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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۲۰% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۲٫۰۱بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  -یُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

ن رسالة أكادیمیة نوقشت وتم م اوالمجالس العلمیة بالجھات األكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً 
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲٫٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAوفقًا لطریقة  متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،وإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعدد التال ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ ا فیرسلھ الباحث بعدالتعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(. وتخفیض من المصریین والجنسیات األخرى المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   وألى عدد من المرات خالل العام.لطلبة الماجستیر والدكتوراه. 
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد () نسخة من ۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدولالمجلة بع
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل والندوات من داخل مصر  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة المصریة للعالقات  -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،مع شارع األمین شارع صبري أبو علم تقاطع - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  تسعةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠٢٠في عام  ٢,٠١م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١,٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
"اإلعالم مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى واالتصال" 
كذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف األخیر للمجلس األعلى       

ص "اإلعالم" وتقی�مها صخلحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
). وأص�حت المجلة متاحة على قاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك ٧) درجات من (٧بـ (

�ة المستوف�ة لمعاییر أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة العر�
االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة ال�حث العلمي �جامعة أم 

 القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 ر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة").دار نشر العلوم الطب�ع�ة األم -العب�كان  -
عدًدا  من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال الثالثینوفي العدد     

�حوًثا ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي �ضم 
رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه بهدف تكو�ن 

 والماجستیر.



�اللغـة  ، نجـد �حثًـابنـي سـو�فففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة  
علـــى مســـتو�ات  جـــامعي  لمضـــمون  التثق�ـــف  الرقمـــيأثـــر تعـــرض الشـــ�اب ال تحـــت عنـــوان: " اإلنجلیز�ـــة

"، وهـو مقـدم مـن: تجر�ب�ـة �ـالتطبیق علـى مواقـع الشـ�كات االجتماع�ـة : دراسـة شـ�ه"التثق�ف الرقمي لـدیهم
 .مصر، من مروى �سیونيد. م.أ.

، من لجین محمد إبراه�م خانو ،مصر، من عزة جاللأ.م.د. : �ل من مت، قدّ أم القرى ومن جامعة     
دور العالقات العامة في إدارة األزمات �قطاع الفنادق في منطقة مكة �عنوان: "مشترً�ا �حًثا  السعود�ة
 ".المكرمة

المحددات النفس�ة لجودة  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أحمد خطابد. ، قّدم: القاهرةقناة ومن جامعة     
 ".عالقات العالمة التجار�ة من منظور االتصاالت التسو�ق�ة المتكاملة

صورة مصر �ما تعكسها " �حًثا �عنوان: ،مصر، من أكتو�ر ٦من ، �حیيجیهان د. : توقّدم    
 ."الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على وسائل التواصل االجتماعي

الدور >�عنوان: " دراسة مقارنة، فلسطین، من سمر الشنارد. ، قّدمت: جامعة النجاح الوطن�ةومن     
 ".�العالقات العامةالس�اسي واالجتماعي للمرأة العر��ة العاملة 

تعرض الجمهور "، �حًثا تحت عنوان: إ�مان سید عليد. : ت، قّدمعین شمسجامعة من  مصرومن     
 ".للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه: دراسة میدان�ة

من  وهند عبد الستار أبو ع�سى ،الكوع معین فتحيد. : �ل من ، قّدمالنجاح الوطن�ةومن جامعة 
دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف  �عنوان: " مشترً�ا ، �حًثافلسطین

في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة: دراسة مسح�ة في ضوء نموذج 
 ".التأثیر الشخصي

�حًثا تحت عنوان:  ت، فقد قّدممصر، من سیناء، من جامعة عبد العظ�ملبنى مسعود د. أما     
سو�س وآثارها على الجمهور العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة ال ياستخدام ممارس"

 ". جيالخار 
، �حًثا مصر، من د. مي محمود عبد اللط�فومن الجامعة الحدیثة للتكنولوج�ا والمعلومات، قّدمت:     

�التطبیق على المنظمات العاملة : سترات�جات التسو�ق الحسي المستخدمة في الب�ع الشخصيا�عنوان: "
 ".في مصر

تسو�ق المقاصد  "، �حًثا تحت عنوان: مصر، من نرمین علي عجوة د.، قّدمت: القاهرةومن جامعة    
 ".دراسة میدان�ة :ر والس�احة وعالقته بن�ة الز�ارةالس�اح�ة في مصر عبر مؤثري السف

 
تحت  لكتا�ه املخًص ، سور�ا، من عبد النافع العلي عق�ة استعرض د.، أم درمانوأخیًرا من جامعة    

 ". العامة .. النظر�ات والممارسات"العالقات عنوان: 
 

 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
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للدرجة األعلى والطالب  التقدم للترقيألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      
 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج

