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السنة الجامعية4102/4102 :

امحلد وامشكر كل اي رب محدا يليق جبالل وهجم وعظمي سلطاهم
أن ىديتنا لإمتام ىذا امعمل اذلي ىرجو أن يكون خامصا موهجم امكرمي.
اي رب ل جتعليا هصاب ابمغرور اإذا جنحيا ،ول ابميأس اإذا فشليا،وعلميا
أن امفشل طريق اميجاح واجعليا اي رب حناسب أهفس يا كبل أن حناسب
امياس ،اي رب اإن نيا كد أخطأان فيذا من هجليا وإان جنحيا فيذا بعوهم
ومش يئتم،انليم اجعل امعمل ىو طريلنا نلوصول اإميم،واجعل دربيا
دامئا سيال واجعل لكمتيا الوىل اميت هبدأ هبا يه بسم هللا واملكمة
اميت ىهني هبامعليا يه امحلد هلل وبم وس تعني يف لك هبرية وصغرية،
وسأكل انليم أن توفلنا ملا حنبو وترضاه.
"أمــــــــيـــــــــن"

في البداية نفتح باب الشكر بحمد اهلل سبحانو و تعالى على ما من
علينا بفضلو و كرمو و فيض عطائو و الذي وفقنا في إنجاز
ىذا العمل .
كما نرفع أسمى عبارات الشكر و التقدير إلى األستاذ
والدكتور القدير "صيفور سليم" الذي تفضل مشكورا باإلشراف
على ىذه المذكرة و الذي تتبع عملنا و لم يبخل علينا بتوجيياتو
ونصائحو القيمة فجزاه اهلل ألف خير.
كما نتقدم بجزيل الشكر و العرف ان إلى أساتذتنا الكرام ذوي األيادي
البيضاء لكل ما قدموه لنا بإخالص خالل سنوات الدراسة.
و نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا يد العون,و إلى كل من ساىم في
إنجاز ىذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد و لو بكلمة تشجيع.

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى إبراز واقع تأثير العالقاات العاةاة عماى ساموس الساالف بال ااادا الةزالرياة
ةااع د ااد فااادا رالةزياار ر بوليااة رةيةاالر اةوذةااا وعميا ااطمقاات د ارسااتاا هااذه فا ةحاولااة لإلةابااة عمااى
التساؤل الرليس التال :
 هل تؤثر العالقات العاةة عمى سموس السالف؟
وقااد اااادرت تحاات هااذا التساااؤل الرليسا ثااال ،تساااؤلت فرعيااة تةحااورت حااول درةااة إقبااال الساوا عمااى
فا اادا رالةزي اار ر واش اااطات تحس ااين د ااور فا اادا رالةزير روعالقتا ااا بتح ي ااز السا اوا عم ااى زيارتا ا وطما ا
دةات وعالق ااة الس ااةات اةيةابي ااة لة ااوظ

فا اادا رالةزير ربيقب ااال السا اوا عميا ا

الدراسة وا تبار فرضاياتاا فا الةيادان قةااا باسات دام الةاااف الودا

ولمود ااول إل ااى ده اادا

التحميما الاذ يك ال لااا ةةاع دكبار

قدر ةن البيااات الالزةة بغرض تحميماا وت سيرها لةعرفة الواقع وقد اعتةداا عماى الساتةار كاأدا رليساية
وةات لعياة كر ثمف قدرت ب ا ا 53ة رد .
ولقد سةحت لاا الةعطيات الت تحدماا عميااا ةان ةيادان الد ارساة بعاد ةعالةتااا وتحميمااا التودال إلاى
اتيةة دن هااس إقبال ةعتبر ةن طر السوا عمى فاادا رالةزيار ر كةاا داا ليسات هاااس فاروا ذات دللاة
إحدااالية بااين اشاااطات تحسااين الدااور الذهايااة التا يقااوم باااا فااادا رالةزياار ر وتح يااز الساوا عمااى زيااار
ال ادا وطم
لةاوظ

دةات

هذا وقد تودماا إلى دا توةاد فاروا دات دللاة إحداالية باين الساةات اةيةابياة

فااادا رالةزيار ر وزياااد إقباال الساوا عميا

بالس اارعة الالزة ااة إل ااى ةااا ا

اة ااتالس ة ااوظ

ةان ااالل الةعاةماة الحساااة وتمبياة احتياةااات الساوا

ال ا اادا لمةعموة ااات الكافي ااة التا ا تا اام الس ااالف ة ااع تةي اازهم

بالةظار الاللا كل هذه الةتغيرات تدفع السالف إلى ااتاات سموس اةقبال عمى ال ادا.

Summary of the study:
This study aimed in general to highlight the reality of the impact of public
relations on the behavior of the tourists in Algerian hotels with heed the hotel
"ALJAZIRA " in "Jijel" like a model, and we had started our this study in an
attempt to answer the the main following question:
 Do public relations affects on the behavior of the tourist?
This main question falls under it three sub-questions, which focused on the
degree of tourists arrival to hotel "ALJAZIRA ", and the activities of improve
the image of hotel " ALJAZIRA " and its relationship with the motivation of
tourists to visit it and requested his services, in addition of the relationship
between positive features of the staff of Hotel " ALJAZIRA" , and the raise of
tourists arrival to it ,
In order to access Objectives of the study and test hypotheses of it in the field ,
we used the descriptive analytical method , which ensures us to gather as much
of necessary data for analysis and interpretation to know the reality, and we
have adopted the form as a key tool to gathering it from 35 single of snowball
sample.
After we processed and analyzed the data that we have acquired from the field
of study, we arrive at there is a considerable arrival of tourists to the
hotel " ALJAZIRA ", also that there is no differences with statistical significant
between the activities of improving the mental image of the hotel " ALJAZIRA"
and the motivation of the tourists to visit it and request his service, this and we
deduce that there is differences with statistical significant between the positive
features of the staff of the Hotel " ALJAZIRA " and the increase of tourists
arrival to it, through the good treatment, and meet the needs of tourists with the
necessary speed ,as well as owning the hotel staff adequate information which
interest the tourists, with appear in the proper manner, all of these variables
make the tourist visit the hotel.
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مقـدمــة
مقدمة:
تعتبر لسيرحة ن اطرةط ل أهمحرن كبحر وأثرة مبةطر لىرا لستامحرن جري محري لسمحرةلحا وسثرة لسكثحر مرا
لألبعررةل لال تمةلحررن لسثقةجحررن لسيحةيررحن ولسا يررحن لسترري ت ر ث جحثررة وتترررث بثررة جثرري تىعررد لو ل هةمررة جرري
لالقتصررةل لسرروطاي اظر ل سمررة ت ققررال لسمبررةلال
بلحا لا لسم وقة
وجي لسوق

يد تقلح ل

لسيررحة حن مررا اتررة

ح ةبحررن ب ر

لسماظمن لسعةسمحن سىيحة ن.

لس ي ح تا جحال لسقطةع لسيحة ي صلل لألوسوحة

غر لإلمكةاررة

لسيررحة ن كررروا قطررةع

لسيررحة حن لسثة ىررن بقحر

جي لسكثح ما لسلوا ا رل جري لس لز ر

ا ة لزتررال اررعح ن مقة اررن مرري لسررلوا لسم ررةو

جبررةس غ مررا لستارروع

لسكبح جي لسع ض لسيحة ي بللحن مرا لسطبحعرن سرا لستاروع لسثقرةجي ولس ارة ي ولسترة ح ي ال أا لسقطرةع
لسيحة ي س ح ظا بةسعاةحن لسكةمىن.
لسعةمن جي لساصف لسثةاي ما لسق ا لسعطر حا جري لسم رةا لسيرحة ي كويرحىن مثمرن

وسقل ب ز لسعالقة

جري لالتصرةا لسط صرري برحا لأل ثررز ولسماطرا
ولسيررة حا لسم ر تقبحا وك ر سا لس معحررة

ولساقةبررة

لسيرحة حن وبررحا لسروكالح لسيررحة ححا ولسطر كة
ولست معررة

لسيررحة حن

لسعةسمحررن لسعىمحررن ولسمثاحررن لسمو ررول جرري

لألي رول لس ة حررن بثررلف تواررحا لسصررو لسيررحة حن سىلوسررن ولظثة هررة بطرركا حررل سىترررثح جررحث و ر د
لاتبررةهث سزحررةل لس كررن لسيررحة حن سحثررة كمررة زلل لالهتمررة بةسعالقررة
لسم ك ررد لستاط ررحطي وألل م ررا ألول

لسعةمررن كعاص ر مث ر مررا لاةص ر

لالتص ررةا بةسي ررة حا ستطر ر حعث لى ررا لت ررة قر ر ل لسطر ر لح لسما ررت

لسيحة ي ولستع ف لىا غبةتث ولت ةهةتث لسيحة حن.
وتعل لسعالقة

لسعةمن هي لساطةط لسميتم لسثةلف ستو حال لسيحةية

ب ررةألج لل ولس مةل ررة

لسيحةية

ولس لمة

لست رري تعم ررا ج رري لسم يي ررن سى ص رروا لى ررا ثق ررتث وكر ر سا لسعم ررا لى ررا طرر

سعل واو م ثو لسعالقة

ولىحررال جثررلف لسعالقررة

تى ررا

ولأللمةا بمة ح لي سا جثمثة وتقبىثة وتقلح هة ما قبا مثو لسم ييرن جري ظرا

لأللمررةا لس حررل وبررةس غ مررا سررا اال ررظ أا بعررض لسم ييررة
لسعةمن ولو هة وطبحعن أهللجثة.

لسعةمررن ه رو ى ر لسصررال

لتصررةا و لت ررةهحا ولسر ر ي البررل ماررال سور ر ض
ب غبة

ولس لمة

ولأللمةا ل

لسعالقن

ررلل

ال ترروسي لهتمةمررة سثر ل لساطررةط و سررا

لسطحبررن وتكرروحا لسيررمعن لس يرران جثرري تتمحررز براثررة
لست ررةود لس عررةا ولسصررةل م ررا ررالا لالهتم ررة

وو ثن اظ لس مةهح واقىثة سرا لل لسم ييرن وكر سا اقرا أهرللف و طرط واطرةط لسم ييرن

سا مثو هة لسر ي حطرما لسمروظ حا ولسعمرةا لسر حا حعمىروا جري لل ىثرة وهو مرة حطىر لىرحث برةس مثو

لسلل ىي وك سا حطما محري لسمتعرةمحا معثرة كةسميرتثىكحا ولسم ثرزحا وغحر ه لسر حا حيرموا برةس مثو
لس ررة ي وقررل أل ك ر

لسماطررا

أا ا ة ثررة ح ر تبط بقررل تثة لىررا لالتصررةا بةس مررةهح وتطرركحا صررو
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مقـدمــة
لح ةبحن سا يثة وت يحا يمعتثة ولسترثح لىا لس أي لسعة ه ل لسولقي عا لسعالقة
لس لحثررن بم تىررف أاوللثررة جررال حمكررا ت اررد لسعالقررة

و وه حررن سكررا لسماطررا

لتصررةا ال حررت أي اطررةط وال حت ق ر أي هررلف وه ر ل حعارري أا لسعالقررة
و تمحن جرحامة حو ل لتصةا ايةاي جالبل ما قحة لالقة

لسعةمن ة ن مةين

لسعةمررن أو ت ةهىثررة جررلوا

لسعةمررن ظررةه ل تمةلحررن ب حررن

بحا لألج لل وه لسماطا .

ا ل لير ررن ير ررىوا لسير ررة ا قبر ررا وبعر ررل لت ر ررة ق ر ر ل لسط ر ر لح مر ررا لسم تك ر ر لز لأليةير ررحن سا ر ررة لسماطر ررا
لسيررحة حن جثي تمكااررة مررا جثر لسعولمررا ولسمر ث ل

تص جة

لسية حا

ح

حت

يرولح لسط صررحن ماثررة أو لس ة حررن كر سا تر ث لىررا

يىوا لسية ا لس ي هو زح ما لسيىوا لإلايرةاي بصر ن لةمرن واتح رن

ت ةلا ه لسعولما.
هر ل مررة لجعاررة سررا لسقحررة بثر

لسل ليررن بوحررن تيررىحط لسارروح لىررا أث ر لسعالقررة
لأليةيحن سىعالقة

لسية ا لاطالقة ما كوا جث ه ل لأل ح حعل ول لل ما لسمثمة

وسىتعم أكث جي لسمواوع وت قح مع جن سىلو لس ي تىعبال لسعالقة

لسعةمررن لىررا يررىوا
لسعةمن.

لسعةمن جي لسترثح لىا يىوا

لسية ا ل ترحاة أا تاةوا ه ل لسمواوع وجقة سى طن لستةسحن:
الباب األول :وح ص لس ةاد لساظ ي سىل لين وقل لطتما لىا ثال

جصوا وهي كةألتي:

الفصل األول :لسمويو بر " :إشكالية وموضوع الدراسة" .
الفصللل النللا  :ولسمعارروا برر " :العالقللاا العامللة"مررا حر
ل توى لىا يتن و ميوا م عة ت لو

بحا معة

كواثررة لسمتوحر لسميررتقا سثر لسل ليررن وقررل

م كل

وكتد ل بحن وأ ابحن.

الفصللل النال ل :ولسمعارروا ب ر ر ر":سللموا السللا " ولس ر ي حمثررا لسمتوح ر لستررةبي ليررتعمىاة جحررال ول ررل وثالثرروا
م عة تعلل
الباب النا

بحا لسمعة

ولسم ك ل

ولسكتد ل بحن وأ ابحن.

 :وح ص لإلطة لسمحللاي سىل لين ولس ي حا :

الفصل الرابع :لسمويو بر"لإل لحل

لسماث حن سىل لين".

الفصل الخامس :لسمعاوا ب رر":ل ض وماةقطن اتة

لسل لين".
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الفصل األول  :إشكالية وموضوع الدراسة
تمهيد:
.I

إشكالية الدراسة.

.II

فرضيات الدراسة.

.III

أهداف الدراسة.

.IV

أهمية الدراسة.

.V

أسباب اختيار الموضوع.

.VI

تحديد المفاهيم إجرائيا.

.VII

الدراسات السابقة.

خالصة الفصل
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
تمهيد:
نسعى من خالل ىذا الفصل إلى وضع إطار مفاىيمي نحدد بو إشكالية د ارستننا ونحتاول متن خاللتو
إبت تراز فرضت تيانيا وأى تتدافيا وك تتذا أىمي تتة الد ارس تتة باإلض تتافة إل تتى أى تتم ااس تتبا

الن تتي أد

بن تتا إل تتى اخني تتار

موضوع البحث كما سنقوم بنحديد جممة المفاىيم الني نضمننيا الدراسة متن أجتل إ ازلتة المتبس عنيتا وفتي

خنام الفصل سنعرض بعض الدراسا

السابقة المشابية لموضوع دراسننا.
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
إشكالية الدراسة:

.I

يعنبر االنصال ظاىرة إنسانية نممييا منطمبا
اافراد والجماعا

اإلنسان االجنماعية والمادية ومن نم نحقيق النماسك بتين

والقدرة عمى مشاركة اآلخرين خبرانيم وأفكارىم ومعرفة حاجانيم من أجتل العمتل عمتى

نحقيقيا لذالك كان االنصال اإلنستاني وال يتزال عبتارة عتن عمميتة النفاعتل االجنمتاعي القائمتة عمتى أستاس
بين أفراد الجماعة.

العالقا

العالقا

وقد عرف

العامة مند العصتور القديمتة ولكنيتا كانت

ننجمتى فتي بتداينيا عمتى شتكل ممارستا

بدائية عفوية غير مننظمة من طرف حكماء القوم وقادنيم وننمظير سما

التتزواا وااعيتتاد واالحنفتتاال

ىذه الممارسا

باننصتتار الجيتتوش الحربي تتة ولكتتن النطتتور اليائتتل التتذي أختتذ

فتي مناستبا

الحض تتا ار

اإلنسانية المنعاقبة نعيشو والذي مس جميع نواحي الحياة قد زاد من نعقد الحياة اليوميتة لننستان وازداد

بذلك حاجنو لممأكل والمشر والنرفيو والننقل.

أما في القترن العشترين فقتد شتيد مفيتوم العالقتا

العامتة نطتو ار واننشتا ار كبيت ار فتي مخنمتف أرجتاء العتالم

متتن مبربتتو إلتتى مش ترقو ننيجتتة نقتتدم وستتائل االنصتتال واإلعتتالم حنتتى صتتار عممتتا قائمتتا بذانتتو لتتو منيجتتو
ومبادئو وموضوعو الخاص بو.
وق تتد أخ تتذ

العالق تتا

العام تتة بع تتد ىت تذا موقعي تتا الخ تتاص ف تتي الييك تتل الننظيم تتي لمخنم تتف الم سس تتا

كمحصتتمة يشتترف عمييتتا موظفتتون وعمتتال يتتديرىم عتتون يستتمى موظتتف العالقتتا

صتفا

ذىنيتة وأخالقيتة ونفستتية ن ىمتو ليتذا المنصت

الجماىير المخنمفة اجل كس

العامتتة ينمنتتع بمجموعتتة

وىتتو متن خاللتو مست ول عتن ربتط عمميتة انصتالو متتع

ثقة الجميور ونعزيز جسور الصداقة والنفاىم.

والس تتياحة نع تتد ظ تتاىرة م تتن ظت تواىر العص تتر والن تتي ننبث تتق م تتن الحاج تتة المن ازي تتدة لمحص تتول عم تتى ال ارح تتة
واالستتنجمام ونبييتتر الجتتو واإلحستتاس بجمتتال الطبيعتتة ونتتذوقيا والشتتعور بالبيجتتة والمنعتتة متتن اإلقامتتة فتتي

مناطق ذا

طبيعة خاصة.

وى تذا متتا دعتتى العديتتد متتن التتدول إلتتى االىنمتتام بالعمتتل الستتياحي وبتتدل الجيتتود لنعظتتيم العائتتد منو ونتتدليل

المشاكل والصعوبا

الني نعوق مسيرنو موظفة كافة إمكانيانيا المناحة من أجل نحقيق ذالك.

وبناءا عمى كل ما سبق ننبمور إشكالية بحثنا في النسا ل الرئيسي النالي=

 -ىل ن ثر العالقا

والذي ننفرع عنو النسا ال

العامة عمى سموك السائح ؟
الفرعية النالية =
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
 -1ما درجة إقبال السواح عمى فندق "الجزيرة"؟
 -2ىل نوجد فروق ذا

داللة إحصائية بتين الستما

ونحفيز السواح عمى زيارنو وطم

 -3ىل نوجد فتروق ذا
عميو ؟

.II

اإليجابيتة لمتوظفي الختدما

خدمانو ؟

داللتة إحصتائية بتين نشتاطا

فتي فنتدق "الجزيترة"

نحستين صتورة فنتدق "الجزيترة"و إقبتال الستواح

 :فرضيات الدراسة:
نعتد الفتتروض متتن أىتتم العناصتتر فتتي البحتتث العممتي انيتتا نستتاعد الباحتتث فتتي االنجتتاه نحتتو الحقيقتتة

الني أثارنيا مشكمة البحث ونسا النو فيتي نستاعد الباحتث عمتى اقنصتاد الجيتد والوقت

الوقوع في مناىا

ال حصر ليا.

والمتال ونبعتده عتن

فمكتتي نحقتتق الفتتروض غاينيتتا ال بتتد متتن اخنيارىتتا بشتتكل عممتتي دقيتتق ان صتتحة ىتتذه الفرضتتيا

وسالمنيا سي دي إلى سالمة الدراسة ككل.

ولقتتد حتتاول العديتتد متتن المخنصتتين فتتي مجتتال منتتاىع البحتتث العممتتي إعطتتاء نفستتي ار لمفتتروض ونقتتديم

نعاريف وافية فنجد أحد النعريفا

يرى أن الفرضيا

ىي= " عبارة عن قضية نحمل خبت ار ينعمتق بعناصتر

واقعية ونصتورية وىتذا النخمتين ينضتمن عالقتة أو عنصتر لتم يثبت

واالسنقصاء

عنتو شتيء بعتد ولكنتو يستنحق البحتث

(زيدان  4<:7ص.)96

وقد اشنمم

دراسننا عمى ثالث فرضيا

جزئيتة مشتنقة متن النستا ال

الفرعيتة لنشتكالية ستنحاول

معرفة صحنيا ننمثل في =

الفرضية الرئيسية:

العامة عمى سموك السائح.

 ن ثر العالقا
الفرضيات الفرعية :

 يحظى فندق "الجزيرة" بإقبال السواح عميو.

 نوجد فروق ذا
زيارنو وطم

نحستين صتورة فنتدق "الجزيترة" ونحفيتز الستائح عمتى

داللة إحصائية بين نشاطا

خدمانو.

 نوجتتد فتتروق ذا

داللتتة إحصتتائية بتتين الستتما

واقبال السواح عميو.
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اإليجابيتتة لمتتوظفي الختتدما

فتتي فنتتدق "الجزي ترة"

انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
أهداف الدراسة:

.III

لقتتد ىتتدفنا متتن ختتالل ىتتذه الد ارستتة إلتتى إب تراز دور العالقتتا

العامتتة فتتي النتتأثير عمتتى ستتموك الستتائح من

ختتالل النعتترف عمتتى درجتتة إقبتتال الستواح عمتتى فنتتدق "الجزيترة" وكتتذلك البحتتث فتتي العالقتتة بتتين نشتتاطا
نحستتين صتتورة فنتتدق "الجزي ترة" ونحفيتتز الستتائح عمتتى زيارنتتو وطم ت

العالقة بين السما

اإليجابية لموظفي الخدما

خدمانتتو إضتتافة إلتتى البحتتث فتتي

في فندق "الجزيرة "واقبال السائح عميو.

أهمية الدراسة:

.IV

يكنست

ىتذا البحتث أىمينتو متن أىميتة العالقتا

الشريان بين الم سسة وجميورىا ذلك أن العالقا

العامتة خاصتة وان إدارة العالقتا

العامتة ىتي

العامة نسمح لمم سسة بفيم المحيط الذي نننمي

إلي تتو والنع تترف عم تتى مواق تتف و راء المجنم تتع حولي تتا كم تتا نق تتوم بخم تتق ج تتو م تتن الثق تتة ب تتين الم سس تتة
معيم ومتتن ىتتذا المنطمتتق أصتتبح

القاعدة إال الم سسا

العالقتتا

العامتتة نقميتتدا شتتائعا فتتي الم سستتة وال نختترا عتتن ىتتذه

العاجزة والني ال نعي مدى أىمية ىذا النشاط االنصالي.

وبمتتا أن الم سستتة الجزائريتتة جتتزء متتن المنظومتتة الم سستتانية العالميتتة فيتتي ليست

االمنيا از الني نوفرىا نشاطا

العالقتا

العامتة و بالنتالي كتان عمينتا و كطمبتة عالقتا

بمنتتأى عتتن ىتتذه
عامتة أن نبحتث

عتتن واقتتع ىتتذه ااخيترة فتتي الم سستتة الجزائريتتة خاصتتة فتتي خضتتم البمتتوض الكبيتتر التتذي نكنستتيو نطبيقتتا
العالق تتا

العام تتة عم تتى أرض الواق تتع ست تواء م تتن حي تتث الممارس تتة أو م تتن حي تتث الخم تتط بيني تتا وب تتين بع تتض

الوظائف والنشاطا

وجدنو .

العامة كاالنصال واإلعالن  ...إضافة إلتى حداثتة ىتذا الموضتوع

المشابية لمعالقا

كما أن ىتذه الد ارستة يمكتن أن نصتل إلتى ننتائع ونقتدم نوصتيا

نمكتن متن النعريتف أكثتر بيتذا العمتم

الذي يكننفو الكثيتر متن البمتوض فتي بالدنتا خصوصتا وبالنتالي إعطتاء الصتورة الحقيقيتة لمعالقتا
مما قد ينيح إمكانية نبنييا ونعميميا في منظماننا.

.V

أسباب اختيار الموضوع:

مما ال شك فيو أن كل دراسة عممية ال نبنى اعنباطا وال عفويا بل نخضع اسبا
أو ذانية فالعالقا

العامتة أصتبح

ومن جممة ااسبا

الني دفعننا لدراسة ىذا الموضوع نقاط احصرىا في ما يمي:

العامتة

عدة موضوعية كان

موضتوع الستاعة ونقطتة اىنمتام البتاحثين كونيتا الشتريان التذي يصتل

الم سسة بجميورىا من خالل االنشباال

والقضايا واانشطة الني نقوم بيا.
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
-1

األسباب الذاتية:

 الرغبة الشخصية والميل نحو الموضوع المقنرح.
 الرغبة في نوسيع المعارف الشخصية واثراء الرصيد المعرفي في ىذا الموضوع.
 محاولة زيادة النحكم في البحوث الميدانية.

 الرغبة في النقر من عالم الشبل من خالل الدراسة الميدانية.
 ضتتعف االىنمتتام بالعالقتتا
نساىم في إرساء العالقا

الجزائريتتة وبالنتتالي محاولتتة إضتتافة د ارستتة قتتد

العامتتة فتتي الم سستتا

العامة كمينة وكإدارة في الم سسا

 -2األسباب الموضوعية:

 وقوع موضوع الدراسة في صم
 النعرف عمى واقع العالقا

الجزائرية.

نخصصنا وىو عمم االجنماع العالقا

العامة.

العامة عن قر في الم سسة السياحية الجزائرية.

 ااىمية العممية الني يكنسييا الموضوع وكذا قابمينو لمدراسة والبحث.
 قمة الدراسا

السياحية ان أغم

المنعمقة بالمنشا

 نزايد حدة المنافسة بين المنشا
 المكانة الني نمعبيا العالقا

.VI

تحديد المفاهيم إجرائيا:

يعنبر نحديد المفاىيم من الخطتوا

السياحية لجم

الدراسا

نجرى في الم سسا

االقنصادية.

أكبر عدد ممكن من السياح والمحافظة عمييم.

العامة كونيا نعد من أىم الركائز لنجاح وديمومة أي م سسة.
الضترورية لنجتاح أي بحتث عممتي وخاصتة فتي العمتوم االجنماعيتة

واإلنسانية ذلك أن المنظتور ااول لنصتميم بحتث دقيتق وبعيتد عتن البمتوض ىتو االىنمتام بجميتع الثبت ار

النتي نمكتن أن نكتون بتو حنتى نكتبح مجتال الخيتال والنأويتل الشخصتي لمقتار ونجنبتا لتذلك ارنأينتا نحديتد
المصطمحا

ااساسية الني يدور عمييا موضوع دراسننا وىي كااني=

 -العالقات العامة :ونقصد بالعالقا

العامة في دراسننا ىذه=

ىتي وظيفتة إداريتة وانصتالية ننحصتر ميمنيتا فتي بنتاء صتورة إيجابيتة عتن الم سستة لتدى جماىيرىتا
ااساستية متن ختالل اانشتطة المنوطتة بيتا فتي البحتث واالنصتال واإلعتالم مستنخدمة كافتة الوستائل
االنصالية.

 -السائح :نقصد بالسائح في ىذه الدراسة=

الشتتخص ال تتذي يستتافر خ تتارا محتتل إقامن تتو ااصتتمي أو االعني تتادي واي ستتب

غي تتر الكس ت

الدراسة سواء كان داخل بمده (السائح الوطني) أو في داخل بمد غير بمده (السائح ااجنبي).

الم تتادي أو

 -سموك السائح :ونقصد بو=

جميع النصرفا

المباشرة وغير المباشرة الني يقوم بيا السائح فتي ستبيل الحصتول عمتى خدمتة الستياحة

من مكان معين وفي وق

محدد.
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 -السمات اإليجابية :نقصد بالسما

اإليجابية في ىذه الدراسة=

اانمتتاط الستتموكية العامتتة الدائمتتة نستتبيا والثابنتتة والنتتي نميتتز متتوظفي الختتدما
ستتما

فتتي الفنتتدق وننقس تم إلتتى

شخصتتية مثتتل المظيتتر الالئتتق والبشاشتتة والمباقتتة وحستتن المعاممتتة والتتى ستتما

والنوجيو واإلرشاد.
-

وظيفيتتة مثتتل الشتترح

موظفوو الخودمات= ونقصتد بيتم العتاممين فتي مجتال الضتيافة والستياحة ويخنمتف المستمى التوظيفي

ليم حس

وينقسمون حس

ما يقوم بو الشخص من ميام.

نعامميم مع السائح إلى =

 موظف االستقبال واالستعالمات :يعد ويعنبر مفنتاح فشتل أو نجتاح اي منشتأة ستياحية ويجتيكون لديو العديد من الميا ار الفنية واإلدارية الني ن ىمو لمنعامل مع سموكيا
-

ومن مس ولينو القدرة عمى النرحي

أن

الضتيوف والستياح

بالضيف وجعميم يشعرون بأنيم في أوطانيم.

المرشد السياحي ويعمل المرشد السياحي عمى نزويد السياح بالمعموما

 -المضوويف ىتتو الشتتخص التتذي يقتتوم بنقتتديم الطعتتام داختتل البتترف أو صتتاال

الضرورية بدون مقابل.
الطعتتام داختتل الفنتتدق

ومتتن صتتفانو حستتن المظيتتر-النظافتتة فتتي الممتتبس -اإللمتتام بتتالنواحي الصتتحية-نعتترف وادراك ميتتام
المينة وميارانيا الفنية.

 مسوولول المضوويفين ويقتتوم باستتنقبال الزبتتائن وارشتتادىم بمكتتان جموستتيم فتتي المطعتتم أو إقتتامنيم فتتيالمنشأة ويج

أن ينحمى بحسن المظير والخمق-اإللمام بالنواحي الصحية -نظافة الممتبس معرفتة

ميام المينة وخاصة في مجال العالقا

العامة.

 -الفندق =المقصود بالفندق في ىذه الدراسة =

ىو المكان الذي يحصل فيو السائح عمى جميع الخدما

الني يحناجيا طيمة مدة إقامنو.

 -الصورة الذهنية  :المقصود بالصورة الذىنية في ىذه الدراسة=

ىي الصورة الفعمية الني ننكون في أذىان جماىير الم سسة السياحية

وقد ننكون ىذه الصورة من النجربة

المباش ترة أو غيتتر المباش ترة وقتتد نكتتون عقالنيتتة أو غيتتر رشتتيدة وقتتد نعنمتتد عمتتى اادلتتة والوثتتائق أو اإلشتتاعا
اقعا صادقًا بالنسبة لمن يحممونيا في ر وسيم.
وااقوال غير الموثقة ولكنيا في النياية نمثل و ً
 -نشاطات تحسين الصورة الذهنية :ونقصد بيا في ىذه الدراسة =

مخنمف ااعمال الني نقو بيا إدارة الفندق في سبيل نكوين إنطباع جيد عن الفندق من خالليتا ممتا يستاىم

في جذ





السواح أليو وننمثل ىذه النشاطا
نمبية الخدما

الحنياجا

نقديم العروض الخاصة.

في =

السواح.

نوفير ااسعار المناسبة.
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
نوفير أجيزة حديثة نواك



النطور النكنولوجي .

 القيام بااعمال الخيرية.

الدراسات السابقة:

.VII

 -1الدراسة الألولى=

د ارستتة "كرميتتة إبتراىيم"( )5668المعنونتتة بتت= العالقتتا
حالتة لتو ازرة الستياحة النتي قتدم

الجزائر وقدانطمق

العامتتة فتتي الم سستتة الستتياحية الجزائريتتة د ارستتة

الستنكمال نيتل شتيادة الماجستنير فتي عمتوم اإلعتالم واالنصتال بجامعتة
ست ال حتول مكانتة العالقتا

الدراسة من إشكالية بحثية نضمن

العامتة فتي الم سستة

السياحية الجزائرية ومدى مساىمنيا فتي صتناعة الثقتة متع جماىيرىا ولنجابتة عميتو وضتع الباحتث فرضتية
مفادىا أن موقع العالقا
العالقا

العامة بالم سسة السياحية مازال لم يترق إلتى المستنوى االستنرانيجي وأن دور

العامة بالم سسة السياحية محدود.

وكتان ىتدف الباحتث ىتو النعترف عمتى واقتع العالقتا

الستياحية والنعترف عمتى طبيعتة العالقتا
عمتى واقتع المشتكال

العامتة فتي الم سستة الستياحية .كمتا ىتدف الباحتث إلتى النعترف

القائمتة فتي مجتال العالقتا

ومن نم وضع نصور اسالي

العامتة وأستالي

العامتة فتي الم سستة الستياحية واقنتراح الحمتول المناستبة

نطوير إدارة العالقا

العامة.

وقتد أجترى الباحتث د ارستنو عمتى عينتة قصتدية متن القتائمين بالعالقتا

وأجيزنيا قدر

نطويرىتا فتي الم سستة

العامتة بتو ازرة الستياحة

 66فردا وكذالك عينة قصدية من جميور و ازرة الستياحة قتدر ب ت  466فتردا وذالتك

باسنخدام أداة االسنمارة كأداة رئيسو واعنمد

الدراسة عل منيع دراسة الحالة ومنيع المسح وقد نوصل

الباحتث متن ختالل ىتذه الد ارستة إلتى أن موقتع إدارة العالقتا

العامتة فتي الييكتل الننظيمتي لتو ازرة الستياحة

دون المكانتة الالئقتة بيتا رغتم وجتود ىيكتل مستنقل لممارستة العالقتا
الد ارستة أن بترامع العالقتا
السياحة مع جماىيرىا.

العامتة بتالو ازرة كمتا أكتد

ننتائع

العامتة لتو ازرة الستياحة و أجيزنيتا نقتوم بصتناعة الثقتة ونحستين صتورة و ازرة

التعموووووويق:
إن ىذه الدراسة خدم

موضوع العالقا

من وجية نظر معينة فبرامع العالقا
مع جماىيرىا بيتدف جتذ

العامة وسموك السائح بشكل مباشر حيث نناول

الموضتوع

العامة نيدف إلى صتناعة الثقتة ونحستين صتورة الم سستة الستياحية

أكبتر عتدد ممكتن متن الستواح وىتذا متا نستعى إليتو فتي د ارستننا ىتذه باإلضتافة

إلى اسنفادننا من ىذه الدراسة في إخنيار أداة االسنمارة الني نم نوزيعيا عمتى عينتة متن جميتور الم سستة

السياحية.
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
 -2الدراسة الثانيووووووووة:
د ارست تتة "موست تتاوي مباركت تتة"( )5645والمعنونت تتة ب ت تت= الختتتدما

الست تتياحية والفندقي تتة ونأثيرىت تتا عمتتتى ست تتموك

المسنيمك دراسة حالة لمجموعة من الفنادق بوالية مسنبانم والني قدم
فتتي النستتويق التتدولي بجامعتتة نممستتان وقتتدانطمق
نأثير الخدما

منطمبتا

السنكمال نيل شيادة الماجستنير

الد ارستتة متتن إشتتكالية بحثيتتة نضتتمن

السياحية و الفندقية عمى سموك المسنيمك وعن نوع اإلستنرانيجيا

المستنيمك الستياحي ولنجابتة عميتو وضتع

س ت ال حتتول كيفيتتة

المنبعتة لمعرفتة ونتوفير

الباحثتة فرضتية مفادىتا أن غيتا

الثقافتة والتوعي

الستياحيين يت ثر عمتى ستموك الستائح وأن القطتاع الستياحي قطتاع حستاس ينتأثر بالعوامتل الداخميتة لمبمتد

المضيف كعامل اامن الخدما

البنكية النقل ,نقص الخبرة و النكوين السياحي ,طبيعة السياسة المنبعة

في المخططا الننموية و بسعر الخدمة المعروضة من طرف الفنتدق ،وقد هددت لباحثةدم دال د
هذه لبدرلسم إبى الوقوف عند أسبا ن ارجتع الختدما الستياحية و الفندقيتة فتي الج ازئتر و محاولتة نقتديم

الحمتول لنرقيتة ىتذه الختدما

ورد االعنبتاروالوقوف عنتد اإلمكانيتا

الحقيقيتة لمقطتاع الستياحي فتي

بالدنا باإلضافة إلى دراسة سموك السائح نجاه المننع المعروض من حيث الجمال وامكانية نوفيره لمراحة
واإلمكانيا

الخاصة بالنقل والنرفيو.

وقد أتجر الباحثة دراسنيا عمى عينة مكونة من 556نزيل لمجموعة من فنادق واليتة " مستنبانم" وذلتك

باالعنم تتاد عمت تتى أداة االست تتنمارة وقتتتد نوصت تتم

الباحثت تتة إل تتى أن ىنت تتاك ارنفت تتاع فتتتي نس تتبة درجتتتة الرضت تتا

(  )%7;.<6عن االسنقبال ىتذا متا ي كتد النعامتل الجيتد لعمتال الفنتادق متع نتزالئيم كمتا أن ىنتاك ارنفتاع
نسبة النزالء ) ( 84.40 %التذين قتاموا بزيتارة المنطقتة متن قبتل وىتذا يمكتن متن زيتادة إقبتال الستياح عمتى

الزيارة.

التعميووووووووق:
ىتذه الد ارستة ليتا مجتال مشتنرك كبيتر متع د ارستننا إذ أنيتا نناولت

موضوع دراسننا حيث أكد
قبتل متوظفي الختدما

ستموك المستنيمك الستياحي وىتو لت

ننائجيا أنو ينأثر بعدة عوامل من أبرزىا حسن اإلسنقال والمعاممتة الجيتدة متن

فتي الفنتدق وىتذا يعتد محتور ىتام فتي د ارستننا التذي ستنحاول البحتث فييتا عتن نفتس

ااثر وقد اعنمدنا عمى ذا

المنيع وأدوا

جمع البيانا

الدراسة في كيفية ونوعية طرح أسئمة اإلسنمارة الداخمية.
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(المقابمة اإلسنمارة) وقد أخذنا فكترة متن ىتذه

انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
 -3الدراسة الثالثوة:
د ارستتة "وقنتتوني بايتتة(; )566والمعنونتتة بت ت = أثتتر العالقتتا

العامتتة عمتتى ستتموك المستتنيمك والنتتي قتتدم

السنكمال نيل شيادة الماجسنير في العموم النجاريتة بواليتة بتومرداس وقتدانطمق
نضمن

سوال حول مدى مساىمة العالقا

عميتو وضتع

العامة في صنع ق ار ار ومواقتف المستنيمك النيتائي ولنجابتة

الباحثتة فرضتية مفادىتا أن العالقتا

النيائي وقد هدت لباحثةم ال
مواقف المسنيمك النيائي.
وقد وطبقت

جمتتع البيانتتا

العامتة نمتارس أثت ار نتدريجيا عمتى ستموك المستنيمك

هذه لبدرلسم إبى إبراز دور العالقا

الباحثتة د ارستنيا عمتى عينتة منكونتة 210فترد واستنخدم

كمتتا اعنمتتد

الد ارستة إشتكالية بحثيتة

العامتة فتي النتأثير عمتى

االستنمارة كتأداة أساستية فتي

الباحثتتة عمتتى المتتنيع الوصتتفي والنحميمتتي وقتتد نوصتتم

إلتتى أن العالقتتا

العامتة نت ثر نتأثي ار غيتر مباشتر عمتى ستموك المستنيمك النيتائي متن ختالل مستاىمنيا فتي نحستين صتورة

المنظمة النتي نت ثر عمتى م ارحتل القترار الشترائي لممستنيمك النيتائي كمتا أنيتا نت ثر مباشترة عمتى مخنمتف
مراحل النأثير النفسي لممسنيمك النيائي وعمى المكونا

المعرفي المكون الوجداني والمكون السموكي.

ااساسية لالنجاىا

والنتي ننمثتل فتي المكتون

التعميووووووووق :

ىذه الدراسة ورغم إخنالفيا عن مجال دراسننا الذي ينناول العالقتا
أنيا من الد ارستا

النتي قتدم

لنتا ننائجيتا إضتافا

العامتة فتي الم سستة الستياحية إال

كثيترة خاصتة فيمتا ينعمتق بتااثر التذي نحدثتو العالقتا

العامة عمى سموك المستنيمك متن ختالل مستاىمنيا فتي نحستين صتورة المنظمتة والنتي كانت

ااستئمة فتي الجانت

الميتداني متع االعنمتاد عمتى نفتس المتنيع الوصتفي

ونفتس أدوا

كوجتو لوضتع

جمتع البيانتا

( االسنمارة والمقابمة المالحظة) وقد أفادننا الننائع المنوصل إلييا في نحديد م ش ار الدراسة .

تعقيب شامل عمى الدراسات السابقة:
بعتتد عرضتتنا لمد ارستتا

الستتابقة والمشتتابية لموضتتوع د ارستتننا نبتتين لنتتا كتتل ىتتذه الد ارستتا

نوصتتم

إلتتى أن

ستتموك المستتنيمك أو الستتائح يخضتتع إلتتى عتتدة عوامتتل نجعتتل النتتأثير فيتتو أم ت ار ممكنتتا س تواء متتن حيتتث زيتتادة

إقبالو عمى خدمة أو مننوا معين أو عزوفو عنيتا لتذالك ستنحاول االرنكتاز عمتى ىتذه الد ارستا

البحث في ااثر الذي نحدثو العالقا

العامة في سموك السائح .
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متن أجتل

انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
خالصة الفصل:
يعتتد الفصتتل ااول بمثابتتة نافتتذة نطتتل منيتتا عمتتى الموضتتوع حيتتث نمكنتتا متتن خاللتتو اإلحاطتتة بتتأىم
جوان

دراسننا وخصوصا الجوان

المنيجية والمفاىيمية والمنمثمة في إشكالية البحث وفرضيانو باإلضافة

إلى مبر ار اخنيار الموضوع وابراز أىمية وأىداف الد ارستة وكتذا المفتاىيم ااساستية إجرائيتا النتي نحنوييتا
د ارستتننا وصتوال إلتتى الد ارستتا

الستتابقة النتتي زودننتتا بأفكتتار إضتتافية عتتن موضتتوع العالقتتا

العامتتة وكتتذلك

موضوع سموك المسنيمك السياحي فنمكنا من النعرف عمى المنتاىع النتي نتم نوظيفيتا وأىتم الننتائع النتي
نوصم

إلييا مما فنح المجال أمامنا لمواصمة ىذه الدراسة لنجابة عمى نسا الننا واشتباع فضتولنا العممتي

الذي دفعنا إلى اخنيار ىذا الموضوع.
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انفصم األول...............................................................إشكانية و موضوع اندراسة
مراجع الفصل األول:
 -4وقت تتوني بايت تتة .)566;(.أثوووور العالقووووات العامووووة عمووووى سووووموك المسووووتهمك النهووووائي.رست تتالة
ماجيسنر جامعة محمد بوقرة بومرداس.

 -5زيدان عبد الباقي .)4<:7(.قواعد البحث االجتماعي .مصر =مكنبة القاىرة.

 -6كرمي ت تتة إبراىيم.)5668(.العالقوووووات العاموووووة فوووووي الملسسوووووة السوووووياحية الجزائريوووووة.رس ت تتالة
ماجسنير جامعة الجزائر.

 -7مباركة موساوي .)5645(.الخدمات السياحية والفندقية وأثرها عمى سموك المستهمك.رسالة
ماجسنير جامعة نممسان.
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الفصل الثاني  :العالقات العامة
تمهيد:
.I
.II

مفهوم العالقات العامة
نشأة وتطور العالقات العامة.

.III

أسباب االهتمام بالعالقات العامة.

.IV

أهمية العالقات العامة.

.V

أهداف العالقات العامة.

.VI

مبادئ العالقات العامة.

.VII

جمهور العالقات العامة.

.VIII

صفات رجل العالقات العامة.

.IX

وسائل االتصال في العالقات العامة.

.X

النظريات المفسرة للعالقات العامة.

خالصة الفصل.
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الفصل الثاني.............................................................................العالقات العامـة
تمهــــــــــيد:
نمت العبلقات العامة – كمفهوـ إداري وكوظيفة  -نموا سريعا في خبلؿ الخمسيف عػاـ المايػية وقػد
حدث هذا التطور نتيجة لمتعقيد المتزايد لممجتمع الحديث وزيادة عبلقات االعتماد المتبػادؿ بػيف منظماتػ

والقػوة الناميػة لمػرأي العػاـ وكػذلؾ تطػور فهػـ دوافػع األفػراد والجماعػات ومطػالبهـ وأصػب كسػب تأييػد

اآلخريف وتعاونهـ وثقتهـ عف طريؽ اإلقناع جزءا مف العمؿ اليومي لممدير في أي نوع مف أنواع المنشآت
كما أصبحت العبلقات العامة تعبي ار شائعا في المغة والفكر.

لذا سيتناوؿ في هذا الفصؿ األطػر العامػة المتعمقػة بالعبلقػات العامػة مثػؿ مفهػوـ العبلقػات العامػة ونشػأتها
وتطوره ػػا وأس ػػباب االهتم ػػاـ بالعبلق ػػات العام ػػة وأهميته ػػا وأه ػػدافها اإلي ػػافة إلػ ػ مب ػػادئ العبلق ػػات العام ػػة
والجمهػور الػذي تتعامػؿ معػ كمػا سػنتطرؽ إلػ الصػفات الواجػب توفرهػا فػي رجػؿ العبلقػات العامػة وسػائؿ

اإلتصػاؿ المسػتخدمة فػي العبلقػات العامػة وفي األخيػر سػنتناوؿ أهػـ النظريػات المفسػر لمعبلقػات العامػة
والتي ترتبط بمويوع بحثنا.
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الفصل الثاني.............................................................................العالقات العامـة
: .Iمفهوم العالقات العامة:

 -1لغة  ":إف مصطم عبلقات عامة مشتؽ مف التعبير االنجميزي "  "Public Relationsوالذي يعني
العبلقػػات بػػالجمهور" ونبلحػػظ أف مصػػطم عبلقػػات عامػػة مكػػوف مػػف لفظػػيف وهمػػا لفػػظ " عبلقػػات"
ولفظ "

عامة"(.عواد  3122ص.)326

عالقات; العبلقات " وهي الروابط واآلثار المتبادلة التي تنشأ لنشاط أو سموؾ واالستجابة شػرط أساسػي

لتكويف عبلقات اجتماعية

.

(حجاب د .ت ص.)475

كما أف العبلقات " تعنػي حصػيمة الصػبلت واالتصػاالت التػي تتػوفر بػيف المنظمػة والجمػاهير المتعاممػة
معها وباعتبارها هكذا فهي ذات اتجاهيف ولها طػرفيف يتحكمػاف فػي هػذ الصػفات بحيػث يتػوفر قيامهػا

عم ػ ػ ػ وجودهػ ػ ػػا

(البخش ػ ػ ػوانجي  3122ص")26

وكممػ ػ ػػة عبلقػ ػ ػػات تقابػ ػ ػػؿ كممػ ػ ػػة "  " Relationsفػ ػ ػػي المغػ ػ ػػة

االنجميزية.
عامة :ونعني بها " عموـ وكافػة الجمػاهير المختمفػة التػي يتصػؿ عممهػا وتػرتبط مصػالحها ونشػاطاتها

بالمنظمة" (.عواد  3122ص.)326

 -2اصطالحا ;رغـ االمتداد التاريخي لمعبلقات العامة كنشػاط إنسػاني و كػذا البحػوث و المسػاعي الراميػة
إلػ رسػـ جػذور لمفهػوـ العبلقػات العامػة إال انػ لػـ يتوصػؿ بعػد إليجػاد تعريػؼ جػامع مػانع لهػذا

المفهوـ ولعؿ ما يفسر ذلؾ االختبلفات الكبيرة بيف التعريفات التي قدمت مف طرؼ العمماء والباحثيف
والدارسيف في مجاؿ العبلقات العامة وانطبلقا مػف هػذا سػوؼ نحػاوؿ عػرض مجموعػة مػف التعػاريؼ

التي قدمت لمعبلقات العامة عم النحو التالي;

عرفها قاموس" ويبسبر" " " Websterبأنها مجموعة مف النشاطات تقوـ بها هيئة أو إتحػاد أو حكومػة
أو أي تنظيـ في البناء االجتماعي مف أجؿ خمؽ عبلقات جيدة طيبة وسميمة مع الجماهير المختمفة التي
تتعامؿ معها كجمهور المستهمكيف والمستخدميف وحممة األسهـ وكذلؾ الجمهور بوجػ عػاـ وذلػؾ لتفسػير

نفسها لممجتمع حت تكتسب ريا "،

(رشواف  3115ص.)17

-ومما أشار إلي هذا التعريؼ أن لـ يحصر العبلقات العامة عم نوع معيف مف المؤسسات واألجهػزة أو

عمػ نػوع معػيف مػف المهػف بػؿ أشػار إلػ إمكانيػة ممارسػتها فػي كافػة المؤسسػات سػواء حكوميػة أو غيػر
حكومية واهتـ هذا التعريؼ أييا بذكر الهدؼ مف العبلقات العامة أال وهو تكويف عبلقات سميمة وطيبة
بيف المؤسسات وجماهيرها المتعامؿ معها سواء الجمهور الداخمي أو الخارجي.
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 أما قاموس "هاشت"" "Hachetteفعرفها عم "أنها مجموعة الوسائؿ المستخدمة مف طرؼ تنظيماتعمومية أو خاصة لبناء جو مبلئـ ومناسب داخميا وخارجيا مف أجؿ إعػبلـ الجمهػور بمختمػؼ نشػاطاتها.

