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اإلهــــــداء
أهدي هذا العمل الي الغالي األب الحنون الذي وقف بجانبي
بدعمه الروحي والمعنوي
أ

إلي الحبيبة  ،الغالية ست الكل التي منحتني كل االهتمام
والجهد في إتمام هذا العمل
أختي الحبيبة التي دعمتني ماديا ومعنويا إلتمام هذه الرسالة
زوجي المقدر الذي دعمني بكل ما يملك ولم يبخل عني
بشيء إلتمام هذا العمل
أسرة جامعة الرباط الوطني خاصة كلية االعالم وكل من
يعمل بها .

الشكــــر والتقديـــر

الشكر والتقدير إلدارة جامعة الرباط الوطين اليت قدمت يل هذه
الفرصة لنيل هذه الدرجة العلمية ،وأخص بالشكر إدارة كلية االعالم اليت
قدمت لنا كوكبة نرية من األساتذة ومل يبخلوا يوما علينا يف تقدمي كل ما
يعلي ويرفع من شأننا العلمي أخصهم بالشكر والتقدير مجيعا ،كما ال يفوتين
ب

ان أشكر كل موظفي كلية االعالم وكذلك العاملني هبا ،وشكري وتقديري
أيضا ايل مكتبة جامعة الرباط الوطين ومكتبة كلية اإلعالم جامعة أمدرمان
اإلسالمية ومكتبة كلية علوم االتصال – جامعة السودان.
وأخص بالشكر أيضا وزارة السياحة االحتادية – والية اخلرطوم
وموظفيها وإدارة املكتبة هبا الذين قدموا يل كل املعلومات الكافية اليت
ساعدتين يف إمتام هذا العمل.
وافر شكري وتقديري للدكتور حممد عوض حممد الذي قدم يل كل
الدعم والتوجيه ومل يبخل على بأي معلومة بل كان دائما يعطي كل ما ميلك
من معلومات ،لك مين كل الشكر والتقدير واالحرتام.

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث الي الوقوف علي دور العالقات العامة في تنشيط السياحة

بالسودان والتعرف علي المفهوم العلمي للعالقات العامة ومدي تطبيقه في و ازرة السياحة

االتحادية وبيان الوسائل واألساليب المستخدمة في عملية االتصال ومعرفة المشاكل

والصعوبات التي تواجه إدارة العالقات العامة بالو ازرة وايجاد الحلول التي قد تسهم في زيادة

ج

دور إدارة العالقات العامة مما يترتب عليه تقديم خدمات أفضل للجمهور الداخلي والخارجي

وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الو ازرة.

يتمثل االطار المكاني للدراسة في و ازرة السياحة االتحادية – والية الخرطوم ،أما

اإلطار الزماني للدراسة كان في الفترة من (يناير  2015ــــــــــــــــــ ديسمبر . ) 2016

يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية حيث اعتمد علي عدد من األدوات البحثية وهي
االستبيان والمقابلة والمالحظة ويتمثل مجتمع البحث في العاملين بو ازرة السياحة االتحادية

وقد قامت الباحثة بأخذ عينة عشوائية قوامها  %50من المجتمع الكلي إعتمادا علي أسلوب

مسح أساليب الممارسة للتعرف علي أراءهم .
وكشفت هذه الدراسة عن نتائج أهمها :

• أن قسم العالقات العامة بو ازرة السياحة تسعي الي تحقيق الهدف األسمي وهو
االنسجام والتوافق بين العاملين واقامة عالقات مع المؤسسات النظيرة وتنمية الكوادر
البشرية داخل الو ازرة .

• يسعي قسم العالقات العامة من خالل التدريب العلمي للعاملين بالتنسيق مع اإلدارة

العليا في الو ازرة لتحقيق جملة من المقاصد أهمها تنمية الكوادر البشرية وتحفيز

العاملين علي األداء ومواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية  ،باإلضافة الي تنمية

مهارات العاملين وزيادة معلوماتهم وصقل قدراتهم وأخي ار العمل علي تهيئة الموظفين

التباع أساليب جديدة ومتطورة في أداء االعمال .

• من الواضح أن معظم العاملين بو ازرة السياحة االتحادية راضين الي حد ما عن األداء
والخدمات التي يقوم بها قسم العالقات العامة وربما يرجع ذلك الي قصور فهم

القائمين علي أمر المؤسسة بدور العالقات العامة وحصر أدائها في مهام بسيطة مثل

القيام بإجراءات سفر القيادات بالو ازرة ،واستقبال ضيوف الو ازرة وغيرها من المهام .

وبناء علي نتائج هذه الدراسة أوصت الدراسة بإنشاء إدارة متكاملة ومنفصلة لقسم

العالقات العامة وذلك للقيام بمهام العالقات العامة المتعددة مع إعطائها كافة
الصالحيات واسناد ادارتها الي متخصصين وخبراء وان يكون هناك مستشار لإلدارة لدي

مدير عام و ازرة السياحة االتحادية بضرورة استيعاب المختصين في مجال العالقات
العامة لضمان الممارسة العلمية السليمة للعالقات العامة وخاصة وان الخدمة المقدمة في
د

مؤس سة مهمة تخدم اقتصاد ومصالح الدولة وااللتزام بالدعم المادي والتمويل لتنفيذ أنشطة

. وبرامج العالقات العامة

Abstract:
This research addresses the issue of public relations towards refreshing tourism
in Sudan; it aims to identify the scientific concept of public relations and figure
out the extent at which it is applied on the federal ministry of tourism as well as
explaining the means and methods adopted in the process of communication and,
besides investigating the problems and obstacles that face the administration of
public relation, furthermore, finding solutions that could contribute to increase
ه

the role played by public relations, subsequently, better services would be
presented for internal and external audiences and a positive mental view would
be built on their minds.
The study made on the Federal ministry of Tourism – Khartoum State, The study
took time between (January 2015 – December 2016).
The researcher adopted the descriptive approach and depended on many research
tools such as questionnaire, interview and notice; the study sample presented by
employees in the federal ministry of tourism. The researcher chose a random
sample that reached 50% of the total employee's number by adopting survey
methodology to figure out their points of view.
The study reached many results; the most important are:
• The general administration of public relations in the ministry of tourism
willing to achieve the highest goal which is harmony and agreement between
employees in addition to make good relationship with counterpart institutions
as well as developing cadres' capabilities in the ministry.
• Throughout the scientific training of the employees coordinately with the
highest administration in the ministry, the department of public relations is
trying to achieve many goals; the most important are the development of
human resources, motivating employees to enhance their performance and
follow up latest technological evolutions in the field; besides improving their
skills and increasing their information so as to make them ready for the
adoption of advanced new styles in terms of business performance.
• It is obvious that most of the employees in the federal ministry of tourism are
satisfied somehow about the performance and services provided by the
department of public relations; this might be due to managers misconception
of the role of public relations and the distriction of its performance in simple
tasks such as making traveling procedures of leaders in the ministry,
receiving the gust of the ministries and so on.
According to the results obtained, the study presents many recommendations
such as constructing an integrated administration beside separated ones for the
department of public relations so as to execute multiple missions by giving it all
right reserved and appoint experts and specialized cadres to be in charge.
Moreover, there must be a counselor of administration for the general manager
of the federal ministry of tourism; the necessity of absorbing those who are
specialized in the field of public relations in order to guarantee safe scientific
practice of public relations; as it serves an essential institution in the country in
و

terms of economic and public interests, the country must commit to the financial
support and funding of the activities and programs of public relations.
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الفصل األول :
اإلطار المنهجي للدراسة

ط

المقــدمــة

تعتبر العالقات العامة أحد مجاالت اإلدارة التي ظهرت وحققت قبوال متزايدا خالل

النصف األخير من القرن العشرين ويرجع ذلك إلي تعاظم أهمية الرأي العام وكسب ثقة وتأييد

الجمهور في نجاح اي منظمة بصرف النظر عن نوع نشاطها  ،كما يرجع ذلك الي نمو

شعور االدارة بمسؤلياتها اإلجتماعية وضرورة أخذ وجهة نظر العامة كمتغير رئيسي مؤثر
()1

عند إتخاذ ق ارراتها

وتعتبر صناعة السياحة و السفر من أكبر الصناعات التي بدأت تتطور و تنمو بشكل

ملحوظ في بداية القرن  21م ،حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن ثالث صناعات سوف تقود
االقتصاد العالمي هي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وكذلك السفر والسياحة

()2

ال شك السياحة نشاط ذو أهمية كبيرة و آثارها مباشرة على التنمية في جميع الميادين ،و

لها الكثير من األبعاد االجتماعية  ،الثقافية  ،السياسية و النفسية التي تؤثر فيها و تتأثر بها

فهي تؤدي دو ار هاما في االقتصاد العالمي ،نظ ار لما تحققه المبادالت السياحية من نتائج
ايجابية .بحيث تظهر السياحة كأول قطاع بديل عن المحروقات حسب تقديرات المنظمة
)(3

العالمية للسياحة

وكان لظهور تكنولوجيا االتصال الحديث وتطورها السريع تأثيرات هائلة في كافه المجاالت
وبصفه خاصة في مجال السياحه ولذلك تعد

وسائل االتصال الحديثه احد الوسائل

االساسيه لنشر المعرفه والثقافه السياحيه لدي الجمهور الداخلي والخارجي وذلك من خالل
المعلومات التي تنشر عن االثار والمعالم السياحية وعن اوجه الجذب واالستثمار .

واهم مايميز السياحة الحديثة هو نموها المتزايد والذي انعكس علي النمو االقتصادي

القومي وتأثيره علي كافة افراد المجتمع  ،ولذلك بدء التخصص في دراستها واالهتمام

بالتسويق والترويج لها  ،وذلك برصد الميزانيات الكبيرة لتهيئة البيئة االساسيه لها ،وغير ذلك

()1محمد فريد الصحن  ،العالقات العامة ،المبادئ والتطبيق  ،ط ، 1الدار الجامعية للطباعة والنشر  ، 2003/2004 ،ص ـ 13

( )2الصديق القمر ،أهمية القطاع السياحي في االقتصاد الوطني  ،رسالة ماجستير منشورة عبر االنترنت  ،الجزائر ، 2011
WWW.ALG17.COM

( )3الرسالة نفسها

1

الكثير الذي جاء نتيجة ادراك شامل ألهمية السياحه وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية
)(1

والثقافية علي المستويين الداخلي والخارجي

ومن اجل النهوض بالسياحة والمضي بها الي أفاق ارحب البد من توفر مكونات المزيج
التسويقي ذات التأثير المباشر في العملية السياحية مثل  :االعالن –البيع الشخصي –

تنشيط المبيعات – التسويق المباشر – العالقات العامة .حيث تعتبر هذه األخيرة طرفا
أساسيا في بلورة صورة المؤسسة السياحية ،و بالتالي صورة السياحة في السودان.

()1حامد سليمان حامد  ،دور التلفزيون في الترويج السياحي في السودان  ، ،رسالة ماجستير ،غير منشورة الخرطوم  :جامعة امدرمان
االسالمية’ كلية االعالم 2011،م

2

مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة الدراسة إنه ورغم االعتراف الرسمي من قبل الدولة بأهمية االعالم بصفة

عامة والعالقات العامة بصفة خاصة  ،إال أن معظم أجهزة العالقات العامة بالمؤسسات لم

تبلغ مستوي الفهم المطلوب في وظيفة العالقات العامة  ،ومازال فهمهم لهده الوظيفة محدود
وال تتبع الطرق العلمية في التطبيق إال ما ندر والدليل علي دلك في كثير من المؤسسات

يعين لها كادر غير متخصص بالمجال وال مؤهل حيث ينظر اليها بأنها وظيفة هامشية يمكن
أن يقوم بها أو يؤديها أي كادر غير متخصص في مجال العالقات العامة .

مما سبق كانت هده النواة للمشكلة البحثية التي من خاللها تحاول الباحثة التعرف الي

اي مدي استطاعت العالقات العامة بو ازرة السياحة االتحادية أن تؤدي دو ار مهما في تنشيط
السياحة بالسودان .

تســاؤالت الدراسة :
 -1ما األنشطة االتصالية التي تقوم بها ادارة العالقات العامة بو ازرة السياحة االتحادية في

تنشيط السياحة بالسودان ؟

 -2ما الوسائل التي تستخدمها ادارة العالقات العامة بالو ازرة لممارسة عملها في تنشيط
السياحة بالسودان ؟

 -3هل الميزانية التي تخصصها الو ازرة
وانشطتها ؟

إلدارة العالقات العامة كافية لممارسة عملها

 -4هل الكوادر التي تعمل بإدارة العالقات العامة بالو ازرة مؤهلة ومدربة ؟
 -5ما الصعوبات التي تواجه العاملين بإدارة العالقات العامة بالو ازرة ؟
 -6ما المقترحات والحلول لتطوير ادارة العالقات العامة بالو ازرة ؟

رابــعا  :أهـــــداف الدراسة :

-1

التعرف علي األنشطة االتصالية التي تقوم بها ادارة العالقات العامة بو ازرة السياحة

في تنشيط السياحة بالسودان.
3

 -2التعرف علي الوسائل التي تستخدمها ادارة العالقات العامة بالو ازرة لممارسة عملها

في تنشيط السياحة بالسودان.

 -3معرفة ميزانية إدارة العالقات العامة بالو ازرة لممارسة عملها وانشطتها .
 -4التعرف علي الكوادر التي تعمل بإدارة العالقات العامة بالو ازرة من حيث التدريب
والتأهيل .

 -5التعرف علي الصعوبات التي تواجه العاملين بادراة العالقات العامة بالو ازرة.

-6

إيجاد المقترحات والحلول للمساهمة في تطوير ادارة العالقات بالو ازرة .

أهميـــــة الدراســــة :
تكمن أهمية هذا الموضوع في أهمية القطاع السياحي كمصدر من مصادر الدخل القومي ،
وأحد المصادر القوية في زيادة االقتصاد الوطني .

وتأتي أهميه هذه الدراسة تزامنا مع توجه الدولة في تشجيع االستثمار في مجال السياحة
والتسويق والترويج للسياحة في السودان داخليا وخارجيا .

وتساهم العالقات العامة في كسب ثقة الجماهير الداخلية والخارجية للمؤسسة في خلق وتدعيم

صورتها المؤسساتية  ،كما أنها تعبر عن مجموعة من العالقات االجتماعية المتناسقة

والناتجة عن العملية االتصالية داخل وخارج المؤسسة .

منهــج الدراســـة :

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي و يرجع ذلك لكون هذا المنهج يتناسب مع بحوث

العالقات العامة ،حيث أن هناك حاجة إلى التعرف على خصائص جماهير المؤسسة و جمع
المعلومات و الحقائق حول آرائهم و تحليلها بطريقة علمية و بأكبر قدر ممكن من الدقة.

4

أدوات جمــع البيانــــات :

 /1االستبيان Questionnaire
يعد أحد وسائل جمع المعلومات  ،ويعرف بأنه مجموعة من األسئلة يتم اإلجابة عليها من

قبل المبحوثين بدون مساعدة الباحث  ،أو يقوم مقامه سواء في فهم األسئلة أو تسجيل
)(1

اإلجابة عليها

 /2المالحظة Observation :
يقصد بها في مجال البحث العلمي المشاهدة العلمية الدقيقة لظاهرة من الظواهر  ،وذلك
)(2

بهدف معرفة صفاتها وخواصها والعوامل الداخلة فيها

وتعتبر المالحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات التي تسهم إسهاما أساسيا في البحث
الوصفي  ،باإلضافة الي إنها منهجية تؤدي إلي الكشف عن دقائق الظواهر المدروسة وعن
)(3

العالقات بين كل عنصر من هذه العناصر

/3

المقابلـــــة العلميــــة  :وهي أيضا من األدوات المهمة في جمع المعلومات والبيانات

ويقوم فيها الباحث بطرح تساؤالته من خالل حوار لفظي  ،وتعرف بأنها تفاعل لفظي وجها

لوجه بين الباحث والمبحوث للحصول علي المعلومات واآلراء التي تعبر عن االتجاهات
ووجهات النظر

()4

ثامنـا  :مجتـــمع البحــث :

يعرف مجتمع البحث بأنه جميع الوحدات التي ترغب الباحثه بدراستها وهي تشمل جميع
العاملين بو ازرة السياحة اإلتحادية .

( )1جبر حميد العناني  ،طرق البحث اإلجتماعي  ،ط ، 1القاهرة  :دار الكتب للطباعة والنشر 1991 ،م  ،صـ ـ ـ.94

()2عاطف عدلي العبد  ،تصميم وتنفيذ إستطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم  ،األسس النظرية والنماذج التطبيقية  ،ط ، 3القاهرة  :دار الفكر
العربي 2002،م  ،ص ـ. 145

( )3

رجاء وحيد دويدي  ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية  ،ط ، 1دمشق ،دار الفكر ،بيروت  :دار الفكر للكتاب المعاصر ،

( )4

محمد عبد الحميد  ،البحث العلمي في الدراسات االعالمية  ،القاهرة  ،عالم الكتب  ،2004 ،ص ـ.403

2000م  ،ص ـ18
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تاسعا  :المفاهيم والمصطلحات :

دور  ) Roleلغة  :مصدر الفعل دار ) وهي تعني مهمة أو وظيقة " ومعني دور في
الصحاح في اللغه الدار مؤنثة وانما قال اهلل تعالي "ولنعم دار المتقين

()1

.

إصطالحا  :يشير الي معايير السلوك او القواعد التي تحكم وضعا معينا من البناء
االجتماعي

()2

إجرائيا  :تقصد الباحثة بالدور الوظيفة التي تقوم بها العالقات العامة من خالل إستخدامها

لوسائل اإلعالم المختلفة في أنشطتها وبرامجها لتنشيط السياحة داخل وخارج السودان .

تنشيط ) لغة (  :مصدر (نشط)  ،والنشاط ضد الكسل ويكون في االنسان والدابة  ،ونشط

المعلم تالميذه بعث فيهم النشاط والحيوية

()3

)(4

إصطالحا  :تعني عملية التحفيز والبحث علي فعل شئ وتحريكه والمشاركة فيه

ويقصد به اعالميا هو كافة األنشطة الترويجية واألساليب اإلقناعية التي تساعد علي زيادة
)(5

أعداد السائحين الفعليين والمرتقبين من داخل الدولة او خارجها علي السواء

اجرائيـا  :تقصد به الباحثة تنشيط او تحريك العالقات العامة للسياحه بكل مقوماتها
)(6

وتعريف الجمهور بها السياحة  ) :لغة(  :تعني التنقل من مكان الخر

اصطالحا  :مجموع العالقات والظواهر التي تترتب علي سفر واقامة مؤقتة لشخص أجنبي

في مكان ما بحيث ال تتحول الي إقامة دائمة وال تترتبط بنشاط يحقق ربحا للشخص
)(7

األجنبي

اجرائيـا  :تقصد الباحثة بالسياحة التنقل من مكان الخر بغرض الترفيه اوالتثقيف او من اجل

االهتمامات الخاصة لفترة زمنية محدودة .
()1معاجم اللغة العربية المعاصرة  ،احمد مختار عبد الحميد عمر، ،ط ،1لبنان 2008م  ،معجم عربي – عربي .
( )2

محمد الجوهري وعبداهلل الخريجي  ،طرق البحث االجتماعي  ،ط ،5القاهرة  :دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، 1985 ،ص ـ. 75

( )3معاجم اللغة العربية المعاصرة  ،المعجم الوسيط  ،قاموس عربي عربي
()4عبد العزيز قريش  ،مفتش تربوي greenspace-worldgoo.com ،

()5محمد منير حجاب  ،العالقات العامة السياحية ،القاهرة  ،محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،ط ،1لبنان 1986م دار
الفجر للطباعة والنشر  ،ط ، 1صـ ـ5

()6محمد منير حجاب ،االعالم السياحي  ،ط ، 1القاهرة  ، :دار الفجر للنشر والتوزيع  ، 2002ص ـ. 23
( )7المرجع السابق  ،صـ ـ ـ27
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السائـح  :السائح كما عرفه االتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين بفرنسا  ،هو

الشخص الذي ينتقل بغرض ما خارج األفق الذي اعتاد اإلقامة فيه وينتفع بوقت فراغه

إلشباع رغبة اإلستطالع تحت اي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجة من االستجمام
والمتعة .

أما قاموس أكسفورد فيعرفه بأنه الشخص الذي يقوم برحلة أو رحالت بغرض الترويح

والتثقيف أو من أجل االهتمامات الخاصة او لكون منطقة االستقبال مفضلة لديه.

وعرفت األمم المتحدة في عام ، 1963السياح بأنهم زوار مؤقتون يمكثون أربعا وعشرون

ساعة علي األقل بغرض قضاء وقت الفراغ في الترويح او زيارة األسرة أو المهام والمقابالت .

أما السائح الداخلي فهو أي شخص يقيم في دولة ما أيا كانت جنسيته يغادر محل إقامته

المعتاد لمدة 24ساعة او ليلة وال تزيد عن  364يوما وبحيث يقطع مسافة ال تقل عن 25

ميال وتصل الي مائة ميل وعلي اال يكون انتقاله لممارسة نشاط يؤجر عنه بل لقضاء وقت
الفراغ في الترفيه  ،عالج دراسة  ،دوافع دينية  ،ثقافية  ،رياضية  ،مؤتمرات  ،أو أسباب
)(1

عائلية

التنشيـط السياحي  :هو كافة الجهود اإلعالمية والدعائية والعالقات العامة الرامية إلي

إعداد ونقل رسالة أو رسائل معينة عن الصورة السياحية لدولة ما أو لمنطقة ما الي أسواق أو

جماهير محددة بالوسائل الفعالة بغرض جذب الجماهير ودفعهم الي ممارسة نشاط سياحي
)(2

في تلك الدولة أو المناطق أي أن الهدف هو الطلب السياحي

الليالي السياحية  :هي مجموعة ليالي المبيت التي يقضيها السائحون خارج أوطانهم في أي

مكان مخصص إلقامة السائح .

اإلنفاق السياحي  :هو كل ما ينفقه السائحون علي الخدمات وما يستهلكونه من مواد

مختلفة وعلي سائر المصروفات السياحية كوسائل االنتقال واالقامة والم ازرات واالتصال الي
)( 3

غير ذلك مما يدخل في حصيلة الدولة المضيفة .

( )1
( )2

محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،مرجع سابق  ،صـ ـ 22-23.
محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،مرجع سابق  ،صـ ـ 22-23.

()3محمد منير حجاب  ،المرجع السابق  ،ص. 23
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عاشرا  :اإلطار المكاني :

يمثل االطار المكاني لهذه الدراسة المكان الذي قامت الباحثه باجراء البحث فيه وهو والية
الخرطوم – و ازرة السياحة اإلتحادية النها تعتبر احد الجهات السياحية التي تهتم بالسياحه

ويوجد بها عدد من المهتمين بالعمل السياحي.

اإلطار الزماني :
ويقصد به الفترة الزمنية التي قامت الباحثة باجراء هذه الدراسة (2016 – 2015م ) حيث

تناولت الباحثه في هذا البحث دور العالقات العامة في تنشيط السياحه بالسودان  ،وجاء
اختيار هذه الفترة نتيجه لالهتمام الكبير الذي وجده السودان من قبل كثير من الدول

لالستثمار في السياحة بالسودان نسبة لما يتمتع به السودان بالكثير من الموارد الطبيعية

والزراعية والمقومات السياحية الهائلة  .باالضافه الهتمام السياح داخليا وخارجيا بحركة
السياحه واالماكن السياحية .

الدراسات السابقة :
الدراسة االولـي  :العالقات العامة ودورها في نشر التراث السوداني

)(1

أهـم أهداف الدراسـة :
 -1التعريف بمفهوم العالقات العامة وأهدافها ووظائفها .

 -2التعريف بمفهوم التراث السوداني وخصائصه وأهدافه وطرق نشره .
 -3إلغاء الضوء علي العالقة بين التراث واالتصال .

المنهج المستخدم :
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ،باإلضافة الي مناهج أخري مثل المنهج التاريخي -
اإلحصائي .

