفضؿ لمصحافة في ليبيا، ف ف ا

معرفة وتحديد العوامؿ المؤثرة عمى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية وقياس مدى 
 رضا القائـ باالتصاؿ مف عدمو.

 

ىفروضىالدرادظى:
 : اآلتي النحو عمى الدراسة فروض تحديد يمكننا   
الميني واألكاديمي لمقائـ باالتصاؿ في مجاؿ الصحافة . إف ثمة عالقة بيف فاعمية األداء واإلعداد  0

 الميبية.
 . كمما زاد االىتماـ بمراعاة متطمبات القائـ باالتصاؿ بالصحافة الميبية زادت دافعية األداء.3
. توجد عوامؿ خارجية تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة موض  2

 الدراسة.
 ؿ داخمية تؤثر بشكؿ سمبي عمي الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ.  . توجد عوام4
 . التشريعات الصحفية في بمد الدراسة تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ. 5
. القاعدة التكنولوجية في بمد الدراسة تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في 6

 الصحافة الميبية.
وسعت الدراسة إلي قياس العوامؿ المؤثرة عمى الرضا الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية      

مبحوث مف القائميف باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية  248مف خالؿ دراسة ميدانية عمي عينة مف 
 :تائج أبرزهاوقد توصمت الدراسة لجممة من النالميبية باالعتماد عمي المنيج الوصفي التحميمي، 



 ان عثمان: العوامل المؤثرة على الرضاء الوظيفى للقائم باالتصالصالح الديه رمض 032 

 

وجود عوامؿ خارجية كػػػػػػػػ )المركز االجتماعي، األمف الوظيفي( تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرضا  .2
 الوظيفي لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية.

وجود عوامؿ داخمية كػػػػػػ )اإلنجاز في العمؿ، الترقي( تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرضا الوظيفي  .0
 الميبية. لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة

وجود عوامؿ داخمية مثؿ العالقة م  الرؤساء كاف ليا أثر إيجابي ضعيؼ عمى الرضا  .3
 الوظيفي.

وجود عوامؿ داخمية مثؿ العالقة م  الزمالء كاف ليا أثر إيجابي ضعيؼ عمى الرضا  .2
 الوظيفي.

 وجود عوامؿ داخمية مثؿ سياسة المؤسسة لـ يكف ليا أثر عمى الرضا الوظيفي. .5

وتحتاج إلى تطوير ، يعات الصحفية الميبية ال ترقى لطموحات القائـ باالتصاؿإف التشر  .6
 لمواكبة التطورات الحاصمة في مجاؿ اإلعالـ.

إف القاعدة التكنولوجية تحتاج إلى تطوير وتحديث بشكؿ مستمر، والوض  الحالي غير ُمرٍض  .7
 لمقائـ باالتصاؿ.

 -اآلتي : وقد كانت نتائج الدراسة االستطالعية عمى النحو

ال يتسـ العمؿ في الصحافة الميبية باالىتماـ الكافي في مجاؿ اإلعداد والتدريب المطموب  .8
 لمقياـ بالعمؿ عمى الوجو األكمؿ.

ال توجد حوافز مالية أو عالوات أو تسييالت بالقدر المطموب مما ٌيسيـ في زيادة الدافعية  .9
 لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية.

 -اجتماعية  -اقتصادية  -ة اآلراء عمى أف ىناؾ عوامؿ متعددة )سياسية اتفقت أغمبي .22
 ومينية(  تؤثر بشكؿ سمبي عمى أداء القائـ باالتصاؿ في الصحافة الميبية.

أكد أغمبية المبحوثيف عمى أنو ال تتوفر لدييـ كافة الوسائط التكنولوجية الالزمة ألداء  .22
 عمميـ داخؿ وخارج مقار عمميـ.

البية المبحوثيف ليس لدييـ دراية تامة بالتشريعات التي تنظـ العمؿ الصحفي اتضح أف غ .20
 في ليبيا.

وبذلؾ نكوف أماـ مفيوـ المشكمة العممية التي "ىي عبارة عف موقؼ أو قضية أو فكرة   .23
أو مفيوـ غامض يحتاج إلى الدراسة العممية لموقوؼ عمى مقدماتيا وبناء العالقات بيف 

عادة صياغتيا مف خالؿ نتائج الدراسة ووضعيا في اإلطػار عناصرىا ونتائجيا ا لحالية، وا 
 الػعممي السميـ".
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 : وخمصت الدراسة الي جممة من التوصيات أبرزها

 إعادة النظر في التشريعات الصحفية الميبية لكي ترقى لمستوى طموحات القائـ باالتصاؿ. .2
فاءة المينية لمصحفييف، وزيادة الوعي إقامة الدورات التدريبية بالمؤسسات الصحفية لرف  الك .0

 القانوني لمصحفييف، وأساليب الدفاع عف حرية العمؿ اإلعالمي.

توظيؼ نتائج البحوث التي أجريت عمى المؤسسات الصحفية وتنمية ميارات البحث العممي   .3
 بالمؤسسات الصحفية.

توظيؼ خبرات فية و اء العامميف بالمؤسسات الصححديثة تساىـ في تقييـ أد استخداـ معايير .2
 العامميف بالمؤسسات الصحفية في عممية اتخاذ القرار.

