
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

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

  

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

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

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

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

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

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

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 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                                  

        

  

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

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

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

  

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

  

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

 
  

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

      

  

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

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

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

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 يغرم يٍ سعانح انًاجغرٍش انخاصح، ٔانثحس تجايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍاكهٍح اإلػالو يذسط يغاػذ تمغى انؼاللاخ انؼايح ٔاإلػالٌ فً 

 .4102، جايؼح حهٕاٌ ،" ، كهٍح اَدابانؼايح دساعح ػهى انًضًٌٕ ٔانجًٕٓس انؼاللاخ فاػهٍح يطثٕػاخ" :تؼُٕاٌتانثاحصح      

 ، يذسط تمغى اإلػالو كهٍحانماضً كًال يحًذ/ د - جايؼح انماْشج –سئٍظ لغى انؼاللاخ انؼايح ٔاإلػالٌ  ٌٕعف يحًٕد/  د.أ ذحد اششاف:    

 حهٕاٌ. جايؼح - اَداب     
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 دراسة تطبيقية على اجلمهور - العامة العالقات مطبوعات فاعلية
 

 صقر علً الرحمن عبد رلى                                                                   
                                                                ehappop13@yahoo.com 

 جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا                                                                                                        
      

ىىىى:خصلمال
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فاعمية مطبوعات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية      

واستخدمت المنيج  .Descriptive Studiesوالخاصة، تعد ىذه الدراسة من نوعية الدراسات الوصفية 
             مفردة  032المسحي لعينة من العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر وعددىم 

إدارة  -إدارة وسطى-إدارة عميا -فئات العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية في ىذه الدراسة)
استخدمت الدراسة صحيفة  م1/0228 – م1/0227دنيا( واختيرت عينة عمدية في الفترة الزمنية من 

 االستقصاء كأداة لجمع البيانات.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:  

أثبتت النتائج أن مطبوعات العالقات العامة تساىم في زيادة معرفة الجميور بالمنظمة  وساىم في      
ا بمينة الموظف، ولكن ال تتأثر بعمر وتتأثر أيضً في إبراز دور المنظمة تتأثر بالمستوى التعميمي 

. كما ان مطبوعات العالقات العامة ال يمكن ىأو أنث االموظف وأيضًا ال تتأثر بنوع الموظف سواء ذكرً 
 االستغناء عنيا كما تساىم في حل الشائعات حول المنظمة

 .الجميور الخارجي –اخمي الجميور الد –مطبوعات العالقات العامة  ميةفاع الكممات المفتاحية: 
 

ىمقدمة:ى
حتمت العالقات العامة مكانة متميزة في الفكر اإلداري الحديث، وأصبحت أحد أىم وظائف اإلدارة، وأنعكس ا     

اإلدراك المتزايد ألىمية العالقات العامة في شكل اإلدارات المتخصصة في المنظمات والييئات والشركات 
   .(1)ميام العالقات العامة ووظائفياوالمؤسسات التي تقوم بأداء 

ودخمت مينة العالقات العامة مجاالت تطبيقية عديدة في المجتمع المعاصر، كما أن الحكومات الديمقراطية      
تسعى إلى التعرف عمى رغبات الجميور وكسب ثقتو وتأييده، ألنو ىو الذي سيقوم بتنفيذ السياسات التي ترسميا 

نت رغباتيم وزادت العالقات االعتمادية بين وعمييا يتوقف زواليا أو بقائيا، فمقد تشابكت مصالح الناس وتباي
المنظمات، كما زادت قوة الرأي العام وأصبحت الحاجة ممحة لفيم دوافع ومطالب األفراد والجماعات واضحى كسب 
تأييد وتعاون وثقة اآلخرين عن طريق االقناع جزءًا من العمل اليومي لممدير في أي نوع من أنواع المنظمات، سواء 

عية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية إذ أدركت ىذه المؤسسات أنيا ال يمكن أن تحقق نجاحًا إذا عزلت كانت اجتما
ميمة إقامة عالقات طيبة بين منشأة  –نفسيا عنو، ومن ىنا نشأت الحاجة في عصرنا الحالي إلى إسناد ىذه الميمة 

ارة العالقات العامة في الوزرات عمى أشخاص متخصصين في ىذه الناحية، وبذلك أنشئت إد –وجميورىا 
 (0)والمؤسسات المختمفة ، والتي أصبحت من ضروريات وقتنا الحاضر. 
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ويسعى االتصال إلى رفع الروح المعنوية لمعاممين داخل المنشآت والمنظمات وتحسين الصورة الذىنية ليا،      
ة، وصحف ومجالت العاممين، والمنشورات، وتتنوع وسائل االتصال، فيناك الوسائل المطبوعة مثل خطابات اإلدار 

والتقارير السنوية المالية واإلدارية، والكتب والكتيبات والنشرات وغيرىا، وىي األكثر شيوعًا في مخاطبة الجميور 
 . (3) التي تستخدميا األدواتالداخمي أو الجميور الخارجي ومن أىم 

وأشكاليا بالرغم من وجود مبادئ أساسية ينبغي أن تسري  وتتميز مطبوعات العالقات العامة بتنوع مضمونيا     
الدراسة لتمقي  تعمى كل مطبوعاتيا لكي تؤدي وظيفتيا كوسيمة اتصال فعالة بين المنظمة وجميورىا ومن ىنا جاء

  الضوء عمى فعالية مطبوعات العالقات العامة في المؤسسات. 
 

ىمذكلةىالدرادةىوتداؤالتها:ى
الدراسووة فووي التعوورف عمووى فاعميووة مطبوعووات العالقووات العامووة فووي المنظمووات فقوود أسووفرت أغمووب تتبمووور مشووكمة       

دراسووة غووادة   (5)(، م0221ودراسووة منووى صووبحي، )( 4)(م0222دراسووة نبيوول العطووار ) :السووابقة مثوول اتنتووائج الدراسوو
دراسوووة أمنيوووة  ( 8) ( م0223)ودراسوووة سوووالم تبووووك، (  7) (م0223)ىودراسوووة عبووود الصوووادق حسووون(  6) (.م0221)فووواروق 

 ( 11) م(0224)دراسووة فووؤاد عمووي حسووين سووعدان، (  12) (،م0220) Doyleدراسووة  ( 9) (م0220جعفوور عبوود الراضووي )
ودراسوووة  بسووونت عبووود (  13) (،م0226)  Julie Mackenzie دراسوووة(  10) (م0223ودراسوووة حمووودي عبووود الحوووافظ )

ودراسوة حمود  ( 16) (م0213محمود عبود الناصور) ودراسة(  15) (م0228ودراسة حاتم عاطف،)(   14) (م0228المحسن،)
وبووووالرغم موووون أىميووووة ىووووذه المطبوعووووات وضووووروريتيا فمووووم تبوووورز ىووووذه الدراسووووات السووووابقة أىميووووة  ( 17) (م0217راشوووود  )

 ن تبدأ من حيث انتيي اآلخرون. أالمطبوعات بشكل واضح وىذا ما أثار انتباه الباحثة لتمك الفكرة و 
اسة الحالية اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى فعالية مطبوعات العالقات العامة ؟ حاولت الدر       

 والذي يتفرع منو األسئمة الفرعية التالية: 
 ما مدى تعرض جميور الدراسة لمطبوعات العالقات العامة؟  -1

 ما مدى ما يقدمو مضمون المطبوعة من مستوى معمومات ومستوى معرفة واتجاه وسموك ؟!  -0

ى:ىالدرادةأهدافىى
 تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فاعمية مطبوعات العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.     

   والذي يتفرع منه األهداف التالية:

 الجميور الداخمي ليذه المطبوعات.التعرف عمى أسباب تعرض  -1

التعرف عمى حاجة الجميور الداخمي الفعمية من المضامين اإلعالمية داخل مطبوعات العالقات العامة  -0
 ومدى تأثير تمك المطبوعات عمى ىذا الجميور. 

ىأهموةىالدرادة:ى
العاممين سبة لمجميور الداخمي "لعامة بالنتتمثل أىمية الدراسة في التعرف عمى أىمية مطبوعات العالقات ا      

 داخل المنظمات " في القطاعين العام والخاص ومدى فيمو منيا ومدى فاعمية تمك المطبوعات. 
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  :الدرادةنوعى
. وتستخدم الدراسات الوصفية في Descriptive Studiesتعد ىذه الدراسة من نوعية الدراسات الوصفية       

بحوث اإلعالم لغرض الوصف المجرد والمقارن لألفراد والجماعات واألحداث وكذلك في وصف الدوافع والحاجات 
 والتفضيل. 

ىمنهجىالدرادة:ىى
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج المسحي لعينة من العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر       

بيدف قياس فاعمية المطبوعات التي تصدرىا إدارات العالقات العامة ومعرفة المتغيرات الوسيطة التي تمعب دوًرا 
 أساسًيا في ىذه الفاعمية.

ىمجتمعىالدرادة:
أجريت ىذه الدراسة عمى مجتمع العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي يشترط بيا وجود إنتاج       

القات العامة، وأن تكون ىذه المطبوعات موجية لجميور العاممين، سواء كانت موجية لمجميور الخارجي مطبوع لمع
 أيضًا في بعض المنظمات، أو موجية لجميور العاممين فقط 

 حجمىالعونةىوأدلوبىاختوارها:
مفردة من العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية في  032تجرى ىذه الدراسة عمى عينة قواميا        

إدارة  -إدارة وسطى-إدارة عميا -مصر،) فئات العاممين في المنظمات الحكومية وغير الحكومية في ىذه الدراسة
 – م1/0227الدراسة وقد كانت الفترة الزمنية من دنيا( وقد كانت العينة العمدية ىي األسموب المالئم الختيار عينة 

وذلك لعمل حصر شامل عمى جميع أنواع المطبوعات والدوريات التي تصدرىا إدارات العالقات العامة  م1/0228
 سواء شيرية، دورية، نصف سنوية، وفصمية.

 أدواتىالدرادة:
 استخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء لجمع البيانات.  

 :ىReliabilityثباتىالقواسى

%، وىي 90% من عينة الدراسة، وثبت وجود معامل ثبات عالي بمغ 15تم اختبار الثبات بإجراء اختبار بعدي      
نسبة عالية في ضوء أن أغمب أسئمة االستمارة تعبر عن آراء واتجاىات، ومعرفة وسموك، وىي مجاالت سريعة 

 اس لمتطبيق.التغيير، وبفضل ىذه النتيجة تأكدت صالحية المقي
 :ىValidityصدقىالمقواسى

ويقصد بصدق المقياس أن يكون قادًرا عمى قياس ما استيدف قياسو ولمتأكد من صدق القياس مرت االستمارة      
 (18)بالخطوات اآلتية:

التحديد الدقيق ألبعاد وأىداف وتساؤالت الدراسة، وتموضع مجموعة من األسئمة المغمقة والمغمقة المفتوحة  -1
 والمفتوحة المغمقة لتغطية أبعاد الدراسة بشكل دقيق.