( )1سلمي عوض محمد  ،العالقات العامة ودورها في نشر التراث السوداني  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم  ،جامعة امدرمان
االسالمية 2005م.

8

أهـم نتائـج الدراســة :
-1

أثبتت النتائج ان  70%يؤكدون علي أن للعالقات العامة دو ار كبي ار للمساهمة في
نشر التراث .

أثبتت النتائج أن هنالك عالقة بين التراث واالتصال تظهر جلية في نشر التراث عبر

-2

وسائل االتصال  ،حيث يعتبر االتصال أهم وظيفه من وظائف العالقات العامة .

-3

عدم وجود مراكز متخصصة في جمع وحفظ ونشر التراث السوداني

.

)( 1

الدراسـة الثانيـة  :دور العالقات العامة في الترويج للسياحﮫ بالسودان .
أهم أهـداف الدراسة :

- 1التعرف علي المناطق السياحية بالسودان .

 -2بيان أهمية السياحه داخل السودان وخارجه والتعرف علي االشكال والوسائل التي
تستخدمها العالقات العامة في الترويج الداخلي والخارجي للسياحه .

 -3التعرف علي مدي كفاية الترويج للسياحة بالداخل والخارج .
المنهج المستخدم :
إعتمد الباحث في هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي للمعلومات الميدانية والمكتبية .

كما إستخدم أسلوب دراسة الحالة بإعتبار ان اإلدارة العامة للترويج واإلعالم بو ازرة السياحة
والتراث القومي هي الجهة التي تقوم بمهام ووظائف وأنشطة الترويج بالو ازرة .

أهم نتائـــج الدراسة :
/1

أثبتت الدراسة أن جميع أفراد العينة أكدوا علي أن السودان يتمتع بالعديد من المواقع

السياحية .

( )1

سعد احمد عثمان  ،دور العالقات العامة في الترويج للسياحة بالسودان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم  ،قسم العالقات العامة ،

جامعة امدرمان االسالمية2006
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 /2كما أوضحت الدراسة أن الخدمات الصحية وخدمات األمن والمواصالت والمرافق

واإلتصاالت متوفرة الي حد ما ’ أي أنها متوسطة ما عدا الخدمات الترويجية بأنها غير

متوفرة .
 /3أثبتت الدراسة عدم كفاية برنامج الترويج للسياحة داخل السودان .
)(1

الدراسة الثالثة  :دور التلفزيون في الترويج السياحي في السودان
أهم أهداف الدراسة :
 /1التعرف علي األنماط السياحية بالسودان .
 /2إبراز األثار اإلقتصادية للسياحة .

/3التعرف علي أهمية التخطيط السياحي .
المنهج المستخدم :
يعتبر منهج المسح جهدا علميا منظما للحصول علي بيانات ومعلومات وأوصاف عن

الظاهرة او مجموعة الظاهرة موضوع البحث من العدد الحدي من المعدات المكونة لمجتمع

البحث ولفترة زمنية كافية للدراسة  ،ويعتبر من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات

االعالمية خاصة البحوث الوصفية .

أهم نتائـج الدراسة :
-1

أثبتت الدراسة أن البرامج اإلخبارية والسياسية هي من أكثر البرامج مشاهدة ثم

-2

أثبتت الدراسة أن أغلبية أفراد العينة يوافقون بشدة بنسبة  45%بإعتبار أن

تليها برامج المنوعات أما أقل البرامج مشاهدة هي الدراما .
السودان غني بالمواقع السياحية الجاذبة .

()1حامد سليمان حامد  ،دور التلفزيون في الترويج السياحي في السودان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم  ،جامعة أمدرمان اإلسالمية

2011 ،م
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-3

أثبتت الدراسة أن المعلومات المعروضة من حيث النوع بتلفزيون السودان للتعريف

بالمواقع السياحية غير كافية.

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة :
إليجاد مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي تعرضنا لها نجد ان هنالك بعض

اوجه التشابه  ،فقد أكدت نتائج الدراسات السابقة بأن السودان يتمتع بالعديد من عوامل

الجذب السياحية والموارد الطبيعية الغير مستفاد منها وكذلك الحال بالنسبة لهذه الدراسة

فإنها تتفق معهم بأن السياحة بالسودان تحتاج الي الكثير حتي تنمو وتزدهر لكي يصبح

السودان ضمن الدول السياحية الرائدة في صناعة السودان  ،ايضا أن هنالك قلة في نوعية
المعلومات المنشورة للتعريف بالمعالم والمناطق السياحية في السودان .

11

الفصـــل الثــــاني
العالقات العامة والسياحة
المبحث األول  :العالقات العامة ( النشأة  -التطور –
المفهوم )

المبحث الثاني  :العالقات العامة في السودان
المبحث الثالث  :السياحــــــــــــــــــة
المبحث الرابع  :دور العالقات العامة في المجال
السياحي

12

13

المبحــــث األول
العالقات العامة ( النشأة – التطور – المفهوم )
نشأة وتطـور العالقـات العـامة :

يعتقد الكثيرون ان العالقات العامة شي جديد لم تأخذ مكانها في المؤسسات إال

قريبا  ،نشطت في أعقاب الحرب العالمية الثانية  ،والمتأمل في تطور التاريخ يالحظ أن

تطور الوسائل المستخدمة في خلق العالقات وتحسينها يتفق مع إحتياجات المؤسسات
المختلفة وميزانيتها وحجمها وطبيعتها وتاريخها .

ولهذا فإن نشاط العالقات العامة يمارسه االنسان منذ القدم في مختلف العصور كوسيلة
)(1

لتحقيق التفاهم والتجانس مع من حوله
العالقـات العــامة في المجتمعات البدائيـة
كان رب األسرة منذ نشأة المجتمعات اإلنسانية البدائية وهو الذي يؤسس العالقات

بين أفرادها ثم إنتقلت هذه المهمة الي رئيس القبيلة او العشيرة داخل نطاق تلك القبيلة او

العشيرة او بعض المجتمعات ذات الصبغة العقائدية  ،وكانت تلك العالقات التي يريدها زعيم

القبيلة او العشيرة تدور حول البالغ عن أخبار الحروب او الزواج او الوفاة او العمل .

وكان يستخدم في توصيل هذه المعلومات او األحداث وسائل بدائية تتمثل في الطبول

والرقص ،او لون المالبس  ،ونوعيتها  ،وغالبا ما كانت تستخدم الكميات او الحركات
)(2

الجسمانية  ،او بعض اإلحاءات الملموس
العالقـات العـامة في الحضـارة اإلنسانية القديـمة
تتبع الجهود التي كانت تبذل في مختلف العصور لنشر االنباء والمعلومات بقصد

التأثير علي الجماهير فقد وجد علماء االثار في العراق نشرات ترجع الي سنة  1700قبل
الميالد ترشد الزراع الي كيفية زرع محاصيلهم وربما معالجتها من االفات  ،هذه النشرات

تشبه الي حد كبير النشرات التي تصدرها و ازرة الزراعه في الدول المتقدمة  ،وفي ظل

( )1

محمد منير حجاب  ،المداخل األساسية للعالقات العامة  ،ط ، 1القاهرة  :دار الفجر للنشر والتويع 1995 ،م  ،صـ ـ ـ. 15

( )2

المرجع السابق  ،صـ ـ ـ. 16-15

12

الحضارة الفرعونية كان الكهنة هم الواسطة التي تتولي االتصال بين الفرعونيين وافراد الشعب
)(1

وكان هؤالء الكهنة يقومون بمهام العالقات العامة داخل البالد
تطور العالقات العامة في السودان :
اتسمت الخدمة المدنية في عهد االستعمار بالمركزية الشديدة والرقابة الصارمة بواسطة
الحاكم العام ومساعديه الثالث السكرتير اإلداري والمالي والقضائي وفي ظل هذا النظام

اما بالنسبة للحضارة اإلسالمية فقد إعتمدت في دعوتها الي الدين الجديد وخاصة في

المناطق التي إمتد اليها اإلسالم خارج الجزيرة العربية  ،علي اإلقناع واقامة البينة والدليل

المعنوي والمادي  ،وأعتمد أسلوب الشوري في إتخاذ الق اررات ونشر الدين من خالل دعاة

متنورين في المساجد ومن خالل االحتفاالت الدينية واالجتماعية المختلفة

 .وقد شرع

الفاطميون علي

الخصوص في استخدام االحتفاالت والمواسم الدينية واالجتماعية في اقناع الناس بنظام الحكم

بل وابتكروا مناسبات عديدة وأبدعو في إستخدام وسائل جديدة لإلحتفال بها .

ونأتي الي العصر الحديث ونقصد به الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وحتي الوقت الراهن

فقد إهتمت بعض العوامل واألحداث في بروز أهمية أنشطة العالقات العامة  ،مثل قيام

الحربين العالميتين  ،واألزمة اإلقتصادية الكبري  ،والثورة الصناعية التي مكنت من اإلنتاج

علي نطاق واسع  ،وظهر الخلل الديموجرافي( السكاني )من الريف والحضر ونمو المد

الديمقراطي ومراعاة الرأي العام خاصة مع نمو مستوي الوعي والتعليم لدي األفراد في كل

المجتمعات  ،باإلضافة الي تنامي قوة النقابات العمالية والمهنية والتقدم الهائل في وسائل

المواصالت واالتصاالت علي نطاق كوني وظهور نشاط حركات حماية المستهلك في عدد

من دول العالم .
العالقات العامة في العصر الحديث
وفي الحقيقة فإن فترة ما بين الحربين العالميتين األخيرتين فقد شهدت بالفعل نشأة

العالقات العامة الحديثة من حيث الفلسفة الفكرية  ،كما شهدت نفس الفترة إنشاء جمعيات

للعالقات العامة وأصبحت العالقات العامة هي فكرة ونشاط وتطور  ،ونذكر في هذا المجال

أحد الرواد األوائل أصحاب الفضل في ظهور فكر ناضج للعالقات العامة  ،وهو إيفي لي
( )1

منصور عثمان محمد زين  ،العالقات العامة الدولية  ،الخرطوم  :مطبعة جامعة افريقيا العالمية 2011 ،م  ،ص ـ ـ20-16
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Ivy Leeالذي يمكن أن يعتبر بحق ابو العالقات الحديث ،والذي نجح في وضع أسس

وبرامج للعالقات العامة ألغلب الشركات األمريكية منذ عام  1903وما بعدها  ،كما نجح في
أن يصبح اول من إستخدم اإلعالن كوسيلة من وسائل ممارسة أنشطة العالقات العامة وتنفيذ
()1

برامجها واخراجها من بعض األزمات مع بعض فئات الجمهور

كما أن للحرب العالمية الثانية أثر كبير في تطور العالقات العامة  ،حيث عمدت الدول
المتحاربة الي تخصيص األموال الضخمة في ميزانيتها الي حشد الكفاءات البشرية

المتخصصة ألغراض العالقات العامة  ،االمر الذي أدي الي تقدم أساليبها وتدعيمها كعلم

ونشاط دائم للمؤسسات .

خالل الحرب العالمية الثانية شهدت هذه الفترة إنشاء جمعية العالقات العامة االمريكية

والمعهد البريطاني للعالقات العامة سنة 1948م وجمعية العالقات العامة الدولية التي أنشئت

سنة  1955م والتي نظمت عدة مؤتمرات بهدف مناقشة أسس ومبادي العالقات العامة وتقييم
مستوي الممارسة ومشاكلها وذلك بقصد تحسين وتقويم أداء الوظيفة  ،كما أنشئت في فرسا

جمعية العالقات العامة سنة  1949وفي استراليا بدأ شاط العالقات العامة سنة  1950وفي
بلجيكا اننشئ اول مركز للعالقات العامة سنة  1952وانشئت جمعية العالقات العامة في

إيطاليا سنة  1954م وخالل هذه الفترة كانت هناك محاوالت لوضع دساتير أخالقية للمهنة

تحدد اد ابها وقواعدها ومن ابرز الجمعيات التي اهتمت بهذا المجال جمعية العالقات العامة
الدولية وجمعية العالقات العامة االمريكية التي وضعت دستو ار للمهنة سنة  1962ومحاولة

معهد العالقات العامة البريطاني وضع دستور للمهنة سنة  1970وبذلك يمك القول بان نمو

العالقات العامة الذي شهدته الواليات المتحدة االمريكية قد عاصره نمو مماثل في الدول

الصاعية االوربية التي استفادت من التجربة االمريكية في مجال العالقات العامة  .اما

بالنسبة لنمو العالقات العامة في الوطن العربي فقد جاء متاخ ار بحوالي ننصف قرن عن

ظهورها في الواليات المتحدة  ،ف قد عرفت العالقت العامة في مصر منذ الخمسينيات ولعل
إبراهيم امام هو الرائد األول في هذا المجال حيث اصدر كتاب العالقات العامة والمجتمع

( )1

أحمد محمد عبد اهلل  ,العالقات العامة والرأي العام  ,مرجع سابق ص ـ 46 .
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سنة  1957وقام بتدريسها لطلبة قسم الصحافة بجامعة القاهرة  ،وهكذا يعتبر كتاب إبراهيم
امام مقدمة لدخول علم العالقات العامة الي الوطن العربي  ،وخالل السنوات األخيرة فقد شهد
الوطن العربي تطو ار ملموسا للعالقات العامة وادراك أهميتها وبدأت الشركات واإلدارات

الحكومية بإنشاء أقسام للعالقات العامة فيها  ،كما ازدادت الكليات الجامعية في الوطن

العربي التي تدرس العالقات العامة كتخصص  ،باإلضافة الي تدريس العالقات العامة كمادة

في كليات التجارة وادارة االعمال واالعالم وينتظر ان تنمو هذه المهنة اكثر فاكثر في
السنوات القادمة

()1

مفهوم العالقات العامة
علي الرغم من ان مصطلح العالقات العامة اصبح شائعا في ميدان العلوم االتصالية

واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بل في كل مناحي الحياة اال ان ذلك ال يدل

علي وضوح مفهومه او بساطة مضمونه فهناك إشكالية في مفهوم هذا المصطلح بين

تخصص واخر وفئة واخري حتي ان خبراء العالقات العامة نفسهم لم يتوصلوا الي تعريف

محدد يتفقو عليه  ،فالعالقات العامة تمارس كنشاط عملي تحت أسماء عديدة منها الشئون

العامة والمعلومات العامة واالعالم وهذا ال يقلل من أهمية العالقات العامة بل نتيجة طبيعية

لكون ان العالقات ظاهرة حديثة بدأت تتبلور في مطلع القرن العشرين إضافة الي انها فرعا
من العلوم االجتماعية التطبيقية التي يصعب وضع تعريف لها يصلح لكل زمان ومكان وذلك

نظ ار لتعلق تطبيقها بالفرد والجماعة والمجتمع وما يسود فيه من أوضاع  .ويقول ايفي لي
رائد حركة العالقات العامة ان العالقات العامة مسئولية كبري تتطلب دراسة األحوال السائدة
والعمل علي اإلصالح ثم اعالم الناس بذلك وان مهمتها مزدوجة تبدأ بدراسة اتجاهات الرأي

ونصح الشركات بتغيير خططها وتعديل سياساتها لخدمة المصلحة العامة  ،ويري ايفي لي

ان مهمة العالقات العامة تتصل باالعالم ونشر المعلومات الصحيحة عن المؤسسة للجمهور

وذلك لكسب وده  ،وعرفت جمعية العالقات العامة الدولية العالقات العامة بانها وظيفة
اإلدارة المستمرة والمخططة والتي تسعي بها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب

( )1منصور عثمان محمد زين  ،العالقات العامة الدولية  ،الخرطوم  :مطبعة جامعة افريقيا العالمية 2011 ،م  ،ص ـ ـ20-16
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تفاهم وتعاطف وتاييد الجماهير التي تهمها والحفاظ علي استمرار هذا التفاهم والتاييد وذلك
من خالل قياس اتجاه الراي العام لضمان توافقه قدر اإلمكان مع سياساتها وانشطتها وتحقيق
المزيد من التعاون الخالق واألداء الفعال للمصالح المشتركة باستخدام االعالم الشامل
()1

المخطط .

كما عرف ابراهيم امام العالقات العامة بانها " العلم الذي يدرس سلوك االفراد والجماعات
دراسة علمية موضوعية بغية تنظيم العالقات االنسانية علي اسس من التعاون والمحبة

والوعي  " .ومن هذا التعريف نري أن هدف العالقات العامة هو رعاية العالقات االنسانية
السليمة في المجتمع وكسب ود الجماهير وضمان التفاهم بين المؤسسات االقتصادية
()2

واالجتماعية من جهة والجماهير من جهة أخري

ويعرف معهد العالقات العامة البريطانية العالقات العامة بأنها " الجهود اإلدارية المرسومة
والمستمرة التي تهدف الي إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها  " .وهذا التعريف

يعني العالقات العامة عمل علمي جاد ومقصود ومستمر وذلك لتتمكن من مواجهة التغيرات
التي تط أر علي الرأي العام _ كما أوضح الهدف من العالقات العامة بصورة واضحة

وصريحة

وأهم ما ورد في هذا التعريف هو كلمة متبادل التي تعني دراسة الجمهور في عاداته وتقاليده

ورغباته ووجهات نظره ومعتقداته ومشكالته وآماله وآالمه لكي تتمكن إدارة المنظمة من أخذ

هذه العوامل في اعتبارها وشرح هذه السياسة للجمهور بلغة سهلة ومبسطة بحيث يتمكن من
فهمها وبالتالي يقبل علي التعاون مع المنظمة ويقدم لها كل تأييد ومؤازرة .

ان العالقات العامة هي حلقة الوصل بين المنشأة وبيئتها الخارجية ولن تستطيع المنشأة القيام
بأداء مهامها وأعمالها وبالتالي تحقيق أهدافها إال اذا كانت هنالك ثقة متبادلة وتفاهم مشترك

بينها وبين جماهيرها  ،فكل منشأة تتأثر بالبيئة الخارجية وتؤثر بها إذ أنها تعيش ضمن نظام
مفتوح  .وفي القرون الماضية كانت المنظمات صغيرة وتعمل بعدد قليل من الموظفين ولها

( )1عبد الحكيم خليل مصطفي  ،العالقات العامة بين المفهوم النظري والتطبيق العلمي  ،ط ، 1الجيزة  :الدار العالمية للنشر والتوزيع 2009 ،م ،
ص ـ . 43 -41
()2محمد ناجي الجوهر  ،العالقات العامة  ،المبادئ والتطبيقات – رؤية معاصرة  ،ط ، 2دبي  :دار العلم للنشر والتوزيع  ، 2010 ،ص ـ12 -11

.
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اعداد محدودة من العمالء والموردين  .وقد كان بامكان صاحب العمل والذي هو غالبا
)(1

.

المدير العام للمنظمة ان يقوم باالتصال المباشر مع كافة موظفيه او عمالئه او مورديه
مبــادئ العالقـات العامـــــة
نظ ار للتأثير الكبير الذي تمارسه وسائل االتصال علي رأي عام الجماهير  ،فقد

اصبح من الضروري وضع بعض الضوابط التي تنظم انشطة العالقات العامة والتي تعكس

االطار الفكري لمبادئ العالقات العامة  ،ومن أهما :

 -1المسئولية االجتماعية  :ان النظريات االدارية الحديثة تؤمن بأن المنظمة هي نظام مفتوح
يتفاعل مع البيئة الخارجية التي حوله فيؤثر بها وتتأثر به ولذلك فان هناك مسئولية تقع علي
عاتق المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع الذي تعيش فيه .

• احترام رأي الفرد  :يجب ان ترتكز فلسفة العالقات العامة علي مبدأ االيمان بقيمة
الفرد الحترام حقوقه االساسية التي نص عليها وضمنها القانون وتراعي في ذلك

واجبات الفرد ومسؤلياته في المجتمع  .فاإليمان بالشئ هو من دوافع االهتمام به .

• عدم اخفاء المعلومات عن الجمهور  :إن نظام إخفاء المعلومات عن الجمهور فسح
المجال للشائعات المغرضة وأدي الي وجود شرخ في الثقة المتبادلة بين المنظمة

وجمهورها وبالتالي فان علي العالقات العامة كشف كافة المعلومات التي يحتاجها

الجمهور مع األخذ بعين االعتبار ضرورة عدم إفشاء أسرار العمل والتي قد تضر

بمصالح المنظمة امام المنافسين .

• اإللتزام بمبادئ األخالق السليمة  :تدعو فلسفة العالقات العامة المنظمة االلتزام

بمبادي األخالق الكريمة كالنزاهه والصدق والعدالة وهكذا فهي ال تخدع الجمهور وال

تغشه بل تسعي الي كسب ثقته بالقدوة الحسنة وليس باالقوال فقط  ,فالعالقات العامة
هي اعالم وسلوك  .فالجانب السلوكي يتمثل في االلتزام بالمثل واالخالق السامية ,

والجانب االعالمي هو استخدام كافة وسائل االعالم لتفسير نشاط المنظمة وتحليل رد

فعل الجمهور نحوها

)(2

( )1محفوظ احمد جودة  /العالقات العامة  ،مفاهيم وممارسات  ،ط  ،1عمان  :دار زهران  2006،م  ،ص ـ. 21-19
( )2المرجع نفسه  ،ص21-19
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• إتباع األساليب العلمية في البحوث  :إن من أهم وظائف العالقات العامة اجراء

البحوث وقياس اتجاهات الرأي العام لجماهير المنظمة  .وفي هذا المجال فانه البد

لموظفي العالقات العامة ان يتبعو الطريقة العلمية في البحث وان يبتعدوا عن التحيز
الشخصي ويتصفوا بالموضوعية في عملية اجراء البحث لكي يصلوا الي النتائج

الدقيقة

• العالقات العامة تبدأ من البيئة الداخلية  :إن تحقيق المنظمة ألهدافها يتعلق بمعرفة

الموظفين بأهداف المنظمة وبالدور المطلوب منهم في هذا المجال  .فالمنظمة تؤدي

عملها بشكل أفضل إذا كان موظفيها يلمون بكل ما يحدث من انجازات ومشاكل .

فالعالقات العامة يتجه مسارها من الداخل الي الخارج اي الي الجماهير الخارجية ,
وهذا ما يستدعي االهتمام بالموظفين وتوثيق الصالت معهم والحصول علي تأييدهم

إلدارة المنظمة وسياساتها .

• كسب ثقة الجماهير  :ويعني هذا المبدأ أن أنشطة الهيئة اال اذا رضيت

جماهيرهاعليها وعلي هذا يجب ان تدرب جماهير الهيئة نفسها حتي نتمكن من القيام
بواجبها لكسب الثقة علي الوجه األكمل بحسن أدائهم لعملهم واحترامهم لجماهيرهم

ويساعد علي هذا اتسام أعمال الهيئة بالصدق واألمانة والعدل واإلنصاف وان تتطابق

اعمالها مع اقوالها واال فقدت الثقة بين جمهورها الداخلي والخارجي .

نشر الوعي بين الجماهير  :أصبح علي عاتق العالقات العامة شرح سياسة الدولة وخطة

تنميتها وتوجيه الرأي العام الي احسن السبل للتعاون مع السياسة العامة للمجتمع خاصة
بالنسبة للجوانب المتعلقة بالنظام االقتصادي والسياسة التي تسير عليها الدولة في هذا
المجال

()1

وظائـف العالقات العامة

تعتبر وظيفة العالقات العامة من اقدم الوظائف االدارية التي عرفها االنسان فهي

وظيفة تتعلق بذلك الجانب غير المرئي عادة من جوانب العملية االدارية  .ويري بيرنايس بأن

العالقات العامة ثالثة وظائف تاريخية وهي اعالم الناس وادماجهم بعضهم مع بعض ووظيفة

( )1محمد منير حجاب  ،الماخل األساسية للعالقات العامة  ،ط ، 1القاهرة  ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،ص ـ. 47-46
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االدماج هامة للعالقات العامة التي تسعي الي تكيف الناس والي ان يقوموا بالتفسير والي

اندماج االفراد والجماعات والمجتمع وفهم الناس اساسي في ظل المجتمع التنافسي والمعرفة
هامة لكل فرد للتعامل مع الجمهور ويري بريك وهاردولدسن أن تعقيدات المجتمع الحديث

جعلت من العالقات العامة اليوم وظيفة من وظائف اي ادارة سواء كانت مؤسسة او منظمة

حكومية  ,او اتحاد عمال  ,او جامعة او اي وكالة اخري والهدف من العالقات هو الحصول
علي الدعم وتعاون الناس الذي تسعي المنظمة التأثير فيهم  .وعلي الرغم من تنوع واختالف
الوظائف التي تؤديها ادارات العالقات العامة بتنوع االهداف المحددة لها من منظمة الخري

فان ثمة نمطا محددا من الوظائف التي تشيع في اغلب ادارات العالقات العامة وهي :
-1

تقديم المشورة تقديم المشورة الدارة المنظمة فيما يخص السياسات والعالقات

بالجماهير وبوسائل االتصال  ,اي تقديم المشورة لالدارة بالنسبة لوعي وادراك
واتجاهات وسلوك الجماهير التي تتعامل معها .

