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قواعد النشر مبجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
أوالً :املواد املقبولة للنشر:
 – 1تنشــر اجمللــة البحــوث العلميــة األصيلــة الــي تلتــزم مبنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه ،وتضيــف جديــداً للمعرفــة
التخصصيــة يف جمــال العلــوم االجتماعيــة ،وميكــن أن تكــون البحــوث مكتوبــة إبحــدى اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ،ومل
يســبق نشــرها مــن قبــل وغــر مســتلة مــن رســائل علميــة وكتــب أو حبــوث ســابقة ،ويف حــال قبــول البحــث للنشــر ابجمللــة
أال تنشــر املــادة يف أي دوريــة أخــرى دون إذن كتــايب مــن رئيــس التحريــر.
 – 2تنشــر اجمللــة ترمجــات البحــوث ،والق ـراءات ،ومراجعــات الكتــب ،والتقاريــر واملتابعــات العلميــة حــول املؤمت ـرات
والنــدوات واألنشــطة األكادمييــة املتصلــة حبقــول اختصاصهــا.
 – 3االبتكارات والتجارب املميزة ،بغرض عرضها وتوثيقها.
 – 4تثــري اجمللــة أعدادهــا الصــادرة مبقــاالت فكريــة ختصصيــة عميقــة تشــخص حــاالً ،أو ترســم خط ـاً مســتقبلياً ،أو
تســتنتج العــر مــن دروس املاضــي ،أو تقــدم أفــكاراً وتطبيقــات ختصصيــة عامليــة ثريــة ،وترحــب اجمللــة بتلــك املقــاالت
وأبصحاهبــا.
 – 5أفكار ومقرتحات حبثية (فردية ومجاعية) على املستوايت احمللية والعربية.
اثنياً  :معايري النشر
 – 1يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا (الرابط) ،ويـَُعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.
 – 2يتــم إخضــاع مجيــع البحــوث املســتلمة لفحــص مبدئــي ،مــن قبــل هيئــة التحريــر ،لتقريــر أهليتهــا للتحكيــم ،وحيــق
هلــا أن تعتــذر عــن قبــول البحــث دون إبــداء األســباب.
 – 3ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي من خارج هيئة التحرير وذلك قبل نشرها يف اجمللة.
 – 4يف حال عدم قبول نشر البحث ،فإنه ال يعاد للباحث.
 – 5يتــم منــح صاحــب البحــث املنشــور نســخة واحــدة مــن اجمللــة الورقيــة ،وترســل مســتلة مــن حبثــه بصيغــة () PDF
ابلربيــد اإللكــروين.
 – 6مينــح الباحــث (خطــاب قبــول للنشــر) عنــد إعادتــه للبحــث يف صورتــه النهائيــة ،وبعــد األخــذ ابلتعديــات
املطلوبــة ،واســتكماهلا إن وجــدت ،وال مينــح ذلــك اخلطــاب يف تلــك اخلطــوة أبي حــال مــن األح ـوال.
اثلثاً  :قواعد تسليم البحث
 -1يرسل البحث على النموذج اإللكرتوين للمجلة ،وستتم موافاته برسالة تُفيد استالم اجمللة للبحث.
 -2ميــأ الباحــث (اإلق ـرار) والــذي يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره ،وأنــه ليــس مســتالً مــن رســالة ماجســتري ،أو
أطروحة دكتوراه ،أو كتاابً منشــوراً ،ومل يقدم للنشــر جلهات أخرى ،وكذلك لن يقدم للنشــر يف جهة أخرى يف الوقت

نفســه حلــن انتهــاء إج ـراءات التحكيــم ،ويتعهــد ابلقيــام ابلتعديــات املطلوبــة ،وإرســال البحــث يف شــكله النهائــي
خــال أســبوعني مــن وصــول التعديــات ابلربيــد اإللكــروين.
 -3جيــب أن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث علــى العنـوان البحــث ،واســم البحــث ،أو الباحثــن ،وجهــة العمــل،
والعنـوان ،ورقــم اهلاتــف ،ورقــم الفاكــس ،والربيــد اإللكــروين واتريــخ البحــث ،ومــن أجــل ضمــان سـرية عمليــة التحكيــم،
فيجــب عــدم ذكــر اســم الباحــث ،أو الباحثــن يف صلــب البحــث ،أو أيــة إشــارات تكشــف عــن أشــخاصهم ،وعنــد
رغبــة الباحــث ،أو الباحثــن يف تقــدمي الشــكر ملــن أســهم ،أو ســاعد يف إجنــاز البحــث ،فيكــون ذلــك يف صفحــة
مســتقلة.
 -4جيــب تقــدمي ملخــص للبحــث ابللغــة العربيــة حبــد أقصــى ( )150كلمــة ،وآخــر ابلغــة اإلجنليزيــة حبــد أقصــى
( )150كلمــة ،ويكــون كل ملخــص يف صفحــة مســتقلة علىــأن حيتــوي كل ملخــص علــى عن ـوان البحــث ابلعــريب
واإلجنليــزي ،وبــدون ذكــر أمســاء أو بيــاانت الباحثــن.
 -5عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال ( 40صفحة) ،مبا يف ذلك املراجع ،واجلدول ،واألشكال،
واملالحق.
 -6أمناط وصيغ الكتابة تكون كالتايل :مقاس الصفحة ( ، ) A4وبتباعد أسطر بقدر مسافتني (شاملة اهلوامش،
واملراجع ،واملقتطفات ،واجلداول ،واملالحق) وهبوامش ( 2,5سم كحد أدىن) لكل من أعلى وأسفل وجانيب
الصفحة ،ومنط الكتابة:
▪ للغة العربية Traditional Arabic :حجم اخلط .14
▪ للغة اإلجنليزية Times New Roman :حجم اخلط .10
 -7يف حال استخدم الباحث ألداة من أدوات مجع البياانت ،فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة ،إذا مل
يكن قد مت ورودها يف أصل البحث ،أو مالحقه.
 – 8يتم توثيق املراجع واملصادر سواء داخل البحث أو يف قائمة املراجع ،وفقا لنظام مجعية علم النفس األمريكية
( )APA ) (American psychological Association 6 th editionسواء أكانت إجنليزية
أم عربية ،وللطريقة حول االقتباسات من مواقع وصفحات الكرتونية ( ، )Websitesأو مصادر معلوماتية
متعددة ،أو كتب الكرتونية ( ،)E-BOOKSوتوثيق الكتب بطبعتها الورقية واألحباث والدراسات واملراجع.
يُرجى قراءة امللف املرفق بعنوان (. ) APA format
 9عزيزي الباحث :إذا كان لديك استفسارات أو سؤال فتفضل بكتابته وإرساله على الربيد اإللكرتوين للمجلة،ويسران التواصل معك بريدايً وهاتفياً إذا رغبت.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هيئة اإلشراف والتحرير
المشرف العام
أ.د.عبدالله بن عمر بافيل
مدير الجامعة

انئب املشرف العام
د.اثمر بن محدان احلريب

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
رئيس هيئة التحرير

أ.د.محمد بن صالح رشاز
هيئة التحرير
أ.د نزهة بنت يقظان اجلابري
د .عبدالغين بن عبدهللا احلريب
د .خلد بن سليمان معتوق
د .وجدي بن حلمي عبدالظاهر
د.أبراهيم بن حسن أبواخلري

مدير إدارة المجالت العلمية

أ.عبدهللا سعيد أبخضر

الفهرس
 .1تأثير نمط الملكية في مضمون مجالت العالقات العامة.
دراســة تحليليــة مقارنــة علــى مجــات العالقــات العامــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص
فــي مصــر والســعودية.

د .أمحد سامل السيد عيسوي.
 .2الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا المسؤولية االجتماعية والتنمية
المستدامة.

د .السعيد قامسي و د .أسامة غازي املدين.
 .3خدمات التعليم االستثماري بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة القاهرة.

د .مرفت أمحد خالف.
 .4تنمية وعى أعضاء هيئة تدريس العلوم االجتماعية بمؤشرات جودة العملية التعليمية.

د .حممد حممد سعيد حمسن.

 .5عالقات العمل في ظل الخصخصة بالمؤسسة الجزائرية.

د .غراز الطاهر

 .6فعالية ممارسه العالج المعرفي السلوكي فـي خفض اضطرابات القلق االجتماعي.
د .كلث ـ ــم جبـ ـ ـ ــر الك ـ ـ ـ ـواري

تأثير نمط الملكية في مضمون مجالت العالقات العامة.
دراسة تحليلية مقارنة على مجالت العالقات العامة في القطاعين
الحكومي والخاص في مصر والسعودية
The Effect of Ownership Type on the Content of Public
Relations Magazines:
A Comparative Analytical Study on Public Relations
Magazines of Public and Private Sectors in Egypt and
Saudi Arabia.

د.أمحد سامل السيد عيسوي
كلية اإلعالم (جامعة األزهر ابلقاهرة)
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ملخص الدراسة:
أتثري منط امللكية يف مضمون جمالت العالقات العامة
دراسة حتليلية مقارنة على جمالت العالقات العامة يف القطاعني احلكومي واخلاص يف مصر والسعودية
ســعت هذه الدراســة لإلجابة على التســاؤالت البحثية اليت حاولت وصف مضمون الرســالة االتصالية
جملــات العالقــات العامــة يف مؤسســات القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف مصــر والســعودية هبــدف معرفــة أتثــر
منــط ملكيــة هــذه املؤسســات فيمــا يتعلــق ابملوضوعــات الــي حتتويهــا هــذه اجملــات ،واألهــداف الــي تســعى
هــذه املوضوعــات إىل حتقيقهــا ،ابإلضافــة إىل األشــكال الصحفيــة املســتخدمة يف اجملــات وعوامــل اإلب ـراز
املســتخدمة واأللـوان ،ابإلضافــة إىل فئــات اإلعــاانت املختلفــة كاإلعــاانت التســويقية وإعــاانت العالقــات
العامــة .ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة :التأثــر احملــدود لنمــط امللكيــة جملــات العالقــات
العامــة فيمــا يتعلــق ابملوضوعــات االقتصاديــة والسياســية  ،بينمــا ُوجــد أتثــر كبــر لنمــط ملكيــة جمــات
العالقــات العامــة علــى مضموهنــا يف املوضوعــات األخــرى .كمــا اهتمــت أهــداف املوضوعــات بشــكل مباشــر
أو غــر مباشــر ببنــاء الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة للمؤسســات عينــة الدراســة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص
يف مصــر والســعودية.
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Abstract

 أحمد سامل السيد عيسوي.د

The Effect of Ownership type on the Content of Public Relations
Magazines:
A Comparative Analytical Study on Public Relations Magazines of
Public and Private Sectors in Egypt and Saudi Arabia.