 ضرورة توفير أوقات لمراحة في أثناء الدواـ الرسمي بالمؤسسات الصحفية. .5

 توفير وسائؿ النقؿ بالشكؿ الكافي لنقؿ العامميف لمكاف عمميـ والعكس. .6

عور باألمف في أثناء العمؿ ضرورة االىتماـ بجانب األماف بالمؤسسات الصحفية لتوفير الش .7
 بالمؤسسات الصحفية وتوفير متطمبات االستقرار الوظيفي.

تفعيؿ صندوؽ التكافؿ االجتماعي ي لمعامميف بالمؤسسات الصحفية، و االىتماـ بالتأميف الصح .8
 بالمؤسسات الصحفية.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

صورةىالمرأةىفىىإرالناتىالقنواتىالعربوةىودورهاىفىىتذكولىاتجاهاتىالذبابىالمصريىنحوهاى
ىدرادةىتحلولوةىمودانوة

  القاىرة         الجامعة:
 اإلعالم           الكمية:
 اإلذاعة والتمفزيون           القسم:

  الماجستير  الدرجة العممية:
 زانلميس عالء الدين الو      اسم الباحث:

  3102تاريخ المناقشة:  
 أ.د/ انشراح الشال          اإلشراف:
 ممتاز مع التىصيت بطبع الرسالت وتبادلها مع الجامعاث العربيت ومىحها جائسة المرحىمالدرجة: 

 الدكتىر أحمد الصاوي ألحسه رسالت ماجستير األستاذ          

ى
ى:مقدمة
ففيو ما يكشف عن مخاطر كبيرة ال بد من التنبو تظير صورة المرأة كما ىي في اإلعالن التجاري     

إذ إن اإلعالن التجاري يحمل قضية أساسية بالنسبة لممرأة تكمن في مشكمة إلييا والعمل عمى معالجاتيا 
استخدام المرأة بوصفيا سمعة إلثارة االنتباه ولفت األنظار إلييا بغية تشجيع الناس القتناء ىذه السمعة 

لتجاري في الدراسات اإلعالمية رسالة يراد بيا تغيير اتجاىات شريحة محددة نحو المادية. واإلعالن ا
وغالبا ما يأتي تأثير اإلعالن في الجميور المتمقي  في األسواق سمعة استيالكية من السمع المتداولة

 بمقدار ما يعكس استخدام السمعة في سياق اجتماعي وثقافي محدد. 
 

ى:مذكلةىالدرادة
ذه الدراسة في تقديم رؤية عممية لتفسير العالقة بين التعرض لصورة المرأة في تتمخص مشكمة ى

اإلعالنات التي تعرض عمى القنوات الفضائية من ناحية وبين دور ىذه الصور في تشكيل اتجاىات 
لى أي مدى يمكن لإلعالنات  الشباب نحو المرأة من ناحية أخري وتحديد طبيعة ومدى قوة ىذه العالقة وا 

تعرض عمى شاشة التميفزيون من خالل القنوات الفضائية العربية أن تشكل اتجاىات طالب الجامعة  التي
نحو المرأة والتعرف عمى دور المتغيرات األخرى المختمفة ـ التي قد يكون ليا دور ـ لتحميل اإلعالنات التي 

داة لغرس صورة معينة لدى توجد بيا صورة والمرأة لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تكون ىذه اإلعالنات أ
الشباب المصري سواء كانت صورة إيجابية لممرأة أو سمبية. لذلك تم مما اختيار أكثر القناة التي يقبل  
الشباب عمى مشاىدتيا أكثر من أي قناة أخري حيث كانت قناة الحياة الحمراء ىي األولى في الترتيب من 

 لتي سبقت إجراء الدراسة التحميمية. حيث نسبة المشاىدة في الدراسة االستطالعية ا
ى
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ى:أهموةىالدرادة
معرفة العالقة المحتممة بين إعالنات القنوات الفضائية وبين تشكيل اتجاىات الشباب نحو المرأة  -

تستحق أن تكون موضوعا لدراسة متعمقة خاصة مع انتشار استخدام اإلعالن وتعدد صوره وقوالبو 
 عدة مرات في اليوم الواحد بصورة لم يسبق ليا مثيل. الفنية حيث يتكرر اإلعالن الواحد

أصبح اإلعالن اليوم جزءا ال يتجزأ من ىيكل االقتصاد القومي في غالبية المجتمعات المعاصرة  -
وأصبح ىذا ممموسا كذلك في اتجاه تصاعدي لمتوسع في اإلنفاق اإلعالني سواء عمى المستوى القومي 

والخدمية من ناحية والستخدام وسائل االتصال الجماىيرية لنقل  أو عمى مستوى المنشئات اإلنتاجية
 الرسائل اإلعالنية إلى جماىير المستيمكين المرتقبين من ناحية أخرى. 