 -2البحوث التعرف علي اتجاهات وسلوكيات الجماهير ودوافعها وأسبابها من أجل

تخطيط وتنفيذ وقياس األنشطة التي تستهدف التأثير في وعي ومعرفة اتجاهات هذه
الجماهير

()1

 -3العالقات بوسائل االتصال إقامة عالقات جيدة ومستمرة مع وسائل االتصال سعيا

لنشر اخبار وتحليالت وصور عن المنظمة  ,وترويجها واشباع االحتياجات اإلعالمية

لوسائل االتصال .

 -4النشر من خالل نشر رسائل مخططة من خالل نشر وسائل مختارة من دون مقابل
مالي لتعزيز مصالح المنظمة.
-5

لعالقات بالعاملين وأعضاء المنظمة من خالل االستجابة الهتمامات ومصالح

العاملين بالمنظمة  ,وأعضائها حملة األسهم أو المشاركين في رأس مال المنظمة ,

واعالمهم عن كل ما يخص المنظمة وسياساتها  ,وسلوكياتها وانجازاتها أو المعوقات

( )1

منصور عثمان محمد زين  ،المرجع السابق  ،صـ ـ ـ ـ. 40
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التي تعترضها  ,وحثهم علي االستمرار في دعم المنظمة  ,وتشمل هذه االنشطة

والعاملين الحالين والمتقاعدين الذين انتهت عالقاتهم الرسمية بالمنظمة .

 -6العالقة بالمجتمع المحلي  :من خالل التخطيط المستمر والمشاركة الفعالة من خالل
المجتمع المحلي من أجل تعزيز البيئة التي تعيش فيها المنظمة وبناء مكانتها

وسمعتها في المجتمع لصالح المنظمة والمجتمع ذاته .

 -7الشئون الحكومية حيث تربط مباشرة باالجهزة والهيئات التشريعية وتمارسها العالقات
العامة نيابة عن المنظمة .

 -8إدارة القضايا من خالل التعامل مع القضايا ذات االهتمام العام في المجتمع والتي
يجب ان تهتم بها المنظمة لمالها من تأثير مباشر او غير مباشر علي المنظمة.

 -9االتصاالت التسويقية وهي مزيج من األنشطة االتصالية المصممة لبيع سلعة او
خدمة  ،وتشمل كما سبق ان اشرنا علي االعالن والدعاية والنشر والعالقات

العامة ......الخ و .كل العناصر االتصالية التي تسهم في العملية التسويقية  .هذا

وقد اجمع عديد من الكتاب المهتمين بالعالقات العامة علي أن وظائف العالقات
العامة لن تتعدي ما سوف نلخصه في النقاط التالية :

-1

بحث وقياس االتجاهات والراي العام واستجابات الجماهير ودراسة التغيير

-2

تخطيط ورسم سياسة العالقات العامة في المؤسسة وتخطيط وانشاء العالقات

-3

االجتماعي ومد المؤسسة اوال بأول بكافة التطورات التي تحدث في ذلك .

السليمة والتفاهم بين المؤسسة والمؤسسات االخري وبينها وبين وسائل االعالم ,

وبينها وبين الهيئات الحكومية التفاعل االجتماعي في المجتمع

التنسيق بين المؤسسات والهيئات المختلفة والمصالح في المجتمع تحقيقا للتوافق

مع التفاعل االجتماعي في المجتمع والتنسيق بين االدارات المختلفةة في المؤسسة
لتحقيق التوافق بينها وبين الجمهور الداخلي والخارجي .
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-4

-5

مد مجلس االدارة باالدوار الفنية واالشتراك في وضح التخطيط العام لسياسة

المؤسسة واطالع ادارة المؤسسة علي رد فعل سياستها بالنسبة لجمهورها الداخلي

والخارجي

 .إعالم الجمهور بالمؤسسة وشرح خدماتها والدور الذي تقوم به في المجتمع في

أسلوب سهل صادق دقيق  ,واعالم الجمهور الخارجي بسياسة المؤسسة وتعريفه

بأي تعديل او تغيير او اضافة الي نشاطها  .وتزويد الجمهور بكافة المعلومات
لمساعدتها وتكوين رأي عام مبني علي أساس من الحقائق وأنتاج الوسائل

االعالمية ونشر أخبار المؤسسة  ،وتحليل ما ينشر بوسائل االعالم المختلفة من

أخبار ومعلومات عن المؤسسة واالجابة عن استفسارات الجماهير من خالل

مكاتب االستعالمات وتقدير مدي نجاح الحمالت االعالمية وحماية المؤسسة من

نشر اي معلومة كاذبة عنها او ترويج معلومات غير صحيحة  .مساعدة وتشجيع
التفاعل االجتماعي واالتصال بين المؤسسة والمؤسسات االخري والسعي إلقامة

عالقات ودية قوية قانعة علي الفهم المتبادل بين المؤسسة واالفراد بعضهم وبعض
.خدمة العاملين ورعايتهم في شتي المجاالت نفسية او صحية او اجتماعية .

ولقد حددت الجمعية االمريكية للعالقات العام في بحث لها ثمانية وظائف اساسية

-1

لمهنة العالقات العامة علي النحو التالي :

كتابة التقارير  :والبيانات الصحفية والكتيبات ونصوص برامج الراديو والتلفزيون ,
والخطب ومواد االفالم  ,ومقاالت المجالت والصحف التجارية وانتاج المواد
االعالمية والفنية

-2

تحديد النشرات العالمية  :والصحفية وتقارير المساهمين وسائر المخاطبات

-3

االتصال بالصحافة والراديو والتلفزيون وكذلك المجالت والمالحق االسبوعية

الموجهه من االدارة الي كل من افراد المؤسسة والجماهير الخارجية .

ومحرري االقسام التجارية بهدف إثارة إهتمامهم لنشر االخبار والموضوعات التي

تتعلق بالمؤسسة .
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تحسين صورة المؤسسة  :من خالل األحداث الخاصة كالحفالت التي تقام لرجال

-4

الصحافة  ,والمعارض وتنظيم الزيارات  ,وتقديم التسهيالت  ,واقامة االحتفاالت

في المناسبات العامة والخاصة وتنظيم المسابقات ورعاية العالقات مع الضيوف

وتقديم الهدايا التذكارية وانتاج افالم عن المؤسسة باالضافة الي غيرها من الوسائل
البصرية االخري كالشرائح وشرائط الفيديو .

مواجهة الجماعاتا لمختلفة والتحدث اليها من خالل لقاءات طبيعية واعداد خطب

-5

للغير وتخصيص متحدث باسم المؤسسة وتقديم المتحدثين في الحفالت
واالجتماعات العامة .

انتاج النشرات والكتيبات والتقارير الخاصة ومواد االتصال المصورة ودوريات

-6

المؤسسة واخراجها علي نحو فني يتفق مع الذوق العام .
تحديد االحتياجات واالهداف والخطوات الالزمة لتنفيذ المشروع وهذا يحتاج خبرة

-7

رفيعة في العالقات العامة  ,ومقدرة خاصة في توجيه النصح والمشورة الي رجال
االدارة .

استخدام االعالنات  :في إعالء اسم المؤسسة والتنسيق المستمر مع قسم االعالن

-8

بالمؤسسة  ،وغالبا ما تكون مسؤلية قسمي االعالم والعالقات العامة بالمؤسسة

مسؤلية.مزدوجة.

ويضيف الباحثان األمريكان كاتليب وسنتر هذه الوظائف الي أربع وظائف أساسية هي :
-1

المشاركة في المناسبات العامة لتمثيل المنظمة في المشروعات التي تتصل

-2

إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باراء الجماهير الصفية حتي يمكن القيام

بالنواحي الفنية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والشؤون العامة .
بالوظائف السابقة علي أكمل وجه .
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-3

تفسير سياسات المؤسسة وقدراتها للهيئات الحكومية وللشخصيات التي تملك

حق التصويت في أي أمر يخصها عند إقرار السياسات العامة .

-4

)(1

تدريب المتحدثين األكفاء للتعبير عن المؤسسة .

أهــداف العالقات العامة
ترتبط أهداف العالقات العامة في أي منشأة بأهداف المنشأة ككل التي قامت من

أجلها لذا نجد أن أهداف العالقات العامة تختلف من منشأة ألخري حسب طبيعة تلك المنشأة

والهدف من قيامها والمجال الذي تعمل فيه إال أن هناك أهداف يمكن أن نطلق عليها أهداف
عامة تسعي أجهزة العالقات العامة في كافة المنشآت الي تحقيقها وهذه األهداف هي:
-1
-2
-3

-4
-5

اعالم جماهير المنظمة بأهدافها وسياساتها ومنتجاتها من السلع والخدمات .

إعطاء فكرة لالدارة عن اتجاهات جماهير المنظمة وارائها

المساهمة في القضاء علي المشاكل الداخلية في المنظمة والتي تؤدي الي عرقلة

العمل فيها من خالل وضع برامج للعالقات العامة بهدف تحسين العالقات مع
الجماهير الداخلية

الحصول علي تأييد الجماهير ورضاها عن نشاطات المنظمة ومنتجاتها وخدماتها
نصح او ارشاد االدارة في اتخاذ الق اررات المناسبة ووضع السياسات السليم

وهنالك اهداف أخري للعالقات العامة وهي
-1

()2

()3

-:

االعالم عن أهداف المنشأة وأوجه نشاطها ومحاربة الشائعات الضارة بهذا النشاط

وشرح سياسة المنشأة لجمهور العاملين والمتعاملين معها والعمل علي كسب وتأييد

ثقة الرأي العام عن طريق إمداده بالمعلومات الصحيحة والبيانات والحقائق
-2

والمشروعات والخدمات التي تؤديها المنشأة

تقديم الخدمات للجمهور الداخلي للمنشأة كالعالج والتأمين والعمل علي نشر
الوعي الثقافي والرياضي واالجتماعي والفني داخل المنشأة

()1منصور عثمان محمد زين ،العالقات العامة في السودان  ،المرجع السابق  ،صـ 45

( )2محفوظ احمد جودة  ،العالقات العامة  ،ط، 1عمان :دار زهران 2006 ،م  ،صـ ـ25

()3سمير محمد حسين  ،العالقات العامة  ،ط، 2القاهرة :عالم الكتب 1995،م ،صـ ـ ـ100
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-3

كسب ثقة وتعاون جمهور المتعاملين مع المنشأة وتنمية أسباب التفاهم المتبادل

-4

الترويج لمنتجات المنشأة او خدماتها واالعالن عنها بهدف زيادة المبيعات

-5

مع هذا الجمهور سواء داخل البالد او خارجها

رفع المستوي الثقافي واالجتماعي للعاملين بالمنشأة والعمل علي تدعيم التعاون
المثمر بينهم وبين إدارة المنشأة وتبصيرهم بأنسب الوسائل لزيادة الكفاءة .

ويقول الدكتور ابراهيم امام أن الهدف األسمي للعالقات العامة والذي تلتقي حوله باقي

األهداف االخري هو تحقيق االنسجام والتوافق في المجتمع الحديث الذي تعتريه التغيرات
السريعة في نظم الحكم والسياسة والمخترعات العلمية  ،ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي
للعالقات العامة أهداف أخري وهي

)(1

-1

بناء اسم المنشأة واصباغ هذا االسم بسمعة وشهرة تلقي استحسان الجماهير التي

-2

ضمان توظيف أفضل العناصر البشرية في المنشأة وذلك بضم أكبر الكفاءات

-3

نصح المنشأة عند تحديد سياستها حتي تراعي اتجاهات الرأي العام بين الجماهير

-4

تتعامل معها المنشأة .

التي ترغب في العمل بالمنشأة .

المتصلة بالمنشأة واالستعانة بالمعلومات المرتدة من تلك الجماهير في توقع

مستوي نجاح تلك السياسات

استخدام االساليب العلمية المتطورة في مجال العالقات وتطبيقها مثل عمل

االستقصاءات واتباع اسلوب المعاينة الستطالع آراء الجماهير وتطبيق بحوث

الرأي العام وذلك بغرض المساعدة علي تحقيق االهداف التي حددتها االدارة .

( )1

محمد منير حجاب  ،مرجع سابق  ،صـ60
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المبحــث الثانــي
العالقــــات العامـــــة فـي الســـــودان
العالقات العامة في الدول النامية :

لقد اتسم القرن العشرين بزيادة أعباء الحكومات وارتباط الفرد بحكومته ارتباطا وثيقا

وبسبب اتساع خدمات الدولة نحو مواطنيها فقد اصبحت تسمي بدولة الخدمات والرفاهية ،

وهي من هذا المنحني اصبحت ال تشابه الدولة في القرن التاسع والتي كانت فلسفتها تأمين
األمن الداخلي والخارجي وعدم التدخل في شؤون االفراد اال لدي الضرورة .

ولكن بإزدياد توقعات المواطنين وطموحاتهم فقد تحملت الحكومة تبعات التنمية

والتطور من أجل الصالح العام  .وتتبع هذا التوسع في الخدمات قيام اجهزة تنفيذية تنموية

خدمية كبيرة ومتنوعه تتمثل في الو ازرات المركزية ووحدات خدمية علي مستوي االقليم  .ولقد
أدي هذا التوسع في الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والتنموية بشكل عام الي كثرة

القوانين واألقسام االدارية والتخصصات الفنية الدقيقة في المكاتب الحكومية وتوزيع العمل

فيما بينها مما أثار مشكالت التعطيل والتأخير في تقديم الخدمات للمواطن  .وأصبح المواطن
في حاجة الي مساعدة ليفهم تلك القوانين واإلجراءات المكتبية التي يتجاوب معها وأصبحت
الحكومات من الجانب االخر في حاجة الي كسب تعاون المواطن ومشاركتهم في برامج

التنمية القومية والمجتمعية .

ومن هنا ظهرت العالقات العامة كنشاط اعالمي هادف يرمي الي ربط الحكومة

بالمواطن والمواطن بحكومته  .فالحكومة تريد ان تعلم الجمهور بسياساتها وخططها

االجتماعية واالقتصادية والسياسية ليقتنع بها ويتعاون معها في تحقيقها والجمهور يريد ان

يعرف ما تفعله حكوماته وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة من أجله ويريد أن يطمئن الي كفاءة

تلك االجهزة والي ان ضرائبه التي تجبي قد استخدمت من أجل الصالح العام استخداما سليما
يتسم بالعدالة والمعقولية ويريد ان يوصل الي اجهزتها اراءه وافكاره الرامية الي تحسين الخدمة
)(1

وتطويرها

( )1

منصورعثمان محمد زين  ،المرجع السابق  ،صـ141-142.
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والعالقات العامة في الدول العربية واالسالمية وفي الدول النامية بصفة عامة حديثة التكوين

فقد بدأت بداية متواضعه في عهود االستعمار السياسي استقطاب تأييد الجماهير المستعمرة
لمجهوداتها الحربية والمشاركة الفعلية في جيوشها المحاربة ’ فسعت الي االتصال بالجماهير

بمختلف وسائل االعالم لكسب ثقتهم واقناعهم بسياساتها  ,فاستخدمت زعماء العشائر
والموظفين والمنشورات كوسائل اتصالية مباشرة وفعالة مع الجماهير ذلك ان االذاعات

والصحف لم تظهر بعد كأجهزة اعالمية .

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت حكومات االستعمار في انشاء مكاتب لالتصال

العام تتكون من صحيفة يومية صغيرة او من اعالم اذاعي يهدف الي ابراز نشاط الحكومة .

ولقد كان اتصاال من جانب واحد – هو جانب الحكومة فقط .فلم تكن الحكومة تهتم كثي ار الي

ما يقوله الناس ’ ولذلك لم تهتم الي معرفة رجع الصدي ورد الفعل لما تقوم به من اتصال ’
اللهم اذا اشتد ضغط الناس وأصبح عارما ’ واتخذ شكال سياسيا جماعيا – كاالضراب

والتخريب واالحتجاج الجماعي العنيف  .عندئذ تهتم الحكومة المستعمرة بتغيير االحوال بما

يهدئ خواطر المواطنين ويعيد الموقف الي طبيعته .

والعالقات العامة نشاط اجتماعي يعتمد الي حد كبير علي الكلمة المقروءة والكلمة

المسموعة وبما أن شعوب الدول النامية بدأت كشعوب مهملة ولم تطور حكوماتها المستعمرة

التعليم اال بالقدر المحسوب الذي يخرج العدد الضروري من الموظين والمعلمين ’ فقد ظلت
الشعوب ترزخ في الجهل واألمية  .وبالتالي لم يتطور الوعي االجتماعي والسياسي بين

الجماهير ولم تظهر الحاجة الي اعالم الناس اال بعد فتح المدارس والمعاهد وخروج الرعيل

االول من الوطنيين الذين نشروا الوعي بين صفوف الجماهير وأفهموها حقوقها السياسية
)(1

واالجتماعية وجعلوها تطالب بها حكوماتها

.

مسؤوليات العالقات العامة الحكومية في الدول النامية

()2

:

 .1تهيئة األذهان للمفهوم القومي للتنمية بأبعادها الشاملة  ،والتضحيات التي تتطلب
من جانب الجماهير مقابل تحقيق أهداف معينة .

( )1علي عجوة  ،العالقات العامة بين النظرية والتطبيق  ،ط ،1القاهرة  :عالم الكتب  2001،م  ،ص ـ16

()2صالح عبد الرحمن صالح  ،دور العالقات العامة في تطوير كفاءة المؤسسات االجتماعية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة امدرمان
االسالمية  2000،م  ،ص ـ47
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 .2إقناع الجماهير بالتشريعات واإلصالحات الجديدة التي تمليها احتياجات المجتمع
المتغيرة

 .3إعالم المواطنين باإلنجازات والمشروعات الناجحة التي تحققها الحكومة وتوضيح
اثار هذه المشروعات علي الخطة الشاملة .

 .4التعرف علي اراء الجماهير واتجاهاتها إزاء السياسات والبرامج المختلفة التي تصدر
عن الحكومة ونقل صورة صادقة عن هذه االتجاهات الي المسؤلين .

 .5تقديم المعلومات الوافية لرجال اإلعالم عن خطط الحكومة وسياساتها حتي يتمكنوا
من القيام بدورهم في توجيه الرأي العام ومواجهة الدعاية المضادة .

 .6تبديد الشكوك والقضاء علي همسات والشائعات التي يبثها أعداء النظام بهدف

التشكيك في قدرته او صدقه في تنفيذ برامجه وتحصين الجماهير ضد هذه الحمالت
المعادية.

 .7العمل علي ازالة أسباب الصراع الداخلي بين أبناء الدولة  ،ودعم الوحدة الوطنية ،
وتأكيد الشعور باالنتماء القومي عند الجميع .

 .8التعرف علي أخطاء المسؤولين ومواجهتهم بها وتقديم النصح إليهم لكي يكونوا

نماذج طيبة تقتدي بها الجماهير  ،وهذا يتطلب أن تتحمل القيادات نصيبها من
التضحيات التي تطالب بها المواطني

 .9تهيئة الجماهير للتغيرات التي ستحدث  ،وتفسير هذه التغيرات ومساعدة الجماهير

علي فهمها  ،والتكيف معها  ،والعمل علي تحقيق التوتر والقلق الناتج عن االحتكاك

بين االتجاهات التقليدية السائدة في المجتمع واالتجاهات العالمية الحديثة .
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.10

التنبؤ بالمشكالت التي يتوقع حدوثها ورسم الخطط والبرامج التي تؤدي الي

التغلب عليها ومواجهتها في مهدها بالتعاون مع االجهزة القائمة باتخاذ الق اررات
()1

السياسية أو التقليدية

.

وفي أواخر يناير  1976تمت اتصاالت ومشاورات بين العاملين في مجال العالقات

العامة بشأن مستقبل تلك المهنة وكيفية تطويرها واتفق الجميع علي انشاء جمعية

العالقات العامة السودانية  ،وتمكنو من تسجيل الجمعية وانتخاب اللجنة التنفيذية ،

ووضع دستور لها  ،وكان علي رأسها انذاك رائد العالقات العامة السودانية األستاذ /

جعفر حامد البشير  ،الشاعر والصحفي المعروف  ،عمل هو ورفاقه في حماس شديد
واخالص  ،للتعريف

بأهداف وأغراض الجمعية والقاء الضو على أهمية مفهوم

العالقات العامة ،وعلى اختصاصات ومهام وظيفة العالقات العامة ،وفي عام1978م

اتصل أعضاء مجلس المكتب التنفيذي لجمعية العالقات العامة بلجنة ترتيب وتقويم

الوظائف وقدمو شرحا وافيا لواجبات العالقات العامة السودانية في تذليل الصعوبات

وحل المشاكل المتعلقة بالمهنة ،الى أن ولد اتحاد العالقات العامة ،وبذل أعضاء
االتحاد الجديد جهدا مكثفا في التعريف بمفهوم العالقات العامة وأهميتها واحداث

اساليب ممارستها عن طريق المقاالت الصحفية والبرامج واللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية
()2

ألجل استقطاب الرأي العام واهتمام المسئولين

.

الصعوبات التي تواجـﮫ العالقات العامة في السودان :
 .1مفهوم العالقات العامة غير واضح وما يزال المفهوم التقليدي للعالقات العامة يسيطر
علي ممارستها لوظائف هامشية .

 .2التهميش للعالقات العامة في موقعها االداري وعند تبعيتها لإلدارة العليا وان وجدت
فهي تبعية صورية .

()1صالح عبد الرحمن صالح  ،رسالة سابقة  ،صـ47.
( )2صالح موسي علي موسي  ،التقنيات الحديثة وأثرها في ادارة العالقات العامة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة امدرمان االسالمية ،

2005م ،ص ـ108
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 .3نظرة االدارة العليا للعالقات العامة قاصرة وال تحظي بدعم منها .

 .4أهداف العالقات العامة غير محددة ويتركز عملها في عمليات االتصال واالعالم
الخارجي

 .5االتجاه باالهتمام بالجمهور الخارجي وعدم االهتمام بالجمهور الداخلي .
 .6عدم االهتمام ببحوث ودراسات الرأي العام رغم أهميتها .

 .7تداخل مهام واختصاصات العالقات العامة مع االدارات االخري وقيامها بأعمال ال
تنتمي الي اختصاصاتها بصلة .

 .8ال تهتم العالقات العامة بتقديم أنشطتها لتالفي اخطارها والعمل علي تصحيحها
ومعرفة مدي نجاح عملها .

 .9نقص المخصصات المالية للقيام بأنشطتها وعمل غير المتخصصين بها .

 .10وتري الباحثة أن علي المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات العامة والمنشآت
التي تريد أن تتخطي الصعوبات انفة الذكر ان تعمل علي االتي -:

 .1السعي لتكوين جهاز يتولي مسؤلية العالقات العامة علي مستوي الدولة بهدف تنظيم

نشاطها ورعايتها واالطالع بمسؤليات تطويرها من خالل االشراف علي تدعيم وتطوير
أجهزة العالقات العامة في كافة المرافق وتقوية قدرتها التنسيقية .