).( encyclopédique ;1995 ; p160

هذا التعريؼ يشير إل يرورة اعتماد العبلقات العامة عمػ وسػائؿ داخميػة وخارجيػة التػي تسػاعد عمػ

توفير جو الثقة داخؿ المؤسسة وخارجها.

وعرفهػا " القاموس األمريكـ لعمـم اتمتمـاع العالقـات العامـة" عمػ أنهػا; " بنػاء ييػـ نظريػات وتكنيكػات
تفيد في دراسة وتحديػد العبلقػات مػا بػيف المؤسسػات وجماهيريهػا بحيػث أف تمػؾ النظريػات والتكنيكػات تقػدـ

تطبيقات لعموـ عػدة مثػؿ; عمػـ االجتمػاع عمػـ الػنفس االجتمػاعي عمػـ االقتصػاد العمػوـ السياسػية باإليػافة

إل فنوف الصحافة واإلعبلـ فيبل عف اإللمػاـ بأسػس الخبػرة التنظيميػة وتوظيػؼ تمػؾ المجػاالت لحػؿ مػا
قد تواجه المؤسسة مف

مشكبلت(شدواف  3118ص )35

-أشار هذا التعريؼ إل الصفة العممية لمعبلقات العامة كونهػا عممػا ييػـ نظريػات يسػتفاد منهػا كمػا أنهػا

قػػد تفيػػد موايػػيع فػػي حقػػوؿ عمميػػة أخػػر
مشكبلت وأزمات أي مؤسسة أو تنظيـ.

وهػػذ النظريػػات هػػي تطبيقػػات يمكػػف االسػػتعانة بهػػا فػػي حػػؿ

وعرفهػػا المعمــم االعالمـ بأنهػػا; " الجهػػود اإلداريػػة المخططػػة والمسػػتمرة الهادفػػة والموجهػػة لبنػػاء عبلقػػات
سػميمة ومجديػة قائمػة عمػ أسػاس التفاعػؿ واإلقنػػاع واالتصػاؿ المتبػادؿ بػيف مؤسسػػة مػا وجمهورهػا لتحقيػؽ
أهداؼ ومصال األطراؼ المعنية ولتحقيؽ االنسجاـ االجتماعي والبيئي بينهما عف طريؽ النشاط الػداخمي

القػػائـ عم ػ النقػػد الػػذاتي لتصػػحي األويػػاع والنشػػاط الخػػارجي الػػذي يسػػتغؿ جميػػع وسػػائؿ النشػػر المتاحػػة
لنشر الحقائؽ واألفكار وشرحها وتفسػيرها وتطبيػؽ كافػة األسػاليب المؤديػة إلػ ذلػؾ بواسػطة أفػراد مػؤهميف

لممارسة أنشطة مختمفة.

( حجاب د.ت ص )475

هذا التعريؼ يعتبر مف التعاريؼ الشاممة لمعبلقات العامة .حيث أشار إل يرورة احتػراـ القواعػد العمميػة

فيها .مف خبلؿ التخطيط المستمر ألنشطتها الداخمية والخارجية

يعرفها المعهد البريطان لمعالقات العامة عم أنها " تمؾ الجهود المخططة و المرسومة والتي يقصد مف
ورائها إقامة التفاهـ المستمر بيف المنظمة وجماهيرها.
يبلحػظ عمػ

هػذا التعريػؼ تركيػز عمػ

(كامؿ والصيرف  2006ص.)14

أهميػة م ارعػاة القواعػد العمميػة وخاصػة التخطػيط فػي أنشػطة

العبلقات العامة وهذا إليجاد حالة مف التفاهـ والريا بيف المنظمة وجمهورها.
تعريف دائرة المعارف البريطانية:

العبلقات العامة هي "  :مظاهر النشاط التي تتصؿ بتفسػير وتحسػيف العبلقػة بػيف هيئػة مػا سػواء كانػت
هذ الهيئة ذات شخصية اعتبارية أو ذات فردية أي يممكها فرد واحد وبيف جمهور ل
بهذ الهيئة.

(كشؾ  1998ص ص.)24-23
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يرتك ػػز تعريػػػؼ "دائ ػ ػرة المعػػػارؼ البريطانيػ ػػة" عم ػ ػ نشػػػاط العبلقػ ػػات العامػ ػػة فػػػي التػ ػػأثير عم ػ ػ أفكػػػار
واتجاهات جمهورها بما يتناسب مع أهداؼ المؤسسة مف أجؿ تحسيف صورتها الذهنية.

تعريف موسوعة المعارف األمريكية:

"العبلقات العامة هي عمـ وفف إذا نظرنا إليها مػف الناحيػة التطبيقيػة أي التنفيذيػة كمػا يػدؿ عمػ تشػكيمها
جوانػب ذاتيػة حيػث أسػاليب تطبيػؽ مبػادئ هػذا العمػـ تختمػؼ مػف أخصػائي إلػ
واستعداد وطريقة إعداد

آخػر متػأثرة بمنهجػ

(.مهدلي  3116ص.)7:

العبلقات العامػة مػف وجهػة نظػر دائػرة المعػارؼ األمريكيػة تسػتند بالدرجػة األولػ عمػ سػبؿ عمميػة خػبلؿ

القياـ بعمميات التحميؿ والتأثير والتفسير في إحد موايعها.

تعريف" إيف ل " " :" Ivy lee

حيػث عرفػ مػف منظػور إعبلمػي و يقػوؿ " :العبلقػات العامػة مهمػة تتصػؿ بػاإلعبلـ ونشػر المعمومػات
الصػػحيحة عػػف المؤسسػػة لمجمهػػور وذلػػؾ لكسػػب ود وتسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ نشػػر األخبػػار والصػػور واذاعػػة
البيانات والتعميقات وعرض األفبلـ وتنسيؽ المعارض والندوات

(غريب  3117ص)5:

 أما أهـ التعريفات العربية التي حاولت تحديد مفهوـ العبلقات العامة;
نجد تعريؼ "إبراهيم إمام" الذي ير أف العبلقات العامة "هي فف معاممة النػاس والفػوز بثقػتهـ ومحبػتهـ
وتأييػػدهـ ومعن ػ ذلػػؾ ببسػػاطة هػػو كسػػب ريػػا النػػاس بحسػػف المعاممػػة الصػػادرة عػػف صػػدؽ وايمػػاف بقيمػػة

اإلنساف في المجموعة" (إماـ

 2:79ص)9

ير إبراهيـ إماـ أف نجاح العبلقات العامة في كسب ثقة جمهػور المؤسسػة يتوقػؼ عمػ مػد احترامهػا
لقيمة اإلنساف وكرامت وانسانيت .
أما" الدكتور محمود الموهري" فيعػرؼ العبلقػات العامػة بأنهػا " فػف معاممػة الجمهػور وكسػب ريػائ أو
الفف الذي يرسـ الطريؽ لمحصوؿ عم ريا الجمهور وتحقيؽ المصمحة العامػة ".
(محمد  1997ص )3:

ويركػز هػذا التعريػؼ عمػ أف العبلقػات العامػة فػف يحتػاج إلػ مهػارة وحسػف تصػرؼ وتجديػد مسػتمر فػي

تعاممها مع الجمهور

في حيف نجػد" الـدكتور أحمـد كامـل أحمـد" الػذي يػر أف العبلقػات العامػة "هػي عمميػة مسػتمرة تسػتخدـ

وسػائؿ االتصػاؿ والبحػوث االجتماعيػة لموصػوؿ إلػ
والجماهير حت تعـ الفائدة ".
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وهػذا التعريػؼ يركػز عمػ العبلقػات العامػة عمميػة مسػتمرة وتطبيقيػة لمعمػوـ االجتماعيػة وأنهػا تسػتخدـ
أدوات اإلعػبلـ ووسػائؿ االتصػاؿ المختمفػة وتسػتفيد مػف البحػوث العمميػة لتحديػد وقيػاس الػرأي العػاـ
واتجاهات في المواقؼ المختمفة.

لقػد عريػنا تعػاريؼ مختمفػة مػف منظػور عربػي وغربػي فمػنهـ مػف ركػز عمػ أنهػا فػف معاممػة الجمهػور

وكسػب تأييػد ومػنهـ مػف ركػز عمػ النشػاط اإلعبلمػي لمعبلقػات العامػة

ويػرورة تحقيػؽ التكيػؼ بػيف

المؤسسات وجماهيرها ومف خبلؿ هذ التعاريؼ نستنتج أف العبلقات العامة هي فف يهدؼ بصفة مستمرة
إل كسب تأييد الجمػاهير مػع المحافظػة عمػ أهػداؼ المؤسسػة وأنهػا عمػـ قػائـ بذاتػ يعتمػد عمػ البحػث
والتخطيط والتنسيؽ والتقييـ.

 .IIنشأة وتطور العالقات العامة:

إف الحاجػة الممحػة إلػ التجديػد والتغيػر فػي الحيػاة اإلنسػانية وظهػور الثػورة العمميػة التػي عجمػت مػف

انفصاؿ العموـ عف بعيها الػبعض وبػروز العديػد مػف العمػوـ الحديثػة والعبلقػات العامػة مػف أحػدث العمػوـ
انفصمت عف العموـ االجتماعية بالرغـ مف حداثتها كعمـ فإننا نجد لها جذور تعػود إلػ البػدايات األولػ

لئلنساف إذ فػي القػديـ كانػت القبائػؿ تحتػاج إلػ مػف يعممهػـ بوجػود قطيػع مػف الحيوانػات لمقيػاـ بالصػيد أو

عدو معيف كي تستعد لمقاومت فتوكؿ المهمة إل أشخاص يقوموف بذلؾ هؤالء األشخاص يقوموف بدور

رجؿ العبلقات العامة كما في وقتنا الحالي كما كانت الوسائؿ تستخدـ في القديـ شبيهة إل حد ما بتمؾ
التي تستعمؿ في وقتنا الحالي في مجاؿ العبلقات العامة كحفبلت الزواج وبمػوغ سػف الرشػد واحتفػاالت

االنتصارات عم القبائؿ المعادية يؼ إل ذلؾ أف زعيـ القبيمة كاف يعتمد عم أشخاص معروفيف جيدا

كاألطباء ورجاؿ يجيدوف فنػوف التعبيػر عنػد حاجتػ إلػ تعبئػة الػرأي العػاـ واقناعػ بػالخطوة القادمػة التػي

سيقدـ عميها كما كانت هناؾ نشرات زراعية ترشد المزارعيف إل كيفية استغبلؿ أراييهـ أو التخمص مػف

فئراف الحقػوؿ ثػـ إلػ كيفيػة حصػاد محصػولهـ وهػو مػا تقػوـ بػ العبلقػات العامػة فػي الوقػت الحػالي فػي
مجاؿ اإلرشاد الزراعي.

( فخري سمماف وصادؽ  2:91ص)44

أمػػا اليػػوـ فالعبلقػػات العامػػة عمػ درجػػة كبيػرة مػػف التعقيػػد نظػ ار الرتكازهػػا عمػ أسػػس وأطػػر معرفيػػة
البد مف اإللماـ بها فمـ تعػد بػذلؾ تعتمػد فقػط عمػ الخبػرة والقػدرات الفطريػة لمقػائـ بهػا هػذا مػف جهػة ومػف

جهة أخر فإف تعقػد الحيػاة وتخصػص الوظػائؼ وقيػاـ الػدوؿ التػي اتسػمت بالمؤسسػات العمبلقػة دفػع هػذ

المؤسسات إل االهتمػاـ بالعبلقػات العامػة وانشػاء أجهػزة متخصصػة تقػوـ بها وبعػد العصػور البدائيػة دخػؿ
اإلنساف في عصر الحيارات والتي سنبتدئها الحيارة الفرعونية لنغوص في أغوار العبلقات العامة فيها.
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 -1العالقات العامة ف الحضارة الفرعونية:
في ظؿ الحيارة الفرعونية كاف الكهنة يمثموف الواسػطة التػي تتػول االتصػاالت بػيف الفرعػوف باعتبػار
ممكػا وبػيف أفػراد الشػعب وذلػؾ مػف خػبلؿ االجتماعػات التػي كانػت تعقػد فػي المعابػد واختيػار المناسػبات

الشعبية والدينية لتوصيؿ المعمومات لمشعب إيافة إل تسجيؿ األعماؿ المهمة لكؿ فرعوف عم جػدراف

المعابػد الكبيػرة وداخػؿ المقػابر والنقػوش عمػ األحجػار والتماثيػؿ "وقػد اهػتـ الممػوؾ والكهنػة بإيجػاد أنشػطة
لمتػػأثير عم ػ أفكػػار النػػاس ومعتقػػداتهـ واتجاهػػاتهـ خاصػػة فػػي األوقػػات التػػي يتطمػػب األمػػر فيه ػا كثي ػ ار مػػف
الشرح والتفسير إلقناع الجماهير بهذ االتجاهػات الجديػدة السػيما بعػد حػدوث انقبلبػات سياسػية أو ظهػور

ديانات جديدة".

(محمود صال السيد و جبلؿ الديف  2004ص.)26

فالكثير مػف آثػارهـ تؤكػد عمػ مػد اهتمػاـ الفراعنػة بعمميػة االتصػاؿ الجمػاهيري "وقػد نجحػت هػذ الجهػود

البدائية في تعبئة المشاعر وخمؽ طبقة مف المواليف

 -2العالقات العامة عند البابميين واآلشوريين:

واألنصار"( .إسماعيؿ مصطفي د.ت ص)1:

يعتبر اآلشورييف هـ أوؿ مف أدخػؿ النشػرة المصػورة التػي تسػتخدـ فػي العبلقػات العامػة حاليػا إذ كػانوا

يرقموف انتصاراتهـ ويصوروف باأللواف صور األسر مف مموؾ وأفراد وهي بذلؾ تحؿ محػؿ الممصػقات
والبلفتػات فػي الوقػت الحايػر أمػا فػي عهػد اإلمب ارطػور " آشػور بانيػاؿ " فقػد وجػدت فػي خزانتػ مجػبلت

مفصػمة بحسػب تواريخهػا وحوادثهػا وكػاف الغػرض منهػا التػروي واإلعػبلف لمبػادئ معينػة كمػا كػاف يفعػؿ
الفراعنة فقد استعممت واجهات المعابد التي تشيد باالنتصارات الحربية لمحكاـ وانجازاتهـ المختمفة وهذا

كم يدخؿ يمف نشاطات العبلقات العامة خاصة في ميػداف اإلقنػاع "وقػد كػاف الممػؾ "حمـو رابـ " بجمػع
عمال ػ ػ ػ وموظفي ػ ػ ػ فػ ػ ػػي األعيػ ػ ػػاد والمناسػ ػ ػػبات وفػ ػ ػػي هػ ػ ػػذا الوقػ ػ ػػت يسػ ػ ػػتطيع أف يػ ػ ػػذيع أوامػ ػ ػػر وتعميمات ػ ػ ػ "
( محمػػود صال السػػيد جبلؿ الػػديف  2004ص)26

ويظهػػر فػػي هػػذا حسػػف اختيػػار وقػػت القيػػاـ بالحممػػة اإلعبلميػػة

واإلعبلنية والتي تعتبر مف أسس العبلقات العامة اليوـ.
 -3العالقات العامة عند اليونانيين والرومانيين:
لقػػد اعتم ػػد اليونػػانيوف ف ػػي توص ػػيؿ األخبػػار واألفك ػػار عمػ ػ فػػف الخطاب ػػة لط ػػرح أفكػػار الفبلس ػػفة كم ػػا
اسػػتخدموا االجتماعػػات والمػػؤتمرات التػػي شػػهدت منػػاظرات بػػيف أصػػحاب الفمسػػفات المختمفػػة وكػػاف الغػػرض

مػػف ذلػػؾ أف يحظػ أصػػحاب كػػؿ اتجػػا فمسػػفي بتأييػػد الػرأي العػػاـ وقػػد آمػػف الحكػػاـ بأهميػػة النشػػر وطػػرؽ

التػأثير فػي الجمػاهير "فقػد كػاف "اإلسػكندر األكبػر" يسػتعيف بعػدد مػف الخطبػاء والشػعراء والكتػاب والمفكػريف
في موكب مف أجؿ العمؿ عم إنشاء عبلقات تسودها المودة والثقة بين وبيف شعب

" (الديممي  3116ص.)29

كما شهدت العبلقات العامة في الحيارة الرومانية قفزة نوعية جػراء النظػاـ الػديمقراطي فقػد كتػب عمػ

واجهػة مجمػس الشػيوخ الرومػاني عبػارة " مجمػس الشػيوخ والشػعب الرومػاني" وحػيف سػيطر الػديف المسػيحي

عم السمطة كتب عم واجهة المجمس " صوت الشعب مف صوت اهلل"
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 -1العالقات العامة ف الحضارة االسالمية:
لقد طورت الحيارة اإلسبلمية مفهوـ العبلقات العامة واألساليب والوسائؿ التي تستخدـ فيها بؿ أنها
قػدمت األسػاس الػذي يمكػف أف تسػتند عميػ العبلقػات العامػة حيػث أف اإلسػبلـ عنػي باإلنسػاف وكرامتػ
وأفكار ورغبات

لذلؾ نجد أف الدعوة السممية لـ تأخذ نهج الفرض بػؿ إنهػا اعتمػدت عمػ البرهػاف والقنػاع

والحجػة فػي نشػرها كمػا اسػتخدـ الرسػوؿ صػم

اهلل عميػ وسػمـ أسػاليب بنوعيهػا الشخصػي وغيػر

الشخصي حيث كاف يوفد الرسؿ ويبعث بالكتب إل المموؾ واألمراء ويدعوهـ إل اإلسبلـ.

فاإلقناع إذف وويوح الهدؼ ودراسة المجتمع واتجاهات أفػراد والتػي تعػد مػف أحػدث عمميػات العبلقػات

العامة التي وصؿ إليها خبراء العبلقات العامة في القرف العشريف قد مارسها المسمموف منذ أربعة عشػر

قرنا ميت.

(منصور  3116ص)46

كما لعبت المساجد دور منتديات ثقافية واذاعات لبث التوجهػات السياسػية المختمفػة وقػد اسػتخدمت
الخطػب العمنيػة منهػا والسػرية فػي كثيػر مػف المػ ارت مػف طػرؼ المؤيػديف لمحركػات الفكريػة المختمفػة كمػا

ساهمت المساجد في تطوير العبلقات بيف المسمميف أنفسهـ واستطاع قادة المسمميف بأخبلقهـ وعبلقاتهـ
نشر الدعوة اإلسػبلمية طػواؿ الفتػرات األولػ لمحكػـ اإلسػبلمي حيػث كػانوا يختمطػوف بجمهػور المسػمميف
ويتعرفوف عم مطالبهـ ومشػاكمهـ وشػكاويهـ،

( الخطيػب  3111ص)31-2:

وقػد كػاف القػرآف الكػريـ وال يػزاؿ

يمثؿ أكبر أثر إعبلمي مف حيث ببلغة التعبير وقوة التأثير واتساع وهذا ما لـ تبمغ أية وسيمة إعبلمية

عرفها البشر فقد جمع بيف المبلييف مف الناس عم اختبلؼ أجناسػهـ وحيػاراتهـ ووحػد بػيف مشػاعرهـ
وأهدافهـ بشكؿ تعجز عن وسائؿ اإلعبلـ في العصر الحديث.

-2العالقات العامة ف العصور الوسطى:

ويطمؽ عم هذ العصور بالعصور المظممة وهي أسوء العصور التي مرت بها" البشرية حيث تردت

المجتمعػات فػي ظممػات التعصػب والجهالػة نتيجػة الجهػؿ والفسػاد والتعصػب الػديني كمػا اتصػفت هػذ

العصػور بالتحمػؿ القتصػادي والجتمػاعي وانتشػار النفػوذ اإلقطػاعي لكػف الثػورة البروتسػتانتية التػي قػاـ بهػا
"مارتف لوتر " وتحدي لسمطاف الكنيسػة جعػؿ هػذا األخيػر يعيػد النظػر ويفكػر فػي يػرورة تػوفير الرعايػة

المختمفة مف أجؿ الديف حيث عممت الكنيسة عم تخريج متخصصيف فػي الػدعوة الدينيػة والتبشػير عػف
طريؽ إنشاء معهد خاص بذلؾ ومف هنا اتجػ االهتمػاـ نحػو العبلقػات العامػة واسػتخدمت فػي المجػاالت
الدينيػة بجانػب المجػاالت االقتصػادية والسياسػية عػف طريػؽ الكتػاب والمػؤلفيف وغيػرهـ الػذيف سػاهموا فػي

النشػر والعمػـ لكسػب ثقػة الجمػاهير وتأييػدهـ وتعػاونهـ ثػـ حػذت الكنيسػة الكاثوليكيػة حػذوها أييػا لكسػب
تأييد الجماهير التي تأخذ بالمذهب الكاثوليكي.

(البدوي  3112ص 28أ).
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 -3العالقات العامة الحديثة:
ومع األحداث التي مر بها العالـ مف حروب وأزمات وتغيرات ديموغرافية واقتصادية ازداد االهتماـ
برأي األفراد وحريتهـ في التعبير وازداد تطور وسائؿ االتصاؿ الجماهيري التي تمثؿ أدوات اتصاؿ في

العبلقات العامة وقد استخدـ مصطم العبلقات العامة بمعنا الحديث ألوؿ مرة في السنوات األخيرة مف

القرف 19إثر محايرة ألقاها محامي في نيويورؾ يدع " دورماف إيبتوف " في قاعة كمية الحقوؽ جامعة
ييؿ في مستهؿ  1882ـ وكاف مويوعها"العبلقات العامة وواجبات المهنة القانونية" .

(جرادات والشامي  311:ص .)38

وفػي عػاـ 1908ـ اسػتخدـ " تيػودور فيػؿ " رئػيس شػركة التميفػوف والتمغػراؼ هػذا التعبيػر ألوؿ مػرة عمػ

رأس تقرير الشركة لذلؾ العاـ وقد أصب المصطم شائعا ومألوفا بعد ذلؾ في العشػرينات .لكػف مػف كػاف

لػ الفيػؿ فػػي إرسػاء قواعػد العبلقػػات العامػة فػػي شػكمها الحػديث هػػو"إيفيميـدبيتر لـ " IvyLedbetter

" Leeوالذي يعرؼ بػ" أبو العبلقات العامة ".

حيث في عاـ  2:17تعريػت الشػركة التػي كػاف يعمػؿ بهػا إلػ أزمػة إيػراب فكانػت إدارتػ لئليػراب
مػػف أول ػ المهمػػات التػػي نفػػذت فػػي ميػػداف العبلقػػات العامػػة آنػػذاؾ إذ أف "مػػدير المصػػنع رفػػض اإلدالء

لمصػػحافة بأيػػة معمومػػات فيمػػا يتعمػػؽ باإلي ػراب لكػػف "إيفػػي لػػي" نج ػ فػػي إقناع ػ بتغييػػر موقف ػ وتزويػػد

الص ػػحافة بكاف ػػة المعموم ػػات المطموب ػػة"

(ج ػػودة  3119ص) 34

وق ػػد ق ػػاـ "إف ػػي ل ػػي" خ ػػبلؿ مشػ ػوار المهن ػػي

بافتتاح مكتب لبلستشػارات فػي العبلقػات العامػة حػدد فيػ أفكػار ومبادئػ حػوؿ هػذ المهنػة واعتبرهػا عمميػة
مزدوجػػة تعنػػي معرفػػة اتجاهػػات الػرأي العػػاـ واعػػبلـ الجمػػاهير مػػع التػزاـ الصػراحة واألمانػػة بػػبل تحريػػؼ وال
إخفػػاء لمحقػػائؽ حت " أن ػ لمػػا كػػاف يسػػأؿ عػػف طبيعػػة عمم ػ كػػاف يجيػػب تفسػػير الشػػركة لمجمهػػور وتفسػػير

الجمهور لمشركة"

( منصور  3116ص .)53

وبمناسبة افتتاح لمكتب وزع بيانا عم الصحؼ فحوا "ليس هذا مكتبا سريا لمصحافة فكػؿ أعمالنػا تػتـ

في وي النهار إننا نزودكـ باألخبار وليسػت هػذ وكالػة إعػبلف .. .إف أخبارنػا ومعموماتنػا دقيقػة .. .إف
خطتنا صريحة وايحة وهي إعطاء الصحافة والجمػاهير معمومػات وافيػة عػف الشػركات والمؤسسػات حػوؿ

مويوعات تهـ الناس وتفيدهـ".

(جودة  3119ص.)34

انطبلقا مف هذا يمكف القوؿ أف "إيفي لي" غير النظرة التي كانت سػائدة لعصػور مػف الػزمف والتػي كانػت

ال تعطي اعتبػا ار لػرأي الجمهػور وال تحػاوؿ فػي معرفػة آ ارئػ واتجاهاتػ

بػؿ أف جػؿ الشػركات كانػت تحػاوؿ

اس ػػتغبلؿ ه ػػذا الجمه ػػور بم ػػا يحق ػػؽ له ػػا أكب ػػر ق ػػدر م ػػف الػ ػرب دوف م ارع ػػاة النزع ػػة اإلنس ػػانية والمس ػػؤولية
االجتماعية والمعاممػة الطيبػة " فنػاد بيػرورة معاممػة المسػتخدميف والعمػاؿ معاممػة إنسػانية وبػذلؾ تحقػؽ

المؤسسػػة جانبػػا هامػػا مػػف جوانػػب عبلقتهػػا الداخميػػة مػػع العػػامميف بهػػا وكػػذلؾ ينبغػػي أف تعمػػؿ عمػ رعايػػة
بدرسػػة الػرأي العػػاـ واسػػتطبلع اتجاهػػات الجمػػاهير
مصػػال الجمػػاهير الخارجيػػة وأويػ أف قيػػاـ المؤسسػػة ا
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نحوها يمكنها مف رسـ سياستها عم أساس سميـ وبالتالي تكوف المؤسسة قد نجحت في تدعيـ عبلقتها مع
جماهيرها الداخمية والخارجية .

(كشؾ  1998ص.)4:

في يوء ما سبؽ يمكف القوؿ إف "إيفي لي" نج في رسـ حدود لمعبلقات العامػة والتأكيػد عمػ يػرورة

وجودها في كؿ المؤسسات نظ ار لكوف هذ األخيرة معرية في أي وقت لؤلزمات ونستقي مف هذا أف"لي"

يحػػدد نشػػاط العبلقػػات العامػػة فػػي نشػػاط مػػزدوج االتجػػا بمعن ػ أنهػػا تتيػػمف إسػػداء النص ػ لػػئلدارة كمػػا
تتيمف أييا إعبلـ الجماهير بحقيقة المؤسسة.

وبعػد الحػرب العالميػة الثانيػة تػـ إنشػاء الجمعيػة األمريكيػة لمعبلقػات العامة"سػنة  2:59وبعدها"معهػد

العبلقات العامة البريطانية في نفس السنة ثـ تأسست جمعية العبلقات العامة الفرنسػية والمركػز األوروبػي
لمعبلقات العامة عامي  2:5:و 2:67عم التوالي وفػي هػذ الفتػرة أييػا كانػت هنػاؾ محػاوالت لويػع

دسػػاتير خاصػػة بهػػذ المهنػػة تحػػدد آدابهػػا وقواعػػدها مػػف أبرزهػػا دسػػتور الجمعيػػة األمريكيػػة لمعبلقػػات العامػػة

الػػذي ويػػعت عػػاـ  2:71وعدلت ػ عػػاـ  2:74وكػػذلؾ دسػػتور"المعهد البريطػػاني لمعبلقػػات العامة"الػػذي
صدر عاـ .2:81

ونستخمص مف كؿ هذا أف العبلقات العامة كنشاط قد مورست منذ القدـ وقد مرت مراحؿ وخبلؿ كؿ

مرحمة مف هذ المراحؿ كانت تبرز مجموعة مف العوامؿ تؤدي إل تطور العبلقات العامػة إلػ أف بػرزت
كعمـ مستقؿ بذات .

 .IIIأسباب اتهتمام بالعالقات العامة:

ولعؿ أبرز العوامؿ التي أدت إل زيادة االهتماـ بالعبلقات العامة ما يمي;

 .1الثورة الصناعية واالنتاج الكبير:
أد

ظهػور الثػورة الصػناعية فػي أوائػؿ القػرف التاسػع عشػر إلػ

تطػور هائػؿ فػي أدوات اإلنتػاج

وأسػاليب فظهرت الصػناعات اليػخمة التػي اجتػذبت آالؼ العمػاؿ ومبليػيف المسػتهمكيف وأصػبحت هنػاؾ

مشػاكؿ فػي العبلقػات بػيف أصػحاب األعمػاؿ " مجمػس اإلدارة " والعمػاؿ داخػؿ المصػنع وصػاحب هػذا
التطور تكويف نقابات لمعماؿ لمدفاع عف مصالحهـ اتجا اإلدارة العميا قامت اإليرابات احتجاجا عم

سػوء المعاممػة والمطالبػة بتػوفير ظػروؼ عمػؿ أفيػؿ أو نظػـ لمػدفع تتناسػب والجهػد المبػذوؿ ومػف ثػـ ازد
يغط الرأي العاـ إلنصاؼ العماؿ وتمبية مطالبهـ ولهذا ظهرت أهمية وجود حمقة اتصاؿ بيف اإلدارة

والعمػاؿ " الجمهػور الػداخمي " لشػرح وجهػة نظػر المؤسسػة فيمػا يتعمػؽ بسياسػتها واجراءاتهػا ومػف ناحيػة

أخر أد ظهور اإلنتاج ذي الحجـ الكبير إل تباعد المسافة بيف المنتج والمستهمؾ واشتراؾ مجموعات
مف األفراد أو المنظمات كوسطاء لتسهيؿ توافر السمع لد المستهمكيف مما أد إل تزايد عدد الجماهير

المتصمة بالمؤسسة وأهمية وجود عبلقات طيبة معهـ تؤدي في النهاية إل إريائهـ وتحقيؽ أهداؼ
المؤسسة في الوقت نفس .

(جودت  1998ص.)2:5
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 .2زيادة حدة المنافسة:
أد إتباع مبادئ اإلدارة العممية والتخصص إل التغمب عم مشكمة ندرة اإلنتاج وازدياد العروض مف
المنتجات عف حجـ الطمب عميها وقد نتج عف هذا زيادة حدة المنافسة بيف الشركات في محاولة إلرياء
المستهمكيف واشباع رغباتهـ ولـ تقتصر المنافسة عم الشركات فقط بؿ امتدت إل الصناعات المختمفة

فمثبل أصبحت المنافسة بيف الصناعات الكيميائية وصناعة المنسوجات.

"وهػو األمػػر الػػذي تطمػب أسػواقا واسػػعة لتصػريؼ المنتجػػات فػػي ظػؿ أجػواء المنافسػػة الشػديدة ممػػا اسػػتمزـ

تطوير وسػائؿ اإلعػبلف والتػرويج واالسػتعانة بتمػؾ الوسػائؿ لكسػب ثقػة جمهػور المسػتهمكيف والتعػرؼ عمػ
آراءهـ وانطباعاتهـ إزاء السمع والخدمات"

(الصيرفي  3116ص )31

فػي أعػيف الجمػاهير مقارنػة بالشػركات األخػر
العامة كإحد وظائؼ اإلدارة المتخصصة.

وخمؽ صورة ذهنية جيدة عػف الشػركة

كػؿ هػذ األسػباب مجتمعػة أدت إلػ اإلهتمػاـ بالعبلقػات

( البدوي  2001ص 231ب)

 .3تزايد الوع من مانـب ممـاهير الـرأي العـام:

لقػد أد ت ازيػد الػوعي وانتشػار التعمػيـ والثقافػة بػيف

الفئات المختمفة مف المجتمع إل تزايد الحاجة إل المعمومات الصحيحة وال المزيد مف التفسػيرات
واإليياحات المتعمقة بالق اررات والسياسات التي يتبعها التنظيـ أو عمػ مسػتو الدولػة ككػؿ وبهػذا

لػػـ تعػػد المؤسسػػة وحػػدها القػػائـ باالتصػػاؿ بػػؿ أصػػب حت ػ الجمهػػور يتفاعػػؿ مػػع رسػػائؿ المؤسسػػة

وبػػذلؾ أصػػبحت العمميػػة االتصػػالية تسػػري فػػي اتجػػاهيف ال فػػي اتجػػا واحػػد وهػػو مػػا يويػػح الشػػكؿ
التالي;
الشكل رقم )11( :يبيف ميموف العبلقات العامة.
إدارة العػبلقػات الع ػامػة
سياسات

أعمال

إعالم جمهور
معلومات
جمهور

مؤسسة

سمع وخدمات
المصدر :الصيرفي محمد .)3116(.العبلقػات العامػة مػف منظػور إداري .مصػر; مؤسسػة هػورس الدوليػة
لمنشر والتوزيع .ص.31
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 -4تطور وسائل االتصال:
إف التطور الهائؿ الذي عرفت وسائؿ اإلتصاؿ الجماهيري عبر الزمف مف ظهور المذياع والتمفزيوف جعؿ
األخبػار آنيػة وقػد ارفػؽ تطػور وسػائؿ اإلتصػاؿ الجمػاهيري تطػور الصػحافة مػف حيػث أسػاليب الطباعػة
والمويوعات التي تغطيها وظهرت صحافة المبلييف هذا ما ساهـ بشكؿ كبير في تقريب المسافات بػيف

بقاع العالـ المختمفة واالهتماـ بالعبلقات العامة في المجاؿ الدولي وكسب تأييد الأري العاـ العػالمي وفي

نفس الوقت انصب االهتماـ عم المجاؿ الداخمي سواء عم مستو المنظمات أو عم مستو المجتمػع

ككؿ.

( محمد مصطف  1999ص.)27

 -5ظهور األنظمة الديمقراطية:
وتزايد االهتماـ بأهمية الرأي العاـ وأهميت الكبر لنظـ الحكـ وظهػور دور فػي قيػاـ الحكومػات واسػقاطها

مما جعؿ الحكومات تهتـ بالتأثير في الرأي العاـ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ.

(حجاب ووهبي د.ت ص )49

 -6تزايد عالقات اتعتمادية:

يتميػز العصػػر الػذي نعػيش فيػ

اليػوـ بالتبعيػة واالعتماديػػة المتبادلػة بػيف األفػراد والمنظمػػات

المختمفة فاألفراد في محاولتهـ إلشباع احتياجاتهـ االقتصادية واالجتماعية والروحية أصبحوا يعتمػدوف إلػ

حػد كبيػر عمػ تعػاوف اآلخػريف سػواء كػانوا أفػرادا أو منظمػات فهػـ يعتمػدوف عمػ المشػروعات المختمفػة
لتوفير فرص العمؿ وتوفير الطعاـ والممبس وعم الحكومة إلمدادهـ بالمنافع والحماية هذ العبلقات ذات

الطبيعة االعتمادية أدت إل بروز أهمية العبلقات اإلنسانية في الحياة المعقدة.

ومف جانب آخر فإف التنظيمات المختمفػة تعتمػد عمػ األفػراد فػي إمػدادها بالمهػارات والكفػاءات المطموبػة

في العمؿ والمواد واألسواؽ لمنتجاتهـ الهامشية مما جعؿ هذ العبلقة االعتمادية المتبادلة بيف األفػراد
والتنظيمػات المختمفػة أدت إلػ خمػؽ وزيػادة االهتمػاـ بالعبلقػات العامػة كفمسػفة ووظيفػة تحكػـ نشػاط أيػة

منظمة.

( بدوي  2001ص ص 345-344ب).

إذف كؿ هذ العوامؿ أدت إل زيادة االهتماـ بالعبلقات العامة ويرورة تواجدها في كؿ منظمة أو

منشأة كجهاز إداري يعمؿ عم إيجاد التوافؽ واالنسجاـ بيف المنظمة وجمهورها الداخمي والخارجي.

 .IVأهمية العالقات العامة:

إف مراجعة المفاهيـ والتاريخ ومراحؿ التطور المختمفة لمعبلقات العامة يبيف لنا مالها مف أهمية قصو

فػي عالمنػا المعاصػر فػي شػت المجػاالت فهػي بصػورتها الحاليػة أشػب بػاإلخطبوط الػذي ييػرب تػارة فػي
الصناعة وطو ار في التجارة أو الخدمات االجتماعية والثقافية والسياحية واذا كانت تمؾ األهميػة قػد جػاءت

في متف متنا ولنا سمفا في الصفات السابقة فاف إفراد مساحة خاصة لها بهدؼ إبرازها يعد مطمبا يػروريا
في هذا الصدد وذلؾ عم النحو التالي:
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 إف حاجػة المجتمػع تعػد مػف األسػباب الهامػة التػي أنشػئت مػف أجمػ المؤسسػات والهيئػات والمنظمػاتوغيرهػا واف اسػتمرار وجودهػا مرهػوف فػي المقػاـ األوؿ بقػدرتها عمػ تحقيػؽ أهػدافها ومػف ثػـ إريػاء

ميػوؿ الجمػاهير وال يػتـ ذلػؾ إال مػف قبػؿ العبلقػات العامػة والتػي تعمػؿ عمػ شػرح أهػداؼ المؤسسػة
وفمسفتها وتويي خدمتها وفي ذات الوقت اكتشاؼ رغبػات ومقترحػات هػد الجمػاهير لمعػرض عمػ

إدارة المؤسسة والعمؿ عم األخذ بها ودلؾ مف خبلؿ وجود قنوات اتصالية تتسـ بالويوح والسهولة
وكؿ هد العوامؿ مف شأنها دعـ فرص البقاء والنجاح والهيئات والمؤسسات.

-

متابعة مجريات وعوامػؿ التغيػر والتقػدـ مػف خػبلؿ تهيئػة الػرأي العػاـ لتقبػؿ األفكػار واآلراء التحديثيػة

ومػف ثػـ فػاف الهيئػة أو المنظمػة تجػد مػف يسػاندها ويػدعمها ويعمػؿ عمػ حثهػا الػدائـ لتحقيػؽ التغيػر
واالبتعػاد عػف النمطيػة وممػا ال شػؾ فيػ أف دعػـ الػروابط وتعميػؽ أواصػر التعػاوف بػيف الهيئػات

والمنظمػػات وجماهيرهػػا إنمػػا يػػنعكس بػػدور عمػ

(مسيمي  311:ص)221

تماسػػؾ المجتمػػع وتكامػػؿ مؤسسػػات

وأفػراد

 توي بحوث العبلقات العامة لمهيئات والتنظيمات والمؤسسات االتجاهات الحقيقيػة لمجماهير وكػذلؾرغبػػاتهـ واحتياجػػاتهـ وهػػذا التويػػي يسػػاعد هػػذ الهيئػػات عمػ إحػػداث تعػػديبلت مناسػػبة فػػي سياسػػتها

وخطط عممها بما يتماش مع رغبات الجماهير ويحقؽ النفع لهـ ولمهيئات معا.

 تأكيد قيمة اإلنسػاف واحتػراـ رغباتػ والسػعي إلػ إشػباع احتياجاتػ المتعػددة مػف خػبلؿ التعػرؼ عميهػاونقمها إل المؤسسات والمنظمات والهيئات ومف ثـ يتبع ذلؾ خطػوات عمميػة إجرائيػة تتعمػؽ بػالتغيير

في السياسات والخطط بمػا يتماشػ مػع مػا سػبؽ ذكػر األمػر الػذي يسػاعد عمػ نجػاح هػذ المؤسسػة
والمنظمات والمؤسسات والهيئات مف جانب وتحقيػؽ رغبػات واشػباع احتياجػات الجمػاهير مػف جانػب

آخػر لتكػوف محصػمة كػؿ ذلػؾ مجتمػع يتيػمف مؤسسػات ناجحػة وأفػراد مشػبعيف يػدركوف أهميػتهـ
وقيمتهـ في مجتمعهـ بما يدعـ مف انتمائهـ ووالئهـ ل .

 إبراز أهمية الجمهور الداخمي لممؤسسة والسعي لتقديـ خدمات إنسػانية متعػددة إلػيهـ بمػا يعػود عمػيهـبػالنفع ويسػاعد عمػ نشػر روح االطمئنػاف داخمهػـ مػف خػبلؿ مبػادئ العدالػة التامػة وفػي إطػار مظمػة

الرعايػة االجتماعيػة المتكاممػة بمػا يػؤدي إلػ دعػـ انتمػائهـ لمؤسسػاتهـ وهيئػاتهـ وثػـ القيػاـ بمهػامهـ

وأدوارهـ المنوطة والتأكيد عم استحقاقهـ لما يحصموف عمي مف مميزات مف خػبلؿ التفػوؽ المسػتمر

فػي العمػؿ بمػا يػدعـ فػي النهايػة مػف نجػاح المؤسسػة وتحقيقهػا ألهػداؼ ودعػـ عبلقاتهػا بػالجمهور
الخارجي

(الصديقي والبدوي  2:::ص.)372

 تعمؿ العبلقات العامة عم غػرس ودعػـ المسػؤولية االجتماعيػة بػيف الجمػاهير وهػذا يسػاعد المجتمػعوالتنظيمات عم التغمب عم العقبات التي تواجههػا ألف المشػاركة الجماهيريػة ال تجعػؿ هػذ الهيئػات

في عزلة عف

الجماهير( .كشؾ  1998ص)52
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واذا كػاف مػا طػرح يمثػؿ رؤيػة عامػة ألهميػة العبلقػات العامػة فػي شػتي أنحػاء العػالـ فػاف تمػؾ األهميػة
تتعاظـ في الدوؿ المتطمعة لتحقيؽ التنمية في ظؿ سمات وخصوصية تتمتع بها تتطمب تيافر العديد مف

الجهود مف أجؿ إحداث تغييرات جوهرية في بعض االتجاهات السائدة التػي أوجػدها المسػتعمر فػي نفػوس
أبنػاء هػذ المجتمعػات ومػف أجػؿ إيقػاظ الػوعي والشػعور بالمسػؤولية ودعػـ القػدرة عمػ العمػؿ الجمػاعي
والتعاوف واالبتعاد عف التمسؾ بالمألوؼ والقديـ ومقاومة التغيير والتحديث.

ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف إبراز أهمية العبلقات العامة في الدوؿ النامية مف خبلؿ النقاط الثبلثة التالية:

 إيجاد انسب الطرؽ الفاعمة لئليجاد قنوات اتصالية متاحة ومؤثرة لموصوؿ إل أبناء هذ المجتمعػاتولذلؾ مف أجؿ:

 -الوقوؼ عم اتجاهاتهـ المختمفة.

 -تغيير االتجاهات السمبية إل اتجاهات ايجابية.

 تنميػة الشػعور بالمسػؤولية االجتماعيػة والػتخمص مػف بعػض السػموكيات المعرقمػة والتػي فػي إطارهػااإلتكالية والسمبية واألنانية.

 تغييػر األفكػار غيػر االيجابيػة عػف األجهػزة الخدميػة والمتعمقػة بتخمػؼ هػذ األجهػزة وعػدـ كفايتهػا مثػؿذلؾ العبلج في المستشفيات الحكومية ...الخ وسوء معاممة الموظفيف الحكومييف وتعاليهـ وتمسكهـ
بالروتيف اإلداري.

هذا باإليافة إل اإلعبلـ والتوعية بما يمي:

 رؤية الحكومية وأهداف التنموية مف أجؿ تحقيؽ الفهـ المشترؾ مف جانب الجمػاهير ومػف ثػـ القناعػةبها والتعاوف في تحقيقها التعرؼ عم االتجاهػات العامػة والرغبػات واالحتياجػات الخاصػة بأبنػاء المجتمػع

حت يمكف ويع السياسات والمشروعات لها والموائمة لها.

 -عػودة الثقػة بػيف الحكومػة وأبنػاء الشػعب ونسػياف الفتػرة المايػية والتػي كانػت تتيػمف التعتػيـ عمػ

أحػداث ومشػكبلت داخميػة وخارجيػة أو التهويػؿ مػف بعيػها والتيػخيـ مػف الػبعض اآلخػر طبقػا لظػروؼ
معينة.

( منصور  3116ص)62-61

في يوء ما سبؽ يتي أف االتجا السائد حاليا يؤمف بأف العبلقػات العامػة تػؤدي وظيفػة هامػة وحيويػة

في كافة المؤسسات والتنظيمات التي تمارس فيها ولـ يعد مف الممكف إهمالها أو النظر إليها كنشاط ثانوي
أو فرعي.

 .Vأهداف العالقات العامة:
ير أغمب المختصيف والباحثيف في ميداف العبلقات العامة أف أهداؼ هػذ األخيػرة مقسػمة بػيف أهػداؼ

رئيسػػية وأخػػر فرعيػػة تنبثػػؽ عنهػػا أمػػا الهػػدؼ الرئيسػػي لهػػا فػػيكمف فػػي إقامػػة عبلقػػات طيبػػة وزيػػادة فػػرص
التفاهـ المتبادؿ والتوافؽ واالنسجاـ بيف المنظمة وجماهيرها الداخمية والخارجيػة ومحاولػة تكػويف انطباعػات
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ايجابية تجاهها ورسـ صورة ذهنية جيدة عنها أما األهداؼ الفرعية لمعبلقػات العامػة فقػد كػاف لمعممػاء آراء
مختمفة بشأنها حيث ير " إبراهيم إمام " أف أهداؼ العبلقات العامة هي ;
 -بنػاء اسػػـ لمشػركة واعطػػاء هػذا االسػػـ سػػمعة وشػهرة تمقػ استحسػاف الجمػػاهير التػي تتعامػػؿ معهػػا

المؤسسة.

 -يماف توظيؼ أفيؿ العناصر البشرية في المؤسسة وذلؾ بيـ أكثر الكفاءات التي ترغػب فػي

العمؿ في المؤسسة إذ ما اشتهرت هذ األخيرة بالسمعة الحسنة.

 -نص ػ المؤسسػػة عنػػد تحديػػد سياسػػتها حت ػ ت ارعػػي اتجاهػػات ال ػرأي العػػاـ مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة

بالمعمومات المرتدة مف جماهيرها في توقع مستو نجاح تمؾ السياسات.

 مساعدة إدارة المبيعات عم زيادة مبيعات المؤسسة وتحسيف خدماتها لمجمهور ودعـ سمعتها.

