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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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ــ   ت ــّٕها       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ  طــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
ا  و ٔمٍهــاد وٍيــا  و جزئيــاد  ــ   ت شــىً وتــات وصــيٍحد صــىا  تط  مــح هــ ٖ اٌّجٍــحد  و اصتٕضــا ه

يٌىت ؤيـــح  و ةٌيـــحد تّـــا  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــاا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــاَ 
ِــٓ ٔ ــُ  وــز ٓ اٌّعٍىِــاخ واصــت جا هاد و طثـــك جّيــع اٌشــ وي وا حىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح 
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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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اعتماد الجمهىر في دولة اإلمارات على اإلعالم كمصدر للمعلىمات السياحية
(1)

 
 
 
 معصم بالل جمعة المعصم

 القاهرةجامعة                                                                                          

ى:مقدمة
 اسػتطاتت ابتاػار وسػاجؿ  ػير  يػرحيػث اإلمارات العربية المتحدة ببنية سياحية متطورة،  تتمتع دولة

فػػت تطػػوير مرافا ػػا السػػياحية  ا واسػػعةوتبػػيؿ دولػػة اإلمػػارات   ػػودً  ،مسػػبو ة عػػ عت السػػياح تيػػه ارتيػػاد 
 الخػػدمات المتطػػورة فػػت الم ػػاؿ الفنػػد ت يلؾالمختيفػػة إلعػػباع ر بػػات السػػياح ومػػف اػػمن ا العػػواط ، واػػ

ا هاجيػة سػنوية تسػتاطر دتػدادً  وتاػيـ اإلمػارات م ر انػات، واالتصاؿ التانت السريع والناؿ المػري  والمنػتظـ
ودعػ ر م ر انػات التسػوؽ والترفيػ  فػت منطاػة  دابػر وهػو ،ليتسػوؽوفت مادمت ا م ر اف دبت  ،مف السياح

  .المختيفة اليي ياـ مجات األنعطة ،العرؽ األوسط
زوارهػػا  ، ويمثػػؿ معظػـدوؿ إ يػيـ العػػرؽ األوسػطاإلمػػارات  دولػة األسػواؽ الرجيسػػية ليسػياحة فػػتوتحػاور 

مػػػف  تدبػػػ يمثيػػػوف نصػػؼ زوارحيػػػث  ،بػػػا والممياػػػة المتحػػدة تيػػػه و ػػػ  الخصػػوصو مػػف منطاػػػة  ػػرر دور 
 . (0)0228 > تاـ07  فزت إلت ،0222> تاـ02يمثيوف نسبة  درها مف و  ،السياح األوربييف

إال دف نسػػر معػػدالت النمػػو  ،ااػػؿ األوسػػطالعػػرؽ  إ يػػيـتػػدـ االسػػتارار السياسػػت فػػت  مػػف ر ـوتيػػه الػػ
يلؾ فاػػد تاػػاتؼ تػػدد انتي ػػة لػو  ،سػػتمر فػػت التاػػدـ لتفػوؽ المعػػدؿ العػػالمتا  ػد ليمتوافػػديف السػػياح السػنوي

ر ـ الزيادة الاخمة  ،0227 دلؼ  رفة تاـ 58.867 إله ;;;0 دلؼ  رفة تاـ 222.:0الغرؼ مف 
  .(5)0228فت توفير الخدمات والتس يالت الفند ية 

ت حاومػة حينمػا واػع ،تـ تأسيس المنظمات الخاصة بتنمية السػياحة فػت دبػت فػت دواجػؿ الثمانينيػاتو 
 ،تعمػؿ انعػػاط دو تامػػؿ محفػػز ل ػػير االسػػتثمار األ نبػػت بحيػػث ،لإلمػػارة اإلسػػتراتي يةو  ػػة رؤيػػة لي دبػت

فػػت حػػد  مؤسسػػتب انػػر اون ػػا نمػػو ابيػػر لثتمػػاؿ داثػػر من ػػا  طػػاع ا تصػػادي  ،مػػارة دبػػتإوتو ي ػػ  نحػػو 
نعػػا  مثػػؿ إ ،لتسػػويؽ بواسػػطة تنميػػة وسػػاجؿ الناػػؿ والمواصػػالت والبنيػػة التحتيػػةاولاػػد تػػـ دتػػـ هػػيا  ،يات ػػا

تأسػيس م يػس تنميػة السػياحة والت ػارة فػت دبػت ، و 7:;0 المميواة ليدولػة تػاـ الخطوط ال وية اإلماراتية
 ،تف األنعطة الترويحية ل يجات دخرى امف منظومة السياحة بمػا في ػا ليصب  الاياف الحاومت المسجوؿ

 .(6)اإلماراتية الخطوط ال وية
لمعاونػة األفػراد )الوتت  :(7)إن از تدة دهداؼ، تيه ردس ا ت بدولة اإلمارات إلهالوتت السياح ويسعه

األفػػػػػراد  ةلمسػػػػػاتد)المعرفػػػػػة ا( و وال ماتػػػػػات لاػػػػػت ياتسػػػػػبوا الػػػػػوتت والحساسػػػػػية ليبيجػػػػػة العػػػػػامية ومعػػػػػااي 
السػيوؾ ( و وال ماتات فت إدراؾ الف ـ األساست ليبيجة العػامية والمعػااؿ المرتبطػة ب ػا ومسػجوليت ـ ودورهػـ

، والعػػعور باالنتمػػا  نحػػو البيجػػة ،إحػػراز الاػػيـ اال تماتيػػة هاألفػػراد وال ماتػػات تيػػ ةلمسػػاتد)واالت اهػػات 
 هبمسػاتدة األفػراد وال ماتػات تيػ)االعػتراؾ ( و ي ابيػة فػت صػيا ت ا وتحسػين اا  والدافع لالعتراؾ بفاتييػة و 

 .(ي  المعااؿفيما يتعيؽ بمعااؿ البيجة لاماف العمؿ المناسر لحؿ ه ،ةبالمسؤوليتطوير اإلحساس 
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   : (8)هدن  يساتد الفرد تي ها إلوتر ع دهمية الوتت السياحت تمومً 
واسػػتغالل ا االسػػتغالؿ األمثػػؿ الػػيي يسػػاتد  ،ودهميت ػػا  ات السػػياحية المو ػػودة فػػت بػػالدف ػػـ اإلماانػػ -0

 .تنعيط السياحة وازدهارها هتي
 .األسبار واآلثار وايفية موا  ت اإدراؾ الااايا والمعاالت التت توا   حراة السياحة مف حيث  -0

تو ػػد فرصػػة  اامػػ ،ثاافػػات العػػعور المختيفػػة هإدراؾ دهميػػة السػػياحة ودورهػػا الابيػػر فػػت التعػػرؼ تيػػ -5
 تاداتنا وتااليدنا.  هليسياح ليتعرؼ تي

طيػػؽ والتػػت ي   ،وهػػو السػػياحة فػػت المحميػػات الطبيعيػػة، نمػػط  ديػػد مػػف دنمػػاط السػػياحة هالتعػػرؼ تيػػ -6
 لبيجية.تيي ا السياحة ا

الحيوانات والنباتات  هفت المحافظة تي اودوره طبيعة الحياة داخؿ المحميات الطبيعية، هالتعرؼ تي -7
 .الم ددة باالناراض

 فت دولة اإلمارات، ومف هي  ال وانر: لوتت السياحتا وانر وتتعدد  
دف ال انػػػػر المعرفػػػػت يتاػػػػمف اػػػػؿ المعيومػػػػات  هإلػػػػ (9)تعػػػػير هنػػػػا  زهػػػػراف: حيػػػػث ال انػػػػر المعرفػػػػت -

المعيومػػات  هالفػػرد إلػػ ةويلػػؾ لحا ػػ والمفػػاهيـ التػػت يماػػف دف ياتسػػب ا الفػػرد مػػف خػػالؿ تمييػػة الػػتعيـ،
معرفػة إماانيػات بيجتػ   همما ي عي  داثػر  ػدرة تيػ ،والمفاهيـ التت تساتد  فت تميية البحث والمعرفة

 وحؿ معاالت .

ف لالت اهػات ويلػؾ أل ؛ا في ػابػ  ااتسػار الفػرد ات اهػات ا تماتيػة مر وًبػياصػد : و ال انر الو دانت -
  ممػا يتميػز بػ  تػف  يػر  ،را ا فت تو ي  سيوؾ معػيف إزا  األفػراد دو األعػيا  دو المعػاالت دو اآلدورً 

التفاتػػؿ مػػع البيجػػة الخار يػػة امػػا ياتسػػر معيوماتػػ   ؿفاالت اهػػات يػػتـ إاسػػاب ا مػػف خػػال ،مػػف األفػػراد
 ودفاار .

مصػػادر المعيومػػات و مع ػػا وتنظيم ػػا وتاويم ػػا والاػػرا ة واالسػػتماع  هالتعػػرؼ تيػػ: ال انػػر الم ػػاري -
وخاصػػػة المرتبطػػػة بالسػػػػياحة والمعػػػاراة فػػػػت  ،الػػػواتت والتحػػػدث والاتابػػػػة وتفسػػػير الخػػػراجط والصػػػػور

  .(:)ال ماتية األنعطة
، وهػيا مػا السػياحت بدولػة اإلمػاراتتنميػة الػوتت ومف ثـ فيوسػاجؿ اإلتػالـ دور ينبغػت تيي ػا الايػاـ بػ  ل

 .بدولة اإلماراتستاوـ هي  الدراسة برصد ، مع التعرؼ تيه العال ة بيف وساجؿ اإلتالـ بالوتت السياحت 
 

ىأهموـةىالدراسـة:
 يماف تحديد دهمية الدراسة فت او  المحددات االتية: 

فػت تنميػة الػوتت السػياحت فػت دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة،  تػالـدهمية الدور اليي ياػـو بػ  اإل -
خصوًصا بعد تزايد دتداد الساجحيف ب ا، واألهميػة التػت تولي ػا الايػادة السياسػية لتنميػة هػيا الاطػاع 

 الحيوي إيماًنا من ا فت دور هيا الاطاع فت تنمية الواع اال تصادي فت الدولة.
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العال ػػة بػػيف التػػت تناولػػت مواػػوع   ػػػػد مػػا اطيػػع تييػػ  الباحػػث فػػت حػػدو  ػػػػ يػػة األبحػػاث والدراسػػات  -
 فت دولة االمارات العربية المتحدة. وتنمية الوتت السياحت تالـاإل وساجؿ

ووسػػاجي  اػػرورة ميحػػة ال يماػػف االسػػتغنا  تن ػػا لتعريػػؼ ال مػػاهير بػػال  ود التػػت  تػػالـعتبػػر اإلي   -
  متاررة المربحة.تبيل ا فت هيا الميداف وتر يب ـ فت الزيادات ال

 بالتطبيؽ تيػه الم ػاؿ السػياحت ،تالـلفروض مدخؿ االتتماد تيه وساجؿ اإل الدراسة اختباًرا ت َعد   -
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. تف

 
ىاإلطارىالنظريىللدراسة:
   Rokeach - دمت ا التتإله اإلس امات  تيه وساجؿ اإلتالـ نظرية االتتمادلتعود البدايات األوله 

Sandra Ball انظػاـ معيومػات  تػالـودتػت في ػا إلػه اػرورة تغييػر النظػرة إلػه وسػاجؿ اإل 96;0 تػاـ
   .(;)سوا  اانت دنظمة دو منظمات ،إله نظاـ معتؽ مف اتتماد اآلخريف

، خيفػ  نمػويج االسػتخدامات واالعػباتات الػييالفػراغ  تػالـنظريػة االتتمػاد تيػه وسػاجؿ اإلو د مػثت 
فأخػػيت بمػػن    ؛تػػالـوراػػز تيػػه المتياػػت ودسػػبار اسػػتعمال  لوسػػاجؿ اإل تػػالـدهمػػؿ تػػأثير وسػػاجؿ اإل الػػيي

ووسػاجؿ  ،وا ترحػت تال ػة انػدماج بػيف ال م ػور، تػالـالنظاـ اال تماتت العريض لتحييؿ تأثير وسػاجؿ اإل
تػالـ دف وسػاجؿ اإل فػتوال تعارؾ نظرية االتتماد فاػرة الم تمػع ال مػاهيري  ،والنظاـ اال تماتت، تالـاإل

 فػتتامػف  تػالـواألص  دن ا تتصػور دف  ػوة وسػاجؿ اإل، ف األفراد منعزلوف بدوف روابط ا تماتيةأل ؛ وية
نػػػ  ايمػػػػا زاد دتػػػالوة تيػػػه ، وتيػػػـز األفػػػراد ببيػػػوغ دهػػػداف ـ العخصػػػية، السػػػيطرة تيػػػه مصػػػادر المعيومػػػات

 ،تػػالـصػػوؿ إلػػه مصػػادر معيومػػات وسػػاجؿ اإلتتطيػػر الو  التػػتا زاد اتسػػاع م ػػاؿ األهػػداؼ الم تمػػع تعايػػدً 
 .ا م ما مف التراير اال تماتت ليم تمع الحديث ز ً  تالـومف المفترض دف ياوف نظاـ وساجؿ اإل

تتميػػػز بأن ػػػا نمػػػايج تفاتييػػػة تاػػػع  ميػػػع  والتػػػت ،عتبػػػر هػػػي  النظريػػػة مػػػف نظريػػػات التػػػأثير المعتػػػدؿوت  
تبػػارة تػػف نظػػـ  تػػالـوتػػرى دف وسػػاجؿ اإل ت االتتبػػار،فػػ االتصػػاليةالعناصػػر والظػػروؼ المتصػػية بالعمييػػة 

تتفاتػػػػؿ مػػػػع الػػػػنظـ األخػػػػرى فػػػػت الم تمػػػػع وتراتػػػػت الخصػػػػاجص النفسػػػػية ، ا تماتيػػػػة يات طبيعػػػػة بناجيػػػػة
، نظريػة عػامية تػالـعتبػر نظريػة االتتمػاد تيػه وسػاجؿ اإلت   ومػف هنػا، (02)واال تماتيػة ألتاػا  ال م ػور

تفسػػػر العال ػػػات السػػػببية بػػػيف دنظمػػػة  توهػػػ، االتصػػػاؿ والػػػردي العػػػاـ لاون ػػػا تاػػػدـ نظػػػرة اييػػػة ليعال ػػػة بػػػيف
 التػتونظرية االتتمػاد مػف نظريػات البناجيػة  ،إله تاامؿ األنظمة مع بعا ا يمما يؤد، الم تمع المختيفة

مػف  ،اتاوـ تيه دف الم تمع تراير تاوي تتعد ب  األنظمة ابيرة اانت دـ صغيرة وتتػرابط وتتفاتػؿ سػوي  
 ،(00).فراد وال ماتػػات والػػنظـ اال تماتيػػة األخػػرى بعال ػػات متبادلػػةألتػػرتبط بػػا التػػت تػػالـاجؿ اإلبين ػػا وسػػ

ف ت تفسر تميية اتتماد ، تيه ال م ور تالـ امت بدراسة تأثير وساجؿ اإل التتبرز النظريات دمف  د  عَ وت  
يات آثػار  ويػة  تػالـت عؿ وسػاجؿ اإل التتوت دؼ إله الاعؼ تف األسبار ، تالـاألفراد تيه وساجؿ اإل

  .(00)دحياف دخرى فتوتأثيرات  ير مباعرة واعيفة ، بعض األحياف فتومباعرة 
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 تػػالـالتتمػػاد بػػيف وسػػاجؿ اإلاتحام ػػا هػػت تال ػػة  التػػتاسػػـ النظريػػة فػػالف العال ػػة الرجيسػػة  توامػػا يػػوح
دو مػع ،  ميع ػا تػالـظػـ وسػاجؿ اإلو ػد تاػوف هػي  العال ػات مػع ن، ال م ػورو والنظاـ اال تماتت والنظاـ 

 .السينما –الراديو التييفزيوف  –الم الت  -الصحؼ  حد د زاج ا مثؿ:د
نػػ  ايمػػا زاد اتتمػػاد األفػػراد تيػػه د فػػت تػػالـوتػػتيخص الفاػػرة الرجيسػػة لنظريػػة االتتمػػاد تيػػه وسػػاجؿ اإل

ثػـ فػالف  ػدرة وسػػاجؿ  ومػف ،فػالف دهميػة هػي  الوسػػاجؿ تػزداد بالنسػبة ل ػـ ،ليتػزود بالمعيومػات تػالـوسػاجؿ اإل
، (05)دما تاػػـو هػػي  الوسػػاجؿ بوظيفػػة ناػػؿ المعيومػػات بعػػاؿ مسػػتمر وماثػػؼنػػتيػػه التػػأثير تػػزداد ت تػػالـاإل

ي ػدؼ الفػرد إلػه  ث، حيػا مػف مصػادر تحايػؽ دهػداف ـباتتبارها مصػدرً  تالـويعتمد األفراد تيه وساجؿ اإل
فػػراد عتبػػر در ػػة اتتمػػاد األوت  ، (06)المختيفػػةالمعرفػػة التخػػاي الاػػرارات العخصػػية واال تماتيػػة  فػػتتأييػػد حاػػ  

يػػة تالماألسػػاس لف ػػـ المتغيػػرات الخاصػػة بزمػػاف وماػػاف تػػأثير الوسػػاجؿ اإل تػػالـتيػػه معيومػػات وسػػاجؿ اإل
هػػداؼ الرجيسػػية لنظريػػة االتتمػػاد تيػػه وسػػاجؿ األيو ػػد العديػػد مػػف و  تيػػه المعتاػػدات والمعػػاتر والسػػيوؾ.

 :(07)من ااإلتالـ 
 ا دخرى تاػوف ل ػا ودحيانً  ،ادحيانً  ا  وية ومباعرةثارً آ تالـتف األسبار التت ت عؿ لوساجؿ اإل الاعؼ

 .تأثيرات  ير  وية واعيفة نوتا ما
 مػػػف خػػػالؿ فحصػػػ ا  تػػػالـتحػػػاوؿ نظريػػػة االتتمػػػاد بػػػالمف ـو العػػػامؿ عػػػرح واعػػػؼ دور وسػػػاجؿ اإل

 .لعال ات االتتماد تبر مستويات تحييؿ متباينة

  وتبحث فت ايفية ارتباط نظـ  ،اا تاوي  نظرية بيجية تنظر إله الم تمع باتتبار  ترايبً تعتبر النظرية
 .ل ي  العال ة طبًااوتحاوؿ تفسير األ زا   ،خرمن ا باآل االً  ،ا تماتية صغيرة وابيرة

 

ى

ىمشكلةىالدراسة:
 فػت العاليػة، التأثيريػة بادراتػ  تػرتبط ابيػرة، بأهمية الحديث الم تمع فت تتالمواإل االتصالت العمؿ يتسـ

 مػا مػع تتػوا ـ معينػة سيوايات اتخاي نحو ،واالت اهات را اآل هي  تو ي  يماف وبيلؾ ،األفراد وات اهات آرا 

 النعػاط لممارسػة ال م ػور لػدى السػفر دوافػع محفػزات دهػـ دحػد السػياحت تػالـاإل يمثػؿ لػيا لػ ؛ التخطػيط يػتـ

 وفػت ،السػياحية والخػدمات المرافػؽ حػوؿ  يابػة يػةإتالم مواد مف يادم  ما خالؿ مف  رارات  واتخاي السياحت

 لت يجػة الخاصػية هػي  فت دولة اإلمارات العربية المتحدة الستثمار السياحت تالـاإل دهمية تبرز اإلطار هيا

 لالرتاػا  المف ػوـ هػيا مػف واإلفػادة ،بالدولػة الخاصػة ليرؤيػة وفاًػا السػياحة مف ػوـ السػتيعار المحييػة البيجػة

 والخػار ت، الػداخيت ال م ػور لػدى تن ػا إي ابيػة يهنيػة صػورة تاػويف ثػـ ومػف دولػة،ال فػت السػياحة بصػناتة

م يػس  تاػارير حسػر اتالمي ػ صػناتة دابػر ودف السػياحة دصػبحت اخصوًصػ ،منت اتػ  فػت تسػويؽ تسػ ـ
 منظمة التعغيؿ، وتتو ع وفرص اإل مالت المحيت مف النات  >02 مف بأاثر تساهـ حيث ،العالمت السياحة

دوالر  تريييػوف 0 حػوالت ينفاػوف سػاج  بييػوف 0.8 إلػه 0202 تػاـ السػياح تػدد يصػؿ دف العالميػة السػياحة
 .(08)الدولية تيه السياحة ايومي   مرياتد دوالر بييوف 7 تف يزيد ما ود ،دمريات
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مػارات العربيػة وتنميػة الػوتت السػياحت فػت دولػة اإل رصد العال ة بيف اإلتالـتسعه الدراسة إله تيي  و 
نمػػاط دمػػف خػػالؿ رصػػد  والتعػػرؼ تيػػه الػػدور الػػيي يماػػف دف ياػػوـ بػػ  اإلتػػالـ فػػت هػػي  التنميػػة، المتحػػدة،

يي ػػػا فػػػت تنميػػػة وتيػػػ  مػػػاد  ت، ومػػػدى اتتتػػػالـوتػػػادات تعػػػرض ال م ػػػور فػػػت دولػػػة اإلمػػػارات لوسػػػاجؿ اإل
 هيا التعرض. فتثيرات المعرفية والو دانية والسيواية المترتبة السياحت، باإلاافة إله رصد التأ

ى

ىأهدافىالدراسـة:
)الصحؼ،  دولة اإلمارات العربية المتحدة لوساجؿ اإلتالـ رصد دنماط وتادات تعرض ال م ور فت -0

 الراديو، الانوات الفااجية(.

 المتحػػػدة بالمواػػػوتات السػػػياحية التػػػتدولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة  اهتمػػػاـ ال م ػػػور فػػػت تحديػػػد در ػػػة -0
 .فت تنمية وتي ـ السياحتساجؿ اإلتالـ، وتأثير هيا االهتماـ و تعرا ا 

 معرفة المواوتات السياحية. فت تحديد در ة اتتماد ال م ور تيه وساجؿ اإلتالـ -5

 ؿ اإلتالـ.لوساج تالاعؼ تف دوافع تعرض ال م ور اإلمارات -6

 تدولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة والػػػوت  رافيػػػة لي م ػػػور فػػػترصػػػد العال ػػػة بػػػيف المتغيػػػرات الديمو  -7
 لدي ـ. تالسياح

تعرض ال م ور  تيهالتعرؼ تيه التأثيرات المعرفية والو دانية والسيواية لوساجؿ اإلتالـ المترتبة  -8
 لوساجؿ اإلتالـ. تاإلمارات

دولػػػة  تفػػػ تتنميػػػة الػػػوتت السػػػياح تر تػػػف دور وسػػػاجؿ اإلتػػػالـ فػػػالتعػػػرؼ تيػػػه ماترحػػػات ال م ػػػو  -9
 اإلمارات العربية المتحدة. 