 .2أن يتولي هذا الجهاز مع األجهزة الطوعية للعالقات العامة مثل االتحاد السوداني
للعالقات العامة ورعاية جهود اقرار دستور يحدد قواعد واخالقيات يلتزم بها جميع

العاملين في هذا المجال

 .3تشجيع جهود البحث العلمي في مجال العالقات العامة وتوفير احتياجاته المادية
والمعنوية بما يسهم في تنمية وترشيد ممارسة العالقات العامة .

 .4انفاذ خطة متكاملة علي صعيد الدولة لتدريب وتأهيل العاملين في العالقات العامة في
)(1

جميع مجاالت انشطتها

.

()1احمد محمد فضل اهلل  ،العالقات العامة في السودان  ،المشاكل والحلول  ،مجلة جامعة امدرمان االسالمية  ،العدد الثامن  ،مركز البحوث

والترجمة والنشر  ،ص ـ 304-305.
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المبحـث الثالـث
السياحــة
عرف عدد كبير من الخبراء والباحثين والمهتمين السياحة  ، ...فتعددت هذه

التعاريف  ،وتناولت السياحة تبعا الختالف وجهات النظر .

السياحة لغة  :معناها الذهاب في االرض للعبادة والترهب  ،وساح في االرض  :يسيح ،
)(1

سياحة وسيوحا وسيحا أي ذهب وعن قوله تعالي " التائبون العابدون الحامدون السائحون

وقوله تعالي " عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خي ار منكن مسلمات مؤمنات قانتات
)(2

تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكا ار

.

قال الزجاج السائحون في قول أهل التنفيس واللغة جميعا " الصائمون  ،وقيل  :إنما

قيل للصائم سائح الن الذي يسيح متعبدا يسيح وال زاد معه  ،إنما يطعم اذا وجد الزاد والصائم

ال يطعم أيضا  ،فلتشبه به سمي سائحا  ،كما قيل يسيح  :السيح  :المماء الظاهر الجاري

علي وجه االرض  ،وفي التهذيب  :الماء الظاهر علي وجه األرض  .وقد ساح يسيح سيحا
)(3

وسيحانا  ،إذا جري علي وجه األرض

.

أما أول تعريف للسياحة فقد كان للباحث األلماني  "،جون ببرفرديلر " عام 1905م ،

ويعرف السياحة بأنها ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزايدة للراحة والي تغيير
الهواء واإلحساس بجمال الطبيعة  ،والي الشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق لها

طبيعتها الخاصة  ،وأيضا الي نمو االتصاالت التي كانت ثمرة التساع نطاق التجارة
والصناعة .

وقد ركز هذا التعريف علي الحالة النفسية واإلحساس بجمال الطبيعة وعلي الجانب

االقتصادي الذي يسعي إليه االنسان من وراء اتصاالته بالشعوب والجماعات المختلفة .

أما االقتصادي النمساوي" شوليرن "فقد عرفها عام 1910م  ،بأنها مجموع كل الظواهر ذات
الطابع اإلقتصادي التي تترب علي وصول المسافرين الي منطقة ما أو دولة معينة واقامتهم
)(4

فيها ورحيلهم عنها وهي الظواهر التي تترابط بالتبعية

.

()1سورة التوبة  ،االية(112) .
()2سورة التحريم  ،االية(5) .

()3ابن منظور  ،لسان العرب  ،المجلد الثاني ( ،بيروت ،دار صادر )  ،ص ـ492-493 .

()4محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،ط  ،2القاهرة  :دار الفجر للنشر والتوزيع  2003،م ،صـ21
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ويعرفها العالم السويسري" هونزيمير " رئيس الجمعية الدولية لخبراء السياحة العلميين عام

1959م  ،بأنها مجموع العالقات والظواهر التي تترتب علي سفر واقامة مؤقتة لشخص
أجنبي في مكان ما بحيث ال تتحول الي إقامة دائمة وال ترتبط بنشاط يحقق ربحا للشخص
األجنبي .

أما منظمة السياحة العالمية فتعرف السياحة بأنها "  :نشاط إنساني وظاهرة إجتماعية

تقوم علي إنتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة لهم الي مناطق أخري خارج مجتمعاتهم
لفترة مؤقتة ال تقل عن 24ساعة وال تزيد عن عام كامل لغرض من أغراض السياحة
المعروفة ما عدا الدراسة والعمل .

ومن العلماء العرب يعرفها كل من صبحي عبد الحكيم  ،وحمدي الديب  ،في كتابهما

جغرافية ااسياحة 1995م  ،بأنها خليط من الظواهر والعالقات  ،وأن هذه العالقات والظواهر

تنبع من حركة األفراد واقامتهم في أماكن مختلفة ومن ثم يتمثل فيها عنصر الحركة( الرحل
)والثبات( اإلقامة ) ،وأن ذلك يتم في منطقة للجذب ينتج عنها أنشطة تختلف عن تلك التي
تمارس في مناطق األرسال خاصة وأن الحركة المؤقتة إالي مناطق ال ترتبط بعمل مدفوع
()1

األجر

.

أهميــــــــــــــة السياحـــــــة  :تتمثل جوانب األهمية للسياحة في مجاالت عدة :

/1األهميـــــــة اإلفتصاديــــــة  :إن الهدف األساسي من إقامة صناعة السياحة وتشييد بناءها

علي قواعد ونظم وأساليب إدارية هو الوصول إلي تعظيم الناتج اإلقتصادي واإلجتماعي لهذه
الصناعة بالنسبة للدولة والمجتمع وعاداته وفنونه من التأثر بفعل العوامل السلبية التي قد

تنمو بعيدا عن التخطيط والتنمية الرشيدة .

وقد أكد إعالن مانيال عن السياحة العالمية 1980م  ،ضرورة وضع صناعة السياحة في

مكانها الصحيح باعتبارها ذات دور هام في عالمنا الديناميكي شديد التغير  ..مشي ار إلي
مسؤليات الدول والحكومة والمؤسسات السياحية للنظر إلي السياحة وفقا ألبعادها الحقيقية
التي تتضمن المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية .

()1محمد منير حجاب  ،المرجع السابق  ،صـ ـ23
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كما أعلن( المجلس العالمي للسفر والسياحة 1994م  ،أن السياحة أصبحت أضخم صناعة
في العالم متخطية صناعات السيارات والصلب واالكترونيات والنشاط الزراعي  ،ففي هذا

العام وصل الناتج االجمالي العالمي لهذه الصناعة من السلع والخدمات الي  3,4ترليون
دوالر امريكي  ،كما قدر المجلس أن السياحة قد أتاحت فرص عمل لمائتين وأربعة ماليين
شخص بمعدل شخص واحد بين كل تسعة أشخاص عاملين علي مستوي العالم  ،حصلو

علي  1,7ترليون دوالر في صورة أجور ومرتبات  ،أو ما يعادل  10,3%من أجمالي أجور
)(1

األيدي العاملة علي مستوي العالم

فالسياحة نشاط ضروري لحياة الناس تمتد أثارها المباشرة وغير المباشرة الي الميادين

االجتماعية والثقافية واالقتصادية فضال عن العالقات الدولية ويوضح ذلك األهمية المتزايدة
لألنشطة السياحية بالنسبة لحركة التجارة الدولية  ،إال أن العائد اإلقتصادي برغم أهميته ال

يمكن أن يكون هو المعيار الوحيد لق اررات الدولة لتشجيع ودعم صناعة السياحة  ...فقد

أصبحت هناك اعتبارات عديدة وراء السياسات الحكومية في تنمية السياحة وتشجيع نشاطاتها
.فاإلضافة الي ضرورة اإلهتمام بالسياحة الدولية وزيادة موارد البالد من النقد األجنبي فإنه

قد أصبح من الضروري تأكيد حق المواطنين في السفر والسياحة والحرص علي تهيئة

الظروف لقضاء اإلجازات واإلستمتاع بأوقات الفراغ  ،وبغياب هذا الفهم يتضاءل الوزن
الحقيقي لصناعة السياحة كظاهرة إقتصادية واجتماعية كما يختفي وعي الجماهير وتقل

عنايتهم باألنشطة السياحية والمحافظة علي البيئة ورعاية السائحين .

وتعتبر السياحة في الوقت الحالي محركا رئيسيا من محركات التنمية االقتصادية فهي

مصدر دخل للعمالت الحرة يؤثر إيجابيا علي ميزان المدفوعات  ،ويؤثر علي حجم العمالة
وعلي إعادة توزيع الدخل القومي داخل الدولة .

وعالوة علي تشغيل األيدي العاملة فأن للسياحة أيضا عائدات تنعكس بالفائدة علي السكان

من خالل زيادة النشاط االقتصادي  ،فالضرائب التي يدفعها السياح تساعد الحكومات المحلية
علي تمويل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات .

( )1خالد بن عبد الرحمن ال دغيم  ،االعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية  ،ط( 1االردن  ،عمان  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،2014،ص ـ16.
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ورغم تباين االثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لصناعة السياحة بتباين أنواعها

وأنشطتها المختلفة اإل أن الدالئل العملية وتجارب الدول تشير ألي تزايد ملحوظ في الدور
الذي تلعبه السياحة بصفة عامة في قضايا التنمية بمفهومها الشامل .

لقد أصبحت السياحة االن ميدانا للتنافس الشديد بين الدول نظ ار لقدرة تأثيرها غير المحدودة

علي إقتصاديات الدول وبخاصة الدول النامية التي تعاني من نقص ملحوظ في النقد األجنبي
وفي نقص المدخرات علي االحتياجات اإلستثمارية وال شك أن الوعي الكامل بأهمية السياحة
وحيويتها لبالدنا يساعد علي تعظيم الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الشاملة وفي تعاون

جميع الجهات مع أجهزة السياحة المختلفة في أداء رسالتها
 /2األهميــة اإلجتماعيـة للسياحـة :

)(1

.

ترتبط السياحة ارتباطا وثيقا بالمجتمع حيث يتفاعل السائحون كأحد مدخالت

النظام السياحي مع البيئة االجتماعية في دولة الزيارة لكي ينتج في النهاية االثار االجتماعية
)(2

المختلفة التي تتمثل في بعض الجوانب الهامة مثل

:

أ-التـوازن االجتماعـي  :حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضها البعض نتيجة لزيادة
دخول االفراد والعاملين في الحقل السياحي بشكل مباشر وغير مباشر مما يؤدي الي توازن

المجتمع .

ب-النمـو الحضـــاري  :نتيجة للحركة السياحية المتزايدة يجب أن تتجه االنظار

واالهتمامات دائما الي العمل نحو اإلرتقاء بالقيم الحضارية والمعالم السياحية بها وانشاء

معالم اخري حضارية جديدة لكي تظهر الدولة بالمظهر الالئق بها كدولة سياحية لها وزنها
العالمي فالسياحة بذلك تعتبر سببا رئيسيا من اسباب الرقي الحضاري من حيث االهتمام

بالمقومات السياحية االثرية المنتشرة في معظم المناطق السياحية.

 /3األهميــة الثقافيـة :

تمثل السياحة وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل الثقافات والحضارات بين شعوب

العالم المختلفة فعن طريقها يتحقق التبادل الثقافي بين الدول السياحية وبعضها البعض حيث

تنتقل اللغات والمعتقدات الفكرية واالداب والفنون ومختلف الوان الثقافة عن طريق الحركة
()1محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،مرجع سابق  ،صـ ـ 25-28.
()2محمد منير حجاب  ،مرجع سابق  ،صـ ـ29

33

السياحية الوافدة إليها فتؤثر فيها ثقافيا وتتأثر هي أيضا بما في الدولة السياحية من ثقافة

وحضارة وبذلك يتحقق التأثير الثقافي للسياحة الذي يمثل محوز ار مهما من محاور التنمية
في المجتمع.

 /4األهميـة السيـاسيـة :

تتضح األهمية السياسية للسياحة كرد فعل مباشر من تعامل الدول مع بعضها البعض

والزيارات السياحية المتبادلة بينهم  ،ولقد لعبت الحركة السياحية دو ار مهما في العالقات

الدولية بحيث أصبحت تمثل أحد االتجاهات الحديثة لتقليل حدة الصراعات والخالفات الدولية

التي تنشأ من الدول المتحاربة او المتنازعة لذلك فإن السياحة أصبحت رم از من رموز السالم

والتاخي بين الدول .
السياحة في السـودان

موقع السودان الجغرافي
يعتبر السودان من أكبر الدول في أفريقيا من حيث المساحة حيث تبلغ مساحته 700ألف

ميل تقريبا  .تحده جمهوريتان عربيتان  ،فمن الشمال تحده جمهورية مصر العربية ويبلغ

طول الحدود المشتركة بينهما 1200كيلومت ار  ،ومن الشمال الغربي تحده الجماهيرية العربية

الليبية بطول 280كيلومت ار وخمس دول أفريقية فمن الغرب تحده جمهورية تشاد ومن الجنوب

الغربي جمهورية أفريقيا الوسطي ومن الجنوب جمهورية جنوب السودان ومن الشرق جمهورية

أثيوبيا وجمهورية أرتريا  .أما عدد سكانه فقد بلغ الثالثين مليون نسمة تقريبا حسب اخر تعداد
ويمكن تقسيمه الي أربع مناطق :

)(1

• المنطقة الواقعة شمال خط عرض  19منطقة صحراوية قاحلة تهب عليها الرياح
الشمالية وتهب عليها ايضا عواصف رملية في الشتاء ويندر فيها هطول االمطار .

• المنطقة الواقعة بين خطي  9و  19شمال منطقة شبه صحراوية معرضة لرياح ترابية
وتهطل فيها أمطار قليلة في فصل الصيف .

( )1سعد أحمد عثمان  ،دور العالقات العامة في الترويج السياحي في السودان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  (،الخرطوم  ،جامعة امدرمان
االسالمية  2004،م )  ،صـ ـ49
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• المنطقة الواقعة جنوب خط عرض  9حتي المنطقة االستوائية في الحدود الجنوبية
لجمهورية السودان منطقة سافنا ذات أشجار مخضرة .

• منطقة ساحل البحر األحمر في شرق السودان ومناخها مناخ البحر األبيض المتوسط
ذو الح اررة والجفاف صيفا والدفء واألمطار شتاء .

يتمتع السودان بموقع فريد في أفريقيا ويعتبر بوابة أفريقيا الرئيسة ومنطقة إلتقاء الحضارة

العربية والحضارات األفريقية  ،ويمثل جس ار ثقافيا بين الحضارة العربية والسالالت البشرية

التي استقرت وتمازجت وانصهرت بداخله وفوق هذا وذاك فإن السودان يعتبر من الدول

القليلة التي يجد فيها السائح كل ما يستهويه  ،ففيه الصحراء المكان الصالح لسباق السيارات

 ،وفيه المسطحات المائية لممارسة رياضة الغوص والتصوير والتجديف وسباق الزوارق وفيه
الحيوانات البرية والطيور بجميع انواعها وفيه الجبال الصالحة لممارسة رياضة التسلق  ،وفيه
الغابات الصالحة للصيد وفيه المياه الكبريتية الصالحة لعالج الكثير من األمراض الجلدية

وعلي رأسها مرض الجزام  ،وفيه المناخ الصالح إلقامة المشاتي والمصايف وفيه حضارة

تعتبر من أقدم الحضارات.

بدأ النشاط السياحي في السودان عن طريق القطاع الخاص علي النقيض من الدول

التي تقل مقوماتها السياحية عن المقومات السياحية الموجودة في السودان  ،بدأ بعض األفراد

بإنشاء بعض الشركات والوكاالت الخاصة لتعمل في مجال السياحة مثل وكالة كونت

ميخاليوس ووكالة الشرق األوسط وغيرها  .وقد بدأت هذه الوكاالت بالتسويق للسياحة خارج
السودان وبه شهد السودان نشاطا محدودا في سياحة المخيمات وتفويج الرحالت الجماعية

لهذه المخيمات  .أما الدولة فقد تنبهت لدور السياحة في التنمية كمورد هام من الموارد التي

تغذي االقتصاد القومي بالعمالت االجنبية  ،فأصدرت القرار القاضي بإسناد أمر السياحة
لو ازرة االستعالمات والعمل ليكون قسما من أقسامها عام 1959م  .وظل هذا القسم يقوم

بدوره بصورة جيدة رغم شح اإلمكانيات  .في العام التالي صار السودان عضوا في االتحاد

العربي للسياحة واالتحاد الدولي لمنظمات السياحة  .ظل الوضع علي ما هو عليه حتي عام
1966حيث أنشأت الدولة أول مصلحة للسياحة وضمت إليها مصلحة الفنادق والمرطبات

بعد فصلها من السكة حديد  .أما عام 1969م فقد شهد إفتتاح أول مكتب إقليمي للسياحة في
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غرب السودان وذلك لتطوير مناطقها كما تم في نفس العام افتتاح مكتب مطار الخرطوم

لتقديم المعلومات عن السياحة  .في عام 1972م أصبحت السياحة مؤسسة بموجب قانون

مؤسسات القطاع العام وأوكل إليها أمر اإلشراف عن النشاط الفندقي وتم انتخاب السودان
رئيسا لالتحاد العربي للسياحة دورة 1972 – 1973م في العاصمة االردنية عمان وصار
 Committee Africa Tourismومنظمة

السودان عضوا في لجنة السياحة األفريقية

السياحة العالمية  World Tourism Organizationثم تم افتتاح مكتب السودان اإلقليمي
للسياحة في مدينة بورتسودان عام 1975م لإلشراف علي منطقة البحر االحمر  ،أما عام

1977م فقد شهد إفتتاح قريتي عروس وجميزة السياحيتين وكان موعدا لصدور أول قانون

للسياح  ،إال أن هذا القانون كان قد صدر مؤقتا وأصدره الرئيس السابق جعفر نميري لتنشيط

حركة السياحة في السودان  .بموجب هذا القانون صدر القرار القاضي بإنشاء هيئة السياحة
والفنادق في عام 1983م صدر قرار بإنشاء و ازرة متخصصة للسياحة  ،وفي عام 1983م

|أصبحت السياحة إدارة وضمت لو ازرة الطيران ثم لرئاسة مجلس الوزراء  ،وفي عام 1988م
صدر قرار بإنشاء و ازرة مستقلة للسياحة للمرة الثانية في السودان أال أن هذه الو ازرة لم يكتب

لها االستم اررية حيث أن السياحة سرعان ما عادت الي عهدها القديم إدارة وضمت لو ازرة

االتصاالت عام 1989م وفي عام 1995م صدر القرار السيادي رقم ) (49بإنشاء و ازرة

السياحة والبيئة وضمت اليها ادارة الحياة البرية  ،الغابات والهيئة القومية لالثار ثم صارت

معا في و ازرة واحدة سميت بو ازرة السياحة والتقانة ثم فصلت عن التقانة وضمت الي التراث
)(1

وأخي ار أنشئت و ازرة السياحة والحياة البرية الحالية

األماكن السياحيـة في السودان
يتمتع السودان بالعديد من األماكن السياحية التي يمكن أن تجذب السياحة هذا النوع من
)(2

السياحة يأتي علي رأس قائمة السياحة الترويجية التي انتشرت في هذا العصر وهي

:-

• منطقة جبل مرة  :تقع منطقة في غرب السودان بوالية جنوب دارفور وهي من
المناطق المميزة والمعروفة وتغطي مساحة قدرها 1920كليومت ار مربعا  .ويبلغ

( )1

محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،ط  ،1الخرطوم  ،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة )  ،ص ـ 51-52 .

()2حنان فضل يوسف  ،معوقات السياحة في جبل مرة  ،رسالة ماجستير غير منشورة( الخرطوم  ،جامعة النيلين ) 2003،م  ،صـ ـ
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ارتفاعها 10االف قدم فوق سطح البحر وتمتاز باعتدال طقسها طوال العام كما تمتاز

ببحيراتها التي تحيط بها الخضرة من جميع الجوانب طوال العام وبشالالتها العريضة
ونباتاتها وينابيعها وعيونها الكبريتية التي تصلح أن تكون مشفي لعالج الكثير من

األمراض الجلدية  .أشهر ينابيع المنطقة هي ينابيع روتكي التي تقع غرب مدينة كاس

وأشهر شالالتها هي شالالت سوني والتي يبلغ إرتفاعها 1760قدما فوق سطح البحر

وشالالت تيكول  .تكثر بجبل مرة الخضروات والفواكه التي تختلف أنواعها باختالف

ارتفاع المنطقة  .أشهر المناطق السياحية هي منطقة ساو ار  ،نيرتتي  ،قولو  ،قلول ،

موتيجلو وجلدو بالقسم الشرقي ومنطقة البحيرات وتواتونغا بوسط الجبل .

• منطقة رشاد  :تقع منطقة رشاد بوالية جنوب كردفان وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام

نسبة لعلوها حيث يبلغ ارتفاعها  885قدما فوق سطح البحر  .تتمتع المنطقة بمناظر

خالبة قلما توجد بالمناطق االخري  ،وبأشجار يانعة وبمناطق أثرية في كل من

شندوق وكافورة والتي ترمز لعهد تقلي  .بالمنطقة جبل قدير الذي دارت فيه رحي

حرب ضروس بين قوات اإلمام محمد أحمد المهدي والقوات االنجليزية والتي انتهت
بانتصار قوات المهدي علي االنجليز ومقتل قائدهم هكس باشا .

• منطقة جبال النوبة  :تقع جبال النوبة التي يربو عددها عن التسعين جبال في والية
جنوب كردفان بمنطقة حزام السافنا وتتوسط منطقة ذات سحر نادر ومدهش للزائر
فسالسل الجبال الخضراء تضفي علي المنطقة مناظ ار رائعة  .تعتبر منطقة جبال
النوبة من أكثر المناطق المحافظة علي بيئتها لتوفر األمطار في فصل الصيف

والعتمادها علي مياه الجداول في الفصول األخري  .تكثر فيها الحشائش وهي من

المناطق السياحية الهامة في السودان لوجود المياه بمرتفعاتها المختلفة وتوفر الخضرة

في جبالها  .يتمتع سكان المنطقة بإرث حضاري وتاريخي عريق كما تتمتع المنطقة
)(1

بحصيلة وافرة من الحيوانات البرية .

• منطقة اركويت  :تقع بوالية البحر االحمر بشرق السودان علي بعد 205كيلو مترات
من بورسودان الميناء الرئيسي للسودان وتقع علي ارتفاع  3800قدم فوق البحر .

()1محمد حسن سعيد ’ مرجع سابق ،ص ـ 53-54 .
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تمتاز المنطقة بالطقس المعتدل طوال العام نسبة الرتفاعها الشاهق  ،وجمال المنطقة

ينبع من أنها تطل علي سهول وأودية مترامية األطراف ومن قممها يمكن مشاهدة

مناطق عديدة خاصة من أعلي جبل الست  .المنطقة تهطل فيها االمطار خاصة في
فصلي الصيف والشتاء  ،توفر منطقة اركويت الراحة والسكينة والهدوء في النفس

لزائرها وهي من أجمل المناطق السياحية في السودان .وألهمية المنطقة عقدت بها

عدة مؤتمرات  .تحتوي المنطقة علي مقبرة األمير عثمان دقنة أشهر قواد اإلمام محمد
أحمد المهدي .

• منطقة عروس  :تقع قرية عروس بشرق السودان بوالية البحر االحمر علي بعد

75ميال شمال مدينة بورسودان عاصمة الوالية تتدرج منطقة عروس ببطء نحو البحر
االحمر  .شيدت القرية عام 1975وتعتبر واحدة من االماكن السياحية المجهزة في

السودان لمقابلة الطلب السياحي علي ساحل البحر االحمر الذي يتمتع بخصائص ال

تتوفر في البحار االخري  ،فالبحر االحمر يقع في منطقة عالية التبخر ومياهه

صافية وتشكل بيئة صالحه للغوص والتصوير تحت الماء  .كما يمتاز بعدم تعرض

مياهه لألمواج العالية مما يجعل المنطقة تتميز بالهدوء والسكينة .