مواجهػػة األزمػػات التػػي قػػد تتعػػرض لهػػا المؤسسػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ سػػعيها المسػػتمر فػػي تحميػػؿ

اتجاهػػات ال ػرأي العػػاـ مػػف اجػػؿ معرفػػة مسػػببات وحجػػـ تمػػؾ األزمػػة ومعرفػػة البػػدائؿ المختمفػػة لحمه ػػا

(حجاب  3118ص ص .)74-73

كما أف هنػاؾ بعػض الد ارسػات واألبحػاث التػي صػنفت أهػداؼ العبلقػات العامػة بنػاء عمػ الفصػؿ بػيف

أجزاء التنظيـ فكاف التقسيـ كاآلتي;

 -1أهداف خاصـة بـالتنظيم  :وهػي االهػداؼ المرتبطػة بالسياسػة الداخميػة لمتنظػيـ ويمكػف حصػرها

فػػي تحقيػػؽ الفهػػـ المشػػترؾ والثقػػة المتبادلػػة مػػع الجمهػػور (الػػداخمي والخػػارجي) و تعزيػػز مكانػػة التنظػػيـ فػػي
أذهاف الجمهوركما تهدؼ العبلقات العامة إل حماية التنظيـ مف اإلشاعات و توعية إدارة التنظيـ برد فعؿ
الجمهور اتجا سياست هذا باإليافة إل الترويج لممنتجات والخدمات التي يقدمها التنظيـ وخمػؽ القناعػة
بالترابط بيف أهداؼ التنظيـ وأهداؼ

الجمهور(.فياض  3121ص)324

 -2أهداف خاصة بالممهور الداخم  :ويمكف تمخيصها فيمايمي;
 كسب ثقة العامميف في التنظيـ وتأييدهـ لمؤسستهـ بإمدادهـ بالمعمومات.
 رفع الروح المعنوية لمعامميف مف أجؿ رفع قدراتهـ اإلنتاجية (كما ونوعا).

 رفع الوعي بيف العامميف بأهمية الدور الذي يقوموف ب مف أجؿ تنمية إحساسهـ بالمسؤولية.
 تنمية العبلقات االجتماعية واإلنسانية االيجابية بيف العامميف وخمؽ روح التعاوف والتفاهـ.

 كسػ ػػب تأييػ ػػد الجمهػ ػػور الػ ػػداخمي لمختمػ ػػؼ القواعػ ػػد التػ ػػي تػ ػػنظـ العمػ ػػؿ بالمؤسسػ ػػة والتغيي ػ ػرات

والتعديبلت التي يجب إدخالها عم سياسة المؤسسة وبرامج .

 -3أهداف خاصة بالممهور الخارم :

(كشؾ  1998ص)338

 التعػرؼ عمػ حاجػػات الجمهػػور الخػػارجي وميولػ واتجاهاتػ والقيػػاـ بتكييػػؼ سياسػػات ومنتجػػات
التنظيـ بما يوافقها.
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 تويي الدور االجتماعي الذي يقوـ ب التنظيـ.
 كسب ثقة الجمهور الخارجي ووالئ وتأييد لمتنظيـ.

 العمػ ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ القبػ ػ ػ ػ ػػوؿ االجتمػ ػ ػ ػ ػػاعي مػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػبلؿ التعريػ ػ ػ ػ ػػؼ بنشػ ػ ػ ػ ػػاط التنظػ ػ ػ ػ ػػيـ
(فياض  3121ص.)325

عمومػا واف اختمفػت أهػداؼ العبلقػات العامػة مػف تنظػيـ آلخػر تبعػا لنػوع نشػاطاتها وقػدراتها الماديػة

والبشرية فإف جميع برامج العبلقات العامة تشترؾ في;

 بناء سمعة طيبة لممنظمة داخؿ محيطها الداخمي لخارجي.
 الحفاظ عم جو مف الثقة والريا عم المنظمة لد جماهيرها.
 تكويف صورة ذهنية إيجابية عف التنظيـ.

 تشكيؿ حالة مف التوافؽ المصمحي بيف المنظمة وجماهير .

( عواد  3122ص)32:

إذف فأهميػػة العبلقػػات العامػػة وأهػػدافها ال تقتصػػر عم ػ الجمهػػور الػػداخمي أو الخػػارجي بػػؿ بمحاولػػة

تحقيػػؽ ريػػا الط ػرفيف والسػػعي إل ػ خمػػؽ التكامػػؿ بػػيف جماهيرهػػا مػػف أجػػؿ المحافظػػة عم ػ كيانهػػا
واستم اررية نجاحها.

 .VIمبادئ العالقات العامة:

لمعبلقات العامة مجموعة مبادئ يمتزـ بها المتخصصوف في عممهـ بتمؾ العمميات العممية المخططة

والمرسومة والمبدأ هو ":قاعدة أساسية لها صفة العمومية يصؿ إليها اإلنسػاف عػف طريػؽ الخبػرة والمعرفػة
والمنطؽ أو باستخداـ الطرؽ العممية كالتجريب والقياس".

وع الرغـ مف االتفاؽ عم المبادئ التي يمتزـ بها العامموف بالعبلقات العامة إال إنها تختمؼ في أساليب
تطبيقها تبعا لعدة اعتبارات أهمها:

 طبيعة نشاط المؤسسة فالمؤسسات التي تشتغؿ بأعمػاؿ الم ارفػؽ العامػة أو التػي تقػوـ بإنتػاج وتوزيػع
السػمع االسػتهبلكية األساسػية تحتػاج إلػ نػوع معػيف مػف التنظػيـ اإلداري إلعمػاؿ العبلقػات العامػة
وطبيعة ونوعية ممارستها داخؿ التنظيـ.

 حجػـ ونوعيػة الجمهػور الػذي يتصػؿ بالمؤسسة سػواء كػاف هػذا الجمهػور داخمػي أو خػارجي بالنسػبة
لممؤسسة و مد القدرة عمػ التػأثير فيػ ومػد اسػتجابتهـ ونوعيػة األدوات والوسػائؿ المسػتخدمة مػع
الجمهور.

 مد إيماف المؤسسة بأهمية المسؤوليات وااللت ازمػات االجتماعيػة الممقػاة عمػ عػاتؽ جهػاز العبلقػات
العامة بها نحو مصال الجماهير المختمفة المتصمة بها.

 شخصية خبير العبلقػات العامػة بالمؤسسػات مػف حيػث اسػتعدادات ومها ارتػ وخبرتػ واعػداد وقدرتػ
عؿ التعامؿ مع جمهور المؤسسة.
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وتستند العبلقات العامة عم مجموعة مف األسس أدمجها" ادوارد بيرنيس" "  " Edward Bernisفي
قاعدتيف أساسػيتيف همػا :األداء النػافع أوال واألخبػار الصػادقة عمػ نطػاؽ واسػع ثانيػا وأويػ أف القاعػدة
الثانية مكممة لؤلول .

(محمود صال السيد و جبلؿ الديف  2004ص)51

وانطبلقػػا مػػف هنػػا يمكننػػا أف نسػػتنتج ونوي ػ مجموعػػة مػػف األسػػس والمبػػادئ التػػي تقػػوـ عميهػػا العبلقػػات

العامة وهي;
 -1العالقات العامة تبدأ من داخل المؤسسة:
أي يجػػب أف يكػػوف هن ػػاؾ تفػػاهـ متبػػادؿ ب ػػيف المؤسسػػة وجميػػع األفػػراد الػػذيف يعممػػوف به ػػا فمػػف غي ػػر
المنطق ػػي أف تب ػػدأ المؤسس ػػة أو المنش ػػأة بتحس ػػيف عبلقته ػػا م ػػع الجمه ػػور الخ ػػارجي وعبلقته ػػا م ػػع الجمه ػػور
ال ػػداخمي عمػ ػ غي ػػر م ػػايراـ فيج ػػب أوال خم ػػؽ روح الجماع ػػة والتع ػػاوف ب ػػيف أفػ ػراد المؤسس ػػة عمػ ػ اخ ػػتبلؼ
مسػػتوياتهـ اإلداريػػة ثػػـ بعػػد ذلػػؾ يبػػدأ فػػي تنميػػة وتوطيػػد العبلقػػة مػػع الجمهػػور الخػػارجي ألف صػػورة أيػػة
مؤسسػػػة فػ ػػي أذهػػػاف جمهورهػ ػػا الخػ ػػارجي هػ ػػي تمػ ػػؾ التػ ػػي تػ ػػر فػ ػػي موظفيهػػػا وعمالهػػػا وطريقػ ػػة معػ ػػاممتهـ
لمن ػ ػ ػػاس وأدائهـ لواجب ػ ػ ػػاتهـ وف ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػػا يب ػ ػ ػػرر أف تب ػ ػ ػػدأ العبلق ػ ػ ػػات الهام ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف داخ ػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػ ػة..
(كشؾ  1998ص ص)35-34

حيث ال يمكف أف نتصور مؤسسة تسع إل كسب الجمهور الخارجي وتهمػؿ الجمهػور الػداخمي ألف
االهتماـ بالجمهور الداخمي وكسب ثقت وريػا هػو أوؿ خطػوة لنجػاح المؤسسػة ألف العػامميف بالمؤسسػة

هـ بمثابة مرآة عاكسة لصورة مؤسستهـ فهـ ينقموف االنطباع الحسف عنها لمجماهير الخارجية مف خبلؿ

حديثهـ عنها أما إذا أهممت المؤسسة جمهورها الداخمي فإن سينقؿ عنها صورة سيئة .
 -2ضرورة مراعاة الصدق واألمانة:

مف اليروري أف تتسـ أعماؿ المؤسسة بالصدؽ واألمانة وأف تتقيد بالعدالة وأف تعمؿ عم تنمية الثقة
واالحتراـ المتبادؿ بينها وبيف جماهيرها فيجب أف تتسـ برامج العبلقات العامة بالصدؽ والبعد عف وسػائؿ
الغش والخداع والتيميؿ والدعاية المزيفة ففي المؤسسات اإلنتاجية مثبل تفسر المؤسسة لجمهورها أسباب
زيادة األرباح أو العجز فيها وفي مؤسسات الخػدمات تويػ أسػباب النجػاح أو الفشػؿ فػي الخػدمات التػي
تقػدمها وهػذا يؤكػد عنصػ ار أساسػي فػي الهػدؼ األخبلقػي لمعبلقػات العامػة باعتبارهػا أداة قويػة فػي تنميػة
اليمير االجتماعي

( منصور  3116ص.)63
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 -3إتباع سياسة البحث العمم :
إف العبلقػات العامػة ال تعتمػد فػي برامجهػا عمػ االرتجػاؿ والعشػوائية ولكنهػا تعتمػد عمػ التخطػيط
القػائـ عمػ المبلحظػة العمميػة وطػرؽ وأسػاليب البحػث العممػي إذ يعتبػر إتبػاع األسػموب العممػي فػي حػؿ

مشكمة مف المشكبلت مف المبادئ األساسية لمعبلقات العامػة و ممػا هػو معػروؼ أف األسػموب العممػي يعػد
خريطػة ترتكػز عمػ المنطػؽ وتحػاوؿ الوصػوؿ إلػ النتػائج عػف طريػؽ التحميػؿ العممػي الػدقيؽ والبعػد عػف

التحيز والذاتية.

ويبدأ هػذا األسػموب بتعريػؼ وتحديػد المشػكمة ومتػ أمكػف تحديػدها أصػب مػف السػهؿ جمػع البيانػات

التي تفيد في حمها وتحديد األهداؼ المراد الوصوؿ إليها وبالتالي الوصوؿ إل الحموؿ المفترية والبػدائؿ
وأساليب الوصوؿ إليها واإلمكانيات والموارد المطموبة لتحقيقها

( منصور  3116ص.)64-63

 -4إتباع سياسة عدم إخفاء الحقائق :
و يعنػػي اإلفصػػاح والمصػػارحة ونشػػر الحقػػائؽ التػػي تهػػـ الجمهػػور وعػػدـ إخفاءهػػا فمػػيس ثمػػة أسػرار فػػي

المؤسسة فيما عدا األسرار الخاصة بعممية اإلنتاج وهذ السياسات كفيمة باف تقيي عمػ الشػائعات التػي
قد تولد عدـ ثقة وهو ما يؤثر عم صورة المؤسسة وسمعتها

(عبد الفتاح  3118ص.)63

 -5نشر الوع بين المماهير :
يقػػع عم ػ عػػاتؽ العبلقػػات العامػػة شػػرح سياسػػة الدولػػة وخططهػػا لمتنميػػة ودور المؤسسػػة أو الهيئػػة فػػي

ذلؾ وعميها تقع مسؤولية توجي الرأي العاـ ودفع الجماهير إل تأييد السياسة العامة لمؤسسات الدولة
وكسب ثقة الجماهير وتعاونها.

(الجبوري  3112ص)47

 -6كسب ثقة المماهير:
تهػدؼ العبلقػػات العامػة فػػي أيػػة منظمػة إلػ العمػػؿ عمػ كسػػب ثقػة الجمػػاهير حتػ تػتمكف مػػف تحقيػػؽ

أهدافها ومعن هذا أف أنشطة الهيئة أو المنظمة ال يمكف أف تنج إال إذا رييت جماهيرها عنها وعم

ذلػػؾ يجػػب أف يػػدرب العػػامموف بالهيئػػة حت ػ يتمكن ػوا مػػف القيػػاـ ب ػواجبهـ لكسػػب ثقػػة الجمػػاهير عم ػ الوج ػ

األكمؿ بحسف أدائهـ لعممهـ واحترامهـ لمجماهير.

(عقيمي  2::5ص)399

 -7تعاون الهيئـة مـا الهيئـات األخـر  :ال يمكػف لهيئػة أف تػنج فػي تأديػة رسػالتها مػا لػـ تتعػاوف مػع
غيرها فمف المسمـ ب أف التعاوف هو أحد أسػس النجػاح فػبل يكفػي مػثبل أف تمػارس نشػاطها وتوطػد

عبلقتها بجماهيرها وتمهؿ تعاونها مع الهيئات األخر
بيف الهيئات.

(غريب  2::7ص) 43
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 -8مساهمة المؤسسة ف رفاهية الممتما:
تعد المساهمة في رفاهية المجتمػع مػف طػرؼ المؤسسػة مسػؤولية اجتماعيػة باعتبػار المؤسسػة ككيػاف
جػزء مػف هػذا المجتمػع

وأصػب االهتمػاـ بػالمجتمع و تقػدـ أفػراد أكبػر مػف مجػرد تحقيػؽ أكبػر كسػب

مادي وهذا يعمؿ عم كسب تأييد الجمهور داخؿ المؤسسة و خارجها فقد أصب لزاما عم إدارة المؤسسة
العمؿ عم أف يكوف لها دو ار هاما و مؤث ار في المجتمع يساهـ في تحقيؽ تقدم ورفاهيتػ

فمػـ يعػد اآلف

هدؼ أي مشروع هو تحقيؽ أكبر كسب مادي لممؤسسة بؿ أصب الهدؼ هو تحقيؽ رفاهية المجتمع و ال
سيما في المجتمعات االشتراكية فالمشروع الناج في النهاية هو الذي يعتمد عم تأييد الجماهير ل داخؿ
المؤسسة وخارجها

( منصور  3116ص.)65

 -9إتباع األسموب الديمقراط ف العالقات العامة:
يعػد هػذا المبػدأ أساسػا لممارسػة نشػاط العبلقػات العامػة واألخػذ بػ ال يػدع مجػاال لدكتاتوريػة القمػة أو

سػيطرتها فتسػود المؤسسػة روح معنويػة عاليػة وتتػاح الفػرص لبلبتكػار وعػرض االقت ارحػات وال يسػتطيع
المديروف فرض سياستهـ الذاتية دوف أشراؾ هيئة اإلدارة والعامميف في تحمؿ المسؤولية مما يجعؿ سياسة

المؤسسة ال ترسـ إال نتيجة ألفكار العمبلء وكصػد لمػا يبدلػ األخصػائيوف مػف مشػورة ومقترحات هػذا
ويييؼ الدكتور" أحمد كماؿ" بعض العناصػر والتػي يعػدها مػف بػيف المبػادئ واألسػس التػي ترتكػز عميهػا

العبلقات العامة وأهمها ما يمي:

 -الديناميكيػة والحيويػة وقػوة التفاعػؿ بػيف القػائميف عمػ العبلقػات العامػة فػي إدارة المؤسسػات وبػيف

الجماهير و تمعب وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ دو ار هاما في الربط بيف الطرفيف وفي زيادة التفاعؿ وهدا

ما يمكف مف التغمب عم العقبات والصعاب التي تعتريها.

 ال يقتصر عمؿ العبلقات العامة فػي مجػاالت محػددة وأنػواع معينػة بؿ يتسػع نشػاطها ليشػمؿ ميػاديفالتجارة الصػناعة واإلدارة وغيرها كمػا تشػغؿ القطػاعيف العػاـ والخػاص باإليػافة إلػ تواجػدها فػي

المجتمعات النامية والمتقدمة فهي تدخؿ في جميع المؤسسات والتنظيمات.
 -ترتكػز العبلقػات العامػة عمػ

أسػس ودعػائـ اجتماعيػة

كتػدريب العمػاؿ عمػ

تحمػؿ المسػؤولية

االجتماعية بعػد إعبلمهػـ بجهػود المؤسسػات وكػذا العقبػات والصػعاب التػي تواجههػا ومػا ينتظػر مػف

الجماهير مف تأييد وتحمؿ المسؤولية.

 يرورة تناسب برامج العبلقات العامة مع الظػروؼ لمقابمػة حاجػات المجتمػع و مػف هنػا تكػوف مهمػةالقائـ بالعبلقات العامة هي دراسة أنسب األساليب والطرؽ التي لها فعؿ مناسب ومطموب مف طرؼ
الجماهير عممػا أف هػذ األخيػرة تحتػاج إلػ التشػويؽ واالقتنػاع وعميػ فػاف بػرامج العبلقػات العامػة
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تتصػػؼ وجوبػػا بالتجديػػد فػػي األسػػاليب والطػػرؽ ألف التجديػػد مػػف وسػػائؿ اإلغػراء والجػذب.

(مصطف  1999ص ص.)63-59

ونخمص أف العبلقات العامة تتيمف في طياتها أخبلقيات نزيهة وفي مقدمتها الصدؽ كما تحتوي

عم ديناميكية وحيوية مستمرة تيمف تقييمها بشكؿ مستمر والتي تنطمؽ بدورها مف داخؿ المؤسسة ألف
سبلمة العبلقػات الخارجيػة ال يمكػف أف يكػوف إال إذا يػمنا سػبلمة الػداخؿ كمػا وجػب أف نشػير أف هػذ

المبػادئ ال يجػب أف تتػوفر كمهػا حتػ نقػوؿ أف العبلقػات العامػة سػميمة فػبل خطػأ إذا لػـ تتػوفر صػفة أو
صفتيف مف مبادئ العبلقات العامة التي أشرنا إليها سابقا.

 .VIIممهور العالقات العامة:
ير بعض المتخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة أف استخداـ اصطبلح العبلقات مع الجمهور أدؽ

فػي التسػمية مػف مصػطم العبلقػات العامػة فمهمػة العبلقػات العامػة االتصػاؿ بالجمػاهير النوعيػة فيػبل
عف اتصالها بالجمهور العاـ بحيث أف كؿ فئػة ونوعيػة مػف الجمػاهير تتطمػب أنماطػا مختمفػة مػف التعامػؿ
واالتصػاؿ وفقػا لتنػوع سػماتها واحتياجاهػا ومػد

التفاعؿ مف تمؾ العبلقة وير  -ريموند

يػعؼ أو قػوة عبلقتهػا بالمؤسسػة والعائػد عمػ

سيمونن(Chouchan ; et Flahaut ;p118) -

طرفػي

طبيعػة المؤسسػة

تحدد نوعية الجمهور المتعامؿ معها كما يؤكػد -هارولػد شػايمدز -أنػ مػف اليػروري توجيػ االهتمػاـ إلػ
الجمهور الداخمي بنفس الدرجة الموجهة لمجمهػور الخػارجي وعمػ سػبيؿ المثػاؿ فإنػ إذا مػا أردنػا إجػراء

د ارسػة لمتعػرؼ عمػ اتجاهػات الجمهػور الػداخمي نحػو المؤسسػة البػد أوال مػف د ارسػة اتجاهػات الجمهػور
الخارجي إذ يعد خطوة مرحمية تبن عميها الدراسة الصحيحة لمجمهور.
 -1تعريف ممهور العالقات العامة:

تحتؿ الجماهير مكانة حيوية وأساسية في العبلقات العامة حيث تشكؿ ميمونها المفظي والمهني كمػا

أف العبلقػػات العامػػة كمهنػػة متخصصػػة تعمػػؿ مجػػاؿ االتصػػاؿ بػػيف المؤسسػػة وجماهيرهػػا وتمثػػؿ الجمػػاهير

مجالها البشري وهدفها االتصالي لذلؾ كاف البد مف تعريؼ جمهور العبلقات العامة.

ويعرفػ ػ " جفكن ػػز " بأنػ ػ جماع ػػة م ػػف الن ػػاس تتص ػػؿ به ػػـ المؤسس ػػة عمػ ػ المس ػػتو ال ػػداخمي والخ ػػارجي.
).(Chouchan ;et Flahaut ;p121

بينما يعرف (أجبرف) بأن " عبارة عف أفراد أو هيئات أو منظمات لها ميوؿ وآراء واتجاهات وقيـ وتوقعات

مشتركة) كموش  3119ص.)65

وذهب " ليونارد وفميب" إل أف مفهوـ الجمهور يعبر عف" األفراد الذيف تربطهـ عبلقات ما تحت تأثير

موقؼ ما أو نشاط مشترؾ بحيث يعبر عف ذلؾ االهتماـ الذي يؤثر في سموكهـ.
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)(Maisonneuve ; Lamarche ;et St-Aman ;2004 ;p356

ويشػػير الػػدكتور " أحمػػد كمػػاؿ " إلػ الجمهػػور باعتبػػار جماعػػة مػػف النػػاس قػػد تكػػوف جماعػػة صػػغيرة فػػي
بعػض األحيػاف إال أنهمػا فػػي أغمػب الحيػاف أو غالػػب المػر جماعػة كبيػرة تجمعهػػـ مواقػؼ معينػة يتػػأثروف
بها ويؤثروف

فيها ( .منصور  3116ص)97

والجمهور اصػطبلح فنػي يسػتخدم خبػراء العبلقػات العامػة بحيػث يقسػموف الجمػاهير إلػ فئػات نوعيػة

خاصة ويقوـ نشاط العبلقات العامة عم أساس تحديػد الفئػات المختمفػة لجمهػور المؤسسػة ود ارسػة تمػؾ

الجمػاهير ويكػوف الجمهػور نوعيػا إذ يشػير مفهػوـ الجمهػور النػوعي إلػ جماعػة مػف األفػراد تػربط بيػنهـ
روابػط خاصػة وتجمعهػـ مصػال وميػوالت مشػتركة مػف الناحيػة العمريػة والمهنيػة واالقتصػادية وقػد يكػوف

الفرد عيػوا فػي أكثػر مػف تمػؾ الجمػاهير النوعيػة أمػا الجمهػور العػاـ فيشػمؿ" جميػع الجمػاهير النوعيػة فػي
منطقة ما" ويؤكد خبراء العبلقات العامة أف التأثير في الجماهير النوعية يكوف أكبر و أكثر إح ار از لمنتائج

مف الجمهور العاـ.

وهنػاؾ حاجػة إلػ

التفرقػة بػيف الجمهػور بمعنػ ( )audienceوالجمهػور بمعنػ

) ( publicحيػث

يشير المفهوـ األوؿ إل " جماعة مف الناس يشتركوف معا في تمقيهـ لرسالة اتصالية واحدة لفتػرة زمنيػة
قػد تكػوف مؤقتػة وهػو جمهػور سػمبي إلػ حػد مػا فػي حػيف الجمهػور ) (publicوهػو الجمهػور النشػط أو
اإليجػابي ) (active publicأمػا مفهػوـ الجمهػور مػف وجهػة نظػر العبلقػات العامػة كعمػـ فيشػير إلػ

"مجموعة مف األفراد يرتبطػوف بػروابط قويػة مرجعهػا الخمفيػة أو االهتمػاـ أو المصػمحة المشػتركة كمػا أنهػـ
يؤثروف ويتأثروف بالمناخ التنظيمي وخاصة عم الصعيد الداخمي.

)(Jacquie;et Magda ;1996 ;p113

والجدير بالذكر أف محاولة التأثير في الجمهور سواء عف طريؽ محاولة تغيير االتجا أو السموؾ عممية

صعبة وخاصة عند وجود مقاومة قوية ولذلؾ يجب عمػ خبيػر العبلقػات العامػة أف يحػدد فئػات الجمهػور
الذي يتعامؿ مع بناء عم مد الرفض أو التأييد الذي يصادف وفي هذ الحالة يصنؼ خبير العبلقػات

العامة الجمهور حسب التأثير في إل :

أ -االيمابيون :أولئؾ الذيف يوافقوف عم ميموف الرسالة االتصالية ويستجيبوف لها.
ب -االيمابيون إلى حد ما :وهـ الذيف ال يتفقوف مع الرسالة االتصالية واف كانوا غير معارييف لها.
ج -السمبيون تماما :وهـ الذيف يرفيوف بشدة الرسالة االتصالية.

)(Jacquie;et Magda ;1996 ;p124

 .2أنواع ممهور العالقات العامة:
أما عف جمهور العبلقات العامة فإن يمكف تقسيم إل قسميف;

 -جمهور داخمي.

 -جمهور خارجي.
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 -1-2الممهور الداخم :
ويتكوف مف كافة العامميف في المؤسسة في المستويات اإلدارية المختمفة والعامميف باألقساـ والفروع التي
تيػ ػػم المؤسسػ ػػة وتهػ ػػدؼ العبلقػ ػػات العامػ ػػة إل ػ ػ تػ ػػدعيـ عبلقاتهػ ػػا بػ ػػالجمهور الػ ػػداخمي كخطػ ػػورة أساسػ ػػية

لبلنطػػبلؽ إل ػ عبلقػػات جيػػدة مػػع الجمهػػور الخػػارجي وتمثػػؿ الجمػػاهير الداخميػػة جماعػػة مػػف األف ػراد ت ػربط
بينهـ وحدة اجتماعية يكنوف الوالء لها ويتميز الجمهور الداخمي بقدر مف االستقرار نتيجة لتواجدهـ داخؿ

بناء تنظيمي ل قواعد ونظم بما يكفؿ خمؽ المواقؼ االجتماعية المشتركة بػيف أفػراد الجمهػور الػداخمي .

(شدواف  3118ص)363

و لمجمهور الداخمي أهمية بالنسبة لمعبلقات العامة وتكمف هذ األهمية في;
 الحاجة إل إعبلـ وارشاد العامميف بالمؤسسة بفمسفتها وسياستها وأهدافها.
 يعد الجمهور الداخمي بداية العبلقات بالجمهور الخارجي.
 خمؽ الصورة الذهنية المبلئمة عف المؤسسة.

 استمالة الرأي العاـ الداخمي كبداية الستمالة الرأي العاـ الخارجي.

ولقد أويحت األبحاث والدراسات أف الجمهػور الػداخمي يهػتـ بمعرفػة كػؿ مػا يتعمػؽ بالمؤسسػة مػف حيػث

تاريخها وأهدافها والتنظيـ اإلداري لها ويأتي هنا دور العبلقات العامة في القياـ باالتصاالت الفعالة أييا
مػف حػؽ الجمهػور أف يعمػـ كػؿ شػيء عمػا يتعمػؽ بقػوانيف المؤسسػة والتطػورات التػي تواجههػا وكػذلؾ

المشكبلت واألزمات ويعد ذلؾ أم ار يروريا لػتفهـ القػ اررات التػي تصػدرها اإلدارة وعمػ مسػئوؿ العبلقػات

العامة أف يقدـ تمؾ المعمومات في إطارها الصحي .

كمػا أكػدت األبحػاث أف أهميػة تحسػيف العبلقػة بػالجمهور الػداخمي ال تػأتي مػف فػراغ فأولئػؾ العػامموف

يميوف مف ( ) 27-21ساعة داخؿ المؤسسة وبالتالي فإف المؤسسة يجب أف تتعامؿ مع أفراد الجمهور
الداخمي كفريؽ متكامؿ وأف تتخير أفيؿ االستراتيجيات لمتعامؿ معهـ مثؿ إستراتيجية"الحوار المتبادؿ مف
ثـ تهدؼ العبلقات العامة عم المستو الداخمي إل :

 خمؽ التقدير ألهداؼ المؤسسة وتاريخها وسياساتها.

 تحقيؽ التوازف ما بيف حاجات المؤسسة والعامميف بها.

 العمؿ عم التنسيؽ بيف العامميف في اإلدارات المختمفة والعمؿ بروح الفريؽ لتحقيػؽ أهػداؼ
المؤسسة.

 التعرؼ عم ميوؿ العامميف واتجاههـ وأرائيهـ عف المؤسسة.
 التعرؼ عم رغبات العامميف وشكاويهـ ودراسة وجهات نظرهـ.
 التغمب عم أشكاؿ سوء الفهـ بيف اإلدارة العميا

والعامميف( .بيياؼ  3121ص)69

و يتكوف الجمهور الداخمي الذي تستهدف العبلقات العامة مف;
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 -1-1-2المؤسسػػوف;هػػـ أصػػحاب فكػرة إنشػػاء المؤسسػػة وتقػػع عمػػيهـ كامػػؿ مسػػؤوليتها وهػػـ الػػذيف
يتولػ ػػوف ويػ ػػع الخطػ ػػط والسياسػ ػػات واحتياجػ ػػات المؤسسػ ػػة مػ ػػف الجوانػ ػػب الماديػ ػػة وكػ ػػذا
البشرية أما عف عبلقتهـ بإدارة العبلقات العامة فإف هذ األخيرة هي مف يتكفؿ باالتصػاؿ

بهػػـ بصػػورة مسػػتمرة إلطبلعهػػـ بالتقػػدـ المحػػرز الػػذي تحقق ػ المؤسسػػة أو المش ػاكؿ التػػي
تواجهها وكذا تقديـ والحصوؿ عم اقتراحات لهـ ومنهـ.

المبلؾ; ونعنػي بهػـ مػبلؾ األسػهـ والشػركاء ويعػدوف أصػحاب المؤسسػة ومبلكهػا ويكمػف
ّ -2-1-2
المبلؾ في تزويدهـ بالبيانات البلزمة لسير العمؿ فػي
دور العبلقات العامة مع جمهورها و ّ
المؤسسػػة مع تمكي ػػنهـ م ػػف إبػػداء اآلراء ود ارس ػػتها واي ػػفاء صػػورة مشػ ػرفة ع ػػف المؤسس ػػة
تجعمهـ يحتفظوف بأسهمهـ فيها مع محاولة إقناعهـ بإيػداع كميػات أكبػر مػف األمػواؿ ممػا

يدعـ موقؼ المؤسسة المالي.

 -3-1-2العم ػ ػػاؿ ( الموظف ػ ػػوف); يعتب ػ ػػر العم ػ ػػاؿ م ػ ػػف الجم ػ ػػاهير الهام ػ ػػة لمعبلق ػ ػػات العام ػ ػػة إذ أف
العبلقػػات العامػػة الجيػػدة تبػػدأ مػػف الػػداخؿ م ػف خػػبلؿ شػػرح مختمػػؼ األهػػداؼ والسياسػػات
واإلسػػهامات الخاصػػة بهػػا كمػػا أف العبلقػػات العامػػة الداخميػػة تهػػدؼ إل ػ خمػػؽ عبلقػػات
طيبة بيف عمالها وموظفيها مػف خػبلؿ تػوفير ظػروؼ عمػؿ مناسػبة لهػـ وهػذا مػا يزيػد مػف

درجة إحساسهـ بالوالء لممؤسسة.

 -2-2الممهور الخارم :

يمثؿ الجمهور الخػارجي كػؿ األفػراد والجماعػات والهيئػات التػي تقػع خػارج أسػوار المؤسسػة وتسػتهدفهـ هػذ

األخيرة في عممها االتصالي كما أف الجمهػور الخػارجي هػو " الجمهػور المسػتفيد مػف خػدمات أو منتجػات

المؤسسة وهو جوهر عممها التنظيـ

(فياض  3121ص .)32:

ويمكػػف القػػوؿ ان ػ إذا اكتسػػبت المؤسسػػة ثقػػة وتأيي ػد الجمهػػور الػػداخمي لػػـ يبػػؽ لهػػا سػػو كسػػب ثقػػة

الجمهور الخارجي وتأييد لتحقيؽ النجاح واالستمرار وتكمف أهمية الجمهور الخارجي لمعبلقات العامػة

فيما يمي;

 تحقيؽ السمعة الطيبة لممؤسسة وتدعيـ الصورة الذهنية لد مختمؼ فئات الجمهور.
 مساعدة الجمهور عم تكويف الرأي العاـ السميـ.

 تدعيـ عبلقة المؤسسة بالمجتمع المحمي الذي تعمؿ مف خبلل .
 تعريؼ الجمهور بحقيقة الجهود االقتصادية واإلنتاجية الخدمية واالجتماعية لممؤسسة.

 شرح سياسات المؤسسة وأهدافها وتزويد أفراد الجمهور بكافة البيانات والمعمومات عف المؤسسة
ونشاطها.

 الرد عم أي شائعات أو أخبار كاذبة قد تمس سمعة المؤسسة.
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 -لهذا تهدؼ العبلقات العامة مع الجمهور الخارجي إل ;

 إقامة عبلقة متبادلة بيف الجمهور الخارجي والمؤسسة.

 الموازنة بيف مصال الجمهور الخارجي ومصال المؤسسة.
 كسب ثقتهـ ورأيهـ العاـ عف طريؽ تقديـ خدمات متميزة وبحسف التعامؿ.

 معرفة أرائهـ تجا خدمات ومنتجات المؤسسة.

(فياض  3121ص ص .)331-32:

ويشمؿ الجمهور الخارجي لعبلقات العامة الفئات التالية;
 -1-2-2المستهمكوف; يمثؿ المستهمكوف أهـ جماهير المؤسسة ألف بقائها مرتبط بمد ريػا هػذ

الجماهير وثقتها في المؤسسة ومنتجاتها لهذا إذا أردنا معرفة مد نجاح برامج العبلقػات

العامػػة ننظػػر فػػي مػػد إقبػػاؿ المسػػتهمكيف عم ػ منتجػػات المؤسسػػة ومػػد تمتػػع المؤسسػػة
بصػػورة ذهنيػػة حسػػنة ويػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ قيػػاـ إدارة العبلقػػات العامػػة بإعطػػاء الجمهػػور
معمومات وحقائؽ عف كؿ ما يخص المؤسسة (أرقاـ مبيعات أرباح خسائر).

 -2-2-2الموردوف; وهي الفئة (األفػراد مؤسسػات أخػر ) التػي تقػوـ بتزويػد المؤسسػة بالمسػتمزمات
التػ ػػي تحتاجهػ ػػا فػ ػػي عممهػ ػػا وتهػ ػػدؼ العبلقػ ػػات العامػ ػػة إل ػ ػ إقامػ ػػة عبلقػ ػػات طيبػ ػػة مػ ػػع
المورديف وتنميػ ػػة التعػ ػػاوف والتفػ ػػاهـ بػ ػػيف المؤسسػ ػػة والمػ ػػوردوف وبػ ػػذلؾ تيػ ػػمف المؤسسػ ػػة

الحص ػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػ ػ المنتج ػ ػ ػػات والمػ ػ ػ ػواد الت ػ ػ ػػي تمزمه ػ ػ ػػا وبالكمي ػ ػ ػػة المطموب ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الوق ػ ػ ػػت

المناسب باألسعار المناسبة.

 -3-2-2الموزع ػػوف ; وه ػػـ الفئ ػػة الت ػػي تجعمه ػػا المؤسس ػػة كوس ػػيط بينه ػػا وب ػػيف المس ػػتهمؾ وته ػػدؼ
العبلقات العامة إل تقوية الصمة بيف المؤسسة والموزعيف مف أجؿ دفعهـ إل بدؿ جهػود

أكبػػر لمتعري ػػؼ بمنتجػػات المؤسس ػػة وه ػػو مػػا يكف ػػؿ تحقي ػػؽ مصػػال المؤسس ػػة الم ػػوزعيف

جمهور المستهمكيف.

 -4-2-2حممػ ػػة األسػ ػػهـ ; يػػ ػرتبط نشػ ػػاط العبلقػ ػػات العام ػ ػػة فػ ػػي كثيػ ػػر م ػ ػػف األح ػ ػواؿ بالمس ػ ػػاهميف
والمستثمريف في مجاؿ عمؿ المؤسسة نظ ار ألنهـ يكونػوف إطػار عمػؿ الهيكػؿ االقتصػادي

الذي تعمؿ في ظم

ولػذا فإنػ فػي حاجػة دائمػة لممعمومػات وتفسػير وافػي عػف مختمػؼ

التطورات التي حدثت في المؤسسة.

(سمطاف  3112ص.)75

 -5-2-2العبلقات مع الدوائر الحكومية ; ال يمكف بأي حاؿ مف األحػواؿ إهمػاؿ الجانػب الحكػومي
ف ػ ػػي عم ػ ػػؿ أي مؤسس ػ ػػة كان ػ ػػت فالجه ػ ػػات الحكومي ػ ػػة ه ػ ػػي الم ػ ػػتحكـ األوؿ ف ػ ػػي الحي ػ ػػاة
االقتصادية والتجارية مف خبلؿ القوانيف والقػ اررات والم ارسػيـ وهػي كمهػا أمػور تػؤثر عمػ

المؤسسة فالتأثير الحكومي يبدأ منذ بداية تأسيس المؤسسة ويستمر معها إل غاية حػؿ
تمؾ المؤسسة ولهذا فوظيفة العبلقات العامة تتمثػؿ فػي تنػوير مختمػؼ اإلدارات عػف كػؿ

مػػا يهمهػػا مػػف السياسػػات الحكوميػػة التػػي مػػف المحتمػػؿ أف تػػؤثر عمػ نشػػاطها باإليػػافة
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إلػ ػ ي ػػرورة العم ػػؿ عمػ ػ م ػػد جس ػػور الثق ػػة ب ػػيف المؤسس ػػة والحكوم ػػة وااللتػ ػزاـ ب ػػالقوانيف
الحكومية كما أف العبلقات العامة تقوـ بهذ الدوائر الحكومية المختمفػة بكػؿ مػا تحتاجػ
مف معمومات في المؤسسة.

 -6-2-2وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ ; تمع ػػب وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ دور الن ػػاطؽ أله ػػـ األح ػػداث الت ػػي تج ػػري ف ػػي
المؤسسػػة لهػػذا فػػإف القػػائـ بالعبلقػػات العامػػة يوليهػػا أهميػػة قصػػو

إذ يسػػع إلػ إقامػػة

عبلقات طيبة مع وسائؿ اإلعبلـ وهػذا عمػ أسػاس الصػدؽ والثقػة فػي إعطػاء المعمومػات

وه ػ ػػذا كفي ػ ػػؿ بكس ػ ػػب ثق ػ ػػتهـ وتع ػ ػػاونهـ ال ػ ػػدائـ م ػ ػػع المؤسس ػ ػػة وخاص ػ ػػة أثن ػ ػػاء األزم ػ ػػات.

(وقنوني  3119ص. ):1

 -7-2-2المنافسوف  :تساهـ العبلقات العامة مف خبلؿ أنشطتها المختمفة في حماية المؤسسة يد
عوامؿ المنافسة التسويقية وهذا األمر يتطمب تػوفير قاعػدة مػف المعمومػات والبيانػات عػف

نش ػػاط المنافسػػػيف وخصائصػ ػػهـ وأم ػػاكف تواجػ ػػدهـ وأفيػ ػػؿ الوس ػػائؿ لمواجهػػػة المنافسػػػة

القائمة .المؤسسة.

(سمطاف  3112ص.)76

 -8-2-2المجتمع; ييػـ كافػة األفػراد والفئػات داخػؿ المجتمػع عمػ اخػتبلؼ طبػائعهـ وخصائصػهـ
وال خيار أماـ المؤسسة سو التكيؼ واالنػدماج فػي البيئػة التػي تنشػط خبللهػا لهػذا فمػف

مسػػؤولية إدارة العبلقػػات العامػػة د ارسػػة فئػػات المجتمػػع واتجاهػػاتهـ كمػػا تعمػػؿ عمػ تقػػديـ
المؤسسة في أحسف صورة فبل يمكف ألي مؤسسة أف تعيش وتستمر وسػط مجتمػع يكػف
لها العداء أو غير راض عف نشاطها.

ونخمص أف العبلقات العامة تهدؼ فػي إطػار هػذا المسػتو االتصػالي إلػ االتصػاؿ بػالجمهور العػاـ
أو المجتمع المحمي أو القػومي أو الػدولي بكػؿ أفػراد بغػض النظػر عػف فئاتػ أو تقسػيمات النوعيػة وذلػؾ
لتقييـ االتجاهات العامة اتجا المؤسسػة والتحقػؽ مػف السياسػات واإلجػراءات التػي تتبعهػا والتػي تهػدؼ إلػ

الصال العاـ وتنفيذ برامج تهدؼ إل اكتساب الفهـ العاـ لمتصرفات وقبولها ...والتعػرؼ عمػ اتجاهػات
الرأي العاـ في الخدمات التي تؤديها النواحي التي يشكوا منها حػيف تعاممػ معهػا حتػ تسػتطيع أف تكسػب
الرأي العاـ إل جانبها وتتحصؿ عم تعييد لمسياسات التي تتبعها وبذلؾ يحدث التجاوب المبلئـ بيف
حاجات الجمهور والخدمات التي تؤديها هذ المؤسسات وتكوف المشكمة الرئيسػية لبلتصػاؿ هنػا هػي كيفيػة

التأثير في ال أري العاـ عف طريؽ الترغيب واالستمالة ال اليغط واإلك ار .
 .VIIIصفات رمل العالقات العامة :

هناؾ مجموعة مف الصفات الواجب توافرها في المشتغميف بالعبلقػات العامػة سػواء ممػارس أو أخصػائي

أو مدير أو مستشار والتي تيمف لهـ نجاحا وفعاليات في أعمالهـ واالرتقاء بالعبلقات العامة ذاتها إل
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مرحمة االقتناع بها وبدورها المعاصر والبعد بها عػف مخػاطر الػدخوؿ فػي غيػاب التجاهػؿ والنسػياف وأهػـ
الصفات هي:

 .1الصفات الشخصية :

(عجوة  3111ص)74

 -1-1الماذبية :واف كاف مف الصػعب تحديػد هػذ الصػفة تحديػدا دقيقػا إال أنػ مػف السػهؿ أف نشػعرها
ونراها في معامبلتنا مع الغير فالبعض تولد مع هذ الخاصية

والبعض اآلخػر يكتسػبها مػع

اآلخريف بينما يفتقر إليهػا فريػؽ ثالػث وال يسػع الكتسػابها ويسػع الػبعض إلػ اكتسػابها دوف أف
ينج في ذلؾ ألسباب خارجة عف إرادت

وتناسب القواـ وحسف الهنداـ.

ومف مظاهر هذ الصفة سماحة الوج ورقة الحديث

 -2-1االحساس العـام :أف يكػوف لديػ القػدرة عمػ الشػعور بمػد توافقػ مػع الغيػر أو نشػاز عػنهـ وأف

يعرؼ مت يتكمـ ومت ينصت ومت يدافع أو يهاجـ ومت ينتظر ظروفا أفيؿ لمدفاع أو الهجوـ

كما أف الحرص يروري جدا حت ال تؤدي زلة المساف إل مشكبلت يصعب حمها.

 -3-1حـب اتسـتطالع :ال بػد أف تتػوافر لممشػتغؿ بالعبلقػات العامػة الرغبػة المسػتمرة فػي أف يعػرؼ
عناصر األحداث :ماذا لماذا كيؼ مت

أيف مف فبدوف ذلؾ لػف يحصػؿ عمػ الحقػائؽ ولػف

يكوف قاد ار عم تفسير األحداث.

 -4-1الكياسة :يتوقؼ نجاح رجؿ العبلقات العامة عم مد تأثير في تفكير اآلخريف وهو ما يتطمب
قد ار مف الدقة والكياسة فالغمظة تولد دائما االمتعاض واالستياء.

 -5-1اتتزان :يتيمف نشاط العبلقات العامػة االتصػاؿ بػاألفراد والجماعػات ومػف أهػداؼ هػذا االتصػاؿ
تحقيؽ التفاهـ وكسب التأييد وخمػؽ انطبػاع طيػب عنػد الجمهػور واالتػزاف هػو أحػد مكونػات هػذا
االنطباع الطيب باإليافة إل أنػ يسػاعد رجػاؿ العبلقػات العامػة عمػ مواجهػة المشػكبلت فػي
هدوء واتخاذ السياسات الحكيمة التي تؤدي إل التغمب عميها.

 -6-1اتهتمـام بـاآلخرين :إذا كانػت وظيفػة العبلقػات العامػة هػي تحقيػؽ التفػاهـ عػف طريػؽ االتصػاؿ
باآلخريف فمػف المحػتـ أف يكػوف القػائـ بهػد الوظيفػة مقػببل عمػ الغيػر محبػا لبلنػدماج معهػـ لكػي

يتعرؼ عم طريقة تفكيرهـ وأساليب التأثير فيهـ.

 -7-1اتستمالة :حيث أف الهدؼ مف التأثير في اآلخريف يتيمف تغيير أفكارهـ فبل بد لرجؿ العبلقات

العامة أف يكوف قاد ار عم استمالة الغير لؤلفكار التي يعبر عنها وعمي أف يحمؿ وجهات النظر
المعارية ويكشؼ ما فيها مف ثغرات قبؿ أف يقدـ أفكار بطريقة مقنعة.

 -8-1اتستقامة :ال مكاف لمدجؿ أو الشعوذة في العبلقات العامػة ولهػذا ال بػد أف يكػوف رجػؿ العبلقػات
العامة أييا مهذبا مخمصا لموظيفة ألف نجاح رهف ثقة الناس في .
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 -9-1الموضوعية :وهي القدرة عم النظر إلػ األمػور نظػرة مجػردة عػف الػذات والتوصػيات المطروحػة
والتعػرؼ عمػ العيػوب حتػ ولػو كػاف مصػدرها الشػخص نفسػ
حساب اآلخريف.

 -11-1الخيـال الخصـب :العبلقػات العامػة وظيفػة خبلقػة تعتمػد عمػ

وعػدـ التحيػز ألي فريػؽ عمػ
االبتكػار فػي مواجهػة المشػكبلت

الجديػدة والتغمػب عمػ اآلراء المعاريػة أو كسػب فئػات المتػردديف ولهػذا فػإف قػدرة رجػؿ العبلقػات
العامة عم اإلجابة الصحيحة عف السؤاؿ :ماذا يمكف أف يحدث إذا...؟ تساعد عم ويع الحموؿ

المناسبة لممشكبلت المطروحة.

 .2المؤهالت اتتصالية:

 -1-2القدرة عمى القراءة واتستماع والكتابـة :وذلػؾ مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػ المعمومػات المطموبػة
مػف المصػادر كمػا أف القػدرة عمػ

الكتابػة مػف أهػـ الخصػائص التػي ينبغػي توافرهػا فػي

المشتغميف بالعبلقات العامة وذلؾ مف أجؿ نقؿ األفكار والمعمومات الصحيحة واألحداث

 -2-2التخاطب :تتساو أهمية القدرة عمػ التحػدث إلػ األفػراد والجماعػات مػع أهميػة القػدرة عمػ
الكتابػة فػي مجػاؿ العبلقػات العامػة وهػي تعنػي الحػديث الجػذاب والمنطقػي المفهػوـ
أفكار المتحدث والتأثير في آراء المستمعيف.

 -3-2الحـس الفنـ  :يسػتخدـ رجػاؿ العبلقػات العامػة باإليػافة إلػ الوسػائؿ المطبوعػة

لنقػؿ
األفػبلـ

والمعارض واإلذاعة والشرائ المصورة وكذلؾ وسائؿ االتصاؿ العامة في الراديو والتمفيزيوف

وهذا يحتـ عميهـ أف يعرفوا خصائص هذ الوسائؿ والفروؽ الفنية بينها.

 -4-2االلمـام بـالعموم االنسـانية والمغـات  :مثػؿ الداللػة وعمػـ الػنفس وعمػـ االجتمػاع اإلدارة
االقتصاد السياسة لتاريخ مناهج البحث واإلحصاء.