 تم عرض االستمارة عمى المحكمين. -0

 % من المبحوثيين.15االختبار القبمي لعينة قدرىا  -3
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ىتوزوعىالعونة:
 (1جدول رقم )

 لعٌنة وفق مستوٌاتهم اإلدارٌةع اتنوعت الجهات محل الدراسة من حٌث طبٌعتها، ومن حٌث تقسٌم المستوٌات اإلدارٌة والجدول التالً ٌوضح توزٌ

 المستوى اإلداري لمموظف
  جيات الدراسة

إدارة  إدارة عميا
 وسطى

 المجموع إدارة دنيا

 25 5 16 4 البنك األهلً

 8 1 5 2 بنك بركلٌز

 23 6 12 5 شركة سٌد لألدوٌة

 29 7 15 7 شركة مصر الجدٌدة لإلسكان والتعمٌر

 19 6 11 3 وزارة الزراعة

 21 4 13 3 ٌلوبٌدجز مصر المحدودةشركة 

 25 5 15 5 شركة المقاولون العرب 

 15 3 8 4 شركة األهلً للتنمٌة العقارٌة

 25 12 11 2 مصلحة الضرائب المصرٌة

 21 5 11 5 الشركة المتحدة للبرمجٌات

 GMC 6 9 6 21شركة 

 231 61 124 46 المجموع

اإلداري لمموظف وفق الدرجة الوظيفية لمموظف عمى األسس وقد تم تقسيم العاممين عمى أساس المستوى  -4
 اآلتية:

 وكيل أول الوزارة )رئيس قطاعات(. –وكيل وزوارة )رئيس قطاع(  –اإلدارة العميا: مدير عام  -5
 مدير إدارة. –الدرجة األولى  –الدرجة الثانية  –اإلدارة الوسطى: الدرجة الثالثة  -6
 الدرجة الرابعة. –مسئولو األمن  – ةالسعا 2الدرجة الدنيا: العمال -7
 أما البنوك فيي تتبع أيًضا تقسيًما خاًصا: -8
 رئيس قسم. –إدارة عميا: مدير فرع  -9

 مصرفي ج –مصرفي ب  –إدارة وسطى: مصرفي أ  -12
 ةسعا -مسئولو أمن  –إدارة دنيا: عمال -11     

 (2جدول رقم )
 العامة فً زٌادة معرفتك بالمنظمةالعالقة بٌن نوع الموظف ومساهمة مطبوعات العالقات 

 هل ساهمت مطبوعات العالقات العامة في زيادة معرفتك بالمنظمة *النوع 
 النوع 

 اإلجمالي
 أنثى  ذكر 

 % 2425 % 3228 % 21 دائما 

 % 6729 % 5728 % 7323 أحٌانا

 % 726 % 924 % 627 ال

 % 111 % 111 % 111 اإلجمالً 

ا تساىم مطبوعات العالقات العامة % أحيانً  67.9السابق أن: جاءت المرتبة األولى بنسبة  يتضح من الجدول      
% ال تساىم مطبوعات العالقات العامة في  7.6ا نسبة ا وأخيرً % دائمً  04.5في زيادة معرفتك بالمنظمة ثم نسبة 

ا % دائمً  02تساىم، ونسبة  ا% أحيانً  73.3: جاءت أعمى نسبة فتك بالمنظمة، من حيث النوع: ذكرزيادة معر 
ا % دائمً  30.8، ونسبة ا تساىم% أحيانً  57.8: جاءت أعمى نسبة % ال تساىم ، أنثى 6.7م ، ونسبة تساى
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لمعالقة بين  نوع الموظف ومساىمة مطبوعات  0% ال تساىم، وباستخدام اختبار كا 9.4ا نسبة وأخيرً  ،تساىم
، ومستوى 0رية = ،  ودرجات الح 4.684= 0ت قيمة  جاءت قيمة كاالعالقات العامة في معرفتك بالمنظمة  جاء

فيذا يدل عمى عدم وجود عالقة بين المتغيرين أي  2.25، وحيث أن مستوى المعنوية أكبر من 2.296المعنوية =
 أن  الموظف ال يؤثر عمى نوع مساىمة مطبوعات العالقات العامة في معرفتك بالمنظمة.  

 (3جدول رقم )
 بٌن المستوى التعلٌمً ومساهمة مطبوعات العالقات العامة فً زٌادة معرفتك بالمنظمة العالقة

هل ساهمت مطبوعات 
العالقات العامة في زيادة 
معرفتك بالمنظمة 
 *المستوى  التعميمي 

 المستوى التعميمي 

يقرأ بدون  اإلجمالي
 شيادة 

 فوق جامعي  جامعي  دبموم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي 

 % 2622 % 2728 % 2921 % 1826 - % 6627 - %   111 دائما 

 % 66 % 6627 % 6224 % 7627 % 75 % 3323 %   111 - أحٌانا

 % 724 % 526 % 825 % 427 % 25 - - - ال 

 % 111 % 111 % 111 % 111  %111 % 111 %  111 %   111 اإلجمالً 

تساىم مطبوعات العالقات العامة في زيادة  ا% أحيانً  66األولى بنسبة يتضح من الجدول السابق أن: جاءت المرتبة 
% ال تساىم مطبوعات العالقات العامة في  7.4% دائما تساىم وأخيرا نسبة  06.6معرفتك بالمنظمة تمييا نسبة 

بوعات % دائما  تساىم مط122: بنسبة بدون شيادة زيادة معرفتك بالمنظمة، من حيث المستوى التعميمي: يقرأ
ي % أحيانا تساىم مطبوعات العالقات العامة ف122: بنسبة زيادة معرفتك بالمنظمة، ابتدائي العالقات العامة في

 75% أحيانا تساىم، ثانوي: نسبة  33.3% دائما تساىم، ونسبة  66.7: بنسبة زيادة معرفتك بالمنظمة، إعدادي
  .% ال تساىم 05، ونسبة ا تساىم% أحيان

  .ا تساىم% دائمً  4.7ا تساىم ونسبة % دائمً  18.6، ونسبة % أحياًنا تساىم 76.7 بموم: نسبةد -

  .% ال تساىم 8.5، ونسبة ا تساىم% دائمً  09.1، ونسبة % أحياًنا تساىم 60.4امعي: نسبة ج -

% ال تسووواىم،  5.6ا تسووواىم، ونسوووبة % دائًمووو 07.8، ونسوووبة ا تسووواىم% أحياًنووو 66.7: نسوووبة فووووق جوووامعي -
لمعالقووة بووين المسووتوى التعميمووي لمموظووف ومسوواىمة مطبوعووات العالقووات العامووة فووي  0اختبووار كووا وباسووتخدام

، ومستوى المعنوية = 10، ودرجات الحرية = 10.120= 0معرفتك بالمنظمة  جاءت قيمة  جاءت قيمة كا
أي أن   فيذا يدل عمى عدم وجود عالقة بين المتغيرين 2.25، وحيث أن مستوى المعنوية أكبر من 2.438

 .بالمنظمة والمستوى التعميمي لمموظف ال يؤثر عمى مساىمة مطبوعات العالقات العامة في معرفت
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 (4جدول رقم) 
 العالقة بٌن مهنة الموظف ومساهمة مطبوعات العالقات العامة فً زٌادة معرفتك بالمنظمة

هل ساهمت 
مطبوعات العالقات 
العامة في زيادة 
معرفتك بالمنظمة 

 *المهنة

 المهنة 

 اإلجمالي
موظف قطاع  موظف حكومي

 خاص
 أخرى تذكر فني عامل

 % 27 % 3323 % 1121 % 31 % 3127 % 2621 دائما

 % 6621 % 51 % 7728 % 71 % 5827 % 6926 أحٌانا

 % 629 %1627 % 1121 - % 925 % 423 ال 

 % 111 % 111 % 111 % 111 % 111 % 111 اإلجمالً 

ا تساىم مطبوعات العالقات العامة في زيادة % أحيانً  66.1يتضح من الجدول السابق أن:  جاءت أعمى نسبة      
% ال تساىم مطبوعات العالقات العامة في  6.9ا نسبة % دائما تساىم ثم اخيرً 07معرفتك بالمنظمة ثم تمييا نسبة 

 :بالمنظمة، من حيث المينةزيادة معرفتك 

% ال تسواىم،  4.3ا تسواىم ونسوبة % دائًمو 06.1، ونسوبة ا تسواىم% أحياًنو 69.9موظف حكومي : نسبة  -
% ال  9.5، ونسووبة ا تسوواىم% دائًموو 31.7، ونسووبة % أحياًنووا تسوواىم 58.7خوواص : نسووبة  موظووف قطوواع

 ا تساىم % دائمً  32ا تساىم والنسبة الباقية % أحيانً  72تساىم،  عامل : نسبة 

 % ال تساىم.  11.1، ونسبة % دائًما تساىم11، ساىم% أحياًنا ت 77.8فني : نسبة  -

 % ال تساىم 16.7، ونسبة % دائًما تساىم33.3، ونسبة أحياًنا تساىم % 52أخرى : نسبة  -

لمعالقة بين مينة الموظف ومساىمة مطبوعات العالقات العامة في معرفتك بالمنظمة   0وباستخدام اختبار كا -
، وحيووث أن  2.519، ومسووتوى المعنويووة =8، ودرجووات الحريووة =  7.165=0جوواءت قيمووة  جوواءت قيمووة كووا

فيوذا يودل عموى عودم وجوود عالقوة بوين المتغيورين أي أن مينوة الموظوف ال  2.25مستوى المعنوية أكبر من 
 عمى مساىمة مطبوعات العالقات العامة في معرفتك بالمنظمة.   تؤثر

 (5جدول رقم )
 المطبوعات الشائعات التً قد تظهر أحٌانا حول المنظمة 2العالقة بٌن عمر الموظف ومعالجة 

هل ساهمت 
مطبوعات العالقات 
العامة في زيادة 
 معرفتك بالمنظمة

 العمر

حتى  16من  اإلجمالي
 سنة02

 32حتى  01من 
 سنة

حتى  31من 
 سنة 42

حتى  41من 
 سنة 52

حتى  51من 
 سنة 62

 %1326 %1125 %622 %1824 %1428 - موافق

 %7626 %7829 %8725 %7325 %7228 %111 محاٌد

 %928 %1125 %622 %822 %1223 - معارض

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 -من الجدول السابق اتضح اآلتي :
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 ا حوول المنظموة ثوما تعالج المطبوعات الشائعات التوي قود تظيور أحياًنو%  أحيانً  76.6جاءت المرتبة األولي بنسبة -
التوي قود تظيور أحياًنوا حوول % ال تعوالج المطبوعوات الشوائعات  9.8ا نسوبة وأخيرً  ،ا تعالج%  دائمً  13.6تمييا نسبة 

 .المنظمة
ا حوول التوي قود تظيور أحياًنوا تعوالج المطبوعوات الشوائعات % أحياًنو 122سونة :بنسوبة  16:02: مون من حيث العمور

ا حووول المنظمووة ثووم حياًنووأالمطبوعووات الشووائعات التووي قوود تظيوور  ا تعووالج% أحياًنوو 70.8سوونة  01:32كووم -. المنظمووة
 .% ال تعالج 8.0ا نسبة وأخيرً  ا تعالج%  دائمً  18.4نسبة 
ا حووول ا تعووالج المطبوعووات الشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو% أحياًنوو 87.5جوواءت أعمووي نسووبة  سوونة : 52:41موون 

 .تعالج%  ال  6.0ا تعالج نسبة ائمً % د 6.0المنظمة ثم نسبة 
منظمة ثم ا ال%  أحيانا تعالج المطبوعات الشائعات التي قد تظير أحيانً  78.9سنة :جاءت أعمي نسبة  62:51من 

لمعالقووة بووين عموور الموظووف ومعالجووة  0% ال تعووالج وباسووتخدام اختبووار كووا 12.5نسووبة  ،ا تعووالج% دائًموو 12.5نسووب 
،ومسوتوي 8ودرجوات الحريوة = ،5.244=0المنظموة جواءت قيموة كواا حوول المطبوعات لمشائعات التي قد تظيور أحياًنو