 

 :هدفىالدرادةى

يتحدد اليدف من ىذه الدراسة في التوصل إلى الوصف التحميمي لصورة المرأة كما تقدميا إعالنات     
نت كرتونية أو حيو وذلك في الفترة التي تم تحديدىا لمدراسة ومعرفة اإلعالنات القنوات الفضائية سواء كا

من أثر إيجابي أو سمبي عمى تشكيل اتجاىات وسموك الشباب المصري والدراسة ىذه ما ىي إال محاولة 
 لمتوصل إلى معرفة ىذا األثر الذي يمكن أن ينسب لإلعالن التميفزيوني إن وجد ىذا األثر. 

 

 :درادةىومنهجهاىواألدالوبىالمدتخدمةىفوهانوعىالى

تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية أو التشخيصية والتي تستيدف تحديد سمات وصفات     
وخصائص ظاىرة ما ومشكمة معينة تحديدا كميا وكيفيا، ودراسة الظروف المحيطة بيا. إذا كان ىدف 

 . وتم استخدام:نظرية الغرس الثقافي وذلك فى إطار المنيج العممي يتحدد في "الوصف والفيم والتنبؤ.

  (Content Analysis)تحميل المضمون بوصفو أداة من أدوات البحث العممي -أ    
 (Survey)بوصفو أسموبا لجمع البيانات  المسح الميداني -ب     
 

ى:مجتمعىالدرادةىواختوارىالعوناتىالعونة
 أـ مجتمع الدراسة

بو والتقارب بين الواقع كما يقدمو اإلعالم )متمثال في إعالنات القنوات الفضائية( يرتبط بدرجة التشا   
 والواقع )كما يدركو ويتعامل معو الشباب(.

 ب ـ اختيار عينة الدراسة
 بالنسبة لتحميل المضمون وىما:ق يتضح أن ىذه الدراسة تعتمد عمى أسموبين اثنين بانطالقا مما س

 .التجارية المقدمة عمى قناة "الحياة الحمراء الفضائية. مسح المضمون لإلعالنات 0
 . المسح الخاص بالجميور المصرين العينة المدروسة من طالب الجامعات3
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ى:إجراءاتىالصدقىوالثباتىللدرادةىالتحلولوةىوالمعالجةىاإلحصائوة
 تقدير معامل الثبات لمدراسة التحميمية -أ

لمتعرف عمي معامل الثبات الستمارة دراسة صورة المرأة في تم تقدير معامل الثبات مع خمسة محكمين 
إعالنات القنوات الفضائية العربية حيث قامت الباحثة بشرح عناصر االستمارة وفئاتيا ومكوناتيا لممحكمين 

 وتم حساب اآلتي:
: حساب متوسط معامالت الثبات )االرتباط بين كل زوج من المحكمين( = متوسط االتفاق بين أوال 

 1.8لمحكمين = ا
 حساب معامل الثبات وفقا لممعادلة التالية: ثانيا 

 4=    1.8× 5متوسط االتفاق بين المحكمين            × ن 
           1.953معامل الثبات =   

                         4.3(  =    1.8×4+ ) 0( متوسط االتفاق بين المحكمين   0-+ )ن 0 
لية إلي الحد الذي يمكن االعتماد عميو عند تعميم نتائج الدراسة الخاصة بتحميل وتعتبر ىذه النسبة عا

 استمارة تحميل الشكل والمضمون لإلعالنات المدروسة.
 تقدير معامل الصدق  -ب

 تم حساب معامل الصدق عن طريق العالقة التالية:  -1

 معامل الصدق =      معامل الثبات            -2

           1.953ق      = معامل الصد      -3

1.98 = 
وتؤكد النتيجة ىنا عمي أن استمارة صورة المرأة في إعالنات القنوات الفضائية العربية تقيس ما    

 يفترض أن تقيسو.
 

ى

ى:تداؤالتىالدرادةىالتحلولوة
 ما أنواع السمع في اإلعالنات التي تظير فييا المرأة؟  -1

 ل يكون دورىا رئيسيا أم ثانويا؟عندما تستخدم المرأة في اإلعالن ى -3

 ما البيئة المستخدمة في اإلعالنات التي تستخدم فييا المرأة؟ -2

 ما القيم اإليجابية والسمبية التي تعكسيا إعالنات التميفزيون وما مدى توافقيا مع قيم الشباب؟  -4

 التميفزيونية؟ ما السمات الشخصية التي تعكسيا المرأة في الظيور باإلعالنات التجارية  -5

ى
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ى:تداؤالتىالدرادةىالمودانوة
 ما مدى متابعة الشباب لمقنوات الفضائية العربية ؟ -1
 ما ىي السمع والخدمات التي تفضميا أكثر من غيرىا ؟ -2
 ىل تشاىد اإلعالنات التي تتكرر عرضيا في القنوات الفضائية العربية ؟ -3

 ما مدى مشاىدة الشباب لإلعالنات التي تعرض عمى القنوات الفضائية ومدى تفضيميم ليا ؟ -4
 ىل تزعجك اإلعالنات التي تقطع متابعتك لممسمسل أو الفيمم أو البرنامج؟ -5

 

ى:المعالجةىاإلحصائوةىللبوانات
 .تم استخدام أسموب التحميل الوصفي والكمي لتقدير بعض المقاييس اإلحصائية   
ى
ى:ائجىومقترحاتىالدرادةنتى