This study sought to answer the research questions that tried to
describe the content of the communication message of the public
relations magazines in the governmental and private sector institutions in Egypt and Saudi Arabia, in order to know the effect of
the ownership type of these institutions in relation to the topics
they discuss, the objectives they seek to achieve, the press forms
they use, the highlighting factors, the colors, as well as the advertising categories such as marketing and public relations (PR). The
main findings of this study are the limited impact of the ownership type of public relations magazines on economic and political
subjects, while the ownership of public relations magazines has a
significant impact on the content of the other subjects. The objectives of the topics focused either directly or indirectly on building
a positive mental image
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مقدمة
هتــدف العالقــات العامــة يف أي مؤسســة إىل تعريــف اجلمهــور أبنواعــه املختلفــة بــكل أنشــطة
هــذه املؤسســة وتكويــن الســمعة الطبيــة والصــورة الذهنيــة املمتــازة لــدى خمتلــف فئــات املتعاملــن معهــا،
فاهلــدف األساســي للعالقــات العامــة هــو إجيــاد تفاهــم وتبــادل بــن املنشــأة ومنظمــات اجملتمــع وأفـراده
حتقيق ـاً للصــاحل العــام مــن خــال تشــجيع االتصــال بــن املنظمــة ومجاهريهــا ابإلضافــة إىل مســاعدة
االتصــال وتشــجيعه بــن املســتوايت اإلداريــة داخــل املؤسســة ( فريــد و أمحــد  1994ص .)482
وال يتحقــق ذلــك االتصــال إال عــن طريــق الوســائل االتصاليــة املختلفــة الــي منهــا املـواد اإلعالميــة الــي
تقــوم إدارة العالقــات العامــة يف كل منظمــة إبنتاجهــا ومنهــا اجملــات ،وهــي إحــدى وســائل االتصــال
املطبوعــة يف العالقــات العامــة الــي تســاهم بطريقــة أو أبخــرى يف مســاعدة املؤسســة علــى أداء مهامهــا
علــى أكمــل وجــه ،حيــث تنشــر اجمللــة موضوعاهتــا بعمــق ،وهــي بذلــك تلقــي الضــوء علــى مــا وراء
اخلــر مــن خلفيــات أو حتلــل اخلــر نفســه وتشــرحه وتعلــق عليــه هبــدف حتقيــق األهــداف الــي تســعى
املؤسســات إىل حتقيقهــا مــن خــال هــذه اجملــات(.)Newsom &Scott1993
الدراسات السابقة
تربز أمهّية الدراسات السابقة يف إعطاء الباحث إملاماً كامالً ابملوضوع الذي بصدد دراسته؛ فتجميع
املتنوعــة يســاعد وبشــكل كبــر علــى ســر أغـوار املوضــوع ،والوصــول إىل
املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة و ّ
ّ
الســابقة تكمــن يف إعطــاء الباحــث معرفـةً
أدق تفاصيلــه ونتائجــه .وهنــاك أمهّيّــة أخــرى لالســتعانة ابألحبــاث ّ
بتاريــخ تطـ ّـور املوضــوع ،وتفتــح عينيــه علــى نقــاط مل يكــن ليلتفــت إليهــا( ،)http://mawdoo3.com
لذلــك فهــي تقــدم للباحــث احلصيلــة املعرفيــة الــي يبــي عليهــا كل خطــوة مــن خط ـوات حبثــه ,فبعــد عــرض
الدراســات الســابقة والتعقيــب عليهــا ,يبــدأ الباحــث بصياغــة اإلطــار النظــري الــذي تتمحــور حولــه مفاهيــم
البحــث بشــكل عــام ,والدراســات الســابقة املرتبطــة مبوضــوع املشــكلة البحثيــة كثــرة  ،وملنــع تك ـرار عــرض
الدراســات الســابقة لوســائل االتصــال يف العالقــات العامــة؛ ســيتم الرتكيــز علــى عــرض الدراســات الســابقة
وف ًقــا للمحوريــن التاليــن :
احملــور األول :الدراســات املرتبطــة ابملـواد اإلعالميــة الــي مت إنتاجهــا يف املؤسســات مــن خــال إدارات
العالقــات العامــة فيهــا.
احملــور الثــاين :الدراســات املرتبطــة بتأثــر منــط ملكيــة املؤسســة يف املضمــون اإلعالمــي أو األداءيــن
السياســي واالقتصــادي.
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 -1دراســة  :)2002(Doyleوهــي حــول أتثــر مطبوعــات العالقــات العامــة علــى اإلدارة االسـراتيجية
وقــد ركــزت الدراســة علــى املنظمــات اخلدميــة ،حيــث الــدور الكبــر ملطبوعــات العالقــات العامــة يف حتســن
جــو العمــل مــن خــال االهتمــام ابجلماهــر الداخليــة هلــذه املنظمــات ،وقــد طبقــت هــذه الدراســة علــى وزارة
اخلدمــات الصحيــة الربيطانيــة  ،وتوصلــت الدراســة إىل أن نســبة كبــرة مــن املطبوعــات غــر واقعيــة وال تلتــزم
مبعايــر املســؤولية االجتماعيــة وال تشــجع علــى العمــل اجلماعــي ؛ لذلــك أوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام
مبطبوعــات العالقــات العامــة يف املنظمــات اخلدميــة الــي ال هتــدف إىل حتقيــق الربــح لتحســن دورهــا يف حــل
مشــاكل العمــل وحتســن اخلدمــات.
 -2دراســة عبدالفتــاح(: )2002حيــث هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام اجلمهــور
الداخلــي يف املنظمــات للمطبوعــات الــي تصدرهــا إدارة العالقــات العامــة يف املنظمــات احلكوميــة وغــر
احلكوميــة واإلشــباعات الــي حتققــت للجمهــور جـراء االســتخدام  ،ابإلضافــة إىل التعــرف علــى االحتياجــات
الفعليــة للجمهــور الداخلــي يف املؤسســات احلكوميــة وغــر احلكوميــة مــن مطبوعــات العالقــات العامــة
ابســتخدام عينــة قوامهــا ( )402مفــردة مــن العاملــن يف ( )10مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة ،ومــن
أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة أن النش ـرات جــاءت يف الرتتيــب األول مــن بــن الوســائل
املطبوعــة الــي تســتخدمها اجلماهــر الداخليــة ،مث الــدورايت ،مث امللصقــات ،مث التقاريــر الســنوية ،مث الكتــب
أيضــا للتأثــر احملــدود للعوامــل
والكتيبــات ،مث جمــات احلائــط ،مث اإلعــان املؤسســي ،كمــا توصلــت الدراســة ً
الدميوغرافيــة للعاملــن علــى ق ـراءة املطبوعــات.
 -3دراســة عبدالصــادق( :)2003حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن الســمات اإلخراجيــة للطبيعــة
اإلخراجيــة ملطبوعــات العالقــات العامــة وأتثــر العوامــل األربعة(امللكيــة  -املضمــون -اإلنتــاج – القائــم
ابالتصــال) ابعتبارهــا متغ ـرات مســتقلة يف جمموعــة املتغ ـرات الوســيطة واملتمثلــة يف العناصــر الطبوغرافيــة
واجلرافيكيــة املختلفــة الــي متــارس يف النهايــة أتثريهــا يف حتديــد الســمات األساســية للشــخصية اإلخراجيــة
للمطبوعــة ابعتبارهــا املتغــر الوحيــد يف هــذه الدراســة ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة
وجود جمموعة من املؤثرات املختلفة واليت أثرت يف إخراج هذه املطبوعات ،منها طبيعة املؤسسة،
نوعيــة اجلمهــور ،نوعيــة املضمــون ،القائــم ابالتصــال ،تكنولوجيــا اإلنتــاج املتاحــة ،طريقــة توزيــع املطبوعــة
ـرا يف اســتخدام الســمات اإلخراجيــة ملطبوعــات
ـرا كبـ ً
ابإلضافــة إىل منــط ملكيــة الشــركة الــي أظهــرت أتثـ ً
العالقــات العامــة.
-4دراســة خليــل و زقــون ( :)2005اســتهدفت هــذه الدراســة حتليــل األداء املــايل للشــركات اجلزائريــة
اهلنديــة هبــدف معرفــة أثــر التغــر يف منــط امللكيــة بعــد حتوهلــا مــن القطــاع احلكومــي إىل القطــاع اخلــاص وعالقــة

16

تأثري منط امللكية يف مضمون مجالت العالقات العامة.دراسة تحليلية مقارنة عىل مجالت......