دل عمي عدم وجوود عالقوة بوين المتغيورين أي يفيذا  ،2.25وحيث أن مستوي المعنوية أكبر من  ،2.753المعنوية =
 .التي قد تظير أحياًنا حول المنظمةأن عمر الموظف ال يؤثر عمي معالجة المطبوعات لمشائعات 
 (6جدول رقم )

 قة بٌن نوع الموظف ومعالجة المطبوعات الشائعات التً قد تظهر أحٌانا حول المنظمةالعال

هللل تعللالج المطبوعللات ال للائعات التللي قللد تظهللر 
 أحيانا حول المنظمة

 النوع 
 اإلجمالي

 أنثى  ذكر 
 %1427 %1129 %1627 موافق

 %7525 %75 %7528 محاٌد

 %928 %1421 %725 معارض

 %  111 %  111 %  111 اإلجمالً

 من الجدول السابق اتضح اآلتي :
ا حوول المنظموة ثوم ا تعالج المطبوعات الشائعات التوي قود تظيور أحياًنو% أحيانً  75.5جاءت المرتبة األولي بنسبة  -

التوووي قووود تظيووور أحياًنوووا حوووول %  ال تعوووالج المطبوعوووات الشوووائعات  9.8ا نسوووبة ا تعوووالج وأخيووورً % دائًمووو 14.7نسوووبة 
 .المنظمة

ا حوول ا تعوالج المطبوعوات الشوائعات التوي قود تظيور أحياًنو% أحياًنو 75.8جاءت أعمي نسبة  :حيث النوع : ذكر من
 .% ال تعالج 7.5عالج وأخيًرا نسبة % ت 16.7المنظمة ثم نسبة 

ا حووول المنظمووة ثووم نسووبة ا تعووالج المطبوعووات الشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو% أحياًنوو 75جوواءت أعمووي نسووبة  :أنثووي
 .%  دائًما تعالج 12.9وأخيًرا نسبة %  ال تعالج  14.1
ا حول المنظم لمعالقة بين نوع الموظف ومعالجة المطبوعات لمشائعات التي قد تظير أحيانً  0وباستخدام اختبار كا    

ي المعنويوة أكبور مون وحيوث أن مسوتو  ،2.052ومسوتوي المعنويوة = ،0لحريوة =ودرجوات ا ،0.775=0جاءت قيمة كا
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فيذا يدل عمي عدم وجود عالقة بين المتغيرين أي أن نووع الموظفوة سوواء ذكور أو أنثوي ال يوؤثر عموي معالجوة  2.25
 .ا حول المنظمةالمطبوعات لمشائعات التي قد تظير أحيانً 

 (7جدول رقم )
 تظهر أحٌاناً حول المنظمة  العالقة بٌن المستوى التعلٌمً للموظف ومعالجة المطبوعات للشائعات التً قد

هللللللل تعللللللالج المطبوعللللللات 
ال لللائعات التلللي قلللد تظهلللر 

 أحيانا حول المنظمة

 المستوى التعميمي
بقووووووووووووورأ بووووووووووووودون  اإلجمالي

 فوق جامعي  جامعي  دبموم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  شيادة 

 1424 1121 1622 923 - 6627 - - موافق

 7621 7728 7128 86 %  111 %  3323 %  111 %  111 محاٌد

 926 1121 12 427 - - - - معارض

 %  111 %  111 %  111 %  111  %111 %  111 %  111 %  111 اإلجمالً

 من الجدول السابق اتضح اآلتي:
ا تعوالج المطبوعوات الشوائعات التوي قود تظيور أحيانوا حوول المنظموة ثوم % أحياًنو 76.1جاءت المرتبة األولي بنسبة -

% ال تعوووالج المطبوعوووات الشوووائعات التوووي قووود تظيووور أحيانوووا حوووول  9.6ا نسوووبة وأخيووورً  ،ادائًمووو%  تعوووالج  14.4نسوووبة 
 المنظمة.  

ظيوور ا تعووالج المطبوعووات الشووائعات التووي قوود ت% أحياًنوو122بنسووبة  :سووتوى  التعميمووي: يقوورأ بوودون شوويادةموون حيووث الم
ظير أحياًنا حول المنظمة. لشائعات التي قد تا تعالج المطبوعات ا% أحيانً 122بنسبة  :أحياًنا حول المنظمة. ابتدائي

ا حووول الموونظم والنسووبة ا تعووالج المطبوعووات الشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو%  دائًموو 66.7نجوود أن نسووبة  :إعوودادي
ا حول ا تعالج المطبوعات الشائعات التي قد تظير أحيانً % أحيانً  122ا تعالج . ثانوي :بنسبة % أحيانً  33.3الباقية 
نظموة ا تعالج المطبوعات الشوائعات التوي قود تظيور أحيانوًا حوول الم% أحيانً  86ة . دبموم :جاءت أعمي نسبة المنظم

ا تعوووالج %  أحياًنووو 71.8جووواءت أعموووي نسوووبة  :% ال تعوووالج .جوووامعي 4.7ونسوووبة  ،%  دائًموووا تعوووالج 9.3ثوووم نسوووبة 
ال تعوالج %  10ونسوبة  ا تعوالج،%  دائًمو 16.0ا حوول المنظموة ثوم نسوبة المطبوعات الشائعات التي قد تظير أحياًنو

ا حوول المنظموة ثوم ا تعالج المطبوعات الشائعات التي تظير أحياًنو%  أحيانً  77.8جاءت أعمي نسبة  :.فوق جامعي
لمعالقة بين المستوى  التعميمي لمموظف  0. وباستخدام اختبار كاال تعالج 11.1ا تعالج ،ونسبة ائمً %  د 11.1نسبة 

، ودرجووات الحريووة 110.793=0كووا ا حووول المنظمووة جوواءت قيمووةومعووالج المطبوعووات لمشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو
فيوذا يودل عموي عودم وجوود عالقوة  ،2.25وحيوث أن مسوتوي المعنويوة أكبور مون  ،2.384ومستوي المعنويوة = ،10=

التوي قود تظيور أحياًنوا التعميموي لمموظوف ال يوؤثر عموي معالجوة المطبوعوات لمشوائعات بين المتغيرين أي أن المسوتوى 
 .حول المنظمة
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 (8جدول رقم )
 العالقة بٌن مهنة الموظف ومعالجة المطبوعات للشائعات التً قد تظهر أحٌاناً حول المنظمة 

هل تعالج المطبوعات 
ال ائعات التي قد تظهر 
 أحيانا حول المنظمة

 المهنة
 اإلجمالي

 أخرى تذكر فني عامل موظف قطاع خاص موظف حكومي

 %1428 %1627 %526 %11 %1423 %1724 موافق

 %7527 %8323 %8323 %91 %73 %7329 محاٌد

 %925 - %1121 - %1227 %827 معارض

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

ا تعوالج المطبوعوات الشووائعات %  أحياًنوو 75.7األولوي بنسوبة  المرتبووةمون الجودول السوابق اتضووح اآلتوي: جواءت      
%  ال تعوالج المطبوعوات  9.5ا نسوبة ا تعوالج وأخيورً % دائًمو 14.8التي قد تظير أحيانا حول المنظمة ثم تمييا نسبة 

  .ا حول المنظمةالشائعات التي قد تظير أحيانً 
ا تعالج المطبوعات الشوائعات التوي قود تظيور يانً % أح 73.9جاءت أعمي نسبة  :موظف حكوميمن حيث المينة، -

 %  ال تعالج . 8.7ا نسبة ا تعالج وأخيرً % دائمً  17.4ا حول المنظمة ثم تمييا نسبة أحيانً 
ا حووول ا تعووالج المطبوعووات الشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو% أحياًنوو 73جوواءت أعمووي نسووبة  :موظووف قطوواع خوواص

  .% ال تعالج 10.7ا نسبة وأخيرً  ،ا تعالج% دائمً  14.3المنظمة ثم تمييا نسبة 
ا % دائًمو 12ونسوبة  ،ا حوول المنظموةا تعالج المطبوعات الشائعات التي قد تظير أحياًنو% أحيانً  92نسبة  عامل :-

المنظموة ثوم ا حوول ا تعالج المطبوعات الشائعات التي قد تظيور أحياًنو% أحيانً  83.3جاءت أعمي نسبة  :تعالج. فني
 ا تعالج.% دائمً  5.6ا نسبة وأخيرً  ،% ال تعالج 11.1نسبة 

%  16.7ونسوبة  ،ا حوول المنظموةا تعالج المطبوعات الشائعات التي قود تظيور أحياًنو%  أحيانً  83.3نسبة  :ىأخر -
ا لمعالقة بين مينة الموظف ومعالجة المطبوعات لمشوائعات التوي قود تظيور أحياًنو 0دائما تعالج . وباستخدام اختبار كا

وحيووث أن مسووتوي  ، 2.812ومسووتوي المعنويووة = ، 8ودرجووات الحريووة = ،4.494=0المنظمووة جوواءت قيمووة كوواحووول 
فيووذا يوودل عمووي عوودم وجووود عالقووة بووين المتغيوورين أي أن مينووة الموظووف ال تووؤثر عمووي  ، 2.25المعنويووة أكبوور موون 

 ا حول المنظمة.معالجة المطبوعات لمشائعات التي قد تظير أحيانً 
 (9جدول رقم) 

 العالقة بٌن عمر الموظف وتعبٌر المطبوعات عن وجهة نظر العاملٌن 

هل تعبر 
المطبوعات عن 
وجهة نظر 
 العاممين

 العمر

 اإلجمالي
 سنة02حتى  16من 

حتى  01من 
 سنة 32

حتى  31من 
 سنة 42

حتى  41من 
 سنة 52

حتى  51من 
 سنة 62

 13 523 1221 1122 1723 - موافق

 7123 8422 7528 7325 6127 %111 محاٌد

 1628 1125 1221 1623 21 - معارض

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً
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ا تعبر المطبوعات عن وجيوة نظور % أحيانً  72.3جاءت المرتبة األولي بنسبة  :من الجدول السابق يتضح أن      
المطبوعووات عوون وجيووة نظوور العوواممين، موون ا تعبوور %  دائًموو 13ا نسووبة وأخيوورً  ،%  ال تعبوور 16.8لعوواممين ثووم نسووبة ا

:جوواءت  32:01ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور العوواممين. موون % أحياًنوو122:بنسووبة  16:02حيوث العموور: موون 
ا نسووبة وأخيوورً  ،%  ال تعبوور 01العوواممين ثووم نسووبة  ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور% أحياًنوو 61.7أعمووي نسووبة 

ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور %  أحياًنوو 73.5جوواءت أعمووي نسووبة  : سوونة 42:31ا تعبوور.  موون% دائًموو 17.3
جوواءت أعمووي نسووبة  سوونة : 52:41ا تعبوور.  موون %  دائًموو 12.0نسووبة  ا%  ال تعبوور وأخيوورً  16.3العوواممين ثووم نسووبة 

ر. % ال تعب 10.1نسبة  ،% دائًما تعبر 10.1اممين ثم نسبة ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر الع% أحيانً  75.8
 12.5ا تعبور المطبوعوات عون وجيوة نظور العواممين ثوم نسوبة %  أحياًنو 84.0سونة :جواءت أعموي نسوبة  62:51من 