(عجوة  3111ص)77

و يتبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف القائـ بالعبلقات العامة يبق المحور الرئيسي لمعممية االتصالية فبدوف

توفر مرونت وقوة تكامؿ شخصيت وثقافت العامة والمام بأصوؿ العبلقات العامة ال تتـ العممية االتصالية

بنجاح فشخصيت تيفي الطابع المويوعي لمنشاط االتصالي.

 .IXوسائل اتتصال ف العالقات العامة:
تعد وسائؿ االتصاؿ في العبلقات العامة مف بيف أهـ المرتكزات األساسػية التػي تعتمػد عميهػا المؤسسػات

في عمميػة التواصػؿ مػع الجمػاهير الداخميػة و الخارجيػة ومنػ وجػب عمػ أخصػائيي العبلقػات العامػة أف
يكونوا عم دراية تامة وشاممة تستوجب فهـ كبير لخصائصها و أسػاليبها حتػ يمكػف لهػا أف تصػؿ إلػ

أهدافها بطريقة

سميمة(Michel ; Fabien ;et Gary ; 1999 ;p306) .
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فوسػائؿ االتصػاؿ فػي العبلقػات العامػة إذا مػا اسػتخدمت بطريقػة وأسػموب سػميـ أساسػ المعرفػة الجيػدة
لكؿ وسيمة مف هذ الوسائؿ و الخصائص التػي تتميػز بهػا عػف األخػر
حسنة عف المؤسسة.

يمكػف أف ترسػخ سػمعة و صػورة

هػذا وقػد تسػتخدـ المؤسسػات بعػض وسػائؿ اإلعػبلـ الخاصػة التػي تصػدرها بنفسػها كمجمة المؤسسػة

والنشػرات اإلخباريػة والمعػارض والمهرجانػات والحفػبلت وهنػاؾ وسػائؿ االتصػاؿ الشخصػي كالخطػاب

والمحايرات العامة ويتوقؼ استخداـ هذ الوسائؿ عم الويع المالي لممنظمة وعم مد االهتماـ الذي

تولي لمعبلقات

العامة).خير  2::9ص )254

وهناؾ تقسيمات كثيرة لوسائؿ االتصاؿ في العبلقات العامة ولكننا سنأخذ بالتقسيـ الشائع الذي يصنؼ

هذ الوسائؿ حسب حواس اإلنساف فنجد :وسائؿ مكتوبة وسائؿ منطوقة وسائؿ مرئية .
 -1الوسائل المكتوبة:

 -1-1الصحف:

تعد الصحؼ وسيمة مهمة يمكف أف يعتمد عميها رجؿ العبلقات العامة بحيث تمكن مف إيصاؿ رسالت
إلػ أكبػر عػدد ممكػف مػف الجمػاهير فعػادة ال تواجػ إدارة العبلقػات العامػة أي صػعوبات فػي توصػيؿ
رسػالتها اإلعبلميػة التػي خطػط لهػا جيػدا حسػب األهػداؼ المرجػوة مػف هػذ الوسػيمة ومادامػت لهػا

المخصصػات الماليػة الكافيػة لمواجهػة مصػاريؼ النشػر أو اإلعػبلف أو حتػ القيػاـ بحممػة إعبلميػة لهػذا

الغرض.

فالصػحيفة أصػبحت ال غنػ عنهػا فػي معظػـ الشػركات و المؤسسػات كوسػيمة لئلعػبلـ و اإلقنػاع وكػذا

اإلعبلف فكمما كبر حجـ المؤسسات كمما تزايد احتياجها لسعة جمهورها و انتشار .
 -2-1مممة المنشأة:

وتعػ ّػد مجمػػة المنشػػأة وسػػيمة مػػف أهػػـ وسػػائؿ المنشػػآت المختمفػػة لمتّعامػػؿ مػػع جمهورهػػا الػػداخمي والخػػارجي
وتصدرها المنشأة شهرّيا أو دورّيػا أو كػؿ ثبلثػة أشػهر وأهػـ أهػدافها بنػاء سػمعة المنشػأة وشػهرتها وتػدعيمها
بػػيف الجمهػػور وقػػد تصػػدرها إدارة العبلقػػات العامػػة أو قسػػـ يتبعها وتتيػػمف أهػػـ األخبػػار واألحػػداث الجاريػػة
وأهـ الخطػط المسػتقبمية التػي سػيتـ تنفيػذها وهي وسػيمة اإلتصػاؿ بػيف العػامميف فػي المنشػآت واإلدارة العميػا

وبينهـ وبيف المجتمع الخارجي حيث تهػتـ المنشػآت الكبيػرة بخمػؽ روح الزمالػة وخمػؽ ج ّػو مػف التّفػاهـ بينهػا
وب ػ ػ ػ ػػيف الجمه ػ ػ ػ ػػور والتّحفي ػ ػ ػ ػػز عمػ ػ ػ ػ ػ العمؿ وتس ػ ػ ػ ػػاعد مجم ػ ػ ػ ػػة المنش ػ ػ ػ ػػأة عمػ ػ ػ ػ ػ تحقي ػ ػ ػ ػػؽ تم ػ ػ ػ ػػؾ األه ػ ػ ػ ػػداؼ.

(حجاب  3113ص.)2:5

تقدـ إل جمهورها مجمة تحقؽ هػذ
وعم مستو المنشآت السياحية تستطيع كافة المنشآت السياحية أف ّ
وتدعـ الصورة الحسنة الخاصة بها عم أف يراعي فػي تحريرهػا المقػاالت المش ّػوقة والمويػوعات
األهداؼ
ّ

الحيويػػة واألنباء السػػياحية الحديثػػة والهامػػة إل ػ جانػػب دقػػة التّصػػميـ واإلخ ػراج وأف يكػػوف التّوزيػػع حسػػب
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النقؿ الكتّػ ػػاب والمحػ ػ ّػرروف السػ ػػياحيوف
األهميػ ػػة بػ ػػدءا مػ ػػف مسػ ػػؤولي السػ ػػياحة وشػ ػػركات السياحة شػ ػػركات ّ
والمهتمػػوف بالسػػياحة فػػي المجػػاالت السػػياحية المختمفػػة عم ػ أف ي ارعػػي انتظػػاـ صػػدورها وسػػرعة توزيعهػػا
وصدورها في الوقت المناسب.

 -3-1النشرات المطبوعة:
تتسابؽ الػدوؿ إلصػدار هػذ النشػرات التػي تحتػوي عمػ صػور ومعمومػات تهػـ السػائحيف ويشػير برينيكـر
ألف األوقػػات قػػد
خبيػػر السػػياحة النمسػػاوية إلػ أف مػػف اليػػروري م ارعػػاة عامػػؿ التوقيػػت عنػػد إعػػداد النشػرة ّ
ػأخ ار مثػؿ
يستعد لرحمت مب ّك ار مثؿ اإلنجميز واأللماف والبعض
ترتبط بعادات الشعوب فالبعض
يستعد لها مت ّ
ّ
ّ

وبالنسبة لوكالة السفر فهي تعمف عف برامجها في وقت مب ّكر ج ّػدا حيػث تحتػاج إلعػدادها مب ّكػ ار
الفرنسييف
ّ
وارسالها لمدوؿ المختمفة.
وعادة تقوـ المنشآت والشركات المختمفة بعمؿ نشػرة دوريػة لهػا كػؿ شػهر أو ثبلثػة أشػهر وتقوـ بإرسػالها

طيبػػة الكتسػػاب ثقػػة العمػػبلء لمػػا تتيػػمن م ػػف
إل ػ عمبلئه ػا أو إل ػ جماهيرهػػا بصػػفة دائمة والنش ػرة أداة ّ
عمػػا يػػدور فػػي أذهػػاف المتعامػػؿ مػػف
ػيء الفػػرص لمسػؤاؿ واالستفسػػار ّ
معمومػػات مفيػػدة وأخبػػار هامػػة فهػػي تهػ ّ

جيػػدة لتمقّػػي
أسػػئمة وفػػي مجػػاؿ الس ػػياحة و تجيػػب النش ػرة عػػف بػ ػرامج الزيػػارات واألسػػعار كمػػا ّأنه ػػا وسػػيمة ّ
الرغبات (حسف  2:93ص .)9
االقتراحات أو ّ
توزعهػػا داخػػؿ الػػببلد لجػػذب السػػياحة الداخميػػة
وتقػػوـ المنشػػأة السػػياحية كػػدالؾ بإصػػدار مطبوعػػات داخميػػة ّ
"لمجمهور الداخمي " ومطبوعات خارجيػة لمجمهػور العػاـ مػف السػياح أو العمػبلء المػرتقبيف وذلػؾ إلعطػائهـ
الجيػػد عػػف المنػػتج السػػياحي المتنػػوع وقػػد تكتفػػي بعػػض المنشػػآت السػػياحية بإصػػدار نش ػرة
الفك ػرة واالنطب ػاع ّ
الداخؿ لشرح ما يهـ العمبلء معرفت مف معمومػات وخطػط وأسػعار كما يمكػف توزيعهػا فػي
توزع في ّ
داخمية ّ
الخػػارج وارسػػالها إل ػ مػػف ت ػربطهـ بالمنشػػأة السػػياحية صػػمة مػػف حيػػث األهداؼ ويفيػػؿ بعػػض المنظّمػػات

النشرات إل العمبلء عم منازلهـ عف طريؽ البريد.
إرساؿ ّ

(حجاب3113 .

ص .)2:1

النشػرة هػو الػذي يحػدد قيمتهػا وأهميتهػا سػواء لمجهػة
الجيد والمفيد الذي يقدـ فػي ّ
ويعتبر الميموف ّ
النشػ ػرات فق ػػط واّنم ػػا ينطب ػػؽ عمػ ػ كاف ػػة
تتوجػ ػ إليه ػػا أو لمجه ػػة الت ػػي أص ػػدرتها.وال ينطب ػػؽ ه ػػذا عمػ ػ ّ
التػػي ّ

السميمة والمفهومة.
المطبوعات والوسائؿ التي تتطمب سبلمة الميموف والرسالة الوايحة ّ
الكتيبات:
ّ -4-1

الكتيبػات مػػف الوسػػائؿ الهامػػة التػػي يمكػػف اسػػتخدامها فػي الػػداخؿ والخػػارج أييػػا وال تختمػػؼ عػػف الكتػػب
و ّ
كثي ػ ار إالّ فػػي صػػغر الحجـ وتعتمػػد عم ػ وجػػود مػػادة دعائيػػة وترويجيػػة مناسػػبة ويمكػػف اسػػتخدامها داخػػؿ

لتوزع عم الجمهػور بكافػة مسػتويات عمػ أف
لمزوار والمتردديف مف خارج المنشأة والببلد ّ
المنشأة وتقديمها ّ
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يراع فيها الكتابة بمغة سهمة سميمة تتفؽ ولغة الببلد أو لغة البمد الذي توزع في وعاداتػ وتقاليػد وثقافاتػ
السائدة وأف تتمتع بالمستو المنافس في حالة توزيعها في الخارج بحيث ال تقؿ عف المستو المنشػور فػي

ستوزع في ال مف حيث الجودة والطباعة وال العرض أو اإلخراج
البمد الذي ّ

 (.هاشـ  2::7ص.)58

 -5-1بطاقات البريد:
تقوـ إدارة العبلقات العامة باستخداـ البريد لبلتصاؿ بالجمهور وايصاؿ المعمومات إلي وذلؾ عف طريؽ

إرسػاؿ الرسػائؿ الخاصػة والكتيبػات والنشػرات والبطاقػات واالسػتبيانات وغيػر مػف المنشػورات الدعائيػة

واإلعبلمية ويتـ ذلؾ عادة إما بطريقة دورية أو عند الحاجة وعادة ما يتـ إرساؿ هذ المطبوعات بصفة

شخصية حاممة اسـ أو لقب الشخص المرسمة إلي حت يكوف لها أثر طيب في نفوس المشتركيف وإلنجاح
هػذ الوسػيمة فػإف عمػ إدارة العبلقػات العامػة أف تػنظـ قػوائـ بأسػماء عنػاويف األشػخاص الػذيف عنػدها نيػة

االتصاؿ بهـ مراعية في ذلؾ توعية هؤالء األشخاص ومد اقتراب اهتماماتهـ وحاجاتهـ

مع نشاطات المنظمة المعنية وانتاجها ومف مزايا استخداـ هذ الطريقة;
 سػهولة تحديػد نػوع الجمهػور الػذي تػود االتصػاؿ بػ

ونقػؿ المعمومػات إليػ

اختيار هذا النوع وعدد األفراد الذيف سيتـ االتصاؿ بهـ...الخ.

وتػوفير الحريػة فػي

 قمة التكاليؼ وخاصة عم مستو الرسائؿ المحمية وذلؾ مقارنة مع تكاليؼ الوسائؿ األخر .
 يساعد إدارة العبلقات العامة عم تحديد الوقت المناسب لبلتصاؿ بالجمهور.

ولكػي تحقػؽ هػذ الطريقػة الهػدؼ الػذي تسػتخدـ مػف أجمػ البػد أف تصػدر تمػؾ المطبوعػات بمغػة وايػحة
وسػهمة ومصػممة بطريقػة جذابػة

المؤسسة.

كمػا يجػب أف تعبػر تعبيػ ار صػادقا عػف سياسػات ونشػاطات وأعمػاؿ

 -6-1الفاكس:

إف وسػيمة الفػاكس تعػد مػف الوسػائؿ األكثػر شػيوعا واسػتعماال فػي مؤسسػاتنا الجزائريػة لمػا لهػا مػف

أهمية في تخطي الصعوبات وارساؿ الرسائؿ بأقس سرعة وبالتالي وصولها إل المرسؿ في زمنهػا

الحي إال أن ال يعمؿ إال بتوفر خط هاتفي ولكن يتميز عف الهاتؼ بمميزات منها:
 يستطيع المرسؿ اختصار الرسالة ال يحتاج إل الكبلـ المنمؽ والمجامبلت.
 ميموف الوصوؿ وال يحتاج إل طرؼ ثالث.

 السرية الكاممة دوف وجود مجاؿ لتسرب المعمومات.
 االقتصاد بالنفقات نقؿ عف الهاتؼ.
 سرعة االتصاؿ.

 مكتوب ومسجؿ ويمكف إثبات وحفظ .

(الشرماف ،وعبد الغفور د .ت ص ص)93-92
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 -2الوسائل المنطوقة:

 -1-2االذاعة:

تعتبػر اإلذاعػة وسػيمة اإلعػبلـ األكثػر شػعبية لػد

فئػات الجمهػور العػاـ

لمػا تتميػز بػ مػف اختػراؽ

لحػواجز األميػة والعقبػات الجغرافيػة واالسػتماع لهػا فػي أوقػات العمػؿ والفػراغ

ومعػروؼ أف الكممػة

المسػموعة لهػا تػأثير أكبػر فػي عقػوؿ األفػراد عػف الكممػة المكتوبػة لهػذا تمجػأ إدارة العبلقػات العامػة إلػ

االسػتعانة باإلذاعػة مسػتخدمة بػذلؾ التمثيػؿ والحػوار لجعػؿ المسػتمع يػدخؿ طرفػا فػي المناقشػة ويتابعهػا
بشغؼ واهتماـ.

 -2-2الزيارات الصحفية:

بهػدؼ تمميػع صػورة المنظمػة فػي أعػيف وسػائؿ اإلعػبلـ تقػوـ إدارة العبلقػات العامػة باسػتدعاء بعػض
الصحفييف لممنظمة لتزويدهـ بكافة المعمومات والحقائؽ عف المنظمة والسماح لهـ بالتجواؿ في أنحاءها
والتحدث مع مختمؼ المسؤوليف مع إمكانية أخذ صور الماكف عمؿ معينة في المنظمة.

وعمػ

مسػؤوؿ العبلقػات العامػة أف يقػوـ بإعػداد برنػامج الزيػادة

كمػا ينبغػي أف يكػوف هنػاؾ عػدد مػف

المرافقيف لمييوؼ يتناسب مع عدد الييوؼ ويجػب التأكػد مػف إلمػاـ هػؤالء المػرافقيف بكافػة المعمومػات

المتعمقػػة بالمنظمػػة حت ػ

(أبو قحؼ  3112ص.)517

يتمكن ػوا مػػف اإلجابػػة عػػف األسػػئمة المطروحػػة مػػف طػػرؼ اليػػيوؼ

 -3-2الزيارات وأيام األبواب المفتوحة:

تعتبر الزيارات مف المجػبلت الهامػة التػي تعمػؿ فيهػا إدارة العبلقػات العامػة حيػث تقػوـ بتنظػيـ زيػارات
خاصة بالمساهميف الموزعيف مديري المنظمات وكبار الشخصيات في المجتمع المحم ألجؿ تبادؿ

اآلراء واالقت ارحػات

كمػا يػتـ إعػداد أيػاـ مفتوحػة السػتقباؿ مختمػؼ الجمػاهير بمختمػؼ أنواعهػا لمواقػع

المنظمة وخاصة لممصانع وأماكف العمؿ التي تتميز بالحيوية وجاذبية المظهر مما يمفت نظر الجمهور
ويشػجع عمػ

احتػراـ المنظمػة واإلقبػاؿ عمػ

التعامػؿ معهػا وفػي هػذا اإلطػار ترحػب العديػد مػف

المنظمػات بالطمبػة مػف مختمػؼ المسػتويات لتكػويف انطبػاع جيػد حػوؿ المنظمػة ورسػـ صػورة ممتػازة عنهػا.

(وقنوني  3119ص.)228

وتسػاهـ الزيػارات بأنواعهػا المختمفػة فػي التعػرؼ عمػ

المنظمػة أكثػر وتقػديـ تفسػيرات وتويػيحات

لمزائريف عف طرؽ سير العمؿ ووسائؿ اإلنتاج المستعممة كما يػتـ تقػديـ هػدايا تذكاريػة تسػاعد فػي ترسػيخ
صػورة المنظمػة فػي أذهػاف ال ازئػريف وتجػدر اإلشػارة إلػ أف تنظػيـ هػذ الزيػارات واأليػاـ المفتوحػة يتطمػب
عذ ار مقبوال مرتبط بنشاط المنظمة ويهـ الجماهير كمناسبات عيد الميبلد أو افتتاح مقر جديد.
 -4-2تنظيم الحفالت والدعوات الخاصة:

تعد الحفبلت مف أنواع االتصاؿ المباشر مع الجماهير الداخمية والخارجية لممنظمػة وتعتبػر مػف أقػو

الوسائؿ االتصالية التي يعتمد عميها أخصائي العبلقػات العامػة فػي إنشػاء صػبلت طيبػة بجمػاهير محػددة

- 46 -

الفصل الثاني.............................................................................العالقات العامـة
وكسب ودها ففي الحفبلت يتـ التعرؼ بيف كبار المسؤوليف في المنظمة والمػدعويف إلػ الحفػؿ مػف قػادة
الػرأي والنقابػات والهيئػات السياسػية واالجتماعيػة وأفػراد المنظمػة وممثمػي المنظمػات األخػر ويتـ تبػادؿ
الحػػديث والمناقشػػات التػػي تجعػػؿ كػػؿ مػػنهـ أكثػػر تفهمػػا لآلخػريف وأرائهػػـ واتجاهػػاتهـ.
)) Lahanque ; et Solatge ;1991 ;p90

 فت فرع جديد لممنظمة.

 تنصيب مسؤوؿ جديد كالمنظمة .
 إمياء اتفاقية معينة .

 حؿ نزاع يخص المنظمة.

كمػا يػتـ إعػداد الحفػبلت ألغػراض التكػريـ أو االسػتقباؿ لػزوار أجانػب مػع يػرورة تنظيمهػا بالمسػتو
المناسب لشخصية ومكانة هؤالء الزوار.

ومف أمثمة حفػبلت التكػريـ نجػد تكػريـ أحسػف عامػؿ أو أحسػف مػوزع أو األشػخاص الػذيف سػيحالوف إلػ

التقاعد أو متخرجي الجامعة وهكذا مػع مػن هػدايا رمزيػة وشػهادات تكريميػة وقػد يػدخؿ يػمف تنظػيـ هػذ

الحفبلت الدعو المحددة لعدد قميؿ مف الزوار عم الغذاء أو العشاء في أحد األماكف الفاخرة وقد تثمر
هذ المقاءات انجازات كبيرة.

 -5-2الندوات واتمتماعات الرسمية:

تعتبر هذ الوسيمة مف أهـ وسائؿ العبلقات العامة التصاالت وبخاصة عم مستو الجمهور الداخمي

لممؤسسة أو عم مستو الجمهور الداخمي لممؤسسة أو عم مستو جمهور المساهميف وتنبع أهميتها

باعتبارها تيمف الحوار والمناقشة بيف المحاير وجمهور المستمعيف مف جهػة وبػيف المسػتمعيف وبعيػهـ

مف جهة أخر

ورغـ أف تأثيرها ال يمس إال شريحة محدودة مػف النػاس إال أنهػا تعتبػر اجتماعػات هامػة

وحيوية ألنها تتناوؿ مويوعات رئيسية ويرورية لحياة المؤسسة ومسيرتها وتطورها وأهـ ما يتـ عري

عادة في هذ االجتماعات أعماؿ المؤسسة السنوية والنتائج التي حققتهػا إدارة تمػؾ المؤسسػة والعوائػؽ

األساسػية التػي واجهتهػا والتػي أثػرت عمػ سػير عممهػا مويػحة الطػرؽ التػي اعتمػدت لحمهػا كمػا يػتـ

بحث سياسات المؤسسة بهدؼ الوصوؿ إل تفاهـ متبادؿ حولهػا وكػذلؾ االتفػاؽ حػوؿ الخطػط المسػتقبمية

لممؤسسة هذا وقد يتـ عقد بعض االجتماعات مع عينة مختارة مف العمبلء بهدؼ عرض بعض األفكار
المتعمقة بسياسة المؤسسة أو اإلعػبلف عػف سػمعة جديػدة أو غيػر ذلػؾ ممػا يػؤدي إلػ تمتػيف العبلقػة بػيف
إدارة المؤسسة وجماهيرها كما يمكنها مف توصيؿ أية إعبلنات أو معمومات بصورة مباشرة
(مسيمي  311:ص ) 277

وتقوـ إدارة العبلقات العامة في هذا المجاؿ بمسؤولية رئيسية تتمثؿ فيما يمي:

 -التحيير لهذ االجتماعات وذلؾ بتوفير المكاف المبلئـ سواء مف حيث المساحة اإلنارة أو بعض

التجهيزات األساسية كالهواتؼ والمايكروفونات والسماعات والخدمات األخر .
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 االتصػاؿ باألشػخاص المعنيػيف وتوجيػ الػدعوة لهػـ قبػؿ موعػد االجتمػاع بوقػت كػاؼ عمػ أفتشػمؿ الػدعوة بيانػا عػف مكػاف االجتمػاع ومواعيػد

وجػدوؿ أعمالػ

وغيػر ذلػؾ ممػا تػ ار إدارة

العبلقات العامة مناسبا إلنجاح االجتماع واعطاء صورة جميمة عف المؤسسة المعنية.

 توفير كافة المستمزمات الفنية البلزمة لبلجتماع مثػؿ اآلالت السػمعية والبصػرية وآالت الترجمػةالفورية إذا لزـ األمر وآالت الطباعة والتصوير والتأكد مػف صػبلحيتها جميعػا وتػوفير أدوات

القرطاسيف ونافيات السجائر وسبلت المهمبلت...الخ.

 توفير وسائؿ األمف والسبلمة لبلجتماع بإجراء التفتيش المستمر عم مكػاف االجتمػاع قبػؿ بدايتػبفتػرة زمنيػة كافيػة وحتػ

انتهائػ كميػا

مػع تػوفير األدوات البلزمػة لؤلمػف والسػبلمة

المرشديف البلزميف إلرشاد المدعويف لمكاف االجتماع.

 تػوفير الكتيبػات الخاصػة بمويػوع االجتمػاع وتوزيعهػا عمػاالجتماع.

وتػوفير

الجمهػور حالػة وصػول لمكػاف

 تسجيؿ كؿ ما يدور في االجتماع مف نقػاش حيػث يػتـ كتابػة تقريػر أولػي لكػؿ جمسػة مػف جمسػاتاالجتمػاع عمػ أف يػتـ إعػداد تقريػر نهػائي عػف االجتمػاع بالكامػؿ حالػة انتهائػ

كمػا تمتػزـ إدارة

العبلقات العامة بتقديـ كافة المساعدات لممندوبيف اإلعبلمييف الذيف يحيروف جمسات االجتماع
ويقوموف بتغطيتها مثؿ مندوبي الصحافة واإلذاعة والتمفزيوف.

 تقوـ إدارة العبلقات العامة بإعداد التقرير النهائي عف االجتمػاع والػذي ييػـ النتػائج التػي توصػؿإليهػا المجتمعػوف كمػا تقػوـ إدارة العبلقػات العامػة بنشػر واعػبلف تمػؾ النتػائج ليػتمكف جمهػور

المؤسسة مف اإلطبلع عميها.

ويػتـ اختيػار وسػيمة النشػر واإلعػبلف حسػب اليػرورة وحسػب مبلءمتهػا لممويػوعات التػي تسػتممها تمػؾ

النتائج مع مراعاة عنصر التكمفة.

(عساؼ و محمد  ،3115ص) 100

 -3الوسائل المرئية:

 -1-3التمفزيون:

تشير الدراسات التي أجراها" بمومر "و"دوب "إل أف الوسائؿ السمعية والبصرية كاألفبلـ الناطقة والتمفزيوف
تمتػاز بتػأثير أقػو مػف الوسػائؿ السػمعية وكػذلؾ الوسػائؿ البصػرية ألنهػا تجمػع بػيف م ازيػا هػذيف

النوعيف وتتطمب مػف المشػاهديف اسػتخداـ حاسػتي البصػر والسػمع ممػا ييػاعؼ التركيػز واليقظػة ويتيػ

مف دراسة هذيف العامميف أف الوسائؿ السمعية البصرية تتفوؽ عم الوسائؿ األخر في درجة تذكر األفراد
المتعرييف

لها(.عساؼ و محمد  ،3115ص):8-:7

و يعتبر التمفزيوف واحدا مف الوسائؿ السمعية البصرية التي تعتمػد بدرجػة كبيػرة عمػ الصػورة المختمفػة

عػف الصػورة الفوتوغرافيػة وقػد تعػد دور التمفزيػوف مػف نقػؿ األخبػار المصػورة المسػجمة ليصػب لػ قػدرة

فائقة عم اإلقناع والتأثير إل درجة السيطرة.

( دليو  3114ص)151
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وقػد أصػب التمفزيػوف فػي السػنوات األخيػرة مػف أوسػع الوسػائؿ انتشػا ار أو أكثرهػا جاذبيػة لػد الجمهػور
وذلؾ لقدرت عم مخاطبة الطبقات المختمفة مف الجمهور في جميع مستويات العمر وعمػ مػد زمنػي

كبير نسبيا فيمكف مف خبلؿ شاشة التمفزيوف إرساؿ العديد مػف الرسػائؿ التػي يمكػف أف تصػؿ إلػ فئػات
عديػدة مػف الجمهػور ومػف الممكػف أييػا اسػتغبلؿ البػرامج والمسػابقات فػي تقػديـ العديػد مػف الرسػائؿ

اإلعبلمية.

لذا أصب التمفزيوف مف الوسائؿ الهامة التي تستخدمها العبلقات العامة لمتأثير عم
برامج المقدمة إل جميع شرائ المجتمع.

الجماهير وكذا لتنوع

(الشرماف ،وعبد الغفور د ت ص)95

 -2-3األفالم السينمائية:
لقػد أصػب الفػيمـ السػينمائي يمثػؿ مكػاف الصػدارة كوسػيمة التسػمية والتعمػيـ واإلعػبلـ فػي العصػر الحػديث
والعرض السينمائي الحي الذي تجتمع في الصورة الفنية والصوت المعبر والموسػيق التصػويرية البػد أف
يؤثر تأثي ار بالغا عم الجمهور.

والفيمـ كطاقة إعبلمية هائمة ينبغي أف يوج لمخير والتعميـ الفاشؿ يعد كارثة إعبلمية لذلؾ ينبغػي عمػ
خبير العبلقات العامة التأكد مف أف هناؾ حاجة حقيقية الستعماؿ الفيمـ وأن دوف غير مػف الوسػائؿ هػو
الذي يحقؽ هدؼ البرنامج.

( بيياؼ  3121ص)66

وتنقسـ األفبلـ السينمائية إل أفبلـ روائية وهي لب صناعة السينما وجوهرها وال أفبلـ تسجيمية وجرائد
سػينمائية وهػي األفػبلـ التػي تعتمػد عمػ األخبػار أو األحػداث الهامػة بمعنػ أدؽ

والػ أفػبلـ الرسػوـ

المتحركة وال أفبلـ اإلعبلنات والدعاية كاإلعبلف عف سمع أو خدمات والدعاية السياحية وما شاب ذلؾ.
 -3-3لوحة االعالنات:

يمكف أف تمصؽ لوحػة اإلعبلنػات فػي أمػاكف رئيسػية وهامػة داخػؿ الشػركة بحيػث يسػتطيع كافػة المػوظفيف
رؤيتهػا و الحصػوؿ عمػ المعمومػات ذاتهػا فػي الوقػت ذاتػ

هػذ المعمومػات يمكػف أف تتيػمف مواعيػد

مسػابقات أخبػا ار هامػة عػف العمػؿ الػدعوة الجتماعػات وسػاعات العمػؿ افتتػاح أقسػاـ جديػدة والػ مػا
هناؾ مف أخبار يستطيع الموظؼ قراءتها كؿ يوـ والشخص المسؤوؿ عف هذ الموحة هو مدير العبلقات

العامة أو موظؼ مف قسـ العبلقات ويكوف مسؤوال بشكؿ تاـ عف هذ األخبار.
(سموـ  3111ص ص )33-32

 -4-3المعارض:

قػد تويػع هػذ المعػارض أمػاـ مكاتػب المنظمػة و منشػآتها أو فػي األمػاكف العامػة وغالبػا مػا يحػدد نػوع
المعػرض أو الواجهػة وفقػا لممكػاف الػذي سػيقاـ فيػ

كمػا تسػع المعػارض لتحسػيف صػورة المنظمػة لػد

الرأي العاـ وكسب لجانبها وذلؾ بتزويد بالمعمومات المختمفة عم شكؿ رسومات وتخطيطات فمف خبلؿ
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المعارض يمكف اإلعبلـ عف تاريخ المؤسسة نشاطها الحالي خطط المنظمة منتجات المنظمة التكريمات
والجوائز

)(Bernard ; et Jacques ;1993 ;p78

.

ػيء الفػػرص وتسػػم بمقػػاء المهتمػػيف بالعمػػؿ السػػياحي
وتعػ ّػد المعػػارض مػػف الوسػػائؿ الهامػػة التػػي تهػ ّ
والعامميف ب خاصة المعارض واألسواؽ الدولية التي تتي المجاؿ والفرص لمقاء كافػة المعنيػيف والمهتمػيف
فالمعػػارض وسػػيمة

بالسػػياحة والتػػي أصػػب لهػػا وقػػت محػ ّػدد يحػػرص أصػػحاب االهتمػػاـ عمػ المشػػاركة فيػ
لع ػػرض آخ ػػر المنتج ػػات الس ػػياحية والبرامج الس ػػياحية وعقد االتفاق ػػات والتب ػػادالت ب ػػيف الش ػػركات الس ػػياحية

النظػر
وبعيها والفنادؽ وبعيها وفرص لمبيع والتسويؽ وتقوية الصبلت وتأكيد الترابطات وتبادؿ وجهػات ّ
والعناويف وآخر االتجاهات واألخبار السياحية.

 -5-3الفيديو:
لقػد اتسػع اسػتخداـ أجهػزة الفيػديو يػمف وسػائؿ االتصػاؿ المرئيػة والسػمعية معػا وتقػوـ المنشػآت الكبيػرة

بإمداد إدارات العبلقات العامة وأجهزة الفيديو لتسجيؿ وتصػوير الحفػبلت والمناسػبات واجتماعػات مجػالس

اإلدارة وكبار المديريف والجمعيات العموميػة واعػادة إذاعتهػا أو عريػها السػتخبلص النتػائج واآلراء التػي
عريت

فيها( .خير  2::9ص)264

 -6-3الصور الفوتوغرافية:

تعد مف أكثر الوسائؿ داللة وويوح لمكثير مف األشياء التي يصعب التعبيػر عنهػا بػالكبلـ أو الكتابػة أو
قد يكوف الطرؼ اآلخر غير قادر عم فهـ أو قراءة الشيء المكتوب وألسباب كثيرة فتكوف الصورة أفيؿ
وسػيمة لمتعبيػر عػف الفكػرة فيػبل عػف بقاءهػا فػي الػذاكرة لفتػرة أطػوؿ قياسػا بمػا هػو عميػ فػي األشػياء

المكتوبة( .البكري  3117ص)294

 -7-3شبكة اتنترنت:

لقػد أصػبحت االنترنػت مػف الوسػائؿ التػي الغنػي عنهػا لػد الكثيػر مػف المنظمػات بمختمػؼ أشػكالها لمػا
تقدم مف معمومات هائمة تصدر مف جميع أنحاء العالـ ومساهمتها أييا في التبادؿ التجاري الذي يتـ

بيف الدوؿ المختمفة الجنسيات بسهولة ويسر.

ومف بيف استعماالت االنترنت أييا إنشاء موقع خاص بالمنظمة يقوـ بعرض مختمؼ منتجاتها وخدماتها
والمعمومػات التػي تريػد نشػرها وايصػالها لمجمهػور بشػكؿ دائػـ وعمػ مػدار السػاعة فتػتمكف المنظمػة عػف

طريؽ شبكة االنترنت مف فت حوارات مختمفة بينها وبيف الزبائف مف أجؿ تبػادؿ المعمومػات بػيف الطػرفيف
وتػتمكف المنظمػة بػذلؾ مػف تقػديـ المعمومػات التػي يريػدها الزبػوف ومػف جهػة أخػر

تػتمكف مػف جمػع

المعمومات حوؿ الزبائف والتي تساعدها في إمكانية تطوير المنتج وتقديـ خدمات أفيؿ لمتقرب أكثر مف
المستهمؾ وبناء عبلقات طيبة مع

(وقنوني  3119ص.)233
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وتختػار المنشػػآت السػػياحية المختمفػة مػػف بػػيف هػػذ األدوات مػا تسػػتطيع بػ تحقيػؽ أهػػدافها التّرويجيػػة التػػي

تتناسب مع أهدافها وظروفها الخاصة "الماليػة والبشػرية" بحيػث تصػؿ إلػ جمهورهػا المسػتهدؼ وأف تختػار

الوسيمة المناسبة التي تحقؽ رسالتها.

 .Xالنظريات المفسرة العالقات العامة:
إف مػػف المتفػػؽ عميػ أنػ ال يمكػػف الحػػديث عػػف عمميػػة أي عمػػـ مػػا لػػـ تكػػف لػ أطػػر تصػػورية ونظريػػة
والعبلقػػات العامػػة كعمػػـ حػػديث فػػي حاجػػة دائمػػة لتحديػػد معالمػ مػػف الناحيػػة النظريػػة والتطبيقيػػة وفػػي هػػذا
الصدد تقوؿ " شدواف عمي شيبة; "لقد أشػار االتحػاد األوروبػي لمعبلقػات العامػة أنهػا عمػـ بشػقي األكػاديمي
والتطبيقي ( .شدواف  3118ص .)97

وتهدؼ النظريات فػي عمػـ العبلقػات العامػة إلػ شػرح وتويػي كػؿ مػا يتعمػؽ بالعبلقػات العامػة كعمميػة

لهذا اهتـ عدد مف العمماء مف أمثػاؿ " بروم  ،Broomسنتر  ،Centerكتميب  " Cutlipبويػع أسػس
نظرية لدراسة العبلقات العامػة وقػد ذهػب العديػد مػف المختصػيف فػي العبلقػات العامػة أنػ ال سػبيؿ لويػع
نظريػػة خاصػػة بالعبلقػػات العامػػة دوف إسػػنادها إلػ األصػػوؿ النظريػػة لعمػػـ االجتمػػاع ذلػػؾ لكػػوف النظريػػات

لعمػػـ االجتمػػاع تحػػاوؿ تفسػػير العبلقػػات االجتماعيػػة وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمعبلقػػات العامػػة التػػي تحػػاوؿ
تفسػير مختمػؼ العبلقػات التػي تحػدث فػي التنظػيـ وسػوؼ نحػاوؿ فػي هػذا العنصػر ذكػر أهػـ النظريػات

الخاصة الخاصة بعبلقة المنظمة ببيئتها التي ال يمكف لدارس وممارس العبلقػات العامػة تجاوزهػا والتػي قػد
تفيدنا في دراستنا هذ و تأتي أهمية هذ النظريات مف كونها تقدـ لنا طريقة لمتفكير حوؿ عبلقة المؤسسػة

ببيئتهػػا الخارجيػػة وتجعمنػػا ننظػػر إلػ بنػػاء نظػػاـ المؤسسػػة فػػي عبلقتػ بػػأجزاء النظػػاـ األخػػر

هذ النظريات أف العبلقات العامة تمارس وفقا لمنمػوذج ال اربػع مػف نمػاذج " جػرونينج" gruning

وتفتػػرض
وفيمػا

يمي أهـ هذ النظريات و التي تخدمنا في دراستنا هذ ;
 -1النظرية الموقفية:

تعػ ػػالج هػ ػػذ النظريػ ػػة جمػ ػػاهير المؤسسػ ػػة األساسػ ػػية الػ ػػذيف يػ ػػؤثروف عم ػ ػ نجػ ػػاح المؤسسػ ػػة أو فشػ ػػمها

وتستجيب هذ النظرية لمبديهية القائمة " إن يصعب إرياء كؿ الناس كؿ الوقت " وعم هػذا األسػاس
تػر أف تقسػػيـ الجمهػػور وفقػػا ألهميتػ لممنظمػػة يعتبػػر عػػامبل أساسػيا فػػي ويػػع اإلسػػتراتيجيات وخطػػط

إدارة العبلقات العامة

 (.قيراط  2::9ص.) 29

ويعتبر الجمهور بأن جماعة تواجػ مشػكمة مػا يتناقشػوف حولهػا ويختمفػوف حػوؿ سػبؿ حمهػا و توجػد

تقسيمات عديدة لمجمهور نعرض لها هنا بإيجاز.

ومػػف التقسػػيمات المهمػػة; تقسػػيـ الجمهػػور وفقػػا لدرجػػة اشػػتراك وتفاعمػ مػػع المنظمػػة فػػي هػػذا اإلطػػار

يقسـ "فيرسؾ" و"جرونينج"  vercie and gruningالجمهور إل ;
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 الممهور السمب ( :)inactiveوهو غير المورط أو المتهـ بالمشكمة.

 الممهور الضمن ( :)latentوهو الذي يتأثر بالمشكمة ولكن ال يدركها.

 الممهور الواع ( :)awareوهو الجمهور الذي يدرؾ المشكمة و أبعادها.

 الممهور الفاعل ( :)activeوهو الجمهور الذي يشارؾ في ويع الحموؿ.
وتوجػ ػػد ثػ ػػبلث متغي ػ ػرات مسػ ػػتقمة فػ ػػي هػ ػػذ النظريػ ػػة ت ػ ػرتبط برؤيػ ػػة الجمهػ ػػور لقيػ ػػية مػ ػػا و هػ ػػي إدراؾ
المشكمة وادراؾ القيود و العقبات التي تقؼ في سبيؿ حمهػا وأخيػ ار مسػتو التػورط ويوجػد متغيػراف تابعػاف

همػػا البحػػث عػػف المعمومػػات والتعامػػؿ معهػػا ووفقػػا لهػػذ النظريػػة ينقسػػـ الجمهػػور طبقػػا لسػػموك إل ػ أرب ػع
استجابات تتراوح بيف المشاركة الكاممة والمشاركة في حؿ المشكمة إل المشاركة السمبية وعم ذلؾ يمكػف
القوؿ أف هذ النظرية تقدـ رؤية استراتيجية إلدارة العبلقات العامة يمكف مف خبللها تقسيـ البيئػة الخارجيػة

إل مجموعات ثبلث;

األول ; التي ال تهـ المؤسسة.

الثانية ; التي لها عبلقة بالمؤسسة ولكنها ليست بمستو الذي يدفعها لممشاركة.
الثالثة ; الجماعات النشطة.

هػػذ النظريػػة مػػف أهػػـ النظريػػات التػػي تهػػتـ بد ارسػػة عبلقػػة المنظمػػة بيئتهػػا وتخػػدـ مويػػوع د ارسػػتنا كوننػػا

بصدد دراسة أثر العبلقات العامة عم المستهمكيف السياحييف أي فئة مف الجمهػور الخػارجي الػذي ينطػو
يمف البيئة المحيطة بالمنظمة.

وتنبثؽ أهمية هذ النظرية في دراستنا هذ مف خبلؿ الفكرة األساسية التػي طرحتهػا والتػي تتمحػور فػي أف

جم ػػاهير المؤسس ػػة ي ػػؤثروف عمػ ػ نجاحه ػػا أو فش ػػمها أي أف الجمه ػػور يعتب ػػر ع ػػامبل أساس ػػيا ف ػػي وي ػػع

اإلستراتيجيات وخطط إدارة العبلقات العامة.

هػػذ النظريػػة ومػػف خػػبلؿ تقسػػيمها لمجمػػاهير المؤسسػػة تقػػدـ رؤيػػة إسػػتراتيجية إلدارة العبلقػػات العامػػة هػػذا

التقسػػيـ يمكػػف إدارة العبلقػػات العامػػة مػػف فهػػـ و تفسػػير الجمػػاهير المختمفػػة وفػػي الوقػػت نفس ػ يمكػػف إدارة
العبلقات العامة مف تحديد الجمهور الخػاص بكػؿ موقػؼ أو قيػية ومػف ثػـ تحديػد االسػتراتيجيات والبػرامج

االتصالية التي تساعد في بناء عبلقات جيدة وتبادؿ المصال مع هذ الجماهير بما فيها المستهمكيف.
 -2نظرية التنسيق:

تقػوـ هػػذ النظريػػة عمػ مبػػدأ مػػؤدا " أف المنظمػػة والجمػػاهير يتصػػموف يبعيػػهـ بطريقػػة فعالػػة تصػػؿ

إلػ حػػد التنسػػيؽ الكامػػؿ بينهمػػا عمػ مسػػتو التفكيػػر ومسػػتو انطبػػاع كػػؿ منهمػػا عػػف اآلخػػر ويمكف
إجماؿ ميموف هذ النظرية في سؤاليف;

 ما تفكير كؿ حياؿ الطرؼ اآلخر(الجماهير و المنظمة) ؟
 ما انطباع كؿ طرؼ عف تفكير الطرؼ اآلخر تجاه ؟
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ومػف خػػبلؿ هػذ النظريػػات يتػػوفر عػدة احتمػػاالت لمػد االتفػػاؽ بػػيف رؤ الجمػاهير ورؤ المنظمػػة فقػػد
يتفػػؽ الطرفػػاف ولكنهمػػا يعتقػػداف أنهمػػا غيػػر متفقػػيف حػػوؿ قيػػية مػػا وعم ػ الجانػػب اآلخػػر قػػد يكونػػاف

مختمفيف ولكنها يعتقداف أنهما متفقاف.

ويتحقػػؽ االتصػػاؿ الفعػػاؿ عنػػدما يتفػػؽ الطرفػػاف عم ػ قيػػايا وكػػذلؾ عنػػدما يػػدركاف أنهمػػا متفقػػاف وهػػذا

يعن ػػي أنهم ػػا حقق ػػا اإلجم ػػاع ويك ػػوف لتطبي ػػؽ ه ػػذ النظري ػػات ت ػػأثيرات إيجابي ػػة أكث ػػر عمػ ػ الم ػػد الطوي ػػؿ

فالجمهور ال يدرؾ أف مفاهيـ مثؿ الدقة والفهـ ترتبط بتحقيؽ أهداؼ المنظمة مثؿ زيادة المبيعات أو زيػادة
العيوية.

وفي هذا اإلطػار يسػع مػديرو العبلقػات العامػة إلػ تػدعيـ فاعميػة البػرامج االتصػالية عمػ المػد الطويػؿ
مف خبلؿ التركيز عم إستراتيجيات مثؿ;
 تأكيد الثقة :وتعني أف كؿ طرؼ يحترـ شعور الطرؼ األخر وال يستغمها.

 الرقابة المتبادلة :وتعود إل الدرجة التي يعتقد بها كؿ طرؼ ; الجمهور والمنظمة أف لػ سػيطرة
عم أهداؼ وأنشطة الطرؼ اآلخر.

 اتلتزام  :ويعني الربة فػي الحفػاظ عمػ العبلقػة وكػذلؾ الحفػاظ عمػ مسػتو اهتمػاـ كػؿ طػرؼ
باآلخر مثؿ الحفاظ عم العيوية وقبوؿ أهداؼ المنظمة.

 الرضا  :وهو الدرجة التي تبدو العبلقة فيها متكاممة.

(راسـ وعياد  2005ص)76

وعمػ ذلػػؾ تسػػع المنظمػػات إلػ زيػػادة مسػػاحة االتفػػاؽ والفهػػـ المتبػػادؿ مػػع جماهيرها وكػػذلؾ الدقػػة فػػي
تخطيط وتنفيذ برامج االتصاؿ هذا االتصاؿ الناج يؤدي عم المد الطويؿ إل نتائج يمكف قياسها مثؿ

الدقة وااللتزاـ ومػف تػـ فهػذ النظريػة تسػع إلػ بنػاء عبلقػات جيػدة بػيف المنظمػة وجماهيرهػا عمػ المػد
الطويؿ وفقا ألسس مويوعية بما يحقؽ مصال الطرفيف.

هذ النظرية تعتبر أهػـ النظريػات التػي تخػدـ د ارسػتنا كونهػا ترتكػز عمػ فكػرة أف المنظمػات تعمػؿ عمػ

زيػ ػػادة مسػ ػػاحة االتفػ ػػاؽ والفهػ ػػـ المتبػ ػػادؿ مػ ػػع جماهيرهػ ػػا وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػبلؿ القيػ ػػاـ بػ ػػالبرامج واالتصػ ػػاالت
والخطط ولمعبلقات العامة دور كبير ومهـ فػي خمػؽ التفػاهـ المتبػادؿ والحفػاظ عمػ اسػتمرار ألف االتصػاؿ

النػػاج يػػؤدي عم ػ المػػد الطويػػؿ إل ػ الثقػػة وااللت ػزاـ ومػػف ثػػـ زيػػادة االتصػػاؿ مػػع المؤسسػػة ومنتجاتهػػا
وخدماتها أي أف هذا الجهاز يسع إل بناء عبلقات جيدة بيف المؤسسة وجماهيرها عم المد الطويؿ
وفقػػا ألسػػس مويػػوعية بم ػا يحقػػؽ مصػػال الط ػرفيف وهػػذا هػػو محػػور اهتمػػاـ إدارة العبلقػػات العامػػة داخػػؿ

المؤسسػات عامػة ومؤسسػات الخػدمات السػياحية والفندقيػة خاصػة كونهػا مؤسسػات تتعامػؿ مػع الجمػاهير
الخارجية بصفة مباشرة دائمة ومستمرة.

- 53 -

الفصل الثاني.............................................................................العالقات العامـة
خالصة الفصل:

خبلصػة القػوؿ أف العبلقػػات العامػة أصػبحت تحظػ بػالكثير مػف االهتمػػاـ فػي التنظيمػات المعاصػرة
نظ ار لعدة أسباب لعؿ أهمها زيادة حدة المنافسة وتعقد رغبػات الجمػاهير ممػا يسػتدعي القيػاـ بجهػود أكبػر

مف الجهود التسويقية والعبلقات العامة عموما هي تمؾ الوظيفة اإلداريػة المخططػة والمسػتمرة التػي تهػدؼ

إل تحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ بيف المؤسسة ومختمؼ جماهيرها سواء داخمية كانت أـ خارجية.