ذلــك التحــول ابألداء املــايل هلــذه الشــركات،ومن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن منــط امللكيــة أو التغــر فيهــا ال
ـادي مــا مل يكــن ذلــك التغــر مرتبطًــا بطبيعــة املؤسســة نفســها مــن
يعــي ابلضــرورة أن تصبــح املؤسســة فعالــة اقتصـ ً
خــال إجيــاد اجلــو املناســب لتحقيــق هــذه الفعاليــة ،وإذا حتققــت الفعاليــة يف هــذه املؤسســة يصبــح ارتباطهــا
بنمــط امللكيــة أمـ ًـرا حتميًــا ،كمــا أن الفعاليــة يف الوقــت نفســه قــد جتعــل القطــاع احلكومــي أكثــر ديناميكيــة
وفعاليــة مــن القطــاع اخلــاص.
- 5دراســة  :)2006(Sandin&Simolinمت تطبيــق هــذه الدراســة علــى أكــر بنكــن يف الســويد
أحدمهــا حكومــي واآلخــر جتــاري ،واســتهدفت معرفــة وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة ألفضــل الوســائل
املســتخدمة يف العالقــات العامــة لالتصــال ابجلمهــور مــن خــال حتديــد األنشــطة الــي تقــوم هبــا العالقــات
العامــة لتحســن مسعــة املنظمــة لــدى مجهــور املتعاملــن مــن خــال األســاليب والوســائل املســتخدمة يف
العالقــات العامــة لالتصــال ابجلماهــر يف هذيــن البنكــن ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة :
وجــود اختــاف واضــح يف حتديــد أهــداف العالقــات العامــة يف كال البنكــن ،مــع وجــود تشــابه ملحــوظ
يف كيفيــة إقامــة عالقــات طيبــة وبنــاء الصــورة اإلجيابيــة مــع اجلمهــور ،مــع وجــود أتثــر كبــر لنمــط امللكيــة يف
اســتخدام األدوات والوســائل لالتصــال ابجلماهــر املختلفــة .
 -6دراســة عبدالعاطــي ( : )2006اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى مضمــون النشــرة وشــكلها
وعالقتهــا بنمــط امللكيــة يف القن ـوات الفضائيــة العربيــة املتخصصــة ابإلضافــة إىل شــكل املعاجلــة اإلخباريــة
ومضموهنــا ومــا إذا كانــت ختتلــف يف النمــط احلكومــي عنهــا يف النمــط اخلــاص للقنـوات الفضائيــة املتخصصــة،
ومــن أهــم النتائــج الــي أظهرهتــا هــذه الدراســة :أتثــر منــط امللكيــة احملــدود فيمــا يتعلــق ابملضمــون والشــكل و
املعاجلــة اإلخباريــة للقناتــن عينــة الدراســة.
 -7دراســة عيســوي ( :)2007هدفــت هــذه الدراســة إىل وصــف مضمــون الوســائل االتصاليــة يف املنظمــات
واملؤسســات الــي مشلتهــا عينــة الدراســة للكشــف عــن حمتــوى املضمــون وأســاليب الصياغــة ،ابإلضافــة إىل معرفــة
رأي اجلماهــر الداخليــة يف امل ـواد اإلعالميــة الــي يتــم إنتاجهــا يف إدارات العالقــات العامــة ،ومــدى إســهامها يف
تعريــف اجلماهــر ابملنشــأة ونشــاطها والفائــدة الــي تعــود عليهــم مــن قراءهتــم أو مشــاهدهتم هلــذه املـواد ،ومــن أهــم
النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة قـراءة غالبيــة عينــة الدراســة ملطبوعــات العالقــات العامــة ،مــع عــدم وجــود
عالقــة دالــة للعوامــل الدميوغرافيــة علــى عمليــة القـراءة ،كمــا أظهــرت الدراســة التحليليــة ملطبوعــات العالقــات العامــة
تقــارب نســبة صــدور املطبوعــات وانتظامهــايف كل مــن القطــاع العــام واخلــاص  ،مــع عــدم أتثــر نوعيــة القطــاع أو
نشــاط املؤسســة علــى املوضوعــات واألهــداف واألشــكال الصحفيــة الــي مت اســتخدامها يف هــذه املطبوعــات.
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 -8دراســة قحطــان ( :)2010الــي هدفــت إىل التعــرف علــى مطبوعــات العالقــات العامــة يف املؤسســات
احلكوميــة وغــر احلكوميــة يف اليمــن مــن خــال معرفــة طبيعتهــا وأدوارهــا وحجمهــا ونوعيــة مضموهنــا واألشــكال
التحريرية اليت تســتخدمها واملشــكالت اليت تواجهها  ،ابإلضافة إىل التعرف على مســتوى إدارات العالقات
العامة يف هذه املؤسسات والتعرف على القائمني ابالتصال يف إدارات العالقات العامة يف هذه املؤسسات
ومــدى معرفــة اجلمهــور املســتهدف ملطبوعاهتــا ومــدى جناحهــا يف حتقيــق األهــداف اخلاصــة هبــا ،وأبــرزت نتائــج
ـدودا يف نوعيــة املضمــون واألشــكال التحريريــة املســتخدمة يف مطبوعــات العالقــات
هــذه الدراســة اختالفًــا حمـ ً
العامــة يف املؤسســات احلكوميــة وغــر احلكوميــة يف اجلمهوريــة اليمنيــة.
 -9دراسة احلداد( : )2011استهدفت هذه الدراسة تقييم جمالت العالقات العامة النسائية يف األردن
بتطبيقهــا علــى جملــة (اتيكــي) النســائية واســتخدمت املنهــج الوصفــي ملعرفــة اخلصائــص واملتغ ـرات والعوامــل
املتعلقــة هبــذه اجمللــة ،ومــن أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة ارتفــاع معــدل الرضــا ابلنســبة ملــن
يقـرأون هــذه اجمللــة ،ابإلضافــة إىل التقييــم املتوســط مــن القـراء فيمــا يتعلــق ابجلوانــب الفنيــة املتعلقــة هبــذه اجمللــة.
 -10دراســة صقر( :)2011اســتهدفت التعرف على األســباب واألوقات اليت تزداد فيها نســبة التعرض
ملطبوعــات العالقــات العامــة أو تقــل ،ابإلضافــة إىل حاجــة اجلمهــور الداخلــي للمنظمــات احلكوميــة وغــر
احلكوميــة الفعليــة مــن مضامــن مطبوعــات العالقــات العامــة ومــدى أتثريهــا علــى معــارف اجلمهــور واجتاهاتــه
وســلوكياته  ،ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة :عــدم رضــا اجلمهــور عــن مطبوعــات العالقــات العامــة كوهنــا مل
ِ
ـب طموحاتــه ؛ حيــث رصــدت النتائــج أن حنــو نســبة  %50مــن اجلمهــور مل تعمــل مطبوعــات العالقــات
تلـ ّ
العامــة علــى إرضائهــم بشــكل كامــل ومل حتقــق القــدر املطلــوب لرفــع مســتوى هــذا اجلمهــور ،ومل تُظهــر نتائــج
هــذه الدراســة أتثــر منــط امللكيــة للمنظمــة احلكومــي وغــر احلكومــي يف مضامــن مطبوعــات العالقــات العامــة
بشــكل عــام.
 -11دراســة العتيــي( :)2012يتمثــل اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة الوقــوف علــى طبيعــة العالقــة بــن
منــط امللكيــة وعوائــد الشــركات وحتديــد أثــر منــط امللكيــة علــى عوائــد هــذه الشــركات هبــدف تقــدمي العديــد مــن
االقرتاحــات الــي تُســهم يف ضبــط هــذه العالقــة مــن خــال اختبــار فــروض الدراســة الــي مــن أمههــا عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن النوعــن مــن القطاعــن حمــل الدراســة ،ومــن أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا
هــذه الدراســة عــدم صحــة هــذه الفــروض وثبــت وجــود أثــر لنمــط امللكيــة علــى العائــد االقتصــادي للشــركات
حمــل الدراســة.
 -12دراســة حبيــب( :)2014تناولــت أســاليب االتصــال ووســائله يف العالقــات العامــة  ،واســتهدفت
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معرفــة كافــة اجلوانــب اإلداريــة والتنظيميــة واالتصاليــة وأســاليب ممارســة العالقــات العامــة يف املؤسســات
اإلعالميــة احلكوميــة مبحافظــي صنعــاء وعــدن  ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة -:عــدم
إعطــاء املكانــة الالئقــة إلدارة العالقــات العامــة يف اهليــكل التنظيمــي للمؤسســات الرمسيــة ،ابإلضافــة إىل عــدم
توفــر الوســائل االتصاليــة الالزمــة لالتصــال ابجلماهــر الداخليــة واخلارجيــة هلــذه املؤسســات.
 -13دراســة عبــد اجلليــل ( : )2014حاولــت هــذه الدراســة التعــرف علــى الشــكل واملضمــون واملعاجلــة
الصحفيــة ملطبوعــات العالقــات العامــة فيمــا يتعلــق بقضــااي العاملــن مــع املقارنــة بــن منوذجــن مــن املطبوعــات
 ،أحدمهــا ا لشــركة وطنيــة ،واآلخــر لشــركة متعــددة اجلنســيات  ،ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه
الدراســة -:اعتمــاد املطبوعــات عينــة الدراســة علــى اخلــر كأحــد القوالــب الصحفيــة املســتخدمة  ،وأشــارت
أيضــا أن احلديــث عــن إجنــاز الشــركتني احتــل املســاحة األكــر يف موضوعــات املطبوعــات فيمــا قلــت
النتائــج ً
أخبــار العاملــن ومشــاكلهم يف مطبوعــات الشــركتني كمــا أن املـواد التحريريــة يف املطبوعتــن اعتمــدت ا علــى
الصيــغ اإلنشــائية والنواحــي العاطفيــة يف معاجلــة موضوعاهتــم.
 -14دراســة البنهــاوي ( : )2014ســعت هــذه الدراســة املقارنــة إىل اســتعراض اخلطــوط العريضــة لقضيــة
تنظيــم ملكيــة الوســائل اإلعالميــة مــن حيــث تطورهــا ،واملعايــر الــي اســتقرت عليهــا التجربــة الدوليــة يف
تنظيمهــا بشــكل حيقــق أكــر مســتوايت العدالــة ومحايــة حريــة التعبــر ،مــع عــرض عــدة جتــارب مــن دول خمتلفــة
يف كيفيــة صياغــة تلــك املعايــر يف نصــوص تش ـريعية وإج ـراءات مؤسســية تضمــن حــق مواطنيهــا يف إعــام
متنــوع احملتــوى متعــدد املنافــذ ،هبــدف رســم مشــهد لتنــوع آليــات تنظيــم الوســائل اإلعالميــة وملكيتهــا ،ومــن
أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة عــدم وجــود أتثــر لنمــط ملكيــة الوســيلة يف املضمــون الــذي
تقدمــه هــذه الوســيلة فيمــا يتعلــق ابلتجــارب الدوليــة الــي مت اســتعراضها ،بينمــا لوحــظ وجــود أتثــر كبــر مللكيــة
الوســيلة فيمــا يتعلــق مبضموهنــا يف وســائل اإلعــام املصريــة احلكوميــة واحلزبيــة واخلاصــة نظـًـرا لســيطرة احلكومــة
علــى منــح الرتاخيــص إلنشــاء الوســيلة اإلعالميــة يف مصــر .
 -15علــي ( : )2015حــاول الباحــث حتديــد بعــض النقــاط املتعلقــة بنمــط ملكيــة وســائل اإلعــام العراقيــة
وأتثريهــا علــى األداء اإلعالمــي هلــذه املؤسســات ،ومت التوصــل إىل بعــض النتائــج مــن أمههــا أن لنمــط امللكيــة أتثـراً
واضحـاً علــى إنتــاج املضمــون اإلعالمــي مــن حيــث الشــكل والنــوع  ،حيــث يتــم طــرح القضــااي واملوضوعــات الــي
تتضمنهــا املضامــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة مبســتوى أفضــل يف القن ـوات والصحــف اخلاصــة عنــه يف
القنـوات والصحــف الرمسيــة ،ابإلضافــة إىل التأثــر الواضــح لنمــط ملكيــة الوســيلة اإلعالميــة يف تنــاول قضــااي الـرأي
ومســاحات احلـرايت الــي تتمتــع هبــا هــذه الوســائل .وأييت ذلــك يف صــاحل منــط امللكيــة اخلاصــة علــى حســاب منــط
امللكيــة العامــة ،كمــا أن منــط امللكيــة يؤثــر بشــكل واضــح علــى أســلوب عالقــة الوســيلة اإلعالميــة مــع الســلطة،
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أيضـاً يطــرح مضمــون القنـوات والصحــف اخلاصــة معاجلــات إعالميــة تقــوم علــى حتقيــق املصــاحل اخلاصــة هبــا وكذلــك
اســتجابة للضغــوط الــي متــارس عليهــا مــن أصحــاب رأس املــال واملعلنــن وتلبيــة املتطلبــات احلزبيــة أو االجتاهــات
السياس��ية ال�تي تؤيده��ا.
 -16دراســة عبد الرمحن ( :)2015حاولت هذه الدراســة الكشــف عن دور وســائل اإلعالم ابختالف
أمنــاط ملكيتــه يف إجنــاح التحــول الدميقراطــي وتعزيــزه أو إعاقتــه  ،والبحــث عــن أســباب هــذا الــدور إن وجــد؛
ومــن مث توجيــه االهتمــام حنــو إعــادة بنــاء بنيــة وســائل اإلعــام ،وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن هنــاك
عالقــة بــن منــط ملكيــة الوســيلة اإلعالميــة وتوجههــا حنــو قضــااي التحــول الدميقراطــي ،كمــا أوضحــت النتائــج
أيضــا أن موقــف الوســيلة واجتاههــا ومنــط ملكيتهــا قــد انعكــس اجتــاه القضــااي الــي جــاءت يف املضمــون وعلــى
ً
طبيعــة الشــخصيات الــي مت إجـراء احلـوار معهــا.
التعليق العام على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها :
 مــن خــال االســتعراض الســابق للدراســات ذات العالقــة مــع هــذه الدراســة ،تبــن أن معظــم الدراســاتالســابقة تناولــت الشــكل واملضمــون للمـواد اإلعالميــة الــي تصــدر عــن إدارة العالقــات العامــة املطبوعــة وغــر
املطبوعــة واهتمامهــا مبــدى جــودة املضمــون وفاعليــة الشــكل وجاذبيتــه ،ومل تتطــرق هــذه الدراســات بشــكل
دقيــق لنمــط امللكيــة كعنصــر مــن العناصــر املؤثــرة يف جــودة املضمــون ونوعيتــه أو فاعليــة الشــكل وجاذبيتــه
وابلتــايل فــإن هــذه الدراســة قــد اســتفادت مــن الدراســات الســابقة يف تكويــن احلصيلــة املعرفيــة لوســائل
االتصــال يف العالقــات العامــة ومنهــا اجملــات ،ابإلضافــة إىل انف ـراد هــذه الدراســة ببحــث العالقــة بــن منــط
ملكيــة املؤسســات وشــكل هــذه اجملــات ومضموهنــا.
 كمــا ركــزت الدراســات الســابقة الــي تناولــت امل ـواد اإلعالميــة يف العالقــات العامــة علــى مــدى اســتفادةاجلماهــر مــن املـواد اإلعالميــة واســتخدامها  ،واقتصــر تركيــز هــذه الدراســات علــى حبــث العالقــة بــن عمليــة
االســتخدام مــن مجاهــر املؤسســة وهــذه املـواد ابإلضافــة إىل اهتمامهــا ابلتحليــل الكمــي لبحــث العالقــة بــن
مجاهــر املؤسســة وشــكل هــذه امل ـواد اإلعالميــة ومضموهنــا ،وقــد اهتمــت هــذه الدراســة ببحــث أتثــر منــط
امللكيــة علــى املســتوى احلكومــي واخلــاص ابإلضافــة إىل مقارنــة ذلــك التأثــر بــن القطــاع احلكومــي واخلــاص
يف بلديــن خمتلفــن مــن حيــث الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
 كما أن الدراســات الســابقة اليت حبثت أتثري منط امللكية بشــكل واضح وصريح إما إهنا حبثت منط امللكيةوعالقتــه ابلناحيــة االقتصاديــة ،أو أهنــا حبثــت تلــك العالقــة يف وســائل اإلعــام العامــة غــر وســائل االتصــال
يف العالقــات العامــة ،أو أهنــا اهتمــت ببحــث هــذه العالقــة مــن خــال األطــر والنظ ـرايت العلميــة لنمــط
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امللكيــة للــدول املختلفــة ،وابلتــايل فــإن هــذه الدراســات أغفلــت حبــث أتثــر منــط امللكيــة لوســائل االتصــال يف
العالقــات العامــة ،وهــو مــا اهتمــت بــه الدراســة وركــزت عليــه هــذه مــن خــال حبــث منــط امللكيــة وأتثــره يف
جمــات العالقــات العامــة ،كمــا أن هــذه الدراســة شــأهنا شــأن مجيــع الدراســات العلميــة اســتفادت بشــكل
كبــر مــن الدراســات الســابقة الــي اهتمــت ببحــث أتثــر منــط امللكيــة مــن حيــث االســتفادة مــن بلــورة مشــكلة
هــذه الدراســة واملســاعدة يف صياغــة أســئلتها وفروضهــا العلميــة مــن خــال ربــط األســئلة والفــروض وعالقتهــا
بنمــط امللكيــة.