 ترتدييا، التي المالبس خالل من مفاتنيا تثير المدروسة العينة في اإلعالنات في المرأة أن يتضح -
 تسيء التي القيم ويدعم نحوىا الشباب غرائز يثير مما وقصيرة وشفافة ضيقة بمالبس تظير حيث
 .المرأة لكرامة

 مقبوال يكون ال ربما مدلول ليا والتي أشياء عن التعبير في لفظية إيماءات تستخدم المرأة أن -
 .لمشباب والشيوة اإلثارة من كثير وفيو اجتماعيا

 السمع من أكثر المرأة إثارة يبرز المعمن كان كيف الدراسة ىذه في اإلعالنات من عديد أبرزت وقد -
 وفوط" ،"أب فنس"و ،"الحياة لعبة"  ببرنامج الخاص والتنويو ،"أكس ديودرينت" إعالن ومنيا نفسيا،
 ،"بإلسنسس ىير"و ،"فيوجن جيميت"و ،"الكتيل زبادى"و ،"جامب جيينة" وعصير ،"لمسيدات أولويز

 التي التجارية اإلعالنات من وغيرىا ،"زاكان زيت"و ريكسونا،"و ،"كامى صابون"و ،"جرنيو صبغة"و
 .داع أي دون إثارة عنصر وتستخدم فييا المرأة تستغل

 السمعة عن دائما تعبر اإلعالن في تظير التي المرأة أن السابق دولوالج الشكل من يتضح -
 .معينا معنى توصيل تعنى ربما والتي وأصابعيا، يدييا بتحريك

إن قناة الحياة المدروسة حاليا مثل حال بقية القنوات تروج لنفسيا ولبرامجيا ولذلك يضربون  -
ر في إعالنات ألعمال خيرية وتطوعية بكرامة المرأة عرض الحائط. وبالرغم من أن المرأة تظي

ومساعدة والمحتاجين إال أن الصفة الغالبة ىى العبث بصورة االمرأة وقد أن األوان أن يكفوا عن كل 
ما من شأنو التيوين من صورة المرأة، والتي يجب أن ينظر إلييا نظرة تقدير واحترام عمى كل ما 

. أما عن تقميد الغرب في كثير من األفكار والعادات تقدمو المرأة لممجتمع ككل وألسرتيا بوجو خاص
التي تظير بيا المرأة في اإلعالنات عمى أنيا طائشة فإنو حتى لو تم عرضيا بصورة جذابة مثيرة 
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لمشباب فيي صورة غير مقبولة في المجتمع المصري لعدم واقعيتيا والمرأة الشرقية معروف أنيا 
 محافظة وتحترم  تقاليد مجتمعيا.

شير نتائج البحث إلى أن طمبة الجامعات عينة الدراسة ترى أن المرأة تظير في اإلعالن بصورة تو  -
مثيرة ومستفزة ألنيا ال تشبو المرأة في الواقع إال أنيا قد تظير بشكل جذاب من حيث مالبسيا 

نسبة لممعايير وانفعاالتيا في األداء المبالغ فيو والذي تظير بو في اإلعالن مما يشكل عائقا كبيرا بال
 والقيم التي تغرسيا ىذه اإلعالنات لدى الشباب بخصوص صورة المرأة.

 بنسبة( تكرار 008) العصرية المرأة صورة استخدام نسبة ارتفاع إلى التحميل نتائج وتشير -
 في كأنثى المرأة تقدم إلى التحميل ويشير ،%49.7 بنسبة( تكرارا 95) أنثى ىي بينما ،60.7%
( تكرارا 29) ومحبة حنونة المرأة تظير ثم المعمن، منتجات لترويج التجارية الناتاإلع من كثير
( تكرارا 36) ومشجعة ومستقمة ،%05.7 بنسبة( تكرارا 21) ومتحفظة وتقميدية  ،%31.4 بنسبة
 من كثير لجذب أداة المرأة المعمن جعل فقد ،%9.9 بنسبة( تكرارا 09) بسيطة ،%02.6 بنسبة

 وغير آدمي غير بشكل المرأة ظيور طريق عن ذلك كان لو حتى ولمسمعة، عالنلإل المستيمكين
 فكرة ويغرس يبمور المدروسة العينة في فاإلعالن المحافظ، المصري المجتمع في يوجد ال واقعى
 المرأة تستخدم التي اإلعالنات ذلك ومثال الئق، غير بشكل المرأة واستغالل لمربح، المرأة عن خاطئة
 إعالن مثل األطفال وحموى" فيوجن جيمت" إعالن الحالقة أمواس مثل تخصيا ال سمع نع لإلعالن

 ".كروز شيفروليو إعالن"و ،"أوبترا شيفرولية إعالن" مثل) السيارات إعالنات في حتى" تاتو مصاصة"

 الفرد أن في لمرأي ومعارضون موافقون بين ما رأييم الجامعات طالب من مفردة 413 ذكر -
 المؤيدين نسبة بمغت حيث الفضائية، القنوات إعالنات في أسرتو أفراد مع اإلثارة يةرؤ  من يخجل
 إجابة بدون" فئة استبعاد مع ،%05.2 بنسبة لمرأي المعارضين نسبة جاءت بينما ،%80 لمرأي
 .%6.2 بنسبة" رأي وبدون