ى
ىفروضىالدراسةىوتساؤالتها:

 أواًل: فروض الدراسة
، وبػيف الػوتت السػياحت لػدى تػالـتو د تال ة ارتباطية دالة بيف معدؿ تعرض ال م ػور لوسػاجؿ اإل -0

 ال م ور.
ا متوسػػػطات در ػػػات المبحػػػوثيف تيػػػه الػػػوتت السػػػياحت وفاًػػػتو ػػػد فػػػروؽ يات داللػػػة إحصػػػاجية بػػػيف  -0

 المستوى التعييمت(. –ال نسية  –ليمتغيرات الديمو رافية )النوع 
والتػػػػأثيرات المعرفيػػػػة  تػػػػالـا بػػػػيف معػػػػدؿ تعػػػػرض المبحػػػػوثيف لوسػػػػاجؿ اإلتو ػػػػد تال ػػػػة دالػػػػة إحصػػػػاجي   -5

 والو دانية والسيواية النات ة مف هيا التعرض.
 الدراسـةثانًيا: تساؤالت 

  –إياتػة  –)صػحافة  تػالـما معدؿ تعرض ال م ور فت دولة اإلمػارات العربيػة المتحػدة لوسػاجؿ اإل -0
 ؟( نوات فااجية

 (؟                                        نوات فااجية –ياتة إ –)صحافة  تالـما دوافع تعرض ال م ور اإلماراتت لوساجؿ اإل -0
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 ؟تالـماراتت بمتابعة وساجؿ اإلما در ة اهتماـ ال م ور اإل -5

 فت تنمية الوتت السياحت؟ تالـما ات اهات ال م ور نحو دور وساجؿ اإل -6

 فت التعرؼ تيه المواوتات  السياحية؟ تالـما مدى اتتماد ال م ور تيه وساجؿ اإل -7

السػػػيواية( المترتبػػة تيػػػه تعػػرض ال م ػػػور لوسػػػاجؿ  –المعرفيػػة  -مػػا طبيعػػػة التػػأثيرات )الو دانيػػػة   -8
 ؟تالـاإل

فػػت تنميػػة الػػوتت السػػياحت بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة  تػػالـمػػا ماترحػػات ال م ػػور تػػف دور وسػػاجؿ اإل -9
 المتحدة؟

ى

ىىى:متغوراتىالدراسة
هػو المتغيػر المسػتاؿ، والتػأثيرات المعرفيػة والو دانيػة والسػيواية،  تػالـتعرض ال م ػور لوسػاجؿ اإل د  عَ ي  

وتنمية الوتت السػياحت لػدى ال م ػور فػت دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة المتغيػر التػابع، ويلػؾ فػت اػو  
 .المستوى التعييمتو ال نسية، و م موتة مف المتغيرات الوسيطة تتمثؿ فت: النوع، 

ى

ىالدراساتىالسابقة:
ف المرا عػػة العيميػػة ليتػػراث العربػػت واأل نبػػت و ػػود دراسػػات تيميػػة تتنػػاوؿ ال وانػػر المختيفػػة يتاػػ  مػػ

، حيػػػث تػػػـ إ ػػػرا  العديػػػد مػػػف الدراسػػػات والتطبياػػػات تيػػػه وسػػػاجؿ تػػػالـلنظريػػػة االتتمػػػاد تيػػػه وسػػػاجؿ اإل
سػوا  فػت الػدوؿ األ نبيػة دو العربيػة، وبنػاً   ،السػياحت تالـ، باإلاافة إله الدراسػات المتعياػة بػاإلتالـاإل

 ليمحوريف التالييف: باحث ألهـ الدراسات الساباة وفًااتيه المرا عات يعرض ال
 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم.  
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت اإلعالم السياحي.

 ليدراسات الساباة وفًاا لترتيب ا الزمنت مف األ دـ إله األحدث.وفيما ييت ترض 

 عالم.تناولت نظرية االعتماد عمى وسائل اإلالدراسات التي المحور األول: 
إلػػػه التعػػػرؼ تيػػػه مػػػدى اتتمػػػاد المػػػردة المصػػػرية تيػػػه  (09)"0220همػػػت حسػػػف السػػػاا، "سػػػعت دراسػػػة 

مفػػػردة،  072وسػػػاجؿ اإلتػػػالـ فػػػت تنميػػػة الم تمػػػع المحيػػػت، ويلػػػؾ بػػػالتطبيؽ تيػػػه تينػػػة تعػػػواجية  وام ػػػا 
 فزيػػوف امصػدر ليمعيومػػات الحصػوؿ تيػػه المعيومػػاتيدهػـ دوافػػع المػردة المصػػرية ليتيدف  الدراسػػة ودظ ػرت

ثيرات المعرفية فت المرتبة األوله، وتمثيػت فػت التعػاب  أ ا ت التو  >،86.8تت تفيدها فت حيات ا بنسبة ال
ي  اػية دالمساتدة فت تاويف ردي ت ا  و  ،>;.77معرفة الااايا ال امة بنسبة و ، 9.;7الم ارات بنسبة 

 >.  76.7بنسبة 

الانػػوات سػػعت إلػػه التعػرؼ تيػػه العال ػة بػػيف االتتمػاد تيػػه فاػد  (:0)"0220، الفايػػ  محمػد"دراسػػة  دمػا
، ود ريػػت الدراسػػة تيػػه تينػػة وتات اإلخباريػػة فػػت الم تمػػع اليمنػػتالفاػػاجية ومسػػتويات المعرفػػة بالمواػػ



 اعتماد الجمهور في دولة اإلمارات على اإلعالم كمصدر للمعلومات السياحية: معصم بالل جمعة المعصم 422 

وتينػػػة  الفاػػػاجية اليمنيػػػة،و دبػػػو ظبػػػت الفاػػػاجية، و تحييييػػػة لينعػػػرات اإلخباريػػػة لانػػػوات ال زيػػػرة اإلخباريػػػة، 
ريػػػة يات داللػػػة إحصػػػاجية بػػػيف تو ػػػد فػػػروؽ  وه إلػػػه دنػػػ وتوصػػػيت الدراسػػػة مفػػػردة،  722ميدانيػػػة  وام ػػػا 

و ػود فػروؽ يات داللػة إحصػاجية بػيف ، و الياور واإلناث مف حيػث تعراػ ـ ليانػوات الفاػاجية التييفزيونيػة
 .اإلناث مف حيث تعرا ـ لينعرات اإلخبارية فت الانوات الفااجيةو الياور 

تػػأثيرات الصػػحؼ المسػػتاية فػػت تعػػايؿ ات اهػػات رصػػد إلػػه  (;0)"0225 ،ربػػار ال مػػؿ"هػػدفت دراسػػة و 
 امعػػة مفػػردة مػػف طػػالر  622العػبار ال ػػامعت امصػػدر ليمعيومػػات، ويلػؾ بػػالتطبيؽ تيػػه تينػػة  وام ػا 

بار ال امعت ليصحؼ المستاية  ا ت عدوافع متابعة ال دف الدراسة الااهرة فت إطار ف ـ المس ، ودظ رت
 ػا ت الػدوافع الخاصػة ، و صػحفية ال تاػدم ا الصػحؼ األخػرىمتعددة، وفت مادمت ا تاديم ا لمواػوتات 

الصػػػػػحؼ المسػػػػػتاية مػػػػػع تنصػػػػػر اإلثػػػػػارة فػػػػػت المػػػػػواد التحريريػػػػػة والمصػػػػػورة، وانخفػػػػػاض تيػػػػػه باالتتمػػػػػاد 
 مصدا يت ا، فت مادمة ودافع الفروؽ تف متابعة الصحؼ المستاية.

إلػػه رصػػد العال ػػة بػػيف اتتمػػاد دو اسػػتخداـ الصػػفوة ل ريػػدة  (02)"0226 ،تيػػه العمػػار"دراسػػة هػػدفت و 
بيات ا؛ ليحصوؿ تيه المعيومات البيجية، واتتمدت الدراسة تيػه مػن   المسػ ، وتمثيػت تينػة الدراسػة فػت 

األهييػة و الثػورة  :اليمنية التت تمثؿ مختيؼ االت اهات الحاومية بالتطبيؽ تيػه صػحؼ تينة مف الصحؼ
دسػاتية و م يػس العػورى، و  م ور الصفوة؛ والتت تتمثؿ فػت دتاػا  م يػس النػوار،  المستاية، وتينة مفو 

ال امعػػػػات، وتمثيػػػػت ددوات الدراسػػػػة فػػػػت اسػػػػتمارة تحييػػػػؿ الماػػػػموف واسػػػػتمارة االسػػػػتبياف اػػػػأدوات ل مػػػػع 
> مػػف 57.8بيغػػت نسػػبة الصػػفوة الػػييف يفاػػيوف الصػػحؼ الحزبيػػة  إلػػه دنػػ  توصػػيت الدراسػػةو  ،البيانػػات

> مػػف إ مػػالت 50.9بيغػػت نسػػبة الػػييف ياػػرؤوف الصػػحؼ الحاوميػػة مػػف الصػػفوة و الدراسػػة، إ مػػالت تينػػة 
 تينة الدراسة. 

إلػػه التعػػرؼ تيػػه طبيعػػة الػػدور الػػيي تاػػوـ بػػ   نػػاة نفرتيتػػت  (00)"0227 ،تيػػد و ػػدي"دراسػػة سػػعت و 
لصحة األسرة، ومدى اتتماد ال م ور المصري تيه هي  الاناة امصدر الستاا  المعيومات الصحية تػف 

بػػالتطبيؽ تيػه تينػػة  ،المواػوتات والااػػايا الصػحية المختيفػػة، واسػتخدمت الدراسػػة مػن   المسػػ  بالعينػة
دف دسبار االستفادة مف معاهدة  ناة نفرتيتت  إلهوتوصيت الدراسة  ( مفردة.622تعواجية بسيطة  وام ا )

>، مساتدة الاناة تيه تاويف  80.8 ا ت بالترتير تيه النحو اآلتت: تبسيط المعيومات الصحية بنسبة 
 >. 75.0>، التعريؼ بمواتيد حمالت وزارة الصحة بنسبة 79.5وته صحت بنسبة 

إلػػه التعػػرؼ تيػػه الانػػوات الفاػػاجية التػػت يفاػػؿ ال م ػػور  (00)"0228 ،زيػػددبػػو  ديمػػف" دراسػػةسػػعت و 
المصػػػري معػػػاهدت ا تنػػػد حػػػدوث األزمػػػات المحييػػػة والاوميػػػة واإل ييميػػػة والدوليػػػة العربيػػػة من ػػػا واأل نبيػػػة، 

 إله دفوتوصيت الدراسة ( مفردة. 622واتتمدت الدراسة تيه من   المس ، بالتطبيؽ تيه تينة  وام ا )
نعػػرات األخبػػار  ػػا ت فػػت الترتيػػر األوؿ بػػيف دعػػااؿ البػػرام  والمػػواد اإلتالميػػة التػػت يفاػػؿ المبحوثػػوف 

>، ييي ػػا البػػرام  الحواريػػة 95معػػاهدت ا تيػػه الانػػوات الفاػػاجية اإلخباريػػة العربيػػة واأل نبيػػة ويلػػؾ بنسػػبة 
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، تػروض الصػحؼ بنسػػبة >77>، تاريػر المرسػييف بنسػػبة 82.5>، تيي ػا مػو ز األنبػػا  بنسػبة 86بنسػبة 
  . >06.5خيرة  بنسبة  ا ت البرام  يات الطابع العيمت فت المرتبة االو >، ;6
إلػػه التعػػرؼ تيػػه دهػػـ مصػػادر المعيومػػات التػػت يعتمػػد تيي ػػا  (05)":022 ،خالػػد رعػػيد" سػػعت دراسػػةو 

تيػه المػن     م ور ال الية العرا ية فت مصػر ليتػزود بالمعيومػات تػف دحػداث العػراؽ، واتتمػدت الدراسػة 
( مفػػػردة، واسػػػتخدمت الدراسػػػة دداة االسػػػتبياف اػػػأداة ل مػػػع 622المسػػػحت، بػػػالتطبيؽ تيػػػه تينػػػة  وام ػػػا )

>، بينمػػػا 0.6:الانػػوات الفاػػػاجية  ػػا ت فػػت المرتبػػة األولػػه بنسػػبة إلػػه دف وتوصػػيت الدراسػػة  البيانػػات.
فػػػت المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبة ت >، و ػػػا ت الصػػػحؼ والم ػػػال05.5نترنػػػت المرتبػػػة الثانيػػػة بنسػػػبة احتػػػؿ اإل

خباريػة إ ا ت دسبار االتتماد تيه وساجؿ اإلتالـ بالترتير تيه النحو التالت: تاديـ معال ات و  >،6.7
>، 00تاػػدـ و  ػػات نظػػر متعػػددة بنسػػبة و >، 00.5تاػػديـ تفاصػػيؿ بنسػػبة و >، ;0تمياػػة وعػػامية بنسػػبة 

 >.0.7 ميع ما سبؽ بنسبة و >، 7.0نسبة تتمتع بمصدا ية تالية بو >، 00وسيية موثوؽ في ا بنسبة و 

Westgate , Chnistopher, 2008"(06)" دراسػةسػعت و 
فػراد بوسػاجؿ لػه التعػرؼ تيػه تال ػة األإ 

فػػػراد، لػػػه تحػػػدي مف ػػػـو االتتمػػػاد المتبػػػادؿ بػػػيف اإلتػػػالـ واألإو ػػػات  يػػػر األزمػػػات، وهػػػدفت داإلتػػػالـ فػػػت 
ياتػػة الموسػػياية بالواليػػات المتحػػدة سػػتخدمت اإلدراسػػة تيػػه تينػػة مػػف مإ ػػرا  واإلتػػالـ، ويلػػؾ مػػف خػػالؿ 

فػػراد يعتمػػدوف تيػػه المحطػػة الموسػػياية بػػدافع التسػػيية ولػػيس بػػدافع دف األإلػػه وتوصػػيت الدراسػػة  األمريايػة.
فراد يحصيوف تيه معيومات ـ تف الموسياه مػف الاػرا ة واالتصػاؿ العخصػت، حيػث ف األإالمعرفة، حيث 

دف االتتمػاد فػت ، و مػف مصػادر المعيومػات االتصػاؿ العخصػت مصػدًرا اد دف ياػوفت اهيت نظرية االتتم
فػػراد )ال م ػػور العػػاـ( تيػػه وسػػاجؿ تمػػاد و ػػت األزمػػات، ودف اتتمػػاد األالظػػروؼ المألوفػػة يختيػػؼ تػػف االت

سػػبتمبر يختيػػؼ تػػف اتتمػػاد تعػػاؽ الموسػػياه ) م ػػور خػػاص( تيػػه  00اإلتػػالـ و ػػت حػػدوث انف ػػارات 
لػه تطػور إيرى الباحث دف نظرية االتتماد تيػه وسػاجؿ اإلتػالـ تحتػاج ، و ومتالمحطة الموسياية بعاؿ ي

 و ات العادية وليس األزمات.االتتماد فت األ اياً دفروا ا لدراسة االتتماد المتبادؿ، و 
لػػه معرفػػة تػػأثير إهػػدفت فاػػد  john , Davies, 2009"(07) " دراسػػةوتاػػس الدراسػػة السػػاباة اانػػت 
خيػؿ ا تمػػاتت تيػػه االتصػػاؿ لػػه حػػدوث إالتػت تػػؤدي  و ػػات األزمػػاتداالتتمػاد تيػػه وسػػاجؿ اإلتػالـ فػػت 

ااترينػا و ػو "تصػاري إمػااف الاريبػة مػف مفػردة مػف األ :56، ويلؾ بالتطبيؽ تيه تينة  وام ا العخصت
تيػه وسػاجؿ اإلتػالـ وحػدوث تو ػد تال ػة بػيف در ػة اتتمػاد المبحػوث دواػحت الدراسػة دنػ  ال و  "،ستاؼ

عتبر وسيية مف وسػاجؿ و ت األزمات ي  اإلتالـ دف االتتماد تيه وساجؿ و  ،تأثيرات سيواية لتنمية االتتماد
 الاغط اال تماتت.

  م ور إمداد فت المصرية الصحافة دور تيه التعرؼ إله ( 08)";022 ،الحبيبت ري اـ" دراسة سعتو 
 الصػػحؼ مػف تينػػة تيػه بػالتطبيؽ ،العربيػػة الااػايا ت ػا  الغربيػػة الػدوؿ سياسػات حػػوؿ بالمعيومػات الاػرا 

 المبحػػػوثيف ترتيػػػر  ػػػا و  ال م ػػػور، مػػػف تينػػػة تيػػػه ميدانيػػػة ودراسػػػة (الدسػػػتور ،اليػػػوـ المصػػػري األهػػػراـ،)
 الغربيػة الػدوؿ وسياسػات موا ػؼ لمتابعػة معيومػات تيػه الحصػوؿ د ػؿ مف تيي ا يعتمدوف التت ليمصادر
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 ،>02.5 المحييػػة بنسػػبة المصػػرية الصػػحؼ ،>00 العربيػػة بنسػػبة الفاػػاجية الانػػوات اآلتػػت: النحػػو تيػػه
 .>5.;0 العخصت بنسبة  االتصاؿ مصادر

 فػت ال امعت العبار استخداـ تأثير تيه التعرؼ إله سعتفاد  (09)";022 ،ن ية الحورانت" دراسة دما
 مػػف 5;5  وام ػا تمديػة تينػة تيػهلمعيومػات ـ، واتتمػدت  امصػدر ال ماهيريػة اإلتػالـ وسػاجؿ مصػدا ية

 دالة ارتباط تال ة تو دإله دن   الدراسة وتوصيت ،لإلنترنت المستخدميف والمنصورة الااهرة  امعتت طيبة
لإلنترنػػػػت، ودف  اسػػػػتخدام ـ اثافػػػػة وبػػػيف اختالف ػػػػا، تيػػػػه بػػػػالمبحوثيف المرتبطػػػة المتغيػػػػرات بػػػػيف إحصػػػاجي ا
 إحصػاجي ا داؿ اػعيؼ بعػاؿ يرتبط منتظـ نعط وبعاؿ ا، د   تالية باثافة اإلنترنت وفيستخدم فيالمبحوث

 لمعيومات ـ. امصدريف والراديو الصحؼ مصدا ية مع

 تناولت اإلعالم السياحي. التيدراسات الالمحور الثاني: 
فزيػػػػوف المصػػػػري المرتبطػػػػة بالسػػػػياحة ييـ بػػػػرام  التييػػػػإلػػػػه تا (:0)":;;0 ،حمػػػػديلييػػػػه "دراسػػػػة سػػػػعت 

مفػردة مػف  52الريااية تيه الانوات األوله والثانية والثالثة، واتتمدت الدراسػة تيػه تينػة تمديػة  وام ػا 
 رتودظ ػ ،مفردة مف دتاا  ل نتت العبار والريااػة والبػرام  المرجيػة بػالتيفزيوف 57الااجميف باالتصاؿ، 

فزيػػوف يفػػت مادمػػة األهػػداؼ التػػت ينبغػػت دف يسػػعه التي تتنميػػة الػػوتت السػػياحت الريااػػت  ػػا  دف الدراسػػة
الفتػرة المسػاجية دنسػر و فزيونت اأنسر األعااؿ لتحايػؽ دهػداؼ السػياحة الريااػية، يالتحايؽ التيو  ،لتحايا ا

 فترات المعاهدة.
سػػعت إلػػه تايػػيـ الػػدور الػػيي لعبتػػ  الدولػػة و  ػػاز السػػياحة فاػػد  (;0)";;;0"إبػػراهيـ حمػػودة، دراسػػة  دمػػا

الرسمت المسجوؿ والاطاع السياحت الخاص، فت تالج األزمات السياحية التت مرت ب ا مصػر، بػالتطبيؽ 
مػػػن   المسػػػ   ه(، واتتمػػػدت الدراسػػػة تيػػػ9;;0نػػػوفمبر خػػػر هػػػي  األزمػػػات وهػػػت حادثػػػة األ صػػػر )دتيػػػه 
، ؛ مسػػتخدمة فػت يلػؾ صػحيفة االسػػتبياف اػأداة ل مػع البيانػػاتالسػياحةينػة تيػه م موتػة مػػف عػراات بالع

تػػدـ اتتمػػاد نسػػبة مػػف العػػراات السػػياحية تيػػه ر ػػاؿ العال ػػات العامػػة لػػدي ا فػػت الايػػاـ  الدراسػػةودظ ػػرت 
العػػراات ، امػػا ال تاػػـو بػػال را  البحػػوث لتنظػػيـ وتخطػػيط نعػػاطات العال ػػات العامػػة داخػػؿ هػػي  العػػراات

 العال ات العامة بأسيور تيمت سييـ داخؿ العراات السياحية التت اعتميت تيي ا العينة.بتاويـ نعاطات 

الم تمػع المحيػت ودثػر   ىالتعرؼ تيػه الػوتت السػياحت لػدبػ (52)";;;0 ،مروة تياد"دراسة و د اهتمت 
  فػػػت تنعػػػيط حراػػػة فػػػت تنعػػػيط حراػػػة السػػػياحة الوافػػػدة، اػػػيلؾ الاعػػػؼ تػػػف دهميػػػة الػػػوتت السػػػياحت ودور 

 ، ودعػارت نتػاج األسػالير لزيػادة فعاليػة   ػود رفػع مسػوي الػوتت السػياحت دنسػروتحديػد  السياحة الوافػدة،
و ػػود  صػػور فػػت و انخفػػاض مسػػتوى الػػوتت السػػياحت لػػدى العػػامييف فػػت الم ػػاؿ السػػياحت، إلػػه  الدراسػػة

سػػػتوي راػػػا  ا تيػػػه ممسػػػتوى الػػػوتت السػػػياحت لػػػدي دفػػػراد الم تمػػػع المحيػػػت، ممػػػا ددى إلػػػه التػػػأثير سػػػيبً 
 .الساجحيف

التعػػرؼ تيػػه دور الصػػحؼ اليوميػػة فػػت تنميػػة الػػوتت تيػػه  (50)";;;0 ،ن ػػوى امػػالت"دراسػػة  وراػػزت
السػػياحت لػػدى ال م ػػور، والعابػػات التػػت توا ػػ  التنميػػة السػػياحية فػػت مصػػر، وايفيػػة الااػػا  تيي ػػا، ودهػػـ 
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م تمػع الدراسػػة مػف خػالؿ الايػػاـ  الوظػاجؼ التػت يماػف دف تاػػوـ ب ػا الصػحافة لتنميػة الػػوتت السػياحت لػدى
 م ػػور محافظػػات سػػوهاج و نػػا هػػراـ والوفػػد، وميدانيػػة تيػػه تينػػة مػػف تت األبدراسػػة تحييييػػة تيػػه صػػحيف

ف صػػػحؼ الدراسػػػة ال ت ػػػتـ ب ميػػػع  وانػػػر النعػػػاط السػػػياحت، ف ػػػت ال د الدراسػػػة دظ ػػػرت نتػػػاج و ودسػػػواف، 
  هتماـ الاافت ليتوتية بأهمية هيا النعاط.تعطت المساحة المطيوبة ليتروي  السياحت، وال تعطت اال

نحػػػو   ـتنػػاوؿ دوافػػع السػػػاجحيف وات اهػػاتب (50)";;;0 "،الرحيـ الغامػػػدي"تبػػددراسػػة  امػػػت  مػػف  انب ػػا
ت فػت التوتيػة باألمػااف السياحة الداخيية فت الممياة العربية السعودية، وتيه دور وسػاجؿ اإلتػالـ السػياح

دف إلػػه  توصػػيت الدراسػػةمفػػردة لاػػؿ منطاػػة، و  622بوا ػػع  0822  وام ػػا ة، بػػالتطبيؽ تيػػه تينػػالسػػياحية
عتبػر مػف عتبر الوسيية الرجيسية لمصدر معيومات الساجحيف تف السياحة فت الممياة، اما دن  ي  التيفزيوف ي  

في ػت دثبتػت الدراسػة دف الػدافع التر رتيػر، و التاجحيف، ثػـ الراديػو والصػحافة تيػه فت الس داثر الوساجؿ تأثيًرا
 هو الدافع الرجيست ليسياحة ثـ الدافع الدينت والتعييمت.