مشكلة الدراسة
حتــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن التأثــر الــذي ميكــن أن حيدثــه إطــار ملكيــة الشــركة أو املؤسســة علــى
املضمــون اإلعالمــي الــذي يتــم إنتاجــه هلــذه الشــركة ،ألنــه مــن املعــروف أن الشــركات واملؤسســات إمــا اهنــا
مملوكــة ملكيــة اتمــة للدولــة (كالــوزرات واهليئــات احلكوميــة وشــركات القطــاع العــام) ،أو أن تكــون الشــركة
مملوكــة ألشــخاص طبيعيــن أو أشــخاص اعتباريــن كالشــركات املســامهة وابلتــايل ليــس للحكومــة ســيطرة علــى
إدارهتــا أو طريقــة عملهــا؛ لذلــك أثبتــت الدراســات والبحــوث املتعلقــة مبجــال العمــل اإلداري أتثــر منــط ملكيــة
املؤسســات يف األداء االقتصــادي وارتباطــه ابألداء الوظيفــي ( خليــل وزقــون  2005ص  )36؛ فهــل ميتــد
أتثــر منــط امللكيــة إىل مضمــون جمــات العالقــات العامــة وشــكلها الــي تصــدر عــن هــذه املؤسســات ،كوهنــا
إحــدى وســائل االتصــال يف العالقــات العامــة .وبنــاء علــى هــذا تتحــدد مشــكلة الدراســة فيمــا يلــي:
ونوعــا) جملــات العالقــات العامــة بنمــط ملكيــة
«إىل أي مــدى يتأثــر املضمــون اإلعالمي(شــكالً ً
املؤسســة يف مصــر والســعودية؟»
وذلــك ابســتخدام عينــة مــن جمــات العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف مصــر
والســعودية ابإلضافــة إىل حتليــل املوضوعــات واألهــداف واألشــكال الصحفيــة و اإلعــاانت حتليـ ًـا كميًــا
وكيفيًــا وحبــث العالقــة بينهمــا يف اجملــات عينــة الدراســة.

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
 -1التعــرف علــى موضوعــات جمــات العالقــات العامــة وعالقتهــا بنمــط امللكيــة يف القطاعــن احلكومــي
واخلــاص يف مصــر والســعودية.

 -2التعرف على أهداف موضوعات جمالت العالقات العامة وعالقتها بنوعية القطاع يف مصر والسعودية.
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 -3التعــرف علــى شــكل املعاجلــة اإلعالميــة ومضموهنــا ومــا إذا كانــت ختتلــف يف النمــط احلكومــي عنهــا يف
النمــط اخلــاص يف مؤسســات القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي.
 -4التعــرف علــى أتثــر منــط ملكيــة املؤسســة يف الشــخصيات احملوريــة الــي وردت يف مضمــون جمــات
العالقــات العامــة.
 -5إبراز أوجه الشبه واالختالف الستخدام عوامل اإلبراز يف اجملالت وعالقته بنمط امللكية .
 -6التعــرف علــى فئــات اإلعــاانت املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة ،وعالقــة االســتخدام بنمــط
ملكيــة املؤسســة.
 -7رصــد األطــر اإلعالميــة الــي مت توظيفهــا علــى صعيــد املعاجلــة اإلعالميــة ملوضوعــات جمــات العالقــات
العامــة حمــل الدراســة والكشــف عــن أتثــر منــط امللكيــة يف عمليــة التوظيــف.

تساؤالت الدراسة:
 -1مــا األمهيــة النســبية لفئــات موضوعــات جمــات العالقــات العامــة ،وعالقتهــا بنمــط امللكيــة يف مصــر
والســعودية؟
 -2مــا األمهيــة النســبية ألهــداف موضوعــات اجمللــة ،وعالقــة األهــداف بنمــط امللكيــة يف القطاعــن احلكومــي
واخلــاص املصــري والســعودي؟
 -3مــا األمهيــة النســبية للفنــون الصحفيــة املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي
واخلــاص ،وعالقــة الفنــون الصحفيــة الــي مت اســتخدامها يف منــط امللكيــة للمؤسســات؟
 -4ما األمهية النسبية لفئات اإلعالانت املستخدمة يف اجملالت  ،وعالقتها بنمط امللكية؟
 -5مــا األمهيــة النســبية لعناصــر اإلبـراز املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة وعالقــة هــذه العوامــل بنمــط
ملكيــة املؤسســات يف مصــر والســعودية؟

فروض الدراسة:
 -1ختتلــف موضوعــات جمــات العالقــات العامــة وأهدافهــا ابختــاف منــط ملكيــة املؤسســات الــي تتنــج
هــذه اجملــات.
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 -2ال ختتلــف الفنــون الصحفيــة املســتخدمة يف اجملــات ابختــاف منــط امللكيــة ملؤسســات القطاعيــن حمــل
الدراســة.
 -3خيتلف أسلوب املعاجلة ملوضوعات اجملالت ابختالف القطاع اليت تصدر عنه هذه اجملالت.
 -4ختتلــف عناصــر اإلب ـراز املســتخدمة يف اجملــات ابختــاف منــط امللكيــة للمؤسســات الــي تصــدر عنهــا
هــذه اجملــات.
 -5يؤثر منط ملكية املؤسسة يف الشخصيات احملورية اليت وردت يف مضمون هذه اجملالت.

نوع الدراسة ومنهجها:
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــي هتــدف إىل وصــف ظاهــرة أو واقعــة أو حــدث مــن
خــال احلصــول علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة  ،مث تصنيفهــا وتفســرها وحتليلهــا حتليـاً شــامالً واســتخالص
النتائــج الــي تتيــح إمكانيــة التعميــم بشــأن الظاهــرة موضــوع الدراســة ( حســن  ، )1991وبنــاءً علــى ذلــك
فــإن هــذه الدراســة قــد اهتمــت بتحليــل شــكل جمــات العالقــات العامــة ومضموهنــا الــي مت إنتاجهــا يف
مؤسســات القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي هبــدف معرفــة أتثــر منــط ملكيــة هــذه املؤسســات
علــى شــكل هــذه اجملــات ومضموهنــا؛ مــن أجــل الوصــول إىل نتائــج تتيــح إمكانيــة التعميــم بشــأن جمــات
العالقات العامة بشــكل عام ،واســتخدمت الدراســة منهج «مســح أســاليب املمارســة اإلعالمية» وهو جزء
مــن منهــج املســح (حســن  )1996الــذي يعــد مــن أهــم املناهــج الــي يُعتمــد عليهــا يف حبــوث اإلعــام مــن
خــال صحيفــة حتليــل املضمــون كأداة للدراســة هبــدف وصــف املضمــون الظاهــر جملــات العالقــات العامــة
(عينــة الدراســة) وصفـاً موضوعيـاًكميـاً منتظمـاً لقيــاس دور القائــم ابالتصــال ،والرســالة االتصاليــة يف إحــداث
التغيــر ،ومعرفــة فاعليتهــا نظـًـرا ملــا يشــكله حتليــل املضمــون ابعتبــاره إحــدى طــرق القيــاس  ،إذ يســتخدم حتليــل
املضمــون يف معرفــة مضمــون رســائل وســائل اإلعــام لتحديــد األمهيــة الــي حتظــى هبــا القضــااي واملوضوعــات
املختلفــة (علــي  )2017مــن خــال معرفــة كــم التغطيــة اإلعالميــة ونوعهــا يف جمــات العالقــات العامــة
(عينــة الدراســة) يف مؤسســات القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف مصــر والســعودية ،كمــا مت اســتخدام املنهــج
املقــارن هلــذه الدراســة هبــدف مالحظــة أوجــه الشــبه واالختــاف ،وكــذا مــدى التبايــن أو االتســاق بــن طبيعــة
إنتــاج هــذه اجملــات يف القطــاع احلكومــي وطبيعــة إنتاجهــا يف القطــاع اخلــاص ،ابإلضافــة إىل مالحظــة أوجــه
الشــبه واالختــاف يف شــكل هــذه اجملــات ومضموهنــا يف مصــر والســعودية.
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أداة الدراسة:
اســتخدمت هــذه الدراســة اســتمارة حتليــل املضمــون كأداة جلمــع البيــاانت هبــدف حتليــل مضمــون
جمــات العالقــات العامــة ومــن خالهلــا مت مجــع البيــاانت واملعلومــات اخلاصــة بفئــات التحليــل  ،وابلتــايل
إمكانيــة قابليتهــا للقيــاس حيــث أن شــرط القيــاس مــن اخلصائــص املميــزة لتحليــل املضمــون .فهــو الــذي يفــرق
بــن القـراءة العاديــة وحتليــل املضمــون (عبــد احلميــد ،)2007كمــا أن قيــاس املــدى الــذي تظهــر بــه الفئــات
التحليليــة مهــم يف حتليــل املضمــون وهنــاك وحــدات متعــددة تســتخدم يف حتليــل املضمــون (حســن )1983
ولكنهــا ختتلــف مــن دراســة إىل أخــرى تبعـاً الختــاف هــذه الدراســات ،وقــد اســتخدم الباحــث لعمليــة حتليــل
املضمــون مــا يلــي :وحــدة املوضــوع( )Thomas,1972, p 40الــذي تعاجلــه جمــات العالقــات العامــة،
ووحــدة الفكــرة أو اهلــدف للتعــرف علــى األهــداف الرئيســية املـراد حتقيقهــا مــن خــال هــذه املـواد عــن طريــق
فئــي التحليل«:مــاذا قيــل» :وهــي الرتكيــز علــى فئــة املوضوعــات والقضــااي واألهــداف ،وفئــات «كيــف قيــل»:
وهــي الــي تركــز علــى فئــات الشــكل الصحفــي واملســاحة وعوامــل التوضيــح واإلبـراز ،واقتصــرت هــذه الدراســة
علــى بعــض فئــات الشــكل واملوضــوع الــي حتقــق أهــداف الدراســة ،بينمــا مل يتــم اســتخدام بعــض الفئــات الــي
ال تتناســب مــع طبيعــة املــادة التحريريــة هبــا ابإلضافــة إىل طبيعــة القائــم ابالتصــال يف هــذه اجملــات.

عينة الدراسة:
مت اللجــوء إىل العينــة املتاحــة يف إطــار نــوع العينــات غــر االحتماليــة متشــيًا مــع مقولــة عــامل مناهــج
البحــث راج  Ragالــذي يــرى أن اخلصائــص والظواهــر والســمات إذا مــا كانــت موجــودة يف الواقــع فالبــد
ان تكــون موجــودة يف أي نــوع مــن العينــات ( )Dominick,2005 ,p72وفــق شــروط معينــة حيــث
مت إخضــاع عينــة جمــات العالقــات العامــة املتاحــة يف مؤسســات مــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف كل
مــن الســعودية إلجـراء الدراســة املقارنــة بــن منــط امللكيــة ونوعيــة القطــاع والدولــة ابإلضافــة إىل وجــود تنــوع يف
املؤسســات (عينــة الدراســة) مــا بــن املؤسســات اخلدميــة واإلنتاجيــة يف كل مــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص
املصــري والســعودي.
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جدول رقم( )1يوضح عينة الدراسة جملالت العالقات العامة ملؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص
املصري والسعودي

م

مجهورية مصر العربية

اململكة العربية السعودية

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

1

املقاولون العرب

اتصاالت املستقبل

واصل

األهلي

2

التنمية اإلدارية

جملة عامل السالمة

التنمية اإلدارية

جملة األهلة

3

جملة البرتول

جملة فارما تودي

جملة القافلة

جملة تواصل

تُشــر بيــاانت اجلــدول الســابق إىل جمــات العالقــات العامــة الــي صــدرت عــن مؤسســات القطاعــن
احلكومــي واخلــاص يف مصــر والســعودية  ،حيــث مت حتليــل حنــو ( )4أعــداد مــن جملــة كل مؤسســة ليصبــح
ـددا مــن جمــات املؤسســات عينــة الدراســة ،وجــاءت العينــة
العــدد اإلمجــايل للمجــات عينــة الدراســة ( )48عـ ً
الزمنيــة هلــذه الدراســة خــال عــام كامــل (2016م)ومت التوســع يف العينــة الزمنيــة لتتســاوى أعــداد اجملــات
جلميــع املؤسســات ألن مــن هــذه اجملــات مــا هــو شــهري ومنهــا مــا هــو فصلــي.