• منطقة السبلوقة  :تقع منطقة السبلوقة عند الشالل السادس بوالية نهر النيل علي بعد
80كيلومت ار شمال الخرطوم العاصمة السودانية وتغطي مساحة قدرها  11600هكتار
وتنقسم الي قسمين سبلوقة الشرقية وهي المنطقة التي تقع علي الضفة الشرقية لنهر

النيل وتمتاز بأشجارها الوارفة ومناظرها الخالبة وسبلوقة الغربية وهي المنطقة الواقعة

علي الضفة الغربية لنهر النيل ويقصدها السياح لمشاهدة الشالل السادس  .يمكن

للسياح أن يمارس رياضة التجديف ورياضة الصيد ومشاهدة الحيوانات البرية التي

تكثر فيها مثل التعالب واألرانب والغزالن .

• منطقة جبل أولياء  :تقع منطقة جبل أولياء علي بعد خمسين كيلومت ار جنوب الخرطوم
وهي منطقة ذات طبيعة خالبة وتمارس فيها رياضة التجديف وسباق الزوارق ويقام

فيها مهرجان سنوي لصيد األسماك .

• منطقة كسال  :تقع مدينة كسال بشرق السودان وتبعد عن الخرطوم العاصمة السودانية
بمقدار  480كيلومت ار وقد استمدت اسمها من اسم جبل كسال  .تحتل مدينة كسال
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حوضا ضحال يرتفع تدريجيا في اتجاه الجنوب الشرقي  .وتقع علي ارتفاع 496مت ار
فوق سطح البحر  ،يرجع تاريخ نشأتها لعام 1623م وكانت تسمي مشيخة أوتيال .
إختارها األتراك عاصمة إلقليم التاكا عام 1940م أهم معالمها السياحية هي :

• دلتا نهر القاش  :نهر القاش يعني النهر الهائج( أوقاش ) باللهجة المحلية وهو نهر

موسمي يفيض بالمياه بين شهري يوليو واكتوبر من كل عام  .من خصائصه أنه ال
يصب في رافد رئيس وال بحر وال محيط أو أي سطح مائي بل تندلق مياهه في
سهول رمليه  ،أما في موسم الجفاف فهو عبارة عن واد رملي واسع بدلتا النهر

رياض خضراء ألهمت الكثير من الشعراء بالتغني بجمالها  ،وبه مثلث أخضر شديد

االرتفاع يستطيع من يطل عليه مشاهدة مدينة كسال بأكملها .

• التاكــا  :تقع مدينة كسال بين الجبال التي تشكل نصف دائرة حولها منها جبال تولوس
 ،جبال طارق  ،جبال موسي ومكرام وأشهر هذه الجبال جبال التاكا في وسط المدينة
وأهمها هو جبل توتيل  ،بالجبل نبع مائي ال ينضب يقال أن من يشرب منه ال بد أن

يعود اليه .

• جزيرة التمساح  :تقع جزيرة التمساح داخل النيل االزرق قبالة منطقة ام دوم جنوب

الخرطوم واختلفت اآلراء حول تسميتها بجزيرة التمساح فالبعض يعتقد أن شكلها الذي

يشبه شكل التمساح هو سبب التسمية  ،والبعض يعتقد أن الجزيرة كانت تعج

بالتماسيح ومن هنا جاءت التسمية  ،بالمنطقة جزيرة اخري تدعي جزيرة البط بها

كميات هائلة من الطيور المهاجرة والمستوطنة .

هذا باإلضافة الي مناطق سياحية أخري  ،منطقة جناين أبوحبل التي تقع علي

ضفاف ابوحبل  ،ود جار النبي  ،ود البالل  ،ود سلمان  ،الشيخ الصديق  ،الكحلة

 ،ومنطقة بئر الكتر غرب كوستي  ،ميناء عيداب وقرورة وخور ستيب ووادي عندل
بشرق السودان ومجموعة جزر دنقال المتجاورة  :مقاصر  ،بنا  ،موسنارتي ،
)(1

مروارتي  ،بنارتي  ،أرتقاشة  ،وجزيرة بدين ثاني أكبر جزيرة في السودان

()1محمد حسن سعيد  ،مرجع سابق ،ص ـ56-57.
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المبحث الرابع
دور العالقات العامة في المجال السياحي
تعتبر العالقات العامة حلقة االتصال بين المهتمين بالسياحة والمنتفعين بها حيث

العالقات العامة علي نشر الوعي السياحي وتنمية روح االطالع والمعرفة بكل ما يتعلق

بالسياحة  ،وهي التي تجمع في أي جهة سياحية بين المهتمين بالسياحة داخليا وبين

المواطنين أو المهتمين خارجيا  ،وتهدف الي بناء لبنة دعائية سياحية قوية تكون نواة
لحمالت اعالمية سياحية في الداخل والخارج ولها قسمان  :داخل الدولة وخارجها .

داخل الدولة  :وتتمثل في هيئة أو مصلحة تعاونها مكاتب الهيئة المنتشرة بالدولة خاصة

باالماكن السياحية  ،أو و ازرة مختصة تعاونها هيئاتها وفروعها .

خارج الدولة  :وتتمثل في مكاتب السياحة وشركاتها  ،والسفارات والقنصليات ،وغيرها
ويتراوح دور العالقات العامة في السياحة بين تقديم التسهيالت من استقبال وتوديع وتصاريح

وزيارة واستضافة كاملة  ،وبين توافر المعلومات الخاصة بالنشاط السياحي  ،وبين رسم
المخططات العلمية والواقعية للمنشأة بغرض التأثير في الجمهور ودفعه الي التجاوب مع
الشراء والموافقة .

وترجع أهمية العالقات العامة في مجال السياحة الي دورها في القيام بالحمالت االعالمية ،
واالستعانة بمختلف وسائل االتصال وأشكاله  ،وتدريب العاملين مع السياح  .كما يقوم

العاملون بمهمة قائدي الرحالت أو الزيارات أو مصاحبة الزوار  ،ويتضمن عملهم القيام

بالتحضير للمؤتمرات واللقاءات والمناقشات والندوات والمحاضرات وحلقات البحث ،

واالتصال بوسائل االعالم  ،وتوطيد العالقة مع القائمين عليها  ،وبث األخبار اليومية عن

المنشأة  ،وجمع األخبار التي تنشرها وسائل االعالم المختلفة وتحليلها  ،واالستفادة منها في

خدمة أهدافها .
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وتعد العالقات العامة حقلة الوصل التي تربط بين المنشأة والجمهور وهي المسؤلة عن إيجاد
التفاهم والعالقات الطيبة المستمرة  ،وتحسين الصورة بصفة دائمة في أذهان الجماهير ،

وذلك عن طريق رجالها والذين تتحدد مهامهم في مجموعة من الوظائف المهمة

الدور المراسمـي للعالقـات العامة في المجال السياحي

()2

()1

.

:

 -1االستقبال والتوديع بمحطات الوصول والمغادرة  ،والحفاوة بالضيوف وتقديم التسهيالت
الالزمة لألفراد والجماعات السياحية  ،خاصة الشخصيات المهمة وكبار الشخصيات ذوي

األهمية في مجال السياحة .

 -2وضع وتنفيذ برامج الزيارات بما يتناسب مع أهمية ورغبات السائحين وجنسياتهم ووقتهم
واألماكن التي يودون زيارتها بما يتناسب مع مدة الزيارة وعدد الضيوف او الزائرين
واإلمكانيات السياحية في الداخل .

 -3القيام بحجز األماكن والغائها في حالة تعديل أو إلغاء برامج الزيارة وذلك بالفنادق

والبواخر والطائرات والسيارات بما يتناسب مع برنامج الزيارة وأهمية الضيف والظروف
المحيطة .

 -4إبداء اآلراء واالقتراحات نحو إستضافة الشخصيات المهمة وارسال الدعوات وتقديم
المبادرات وذلك بدوام االتصال بين بين اجهزة العالقات العامة في الداخل والخارج .

 -5مرافقة الضيوف ومدهم بالمعلومات والتسهيالت الالزمة واالستجابة لرغباتهم وتقديم

المطبوعات السياحية الحديثة  ،واالجابة علي أسئلتهم وتحقيق رغباتهم بما يتفق مع

مصلحة السياحة في الدولة .

 -6إحاطة الضيوف بإطار نفسي رقيق جميل من العناية الشخصية الكاملة باالهتمام بهم

والسهر علي راحتهم لما في ذلك من أطيب األثر  ،ومن إنعكاسات نفسية عميقة تولد

معها تقدي ار انسانيا وروح أخوية طيبة وبذلك يكون الضيف أو الزائر وسيلة سياحية دعائية
طيبة في بالده  ،مما يؤدي الي إحداث األثر المطلوب وتحقيق االنسجام والتكيف بين
السائح والخدمات والمغريات السياحية .

()1خالد بن عبد الرحمن ال دغيم اإلعالم السياحي و تنمية السياحة الوطنية  ،ط  (،1األردن  ،عمان  ،دار أسامة للنشر والتوزيع ، ) 2014
ص ـ 72-73.

( )2خالد بن عبد الرحمن ال دغيم  ،المرجع السابق  ،ص ـ74-75.
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 -7ترتيب المقابالت والحفالت خاصة لكبار الزوار بما يتفق مع مستوي البروتوكول الرسمي
وبما يتفق أيضا مع نوع السائح وجنسيته ومستواه الوظيفي أو االجتماعي وعدد المدعوين
ومكان ووقت إقامة الحفلة .

 -8ترتيب عرض افالم سياحية وساليدات ملونة للضيوف أو الزائرين عن األماكن التي لم
يتمكنوا من زيارتها نظ ار لضيق الوقت .

 -9تمثل العالقات العامة حلقة اتصال بين الهيئات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية
وشركات السياحة والنقل والفنادق في الداخل والخارج .

 -10المحافظة علي العالقات الطيبة الدائمة بين المنشأة التي تمثلها العالقات العامة
وضيوفها المترددين عيها بصفة دائمة أو وقتية .

)(1

المتطلبات اإلدارية إلختصاصي العالقات العامة في المجال السياحي

 .1ضرورة التعرف علي الق اررات واالجراءات التنفيذية التي تفيد المتعاملين في مجال السياحة
مثل شروط القروض طويلة االجل والميسرة والتي تمنح للمستثمرين في مجال السياحة
وفترة السماح المستحقة لهم وسعر الفائدة الذي وضعته الدولة لهم .

 .2المنح التي قد تمنحها الدولة للمستثمرين لمساعدتهم علي القيام بمشروعات جديدة في

مجال السياحة  ،سواء كانت منحا عينية مثل االيجار الرمزي لالرض الخاصة بالمشروع
او االنتفاع بها ألجل طويل بدون مقابل  ،أم مقابل ايجار ام منحها لهم .

 .3االعفاءات الجمركية والتيسيرات االستيرادية الخاصة برسوم المواد المستوردة لبناء
واستغالل المشروع السياحي وذلك لمساعدة المستثمرين .

 .4المنح الخاصة التي تمنحها الدولة بإعفاء المشروعات السياحية من نفقات المرافق العامة
او محاسبتها بأسعار خاصة الستهالك المياه واالنارة والتدفئة وخدمة التليفون وغيره .

()1محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،مرجع سابق  ،ص . 121
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معوقـات النشاط السيـاحي في السودان :

يزخر السودان بمقومات سياحية هائلة ال مثيل لها في العالم وهي تلك التي حبا اهلل بها

البالد وتتمثل هذه المقومات في موقع السودان الجغرافي  ،والذي يعتبر البوابة الرئيسة لقارة

أفريقيا وملتقي الحضارة العربية والحضارات األفرقية المختلفة  .وفي المناخات التي بداخله
إبتداء من المناخ الصحراوي  ،مناخ السافنا الفقيرة  ،مناخ السافنا الغنية ومرو ار بالمناخ

اإلستوائي وانتهاءا بمناخ البحر األبيض المتوسط  ،باإلضافة الي وجود البحر األحمر
المكان الصالح لممارسة كل الرياضات التحت مائية  ،والصحاري واألنهار العديدة التي

تجري بداخله والغابات التي خلفت عددا هائال من الحيوانات البرية والطيور والزواحف

والسالحف والحشرات  ،كما يزخر بمقومات بشرية ال مثيل لها ففي السودان حضارات موغلة

في القدم علي رأسها الحضارة النوبية التي تعتبر من أقدم الحضارات والتي خلفت عددا من
المعابد والمومياءات والنقوش والرسومات والتي إذا أحسن استغاللها واستثمارها علي أسس

علمية سليمة وبأساليب إدارية متطورة أن تساعد في إقالة عثرة السودان التنموية  .ورغم كل
ذلك فالسياحة في السودان لم تجد االهتمام الكافي منذ فجر االستغالل ونتيجة لذلك ظهرت

عدة معوقات أدت الي تخلف السياحة في السودان في مقدمتها

()1

:

-1انخفاض درجة التأييد الرسمي لقطاع السياحة  :لقد دأب المسئولون في جميع الحكومات
التي تعاقبت علي السودان منذ فجر االستقالل علي عدم تبني النشاط السياحي والدليل علي

ذلك أن الحكومات ظلت تعتبر السياحة إدارة تلحقها بعدد من الو ازرات  ،و ازرة االستعالمات ،

و ازرة الطيران  ،و ازرة االتصاالت وغيرها  ،حتي التجربة الوحيدة التي أنشئت لها و ازرة مستقلة

في ظل الحكومات السابقة وئدت قبل مرور عام علي إنشائها  ،وكانت تلك من االسباب
الرئيسية التي أدت الي عدم وضع إستراتيجية واضحة للسياحة في السودان كما أدت الي
التردي المريع الذي وصلت اليه اآلثار في السودان  ،فقد إندثر بعضها إما بفعل عوامل

التعرية أو في ظل غياب الترميمات الالزمة لها او بفضل التعديات والسرقات وذلك الن تجارة

االثار والتحف قد القت رواجا كبي ار في اآلونة األخيرة  ،ولهذا فقد تطورت أساليب السرقات

طبقا لتطور العصر وبهذا أصبحت التعديات والسرقات من أكبر المهددات التي تواجهها
()1محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،مرجع سابق  ،ص . 121
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االثار في السودان ويرجح العلماء ان هذا االهمال قد نتج إما لقصور في فهم هذا القطاع
الهام واعتباره ضربا من ضروب اإلسراف والترف أو التعامل مع السفر كإرث إنساني ال

يحتاج الي تقويم وال يقاس بالكم والكيف -2.عدم وجود البني التحتية  :يعد السودان من

كبريات الدول في أفريقيا والعالم العربي من حيث المساحة ومن الطبيعي أن تكون المناطق
السياحية واالثرية كثيرة ومنتشرة في ربوعه ولهذا كان البد أن تكون هناك شبكة مواصالت

برية وبحرية وجوية لربط هذه االماكن لتيسير وصول السياح اليها  .إال أن شيئا من ذلك لم
يحدث حتي االن  ،فالطرق المعبدة ما زالت قيد اإلنشاء ولم تصل الي معظم األماكن

السياحية حتي اآلن  ،أما اإلمداد الكهربائي والمائي فإن معظم األماكن السياحية واألثرية ما

زالت تفتقر لهذين اإلمدادين خاصة في شمال السودان معقل الحضارة السودانية  ،أما عن
الخدمات الصحية فال يختلف إثنان في أن الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية تسهم

بصورة فاعلة في التنمية السياحية فوجود المرافق الصحية وما تقوم به من خدمات عالجية

لها عامل مساعد لجذب السياحة وعلي النقيض فإن إنعدام أو تدني مستوي الخدمات الصحية

يعكس صورة سالبة عن البلد المعني وقد يؤدي الي عزوف السياح  ،واألماكن السياحية في
السودان خالية تمامأ من الخدمات الصحية  .أما عن األمن الذي يعتبر عنص ار رئيسا من

عناصر السياحة وهو القطاع الوحيد الذي يحتاج الي األمن في كل مراحله  ،فإن إنعدام
عنصر األمن بمعناه نهاية المشروع السياحي  ،ولذا فإن منظمة السياحة العالمية تعزي

تدهور السياحة في بعض البلدان إلنعدام عنصر األمن خاصة في الدول التي توصف بعدم
اإلستقرار السياسي ومن المؤسف أن معظم هذه الدول تقع في أفريقيا القارة االولي لمنشط
السياحة  ،باإلضافة الي ندرة االماكن الترفيهية والخدمات المصاحبة لصناعة السياحة من

مقاه ومطاعم تجعل السائح يعاني كثي ار في سبيل الحصول علي المأكل والمشرب الضرورين
لحياته  ،وكان من الممكن ان يقرر استخدام المال العام واالستثمارات الخارجية والموارد

االخري كاالرض والمياه لتطوير الخدمات حيث أن التنمية الصناعية تقع ضمن اختصاصات
)(1

الدولة لتحديد فلسفة السياحة ونمط تحديد االستثمارات المطلوبة وتوجيهها بصورة صحيحة .

()1محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،مرجع سابق  ،صـ ـ 122 .
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-3التدريب  :ال شك أن عملية التدريب عملية مهمة وضرورة من ضرورات العمل السياحي
وتتمثل أهميته في أن العاملين في هذا القطاع يواجهون بمختلف األجناس بعادات وتقاليد

مختلفة من داخل البالد وخارجها  ،وعلي عاتقهم يقع عبء ابراز وجه البلد الحضاري وبناء
السمعة الطيبة والصور المشرقة  ،وذلك من خالل معاملتهم الطيبة وبتلبيتهم لحاجات السائح

علي وجه السرعة وبدقة متناهية لحثهم وترغيبهم علي العودة مرة اخري  .ونسبة ألن نجاح

العملية السياحية يتوقف علي توفر اإلنسجام بين عنصري العرض والطلب ووجود المرغبات
السياحية والجهود الترويجية والتسويقية التي تتم عبر هؤالء العاملين فإن الكفاءة هي الدعامة

األساسية وترقيتها تتوقف علي عملية التدريب بشقيه النظري من خالل المحاضرات والعملي

من خالل الزيارات لالماكن السياحية واألثرية  .ويأتي علي رأس قائمة التدريب تدريب المرشد
السياحي وهو العنصر البشري الذي يرافق السائح إلكسابه مزيدا من الخبرات والمهارات

االتصالية واللغوية وتدريبه علي المعرفة العميقة لتأثير البيئة المتعلقة بعمله  ،حيث أن علي
المرشد السياحي معرفة المستجدات في المجاالت المختلفة والمستويات العديدة والمتنوعة

حسب رغبة وحاجة السائح  ،وعليه يكون علي دراية تامة بالمصطلحات المطلوبة لقيادة
عملية االتصال .

-4ضعف الترويج السياحي  :الترويج هو تعريف المستهلك بالمنتج وخصائصه ووظائفه

وأماكن وجوده  ،والترويج هو أحد الوظائف التسويقية الهامة في المشروعات السياحية أذ إنه

يساعد في تنشيط وزيادة المبيعات ومن ثم األرباح  ،ويتوقف النشاط الترويجي علي تكامله

مع الوظائف التسويقية األخري  .هناك عدة أسباب أدت الي تأسيس النشاط الترويجي في

مقدمتها اشتداد حدة المنافسة بين المنتجين ودخولهم في بعض األحيان في منافسة ال تفصلها
اال الجهود الترويجية الجادة ودورالمؤسسة المساهمة في الحفاظ علي مستوي من الوعي
والتطور في حياة األفراد وذلك من خالل المعلومات التي يوفرها والبيانات فيما يتعلق

بالخدمات التي يقدمها وتنوع وزيادة االفراد الذين يتم توجيه الرسالة الترويجية اليهم ،

باالضافة الي بعد المسافة بين القائم باالتصال والمتلقي مما يتطلب رسائل أخري تساهم في
)(1

تحقيق االتصال والتفاهم بين الطرفين .
()1محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،مرجع سابق  ،صـ ـ123-124 .
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-5غياب الوعي السياحي  :رغم أن األماكن السياحية واألثرية منتشرة في جميع أنحاء

السودان وال تخلو والية من واليات السودان من هذه األماكن  ،ورغم أن وسائل اإلعالم
المسموعة والمرئية والمقروءة قد إنتشرت في كل ربوع السودان والمعروف ان وسائل االعالم

تؤثر علي مجري تطور البشر وأن هناك عالقة سببية بين التعرض لوسائل اإلعالم والسلوك
البشري علي الرغم من صعوبة اإلثبات الدقيق للعالقة بين السبب واألثر لدي كل األفراد في

كل المواقف  ،وهناك العديد من المتغيرات المركبة التي تتحكم في آثار وسائل اإلعالم ،
وورغم أن الشعب السوداني شعب مطلع ومتابع جيد لهذه الوسائل  ،فإن ضعف الترويج

السياحي في السودان وعدم اإلهتمام بالسياحة الداخلية التي تمتاز بأنها تعمل علي مدار

السنة وبتوفير العمالت االجنبية التي يحملها السائح المحلي الي الخارج وهي ما تسمي

بالسياحة السلبية قد أديا الي حجب المعلومات السياحية عنه وبالتالي الي غياب الوعي

السياحي  ،فإذا ما تم إستقالل وسائل االتصال بصورة جيدة  ،باإلضافة الي تنظيم رحالت

داخلية مخفضة التكاليف للطالب والشباب للتعرف علي وطنهم المتنوع الثقافات والحضارات

ليشبوا متشبعين بحب الوطن واالعتزاز به ليعملوا علي توحيده  ،ألن السياحة عنصر مهم من

عناصر تحقيق الوحدة الوطنية  ،فإنه سوف يكون من اليسير جدا نشر الوعي السياحي في

مدة وجيزة .

-6غياب المرشد السياحي  :االرشاد السياحي هو عملية صناعة السياحة وهو الذي يتوقف
عليه هذا النشاط الحيوي المهم  ،والمرشد السياحي هو أهم العناصر التي يقع علي عليها
عبء ابراز وجه البلد الحضاري  .وينقسم الي قسمين مرشد سياحي غائب ويتمثل في

الصحف  ،المجالت  ،الدوريات  ،النشرات والكتيبات التي تصدر لتحقيق من اإلنتباه وال بد

أن تحمل هذه اإلصدارات صو ار لألماكن السياحية  ،األماكن األثرية والحيوانات البرية ،

ولتحقيق ذلك الهدف البد من إستخدام إستخدام أحدث وسائل الطباعة والتغليف الن الطباعة

والتغليف السئ وشكل الكتيب السئ ال يولد اال انطباعا سيئا قد يحجم به السائح عن زيارة

البلد المعني  ،أما المرشد السياحي الحاضر فهو أهم العناصر البشرية في النشاط السياحي

وهو ذلك الشخص الذي يرافق السائح في حله وترحاله وهو الصلة المباشرة بين السائح والبلد
الذي يزوره  ،فالمعلومات التي يدلي بها إن كانت بسيطة وقائمة علي حقائق ترسخ في ذهن
السائح ويكون لها اث ار كبي ار في تقييمه لرحلته ،أما ان كانت مشوهة وهزيلة أو ناقصة فإنها
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تعود بأثر سئ في نفس السائح  .هناك بعض الصفات التي البد أن يتحلي بها المرشد

السياحي الحاضر وهي اللباقة  ،الذوق الرفيع  ،حسن التصرف  ،حسن المظهر  ،باإلضافة

الي أنه البد أن يكون واسع اإلطالع واعيا باألنظمة الدولية وقوانينها اإلجتماعية ملما بكل
صغيرة وكبيرة عن دولته ماضيها وحاضرها  ،جغرافيتها  ،طبيعتها  ،مشاكلها التي تعاني

منها  ،وذو مقدرة عالية علي نقل المعلومات وذو حس إجتماعي ،غزي ار في معلوماته  ،يجيد
أكثر من لغة من اللغات الحية وذو مقدرة عالية علي تحمل المسئولية

-7غياب االحصاء  :االحصاء في مجال السياحة هو العلم الذي يتوصل به لمعرفة العوامل
التي تؤثر سلبا أو إيجابا في العملية السياحية من خالل االرقام  ،مثل إحصاء حركة السياحة
الدولية والداخلية واعداد السياحة وتقديرات االيرادات المتوقعة وحجم الطاقة اإليوائية وتقدير

حركة السياحة وحجمها  ،ووضع األسس والخطط الالزمة لها طبقا لنتائجها لهذا فإن

اإلستعانة بعلم االحصاء أصبح اآلن ضرورة من ضروريات العمل السياحي كما أصبح
اإلحصاء علما مالزما لعلم السياحة .