وبعد استعراينا لتطور العبلقات العامة عبر العصور يمكف القوؿ بأف العبلقات العامػة صػحي أنهػا كعمػـ
وكوظيف ػػة حديث ػػة ل ػػـ تظه ػػر إال م ػػع بداي ػػة الق ػػرف العشػ ػريف الم ػػيبلدي إال أنه ػػا كممارس ػػة فه ػػي قديم ػػة ق ػػدـ

اإلنساف وتطورت شيئا فشيئا إال أف صارت اليوـ يرورة ممحة عم المؤسسات مهما كػاف حجمهػا أو نػوع
نشاطها إذا أف هذ المؤسسات أصبحت اليوـ أكثر مف أي وقت مي في حاجة إل فت قنػوات اتصػالية

دائمة تساهـ في بناء جسر عبلقات متيف مفعـ بالثقة والتفاهـ المشترؾ المبني عم أساس الشرح والتفسير
واإلقناع والذي يحقؽ استجابة ايجابية مف طرؼ الجماهير.

ك ػػؿ ه ػػذا طبع ػػا ال يتحق ػػؽ م ػػف فػ ػراغ إذ أف العبلق ػػات العام ػػة كغيره ػػا م ػػف العم ػػوـ والوظ ػػائؼ تس ػػتند إلػ ػ

مجموعة أسس ومبادئ ال ينبغي لمقائـ بهػا أف يحيػد أو يخػرج عنهػا لعػؿ أبرزهػا "اعػرؼ جمهػورؾ" و" كػف
صادقا" وهذا ما يميزها عف الكثير مف األنشطة اإلدارية واالتصالية األخر .
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مراما الفصل الثان :
 -1أبو قحؼ عبد السبلـ .)3112(.هندسة االعالن والعالقـات العامـة.مصػر;مكتبة ومطبعػة اإلشػعاع
الفنية.

 -2البػدوي هنػاء حػافظ .)2001( .وسـائل االتصـال فـ
اإلسكندرية ; المكتب الجامعي الحديث.

الخدمـة االمتماعيـة والممتمعـات الناميـة.

 -3البػدوي هنػاء حػافظ .)3112(.العالقـات العامـة والخدمـة المتماعيـة  -أسـس نظريـة وممـاتت
تطبيقية . -اإلسكندرية .المكتب الجامعي الحديث.

 -4إماـ إبراهيـ  .)2:79( .فن العالقات العامة واالعالم( .ط .)3.مصر ;مكتبة األنجمو المصرية

 -5البكػري ثػامر.)3117(.اتتصـاتت التسـويقية و التـروي (.ط .)2.األردف; دار الحامػد لمنشػر و
التوزيع.

 -6البخشػ ػوانجي حم ػػدي عب ػػد الح ػػارس .)3122(.العالقـــات العامـــة مـــن منظـــور الخدمـــة اتمتماعيـــة
(.ط.)2.مصر .المكتب الجامعي الحديث.

 -7بيياؼ عاطؼ ( )3121فعاليـة العالقـات العامـة فـ المؤسسـة المزائريـة.رسػالة ماجسػتير.جامعة
منتوري .قسنطينة.

 -8الجبػػوري عبػػد الكػريـ اريػػي .)3112(.العالقــات العامــة فــن وفابــداع ف ـ تطــوير المؤسســة ونمــاح
االدارة; بيروت;دارالبحار .دار التيسير.
 -9جودت محمد ناصر .)1998( .الدعاية واالعالن والعالقات العامة .األردف; دار المجدالوي .

 -11جػودة محفػػوظ أحمػػد .)3119(.العالقــات العامــة مفــاهيم وممارســات( .ط .)5.األردف;دار زهػراف
لمنشر والتوزيع.

 -11الجم ػ ػ ػػاؿ محم ػ ػ ػػد ارس ػ ػ ػػـ وعي ػ ػ ػػاد خيرت مع ػ ػ ػػوض.)3116(.إدارة العالقـــــــات العامـــــــة المـــــــدخل
استراتيم (.ط.)2.القاهرة;الدار المصرية المبنانية.

 -12ج ػرادات عبػػد الناصػػر أحمػػد و الشػػامي لبنػػاف هػػاتؼ ;)311:(.أســس العالقــات العامــة بــين
النظرية والتطبيق األردف; دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع .

 -13ال ػػديممي عب ػػد ال ػػرزاؽ محم ػػد.)3116( .العالقـــات العامـــة والعولمـــة .عم ػػاف  :دار جزيػ ػرة لمنش ػػر
والتوزيع.

 -14الديممي محمد عبد الػرزاؽ .)3116(.العالقات العامـة فـ التطبيـق( .ط.)2.األردف; دار الجريػر
لمنشر والتوزيع.

 -15دليو فييؿ .)3114(.اتتصال مفاهيمه ،نظرياته ،وسائمه (.ط .)2.القاهرة; دار الفجر لنشر
والتوزيع.
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 -16وق ػ ػػوني باي ػ ػػة .)3119(.أثــــــر العالقــــــات العامــــــة عمــــــى ســــــموك المســــــتهمك النهــــــائ .رس ػ ػػالة
ماجيستر.جامعة محمد بوقرة .بومرداس.

 -17هاشـ زكي محمود .)2::7(.العالقات العامة المفاهيم واألسس العممية .الكويػت .مطبعػة ذات
السبلسؿ.

 -18حجاب محمد منير .)3113(.االعالم السياح .مصر;دار الفجر لمنشر والتوزيع.

 -19حجاب محمد منير .)3118(.العالقات العامة ف المؤسسات الحديثة.مصػر; دار الفجػر لمنشػر
والتوزيع.

 -21حجاب محمد منير و وهبي سحر محمػد(.د.ت) .المداخل األساسـية لمعالقـات العامـة .مصػر.
دار الفكر لمنشر والتوزيع.

 -21حجاب محمد منير(.دت) .المعمم االعالم .مصر; دار الفجر لمنشر والتوزيع.
 -22حسف توفيؽ .)2:93(.العالقات العامة .مصر; مطبعة دار المعرفة.

 -23كموش مراد .)3119(.العالقات العامة وفادارة األ زمة.رسالة ماجستير.جامعة الجزائر.
 -24كامػؿ أسػامة و الصػيرف
العالمية لمشؤوف الجامعية.

محمػد  .)2006(.إدارة العالقـات العامـة .البحػريف ; مؤسسػة لػورد

 -25كشؾ محمد بهجت  .)1998( .العالقات العامة والخدمة اتمتماعية .مصر ;المكتب الجامعي
الحديث.

 -26مه ػػدلي محم ػػد محم ػػود .)3116(.اتتصـــال فـــ الخدمـــة اتمتماعيـــة .مص ػػر;المكتب الج ػػامعي
الحديث.

 -27محمػد أحمػد عبػد الفتػاح .)1997(.العالقـات العامـة فـ

المؤسسـات اتمتماعيـة -أسـس

ومبادئ( . -ط .)3.مصر; المكتب العممي لمكمبيوتر والنشر والتوزيع .

 -28محمد مصطف
المعرفة الجامعية .

أحمد .)1999(.الخدمات االمتماعية فـ ممـال العالقـات العامـة .مصػر; دار

 -29محمػػد عبػػد الفتػػاح محمػػد .)3118(.العالقـــات العامـــة بمنظمـــات الخدمـــة اتمتماعيـــة .مصػػر;
المكتب الجامعي الحديث.

 -31محمػود صػال

عبػد المحيػي السػيد رميػاف وجػبلؿ الػديف عبػد الخػالؽ .)2004(.العالقـات

العامة واالعالم ف الخدمة اتمتماعية.مصر; دار المعرفة الجامعية .

 -31منصور سمير حسف .)3116(.منهاج العالقات العامة من منظور الخدمة اتمتماعية .مصر;
دار المعرفة الجامعية.

 -32مسيمي ياسيف.)311:(.العالقات العامة ف المؤسسة الصحية المزائرية.رسالة ماجستير.جامعة
منتوري .قسنطينة.
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 -33سموـ الياس .)3111(.تقنية العالقات العامة(.ط;)2.دار الريا لمنشر.

 -34سمطاف .محمد صػاحب .)3112(.العالقات العامة ووسائل اتتصال .األردف; دار المسػيرة لمنشػر
والتوزيع.

 -35عجوة عمي .)3111(.األسس العممية لمعالقات العامة .القاهرة; عالـ الكتاب.

 -36عواد فاطمة حسيف ( . )3122االتصال واالعالم التسويق  .عماف; دار أسامة لمنشر والتوزيع.
 -37عسػاؼ عبػد المعطػي و محمػد صػال .)3115(.أسـس العالقـات العامـة .عمػاف;دار حامػد
لمنشر والتوزيع.

 -38عقيمي عمرو صفي ;)2::5(.وظائف منظمات األعمال(.ط.)3.عماف; دار زهراف.
 -39فياض محمود أحمد ;)3121(.مبادئ االدارة .األردف; دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 -41فخػري حاسػـ نحػري سػمماف

عبػد الػرزاؽ إبػراهيـ و صػادؽ فيػيمة ;)2:91(.العالقـات

العامة ;كمية اإلدارة واالقتصاد  .جامعة بغداد.

 -41الصػػديقي سػػمو عثمػػاف

و البػػدوي هنػػاء حػػافظ .)2:::(.أبعــاد العمميــة اتتصــالية " رؤيــة

نظرية وعممية وواقعية " .اإلسكندرية; المكتب الجامعي الحديث.

 -42الصػػيرفي محمػػد .)3116(.العالقــات العامــة مــن منظــور إداري .مصػػر; مؤسسػػة هػورس الدوليػػة
لمنشر والتوزيع.

 -43رشػواف حسػيف عبػد الحميػد أحمػد .)2004(.العالقـات العامـة و االعـالم مـن منظـور عمـم
االمتماع .اإلسكندرية; المكتب الجامعي الحديث.

 -44ش ػػدواف عم ػػي ش ػػيبة .)3118(.العالقـــات العامـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق .مص ػػر; دار المعرف ػػة
الجامعية.

 -45الشرماف ،زياد محمد و عبد الغفور عبد السبلـ(.د.ت) .مبادئ ف العالقـات العامـة .عمػاف.
دار الصفاء لمنشر والتوزيع.

 -46قي ػ ػراط محمػ ػػد (.ج ػ ػواف .)2::9العالقــــات العامــــة فــــ المؤسســــة الصــــحية.د ارسػ ػػة حالػ ػػة و ازرة
السياحة المجمة الجزائرية لئلتصاؿ العدد.28

 -47الخطيب سعاد راغب .)3111(.مدخل إلى العالقات العامة( .ط.)2.األردف; دار الميسرة لمنشػر
والتوزيع والطباعة.

 -48خيػػر جميػػؿ أحمػػد .)2::9(.العالقــات العامــة(.ط.)2.عمػػاف; دارالميس ػرة لمنشػػر والتوزيػػع
والطباعة.

 -49غريػػب عبػػد السػػميع .)2::7(.االتصــال والعالقــات العامــة فـ الممتمــا المعاصــر .اإلسػػكندرية.
مؤسسة شباب الجامعة.
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; اإلسػكندرية. اتتصال و العالقات العامة ف الممتمـا المعاصـر.)3117( . غريب عبد السػميع-51
.مؤسسة شباب الجامعة

:المراما األمنبية
1- Bernard Brochand et Jacques Lendrevie .)2::4(. LE PUBLICITOR.) 5

ème

édition(Paris;Dalloz.

2-

Danielle Maisonneuve, Jean-François Lamarche et Yves St-Amand

.)3115(. Les Relations Publiques dans une Société en Mouvance. )3ème

édition( . Québec; Presses de l'Université.
34-

Dictionnaire Hachette : Encyclopédique, 1995.

Jacquie L'Etang, Magda Pieczk.)2::7(. Critical Perspectives in Public

Relations. London; Thomson Press.
5-

Lahanque Sylvie, Solatges Fabienne.)2::2(. Les relation publique

6-

Lionel Chouchan, et Jean-François Flahaut. Les Relations Publiques.

(Guide Pratique)., Paris ;édition d’organisation.
.Bruxelles, PUF.
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تمهيد:
 .Iمفهوم سلوك السائح.

 .IIأسباب دراسة سلوك السائح.
 .IIIأهمية دراسة سلوك السائح.
 .IVأنواع سلوك السائح.
 .Vخصائص سلوك السائح.

 .VIمراحل اتخاذ السائح للقرار السياحي.
 .VIIالعوامل المؤثرة على سلوك السائح.
 .VIIIدور صورة المنظمة في التأثير على سلوك السائح.
 .IXالنماذج المفسرة لسلوك السائح.
خالصة الفصل.
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تمهيد:
إف ممارسة النشاط السياحي تتـ أساسا بالعنصر البشري ،فهو جوهر العملية السياحية ،وبدونه يفقد
السوؽ السػياحي أهػـ مقوماتػه التػي يقػوـ ليهػا فهػو يم ػؿ مصػدر الحيػاة وي نشػاط تسػويقي،لذالؾ فػنف

المهتميف بالتسويؽ السياحي ال يقوموف بد ارسػة السػا ك رفػرد بصػورته المجػردة،ولرنهـ يدرسػونه رفػرد لػه
سلوؾ معيف وله حاجاته ورغباته الش ار ية المختلفة والمتعددة ومف هذا المنطلػؽ ظهػر التنػافس مػف أجػؿ

دراسة حاجات واتجاهات السياح واشباع رغباتهـ المختلفة.

وسنتطرؽ في هذا الفصؿ لدراسة سلوؾ السا ك وسنذرر بالتفصيؿ مفهوـ سلوؾ السا ك أسباب و أهمية

د ارسػػة سػػلوؾ السػػا ك ػػـ سػػنتطرؽ إلػ أنػواع و خصػػا ص سػػلوؾ السػػا ك ،هػػذا باافػػافة م ارحػػؿ إتخػػاد
السػػا ك للق ػرار السػػياحي مػػف طػػرؼ السػػا ك و العوامػػؿ المػػؤ رة ل ػ سػػلوره وفػػي اوخيػػر سػػنتناوؿ دور
صورة المنظمة في التن ير ل سلوؾ السا ك والنماذج المفسرة لسلوؾ السا ك.
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 .Iمفهوم سموك السائح :

قبؿ التطرؽ لمعرفة سلوؾ السا ك يجب أوال تعريؼ السلوؾ ـ تعريؼ السا ك.
 -1مفهوم السموك :

لقػي مفهػوـ السػلوؾ جػدال ربيػ ار بػيف المتخصصػيف ،حيػث يػر الػبعض أف السػلوؾ هػو النشػاط

الخارجي لإلنساف بينما ير اآلخروف أنه يم ؿ اونشطة الجسمانية و العقلية لهذا اانساف حيث يهدؼ

القػا لوف برػوف السػلوؾ نشػاط خػارجي إلػ إمرانيػة تعػديؿ هػذا السػلوؾ مػف خػلؿ التػن ير فػي البي ػة

الخارجيػة ،بينمػا يحػاوؿ أول ػؾ الػذيف يػروف بالطبيعػة المختلطػة للسػلوؾ إلػ التنريػد لػ محوريػة هػذا

التعديؿ ال سيطرة للفرد ليها.

(الصػميد

ي ،2000،ص )<:و السػلوؾ هػو بػارة ػف ?تاالسػتجابة الحرريػة

والفردي ػػة ،أي االس ػػتجابة الص ػػادرة ػػف ف ػػلت الر ػػا ف الح ػػي أو ػػف ال ػػدد الموج ػػودة ف ػػي جس ػػمهت

(الصميد ي،وردينة،700<،ص;.)6

رما يعرؼ السػلوؾ لػ أنػه تمجمو ػة المواقػؼ التػي تػرتبط بحػوافز مخفيػة بحيػث ترػوف غيػر وافػحة
مباشػرة ،والتػي ال يمرػف تفسػيرها إال فػي حالػة د ارسػة مجمػؿ لمػؤ رات الداخليػة والخػارجي.
)(Alec;1971 ;p211

السلوؾ بوجه اـ هو" :مجمو ة التصرفات و التعبيرات الخارجية والداخلية ،التي يسع

ف طريقهػا

الفرد وف يحقؽ ملية اوقلمة و التوفيػؽ بػيف مقومػات وجػود ،،و مقتفػيات ااطػار االجتمػا ي الػذي
يعيش فيهت

(السلمي ،د .ت ،ص).78

 -2مفهوم السائح:

حسػػب تعريػػؼ اومػػـ المتحػػدة ػػاـ  6>>8فػ ف السػػا ك هػػو ?تالشػػخص الػػذي يسػػافر إلػ بلػػد أخػػر غيػػر

البلد الذي به موطنه اوصلي ،ويقيـ به مػدة تزيػد ػف  79سػا ة ودوف أف تطػوؿ مػدة إقامتػه إلػ الحػد

الذي يصبك هدا البلد موطنا لهات

(السلمي ،د.ت،ص )78

رما يعرؼ السا ك بننه?تالشخص الذي يقوـ باستخداـ المنػت السػياحي أو الخػدمات السػياحية ويسػع

للحصوؿ ليها للستمتاع بها في رحلته السياحية إل أي دولة أو منطقة

معينةت(صبري،700;،ص<<).

في حيف نجػد قػاموس أرسػفورد يعػرؼ السػا ك بننػه?ت هػو الشػخص الػذي يقػوـ برحلػة أو رحػلت ب ػرض

الت ػ ػػرويك والت قي ػ ػػؼ أو م ػ ػػف أج ػ ػػؿ االهتمام ػ ػػات الخاص ػ ػػة أو لر ػ ػػوف منطق ػ ػػة االس ػ ػػتقباؿ مفف ػ ػػلة لدي ػ ػػهت

(محمد ،والديب،7006 ،ص)70

ورتعريػػؼ شػػامؿ للسػػا ك ?تهػػو الشػػخص الػػذي يسػػافر خػػارج محػػؿ إقامتػػه اوصػػلي أو اال تيػػادي ووي
سبب غير الرسب المادي أو الدراسة سواء راف داخؿ بلد( ،السا ك الوطني) أو في داخؿ بلد غيػر بلػد،

(السا ك اوجنبي).
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 -3مفهوم سموك السائح:
مما ال شؾ فيه أف سلوؾ السا ك هو أحد أنواع السػلوؾ اانسػاني ،وبالتػالي ف نػه يتػن ر بمػؤ رات متعػددة
وأف المؤ ر الواحد يؤدي إل أنواع متباينة مف السلوؾ وقد تؤدي المؤ رات المتباينة إل سلوؾ واحد.

و ليه ف ف دراسة سلوؾ السا ك هي ملية معقدة وف فهـ دافع السياح لػيس بػاومر السػهؿ والبسػيط بػؿ

إنػػه مليػػة ص ػػعبة بسػػبب أف الر يػػر م ػػف اوف ػراد ال يرغبػػوف ف ػػي التص ػريك ػػف دوافعهـ،وم ػػا يزيػػد م ػػف
صػػعوبة معرفػػة دوافػػع السػػياح هػػو ػػدـ معرفػػة بعفػػهـ بحقيقػػة الػػدوافع التػػي تحػػررهـ نػػد ش ػراء خدمػػة

السياحة أو دـ شراءها.

ويع ػػرؼ س ػػلوؾ الس ػػا ك بنن ػػه?ت اوفع ػػاؿ والتصػ ػرفات المباشػ ػرة للسػ ػواح م ػػف أج ػػؿ الحص ػػوؿ لػ ػ خدم ػػة

السياحة ويتفمف إجراءات الحصوؿ ل هد ،الخدمة"

(بو قليف،6>>; ،ص.)80

مػف خػلؿ هػدا التعريػؼ نجػد أف مليػة التعػرؼ لػ سػلوؾ السػا ك تػتـ مػف خػلؿ اوفعػاؿ والتصػرفات
والحررات وردود اوفعاؿ المباشرة والتي يقوـ بها السا ك نػد اتخػاذ قػرار الشػراء والتػي يمرػف ملحظتهػا
ند قيامه بشراء خدمة السياحة واختيارها بيف البدا ؿ العديدة المطروحة أمامه.

رما يعرؼ سلوؾ السا ك أيفا بننه ?تالتصرفات واوفعاؿ التي يسلرها السواح في تخطيط وشػراء خدمػة
السياحة ومف تـ استهلرها .

)(claude ;2003 ;p29

نجد مف هذا التعريؼ بنف هناؾ تنريد ل

ملية التخطيط التي يقوـ بهػا اوفػراد مػف أجػؿ اتخػاذ قػرار

الشراء وأف هدا التخطيط يستند إل جانبيف مهميف هما?

 الخبرات السابقة للفرد والتي تتعلؽ بالخدمة نفسها والخدمات المنافسة و البديلة.

 رد فعػػؿ السػػا ك بعػػد االسػػتهلؾ ومػػد اسػػتعداد ،للسػػتمرار بش ػراء الخدمػػة أو ػػدـ االسػػتمرار
وذلؾ استنادا إل مستو ااشباع والرفا الذي يحصؿ ليه مف الخدمة.

وحتػ يػػنجك المسػػوقوف فػػي د ارسػػتهـ لسػػلوؾ السػػا ك فهػػـ يحتػػاجوف لفهػػـ وتجميػػع معلومػػات ػػف السػػياح
ذالؾ الفهـ الذي يؤ ر ل قرارهـ القتناء خدمة سياحية معينة والمراف المففؿ لهػـ ،والمحفػز الػر يس
الذي أ ر فيهـ.

(الز بي ،700>،ص)>0

 .IIأسباب دراسة سموك السائح:

وتقوـ دراسة المستهلؾ السياحي ل

دد مف اوسباب المهمة هي:

 -1اإلحساان بالحاجاة إلا القياام بنشاا ساياح :يهػدؼ اانسػاف ػادة إلػ إشػباع الحاجػات
الماديػة راورػؿ والشػراب والحاجػات النفسػية رالمتعػة والترفيػه وال قافػة ،إلػ غيػر ذلػؾ مػف
الحاجات المختلفة التي تخفع لرغبات ودوافع المستهلريف.
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 -2االستعداد لمقيام بالرحماة الساياحية :يسػت رؽ االسػتعداد للرحلػة السػياحية الدوليػة فتػرة أطػوؿ
في تفرير المستهلؾ مف الرحلت السياحية الداخلية دا ما  ،لذلؾ ف ف االستعداد التخاذ قػرار

شراء برنام سياحي لزيارة دولة أخر ينخذ فترة أطوؿ مف الرحلة المحلية.
ونها
 -3اتخاذ قرار شراء برنامج سياح :تعتبر هذ ،المرحلة مف أهـ مراحؿ اتخاذ قرار الشراء ّ

تقوـ ل الموازنة بيف موارد المستهلؾ المالية المحدودة وبيف دوافعه ورغباته الر يرة المتنو ة

(صػبري،700;،ص ص )85- 86ممػا تػؤ ر لػ قػرار الشػراء الػذي يتخػذ ،لزيػارة دولػة أو منظمػة
أهمها?
سياحية دوف أخر ويؤ ر ل هذا القرار دد مف العوامؿ ّ



الرغبة أو الحاجة لتحقيؽ هدؼ معيف.

 مستو الخدمة السياحية في منطقة الزيارة.
 القدرة المالية لد المستهلؾ السياحي.

 -4شاعور المساتهمك الساياح بعاد الزياارة :تحتػاج هػذ ،المرحلػة إلػ تيػار مسػتمر مػف البيانػات
والمعلومات الواردة إلػ منتجػي السػلعة السػياحية لرػي توفػك درجػة إشػباع المسػتهلريف ومػد

رفا هـ ف الرحلة ،ومستو الخدمات والتسهيلت السػياحية المقدمػة لهػـ  ،ممػا يسػا د لػ
تطػوير المنػت

السػياحي بصػفة دا مػة والتػن ير فػي قػ اررات الشػراء بالنسػبة لهػـ مسػتقبل.

( المؤذف،6>>< ،ص ص)7;-79

فرؿ هذ ،العوامؿ أدت إل زيادة االهتماـ بدراسة سلوؾ السا ك ،وفرورة توفير رافة اامرانيات
مف أجؿ رسب رفا السا حيف وانجاح النشاط السياحي.

 .IIIأهمية دراسة سموك السائح:

إف دراسة سلوؾ المستهلؾ السياحي اسػتحوذت لػ اهتمػاـ العديػد مػف اوفػراد وخاصػة المسػتهلريف

والباح يف والمؤسسات بمختلؼ أنوا ها وذلؾ وفقا لما يلي:

-1بالنسبة لمسائح:

 -تسػ ػػا د السػ ػػا ك

ل ػ ػ التبصػ ػػر فػ ػػي فهػ ػػـ مليػ ػػة ش ػ ػ ار ه و اسػ ػػتهلره للسػ ػػلع والخػ ػػدمات السػ ػػياحية

وبالخصوص في معرفة ماذا يشتري وريؼ يحصؿ ليها.

 التع ػػرؼ لػ ػ راف ػػة المعلوم ػػات والبيان ػػات الت ػػي تس ػػا د المستهلريف(السػ ػواح) لػ ػ فه ػػـ و اختي ػػار

المنت اوم ؿ وفؽ اامرانيات المادية والموارد المالية المتاحة .

 إدراؾ العوامػػؿ أو المػػؤ رات التػػي تػػؤ ر ل ػ سػػلوره الش ػ ار ي واالسػػتهلري والتػػي تجعلػػه يشػػتري أويستهلؾ سلعة أو لمة أو خدمة معينة .
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 -2بالنسبة لمباحث:
 فهـ العلقة بيف العوامؿ البي ية والشخصية التي تؤدي مجتمعة إل التن ير في سلوؾ المستهلؾوتدفعه إل اتخاذ تصرؼ معيف.

 -فهـ سلوؾ اانساف رعلـ الف سلوؾ السا ك هو جزء مف السلوؾ اانساني العاـ.

 -3بالنسبة لرجال التسويق:

 -تصػميـ االسػتراتيجيات التسػويقية التػي ال تػتـ بػدوف الوصػوؿ إلػ

الػتفهـ الرامػؿ لسػلوؾ

المستهلؾ.

 فهـ لماذا ومت يتـ القرار مف قبؿ المستهلؾ والتعرؼ ل أنواع السلوؾ االستهلري والش ار يللمستهلريف.

 فهـ ودراسة المؤشرات ل هذا السلوؾ وبالتالي تد يـ مررز المؤسسة التنافسػي فػي السػوؽ.(برنجي،700>،ص ص;)66<-66

 -4بالنسبة لممؤسسات:

 ارتشاؼ الفرص التسويقية المتاحة أمامها في السوؽ بهدؼ تحقيؽ التريؼ بينها وبيف المحيط. تقسيـ السوؽ وتجز ته إل مجمو ات أو قطا ات متميزة مف المستهلريف الذيف يتشابهوف فيمابينهـ داخؿ رؿ قطاع.

 -تسا د نتا

دراسات سلوؾ المستهلؾ في تخطيط ما يجب رمػا ونو ػا بهػدؼ إرفػاء حاجػات

ورغبات المستهلريف وفؽ إمرانياتهـ وأذواقهـ.

 تصميـ الموقع التنافسي والمتميػز لمنتجػات المؤسسػة ػف طريػؽ الفهػـ الرامػؿ والػدقيؽ لسػلوؾقطا ها المستهدؼ.

 -مسايرة الت يرات والتطورات التي تط أر ل حاجات المستهلريف.

 تطوير المنتجات التي تقدمها المؤسسة لزبا نها وتحسيف الخدمات المصاحبة لها. -تحديد ناصر المزي التسويقي السلعي أو الخدمي اور ر مل مة.

 تفهـ اودوار المختلفة التي يلعبها رؿ فرد مف إفراد العا لة الواحدة ند اتخاذ قرار الشراء. التعرؼ ل ا ر تفا ؿ واحتراؾ الفرد بجما ات ديدة.-

وفػع اوهػداؼ الممرنػة التنفيػذ باافػافة إلػ إجػراء التحليػؿ المػوقفي الشػامؿ لمختلػؼ أبعػاد

العملية اانتاجية والتسويقية وذلؾ للتمرف مف وفػع اوهػداؼ لػ فػوء اامرانيػات المتاحػة
واوولويات المقررة حسب رغبات وأذواؽ المستهلريف

المستهدفيف (.فؤاد حاج،7060،ص<.)66

مػػف خػػلؿ ماسػػبؽ ذر ػر ،نسػػتنت أف لد ارسػػة السػػلوؾ الشػ ار ي المسػػتهلريف بصػػفة امػػة والمسػػتهلريف
السػياحيف بػاوخص أهميػة ربيػرة ال تعػود بالفا ػدة فقػط لػ المؤسسػات والبػاح يف ورجػاؿ التسػويؽ،بؿ
حت

ل المستهلريف والسواح الذيف هـ أساس العملية التسويقية.
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 .IVأنواع سموك المستهمك(السائح) :

إف أنواع سلوريات وتصرفات اانساف ر يرها مف حقوؿ المعرفة ر يرة ومتعددة وذلؾ ل حسب رؤية
رػؿ باحػث وأهدافػه أو رػؿ مدرسػة مػف مػدارس السػلوؾ اانسػاني وأهػدافها ،ورػذا الفتػرة الزمنيػة التػي

ظهرت فيها تلؾ اآلراء واوفرار ،لذلؾ سوؼ نلقي الفوء ل أهـ أنواع سلوؾ المستهلؾ.
 -1حسب شكل السموك:

وهنا تنقسـ جميع سلوريات وتصرفات اوفراد إل :
 -1-1سموك ظاهر.

 -2-1سموك با ن أو مستتر.
فالسلوؾ الظػاهر هػو تلػؾ التصػرفات واوفعػاؿ الظػاهرة والتػي يمرػف ملحظتهػا مػف الخػارج م ػؿ :النػوـ
واورؿ والشرب ،الشراء والبيع...إلخ.

أما السػلوؾ البػاطف فػل يمرػف مشػاهدته بشػرؿ مباشػر بػؿ االسػتدالؿ ليػه مػف خػلؿ ملحظػة اووجػه
المختلفة لسلوؾ وتصرفات اوفراد الظاهرة وأم لة ل السلوؾ الباطف:

التفرير ،التنمؿ ،اادراؾ ،التصور و التخيؿ.
 -2حسب بيعة السموك:

 -1-2سموك ف ري :وهو السلوؾ الذي غالبا ما يصاحب اانساف منذ ميلد ،ومف دوف الحاجة
إلػ تعلػـ أو تػدريب .وبعػض دوافػع هػذ ،التصػرفات يرػوف لػ اسػتعداد للعمػؿ منػذ وقػت
مبرر إ ر الميلد رما هو الحاؿ في براء الطفؿ.

 -2-2سموك مكتسب :وهو السلوؾ الذي يتعلمه الفرد بوسا ؿ التعلـ أو التػدريب المختلفػة م ػؿ
القراءة  ،الرتابة والسباحة.

-3حسب العدد :

 -1-3الساموك الفاردي :هػو السػلوؾ الػذي يتعلػؽ بػالفرد ومػا يتعػرض لػه مػف مواقػؼ خػلؿ
سا ات حياته اليومية المختلفة.

 -2-3السموك الجماع  :هو السلوؾ الذي يخص مجمو ة مف اوفراد  ،وليس فردا واحدا  ،فهو
إذف يم ؿ لقة الفرد ب ير ،مف اوفػراد رػنفراد الجما ػة التػي ينتمػي لهػا فػي المنػزؿ أو المدرسػة أو

النادي...الخ

وال شؾ أف العلقة في هذا النوع مف السػلوؾ هػي لقػة تبػادؿ مػف حيػث التػن ير واو ػر واف رانػت

درجة تن ير الجما ة في الفرد هي في العادة أقو بر ير مف تن ير الفرد في الجما ة.
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 -4حساب حداثاة الساموك :بموجػب هػذا المعيػار قػد يرػوف سػلوؾ الفػرد حالػة جديػدة أو مسػتحد ة

با تبار ،يحدث ووؿ مرة  ،وقد يروف سلورا مرر ار ومعادا بصورة تروف طبؽ اوصؿ أو مقاربة

لما سبقه مف تصرفات

وأفعاؿ (.المؤذف،6>>< ،ص ص.)7;-79

 .Vخصائص سموك السائح:

قبػؿ التعػرؼ لػ خصػا ص سػلوؾ السػا ك سػوؼ نعػرض أهػـ الخصػا ص للمسػتهلؾ السػياحي والتػي
تتم ؿ في ما يلي:

-1خصائص المستهمك السياح :
 -1-1الشاعور بالرغباة :دا مػا مػا يػلزـ معظػـ السػا حيف هػذا الشػعور فػي رػؿ زيػارة للدولػة

المقصػودة حتػ ولػو ترػررت ػدة مػرات ،وهػذا ااحسػاس طبيعػي ويرجػع لعوامػؿ نفسػية
واجتما يػة تػرتبط بالسػا ك ذاتػه واف رػاف هػذا الشػعور تختلػؼ درجتػه إلػ

حػد مػا طبقػا

لمعايير مختلفة م ؿ:

 قرب الدولة المستقلة مف دولة السا ك.

 الترابط الل وي والعقا دي بيف دولة السا ك ودولة الزيارة.
فرؿ هذ ،العوامؿ إما أف تؤدي إل تقليؿ حدة الشعور بال ربة لد السا حيف واما أف تروف العرس
فتزيد مف هذا الشعور.

-2-1عدم االشتراك ف تصميم المنتج السياح :

المستهلؾ ال يتدخؿ في معظـ اوحياف في تصميـ وتشريؿ المنت السياحي في الدولة التي يزورها ،بؿ
يتـ تصميـ ووفع البػرام السػياحية بواسػطة الشػررات السػياحية ،واف رػاف بعػض الشػررات تميػؿ إلػ

اسػتخداـ اوسػلوب العلمػي حيػث يسػتعيف بػرراء واتجاهػات السػياح المػرتقبيف لوفػع البػرام
تناسبهـ،باال تماد ل بحوث ودراسات اوسواؽ

والمستهلريف (.الحديد ،7060،ص ص =)60>-60

التػي

 -3-1االستهالك النهائ لممنتج السياح :

يعتبػر المسػتهلؾ السػياحي هػو المسػتهلؾ النهػا ي للمنػت السػياحي أو الخػدمات السػياحية فهػو الػذي

يستخدمها ويستفيد منها طواؿ رحلته السياحية  ،فل يشتريها ل رض التخزيف أو إ ادة بيعها رما يحدث
للسلع غير السياحية ،فالنمط االستهلري للسا ك يقوـ ل االنتفاع المباشر بالسلعة أو الخدمة.
 -4-1اإلشباع المادي والمعنوي:

يبحث المستهلؾ دا ما ف الوسا ؿ المختلفة التي تحقؽ له ااشباع المادي رخدمات ااقامة واا اشػة
والمشتريات السياحية(الهدايا التذرارية...الخ) وفي نفس الوقت يسع للحصوؿ لػ ااشػباع المعنػوي

مػف خػلؿ زيػارة المنػاطؽ او ريػة والمعػالـ المهمػة واالسػتمتاع بعناصػر الجػذب الطبيعيػة رالشػواط ،
المناطؽ الصحراوية.
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 -5-1عدم االهتمام بتفاوت األسعار:
ل الرغـ مف أف هناؾ نسبة ربيرة مف السا حيف تررز ند اتخاذ قرارها بزيارة دولة أو منػاطؽ معينػة
ل أسعار برامجها وخدماتها السياحية وتبحث دا ما ف اوقؿ سع ار  ،إال أنه بصورة امة يعتبر دـ

االهتمػاـ بارتفػاع أو انخفػاض اوسػعار خاصػية مهمػة مػف الخصػا ص التػي تميػز المسػتهلؾ

الس ػ ػ ػ ػ ػػياحي،ويرجع ذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ قص ػ ػ ػ ػ ػػر الفتػ ػ ػ ػ ػ ػرة الزمني ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػي يقف ػ ػ ػ ػ ػػيها الس ػ ػ ػ ػ ػػا ك ف ػ ػ ػ ػ ػػي رحلت ػ ػ ػ ػ ػػه

(صبري،700;،ص ص.)=7-=6

 -2خصائص سموك السائح:

 -1-2أنا نتيجاة لشا ء :أي أنػه مسػبب وال يظهػر مػف فػراغ  ،حيػث ال بػد أف يرػوف وراء رػؿ
سلوؾ سببا أو با ا ل السلوؾ ،وقد يرتبط السبب بالهدؼ وقد يرتبط بال رض وفي رل
الحالتيف يتـ السلوؾ.

 -2-2أن سموك هادف أو غائ :بمعن أنه يسع لتحقيؽ هػدؼ أو إشػباع حاجػة فاانسػاف ال
يتصػرؼ دوف هػدؼ مهمػا رانػت أنمػاط أو أشػراؿ السػلوؾ أو االسػتجابة التػي تبػدو لنػا

وبشػرؿ ػاـ فػ ف الهػدؼ الر يسػي الػذي يترتػب ليػه سػلوؾ الفػرد هػو تحقيػؽ التػوازف العػاـ

لشخصيته مف خلؿ إشباع حاجاته وتهد ة دوافعه أو تسرينها.

 -3-2إنا ساموك متناوع :يظهػر السػلوؾ بصػورة متعػددة حتػ يمرنػه التوافػؽ مػع المواقػؼ التػي
تواجهه(راسر،700;،ص ص =.):>-:

 -4-2إنا ساموك غرضا :السػلوؾ محرػوـ ب ػرض معػيف فرػؿ هػدؼ لػه غػرض ورػذلؾ سػلوؾ
مػدفوع  ،أي أنػه يحػترـ الػدوافع أو دوافػع معينػة ،ومػرتبط بحالػة ذاتيػة أو بحاجػة لػد
الشػخص المعنػي  ،ورلمػا ازدادت هػذ ،الحاجػة ازداد الػدافع إلػ الحػد الػذي يصػعب فيػه
مقاومة الحاجة فتبرز ل شرؿ دافعا ملحا يجعله يسلؾ سلورا محددا.

 -5-2إنا ساموك مارن قابال لمحفاز والتعاديل :السػلوؾ يتعػدؿ ويتبػدؿ تبعػا للظػروؼ والمواقػؼ
المختلفػة ،لمػا بػنف المرونػة نسػبية مػف شػخص إلػ آخػر وذلػؾ طبقػا الخػتلؼ مقومػات
الشخصية والظروؼ البي يػة المحيطػة بهػا ،فػالفرد بقػدر مػا يتػن ر بالعوامػؿ والمػؤ رات غيػر

المقصودة التي تتولد مف حوله فػي بي تػه العامػة ،فيتػن ر بهػا ويعمػؿ لػ تعػديؿ اسػتجاباته
وسػلورياته وقنا اتػه وخب ارتػه حولهػا بقػدر مػا يتػن ر بالعوامػؿ والمػؤ رات المقصػودة التػي

تستهدؼ إ ارة بوا ث ودوافع تعمؿ ل تعديؿ أو ت يير سػلورياته واسػتجاباته أو مػف أجػؿ

تزويد ،بسلوريات وخبرات تتلءـ مع واقعه( .راسر،700;،ص>.):

مف خلؿ ماسبؽ ذرر ،مف خصا ص حوؿ سلوؾ السا ك نسػتخلص أنػه سػلوؾ هػادؼ و باامرػاف
تعديله اتصافه بالمرونة التي تجعلة يتن ر بعدة وامؿ خارجية.
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 .VIمراحل إتخاذ السائح لمقرار السياح :

تـ تقسيـ ملية اتخاذ القرار لد السا ك إل مجمو ة مف الخطوات ل النحو التالي?

 -1مرحمة اإلحساس بالحاجة :تشير الدراسات أف شعور اانساف بالت يير نتيجػة الػروتيف اليػومي
تدفعػه للقيػاـ بنشػاط سػياحي معػيف  ،فالػدافع هنػا إمػا منطقي( قلنػي) أو ػاطفي ،فالػدوافع

العاطفيػة تتم ػؿ بالتعاقػد لػ البرنػام السػياحي لمجػرد التقليػد ،أو بػدوف د ارسػة مسػبقة ،أمػا
الػدوافع المنطقية( قلنيػة) فتتم ػؿ مػف خػلؿ معرفػة حاجػة الفػرد لمنػت سػياحي واامرانيػات

المتوفرة لديه في سلـ اوولويات.

(الملراوي،د.ت،ص .)90

 -2البحث عن المعمومات :ويتـ الحصوؿ ليها ادة مف المعا رؼ ،راوصدقاء الذيف سػبؽ لهػـ
أف تعاملوا مع البرام السياحية المعروفة  ،وتتم ؿ في االنطبا ات حوؿ الخدمات السياحية

المقدمػة حتػ يػتمرف السػا ك مػف التعػرؼ لػ

مزاياهػا وتراليفهػا ،لتقيػيـ البرنػام السػياحي

المعروض ليه.
 -3المعرفاة :هػي المرحلػة التػي ترتمػؿ فيهػا لػد السػا ك رػؿ المعلومػات والبيانػات واالنطبا ػات

التي يرغب في الحصوؿ ليها حوؿ البرنام السياحي ،أي الدراية التامػة حػوؿ رػؿ مػا يتعلػؽ
بجوانب هذا البرنام السياحي.

( بيدات،700;،ص) 80

 -4تقيايم البادائل :بعػد جمػع المعلومػات والتعػرؼ واالمػاـ برػؿ جوانػب البرنػام السػياحي يقػوـ

السا ك بعملية التقييـ والتي تتـ ف طريؽ تقييـ المنافع التي يتحصؿ ليها مف خلؿ استفادته
مػ ػ ػ ػػف الخػ ػ ػ ػػدمات السػ ػ ػ ػػياحية ومقارنتهػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػع الترػ ػ ػ ػػاليؼ والجهػ ػ ػ ػػد والوقػ ػ ػ ػػت الػ ػ ػ ػػذي سػ ػ ػ ػػيتحمله.

(الملراوي،د.ت،ص.)96

 -5التفضايل :وهػي المرحلػة الحاسػمة لػد

السػا ك أيػف يقػوـ بالمفافػلة بػيف البػرام السػياحية

المعروفة ليه واختيار البرنام السياحي الذي يحقؽ له أربر المنافع بنقؿ التراليؼ والجهود
والوقت.
 -6القرار :وهػي المرحلػة التػي يتخػذ فيهػا السػا ك قػ ارر ،النهػا ي حػوؿ خدمػة سػياحية معينػة ويرػوف
ذلؾ إما بالرفا والتواصؿ أو دـ الرفا واالنقطاع.

 -7التاوازن وخماق رغباة جديادة :ب مرػاف السػياحة أف تخلػؽ رغبػة جديػدة لػد السػا ك نػد بلوغػه
مرحلػة التػوازف  ،يرػوف اانسػاف متعػدد و متجػدد الرغبػات ويسػع دا مػا الرتسػاب وتجريػب
الجديد.

و لػ

هػذا اوسػاس يمرػػف القػػوؿ أف العمليػػة السػياحية متواصػلة ومتلحقػة ،وذات طبيعػػة

متجػددة،ورػذلؾ مليػة اتخػاذ القػرار لػد

( بيدات،700;،ص.)80

السػا ك لػ
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و ليػه فػ ف المواقػؼ تتحػوؿ لػ أسػاس مختلػؼ مػف العوامػؿ المػؤ رة فػي سػلوؾ السػياح إلػ سػلوؾ
شػ ار ي إازء جهػة القصػد بعػد تػوفر نيػة السػفر ،أمػا حالػة الجاهزيػة فقػد تتولػد مػف تػرارـ المعلومػات و

البيانات و بر فترة زمنية قد تطوؿ و قد تقصر حت تنخذ شرلها النها ي ،و بالتالي يستطيع السا ك

الوصػوؿ إلػ حالػة االسػتعداد أو التهيػؤ للسػفر بعػد قيامػه بتقيػيـ البػدا ؿ المتػوفرة لديػه رػنف ترػوف ػدة

بلداف سياحية و بنسعار متفاوتة و بم ريات خاصة يمرف ا تبارها مؤ رات ابرة تؤ ر سلبيا أو ايجابيا
ل سلوؾ الشراء للسا ك.

ومف أهـ نتا

هػذا النمػوذج هػي حالػة الرفػا التػي هػي بػارة ػف النتيجػة النها يػة لتقيػيـ البػدا ؿ الػذي

يجريػه السػا ك لعمليػة تبػادؿ فػي هػذا النمػوذج و هػو أف يحصػؿ السػا ك المعنػي لػ خػدمات سػياحية

جيدة م لما راف متوقعا قبؿ رحلته و إذا حدث أر ر ممػا رػاف متوقعػا فهنػا تتحقػؽ حالػة الرفػا الم اليػة
وبالتالي ف ف السا ك سوؼ يعػاود المجػيء انيػة للبلػد و ينصػك زمل ػه و أصػدقا ه و أصػدقاء ،بزيارتػه

و ليه يتحقؽ الوالء .وهذا ما يوفحه الشرؿ التالي:

- 70 -

الفصل الثالث............................................................................سلوك السائح
الشكل رقم )02(:مراحل اتخاذ القرار السياح .
تحديد المشكمة
البحث
تقييم البدائل

الشراء

تقييم بعد الشراء

الرضااااا

عدم الرضا

Source?Gérard Toquer, Michel Zinc.)6>>>(. Marketing du tourisme. 2ème
Edition. Montréal, Canada ?Gaétan Morin p137

 .VIIالعوامل المؤثرة عم سموك السائح:

با تبار أف الفرد اجتما ي بطبعه فهو يؤ ر و يتن ر بالمجتمع الذي يعيش فيه ،و لذا يمرف القوؿ أف

هنػاؾ العديػد مػف العوامػؿ المػؤ رة لػ سػلوؾ السػا ك بصػورة مباشػرة أو غيػر مباشػرة و بالتػالي التػن ير
ل ق ارراته الش ار ية ،و ل هذا اوساس سنحاوؿ الترريز ل

وهي :الجانب النفسي ،الجانب البي ي ،الجانب التسويقي.

ل ػة جوانػب محػددة لق ار ارتػه الشػ ار ية

 -1تأثير الجانب النفس (الشخص )عم سموك السائح:

يختلػؼ الجانػب النفسػي أو الشخصػي مػف شػخص وخػر ،فهػو بػارة ػف ناصػر تتعلػؽ بػالفرد

ذاته،وتتم ؿ هذ ،العناصر في:
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 -1-1الدوافع:
يمرف تعريؼ الدوافع بننها " القوة المحررة الداخلية أو الطاقة الرامنة فػي اوفػراد والتػي تػدفعهـ للسػلوؾ
باتجا ،معيف مف أجؿ تحقيؽ هدؼ

معيف( بيدات،7009 ،ص.)=0

مف التعريؼ السابؽ يمرف القوؿ أف الدوافع ليست منشنة للسلوؾ و لرنها توجهه و تحدد قوته .رما أف

الػدوافع ال يمرػف ملحظتهػا مباشػرة ،و إنمػا يمرػف االسػتدالؿ لػ وجودهػا بملحظػة السػلوؾ الظػاهر

للفرد

وهنا تجدر بنا ااشارة أو التفرقة بيف الدافع ،الدافعية والحاجة رما يلي :

( مر،700;،ص=)60

 الدافع :يشير إل محتو ونوع مرونات الحالة الدافعية للفرد.

 الدافعية :وهػي درجػة الحمػاس لػد الفػرد والتػي توجػه سػلوره فػي اتجػا ،معػيف وغالبػا مػا يرػوف
حافز معيف يحصؿ ليه لري يشبع حاجة لديه.

 الحاجة :وهي بارة ف شعور بالنقص والعوز بالنسبة لشيء معيف وهو يؤدي إل توتر و دـ
اتزاف داخلي حت يتـ إشباع هذ ،الحاجة.

 -و تنقسـ الدوافع إل أنواع نذرر أهمها?

( نابي،7008،ص ص)8:-89

 دوافع أولية :هي القو التي تحرؾ الفرد باتجا ،إشباع الحاجات الفيزيولوجية (اوساسية) له.
 دوافػع انويػة (انتقا يػة) :هػي القػو التػي تحػرؾ الفػرد باتجػا ،إشػباع حاجػات تحقيػؽ اومػاف
الحاجات االجتما ية ،الحاجة إل االحتراـ و تحقيؽ الذات.