  .ا تعبر%  دائمً  5.3%  ال تعبر وأخيرا 
يووور المطبوعوووات عووون وجيوووة نظووور العووواممين جووواءت قيموووة عبلمعالقوووة بوووين عمووور الموظوووف وت 0وباسوووتخدام اختبوووار كوووا

بين المتغيورين أي أن عمور الموظوف ال يوؤثر عموي  2.545ومستوي المعنوية = ،8=أو درجات الحرية  6.901=0كا
 2تعبير المطبوعات عن وجية نظر العاممين

 (11جدول رقم )
 العالقة من نوع الموظف وتعبٌر المطبوعات عن وجهة نظر العاملٌن

 هل تعبر المطبوعات عن وجهة نظر العاممين
 النوع 

 اإلجمالي
 أنثى  ذكر 

 13.5 17.0 11.6 موافق
 69.7 65.6 71.9 محايد

 16.6 17.0 15.5 معارض
 %  122 %  122 %  122 اإلجمالي

ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور % أحياًنوو 69.7جوواءت المرتبووة األول بنسووبة  :اتضووح اآلتووي موون الجوودول السووابق
 ا تعبر.%  دائمً  13.5ا نسبة %  ال تعبر وأخيرً  16.8العالمين ثم نسبة 

ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور العوواممين ثووم نسووبة %  أحياًنوو 71.9جوواءت أعمووي نسووبة  :موون حيووث النوووع: ذكوور
ا تعبر المطبوعات % أحيانً  65.6جاءت أعمي نسبة  . أنثي :%  دائًما تعبر 11.6ا نسبة وأخيرً  %  ال تعبر 16.5

 .% ال تعبر 17.0بة ا نسا تعبر وأخيرً %  دائمً  17.0عن وجية نظر العاممين ثم نسبة 
لمعالقووة بووين نوووع الموظووف وتعبيوور المطبوعووات عوون وجيووة نظوور العوواممين جوواءت قيمووة  0وباسووتخدام اختبووار كووا      

فيوذا يودل  2.25وحيث أن مستوي المعنوية أكبور مون  2.540،ومستوي المعنوية =0،ودرجات الحرية =1.005=0كا
المطبوعوات عون  رالموظوف سوواء ذكور أو أنثوي ال يوؤثر عموي تعبيوعمي عدم وجوود عالقوة بوين المتغيورين أي أن نووع 

  .وجية نظر العاممين
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 (11جدول رقم)
 العالقة بٌن المستوى  اإلقلٌمً للموظف وتعبٌر المطبوعات عن وجهة نظر العاملٌن

هلللللللللللللللل تعبلللللللللللللللر 
المطبوعللللللات عللللللن 
وجهللللللللللللة نظللللللللللللر 

 العاممين

 المستوى التعميمي

 اإلجمالي
 فوق جامعي  جامعي  دبموم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  بقرأ بدون شيادة 

 %1322 %2222 %628 %2227 - %3323 %51 %111 موافق

 %7124 %5 %7128 %75 %111 %6627 %51 - محاٌد

 %1624 %2728 %2124 %223 - - - - معارض

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 -: من الجدول السابق اتضح اآلتي
% ال تعبر  16.4ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين ثم نسبة % أحيانً  72.4جاءت المرتبة األولي بنسبة -

 ا تعبر المطبوعات من وجية نظر العاممين. %  دائمً  13.0ا نسبة وأخيرً 
ظوور العوواممين، ا تعبوور المطبوعووات عوون وجيووة ن% دائًموو122نسووبة  : يقوورأ بوودون شوويادة :موون حيووث المسووتوى  التعميمووي

 .ا(أحيانً –ا %  لكل من )دائمً  52جاءت النسبة بالتساوي بنسبة : ابتدائي
ا تعبور، % دائًمو 33.3ا تعبر المطبوعات عن وجية نظور العواممين والنسوبة )الباقيوة %  أحيانً  66.7نسبة  اعدادي :

 .المطبوعات عن وجية نظر العاممين ا تعبر% أحيانً  122نسبة  ثانوي :
 اا وأخيرً %  دائمً  00.7ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين ثم نسبة %  أحيانً  75جاءت أعمي نسبة  دبموم :
 .% ال تعبر 0.3نسبة 

%  ال  01.4% أحيانًا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين ثم تمييا نسبة  71.8جاءت أعمى نسبة  جامعي :
 %  ال تعبر.   6.8ا نسبة تعبر وأخيرً 

%   07.8ن ثم تمييوا نسوبة %  أحيانًا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممي 52جاءت أعمى نسبة  امعي :فوق ج
 ا تعبر.  %  دائمً  00.0ا نسبة وأخيرً  ،ال تعبر

لمعالقة بين المستوى التعميمي لمموظف تعبير المطبوعات عن وجية نظر العواممين جواءت قويم  0وباستخدام اختبار كا
فيوذا 2.25،وحيوث أن مسوتوي المعنويوة أقول مون 2.223ومسوتوي المعنويوة = ،10،ودرجات الحريوة = 09.607=0كا

تعبيوور المطبوعووات عوون وجيووة  ىيوودل عمووي وجووود عالقووة بووين المتغيوورين أي أن المسووتوى  التعميمووي لمموظووف يووؤثر عموو
  .نظر العاممين
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 (12جدول رقم) 
 وجهة نظر العاملٌن العالقة بٌن مهنة الموظف وتعبٌر المطبوعات عن

هللل تعبللر المطبوعللات 
عللللللن وجهللللللة نظلللللللر 

 العاممين 

 المهنة
 اإلجمالي

 أخرى تذكر فني عامل موظف قطاع خاص موظف حكومي

 %1327 - %2222 %31 %1828 %726 موافق

 %7125 %3323 %7728 %71 %7129 %7127 محاٌد

 %1528 6627 - - %924 %2127 معارض

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 :من الجدول السابق اتضح اآلتي
% ال تعبور  15.8ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين ثم نسبة %  أحيانً  72.5جاءت المرتبة األولي بنسبة 

 ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين .%  دائمً  13.7ا ثم وأخيرً 
 :من حيث المينة

%  01.7ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العواممين ثوم نسوبة % أحيانً  72.7جاءت أعمي نسبة  موظف حكومي :
 .ا تعبر% دائمً  7.6ا نسبة ال تعبر وأخيرً 

ا تعبور المطبوعوات عون وجيوة نظور العواممين ثوم يمييوا نسوبة أحيانً  %71.9جاءت أعمي نسبة  :موظف قطاع خاص 
 .%  ال تعبر 9.4ا وأخيرً  ا تعبر،%  دائمً  18.8

 .ا تعبر%  دائمً  32ونسبة  ا تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين،% أحيانً  72ة نسب :عامل 
 .ا تعبر%  أحيانً  33.3% ال تعبر المطبوعات عن وجية نظر العاممين ونسبة  66.7نسبة  أخري : 
= 0لمعالقوة بوين مينووة الموظوف وتعبيور المطبوعوات عون وجيووة نظور العواممين جواءت قيموة كووا 0وباسوتخدام اختبوار كوا 

فيوذا يودل  ،2.25وحيوث أن مسوتوي المعنويوة أقول مون  ،2.221= ومسوتوي المعنويوة ،8ودرجات الحرية = ،06703
  .العاممينوجود عالقة بين المتغيرين أي أن مينة الموظف تؤثر عمي تعبير المطبوعات عن وجية نظر عمى 

 (13جدول رقم ) 
 العالقة بٌن العمر ومساهمة مضامٌن المطبوعات فً حل مشاكل العمل الخاصة بالعاملٌن

هل أسهمت 
مضامين 

المطبوعات في 
حل مشاكل العمل 
 الخاصة بالعاملين

 العمر
حتى  16من  اإلجمالي

 سنة21
 31حتى  21من 

 سنة
 41حتى  31من 

 سنة
 سنة 51حتى  41من 

حتى  51من 
 سنة 61

 6627 8925 6927 6723 5925 6627 أسهمت

 %3323 1125 3123 3227 4125 3323 لم تسهم

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 من الجدول السابق اتضح اآلتي:
 33.3مضوامين المطبوعوات فوي حول مشواكل العمول الخاصوة بالعواممين ونسوبة  أسويمت%  66.7نجد أن نسبة      

%  أسويمت مضوامين المطبوعوات فوي حول مشواكل  66.7سونة :نسوبة  02:16%  لم تسيم. مون حيوث العمور :مون 
%  أسوووويمت مضووووامين  59.5سوووونة :نسووووبة 32:01موووون  % لووووم تسوووويم ، 33.3العموووول الخاصووووة بالعوووواممين ونسووووبة 
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%   67.3سونة نسوبة 42:31مون  %  لوم تسويم ، 42.5كل العمل الخاصة بالعاممين ونسوبة المطبوعات في حل مشا
 52:41موون  %  لووم تسوويم ، 30.7أسوويمت مضووامين المطبوعووات فووي حوول مشوواكل العموول الخاصووة بالعوواممين ونسووبة 

لوم %   32.3%  أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشاكل العمول الخاصوة بالعواممين ونسوبة  69.7نسبة  :سنة
%  أسوويمت مضووامين المطبوعووات فووي حوول مشوواكل العموول الخاصووة بالعوواممين  89.5سوونة نسووبة  62:51تسوويم، موون 

لمعالقة بين عمر الموظف ومساىمة مضامين المطبوعات فوي حول  0% لم تسيم، وباستخدام اختبار كا 12.5ونسبة 
 2.172ومسوووتوي المعنويوووة = 4=ودرجوووات الحريوووة  ، 6.340= 0مشووواكل العمووول الخاصوووة بالعووواممين جووواءت قيموووة كوووا

فيذا يدل عمي عدم وجوود عالقوة بوين المتغيورين أي أن عمور الموظوف ال  2.25وحيث أن مستوي المعنوية أكبر من 
 .حل مشاكل العمل الخاص بالعاممين يؤثر عمي مساىمة مضامين المطبوعات في

 (14جدول رقم )
 حل مشكالت العمل الخاصة بالعاملٌن العالقة بٌن نوع الموظف ومساهمة مضامٌن المطبوعات فً

هللللللللللل أسللللللللللهمت م للللللللللامين 
المطبوعللللات فللللي حللللل م للللاكل 

 العمل الخاصة بالعاممين

 النوع 
 اإلجمالي

 أنثى  ذكر 

 %6627 %6928 %65 أسهمت

 %3323 %3122 %35 لم تسهم

 %  111 %  111 %  111 اإلجمالً

% أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشاكل العمول  66.7من الجدول السابق اتضح اآلتي :نجد أن نسبة       
% أسويمت مضوامين المطبوعوات  65بنسوبة  ذكر : من حيث النوع : ،%  لم تسيم 33.3بالعاممين ونسبة الخاصة 

% أسوويمت مضووامين  69.8بنسووبة  %  لووم تسوويم، أنثووي : 365ونسووبة  ،حوول مشوواكل العموول الخاصووة بالعوواممينفووي 
لمعالقوة  0وباسوتخدام اختبوار كوا %  لوم تسويم .، 32.0المطبوعات في حل مشاكل العمل الخاصوة بالعواممين ،ونسوبة 

 ،2.436=0بين نوع الموظف ومساىمة مضامين المطبوعات في حل مشاكل العمل الخاصة بالعممين جاءت قيمة كا
فيووذا يوودل عمووي عوودم  2.25ن مسووتوي المعنويووة أكبوور موون أيووث وح 2.529ومسووتوي المعنويووة = ،1ودرجووات الحريووة=

وجود عالقة بين المتغيرين أي أن نوع الموظف سوواء ذكور أو أنثوي ال يوؤثر عموي مسواىمة مضوامين المطبوعوات فوي 
 حل مشاكل العمل الخاصة بالعاممين.