)(1

هناك أيضا بعض المعوقات االخري التي حالت دون تطور السياحة في السودان منها

-1دم وجود إستراتيجية واضحة للسياحة في السودان .

-2ضعف منافذ التوزيع التسويقة  ،يقابله ضعف مماثل في منافذ التوزيع الثانوية في
الصناعات اليدوية والتحف والهدايا والمنتجات السياحية األخري .
• االرتفاع المستمر في أسعار اإليواء

• ضعف دور منظمي الرحالت السياحية

• ضعف الخدمات والتجهيزات الخاصة بالسياحة البرية.

()1محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،مرجع سابق  ،صـ ـ129-130 .
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الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
المبحث األول  :نشاة وزارة السياحة اإلتحادية وتطورها
المبحث الثاني  :اإلجــــراءات المنهـــجية للــدراســــة
المبحث الثالث  :الرصــــــــــــــــــــــد والتحــــليل
المبحث الرابع  :النتائـــــــــــج والتوصـــــــــــــيات

المبحــث األول
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أوال  :نشـأة وزارة السياحة اإلتحادية وتطورها:
نشأت في عام 1959م في مكتب في و ازرة اإلستعالمات والعمل تحولت الي مصلحة
للسياحة ثم مؤسسة للسياحة والفندقة ،ثم الي و ازرة تتبع للمواصالت والطرق  ،ثم خصصة في
بداية السبعيات مع االنقاد  ،وفي عام 1995م ضمت الي و ازرة السياحة والبيئة ثم الثقافة
والسياحة ثم السياحة والتراث القومي ثم الي و ازرة السياحة واالثار والحياة البرية

()1

.

)(2

إختصاصــات الوزارة

 -1االهتمام باالثار القومية والتراث الوطني واقامة المتاحف القومية والمحافظة عليها
وتطويرها  ،والمحافظة علي المناطق األثرية القومية .
 -2القيام بأعمال االستكشافات والتنقيب عن االثار واجراء البحوث والدراسات العلمية
ونشرها والتنسيق مع مع المؤسسات العلمية العالمية في هدا المجال .
 -3تنظيم وتطوير العالقات الخارجية مع الدول والمنظمات االقليمية والدولية في مجال
االثار
 -4وضع السياسات العامة وخطط وبرامج وتطوير وترويج السياحة بما يحقق التواصل
الثقافي واالجتماعي مع الشعوب االخري وبما يتوافق مع قيم واخالقيات المجتمع
السوداني .
 -5وضع السياسات العامة وخطط وبرامج وتطوير وترويج السياحة بما يحقق التواصل
الثقافي واالجتماعي مع الشعوب االخري وبما يتوافق مع قيم واخالقيات المجتمع
السوداني .
 -6توفير الحماية للحفاظ علي المنشات والمناطق السياحية القومية .

( )1مقابلة مع االستاذ /صديق محمد قسم السيد  ،مدير اإلدارة العامة لإلعالم والترويج وتقانة المعلومات  ،و ازرة السياحة االتحادية

( )2و ازرة السياحية  ،مكتب سكرتارية المدير العام
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 -7وضع المعايير والمواصفات الفنية لمنح التراخيص لألجهزة العاملة في مجال السياحة
والفنادق .
 -8وضع السياسات العامة للدولة في مجال حماية الحياة البرية وتنميتها .
 -9إدارة الحظائر القومية بالتعاون مع الواليات .
-10

تنفيد السياسات العامة المتصلة بحماية الحياة البرية كثروة قومية ومصدر

للترويج ومنشط لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية .
-11
-12

العمل علي رفع درجة الوعي العام بأهمية الحياة البرية كثروة قومية .
وضع المعايير لتنظيم واصدار تراخيص وتصاريح وفقا للقانون .

الجهــــات التابعة للوزارة :
1الهيئة العامة لالثار والمتاحف .2االدارة العامة لشرطة الحياة البرية .3إدارة شرطة تأمين السياحة والتراث القومي .المنظمـــــــات التي لها عالقــــة بالوزارة :
1منظمة السياحة العالمية .2المنظمة العربية للسياحة .3-المجلس العالمي للسفر والسياحة .
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الهيكـــــل اإلداري لإلدارة العامة للسياحــــــة:
مدير اإلدارة العامة للعالقات العامة

التنسيق والمتابعة

السكرتارية

نائب المدير  /مدير المواصفات

المهن السياحية ومعامالت

الرقابة والتفتيش واالشتراطات

السياح

الفنية

االرشاد السياحي
التراخيص

االذونات

اإلحصاء والحصر

الفنادق

المطاعم

المنتجعات

وكاالت السفر
وشركات
السياحة

النقل

الحج

السياحي

والعمرة

المصدر :و ازرة السياحة االتحادية  ،سكرتارية مكتب المدير العام
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االستثمار

العمالة
األجنبية

ثانيا  :العالقات العامة داخل وزارة السياحة االتحادية:
مقدمﮫ:
تزايدت أهمية العالقات العامة في ميادين صناعية جديده مثل ميدان السياحة بعد أن

تزايدت أهمية الراي العام وتنامت قوته وتأثيره في عصر تكنولوجيا االتصال واالنفتاح
العالمي.

حيث تحتاج المنشآت السياحية الي استخدام كافة فنون االتصال من دعاية والترويج والتنشيط
المستمر لإلعالن واالعالم عنها وهو ما يمكن ان تقوم به العالقات العامة بالو ازرة حيث يقوم

بالواجبات التالية :

أوال الرصد الصحفي :
تقوم ادارة العالقات بمتابعة الصحف اليومية لمعرفة ما نشر عن الو ازرة سواء كان عكس

ألنشطة اونقد ألدائها وتقوم بالرد الالزم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
العالقة مع اجهزة االعالم :

تتمتع إدارة العالقات والمراسم بعالقات واسعة وممتده من اجهزة اإلعالم المختلفة لعكس
انشطة الو ازرة المختلفة والترويج للجواذب السياحية وذلك عبر الصحف اليومية والقنوات

الفضائية المختلفه والصحافه االلكترونية وذلك عبر خلق شراكات متينه .
ثانيا  :المراسم والبروتكول :

تقوم العالقات العامه والمراسم بمرافقة المسؤلين واالهتمام بامر التجليس وفق قواعد البروتكول
ومتابعه اجراءات السفر للمسؤلين واستقبال ووداع الوفود الرسمية وتوفير المعلومات الالزمة

لهم

ثالثا :التوثيق واألرشفه:
يقوم قسم العالقات العامة بثوثيق انشطة ك الوزارة المختلفة( فيديو وفتوغراف ) تمد وسائل
االعالم المختلفة بالمادة المطلوبه وتحتفظ بارشيف لكل انشطتة الو ازرة وتغذية الموقع

االلكتروني للو ازرة بالصور والفيديوهات المطلوبه
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رابعا  :عمل مونتاج :
تقوم ادارة العالقات العامة بمنتجه االشرطه التي تم توثيق انشطه الو ازرة ومد اجهزه االعالم
او عمل افالم وثائقية للترويج السياحي
دور العالقات العامة في تنشيط السياحة :
 -1التعريف بالمقاصد السياحية في السودان لمنظمي الرحالت السياحية علي المستوي
الداخلي والخارجي .

 -2تحسين صورة السودان في الخارج من خالل تقديم المعلومة التي توضح ان السودان

به جواذب سياحية متفردة علي المستوي البيئي والحضاري بخالف ما يزعم االعالم
الغربي بان السودان ارض للحروب والصراعات والفقر والمرض .

األنشطة اإلتصالية التي تقوم بها العالقات العامة داخل الوزارة :
 .1مجالت ذات مطبوعات مرتبطة بالسياحة

 .2مطبوعات مخصصة لليوم العالمي للسياحة

 .3نشرات شهرية مرتبطة بالعالقات االجتماعية المرتبطة بالنشاط السياحي

 .4مطبوعات ومطبقات للمشاركة بها في المعارض الداخلية والخارجية لنشر ثقافة
السياحة

 .5أجندة سنوية لنشر ثقافة السياحة
 .6أفالم توزع في المعارض

الوسائل االتصالية التي تستخدمها العالقات العامة داخل الوزارة :
 -1اإلذاعة

 -2التلفزيون

 -3الصحف السيارة

 -4مطبوعات – ملصقات – الفتات – كتب – ملصقات .

-5االنترنت.
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خطﮫ العالقات العامة واالعالم:
اسم

الهدف من المشروع

المشروع

الوضع

االنشطه

االبتدائي

المقترحه

النتائج المتوقعه 4 3 2 1

جملة
لموازنه

وموقعه
/1

صفحة

عكس انشطة الو ازرة

تسجليه

والترويج للجواذب

بالصحف

السياحية

مستمر

اليومية

لقاءات

وحوارات
صحفية

السياحية

ورصد

وتنشيط

لكل

السياحه

انشطته

الداخلية

اعالن

التعريف

الو ازرة
/2

االعالن

الترويج للمناشط

بالصحف

والبرامج

مستمر

/3

تنظيم
زيارة

السياحية والترويج

للمواقع

لها عبر وسائل

االثرية

االعالم المختلفة

جنية

7 7 7

مليون

بالصحف بالنشاط

اليومية
التعريف بالجواذب

التعريف

بالجواذب

مليون

مستمر

اليومية

السياحي

حوارات

تعزيز الشراكة

مليون

ولقاءات

بين الو ازرة

جنية

ووسائل االعالم

مصدر
التمويل
الو ازرة

الو ازرة

الو ازرة

المختلفة

والسياحية

ممايساهم في

لالعالميي

تنشيط حركه

ن

السياحه وتغيير
صورة السودان

عالميا
/4

برنامج

تنشيط العمل

بالتلفزيون

السياحي

تفعيل

نشر ثقافة السياحه

مستمر

لقاءات

جمع اراء
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وحوارات

جمهور السياح

الف

تلفزيونية

ويتم تحليله

جنية

الجمهور

المعلومات

الداخلي

ونشرثقافة

مع

بعدجمع

الو ازرة

السياحه
/5

مستمر

تصوير
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عمل افالم

500الف الو ازرة

برنامج

المجلة

/6

/7

المواقع

والتعريف بالجواذب

السياحية

السياحية

وثايقية للمواقع

السياحية

السياحه

وتنشيط الحراك

بالتلفزيون

السياحي
مستمر

رحالت

تهيئة المناخ

إقامة ايام

زيادة الترابط بين

ترفيهية

الداخلي للعمل

اسرية

العاملين

مواقع

زيادة كفاءة

سياحية

العاملين
تمليك

مؤتمر

عكس انشطتة الو ازرة مستمر

لقاءات

صحفي

ومناقشة القضايا

وتحرير

المعلومات

التي تخص العمل

صحفي

الصحيحة

زيارة

السياحي واالحتفال

جنية

3 3 3 3

120الف الو ازرة

جنية

مما يؤدي الي

مليون

الو ازرة

والموثوقة للراي

بالمناسبات التي

العام ونشر

تخص العمل

ثقافة السياحه

السياحي ونشاطه
/8

المنتدي

/9

اقامة

تعريف االعالميين

دورات

بالجواذب السياحية

الشهري

مناقشة قضايا

ومشاكل العمل

مستمر

لقاء

التنسيق بين

تحاوري

الجهات ذات

السياحي ووضع

بين

الصلة يساهم

الحلول المقترحه

الخبراء

في زيادة

3 3 3 3

مليون
جنية

الو ازرة

والمختصي الحراك
ين

السياحي

واالستفادة من
خبرات الخبراء

والعلماء

تدريبية

واالسس العلمية

لالعالمييي

للترويج لها

مستمر

محاض ار

الترويج للمواقع

ت

السياحية وفق

وسمنارات معلومات

موثوقة وتعزيز
الشراكة بين

ن

وسائل االعالم
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1 1 1 1

مليون
جنيه

الو ازرة

المختلفة
/10

تصميم

نشر ثقافة السياحة

رسائل

وذلك عبر الوسائط

نصية

االلكترونية

جديد

رسائل

االستفادة من

نصية

مواقع التواصل
االجتماعي
لنشر ثقافة

اعالمية

السياحه

واالعالن
والتزكير
بمناشط الو ازرة
/11

برامج

تنشيط السياحه

اذاعية

الداخلية وعكس

مستمر

حوارات

تعزيز الشراكة

ولقاءات

بين الو ازرة
ووسائل االعالم

انشطتة الو ازرة

المختلفة

ممايساهم في
تنشيط حركه
السياحه وتغيير
صورة السودان

عالميا
/12

تغطية

عكس انشطتة الو ازرة مستمر

لقاءات

تعزيز العالقة

انشطتة

باجهزة االعالم

وتحرير

بين وسائلل

الو ازرة

الخارجية

صحفي

االعالم عالميا

الخارجية
/13

مستمر

تصوير

توثيق وارشفة

التوثيق

التوثيق لكل انشطتة

مناشط الو ازرة

االعالمي

الو ازرة داخليا

فوتوغراف

وخارجيا

ي وفيديو

المصدر  :قسم العالقات العامة بو ازرة السياحة االتحادية
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500الف الو ازرة

جنية

المبحث الثاني
اإلجراءات المنهجيــة للدراسـة :
تناولت الباحثة في هذا الجانب اإلجراءات والخطوات المنهجية التي اتبعت في الدراسة

الميدانية المتعلقة بدور العالقات العامة في تنشيط السياحة بالسودان وهي دراسة تطبيقية

وصفية علي و ازرة السياحة االتحادية .
مجتمع البحث وعينتﮫ -:

وهو مصطلح علمي منهجي يراد به كل ما يمكن ان تعمم علية نتائج البحث ويمثل مجتمع

هذه الدراسة جميع العاملين بو ازرة السياحة االتحادية البالغ عددهم 100مبحوث  ،وقد بلغ
حجم العينة في هذه الدراسة خمسين مفردة بنسبة  %50من مجتمع البحث الكلي  ،وتم

التحليل علي  50استمارة .
أدوات جمـع البيانات -:

أ /اإلستبانة :إستخدمت الباحثة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات حيث قامت بالخطوات

التالية :

 -1اعداد المسودة األولية

 -2عرضها علي المشرف لتحكيمها

 -3اجراء التعديالت التي اوصي بها المشرف  ،ثم قامت الباحثة بعرضها علي محكمين
أفادوا بصالحيتها وهم :

 -1د /صالح موسي علي موسي – رئيس قسم العالقات العامة بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا .

 -2د /إسماعيل أحمد الطيب – رئيس قسم العالقات العامة بجامعة الرباط الوطني .
حيث تم األخذ بمالحظات وتعديالت المحكمين  ،وبعد إجراء التعديالت المطلوبة

أصبحت االستبانة تتكون في صورتها النهائية من ( )14سؤال بطريقة متوازنة وواضحة .

ب /المقابلة العلمية  :وهي أيضا من األدوات المهمة في جمع المعلومات والبيانات وقام
فيها الباحث بطرح تساؤالته من خالل حوار لفظي  ،وتعرف بأنها حوار لفظي وجها لوجه
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بين الباحث والمبحوث للحصول علي المعلومات واالراء التي تعبر عن االتجاهات
()1

ووجهات النظر .
واستخدمت الباحثة هذه األداة مع مدير اإلدارة العامة لالعالم والترويج وتقانة المعلومات

األستاذ صديق محمد قسم السيد  ،بغرض الوقوف علي طبيعة عمل اإلدارة بالو ازرة

والتعرف علي مهامها وأهدافها .

ج /المالحظة  :يقصد بالمالحظة اجرائيا في مجال البحث العلمي المشاهدة الدقيقة

لظاهرة من الظواهر  ،باالستعانة باالدوات واألجهزة واألساليب التي تتفق مع طبيعة هذه

الظاهرة وذلك بهدف معرفة صفاتها وخواصها والعوامل الدقيقة لها  ،واستخدمت الباحثة
هذه األداة أثناء ترددها علي و ازرة السياحة االتحادية .
صدق وثبات اإلستبـانة -:
الصدق والثبات هما معياران يستخدمان لتقدير كفاءة (جودة) أداء القياس  ،وهناك

عدة طرق لتقدير الثبات والصدق في مجال الدراسات اإلعالمية واالجتماعية  ،وتستخدم

كل طريقة بما يتناسب مع موضوع البحث  ،عليه قامت الباحثة باختيار عاملي الصدق

والثبات ألداء القياس (اإلستبانة) علي النحو التالي -:

 -1قامت بعرض اإلستبانة علي محكمين مختصين من ذوي الخبرة العلمية الطويلة ،
واللذين أبدو بعض المالحظات حول االستبانة والتي اعتمدتها الباحثة بعد عرضها

علي المشرف  ،وهذا ما اعتبرته صدقا ظاهريا لألداة .

 -2أجرت الباحثة دراسة استطالعية شملت عينة محدودة مقدرها ( )10مفردة من

المستهدفين  ،وذلك بغرض معرفة مدي وضوح األسئلة  ،ومدي إشتمالها علي

الموضوعات المطلوبة  ،وأكدت نتائج هذه الدراسة أن اإلستمارة واضحة للمبحوثين ولم
تكن هناك مشكالت في اإلجابة علي أسئلة االستمارة  ،وعلي ضوء نتائج هذه الدراسة

أدخلت بعض التعديالت ومن ثم تمت طباعة اإلستمارة في صورتها النهائية .
( )1محمود عبد الحميد  ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية  ،القاهرة  ،عالم الكتب 2004 ،م  ،صـ ـ ـ ـ. 403
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العمل الميداني -:
تناولت الباحثة في هذا الجانب المجال التطبيقي للبحث حيث تم توزيع عدد ()50

استمارة استبيان علي المبحوثين وذلك لمعرفة أراءهم حول دور العالقات العامة في

تنشيط السياحة بالسودان وبعد تعبئة االستبانات بواسطة المبحوثين الذين يمثلون عينة من
العاملين بو ازرة السياحة االتحادية تم جمع االستبانات والتأكد من اإلجابات  ،بعد ذلك تم

تفريغ البيانات وتوزيعها وجدولتها علي الحاسب االلي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية

للعلوم االجتماعية ولهذا البرنامج مقدرة هائلة في معالجة البيانات وتوافقها مع معظم

البرمجيات المشهورة مما يجعل منه أداة فاعلة لتحليل شتي أنواع البحوث العلمية وقد تم

استخدام عرض الجداول التك اررية والنسب المئوية في عملية تحليل البيانات لجميع محاور
االستبانة  ،والعرض التالي يوضح التحليل االحصائي  ،علما بأنة قد تم استخدام

األسلوب الوصفي االحصائي في تحليل البيانات .
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المبحث الثالث
الرصد والتحليــل

البيانات األولية -:
جدول وشكل رقم ( )1يوضح أفراد العينة المبحوثة
البيــــان

الرقم

النسبﮫ

ذكر

39

78.0

انثي

11

22.0

الجملة

50

100.0

78

22

انثي

ذكر

يتضح من الجدول أعاله أن عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث  ،حيث بلغ عدد الذكور39

بنسبة  ، %78بينما بلغ عدد اإلناث  11بنسبة  . %22ويتضح من ذلك ان الو ازرة تعتمد
علي فئة الذكور في تأدية االعمال المتعلقة بالو ازرة .
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جدول وشكل رقم ( )2يوضح الفئة العمرية ألفراد العينة المبحوثﮫ :
التكرار

النسبة

البيـــــــان
أقل من  30سنة

7

14.0

 30وأقل من  40سنة

23

46.0

 40وأقل من  50سنة

13

26.0

 50فأكثر

7

14.0

الجملة

50

100.0

46

26
23

14

14

13
7

 50فأكثر

7

 40وأقل من  50سنة

 30وأقل من  40سنة

أقل من  30سنة

يتضح من الجدول أعاله أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين الفئة  30واقل 40

حيث بلغت بنسبتهم  %46ويتضح من ذلك إعتماد الو ازرة علي الكوادر الشابة  ،أما الفئة
العمرية من  40وأقل من  50سنة فقد بلغت بنسبتهم  ، %26في حين  %14تتراوح
أعمارهم أقل من  30سنة  ،أما الفئة العمرية أكثر من  50سنة فقد بلغت نسبتهم %14
ويتضح من التحليل اإلحصائي أن الفئة العمرية  30واقل من  40سنة هي األعلى وهذا

مؤشر إيجابي ألن هذه تكون إكتسبت خبرة تعينها في أداء مهامها بالصورة المطلوبة .
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جدول وشكل رقم ( )3يوضح الحالة االجتماعية ألفراد العينة:
البيــــــان

التكرار

النسبﮫ

متزوج

34

68.0

عازب

16

32.0

مطلق

0

0.0

ارمل

0

0.0

الجملة

50

100.0

68

32

0

0

ارمل

مطلق

عازب

متزوج

يتضح من الجدول والشكل أعاله ان معظم العاملين بو ازرة السياحة االتحادية هم من الفئات

المتزوجة بنسبة بلغت  ، %68وبلغت نسبة االعزب  ، %32ويتضح من خالل هذه
المؤشرات ان غالبية العاملين لديهم استقرار اجتماعي واشباع عاطفي مما يؤثر إيجابا علي

أدائهم الوظيفي .
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جدول وشكل رقم ( )4يوضح المؤهل األكاديمي ألفراد العينة :

التكرار

النسبﮫ

البيــــــــان
ثانوي

2

4.0

جامعي

37

74.0

فوق الجامعي

11

22.0

50

100.0

الجملة

يتضح من الجدول والشكل أعاله أن نسبة الجامعيين هي األعلى حيث بلغت ، %74

وبلغت نسبة اللذين ينالون درجات فوق الجامعية  ، % 22أما نسبة المتعيين بشهادات ثانوية

بالوزرة بشهادات جامعية
ا
فقد بلغت  ، % 4ويتضح من التحليل اإلحصائي أن نسبة المتعيين

هي األعلي وهذا مؤشر جيد إلرتفاع نسبة المثقفين والمتعلمين بالو ازرة مما يسهل عليهم أداء
مهامهم بطريقة سهلة وجيدة  ،وتقديم خدمات مخطط لها بدقة .
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جدول وشكل رقم ( )5يوضح التخصص األكاديمي :

البيـــان

التكرار

النسبﮫ

الجملة

50

100

إعالم
سياحة وفندقه
إدارة
اقتصاد
أخري
اثار
نظم معلومات

3
4
14
15
6
3
5

Series2

Series1
30

28

14

6
3

إعالم

15

12

8

10

6

4

سياحة وفندقه

6.0
8.0
28.0
30.0
12.0
6.0
10.0

6
3

إدارة

اقتصاد

أخري

اثار

5

نظم
معلومات

يتضح من الجدول أعاله أن نسبة المتخصصين في االقتصاد هي االعلي حيث بلغت نسبتهم
 ، % 34ويليهم المتخصصين في اإلدارة فقد بلغت نسبتهم  ، %28أما اللذين لديهم
تخصصات أخري لم تذكر فقد بلغت نسبتهم  ، %12وقد بلغت المتخصصين في نظم
المعلومات  ، %10أما المتخصصين في مجال السياحة والفندقة فقد بلغت نسبتهم  ، %8ثم
يليهم متخصصين اآلثار بنسبة  ، %6أما اإلعالم فقد بلغت نسبتهم  ، %6ويتضح من
التحليل اإلحصائي أن المتعيين بالو ازرة معظمهم من خريجي االقتصاد واإلدارة وهذا مؤشر
جيد للقيام في القيام بالعمل اإلداري بصورة جيدة ومنظمة ،وان تخصصات اإلدارة واالقتصاد
في الفترة الماضية كانت هي األكثر شيوعا من التخصصات األخرى  ،أما متخصصين
السياحة والفندقة واآلثار فنسبهم أقل ولكن هذا يدل علي اهتمام الو ازرة بتعين خريجي
السياحة والفندقة واآلثار للقيام بالمهام التي تخص مجالهم .
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جدول وشكل رقم ( )6يوضح الوظيفة الحالية ألفراد العينة :
البيـــــان