 دوافع قلية :وهي قو مرتبطة بالتدبير و التفرير قبؿ اتخاذ قرار ش ار ي.

 دوافػع اطفيػة :وهػي القػو التػي تػدفع اوفػراد إلػ شػراء المنتجػات مػف أجػؿ التفػاخر والتميػز
وتحقيؽ الطموح.
 دوافع رشيدة :هي القو التي تدفع الفرد إل شراء المنتجات بشرؿ قلني و مػدروس و القيػاـ
بالمفافلة بيف البدا ؿ ل أساس موفو ي يحقؽ له الرفا وااشباع المطلوب.

 دوافػع متعيػة :هػي القػو التػي تػدفع الفػرد إلػ الرغبػة فػي التمتػع واالسػتمتاع بالحياة(السػياحة
والسفر. )....
 دوافع لترريس الذات :هي القو التي تدفع الفرد للرغبة في مؿ الخير.

 دوافع التعبير ف الذات :هي القو التي تدفع الفرد للرغبة في توفيك اوفرار.

-فعلقة الدافعية بالسلوؾ اانساني مؤداها أف الدافعية تؤدي إماإل :

إ ػارة و تحريػؾ السػلوؾ أو تنظػيـ و توجيػه السػلوؾ ،أو ت بيػت أو تحػوير السػلوؾ أي مػف الفػروري أف
نقوؿ أف السلوؾ أو اوداء محصلة لرؿ مف الدافعية والقدرة والظروؼ المحيطة بالعمؿ.
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 -2-1اإلدراك:
هنػاؾ مػف البػاح يف مػف يعتبػروف أف اادراؾ هػو العامػؿ اوساسػي فػي ترػويف سػلوؾ اوفػراد حيػث أف
اادراؾ هػو :تالريفيػة التػي نػر بهػا العػالـ مػف حولنػا ،أو بننػه رافػة الم ارحػؿ التػي بواسػطتها يقػوـ الفػرد
بعملية االختيار وتنظيـ و تفسير منبه ما (المعلومات التي يتعرض لهػا) و وفػعه فػي صػورة وافػحة

وذات معن له و للعالـ الخارجي المحيط
بمعنػ

بهت ( .بيدات،7009 ،ص .)13

نػدما يتعػرض فػرد لمنبػه أو موقػؼ معػيف فػ ف فهمػه ورؤيتػه و تفسػير ،للمػدلوؿ و بالتػالي

استيعابه يختلؼ مف فرد وخر ،رما أف إدراؾ الفرد لمنبه أو موقؼ واحد يختلؼ بسبب:

 أف الفػرد يتعػرض لمنبهػات ديػدة و ر يػرة يوميػا و لرنػه يميػؿ إلػ االهتمػاـ بالمنبهػات ذات
العلقة

بحاجاته و توقعاته.

 أف اوفراد يميلوف إل تفسير المعلومات بطريقتهـ الخاصة.

 أف اوفراد يميلوف إل االحتفاظ بالمعلومات التي تحرـ اتجاهاتهـ و معتقداتهـ.

 أف اوفراد يختلفوف مف حيث القدرات ،الخبرات ،الذاررة ،الفرر ،المعرفة و الشخصية.

 -3-1التعمم:

تعتبر نظرية التعلـ ذات أهميػة ربيػرة فػي د ارسػة و تفسػير سػلوؾ المسػتهلريف ،إذ يلػزـ ايفػاح أسػرار

سػلوؾ المسػتهلريف التعػرؼ لػ الػدوافع الرامنػة وراء هػذا السػلوؾ ،فػالتعلـ يمرػف تعريفػه بننػه " تػرارـ

المعرفة ف طريػؽ الخبػرات المرتسػبة بترػرار التجربػة وغيػر ذلػؾ بمػا يػؤ ر لػ السػلوؾ باتجػا ،الت يػرت
( نابي،7008،ص >)66

.

مػف هػذا التعريػؼ يمرػف القػوؿ أف الػتعلـ يػتـ مػف خػلؿ م ارحػؿ أو مليػات وأنػه يتصػؼ باالسػتمرار
والت ير ،و أنه قد يروف مقصودا أو رفيا وأنه يمرف أف يحدث مف خلؿ التفرير والملحظة والخبرة

العملية.

مػف خػلؿ نظريػة الػتعلـ التػي تعتمػد لػ المػؤ ر أصػبك باامرػاف تقػديـ مفػاهيـ ذات لقػة و يقػة فػي
تفسير سلوؾ الفرد مف بينها.

(أبو نبعة،700;،ص=>)

 إذا راف هناؾ تررار اا لف ف ف ذلؾ يفمف حفظ المعلومات.

 هناؾ حاجات تتطلب ااشباع و أف المؤ ر يتعلؽ بالحاجة ف ف رانت هناؾ حاجة ف ف المػؤ ر
يدفع بالمستهلؾ للشراء.


ند تررار المؤ ر و تقويته يحدث تقوية في االستجابة و هرذا يعيد المستهلؾ الشراء.

 يحتفظ المستهلؾ بالمعلومات المفيدة مدة أطوؿ.

 -4-1االتجاهات( المواقف):

ندما يطلب منؾ اادالء برأيؾ حوؿ فندؽ أو منت أو موفوع معيف ،معن هذا أنه يطلب منؾ أف

تعبر ف اتجاهاتؾ ،و قد يختلؼ المستهلروف في اتجاهاتهـ نحو المنتجات بؿ نحو نفس المنت .
ّ
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ويمرف تعريػؼ االتجاهػات لػ أنهػا " تلػؾ الميػوؿ الناتجػة ػف الػتعلـ أو الخبػرات السػابقة التػي تجعػؿ
الفػرد (المسػتهلؾ) يتصػرؼ بطريقػة إيجابيػة أو سػلبية ابتػة نسػبيا نحػو هػذا الشػيء أو ذاؾ

(

بيدات ،7009،ص ;.)76

رما تعرؼ أيفا ل أنها? " تنظيـ مف المعتقدات (نسؽ مسػتديـ مػف المعتقػدات) ػف شػيء أو موقػؼ
يرػوف متعلمػا و ابتػا نسػبيا و يميػؿ بالشػخص نحػو اختيػار اسػتجابة معينػة يففػلها لػ

االستجابات

ت (.بيدات ،7009 ،ص<.)76

سػا ر

مف خلؿ التعريفيف السابقيف نخلص إل أف للتجاهات مجمو ة مف الخصا ص مف بينها:
 االتجاهات مرتسبة و متعلمة مف البي ة أو المحيط الخارجي و أنها ليست و ار ية.

 االتجاهات لها مسار التنييد أو المعارفة حياؿ موفوع معيف و رذلؾ لها قوة (حب الشخص
لشيء و قد يحبه بشدة و قد يررهه بشدة).

 االتجاهات هي ميوؿ ناتجة ف التعلـ و تتصؼ بال بات )ال تت ير بسهولة و التعميـ(.
 ترتبط االتجاهات بم يرات و مواقؼ معينة ،رما ترترز ل المعتقدات.

و وف االتجاهات ناتجة مف مليػة نفسػية بحتػة ف نػه مػف الصػعب ملحظتهػا بصػورة مباشػرة و لرنهػا

يمرف أف تستنبط مف أقواؿ و سلوريات ملحوظة للمستهلؾ ندما يواجه موقفا أو منتجات...

و لمػا رانػت المواقػؼ هػي " المعتقػدات ،الشػعور ،و المعلومػات و اآلراء فهػي تتفػاوت فػي درجػة سػهولة
ت ييرها ،إال أنه مف الصعب ت يير اآلراء و التػي هػي بػارة ػف التعبيػر الشػفوي للمواقػؼ التػي يتخػذها

العمػلء .و اور ػر صػعوبة هػو ت ييػر المواقػؼ التػي تسػتند لػ المعتقػدات ونهػا فػي صػميـ العقػؿ
والتفريرت

( أبو نبعة،700;،ص ) 96

 -5-1الشخصية:

يعتبر موفوع الشخصية مف أربر موفو ات لـ النفس التي اهتـ بها الباح وف في مجاؿ التسويؽ

لما لهػا مػف لقػة وطيػدة بينهػا (الشخصػية) و بػيف السػلوؾ الشػ ار ي للفػرد ،و تعتبػر الشخصػية ػامل
أساسػيا و مت يػ ار مهمػا و نافعػا لفهػـ و تحليػؿ بعػض اوبعػاد المرتبطػة بالسػلوؾ الشػ ار ي واالسػتهلري

لألفراد ،و يقصد بالشخصية " :تلؾ الصفات و الخصا ص النفسية الداخلية التي تحدد و تعرس ريفية
تصرؼ الفرد و سلوره نحو رافة المنبهات الداخلية أو الخارجية البي ية التػي يتعػرض لهػا بشػرؿ دوري

أو

منتظـ ( .بيدات،7009،ص;)19

أو هي بارة ف " مجمو ة مف الخصا ص السيرولوجية المميزة ( المعطيات البيولوجية الفطرية و

اوهػواء و الػدوافع والرغبػات و ال ار ػز و االتجاهػات المرتسػبة لفػرد مػا التػي تػؤدي إلػ
االستجابات المتسقة و ال ابتة نسبيا للمحيط

( نابي،7008،ص>;)6
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يتبػيف لنػا مػف التعػريفيف السػابقيف أف الشخصػية أر ػر اتسػا ا مػف مفهػوـ الػنه الحيػاتي ( Style de
 )vieإف خصا ص الشخصية تمتاز بال بات النسبي م ؿ ?ال قة بالنفس ،الربرياء ،التوافع الخفوع

أو السػيطرة الطمػوح و المبػادرة ،أو السػلبية و العدوانيػة و المػرح و هرػذا ،و هػذ ،الصػفات ترشػؼ ػف
سػػلوؾ الفػػرد فػػي الحيػػاة فالشخصػػية تشػػمؿ مجمو ػػة مػػف الصػػفات الجسػػمية والعقليػػة

والوجدانية،واالجتما يػة والسػيرولوجية التػي تميػز الفػرد و التػي تػنظـ سػلوره االجتمػا ي ،وتتػن ر

الشخصية بالمحددات التالية:

( مر ،700;،ص) 31

 المحػددات البيولوجيػة و تشػمؿ الو ار ػة ،و المػخ ،و الخصػا ص الطبيعيػة ،الطبػع و معػدؿ
النف .

 المحددات ال قافية و الحفارية و العا لية والبي ية.
وهنػاؾ وامػؿ فرديػة (شخصػية) أخػر تػؤ ر لػ

اسػتعداد المسػتهلؾ السػا ك لقبػوؿ المنتجػات

السياحية رالعوامؿ الديموغرافية م ؿ العمر ،والدخؿ ،والجنس،والعمؿ ،والتعليـ ،والحالة االجتما ية.

و موما يمرف القوؿ أف السلوؾ الش ار ي أو االستهلري للسا ك يختلؼ مف فرد وخر و ذلؾ ارجػع

نتيجػة تػن ر ،بعوامػؿ ديم رافيػة ،و مجمو ػة أخػر أقػؿ وفػوحا و أر ػر صػعوبة فػي القيػاس والتحديػد
ومعظمهػا غيػر ملمػوس فػي طبيعتهػا (العوامػؿ النفسػية) رػالمواقؼ الفرديػة والػدوافع واالتجاهػات

والشخصية و التعلـ ،و رلها مجتمعة تشرؿ مصد ار خصبا لفهـ ملية اتخاذ السواح لقرار الشراء.
 -2تأثير الجانب البيئ عم سموك السائح.

طالما أف الفرد اجتما ي بطبعه ف نه يعيش و يعمؿ وفؽ قوا د و سلوؾ تحػددها لػه البي ػة التػي يعػيش
فيها ،بداية يجب التفرقة بيف لث أبعاد ر يسية للبي ة :المحيط االجتما ي ،المحيط الطبيعي ،المحيط
أو القو التي هي مف صنع البشر.
 -1-2المحي االجتماع :

يتروف المحيط االجتما ي المؤ ر في سلوؾ السا ك مف:
 -6-6-7الجما ات المرجعية :

المجمو ة المرجعيػة هػي التػي يحػاوؿ الفػرد االنتمػاء إليهػا فػي سػلوره و تصػرفاته ،بحيػث تصػبك هػذ،
المجمو ة معيا ار لتصرفاته و مرجعا له فػي سػلوره ،لػذا نجػد أف تصػرفات الفػرد فػي الر يػر مػف نػواحي
حياته بما فيها ق اررات االستهلؾ تتوقؼ إل حػد ربيػر لػ نمػط السػلوؾ الػذي تشػترؾ فيػه المجمو ػة

التي ينتمي إليها ،و هذا ما يفسر سبب استخداـ الريافييف والفنانيف والمم ليف والنجوـ فػي اا لنػات
ػف السػلع و الخػدمات رغػـ أف المسػتهلريف لػيس لػديهـ مهػارات ريافػية أو فنيػة أو تم يليػة...ويمرػف

تقسيـ الجما ات المرجعية إل ما يلي :

(المؤذف،7007 ،ص ص.)7;7-7;0

 الجما ػات المباشػرة (اووليػة)? تترػوف مػف ػدد قليػؿ مػف اوفػراد و تسػمك بقيػاـ العلقػات

الشخصية بيف أ فاءها و أف يروف التفا ؿ بينهـ مباش ار و قويا رالعا لة واوصدقاء والجيراف
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ويجدر بالذرر أف اآلراء و النصيحة التي يسدي بها او فاء لبعفػهـ الػبعض فػي جما ػات
اللقػاء المباشػر هػي ذات تػن ير ظػيـ تفػوؽ التػن يرات التػي يحققهػا اا ػلف أو أي وسػيلة
ترويجية أخر .

 الجما ة غيػر المباشػرة(ال انويػة) :تترػوف مػف ػدد ر يػر مػف اوفػراد ممػا يجعػؿ العلقػات غيػر
شخصػية بػيف أ فػاءها و يرػوف التفا ػؿ فيمػا بيػنهـ قليػؿ و غيػر مباشػر ،و بالتػالي فػعؼ
تػن ير هػذ ،الجما ػات لػ سػلورات وتصػرفات أ فػا هـ الشػ ار ية مقارنػة بتػن ير الجما ػات

اوولية راوحزاب والنقابات ،االتحادات ،اوندية...،إلخ.

 جما ػة خاصػة :يرػوف االرتبػاط قويػا و متبػادال بػيف جميػع أ فػاء الجما ػة المرجعيػة م ػؿ
العا لة و زملء العمؿ و اوصدقاء المقربيف...
 جما ػة امػة :هػي المجمو ػات ذات التػن ير العػاـ ،التػي ال ينتمػي الفػرد إليهػا و لرنػه يطمػك
لذلؾ م ؿ? نجوـ المجتمع في المجاالت المختلفة.

 جما ات اختيارية :تروف للفرد حرية االنتماء إليها مف خلؿ االختيار.
 جما ات إجبارية :يروف الفرد مجب ار للنتماء إليها رالعا لة التي ينتمي إليها.
 جما ات تلقا ية :تتشرؿ إما لعامؿ العمر أو الجنس أو الج رافيا أو ال قافة.
 جما ات سلبية :الجما ة التي ال يرغب الفرد باالنتماء إليها.
-7-6-7

الطبقات االجتما ية:

تشير الطبقػة االجتما يػة إلػ مرانػة الفػرد مػف خػلؿ سػلـ اجتمػا ي مبنػي لػ مفػاهيـ و قػيـ امػة

للمجتمع باختصار ،إل حد ربير تم ؿ الطبقات االجتما ية مجمو ات ريفة مف الناس المتشابهيف
نسبيا في وامؿ رالدخؿ ،نوع الوظيفة ،المستو التعليمي ،منطقة السرف و نو ه ،تاريخ اوسرة ،ال روة
( بيدات،7009 ،ص) 899

مف اوفراد ف اوخر

والسػلطة...باافػافة إلػ قػيـ وأنمػاط سػلورية واسػتهلرية تميػز رػؿ مجمو ػة

و الطبقػة االجتما يػة تعػد مصػدر تػن ير قػوي لػ سػلوؾ السػا ك ،فهػي تػؤ ر

ل اهتماماته و دوافعه لتففيؿ نمط سياحي معيف.

 -8-6-7اآلراء القيادية:

رػؿ مجمو ػة يرػوف بهػا بعػض او فػاء الػذيف ترػوف آل ار هػـ القػدوة لبػاقي او فػاء و بالتػالي فهػـ
الذيف يحددوف اتجا ،التصرؼ و السلوؾ لباقي أ فاء المجمو ة و هؤالء هـ الذيف يشتروف المنتجات

الجديدة أوال و يمرنهـ أف يرونوا مصد ار للمعلومات لباقي أ فاء المجمو ة و آ ار هـ محترمة ومعموؿ
بها بيف المجمو ة ،رما يلجن لهـ باقي أ فاء المجمو ة للنصك و االستشارة واارشاد ،ونظ ار وهمية

هذ ،الف ة ف ف بعض المنظمات تعتمد ليهـ في نشر المعلومات الجديدة
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 -9-6-7اوسرة:
تعتبر اوسرة أحد المجمو ات الهامة المؤ رة لػ سػلوؾ أفرادهػا مػف النػاحيتيف الشػ ار ية واالسػتهلرية

ذلؾ أف اوسرة تعلـ أفرادها ما يجب استهلره أو استخدامه مف سلع و خدمات ،رما تقدـ لهـ وخاصة
في المراحؿ اوول العديد مف القيـ ذات الطابع االجتما ي واالقتصادي و غيرها ،مما يشرؿ بالنتيجة
بنػاءاتهـ القيميػة ،و ذلػؾ مػف خػلؿ منظػورات نفسػية – وبنبعػاد قيميػة اجتما يػة واقتصػادية

وسياسػية...إلػخ ،تحػدد فيمػا بعػد مػواقفهـ نحػو رػؿ مػا يهمهػـ مػف أمور،سػلع ،خػدمات ،و قفػايا فػي
المحيط الذي يعيشوف به.

يفػاؼ لػ ذلػؾ أف اوسػر تقػدـ وفرادهػا ،أيفػا العديػد مػف اارشػادات أو النصػا ك بالنسػبة للقػ اررات

المرتبطة بالمفاهيـ ،السلع و الخدمات المطروحة للتداوؿ.

و تعرؼ العا لة بننهػا " وحػدة اجتما يػة تترػوف مػف شخصػيف أو أر ػر يرػوف بػيف أفرادهػا لقػة شػر ية

رػالزواج أو صػلة ق اربػة،

(أبػو نبعػة،700;،ص)607

و لرػوف العا لػة تشػرؿ وحػدة اسػتهلرية فلقػد رػاف لهػا

تن ير ربير ل تصميـ المنتجات و تطويرها و تخطيط برام تسويقها.

يفاؼ إل ذلؾ أف اوسرة أحيانا يشػار إليهػا لػ أنهػا " رػؿ اوفػراد الػذيف يسػرنوف فػي بيػت معػروؼ
ومح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ويتف ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لوف م ػ ػ ػ ػ ػ ػػع بعف ػ ػ ػ ػ ػ ػػهـ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعض اش ػ ػ ػ ػ ػ ػػباع حاج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتهـ المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػتررة والشخص ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

( بيدات ،7009،ص)7>9

-2-2العوامل الثقافية و الحضارية:

و مػف العوامػؿ اوساسػية و الر يسػية التػي تػؤ ر لػ سػلوؾ المسػتهلؾ نجػد ال قافػة التػي ينتمػي إليهػا

والتي هي أقؿ قابلية للت ير و أر ر صعوبة في التن ير ليها.

فمعرفة قافة المستهلؾ أو ال قافػة االسػتهلرية السػا دة فػي البي ػة المحيطػة بالمسػتهلؾ تفيػدنا فػي تقػدير
وفهـ تصرفاته.

 -6-7-7المحيط الطبيعي:

تػؤ ر خصػا ص المحػيط الطبيعػي (المنػاخ ،الج رافيػا ،الظػروؼ البي يػة )...لػ سػلوؾ المسػتهلؾ

ويمرف توفيك ذلؾ باختصار راوتي مف خلؿ بعض اوم لة:

 إذا راف الفرد يعيش في مناخ حار ف نه يصبك في حاجة إل تسهيلت تخزينية مبردة.

 إذا راف الفرد يعيش في بلد استوا ي و يخطط للقياـ برحلة إل جباؿ اولب ف نه يحتاج لتدبير
ملبس صوفية قيلة لتحميه مف شدة البرودة.

 المنػاخ السػي ر يػ ار مػا يفػطر بعػض اوفػراد إلػ تنجيػؿ مشػترياتهـ أو تػنجير شػخص آخػر
لشراءها.
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 -7-7-7القو التي هي مف صنع البشر?
و تشير إل القو البي ية و التػي هػي مػف صػنع البشػر ،و التػي تػؤ ر لػ أدوار العمػلء م ػؿ :

االقتصاد ،سياسة الحرومة و الترنولوجيا...
 -6-7-7-7القو االقتصادية:

تؤ ر العوامؿ االقتصادية ل سلوؾ المستهلؾ مف خلؿ لث ميرانيزمات أساسية و هي:

 أف زيػادة أو نقػص المػوارد الماليػة لألسػرة يترتػب ليػه إمػا زيػادة المشػتريات مػف السػلع أو
الخدمات أو انخفاض رمية المشتريات ل المستو العا لي.

 ارتفاع درجة تفاؤؿ أو تشاؤـ المستهلؾ ػف المسػتقبؿ يػؤدي إلػ قيامػه بزيػادة أو تخفػيض
مشترياته وانفاقه ل السلع و الخدمات.

 حػاالت الرسػاد و الػرواج و االنتعػاش أو مػا يعػرؼ باسػـ دورة او مػاؿ ،فعنػدما يمػر

االقتصاد القومي بمرحلة الرخاء نجد أف نسبة البطالة تنخفض ويزداد حجـ اانتاج،ويتوافر

لد المستهلؾ موارد مالية لإلنفاؽ.
 -7-7-7-7السياسات الحرومية:

و تشمؿ السياسات النقدية و المالية و السياسػات العامػةالتي تػرتبط و تػنعرس لػ

ػدة جوانػب

منهػػا :تقييػػد االختيػػارات أمػػاـ المسػػتهلريف أو المشػػتريف ،وحظػػر اسػػتخداـ بعػػض السػػلع
والخدمات،وحماية المستهلؾ.

 -8-7-7-7الترنولوجيا:

تعتبر الترنولوجيا البعد ال الث مف القو البي ية (القو التي هي مف صنع البشػر)و التػي تعرػس

التطبيقات العلمية الجديدة في مجاؿ تطوير السلع و التوزيع و االستهلؾ للسلع و الخدمات التي

يتـ إنتاجها رما أنها تسا د في تحسيف جودة الحياة لجميع المستهلريف ،ويمرف توفيك أ ر التقدـ

الترنولوجي ل سلوؾ المستهلؾ مف خلؿ دة أوجه مختلفة منها ل سبيؿ الم اؿ:
 ت ير أساليب تدفؽ المعلومات ف السوؽ و البدا ؿ المختلفة المتاحة نه.
 توفير السلع و الخدمات الجديدة و المتطورة.

 توفير اوساليب اآللية والذاتية االستخداـ و جعؿ الشراء أر ر مرونة.
 جعؿ السلع النمطية أر ر ربحية.

 -3تأثير الجانب التسويق عم سموك السائح :
توجد العديد مف العوامؿ التسويقية التي تؤ ر ل سلوؾ المستهلؾ و ل الصورة المرونة ف منظمة
الخدمة ،فجميع ناصر المزي التسويقي ستساهـ في ترويف االنطبا ات لد العملء و الزبا ف.
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 -1-3موقع (مكان) المنظمة و مقدم الخدمة:
إف أدبيػات إدارة المنظمػات تعطػي أهميػة بال ػة لتطػوير واختيػار موقػع المنظمػة راختيػار مرػاف لورالػة
سفر أو فندؽ أو بنؾ أو غيرها.

(الفمور،700:،ص.)877

فالفنادؽ م ل البد أف تنخذ مواقػع إسػتراتيجية سػهلة البلػوغ مػف ناحيػة الجهػد والترلفػة ففػل ػف الجػو

والمناخ الذي يتناسب و يتماش مع نوع السياحة السا د والمنتشر ،ولفماف التن ير ل سلوؾ العملء

البد مف التطرؽ إل

لث قفايا تخص الحيز المراني التي تقدـ به الخدمة.

 تحليػؿ المنػاطؽ :يتعلػؽ بتحديػد أسػواؽ المنػاطؽ ،المػدف ،الفػواحي ،القػر  ،البلػديات...التػي
يمرف مف خللها تحديد المراف الجيد لمنظمة الخدمة.

 تقييـ الموقع :يررز ل تحليؿ خصا ص المراف الذي يجب أف تقع فيه المنظمة الجديدة.
 التحليؿ السياحي :يررز ل تحليؿ المنطقة ذات العلقة المباشرة باومارف المحتملة و تحليؿ
خصا ص العملء المستهدفيف.

إف مواصػفات رػؿ موقػع يجػب تحليلهػا بالتفصػيؿ فيمػا يتعلػؽ بتػدفؽ حررػة المػرور وسػهولة الوصػوؿ

ودرجة اوش اؿ ،و مؤشرات القوة الش ار ية و درجة التشبع و المنافسة....

 -2-3المنتوج:
يعتبر المنتوج قلب العملية التسويقية ،فهو يػؤ ر لػ سػلوؾ المسػتهلؾ ػف طريػؽ المنػافع المحتػواة

فيه سواء رانت مادية ملموسة أو معنوية محسوسة ،إفافة إل الخدمات اافافية التي تزيد مف قيمة
المنتوج بالنسبة للمستهلؾ.

إف نجػاح المنتػوج فػي السػوؽ يتم ػؿ فػي قبولػه مػف قبػؿ المسػتهلؾ نظػ ار لمػا يتميػز بػه مػف?

(المنياوي،6>>=،ص)6:6

 التوافػؽ :أي درجػة تناسػب المنتػوج مػع حاجػات المسػتهلؾ و مػع المحػددات االقتصػاديةواالجتما ية والنفسية التي تجعله يقبؿ ل شراء و تجربة المنتوج.

 القابليػة للتجز ػة :المنتػوج الػذي يسػمك بتجز تػه أو الشػراء برميػة محػددة يرػوف لػه احتمػاؿ أربػرللتن ير ل المستهلؾ مف خلؿ تخفيض المخاطر المدررة أ ناء ملية الشراء.

 -إمرانية الملحظة :إف المنتجات التي يلحظها المستهلروف تسا د ل سر ة قبولها.

 السر ة :إف مد سر ة إدراؾ المستهلؾ لمنافع المنتوج و ااشباع الفوري لحاجاته يحفز ،لتجربته.
 البساطة :المنتوج البسيط في ترريبته والسهؿ في تجربته يسا د المستهلؾ أر ر ل تنبيهه. الميػزة النسػبية :رخػدمات قبػؿ و بعػد البيػع ،الفػماف ،....فهػي ال تحػث المسػتهلؾ فقػط لػالشراء ولرف للستمرار في الشراء و بناء الوالء للمنظمة الخدمية.
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 -3-3التسعير:
التسػعير ربقيػة العناصػر اوخػر للمػزي التسػويقي يجػب أف يتناسػب مػع أهػداؼ وسياسػات وبػرام
التسويؽ في المنظمات الخدمية.

لذا وجب ل المنظمات الخدمية أف تتخذ اوهداؼ و السياسات السعرية المناسػبة وجػودة الخػدمات

المقدمة و المرتبطة بحاجات و توقعات الفرد ،فالعملء يستخدموف طرؽ و معايير مختلفة للحرـ ل

وجود الخدمة ،لذا يعتمد في تحديد و قياس جودة الخدمة ل حرـ المستهلؾ لتحقيؽ أ لػ مسػتويات

الرفا.

(برنجي ،700>،ص<) 69

فلػو قػاـ أحػد السػواح بزيػارة منطقػة سػياحية معينػة ليجػد أف أسػعار خػدمات ااقامػة فػي الفنػادؽ و

تناوؿ الوجبات في المطا ـ و أجور المواصلت و االتصاالت مناسبة ،في حػيف أف أسػعار الخػدمات
الترفيهية و التسلية غير معقولػة (أسػعار غيػر متناسػقة) يمرػف أف يرػوف لديػه صػورة غيػر مرغوبػة ػف

المنطقة رمررز سياحي مما يعرقؿ تشجيعها و د مها مستقبل.

و قد يحدث أحيانا أف يتردد السواح في السفر إل مناطؽ تعرض أسعا ار أقؿ ممػا تعرفػه نظيراتهػا فػي

أمػارف أخػر فقػد يتسػاءلوف هػؿ العيػب فػي خػدمات تلػؾ المنطقػة السػياحية و يفترفػوف أف المنطقػة

السياحية او ل سع ار هي اوففؿ فالمستفيدوف يستخدموف سعر الخدمة رمؤشر ل نو يتها و ندما
يرػوف اخػتلؼ اوسػعار بػيف المنتجػات السػياحية مختلػؼ قلػيل فلػف يسػتخدـ السػواح السػعر رنسػاس

للحصوؿ ل أي منها ،فالسواح يميلوف في معظـ اوحياف إل اال تماد ل السعر ند اتخػاذ قػرار

مهـ خاصة إذا لـ ترف لديهـ قة رافية بالنفس.
 -4-3الترويج:

يم ؿ التروي ررنا أساسيا و حيويا مف أنشطة المنظمات السياحية ،فهو مػرآة ارسػة للنشػاط نفسػه

ومد التقارب بيف المنظمات و احتياجات المستهلريف مف خلؿ ما يعرض مف منتجات.
و قد يؤ ر التروي

ل قرار شراء الفرد و سلوره مف خلؿ صور االتصاؿ ااقنػا ي ب ػرض االهتمػاـ

بػالمنتوج و الترغيػب فيػه أو التعريػؼ أو التػذرير بوجػود ،رمػا يعمػؿ لػ نشػر الػو ي وال قافػة بػيف

المستفيديف و توجيه انتباههـ و اهتماماتهـ.

و تتجسد االستجابة مف قبؿ المستهلؾ في ملية الشراء و التي تتـ في شرؿ مف اوشراؿ التاليػة?
)( Desmet ;2002 ;p183



الوالء للمنظمة أو االسـ أو العلمة التجارية أو مقدـ الخدمة.



االستجابة مف خلؿ ت يير المنظمة الخدمية أو العلمة التجارية.



االستجابة مف خلؿ رفع أو زيادة تجز ة المنتوج )رفع الرميات المشت ارة( .
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وقػد تختلػؼ اسػتجابة المسػتهلريف للتػروي  ،فمػنهـ غيػر المتػن ريف ،والمتػن روف لحػد الػوالء ،والمتػن روف
دوف الوالء ،والمتن روف حصريا بالتروي  ،و يرجع االختلؼ فيما يخص االستجابة لألنشطة الترويجية
إل التداخؿ بيف المؤ رات االقتصادية ،االجتما ية والنفسية ل سلوؾ المستهلؾ.
 -5-3التوزيع:

يتميػز التوزيػع بمرانػة خاصػة داخػؿ المػزي التسػويقي ،فمػا الفا ػدة مػف وجػود منتػوج متميػز بسػعر

مناسب و معلف نه بشرؿ جذاب ،إال أنه ليس متاح للمستهلؾ في الزماف والمراف المناسبيف،فخاصية

الوفرة و سهولة االقتناء قد تحوؿ بيف اتخاذ قرار الشراء مف دمه.
 -6-3البيئة المادية (الدليل المادي):

يعتمد ل

نصر المحيط المادي الذي يقدـ فيه المنتوج للعملء في تقييـ نو ية هذا المنتوج ومد

االستفادة مف العمؿ في بي ة صحية مريحة.

و قد تؤ ر البي ة المادية بصورة إيجابية أو سلبية ل رد فعؿ الزبا ف ومقدمي الخدمات (أر ر مشػاررة
و والء) لهذا سمية نماذج التفا ؿ المراني بنماذج الجاذبية (دخوؿ العميؿ لهذ ،المنظمة أو تلؾ) ،إف

المدخؿ المػادي الخػارجي لمنظمػة الخدمػة يمرػف أف يػؤ ر لػ الصػورة الذهنيػة المدررػة فترريبػة البنػاء
المادي التي تتفػمف الحجػـ ،و الشػرؿ و التصػميـ و المػواد المسػتعملة فػي البنػاء و الموقػع و ناصػر

الجاذبية مقارنػة بالبنػاءات المجػاورة لها ،وامػؿ قػد تسػاهـ فػي ترػويف الصػورة و االنطبػاع لػد العمػلء،
باافػافة إلػ

وااشارات...

وامػؿ أخػر م ػؿ سػهولة التوقػؼ و وجػود المواقػؼ للسػيارات ،اافػاءة الخارجيػة
(برنجي ،700>،ص )149

إف التصميـ الداخلي لمنفمة الخدمة و ترتيب المعدات و المقا د و المراتب و اافاءة ،واولواف

و الستا ر واو اث وأنظمة الترييؼ والتدف ة و جودة الدال ؿ المر يػة رالصػور ،الرسػوـ التما يػؿ ،الػدال ؿ
السمعية و الصوتية (الصوت العػذب و الموسػيق الهاد ػة) و الػدال ؿ التذوقيػة و اللمسػية م ػؿ الشػعور
والتػذوؽ بػالمواد المسػتعملة م ػؿ الشػعور بنػوع و فخامػة القمػاش و السػجاد ،و تلمػس ورؽ الجػدراف...

وشـ الروا ك و العطور الفياحة ،جميع تلؾ العوامؿ تشترؾ في خلؽ االنطباع و الصورة الذهنية.

 -7-3عممية تقديم الخدمة:

يعػد سػلوؾ المػوظفيف و القػا ميف لػ تقػديـ الخدمػة فػي المنظمػات الخدميػة ػامل مهمػا فػي خلػؽ

االنطباع و الصورة الذهنية لد المستهلؾ ،و رذلؾ العمليات في ريفية تقديـ و توصيؿ الخدمة.

فػالمظهر الحسػف وقػوة الشخصػية وال قػة بػالنفس والدبلوماسػية وااقنػاع والترحيػب واالسػتقباؿ الحسػف
واالبتسامة في وجه الفيؼ واهتماـ الموظفيف ،قد يسا د ل الت لب ل مشرلة االنتظار للحصوؿ
ل الخدمة ،وفي تنظيـ التفا ؿ الوظيفي و المراني.
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ورخلصػة لمػا سػبؽ ذرػر ،وفػي إطػار الفلسػفة الفرريػة الجديػدة و التوجػه التسػويقي الحػديث نحػو
المستهلؾ زاد اهتماـ المنظمات الحدي ة بفرورة دراسة سلوؾ السا ك و فهـ أبعػاد ق اررتػه الشػ ار ية التػي
تحرمها مجمو ة مف المؤ رات و تتم ؿ في:

المحػددات الشخصػية :التػي تعتبػر أف قػرار الشػراء هػو رد فعػؿ لتفا ػؿ المرونػات الداخليػة للسػا ك

الدوافع ،اادراؾ ،التعلـ ،االتجاهات أو المواقؼ الشخصية.

المحددات البي ية :التي تستند ل دراسة أ ر رؿ مف المحيط االجتما ي (الجما ات المرجعية،

الطبقػات االجتما يػة ،اوسػرة) المحػيط الطبيعػي ،والجانػب االقتصػادي والترنولػوجي

لػ

قػ اررات

المستهلؾ.

الجانب التسويقي :والذي يعتمد ل إ داد برنػام تسػويقي نػاجك بمقدرتػه التػن ير فػي قػرار الشػراء مػف

خػلؿ ترامػؿ ناصػر المػزي التسػويقي و المتم لػة فػي المنتػوج و موقػع تقديمػه ،التسػعير ،التػروي
التوزيع ،البي ة المادية ،ملية تقديـ الخدمة و مقدمها.

رمػا أف الهػدؼ الر يسػي مػف د ارسػة سػلوؾ المسػتهلؾ خػلؿ الشػراء هػو إشػباع حاجاتػه و تلبيػة رغباتػه

ومعرفػة تطلعاتػه وتوجيػه سػلوره الشػ ار ي و ترشػيد ،وفػؽ مػزي تسػويقي مترامػؿ و متوافػؽ مػع إمرانيتػه

وقدراته.

.VIII

دور صورة المنظمة ف التأثير عم سموك السائح:

لقػد حفػيت الصػورة الذهنيػة باهتمػاـ العديػد مػف البػاح يف النفسػانييف ،االجتمػا ييف وخاصػة

التسػويقييف لمػا لهػا مػف أهميػة ارتسػبتها مػف تن يرهػا لػ

السػلوؾ اانسػاني بمػا فػي ذلػؾ السػلوؾ

االستهلري لألفراد.

ومػف بػيف الد ارسػييف فػي المجػاؿ التسػويقي للصػورة نجػد(1991) Aaker ،(1991) Kapferer ،
Jourdan ، Korchia (2000) ;(1998) Changeur et Dano ; (1993) Keller
 (Chamard ;2004;p124) ،(2002) Zellar et Denis ; ،(2000) et joliberوآخػريف رانػت

لهػـ اجتهػادات فػي د ارسػة وتفسػير الصػورة الذهنيػة للمسػتهلؾ النهػا ي الػذي لػـ يعػد يهػتـ فقػط بالجانػب
االستهلري النفعي للمنت أو الخدمة المقدمة فقط ،بؿ أصبك اهتمامه أر ػر بالجانػب الخيػالي المػرتبط
باستحفار الصورة وبناء االنطباع حوؿ الخدمة ،العلمة أو المؤسسة.

مف هذا المنطلؽ ،اهتـ رجاؿ التسويؽ والعلقات العامة بموفوع الصورة وريفية تعزيزها لزيادة اقتناع
المستهلريف وبقا هـ أوفياء لها.

و فيما يلي بعض فوا د ترويف الصورة الذهنية الطيبة

للمنظمة? ( جوة.6>=8 ،ص.)<9

 تسا د الصورة الطيبة للمنظمة ل اجتذاب المهارات البشرية اللزمة للعمؿ في المنظمة .
 تخلؽ سعادة للعامليف باالنتماء إليها.

 تساهـ في ارتفاع الروح المعنوية للجمهور الداخلي ،مما يؤدي إل زيادة الرفاءة اانتاجية.
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 جذب رؤوس اومواؿ وزيادة دد المساهميف ،إفافة إل اجتذاب المورديف والموز يف.
 سهولة التعامؿ مع الهي ات التنفيذية والتشريعية في الدولة.

رمػا تسػاهـ الصػورة الجيػدة فػي تحسػيف القػدرات البيعيػة للمنظمػة وتعزيػز ال قػة مػع المتعػامليف

الداخلييف والخارجييف.

وقػد أوفػك باارير " " Barrereودياالج" "Delageوهيروجاوي ""Hirogoyerالوظػا ؼ التسػويقية
للصورة في النقاط التالية?

(وقنوني،700= ،ص.) 686

 تساهـ صورة المنظمة ،العلمة والمنت في مسا دة المستهلريف ل معالجة المعلومات التي

يستقبلها ،إذ يقوـ المستهلؾ بتعميـ التقييـ االيجابي لجميع منتجات المنظمة و لماتها التجارية.
 الصورة تسا د ل تميز منتجات المنظمة ف المنتجات الشبيهة والبديلة المنافسة.
 توفر الصورة اوسباب الفرورية للشراء ،فالصورة تبن

ل أساس الخصا ص الوظيفية

والرمزيػة للمنػت  ،وتم ػؿ هػذ ،العوامػؿ اوسػباب الر يسػية للشػراء ،وهػذا حسػب حاجػة المسػتهلؾ

والظروؼ اوخر المرتبطة بالشراء (التعرض لمنبه داخلي ،أو خارجي ،القدرة ل الش ار ية...الخ)

 تخلػؽ ميػوالت ايجابيػة اتجػا ،العلمػة :يػؤدي اال تمػاد لػ سياسػة العلقػات العامػة رسياسػة
مرملػة للسياسػة التسػويقية ،واال تمػاد لػ

الشخصػيات الريافػية والفنيػة وغيرهػا فػي مرافقػة

الصفحات االشهارية ،إل ر ير مف االستحساف لد الف ات المستهدفة ،والػ تطػوير ايجػابي
نحػو العلمػة ،وربمػا يػؤدي إلػ

خدماتها .

وتسػاهـ الصػورة الناتجػة

الت افػي ػف النقػا ص الموجػودة بالمنظمػة وبمنتجاتهػا أو

ػف مختلػؼ أسػاليب العلقػات العامػة فػي تنفيػذ هػذ ،الوظػا ؼ وزيػادة

فعاليتهػا،فمف خػلؿ المعػارض والمحافػرات والبيانػات الصػحفية ووسػا ؿ اتصػالية أخػر تسػتعملها
العلقػات العامػة،تتروف لػد المسػتهلؾ أو السػا ك معرفػة حػوؿ م ازيػا منتجػات المنظمػة والخػدمات التػي
يقػدمها الفنػدؽ ،ممػا يسػا د ،لػ تمييػز هػذ ،المنتجػات والخػدمات وتػوفير لديػه اوسػباب الفػرورية

للشػراء وبا تمػاد العلقػات العامػة لػ

وسػا ؿ تمػس وجػداف اوفػراد و ػواطفهـ راو مػاؿ الخيريػة

والمشاررة في الحياة العامة وخدمة المجتمع المحلي ،تتروف لد اوفراد ميوالت ايجابية اتجا ،خدمات

المنظمة ،وقد تؤدي إل قرار اختيارها روجهة سياحية دوف غيرها.

ومػف ػـ فػاف الصػورة ورمػا ي ارهػا تالعػوينيت متصػلة اتصػاال و يقػا بػالمواقؼ واالسػتجابات النها يػة

التػي يتخػذها المسػتهلؾ حػوؿ المنظمػة ومنتجاتهػا ،لرػف متػ

تػؤ ر الصػورة لػ

سػلوؾ المسػتهلؾ

السياحي؟ وفي أي مرحلة مف مراحؿ الشراء يمرف أف تتدخؿ الصورة في التن ير ل ق ارر ،الش ار ي ؟.
(حجاب،700< ،ص)6<8
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 وحسب" راتي """ Ratierف ف تدخؿ الصورة يروف في النقاط التالية?-1مرحماة التعارف عما الحاجاة :وهػي المرحلػة التػي تعبػر ػف حالػة ػدـ الرفػا المرتبطػة بمشػرلة

تتعلؽ بالقرار الش ار ي ،وبمجرد التعرؼ ل الحاجة ،فاف السا ك سيتوجه إل البحث ف المعلومات.

-2مرحمة البحث عن المعموماات :ينخػذ البحػث ػف المعلومػات شػرليف :البحػث الػداخلي والخػارجي

وفػي رلتػا الحػالتيف فػ ف الصػورة ،تلعػب دو ار مهمػا فػي المسػا دة لػ

معالجػة المعلومػات الر يػرة

واستحفار المهـ منها.

-3مرحماة تقيايم البادائل :تظهػر أهميػة الصػورة فػي هػذ ،المرحلػة بشػرؿ ربيػر ،إذ تتحػوؿ إلػ معيػار
تففيؿ للفندؽ أو الوجهة السياحية ،مف خلؿ استحفار المزايا المرتبطة بالبدا ؿ مف طرؼ السا ك.
-4مرحمة الشراء :تتدخؿ صورة الفندؽ أو موظفي الخدمات بشرؿ ربير في اتخاذ القرار الش ار ي مف

ذلؾ الفندؽ وبتحسيف صورته أيفا.

-5مرحماة تقيايم نتاائج الشاراء (ساموك ماا بعاد الشاراء) :بعػد تنفيػذ القػرار الشػ ار ي ،فػ ف المسػتهلؾ

السياحي يقؼ أماـ إحد الحالتيف ،إما ااشػباع أو الرفػا ،أو حالػة ػدـ الرفػا ،و لػ أسػاس هػذا
ااحسػاس ،تتقػرر مليػة الشػراء مػف دمػه فػي المسػتقبؿ ،آنػذاؾ يػتـ استحفػار الصػورة واسػتخدامها
رمعلومات تسا د السا ك في اختياراته الش ار ية اللحقة.

ومنه فاف الصورة الناتجة ف العلقات العامة تتػدخؿ فػي مرحلػة البحػث ػف المعلومػات وتقيػيـ البػدا ؿ

وفي مرحلة اتخاذ القرار الش ار ي وفقا لمايلي:

(وقنوني،700= ،ص) 687

مػف خػلؿ أسػاليب العلقػات العامػة المختلفػة يػتـ إرسػاؿ رسػا ؿ إ لميػة إلػ الف ػات المسػتهدفة حػوؿ

المؤسسة الفندقية والعناصر الوظيفية لخدماتها ،مما يؤد إل ترويف ادرارات معينة تساهـ في ترويف

الصورة الذهنية لها ولخدماتها.

وبعػد تعػرض المسػتهلؾ السػياحي إلػ منبهػات داخليػة أو خارجيػة ،يػتـ استحفػار هػذ ،الصػورة

لتسهيؿ ملية البحث ف المعلومات ومعالجتها ،فيتـ اختيار الحلوؿ للمشرلت المطروحػة (الحاجػات
غبر المشبعة) ويتـ تنفيذ هذا الحؿ مف خلؿ اتخاذ القرار الش ار ي.

وبعػد تجربػة الخدمػة السػياحية مػف طػرؼ السػا ك ،يترػوف انطبػاع ايجػابي أو سػلبي حػوؿ الخدمػة

المقدمػة ،ويسػاهـ هػذا االنطبػاع فػي تحديػد سػلوؾ مػا بعػد الشػراء المتم ػؿ فػي الشػراء مػف دمػه ،ممػا
يؤدي إلي تد يـ أو تشويه الصورة السابقة للخدمة والمؤسسة السياحية معا.

وبمػا أف العلقػات العامػة موجهػة للتػن ير لػ أراء و واطػؼ اوفػراد ،ف نهػا تقػوـ ب رسػاؿ رسػا ؿ

وجدانية إل الرسا ؿ اا لمية ،بهػدؼ التػن ير لػ

واطػؼ اوفػراد وأحاسيسػهـ وترػويف صػورة مبنيػة

ل الوجداف ،حيث يتـ استحفارها بعد التعرض لمنبه داخلي أو خارجي ،وتسا د هذ ،الصورة لػ

تحديد القرار الش ار ي وسلوؾ ما بعد الشراء..
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.IX

النماذج المفسرة لسموك السائح:

لقد ظهرت الر ير مػف النظريػات و النمػاذج التػي ررػزت لػ د ارسػة السػلوؾ بشػرؿ ػاـ و لػ د ارسػة
سػلوؾ المسػتهلؾ بشػرؿ خػاص ولقػد حظػي سػلوؾ المسػتهلؾ باهتمػاـ المختصػيف فػي مجػاؿ العلػوـ

االقتصػادية والنفسػية واالجتما يػة وغيرهػا مػف العلػوـ ورػؿ مػنهـ حػاوؿ تفسػير ،وصػياغة النظريػات

والنمػاذج حسػب هػذ ،العلػوـ ،و سػنتناوؿ فػي هػذا المطلػب أهػـ النمػاذج التػي جػاءت فػي تفسػير سػلوؾ

السياح و آلية اتخاذ ق ارر ،الش ار ي?

 -1دارسة نموذج الجعفري ف تفسير سموك السياح:

اقترح الجعفري سنة  1987نموذجا لتفسير سلوؾ السا ك يستند ل مفهوـ الت يػر ال قػافي ،ويػر
الجعفري مف خلؿ أر ر مف  53دراسة أجراها تمررزت حوؿ سػلوؾ السػا ك رفػرد و فػمف المجػاميع

السياحية ،اف السياح يتنازلوف ف قافاتهـ القطرية الفيقة ندما يروف في جهة القصد أجنبية و أنهـ
يقوموا بتبني ال قافة الخاصة بالبلد المفيؼ لري يحققوا جزءا مهما مف أغراض الرحلة أو السفر.