 (15جدول رقم )
 فً حل مشاكل العمل الخاصة بالعاملٌن العالقة بٌن المستوى التعلٌمً للموظف ومساهمة مضامٌن المطبوعات

هل أسهمت 
م امين 

المطبوعات في حل 
م اكل العمل 
 الخاصة بالعاممين

 المستوى التعميمي

 اإلجمالي
 فوق جامعي جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي بقرأ بدون شيادة

 %6724 %6627 %5823 %8826 %75 %111 %51 %111 أسهمت

 %3226 %3323 %4127 %1124 %25 - %51 - لم تسهم

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً
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 من الجدول السابق اتضح اآلتي :
%  أسويمت مضووامين المطبوعوات فووي حول مشوواكل العمول الخاصووة بالعواممين بينمووا نسووبة  67.4نجود أن نسووبة       
% أسيمت مضامين المطبوعوات  122بنسبة  شيادة :، يقرأ بدون تسيم، من حيث المستوى  التعميمي %  لم 30.6

%  أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشواكل العمول  5:نسبة لعمل الخاصة بالعاممين.، ابتدائيفي حل مشاكل ا
% أسوويمت مضووامين المطبوعووات فووي حوول 122نسووبة  ، إعوودادي :%  لووم تسوويم 52عوواممين بينمووا نسووبة الخاصووة بال

% أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشواكل العمول الخاصوة  75، ثانوي :نسبة بالعاممينمشاكل العمل الخاصة 
% أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشاكل  58.3، جامعي :نسبة % لم تسيم 05مين في حين أن نسبة بالعام

% أسوووويمت مضووووامين  66.7نسووووبة  % لووووم تسوووويم. فوووووق جووووامعي : 41.7العموووول الخاصووووة بالعوووواممين بينمووووا نسووووبة 
 0%  لوم تسويم، وباسوتخدام اختبوار كوا 33.3المطبوعات في حل مشاكل العمل الخاصة بالعاممين في حوين أن نسوبة 

مضووامين المطبوعووات فوي حوول مشوواكل العمول الخاصووة بالعوواممين  ةلمعالقوة بووين المسوتوى  التعميمووي لمموظووف ومسواىم
سووتوي المعنويووة أقوول موون وحيووث أن م 2.215ومسووتوي المعنويووة = ،6ودرجووات الحريووة = 15.717=0جوواءت قيمووة كووا

مضوامين  ةأي أن المسوتوى  التعميموي لمموظوف يوؤثر عموي مسواىم ،دل عمي وجود عالقة بين المتغيرينفيذا ي 2.25
 في حل مشاكل العمل الخاصة % بالعاممين. تالمطبوعا

 (16جدول رقم )
 العمل الخاصة بالعاملٌن 2العالقة بٌن مهنة الموظف ومساهمة مضامٌن المطبوعات فً حل مشاكل 

هل أسهمت م امين 
المطبوعات في حل 
م اكل العمل 
 الخاصة بالعاممين

 المهنة

 اإلجمالي
 أخرى تذكر فني عامل موظف قطاع خاص موظف حكومي

 %6726 %61 %7728 %91 %7728 %5625 أسهمت

 %3224 %41 %2222 %11 %2222 %4325 لم تسهم

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

  :من الجدول السابقة اتضح اآلتي
سوويمت مضووامين المطبوعووات فووي حوول مشوواكل العموول الخاصووة بالعوواممين فووي حووين أن أ%  67.6ن نسووبة أنجوود      
 %  لم تسيم.   30.4نسبة 

% أسوويمت مضووامين المطبوعووات فووي حوول مشوواكل العموول الخاصووة  56.5موظووف حكووومي نسووبة  موون حيووث المينووة :
%  لوم  00.0% أسويمت ونسوبة  77.8% لم تسيم موظف قطاع خواص :نسوبة  43.5بالعاممين في حين أن نسبة 

% أسووويمت مضوووامين  92نسوووبة  :كل العمووول الخاصوووة بالعووواممين، عامووولتسووويم مضوووامين المطبوعوووات فوووي حووول مشوووا
%  أسوويمت  77.8 نسووبة :% لوم تسوويم، فنوي 12بينموا نسووبة  المطبوعوات فووي حول مشوواكل العمول الخاصووة بالعوواممين

     نسوووبة :%  لوووم تسووويم، أخوووري 00.0ينموووا نسوووبة بالعووواممين ب ةمضوووامين المطبوعوووات فوووي حووول مشووواكل العمووول المختصووو
 %  لم تسيم.   42%  أسيمت مضامين المطبوعات في حل مشاكل العمل الخاصة بالعاممين ونسبة  62



 www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  227 

لمعالقوووة بوووين مينوووة الموظوووف ومسووواىمة مضوووامين المطبوعوووات فوووي حووول مشووواكل العمووول  0وباسوووتخدام اختبوووار كوووا      
وحيوث أن مسوتوي  ، 2.200ومسوتوي المعنويوة = 4ودرجوات الحريوة = 11.422=0الخاصة بالعاممين جاءت قيمة كا

أي أن مينوووة الموظوووف توووؤثر عموووي مسووواىمة  ين؛فيوووذا يووودل عموووي وجوووود عالقوووة بوووين المتغيووور  2.25المعنويوووة أقووول مووون 
 مضامين المطبوعات في حل مشاكل العمل الخاصة بالعاممين. 
 (17جدول رقم )

 العالقة بٌن عمر الموظف والشعور بأن مضمون العالقات العامة ٌلبً حاجة العاملٌن إلً االحترام والتقدٌر 

هل ت عر أن م مون 
العالقات العامة يمبي حاجة 
العاممين إلى االحترام 

 والتقدير

 المهنة

 16من  اإلجمالي
حتى 

 سنة02

 32حتى  01من 
 سنة

حتى  31من 
 سنة 42

حتى  41من 
 سنة 52

حتى  51من 
 سنة 62

1 - 123% - - - 5% 

 %7726 %8925 %8428 %7525 %7427 %3323 نعم

 %2129 %1125 %1522 %2425 %2421 %6627 ال

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 من الجدول السابقة اتضح اآلتي:  
%  نعم نشعر أن مضمون العالقات العامة يمبي حاجة العاممين عمي االحترام  77.6جاءت المرتبة األولي بنسبة  -

سونة  02:16مون  :عودم إبوداء أي رأي، مون حيوث العمور %  2.5نسبة  ا%  ال تشعر وأخيرً  01.9والتقدير ثم نسبة 
 % نعم نشعر.   33.3سبة %  ال نشعر ون 66.7:نسبة 

%  لوم تبود أي رأي،  1.3%  ال نشوعر ونسوبة  04.1%  نعم نشعر ثم نسبة  74.7أعمي نسبة  سنة : 32:01من 
 % ال نشعر.   04.5ونسبة  ،%  نعم نشعر 75.5سنة : نسبة 42:31من 

 89.5: نسووبة سوونة  62:  51% ال نشووعر،  موون  15.0، نعووم نشووعر، ونسووبة % 84.8سوونة : نسووبة  52:  41ن موو
لمعالقوة بوين عمور الموظوف والشوعور بوأن مضومون  0% ال نشعر، وباستخدام اختبوار كوا 12.5% نعم نشعر، ونسبة 

ومسوتوي  ،8،ودرجوات الحريوة = 7.637=0يمبي حاجة العاممين إلي االحترام والتقدير جواءت قيموة كواةالعالقات العام 
فيذا يدل عمي عدم وجود عالقة بين عمر الموظف  ، 2.25ن وحيث أن مستوي المعنوية أكبر م 2.472المعنوية =

 والشعور بأن مضمون العالقات العام يمبي حاجة العاممين إلي االحترام والتقدير.
 (18جدول رقم )

 العالقة بٌن نوع الموظف والشعور بأن مضمون العالقات العامة ٌلٌبً حاجة العاملٌن إلً االحترام والتقدٌر

هللل ت للعر أن م للمون العالقللات العامللة يمبللي حاجللة 
 العاممين إلى االحترام والتقدير 

 النوع 
 اإلجمالي

 أنثى  ذكر 
2 - 1.6% 5% 
 %77.6 %79.4 %76.7 نعم
 %01.9 %19 %03.3 ال

 %122 %122 %122 اإلجمالي
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 :ل السابق  أتضح اآلتيمن الجدو 
 ىمووع%  نعووم نشووعر بووأن مضوومون العالقووات العامووة يمبووي حاجووة العوواممين  77.6جوواءت المرتبووة األولووي بنسووبة      

نسوبة  ذكور: الورأي مون حيوث النووع : ا% لوم يبودو  2.5ا أن نسوبة %  ال نشعر وأخيورً  01.9االحترام والتقدير ثم نسبة 
%  ال  03.3والتقودير ،ونسوبة االحتورام  ىإلو %  نعم نشعر أن مضمون العالقات العامة يمبي حاجة العاممين 76.7
 %  نعووم نشووعر أن مضوومون العالقووات العامووة يمبووي حاجووة العوواممين إلووي االحتوورام 79.4نسووبة  ىأعموو :أنثووي ،نشووعر

لمعالقووة بووين نوووع  0، وباسووتخدام اختبووار كوواالوورأي ا%  لووم يبوودو  1.6ا نسووبة وأخيوورً  ،%  ال نشووعر 19والتقوودير ثووم نسووبة 
االحتووووورام والتقووووودير جووووواءت قيموووووة  ىالعاموووووة يمبوووووي حاجوووووة العووووواممين إلووووو العالقوووووات بوووووأن مضووووومون الموظوووووف والشوووووعور

عدم وجود عالقة بين المتغيرين أي أن نوع الموظوف سوواء ذكور أو أنثوي  ىفيذا يدل عم 2.25،أكبر من0.091=0كا
 تقدير. االحترام وال ىالشعور بأن مضمون العالقات العامة يمبي حاجة العاممين إل ىال يؤثر عم

 ( 19جدول رقم )
 العاملٌن إلً االحترام والتقدٌر العالقة بٌن المستوى  التعلٌمً والشعور بأن مضمون العالقات العامة ٌلبً حاجة 

هل ت عر أن م مون 
العالقات العامة يمبي حاجة 
العاممين إلى االحترام 

 والتقدير

 المستوى التعميمي

يقرأ بدون  اإلجمالي
 فوق جامعي جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي شيادة

1 - - - - - - 9% 5% 

 %78.6 %66.9 %73.9 %93.0 %122 %66.7 %122 %122 نعم
 %02.9 %33.3 %05.0 %6.8 - %33.3 - - ال

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 اإلجمالي
نشووعر أن مضوومون العالقووات  م%  نعوو 78.6 موون الجوودول السووابق اتضووح اآلتووي: جوواءت المرتبووة األولووي بنسووبة     

الورأي.  ا%  لوم يبودو  2.5ا نسوبة%  النشوعر وأخيورً  02.9العامة يمبي حاجة العاممين غمي االحترام والتقودير ثوم نسوبة 
%  نعووم نشووعر بووأن مضوومون العالقووات العامووة يمبووي  122يقوورأ بوودون شوويادة :نسووبة  موون حيووث المسووتوى  التعميمووي :