التكرار

النسبة

إداري

16

32.0

إدارة تنفيذية

9

18.0

شئون عاملين

7

14.0

مدير قسم

6

12.0

عالقات عامة

3

6.0

9

18.0

50

100.0

أخري

الجملة

أخري
%18
إداري
%32
عالقات عامة
%6

مدير قسم
%12

إدارة تنفيذية
%18

شئون عاملين
%14

يتضح من الجدول والشكل أعاله أن نسبة اللذين يشغلون مناصب إدارية هي األعلي فقد

بلغت نسبتهم  ، %32بينما بلغت نسبة اإلداريين التنفيذيين  ، %18وكذلك اللذين يشغلون
مناصب أخري فقد بلغت نسبتهم  ، %18أما اللذين يشغلون مناصب شئون العاملين

فقدبلغت نسبتهم  ، %14أما مدراء األقسام فقد بلغت نسبتهم  ،%12أما موظفي العالقات
العامة فقد بلغت نسبتهم  . %6ويتضح من هذا ان الو ازرة تذخر بالعديد من أنواع الوظائف

المختلفة التي تلبي احتياجاتها .
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جدول وشكل رقم ( )7يوضح عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة :

التكرار

النسبة

البيــــــــان
اقل من  5سنوات

10

20.0

من  10-6سنوات

21

42.0

اكثر من  10سنوات

19

38.0

50

100.0

الجملة

يتضح من الجدول والشكل أعاله ان الفئة من  10___6سنوات هم االعلي حيث بلغت

نسبتهم  ، %42بينما الفئة من 10سنوات فأكثر فقد بلغت نسبتهم  ، %38والفئة أقل من 5

سنوات فقد بلغت نسبتهم  ، % 20ويتضح من التحليل االحصائي اصحاب الخبرة أقل من

 10سنوات هم الفئة االكبر بالو ازرة ويليهم الفئة اكثر من  10سنوات وهذا مؤشر جيد يدل
علي ان العاملين بالو ازرة من اصحاب الخبرات الجيدة وهذا يدل علي االستقرار الوظيفي .
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ثـــــــــانيا  :البيـانــات الموضوعيــة :
جدول وشكل رقم ( )8يوضح األهداف التي تسعي العالقات العامة بوزارة السياحة الي
تحقيقها االنسجام والتوافق بين العاملين

التكرار

النسبة

العبارة
أوافق بشدة

22

44.0

أوافق

20

40.0

محايد

4

8.0

ال أوافق

3

6.0

ال أوافق بشدة

1

2.0

50

%100

المجموع

Series 1

Series 2

44
40

20

8

6

2

ال أوافق بشدة

4

3

1
ال أوافق

22

محايد

أوافق

أوافق بشدة

يتضح من الجدول أعاله أن من األهداف التي تسعي العالقات العامة الي تحقيقها بو ازرة
السياحة اإلتحادية هي االنسجام والتوافق بين العاملين في الو ازرة فجاءة نسبة الذين

يوافقون بشدة هي األكثر فقد بلغت نسبتهم  ، %44بينما بلغت نسبة الذين يوافقون %40

 ،ثم تلتها نسبة الذين ال يوافقون فكانت  %6ونسبة المحايدين بلغت  ، %8والذين
اليوافقون بشدة هي األقل فقد بلغت . %2
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جدول وشكل رقم ( )9يوضح من األهداف التي تسعي العالقات العامة بوزارة السياحة إقامة
عالقات مع المؤسسات النظيرة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

13

26.0

أوافق

27

54.0

محايد

4

8.0

ال أوافق

4

8.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

%100

المجموع

60
50

40
Series 1

30

Series 2
20
10
0
ال أوافق بشدة

محايد

ال أوافق

أوافق

أواقف بشدة

من األهداف التي تسعي العالقات العامة الي تحقيقها بو ازرة السياحة االتحادية أيضا إقامة
عالقات مع المؤسسات النظيرة ويتضح من الجدول أعاله ان نسبة الذين يوافقون علي وجود

إقامة عالقات نظيرة مع المؤسسات هي األكثر فقد بلغت  ، %54بينما تلتها نسبة الذين

يوافقون بشدة فكانت  ، % 26اما المحايدون علي هذا فقد بلغت نسبتهم  ، %8وجاءت نسبة
اللذين ال يوافقون بشدة  %8ثم اللذين ال يوافقون . %2

67

جدول وشكل رقم ( )10يوضح أحد األهداف التي تسعي العالقات العامة بوزارة السياحة الي
تحقيقها جعل الجمهور مشارك فعلي في صناعة الرسائل االعالمية

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

12

24.0

أوافق

22

44.0

محايد

8

16.0

ال أوافق

3

6.0

ال أوافق بشدة

5

10.0

50

%100

المجموع

Series 1

Series 2

44

22

24

16
12

10
5

ال أوافق بشدة

8

6
3
ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح أن نسبة الذين يوافقون علي جعل الجمهور مشارك فعلي في

صناعة الرسائل اإلعالمية هي األكثر حيث بلغت  ، %44والذين يوافقون بشدة  ، %24ثم

تلتها نسبة الذين يحايدون علي هذا فكانت  % 16وجاءت نسبة الذين ال يوافقون بشدة هي

األقل فبلغت  %10ويليهم الذين ال يوافقون بنسبة .%6
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جدول وشكل رقم ( )11يوضح أحد األهداف التي تسعي العالقات العامة بوزارة السياحة الي
تحقيقها تنمية الكوادر البشرية داخل الوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

13

26.0

أوافق

21

42.0

محايد

8

16.0

ال أوافق

5

10.0

ال أوافق بشدة

3

6.0

50

%100

المجموع

Series 1

Series 2

42

26
21
16
13
10
6

5

3
ال أوافق بشدة

8

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان نسبة الذين يوافقون علي أن من أهداف العالقات العامة التي

تقوم بها داخل و ازرة السياحة االتحادية تنمية الكوادر البشرية داخل الوازرة بلغت  ، %42ثم

تلتها نسبة الذين يوافقون علي هذا بشدة وبلغت  ، %26ثم جاءت نسبة المحايدون لهذا

فبلغت  ، %16ثم تلتها نسبة الذين اليوافقون فبلغت  %10وجاءت نسبة اللذين ال يوافقون

بشدة هي األقل وهي . %6
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جدول وشكل رقم ( )12يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا وذلك بالسعي في التنسيق بين اإلدارات المختلفة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

18

36.0

أوافق

23

46.0

محايد

6

12.0

ال أوافق

3

6.0

ال أوافق بشدة

0

0.0

50

%100

المجموع

Series 2

Series 1
46

36

23
18
12
6

6
3
0

0

ال أوافق بشدة

0

ال أوافق

أوافق

محايد

أواقف بشدة

0

العبارة

من الجدول أعاله يتضح لنا أن دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات و ازرة

السياحة أن تسعي العالقات العامة الي التنسيق بين اإلدارات وجاءت نسبة التحليل

اإلحصائي علي أن اللذين يوافقون علي هذا بلغت نسبتهم  ، %46بينما اللذين يوافقون بشدة

بلغت نسبتهم  ، %36بينما بلغت نسبة اللذين يحايدون  ، %12ونسبة اللذين ال يوافقون

%6
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جدول وشكل رقم ( )13يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا مما أدي إلى إزالة التنافر وتحقيق االنسجام التام
بين ادارات الوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

12

24.0

أوافق

22

44.0

محايد

10

20.0

ال أوافق

4

8.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

%100

المجموع

50
45
40
35
30
التكرار

25

النسبة

20
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الجدول أعاله ان اللذين يوافقون علي ان التنسيق ادي الي إزالة التنافر وتحقيق

االنسجام هي األكبر وبلغت  ، %44وجاءت نسبة اللذين يوافقون بشدة  ، %24بينما بلغت

نسبة المحايدون  ، %20ونسبة اللذين ال يوافقون  %8واللذين ال يوافقون بشدة  %4وهي
األقل نسبة .
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جدول وشكل رقم ( )14يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا حيث ساهم في ابراز ثقافة العمل بروح الفريق

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

9

18.0

أوافق

24

48.0

محايد

10

20.0

ال أوافق

4

8.0

ال أوافق بشدة

3

6.0

50

%100

المجموع

Series 2

Series 1

48

24
20

6

10

8
3

ال أوافق بشدة

18
9

4
0
ال أوافق

أوافق

محايد

أواقف بشدة

0

العبارة

من التحليل االحصائي يتضح لنا ان التنسيق ساهم في ابراز ثقافة العمل بروح الفريق بنسبة

 % 48وهذا رأي اللذين يوافقون علي هذا  ،وتلتها نسبة اللذين يحايدون علي هذا

فقد بلغت

نسبتهم  ، %20اما اللذين يوافقون بشدة فجاءت نسبتهم  ، %18اما اللذين ال يوافقون

بنسبة  ، %8واللذين ال يوافقون بشدة بنسبة . %6

72

جدول وشكل رقم ( )15يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا مما ادي التنسيق الي ترتيب وتنظيم الجهود

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

11

22.0

أوافق

20

40.0

محايد

12

24.0

ال أوافق

4

8.0

ال أوافق بشدة

3

6.0

50

%100

المجموع

Series 2

Series 1
40

24
20
12

22

11

8

6
3

4
0

ال أوافق بشدة

ال أوافق

أوافق

محايد

أواقف بشدة

0

العبارة

يتضح من الجدول أعاله ان اللذين يوافقون علي ان التنسيق ادي الي ترتيب وتنظيم الجهود

داخل المؤسسة بلغت نسبتهم  ، % 40بينما بلغت نسبة اللذين يوافقون بشدة علي هذا %22

ثم تلتها نسبة اللذين يحايدون هذا بنسبة  ، %24وجاءت نسبة اللذين ال يوافقون  %8ونسبة

اللذين ال يوافقون بشدة . %6
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جدول وشكل رقم ( )16يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا مما ساهم التنسيق في معالجة التقصير اإلداري

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

6

12.0

أوافق

22

44.0

محايد

12

24.0

ال أوافق

5

10.0

ال أوافق بشدة

5

10.0

50

%100

المجموع

التكرار

النسبة

44

24

10

22

12

10
5

ال أوافق بشدة

12
6

5

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من التحليل االحصائي ان اللذين يوافقون علي ان التنسيق ساهم في معالجة التقصير

اإلداري هم األكثر حيث بلغت نسبة موافقتهم  ، %44ثم تلتها نسبة اللذين يحايدون لهذا

بنسبة  ، %24وجاءت نسبة اللذين يوافقون بشدة  ، %12ونسبة اللذين ال يوافقون ، %10
اما اللذين ال يوافقون بشدة نسبة . %10
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جدول وشكل رقم ( )17يوضح دور العالقات العامة في تنسيق الجهود بين إدارات وزارة
السياحة االتحادية يدعم تنشيط السياحة داخليا مما أدي التنسيق الي تحقيق االهداف الرئيسية
للوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

9

18.0

أوافق

20

40.0

محايد

10

20.0

ال أوافق

6

12.0

ال أوافق بشدة

5

10.0

50

%100

المجموع

45
40
35
30
25

التكرار

20

النسبة

15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الجدول أعاله ان النسبة االعلي علي ان التنسيق ادي الي تحقيق األهداف

الرئيسية للو ازرة هي نسبة اللذين يوافقون بنسبة  ، %40بينما جاءت نسبة اللذين يحايدون هذا
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 ، % 20ثم تلتها نسبة اللذين يوافقون بشدة بنسبة  ، %18اما اللذين ال يوافقون ، %12
والنسبة األقل هي  %10للذين ال يوافقون بشدة .

جدول وشكل رقم ( )18يوضح أحد االنشطة والوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة
في وزارة السياحة االتحادية إعداد الدراسات والبحوث لمعرفة الصورة الذهنية السائدة عن
الوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

10

20.0

أوافق

18

36.0

محايد

11

22.0

ال أوافق

8

16.0

ال أوافق بشدة

3

6.0

50

%100

المجموع

40
35
30
25
التكرار

20

النسبة
15
10

5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

الجدول أعاله يوضح لنا من األنشطة والوظائف التي تقوم بها العالقات العامة بو ازرة السياحة
االتحادية اعداد الدراسات والبحوث لمعرفة الصورة الذهنية السائدة عن الو ازرة حيث جاءت

نسبة التحليل االحصائي للذين يوافقون علي هذا  ، % 36ثم تلتها نسبة اللذين يحايدون فقد
76

بلغت نسبتهم  ، %22اما اللذين يوافقون بشدة  ، %20اما اللذين ال يوافقون ، %16
واللذين ال يوافقون بشدة . %6

جدول وشكل رقم ( )19يوضح أحد االنشطة والظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة في
وزارة السياحة االتحادية إقامة وتنظيم المحاضرات و الندوات الرياضية والرحالت

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

10

20.0

أوافق

28

56.0

محايد

3

6.0

ال أوافق

5

10.0

ال أوافق بشدة

4

8.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار
56

28
20
10

8

5

4
ال أوافق بشدة

10

ال أوافق

6

3
محايد

77

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الجدول أعاله علي ان اللذين يوافقون بان احد أنشطة العالقات العامة هو إقامة

الندوات والمحاضرات والمعارض بلغت نسبتهم  ، %56بينما جاءت نسبة الذين يوافقون
بشدة  ، %20ثم تلتها نسبة اللذين ال يوافقون  ، %10واللذين ال يوافقون بشدة % 8
وبلغت نسبة الذين يحايدون %6

جدول وشكل رقم ( )20يوضح أحد االنشطة والوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة
في وزارة السياحة االتحادية إقامة الدورات الرياضية والندوات والمعارض

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

12

24.0

أوافق

13

26.0

محايد

10

20.0

ال أوافق

7

14.0

ال أوافق بشدة

8

16.0

50

100.0

المجموع

التكرار

النسبة

26
24
20
16
14

13

12

10
8

ال أوافق بشدة

7

ال أوافق

محايد

78

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الجدول أعاله النسبة األكبر هم اللذين ال يوافقون علي وجود واقامة دورات
رياضية ورحالت ترفيهية فقد بلغت نسبتهم  ، %26ثم تلتها نسبة اللذين يوافقون بشدة بنسبة

 %24زجاءات نسبة الذين يحايدون على هذا  ،%20ثم جاءت نسبة اللذين ال يوافقون بشدة
 ، %16ثم اللذين ال يوافقون بنسبة . %14

79

جدول وشكل رقم ( )21يوضح أحد االنشطة والوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة
في وزارة السياحة االتحادية التخطيط للسياسات العامة للوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

7

14.0

أوافق

17

34.0.

محايد

13

26.0

ال أوافق

8

16.0

ال أوافق بشدة

5

10.0

50

100.0

المجموع

التكرار

النسبة

26

17

16

14

13
10
8

7

5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الشكل أعاله ان نسبة اللذين يوافقون علي ان التخطيط للسياسات العامة هو احد

األنشطة التي تقوم بها العالقات العامة داخل الو ازرة قد بلغت نسبتهم  %34وهي النسبة

األكبر  ،اما اللذين يحايدون هذا فقد بلغت نسبتهم  ، %26ثم يليهم اللذين ال يوافقون علي

هذا بنسبة  ، %16واللذين يوافقون بشدة بلغت نسبتهم  ، %14ثم اللذين ال يوافقون بشدة

بنسبة  % 10وهي األقل نسبة .
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جدول وشكل رقم ( )22يوضح أحد االنشطة والوظائف التي تقوم بها إدارة العالقات العامة
في وزارة السياحة االتحادية تنظيم واستقبال الضيوف

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

18

36.0

أوافق

28

56.0

محايد

0

0.0

ال أوافق

3

6.0

ال أوافق بشدة

1

2.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار
56

36
28
18

6
2

1

ال أوافق بشدة

ال أوافق

3

0

0
محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من التحليل االحصائي أعاله ان نسبة اللذين يوافقون هم األكثر بنسبة بلغت ، %56
ثم اللذين يوافقون بشدة بنسبة  ، %36واللذين ال يوافقون بنسبة  ، %6واللذين ال يوافقون

بشدة بنسبة  ، %2وال توجد فئة محايدة لهذا .
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جدول وشكل رقم ( )23يوضح الوسائل االتصالية التي تستخدمها ادارة العالقات العامة في
تنشيط السياحة داخليا  :اإلذاعــــــــــــــــة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

24

48.0

أوافق

24

48.0

محايد

2

4.0

ال أوافق

0

0.0

ال أوافق بشدة

0

0.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار

48

48

24

4
0

0

ال أوافق بشدة

0
ال أوافق

24

2

0
محايد

أوافق

أواقف بشدة

يتضح من الجدول أعاله ان اإلذاعة احد الوسائل االتصالية التي تستخدمها إدارة العالقات
العامة في تنشيط السياحة داخليا  ،وقد جاءت نسبة اللذين يوافقون واللذين يوافقون بشدة

متساوية وقد بلغت نسبتها  ، %48وبلغت نسبة اللذين يحايدون . %4
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جدول وشكل رقم ( )24يوضح الوسائل االتصالية التي تستخدمها ادارة العالقات العامة في
تنشيط السياحة داخليا  :التلفـزيون

التكــرار

النسبـــة

العبــارة
أواقف بشدة

20

40.0

أوافق

21

42.0

محايد

9

18.0

ال أوافق

0

0.0

ال أوافق بشدة

0

0.0

50

100.0

المجموع

التكــرار

النسبـــة

42

40

21
18

20

9

0

0

ال أوافق بشدة

0

0

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان التلفزيون احد الوسائل االتصالية التي تستخدمها العالقات العامة
في تنشيط السياحة داخليا وقد بلغت نسبة اللذين يوافقون علي هذا  ، %42واللذين يوافقون

بشدة  ، %40والمحايدين بنسبة . %18
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جدول وشكل رقم ( )25يوضح الوسائل االتصالية التي تستخدمها ادارة العالقات العامة في
تنشيط السياحة داخليا  :الصحف السيارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

18

36.0

أوافق

24

48.0

محايد

4

8.0

ال أوافق

4

8.0

ال أوافق بشدة

0

0.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار

48

36

24
18
8

8
4
0

4

0

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان نسبة اللذين يوافقون علي ان التلفزيون احد الوسائل االتصالية
التي تستخدمها إدارة العالقات العامة في تنشيط السياحة داخليا هي النسبة األكبر حيث بلغت

 ، % 48ويليها اللذين يوافقون بشدة بنسبة بلغت  ، %38بينما بلغت نسبة المحايدين ، %8
ونسبة اللذين ال يوافقون . % 8
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جدول وشكل رقم ( )26يوضح الوسائل االتصالية التي تستخدمها ادارة العالقات العامة في
تنشيط السياحة داخليا  :اإلنترنــت

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

22

44.0

أوافق

23

46.0

محايد

3

6.0

ال أوافق

1

2.0

ال أوافق بشدة

1

2.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار
46

44

23

22

6
2

1

ال أوافق بشدة

2
ال أوافق

3

1
محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان نسبة التحليل االحصائي بين الللذين يوافقون واللذين يوافقون

بشدة متقاربة  ،حيث بلغت نسبة اللذين يوافقون  %46واللذين يوافقون بشدة  ، %44وبلغت

نسبة المحايدين  %6بينما تساوت نسبة اللذين ال يوافقون واللذين ال يوافقون بشدة بنسبة %2
لكل واحد علي حده .
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جدول وشكل رقم ( )27يوضح الوسائل االتصالية التي تستخدمها ادارة العالقات العامة في
تنشيط السياحة داخليا  :مطبقات  ،كتب  ،الفتات  ،مجالت  ،ملصقات

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

24

48.0

أوافق

19

38.0

محايد

3

6.0

ال أوافق

2

4.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

100.0

المجموع

التكرار

النسبة

48
38

24
19

4

2

ال أوافق بشدة

4
ال أوافق

6

3

2
محايد

أوافق

أواقف بشدة

من

التحليل االحصائي أعاله يتضح ان المطبقات والكتب والالفتات والمجالت احدد الوسائل التي
تستخدمها إدارة العالقات العامة في تنشيط السياحة بصورة مهمة ودائمة حيث بلغت نسبة

اللذين يوافقون بشدة هلي هذا  ، %48بينما بلغت نسبة اللذين يوافقون  ، %38وبلغت نسبة

المحايدين  ،%6واللذين ال وافقون . %4
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جدول وشكل رقم (  )28يوضح إهتمام اإلدارة العليا بالوزارة بالتدريب للمساهمة في تنمية
الكوادر البشرية داخل الوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

17

34.0

أوافق

24

48.0

محايد

1

2.0

ال أوافق

6

12.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

100.0

المجموع

50
45
40
35
30

التكرار

25

النسبة

20
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

محايد

ال أوافق

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول اعال يتضح ان مدي اهتمام اإلدارة العليا بالتدريب في تنمية الكوادر البشرية

داخل الو ازرة حيث بلغت نسبة اللذين يوافقون علي هذا  ، %48بينما بلغت نسبة اللذين

يوافقون بشدة  ، %34واللذين ال يوافقون بنسبة بسيطة بلغت  %12واللذين ال يوافقون بشدة

بنسبة  %4والمحايدين . %2
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جدول وشكل رقم (  )29يوضح إهتمام اإلدارة العليا بالوزارة بالتدريب للمساهمة في تحفيز
العاملين على االداء

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

10

20.0

أوافق

28

56.0

محايد

2

4.0

ال أوافق

8

16.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار
56

28
20
16
10

8

4

4

2

ال أوافق بشدة

ال أوافق

2
محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان اهتمام اإلدارة العليا بالتدريب يعمل علي تحفيز العاملين علي

األداء  ،حيث بلغت نسبة الموافقين علي ذلك  ، %56ونسبة الموافقين بشدة بلغت ، %20

وبلغت نسبة اللذين ال يوافقون  ، % 16وبلغت نسبة المحايدين واللذين ال يوافقون بشدة %4

كل علي حده .
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جدول وشكل رقم (  )30يوضح إهتمام اإلدارة العليا بالوزارة بالتدريب للمساهمة في مواكبة
المستجدات التكنولوجية والرقمية المتطورة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

10

20.0

أوافق

28

56.0

محايد

4

8.0

ال أوافق

6

12.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

100.0

المجموع

النسبة

التكرار
56

28

20
12
4

6

10

8
4

2

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من التحليل االحصائي أعاله يتضح لنا ان االهتمام بالتدريب يساهم في مواكبة المستجدات

التكنولوجية والرقمية المتطورة حيث بلغت نسبة اللذين يوافقون علي ذلك  ، %56وبلغت نسبة

اللذين يوافقون بشدة  ، %20واللذين ال يوافقون  ، %12والمحايدين  ، %8واللذين ال

يوافقون بشدة . % 4
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جدول وشكل رقم (  )31يوضح إهتمام اإلدارة العليا بالوزارة بالتدريب للمساهمة في تنمية
المهارات وزيادة المعلومات وصقل القدرات .

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

12

24.0

أوافق

25

50.0

محايد

2

4.0

ال أوافق

9

18.0

ال أوافق بشدة

2

4.0

50

100.0

المجموع

60

50

40
التكرار

30

النسبة
20

10

0

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان عدد اللذين يوافقون علي ان اهتمام اإلدارة بالتدريب يعمل علي

تنمية المهارات وزيادة المعلومات وصقل القدرات هو العدد األكبر بنسبة مئوية بلغت ، %50

وان اللذين يوافقون بشدة بنسبة  ، %24واللذين ال يوافقون علي ذلك  %18وتساوت نسبة

اللذين ال يوافقون بشدة والمحايدين بنسبة بلغت  %4لكل واحد .
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جدول وشكل رقم (  )32يوضح إهتمام اإلدارة العليا بالوزارة بالتدريب للمساهمة في تهئية
الموظفين التباع اسلوب جديد في العمل

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

11

22.0

أوافق

22

44.0

محايد

5

10.0

ال أوافق

8

16.0

ال أوافق بشدة

4

8.0

50

100.0

المجموع

50
45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد
النسبة

أوافق

أواقف بشدة

التكرار

من الشكل أعاله يتضح ان عدد الموافقين هو األكثر علي ان التدريب يعمل علي تهيئة

الموظفين ال تباع أسلوب جديد في العمل بنسبة مئوية بلغت  ، %44واللذين يوافقون بشدة

بنسبة  ، %22واللذين ال يوافقون  ، %16ونسبة المحايدين  ، %10و %8اللذين ال يوافقون
بشدة .
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جدول وشكل رقم ( )33يوضح أن ادارة العالقات العامة تقوم بتقويم انشطتها وبرامجها من
خالل اللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع العاملين .