اإلطار النظري للدارسة:
نظرية اإلطار اإلعالمي:
تعــد دراســات حتليــل اإلطــار اإلعالمــي إحــدى االجتاهــات احلديثــة يف دراســات االتصال حيــث تقــدم إضافــات نظريــة
ومنهجيــة مــن حيــث طــرق أتثــر وســائل اإلعــام يف تشــكيل املعــارف واالجتاهــات فضـاً عــن طــرق قيــاس ذلــك التأثــر ،وألن
«األطــر» عبــارة عــن تغـرات يف احلكــم علــى موضوعــات مــا حدثــت نتيجــة تغــر أو تبديــل يف التعريــف ابلقضيــة أو اختيــار
املشــكلة املثــارة ( ،) Shanto Lyenger and Adam Simon, 1993كمــا أن هــذه الوســائل لديهــا
القــدرة علــى إكســاب األفـراد مهــارة كيفيــة التفكــر حــول مــا يطــرح مــن قضــااي ،ويشــر ذلــك اىل قــدرة وســائل االتصــال علــى
أتطــر الرســائل املقدمــة ووضعهــا يف قوالــب معينــة (مــكاوي والســيد  ،)2009جتعــل اجلمهــور يفكــر فيهــا كمــا يريــد القائمــون
علــى بنــاء املضمــون اإلعالمــي  ،ومــن مث ميكــن هلــذا املضمــون أن يبــي معــاين لقضــااي معينــة يف إطــار عالقتهــا بقيــم اجتماعيــة
واقتصاديــة وثقافيــة يف ســياق الواقــع املعــاش  ،تلــك املعــاين ال تكــون حمايــدة بقــدر مــا تعكــس رؤى النخــب السياســية
واالقتصاديــة الــي تســيطر علــى وســائل اإلعــام وتتحكــم يف مضموهنا (اجلمــال و عيــاد  ،)2005فوضــع
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ـروزا يف النــص اإلعالمــي
اإلطــار معنــاه انتقــاء أشــكال معينــة مــن واقــع مــدرك وجعــل هــذه األشــياء أكثــر بـ ً
بطريقــة معينة (مطهــر  ،)2007ومل يعــد مفهــوم حتليــل األطــر يطبــق علــى املـواد اإلخباريــة بــل بــدأ بدراســة
أتثــر مـواد الـرأي مثــل االفتتاحيــات واملقــاالت للتعــرف علــى العناصــر الــي تلجــأ إليهــا الوســيلة لنقــل وجهــة
نظرهـ�ا إىل اجلمهـ�ور وتشـ�كيل اجتاهاتـ�ه ()Kent&Oscar1995

عالقة منط ملكية املؤسسات ابلتأطري اإلعالمي:
تظهــر عالقــة منــط امللكيــة للمؤسســات ودورهــا يف عمليــة التأطــر اإلعالمــي مــن خــال جمــات
العالقــات العامــة هلــذه املؤسســات ،حيــث تــؤدي وســائل االتصــال يف العالقــات العامــة ومنهــا اجملــات
الــدور األبــرز يف عمليــة بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات مــن خــال الرتكيــز علــى العناصــر األربعــة :القائــم
ابالتصــال ،احملتــوى ،املتلقــي ( عبــد احلميــد  )2002ابإلضافــة إىل الوســيلة الــي تعــد أهــم العناصــر الســابقة
مــن خــال توظيــف عمليــة التأطــر لألخبــار واملعلومــات املـراد ابرازهــا مــن جانــب القائــم ابالتصــال علــى هــذه
الوســيلة ،كمــا أن جمــات العالقــات العامــة قــد تســتخدم جمموعــة مــن النمــاذج يف أتثــر األطــر اإلعالميــة علــى
مجاهــر الداخليــة واخلارجيــة للمؤسســات الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات ،لكــن اســتخدام بعــض مــن هــذه
النمــاذج خيتلــف ابختــاف منــط ملكيــة هــذه املؤسســة .مــن هــذه النمــاذج :
 -1النمــوذج اهلابــط  :الــذي يوضــح كيفيــة توجيــه مجاهــر املؤسســة حنــو أحــكام وأهــداف بعينهــا فيمــا
يتعلــق ابألحــداث البــارزة الــي حتددهــا املؤسســة ،مــن خــال تقــدمي تفس ـرات للحــدث الشــائك وتوظيــف
وســائل االتصــال املتاحــة حنــو توجيــه اجلماهــر املســتهدفة مــن خــال رســائل ذات اجتــاه واحــد متــر مــن أعلــى
إىل أســفل.
 -2منــوذج االســتجابة املعرفيــة  :يشــر النمــوذج اىل وجــود معــارف مســبقة لــدى اجلماهــر املســتهدفة بشــأن
األحــداث والقضــااي املهمــة  ،ومــن مث فهــذه اجلماهــر تتســم ابإلجيابيــة والفعاليــة يف اســتجاابهتم هلــذه الرســائل
الــي حتمــل معلومــات خمتلفــة عــن املعلومــات املكونــة لديهــم ،ولذلــك يصعــب تشــكيل اجتاهاهتــم ومعارفهــم
بشــأن هــذه القضــااي ،وهنــا تــرز احلاجــة إىل الرتكيــز علــى أتطــر هــذه القضــااي يف الوســائل املتاحــة هبــدف
إحــال التصــورات اجلديــدة حمــل التصــورات القدميــة املكونــة لــدى هــذه اجلماهــر.
 -3النموذج التفاعلي  :يشري النموذج إىل أن األطر اإلعالمية تقوم بدور تنشيطي ابلغ األمهية لالهتمامات
والتحيزات القائمة ابلفعل لدى اجلماهري اجتاه القضااي املباشرة اليت متس مصاحلهم املشرتكة.
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أنــواع األطــر املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة :تســتخدم جمــات العالقــات العامــة نوعيــن
وتبعــا لنمــط ملكيــة
تبعــا لألحــداث والتغـرات مــن جهــة ً ،
أساســيني مــن األطــر .ينشــط االســتخدام أو يقــل ً
املؤسســة مــن جهــة أخــرى وذلــك ابســتخدام إطار املصلحــة اإلنســانية الذي يركــز علــى اجلوانــب واخلصائــص
اإلنســانية للجمهور،ابإلضافــة إىل إطــار العائــد االقتصادي الــذي يركــز علــى النتائــج االقتصاديــة واملاديــة
اإلجيابيــة ( اجلمال وعيــاد  )2008الــي حيصــل عليهــا اجلمهــور نظــر تعاملــه مــع هــذه املؤسســة ووســائلها
ومنتجاهتــا وخدماهتــا املختلفة مــن خــال اســتخدام جمــات العالقــات العامــة جملموعــة مــن اآلليــات املســتخدمة
يف عمليــة التأطــر الــي بدورهــا ختتلــف ابختــاف منــط ملكيــة املؤسســة مــن خــال اســتخدام القائــم ابالتصــال
انتقــاء بعــض املوضوعــات والعناصــر واملعلومــات والصــور املرئيــة الــي يراهــا قــد حتقــق جمموعــة مــن األهــداف
املعــدة ســل ًفا هبــدف حتقيــق نتائــج معينــة مــن وجهــة نظــر املؤسســة الــي يعمــل هبــا ،كمــا أنــه مــن املمكــن أن
يســتخدم الربوز والتلميع الذي يعين أن تشــغل املوضوعات املســتهدفة النصيب األكرب يف وســائل االتصال
املتاحــة للمؤسســة ،وتكــون هــي املوضوعــات املســيطرة ،وميكــن مالحظتهــا وإضفــاء املعــى عليهــا كــي يســهل
علــى اجلمهــور تذكرهــا .
كمــا أن مــن بــن اآلليــات املســتخدمة يف عمليــة التأطــر التلميحــات االجتماعية مــن خــال اعتمــاد
الرســائل والنصــوص علــى الرمــوز واملعــاين الســائدة والتلميحــات االجتماعيــة الــي تســتخدمها املؤسســات
لتحقيــق أهــداف معينــة ،وتكـرار و عــرض بعــض الكلمــات والصــور للتأثــر يف وعــي اجلمهــور اجتــاه أحــداث
معينــة  ،ابإلضافــة إىل إغفــال معلومــات معينــة قــد تؤثــر علــى تفســر اجلمهــور لألحــداث مــن خــال  :جتاهــل
أخبار معينة أو إغفال بعض التفسـرات اليت توضح ســبب احلدث وكيفية حدوثه ،كما أن من بني اآلليات
املســتخدمة يف عمليــة التأطــر أيض ـاً نــرة التغطيــة اإلعالمية الــي حتــدد طبيعــة التغطيــة اإلعالميــة ومواقــف
املؤسســة حنــو احملتــوى اإلعالمي (شــعبان . )2011
أيض ـاً هنــاك العديــد مــن العوامــل الــي تؤثــر علــى اختيــار احملتــوى اإلعالمــي وطريقــة معاجلتــه
كاأليديولوجيــة وعناصــر النظــام السياســي وقيــود التنظيــم اإلعالمي واخلصائــص الفرديــة للعاملــن يف وســائل
اإلعــام (شــوماكري ورايس) ابإلضافــة إىل بعــض العوامــل الــي تؤثــر يف كيفيــة أتطــر اإلعالمــن للقضــااي
كاملعايــر والقيــم االجتماعيــة ،والضغــوط والقيــود املهنيــة ،وضغــوط مجاعــات املصــاحل ،والروتــن اإلعالمــي
(شــيفيل  ،)1999والتوجهــات اإليديولوجيــة والسياســية لإلعالميني( شــعبان .)2011
وبنــاءً علــى مــا ســبق ،اســتهدفت هــذه الدراســة الكشــف عــن أتطــر جمــات العالقــات العامــة لبعــض
املوضوعــات واألخبــار والشــخصيات احملوريــة ودور العناصــر الــي مت أتطريهــا لتحقيــق األهــداف الــي كانــت
ســببًا إلصــدار هــذه اجملــات مــن خــال حتديــد العاملــن األساســن يف أتطــر احملتــوى اإلعالمــي ومهــا:
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 -1منــط ملكيــة للمؤسســة (الــذي يعــر عنــه ابأليدولوجيــة) مــن حيــث تبعيــة املؤسســة للقطــاع احلكومــي
ـررا مــن قيــود القطــاع احلكومــي ،ابإلضافــة إىل معرفــة
جبهاتــه املختلفــة ،أو القطــاع اخلــاص الــذي يبــدو أكثــر حتـ ً
أتثــر نوعيــة القطــاع علــى منــوذج اإلطــار املســتخدم وآلياتــه ( مــن حيــث فئــات املوضوعــات وأهدافهــا والعناويــن
والفنــون الصحفيــة املســتخدمة).
 -2منــط الدولــة (ويعــر عنــه ابلنظــام السياســي) مــن خــال مقارنــة أتطــر جمــات العالقــات العامــة ملوضوعاهتــا
يف كال القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف كل مــن مصــر والســعودية ،ابإلضافــة إىل حتديــد دور النظــام السياســي
يف عملية التأطري ومناذجه واآلليات املســتخدمة للتأطري ومعرفة أوجه الشــبه واالختالف لألطر املســتخدمة يف
كل مــن مصــر والســعودية ،كمــا أنــه ينبغــي اإلشــارة إىل نقطــة مهمــة مفادهــا أن جمــرد اســتناد جمــات العالقــات
العامــة إىل آليــات األطــر يف معاجلتهــا ملوضوعاهتــا للوصــول إىل حتقيــق أهــداف املؤسســات الــي تصــدر عنهــا
نفعــا
ال يعــد مشــكلة يف حــد ذاهتــا ،لكــن املشــكلة تكمــن يف خطــورة التوظيــف مبعــى أن التأطــر كآليــة جيــدي ً
يف بنــاء الصــورة الذهنيــة لــدى اجلماهــر عــن املؤسســات طاملــا مت توظيــف هــذه األطــر بشــكل إجيــايب ملســاعدة
اجلمهــور يف فهــم األبعــاد الرئيســة للموضــوع أو القضيــة الــي ســيتم عرضهــا يف جمــات العالقــات العامــة ،يف
حــن تشــكل خطــورة حــال توظيفهــا لتضليــل وتعميــة اجلماهــر (احلمــود و الشــامي وبــن صفيــة ،)2016
وتفيــد املمارســات اإلعالميــة للمؤسســات يف فهــم ظــروف أتثــر الرســالة ومــدى حتقيقهــا لألهــداف املطلوبــة مــع
األخــذ يف االعتبــار اختــاف عمليــة توظيــف األطــر تبعـاً لنوعيــة املؤسســة والقطــاع الــذي تنتمــي إليــه والدولــة
التابعــة هلــا هــذه املؤسســة.