 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     
قبل  ین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث الخاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكم

 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 

 
 وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 قطاع الفنادق يف منطقة مكة املكرمةبدور العالقات العامة يف إدارة األزمات 
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أ.م.د. عزة جالل حسين 
(*)

 

لجين محمد إبراهيم خان 
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أم القرى.جامعة  -العلوم االجتماعية كلية أستاذ اإلعالم المشارك في  
(*)*

جامعة أم القرى. -حاصلة على درجة الماجستير في العالقات العامة من كلية العلوم االجتماعية  
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  عزة حسين جالل     د. أ.م.     
       

   dr_azzagalal@hotmail.com         
 أم القرىجامعة                                                                                                                         

  لجين محمد إبراهيم خان                                                                                        
       

 Lujayn.muhmmad.khan@gmail.com   
 أم القرىجامعة                                                                                                                         
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 مقدمة: 

 مشكله الدراسة:

 دراسة:أهمية ال 
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 تساؤالت الدراسة: 
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  :الدراسات السابقة
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α

α

α

α
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≤

≤

≤
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 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
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- 
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https://machahid24.com/etudes/114069.html
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 نوع ومنهج الدراسة: 

 مجتمع الدراسة:

 عينة الدراسة:

 (1جدول ) 
خصائص العينة



         www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثالثون العدد 35 ا

 أدوات جمع البيانات:

 صدق وثبات استمارة االستبانة:

 حدود الدراسة:
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 المعالجة اإلحصائية للبيانات:  
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 نتائج الدراسة:

 

 

 (2جدول )
 عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال العالقات العامة وفقاً للنوع

 0.01الداللة =    0.004مستوي المعنوية=     3درجة الحرية =     13.335=  2قيمة كا       

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (3جدول )
 عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال العالقات العامة وفقاً للمستوي التعليمي

 الداللة =غير دالة    0.287المعنوية=  ىمستو    6درجة الحرية =      7.386=  2مة كاقي
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 (4جدول )
 عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال العالقات العامة وفقاً لسنوات الخبرة

 0.01الداللة =    0.002مستوي المعنوية=     6درجة الحرية =       20.909=  2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (5جدول )  

 عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال إدارة األزمات وفقاً للنوع

 0.01الداللة =    0.002مستوي المعنوية=     3درجة الحرية =     15.368=  2قيمة كا
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 (6جدول )  
توي التعليميعدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال إدارة األزمات وفقاً للمس

 الداللة =غير دالة    0.057مستوي المعنوية=     6درجة الحرية =    12.251=  2مة كاقي

 

 (7جدول )
 عدد الدورات التدريبية التي حصل عليها أفراد العينة في مجال إدارة األزمات وفقاً لسنوات الخبرة

 0.001الداللة =    0.000مستوي المعنوية=     6درجة الحرية =       42.728=  2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (8جدول )
 العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً للنوعمدي توفر إدارة أو قسم مستقل للعالقات 

 الداللة =غير دالة    0.081مستوي المعنوية=     1درجة الحرية =     3.055=  2قيمة كا
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 (9جدول )
 مدي توفر إدارة أو قسم مستقل للعالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً للمستوي التعليمي

 الداللة =غير دالة    0.198مستوي المعنوية=     2درجة الحرية =       3.239=  2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (10جدول )
 أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرةمدي توفر إدارة أو قسم مستقل للعالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به 

 الداللة =غير دالة    0.571مستوي المعنوية=     2درجة الحرية =       1.119=  2قيمة كا

 

 

 (11جدول )
 به أفراد العينة وفقاً للنوع مسمى جهاز العالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل

 0.001الداللة =    0.000مستوي المعنوية=     2درجة الحرية =     18.989=  2قيمة كا



         www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثالثون العدد 45 ا

 

 (12جدول )  
 قات العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً للمستوي التعليميمسمى جهاز العال

 0.05الداللة =    0.013مستوي المعنوية=          4درجة الحرية =         12.690=  2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (13جدول )
 مسمى جهاز العالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرة

 0.001الداللة =    0.001مستوي المعنوية=     4درجة الحرية =       18.356=  2قيمة كا

 

 

 (14جدول )
 الجهات التي تقوم بمهام إدارة العالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً للنوع

 0.01الداللة =    0.009مستوي المعنوية=     3درجة الحرية =     11.664=  2قيمة كا
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 (15جدول )
 الجهات التي تقوم بمهام إدارة العالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به أفراد العينة وفقاً للمستوي التعليمي

 الداللة =غير دالة         0.245مستوي المعنوية=           6درجة الحرية =         7.912=  2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (16جدول )
 أفراد العينة وفقاً لسنوات الخبرةالجهات التي تقوم بمهام إدارة العالقات العامة داخل الفندق الذي يعمل به 