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

6

12.0

أوافق

25

50.0

محايد

10

20.0

ال أوافق

6

12.0

ال أوافق بشدة

3

6.0

50

100.0

المجموع

60
50
40
30
20
10
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد
النسبة

أوافق

أواقف بشدة

التكرار

من الشكل أعاله يتضح ان نسبة الموافقين علي ان تقوم إدارة العالقات العامة بتقويم أنشطتها
وبرامجها من خالل اللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع العاملين هي النسبة األكبر حيث

بلغت  ، %50بينما بلغت نسبة المحايدين لهذا  ، %20وان اللذين يوافقون بشدة %12
واللذين ال يوافقون  ، %12وغير الموافقين بشدة بنسبة . %6
92

جدول وشكل رقم ( )34يوضح أن ادارة العالقات العامة تقوم بتقويم انشطتها وبرامجها من
خالل إستمارة معدة لقياس أداء اإلدارة :

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

4

8.0

أوافق

14

28.0

محايد

17

34.0

ال أوافق

9

18.0

ال أوافق بشدة

6

12.0

50

100.0

المجموع

40
35
30
25
20
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد
النسبة

أوافق

أواقف بشدة

التكرار

من التحليل االحصائي أعاله يتضح نسبة المحايدين بلغت  %34علي تقويم إدارة العالقات

العامة النشطتها وبرامجها من خالل استمارة معدة لقياس أداء اإلدارة وهي النسبة االعلي ،

بينما بلغت نسبة اللذين يوافقون علي ذلك  ، % 28ونسبة غير الموافقين لذك  %18وغير

الموافقين بشدة  ، %12ونسبة الموافقين بشدة  %8وهي النسبة األقل .
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جدول وشكل رقم ( )35يوضح أن ادارة العالقات العامة تقوم بتقويم انشطتها وبرامجها من
خالل االستعانة بخبراء من خارج الوزارة

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

8

16.0

أوافق

10

20.0

محايد

17

34.0

ال أوافق

9

18.0

ال أوافق بشدة

6

12.0

50

100.0

المجموع

40
35
30
25
التكرار

20

النسبة
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أواقف بشدة

من الجدول أعاله يتضح ان تقوم إدارة العالقات العامة باالستعانة بخبراء من الخارج لتقويم

أنشطتها وبرامجها قد بلغت نسبة المحايدين  ، %34واللذين يوافقون علي ذلك بنسبة %20

 ،ونسبة غير الموافقين  ، %18واللذين يوافقون بشدة  %16وغير الموافقين بشدة . %12
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جدول وشكل رقم ( )36يوضح أن ادارة العالقات العامة تقوم بتقويم انشطتها وبرامجها من
خالل صندوق الشكاوي

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

6

12.0

أوافق

22

44.0

محايد

9

18.0

ال أوافق

9

18.0

ال أوافق بشدة

4

8.0

50

100.0

المجموع

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد
النسبة

أوافق

أواقف بشدة

التكرار

من الجدول أعاله يتضح ان من خالل صندوق الشكاوي تقوم العالقات العامة بتقويم أنشطتها

وبرامجها حيث بلغت نسبة الموافقين لذلك  ، %44وجاءت نسبة المحايدين وغير الموافقين

لذلك  % 18لكل فئة علي حده  ،ثم اللذين يوافقون بشدة بنسبة  ، %12واللذين ال يوافقون

بشدة بنسبة . %8

95

جدول وشكل رقم ( )37يوضح أن ادارة العالقات العامة تقوم بتقويم انشطتها وبرامجها من
خالل ردود االفعال التي تصدر من الجمهور عبر الموقع االلكترني

التكرار

النسبة

العبارة
أواقف بشدة

6

12.0

أوافق

29

58.0

محايد

5

10.0

ال أوافق

5

10.0

ال أوافق بشدة

5

10.0

50

100.0

المجموع

70
60
50
40
30
20
10
0
ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد
النسبة

أوافق

أواقف بشدة

التكرار

من التحليل االحصائي أعاله يتضح ان تقويم إدارة العالقات العامة ألنشطتها وبرامجها من
خالل ردود األفعال التي تصدر من الجمهور عبر الموقع االلكتروني ،حيث بلغت نسبة

اللذين يوافقون ذلك  ، %58ونسبة الموافقين بشدة  ، %12والمحايدين  ، %10وغير

الموافقين  ، %10واللذين ال يوافقون بشدة . %10
96

جدول وشكل رقم (  )38يوضح المشاكل التي تواجﮫ إدارة العالقات العامة بوزارة السياحة
االتحادية في تنشيط السياحة داخليا
التكرار

البيــــــــــــان
عدم تخصص العاملين في مجال

31

العالقات العامه

النسبة
%62

عدم تفهم المسئولين لمهامها

11

%22

عدم توفر الوسائل الالزمة

8

%16

50

100.0

الجملة

يتضح ممن الجدول والشكل أعاله ان هناك مشاكل عدة تواجه قسم العالقات العامة ،
وجاءت نسبة عدم تخصص العاملين في مجال العالقات العامة هي األكبر بنسبة ،%62

بينما بلغت نسبة مشكلة عدم تفهم المسؤلين الداء مهامها  ، %22ثم مشكلة عدم توفر

الوسائل الالزمة الداء مهامها بنسبة . %16

97

جدول وشكل رقم ( )39يوضح الحلول التي يمكن وضعها لمساعدة قسم العالقات العامة
بوزارة السياحة االتحادية لدعم النشاط السياحي داخليا ؟

التكرار

النسبة

البيــــــــــان
التاهيل والتدريب المستمر

23

46

وضع خطة وستراتيجيه لمهامها

17

34

توفير احتياجاتها الالزمة

10

20

50

%100

الجملة

يتضح من الجدول والشكل أعاله ان البد من توفر هذه الحلول لمساعدة قسم العالقات العامة
في دعم النشاط السياحي داخليا فجاءت نسبة توفر التدريب والتأهيل المستمر  ، %46والبد

من وضع خطة استراتيجية لمهامها  ، %34والبد من توفر احتياجاتها الالزمة بنسبة .%20

98

جدول وشكل رقم ( )40يوضح المقترحات لتطوير جهاز العالقات العامﮫ بوزارة السياحة
االتحادية ؟
التكرار

البيــــــــــــــــــــــــان
اقامة كورسات للعاملين بالو ازرة في مجال العالقات

العامة .

20

النسبة
%40

استقطاب كوادر موهله ومتخصصه

13

%26

انشاء ادارة عامه بدال من وضعها االن كوحدة

17

%34

50

%100

الجملة

يتضح من الجدول والشكل أعاله نسبة تكرار العاملين المؤيدين لهذه االقتراحات عالية حيث

بلغت نسبة مقترح إقامة كورسات للعاملي بالو ازرة في مجال العالقات العامة  ، %40ونسبة

مقترح استقططاب كوادر مؤهلة ومتخصصة  ، %26وجاءت نسبة مقترح انشاء إدارة عامة

بدال من وضعها كوحدة . %34
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المبحث الرابع
النتائج والتوصيــات
أوال  :النتائـــج -:
من خالل هذه الدراسة التي اجرتها الباحثة توصلت الي النتائج التالية-:
 -1أوضحت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بالو ازرة تسعي الي تحقيق الهدف االسمي
للعالقات العامة وهو تحقيق االنسجام والتوافق بين العاملين واقامة عالقات مع
المؤسسات النظيرة وتنمية الكوادر البشرية داخل الو ازرة .

 -2قامت إدارة العالقات العامة بو ازرة السياحة بمجهودات مقدرة نحو تنسيق الجهود بين
المستويات اإلدارية المختلفة  ،حيث أ دي هذا التنسيق الي تحقيق جملة من المصالح

للعاملين والو ازرة بصورة جيدة نوعا ما .

 -3أوضحت الد راسة ان إدارة العالقات العامة ومن خالل األنشطة والوظائف التي تقوم
بها قد أسهمت في إيجاد فهم مشترك بين اإلدارات في الو ازرة مما يسهم في الحد من

تداخل االختصاصات.

 -4أكدت الدراسة ان العالقات العامة قد كان لها محاوالت طيبة في إقامة بعض األنشطة
االجتماعية المختلفة للعاملين في الو ازرة والتي تسهم في زيادة أواصر العالقات
االجتماعية بين العاملين وتوثيق صلتهم بالمؤسسة.

 -5تسعي العالقات العامة من خالل التدريب العملي للعاملين بالتنسيق مع اإلدارة العليا
في الو ازرة لتحقيق جملة من المقاصد أهمها ،تنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين
علي األداء ومواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية باإلضافة الي تنمية مهارات
العاملين وزيادة معلوماتهم وصقل خبراتهم  ،وأخي ار العمل علي تهيئة الموظفين التباع

أساليب جديدة ومتطورة في أداء االعمال .

 -6من الواضح ان معظم العاملين بالو ازرة راضين الي حد ما عن أداء والخدمات التي
تقوم بها العالقات العامة وربما يرجع ذلك الي قصور فهم القائمين علي امر الو ازرة
بدور العالقات العامة وحصر أدائها في مهام بسيطة مثل القيام بإجراءات سفر

القيادات بالو ازرة  ،واستقبال ضيوف الو ازرة وغيرها من المهام .
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 -7تعاني إدارة العالقات العامة من اإلهمال في طريقة الممارسة نتيجة للفهم الخاطئ
ألدوارها التي يمكن أن تقوم بها .

 -8ال توجد إدارة منفصلة للعالقات العامة بالو ازرة وانما هي عبارة عن قسم ما يحد من
مهامها وواجباتها .

 -9أوضحت الدراسة من وجود نقص في عدد الكوادر العاملة بقسم العالقات العامة ،
وكذلك عدم التخصص والتأهيل في مجال العالقات العامة .

-10

أ كدت الدراسة بعدم توفر الوسائل الالزمة ألداء مهامها وضعف التمويل

واإلمكانات المادية .
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ثانيــــا  :التوصيـــات :
من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة باألتي -:
 -1إنشاء إدارة متكاملة ومنفصلة لقسم العالقات العامة وذلك للقيام بمهام العالقات العامة
المتعددة مع إعطائها كافة الصالحيات واسناد إدارتها الي متخصصين بغرض تجويد
وتحسين األداء ومن ثم تحقيق األهداف االستراتيجية للو ازرة .

 -2توفير الدعم المادي والتمويل لتنفيذ أنشطة وبرامج العالقات العامة وتمكينها من أداء
دورها كامال .

 -3علي إدارة العالقات العامة بالو ازرة العمل علي دراسة مشاكل العمل المختلفة ومواجهة
حاالت عدم الفهم لطبيعة ودور وعمل العالقات العامة وتوضيحه للمسؤولين .

 -4االهتمام باألنشطة األخرى للعالقات العامة التي ينبغي ان تقوم بها مثل العالقات
الخارجية والدولية للو ازرة والمنظمات اإلعالمية العالمية والمؤسسات الشبيهة

 -5تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بقسم العالقات العامة داخليا وخارجيا .

 -6علي إدارة العالقات العامة اتباع أسلوب وقياس الرأي العام الداخلي والخارجي عن
طريق البحوث والدراسات للحصول علي نتائج اكثر دقة وواقعية .

 -7استيعاب المتخصصين في مجال العالقات العامة لضمان الممارسة العلمية السليمة
ألسس العالقات العامة

 -8ضرورة التنسيق بين اإلدا ارت المختلفة واالستمرار في التدريب الخارجي .

 -9العمل علي بناء عالقات طيبة قائمة علي أساس الود والتفاهم مع المؤسسات ذات
الصلة.

-10

إقامة كورسات تدريبية للعاملين بالعالقات العامة داخل الو ازرة والمشاركة

المستمرة في البرامج التي تدعم العمل السياحي داخليا وخارجيا .
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المـــــراجــــــــــــــع -:
أوال  :المصـــــــــــــادر :
/1القران الكريم
/2السنة النبويه
ثانيـــــا  :الرسائل والبحوث الجامعية :
 -1أحمد محمد فضل اهلل  ،العالقات العامة في السودان  ،المشاكل والحلول  ،مجلة
جامعة امدرمان اإلسالمية  ،العدد الثامن  ،2004 ،مركز البحوث والترجمة والنشر .

 -2أهمية القطاع السياحي في االقتصاد الوطني ،صديق القمر ،رسالة ماجستير منشورة
عبر االنترنت  ،الجزائر2014،م .

 -3حامد سليمان حامد  ،دور التلفزيون في الترويج السياحي في السودان  ،رسالة
ماجستير  ،الخرطوم  ،جامعة أمدرمان اإلسالمية 2011 ،م .

 -4حنان فضل يوسف  ،معوقات السياحة في جبل مرة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
الخرطوم  ،جامعة النيلين

 -5سلمي عوض محمد  ،العالقات العامة ودورها في نشر التراث السوداني  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم  ،جامعة امدرمان اإلسالمية 2005 ،م .

 -6سعد أحمد عثمان  ،دور العالقات العامة في الترويج للسياحة بالسودان  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم  ،قسم العالقات العامة  ،جامعة امدرمان

اإلسالمية 2006 ،م .

 -7صالح عبد الرحمن صالح  ،دور العالقات العامة في تطوير كفاءة المؤسسات
االجتماعية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة امدرمان اإلسالمية 2000 ،م .

 -8صالح موسي علي موسي  ،التقنيات الحديثة واثرها في إدارة العالقات العامة  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة امدرمان اإلسالمية 2005 ،م .

 -9مواهب محمد سنوسي أحمد  ،فاعلية العالقات العامة في تطوير أداء القنوات

الفضائية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية االعالم األمني  ،جامعة الرباط

الوطني 2015 ،م .
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ثالثا  :الكتب العربية :
-10

أحمد محمد عبداهلل  ،العالقات العامة والرأي العام .

-12

جبر حميد العناني  ،طرق البحث االجتماعي  ،ط ، 1القاهرة  ،دار الكتب

-11

إبن منظور  ،لسان العرب  ،المجلد الثاني  ،بيروت  ،دار صادر .

للطباعة والنشر 1991 ،م .

-13

خالد عبد الرحمن ال دغيم  ،االعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية  ،ط1

-14

رجاء وحيد دويدي  ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية  ،ط1

-15

سمير محمد حسين  ،العالقات العامة  ،ط ، 2القاهرة  ،عالم الكتب ،

-16

عاطف عدلي العبد  ،تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واالعالم

-17

عبد العزيز قريش  ،مفتش تربوي . greenspace – worldgoo.com ،

 ،األردن  ،عمان  ،دار أسامة للنشر والتوزيع .

 ،دمشق  ،دار الفكر العربي  ،بيروت  ،دار الفكر للكتاب المعاصر 2000 ،م .

1995م .

 ،االسس النظرية والنماذج التطبيقية  ،ط ، 3القاهرة  ،دار الفكر العربي 2002 ،م .

-18

عبده محمد داؤد حافظ  ،العالقات العامة في هيئات االستثمار السودانية

ودورها في االستثمار  ،جامعة امدرمان اإلسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

2003م .

-19

علي عجوة  ،العالقات العامة بين النظرية والتطبيق  ،ط ، 1القاهرة  ،عالم

-20

عبد الحكيم خليل مصطفي  ،العالقات العامة بين المفهوم النظري والتطبيق

-21

معاجم اللغة العربية المعاصرة  ،قاموس عربي – عربي .

-23

محمد فريد الصحن  ،العالقات العامة  ،المبادئ والتطبيق  ،ط ، 1الدار

الكتب 2001 ،م .

العلمي  ،ط ، 1الجيزة  :الدار العالمية للنشر والتوزيع 2009 ،م.

-22

معاجم اللغة العربية  ،المعجم الوسيط .

الجامعية 2004-2003م .
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-24

محمد الجوهري وعبداهلل الخريجي  ،طرق البحث االجتماعي  ،ط ، 5القاهرة ،

-25

محمد الجوهري  ،االتجاهات الجدييدة في العالقات العامة  ،ط ، 1القاهرة ،

-26

منصور عثمان محمد زين  ،العالقات العامة في السودان  ،ط ، 1الخرطوم ،

-27

محمد ناجي الجوهر  ،العالقات العامة  ،المبادئ والتطبيقات – رؤية معاصرة

-28

محفوظ أحمد جودة  ،العالقات العامة  ،مفاهيم وممارسات  ،ط ، 1عمان ،

-29

محمد حسن سعيد  ،السياحة في السودان  ،ط ، 1شركة مطابع السودان

-30

محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،ط ، 1القاهرة  ،النزهة الجديدة  ،دار

-31

محمد منير حجاب  ،العالقات العامة السياحية .

دار الثقافة للنشر والتوزيع 1985م .

مكتبة االنجلو المصرية 1971 ،م .

مطبعة جامعة افريقيا العالمية 2011 ،م .

 ،ط ، 2االمارات العربية  ،دبي  ،دار العلم للنشر والتوزيع 1431 ،ه.
دار زهران 2006 ،م .

للعملة المحدودة .

الفجر للنشر والتوزيع 2002 ،م .

-32

محمد منير حجاب  ،المداخل األساسية للعالقات العامة  ،ط ، 1القاهرة ،

النزهة الجديدة دار الفجر للنشر والتوزيع 1995م .

-33

محمد منير حجاب  ،االعالم السياحي  ،ط ، 2القاهرة  ،النزهة الجديدة  ،دار

-34

االنترنت www.googel.com

الفجر للنشر والتوزيع 2003م.
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المالحــــــــــــــــــــــــــــق

106

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية اإلعالم
المحترم

السيد .................................................. /
المحترم

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
الموضوع  :تحكيم استبانة

في البدء تقبلو تحايانا وتقديرنا لشخصكم الكريم  ،كما نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم

استبانة الطالبة جوهرة ابوزيد الطاهر وهي من مطلوبات بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

في االعالم األمني بعنوان :

دور العالقات العامة في تنشيط السياحة في السودان

دراسة وصفية تحليلية بالطبيق على و ازرة السياحة االتحادية
في الفترة من 2015م – 2016م

شاكرين لكم استجابتكم الكريمة  ،ودعمكم المتواصل للعلم والمعرفة .
د .محمد العوض محمد
المشرف على البحث
*مرفقات-:
 مسودة االستبانة -خطة البحث .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعـة الربـاط الوطنـي
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
األخ الكريم  /األخت الكريمة :
تحية طيبة
الموضــوع  /استمارة استبيـان لبحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في اإلعالم األمني
بعنــوان:

دور العالقات العامة في تنشيط السياحة بالسودان
( دراسة وصفية بالتطبيق علي وزارة السياحة اإلتحادية )
في الفترة من 2016 – 2015
وتهدف هذه االستمارة لجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع أعاله بغرض الوصول الي نتائج

علمية تسهم في تطوير أداء العالقات العامة بمؤسستكم العامرة  ،وتثق الباحثة في تفاعلكم
واهتمامكم معها من خالل االجابات التي ستدلون بها للتعبير عن أرائكم واتجاهاتكم  ،علما

بأن هذه األراء التي ستحصل عليها الباحثة لن تستخدم اإل ألغراض هذا البحث فقط .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

الباحثة  /جوهرة ابوزيد الطاهر
ت 0915750305 :
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استمارة استبيان :
اوال  :البيانات األوليــة :-
1/النوع :

أ /ذكر

)

2/العمـر :

)

أ /أقل من

(

ب /أنثي )

(

(

 30ب /من  30وأقل من  40سنة )
( د / 50فأكثر )

ج /من  40واقل من  50سنة )

(

(

3/الحالة االجتماعية :
أ /متزوج )

( ب /عازب )

( ج /مطلق )

معدد )
( هـ ّ /

( د /أرمل )

(

4/المستوي التعليمي :
)

أ /إبتدائي أساس
)

د /جامعي

( ب /متوسط
(

)

(

و /فوق الجامعي

ج /ثانوي )
)

(

(

5/التخصص :
أ /إعالم )

(

( ب /سياحة وفندقة )

هـ  /أخري تذكر......................

ج /إدارة )

( د /إقتصاد )

(

/6الوظيفـة :
أ /إداري )

مدير قسم )

(

( ج /شئون عاملين

ب /اداري تنفيذي )

( و /عالقات عامة )

)

(ز /أخري تذكر...............

/7سنوات الخبرة :
أ /أقل من  5سنوات )
ج /أكثر من  10سنوات )

ب /من  6سنة الي  10سنوات )

(
(
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(

(د/

7/الوظيفـة :
أ /إداري )
د /مدير قسم )

(

ب /اداري تنفيذي )
( و /عالقات عامة

( ج /شئون عاملين
)

(

)

(ز /أخري تذكر...............

ثانيـا  :البيانـات الموضوعيـة :
م

1/

فئات التحليل

األهداف

التي

أوافق

وحدات التحليل

بشدة

االنسجام والتوافق بين العاملين

تسعي العالقات

اقامة عالقات مع المؤسسات

السياحة االتحادية

جعل الجمهور مشارك فعلي في

العامة

الي

بو ازرة

تحقيقها

النظيرة

صناعة الرسائل االعالمية .

وتساعد في تنشيط تنمية الكوادر البشرية داخل الو ازرة
السياحة .

2/

دور

العالقات

العامة في تنسيق

.

تسعي العالقات العامة الي

التنسيق بين اإلدارات المختلفة

الجهود بين إدارات لدعم تنشيط السياحة .
و ازرة

السياحة

أدي التنسيق الي إزالة التنافر

اإلتحادية يدعم

وتحقيق اإلنسجام التام بين إدارات

داخليا .

ساهم التنسيق في إبراز ثقافة

تنشيط السياحة

الو ازرة .

العمل بروح الفريق .

أدي التنسيق الي ترتيب وتنظيم

الجهود .
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أوافق

محايد

ال

أوافق

ال

أوافق

بشدة

ساهم التنسيق في معالجة التقصير

اإلداري

أدي التنسيق الي تحقيق األهداف
الرئيسية للو ازرة .

3/

األنشطة والوظائف إعداد الدراسات والبحوث لمعرفة

التي تقوم بها إدارة الصورة الذهنية السائدة عن الو ازرة
العالقات العامة

في و ازرة السياحة
اإلتحادية .

.

إقامة وتنظيم المحاضرات والندوات
والمعارض
إقامة الدورات الرياضية والرحالت
.

التخطيط للسياسات العامة للو ازرة
تنظيم واستقبال الضيوف .
م

فئـات التحليل

 4/الوسائل اإلتصالية
التي تستخدمها

إدارة العالقات

العامة في تنشيط

أوافق أوافق محايد ال

وحدات التحليل

بشدة

اإلذاعة
التلفزيون
الصحف السيارة
اإلنترنت

السياحة داخليا

مطبقات  ،كتب  ،الفتات ،

التااتهتم االدارة

تنمية الكوادر البشرية داخل الو ازرة

مجالت  ،ملصقات .
5/
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أوافق

ال

أوافق

بشد

العليا

بالو ازرة

تحفيز العاملين علي األداء .

بالتدريب للمساهمة مواكبة المستجدات التكنولوجية
في:

والرقمية المتطورة .
تنمية المهارات وزيادة المعلومات
وصقل القدرات .

تهيئة الموظفين إلتباع أسلوب
جديد في العمل.

م

أوافق أوافق

البيان

بشدة

محايد ال أوافق

 6/قيام إدارة العالقات

العامة بالو ازرة علي

تنظيم

مباشرة
مباشرة

لقاءات
وغير
بين

العاملين واالدارة

العليا

لمناقشة

قضايا العاملين ،

حتي تتبين حقيقة
الرضا الوظيفي
ا
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