تايػػػػػيـ دور الانػػػػػوات الفاػػػػػاجية المصػػػػػرية فػػػػػت ب  (55)"0222 "صابريف تبد ال ييؿ،دراسة  و د اهتمت
تنعيط حراة السياحة الدولية إله مصر، واتتمدت الدراسة تيه من   المس  اإلتالمت لعينة مف البػرام  

التت تاػوـ تيػه الفاػاجية المصػرية، واسػتخدمت صػحيفتت تحييػؿ الماػموف واالسػتبياف السياحية المو  ة 
ف البػرام  السػياحية المو  ػة فػت الانػاة الفاػاجية المصػرية إلػه د وتوصيت الدراسة ،اأدوات ل مع البيانات

 د  َعػله ت  دف الاناة الفااجية المصرية األو و  ،حاات نسبة معاهدة منخفاة تف دفراد السوؽ السياحت العربت
اتخػػاي الاػػرار السػػياحت بزيػػارة مصػػر، وحااػػت  نػػاة فػػت مػػف الوسػػاجؿ التنعػػيطية السػػياحية ال امػػة التػػت تػػؤثر 

النيؿ المو  ة إله  ماهير األسػواؽ السػياحية األ نبيػة نسػبة معػاهدة ت ػاوزت ثيثػت ح ػـ تينػة السػاجحيف 
سػػوؽ السػػياحت العربػػت تيػػه تاػػس العػػرر، ومػػف ثػػـ يماػػف اتتبارهػػا وسػػيية تنعػػيطية سػػياحية هامػػة فػػت ال

 المصرية. الاناة الفااجية

معرفة معدؿ استخداـ وسػاجؿ االتصػاؿ إله هدفت فاد  )Davison & D. Bur, 2000")56" دراسة دما
والتانولو يػػا واألنعػػطة السػػػياحية، حيػػث تػػـ اختيػػػار تينػػة مػػف ثػػػالث اييػػات مػػف  امعػػػة عػػماؿ االيفورنيػػػا 

> مػف 77تبػرت نسػبة إله دن   د  وتوصيت الدراسة، وطالبة طالًبا 892ف دفراد العينة وتددهـ بم موع م
المسػػجولة دف تعمػػؿ تيػػه واػػػع بػػرام  لي امعػػات تبػػػر  ال  ػػػات امعػػة واليػػة االيفورنيػػا بأنػػػ  ي ػػر تيػػه 

> دن ـ م تموف بالسػياحة تنػدما يعػاهدوف المنػاطؽ 76اإلنترنت تف األمااف السياحية فت بالدهـ، ويار 
>  98اتاػػ  دف نسػػبة دة وا  امػػة الػػرحالت، و المحييػػة، وهػػي  تفسػػ  ل ػػـ الم ػػاؿ ليتر يػػر فػػت الزيػػاالسػػياحية 

ألف األفػػراد يػػروف السػػياحة مػػف خػػالؿ الانػػوات الفاػػاجية،  تال ػػة بػػيف التانولو يػػا والسػػياحة؛ يػػروف و ػػود
التيفزيوف ددوات ألف اإلياتة والصحافة و  ؛> يروف دف ارتباط السياحة ي ر دف ياوف تبر التانولو يا95و

 مؤثرة فت دفراد الم تمع.
التعػػرؼ تيػػه ممارسػػة طرياػػة تنظػػيـ الم تمػػع فػػت إلػػه  (57)"0220 ،محمػػد ترفػػات"سػػعت دراسػػة و ػػد 

تنميػػػة الػػػوتت السػػػياحت لػػػدى العػػػامييف ب معيػػػة دصػػػد ا  السػػػاج  بمحافظػػػة الفيػػػـو المصػػػرية، و ػػػد اسػػػتخدـ 
دظ ػػرت نتػػاج  و ، مفػػردة مػػف  معيػػة دصػػد ا  السػػاج  022الباحػػث مػػن   المسػػ  تيػػه تينػػة تمديػػة  وام ػػا 
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تنظػػيـ الياػػا ات والم ر انػػات تػػأتت فػػت المرتبػػة األولػػه فػػت  :وسػػاجؿ االتصػػاؿ العخصػػت، مثػػؿ دف الدراسػػة
يلػػؾ التيفزيػػوف، واإلياتػػة ثػػـ بعػػد يػػت ياالتصػػاؿ مػػع السػػاجحيف، وتػػدتيـ الصػػية بػػيف المػػواطنيف والسػػاجحيف، 

  الصحافة تيه الترتير.

زيػػػوف فػػػت تعػػػايؿ الػػػوتت إلػػػه التعػػػرؼ تيػػػه دور التيفسػػػعت فاػػػد  (58)"0220 ،داليػػػا زاػػػت"اسػػػة در دمػػػا 
السػػػياحت ودبعػػػاد  وال م ػػػور المسػػػت دؼ مػػػف بػػػرام  التوتيػػػة السػػػياحية والعوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػت تعػػػايي ، وتػػػـ 

لتيفزيػػػػوف فػػػػت تعػػػػايؿ الػػػػوتت السػػػػياحت، تصػػػميـ صػػػػحيفة االسػػػػتبياف ليتعػػػػرؼ مػػػػع الوا ػػػػع الميػػػدانت لػػػػدور ا
ودنػ   ،دن  ايما زاد اعػتراؾ المػواطنيف فػت النعػاط السػياحت ايمػا زاد وتػي ـ السػياحت إله وتوصيت الدراسة

 .ايما زاد مستوى الوتت السياحت تند المواطنيف ايما ت ير دسيوب ـ وتعامي ـ مع الساجحيف
السػػػياحة معرفػػػة دور التيفزيػػػوف فػػػت م ػػػاؿ تنعػػػيط تيػػػه  (59)"0225 ،عػػػيما  سػػػالـ"دراسػػػة  و ػػػد راػػػزت

مفػػردة تػػـ  502الداخييػػة ومػػدى فعاليتػػ ، واتتمػػدت الدراسػػة تيػػه تينػػة تعػػواجية خاصػػة بػػال م ور  وام ػػا 
 0:اختيارهػػا بطرياػػة منتظمػػة مػػف منطاتػػيف مختيفتػػيف بمحافظػػة الاػػاهرة، وتينػػة خاصػػة بالمسػػجولية  وام ػػا 

 ،تفصػػػييية تػػػف مواػػػوع الدراسػػػةمفػػػردة، واسػػػتخدمت الدراسػػػة دداة االسػػػتبياف ل مػػػع المعيومػػػات والبيانػػػات ال
مػا يادمػ  التيفزيػوف مػف مػواد إتالميػة اؿ مػف: بيف  إله و ود تال ة  ير دالة إحصاجي ا توصيت الدراسةو 

وبػػيف إ بػػاؿ المػػواطنيف تيػػه حراػػة السػػياحة والسػػفر داخػػؿ  إتالنػػات( –دفػػالـ تسػػ ييية  –سػػياحية )بػػرام  
 .بالدهـ

السػػعودية بالسػػياحة تنايػػة الصػػحؼ  ىرصػػد وتاػػويـ مػػدب (:5)"0225 ،ياسػػر العػػ ري"دراسػػة و ػػد  امػػت 
، وتينػة مػف تيػه تينػة مػف الصػحؼ داخػؿ الممياػة واستخدمت الدراسػة مػن   المسػ  اإلتالمػتالداخيية، 

 ،صػػػحيفتت تحييػػػؿ الماػػػموف واالسػػػتبياف اػػػأدوات ل مػػػع البيانػػػات مفػػػردة، مسػػػتخدمة 62ل م ػػػور  وام ػػػاا
بمواػػػػػػوتات السػػػػػػياحة الداخييػػػػػػة فػػػػػػت الصػػػػػػحؼ السػػػػػػعودية  ػػػػػػا  بػػػػػػيف االهتمػػػػػػاـ دف  الدراسػػػػػػةدواػػػػػػحت و 

>، ومف حيث المساحة المتخصصة ب ا 5.6المواوتات المتخصصة مف حيث تدد المواوتات بنسبة 
لوف المواػػػوتات > مػػػف  م ػػػور العينػػػة يتنػػػاو ;.7;ف نسػػػبة ود ،ا>،  وهػػػت نسػػػبة اػػػعيفة  ػػػد  7.0بنسػػػبة 

يطػالعوف  مواػوتات > 0;دف نسبة و  ،السياحية ليمناطؽ ؛ ليتعرؼ تيه الماوماتالسياحية فت الصحؼ
 السياحة الداخيية فت الصحؼ المحيية.

إله التعرؼ تيه دور وساجؿ اإلتالـ فت  Marie , Ann & G. Barry, 2004"(5;) " دارسةهدفت و 
وتػػػـ  ،دنعػػػطة الاطػػػاع السػػػياحتفػػػت الاطػػػاع السػػػياحت، خاصػػػة فيمػػػا يتعيػػػؽ بايفيػػػة تػػػأثير وسػػػاجؿ اإلتػػػالـ 

اسػػتخداـ مػػن   دراسػػة الحالػػة الاتعػػاؼ دور وسػػاجؿ اإلتػػالـ فػػت الاطػػاع السػػياحت، و ػػدمت هػػي  الدراسػػة 
بعػػض النمػػػايج التػػػت وصػػفت اإلتػػػالـ اػػػأداة سػػػياحية وتسػػوياية وتو  يػػػ  وتسػػػاهـ فػػت تاييػػػؿ الطيػػػر تيػػػه 

ناتة السػػياحة تطػػوير صػػفػػت دف وسػػاجؿ اإلتػػالـ ل ػػا دور وتػػأثير إلػػه  وتوصػػيت الدراسػػة، خػدمات الاػػيافة
 بطرياة إي ابية وسيبية.

سػػعت إلػػه التعػػرؼ تيػػه دثػػر األحػػداث اإلتالميػػة فاػػد  )Johan &Margret, 2004")62" دراسػػةدمػػا 
 ػػػرارات السػػػاج ، ومػػػدى و ػػػود تال ػػػة بػػػيف مػػػا ينعػػػر فػػػت وسػػػاجؿ اإلتػػػالـ و ػػػرارات السػػػاج ، فػػػت السػػػيبية 
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بػػيف السػػياحة وآثػػار التاػػارير الصػػحفية ووسػػاجؿ  اسػػتخدمت هػػي  الدراسػػة المػػن   التحيييػػت لمنا عػػة العال ػػةو 
دف الرسػالة التػت توصػي ا وسػاجؿ اإلتػالـ  إلػه وتوصػيت الدراسػة اإلتالـ تيه تميية اتخاي السػاج  لياػرار،

دتػداد السػياح هػي  الو  ػات، وينظػر المبحػوث إلػه الحػدث الػيي فػت دف تؤثر بعاؿ ميحػوظ يماف ليعامة 
ا فػت تمييػة اتخػاي م م ػ تيعػر دوًرا دف وسػاجؿ اإلتػالـو واػوتت وحاياػت، ن  مدتنعر  وساجؿ اإلتالـ تيه 

 الارار لدى السياح.
Morgan, 2005"دراسػػة سػػعت و 

إلػػه التعػػرؼ تيػػه دور العال ػػات العامػػة فػػت بنػػا  العال ػػات ) 60)" 
ا العال ات العامة مرازً  إله اتتبار وتوصيت الدراسة، المتغيرة بيف األفراد ودهـ األنعطة فت م اؿ السياحة

ػػم الدراسػػات التػػت تبحػػث دور العال ػػات العامػػة فػػت التسػػويؽ  ةا فػػت توحيػػد إسػػتراتي يات اإلدارة، ر ػػـ  يػػ م 
ا دف العال ات العامة تبيف دياً ، و لثنعطة بالمؤسسات السياحية إال دف هي  الدراسة تحاوؿ سد هي  الف وة

دارة المؤسمل ا دور  مع سات السياحية فت نيوزيالندا والعمؿ تيه توثيؽ العال ات  ـ فت حسف الايافة وا 
 المتعامييف مع ا.

سعت إله التعرؼ تيه تال ة وساجؿ اإلتػالـ بػالتروي  السػياحت، فاد  Smith, 2005"(60)" دراسة دما
ف د الدراسػة، ودظ ػرت ودورها فت التروي  السػياحت والتعرؼ تيه تال ة وساجؿ اإلتالـ باألحداث ال امة،

ا ابيػػػرة مػػػف مراسػػػيت وسػػػاجؿ األحػػػداث ال امػػػة واالهتمامػػػات السػػػياحية والثاافيػػػة واال تماتيػػػة ت ػػػير دتػػػدادً 
ا تاػػد االتفا يػػات دو وديًاػ اإلتػالـ المحييػػة والدوليػة، وتعطػػت هػػي  األحػداث دفعػػة ابيػرة ليتػػروي  السػػياحت،

 هـ. المعاهدات الدولية التت ت ير المسافريف ل ي  األمااف وتاوف محط دنظار 
التعرؼ تيػه مػدى مسػاهمة ال راجػد اليوميػة السػعودية بػ (65)"0227 "دميف المغامس،دراسة  و د اهتمت

فت دتػـ وتعػ يع السػياحة الداخييػة، ودورهػا فػت التعريػؼ بمنػاطؽ الممياػة المختيفػة، و ػد تػـ اختيػار تينػة 
المواػػػوتات السػػػياحية هػػػ، وتػػػـ إخاػػاع  0600مػػف ال راجػػػد التػػت صػػػدرت خػػالؿ اإل ػػػازة الصػػيفية لعػػػاـ 

فػػػت نسػػػبة المواػػػوتات التػػػت  اهنػػػاؾ ارتفاًتػػػدف  الدراسػػػةنتػػػاج   ، ودواػػػحتالمنعػػػورة في ػػػا تحييييػػػة ماارنػػػة
دظ ػرت الدراسػة ، و اعتميت تيػه تػرض ل وانػر ال ػير السػياحت فػت الممياػة، وبالػيات فػت  ريػدة تاػاظ

فػت  ميػع  ية الداخيية منخفاة  د اات السياحدف نسبة ما نعر بالصفحتيف األوله واألخيرة تف المواوت
 صحؼ الدراسة.

تايػيـ دور البػرام  السػياحية بػػالانوات التييفزيونيػة المحييػة فػػت  (66)"0228 ،دحمػد البػػاز"دراسػة  وحاولػت
تنعيط السياحة الداخيية، وتنمية الوتت السياحت لدى الم تمع المصري، و د اتتمدت الدراسة تيػه مػن   
المسػػ  اإلتالمػػت تيػػه تينػػة مػػف البػػرام  السػػياحية فػػت الانػػوات المحييػػة، وتينػػة مػػف الاػػاجميف باالتصػػاؿ 

، اػػػػأدوات ل مػػػػع البيانػػػػاتاالسػػػػتبياف دداتػػػػت تحييػػػػؿ الماػػػػموف و اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة فػػػػردة، و م 55 وام ػػػػا 
ف الانػوات التييفزيونيػة المحييػة تفتاػر إلػه الرؤيػة اإلسػتراتي ية لمػا تادمػ  مػف بػرام  له دإ وتوصيت الدراسة

نوات التييفزيونيػة البػرام  السػياحية بػالا ، ودفتاوـ بواع خطط لما تادمة مف برام  سػياحية  ادنو سياحية، 
هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المعػػػاالت التػػػت توا ػػػ  الاػػػاجميف ودف  المحييػػػة تفتاػػػر إلػػػه العػػػاؿ والماػػػموف النػػػا  ،

ناػص مثػؿ: باالتصاؿ فت البػرام  السػياحية بػالانوات المحييػة تعو ػ  تػف الايػاـ بػدور  تيػه الو ػ  األمثػؿ، 
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ادات التييفزيوف بأهمية هي  البرام ، وتدـ تػوافر العامؿ المادي لدتـ تيؾ البرام  السياحية، وتدـ إيماف  ي
 المعد النا   األفاار ال يدة.

سػػػػتراتي يات اإلتالميػػػػة إلػػػه التعػػػػرؼ تيػػػه اإل  Husain , Tarannum, 2007"(67)وات  ت دراسة "
اسػتبياف يتاػوف مػف م مػوتتيف واسػتخدمت الدراسػة التروي ية المتبعة لصناتة الوتت السػياحت فػت ال نػد، 

وتاونػػت الم موتػػة  ،سػػاج  داخيػػت 022سػػاج  د نبػػت، و 072مسػػت دفتيف، تاونػػت الم موتػػة األولػػه مػػف 
وايػؿ سػفر وسػياحة، امػا تػـ إ ػرا  ماػابالت مػع مسػجوليف محييػيف، وتاونػت  57نزيؿ، و 002الثانية مف 

مػػف حاومػػة  ؿ ماتػػر السػػياحت المحيػػت، ووزارة السػػياحةَبػػالمصػػادر الثانويػػة مػػف بيانػػات تػػـ ت ميع ػػا مػػف    
الحظػت الدراسػة دف ال يجػات السػياحية صحفية التػت تػـ دخػيها فػت االتتبػار، و ال ند، ومف بعض التاارير ال

دتايػات إتالنيػة، ومػا إلػه يلػؾ فػت و منعػورات و خػراجط و المختصة تستخدـ وثػاجؽ وددوات مرجيػة وسػمعية، 
 .تنمية السياحة

 ػات العامػة تايػيـ مسػتوى ممارسػة التخطػيط فػت إدارة العال إله (68)";022، حمدد سمية"دراسة هدفت و 
وتػـ سػحر تينػة تعػواجية مػف ، الماػارفو  تالمسػح تمن  ػ اتتمػدت الدراسػة تيػهو  ،فت المنعآت السياحية

وتػػـ االسػػتعانة ، ( منعػػأة72دسػػواف(  وام ػػا ) ،، الغرد ػػةاأل صػػرالمنعػػآت السػػياحية بػػال ييـ  نػػور الصػػعيد )
ـ اما تـ تصمي، يري إدارات العال ات العامة بوزارة السياحة وهيجة التنعيط السياحتبأسيور الماابية مع مد

> مػػػف الاػػػاجميف بأتمػػػاؿ العال ػػػات 0.0:نسػػػبة دف  دظ ػػػرت الدراسػػػةو  ،صػػػحيفة االسػػػتبياف ل مػػػع البيانػػػات
دن ػػا ال تاػػـو  >;.:0 بينمػػا داػػدت نسػػبة ،تينػػة الدراسػػة تاػػـو بواػػع خطػػة ألنعػػطت ا العامػػة فػػت المنعػػآت

 .ألنعطت ا بواع خطة
التعػػػرؼ تيػػػه الراػػػا الػػػوظيفت لػػػدى العػػػامييف فػػػت العال ػػػات  (69)"0202 ،تابػػػد زهيػػػردراسػػػة " وحاولػػػت

مفػػردة، ممػػف يمارسػػوف  72العامػػة فػػت المؤسسػػات السػػياحية فػػت   طػػاع  ػػزة، بػػالتطبيؽ تيػػه تينػػة  وام ػػا 
 وتوصيت الدراسة، تمؿ العال ات العامة فت المؤسسات السياحية، واتتمد الباحث تيه صحيفة االستبياف

والمؤهػؿ العيمػت  اجية فت مسػتوى الراػا الػوظيفت تعػزي إلػه ال ػنسلة إحصتدـ و ود فروؽ يات دال إله
والعمر وسنوات الخبػرة، ودف مسػتوى الراػا الػوظيفت لػدى المتعػامييف فػت العال ػات العامػة فػت المؤسسػات 

 السياحية متوسط.
لتعػرؼ تيػه دهميػة المعػاراة العامػة فػت تنميػة إلػه ا Fateme, 2010&Elahe  "(6:) "سعت دراسػة و 

 :تناولػػػت ظػػاهرة السػػياحة ودهميت ػػػا، والعوامػػؿ التػػت تػػؤثر فػػػت التنميػػة السػػياحية مثػػػؿو السػػياحة فػػت إيػػراف، 
ف إلػػه د وتوصػػيت الدراسػةوتانولو يػا المعيومػات، و وسػاجؿ اإلتػػالـ و معػػاراة المػواطنيف، و الػوتت األمنػت، 

، ودف  ػػػرارات منظمػػات الم تمػػػع المحيػػػت التػػت تعػػػارؾ وتػػػدم  دفاػػػؿ تػػأثيًرانػػت   ػػػرارات المعػػاراة العامػػػة ت
ل ػا دور فػت اتخػاي الاػرار السػياحت تيػه مسػتوى و لدى السػااف المحييػيف،  المواطنيف هت د رر وداثر  بوالً 

 الفرد والم تمع.
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
امصػػػدر ليمعيومػػػات تػػػف  تػػػالـراػػػزت الدراسػػػات التػػػت تناول ػػػا المحػػػور األوؿ تيػػػه دور وسػػػاجؿ اإل  -0

يػػػة دراسػػػة تطبيػػػؽ مػػػدخؿ االتتمػػػاد تيػػػه الااػػػايا والصػػػحية، ولػػػـ تتنػػػاوؿ د الااػػػايا السياسػػػية والبيجيػػػة
 خاصػػة، ممػػا يياػػت السػػياحية فػػت الػػوطف العربػػت بصػػفة تامػػة، ودولػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدة بصػػفة
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ف إحيػث  جؿ االتتمػاد فػت الااػايا السػياحية؛همية تطبيؽ واختبار فروض مػدخؿ االتتمػاد تيػه وسػاد
و ػػات وض تيػه د ػػد اختبػرت  فػػر  تػالـالدراسػات التػت اتتمػػدت تيػه مػػدخؿ االتتمػاد تيػػه وسػاجؿ اإل

 حيػث تعػانت الماتبػة العربيػة مػف نػدرة الدراسػات التػت اختبػرت فػروض هػيا المػدخؿ فػت األزمات فاػط،
 الااايا والمواوتات السياحية.

وراػزت  ،السػياحت فػت الم ػاؿ تػالـتيػه دور وسػاجؿ اإل رازت الدراسات التت تناول ا المحور الثػانت  -0
( ووسػػػاجؿ االتصػػػاؿ اإلياتػػػة، التيفزيػػػوف )الصػػػحافة، تػػػالـبعػػػض هػػػي  الدراسػػػات تيػػػه دور وسػػػاجؿ اإل

الانػػوات الفاػػاجية فػػت الم ػػاؿ السػػياحت، وراػػزت بعػػض الدراسػػات تيػػه دور و  : اإلنترنػػتالحديثػػة مثػػؿ
العال ػات العامػة فػت الم ػاؿ السػياحت والتػروي  السػياحت، بينمػا ات  ػت بعػض الدراسػات التػت تتنػاوؿ 

 السياحت. ودور  فت تنمية الوتت  ية واحدة مثؿ التيفزيوفإتالموسيية 
ف ة الػوتت السػياحت، ويالحػظ الباحػث دفت تنمي تالـاإلرازت بعض هي  الدراسات تيه دور وساجؿ  -5

ياتػة اإل :يػة واحػدة فػت تنميػة الػوتت السػياحت مثػؿإتالمهي  الدراسات رازت تيػه تنػاوؿ دور وسػيية 
خػػرى تيػػه دور بعػػض ال  ػػات فػػت تنميػػة الػػوتت ت األالصػػحافة، وراػػزت بعػػض الدراسػػاو فزيػػوف يالتيو 

لعربيػػة، وراػػزت بعػػض الدراسػػات تيػػه م وريػػة مصػػر اصػػد ا  السػػاج  فػػت  :  معيػػة دالسػػياحت مثػػؿ
 يراف.ع تيه تنمية السياحة فت  م ورية إهمية المعاراة العامة فت الم تمد

فػػػػت الم ػػػػاؿ  تػػػػالـا مػػػػف  يػػػػة الدراسػػػػات التػػػػت تتنػػػػاوؿ دور وسػػػػاجؿ اإلماراتيػػػػة تاريًبػػػػالماتبػػػػة اإلتعػػػػانت  -6
وا ػػع السػػياحت ، تيػػه الػػر ـ مػػف المػػاراتخاصػػة فػػت دولػػة اإل ،السػػياحت، ف نػػاؾ  يػػة فػػت هػػي  الدراسػػات

 مارات.اليي تعيع  دولة اإل
 نبيػػة تيػػه المػػن   الت ريبػػت، فػػت حػػيف اتتمػػدت معظػػـ الدراسػػات العربيػػة راػػزت بعػػض الدراسػػات األ -7

داة االسػتبياف فػت  مػع المعيومػات والبيانػات سػحت، واتتمػدت معظػـ الدراسػات تيػه دتيه المػن   الم
داة ل مػػع أت حػػيف اتتمػػدت  يػػة مػػف هػػي  الدراسػػات تيػػه دداة تحييػػؿ الماػػموف اػػالمتعياػػة بالدراسػػة، فػػ
 البيانات والمعيومات.