 0.05الداللة =          0.025مستوي المعنوية=           6درجة الحرية =       14.496=  2قيمة كا
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 (17جدول )
 وقوع األزمةاستجابات أفراد العينة علي مقياس األدوار التي تقوم بها إدارة العالقات العامة في الفندق قبل 

http://www.epra.org.eg/
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 (18جدول )

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس األدوار التي تقوم بها إدارة العالقات العامة في 
 الفندق قبل وقوع األزمة تبعاً للنوع

 

 (19جدول )
نتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس األدوار التي تقوم بها إدارة 

 تبعاً للمستوي التعليمي، والتخصص العلميالعالقات العامة في الفندق قبل وقوع األزمة 
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 (20جدول )
 مقياس األدوار التي تقوم بها إدارة العالقات العامة في الفندق أثناء وقوع األزمة علىاستجابات أفراد العينة 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (21جدول )
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس األدوار التي تقوم بها إدارة العالقات العامة في 

 الفندق أثناء وقوع األزمة تبعاً للنوع

 
 (22جدول )

األدوار التي تقوم بها إدارة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس
 العالقات العامة في الفندق أثناء وقوع األزمة تبعاً للمستوي التعليمي، والتخصص العلمي
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 (23جدول )
 استجابات أفراد العينة علي مقياس كفاءة وتأهيل مسؤولي العالقات العامة في الفندق في تعاملهم مع األزمة

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (24جدول )

اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس كفاءة وتأهيل مسؤولي العالقات العامة في الفندق  نتائج
 في تعاملهم مع األزمة تبعاً للنوع

 
 (25جدول )

نتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس كفاءة وتأهيل مسؤولي العالقات 
 التعليمي، والتخصص العلمي ىالعامة في الفندق في تعاملهم مع األزمة تبعاً للمستو
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 (26جدول )
 استجابات أفراد العينة علي مقياس اإلمكانات الفنية والتنظيمية المتاحة إلدارة العالقات العامة في الفندق في مواجهة األزمة

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (27جدول )
الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس اإلمكانات الفنية والتنظيمية المتاحة إلدارة العالقات نتائج اختبار )ت( لداللة 

 العامة في الفندق في مواجهة األزمة تبعاً للنوع

 

 (28جدول )
نتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس اإلمكانات الفنية والتنظيمية 

 تبعاً للمستوي التعليمي، والتخصص العلمي المتاحة إلدارة العالقات العامة في الفندق في مواجهة األزمة
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 (29جدول )
 الفندق في تعاملها مع األزمة ستراتيجيات المستخدمة من قبل إدارة العالقات العامة فيالاستجابات أفراد العينة علي مقياس ا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 (30جدول )
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مقياس اإلستراتيجيات المستخدمة من قبل إدارة العالقات 

 العامة في الفندق في تعاملها مع األزمة تبعاً للنوع

 

 (31جدول )
ستراتيجيات المستخدمة من قبل الياس انتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينه على مق

 إدارة العالقات العامة في الفندق في تعاملها مع األزمة تبعاً للمستوي التعليمي، والتخصص العلمي
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 (32جدول )
العقبات التي تحول دون قيام إدارة العالقات العامة أو ما ينوب عنها بعملية التخطيط لبرامج مواجهة األزمات داخل الفندق من 

 وجهة نظر أفراد العينة وفقاً للنوع

http://www.epra.org.eg/
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 (33جدول )
 وعمقترحات أفراد العينة لتحسين برامج إدارة العالقات العامة لمواجهة األزمات داخل الفندق وفقاً للن
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Abstract 

         Study problem: It was specified in the main question: What’s the role 

of public relations in managing the crisis situations in the hotel sector in 

Makkah region 

Objectives of the study: 

• Noticing the role of public relations in the hotel sector in Jeddah and avoiding 

crises before and during it happens. 

• Knowing the strategies used by public relations in the hotel sector in Jeddah 

City during dealing with crises. 

• Knowing the most important obstacles that face the public relations in the 

hotel sector in Jeddah City. 

Methodology : 

 This study is related to the research that depends on the evidence survey 

method for the hotel sector in Makkah region, specifically the Jeddah city. 

Sample:  

The study sample is confined to the groups of four and five star hotels in 

Makkah region (Jeddah city), with ten hotels with public relations department. 

The most important results: 

• Using scientific methods and researches in dealing with the crises stages came 

at the top of the chart with a rate of 87.67%, 

• The study showed that applying the abilities of departments and workers in the 

hotel of the plans laid by the public relations department for managing crises 

came in on top by 83.67%. 

Recommendations: 

• Attracting qualified and specialized staff in the field of public relations to 

work in the department of hotel public relations. 

• Specifying the duties and responsibilities of each department in order to avoid 

duplications in the work of the public relations department with other 

departments. 

Keywords: Public Relations, managing crisis. 
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