يتفػمف نمػوذج جعفػري الػذي تػـ ا تمػاد ،فػي أدبيػات و البػرام التدريبيػة العالميػة للمنظمػة العالميػة

للسياحة

ل ستة مرونات أو ناصر أساسية مجز ة ال

ما يوفحه الشرؿ الموالي.
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الشكل رقم ( )33يبين نموذج الجعفري ف تفسير سموك السائح.
التبن

تكريس الوالء
الرغبة

اا لف

تررار

الرغبة

ف

في

في السفر

السفر
التفا ؿ مع قافة البلد المفيؼ

الشعور
بالحرية
القرار التفا لت
المصادر :

الطػا ي ،حميػد .)7006(.أصػوؿ صػنا ة السػياحة( .ط?)6.مؤسسػة الػوارؽ للنشػر

والتوزيع .ماف.اوردف .ص.767
يقصد ب قافة البلد المفيؼ في هذا السياؽ مختلؼ العادات والتقاليد والل ػة والػديف واتجاهػات اوفػراد
ومعتقػداتهـ ،وال يقصػد بهػا ال قافػة السػياحية التػي ترػوف مرتبػة ب قافػة السػا ك و التػي نقصػد بهػا امػتلؾ

الفرد لقدر مف المعارؼ والمعلومات والمفاهيـ والمهػارات واالتجاهػات و القػيـ ،التػي تشػرؿ فػي مجملهػا
خلفية مناسبة لري يسلؾ سلورا سياحيا رشيدا نحو رؿ المشتملت والمظاهر السياحية،ورذلؾ

العمليػػات اللزمػػة للتخطػػيط والتنظػػيـ والتعامػػؿ مػػع المؤسسػػات واومػػارف السػػياحية والسػػياح.

(زهراف ،7009،ص) 24

و يستنت مف خلؿ نموذج الجعفري ما يلي:
 السا ك ال يبحث ف قافة نمطية تعود ليها.

 السا ك يسػتمتع برحلػة يرػوف فػي رػؿ خطػوة فيهػا شػي ا جديػدا يفػاؼ إلػ رصػيد ( ،قافػة جديػدة
ادات و تقاليد لـ ينلفها)....

 رفػا السػا ك يعتمػد فػي جوانػب منػه لػ مػد
جديدة).
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إد اررػه لرػؿ شػيء جديػد ( حفػارة أو قافػة
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 الػدوافع الحقيقيػة للسػفر تصػب فػي ال الػب فػي بوتقػة االبتعػاد ػف النمطيػة فػي الحيػاة و الت ييػر
مف المنلوؼ إل الل منلوؼ.

 الشوؽ للحرية و االنعتاؽ مف الروتيف يعد نص ار أساسيا في آلية السفر لوة ل رونػه دافػع
للسفر ومحف از له أيفا.

 الرقابة في تقديـ خدمة سياحية نمطية لف تخلؽ الوالء حت في حالة السياح النمطييف.
 الترييؼ مع البي ة في جهة القصد يعد شرطا الزما للستمتاع بالرحلة.

 يتروف الوالء مػف خػلؿ التجػدد و االبترػار فػي تقػديـ الخدمػة ،ويرػوف االنطبػاع اووؿ فػي ذهػف
السا ك مهما جدا في هذ ،العملية ،و يروف االنطباع اوخير أر ر أهمية.

نلحػظ أف نمػوذج الجعفػري قػد ررػز لػ دافػع حػب الت ييػر واالسترشػاؼ للقيػاـ بالرحلػة السػياحية

وأهمػؿ العوامػؿ اوخػر رالعامػؿ الػديني التػي تشػرؿ دافػع آخػر يػؤ ر لػ قػ اررات السػياح رمػا أنػه
وحسب تقسيـ روهيف ونماط السياح فيوجد نمط مف السياح يمتاز باالفتقار ال المجازفة.

رما أف السا ك مف خلؿ هػذا النمػوذج يحػافظ لػ بي تػه و سػلوره خػلؿ الرحلػة ال يخػتلط أو يتفا ػؿ

مع قافات البلد المفيؼ إال ناد ار ،و هذا ما لـ يؤخذ بعيف اال تبار في هذا النموذج.
 -2دراسة نموذج ال ائ ف تفسير سموك السياح:

ال نموذج حميد الطا ي سلوؾ السا ك تجا ،الخدمات السياحية و الفندقية حيػث يترػوف هػذا النمػوذج

مػف أربعػة محػاور المتم لػة فػي :المػدخلت ،ناصػر المػزي التسػويقي الخػدمي ،السػمات الشخصػية
للسا ك،حيث تتفا ؿ هذ ،العناصر ال ل ة فيما بينها لتولد المخرجات شريطة وجود نية السفر ،و ينت

ف هذا التفا ؿ قرار السلوؾ الش ار ي للسا ك المستند لػ تقيػيـ البػدا ؿ ،و فػي المرحلػة النها يػة مػف

النموذج يظهر جليا مستو الرفا و ترريسه لتحقيؽ الوالء لجهة القصد التي تحقؽ توقعات السا ك.
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الشكل رقم ( )34نموذج ال ائ ف تفسير سموك السائح:
 -1سمات الرحلة

مسافة الرحلة
البحث عن المعلومات

حجم المجموعة

مدة الرحلة

معرفة السعر

هدف الرحلة

وقت الرحلة

نمط السفر

جهة القصد

الرغبة بالسفر
خصائص إيجابية
اخرى (كفاءة
القوى العاملة)

العالمة التجارية

عناصر المزيج
التسويقي السياحي

الموقع

الوسائط (مكاتب
السياحة والسفر)

التسهيالت
والجو العام

جودة الطعام والشراب

السعر المتوقع

مقدمو الخدمة

الخدمات التكميلية

جودة خدمات اإليواء

الكلمة المنطوقة

اإلنتباه

التعلم

-3السمات الشخصية للسائح

الدوافع

اإلهتمام

الثقة

الرغبة

التجربة السابقة

المواقف

الوعي واإلدراك

-4المخرجات
مؤثرات عابرة

تكريس الرضا

الوالء

سلوك شرائي

الرضا

عدم الرضا

توفر النية
للسفر

المنافسون (جهة
قصد أخرى)

تقييم البدائل

الجاهزية

التغذية العكسية
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المصدر :الطػا ي ،حميػد .)7006(.أصػوؿ صػنا ة السػياحة( .ط?)6.مؤسسػة الػوارؽ للنشػر والتوزيػع.
ماف.اوردف ص.766
يتفك مف خلؿ الشرؿ السابؽ ما يلي:

المحور األول? يم ؿ سمات الرحلة و التي يتروف مف ستة ناصر هي:
مسػافة الرحلػة ،وقػت الرحلػة ،هػدؼ الرحلػة ،حجػـ المجمو ػة فػمف الرحلػة ،جهػة القصػد ،وهػي رلهػا
معلومات مرتبطة بالرحلة حيث يؤ ر رؿ نصر مف هذ ،العناصر ل قػ اررات السػا ك فالمسػافة التػي
يقطعهػا السػا ك للوصػوؿ إلػ جهػة القصػد و رػذلؾ مػدة الرحلػة ،ترلفتهػا ،ووقتهػا ،هػؿ هػي فػي موسػـ

الػذروة أو الرسػاد ،والهػدؼ مػف الرحلػة رلهػا وامػؿ ينخػذها السػا ك بعػيف اال تبػار نػد اختيػار جهػة
القصػد ،ذلػؾ باافػافة إلػ

ناصػر الجػذب السػياحي التػي تتسػـ بهػا المنطقػة أو ااقلػيـ أو البلػد التػي

يرغب السا ك بزيارتػه واالسػتمتاع واالنتفػاع مػف الخػدمات السػياحية والفندقيػة التػي تشػرؿ لػ مختلػؼ

أنوا ها امؿ جذب للسياح .يبحث السا ك وبعد توفر الرغبة بالسفر ف المعلومات ف مسافة الرحلة،
وقػت الرحلػة ،ويحػدد الهػدؼ منهػا ،حجػـ المجمو ػة التػي يسػافر معهػا ،جهػة القصػد ،و رلهػا ناصػر

تحػدد نمػط السػفر الػذي يقػوـ بػه السػا ك رمػا انػه يقػوـ بالبحػث ػف ترلفػة و سػعر هػذ ،الرحلػة بتقيػيـ

مختلؼ البدا ؿ المتوفرة لديه مف خػلؿ االتصػاالت التسػويقية التػي تقػوـ بهػا مختلػؼ الجهػات المنظمػة

للبرام السياحية مف أجؿ ح ه ل التعامؿ معها دوف اآلخريف.

المحور الثان ? يتم ؿ في ناصر المزي التسويقي الخدمي و التي تعتبر رمنبهات تؤ ر بشرؿ مباشر
ل قرار الشراء لد للسا ك و تتم ؿ في مراتب السياحة والسفر ،الموقع المل ـ لوسيلة اايواء التي

يرغب ااقامة فيها ،التسهيلت و الجو العػاـ التػي يقػدمها الموقػع السػياحي ،مقػدمو الخػدمات ،العلمػة

التجارية أي االسـ التجاري للفندؽ أو مؤسسة النقؿ والسفر ،جودة الخدمات ،السعر المتوقع ،خصا ص
ايجابية أخر (رفاءة القو العاملة) و هي رلها وامؿ تولد في مجمو ها رلمة منطوقػة ايجابيػة تسػمك
بلفت انتبا ،السا حيف المحتمليف و ح هـ ل اتخاذ المواقؼ.

المحاور الثالاث :يم ػؿ السػمات الشخصػية وتشػمؿ الػدوافع ،الػتعلـ ،ال قػة بػالنفس ،التجربػة السػابقة،

الو ي و اادراؾ و مة المواقؼ.

المخرجات? و يم ػؿ قػرار الشػراء الػذي تحػوؿ لػ أسػاس مػا تقػدـ مػف مواقػؼ إلػ سػلوؾ شػ ار ي إزاء

جهة القصد بعد توفر نية السفر ،و تتولد الجاهزية مف ترارـ المعلومات و البيانات بر فترة زمنية قػد
تطوؿ أو تقصر حت تتحوؿ إل سلوؾ ش ار ي وبالتالي يستطيع السػا ك الوصػوؿ الػ حالػة االسػتعداد

أو التهيؤ للسفر بعد قيامه بتقييـ البدا ؿ المتوفرة لديػه ،و مػف أهػـ نتػا

هػذا النمػوذج فػي حالػة الرفػا

لد السا ك التي هي بارة ف النات النها ي للتقييـ الذي يجريه السا ك لعملية تبادؿ معينة و مليػة

التبادؿ في هذا النموذج أف يحصؿ السا ك خلؿ زيارته للبلد المعني ل خدمات سياحية جيػدة م لمػا
راف متوقعا فهنا تتحقؽ حالة الرفا الم اليػة و بالتػالي فػاف السػا ك سػوؼ يعػاود المجػيء انيػة للبلػد و
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ينصك زمل ه و أصدقا ه و ليه يتحقؽ الوالء أما إذا حدث العرس فاف السا ك سػوؼ يػذهب إلػ بلػد
سياحي آخر أو جهة قصد أخر

 (.حماني،7067،ص>) 67

ونسػتخلص أف معظػـ نمػاذج سػلوؾ المسػتهلؾ تررػز فػي معرفػة لمػاذا يختػار المسػتهلؾ سػلعة أو

خدمػة معينػة دوف غيرهػا ،أمػا فػي صػنا ة السػياحة ،فػ ف الجهػود تبحػث ػف أسػباب اختيػار السػا ك

للرحلة السياحية أو المؤسسة السياحية أو جهة قصد معينة أو نوع مف أنواع السياحية المختلفة وتتميز
نمػاذج سػلوؾ السػياح ػف بػاقي النمػاذج التقليديػة اوخػر بننهػا تررػز لػ سػلوؾ الفػرد والمجػاميع

السياحية رسلوؾ جما ي معا ،إال أنها تتفؽ معها في النقاط التالية?
 وجود فررة الت ذية العرسية.

 تحديد التففيلت مف بيف البدا ؿ.
 ا تبار السلوؾ قلني.
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خالصة الفصل:

تررز المنشات السياحية ل دراسة سلوؾ السا ك في إتخاد ق اررات تسويقية هامة ،وفي ريفية وفع

المزي التسويقي المناسب لرػؿ شػريحة مػف السػواح ،حيػث يتوقػؼ نجػاح هػذ ،المنشػنة لػ مػد إشػباع

حاجات ورغبات السواح ،ولهذا ال بد ل أي منشنة مف دراسة ملية اتحاد القرار الش ار ي للسا ك وي

خدمػػة أو سػػلعة مقترحػػة ،ومحاولػػة التعػػرؼ ل ػ اوسػػباب التػػي أدت إل ػ التػػن ير ل ػ سػػلوره الش ػ ار ي
وريفية الػتن ير ليه.

وبطبيع ػػة الح ػػاؿ يخف ػػع الس ػػا ك إلػ ػ

وام ػػؿ نفس ػػية تح ػػرؾ دوافع ػػه و وام ػػؿ اجتما ي ػػة تح ػػرؾ س ػػلوره

االسػػتهلري و وامػػؿ قافيػػة تحػػرؾ ااحسػػاس بالرفػػا والفػػرح نػػد مليػػة الشػراء ،أمػػا العوامػػؿ التسػػويقية
فتحرؾ انجذاب السا ك نحو الخدمة السياحية المقدمة.
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تمهيد:
من المعرًف
مفضفع ال عم،

نن اليممرا العيممرا بح عرم يمرق س بيردٍ ميرىاً نف تممرا البرًام الالرًح عرف الم رتيا
ببعىاه إلى اٌف ال دعرم إلرى الممرىان معر الى اً را ،لهريا ادلادارا الممرىااق لي عرم ارق

العيررفا اسابمد مررا متب ررق ناممررا دل ررا ،ا فا ررهبي مرربمتن ال دعررم مررن اهررا اسًب دهرردل فالعة رردل المفاررفى

ررمن الل رفااً فالمب مًال،لهرريا ا ر ن ا ا ر اً ال البافميمررا ليى اً ررا اررق مامف ررا اب رردلما فالهررً فابىفال

العيممررا المب عررا اررق ى اً ررا م ررتيا يممررا معررىى  ،لرريلي معب ررً اخبمرردً مرراهب ال عررم فبيامرردل ام ر ال مدارردل
د ضررداا إلررى ماررا الى اً ررا مررن ناررا الخهرفال الماهامررا البررق بعررىى لي دعررم م رردً ع رري فارريا مررد رراعدف

البهً لي من خة ايا الفص .
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.I

حدود الدراسة:
ايصى ماد الى اً ا يلي الاهد الا ًااق فال ًح فالٌمارق الريح ناًمرل امري اريه الى اً را فبعىمرى

ماد الى اً ا معى خهف ن د ما اق ال اد الماهاق لت

عم يمق.

 -1الحدود المكانية :
فميصى هد المتدن اليح ناًمل امي الى اً ا ،ف مد نن ى اً باد ايه ب بهى

العة رردل العدمررا يررى رريفي ال ررد  ،ترردن ل اٌمررد يماررد اخبمرردً م

ال عم فالت

ن نً

ررا ررمدعما لي عررم ررن ارريه العة ررا

فلهيا ال ًض ايى با بعىمى متدن إا اً ايه الى اً ا "بفندق الجزيرة بمدينة جيجل "

.1-1التعريف بفندق "الجزيرة ":
بي
الم

ااى "الاٌمً " اف ما رة ااى مرا بد عرا لييهردع الخرد

بعرفى ميتمبهرد لي رمى " امرد الرىمن ه م ر "

ف ه مىماا "اما " ،عق "العً ق ن مهمرىح" برا إا رد ه راا ،2006لب ريا ليفارى ًخصرا ا رب ة

دل الفاى مرا بعرل ً را  2007/44مرن هرً فٌاً ال رمدعا ارق  2007/07/19ا ،ارق عرمن تردن

نف ا ده اعيق لي اا  2008ا.
مهير

نمررد نص ر إ ررا ااررى "الاٌمررً "امعررفى اخبمرردًه إلررى رًال فسمررا "اما ر " د ب رردً ناهررد اررق الي رىما ترردن
يمهررد ا را "البٌمررً " ف بعفمر ارريا المصرهي إلررى الي را العً مررا ا اارد ااررىه ماهر

اًى بعفم

مه اق دلم عً ماي"ل"إلى عً "ن" اةص عل "البٌمً " اق اف هد الاٌمً .

فايررد ليميد يررا البررق ناًمررل م ر
مبتفن الفاى من خم ا هفا

إلررى

د ررا الاٌمً ،عمررم

م ررمً ااررى الاٌمررً مررفا  2015/04/01يررى ال ررد ا 14:00

د ضداا إلى الهد

ال فيق اليح مةخي المهعا عم اٌ معب اً ماي د ضداا

ررا اس رربي د  ،فمضررا الفاررى  36غًاررا مي ررما عررى يابهررد إلررى نصرراد

ىمررى ببفرردفل ررمن ال ررً

الفًىما فال ً العدىما،ال ً الفا عا فال ً الضخما ،فبلا مامف ا من الخىمدل.


ًمً فاعى ت مً العاا نف ًمًمن فىالي ع ا هيا الاٌس .

 عمدا مبف ه العاا .

 بيفدٌ ملا معهدل فهاما ف دلمما.
 ةاا ص مً العاا.

 خٌااا ً مما ص مً العاا ب بعم لعفل الممبيتدل ال خصما.
 متم

افا ق ،فادب

متفن مبص

ي ا اس بي د لبفامً المتدلمدل المعيما فالىفلما.
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 نا ًاررم ،wifiاررق عررمن ب رربًي امم ر ال ررً اررق خىمررا البىا ررا دالمىا ررا المًتٌمررا فنمضررد
بفاًاد يى مفلى تهً د اعبمدهق فمصعى تهً د ق.
د ضداا إلى نن الفاى مضا:


يا ص مً :بلا غً الافا فغً الضمف  ،متبا م

د ق الخىمدل ابخًى.

 مهعرا:ميررفا بيررىما خيررمه مررن الفا رردل البييمىمررا فالمعيمررا فنملررد مخبير
اب مض المبف ه.

فا رردل ررمد ال عررً



د ا المعدضًال:فاق د را مبف رها العارا بضرا عرفالق  50تً رق فمتبرا ،د را ً ممرا



علمً ال مدًال:فالبق نص عل من الضًفًمدل اب د ما اق خىمرا الفاردى تمرد ميرىا اارى

إضداا إلى الف د

ال معما ال صًما الضًفًما.

الاٌمً خىمدل ا مفا فا هعدا فخىمدل نخًى د ب اً

الاهرا الً رمما المبم يرا ارق مىمًمرا

ال مدعا لفسما " اما "،فببتفن ايه الخىمدل اق العدى مفاها إلى ًمعا مبف رهق الرىخ
فىح الىخ المًبف ،فمبا ب عمً الخىمدل يى ن د من امد:
 بتيفا الخىمدل الميىما لياٌم .
 اب عدً المعبمى من
م ب

الفادى ابخًى.

اق الفاى  30دمر مفٌ رفن يرى مخبير

اب ردا ارق الفارى  ،الريح ًغرا امبةتري العىمرى

مررن الم اٌمررد فالمر اةل البررق ممتررن يررى ن د ررهد بصررامفي إس نارري غمررً مصررا ،بي م ر فلما الب ررممً يررى
رردب مدلرري الفاررى نمررد اررق عدلررا اا ر دلي نف غمد رري للررًف

هدً ررا ،ا ر ن الم ر فلما بي ر المررىمً المرردلق

فالمعد ق،عمم ب ف لي يها إبخدى الي اًًال.
 - 2-1عرض الهيكل التنظيمي:
من اله معق نن ت م
ااى "الاٌمً " اف م

ا بمدًٍ ا دهد ،بميي امتة بالممرد ب ربخىمي ارق ميمرا الب رممً ف مرد نن

ا د ما يابهد اهف معبفح يى امت بالممق ميما إلى ن دا ابادفلهد اممد ميق:
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الشكل رقم( )55يمثل الهيكل التنظيمي لفندق "الجزيرة ".
المدير العام

قسم المالية والمحاسبة

قسم اإلشراف الداخلي

قسم الشراء

قسم اإلطعام

قسم االستقبال والحجز

المطعم
ااى الاٌمً لفسما اما

المصدر :ف د

الكافيتيريا

اا .2015

 المررىمً العرردا  :اررف ال رريها العيمررد اررق الفاررى  ،عمررم بعيررف إلمرري صررةعمدل ىمررى تدلمصرردى ا يررىمخبير

ال رمتدل ةافا هرد ف يرى الير اًًال الت رًى المبعييرا دلفارى فمررن مهدمري نمضرد ب رممً اب مررد

فصررفيدل ال ر فن العدمررا ليفاررى  ،تمررد ميررفا دلبفامرري فا

-

ال ًم  ،ال اً  ،بعممن مادصا ال

ر اً

فبيىما البً مدل فالعةفال.

ررا المدلم ررا فالمعد ر ر ا فالب ررممً :معب ررً ار ريا الي ررا الم ر ر ف

يررى ت ر اب مررد ا مفا ،ا هعرردا

ررن إ ررىاى الممٌاام رردل ًفاب ررا فنا ررفً

المررفلفمن ،ترريلي بالررما فعفررل ال رراةل فالررىادبً المدلمررا تمررد بعررفى رريها ابخرردي الي ر اًًال لمررىمً ا ريا

الي ا اق عد اا د نف غمدا المىمً العدا.

فمرربا بعمررمن المعد ررا مررن هررً المررىمً ،ببم ر مهدمرري اررق إىاً ال ر فن المدلمررا ليفاررى  ،عمررم ميررفا
ض ر ه الع ررد دل المدلمررا المفممررا المبعيي ررا ت ر مررن ا هعرردا فا مر رفا ض ر ه الع ررد دل ال ررهًما ،ب ررةممن

الض اً ا فابافً فافابمً ال م فال اً  ،ف عى اهدما الىفً المدلما لت

اا ميفا المعد ا فض الممٌاامرا

الخبدمما البق بعف إلى المعد ا المعبمى من هً الفاى من اا ى اً بهد فبعيميهد فالمصدى ا.
-

ررا ال ر اً

فالبخ رٌمن:مفاررى هررا م ر ف خررد

دلم رربًمدل البررق مرربا بييمهررد مررن اله رردخمن ،فترريلي

عفررل المرفاى ال يا مررا فابهعمررا فالم ررًف دل ،عمررم ميررفا
د ق اب دا تي ا ا هعدا ف ا ا

اً

فخدصا بيي البق بىخ اق إ ىاى الهعدا.

ررىاى د مررا الم رربًمدل فار هي رردل فعدارردل

الىاخيق ،تمد م رهً يرى ميمرا البخرٌمن الامرى ليرفاٌا الفارى
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-

-

ررا ا

ر اً

الررىاخيق:معب ررً ارريا الي ررا مررن ناررا اب رردا المفاررفى اررق الفاررى عمررم م ررهً ارريا

الي ررا يررى ىفاا الالداررا فبًبمررا الفاررى فمررن ررمن مهدمرري مبد عررا العدلررا الىاخيمررا ليفاررى فمعدماررا

مخبير

ابمرردتن المفاررفى امرري ،فالعررً

الي ا

عا دمةل ف دم صمداا فاعى.

يررى صررمداا ف ررةما الفاررى  ،فمفاررى بعررل إ ر اً

ا اس بي د فالعاٌ  :معب ً اىا الي ا مًتٌ الفاى اهف م ت عييا الفصر

ارريا

رمن الارٌس رفاىاً

الفاررى ف ررد ق ن رردا الفاررى  ،لرري مهرردا ىمررى م ر ا رربي د الٌ ررد ن فبررفامهها فالبعًم ر

دلفاررى

فالخررىمدل الميىم ررا مررن ه ررً الفاررى  ،ا اد ررا ي ررى المتدلمرردل الهدبفم ررا ،عاررٌ ال ررً فب ررىمى

الففابمً ،د ضداا إلى العاٌ الب ام  ،اس ب دً  ،ا بةا فبفٌم ً د
-

الاٌس .......إلخ.

را ا هعردا  :إن ب رممً

را ا هعردا مير ضرمن اهرد ا ىاً العدمرا ليفارى ت مرًه مرن اب ردا

اً

يى العدميمن اق المهعا فالمه خ فميعيدبي فبيىما خىمدل ا هعدا

ابخًى ،ميىا خىمدل لياٌس اق الفاى فغمً الاٌس .
مهدمي اق ا

ببم

المخبيفا ،عمم مةخي المهعا عم اٌ ت م اً من الهد

امي ه دخمن ف 7

ال فيق ليفاى  ،عمم م ب

م د ىمن ميفمفن بيىما الهعدا لياٌس فمعًاا ًغ دبها فهي دبها ،عمم ميىا المهعا خىمدبي ليٌ د ن

الميممررمن امرري فغمررً الميممررمن ،عمررم بفاررى لررىى اله رردخمن اررق الفاررى الخ ررً المهامررا التدامررا لبيررىما
مخبي

ابصاد

فابافاع فايا ع ا هي دل الٌ د ن د ضداا إلى نن المهعا ميرىا فا را ا اهردً

ماداد ليميمممن ي.

فماي ا المهعا ىفًه إلى:
 المهعا الً م ق  :اليح ميىا فا بق ال ىا فالع د فيلي ع را هيرا الٌ رد ن عمرم ميرىا مخبير
ابصاد

البييمىما فال ً ما فال ً ما ،د ضداا إلى بخصصي اق ههق مخبي

 د ا ال دح  :بيىا مخبي

نافاع الم ًف دل فالعيفمدل البييمىما الخدصا.

 غًاا بيىما الخىمدل  :عمم دى مد مباي إلمهد الٌ فن لهيا خىما مد م
 تمد معبفح مهعا الفاى

يى ااده مفاى يى ه الفاى مه

يى الامً ليٌ د ن.

- 101 -

اافاع ال مي.

ً :ا اليهف .

يى ال عً ميىا نه د ال فا
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 .3-1الخدمات المقدمة من طرف فندق "الجزيرة":
.1-3-1الخىمدل المعفًما  :فباي ا إلى:
 خىمررا اس رربي د  :فمعب ررً اس رربي د

معب ررً

ررا اس رربي د ناررا

ررا اررق الفاررى فنف اهررا مي ر

يمهررد الضررم  ،مررن نار اس بف رردً ررن عاررٌ ال ًاررا ،ن ررعدًاد ،تمفمررا الررىا  ،فببم ر مهرردا مفلفررف

اس بي د اق:

 بالررما فبافمرري إا ر اً ال ا دمررا  :عمررم اررى فصررف الاٌم ر مبييررى اس رربي د الع ررن مررن مفل ر
اس رربي د مررن خ ررة البًعمررا فاس بف رردً ررن نعر رفالها هررى

همةا ررا الاٌم ر  ،ف ع ررىاد ميررفا ه ررًه

مامف ررا ن ر يا عررف مررد إيا ترردن مًمررى العاررٌ نف مًمررى معيفمرردل ،ررا ميررفا مفل ر

اس رربي د

بيررىما

ن عدً ال ً فالبفدفض م الٌ د ن عرف ال رعً الاهرد ق ،فمارا يرمها ان مبمبعرفا دلمهردً الةٌمرا
ت بيداها لمخبي

الي دل فخدصا الي ا اساايمٌما فاريا لفارفى نادارا فمعرى اسبفرد
اس ربي د

ا دما فال عً ،فميرفا مفلر

يرى ال ًارا فمرى

بيرىما هد را الٌ فن،مرىفن يمهرد المعيفمردل ال خصرما عرى

نن مهيا ماي افاٌ ال فً نف ًخصا ال مد ا ف عىاد بً

ايه ال هد ا إلى ال ًها ليمصدى ا يمهرد

نمد إيا تدن الٌ فن من اباداا مهيا ماي بيىما افاٌ ال فً ،هد ا ا دما فيتً بدًمخ الىخف إلى
الا اٌ ً.

 بالما فبافمي إا اً ال ا دما فالم دىً  :ااد ميفا مفلفف الفاى
متدن فافى التدامبمًمد فالمهعا فمخبي

دلمعيفمدل عف الفاى م

دلم اً ا الم بمً ليٌ فن رفامىاىه

إلى اداا يلي باهمرٌ رفا ا ببضرمن نارفاع الفا ردل الميىمرا ارق الفارى

ابمدتن ابخًى ىاخ الفاى

رفا بيري الخدصرا فهرفً

الص ده ،ال رىا فالع رد مر بعىمرى نف ردل البيرىما رفا رىاى الفرفابمً البرق بترفن ى ميرا فمفصريا ،عبرى
مبفدىى الف فع اق م دت م الٌ فن.

 إ ىاى باهمٌال العم  :فببم
 -ه

البيًمً الخد

اق:

دل ً .

 بيىما اس بف دًال فاس ب دًال. -الًى يى المتدلمدل الهدبفما.

 -ا بةا الىا فا صةعدل الخدصا دلعميما الع د ما.

 خىما ال ً  :معبفح الفاى

يى  23غًاا مفٌ را يرى  05هفا ر معلمهرد اًىمرا إضرداا إلرى

رريا ،ت ر غًاررا بعبررفح يررى عمرردا م رربي مبررفاً يررى الممررده  24/24ررد إضررداا إلررى بفاًاررد يررى

مخبي ر ر

الباهم ر رٌال م ر ر ار رردب

ىاخير ررق فض ر ر بعر ررل بصر ررً الاٌم ر ر س ر رربعمد الر ررىاخيق ،اهر رردٌ

بيفدٌ،إضر ررداا إلر ررى ةار ررا ،متمفر رردل افا مر ررا متبر ررا ،م ر ررباى م ر ررمن الالر رردا الر ررىاخيق ليفار ررى  ،خىمر ررا

،خٌاا لفض الممبيتدل ال مماا د ضداا إلى نًمتا ف خٌااا ف ًمً.
 WIFIا
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 خىما ا هعدا  :مفاى مهعا صًح دلفاى يف ىمتفً اياا معبفح يى  60ميعرى إضرداا إلرى
مهعر ررا ي ر ررى ر رره الفا ر ررى معب ر ررفى  48ميع ر ررى ،مير ررفا الفا ر ررى
فمباف ا،إضداا إلى فا دل بييمىما نف دلمما ،معم

بي ر ررىما فا ر رردل صرر رًما مبع ر ررىى

دلمه خ ه دخمن مبمبعفن ردلخ ً فالباً را
مٌمررى ررىى الاررٌس ف دلبرردلق بٌمررى

الفا ررعا ،فارردىلمن مبارردف فن يررى العم ر  ،نمررد اررق اص ر الصررم

ابهعمررا خدصررا ماهررد البييمىمررا ،فاررق عررض ابعمرردن بفصررم الهعرردا إلررى ال ررً اررق عدلررا بعريً
يى الٌ فن الاٌف لألت اق المهعا.

 التفمبمًمد :بفاى دلفاى تدامبمًمد فاعى بعبفى يى  30ميعى ،بيفا بيىما اهرفً الصر ده ليٌ رد ن
الميمممن دلفاى  ،فتيا مخبي

الم ًف دل فس ميفا الٌ فن ىا ميد

 ال مدضا  :فاق المتدن اليح بربا يرى م ربفاه بالمر

الم بمً لي ً فالفاى  ،ف يلي بعي ًضد الٌ د ن.

باي ميع

من ال ًاا.

فغ ر ابغهمرا فال ربد ً ،لضرمدن الالدارا

 المصعى :مفاى مصعى فاعى دلفاى  ،فاف مبده لخىما العدميممن فلضمدن ًاعا الٌ رد ن فبفصرم
العيد ا.

 مف

ال مدًال :

ا نامما ايه الخىما دا الفارى

بفامًارد فبفامًارد العمدمرا التدميرا 24/24

د ،فيلي من خة فض عدًٍ م هً يى ةما ال مدًال.
.2-3-1الخىمدل البتمميما  :ببم

الخىمدل البتمميما اق:

 الضمداا  :معدميفاها يى نتم فاي فا اباده الٌ د ن اليىامى نف الاىى ،ادلٌ فن اليىما مفاهفن
ل رري البًع رردا ،نم ررد الٌ ررفن الاىم ررى امًع ررفن رري فمهي ررفن ما رري اس رربًاعا ا ررق المت رردن المخصر ر

فالماهٌدالصرردلفن  ،فاررق عدلررا عا رٌه لي ًاررا مًاايفارري د ضررداا إلررى يلرري بررا فض ر عرردًٍ لميررق
م هً يى بفامً ابمن ىاخ فخدًن الفاى  ،ا يا بعًض الفاى إلى م ت معرمن ادلعردًٍ يرى

ابصرد

دل ررًها فيلري ليررًا مًترٌ ال ررًها مررن الفارى  ،تر اريه الب ررهمةل بهرى

غيررى العفرردل

يى الٌ د ن العدلممن فايا ٌ د ن اىى.
 ا رربةا الهي مرردل :إن ميمررا العاررٌ فاررى الاٌمررً برربا هًميررا ررهيا ،عمررم مرربا عضررفً الٌ ررفن
غيى الفاى

خصمد ،فمبا ب ام معيفمدبي ،نف ن هًم الهدب

تمد بفعى اادي عدسل نخرًى

ليعاٌ تبعد ى الفاى مر الادمعرا لبرفامً غرً خدصرا ارق عدلرا فارفى ىفًال ارىفال نف ميبيمردل
يى م بفى الادمعا فااد ب بفمى ايه ابخمً من خىمدل خدصا تبخفمض اب عدً.

 إ ررىاى الفرفابمً :ميررفا الفاررى

ررىاى ارفابمً مفصرريا ببضررمن مررى ا دمررا دبمرردا ،مصررعف ا فرردبفً

ابت فال ًا ،ىى ابمدا البق ضداد الٌ فن دلفاى  ،فاق
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 .4-1واقع العالقات العامة بفندق "الجزيرة":
معب ررً م ررمً الفاررى نن ا ررده العة رردل العدمررا اررف الا ررده الرريح ررميفا ررً ه ابصررد ىا ررا م ر

الٌ د ن ،فمن با ت را بةممرىاا لا رده الفارى  ،لريلي م رعى الفارى ىفمرد إلرى إ دمرا الصرةل الهم را
مارري ف ررمن ال م ررا المعمهررا رري فالعم ر

فالبفداا ليلي ادلفاى معم

د رربمًاً يررى إىامررا ارريه الصرريا مررد معي ر ال يررا المب دىلررا،

د بمًاً من اا إ ىاى فبافمي مد مًاه م داا اق بً رمخ ف ارد صرفً

ياامررا امررى ليفاررى نف الخررىمدل البررق ميررىمهد ،د ضررداا يررى العم ر
المعمهمن ي ،فعبى المادا من فم عى إلى با مى يلي من خة
 1-4- 1البمفم  :دا الفاى

دلم داما اق بمفم

 الم ررداما اررق بمفم ر عمررةل مررن نا ر بالم ر
مامف را مررن ال ر دا عميمررا بالمر

يررى اررد

ررمعا هم ررا م ر

ى هً ماهد:

ى ا دهدل نامهد:
عررض ال رفاها فسمررا اما ر  ،عمررم دمررل

ارريه ال رفاها ب ررمن نن ااررى الاٌمررً مررن ررمن الممررفلمن

لهيه العميا.

 تيلي ن ها ااى الاٌمً اق بمفم بلداً نمدا اما ابفلى لفن اليصرمى فابغامرا ال رع ما
المالما ىاً ال يداا " مً نف صىم " " اما " اق  08مدًٍ .2011

 الم داما اق إااده المخما الصمفق "ابم " البرق دمرل ري امعمرا رىمد الت رداا ا
الا اٌ ًما.

 2-4-1العفةل :ميفا الفاى

افمد د

رةمما

هدا ارق إاارده العىمرى مرن العفرةل البرق بربا يرى م ربفى

فسما "اما " فمن من ايه العفةل ااى:
 م داما الفاى اق عف اخببدا ال اا الادمعما فبتًما الهي ا المبفف من.


ررداا الفاررى اررق اااررده العمررى المعيررق لي ررمي فسمررا "اما ر " ،د ضررداا إلررى م ررداما اررق

بالما اد ٌ نع ن ه

البق بً ده مىمًما ال مدعا فسما "اما " ،عمم تدال ضمن لااا

البعتما.

 د ض ررداا إل ررى ان الفا ررى ت رردن معر ر إ دم ررا فس ررا الع ررد نف ال ررىا لع ررى م
فمعيما ماد ا إمضد ايه الم

ا ابفد مدل ف يفى ًاتا.

.3-4-1الم ررد ىال الخمًمررا :م ررداا الفاررى

رردل ااا م ررا

ررت م رربمً فىا ررا اررق بيررىما م ررد ىال خمًمررا عمررم

م داا اق رى امعمردل خمًمرا ماري امعمرا مًضرى ال رتًح " امار " د ضرداا غيرى امعمرا مًضرى

ال ًهدن دلفسما.
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د ضداا يى م داما الفاى اق اد
الفيمً خة

ى م داى ىاخ فسما "اما " فم دامبي اق م رد ى العرد ةل

هً ًمضدن فخة الىخف المىً ق ،فاق اب مدى فالماد دل الىماما.

 .4-4-1ررف البً ص رردل فالبتفما رردل :الفا ررى م رربي

فمعداى البتفمن المهاق ا اً مخبي
ف مدلي.

تمررد نن الفاررى مهررى

إلررى بعًم ر

تر ر

رراا ى اً ررما مامف ررا م ررن هي ررا الادمع رردل

البً صدل فالبتفمادل ،فايا البتفمن صفً هم ا ن معا الفاى
ٌ د ارري هرريه العة رردل البررق ميررفا هررد مررن خررة

ررهدىال ال ررتً فالبي ررىمً ،فالصررفً الب ررق ب ررمن يل رري ،اررق اررىًان اله ررد

دس رربي د فارريا مررد مبررم لمخبي ر

خىمدل الفاى من ا هةع يمهد.

ررًض مامف ررا

ال ررفيق ا ررق الاررٌ المبعيرر

الم رربفمىمن مررن خررىمدل الفاررى  ،نف الرريمن اررد فا لة بف رردً ررن

 -2الحدود الزمنية:
معىى الماد الٌماق دلفبً البرق ب رب ً هد الى اً را ،فالبرق رى بمبرى مرن ىامرا البفتمرً ارق م رتيا ال عرم

إلى غدما ا بخة

الابد ب العدما ،ف دلا ا لمفضف اد "ن ً العة ردل العدمرا يرى رفي ال رد

" ،ايرى

تدن الماد الٌماق لهد تدآلبق:
ليررى تداررل نف خهررف اررق اخبمرردً مفضررفع الى اً ررا الاهررد ق عمررم نن ارريه المًعيررا امبررىل مررن ررهً
ىم م ً  2014إلى غدما نفا

هً امفًح  ،2015عمم با ا هةع يى مخبي

دلمفضفع فاف مرد رد ىاد ارق ارد المفضرفع مرن خرة هرًه ا

البق ممتن نن بتفن ماهييد لهيه الى اً ا.

الى اً دل يال الصيا

رتدلما فنخري الرً نفلمرا رن الفًضرمدل

ف ىاما من نفا ه هً امفًح إلى غدما ىاما هً ناًم  ،2015تدن العم

يى الم بفى الالًح

من خة بعًمً الفصف الالًما لهيه الى اً ا ،ف عىاد با ال ى اق اد معدفً اس بمدً ابفلما ،ف عى
ًضهد يى اب بدي الم ً  ،با ال ى اق بفٌم اس بمدً

يى ناًاى العماا مفا  07ناًم 2014

فا ب ً ل ايه العميما  10نمدا نح إلى غدما  17ناًم  ،2015لمبا عىاد بخصم
نا بفًمغ ال مدادل فبعيميهد فا بخة

الف ل المب يق من

ابد ب الى اً ا ،عبى خًال ايه الى اً ا اق تيهد الاهد ق.

 -3الحدود الموضوعية:

بادفلل ى اً باد مفضفع "ن ً العة دل العدما يى يفي ال د " عمم

اق العة دل العدما دلم ًال البدلما:

اد المب مً الم بي فالمبم

إ د ال فاه ،ال مدل ا ماد ما لمفلفق الخىمدل اق ااى "الاٌمً " ،ا دهدل بع من صفً الفاى .
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ف ماد يمدٍ المب مً البد

فالمبم

دلم ًال البدلما:ااى "الاٌمً " ،بعفمٌ ال فاه

اق يفي ال د

يى ٌمدًبي فهيا خىمدبي ،إ د ال فاه يى الفاى .

الدراسة االستطالعية:

.II

 -1أهدافها  :ماد ا اً ى اً را ا ربهة ما يرى اارى "الاٌمرً " فيلري هرى
ماد امعهد اق الاداا الالًح ليى اً ا ،د ضداا ًغ باد ارق اتب رد
يى فا

ممدً ا العة دل العدما امي.

برى ما المعيفمردل البرق

ممرىان ال عرم مرا الف رف

 -2إجراءاتها  :ف ى ا بخىاماد اق ى اً باد اس بهة ما نىا المةعلا فالبق بعى من من ناا ابىفال
البررق معبداهررد ال دعررم اررق ى اً ربي مررن نار بعيمر فبف ررمً اللررداً المرًاى ى اً رربهد،فيلي مررن خررة

الٌمدًال المبعىى البق ماد هد إلى ممىان الى اً ا ،د ضداا إلى ا بخىماد بىا الميد يا عمم مارد
ا اً ميد يا م م مً ااى "الاٌمً " فمر م ر فلا

را اس ربي د فالعارٌ مرفا  01ناًمر 2015

م د ا.

 -3نتائجهاا  :فليرى بفصرياد مرن خرة الى اً را اس ربهة ما إلرى برى ما الادارا الالرًح تمرد بمتاررد
مررن مةعلررا عررض الخصررد

فال ررمدل البررق بممررٌ مابم ر ال عررم ،فترريلي مةعلررا العة رردل

ال ررد ى ىاخ ر الفاررى فالعة رردل ررمن الفاررى فٌ د اي،ارريا د ضررداا إلررى عصررفلاد يررى معيفمرردل

خدصا دلفاى من عمم الا ة فامتيي البالممق ففا

العة دل العدما ي.

منهج وأداة الدراسة:

.III
بمً

معب ً الماهب من الًتد ٌ اب د ما بح عم يمق ،فلهيا فبا نن بتفن الى اً ا يمما س ى نن
ً ماهب يمق ،فمبفاً اق ماد العيرفا اسابمد مرا رىى مرن المارداب ،مرد م رم لي دعرم دخبمردً

المرراهب الماد ررا الرريح م ررد ىه يررى ى اً ررا لداًبرري ف"المرراهب اررف ن رريفا البفتمررً فالعم ر الرريح معبمررىه
ال دعم لبالما ناتدًه فبعيميهد ف ًضهد ف دلبدلق الفصف إلى ابد ب فعيد

الى اً ا"

د يمدن ،فغاما،2000 ،

معيفلا عف اللداً مفضرفع

. 33

ف ر البهررً إلررى المرراهب الم رربخىا س ررى مررن ا

رردً إلررى نن لتر مرراهب ررًفه فمبهي رردل ف ررىًال

مع ررىفى ا ررق ال ع ررم فالبيص ررق ،بف ررًض ي ررى ال دع ررم ا رربخىامهد ا ررق ع رردسل معما ررا ،رفان ميم ررا اخبم رردً

ال دعررم لمرراهب ع رري س برربا هًميررا ا ب دهمررا ،رفاامررد ه معررا المفضررفع الرريح معدلارري فاف مبرري اررق البررق
بفًض يى ال دعم بفضم ماهب يى آخً.

ف يمرري اًبةماررد ا رربخىاا المرراهب الفصررفق البعيميررق ،فالرريح معررً

ةارري "ن رريفا مررن ن رردلما البعيم ر

المًبتر ررٌ ير ررى معيفم ر رردل تدامر ررا فى مي ر ررا ر ررن ل ر ررداً نف مفضر ررفع مع ر ررىى ،خر ررة اب ر ررً نف اب ر رًال ٌمام ر ررا
معيفم ررا،فيلي م ررن نار ر العص ررف

ي ررى اب ررد ب يمم ررا ررا بف ررمًاد هًمي ررا مفض ررف ما ف م ررد ما رراا مر ر
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المعهمرردل الفعيمررا ليلررداً ،تمررد ممتررن ا ب رردًه هًميررا لفصر

المفضررفع المرًاى ى اً رربي مررن خررة ماهامررا

يمم ررا ص ررعمعا ،فبص ررفمً الاب ررد ب الب ررق م رربا البفصر ر إلمه ررد ي ررى ن ررتد ً مم ررا مع ررً ممت ررن بف ررمًاد.
د مىال ،ى.ل،

33

ف ررى ا بم ررىاد ي ررى الم رراهب الفص ررفق البعيمي ررق با رري مع رردف امر ر

مدا رردل ى مي ررا ررن الل ررداً الب ررق

مبصىى لى اً بهد اق لًفاهد الًاااا ،رفان تدن مًمى نعمداد بعىمى العة دل من ايه اللداً فاللفااً البق
م ىف إاهد اق هًم البهفً فالامف فممتن فض با ال اهد.

تمررد ا رربخىماد اررق ى اً ررباد ارريه اس رربمدً تررةىا ً م ررما لامر ال مدارردل ،فبعب ررً اس رربمدً الررىلم نف

المً ى اليح مفاي الميد يا ،البرق بير
فم خ

رمن ال دعرم فالم عرفم ،عرى نن مً را م ردًابهد فمعرىى مفضرف دبهد،

ه معا المعيفمدل البق مهي هد ال دعم مرن الم عفم،فبعبرفح اس ربمدً ردى

يرى مامف را مرن

اب ر يا المفبفعررا فالم ييررا ،فاررق ارريا الصررىى ااررى معررق الررىمن مخبرردً مررًى نن" ن ر يا اس رربمدً ماررا نن
بصرردم مررن خررة م رًال ،م بخيصررا مررن الفًضررمدل ،فنن بصررمما اس رربمدً معررى مررن الم اًعر الماهامررا

الهدم ر ر ر ررا ،فالب ر ر ر ررق س ر ر ر ررى م ر ر ر ررن إمة ه ر ر ر ررد اباممرر ر ر ررا التدام ر ر ر ررا ،عب ر ر ر ررى بفص ر ر ر ررياد إل ر ر ر ررى عي ر ر ر ررد

دمخبدً،1999،

. 242

ى ميرر ر ر ررا ".

ف ررى عدفلا ررد ررىً ا مت رردن ا رربخًان الم ر رًال الب ررق م ررن ررةاهد ا عده ررا فًض ررمدل الى اً ررا

فا اد ر ررا اهر ررد ااهة ر ررد مر ررن الى اً ر رردل ال ر ررد يا ر ررن مفضر ررفع الى اً ر ررا فمب م اًبر رري فتر رريلي الٌمر رردً

اس بهة ما ليفاى  ،ف ى نبل اس بمدً اق نً عا معدفً تدآلبق:
 المحور األول  :اى

إلى ام

 المحور الثاني  :اى

إلى معًاا ىًاا إ د ال فاه يى ااى "الاٌمً"،فبضمن  09ن يا.

 -المحااور الثالااث  :اررى

مدادل خصما عف الم عف من.

إلررى البعررً

يررى العة ررا ررمن ا رردهدل بع ررمن صررفً الفاررى فبعفمررٌ

ال فاه يى ٌمدًبي فهيا خىمدبي ،فبضمن  10ن يا.
 المحاااور الراباااع  :ا ررى

لمعًاررا العة ررا ررمن ال ررمدل ا ماد مررا لم ررفلفق الفا ررى رفا ررد ال ر رفاه

يمي،فبضمن اف ابخً  10ن يا.