فػػت ال م ػػور، فأعػػارت يػػة فػػت تاػػديـ المعيومػػات، والتػػأثير إتالمتو ػػد اختالفػػات فػػت  ػػدرة اػػؿ وسػػيية  -8
مػػداد ال م ػػور يػػادة الػػوتت السػػياحت، وتسػػاتد تيػػه إف الصػػحؼ تعمػػؿ تيػػه ز بعػػض الدراسػػات إلػػه د

فزيػوف فػت زيػادة الػوتت يخػرى اهميػة التيدبالمعيومات تف الااايا السياحية، فت حيف تناولت دراسػات 
السياحت، وتزايد دتداد المعتمديف تيي  فت الحصوؿ تيه معيومات ـ السياحية، وباستعراض الدراسات 

بصػػورة مباعػػرة، ممػػا ددى  السػػاباة الحػػظ الباحػػث تػػدـ ارتبػػاط هػػي  الدراسػػات بمواػػوع البحػػث الحػػالت
مػارات وتنمية الػوتت السػياحت فػت دولػة اإل تالـوساجؿ اإل العال ة بيفله ارورة البحث فت إالباحث 

 العربية المتحدة.
يػة، وتحديػد تسػاؤالت ا، وفرواػ ا فادت الدراسة الحاليػة مػف الدراسػات السػاباة فػت بيػورة المعػاية البحثد -9

ماد تيه وساجؿ االتتماد، ي اليي تستخدم  الدراسة، وهو نمويج االتتطار النظر هداف ا، وتحديد اإلود
داة االستبياف، وتحديد من  ية البحث مف خػالؿ االتتمػاد تيػه المػن   المسػحت مػف خػالؿ وصيا ة د

( مػػف معيومػػات حػػوؿ  اػػايا الػػوتت يفزيػػوفياتػػة، التي)الصػػحافة، اإل تػػالـدراسػػة مػػا  دمتػػ  وسػػاجؿ اإل
مػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة لمعرفػػػة ج  مػػػف افػػػة مػػػف ال م ػػػور فػػػت دولػػػة اإلعػػػرا واػػػيلؾ دراسػػػة ،السػػػياحت
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فػػت تنميػػة الػػوتت السػػياحت، وتفسػػير نتػػاج  الدراسػػة الميدانيػػة مػػف  تػػالـات ػػاه ـ نحػػو دور وسػػاجؿ اإل
 نتاج  الدراسات الساباة.مع لي  الباحث إخالؿ ماارنة ما توصؿ 

ى

ىالتصمومىالمنهجيىللدراسة:
 دراسة وصفية. :نوعىالدراسة
 من   المس  اإلتالمت. :منهجىالدراسة

يمثؿ م تمػع الدراسػة المػواطنيف والمايمػيف بدولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة فػت  :مجتمعىوصونةىالدراسة
المسػػػتوى التعييمػػػت و المنػػػاطؽ المختيفػػػة )دبػػػت، دبػػػو ظبػػػت، العػػػار ة، العػػػيف(، وتػػػـ تصػػػنيف ـ حسػػػر النػػػوع 

( مفػػػردة موزتػػػة بالتسػػػاوي بػػػيف 622بوا ػػػع ) اسػػػتخداـ العينػػػة الععػػػواجية البسػػػيطةال نسػػػية، وتػػػـ اختيػػػارهـ بو 
 مارات.اإل
 .صحيفة االستاصا  :جمعىالبواناتىواتأد

ىإجراءاتىالصدقىوالثبات:ى
: اتتمػػد الباحػػث فػػت  يػػاس صػػدؽ اسػػتمارة االستاصػػا  تيػػه دسػػيور الصػػدؽ الظػػاهري           صــدق القيــاس أ(
(Face Validityحيػػث تػػـ ،) دراسػػة اسػػتمارة االستاصػػا  لمعرفػػة مػػا إيا اانػػت األسػػجية  ميع ػػا متسػػاة 

ومتصػػية مػػػع بعاػػ ا، دـ دف هنػػػاؾ دسػػجية يماػػػف حػػػيف ا، وتػػـ التأاػػػد مػػف الصػػػدؽ الظػػاهري تػػػف طريػػػؽ 
ترض االستمارة تيه م موتة مف المحاميف والخبرا  والمتخصصيف فت م اؿ مناه  البحث واإلتالـ 

إ ػػرا  تػػـ و  ،سػػتمارة بأهػػداؼ الدراسػػة، و ػػدرت ا تيػػه  يػػاس متغيػػرات الدراسػػةليحاػػـ تيػػه مػػدى ارتبػػاط اال
 .(;6)التعديالت التت ا ترح ا هؤال  المحاموف

ـــاس ب( ـــات القي البعػػػدي  االختبػػػار تحاػػػؽ الباحػػػث مػػػف ثبػػػات صػػػحيفة االستاصػػػا  تػػػف طريػػػؽ إ ػػػرا  :ثب
(Test-Re-Test حيث ي ري إتادة تطبيؽ صػحيفة االستاصػا  تيػه م موتػة ،) مػف مفػردات الدراسػة

بػيف التطبيايػيف الختبػار مػدى االتسػاؽ بػيف   –تيػه األ ػؿ  –زمنت مدت  دسبوع  >(، بفاصؿ02بنسبة )
ود ػػرى الباحػػث اختبػػار الثبػػات تيػػه ، (72)البيانػػات التػػت تػػـ  مع ػػا فػػت التطبيػػؽ األوؿ والتطبيػػؽ الثػػانت

حيث د رى الباحث التطبيؽ البعدي تيه ، (70)بالاواتد المن  ية ااالستاصا  التزامً  ميع دسجية صحيفة 
وتػـ بعػد يلػؾ إدخػاؿ صػحؼ ، وع مػف  مػع البيانػات مػف المبحػوثيف>( مف العينة، ويلؾ خػالؿ دسػب02)

االستاصػػا  األصػػيية وصػػحؼ االستاصػػا  تينػػة الثبػػات ليتحييػػؿ بالحاسػػر اآللػػت، وبيػػ  معامػػؿ الثبػػات 
 ود ت .>(، وهت نسبة تالية تعير إله ثبات الماياس 8;الايت )

ى

ىالنتائجىالعامةىللدراسة:
لعينػػة الدراسػػة ودوافػػػع هػػيا التعػػرض، وهػػو مػػػا  تػػالـالتعػػرؼ تيػػه معػػدؿ تعػػرض ال م ػػػور لوسػػاجؿ اإل

تينة الدراسة، األمر الػيي يسػاتد فػت معرفػة  تالـيعاس سمات وخصاجص العينة فت تال ت ا بوساجؿ اإل
 دور هي  الوساجؿ فت تنمية الوتت السياحت لدى ال م ور. 

فاػػد دسػػفر تحييػػؿ اسػػت ابات المػػراهايف التػػت تاػػمنت ا بيانػػات صػػحيفة االسػػتبياف، بعػػد تمييػػة ال دولػػة 
تحاػػؽ دهػػداؼ والتصػػنيؼ، تػػف بيانػػات اميػػة دتمػػت الثاػػة فػػت النتػػاج  ومواػػوتيت ا، امػػا سػػاتدت تيػػه 

 وفيما ييت ترض نتاج  الدراسة، ويلؾ تيه النحو التالت: .الدراسة، واإل ابة تيه تساؤالت ا
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 أوال: خصائص عينة الدراسة.
 (0 دوؿ ر ـ )

 خصاجص تينة الدراسة 

 النسبة > التارار )ؾ( الم موتات المتغير 

 النوع
 72 022 ياور
 72 022 إناث

 ال نسية
 97.2 522 إماراتت
 07.2 022 مايـ

 المؤهؿ

 8.07 07 د ؿ مف متوسط
 02.72 0: متوسط
 80.72 068 تالت

 00.97 69 دراسات تييا
حيػػث وزتػػت تينػػة  ،ا لم موتػػة مػػف الخصػػاجصيتاػػ  مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ توزيػػع تينػػة الدراسػػة وفاًػػ

> مػف اإلمػاراتييف 97  نسػية إلػهيا ل> إنػاث، ووزتػت وفاًػ72.2> ياور ماابػؿ 72ا لينوع إله الدراسة وفاً 
> مػػػف 8.07> مػػػف المايمػػػيف،  ػػػا ت نسػػػبة مػػػف يحميػػوف مؤهػػػؿ تعييمػػػت د ػػػؿ مػػػف متوسػػػط 07فػػت ماابػػػؿ 

> مػػف العينػػة، وبيغػػت نسػػبة مػػف يحميػػوف مؤهػػؿ تػػالت 02.72العينػػة، ونسػػبة مػػف يحميػػوف مؤهػػؿ متوسػػط 
> 00.97لػداتورا  > مف إ مالت العينة، وبيغػت نسػبة مػف حصػيوا تيػه دراسػات تييػا ليما سػتير وا80.7

 مف تينة الدراسة.
 ثانيا: التعرض لمصحافة:

 .مدى انتظام عينة الدراسة في قراءة الصحف -1
 (0 دوؿ ر ـ )

 لمدى انتظام ـ فت  را ة الصحؼ طبًااتينة الدراسة  توزيع إ ابات

 : ك مدى االنتظام في قراءة الصحف

 :.:0 007 اداجمً 
 :.67 0:5 ادحيانً 
 07.7 80 انادرً 
 02.2 62 ال

 144.4 444 المجموع
> مػػف إ مػػالت 2.2;تعػػير نتػػاج  ال ػػدوؿ السػػابؽ إلػػه دف نسػػبة مػػف ياػػرؤوف الصػػحؼ اليوميػػة بيغػػت    

>، مػػف العينػػة دن ػػـ ياػػر وف هػػي  الصػػحؼ بصػػفة داجمػػة، بينمػػا 2:.:0مفػػردات العينػػة، حيػػث ياػػرت نسػػبة 
> مػف العينػة دف 07.7، فػت حػيف ياػر دحياًنػانة دن ـ يارؤوف هي  الصحؼ >، مف العي:.67يارت نسبة 

> 02.2مف ال ياػر وف هػي  الصػحؼ بيغػت  ةاما يتبيف مف ال دوؿ دف نسب  را ت ـ، ل ي  الصحؼ نادرة،
ال  )دبػػت، دبػػو ظبػػت، العػػار ة، العػػيف(>، مػػف العينػػة الممثيػػة لي م ػػور بالمػػارات 02.2دف  ت؛ وهػػو مػػا يعنػػ
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دمػػا م مػػوع مػػف يماػػف اتتبػػارهـ ، لصػػحؼ بمختيػػؼ دنوات ػػاصػػحيفة مػػف ا ةيتعراػػوف تيػػه اإلطػػالؽ، أليػػ
> مػػف 2.2;ا( فاػػد بيػػ  ا، نػػادرً ا، دحياًنػػليصػػحؼ مػػف ال م ػػور تينػػة الدراسػػة )داجًمػػ مػػع الت ػػاوز(  م ػػوًرا)

 العينة. 
وتعير النتاج  الساباة إله ارتفاع نسبة  ػرا ة الصػحؼ فػت دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة، تيػه الػر ـ 

 نترنت و يرها.وات الفااجية واإلنساجؿ االتصالية الحديثة المتمثية فت الامف و ود الو 
، والتػت توصػيت الػه ارتفػاع معػدؿ ";022 ،ري اـ الحبيبت"وتتعاب  نتاج  هي  الدراسة مع نتاج  دراسة 

> يتعراػػوف بصػػفة  يػػر منتظمػػة، ماابػػؿ 75.6بنسػػبة  ػػػػتينػػة الدراسػػة  ػػػػ  ػػرا ة الصػػحؼ بػػيف المبحػػوثيف
بػػراهيـ السػػعيد ديًاػػا مػػع دراسػػة إوتتفػػؽ نتػػاج  هػػي  الدراسػػة  ،يتعراػػوف ليصػػحؼ بعػػاؿ مػػنخفض> :.00
 ا>، و الًبػػػ;.;0، والتػػت توصػػػيت إلػػه دف نسػػػبة متابعػػػة ال م ػػور السػػػعودي ليصػػػحؼ بعػػاؿ داجػػػـ 0228
  >.6>، ونسبة مف ال يتابعوف هي  الصحؼ 5بنسبة  >، نادًرا00.5>، احياًنا 66.5

 

 :تقبل عينة الدراسة عمى قراءتياالصحف التي  -2
 (5 دوؿ ر ـ )

 ليصحؼ التت يابيوف تيه  را ت ا إ ابات تينة الدراسة  طبًااتوزيع 

 : ك أنواع الصحف

 ;.85 052 الصحؼ اإلماراتية
 52.5 ;02 الصحؼ العربية
 :.7 00 الصحؼ األ نبية

 144.4 364 المجموع

 
اإلماراتيػػة  ػػا ت فػػت مادمػػة الصػػحؼ التػػت يارؤهػػا المبحػػوثيف يتبػػيف مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ دف الصػػحؼ 

ة فػت المرتبػة >، و ػا ت الصػحؼ األ نبيػ52.5> مف العينػة، ييي ػا الصػحؼ العربيػة بنسػبة ;.85بنسبة 
ويتفؽ يلؾ مع طبيعة العينة التت د ريت تيي ا الدراسة الميدانية، فمعظـ العينة مف >، :.7األخيرة بنسبة 

مػػا ددى الرتفػاع نسػبة  ػرا ة الصػحؼ اإلماراتيػة والعربيػػة م ،والعػرر المايمػيف باإلمػارات الم تمػع اإلمػاراتت
 بيف ال م ور، ماارنة بالصحؼ العربية واأل نبية.
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 لدى عينة الدراسة. الصحف األكثر تفضيالً  -3
 (6 دوؿ ر ـ )

 ليصحؼ األاثر تفاياًل لدي ـ طبًااتينة الدراسة  –المبحوثيف  إ اباتتوزيع 

 : ك أنواع الصحف

 80.9 000 البياف

 92.5 075 الخيي 

 ;.:5 062 اإلمارات اليـو

 07.8 0; االتحاد

Gulf news 00 8.0 
Emirates today 05 5.8 

 8.: 50 صحؼ دخرى

 364 المجموع
)*( يسمح باختيار اكثر من اجابة        

 

دف صحيفة الخيي  احتيت المراز األوؿ فت تفاػيالت الصػحؼ التػت  تعير نتاج  ال دوؿ السابؽ إله    
> ممػػػف ياػػػرؤوف 92.5تينػػػ  الدراسػػػة؛ حيػػػث بيغػػػت نسػػػبة تفاػػػيؿ هػػػي  الصػػػحيفة  يابػػػؿ تيي ػػػا المبحػػػوثيف

و ػد ير ػع تفاػيؿ ال م ػور لصػحيفة الخيػي  إلػت تميزهػا تػف  يرهػا مػف الصػحؼ، حيػث تاػـ ، الصحؼ
م موتػػػة مػػػف دبػػػرز المفاػػػريف والاتػػػار المتخصصػػػيف مػػػف يوي االهتمػػػاـ بااػػػايا الم تمػػػع بصػػػفة تامػػػة، 

الاػػػرا ، باتتبػػػارهـ تناصػػػر بػػػارزة فػػػت  فػػػتو اػػػايا العػػػبار بصػػػفة خاصػػػة، وممػػػف يتزايػػػد نفػػػويهـ وتػػػأثيرهـ 
ت ال م ػػور بينمػػا  ػػا ت صػحيفة البيػػاف فػػت الترتيػػر الثػػانت لتفاػػيال، (70)الػػردي العػػاـ وتعػػايي  فػػتالتػأثير 

؛ و ػػد >، مػػف إ مػػالت مفػػردات تينػػة مػػف ياػػرؤوف الصػػحؼ اليوميػػة80.9بنسػػبة  تينػػة الدراسػػةالمبحػػوثيف 
؛ باإلاػافة دسػيور التعػويؽ وال ػير لبياف تعتمد فت ترض مواوتات ا تيػهدف صحيفة ا ير ع يلؾ إله

مارات اليـو فت الترتير و د  ا ت صحيفة اإل دف طرياة تناول ا ليمواوتات تتسـ بالتعمؽ والتحييؿ. إله
>، ييي ا صػحيفة ;.:5ويلؾ بنسبة  تينة الدراسة، الثالث لتفايالت الصحؼ التت يابؿ تيي ا المبحوثيف

بنسػػبة  Emirates today > وصػػحيفة8.0بنسػػبة  Gulf news>، ثػػـ صػػحيفة 07.8االتحػػاد بنسػػبة 
وبنسػػػػر مختيفػػػػة عػػػػايت فػػػػت   ػػػػا ت م موتػػػػة مػػػػف الصػػػػحؼ األخػػػػرى العربيػػػة واإلماراتيػػػػة دخيػػػًرا>، و 5.8

  > مف تينة الدراسة.8.:م موت ا نسبة 
  .األماكن التي تفضل عينة الدراسة قراءة الصحف بيا -4

 (7 دوؿ ر ـ )
 ألاثر األمااف التت يفايوف  را ة الصحؼ ب ا توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا

 : ك األماكن

 95.0 085 المنزؿ
 9.;0 90 العمؿ

 ;.5 06 األمااف العامة
 5.5 00 دمااف دخرى

 144 364 المجموع
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 األمااف التػت ياػرد في ػا المبحوثػوف تينػة الدراسػةتؤاد نتاج  ال دوؿ السابؽ دف المنزؿ  ا  فت مادمة  
> مػف إ مػالت 9.;0> مف إ مالت تينة الدراسة، ييي ا دمااف العمػؿ بنسػبة بيغػت 95.0، بنسبة الصحؼ

> مف العينة؛ 5.5 ا ت تدة دمااف دخرى بنسبة  دخيًرا>، و ;.5العامة بنسبة تينة الدراسة ييي ا األمااف 
نتػاج  ال ػدوؿ السػابؽ دف د يػر  م ػور الصػحؼ  ومف المالحػظ تيػه وااف دهم ا المواصالت والمااهت.

يفايوف  را ت ا بالمنزؿ وهػو مػا يناسػر ظػروؼ التعػرض ل ػا ومػا تحتا ػ  مػف ترايػز وت يجػة لمطالعػة مػا 
 وتات مختيفة وفاا الهتمامات اؿ عخص وما ير ر فت معرفت  والو وؼ تيي .ب ا مف موا

 .اعدد الصحف التي تقرأىا عينة الدراسة يومي   -5
 (8 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لعدد الصحؼ التت يار ون ا يومي ا

 : ك عدد الصحف

 79.7 029 صحيفة يوميا
 08.6 7; مف صحيفة إله صحيفتيف يوميا

 08.0 :7 داثر مف ثالث صحؼ يوميا

 144 364 المجموع

نػ   ػا ت نسػبة مػف ياػرؤوف صػحيفة واحػدة فػت مادمػة الػييف ياػرؤوف إتعير نتاج  ال دوؿ السابؽ إلػه 
الػييف ياػرؤوف مػف صػحيفة إلػه صػحيفتيف  ثػـ> مػف إ مػالت  ػرا  الصػحؼ، 79.7ا، بنسبة الصحؼ يومي  

> مف الارا  ليصحؼ بصػفة 08.0ا بنسبة يارؤوف داثر مف ثالث صحؼ يومي  > مف 08.6ا، بنسبة يومي  
 يومية.

 أسباب قراءة عينة الدراسة لمصحف. -6
 (9 دوؿ ر ـ )

 ألسبار  را ت ـ ليصحؼ طبًااتينة الدراسة   إ اباتتوزيع 

 العبارات ـ
 الوزن المرجح غير موافق إلى حد ما موافق

 الوزف المجوي النااط > ؾ > ؾ > ؾ

 ;;.02 :97 07.8 0; 5.:5 :05 58.0 052 التخيص مف الميؿ والعزلة. 0

09 8.:0 025 05.0 5: ليتسيية والمتعة. 0
6 6:.5 80; ;.00 

 2:.00 06: 0.;0 ;8 57.8 :00 67.5 085 االتتياد تيه الوسيية. 5

الحا ػػػػة إلػػػػه التفاتػػػػؿ اال تمػػػػاتت مػػػػف خػػػػالؿ  6
 منا عة ما  رد إلي  مع اآلخريف.

8: 0:.; :: 06.6 02
6 

78.9 7:6 :.68 

معرفػػػة واػػػع اإلمػػػارات سػػػياحيا تيػػػه المسػػػتوى  7
 اإل ييمت والعالمت.

052 58.0 009 50.7 
00

5 50.6 959 02.8: 

فػت الااػايا السػياحية  آرا تساتدنت فت تاػويف  8
 المختيفة.

0;5 75.8 00: 57.8 5; 02.: :96 00.89 

تسػػػػػػاتدنت تيػػػػػػه إي ػػػػػػاد حيػػػػػػوؿ لايفيػػػػػػة  اػػػػػػا   9
 إ ازتت السنوية.

0;; 77.5 029 0;.9 76 07.2 :87 00.76 

 00.85 90: 05.0 69 ;.50 007 77.2 :;0 مؿ  و ت الفراغ. :

02 :.52 000 60.0 :06 التعرؼ تيه ايفية معامية الساجحيف. ;
0 0:.0 989 00.00 

 ;;:8  مجموع األوزان
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ــي:      ــا يم تتمثػػؿ دهػػـ دوافػػع  ػػرا ة المواػػوتات الصػػحفية فػػه  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق م
، فت الااايا السػياحية المختيفػة آرا تساتدنت فت تاويف  :لما يعير إلي  ال دوؿ السابؽ فت وفًااالصحؼ 

دمػػا الػػدافع ، 00.89حيػػث  ػػا ت فػػه مادمػػة دسػػبار  ػػرا ة المبحػػوثيف ليصػػحؼ، ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ  
ويلػؾ بػوزف  ،مػؿ  و ػت الفػراغؿ المبحػوثيف تينػة الدراسػة، فاػاف الثانت لارا ة مواوتات الصحؼ مف  بػ

بػوزف مجػوي بيػ   تساتدنت تيػه إي ػاد حيػوؿ لايفيػة  اػا  إ ػازتت السػنوية، ييي  تبارة 00.85مجوي بي  
واػاف رابػع دوافػع  ػرا ة المواػػوتات بالصػحؼ بػيف تينػة المبحػػوثيف تينػة الدراسػة هػو االتتيػػاد ، 00.76

بػػوزف مجػػوي بيػػ   التعػػرؼ تيػػه ايفيػػة معاميػػة السػػاجحيف، ثػػـ 2:.00بػػوزف مجػػوي بيػػ  تيػػه الوسػػيية، ويلػػؾ 
معرفػػة واػػع اإلمػػارات ، ثػػـ ;;.02، يييػ   ػػا  دافػػع الػػتخيص مػػف الميػػؿ والعزلػػة بػػوزف مجػػوي بيػػ  00.00
 ودخيػػًرا ،00.;بػػوزف مجػػوي بيػػ   التسػػيية والمتعػػة ، يييػػ :02.8 ا تيػػه المسػػتوى اإل ييمػػت والعػػالمتسػػياحي  
 .86.:الحا ة إله التفاتؿ اال تماتت مف خالؿ منا عة ما  رد إلي  مع اآلخريف بوزف مجوي   ا ت

 .أىم الموضوعات السياحية التي تفضل عينة الدراسة  قراءتيا في الصحف -7
 (: دوؿ ر ـ )

 هـ المواوتات السياحية التت يفايوف  را ت ا فت الصحؼإ ابات تينة الدراسة طبًاا ألتوزيع 

 : ك أىم الموضوعات السياحية

 6.;0 028 التاريخية والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف 

 :.60 076 والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف ايفية الحفاظ تيه 

 5.:0 88 اإلماراتمعيومات تف معاالت السياحة فت  

 57.2 008 معيومات تف ايفية التعامؿ مع الساج 

 65.0 077 األحداث والفعاليات والم ر اناتمعيومات تف 

 364 المجموع
كثر من بديل)*( يسمح باختيار أ         

 

معيومات تف األحداث والفعاليات والم ر انات دف اإلطالع تيه    ال دوؿ السابؽ إلهتعير نتاج     
 تينػة الدراسػػة فػت الصػػحؼ، السػياحية التػػت ياردهػا المبحوثػػوف المواػػوتاتاحتػؿ المراػػز األوؿ اػمف 

و ػا  اإلطػالع تيػه ، > ممػف ياػر وف الصػحؼ65.0حيث بيغت نسبة مف يتابعوف تيػؾ المواػوتات 
لتفاػيالت ال م ػػور،  فػت الترتيػػر الثػانت والمنػػاطؽ السػياحية اآلثػارمعيومػات تػف ايفيػة الحفػػاظ تيػه 

 ،> ممػف ياػر وف الصػحؼ57.2، بنسػبة معيومات تف ايفية التعامؿ مع السػاج >، ييي ا :.60بنسبة 
معيومػات ،  ػا ت المواوتات السياحية التػت ياردهػا المبحػوثيف فػت الصػحؼوفت الترتير الرابع ألهـ 

 ا ت متابعة المواوتات التت  دخيًراو  >،6.;0ويلؾ بنسبة   التاريخية والمناطؽ السياحية اآلثارتف 
> مػػػف  ػػػرا  5.:0ات ويلػػػؾ بنسػػػبة اإلمػػػار معيومػػػات تػػػف معػػػاالت السػػػياحة فػػػت تاػػػدـ معيومػػػات حػػػوؿ 

  الصحؼ.
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 .مدى قدرة الصحف عمى طرح وتناول القضايا السياحية التي تيم دولة اإلمارات العربية المتحدة -8
 (; دوؿ ر ـ )