اورة االلكترونية ، حيث تبنت ىنا "نظرية المجاىتمت الباحثة في ىذه الدراسة بالبرامج المجاورة -
م بكمية اإلعالم ونشرتيا في 0984والتي تحدثت عنيا المشرفة عمى الرسالة في محاضرات ليا سنة 

)وىو العمم الذي أسست لو وحددت مجاالتو مدخل إلى عمم االجتماعي اإلعالمي كتاب ليا بعنوان 
 ائيل )بدون معرفة المؤلفة(ومناىج البحث فيو(، والذي نشر بالمغة العربية وبالمغة العبرية في إسر 

صورة المرأة في فيما يمي بعض مقترحات انبثقت من ىذه الدراسة التحميمية الميدانية التي بعنوان: و    
، حيث ركزت ودورىا في تشكيل اتجاىات طالب الجامعات نحوىا إعالنات القنوات الفضائية العربية

، واالىتمام بتقديم صورة لممرأة في وسائل عادة نظرعمى المرأة األنثى مما يحتاج إلى إاإلعالنات أكثر 
 اإلعالم مشابية لممرأة في الواقع المعاش.
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فقد أظيرت النتائج مدى التناقض الشديد التي تقدمو قناة الحياة الحمراء عينة الدراسة بين البرامج 
ن كان ىناك تنا غما بين مضامين البرامج المجاورة وبين درجة التنافر في إعالنات التي تقدميا والقناة وا 

لين أو مدير البرامج في القناة ئو واإلعالن المقدمة فقد حدثت عمى سبيل الصدفة والبحتة ألن المعمن أو المس
كالىما لم يفكرون في النسق القيمي لممضمون وال عمى فكرة التناغم ولكن بطبع يريدون أكبر عائد لمقناة 

 ائية العربية.وحاليا مثل حال الكثير من القنوات الفض
  كذلك يفضل التركيز في وسائل اإلعالم عمى الموضوعات التي تدعم الشباب وتنميو بعد

الظروف التي مرت بيا البالد واالىتمام بشأن الطفل المصري بتدعيمو ببرامج تعميمية مخصصة 
ات لو حتى يكون لمتميفزيون دور فعال في تنشئة الفرد مع األسرة والمدرسة. والحد من القنو 

لمقنوات الفضائية العربية لبث إرسال  إستراتيجيةالمخصصة لمرقص وتقديم برامج تثقيفية ووضع 
 متخصص في شرح األوضاع الراىنة إلى جانب باقة منتقاة من المسمسالت واألفالم والبرامج.

  أما بخصوص الدراسات المفضل أجراؤىا فإن الباحثة ترى أن مضمون المسمسالت التركية 
 ة التي أصبح ليا جميورىا المتابع ليا في مصر يحتاج لدراسة متأنية.المدبمج

 

  االىتمام بشأن الطفل المصري وتطوير مضامين اإلعالنات عمى القنوات الموجية لألطفال يستحق
 أن يكون موضوعا لدراسة المتعمقة. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ىتقوومىدورىإدارةىالعالقاتىالعامةىفىىفنادقىالخمسىنجومىبالقاهرة
ى

 مدينة السادات          الجامعة:
 السياحة والفنادق           الكمية:
 الدراسات الفندقية           القسم:

 الماجستير   الدرجة العممية:
 إيمان كمال فرج حسن     اسم الباحث:

  3102تاريخ المناقشة:  
 ستاذ بقسم الدراسات الفندقية ووكيل الكمية لشئون التعميمأ.د صالح عبد الحميد عروس  األ ف:اإلشرا

 مدرس، د. رانيا حافظ محمود جامعة مدينة السادات –والطالب كمية السياحة والفنادق            
 .بقسم الدراسات الفندقية بكمية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات           

 منحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز.درجة:   ال

ى:مقدمة
 

من نشاط اقتصادي كبير  هتقدمإن قطاع السياحة من أهم القطاعات االقتصادية في الدولة لما  
مساهمتها في زيادة حصيمة الدولة من  باإلضافة إليواحدة من مصادر الدخل القومي  حيث تعد

 .ةمباشر الالضرائب المباشرة  وغير 
نها توفر الكثير من إالفندقية حيث  اتاكتسبت العالقات العامة مكانة هامة في المؤسسمن هنا       

الجمهور الداخمي والخارجي، وذلك ألن العالقات العامة تبدأ قبل أن يأتي المعمومات التي يحتاج إليها 
لمعمومات التي تنقمها لمسياح من السائح إلي البمدة السياحية ويبرز دور العالقات العامة هنا من خالل ا

خالل الوسائل االتصالية التي تستخدمها بشكل يؤدي إلي التأثير فيهم وكسب ثقتهم وبناء صورة متميزة 
أن يشاهدها أو  علمدولة السياحية في أذهانهم، وذلك ألن السياحة خدمة غير ممموسة، فالسائح ال يستطي

  يجربها قبل شرائها.
، دارة العميرا نحرو العالقرات العامرة مرن منشرأة بخررف حسرب الفكرر اإلداري السرائدوتختمف وجهة نظرر اإل

وبصرررفة عامرررة يواجررره ممارسرررو العالقرررات العامرررة العديرررد مرررن العقبرررات نتيجرررة قصرررور نظررررة اإلدارة العميرررا 
 .هملديمفهوم العالقات العامة وغموض 