حتديد املفاهيم واملصطلحات املرتبطة ابلدراسة:
 -1جمالت العالقات العامة:
تعــرف امل ـواد اإلعالميــة أبهنــا «تلــك امل ـواد الــي ال هتــدف إىل حتقيــق الربــح وتقــوم املؤسســات
إبنتاجهــا إلقامــة عالقــة بينهــا وبــن اجلمهــور الداخلــي «العاملــن» أو بينهــا وبــن اجلمهــور اخلارجــي
الــذي تتعامــل معــه املؤسســة»( اجلوهــر1987ص ،)180وتُعــد اجملــات إحــدى وســائل االتصــال
املطبوعــة الــي ســامهت بطريقــة أو أبخــرى يف مســاعدة املؤسســة بوجــه عــام علــى أداء مهامهــا علــى أكمــل
وجــه ( صــاحل واللبــان 2001ص  ،)331حيــث تنشــر اجمللــة موضوعاهتــا بعمــق س ـواء أكانــت هــذه
املوضوعــات الــي تلقــي الضــوء علــى مــا وراء اخلــر مــن خلفيــات أم حتلــل اخلــر نفســه وتشــرحه وتعلــق
عليــه .ويؤكــد الدكتــور إبراهيــم إمــام علــى أمهيــة جمــات العالقــات العامــة يف الشــركات واملؤسســات بــل إنــه
يعتربهــا أهــم وســائل اإلعــام املســتخدمة يف املؤسســات والشــركات علــى اإلطــاق ،وقــد تزايــد اهتمــام

28

تأثري منط امللكية يف مضمون مجالت العالقات العامة.دراسة تحليلية مقارنة عىل مجالت......

املنظمــات العامــة واخلاصــة إبصــدار صحفيــة أو جملــة تعــر عــن شــخصيتها وتعــرض أهدافهــا وسياســتها
ومــا حتققــه مــن إجنــازات وتؤثــر أيضــا يف مجاهريهــا مــن خــال التأكيــد علــى اجلوانــب اإلجيابيــة وتفســر
السياســات وتوضيــح املواقــف والقـرارات إابن األزمــات أو االضطـراابت وحــرص اجمللــة علــى رفــع الــروح
املعنويــة للعاملــن (عجــوة  1998ص  .)225وعرفــت منظمــة اليونســكو اجملــات عــام 1964
أبهنــا «كل املطبوعــات الــي تصــدر علــى فـرات حمــددة أو غــر حمــددة» (منتظمــة أو غــر منتظمــة) وهلــا
عن ـوان واحــد ينظــم مجيــع حلقاهتــا (أو أعدادهــا) ويشــرك يف حتريرهــا العديــد مــن الكتــاب ويقصــد هبــا
أن تصــدر إىل مــا ال هنايــة (أي ال يوضــع حــد معــن تقــف عنــده الدوريــة) (علــم الديــن 1981ص)7
ويبقــى مصطلــح جملــة مث ـرا ملعــاين خمتلفــة وجلــدل عنيــف حوهلــا .فهنــاك مثانيــة مصطلحــات تســتعمل
مجعيــا يف وصــف اجمللــة وتطلــق عليهــا وهــي (علــم الديــن  1981ص  )7املطبــوع ،الدوريــة ،اجلــور
انل ،نظــرة عامــة واســتعراض ومعاينــة ،الكتــاب ،اجلازيــت ،األداة ،اجمللــة ،وتعتــر جملــة العالقــات العامــة
ـيوعا وانتشــارا يف برامــج العالقــات العامــة وتتمتــع أبمهيــة كــرى س ـواء يف املؤسســات
أكثــر األدوات شـ ً
احلكوميــة أم اخلاصــة (عبــد الفتــاح  2000ص  ، )78وحتــرص املؤسســة علــى أن تســتهدف اجمللــة
خماطبــة العاملــن واملوظفــن وإبرازهــا للنواحــي اإلنســانية املتعلقــة ابألمــن واالســتقرار الوظيفــي املتمثــل يف
الرتقيــة واملكافــآت (فريــد  1988ص .)318
وحتــرص الشــركات أيضــا علــى االهتمــام بتوضيــح املعلومــات يف اجمللــة ابلصــور والرســوم التوضيحيــة ،وختصــص
بعــض الشــركات يف جملتهــا صفحــة حيررهــا بعــض العاملــن يف املنشــأة إلبــداء آرائهــم يف املوضوعــات املختلفــة وتقــدمي
مقرتحاهتــم ,وهــي بذلــك تقــدم فرصــة لــإدارة لتعــرف مــن خالهلــا مواقــف العاملــن ومشــاكلهم وتســهم بذلــك
يف وجــود اتصــاالت مزدوجــة فعالــه بينهــا وبــن العاملــن (.)136Thomas, H. Bivins1994 p
وللمجــات أهــداف حمــددة ,شــأهنا شــأن املطبوعــات والــدورايت الــي تصدرهــا املؤسســة ومــن هــذه األهــداف :تنميــة
والء العاملني للمؤسســة ،وتنمية روح العمل اجلماعي بني العاملني واإلدارة العليا ،وتنمية روح العمل اجلماعي بني
العاملني إعالم العاملني بواقع املؤسســة ،ودعم مكانة املؤسســة بني العاملني ،ودعم الروابط بني املؤسســة واجلمهور
الــذي يتعامــل معهــا مــن موظفــن ،وتعليــم العاملــن وتدريبهــم علــى إجـراءات األمــن يف املؤسســة ،ابإلضافــة إىل أن
الباحثــن الغربيــن يقســمون مضمــون جمــات العالقــات العامــة بنســب مئويــة ينبغــي توزيعهــا علــى عــدد صفحــات
اجمللــة كمــا يف الشــكل التــايل :)wilcox, Cameron , Aulx&. Agee 1999( :

د .أحمد سامل السيد عيسوي

29

 -2القطــاع احلكومــي :مصطلــح القطــاع احلكومــي (يف بعــض الــدول العربيــة يتــم اســتخدام القطــاع العــام
لإلشــارة إىل بعــض مؤسســات القطــاع احلكومــي) يســتخدم للداللــة علــى النشــاطات االقتصاديــة القائمــة
علــى أســاس ملكيــة الدولــة لـرأس املــال واملنتجــات ،والقطــاع احلكومــي هــو ملكيــة الدولــة مــن حيــث النطــاق
املــادي ،وتشــمل قطــاع األعمــال العــام مــن شــركات ومؤسســات تعمــل يف النشــاط االقتصــادي اهلــادف إىل
الربــح ،ابإلضافــة إىل أنــه يشــمل السياســات واألنشــطة االقتصاديــة الــي تقــوم هبــا الســلطة احلكوميــة عــر
الــوزارات ،وكذلــك املشــاريع االنتاجيــة الــي تعــود ملكيتهــا إليهــا وتقــوم إبنتــاج ســلع وخدمــات وتقــع ضمــن
إطــار الســلطة الســيادية للدولــة ،أي جمموعــة املشــاريع اإلنتاجيــة واخلدميــة والتجاريــة الــي متلكهــا احلكومــة
ابلكامــل وتديرهــا إدارة عامــة ،وهــي إمــا أن تكــون منشــأة مــن قبلهــا بشــكل مباشــر أو عــن طريــق مؤسســاهتا
العام��ة (.)http://mawdoo3.com
 -3القطــاع اخلــاص :هــو قطــاع األعمــال املرتبــط ابملؤسســات ،والشــركات الــي ميلكهــا أف ـراد بصفــة
شــخصية ،وغــر مرتبطــة حبكومــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاهتا .ومــع تطــور األفــكار واملشــروعات االقتصاديـّـة
منــذ منتصــف القــرن العشـرين امليــادي وحــى هــذا الوقــت أدى ذلــك إىل االعتمــاد علــى تعزيــز دور الشــركات
اخلاصــة والــي أصبحــت مــن أهــم عناصــر القطــاع اخلــاص ،فســامهت يف تقــدمي العديــد ِمــن املنتجــات،
ّ
ُ
واخلدمــات ،والصناعــات املفيــدة لألف ـراد ،ومــن األمثلــة علــى شــركات القطــاع اخلــاص :البنــوك التجاريــة،
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وشــركات االتصــاالت ،وشــركات التأمــن ،وشــركات املقــاوالت ،وشــركات األغذيــة وغريهــا
(.)http://mawdoo3.com
 -4منــط امللكيــة :تتعــدد األمنــاط وتتبايــن ابختــاف اجلهــة أو املؤسســة أو االف ـراد املالكــن ،لكــن
تنحصــر كل هــذه األمنــاط يف نوعــن اثنــن :
(أ) ملكيــة الدولــة :هــي امللكيــة املباشــرة للدولــة ،حبيــث تكــون هــذه املؤسســة أو تلــك مملوكــة للدولــة ،وتســيطر
احلكومــة عليهــا متامــا .فاحلكومــة هــي الــي تديــر اإلداريــن والفنيــن وتعينهــم ،وحتــدد السياســة العامــة عــن
طريــق الــوزارة املســئولة ،أو رئيــس املؤسســة الــذي تعينــه احلكومــة ،والنمــوذج األبــرز علــى ذلــك ملكيــة الدولــة
للمؤسســات يف الصــن.
(ب) ملكيــة خاصــة :يقصــد هبــذا النمــط مــن امللكيــة أن تكــون املؤسســة مملوكــة لفــرد أو ألف ـراد مباشــرة أو
عــن طريــق أســهم ،وهــو مــا يطلــق عليــه املالكــون الطبيعيــون أو االعتباريــون ،والقطــاع اخلــاص لــه مؤسســات
عمالقــة يف مصــر والســعودية .وبرغــم أن القطــاع اخلــاص هــو النمــط الســائد يف الــدول الغربيــة وحتكمــه قواعــد
تفصــل بــن اإلدارة واحلكومــة  ،ال يعــي ذلــك غيــاب أتثــر لـرأس املــال علــى التـوازانت السياســية واالجتماعيــة
يف كثــر مــن املؤسســات االقتصاديــة كمــا هــو احلــال يف املؤسســات املصريــة والســعودية ذات النمــط اخلــاص
الــي تســعى دومـاً إىل توطيــد عالقتهــا ابلنظــام احلكومــي القائــم يف الدولــة الــي تتبعهــا.
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املفاهيم اإلجرائية للدراسة:
املفهوم
جمالت العالقات العامة

التعريف اإلجرائي
ـان علــى اجلماهــر اخلارجيــة للمؤسســة
مطبوعــة دوريــة تــوزع جمـ ً

يهــدف إىل حتقيــق أهــداف حمــددة ســل ًفا تتعلــق ببنــاء الصــورة
الذهنيــة والرتويــج خلدمــات املؤسســة ومنتجاهتــا.