%  نعم نشوعر أن مضومون العالقوات يمبوي حاجوة العواممين 122ابتدائي :نسب  .العاممين إلي االحترام والتقدير حاجة
العواممين إلوي %  نعوم نشوعر أن مضومون العالقوات العاموة يمبوي حاجوة  66.7إلي االحتورام والتقودير، اعودادي :نسوبة 

%  نعوم نشوعر أن مضومون العالقوات العاموة يمبوي 122نسبة  %  ال نشعر، ثانوي : 33.3ونسبة  ،االحترام والتقدير
نسوبة  :%  ال نشوعر، جوامعي 6.8%  نعم نشعر ثم نسبة  93.0نسبة  :العاممين إلي االحترام والتقدير، دبموم حاجة
 ،%  ال نشوووعر 05.0عوووم نشوووعر ثوووم نسوووبة %  ن 2.29%  ال نشوووعر ونسوووبة  05.0% نعوووم نشوووعر ثوووم نسوووبة  73.9
%  ال نشعر، وباستخدام  33.3%  نعم نشعر ونسبة  66.7نسبة  :الرأي، فوق جامعي بدوا%  لمن ي 2.29ونسبة 

لمعالقة بين المستوى  التعميمي الموظف والشعور بأن مضمون العالقات العامة يمبوي حاجوة العواممين إلوي  0اختبار كا
وحيووث أن مسووتوي  ،2.515ومسووتوي المعنويووة = ،10ودرجووات الحريووة = 1.16=0االحتوورام والتقوودير جوواءت قيمووة كووا

فيذا يدل عمي عدم وجود عالقة بين المتغيرين أي أن المستوى  التعميمي لمموظوف ال يوؤثر  2.25المعنوية أكبر من 
 .العاممين إلي االحترام والتقدير عمي الشعور بأن مضمون العالقات العامة يمبي حاجة
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 (21جدول رقم )
 العالقات العامة ٌلبً حاجة العاملٌن إلً االحترام والتقدٌرالعالقة بٌن مهنة الموظف والشعور بأن مضمون 

هل ت عر أن م مون العالقات 
العامة يمبي حاجة العاممين إلى 

 االحترام والتقدير

 المهنة
موظووووووووووووووف  اإلجمالي

 حكومي
 أخرى تذكر فني عامل موظف قطاع خاص

2 1.1% - - - - 5% 
 %78.0 %62 %122 %122 %80.8 %69.6 نعم
 %01.3 %42 - - %17.0 09.3 ال

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 اإلجمالي
 :من الجدول السابق يتضح اآلتي

االحتووورام  ى% نعوووم نشوووعر أن مضووومون العالقوووات العاموووة يمبوووي حاجوووة العووواممين إلووو 78.0 ىجووواءت المرتبوووة األولووو    
 الرأي. ا%  لم يبدو  2.25%  ال نشعر ثم نسبة  01.3والتقدير ثم نسبة 
%  نعووم نشووعر أن مضوومون العالقووات العامووة يمبووي حاجووة  69.6نسووبة  ىأعموو : موظووف حكووومي :موون حيووث المينووة

 :موظوف قطواع الورأي، ا%  لوم يبودو  1.1ا نسوبة %  ال نشوعر وأخيورً  09.3ثوم نسوبة  ،الحترام والتقديرا ىمعالعاممين 
 % ال نشعر.  17.0ونسبة  ،نعم نشعر 80.8نسبة 

 م نشعر أن مضمون العالقات يمبي العاممين إلى االحترام والتقدير. % نع 122عامل: نسبة 
          نسووبة : ىاالحتوورام والتقوودير، أخوور  ى%  نعووم نشووعر أن مضوومون العالقووات يمبووي حاجووة العوواممين إلوو122فنووي: نسووبة 

لمعالقوووة بوووين مينوووة الموظوووف والشوووعور بوووأن  0% ال نشوووعر، وباسوووتخدام اختبوووار كوووا 42ونسوووبة  ،%  نعوووم نشوووعر 62
ودرجووات الحريووة  ،13.836=0االحتوورام والتقوودير جوواءت قيمووة كووا ىمضوومون العالقووات العامووة يمبووي حاجووة العوواممين إلوو

عودم وجوود عالقوة  ىفيوذا يودل عمو %، 2.25وحيث أن مستوي المعنويوة أكبور مون  2.286ومستوي المعنوية = ،8=
 ىلموظووف ال تووؤثر عمووي الشووعور أن مضوومون العالقووات العامووة يمبووي حاجووة العوواممين عمووبووين المتغيوورين أي أن مينووة ا

 االحترام والتقدير.
 (21جدول رقم ) 

 العالقة بٌن عمر الموظف ومساهمة المطبوعات فً إبراز دور المنظمة 

هل أسهمت 
المطبوعات في 
 إبراز دور المنظمة

 العمر
حتنننننننى  16منننننننن  اإلجمالي

 سنة21
 سنة 31حتى  21من 

 41حتننى  31مننن 
 سنة

 51حتننى  41مننن 
 سنة

حتننننى  51مننننن 
 سنة 61

 %75.8 %83.3 %78.8 %83.7 %67.1 %122 نعم
 %04.0 %16.7 %01.0 %16.3 %30.9  ال

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 اإلجمالي
 من الجدول السابق يتضح اآلتي :
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المطبوعوات  % ال لوم تسويم 04.0سويمت المطبوعوات  فوي إبوراز دور المنظموة ، ونسوبة أ% نعوم 75.8نجد أن نسوبة 
 . في إبراز دور المنظمة

: 01موون  .المطبوعووات فووي إبووراز دور المنظمووة سوويمتأ% نعووم 122سوونة : نسووبة  16:02:  موون موون حيووث العموور
            .% ال لووووم تسوووويم30.9المطبوعووووات فووووي إبووووراز دور المنظمووووة، ثووووم نسووووبة  سوووويمتأ% نعووووم  67.1سوووونة : نسووووبة 32
سوويمت أ% نعووم 78.8: نسووبة 52: 41% ال لووم تسوويم، موون 16.3، ونسووبة أسوويمت% نعووم 83.7: نسووبة  42: 31

أسووويمت ، ثوووم % نعوووم 83.3نسوووبة :  62: 51% لوووم تسووويم . 01.0، ثوووم نسوووبة إبوووراز دور المنظموووةالمطبوعوووات فوووي 
 . % ال لم تسيم16.7

 (22جدول رقم )
 العالقة بٌن نوع الموظف ومساهمة المطبوعات فً إبراز دور المنظمة 

هلللل أسلللهمت المطبوعلللات فلللي إبلللراز دور 
 المنظمة

 النوع 
 أنثى  ذكر  اإلجمالي

 %7523 %71 %7725 نعم

 %2427 %29 %2225 ال

 %111 %111 %111 اإلجمالً

، ونسووبة المطبوعووات فووي إبووراز دور المنظمووة سوويمتأ% نعووم 75.3: أن نسووبة موون الجوودول السووابق اتضووح اآلتووي     
سوويمت أ% نعووم 77.5:  ذكوور : نسووبة بووراز دور المنظمووة. موون حيووث النوووعإالمطبوعووات فووي  % ال لووم تسوويم 04.7
المطبوعووات فووي  سوويمتأ% نعووم 71. أنثووى : نسووبة إبووراز دور المنظمووة% ال لووم تسوويم المطبوعووات فووي 00.5ونسووبة 

لمعالقوة بوين  0. وباستخدام اختبار كواإبراز دور المنظمة% ال لم تسيم المطبوعات في 09، ونسبة إبراز دور المنظمة
، 1% ، ودرجووات الحريووة = 2.937= 0بووراز دور المنظمووة جوواءت قيمووة كوواإنوووع الموظووف ومسوواىمة المطبوعووات فووي 

فيوووذا يووودل عموووي عووودم وجوووود عالقوووة بوووين  2.5كبووور مووون أن مسوووتوي المعنويوووة أوحسوووب  2.333ومسوووتوي المعنويوووة = 
 ن نوع الموظف ال يؤثر عمي مساىمة المطبوعات في إبراز دور المنظمة. أالمتغيرين أي 

 (23جدول رقم ) 
 العالقة بٌن المستوى  التعلٌمً للموظف وساهمة المطبوعات فً ابراز دور المنظمة 

هل أسهمت المطبوعات في إبراز 
 دور المنظمة

 المستوى التعميمي
يقرأ بدون  اإلجمالي

 شيادة
 جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي

فوووووووووووووووووووووووووووووووق 
 جامعي 

 %  7528 %  6627 %6926 %9525 %111 - %111 %111 نعم

 %  2422 %  3323 %31 %425 - %111 - - ال

 %  111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 من الجدول السابق اتضح اآلتي : 
% ال لووم 04.0، ونسووبة  إبووراز دور المنظمووةسوويمت المطبوعووات فووي أ% نعووم 75.8جوواءت المرتبووة األول بنسووبة  -

 . المطبوعات في إبراز دور المنظمة تسيم
المنظموة،  بوراز دور إسويمت المطبوعوات فوي أ% نعوم  122بنسوبة  من حيث المستوى  التعميمي : يقرأ بدون شويادة :

 براز دور المنظمة. إسيمت المطبوعات في أ%  نعم  122نسبة  :ابتدائي
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 براز دور المنظمة.  إسيمت المطبوعات في أ% نعم 122نسبة  :إعدادي 
 براز دور المنظمة.  إسيمت المطبوعات في أ% نعم  122نسبة  :ثانوي 
  ال لم تسيم، جوامعي4.5مة ونسبة براز دور المنظإسيمت المطبوعات في أ% نعم 95.5دبموم : نسبة %: 

 :% ال لم تسيم فووق جوامعي33.3 ، ونسبةإبراز دور المنظمةسيمت المطبوعات في أ% نعم  69.6نسبة 
لمعالقووووة بووووين المسووووتوى   0شووووعر، وباسووووتخدام اختبووووار كوووواأ%  ال  33.3شووووعر ونسووووبة أ% نعووووم  66.7نسووووبة 

 ،6، ودرجوات الحريوة  01.205=  0التعميمي ومساىمة المطبوعات في إبوراز دور المنظموة جواءت قيموة كوا
فيووذا يودل عمووي وجووود عالقووة بووين  2.5ن مسووتوى المعنويوة أقوول  موون أوحيووث  ،2.220ومسوتوى المعنويووة = 

 المطبوعات في إبراز دور المنظمة.  ن المستوى التعميمي لمموظف يؤثر عمي مساىمة أالمتغيرين أي 
 (24جدول رقم  )

 العالقة بٌن مهنة الموظف ومساهمة المطبوعات فً إبراز دور المنظمة 

هل أسهمت 
المطبوعات في إبراز 
 دور المنظمة

 المهنة
 اإلجمالي

 أخرى تذكر فني عامل موظف قطاع خاص موظف حكومي

 %7625 %1627 %9421 %111 %8126 %7127 نعم

 %2325 %8323 %529  %1924 %2823 ال

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

 من الجدول السابق يتضح اآلتي :
% ال لوم تسويم المطبوعوات 03.5سيمت المطبوعوات فوي إبوراز دور المنظموة، ونسوبة أ% نعم 76.5نجد نسبة       

% نعوم أسويمت المطبوعوات فوي إبوراز دور 71.7في إبراز دور المنظمة. من حيوث المينوة:  موظوف حكوومي: نسوبة 
% نعوم أسويمت المطبوعوات فوي 82.6% ال لوم تسويم.  موظوف قطواع خواص: نسوبة 08.3المنظمة، ونسوبة، ونسوبة 