عمررري اخرررتالف أنظمتهرررا ينظررررون إلررري مرررن أفرررراد اإلدارة العميرررا فررري المنظمرررات المصررررية الكثيرررر ن إحيرررث 
بمعنرري أنهررا تخررتو برراألمور العامررة  ومررن األمثمررة  ،وظيفررة العالقررات العامررة عمرري أنهررا وظيفررة تسررهيالت

عمررري ذلرررك األعمرررال المتعمقرررة باسرررتقبال وتوديرررع الضررريوف وترتيرررب إقرررامتهم بالفنرررادق وحجرررز ترررذاكرهم مرررع 
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ر إلرري إدارة العالقرررات العامررة عمررري أنهررا تمثرررل إدارة وقميرررل مررن أفرررراد اإلدارة العميررا ينظررر ،شررركات الطيررران
 وظيفية متخصصة مثل باقي اإلدارات في المنظمة.

ومن هنرا تسرعي هرذا  الدراسرة لمتعررف عمره اتجاهرات اإلدارة العميرا نحرو وظيفرة العالقرات العامرة ودورهرا 
دوار المهنيررة الترري فرري تحسررين األداء بفنررادق الخمررس نجرروم وكررذلك التعرررف عمرره أسرراليب ممارسررتها واأل

 يقوم بها ممارسو العالقات العامة.

ىىالدرادة:مذكلةى
عرردم إعطرراء األهميررة والتقرردير ألنشررطة العالقررات العامررة فرري معظررم تررتمخو المشرركمة البحثيررة فرره  

فررري  إدارة مرتبطرررة بالعالقرررات العامرررةأي  هؤديرررتن أوالنظرررر إليهرررا عمررري أنهرررا نشررراط ثرررانوي يمكرررن ، الفنرررادق
 عداد من العاممين المتخصصين.إفإن هذا األنشطة التحتاج إلي  المؤسسة ولذلك

عرررردم القرررردرة عمرررري إنجرررراز كافررررة المهررررام الموكمررررة إلرررري العرررراممين بالعالقررررات العامررررة بررررالجودة كررررذلك        
 المطموبة نتيجة لكثرة األعباء والمهام الممقاا عميهم.

والتشتت في الجهود  راء،تضارب في ابوال، حدوث الكثير من الخالفات التنظيميةعالوة عمه        
ختالفات بين وظائف إدارة العالقات العامة وغيرها من وعدم التنسيق بين األنشطة نتيجة التداخل واال

 اإلدارات ابخري بالمنظمة.
إدارة العالقات العامة  بأهميةمديري اإلدارات ابخري في المنظمة  ما يدعوا إلي ضرورة معرفةوهذا 

، وهذا لن يتحقق اإل بالمعرفة التامة والتحديد الدقيق لنطاق مهامها ومسئولياتها التي تقوم بهاووظائفها و 
التي تعمل عمي نشر الوعي لدي  ساليبها ومهامها من قبل اإلدارة العمياأالعالقات العامة وأهدافها و 
 .اإلدارات ابخري بالمنظمة

ىأهموةىالدرادة
لمتزايد في الوقت الحالي في كافة المؤسسات والهيئات خاصة نظرا ألهمية دور العالقات العامة ا

الهادفة منها لمربح والسيما قطاع الفنادق باعتبارا الدعامة الرئيسة لصناعة السياحة فقد دفعتني عدة 
 عوامل الختيار العالقات العامة ودورها في فنادق الخمس نجوم بالقاهرة كموضوع لمدراسة ومنها:

  ر العالقات العامة بفنادق الخمس نجوم في مدينة القاهرة وتحديد ما إذا كانت هذا إلقاء الضوء عمه دو
)العالقات العامة( لها دور فعال داخل الهيكل التنظيمي لمفندق،مع استبيان الصالحيات  اإلدارة

 أدائها لعممها. فيالممنوحة لها ومدف تأثيرها 

 أثناء جمع  في نهأ إذ ،عمقة بالموضوع قيد البحثالندرة النسبية في الدراسات والمصادر العممية المت
من الدراسات والمصادر والمراجع العممية التي تناولت  وجد القميللمادة العممية األولية لمبحث ا

 الموضوع بالشرح والتحميل.
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 أنه في معظم فنادق الخمس نجوم تندرج إدارة العالقات العامة تحت إدارة التسويق والبيع مالحظتي ،
ها بأداء مهام إدارة العالقات العامة ولذا كان البد من التفريق بين العالقات  العامة وبين وقيام

 اإلدارات ابخرف المتداخمة معها في المهام.

ىىالدرادة:أهــدافى
 .التعرف عمه اتجاهات اإلدارة العميا نحو وظيفة العالقات العامة بالفنادق 

  وعيهم بمسئوليات إدارة العالقات العامة بالفنادقالتعرف عمي آراء المدراء والعاممين ومدي.    

 التعرف عمه مسؤوليات ومهام إدارة العالقات العامة.    