يقصــد بــه أن تكــون املؤسســة مملوكــة ملكيــة اتمــة للدولــة أو

منط امللكية

تتقاســم الدولــة ملكيــة املؤسســة كاملؤسســات بنظــام اخلصخصــة
أو الشــركات املســامهة ،أو تكــون املؤسســة مملوكــة ملكيــة اتمــة
لفــرد أو جمموعــة مــن األف ـراد.
تلــك النشــاطات االقتصاديــة القائمــة علــى أســاس ملكيــة

القطاع احلكومي

الدولــة لـرأس املــال واملنتجــات .ويشــمل القطــاع احلكومــي قطــاع
األعمــال العــام مــن شــركات ومؤسســات تعمــل يف النشــاط
االقتصــادي اهلــادف إىل الربــح ،أو مؤسســات ووزارات وهيئــات
خدميــة ال يهــدف معظمهــا إىل الربــح.

القطاع اخلاص

تلــك النشــاطات الــي ميلكهــا أف ـراد بصفــة شــخصية فرديــة أو
بنظــام األســهم  ،وغــر مرتبطــة حبكومــة الدولــة أو أي مــن
مؤسســاهتا.

التأطري اإلعالمي

الرتكيــز علــى بعــض املوضوعــات والقضــااي والشــخصيات احملوريــة
ابملؤسســة يف اجملــات عينــة الدراســة مــن خــال انتقــاء وإب ـراز
متعمديــن ملوضوعــات اجمللــة هبــدف حتقيــق أهــداف حمــددة ســل ًفا.

عناصر اإلبراز

هــي األل ـوان والعناويــن والصــور والرســوم واألشــكال البيانيــة
والكاريكاتــر يتــم اســتخدامها إلب ـراز موضوعــات وقضــااي
وشــخصيات لتحقيــق أهــداف معينــة.
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•نتائج الدراسة التحليلية:
-2جدول رقم ( )2املوضوعات اليت تناولتها اجملالت يف كل من القطاع احلكومي واخلاص يف مصر .والسعودية:
الدولة /القطاع
م

فئات املوضوعات

مجهورية مصر العربية
جمالت مؤسسات
القطاع احلكومي

اململكة العربية السعودية

جمالت مؤسسات
القطاع اخلاص

جمالت مؤسسات
القطاع احلكومي

اجملموع

جمالت مؤسسات
القطاع اخلاص

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

1

اقتصادية

228

21.9

294

27.1

233

22.6

305

28.0

1060

25.0

2

سياسية

144

13.9

218

20.1

159

15.4

225

20.7

746

17.6

3

اجتماعية

115

11.1

66

6.1

27

2.6

69

6.3

277

6.5

4

قانونية

19

1.8

87

8.0

79

7.7

37

3.4

222

5.2

5

شئون إدارية

36

3.5

49

4.5

78

7.6

59

5.4

222

5.2

6

رايضية

51

4.9

71

6.5

36

3.5

42

3.9

200

4.7

7

أدبية وثقافية

39

3.8

54

5.0

78

7.6

25

2.3

196

4.6

8

فنية وترفيهية

54

5.2

48

4.4

38

3.7

43

3.9

183

4.3

9

علمية وتقنية

55

5.3

32

2.9

34

3.3

51

4.7

172

4.1

10

صحية وبيئية

45

4.3

31

2.9

23

2.2

54

5.0

153

3.6

11

دينية

32

3.1

17

1.6

39

3.8

25

2.3

113

2.7

12

حوادث

49

4.7

17

1.6

29

2.8

19

1.7

114

2.7

13

عمال ونقاابت

38

3.7

29

2.7

5

0.5

9

0.8

81

1.9

14

زراعية

12

1.2

2

0.2

9

0.9

0

0.0

23

0.5

15

أخــرى

122

11.7

71

6.5

163

15.8

126

11.6

482

11.4

1039

100.0

1086

100.0

1030

100.0

1089

100.0

4244

100.0

اجملموع

درجات احلرية =  42مستوى املعنوية = 0.000كا 371.23 = 2معامل التوافق = 0.36

أشــارت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )2إىل ترتيــب املوضوعــات الــي جــاءت يف جمــات العالقــات العامــة
للقطاعني احلكومي واخلاص املصري والسعودي  ،حيث جاءت املوضوعات االقتصادية يف الرتتيب األول
مــع عــدم أتثــر نوعيــة القطــاع أو الدولــة الــي يتبــع هلــا القطــاع يف ذلــك الرتتيــب نظـراً لتقــارب نســبة املوضوعــات
االقتصاديــة مــن حيــث القطــاع أو مــن حيــث الدولــة التابــع هلــا ذلــك القطــاع  ،مــع وجــود فــارق نســي بســيط
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للموضوعــات االقتصاديــة للقطــاع اخلــاص يف مصــر والســعودية  ،حيــث جــاءت املوضوعــات االقتصاديــة
يف القطــاع اخلــاص الســعودي أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( )%28.0مــن إمجــايل موضوعــات جمــات القطــاع
اخلاص الســعودي  ،وأبمهية نســبية بلغت حنو ( )%27.1جاءت املوضوعات االقتصادية يف جمالت القطاع
اخلــاص املصــري  ،بينمــا جــاءت املوضوعــات االقتصاديــة يف جمــات القطــاع احلكومــي الســعودي أبمهيــة نســبية
بلغــت حنــو ( )%22.6مــن إمجــايل املوضوعــات الــي جــاءت يف جمــات العالقــات العامــة للقطــاع احلكومــي
الســعودي  ،بينمــا جــاءت املوضوعــات االقتصاديــة يف جمــات العالقــات العامــة للقطــاع احلكومــي املصــري
أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( )%21.9مــن إمجــايل موضوعــات جمــات القطــاع احلكومــي املصــري  ،وجــاءت
املوضوعــات السياســية يف الرتتيــب الثــاين مــن بــن املوضوعــات األكثــر وروداً يف جمــات العالقــات العامــة مــع
وجــود أتثــر كبــر لنوعيــة القطــاع لنســبة املوضوعــات السياســية حيــث جــاءت يف القطــاع اخلــاص الســعودي
أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( ، )%20.7بينمــا جــاءت يف القطــاع اخلــاص املصــري بنســبة ( )%20.1ابختــاف
كبــر عــن نســبتها يف القطــاع احلكومــي الســعودي واملصــري أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( )%15.4و ()%13.1
علــى التـوايل ،بينمــا اهتمــت جمــات القطــاع احلكومــي املصــري ابملوضوعــات االجتماعيــة الــي هتتــم ابلعاملــن
وأخبارهــم أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو( )%11.1بفــارق كبــر عــن القطــاع احلكومــي الســعودي حيــث جــاءت
املوضوعــات االجتماعيــة بنســبة ( )%2.6مــن إمجــايل املوضوعــات الــي جــاءت يف جمــات القطــاع احلكومــي
الســعودي  ،بينمــا ظهــرت املوضوعــات االجتماعيــة بنســبة متقاربــة يف القطــاع اخلــاص الســعودي واملصــري
حيــث جــاءت يف القطــاع اخلــاص الســعودي بنســبة (  )%6.3بينمــا بلغــت يف القطــاع اخلــاص املصــري
بنسبة( ، )%6.1وجاءت ابقي فئات املوضوعات بنسب متقاربة يف ظهورها يف جمالت القطاعني احلكومي
واخلــاص املصــري والســعودي ،حيــث أظهــرت النتائــج نســباً متقاربــة لباقــي املوضوعــات عــدا فئــة ( عمــال
ـرا عــن ظهورهــا يف
ونقــاابت) والــي ظهــرت يف القطــاع احلكومــي واخلــاص الســعودي أبمهيــة نســبية تقــل كثـ ً
القطــاع احلكومــي واخلــاص املصــري نظـًـرا لفاعليــة النقــاابت العماليــة يف شــركات القطاعــن احلكومــي واخلــاص
يف مصــر ابإلضافــة إىل أن هنــاك بعــض اجملــات التابعــة للشــركات املصريــة تصــدر عــن النقــاابت العماليــة هلــذه
الشــركات وال تصدرهــا إدارة العالقــات العامــة كمــا هــو متعــارف عليــه.
ويالحــظ مــن بيــاانت اجلــدول الســابق اهتمــام جمــات القطــاع احلكومــي املصــري والســعودي
ابملوضوعــات االقتصاديــة وتفوقهــا علــى املوضوعــات السياســية مبــا ال يتفــق مــع طبيعــة هــذه املؤسســات ذات
الطابــع احلكومــي ،حيــث أثبتــت الدراســات الســابقة الــي عاجلــت مضمــون جمــات العالقــات العامــة اهتمــام
جمــات القطــاع احلكومــي ابملوضوعــات السياســية عــن املوضوعــات االقتصاديــة ؛ ولعــل مــا يفســر ذلــك
ظهــور الوســائل اجلديــدة وانتشــارها كمواقــع التواصــل االجتماعــي واملواقــع اإللكرتونيــة ممــا جعــل القائمــن علــى
املطبوعــات الورقيــة يركــزون بشــكل أكــر علــى األخبــار واملوضوعــات االقتصاديــة للشــركات احلكوميــة وفروعهــا
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املختلفــة ألن املوضوعــات االقتصاديــة ال حتتــاج إىل احلداثــة والفوريــة عكــس األخبــار السياســية والرتفيهيــة
الــي يتــم نشــرها يف وســائل اإلعــام اجلديــدة هلــذه الشــركات ألهنــا تتســم ابلفوريــة واحلداثــة والتفاعليــة نظـ ًـرا
لطبيعــة املوضوعــات السياســية الــي قــد تتناســب مــع مثــل هــذه الوســائل ،ابإلضافــة إىل أن املطبوعــات الورقيــة
مناســبة بشــكل كبــر لطبيعــة املوضوعــات االقتصاديــة الــي حتتــاج إىل الشــرح والتفســر والتحليــل ابســتخدام
الصــور التوضيحيــة والرســوم واألشــكال البيانيــة ،وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى التأثــر احملــدود لنمــط امللكيــة
جملــات العالقــات العامــة فيمــا يتعلــق ابملوضوعــات االقتصاديــة والسياســية  ،بينمــا ُوجــد أتثــر متوســط لنمــط
ملكيــة جمــات العالقــات العامــة علــى مضموهنــا لباقــي املوضوعــات االخــرى ،حيــث أثبتــت نتائــج التحليــل
اإلحصائــي وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن موضوعــات جملــة العالقــات العامــة ومنــط ملكيــة املؤسســة
الــي تصــدر عنهــا هــذه اجمللــة ،حيــث جــاءت قيمــة كا2عنــد( ،)371.23بدرجــات حريــة بلغــت (،)42
ومســتوى املعنوية عند (،)0.000وجاءت معامل التوافق عند ( )0.36وهي عالقة متوســطة تشــر إىل أتثري
متوســط لنمــط ملكيــة املؤسســات يف موضوعــات هــذه اجملــات .