 لمدى  درة الصحؼ تيه طرح وتناوؿ الااايا السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة طبًااتينة الدراسة  إ اباتتوزيع 

 : ك مدى قدرة الصحف عمى تناول القضايا السياحية

 69.00 092 اداجمً 
 62.78 068 ادحيانً 
 00.00 66 انادرً 

 144 364 المجموع
 

العينة يػروف دف الصػحؼ  ػادرة تيػه دف تعاػس  > مف022تعير نتاج  ال دوؿ السابؽ إله دف نسبة      
الااايا السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة مف خػالؿ مػف تعراػ  وتتناولػ  مػف مواػوتات 

> دف الصػحؼ تحاػػؽ يلػػؾ بصػفة داجمػػة، بينمػػا 69.00تيػه صػػفحات ا بعػاؿ مسػػتمر، حيػػث ياػرت نسػػبة 
سػياحية بصػفة  يػر منتظمػة يلؾ وتتناوؿ الااػايا ال> دف الصحؼ  ادرة تيه تحايؽ 62.78يارت نسبة 

ا ما ت ػتـ بطػرح وتنػاوؿ الااػايا السػياحية التػت > دف الصحؼ نادرً 00.00(، فت حيف يارت نسبة )دحياًنا
 ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 -:ثالثا: التعرض لمتميفزيون
 .مدى انتظام عينة الدراسة في متابعة التميفزيون -9

 (02ر ـ ) دوؿ 

 لمدى انتظام ـ فت متابعة التيفزيوف طبًااالمبحوثيف تينة الدراسة  توزيع إ ابات

 : ك مدى االنتظام في متابعة التميفزيون

 :.66 ;09 داجًما
 77.0 000 دحياًنا

 144.4 444 المجموع

األراػية والفاػاجية تدؿ بيانات ال دوؿ السابؽ تيه دف نسبة مػف يتػابعوف التييفزيػوف و نواتػ  المختيفػة 
 "،0227 ،فػػالح العنػػزي"ا مػػع دراسػػة وتتعػػاب  نتػػاج  هػػي  الدراسػػة  زجي ػػ >.022مػػف تينػػة الدراسػػة بيغػػت 

> 6.9ا، فػت حػيف دف فراد العينة يعاهدوف التيفزيوف الاويتت بعاؿ داجـ يومي ػمف د .>60والتت اعفت دف 
امػا  >.0طػالؽ وبيغت نسبة مػف ال يعػاهدوف تيػه الإل، نادًرا >02.5دحياًنا فزيوف الاويتت ييعاهدوف التي

مػػػف  >70.0والتػػػت اعػػػفت تػػػف دف  "،0220 ،عػػػاهيف ةهبػػػ"تتعػػػاب  نتػػػاج  هػػػي  الدراسػػػة مػػػع نتػػػاج  دراسػػػة 
 >.5.;6 دحياًنا، بينما يعاهدها وف الانوات الفااجية داجًما مالت المبحوثيف تينة الدراسة يعاهدإ
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 .تفضياًل لدى عينة الدراسةالقنوات التميفزيونية األكثر  -14

 (00 دوؿ ر ـ )
 .الاثر الانوات التيفزيوف التت يفايوف معاهدت ا طبًااتينة الدراسة   إ اباتتوزيع 

 : ك القنوات التميفزيونية 

 7.;9 :50 الانوات اإلماراتية
 76.2 008 الانوات العربية
 06.2 8; الانوات األ نبية

 ;52.9 006 اؿ ما سبؽ 

 444 المجموع
 )*( يسمح باختيار اكثر من بديل        

يتبػػيف مػػف ال ػػدوؿ السػػابؽ دف الانػػوات اإلماراتيػػة  ػػا ت فػػت مادمػػة الانػػوات التػػت يعػػاهدها المبحػػوثيف، 
ف تينػػة الدراسػػة مػػف المػػواطنيف والمايمػػيف باإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة، إحيػػث  ؛> مػػف العينػػة7.;9بنسػػبة 

> مف العينة، ثـ  ا ت  ميع الانػوات التييفزيونيػة تيػه 76.2المختيفة بنسبة ييي ا  ا ت الانوات العربية 
  > دن ا تتابع الانوات األ نبية.06.2>، بينما يارت نسبة ;52.9اختالؼ  نسيات ا 

 .القنوات التميفزيونية اإلماراتية التي تقبل عينة الدراسة  عمى مشاىدتيا -11
 (00 دوؿ ر ـ )

 ألهـ الانوات التيفزيوف التت يابيوف تيه معاهدت ا طبًااتوزيع إ ابات تينة الدراسة 

 الترتيب          
 القنوات 

 الرابع الثالث الثاني األول
 الوزن المرجح  

 الوزن المئوي النقاط

 09.:5 72: 5 05 50 0:0  ناة دبت الفااجية

 52.00 890 6 7 77 005  ناة دبو ظبت

 05.;0 609 6 08 75 :7 اإلمارات  ناة

 ;00.0 095 : 00 50 59 األ نبية one ناة دبت 

 2221  مجموع األوزان

 ػا ت  نػاة دبػت الفاػاجية فػت الترتيػر  مجموعـة مـن النتـائن منيـا: تدل بيانات الجدول السابق عمى
 ػػا ت  نػػاة دبػػو و  (.09.:5بػػوزف مجػػوي ) التييفزيونيػػة اإلماراتيػػة التػػت يعػػاهدها المبحوثػػوف،األوؿ ليانػػوات 

 (.52.00، بػوزف مجػوي )التييفزيونيػة اإلماراتيػة التػت يعػاهدها المبحوثػوفظبت فت الترتير الثػانت ليانػوات 
، التييفزيونيػة اإلماراتيػة التػت يعػاهدها المبحوثػوف ا ت  ناة اإلمارات العربية فػت الترتيػر الثالػث ليانػوات و 

التييفزيونيػػة األ نبيػػة فػػت الترتيػػر الرابػػع واألخيػػر ليانػػوات  one ػػا ت  نػػاة دبػػت و  (.05.;0بػػوزف مجػػوي )
مايػػا "وتتفػػؽ نتػػاج  هػػي  الدراسػػة مػػع دراسػػة  (.;00.0، بػػوزف مجػػوي )اإلماراتيػػة التػػت يعػػاهدها المبحػػوثيف
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 ، والتػػػت دظ ػػػرت دف داثػػػر األمػػػااف التػػػت تعػػػاهد في ػػػا المبحوثػػػات تينػػػة الدراسػػػة الانػػػوات":022 ،البياػػػا
 األ ارر ثـ العمؿ والنادي. و األصد ا  و المنزؿ  :التيفزيونية هت

 

 .اعدد القنوات التميفزيونية التي يشاىدىا المبحوثون يومي   -12
 (05 دوؿ ر ـ )

 لتيفزيونية التت يعاهدون ا يومي اتوزيع إ ابات تينة الدراسة  طبًاا لعدد الانوات ا

 : ك عدد القنوات  

 52.2 002  ناة واحدة يومي ا
 66.2 098 مف  ناة إله  ناتيف يومي ا
 08.2 026 يومي اداثر مف ثالث  نوات 

 144 444 المجموع

تعػػػير نتػػػاج  ال ػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػه دف معػػػاهدة المبحػػػوثيف تينػػػة الدراسػػػة  ػػػا ت فػػػت المادمػػػة، بنسػػػبة 
> مػف إ مػالت 52.2بنسػبة بيغػت ا، >، و ا ت فت الترتير الثانت الييف يعػاهدوف  نػاة واحػدة يومي ػ66.2

 >.08.2ا بنسبة  ا  الييف يعاهدوف داثر مف ثالث  نوات تييفزيونية يومي   دخيًراالعينة، و 
 

 .أكثر األماكن التي تتابع فيياعينة الدراسة القضايا السياحية بالتميفزيون -13
 (06 دوؿ ر ـ )

 فزيوفييتابعوف ب ا الااايا السياحية بالتيتوزيع إ ابات تبنة الدراسة طبًاا ألثر األمااف التت 

 : ك األماكن 

 80.7 068 المنزؿ
 05.97 77 العمؿ

 00.2 :6 األمااف العامة
 00.97 70 دمااف دخرى

 144 444 المجموع

المبحػػػػػوثيف تينػػػػة الدراسػػػػػة تتػػػػابع الااػػػػػايا السػػػػػياحية  >80.7تؤاػػػػد نتػػػػػاج  ال ػػػػدوؿ السػػػػػابؽ دف نسػػػػبة 
> مػف العينػة متابعػة هػي  الااػايا بػالتييفزيوف فػت دثنػا  05.97المنػزؿ، بينمػا تفاػؿ نسػبة بالتييفزيوف فت 

وفت الترتير الثالث ألمااف متابعة الااايا السياحية الواردة بالتييفزيوف دمااف دخرى  ػا ت بنسػبة  العمؿ.
تير األخير ألمااف >، وااف دهـ هي  األمااف لدى الزمال  واألصد ا  واألهؿ واأل ارر، وفت التر 00.97

 >.00.2متابعة الااايا السياحية الواردة بالتييفزيوف  ا ت األمااف العامة بنسبة 
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 فزيون.يأسباب مشاىدة عينة الدراسة  لمتم -14
 (07 دوؿ ر ـ )

 فزيوفييألسبار معاهدت ـ ليت توزيع إ ابات تينة الدراسة  طبًاا

 العبارات ـ
 المر  الوزف  معارض محايد موافق

 النااط > ؾ > ؾ > ؾ
الػػػػػػػػػػػػوزف 

 المجوي

الػػػػػػػػػػػتخيص مػػػػػػػػػػػػف  0
 الميؿ والعزلة.

092 60.7 05: 56.7 ;0 05.2 :9: 00.98 

 02.25 ;96 65.7 096 :.07 025 :.52 005 ليتسيية والمتعة. 0

االتتيػػػػػػػػػػاد تيػػػػػػػػػػه  5
 الوسيية.

085 62.: 00: 50.2 02; 09.5 :76 00.66 

الحا ػػػػة إلػػػػػه التفاتػػػػػؿ  6
اال تمػػاتت مػػف خػػالؿ 
منا عػػػة معػػػاهدتت مػػػع 

 اآلخريف.

8: 09.2 :: 00.2 066 80.2 806 :.58 

معرفة واػع اإلمػارات  7
سػػياحيا تيػػه المسػػتوى 

 اإل ييمت والعالمت.
00; 50.5 000 0:.2 07; 5;.: 992 02.50 

تسػػػػاتدنت فػػػػت تاػػػػويف  8
فػػػػػػػػػػػػػػت الااػػػػػػػػػػػػػػايا  آرا 

 السياحية المختيفة.
0:; 69.5 005 52.: :: 00.2 ;20 00.28 

تسػػػاتدنت تيػػػه إي ػػػاد  9
لايفيػػػػػة  اػػػػػا   حيػػػػػوؿ

 إ ازتت السنوية.
0;8 6;.2 020 07.7 020 07.7 :;6 00.;9 

 05.09 0;; :.00 69 :.:0 007 7.;7 :05 مؿ  و ت الفراغ. :

التعػػػػػػرؼ تيػػػػػػه ايفيػػػػػػة  ;
 معامية الساجحيف.

06: 59.2 000 09.: 060 57.5 :29 02.:0 

 :968  مجموع األوزان

 ػػا ت فػػت مادمػػة دهػػـ دوافػػع معػػاهدة المبحػػوثيف تينػػة  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق مــا يمــي:
دمػا الػدافع ، 05.09بوزف مجوي مؿ  و ت الفراغ " لما يعير إلي  ال دوؿ السابؽ " وفًاافزيوف، يالدراسة التي

 ،فت الااايا السياحية المختيفػة" آرا تساتدنت فت تاويف الثانت لمعاهدة العينة ليتييفزيوف  بؿ المبحوثيف "
بػػوزف  تسػػاتدنت تيػػه إي ػػاد حيػػوؿ لايفيػػة  اػػا  إ ػػازتت السػػنوية"، يييػػ  " 00.28واػػاف يلػػؾ بػػوزف مجػػوي 

االتتيػػاد ،  "00.98دمػػا الػػدافع الرابػػع، فتمثػػؿ فػػت الػػتخيص مػػف العزلػػة والميػػؿ بػػوزف مجػػوي ، 9;.00مجػػوي 
سػاجحيف بػوزف مجػوي ، يييػ   ػا  دافػع التعػرؼ تيػه ايفيػة معاميػة ال00.66" بوزف مجػوي بيػ  تيه الوسيية

، ومعرفػة 02.50" بػوزف مجػوي ا تيه المستوى اإل ييمت والعالمتواع اإلمارات سياحي  " ، ومعرفة0:.02
الحا ػػػػة إلػػػػه التفاتػػػػؿ   ػػػػا ت ودخيػػػػًرا، و 02.25بػػػػوزف مجػػػػوي  معػػػػاهدة ليتييفزيػػػػوف بػػػػدافع التسػػػػيية والمتعػػػػة

 .58.:اال تماتت مف خالؿ منا عة معاهدتت مع اآلخريف بوزف مجوي 
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 .أىم الموضوعات السياحية التي تتابعيا عينة الدراسة في التميفزيون -15
 (08 دوؿ ر ـ )

 فزيوفيتوزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا ألهـ المواوتات السياحية التت يتابعون ا فت التي

 : ك أىم الموضوعات السياحية 

 52.5 000 التاريخية والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف 

 :.62 085 والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف ايفية الحفاظ تيه 

 00.5 7: اإلماراتمعيومات تف معاالت السياحة فت 

 65.2 090 .معيومات تف ايفية التعامؿ مع الساج 

 5.;0 009 معيومات تف األحداث والفعاليات والم ر انات

 444 المجموع
 بديل)*( يسمح باختيار اكثر من          
 ػا ت فػت مادمػػة  معيومػات تػػف ايفيػة التعامػؿ مػع السػػاج دف معرفػة  تعػير نتػاج  ال ػدوؿ السػػابؽ إلػه   

>، و ػا ت معرفػة 65.2نسػبة مػف يتػابعوف المواوتات السياحية التػت يتابع ػا المبحوثػوف فػت التييفزيػوف 
اػػػمف المواػػػوتات فػػػت الترتيػػػر الثػػػانت  والمنػػػاطؽ السػػػياحية اآلثػػػارمعيومػػػات تػػػف ايفيػػػة الحفػػػاظ تيػػػه 

>، مػػػػف إ مػػػػالت مفػػػػردات العينػػػػة، ييي ػػػػا :.62السػػػػياحية التػػػػت يتابع ػػػػا المبحػػػػوثيف فػػػػت التييفزيػػػػوف بنسػػػػبة 
وفػػػػت الترتيػػػػر الرابػػػػع ألهػػػػـ  >.52.5ويلػػػػؾ بنسػػػػبة  التاريخيػػػػة والمنػػػػاطؽ السػػػػياحية اآلثػػػػارمعيومػػػػات تػػػػف 

معيومػػات تػػف األحػػداث والفعاليػػات " ػػا ت ييفزيوف، المواػػوتات السػػياحية التػػت يعػػاهدها المبحػػوثيف بػػالت
تػػػف معػػػاالت  ػػػا ت "متابعػػػة المواػػػوتات التػػػت تاػػػدـ معيومػػػات  دخيػػػًراو  >،5.;0" بنسػػػبة والم ر انػػػات
  >.00.5اإلمارات" بنسبة السياحة فت 

تينػػة  تػػف دف دفػػراد، والتػػت اعػػفت "تبػػدالعزيز العيػػد"مػػع نتػػاج  دراسػػة   زجي ػػاوتتفػػؽ نتػػاج  هػػي  الدراسػػة    
 >.0.:>، ونسبة تدـ االستماع ليراديو بيغت نسبت ا :.0;له الراديو بنسبة الدراسة تستمع إ

 
 .مدى قدرة التميفزيون عمى أن يعكس القضايا السياحية التي تيم دولة اإلمارات العربية المتحدة -16

 (09 دوؿ ر ـ )
 يعاس الااايا السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة فدتوزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى  درة التيفزيوف تيه 

 : ك مدى القدرة 

 73.8 295 ادائمً 
 18.4 72 اأحيانً 

 8.2 33 انادرً 

 144 444 المجموع
 

> مػف العينػة يػروف دف التييفزيػوف  ػادر تيػه دف يعاػس 022تعير نتاج  ال ػدوؿ السػابؽ إلػه دف نسػبة    
الااايا السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة مف خػالؿ مػف يعراػ  ويتناولػ  مػف مواػوتات 

تطيع وياػوـ بػيلؾ > دف التييفزيػوف يسػ:.95فت  نوات  وبرام   المختيفة بعاؿ مستمر، حيث ياػرت نسػبة 
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> دف التييفزيوف ياـو بتنػاوؿ الااػايا السػياحية بصػفة  يػر منتظمػة 2.:0بصفة داجمة، بينما يارت نسبة 
ا مػػػا ياػػػـو  بطػػػرح وتنػػػاوؿ الااػػػايا > مػػػف العينػػػة دف التييفزيػػػوف نػػػادرً 0.:(، فػػػت حػػػيف ياػػػرت نسػػػبة دحياًنػػػا)

 السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 -:ا: االستماع لمراديورابعً 
 .مدى انتظام عينة الدراسة  في االستماع لمراديو -17

 (:0 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى انتظام ـ فت االستماع ليراديو

 : ك مدى االنتظام في متابعة الراديو 

 09.2 :02 اداجمً 
 62.5 080 دحياًنا
 :.00 69 نادًرا
 00.2 6: ال

 144 444 المجموع
> مػػػف إ مػػػالت مفػػػردات 2.;9تعػػػير نتػػػاج  ال ػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػه دف نسػػػبة مػػػف يتػػػابعوف الراديػػػو بيغػػػت    

> مػػػف المبحػػػوثيف تينػػػة 09.2ا لمسػػػتويات متابعػػػة الراديػػػو إلػػػه نسػػػبة العينػػػة، و ػػػد وزتػػػت هػػػي  النسػػػبة وفاًػػػ
يتػػػابعوف الراديػػػو بصػػػفة  يػػػر منتظمػػػة > دن ػػػـ 62.5الدراسػػػة يتػػػابعوف بصػػػفة داجمػػػة، بينمػػػا ياػػػرت نسػػػبة 

اما يتبيف مف ال دوؿ دف  ا ما يتابعوف الراديو.> مف العينة دن ـ نادرً :.00(، فت حيف يارت نسبة دحياًنا)
> مف العينة الممثية لي م ور بالمارات 00.2وهو ما يعنت دف  ،>00.2نسب  مف ال يتابعوف الراديو بيغت 

 ال يتعراوف تيه اإلطالؽ، ألي مف اإلياتات بمختيؼ دنوات ا. (العيف)دبت، دبو ظبت، العار ة، 
 

 بالراديو.  يأىم البرامن التي تستمع إلييا عينة الدراسة ف -18
 (;0 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا ألهـ البرام  التت يستمعوف الي ا مف الراديو

 الترتير    
 الاناة

 السادس الخامس الرابع الثالث الثانت األوؿ
 الوزف المر  

 الوزف المجوي النااط
 0:.56 0708 1 1 8 6 53 812  ناة نور دبت

 6;.06 02:8 1 8 18 54 114 94  ناة دبو ظبت

 02.:0 ::9 8 5 51 33 35 84  ناة ت ماف

 00.70 767 2 6 38 61 15 11 الخيي ية

 9:.6 000 83 96 11 5 8 9  ناة دبت اإلن ييزية

 6.97 029 31 86 2 3 6 3 الاناة ال ندية

 4534  مجمىع األوزان

 ػا ت  نػاة نػور دبػت فػت الترتيػر األوؿ  تدل بيانات الجدول السابق عمي مجموعة من النتائن منيا:
ويلػػػػؾ بػػػػوزف مجػػػػوي  ،ألهػػػػـ المحطػػػػات اإلياتيػػػػة التػػػػت يفاػػػػؿ المبحوثػػػػوف تينػػػػة الدراسػػػػة االسػػػػتماع إلي ػػػػا
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ا لما تتميز بػ  مػف تنػوع، وتعػدد فػت البػرام ، ومػا تادمػ  مػف ماػاميف طبيعية نظرً (، وهي  نتي ة 0:.56)
وفػػت الترتيػػر الثػػانت ألهػػـ المحطػػات اإلياتيػػة التػػت يفاػػؿ المبحوثػػوف ، تناسػػر المراحػػؿ العمريػػة المختيفػػة

؛ و ػػد ير ػػع يلػػؾ إلػػه دف هػػي  (6;.06تينػػة الدراسػػة االسػػتماع إلي ػػا  ػػا ت  نػػاة دبػػو ظبػػت بػػوزف مجػػوي )
إلياتػػة تاػػدـ العديػػد مػػف البػػرام  الخفيفػػة التػػت تتناسػػر مػػع متطيبػػات العصػػر الحػػديث مػػف حيػػث السػػرتة ا

 ا ت إياتة  ناة ت ماف فت الترتير الثالث ألهػـ البػرام  التػت يسػتمع إلي ػا المبحوثػوف تينػة ، و والبساطة
وفػػت الترتيػػر ، (00.70)(، ييي ػػا الانػػاة الخيي يػػة بػػوزف مجػػوي بيػػ  02.:0الدراسػػة بػػالراديو بػػوزف مجػػوي )

الخامس  ا ت  ناة دبت اإلن ييزية امف دهـ البرام  التت يستمع إلي ػا المبحوثػوف تينػة الدراسػة بػالراديو 
 (.6.97 ا ت الاناة ال ندية بوزف مجوي ) ودخيًرا(، 9:.6ويلؾ بوزف مجوي )

 

 .دراسة  يومي اـ عدد البرامن التي تستمع عينة ال19

 (02 دوؿ ر ـ )

 لتت يستمعوف الي ا ليراديو يومي اطبًاا لعدد البرام  ا توزيع إ ابات تينة الدراسة

 : ك عدد البرامن

 78.8 ;09 برنام  يومي ا
 09.0 8: برنام يف يومي ا

 08.0 70 داثر مف ثالث برام  يومي ا

 144 316 المجموع
 

تعير نتاج  ال دوؿ السابؽ إله مف يسػتمعوف إلػه برنػام  واحػد يوميػا  ػا وا فػت مادمػة الػييف يتػابعوف 
 ػػا  الػػييف  ودخيػػًرا>، 09.0>، تييػػ  مػػف يسػػتمعوف إلػػه برنػػام يف يوميػػًا بنسػػبة 78.8الراديػػو بنسػػبة بيغػػت 

 >.08.0ا بنسبة يستمعوف إله داثر مف ثالث برام  يومي  
، وهػيا يتفػؽ اداثر مف نصؼ المبحوثيف تينة الدراسة يتابعوف برنام  واحد يومي ػ له دفوتعير النتاج  إ

 ية.إتالممع طبيعة الحياة السريعة التت يعيع ا المواطف فت دولة اإلمارات وتعرض ألاثر مف وسيية 
 .أىم الموضوعات السياحية التي تستمع إلييا عينة الدراسة في الراديو -24 

 (00 دوؿ ر ـ )

 إ ابات تينة الدراسة طبًاا ألهـ المواوتات السياحية التت يستمعوف الي ا فت الراديوتوزيع 

 : ك أىم الموضوعات السياحية 

 52.2 7; التاريخية والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف 

 :.56 002 والمناطؽ السياحية اآلثارمعيومات تف ايفية الحفاظ تيه 

 9.:0 ;7 اإلماراتمعيومات تف معاالت السياحة فت 

 :.60 050 .معيومات تف ايفية التعامؿ مع الساج 

 9.;0 6; معيومات تف األحداث والفعاليات والم ر انات

 316 المجموع
باختيار اكثر من بديل)*( يسمح                                                                                                                       

 

احتيػػت  معيومػػات تػػف ايفيػػة التعامػػؿ مػػع السػػاج تعػػير نتػػاج  ال ػػدوؿ السػػابؽ إلػػت دف االسػػتماع إلػػه و    
حيػث المواػوتات السػياحية التػت يسػتمع إلي ػا المبحوثػوف تينػة الدراسػة  فػت الراديػو المراز األوؿ امف 
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وفػػت الترتيػػر الثػػانت ألهػػـ ، يسػػتمعوف ليراديػػو>، ممػػف :.60بيغػػت نسػػبة مػػف يسػػتمعوف لتيػػؾ المعيومػػات 
معيومػات  ا  االستماع إله المواوتات السياحية التت يستمع إلي ا المبحوثوف تينة الدراسة  فت الراديو 

التاريخيػػة  اآلثػػارمعيومػػات تػػف >، ييي ػػا :.56بنسػػبة  والمنػػاطؽ السػػياحية اآلثػػارتػػف ايفيػػة الحفػػاظ تيػػه 
المواػػوتات السػػياحية التػػت يسػػتمع إلي ػػا وفػػت الترتيػػر الرابػػع ألهػػـ ، >52.0بنسػػبة والمنػػاطؽ السػػياحية 
 ػػا ت  دخيػػًراو  >،9.;0بنسػػبة  معيومػػات تػػف األحػػداث والفعاليػػات والم ر انػػات" ػػا  "المبحػػوثيف بػػالراديو 

اإلمػػػارات بنسػػػبة معيومػػػات تػػػف معػػػاالت السػػػياحة فػػػت متابعػػػة المواػػػوتات التػػػت تاػػػدـ معيومػػػات حػػػوؿ 
0:.9< . 