% نعووم أسوويمت المطبوعووات فووي إبووراز دور 122%  ال لووم تسوويم.  عاموول: نسووبة 19.4إبووراز دور المنظمووة، ونسووبة 
% ال لوم تسويم. أخورى: 5.9ت المطبوعوات فوي إبوراز دور المنظموة، ونسوبة % نعوم أسويم94.1المنظمة. فني: نسبة 

 0% نعوم أسويمت.، وباسوتخدام اختبوار كووا16.7% لوم تسويم المطبوعوات فوي إبوراز دور المنظموة، ونسوبة 83.3نسوبة 
، ودرجووات 19.671=  0لمعالقووة بووين مينووة الموظووف ومسوواىمة المطبوعووات فووي إبووراز دور المنظمووة جوواءت قيمووة كووا

، فيوذا يودل عموى وجوود عالقوة 2.25، وحيوث أن مسوتوي المعنويوة أقول مون 2.221،ومستوي المعنويوة = 4الحرية = 
 بين المتغيرين أي أن مينة الموظف تؤثر عمى مساىمة المطبوعات في إبراز دور المنظمة.
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 (25جدول رقم )
 رضا الوظٌفً للعاملٌنالعالقة بٌن عمر الموظف وتحقٌق المطبوعات لل

هل تعتقد أن مطبوعات 
العالقات العامة لها دور 
في تحقيق التصال ذي 
 االتجاهين مع اإلدارة العميا

 العمر

 اإلجمالي
 16من 

حتى 
 سنة02

 01من 
 32حتى 
 سنة

 42حتى  31من 
 سنة

 41من 
حتى 

 سنة 52

حتى  51من 
 سنة 62

 %1923 %523 %1221 %1623 %2723 %3323 نعم

 %6921 %8422 %8729 %7124 %5528 %6627 أحٌانا

 %1126 %1125 - %1222 %1629 - ال

 % 111 % 111 % 111 % 111 % 111 % 111 اإلجمالً

 من الجدول السابق اتضح أن :
% نعوم تحقوق المطبوعوات الرضوا 33.3، ونسوبة لمطبوعات الرضوا الووظيفي لمعواممين% نعم حققت ا19.3نسبة  -

، ونسبة لمطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممينا تحقق ا% أحيانً 55.8سنة : نسبة  32:  01من  الوظيفي لمعاممين
ا تحقوووق % أحياًنووو71.4سووونة : نسوووبة  42:  31% ال تحقوووق المطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي لمعووواممين، مووون 16.9

سنة :  52: 41% ال تحققو، من 10.0% نعم تحققو، ونسبة 16.3المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين ونسبة 
% نعم تحقق المطبوعات الرضوا 10.1، ونسبة لمطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممينا تحقق ا% أحيانً 87.9نسبة 

، لمطبوعووات الرضوووا الووووظيفي لمعووواممينا تحقوووق ا% أحياًنووو84.0سوونة : نسوووبة  62:  51الوووظيفي لمعووواممين، مووون 
  .% نعم تحققو5.3% ال تحققو، ونسبة 12.5ونسبة 

 0لمعالقة بين عمر الموظف و تحقيق المطبوعات الرضا الووظيفي لمعواممين جواءت قيموة كوا 0اختيار كاباستخدام  -
 2.25، وحيوث أن مسوتوى المعنويوة أقول مون  2.239، ومسوتوى المعنويوة = 8، ودرجات لحريوة = 16.054= 

ت الرضوا الووظيفي فيذا يدل عمى وجود عالقة بوين المتغيورين أي أن عمور الموظوف يوؤثر عموى تحقيوق المطبوعوا
 لمعاممين. 

 (26جدول رقم )
 العالقة بٌن نوع الموظف وتحقٌق المطبوعات الرضا الوظٌفً للعاملٌن

هل تعتقد أن مطبوعات العالقات 
العامة لها دور في تحقيق التصال 
 ذي االتجاهين مع اإلدارة العميا

 النوع
 اإلجمالي

 أنثى ذكر

 %1923 %2724 %1521 نعم

 %6825 %5927 %7321 أحٌانا

 %1222 %1229 %1128 ال

 %  111 %  111 %  111 اإلجمالً

 من الجدول السابق يتضح آالتي:
% نعم تحقق المطبوعات الرضوا 19.3، ونسبة لمطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممينا تحقق ا% أحيانً 68.5نسبة  -

لمعووواممين مووون حيوووث النووووع: ذكووور : نسوووبة % ال تحقوووق المطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي 10.0الووووظيفي لمعووواممين ، 
% ال 11.8% نعووم تحققووو ونسووبة 15.1، ونسووبة لمطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممينا  تحقووق ا% أحياًنوو73.1

 تحقق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 
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وعات % نعم تحقق المطب07.4، ونسبة لمطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممينا تحقق ا% أحيانً 59.7أنثى : نسبة  -
 % ال تحقق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 10.9الرضا الوظيفي لمعاممين بينما أن نسبة 

تحقيق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعواممين نوع الموظف سواء ذكر أو أنثى  و  لمعالقة بين 0باستخدام اختيار كا -
، وحيووث أن مسووتوى المعنويووة  2.116، ومسووتوى المعنويووة = 0، ودرجووات لحريووة =4.323=  0جوواءت قيمووة كووا

فيذا يدل عمى وجود عالقة بين المتغيرين أي أن نوع الموظف ال يؤثر عمى تحقيق المطبوعوات  2.25أكبر من 
 الرضا الوظيفي لمعاممين. 

 (27جدول رقم )
 العالقة بٌن المستوى التعلٌمً للموظف وتحقٌق المطبوعات الرضا الوظٌفً للعاملٌن

هل تعتقد أن 
العالقات مطبوعات 

العامة لها دور في 
تحقيق التصال ذي 
االتجاهين مع 
 اإلدارة العميا

 المستوى التعميمي

بقرأ بدون  اإلجمالي
 جامعي دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي شيادة

فوق 
 جامعي

 1829 2728 %1528 %1826 %51 %3323 - %  111 نعم

 %6922 %6121 %6824 %7921 %51 %6627 %51 - أحٌانا

 %1129 %1121 %1528 %223 - - %51 - ال

 %  111 %  111 %  111 %  111 %  111 %  111 %  111 %  111 اإلجمالً

 من الجدول السابق يتضح اآلتي:
% 11.9% نعوم تحققوو، ونسوبة 18.9، ونسوبة لمطبوعات الرضا الووظيفي لمعواممينا تحقق ا% أحيانً 69.0نسبة  -

 ال تحقق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 

% نعوم تحقوق المطبوعوات الرضوا الووظيفي لمعواممين، 122من حيث المستوى التعميمي، يقرأ بدون شيادة : نسبة  -
تحقووق المطبوعووات % ال 52، ونسووبة لمطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممينا تحقووق ا% أحياًنوو52ابتوودائي : بنسووبة 

، ونسوبة ت الرضوا الووظيفي لمعواممينا تحقوق المطبوعوا% أحياًنو66.7الرضا الوظيفي لمعواممين، إعودادي : بنسوبة 
لمطبوعووات الرضووا % نعووم تحقووق ا52، ثووانوي: بنسووبة لمطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممين% نعووم تحقووق ا33.3

ا تحقق % أحيانً 79.1لوظيفي لمعاممين، دبموم : نسبة ا تحقق المطبوعات الرضا ا% أحيانً 52، الوظيفي لمعاممين
ت الرضووا % ال تحقووق المطبوعووا0.3% نعووم تحققووو، ونسووبة 18.6، ونسووبة نالمطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممي

% 15.8، ونسوبة لمطبوعات الرضوا الووظيفي لمعواممينا تحقق ا% أحيانً 68.4: بنسبة الوظيفي لمعاممين، جامعي
ا تحقووق المطبوعووات الرضووا الوووظيفي % أحياًنوو61.1% ال تحقووق، فوووق جووامعي : بنسووبة 15.8نعوم تحقووق ونسووبة 

 % ال تحقق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 11.1% نعم تحققو، ونسبة 07.6، ونسبة نلمعاممي

 تحقيووق المطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممينبووين المسووتوى التعميمووي  الموظووف و  لمعالقووة 0باسووتخدام اختيووار كووا -
، وحيوث أن مسوتوى المعنويوة  2.131ومسوتوى المعنويوة = 10، ودرجوات لحريوة =17.533=  0جاءت قيموة كوا
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الموظف ال يؤثر عمى تحقيق  لمتغيرين أي أن المستوى التعميميفيذا يدل عمى وجود عالقة بين ا 2.25أقل من 
 المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 

 (28جدول رقم )
 تحقق المطبوعات الرضا الوظٌفً للعاملٌنموظف والعالقة بٌن مهنة ال

هلللل تعتقلللد أن مطبوعلللات العالقلللات 
العامة لها دور في تحقيق االتصلال 

 ذي االتجاهين مع اإلدارة العميا

 المهنة
موظف  اإلجمالي

 حكومي
موظف قطاع 

 خاص
 أخرى تذكر فني عامل

 %1929 %1627 %1726 %41 %2724 %1322 نعم

 %6823 %3323 %8224 %61 %6727 %6922 أحٌانا

 %1128 %51 - - %428 %1726 ال

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 اإلجمالً

، ونسووبة لمطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممين% أحيانووًا تحقووق ا68.3موون الجوودول السووابق اتضووح اآلتووي: نسووبة      
الوظيفي لمعاممين، من حيث المينوة موظوف % ال تحقق المطبوعات الرضا 11.8% نعم تحققو بينما أن نسبة 19.9

% ال تحقوووق ، ونسوووبة 17.6، ونسوووبة لمطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي لمعووواممينا تحقوووق ا% أحياًنووو69.0حكوووومي: نسوووبة 
لمطبوعوات % أحيانوا تحقوق ا67.7: الوظيفي لمعواممين، موظوف قطواع خواص% نعم تحقق المطبوعات الرضا 13.0

عات الرضا % أحيانا تحقق المطبو 62ال تحققو، عامل :  4.8% نعم تحققو، 07.4، ونسبة الرضا الوظيفي لمعاممين
ا تحقوووق % أحياًنووو80.4% نعوووم تحقوووق المطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي لمعووواممين، فنوووي : 42، ونسوووبة الووووظيفي لمعووواممين

: نسبة ات الرضا الوظيفي لمعاممين، أخرى% نعم تحقق المطبوع17.6المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين ، ونسبة 
لمطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي ا تحقوووق ا% أحياًنووو33.3، ونسوووبة لمطبوعوووات الرضوووا الووووظيفي لمعووواممين% ال تحقووق ا52

لمعالقوة بوين مينوة  0ر كوا% نعوم تحقوق المطبوعوات الرضوا الووظيفي لمعواممين، باسوتخدام اختيوا16.7، ونسوبة لمعاممين
ومسووتوى  8، ودرجووات لحريووة =03.324= 0قيمووة كوواتحقيووق المطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممين جوواءت الموظووف و 
فيووذا يوودل عمووى وجووود عالقووة بووين المتغيوورين أي أن  2.25، وحيووث أن مسووتوى المعنويووة أقوول موون 2.223المعنويووة =

 مينة الموظف تؤثر عمى تحقيق المطبوعات الرضا الوظيفي لمعاممين. 
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ىالنتائجىالعامة:ىى
العامة تساىم في زيادة معرفة الجميور بالمنظمة تتأثر بعمر الموظف أثبتت النتائج أن مطبوعات العالقات  -1

ا بالمسوتوى التعميموي لمموظوف كموا ال تتوأثر ولكن ال تتأثر بنووع الموظوف سوواء ذكور أو أنثوى وال تتوأثر أيًضو
 بمينة الموظف. 