 .التعرف عمي الصعوبات والمعوقات التي تواجة العالقات العامة وتؤثر عمي نجاح عممها     
 

ىىالدرادة:فروضى
  تجاا نظرة اإلدارة العميا واإلدارات  مينوالعامالمدراء  آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

 .بفنادق الخمس نجومابخري لطبيعة عمل العالقات العامة 

  تعاون بين إدارة تنسيق  و نحو وجود  والعاممينالمدراء  آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 ف.خر ألالعالقات العامة واإلدارات ا

  تجاا األنشطة التي تقوم بها إدارة  والعاممينالمدراء  آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 العالقات العامة داخل الفندق.

  تجاا الوسائل االتصالية التي تستخدمها  والعاممينالمدراء  آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 العالقات العامة بالفندق.

ىى:تداؤالتىالدرادة
  مدي و ، لفنادق الخمس نجوم لعامة داخل الهيكل التنظيميالعالقات ا بدورلمام العاممين إمدف ما

األنشطة التي تقوم بها، وعمي أي أساس يتم تحديد أهدافها  هياالهتمام بنشاط العالقات العامة، وما 
 فنادق الخمس نجوم؟داخل 

  باطها لمام العاممين باإلدارة التي يتبعها قسم العالقات العامة، وترتيبهم لإلدارات حسب ارتإمدف ما
معرفتهم بمدف التعاون بين إدارة العالقات العامة واإلدارات ابخري داخل و بنشاط العالقات العامة 

 فنادق الخمس نجوم؟

  الوسائل االتصالية  هيلمام العاممين بالدور الذي تمعبه العالقات العامة في االتصاالت، وما إمدف ما
 ؟المستخدمة
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 المعوقات  حجمخصصات المالية ألنشطة العالقات العامة، وما ر الميالعاممين بتوف إدراك ما مستوف
 ؟الته تواجه إدارة العالقات العامة وتحد من مستوي أدائها

  فنادق الخمس والعاممين داخل  بالمدراءلمام العاممين بالسمات الشخصية التي يجب توافرها إمدف ما
  نجوم؟

  فنادق الخمس نجوم؟العاممين بنظرة اإلدارة العميا ألهمية دور العالقات العامة داخل  لمامإمدف ما 

ىالدرادة:مــنهـجى
 منهج المسح التابع لمدراسات الوصفية

ى:ة عمىالدراسات المرجعي واعتمدت
 .الكتب العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث 

  األبحاث والنشرات والرسائل العممية والمقاالت  وكذلكموضوع الدراسة المتعمقة بتقارير والدوريات ال
 .المهتمة بنفس الموضوع الصحفية ومواقع االنترنت

ىأدواتىالدرادة:
 :من خالل كال منمحصول عمه البيانات ل أجريت الدراسات الميدانية

  فنادق الخمس نجومداخل  المدراءمع عدد من  التي تم القيام بهاشخصية المقابالت ال. 

 وقد تم  توزيع هذاالستطالع ابراء حول موضوع البحث ها تم تصميم والتي االستبيان ةر استما
 بفنادق الخمس نجوم.األقسام المختمفة ب والعاممين المدراء عمياالستمارات 

تن تفريغ وتصوين االستوارة باستخذام برًاهج الحزم اإلحصائية  :األساليب اإلحصائية المستخدمة. 3

(SPSS.) 
 

ى:ىالدرادةىمحددات
   :فنادق الخمس نجوم بمدينة القاهرة.قامت الدراسة عمي حدود مكانيه 

  حدود زمنية: أجريت الدراسة الميدانية التي شممت استمارات االستبيان والمقابالت الشخصية في الفترة
 م 3102م إلي عام  3103من عام 

 

ىمناقذةىنتائجىالدرادة:
 

  -مارة االستبيان الته تم توزيعها عمه المدراء و العاممين ما يمه :استخمصت الباحثة من نتائج تحميل است
 الوسائل االتصالية  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطه المدراء والعاممين في ضوء

 حيث تساوت متوسطات ردود المدراء والعاممين. التي تستخدمها العالقات العامة بالفندق

 لعاممين الذين شممتهم عينة الدراسة أن العالقات العامة قسم تابع إلدارة.أجمع كال من المدراء وا 

  التأكيد عمي طبيعة الدور الذي تمعبه العالقات العامة في االتصال ، حيث وجد أن اإلنترنت هو أكثر وسائل
 اإلتصال استخداما.
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  التي تشتمل عمي   الذكاء، ضرورة توضيح السمات الشخصية الواجب توافرها بالعاممين بالعالقات العامة و
 التركيز، والمعرفة.

  أنشطة إدارة العالقات العامة وتحد أكدت غالبية عينة الدراسة من المدراء في الفنادق وجود عدة معوقات تواجه
 .من مستوي أدائها

 .أوضحت الدراسة أن تقييم اإلدارة العميا لدور العالقات العامة داخل المؤسسة غير مؤثر 

 تائج الدراسة إله:كما توصمت ن

  أجمع كل من المدراء والعاممين الذين شممتهم عينة الدراسة أن العالقات العامة قسم تابع إلدارة
 >( لمعاممين.:.0:>( لممدراء ، ونسبة )0.2:بنسبة )

  أجمع كل من المدراء والعاممين الممثمين لعينة الدراسة أن قسم العالقات العامة أكثر األقسام
>( وجاءت نسبة العاممين 0.2:رة التسويق والبيع حيث جاءت نسبة المدراء )ارتباطا بإدا

(78.9.)< 

  ارتفاع نسبة المدراء الذين أكدوا عمي وجود اهتمام كبير بنشاط العالقات العامة داخل الفنادق محل
 >(.0.1:الدراسة إلي )

 ( من المدراء في الفنادق محل الدراسة أن وظيفة العال27.1أوضحت نسبة )< قات العامة ووظيفة
>( من 80.6تنفيذية و تقوم بتنفيذ الخطط واالتصال بالجماهير المستهدفة، بينما أوضحت نسبة )

العاممين أن وظيفة العالقات العامة ووظيفة تنسيقية و تعمل عمي تنسيق الجهود بين اإلدارات 
 المختمفة بالمؤسسة.