 :ب استماع عينة الدراسة لإلذاعةأسبا -21
 (00 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا ألسبار استمات ـ لإلياتة

 العبارات ـ
 الوزف المر   معارض محايد موافق

 النااط > ؾ > ؾ > ؾ
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 المجوي

الػػػػػػػتخيص مػػػػػػػف الميػػػػػػػؿ  0
 والعزلة.

007 58.6 002 5:.2 :0 07.8 888 
00.2

8 

 69.; 792 68.0 068 09.0 8: 08.8 6: ليتسيية والمتعة. 0

االتتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  5
 الوسيية.

060 66.; 008 58.9 7: 0:.6 908 
00.;

2 

الحا ػػػػػػة إلػػػػػػه التفاتػػػػػػؿ  6
اال تمػػػػاتت مػػػػف خػػػػالؿ 
منا عػػػة مػػػا اسػػػتمع إليػػػ  

 اآلخريف. مع

70 08.7 99 06.6 0:9 7;.0 6;9 :.08 

معرفػػػة واػػػع اإلمػػػارات  7
سػػػػياحيا تيػػػػه المسػػػػتوى 

 اإل ييمت والعالمت.
029 55.; 026 50.; 027 55.0 856 

02.7
5 

تسػػػػػػاتدنت فػػػػػػت تاػػػػػػويف  8
فػػػػػػػػػػػػػػػػػت الااػػػػػػػػػػػػػػػػػايا  آرا 

 السياحية المختيفة.
;8 52.6 9: 06.9 060 66.; 7:8 ;.96 

تسػػػػػػػػػاتدنت تيػػػػػػػػػه إي ػػػػػػػػػاد  9
لايفيػػػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػػػا  حيػػػػػػػػػػػوؿ 

 إ ازتت السنوية.
029 55.; 8: 00.7 060 66.8 7;: ;.;6 

 978 05.5 60 56.0 :02 70.7 088 مؿ  و ت الفراغ. :
00.7

8 

التعػػػػػػػرؼ تيػػػػػػػه ايفيػػػػػػػة  ;
 معامية الساجحيف.

006 5;.0 020 50.5 ;2 0:.7 888 
00.2

8 

 ;820  مجموع األوزان

فػت  دسػبار اسػتماع المبحػوثيف لإلياتػةتتمثػؿ دهػـ دوافػع  يتضح من بيانـات الجـدول السـابق مـا يمـي:
ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ   اسػػتماع المبحػػوثيف لإلياتػػةحيػػث  ػػا ت فػػت مادمػػة دسػػبار مػػؿ  و ػػت الفػػراغ"، "

ويلػؾ بػوزف  ،وفت الترتير الثانت لدوافع استماع المبحوثيف لإلياتة،  ػا  االتتيػاد تيػه الوسػيية، 00.78
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التعػػػرؼ تيػػػه ايفيػػػة معاميػػػة " و"الػػػتخيص مػػػف الميػػػؿ والعزلػػػةاالسػػػتماع بػػػدافع "، يييػػػ   ػػػا  2;.00مجػػػوي 
معرفػة واػع اإلمػارات و ػا  االسػتماع ب ػدؼ ، لاؿ دافع تيه حػد  00.28ويلؾ بوزف مجوي  ،"الساجحيف
تسػػاتدنت تيػػه ، يييػػ  02.75فػػت الترتيػػر الخػػامس بػػوزف مجػػوي  تيػػه المسػػتوى اإل ييمػػت والعػػالمت سػياحي ا

 تساتدنت فت تاويف آرا ، ثـ االستماع بدافع 6;.;بوزف مجوي  لايفية  اا  إ ازتت السنوية إي اد حيوؿ
  ا ت ودخيًرا، 69.;، ييي  "التسيية والمتعة" بوزف مجوي 96.;بوزف مجوي  فت الااايا السياحية المختيفة

 >.08.:جوي الحا ة إله التفاتؿ اال تماتت مف خالؿ منا عة ما استمع إلي  مع اآلخريف بوزف م
 
 .مدى قدرة الراديو عمى أن يعكس القضايا السياحية التي تيم دولة اإلمارات العربية المتحدة -22

 (05 دوؿ ر ـ )
 ف يعاس الااايا السياحية التت ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدةدتوزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى  درة الراديو تيه 

 : ك مدى القدرة 

 05.60 96 اداجمً 
 72.2 :07 ادحيانً 
 :08.7 6: انادرً 
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تػػػرى يػػػروف دف  –تينػػػة الدراسػػػة  –> مػػػف المبحػػػوثيف 022تعػػػير نتػػػاج  ال ػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػه دف نسػػػبة    
الراديو وبرام   المختيفة  ػادر تيػه دف يعاػس الااػايا السػياحية التػت ت ػـ دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة 
مف خالؿ مف تعرا  وتتناول  برام   ومحطات  اإلياتية المختيفة مف مواوتات تتعيػؽ بالسػياحة بعػاؿ 

، بينمػا ياػرت نسػػبة دحياًنػار منتظمػة > دف الراديػو ياػوـ بػػيلؾ بصػفة  يػ72.2مسػتمر، حيػث ياػرت نسػبة 
> دف الراديػػػو ياػػػـو ب ػػػي  05.60> دف الراديػػػو نػػػادرا مػػػا ياػػػـو ب ػػػيا الػػػدور، فػػػت حػػػيف ياػػػرت نسػػػبة :08.7

الم مة بصفة داجمة تف طريؽ ما يطرح  مف مواوتات ويبثػ  مػف بػرام  تتنػاوؿ الااػايا السػياحية التػت 
 ت ـ دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 في تنمية الوعي السياحي. عالماىات عينة الدراسة نحو دور وسائل اإلاتج -23
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 (06 دوؿ ر ـ )
 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا الت اهات ـ نحو دور وساجؿ اإلتالـ فت تنمية الوتت السياحت

 العبارات 
 الوزف المر   معارض محايد موافق

 > ؾ > ؾ > ؾ
الناػػا

 ط

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 
 المجوي

;0 االهتماـ بتناوؿ مختيؼ المواوتات تف المعالـ السياحية. 
8 

6;.
2 

06
2 

57.
2 

86 08.2 ;5
0 

7.;9< 

00 االهتماـ بالبراز حمالت وبرام  التروي  والتسويؽ المختيفة. 
2 

09.
7 

00
2 

09.
7 

0:
2 67.2 95

2 
6.89< 

تالنيػػة اافيػػة ومنتظمػػة لمنا عػػة   إتطػػا  مسػػاحات إتالميػػة وا 
 السياحية.اافة الااايا 

09
7 

65.
: 

06
8 

58.
7 

9; 0;.: :;
8 

7.96< 

الترايػز تيػه تناصػػر ال ػير السػياحت سػػوا  اانػت دثريػػة دو  
 تاريخية.

80 07.
7 

02
2 

07.
2 

05
: 

7;.7 80
6 

6.22< 

00 تبسيط المعيومات السياحية واألثرية والتاريخية. 
5 

52.
: 

00
: 

50.
2 

06
; 59.5 99

6 
6.;8< 

توا ػػ  الاطػػػاع السػػػياحت فػػػت  معال ػػة مختيػػػؼ المعػػػااؿ التػػػت 
 دولة اإلمارات، والعمؿ تيه إي اد الحيوؿ المختيفة.

02
0 

07.
7 :9 

00.
: 

00
0 70.: 

8;
0 

6.65
< 

إلاا  الاو  تيه برام  السياحة التت تادم ا بعض العراات  
 السياحية.

00
5 

0:.
5 

:; 00.
5 

0;
: 

6;.7 90
7 

6.7;
< 

ليسػػػػػػػػاجحيف المسػػػػػػػػاهمة فػػػػػػػػت تػػػػػػػػوفير البيانػػػػػػػػات والمعيومػػػػػػػػات  
 والمواطنيف.

0;
; 

6;.
: 

06
9 

58.
: 

76 05.6 ;6
7 

8.2;
< 

07 نعر المعيومات والبيانات فت الو ت المناسر. 
6 

5:.
7 

05
0 

50.
: 

00
7 0:.: 

:5
; 

7.59
< 

تأايد الصورة اإلي ابية وبنا  السمعة الطيبػة ليػبالد والمنعػآت  
 السياحية.

06
5 

57.
: 

07
6 

5:.
7 

02
5 

07.: :6
2 

7.5:
< 

02 صور مبسطة تف تادات وتااليد الم تمع اإلماراتت.إتطا   
0 

07.
7 

00
6 

0:.
7 

0:
6 

68.2 90
: 

6.82
< 

إلاػػػػا  الاػػػػو  تيػػػػه بعػػػػض الاػػػػوانيف والاػػػػرارات التػػػػت تعػػػػ ع  
 السياحة.

09
0 

65.
2 

06
0 

57.
5 :9 00.: 

::
7 

7.89
< 

.07 80 تعزيز وتت المواطنيف بأهمية اإلمارات سياحيًا. 
5 

02
: 

09.
2 

05
0 

79.: 85
2 

6.25
< 

إلاػػػػا  الاػػػػو  تيػػػػه اسػػػػتخداـ العيػػػػـ والتانولو يػػػػا فػػػػت م ػػػػاؿ  
 االستثمار السياحت فت دولة اإلمارات.

00
; 

50.
5 

05
7 

55.
5 

05
8 

56.2 9;
5 

7.2:
< 

.05 0; التعريؼ ب  ود هيجة السياحة فت تطوير الاطاع السياحت. 
2 :6 00.

2 
00

6 78.2 88
: 

6.0:
< 

المختيفػػة مثػػؿ السػػػياحة إلاػػا  الاػػو  تيػػه األنػػػواع السػػياحية  
 الترفي ية واالست ماـ والتسوؽ و يرها.

02
7 

08.
5 :6 

00.
2 

00
0 70.: 

8;
6 

6.66
< 

06 إلاا  الاو  تيه مواوتات األمف السياحت. 
7 

58.
5 

07
6 

5:.
7 

02
0 

07.5 :6
6 

7.60
< 

إلاػػػػػا  الاػػػػػو  تيػػػػػه التسػػػػػ يالت الخاصػػػػػة بخػػػػػدمات السػػػػػفر  
 والسياحة.

06
; 

59.
5 

06
2 

57.
2 

00
0 

09.: :5
: 

7.59
< 

إلاا  الاو  تيه س ولة السفر وماومػات والتػناالت واإلنفػاؽ  
 داخؿ اإلمارات.

06
0 

57.
5 

07
: 

5;.
7 

02
0 07.5 

:6
2 

7.5:
< 

إلاػػا  الاػػو  تيػػه المػػؤتمرات السػػياحية  والبطػػوالت العالميػػة  
 التت تعاد فت اإلمارات.

02
7 

08.
5 

02
; 

09.
5 

0:
8 

68.7 90
; 

6.82
< 

  15615 
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المسػػاهمة فػػت تػػوفير البيانػػات والمعيومػػات تبػػارة " بيانػػات ال ػػدوؿ السػػابؽ مػػا ييػػت:  ػػا تيتاػػ  مػػف 
تينػػػة الدراسػػػة دور وسػػػاجؿ  العبػػػارات التػػػت تواػػػ  ات اهػػػات المبحػػػوثيف" فػػػت مادمػػػة ليسػػػاجحيف والمػػػواطنيف

ي ا، بالموافاة تي ،>(:.;6)نسبة است ابت حيث (، 8.27فت تنمية الوتت السياحت بوزف مجوي ) تالـاإل
وفػػت الترتيػػر الثػػانت ، >(05.6>(، اانػػت محايػػدة، بينمػػا لػػـ توافػػؽ تيػػه هػػي  العبػػارة نسػػبة ):.58ونسػػبة )

 ،(9;.7ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي ) ،االهتمػػاـ بتنػػاوؿ مختيػػؼ المواػػوتات تػػف المعػػالـ السػػياحية ػػا ت تبػػارة 
> ( لػـ 08.2ونسػبة ) >( اانػت محايػدة، 57.2ونسػبة )بالموافاػة تيي ػا،  >(2.;6)نسبة است ابت حيث 

تالنيػػة اافيػػة ومنتظمػػة لمنا عػػة اافػػة إتالمإتطػػا  مسػػاحات " توافػػؽ تيػػه هػػي  العبػػارة، تيي ػػا تبػػارة يػػة وا 
ونسػػػػػبة بالموافاػػػػػة تيي ػػػػػا،  >(:.65)نسػػػػػبة اسػػػػػت ابت حيػػػػػث  ،(6;.7بػػػػػوزف مجػػػػػوي )" الااػػػػػايا السػػػػػياحية

ثػـ تبػارة إلاػا  الاػو  تيػه بعػض  تيه هي  العبارة،لـ توافؽ  >(،:.;0>( اانت محايدة ونسبة )58.7)
 ،>(65.2) نسػػبةاسػػت ابت حيػػث >(، 7.89ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي ) الاػػوانيف والاػػرارات التػػت تعػػ ع السػػياحة

، > (، لػػـ توافػػؽ تيػػػه هػػي  العبػػػارة:.00>(، وافاػػت إلػػه حػػػد مػػا ونسػػػبة )57.5ونسػػػبة )بالموافاػػة تيي ػػا، 
فػػػت تنميػػػة الػػػوتت  تػػػالـتاػػػيس دور وسػػػاجؿ اإل التػػػتوتااربػػػت نسػػػر اسػػػت ابة العينػػػة تيػػػه بػػػا ت العبػػػارات 

 لما دحرزت  مف دوزاف مجوية وتارارات. طبًاا السياحت
مــدى اىتمــام عينــة الدراســة بــالتعرض لموضــوعات تتنــاول القضــايا الســياحية المختمفــة بوســائل  -24

 .عالماإل
 (07 دوؿ ر ـ )

 لمواوتات تتناوؿ الااايا السياحية المختيفة بوساجؿ اإلتالـتوزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى اهتمام ـ؛ بالتعرض 

 : ك مدى االىتمام بموضوعات تتناول القضايا السياحية

 07.97 025 ام تـ  د  

 62.2 082 م تـ لحد ما

 56.07 059  ير م تـ
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بػػالتعرض لمواػػوتات تتنػػاوؿ >، مػػف العينػػة ي ػػتـ 87.97تعػػير نتػػاج  ال ػػدوؿ السػػابؽ إلػػه دف نسػػبة    
حيػث ياػرت  ،، إال دف هناؾ اختالؼ فت مسػتوى يلػؾ االهتمػاـتالـالااايا السياحية المختيفة بوساجؿ اإل

، بينما تالـا بمتابعة هي  المواوتات والااايا فت وساجؿ اإل>، مف العينة دن ـ ي تموف  د  07.97نسبة 
حد ما بمتابعة هي  المواوتات والااايا السياحية فػت >، مف العينة دن ـ ي تموف إله 62.2يارت نسبة 
>، مػػػف العينػػػة دن ػػػـ ال ي تمػػػوف بػػػالتعرض ليمواػػػوتات 56.07فػػػت حػػػيف ياػػػرت نسػػػبة تػػػالـ، وسػػػاجؿ اإل

، وينصػػرؼ اهتمػػام ـ لمواػػوتات و اػػايا دخػػرى يتػػابعوف وسػػاجؿ تػػالـوالااػػايا السػػياحية فػػت وسػػاجؿ اإل
 مف د ي ا.  تالـاإل
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 .عالمالدراسة عمى متابعة الموضوعات والقضايا السياحية بوسائل اإلمدى حرص عينة  -25
  (08 دوؿ ر ـ ) 

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى حرص ـ تيه متابعة المواوتات والااايا السياحية بوساجؿ اإلتالـ

 : ك مدى الحرص عمى متابعة القضايا السياحية

 57.6 5; إله حد ابير
 ;.;5 027 إله حد ما

 06.9 87 انادرً 

 144 263 المجموع

>، مػػػف المبحػػػوثيف الػػػييف ي تمػػػوف 022يتاػػػ  مػػػف بيانػػػات ال ػػػدوؿ السػػػابؽ مػػػا ييػػػت: تحػػػرص نسػػػبة 
تيػػه متابعػػة هػػي  المواػػوتات والااػػايا  تػػالـليمواػػوتات والااػػايا السػػياحية فػػت وسػػاجؿ اإل بػػالتعرض

دعػارت نسػبة ، و السياحية، وهناؾ تبايف لػدى هػي  النسػبة فػت مػدى الحػرص تيػه متابعػة تيػؾ المواػوتات
، بينمػا ياػرت تػالـ>، دن ـ حريصوف إله حد ابيػر تيػه متابعػة المواػوتات السػياحية بوسػاجؿ اإل57.6
، تالـعة ليمواوتات والااايا السياحية بوساجؿ اإل> دن ا تحرص إله حد ما تيه تيؾ المتاب;.;5نسبة 

>، دن ا نادرًا ما تحرص تيه متابعة المواػوتات والااػايا السػياحية بوسػاجؿ 06.9فت حيف يارت نسبة 
 .تالـاإل

 
 .كيفية متابعة عينة الدراسة لمموضوعات والقضايا السياحية -26

 (09 دوؿ ر ـ )
 لايفية متابعت ـ ليمواوتات والااايا السياحيةتوزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا 

 : ك كيفية متابعة القضايا السياحية

 09.7 68 مف خالؿ المنا عات مع األصد ا 
 08.8 92 مف خالؿ المنا عات مع األ ارر 

 :.52 0: مف خالؿ وساجؿ اإلتالـ
 ;.; 08 بحاـ تميت

 07.0 62 اهتماـ عخصت

 144 263 المجموع

المبحػػػوثيف  ػػػا ت فػػت مادمػػػة دعػػااؿ متابعػػػة  تػػالـنتػػػاج  ال ػػدوؿ السػػػابؽ إلػػت دف وسػػػاجؿ اإلتعػػير    
هػػي  المواػػوتات والااػػايا، >، ممػػف ي تمػػوف بمتابعػػة :.52بنسػػبة  ليمواػػوتات والااػػايا السػػياحية

>، ييي ػػػػا المنا عػػػػات مػػػػع 08.8فػػػػت الترتيػػػػر الثػػػػانت  ػػػػا ت المنا عػػػػات مػػػػع األ ػػػػارر بنسػػػػبة  ػػػػا ت و 
و ػػا  فػػت الترتيػػر الرابػػع ألعػػااؿ متابعػػة المواػػوتات والااػػايا السػػياحية ، >09.7بة بنسػػ األصػػد ا 
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 ػػػا ت المتابعػػػة ل ػػػي  المواػػػوتات بحاػػػـ  ثػػػـ >،07.0االهتمػػػاـ العخصػػػت ب ػػػي  المواػػػوتات بنسػػػبة 
 . >;.;العمؿ بنسبة 

 

 .في تنمية الوعي السياحي عالممدى اعتماد عينة الدراسة عمى وسائل اإل -27
  (:0) دوؿ ر ـ  

 لدي ـ توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى اتتمادهـ تيه وساجؿ اإلتالـ فت تنمية الوتت السياحت

 : ك مدى االعتماد عمى وسائل اإلعالم

 9.;0 :9 اتتمد بدر ة ابيرة
 :.68 005 اتتمد بدر ة متوسطة

 05.8 80 اتتمد بدر ة  ييية

 144 263 المجموع

مف الييف ي تمػوف بمتابعػة المواػوتات والااػايا السػياحية  >022ال دوؿ إله دف نسبة عير نتاج  ت     
فػػت تنميػػة الػػوتت السػػياحت لػػدي ـ مػػف خػػالؿ مػػا يحصػػيوف تييػػ  مػػف هػػي   تػػالـيعتمػػدوف تيػػه وسػػاجؿ اإل

الوساجؿ مف معيومات ومعارؼ حوؿ  ااياها، وما يتياون  مف برام  ومااميف  د تس ـ فت تنمية وتي ـ 
>، دن ـ :.68، حيث يارت نسبة تالـا، إال دف هناؾ تبايف فت مستوى يلؾ االتتماد تيه وساجؿ اإلفعيي  

>، دن ػػػـ يعتمػػػدوف بدر ػػػة ابيػػػرة 9.;0يعتمػػػدوف تيػػػه تيػػػؾ الوسػػػاجؿ بدر ػػػة متوسػػػطة، بينمػػػا ياػػػرت نسػػػبة 
حية، فت وبعاؿ دساست تيه هي  الوساجؿ فت الحصوؿ تيه معيومات ـ حوؿ المواوتات والااايا السيا

 >، دف اتتمادهـ تيه تيؾ الوساجؿ بدر ة  ييية. 05.8حيف يارت نسبة 
 الوسائل التي تعتمد عينة الدراسة كمصدر لممعمومات السياحية. -28

 (;0 دوؿ ر ـ )
 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا لمدى ألهـ الوساجؿ التت يعتمدوف تيي ا امصدر لمعيومات ـ السياحية

 ـ

                       
                                    

 درجة االعتماد  
 المصادر              

 الوزن المرجح بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 الوزف المجوي النااط > ؾ > ؾ > ؾ

 05.86 776 07.0 88 0.;5 025 57.9 6; الصحافة 0

 00.70 :68 :.;6 050 00.6 ;7 :.09 95 اإلياتة 0

 ;:.06 827 ;.09 69 56.0 2; ;.69 008 التييفزيوف 5
 00.72 :72 59.8 ;; 50.8 5: :.52 0: المعارؼ واألصد ا   6
 6;.00 6:7 65.5 006 ;.:0 98 :.09 95 نترنتاإل 7
 00.02 670 75.8 060 00.5 78 07.0 88 الم الت 8
 9;.; 627 80.0 080 05.8 80 07.0 62 الاتر 9

 06.67 7:9 02.0 75 58.7 8; 65.5 006 المطبوتات السياحية :
 4963   مجموع األوزان
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الوسػػػاجؿ التػػػت يعتمػػػد تيي ػػػا المبحػػػوثيف امصػػػدر ليمعيومػػػات يتاػػػ  مػػػف بيانػػػات ال ػػػدوؿ السػػػابؽ دف 
التييفزيػػوف فػػت مادمػػة   ػػا  تػػت:اػػرارات ودوزاف نسػػبية بالترتيػػر اآلوفاػػا لمػػا دحرزتػػ  مػػف تالسػػياحية،  ػػا ت 

(، يييػػػػػ  ;:.06بػػػػػوزف مجػػػػػوي )الوسػػػػػاجؿ التػػػػػت يعتمػػػػػد تيي ػػػػػا المبحػػػػػوثيف امصػػػػػدر ليمعيومػػػػػات السػػػػػياحية 
(، ييي ػػػػػا المعػػػػػارؼ 05.86(، ثػػػػػـ الصػػػػػحؼ بػػػػػوزف مجػػػػػوي )06.67) المطبوتػػػػػات السػػػػػياحية بػػػػػوزف مجػػػػػوي

يييػػ  اإلياتػة ببرام  ػػا المختيفػػة  (،6;.00(، ثػػـ اإلنترنػػت بػوزف مجػػوي )00.72) زف مجػويواألصػد ا  بػػو 
 ػا ت الاتػر اػمف  دخيًرا(، و 00.02(، ثـ الم الت العربية واأل نبية بوزف مجوي )00.70بوزف مجوي )