 .1الشروط السيكومترية(الثبات والصدق) الستبيان الدراسة.
لمد تدال اعبمدسل ا اد ا يى افى ايه الى اً را لم رل اد ما،ايرى برا اس بمردى يرى ع ردا ممرا د برا
يررى معدىلررا "تًفا رردو" البررق بصرري اررق عدلررا ا

"اق ى اً باد ايه با العصف

ررب داا يال اسخب رردً المبعررىى ف به مر معدىلررا "تًفا رردو

يى مما دل م دفما لر 0،63فماي ا بابب نن اس ب مدن د ل.
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نمد صى اس ب مدن امبرًافه مرد من  0،45ف 0.58ارى م ربفى الىسلرا  0،01ف يمري مبضر نن اس رب مدن
صدى .
 ف ى با إ هد الفٌن الماد ا بامما ت
ىا مد

.3

نعمداد

.2

ن ىا

.1

دًال اس ب مدن يى الاعف البدلق:

دً من

مجتمع وعينة الدراسة:

.IV
فمم

مابم ال عم اليح ب ميي الى اً ا فميصى مابم الى اً ا "تدم

الم داىال مفضفع الى اً ا،
المفًىال البق م بهى

د مىال ،ىل،

. 46

تمد ميصى ي نمضد "المابم ابت ً نف مامفع

ال دعم ى اً بهد لبعيم ابد ب الى اً ا ،فمم

ال دعم ى اً بي ،فمبا بعمما الابد ب اممد عى " (

ناًاى نف ابعىام نف

ى العممى ،ى.ل،

ايا المابم الم بهى

112

فاق ى اً باد مبم

اليح مهى

مابم الى اً ا

اق مامفع ال فاه ال اٌ ًمن ليفسما خة الفبً مد من 7ف17ناًم  ،2015فا تدافا ناًاىا ،د ةل نف
مم يق م

دل مفمما ف خدصا،فال اً لصعف ا اليمدا ى اً ا دميا لامم مفًىال مابم ال عم

تدن فاا د يماد استبفد

عىى معىى من المفًىال اق عىفى الف ل فالاهى فا متدادل المبدعا ،فاف مد

معً اق ال عفم اسابمد ما دلعماا ،فاق " دً ن ىى معىفى من المفًىال البق ف

مبعدم معهد

ال دعم م اهامد فم ا من خة ايا البعدم ال مدادل ابفلما المهيف ا ،فم بًه اق ايا العىى نن متفن
مم ة لمابم ال عم اق الخصد

دمعمى،1983 ،

اس بمدى نن
الخصد

. 83

فال مدل البق مفص

ف من نا البعدم ابم

من خةلهد المابم

م الى اً ا فبعيم

ماا تً ال يب عمم ميفا ايا الافع من العمادل

التيق".

ناىااهد ،تدن من الضًفًح

يى اخبمدً م عفم معمن ببفاً امي

البق مًمى ال دعم ى اً بهد فايا الم عفم ىفًه ميفا ً دى ال دعم إلى اًى نف ناًاى آخًمن

ببفاً امها الخصد

المًاى ع هد إلى نن متبم العىى اليح مًاه ال دعم ماد د ،ف ى فص

العماا إلى  35د  ،ف ى بعيً يماد اس بمدى يى ماا ت مً العىى ال اً بصد
فسما "اما " دلمف مما داص الصم

ىى ااًاى

الا ده ال مدعق اق

ايه فمن اها نخًى صً المى الٌماما اادٌ ال عم.

 -1خصائص العينة:
مد نااد ا بمىاد يى

ماا تً ال يب لضًفً نميبهد ه معا مفضفع الى اً ا فالماد الا ًااق فال ًح

لهد ،ايى ماد-تمد ن يفاد -بفٌم اس بمدًال يى  35د  ،مفٌ من ع ا مب مًال ال ن فالااٍ
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فماهيا ال تن ،فالبق بم
ن الخصد

ليت

ن يا المعفً ابف المبعي

دل مدادل ال خصما باًاى العماا فالبق ا بمىل

البدلما:

 1-1الجنس:
ممتن بعىمى ااٍ ماا الى اً ا من خة ال مدادل الفاًى اق اس بمدً تمد مفضعي الاىف البدلق:
الجدول رقم ( :)1م من ااٍ ماا الى اً ا.
الااٍ

البتًاً

الا ا %

يتفً

18

%51.5

إادم

17

%48.5

المامفع

35

%100

ذكور % 51.5
إناث %48.5

اةعرل مرن خرة الارىف ً ررا د 1نن ا ر ا الريتفً مبيدً را مر ا ر ا ا اردم عمرم ي رل ا ر ا %51.5
اق عمن ي ل ا ا ا ادم .%48.5

 -2-1السن:
ممتن بعىمى ن ماا الى اً ا فا ليمعيفمدل الفاًى اق اس بمدً  ،عمم اد ل ن مدً مفًىال العماا
تمد م ماهد الاىف البدلق:
الجدول رقم ( :)2م من الف دل العمًما لعماا الى اً ا.
البتًاً

الا ا %

الف دل
من  25اا

12

%34.5

مد من25ف 50اا

21

%60

مابين25و50سنة %60

نت ًمن 50اا

2

%5.5

أكثرمن50سنة 5.5%

المامفع

35

%100

ن

أقل من 25سنة 34.5%

من خة معهمدل الاىف ً ا د 2مبض لاد نن نغي ما ماا الى اً ا ن مدًاا مد من  25ف 50اا عمم
ىًل ا بها ر  %60نمد اباًاى اليمن بي ن مدًاا ن  25اا ايى ي ل ا بها  %34.5ا بيمهد ا ا
اباًاى اليمن بٌمى ن مدًاا ن  50اا ا ا ىًل ر.%5.5
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.3-1مكان السكن:
الجدول رقم ( :)3م من متدن تن ماا الى اً ا.
البتًاً

الا ا %

متدن ال تن
ماهيا دعيما

27

%77

ماهيا ىاخيما

06

%17.5

ماهيا صعًافما

2

%5.5

المامفع

35

%100

منطقة ساحلية %77
منطقة داخلية %17.5
منطقة صحراوية 5.5%

من خة الاىف ً ا د 3اةعل نن اغيا نارًاى العمارا مرن ماهيرا ردعيما عمرم رىًل ا ر بها ر %77

عمررم بفررف ا ر ا ا ررا ابارًاى الرريمن م ررتافن اررق الماررده الىاخيمررا فال دل ررا ،%17.5نمررد ا ررا ابارًاى الرريمن
م تافن اق الماده الصعًافما ايى ي ل ،%5.5فاق بم

.V

نضع

ا ا.

أساليب معالجة البيانات:
برا إىخرد

ال مداردل ارق العد را اآللرق

ا عصد ما البدلما:

يرى ال ًاردمب ا عصرد قد SPSSمر ا ربخىاا المعدلارا

 هًميا" نلفد تًفا دو" لع دا معدم

اس بهة ما.

 البت اًًال فالا ا الم فما لفص
 اساع اً

ال دل فالصى

ب يا اس ب مدن لعماا الى اً ا

ناًاى ماا الى اً ا.

المعمدًح ليمدٍ باداٍ ناًاى الى اً ا عف مبف هدل مفاايبها اعف مب مًال الى اً ا.

 معدم اسًب ده " مً فن" ليمدٍ العة ا من عض المب مًال.

 اخب دً "ل"  T-TESTسخب دً ة ا اسًب ده من عض المب مًال.
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خالصة الفصل:
با اق ايا الفص البعًض إلى عىفى الى اً ا اق م ربفمدبهد الر ةم " العرىفى المتدامرا ف العرىفى الٌمامرا
فالعىفى المفضف ما " مًف اً دلى اً ا اس بهة ما البرق ا ربخىماد امهرد نىا المةعلرا فالميد يرا تمرد مارد
بعىمررى المرراهب الم رربخىا اررق الى اً ررا فالمبم ر اررق المرراهب الفصررفق دمررا فن رريف ي البعيميررق تفارري مبفاا ر

فه معررا مفضررفع الى اً ررا ،م ر يتررً نىا ام ر المعهمرردل فىفًاررد اررق بعصررم التررا ال رفااً مررن ال مدارردل

فالمعيفمدل عف مب مًال الى اً ا من العي الممىااق الريح ناًمرل امري الى اً را ،لمربا الفصرف إلرى بعىمرى

ن رردلما ن رردلما البعيم ر المعبمررى اررق الى اً ررا ،تمررد بررا البهررً اررق الاٌ مررا ابخمررً مررن ارريا الفص ر إلررى
المابم ر ف ماررا الى اً ررا فتمفمررا اخبمدًاررد فخصررد

ناًاىاررد مررن نا ر البعًم ر

رردلم عف من ف عررى إبمدماررد

ليفص المف فا د ا اً ال الماهاما ليى اً ا اتفن ى مهىاد هًم المًفً إلى الفص ال رداق ليى اً را ارق
يهد الممىااق فالمعافن عًض فبعيم ابد ب الى اً ا.
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الفصل الزابع.............................................................اإلجزاءات التنفيذية للدراسة
مراجع الفصل الرابع:
 -1مخب ر ر رردً ،مع ر ر ررق ال ر ر ررىمن.د .)1999االتجاهاااااااات النظرياااااااة و التطبيقياااااااة فاااااااي منهجياااااااة العماااااااوم
االجتماعية.ده . 1.دباا :ىاً الما فًال الادمعما.

 -2ى العممى ،معمىدى.ل  .البحث العممي في الدراسات اإلعالمية .مصً  :دلا التبا.

 -3م ر ر ر ر ررىال ،معم ر ر ر ر ررى ا ر ر ر ر ر رًااما .دى.ل  .منهجيااااااااااااة البحااااااااااااث العممااااااااااااي-القواعااااااااااااد والمراحاااااااااااال
والتطبيقات.ده. 2.ابًىن :ىاً فا .

 -4يمرردن ً عررق مصررهفى  ،فغاررما

والتطبيق .ابًىن  :ىاً الصفد .

مرردن معمررى.د . 2000مناااهج وأساااليب البحااث العممااي -النظريااة
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الفصل الخامس :عرض ومناقشة نتائج الدراسة.
تمهيد:

.I

عرض ومناقشة نتائج الدراسة :

 .1عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى.
 .2عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية.

 .3عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة.
 .4عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة.

.I
.II

النتائج العامة الدراسة.
االقتراحات والتوصيات.
خالصة الفصل.
خاتمة الدراسة.
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الفصل الخامس.......................................................عرض ومناقشة نتائج الدراسة
تمهيد:
من خالل ىذا الفصل سوف نقوم بعممية عرض ومناقشة نتائج دراستنا وىذه العممية سوف تشمل كافة
النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة ،والتي تشمل كل من الفرضية األولى المتعمقة بدرجة إقبال السوواح عموى
فندق الجزيور  ،الفرضوية الاانيوة المتعمقوة بالعالقوة بوين نشوا ات تنسوين صوور الفنودق وتنفيوز السوواح عموى
زيارتووو و مووم خدماتووو ،والفرضووية الاالاووة المتعمقووة بالعالقووة بووين السوومات اةيجابيووة لمووو في الفنوودق واقبووال

السواح عميو ،نيث أن ىذه العمميوة مون شوانيا أن تسواعدنا عموى الوصوول إلوى أىوم النتوائج واألىوداف التوي
سعت ىذه الدراسة إلى تنقيقيا.
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.I

عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات.

 -1عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى:
"ين ى فندق الجزير بإقبال السواح عميو".

الجدول رقم ( )4يوضح قيم المعالجة اةنصائية الخاصة ببنود الفرضية الجزئية األولى:
العبارات

المعامالت

المتوسط الحسابي

ىوول تفضوول التعاموول مووي فنوودق "الجزيوور " 2,6000

ال نحراف المعياري التباين
,65079

,424

دون غيره من الفنادق ؟
ى وول موق ووي الفن وودق أى ووم أس ووبام تفض وويمك 2,9143

,28403

,081

لو؟
ى وول إقبالوووك عمو ووى فنووودق الجزيو وور بسوووبم 2,1143

,75815

,575

إعجابك باأل باق التي يقدميا؟
ى و وول يع و وود الي و وودو الس و ووبم الو و ورئيس ف و ووي 2,5143

,74247

,551

ىول سومعة فنودق الجزيور جوذبتك لمتعامول 2,1429

,73336

,538

ىو وول ىن و وواك تواف و ووق ب و ووين ج و ووود خ و وودمات 1,8000

,79705

,635

ى و وول تش و ووكل إعالن و ووات الفن و وودق دو ار ف و ووي 2,5429

,78000

,608

ىول تعتمود عموى الوكوالت السويانية عنود 1,6571

,83817

,703

ىوول التصووالت الشخصووية كانووت سووبم 2,8286

,51368

,264

اختيارك لمفندق كوجية سيانية؟
معو ؟

اةيوا المقدمة في الفندق وأسعارىا؟

اختيارك لو؟

اختيارك لمفندق؟

في اختيارك لمفندق؟

المصدر:إعداد ال البين بنا ا عمى مخرجات برنامج (.02.2 )SPSS
نالنو موون خووالل الجوودول الموضووح أعوواله أن أغمبيووة أفوراد عينووة البنووث أقووروا بوانيم يفضوومون التعاموول مووي

فن وودق "الجزي وور " دون غيو وره م وون فن ووادق ولي ووة "جيج وول" األخ ووري ني ووث بمو و المتوسو و النس ووابي،2,60وى ووذا
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الفصل الخامس.......................................................عرض ومناقشة نتائج الدراسة
التفضيل كان بسم موقي الفندق،وىذا ما أكده مع م أفراد عينة البنث نيث بم المتوس النسوابي،2,91
كما أقر غوالبيتيم أن السوبم فوي إقبواليم عموى الفنودق كوان بسوبم األ بواق التوي يقودميا نيوث بمو المتوسو

النس ووابي ،2,11أم ووا فيم ووا يخو و

عام وول الي وودو فق وود أق وور غالبي ووة أفووراد العين ووة بو وان س ووبم اختي ووارىم لفن وودق

"الجزير " كوجية سيانية كان بسبم اليدو الذي يتمتي بو ىذا األخير نيث بم المتوس النسابي،2,51

كمووا أن سوومعة فنوودق الجزيوور ج وذبت مع ميووم إلووى زيووار الفنوودق إذ بم و المتوس و النسووابي ،2,14أمووا فيمووا
يخ

وجود توافوق بوين جوود خودمات اةيووا المقدموة فوي فنودق "الجزيور " وأسوعارىا،فقد أجوام أفوراد عينوة

البنث بانيانا إذ بم المتوس النسابي،1,80كما أكد مع ميم بوانيم يعتمودون عموى إعالنوات الفنودق عنود

اختيووارىم لووو نيووث بم و المتوس و

النسووابي،2,54فووي أن عوودد قميوول موون أف وراد العينووة يقصوودون الوكووالت

السيانية عند قياميم باختيار الفندق نيث بم المتوس النسابي.1,65
كمووا أقوور أغمووبيم أن التصووالت الشخصووية كانووت سووببا فووي اختيووارىم لفنوودق الجزيوور نيووث بم و المتوس و
النسابي 2,82وىذا ما يتوافق مي دراسة "نماني أمينة" التي تتمنور نوول "أاور اةتصوالت التسوويقية فوي
استق ام السواح " والتي رأت أن السوائح ياوق فوي الكمموة المنقولوة التوي يتبادليوا موي العائموة األصودقا أو

نتى الغربا الذين جربوا نفس المنتج أو تعامموا مي نفس المؤسسة.

موون خووالل البيانووات المعروضووة أعوواله نووري أن ىنوواك إقبووال كبيوور عمووى فنوودق "الجزيوور " وذالووك ارجووي إلووى

الموقي الذي يتمتي بو ىذا األخير باةضافة إلى تميزه باليدو والسمعة النسنة وىذه بجانم عوامل أخوري

تعتبور موون عوامول جووذم لمسوائح ممووا جعول العديوود مون السوواح يقبموون عمووى فنودق "الجزيوور "،وىوذا مووا تؤكووده
نتائج دراسة "موساوي مباركة" نول "الخودمات السويانية الفندقيوة وتاايرىوا عموى سوموك المسوتيمك" ،ومنوو

يمكن اعتبار الفرضية األولى قد تنققت.
 -2عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية الثانية:
" توجوود فووروق ذات دللووة إنصووائية بووين نشووا ات تنسووين صووور فنوودق "الجزيوور " وتنفيووز السووائح عمووى
زيارتو و مم خدماتو "
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فوروق ذات دللوة إنصوائية بوين نشوا ات تنسوين صوور فنودق الجزيور
وتنفيز السواح عمى زيارتو و مم خدماتو .استخدمنا معامل الرتبا
وجا ت النتائج كما يوضنيا الجدول التالي :
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"بيرسون" لمتنقق من وجود العالقة

الفصل الخامس.......................................................عرض ومناقشة نتائج الدراسة
الجدددور رقد  )5يماول معاموول بيرسووون ودللتوو اةنصووائية بووين نشووا ات تنسوين صووور فنوودق "الجزيوور "
وتنفيز السواح عمى زيارتو و مم خدماتو.
تنفي ووز السو وواح عم ووى زي ووار فن وودق نش و و ووا ات تنس و و ووين ص و و ووور
"الجزير " و مم خدماتو

فندق "الجزير "

-,122

1

35

35

1

-,122

نشا ات تنسين صور فندق "الجزير "
,485

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

N
تنفيز السواح عمى زيار فندق
"الجزير " و مم خدماتو

Correlation Pearson

,485
35

)Sig. (2-tailed
N

35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نالن و موون خووالل الجوودول رقووم ( )5أن معاموول الرتبووا "بيرسووون" قوود بم و ()-2،،0عنوود مسووتوي الدللووة

 2،25وىووو معاموول ارتبووا غيوور دال بعوود اختبوواره بو و  T-TEST:نيووث بمغووت قيمووة  "Tالمنسوووبة "

( )2،69وقيموة "Tالجدوليوة " ( )،،64ومنوو نستشوف عودم وجوود أي عالقوة بوين المتغيورين المتماموين فوي
نشا ات تنسين صور فندق "الجزير " وتنفيوز السوواح عموى زيارتوو و موم خدماتوو،وأن المتغيورين مسوتقمين

عن بعضيما البعض ومنو ل توجد عالقة بينيا وان وجدت فيي في ندود .٪5
وموون خووالل مووا سووبق ذك وره نالن و بانووو :ليسووت ىنوواك فووروق ذات دللووة إنصووائية بووين نشووا ات تنسووين
صور فندق "الجزير " ووتنفيز السواح عمى زيارتو و مم خدماتو ومنو فإن:
الفرضية الجزئية الاانية غير منققة.
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 -3عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء لفرضية الجزئية الثالثة :
" توجوود فووروق ذات دللووة إنصووائية بووين السوومات اةيجابيووة لمووو في الخوودمات فووي فنوودق "الجزيوور " و إقبووال

السواح عميو"

الجدور رق  )6يمال معامول بيرسوون ودللتوو اةنصوائية بوين السومات اةيجابيوة لموو في فنودق "الجزيور "
واقبال السواح عميو.
إقبال السواح عمى فندق

السمات اةيجابية لمو في

"الجزير "

فندق الجزير
*,548

1

السمات اةيجابية لمو في فندق الجزير

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

,001
35

35

1

**,548

35

N
إقبال السواح عمى فندق "الجزير "
Pearson Correlation

,001

)Sig. (2-tailed

35

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
نالن من خالل الجدول رقم ( )6بان معامل اةرتبوا "بيرسوون" قود بمو ( )2،54وىوو معامول ارتبوا دال

بعد اختباره بووT-TEST:نيث بمغت قيمة  "Tالمنسوبة " ( )8،68وقيمة "Tالجدولية " (،)،،64فنجد أن
القيمة المنسوبة أكبر من القيمة المجدولة،ومنو نستشف وجود عالقة ردية موجبة بين المتغيرين أي بين

السومات اةيجابيوة لموو في فنودق "الجزيور " واقبوال السوواح عميوو وىوذا موا يؤشور عموى أنوو كمموا تكموم مو فوو
الفنوودق مووي السووائح ب ريقووة نسوونة وقوواموا بتمبيووة انتياجاتووو بالسوورعة الالزمووة ،وعووامموه ب ريقووة نسوونة ىووذا
بجانووم امووتالك مووو في الفنوودق لممعمومووات الكافيووة التووي تيووم السووائح مووي تميووزىم بووالم ير الالئووق كممووا أدي
ذالك إلى إنساس السائح بالرانة عند دخولو لمفندق و تفضيمو قضا مد إجازاتو فيو موي رغبتوو فوي إ الوة
تمك المد كما أن السائح سيقوم بدعو أشخا

آخرين لزيار الفندق ،ىذا بجانم اىتمامو بواة ال عموى

جديد ما يقدم الفندق.وىذا ما توصمت إليو دراسة "ناج عبد القادر فوؤاد" التوي تتمنوور نوول "أىميوة الموزيج
الترويجي في ترقية الخدمات السيانية" نيوث توصومت إلوى وجوود عالقوة رديوة بوين عنصور تقوديم الخدموة

من رف المو فين وول الزبون إذ بم معامل الرتبا بيرسون .2،97
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مون خوالل مموا سوبق ذكوره نالنو بوان ىنواك عالقووة ذات دللوة إنصوائية بووين السومات اةيجابيوة لمووو في
الخدمات في فندق الجزير واقبال السواح عميو ومنو فإن:
الفرضية الجزئية الاالاة قد تنققت.
 -4عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة:
تبين لنا من خالل دراستنا الميدانية أن غالبية السوواح يفضومون زيوار فنودق "الجزيور "دون غيوره مون فنوادق

ولية" جيجل" كما أن نشا ات تنسين الصور الذىنية التي يقوم بيا فندق "الجزيور " ل تعتبور عامول منفوز

لمسوواح موون أجوول زيارتووو و مووم خدماتووو والسووبم ربمووا يرجووي إلووى وجووود عواموول أخووري غيوور تمووك النشووا ات
كووالموقي الجغ ارفووي لمفنوودق واليوودو وال ارنووة ،كمووا أن نسوون المعاممووة والبتسووامة والترنيووم الووذي يمقوواه ن وزل

فنوودق "الجزيوور "من وورف مو فيووو قوود سوواىم بشووكل كبيوور فووي إقبووال الس وواح عمووى الفنوودق و فووي ضووو ىووذا
نستخم

.II

أن الفرضية العامة الموسومة ب و وو"تؤار العالقات العامة عمى سموك السائح" قد تنققت.

النتائج العامة الدراسة:

لقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:
 ين ى فندق " الجزير "بإقبال السواح عميو نيث أن أغمم أفراد عينة الدراسة يفضمون التعامل ميفندق "الجزير " دون غيره من فنادق ولية "جيجل" األخري ،وىذا التفضويل يعوود إلوى موقوي الفنودق
من جية واليدو الذي يتمتي بو من جية اانية ىذا باةضافة إلى سمعة الفندق التي جوذبت أغموم

السائنين إليو.

 ليست ىناك فروق ذات دللة إنصائية بين نشا ات تنسين صور فنودق "الجزيور " وزيواد إقبوالالس وواح عميووو و مووم خدماتووو وىووذا ربمووا يعووود عمووى وجووود عواموول ومتغي ورات اخووري منفووز لمس وواح
عمى القيام بسموك اةقبال عمى الفندق غير تمك النشا ات التي يقوم بيا ىذا الخير.

 ىنوواك فووروق ذات دللووة إنصووائية بووين السوومات اةيجابيووة لمووو في فنوودق "الجزيوور " واقبووال السوواحعميووو وذالووك موون خووالل تكمووم مو فووو الفنوودق مووي السووائح ب ريقووة نسوونة وقيوواميم بتمبيووة انتياجاتووو
بالسوورعة الالزمووة معاممتووو ب ريقووة نسوونة ىووذا باةضووافة إلووى امووتالك مووو في الفنوودق لممعمومووات

الكافيووة التووي تيووم السووائح مووي تميووزىم بووالم ير الالئووق ،ىووذا مووا يجعوول السووائح ينووس بال ارنووة عنوود
دخولو لمفندق و يفضل قضا مد إجا ازتوو فيوو موي رغبتوو فوي إ الوة تموك المود كموا يودفي بالسوائح
إلى القيام بدعو أشخا

الفندق.

آخورين لزيوار الفنودق ،ىوذا بجانوم اىتماموو بواة ال عموى جديود مايقودم
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الفصل الخامس.......................................................عرض ومناقشة نتائج الدراسة
.III

االقتراحات والتوصيات:

في ضو النتائج التي توصمنا إلييا من خالل ىذه الدراسة نوصي بما يمي:
 -ضرور إنشا مكتم أو قسم خوا

بالعالقوات العاموة فوي فنودق "الجزيور " واع ائوو المكانوة الالئقوة

التي من خالليا يساىم في صناعة القرار والتخ ي اةستراتيجي.

 ضرور اعتماد فندق "الجزير " عمى بنوث التسويق وخاصة البنوث المتعمقة بسموك السائح. ضرور اسوتخدام تقنيوات أخوري فيموا يتعموق بوالترويج السوياني لمتعريوف بالفنودق والخودمات المقدموةفيووو ونوعيتيووا بالعتم وواد عمووى وس ووائل التوورويج كوواةعالن ،ترقي ووة المبيعووات ع وون ريووق المش وواركة
واعتماد تقنيات وأساليم ندياة تنسجم مي الت ور الذي يشيده العالم المعاصر.

 ضوورور جمووم عمووال متخصصووين فووي مجووال العالقووات العامووة و السوويانة والتسووويق الفنوودقي إلووىفندق "الجزير " أو القيام بتدريم وتكوين العمال الناليين في ىذه المجالت.

 كم ووا نقت وورح عم ووى فن وودق "الجزي وور " اس ووتخدام الوسو وائل التص ووالية المتنوع ووة التقميدي ووة مني ووا والنديا ووةالمالئم ووة لخم ووق ص ووور ذىني ووة إيجابي ووة ومتمي ووز ع وون الفن وودق ل وودي الجمي ووور سو ووا عم ووى المس ووتوي
الداخمي أو الخارجي ،باةعتماد عمى البرامج اةلكترونية ن ار لفعاليتيا وتكاليفيا المنخفضة.
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الفصل الخامس.......................................................عرض ومناقشة نتائج الدراسة
خالصة الفصر:
نخم

من خالل ىذا الفصل أن مرنمة تفري البيانات قد ساعدتنا فوي اةجابوة عموى تسواؤلنا الرئيسوي إذ

تجمى لنا في ىذه المرنمة خالصة ما بدلناه مون جيوود فوي البنوث نيوث تمكنوا مون اةجابوة عون التسواؤلت

الم رونووة فووي إشووكاليتنا ،وىنووا تمكنووا موون إابووات صوونة الفرضوويات المقترنووة س ووا الفرضووية الرئيسووية أو
الفرعية.
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الخـاتمـة
خاتمــــــــــــــــــة:
لقددا لنالمددن ددس نددذه ا اوء د من اددنظ ء داا د

ددق ن المظددو أا ال يدداام ي نيددنس

ددا اج داا عذقددي ندديس

نوءددنت القذقددنت القن ددي اءددما الءددنتس ددس نددذه ءددميط ال ددا عم د م ددنطنت لءدديس الردداوة الناميددي

االءد د نت اايجنني ددي لم دداظاليسيا س ن ددذه ا اوءد د من المظوي ددي ار ددممن لد د أس القذق ددنت القن ددي ث دده الم ددنط
أنانم م.

اال رنل األكثو مجنعي لماراه ل قماب الج نايوياوءم راوة جياة

اددنا اقددا ندديس لمددن ددس نددذه الا اوءددي ال يااميددي لالمددا "الجزي دوة" نااليددي "جيجدده" أس اددنا األنيددو يمق د
ق ن او س طوف الءااح اانا واجع ل ال اقع الجغ او
مه قراا لمقايا س الءااح الواغنيس

قنددنال

لمالما الن ي اقع اءط ايمي "جيجه" االن جقه

ال قوف أكثو عم ال ايمي عدس قدوبي ادنا لد جنمدب ال داا الدن

ي ددع ندده الالمددا اء د ق ه الطينددي د أاءددنط الء دااح ل د القددنا يس ددس االيددنت أنددو نقيدداةيك ن ك ددالت لمددن
يقام ن ن ما "الجزيدوة" اال د لردومنان د

الاواءي ال يااميي أس م نطنت لءيس الراوة الناميي ال

دا يو

أءقنو منءني لمزننتس ا قايم القواض الننري ا ا يو أج زة لايثدي ااكدب ال طداو ال كمالداج ي ننا دن ي
ل د القيددنم ننألع ددنه النيويدديي لددم كددس كقن دده أءنء د

لالددز لمء دااح عم د زيددنوة الالمددا اطمددب نا ن ددهي ك ددن

اردممن لد اجداا عذقدي نديس الءد نت اايجننيدي ل دداظال مدا "الجزيدوة" حااقندنه الءدااح عميدهي ليدث أس كمددم
اظالا الالما ع الءنتس نطويقدي لءدمي اقيدن م ن منيدي ال ينجن ده ننلءدوعي الذز دي ا قن م ده نطويقدي لءدمي

اددنا نجنمددب ا د ذ

دداظال الالمددا لم قما ددنت الكن يددي ال د

الءنتس يلس ننلوالي عما اناله لمالما ا يال ه ق ن

ددم الءددنتس ددع يددزام نددنل ظ و الذت د يجقدده

اة جن از ه يده دع وغن ده د

طنلدي مد ال داة اادنا

ن يا ع ننلءنتس ل القينم ناعاة أ ننص آنويس لزينوة الالما ي انا نجنمب اا ن ه نناطذع عم جايا ن

يقام الالما .

اك ددن اددا قددواف كدده النلدداث االا اوءددنت ال نمددا ددس القواقيدده اال قاقنتي قددا اج مددن رددقاننت عدداة أثمددن

قين من ن نظ الاواءييأنوزان

ي الاقت ال نرصي قمي ال واجع ال نرري

عيمددي كني دوة القدداا د الا اوءددي ال يااميددي مظ د او ال رددنف الم ددنط الءددينل

الرديف قط،يلدنال اق

انا ال جنهي رقاني اع نا

د االيددي "جيجدده" ننل اء يي ردده

دت الا اوءدي االك الدن ننن يدنو عيمدي قنالدي لردنتين دس الءدااح ال قنمديس عمد

مدا

"الجزيوة".
ا د األني ددو موج ددا أس كدداس ا ددنظ الا اوء ددي ال اا ددقي ل ءددي
القذقنت القن ي.
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ددن يي ددس لنم ددنت النلددث القم د د

دد

ي ددااس
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قائمة المراجع:
 -1أب و

نبعووعبد ب و

العزيووز

مصوو(.

)6002

التطب ) األر ن :ار المناهجدللنشرد الت زيع

التسووو

المعاصووور (المبوووا

النظر وووة

-2أب قحفبد ب السالم  )6002هن سة اإلعالن العالقوا العاموة مصور:متتبع م.بعوع اإلشوعا
ال(نيع
-3إمامبدإبراهيم.د  )2621دفن العالقا العامة اإلعالم د  )6 .دمصر:متتبعداألنجل دالمصريع

حووا .د  )2001د سووائ

 -4الب و

بدهنووا

 -5البو

بدهنوا حوا.

اإلتصووا

النام ة اإلستن ريعد :المتتب الجامعي الح يث

فو

الخ مووة اإلجتماع ووة

المجتمعووا

 )6002دالعالقوا العاموة الخ موة االجتماع وة  -أسوس نظر وة مجواال

تطب ق ة-دداإلستن ريع دالمتتب الجامعي الح يث دد

 -6ب و د يلووينبدب يعووع  )2662دالس اسووا الس و اف ة ف و الجزائوور أ رهووا عاوول العوور
ماجستيربجامععدالجزائر

الطا و رسووالعد

 -7البتر بدثامر  )6002االتصاال التس ق ة التر ج  )2 .داألر ن:د ار الحام للنشر الت زيع د د

 -8برنجوويبدأيموون  )6006الخو ما السو اف ة أ رهووا عاوول سووا
محم دب قرةبدب مر اس

المسووت ا رسووالعدماجسووتيربدجامعووعد

 -9بندمرسليبدأحم  )6002دمن اج البفث العام ف عا م اإلعالم االتصا

 )6 .الجزائر :ي اند

الم.ب اتدالجامعيع

 -11البخش انجيبدحم د ب دالحوارس  )6000دالعالقا العامة فو الو
الجامعيع

النام وة.دمصور:دالمتتبوعد

 -11البخش و و و انجيبدحم و و و د ب و و و دالحو و ووارس  )6022دالعالقوووووووا العاموووووووة مووووووون منظووووووو ر الخ موووووووة
االجتماع ة  )2 .مصر:دالمتتبدالجامعيدالح يث د

 -12بضو و وويافبد و و ووا.ف  )6020فعال ووووووة العالقووووووا العامووووووة فوووووو الم سسووووووة الجزائر ووووووة رسو و ووالعد
ماجستيربجامععدمنت ر بدقسن.ينع

 -13الجب ر بد ب دالتريمدراضي  )6002دالعالقا العامة فون بابو اع فو تطو ر الم سسوة نجواح
اإل ارة دبير ت :اردالبحار د

 -14جو ةبدمح(و دأحمو  )6001دالعالقووا العامووة مموواه م ممارسووا د  )4 .داألر ن :اردزهوراند
للنشرد الت زيع د

 -15ج تبدمحم ناصر د  )1998ال عا ة اإلعالن العالقا العامة .األر ن :ار المج ال
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 -16الجم و و ووا دبمحمو و و و د ارس و و وومدب ي و و ووا بخيرتدمعو و و و

استرات ج

 )6002إ ارة العالقوووووووا العاموووووووة المووووووو خ

 )2 .الياهرة:ال اردالمصريعداللبنانيع

 -17جو و ار اتبد بو و دالناص ووردأحمو و بد الش وواميبدلبن ووانده وواتف :)6006دأسوووس العالقوووا العاموووة بووو ن
النظر ة التطب بداألر ن:د اردالياز ر دالعلميعدللنشرد الت زيع

 -18الو و يلميبد بو و دال وور از دمحمو و د  )6002العالقوووا العاموووة الع لموووة د م وواند:د اردجزيو ورةدللنش وورد
الت زيع

 -19ال يلميبدمحم د ب دالور از
للنشرد الت زيع د

 -21لي بد.ضي
الت زيع

 )6002دالعالقا العاموة فو التطب و د  )2 .األر ن:د اردالجريورد

 )6002االتصا مماه مه ،نظر اته ،سائاه

 )2 .الياهرة :ار ال(جر لنشر

 -21قنو و و نيبدباي و ووع  )6001دأ ووووور العالقوووووا العاموووووة عاووووول سوووووا
ماجيستربجامععدمحم دب قرةبدب مر اس د

المسوووووت ا الن وووووائ رس و ووالعد

 -22زهرانبدهنا حام  )6004ال قافة الس اف ة برامج تنم ت ا  )2 .مصر :الم التتاب
 -23زي انبد ب دالباقي  )2694ق اع البفث االجتماع  .مصرد:متتبعدالياهرة د

 -24زتيدمحم بدهاشوم  )2662دالعالقا العامة المماه م األسوس العام وة الت يوت:م.بعوعدااتد
السالس

 -25الز بيبد ليد.الح د  )6006اإلعالن المعا .د مان:د اردالياز ر دالعلميعدللنشرد الت زيع د

 -26حجاببدمحم دمنيربد )6009داالتصا المعا لاعالقا العامة )2 .د مصر:د اردال(جردللنشرد
الت زيع

 -27حجاببدمحم دمنير  )6006داإلعالم الس اف مصر :اردال(جردللنشرد الت زيع دد
 -28حجاببدمحم دمنير ت) دالمعجم اإلعالم دمصر:د اردال(جردللنشرد الت زيع د د

 -29حجاببدمحم دمنير  )6009دالعالقا العامة ف الم سسا الف ة مصور:د اردال(جوردللنشورد
الت زيع

 -31حج و و وواببدمحمو و و و دمني و و ووربد د هب و و وويبدس و و ووحردمحمو و و و
العامة.مصر :اردال(تردللنشرد الت زيع

ت) .الموووووووو اخ األساسوووووووو ة لاعالقووووووووا

 -31حمووانيبدأمينووع  )6026أ وور اإلتصوواال التس و ق ة اإللنتر ن ووة عاوول اسووتقطا الس و اح رسووالعد
ماجستيربجامععدالجزائر د د

 -32الح ي بدإبراهيم إسما ي
للنشرد الت زيع

 -33حسنبدت .ي

 )6020دإ ارة التس

الس اف

 )2 .األر ن :ارداإل صاردالعلميد

 )2616دالعالقا العامة دمصر:دم.بععد اردالمعر.ع
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 -34تم شبددم ار  )6001دالعالقا العامة با ارة األمة رسالعدماجستيربجامععدالجزائر

 -35ال.وائيبدحميو  )6002دأصو
الت زيع د

. -36لعووتدبإب وراهيمدل(.ووي
النشرد الت زيع دد

صوناعة السو افة د )2 .د األر ن:دمؤسسوع الو ار

ت) دأسووال

للنشور

أ ا البفووث االجتموواع دمصوور:د اردغريووبدلل.با ووعد

 -37تام دأسامعبد الصير .محم  )2006دإ ارة العالقا العاموةد البحورين :مؤسسوع لو ر العالميوع
للشؤ ن الجامعيع

 -38تاسرب نصر المنص ر  )6002سا
للنشر الت زيع

المست ا " م خ اإلعالن  )2 .األر ن:د ار الحام

 -39ترميعبإبراهيم  )6002العالقا العامة ف الم سسة الس اف ة الجزائر ة رسالعدماجستيربجامععد
الجزائر د

 -41تشكبدمحم بهجت.د  )1998دالعالقا العامة الخ مة االجتماع ة مصور :المتتوب الجوامعي
الح يث

 -41المؤانب محم صالح  )2669سا

 -42المؤانبدمحم صالح  )6006مبا

المست ا
التس

األر ن :ار الثيا.ع للنشر الت زيع
داألر ن:د اردالثيا.عدللنشرد الت زيعد

 -43مهو و ليبدمحمو و دمحمو و  )6002 .داالتصوووا فووو الخ موووة االجتماع وووة دمص وور:المتتبدالج ووامعيد
الح يث دد

 -44م سووا بدمبارتووع  )6026الخ و ما الس و اف ة المن ق ووة أ رهووا عاوول سووا
ماجستيربجامععدتلمسان

 -45محم بدأحم

المسووت ا رسووالعد

ب ال(تواح )1997 .دالعالقا العامة ف الم سسا االجتماع ة -أسس مبا

د

 )6 .مصر :المتتب العلمي للتمبي تر النشرد الت زيع

 -46محمو و دبزي وواندمحمو و  )2612مووون ج البفوووث العامووو

الجامعيعد د د

تقن اتوووه دالج ازئ وور:د يو و اندالم.ب وواتد

 -47محم مص (.بدأحم  )1999الخ ما اإلجتماع ة فو مجوا العالقوا العاموة مصور :ار
المعر.ع الجامعيع

 -48محم بد ب دال(تاحدمحم  )6009دالعالقا العامة بمنظما الخ مة االجتماع ة مصور:المتتوبد
الجامعيدالح يث

 -49محمو و و و و و و و دص و و و و و و ووبحيبد بو و و و و و و و دالحت و و و و و و وويمبد الو و و و و و و و يببدأحمو و و و و و و و دحمو و و و و و و و
الس افة  )6 .الياهرة:متتبعداإلنجل دالمصريع د
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 .)2661سوا
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 -52المنصو ربدتاسور نصور  )6002سوا

المسوت ا ( الممواه م

 )2004دالعالقوووا

االسوترات ج ا

) )6 .

المسوت ا " مو خ اإلعوالن "  )2 .األر ن:د ار

الحام للنشر الت زيع د
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االجتماع ة مصر :اردالمعر.عدالجامعيع دد

 -54الملتوا ب موردجو ابرة
للنشر

الت زيع
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الت زيع د
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ت) السا
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-66
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 -78الص يييبدسل ىد ثمانبد دالب

عما ة اقع ة

بدهنا دحا.

أسووووووس عام ووووووة تجووووووار
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اإلستن ريع:دالمتتبدالجامعيدالح يث
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التطب
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الملحق رقم ()10
و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة محمد الصديق بن يحي  -جيجل
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
قسم عمم االجتماع

استمارة بحث حول

أثر العالقات العامة على سلوك
السائح
دراسة ميدانية لفندق الجزيرة بمدينة جيجل

ىذه البيانات سرية وال تستخدم إال ألغراض عممية
مالحظة :يرجى وضع عالمة (×) في الخانة المناسبة وشك ار عمى تعاونكم
السنة الجامعة 2015/2014

 631-

المحور األول:البيانات الشخصية:
 -1الجنس:
-2السن:

أنثى

ذكر
أقل من25سنة

أقل من 55سنة

-3مكان السكن :منطقة ساحمية

من 55سنة فما فوق
منطقة صحراوية

منطقة داخمية

المحور الثاني:درجة إقبال السواح على فندق "الجزيرة".
 -1ىل تفضل التعامل مع فندق "الجزيرة "دون غيره من الفنادق ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -2ىل موقع الفندق أىم أسباب تفضيمك لو ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -3ىل إقبالك عمى فندق "الجزيرة " بسبب إعجابك باألطباق التي يقدميا ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -4ىل يعد اليدوء السبب الرئيس في اختيارك لمفندق كوجية سياحية؟
دائما

أبدا

أحيانا

-5ىل سمعة فندق "الجزيرة " جذبتك لمتعامل معو؟
دائما

أبدا

أحيانا

-6ىل ىناك توافق بين جودة خدمات اإليواء المقدمة في الفندق وأسعارىا؟
دائما

أبدا

أحيانا

-7ىل تشكل إعالنات الفندق دو ار في اختيارك لو؟
دائما

أبدا

أحيانا

 631-

 -8ىل تعتمد عمى الوكاالت السياحية عند اختيارك لمفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

-59ىل االتصاالت الشخصية كانت سبب في اختيارك لمفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

المحور الثالث  :العالقة بين نشاااات ححساين صاورة القنادق وححقياز الساواح علاى زيارحا
والب خدماح .
-15ىل يوفر فندق" الجزيرة" خدماتو بأشكال مختمفة لتتناسب مع احتياجات الزبائن؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -11ىل تستفيد من العروض الخاصة التي يقدميا الفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -12ىل تشعر بالرضى بعد اختيارك لمفندق ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -13ىل يقدم الفندق خدماتو بأسعار منافسة لمسوق؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -14ىل تجد راحتك في فندق" الجزيرة" ؟
دائما

أبدا

أحيانا

-15

ىل يعمل الفندق توفير اجيزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي؟

دائما

أبدا

أحيانا

 631-

 -16ىل تشعر بالوالء(اإلنتماء) لمفندق ؟
دائما

أبدا

أحيانا

-17ىل يبدو لك فندق "الجزيرة" أحسن من فنادق والية "جيجل" األخرى ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -18ىل جذب اىتمامك قيام الفندق باألعمال الخيرية ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -19ىل ستكرر زيارة الفندق إذا أتيحت لك فرصة أخرى ؟
دائما

أبدا

أحيانا

المحور الرابع:العالقة بين السمات اإليجابية لموظقي القندق واقبال السواح علي .
 -25ىل يتكمم معك موظفو الفندق بطريقة حسنة ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -21ىل تحس بالراحة عند دخولك لفندق " الجزيرة " ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -22ىل يقوم موظفو الفندق بتمبية احتياجاتك بالسرعة االزمة؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -23ىل تفضل قضاء إجازتك في فندق "الجزيرة"؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -24ىل يحسن موظفو الفندق التعامل مع السياح ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 631-

 -25ىل ستقوم بدعوة أشخاص آخرين لزيارة الفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

-26ىل يمتمك موظفو الفندق لممعمومات الكافية ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -27ىل تشعر بالرغبة في إطالة مدة إقامتك في الفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -28ىل يتميز موظفو فندق "الجزيرة" بالمظير الالئق ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -29ىل تيتم باإلطالع بجديد ما يقدمو الفندق؟
دائما

أبدا

أحيانا

 641-

الممحق رقم ( :)20يمثل الهيكل التنظيمي لفندق الجزيرة.
المدير العام

قسم المالية والمحاسبة

قسم الشراء

قسم اإلشراف الداخلي

قسم اإلطعام

قسم االستقبال والحجز

المطعم
المصدر :وثائق فندق الجزيرة لوالية جيجل سنة .2015
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الكافيتيريا

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى إبراز واقع تأثير العالقاات العاةاة عماى ساموس الساالف بال ااادا الةزالرياة
ةااع د ااد فااادا رالةزياار ر بوليااة رةيةاالر اةوذةااا وعميا ااطمقاات د ارسااتاا هااذه فا ةحاولااة لإلةابااة عمااى
التساؤل الرليس التال :
 هل تؤثر العالقات العاةة عمى سموس السالف؟
وقااد اااادرت تحاات هااذا التساااؤل الرليسا ثااال ،تساااؤلت فرعيااة تةحااورت حااول درةااة إقبااال الساوا عمااى
فا اادا رالةزي اار ر واش اااطات تحس ااين د ااور فا اادا رالةزير روعالقتا ااا بتح ي ااز السا اوا عم ااى زيارتا ا وطما ا
دةات وعالق ااة الس ااةات اةيةابي ااة لة ااوظ

فا اادا رالةزير ربيقب ااال السا اوا عميا ا

الدراسة وا تبار فرضاياتاا فا الةيادان قةااا باسات دام الةاااف الودا

ولمود ااول إل ااى ده اادا

التحميما الاذ يك ال لااا ةةاع دكبار

قدر ةن البيااات الالزةة بغرض تحميماا وت سيرها لةعرفة الواقع وقد اعتةداا عماى الساتةار كاأدا رليساية
وةات لعياة كر ثمف قدرت ب ا ا 53ة رد .
ولقد سةحت لاا الةعطيات الت تحدماا عميااا ةان ةيادان الد ارساة بعاد ةعالةتااا وتحميمااا التودال إلاى
اتيةة دن هااس إقبال ةعتبر ةن طر السوا عمى فاادا رالةزيار ر كةاا داا ليسات هاااس فاروا ذات دللاة
إحدااالية بااين اشاااطات تحسااين الدااور الذهايااة التا يقااوم باااا فااادا رالةزياار ر وتح يااز الساوا عمااى زيااار
ال ادا وطم
لةاوظ

دةات

هذا وقد تودماا إلى دا توةاد فاروا دات دللاة إحداالية باين الساةات اةيةابياة

فااادا رالةزيار ر وزياااد إقباال الساوا عميا

بالس اارعة الالزة ااة إل ااى ةااا ا

اة ااتالس ة ااوظ

ةان ااالل الةعاةماة الحساااة وتمبياة احتياةااات الساوا

ال ا اادا لمةعموة ااات الكافي ااة التا ا تا اام الس ااالف ة ااع تةي اازهم

بالةظار الاللا كل هذه الةتغيرات تدفع السالف إلى ااتاات سموس اةقبال عمى ال ادا.

Summary of the study:
This study aimed in general to highlight the reality of the impact of public
relations on the behavior of the tourists in Algerian hotels with heed the hotel
"ALJAZIRA " in "Jijel" like a model, and we had started our this study in an
attempt to answer the the main following question:
 Do public relations affects on the behavior of the tourist?
This main question falls under it three sub-questions, which focused on the
degree of tourists arrival to hotel "ALJAZIRA ", and the activities of improve
the image of hotel " ALJAZIRA " and its relationship with the motivation of
tourists to visit it and requested his services, in addition of the relationship
between positive features of the staff of Hotel " ALJAZIRA" , and the raise of
tourists arrival to it ,
In order to access Objectives of the study and test hypotheses of it in the field ,
we used the descriptive analytical method , which ensures us to gather as much
of necessary data for analysis and interpretation to know the reality, and we
have adopted the form as a key tool to gathering it from 35 single of snowball
sample.
After we processed and analyzed the data that we have acquired from the field
of study, we arrive at there is a considerable arrival of tourists to the
hotel " ALJAZIRA ", also that there is no differences with statistical significant
between the activities of improving the mental image of the hotel " ALJAZIRA"
and the motivation of the tourists to visit it and request his service, this and we
deduce that there is differences with statistical significant between the positive
features of the staff of the Hotel " ALJAZIRA " and the increase of tourists
arrival to it, through the good treatment, and meet the needs of tourists with the
necessary speed ,as well as owning the hotel staff adequate information which
interest the tourists, with appear in the proper manner, all of these variables
make the tourist visit the hotel.