  باإلضافة إلي  وخدماته ومنتجاته الفندقبنشاط دور العالقات العامة بالفنادق في تعريف الجمهور
بالمجتمع من خالل  الفندقربط ، و الداخمي والخارجي داخل محيطه لمفندقبناء سمعة طيبة 
الذي يعد من أهم  تنمية روح التفاهم بين اإلدارة والعاممين لزيادة اإلنتاج، و االتصال المستمر

 حقيقها داخل الفندق.األهداف التي يسعي نشاط العالقات العامة إلي ت

 .التأكيد عمي ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين إدارة العالقات العامة واإلدارات األخرف 

  أجمع كل من المدراء والعاممين عمي أن إدارة التسويق والبيع هي أكثر اإلدارات ارتباطا بإدارة
 العالقات العامة.

  إعداد الحمالت اإلعالمية وكتابة التقارير قيام إدارة العالقات العامة بأدائها داخل الفندق في
 .والبيانات الصحفية
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 ( من عينة الدراسة من المدراء تري أن المدير العام منفردا هو المسئول 71أكدت الدراسة أن )<
 عن وضع خطة العالقات العامة بالفندق.

  اإلنترنت هو التأكيد عمي طبيعة الدور الذي تمعبه العالقات العامة في االتصال، حيث وجد أن
 أكثر وسائل اإلتصال استخداما.

  ضرورة توضيح السمات الشخصية الواجب توافرها بالعاممين بالعالقات العامة والتي تشتمل عمي
 الذكاء، التركيز، والمعرفة.

  القدرة عمي اتخاذ  -ضرورة توافر مجموعة من السمات لمدير العالقات العامة )كالقيادة الرشيدة
يجاد  -عمي اإلشراف عمي أنشطة العالقات العامة  القدرة -القرار  القدرة عمي تحديد المشكالت وا 

 الحمول (.

 .العمل عمي توفير مخصصات مالية ألنشطة العالقات العامة بالفنادق 

  أنشطة إدارة العالقات أكدت غالبية عينة الدراسة من المدراء في الفنادق وجود عدة معوقات تواجه
 >(.6;وذلك بنسبة ) أدائها العامة وتحد من مستوي

 ( من العاممين في الفنادق محل الدراسة لديهم رؤية واضحة 3.9:أوضحت الدراسة أن نسبة )<
>( من العاممين أشاروا إلي أن ليس لديهم رؤية 09.2لمفهوم العالقات العامة، في مقابل نسبة )

 واضحة لمفهوم العالقات العامة.

  العميا لدور العالقات العامة داخل المؤسسة غير مؤثر، وذلك أوضحت الدراسة أن تقييم اإلدارة
 >( من عينة الدراسة من العاممين في الفنادق محل الدراسة. 78.6بنسبة )

 ( من عينة الدراسة من العاممين الذين أشاروا إلي أن الترويج 61كشفت نتائج الدراسة أن نسبة )<
 رة العالقات العامة إلي تحقيقه داخل المؤسسة.لمنتجات المؤسسة وخدماتها هو أهم هدف تسعي إدا

  ضرورة قيام العالقات العامة داخل الفنادق بالمشاركة في وضع أهدافها، وفي نقل المعمومات
    لمجمهور، ونقل آرائهم لمفندق، وتوفير التغذية العكسية.

 

ىمقترحاتىالدرادة:
 وتحديد مكانتها بالمؤسسات الفندقية المستويات اإلدارية في إدارة العالقات العامة  ضرورة وضع

ومصالح  الفندق،من التوفيق بين مصالح  العاممون بهاحته يتمكن داخل الهيكل التنظيمي بها 
 تحسين صورة المنشاة الفندقية في أذهان الجماهير. تعمل عميسياسات  وضع، مع الجمهور

 وفن  ،في فن العالقات العامة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمعاممين بإدارات العالقات العامة
 .التعامل مع الجمهور

    اإلنفاق عمي أنشطة وبرامج تتمكن من حته  ،العالقات العامة ةزيادة المخصصات المالية إلدار
 العالقات العامة.
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    همال الوسائل ضرورة التنوع في استخدام وسائل االتصال، وعدم التركيز عمي االنترنت واإليميل وا 
 كن أن تعود به من فوائد.ابخرف وما يم

    ضرورة مشاركة مدير إدارة العالقات العامة لممدير العام في وضع الخطط العامة بالفندق وكيفية
 تنفيذها باإلضافة إلي المشاركة في إتخاذ القرار.
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