 (.9;.;بوزف مجوي ) الوساجؿ التت يعتمد تيي ا المبحوثيف امصدر ليمعيومات السياحية
 
 السياحية. ترتيب الوسائل التي تعتمد عمييا عينة الدراسة كمصدر لممعمومات -29

 
 (52 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة  طبًاا لترتير الوساجؿ التت يعتمدوف تيي ا امصدر لمعيومات ـ السياحية
       

 الترتيب
 

 الوسائل 

 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 الوزن المرجح

 النقاط
الـــــــــــــــــــــوزن 

 المئوي

 66 67 :5 ;5 57 األسرة
0

8 
07 

0
0 6 5 1768 12.90 

 09 00 ;5 68 8: يفزيوفالتي
0

0 
8 

0
2 

0
2 

; 1985 14.48 

5 55 08 56 58 ;0 الراديو
: 

05 0
6 

: 0 1498 10.93 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ 
 والم الت

87 72 5; 08 02 
0

9 
07 

0
9 

5 5 1919 14.00 

 :0 00 05 0 5 الاتر
0

0 
50 

5
0 

0
9 

0
; 

746 5.44 

 50 58 :0 06 00 اإلنترنت
5

7 
70 

0
9 8 : 1358 9.91 

النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوات 
 والمؤتمرات

9 02 ; ; 08 
0

0 
06 

0
8 

5
8 

6
8 

673 4.91 

 55 60 60 :5 09 األصد ا 
0

; 
06 

0
5 

0
8 7 1567 11.43 

المطبوتػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 السياحية

07 0: 06 52 09 
6

0 
07 

5
2 

0
7 

; 1335 9.74 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ 
 السياحت

7 2 8 08 00 5
5 

60 0
; 

5
0 

5
8 

856 6.25 

مجمـــــــــــــــــــــــوع 
 13745  األوزان
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الوسػػاجؿ التػػت يعتمػػد تيي ػػا المبحوثػػوف تينػػة الدراسػػة امصػػدر يتاػػ  مػػف بيانػػات ال ػػدوؿ السػػابؽ دف 
 ػا  التييفزيػوف فػت  تػت:ارارات ودوزاف نسبية بالترتير اآلا لما دحرزت  مف تليمعيومات السياحية  ا ت وفاً 

(، يييػػ  :06.6مجػػوي )بػػوزف الوسػػاجؿ التػػت يعتمػػد تيي ػػا المبحػػوثيف امصػػدر ليمعيومػػات السػػياحية مادمػػة 
(، 00.65(، ييي ػا األصػد ا  )2;.00(، ثـ األسرة بوزف مجوي )06.22الصحؼ والم الت بوزف مجوي )

(، ثػػػـ المطبوتػػات السػػػياحية بػػوزف مجػػػوي 0;.;يييػػػ  عػػباة اإلنترنػػػت بػػوزف مجػػوي ) (،00.65ثػػـ الراديػػو )
 ػػػا ت  دخيػػػًرا(، و 7.66مجػػػوي )(، ثػػػـ الاتػػػر بػػػوزف 8.07(، ييي ػػػا الػػػدليؿ السػػػياحت بػػػوزف مجػػػوي )96.;)

 الوسػػاجؿ التػػت يعتمػػد تيي ػػا المبحػػوثيف امصػػدر ليمعيومػػات السػػياحيةالنػػدوات والمػػؤتمرات السػػياحية اػػمف 
 (.0;.6بوزف مجوي )

 
  عالم.مدى االستفادة التي حصمت عمييا عينة الدراسة من خالل اعتمادىم عمى وسائل اإل -34

 
 (50 دوؿ ر ـ )

 الدراسة طبًاا ألو   االستفادة التت حصيوا تيي ا مف خالؿ اتتمادهـ تيه وساجؿ اإلتالـتوزيع إ ابات تينة 

 : ك أوجو االستفادة من وسئل اإلعالم

 05.0 80 زادت مف معارفت تف الماانة السياحية لدولة اإلمارات
 00.5 78 اإللماـ بالااايا السياحية

 52.2 ;9 ساتدتنت تيه معرفة ايفية الحفاظ تيه آثارنا ومعالمنا السياحية  
 ;.6 05 ترفتنت بمواوتات تصي  ليحديث مع اآلخريف

 9.: 05 ترفتنت بمناطؽ سياحية  ديدة
 ;.0 7 ساتدتنت تيه ال رور مف معاالتت
 ;.; 08 زادت مف معيوماتت تف ثاافات دخرى

 144 263 المجموع
 

دواحت النتاج  دف دهـ دو   االستفادة المتحااة لعينة  بيانات ال دوؿ السابؽ تيت النتاج  التالية:تدؿ 
ساتدتنت تيه لما دحرزت  مف تارارات هت: " طبًاامرتبة  تالـمف خالؿ اتتمادهـ تيه وساجؿ اإلالدراسة 

زادت مػف معػارفت تػف الماانػة > (، ثػـ "52.2بنسػبة )معرفة ايفية الحفاظ تيه آثارنا ومعالمنا السياحية" 
>(، يييػػػ  وفػػػت الترتيػػػر الثالػػػث ألو ػػػ  االسػػػتفادة المتحااػػػة مػػػف 05.0" بنسػػػبة )السػػػياحية لدولػػػة اإلمػػػارات

>(، وفػػػت 00.5" بنسػػػبة )اإللمػػػاـ بالااػػػايا السػػػياحيةمعػػػاهدة المبحػػػوثيف ليانػػػوات الفاػػػاجية العربيػػػة  ػػػا  "
زادت مػف هػت " تػالـخػالؿ اتتمػاد المبحػوثيف تيػه وسػاجؿ اإلمػف الترتير الرابع اانت االستفادة المتحااػة 

>(، وتمثيػت االسػتفادة الخامسػة اػمف دو ػ  االسػتفادة المتحااػة 9.:" بنسبة )معيوماتت تف ثاافات دخرى
>(، 9.:" بنسػػبة )ترفتنػػت بمنػاطؽ سػػياحية  ديػػدةفػػت " تػالـمػف خػػالؿ اتتمػػاد المبحػوثيف تيػػه وسػػاجؿ اإل

>(، و ػػػا  فػػػت ;.6" بنسػػػبة )تنػػػت بمواػػػوتات تصػػػي  ليحػػػديث مػػػع اآلخػػػريفترفوفػػػت الترتيػػػر السػػػادس "
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>( مف إ مػالت الػييف ي تمػوف بمتابعػة ;.0" بنسبة )ساتدتنت تيه ال رور مف معاالتتالترتير األخير "
 المواوتات والااايا السياحية.

 

 .كمصدر لتنمية الوعي السياحي عالمأىداف اعتماد عينة الدراسة  عمى وسائل اإل -31
 (50 دوؿ ر ـ )

 طبًاا ألهداؼ اتتمادهـ تيه وساجؿ اإلتالـ  امصدر لتنمية الوتت السياحت –توزيع إ ابات تينة الدراسة 

 : ك أسباب اعتماد المبحوثين عمى وسائل اإلعالم

 09.0 67 استاافة عخصيات تيه  در ابير مف الثاة
 7.:0 97 تاديـ المعيومات بعاؿ  يار

 55.7 :: و ديدة ليمواوع تعطه تفاصيؿ اثيرة
 7.; 07 ترض و  ات النظر المختيفة بد ة ومواوتية

 2.: 00 العمؽ وال دية فت ترض المواوع
 5.6 ; تساتدنت فت تميية ترتير األولويات التت ي ر دف تحظه باهتماماتت السياحية

 144 263 المجموع

امصػػػػدر لتنميػػػػة الػػػػوتت  تػػػػالـاإلاتتمػػػػاد المبحػػػػوثيف تيػػػػه وسػػػػاجؿ دواػػػػحت النتػػػػاج  دف دهػػػػـ دهػػػػداؼ 
بنسػبة )  و ديػدة ليمواػوع. تعطػه تفاصػيؿ اثيػرةلمػا دحرزتػ  مػف تاػرارات فػت دن ػا:  طباًػامرتبػة  السػياحت
> (، يييػػػ  وفػػػت الترتيػػػر الثالػػػث دهػػػداؼ 7.:0" بنسػػػبة ) تاػػػديـ المعيومػػػات بعػػػاؿ  ػػػيار> (، ثػػػـ " 55.7

استاػافة عخصػيات تيػه  ا ت " الوتت السياحتامصدر لتنمية  تالـاتتماد المبحوثيف تيه وساجؿ اإل
اتتمػػاد المبحػػػوثيف تيػػه وسػػػاجؿ >(، وفػػػت الترتيػػر الرابػػػع اػػاف هػػػدؼ 09.0" بنسػػبة ) ػػدر ابيػػػر مػػف الثاػػػة

بنسػػػبة  تػػػرض و  ػػػات النظػػػر المختيفػػػة بد ػػػة ومواػػػوتيةهػػػو " امصػػػدر لتنميػػػة الػػػوتت السػػػياحت تػػػالـاإل
امصػدر لتنميػة  تػالـالمبحػوثيف تيػه وسػاجؿ اإل اتتمػاد> (، وتمثؿ ال دؼ الخامس امف  دسػبار 7.;)

>( مػف إ مػالت تينػة الدراسػة، وفػت 0.;5فت "تاديـ التاػارير والتحيػيالت المتميػزة بنسػبة ) الوتت السياحت
العمػػػؽ وال ديػػػة فػػػت تػػػالـ هػػػو "الترتيػػػر السػػػادس اػػػاف هػػػدؼ اتتمػػػاد المبحػػػوثيف تينػػػة الدراسػػػة لوسػػػاجؿ اإل

تسػػاتدنت فػػت تمييػػة ترتيػػر يييػػ  وفػػت الترتيػػر السػػادس واألخيػػر  ػػا  ">(، 2.:" بنسػػبة )تػػرض المواػػوع
>( مػف إ مػالت الػييف ي تمػوف بمتابعػة 5.6" بنسػبة )األولويات التت ي ر دف تحظه باهتمامػاتت السػياحية

 المواوتات والااايا السياحية.
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 راسة لوسائل اإلعالم.التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المترتبة عمى تعرض عينة الد -32
 (55 دوؿ ر ـ )

 توزيع إ ابات تينة الدراسة طبًاا ليتأثيرات المعرفية والو دانية والسيواية المترتبة تيه تعرا ـ لوساجؿ اإلتالـ

 مدى االستفادة                 

 العبارة

 يػػػػػػػػػػػػر موافػػػػػػػػػػػػؽ تيػػػػػػػػػػػػه   ير موافؽ ترؼدال  موافؽ موافؽ  دا
 الوزف المر   اإلطالؽ

 النااط > ؾ > ؾ > ؾ > ؾ > ؾ
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 المجوي

 28; 00.5 78 6.8 00 ;.02 77 :.06 ;5 6.:5 020 التعرؼ تيه الااايا السياحية
7.

;0 

يه متابعة  ميع ما ينعر فت وساجؿ الحرص ت
 7;8 07.0 88 07.0 88 06.5 86 00.6 52 06.0 59 اإلتالـ تف الااايا السياحية التت اهتـ ب ا

6.

76 

الاياـ بحفظ البرام  دو المواوتات السياحية 
 807 08.8 92 08.0 ;8 50.5 7: 00.7 55 0.5 8 لالستعارة من ا مستابال

6.

2; 

واألصد ا  فت بعض دتحادث مع األهؿ 
 998 6.;0 70 5.:0 :6 :.;0 70 55.0 9: 7.; 07 المواوتات السياحية فت اإلمارات

7.

29 

التعرؼ تيه معيومات تف األمااف السياحية 
 92; ;.02 77 6.0 00 00.0 50 02.8 :0 70.0 059 فت دولة اإلمارات.

8.

56 

 عيتنت ددرؾ الماومات السياحية نتمتع ب ا فت 
 90; ;.02 77 :.09 95 52.2 ;9 09.7 68 :.5 02 اإلماراتدولة 

6.

5; 

ساتدتنت فت الععور بالتفاتؿ المستمر مع 
 08: 00.0 50 02.7 76 ;.:0 98 00.9 79 08.9 66 األحداث والفعاليات السياحية والم ر انات

7.

56 

دثارت  يرتت فت ارورة الحفاظ تيه 
 965 09.7 68 00.0 :7 9.;0 :9 00.0 :7 9.: 05 الماومات السياحية التت تتمتع ب ا.

6.

:8 

دتناؿ دحيانا بيف وساجؿ اإلتالـ ألتعرؼ تيه 
خبر دو مواوع معيف مف خالؿ داثر مف 

 مصدر
00 :.2 66 08.9 8; 08.0 95 09.: 78 00.5 8;2 

6.

70 

 969 06.6 :5 02.7 76 60.6 ;02 05.9 58 ;.; 08 ااتسار م ارات وتعيـ دعيا   ديدة
6.

:: 

االستفادة مف ت ارر اآلخريف فت ايفية  اا  
 907 06.5 86 05.8 80 05.8 80 0.; 06 6.;0 70 إ ازات ـ السنوية

6.

96 

 985 8.:0 ;6 06.6 :5 50.8 5: ;.:0 98 8.7 09 ت عينت اععر بالاسؿ وتدـ الر بة فت العمؿ
6.

;; 

ت عينت د ير دراجت لثفاؿ بالنسبة لبعض 
 70: :.06 ;5 06.9 87 ;.09 69 :.8 :0 57.9 6; المواوتات السياحية

7.

79 

 ;95 08.9 66 ;.:0 98 8.:0 ;6 0.:0 96 9.8 02 التخيص مف الععور بالوحدة والعزلة
6.

:5 

االستمتاع تند متابعتت ليمواد اإلتالمية 
 956 07.8 60 09.6 90 09.6 90 00.9 79 2.: 00 السياحية

6.

:2 

لاا ات وندوات  عيتنت اهتـ بالمعاراة فت 
 877 02.0 75 :.55 ;: 52.6 2: 2.: 00 9.8 02 ومؤتمرات تنا ش الااايا السياحية

6.

0: 

 عينت اععر بالايؽ مف بعض السيوايات 
الخاطجة مف  بؿ المسجوليف والمواطنيف 

 والمايميف
60 08.2 59 06.0 90 09.6 89 07.7 67 09.0 975 

6.

;0 
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  عيتنت ابحث واطيع تيه المزيد مف
 980 07.0 62 00.0 :7 50.0 0: ;.02 77 02.8 :0 المعيومات السياحية

6.

;: 

ساتدت فت تعايؿ ات اهاتت وآراجت وو  ات 
 00: :.5 02 08.9 66 0.:0 96 50.8 5: :.;0 70 نظري نحو مختيؼ الااايا  السياحية

7.

;8 

 :97 00.5 78 02.0 75 09.0 67 ;.50 6: 7.; 07 تزيد مف ععوري باالنتما  ليوطف
6.

;8 

 15293  مجموع األوزان

التعػػرؼ تيػػه معيومػػات تػػف األمػػااف السػػياحية فػػت تبػػارة " يتاػ  مػػف بيانػػات ال ػػدوؿ السػػابؽ مػػا ييػػت:
تيػػػه المبحػػػوثيف تينػػػة  تػػػالـالعبػػػارات التػػػت تعاػػػس تػػػأثيرات وسػػػاجؿ اإل" ػػػا ت فػػػت مادمػػػة  دولػػػة اإلمػػػارات

راجػت آسػاتدت فػت تعػايؿ ات اهػاتت و وفت الترتير الثانت  ا ت تبارة  ،8.56الدراسة ويلؾ بوزف مجوي  
التعػػػرؼ تيػػػه "تيي ػػػا تبػػػارة  ،8;.7ويلػػػؾ بػػػوزف مجػػػوي وو  ػػػات نظػػػري نحػػػو مختيػػػؼ الااػػػايا السػػػياحية 

راجػػػت لثفاػػػؿ بالنسػػػبة لػػػبعض ت عينػػػت د يػػػر آثػػػـ تبػػػارة ، 0;.7ويلػػػؾ بػػػوزف مجػػػوي " الااػػػايا السػػػياحية
تعاػس  >، ييي ػا وفػت الترتيػر الخػامس ليعبػارات التػت7.79ويلؾ بوزف مجوي بيػ    المواوتات السياحية

ساتدتنت فت الععور بالتفاتؿ المستمر مع األحداث  ا ت تبارة  تيه المبحوثيف تالـتأثيرات وساجؿ اإل
. وتااربػػت نسػػر اسػػت ابة العينػػة تيػػه بػػا ت 7.56والفعاليػػات السػػياحية والم ر انػػات ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي  

 لما دحرزت  مف دوزاف مجوية وتارارات. طبًاا تيه المبحوثيف تالـالتت تعاس تأثيرات وساجؿ اإللعبارات ا

ى
ىأهمىنتائجىالدراسة:ى

تنمية الوتت السياحت لػدى ال م ػور و  تالـوساجؿ اإلالعال ة بيف هدفت هي  الدراسة إله التعرؼ تيه 
، واسػتخدمت الدراسػػة االسػػتبياف فػػت هػي  التنميػػة تػالـدور وسػػاجؿ اإل، و فػت دولػػة اإلمػارات العربيػػة المتحػدة

اليي طبػؽ تيػه تينػة تعػواجية مػف ال م ػور تاػمنت المػواطنيف والمايمػيف فػت المنػاطؽ المختيفػة )دبػت، 
دبػو ظبػػت، العػػار ة، العػيف(، وفيمػػا ييػػت يعػرض الباحػػث ألهػػـ نتػاج  الدراسػػة الميدانيػػة والتػت سػػاتدت تيػػت 

 ابة تيت تساؤالت ا.تحاؽ دهداؼ الدراسة، واإل 
 : مجال التعرض لمصحافةأوالً 
> مػػػف إ مػػػالت مفػػػردات العينػػػة، 2.2;اعػػػفت الدراسػػػة دف نسػػػبة مػػػف ياػػػر وف الصػػػحؼ اليوميػػػة بيغػػػت   -

> دن ػػػـ :.67> ياػػػر وف الصػػػحؼ بصػػػفة داجمػػػة، بينمػػػا ياػػػرت نسػػػبة 2:.:0وزتػػػت هػػػي  النسػػػبة إلػػػه 
  ت ـ ليصحؼ نادرة. > دف  را07.7، فت حيف يار دحياًنايار وف هي  الصحؼ 

> ;.85 ػػا ت الصػػحؼ اإلماراتيػػة فػػت مادمػػة الصػػحؼ التػػت يارؤهػػا المبحوثػػوف تينػػة الدراسػػة بنسػػبة   -
>، ويتفػؽ يلػؾ مػع :.7>، ثـ الصحؼ األ نبيػة بنسػبة 52.5مف العينة، ييي ا الصحؼ العربية بنسبة 

لم تمػػػع اإلمػػػاراتت والعػػػرر الميدانيػػػة فمعظػػػـ العينػػػة مػػػف ا طبيعػػػة العينػػػة التػػػت د ريػػػت تيي ػػػا الدراسػػػة
 المايميف باإلمارات، وهو ما ددى الرتفاع نسبة  را ة الصحؼ اإلماراتية والعربية بيف ال م ور.

احتيػػت صػػحيفة الخيػػي  المراػػز األوؿ فػػت تفاػػيالت الصػػحؼ التػػت تابػػؿ تيي ػػا تينػػ  الدراسػػة، حيػػث  -
> 80.9يفة البيػاف بنسػبة > ممف يار وف الصحؼ، ييي ا صح92.5بيغت نسبة تفايؿ هي  الصحيفة 
 >.;.:5ثـ صحيفة اإلمارات اليـو بنسبة 
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>، 95.0 ا  المنزؿ فت مادمة األمااف التت يارد في ا المبحوثوف تينة الدراسة الصحؼ بنسػبة بيغػت   -
 >.;.5>، ثـ األمااف العامة بنسبة 9.;0ييي  دمااف العمؿ بنسبة 

> مف إ مالت  را  الصػحؼ، و ػد تمثػؿ 79.7بة بيغت ا، بنسيارد د ير المبحوثيف صحيفة واحدة يومي    -
فػت  آرا لمػا دعػارت إليػ  النتػاج  "فػت تسػاتدنت فػت تاػويف  وفاًػادهـ دوافع  را ة المواوتات الصحفية 

حيػػث  ػػا  فػػت مادمػػة دسػػبار  ػػرا ة المبحػػوثيف ليصػػحؼ بػػوزف مجػػوي بيػػ   ،الااػػايا السػػياحية المختيفػػة"
، يييػػ  00.85واػػاف يلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ   ،، بينمػػا تمثػػؿ الػػدافع الثػػانت فػػت مػػؿ  و ػػت الفػػراغ00.89

 .00.76تبارة تساتدنت تيه إي اد حيوؿ لايفية  اا  إ ازتت السنوية بوزف مجوي بي  
ن ػا  ػادرة تيػه دف تعاػس الااػايا السػياحية التػت ت ػـ دولػة > ممػف ياػرؤوف الصػحؼ د022ترى نسػبة   -

اإلمارات العربية المتحدة مف خالؿ ما تعرا  وتتناول  مف مواوتات تيه صػفحات ا بعػاؿ مسػتمر، 
> مػػػف العينػػػة دف الصػػػحؼ تحاػػػؽ يلػػػؾ بصػػػفة داجمػػػة، بينمػػػا ياػػػرت نسػػػبة 69.00حيػػػث ياػػػرت نسػػػبة 

> دف 00.00(، وياػػػرت نسػػػبة دحياًنػػػامنتظمػػػة ) > دن ػػػا  ػػػادرة تيػػػه تحايػػػؽ يلػػػؾ بصػػػفة  يػػػر62.78
 ا ما ت تـ بطرح وتناوؿ الااايا السياحية.الصحؼ نادرً 

 ػػػػػا  اإلطػػػػػالع تيػػػػػه معيومػػػػػات تػػػػػف األحػػػػػداث والفعاليػػػػػات والم ر انػػػػػات فػػػػػت المراػػػػػز األوؿ اػػػػػمف  -
> ممػف ياػر وف 65.0المواوتات السياحية التت يارؤها المبحوثوف تينة الدراسة فػت الصػحؼ بنسػبة 

 لصحؼ.ا

 ا: مجال التعرض لمتميفزيونثانيً 
>، مف 022بيغت نسبة مف يعاهدوف التييفزيوف و نوات  المختيفة األراية والفااجية مف تينة الدراسة   -

> يعػاهدوف التييفزيػوف بصػفة  يػر 77.0> يعاهدوف التييفزيوف بصفة داجمة ومنتظمة، و :.66بين ـ 
 منتظمة.