ا بمينوة توأثر أيًضومساىمة المطبوعات في إبوراز دور المنظموة تتوأثر بالمسوتوى التعميموي وتأثبتت النتائج أن  -0
 الموظف، ولكن ال تتأثر بعمر الموظف وأيضًا ال تتأثر بنوع الموظف سواء ذكر أو أنثي.   

ا بمينووة ق المطبوعووات الرضووا الوووظيفي لمعوواممين يتووأثر بعموور الموظووف ويتووأثر أيًضوويووأثبتووت النتووائج أن تحق -3
 الموظف بينما ال يتأثر بنوع الموظف وال يتأثر بالمستوى التعميمي. 

ا حول المنظمة ال تتأثر بعمور الموظوف أثبتت النتائج أن معالجة المطبوعات لمشائعات التي قد تظير أحيانً  -4
ا كمووا أنيووا ال تتووأثر بالمسوتوى التعميمووي لمموظووف وال تتووأثر أيًضوو ىوال تتوأثر بنوووع الموظووف سووواء ذكور أو أنثوو

 بمينة الموظف.
أنوو ال يمكون االسوتغناء عون العواممين ال يتوأثر بعمور  الشعور من خالل مضمون المطبوعةأثبتت النتائج أن  -5

ا بالمستوى التعميمي وال يتأثر بمينة يضً أالموظف، كما ال يتأثر بنوع الموظف سواء ذكر أو انثي، وال يتأثر 
 الموظف. 

يمبوي حاجوة العواممين إلوي االحتورام والتقودير ال تتوأثر  ةأثبتت النتائج أن الشعور بأن مضمون العالقات العام -6
كمووا ال تتووأثر بالمسووتوى التعميمووي لمموظووف وال  ىبعموور الموظووف وال تتووأثر بنوووع الموظووف سووواء ذكوور أو أنثوو

 ا بمينة الموظف.تتأثر أيضً 
عموور ين ال تتووأثر بممأثبتووت النتووائج أن مسوواىمة مضووامين المطبوعووات فووي حوول مشوواكل العموول الخاصووة بالعووا -7

ا ولكنيا تتأثر بالمسوتوى التعميموي لمموظوف وتتوأثر أيًضو ىالموظف وال تتأثر بنوع الموظف سواء ذكر أو أنث
 بمينة الموظف.

أثبتت النتائج أن تعبير المطبوعات عن وجية نظر العاممين ال يتأثر الموظف وال يتأثر بنوع الموظف سواء  -8
 وظف ويتأثر بمينة الموظف.ذكر أو أنثي ولكن يتأثر بالمستوى التعميمي لمم

ا حووول المنظمووة ال تتووأثر بعموور الموظووف وال اتضووح أن معالجووة المطبوعووات لمشووائعات التووي قوود تظيوور أحياًنوو -9
ا بمينوة تتأثر بنوع الموظف سواء ذكر أو أنثي كما أنيا ال تتأثر بالمستوى التعميمي لمموظف وال تتأثر أيًضو

 الموظف.
ىالتوصوات:ىى
   2العالقات العامة فً موضوعاتها لوائح وقوانٌن المنظمةأن تتناول مطبوعات  -1
أن تتننناول مطبوعننات العالقننات العامننة مننا ٌخنندم العنناملٌن مننن معلومننات وأخبننار تخصننهم وتخنن  المنظمننة  -2

 ٌجب التحدث عنها2 
 2لٌن ومقترحاتهم وسبل حل المشكالتعرض شكاوي العام -3
 2تدعٌم التعاون المثمر بٌن العاملٌن واإلدارة العلٌا -4

  .العاملٌن علً مصلحتهم الشخصٌة وعلً المصلحة العامة للمنظمة نشر الوعً وتبصٌر -5
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 العامة العالقات مطبوعات فاعلٌة :صقر علً الرحمن عبد رلى 236 

ىهوامشىالبحث:
                                                           

 (
0

 . 41، ص 4112، داس انكراب انحذٌس   اإلعالم وعلىم االتصال العالقات العامة والجمهىر( انذعٕلً ٔجٍّ انًشعى، 

 (
4

 .  24-55، ص ص 4102، جايؼح صٌاٌ ػاشٕس، انجضائش ، 42(شذاد ػثذ انشحًٍ، انؼاللاخ انؼايح ،  يجهح انرشاز ،ع 

(
3
 021. ص 0252انماْشج ، االَجهٕ انًصشٌح  ،  ، العامة والمجتمع( إتشاٍْى إياو ، انؼاللاخ  

(
2
د. َثٍم انؼطاس، انًؤششاخ انشخصٍح ػهى يطثٕػاخ انؼاللاخ انؼايح، دساعح ػهى ششكح عٍذ نألدٌٔح، سعانح ياجغرٍش غٍش (  

  4111يُشٕسج، كهٍح انرشتٍح، جايؼح حهٕاٌ، 

(
5
صحٍفح، سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج، كهٍح اإلػالو جايؼح األصْش، يُى صثحً، ذمٌٕى يطثٕػاخ انؼاللاخ انؼايح، فً يؤعغح (  

4110. 

(
2
غادج فاسٔق ػثذ  انفراح ، يطثٕػاخ انؼاللاخ انؼايح االعرخذاياخ ٔاإلشثاػاخ ، سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج ، انماْشج ، كهٍح (  

 . 4110اإلػالو ، 

(
2
خشاجٍح نصحف ٔيطثٕػاخ انًؤعغاخ ، سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج ػثذ انصادق حغٍ  تؼذ انصادق ، يحذداخ انشخصٍح اإل(  

 4113، انماْشج ،كهٍح اإلػالو ، جايؼح انماْشج ، 

(
8
. عانى ذثٕن، دٔس يطثٕػاخ انؼاللاخ انؼايح فً خذيح يٓاو دٌٕاٌ انثالط انغهطاًَ تغهطُح ػًاٌ، سعانح ياجغرٍش غٍش (  

 .4113يُشٕسج، كهٍح انرشتٍح، يغمظ، 

(
2
، فً انًذٌ انجذٌذج تانرطثٍك ػهً يذٌُح انؼاشش يٍ سيضاٌ  يٍُح جؼفش ػثذ انشاضً حجاصي، ذٕصٍف ٔذمٌٕى ٔظٍفح انؼاللاخأ(  

 4114، سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج، انضلاصٌك كهٍح انرجاسج ، 

)
10

 ( Richard Doyle, the Impact of public Relation publication on strategic Management M.T, the 

Center for Advanced Inquiry in public Relation, The university of Wales College, plymou the 

university 2000.       

(
00
فؤاد ػهً حغٍٍ عؼذاٌ، دٔس انؼاللاخ انؼايح فً األجٓضج انحكٕيٍح فً انجًٕٓسٌح انًٍٍُح، كهٍح اإلػالو جايؼح انماْشج ، (  

4112 

(
04
 انماْشج  4113انحافع يحًذ انغٍذ ، فاػهٍح اذخار انمشاس تانجايؼح فً ضٕء َظى انًؼهٕياخ ، سعانح ياجغرٍش ، حًذي ػثذ (  

)
13

  ( Mackenzie, J,  study entitled the effectiveness of the role of public relations and its impact To 

manage the sales force Books ,the United States of America, University of New Jersey, 2006, No.2 , p 

99  

(
02
(: فاػهٍح إَراض ٔاعرخذاو صحٍفح ػشتٍح انكرشٍَٔح نطفم 4118تغُد ػثذ انحًٍذ ، تغُد ػثذ انًحغٍ ػثذ انهطٍف انؼمثأي. )(  

انح دكرٕساِ غٍش يُشٕسج، يؼٓذ انذساعاخ انؼهٍا نهطفٕنح، يا لثم انًذسعح فً ذًٍُح انجاَة انًؼشفً ٔاالجرًاػً ٔانًٓاسي، سع

 جايؼح ػٍٍ شًظ

(
05
نكرشٍَٔااح نألطفااال إؼااذ نطهثااح اإلػااالو إلخااشاض جشٌااذج نكرشَٔااً ػااٍ ت  إل(: فؼانٍااح ًَاإرض نهرؼهااٍى ا4118حاااذى يحًااذ ػاااطف، )(  

غٍاش يُشإسج، يؼٓاذ انذساعااخ انؼهٍاا نهطفٕناح،  جدساعاح ذجشٌثٍاح، سعاانح دكرإسا -َرشَادإلتاعارخذاو انٕعاائظ انًرؼاذدج ٔيٕلاغ ػهاى ا

 جايؼح ػٍٍ شًظ.

(
02
( يحًذ ػثذ انُاصش يحًذ شهثً، انؼٕايم انًؤششج فً اخشاض يطثٕػاخ انؼاللاخ انؼايح فً يصش ، دساعح ذطثٍمٍح ، سعانح  

  4103ياجغرٍش ، كهٍح اَداب، جايؼح انماْشج ، 

(
02

فً إداسج انصٕسج انزٍُْح فً انذٔل انخاسجٍح، سعانح ياجغرٍش،  كهٍح اإلػالو ، جايؼح ( حًذ ساشذ ْالل، اعرخذاو ٔعائم االذصال 

 .4102انماْشج ،

(
08
 جايؼح انماْشج  –سئٍظ لغى انؼاللاخ انؼايح ٔاإلػالٌ  –.د / يحًٕد ٌٕعف ( نجُح ذحكٍى االعرًاسج  أ 

 جايؼح حهٕاٌ  –د. كًال انماضً . يذسط تمغى اإلػالو كهٍح اَداب -0

 شيٍٍ خضش : يذسط تكهٍح اإلػالو جايؼح انماْشج.د ذ -4

 د. يحًٕد كايم : يذسط تكهٍح اػالو جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا  -3

 اكرٕتش.  2د. شؼثاٌ شًظ : ػًٍذ كهٍح إػالو جايؼح  -2

 د .ػصاو انذٌٍ فشض : يذسط تكهٍح إػالو جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا  -5

 ػالو جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا. د . َٕال انصفرً : اعرار تكهٍح إ -2

 د. سضا ػكاشح : يذسط تكهٍح إػالو جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا.  -2

 د . أحًذ فاسٔق: يذسط تكهٍح آداب لغى اػالو جايؼح حهٕاٌ.  -8

 د. َثٍم ساغة : يذسط تكهٍح اإلػالو جايؼح يصش نهؼهٕو ٔانركُٕنٕجٍا.  -2
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Abstract 
              

             The present study is aiming to recognizing the effectiveness of the publications 

of public relation in the governmental and nongovernmental Establishments. The 

Study considered one of the Descriptive studies types. The study in that research use 

the survey Method for a sample of workers of about230 individual of different 

categories (senior management class, middle management class, the minimum 

management class) that working in the governmental and nongovernmental 

establishments in Egypt. A private sample was chosen on purpose  in the time period 

from 1/2007  till 1/2008 and the study has used  the survey papers As a tool for 

collecting the data. 

 

The most important results that study reached to are as follows:  

 

The results showed that public relations publications contribute to increasing the 

public knowledge of the organization and contributed to highlighting the role of the 

organization affected by the educational level and also influenced by the employee's 

career, but not affected by the age of the employee and also not affected by the type of 

employee, male or female. Public relations publications can not be dispensed with as 

well as contribute to resolving rumors about the organization. 

 

Keywords: Effectiveness - Publications Public Relations.- Internal audience - and 

external audience 
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