> مػف 7.;9مادمة الانوات التت يعاهدها المبحوثوف تينػة الدراسػة بنسػبة  ا ت الانوات اإلماراتية فت   -
> مػػػف العينػػػة، ثػػػـ  ػػػا ت  ميػػػع الانػػػوات 76.2العينػػػة، ييي ػػػا الانػػػوات العربيػػػة المختيفػػػة ويلػػػؾ بنسػػػبة 

> دن ػػا تتػػابع الانػػوات 06.2>، بينمػػا ياػػرت نسػػبة ;52.9التييفزيونيػػة تيػػه اخػػتالؼ  نسػػيات ا بنسػػبة 
، ييي ػا  نػاة دبػو ظبػت 09.:5داثػر الانػوات معػاهدة  نػاة دبػت الفاػاجية بػوزف مجػوي   األ نبية، واانت

 .05.;0، ثـ  ناة اإلمارات العربية بوزف مجوي  52.00بوزف مجوي

> مػػف إ مػػالت العينػػة مػػف  نػػاة إلػػه  نػػاتيف يوميػػا، بينمػػا بيغػػت نسػػبة الػػييف يعػػاهدوف 66.2تتػػابع نسػػبة   -
> مف العينة، و ا  المنزؿ فت مادمػة األمػااف التػت يتػابع 08.2يوميا داثر مف ثالث  نوات تييفزيونية 

 > مف تينة الدراسة.80.7في ا المبحوثيف الااايا السياحية بنسبة 
، يييػػ  دافػػع 05.09ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ  مػػؿ  و ػػت الفػػراغ تمثيػػت دهػػـ دوافػػع معػػاهدة التيفزيػػوف فػػت   -

 .00.28و يلؾ بوزف مجوي بي   فت الااايا السياحية المختيفة آرا تساتدنت فت تاويف 
 ػػػا ت فػػػت مادمػػػة المواػػػوتات  معيومػػػات تػػػف ايفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع السػػػاج النتػػػاج  دف معرفػػػة  دعػػػارت  -

بينما  ا ت معرفة  ،>65.2السياحية التت يتابع ا المبحوثوف تينة الدراسة فت التييفزيوف بنسبة بيغت 
فػػت الترتيػػر الثػػانت اػػمف المواػػوتات  والمنػػاطؽ السػػياحية اآلثػػارظ تيػػه معيومػػات تػػف ايفيػػة الحفػػا

معيومات تف >، ييي ا :.62السياحية التت يتابع ا المبحوثوف تينة الدراسة فت التييفزيوف ويلؾ بنسبة 
 > ممف يعاهدوف التييفزيوف.52.5ويلؾ بنسبة  التاريخية والمناطؽ السياحية اآلثار
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السػػػياحية التػػػت ت ػػػـ دولػػػة ة دف التييفزيػػػوف  ػػػادر تيػػػه دف يعاػػػس الااػػػايا > مػػػف العينػػػ022تػػػرى نسػػػبة   -
 مف خالؿ مف يعرا  ويتناول  مف مواوتات فت  نوات  وبرام   المختيفة بعاؿ مستمر.  اإلمارات،

 ا: مجال التعرض لمراديوثالثً 
لمسػتويات  وفاًػا> مف إ مالت مفردات العينة، وزتت هػي  النسػبة 2.;9بيغت نسبة مف يتابعوف الراديو  -

> يتػػابعوف الراديػػو بصػػفة  يػػر منتظمػػة 62.5> يتػػابعوف بصػػفة داجمػػة،  و 09.2متابعػػة الراديػػو إلػػه 
 > نادرا ما يتابعوف الراديو. :.00(، و دحياًنا)
تينػة الدراسػة ألوؿ ألهػـ المحطػات اإلياتيػة التػت يفاػؿ المبحوثػوف  ا ت  ناة نور دبت فت الترتير ا  -

>(، ثػـ 6;.06>(، ييي ػا  نػاة دبػو ظبػت ويلػؾ بػوزف مجػوي )0:.56االستماع إلي ا ويلؾ بػوزف مجػوي )
بػػػػالراديو بػػػػوزف مجػػػػوي   نػػػػاة ت مػػػػاف فػػػػت الترتيػػػػر الثالػػػػث ألهػػػػـ البػػػػرام  التػػػػت يسػػػػتمع إلي ػػػػا المبحػػػػوثيف

(0:.02.)< 

حيػػػث  ػػػا  فػػػت مادمػػػة دسػػػبار مػػػؿ  و ػػػت الفػػػراغ فػػػت  دسػػػبار اسػػػتماع المبحػػػوثيف لإلياتػػػةتمثيػػػت دهػػػـ   -
، يييػػ  االتتيػاد تيػه الوسػيية و يلػؾ بػوزف مجػوي بيػػ  00.78ويلػؾ بػوزف مجػوي بيػ   االسػتماع لإلياتػة

فػػػػت المراػػػػز األوؿ اػػػػمف  معيومػػػػات تػػػػف ايفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع السػػػػاج ، و ػػػػا  االسػػػػتماع إلػػػػه 2;.00
، ممػػػف يسػػػتمعوف :.60بػػػوزف مجػػػويحية التػػػت يسػػػتمع إلي ػػػا المبحػػػوثيف فػػػت الراديػػػو المواػػػوتات السػػػيا

 ليراديو.
السػػياحية التػػت ت ػػـ دولػػة > ممػػف يسػػتمعوف ليراديػػو دنػػ   ػػادر تيػػه دف يعاػػس الااػػايا 022تػػرى نسػػبة   -

مػػف خػػالؿ مػػف تعراػػ  وتتناولػػ  برام ػػ  ومحطاتػػ  اإلياتيػػة المختيفػػة مػػف مواػػوتات تتعيػػؽ اإلمػػارات 
 بالسياحة. 

بػػػالتعرض لمواػػػوتات تتنػػػاوؿ الااػػػايا > مػػػف العينػػػة ي تمػػػوف 87.97دعػػػارت النتػػػاج  إلػػػه دف نسػػػبة   -
> مػػػػف العينػػػػة دن ػػػػـ ال ي تمػػػػوف 56.07، فػػػػت حػػػػيف ياػػػرت نسػػػػبة تػػػػالـالسػػػياحية المختيفػػػػة بوسػػػػاجؿ اإل

، وينصػػػػرؼ اهتمػػػػام ـ لمواػػػػوتات تػػػػالـبػػػػالتعرض ليمواػػػػوتات والااػػػػايا السػػػػياحية فػػػػت وسػػػػاجؿ اإل
 مف د ي ا.  تالـو اايا دخرى، يتابعوف وساجؿ اإل

> مف المبحوثيف تينة الدراسة ي تموف بالتعرض ليمواوتات والااايا السياحية فت وساجؿ 022نسبة   -
لااايا السياحية، وهناؾ تبايف لدى هػي  النسػبة فػت حريصوف تيه متابعة هي  المواوتات وا تالـاإل

 > إله حد ابير.57.6مدى الحرص تيه متابعة تيؾ المواوتات، حيث تحرص نسبة 

المبحػػػػوثيف تينػػػػة الدراسػػػػة ليمواػػػػوتات والااػػػػايا فػػػػت مادمػػػػة دعػػػػااؿ متابعػػػػة  تػػػػالـ ػػػػا ت وسػػػػاجؿ اإل  -
 > ثػػـ المنا عػػات مػػع األصػػػد ا 08.8>، ييي ػػا المنا عػػات مػػع األ ػػارر بنسػػبة :.52بنسػػبة  السػػياحية
 .>09.7بنسبة 

فت  تالـ> مف الييف ي تموف بمتابعة المواوتات والااايا السياحية تيه وساجؿ اإل022تعتمد نسبة   -
تنمية الوتت السياحت لدي ـ مف خالؿ ما يحصيوف تيي  مف هي  الوساجؿ مف معيومات ومعارؼ حوؿ 

  د تس ـ فت تنمية وتي ـ فعييا.  ااياها وما يتياون  مف برام  ومااميف 
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بػػوزف المصػػادر التػػت يعتمػػد تيي ػػا المبحػػوثيف امصػػدر ليمعيومػػات السػػياحية  ػػا  التييفزيػػوف فػػت مادمػػة   -
 05.86، ثػػػـ الصػػػحؼ بػػػوزف مجػػػوي06.67، يييػػػ  المطبوتػػػات السػػػياحية بػػػوزف مجػػػوي ;:.06مجػػػوي 

 ا النسبية.و ا ت اإلياتة فت ترتير متأخر امف با ت المصادر وفاا ألوزان 

بػػوزف الوسػػاجؿ التػػت يعتمػػد تيي ػػا المبحػػوثيف امصػػدر ليمعيومػػات السػػياحية  ػػا  التييفزيػػوف فػػت مادمػػة   -
، ييي ػػا 2;.00، ثػػـ األسػػرة بػػوزف مجػػوي 06.22، يييػػ  الصػػحؼ والم ػػالت بػػوزف مجػػوي :06.6مجػػوي 

 .00.65، ثـ الراديو بوزف مجوي   00.65األصد ا  بوزف مجوي 

 تمثػػؿ فػػت مػػف خػػالؿ اتتمػػادهـ تيػػه وسػػاجؿ اإلتػػالـدف دهػػـ دو ػػ  االسػػتفادة المتحااػػة لعينػػة الدراسػػة   -
زادت مػػف >(، ثػػـ "52.2بنسػػبة )سػػاتدتنت تيػػه معرفػػة ايفيػػة الحفػػاظ تيػػه آثارنػػا ومعالمنػػا السػػياحية" "

" بنسبة ا السياحيةاإللماـ بالااايييي  " >(،05.0" بنسبة )معارفت تف الماانة السياحية لدولة اإلمارات
(00.5.)< 
فػػت دن ػػا  امصػػدر لتنميػػة الػػوتت السػػياحت تػػالـاتتمػػاد المبحػػوثيف تيػػه وسػػاجؿ اإلتمثػػؿ دهػػـ دسػػبار   -

" بنسػبة تاػديـ المعيومػات بعػاؿ  ػيار>(، ثػـ "55.7بنسػبة ) و ديػدة ليمواػوع. تعطػه تفاصػيؿ اثيػرة
 >(.09.0بنسبة )" استاافة عخصيات تيه  در ابير مف الثاة>(، ييي  "7.:0)

تغييػر مواتيػد تاػديـ تمثػؿ فػت  ماترحػات المبحػوثيف حػوؿ البػرام  السػياحية فػت وسػاجؿ اإلتػالـدف دهػـ   -
" بنسبة زيادة المساحة الزمنية المخصصة ليااايا والمواوتات السياحة>(، ثـ "09.6بنسبة )البرام  

 >(.5.:0" بنسبة )والمواوتات السياحيةاالهتماـ بمعاراة ال ماهير فت الااايا >(، ييي  ";.02)
 ا: نتائن التحقق من صحة الفروض رابعً 

التييفزيػوف  –)الصػحؼ  تػالـتعػرض ال م ػور لوسػاجؿ اإلدظ رت النتاج  و ود تال ة دالػة بػيف معػدؿ 
اعػػػفت الدراسػػػة تػػػف و ػػػود فػػػروؽ يات داللػػػة إحصػػػاجية بػػػيف و  ،اإلياتػػػة( وبػػػيف الػػػوتت السػػػياحت لػػػدي ـ –

المسػػػتوى  –ا ليمتغيػػػرات الديمو رافيػػػة )ال نسػػػية در ػػػات المبحػػػوثيف تيػػػه الػػػوتت السػػػياحت وفاًػػػمتوسػػػطات 
تا  تدـ و ود فػروؽ تعػزى االتعييمت( ويلؾ لصال  اإلماراتييف ويوي المؤهالت التعييمية األتيه، بينما 

 لمتغير النوع. 
ت ال م ػور فػت التعػرض ا بيف متوسطات در ات م موتػادواحت الدراسة و ود فروؽ دالة إحصاجي  و 

ا لينػػوع حيػػث تبػػيف و ػػود فػػروؽ يات داللػػة إحصػػاجية بػػيف متوسػػطات در ػػات الػػياور وفاًػػ تػػالـلوسػػاجؿ اإل
واإلناث فت التعرض ليصحؼ ويلؾ لصال  الياور مف العينة، اما تبيف و ود فروؽ يات داللة إحصاجية 

ا بػػيف و ػػود تال ػػة دالػػة إحصػػاجي  و  إلنػػاث.الػػياور واإلنػػاث فػػت التعػػرض ليتييفزيػػوف والراديػػو ويلػػؾ لصػػال  ا
تاػػ  و ػػود تال ػػة اوالتػػأثيرات النات ػػة مػػف هػػيا التعػػرض حيػػث  تػػالـمعػػدؿ تعػػرض المبحػػوثيف لوسػػاجؿ اإل

ا بيف معدؿ تعرض المبحوثيف ليصحؼ والتأثيرات المعرفية والسيواية النات ة مف هيا مو بة ودالة إحصاجي  
تاػ  و ػود السػياحت فػت دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة، امػا التعرض حوؿ مواوتات و اايا الػوتت ا

تال ة مو بة ودالة إحصاجيا بيف معدؿ تعرض المبحوثيف ليتييفزيوف والتأثيرات المعرفية والو دانية النات ة 
بينمػا دعػارت النتػاج  إلػه تػدـ و ػود تال ػة دالػة  مف هيا التعرض حػوؿ المواػوتات والااػايا السػياحية.
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السػػيواية( النات ػػة مػػف  –الو دانيػػة  –بػػيف معػػدؿ تعػػرض المبحػػوثيف ليراديػػو والتػػأثيرات )المعرفيػػة ا إحصػاجي  
 هيا التعرض حوؿ المواوتات والااايا السياحية.

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائن، أىميا:
> مف إ مالت مفػردات العينػة، وزتػت 2.2;اعفت الدراسة دف نسبة مف يار وف الصحؼ اليومية بيغت  -

> دن ػـ ياػر وف هػي  :.67> ياػر وف الصػحؼ بصػفة داجمػة، بينمػا ياػرت نسػبة 2:.:0هي  النسبة إله 
 > دف  را ت ـ ليصحؼ نادرة. 07.7، فت حيف يار دحياًناالصحؼ 

> مػف ;.85مة الصحؼ التت يارؤها المبحوثوف تينػة الدراسػة بنسػبة  ا ت الصحؼ اإلماراتية فت ماد -
>، ويتفػػػؽ يلػػػؾ مػػػع :.7>، ثػػػـ الصػػػحؼ األ نبيػػػة بنسػػػبة 52.5العينػػػة، ييي ػػػا الصػػػحؼ العربيػػػة بنسػػػبة 

طبيعة العينة التت د ريت تيي ا الدراسة الميدانية فمعظـ العينة مف الم تمع اإلماراتت والعػرر المايمػيف 
 ما ددى الرتفاع نسبة  را ة الصحؼ اإلماراتية والعربية بيف ال م ور.باإلمارات، وهو 

احتيػػت صػػحيفة الخيػػي  المراػػز األوؿ فػػت تفاػػيالت الصػػحؼ التػػت تابػػؿ تيي ػػا تينػػ  الدراسػػة، حيػػث   -
> 80.9> ممػف ياػر وف الصػحؼ، ييي ػا صػحيفة البيػاف بنسػبة 92.5بيغت نسبة تفايؿ هي  الصحيفة 

 >.;.:5بنسبة  ثـ صحيفة اإلمارات اليـو 
ا، بينما بيغت نسبة الييف يعاهدوف داثر > مف إ مالت العينة مف  ناة إله  ناتيف يومي  66.2تتابع نسبة  -

> مػف العينػة، و ػا  المنػزؿ فػت مادمػة األمػااف التػت يتػابع في ػا 08.2ا مف ثالث  نوات تييفزيونيػة يومي ػ
 الدراسة.> مف تينة 80.7المبحوثيف الااايا السياحية بنسبة 

السػػػياحية التػػػت ت ػػػـ دولػػػة > مػػػف العينػػػة دف التييفزيػػػوف  ػػػادر تيػػػه دف يعاػػػس الااػػػايا 022تػػػرى نسػػػبة  -
 ؛ مف خالؿ مف يعرا  ويتناول  مف مواوتات فت  نوات  وبرام   المختيفة بعاؿ مستمر. اإلمارات

مػػػة دسػػػبار فػػػت مػػػؿ  و ػػػت الفػػػراغ حيػػػث  ػػػا  فػػػت ماد دسػػػبار اسػػػتماع المبحػػػوثيف لإلياتػػػةتمثيػػػت دهػػػـ   -
، يييػػ  االتتيػػاد تيػػه الوسػػيية ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ  00.78ويلػػؾ بػػوزف مجػػوي بيػػ   االسػػتماع لإلياتػػة

فػػػػت المراػػػػز األوؿ اػػػػمف  معيومػػػػات تػػػػف ايفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع السػػػػاج ، و ػػػػا  االسػػػػتماع إلػػػػه 2;.00
معوف ممػػػف يسػػػت :.60 بػػػوزف مجػػػويالمواػػػوتات السػػػياحية التػػػت يسػػػتمع إلي ػػػا المبحػػػوثيف فػػػت الراديػػػو 

 ليراديو.

فت  تالـ> مف الييف ي تموف بمتابعة المواوتات والااايا السياحية تيه وساجؿ اإل022تعتمد نسبة   -
تنمية الوتت السياحت لدي ـ مف خالؿ ما يحصيوف تيي  مف هي  الوساجؿ مػف معيومػات ومعػارؼ حػوؿ 

   ااياها وما يتياون  مف برام  ومااميف  د تس ـ فت تنمية وتي ـ فعييا.

 –التييفزيوف  –)الصحؼ  تالـتعرض ال م ور لوساجؿ اإلدظ رت النتاج  و ود تال ة دالة بيف معدؿ  -
 اإلياتة( وبيف الوتت السياحت لدي ـ.

اعػػفت الدراسػػة تػػف و ػػود فػػروؽ يات داللػػة إحصػػاجية بػػيف متوسػػطات در ػػات المبحػػوثيف تيػػه الػػوتت  -
المسػػتوى التعييمػػت( ويلػػؾ لصػػال  اإلمػػاراتييف ويوي  –السػػياحت وفاػػا ليمتغيػػرات الديمو رافيػػة )ال نسػػية 

 تا  تدـ و ود فروؽ تعزى لمتغير النوع. بينما ا المؤهالت التعييمية األتيه،
ا بػيف متوسػطات در ػات م موتػات ال م ػور فػت التعػرض الدراسة و ػود فػروؽ دالػة إحصػاجي   دواحت -

ا لينوع حيػث تبػيف و ػود فػروؽ يات داللػة إحصػاجية بػيف متوسػطات در ػات الػياور وفاً  تالـلوساجؿ اإل
واإلنػػػاث فػػػت التعػػػرض ليصػػػحؼ ويلػػػؾ لصػػػال  الػػػياور مػػػف العينػػػة، امػػػا تبػػػيف و ػػػود فػػػروؽ يات داللػػػة 

 الياور واإلناث فت التعرض ليتييفزيوف والراديو ويلؾ لصال  اإلناث. إحصاجية
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والتػػأثيرات النات ػػة مػػف هػػيا  تػػالـا بػػيف معػػدؿ تعػػرض المبحػػوثيف لوسػػاجؿ اإلو ػػود تال ػػة دالػػة إحصػػاجي   -
ا بػػػيف معػػػدؿ تعػػػرض المبحػػػوثيف ليصػػػحؼ تاػػػ  و ػػػود تال ػػػة مو بػػػة ودالػػػة إحصػػػاجي  ، حيػػػث االتعػػػرض

ة والسػػيواية النات ػػة مػػف هػػيا التعػػرض حػػوؿ مواػػوتات و اػػايا الػػوتت السػػياحت فػػت والتػػأثيرات المعرفيػػ
ا بػػػيف معػػػدؿ تعػػػرض تاػػػ  و ػػػود تال ػػػة مو بػػػة ودالػػػة إحصػػػاجي  امػػػا ا دولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة،

المبحوثيف ليتييفزيوف والتأثيرات المعرفية والو دانية النات ة مف هيا التعرض حوؿ المواوتات والااايا 
 سياحية.ال
ا بػػػيف معػػػدؿ تعػػػرض المبحػػػوثيف ليراديػػػو بينمػػػا دعػػػارت النتػػػاج  إلػػػه تػػػدـ و ػػػود تال ػػػة دالػػػة إحصػػػاجي   -  

السػػيواية( النات ػػة مػػف هػػيا التعػػرض حػػوؿ المواػػوتات والااػػايا  –الو دانيػػة  –المعرفيػػة والتػػأثيرات )
 السياحية.

* * * 
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 (.0228ادؽ،  ير منعورة ) امعة حيواف: ايية السياحية والفن

(45( Husain, Tarentu , Promotional Strategies of Tourism Industry in Uttaranchal , State of 

India (New Delhi , Jamia Millia Islamia , Department of Commerce & Business Studies, 

India, 2007). 

دراسة تطبياية تيه تينة مف المؤسسات  :( سمية دحمد، دور التخطيط فت إدارة العال ات العامة بالمؤسسات السياحية68)
 (.;022 نور الوادي: ايية اآلدار،   ير منعورة ) امعة ،رسالة ماجستيرالسياحية بال ييـ  نور الصعيد، 

 ة، ػز  ،دراسة وصفية تحييييػة :( تابد زهير، الراا الوظيفت لدى العامييف فت العال ات العامة السياحية فت  طاع  ز 69)
 هػػػ يوليػػو 0650، الم يػػد الثػػانت، العػػدد الثػػانت، ر ػػر المجمــة العمميــة لكميــة اإلعــالم ييػػة اإلتػػالـ، امعػػة األ صػػه، ا

0202.) 

(48  ( Fateme Tohidy Ardahaey, and Elahe Haydaryzadeh, Factors Affecting the 

Development of Tourism Industry in Iran )Iran Islamic Azad University: Science and 

Research branch, June 2010). 

 0طتصػػميـ وتنفيػػي اسػػتطالتات بحػػوث اإلتػػالـ والػػردي العػػاـ: األسػػس النظريػػة والنمػػايج التطبيايػػة،  ،تػػاطؼ العبػػد (;6) 
 . 000،  ص(0220، لااهرة: دار الفار العربت)ا

 :دسما  المحاميف
 .همت حسف الساا دستاي ورجيس  سـ اإلتالـ والعال ات العامة بال امعة األهيية د. د. -

 .سامية دحمد رزؽ دستاي باسـ اإلتالـ والعال ات العامة بال امعة األهيية د. د. -

 .دستاي مساتد باسـ اإلتالـ والعال ات العامة بال امعة األهيية محمد خير بنت دومت د. -
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 . 022، ص (6:;0، )الاويت: ماتبة الفالح الدراسة الميدانيةأضواء عمى ، ناصر ثابت  (72)
 امعػة  ،المجمة المصرية لبحوث االتصالالصدؽ والثبات فت استماراتت االستاصا  وتحييؿ الماموف،  ( سيوى إماـ،70)

 .07ص ،;:;0ايية اإلتالـ، العدد األوؿ،  ،الااهرة
  

*       *        * 
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subjects listened to tourist researchers in radio 41.8, of those who listen to 

the radio. 

- 100% of those who care to follow up issues and tourism issues to the media 

in the development of awareness of tourism have through what they get from 

these means of information and knowledge about issues and what they 

receive from the programs and the content may contribute to the 

development of their awareness effectively. 

- The results showed a correlation between the rate of public exposure to the 

media (newspapers - television - radio) and tourism awareness  

 - The study revealed significant differences between the averages of the 

researchers on the degree of awareness of tourism, according to the 

demographic variables (nationality - level of education)  

 - The study showed significant differences between the average degrees of 

groups of public exposure to the media, in the average scores of male and 

female in the exposure of the prickly for the benefit of the male sample, as 

shown by the presence of statistically significant differences males and 

females in exposure television, radio and in the interest of female. 

- A significant differences between the rate of exposure of respondents to the 

media and the effects of this exposure, there is a positive relationship and 

function between the rate of exposure researchers to newspapers and 

influences cognitive and behavioral resulting from this exposure on topics 

and issues of awareness of tourism in the United Arab Emirates, and positive 

relationship and statistically significant between the rate of exposure to 

television researchers and cognitive and emotional and behavioral affects. 

 - While the results indicate that there was no statistically significant 

relationship between the rate of exposure to the radio researchers and 

cognitive and emotional and behavioral affects. 

- The study recommended the need to increase the space of time materials and 

contents tourism through various media, and the need for increased attention 

to tourism publications and take care of technically in an attractive design. 
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Abstract  

     The Research  investigated patterns and habits of the public in the 

United Arab Emirates to Mass Media (newspapers, radio, satellite channels) and 

to identify the degree of subjects tourist viewing messages, media, and the 

impact of this attention on their awareness of tourism. And also to identify the 

relation between variables and their tourism awareness. 

The study used survey methodology on a sample of (400) of the citizens and 

residents of the United Arab Emirates in the areas of (Dubai, Abu Dhabi, 

Sharjah, Al Ain), data were collected in this through questionnaire instrument  

The study found a range of results, the most important:  

- the exposure of UAE newspapers was 63.9% of the sample, Arab press 

30.3%, and foreign newspapers by 5.8%, in line with the nature of the 

sample studied field Most of the sample of UAE society and the Arabs and 

residents of the UAE and Arab residents of the UAE, which led to the high 

proportion of reading rates. 

- The study revealed that the percentage of read the newspapers daily 

amounted to 90.00% of the total sample, and distributed this percentage to 

28.80% read newspapers on a permanent basis, while the proportion of 

45.8% reported that they read the newspapers occasionally, while 15.5% rare 

- Al-Khaleej newspaper Occupied the first place in the preferences that accept 

the same study, where the percentage of preference for this newspaper 

70.3% of those who read newspapers, the newspaper and 61.7% United Arab 

Emirates newspaper, the daily rate of 38.9%. 

- up to 44.0% of the total sample watched two channels every day, while the 

percentage who watch more than three channels of television per day 26.0% 

of the sample, and came home on top of the places where researchers pursue 

tourism issues by 61.5% of the study sample 

- 100% of the respondents said that the TV is able to reflect the tourism issues 

that were the United Arab Emirates; through and presented by the intake of 

the subjects in the different channels and programs on an ongoing basis. 

 -The most important causes of hearing researchers to broadcast to fill leisure 

time, with rate 12.56, familiarity with the means and the weight 11.90, to 

listen to information on how to deal with tourist in the first place within the 
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