 -3جدول رقم ( )3فئات املوضوعات اليت جاءت يف فئة «أخرى».
الدولة /القطاع

اململكة العربية السعودية

مجهورية مصر العربية

احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

اجملموع

جمالت مؤسسات القطاع

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

م

املوضوعات

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

الفرعية
1

أخبار البورصة

19

15.6

23

32.4

12

7.4

35

27.8

89

18.5

2

أخبار الفروع

16

13.1

22

31.0

7

4.3

25

19.8

70

14.5

3

شئون املرأة

11

9.0

12

16.9

15

9.2

16

12.7

54

11.2

4

أخبار عسكرية

13

10.7

0

0.0

17

10.4

18

14.3

48

10.0

5

شئون دولية

16

13.1

8

11.3

13

8.0

8

6.3

45

9.34

6

شئون عربية

13

10.7

4

5.6

16

9.8

0

0.0

33

6.8
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35

7

شئون إقليمية

7

5.7

2

2.8

9

5.5

14

11.1

32

6.6

8

مرافق عامة

12

9.8

0

0.0

14

8.6

1

0.8

27

5.6

9

شئون برملانية

5

4.1

0

0.0

14

8.6

0

0.0

19

3.9

10

سياحة وتسويق

5

4.1

0

0.0

9

5.5

3

2.4

17

3.5

11

اترخيية وجغرافية

5

4.1

0

0.0

9

5.5

0

0.0

14

2.9

12

أخبار احملليات

0

0.0

0

0.0

14

8.6

0

0.0

14

2.9

13

مواصالت
واتصاالت

0

0.0

0

0.0

5

3.1

6

4.8

11

2.3

14

سياحة عالجية

0

0.0

0

0.0

5

3.1

0

0.0

5

1.0

أتمني
15
وأتمينات

0

0.0

0

0.0

4

2.5

0

0.0

4

0.8

اجملموع

122

100

71

163 100

100

100 482 100 126

تُشــر بيــاانت اجلــدول رقــم ( )3إىل فئــات املوضوعــات الــي جــاءت يف فئــة (أخــرى) ،والــي تصــدرت
أخبــار البورصــة فيهــا قائمــة املوضوعــات مــن حيــث األمهيــة النســبية مــن بــن املوضوعــات الــي جــاءت يف هــذه
الفئــة مــع وجــود أتثــر كبــر لنمــط امللكيــة حيــث جــاءت األمهيــة النســبية ألخبــار البورصــة يف القطــاع اخلــاص
املصــري حنــو ( ، )%32.4ويف القطــاع اخلــاص الســعودي حنــو ( ، )%15.6بينمــا جــاءت بنســب قليلــة يف
القطــاع احلكومــي املصــري والســعودي ،وهــي نتيجــة طبيعيــة ألن غالبيــة مؤسســات القطــاع اخلــاص شــركات
مســامهة يف البورصة مما يربر احلاجة لوجود أخبار تتعلق ابلبورصة يف جمالت شــركاهتا  ،على عكس الشــركات
احلكوميــة يف مصــر والســعودية مــن حيــث وجــود أســهم لشــركات القطــاع احلكومــي؛ نظـ ًـرا الجتــاه غالبيــة
أساســا لتحقيــق الربــح ابإلضافــة إىل وجــود شــركات يف القطــاع احلكومــي
الشــركات احلكوميــة الــي ال هتــدف ً
أساســا ،كمــا جــاءت املوضوعــات الــي تناولــت أخبــار الفــروع وشــؤون امل ـرأة
ال تعمــل يف اجملــال االقتصــادي ً
أبمهيــة نســبية أكثــر مــن غريهــا مــع وجــود أتثــر حمــدود لنمــط امللكيــة جملــات العالقــات العامــة فيمــا يتعلــق هبــذه
املوضوعــات وجــاءت ابقــي املوضوعــات الــي جــاءت يف هــذه الفئــة بنســب قليلــة واثنويــة؛ نظـ ًـرا لعــدم أمهيــة
تلــك املوضوعــات ابلنســبة لشــركات القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي عينــة هــذه الدراســة.
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 -4جــدول رقــم ( )4أهــداف املوضوعــات الــي تناولتهــا اجملــات يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف
مصــر والســعودية.
مجهورية مصر العربية
جمالت مؤسسات القطاع
احلكومي

جمالت مؤسسات القطاع
اخلاص

جمالت مؤسسات القطاع
احلكومي

أهداف املوضوعات

جمالت مؤسسات القطاع
اخلاص

م

%

%

ك

%

ك

%

ك
1

شرح وتفسري أخبار املؤسسة

ك

اجملموع

الدولة  /القطاع

اململكة العربية السعودية

ك

%

322 30.7 415

21.5

215

16.6

516

1468 30.4

25.1

2

بناء الوالء وتكوين رأي عام إجيايب حنو للمؤسسة 285 23.3 315

19.0

255

19.7

145

8.5

1000

17.1

3

ترويج منتجات املؤسسة

185 14.5 196

12.3

212

16.4

228

13.4

821

14.0

4

حتسني التعاون والتفاهم بني املؤسسة ومجاهريها

66

4.9

169

11.3

93

7.2

88

5.2

416

7.1

5

اطالع املسامهني على أخبار املنشأة وتطورها

44

3.3

112

7.5

77

6.0

127

7.5

360

6.2

6

بناء الثقة ابإلدارة

42

3.1

96

6.4

105

8.1

109

6.4

352

6.0

7

النوعية مببادئ الصحة والسالمة

44

3.3

75

5.0

54

4.2

127

7.5

300

5.1

8

ترويج نشاطات العاملني

65

4.8

82

5.5

62

4.8

55

3.2

264

4.5

9

مواجهة الشائعات وسوء الفهم

52

3.8

51

3.4

71

5.5

84

4.9

258

4.4

10

تفسري التعليمات اليت تصدرها املؤسسة

16

1.2

56

3.7

56

4.3

100

5.9

228

3.9

11

الرتفيه والتسلية

54

4.0

48

3.2

38

2.9

43

2.5

183

3.1

12

خلق الشعور ابالنتماء لدى العاملني

32

2.4

14

0.9

37

2.9

70

4.1

153

2.6

13

أخرى

12

0.9

5

0.3

18

1.4

6

0.4

41

0.7

5844

100

اجملموع

100 1698 100 1293 100 1500 100 1353

درجات احلرية =  36مستوى املعنوية =  0.001كا456.55 = 2

معامل التوافق = 0.21

أوضحــت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )4أهــداف املوضوعــات الــي جــاءت يف جمــات العالقــات العامــة
والــي أكــدت أهدافهــا علــى نوعيــة املوضوعــات الــي هتتــم بعمليــة الشــرح والتفســر والتحليــل لألخبــار الــي
تتعلــق ابملؤسســة الصــادرة عنهــا تلــك اجمللــة؛ وأظهــرت النتائــج وجــود اختــاف كبــر فيمــا يتعلــق بعمليــة
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الشــرح والتفســر لكنــه ال يرجــع إىل منــط ملكيــة املؤسســات أو إىل الدولــة التابعــة هلــا هــذه املؤسســات ،بــل

إىل طبيعــة املؤسســة نفســها ابإلضافــة إىل عــدد الوســائل اإلعالميــة الــي تســتخدمها س ـواء كانــت الوســائل
التقليديــة كاجملــات موضــوع الدراســة أو الوســائل اجلديــدة التفاعليــة ألن عمليــة شــرح األخبــار واملوضوعــات
وتفســرها جــاءت يف مؤسســات القطــاع احلكومــي املصــري أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( ،)%30.7بينمــا جــاء
شــرح األخبــار وحتليلهــا وتفســرها يف القطــاع اخلــاص الســعودي أبمهيــة نســبية بلغــت حنــو ( )%30.4مــن
إمجــايل األهــداف املتعلقــة بعمليــة الشــرح والتفســر ،بينمــا مل تلــق عمليــة شــرح األخبــار وتفســرها وحتليلهــا
اهتمامــا مماث ـاً يف جمــات القطــاع اخلــاص املصــري والــي جــاءت بنســبة ( ،)%21.5بينمــا اخنفضــت تلــك
ً
الفئــة بشــكل كبــر يف جمــات القطــاع احلكومــي الســعودي حيــث جــاءت عنــد ( ، )16.6ويف الرتتيــب الثــاين
مــن بــن األهــداف الــي اهتمــت اجملــات بشــرحها وتفســرها األخبــار واملوضوعــات الــي تتعلــق بعمليــة بنــاء
الــوالء واالنتمــاء مــن جانــب العاملــن للمؤسســات الــي يعملــون هبــا هبــدف تكويــن انطبــاع اجيــايب مــن جانــب
العاملــن حنــو مؤسســاهتم كمــا أظهــرت النتائــج وجــود أتثــر حمــدود لنمــط ملكيــة املؤسســات حنــو عمليــة
بنــاء الــوالء واالنتمــاء للعاملــن ،حيــث أوضحــت النتائــج اهتمــام جمــات القطــاع احلكومــي بتكويــن الــوالء
واالنطباعــات اإلجيابيــة ،بينمــا مل هتتــم جمــات القطــاع اخلــاص الســعودي هبــذا اهلــدف إال بنســبة ضئيلــة بلغــت
حنــو ( ،)%8.5وميكــن تفســر نتيجــة أتثــر منــط امللكيــة علــى عمليــة االهتمــام بتنميــة الــوالء للعاملــن يف القطــاع
احلكومــي أكثــر مــن القطــاع اخلــاص يف كال البلديــن ألن نظــم العمــل الــي حتكــم العاملــن يف القطــاع اخلــاص
متامــا عــن نظــم العمــل يف القطــاع احلكومــي مــن حيــث احلوافــز املعنويــة واملاديــة واالســتقرار الوظيفــي
ختتلــف ً
الــذي ال يتمتــع بــه العامــل يف القطــاع اخلــاص علــى عكــس ذلــك يف القطــاع احلكومــي ،وهــي العوامــل الــي
تفقــد القطــاع اخلــاص ســعيه حنــو تنميــة الــوالء وتكويــن االنطباعــات اإلجيابيــة للعاملــن فيــه ،ويف الرتتيــب
الثالــث مــن بــن أكثــر األهــداف اهتمــت موضوعــات جمــات العالقــات العامــة ابلرتويــج ملنتجــات املؤسســة
وخدماهتــا مــع عــدم وجــود أتثــر لنمــط ملكيــة املؤسســات علــى هــذا اهلــدف ألنــه ال توجــد مؤسســة رحبيــة أو
غــر رحبيــة إنتاجيــة كانــت أم خدميــة ال تســعى إىل ترويــج منتجاهتــا بكافــة الوســائل اإلعالميــة املتاحــة لديهــا،
بينمــا جــاءت ابقــي األهــداف الــي ســعت موضوعــات اجملــات إلبرازهــا بنســب ضئيلــة ومتقاربــة مــع وجــود
أتثــر حمــدود لنمــط ملكيــة املؤسســات علــى هــذه األهــداف.
ويالحــظ مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن أهــداف املوضوعــات اهتمــت بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر
ببنــاء الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة حنــو املؤسســات عينــة الدراســة يف القطاعــن املصــري والســعودي؛ حيــث
اهتمــت املوضوعــات بغــض النظــر عــن شــكل القالــب الصحفــي الــي ظهــرت بــه بتكويــن االنطباعــات اإلجيابيــة
وجتنــب ســوء الفهــم هبــدف تكويــن صــورة ذهنيــة صحيحــة واجيابيــة أمــام مجاهريهــا الداخليــة واخلارجيــة علــى
حــد سـواء ،كمــا أثبتــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
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بــن منــط ملكيــة املؤسســة وأهــداف املوضوعــات الــي جــاءت يف جمــات العالقــات العامــة ،حيــث جــاءت كا
عند(،)456.55بدرجــات احلريــة ( )36وجــاء مســتوى املعنويــة عنــد( )0.001وجــاء معامــل التوافــق عنــد
( )0.21وهــي عالقــة ضعيفــة تؤكــد وجــود عالقــة بــن منــط ملكيــة املؤسســة وأهــداف املوضوعــات الــي ســعت
جمــات العالقــات العامــة هلــذه املؤسســات إىل حتقيقهــا مــن خــال مضموهنــا لتؤكــد هــذه النتيجــة علــى ســعي
كل جملــة مــن جمــات العالقــات العامــة (عينــة الدراســة) إىل حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف اخلاصــة ابملؤسســة
الــي تصــدر عنهــا هــذه اجمللــة ألســباب تتعلــق مبجــال عمــل املؤسســة أو منــط إدارهتــا أو هــدف جملتهــا أو منــط
ملكيتهــا.
2

 -5جدول رقم( )5فئات الفنون الصحفية املستخدمة يف مضمون جمالت العالقات العامة .

جمالت مؤسسات
القطاع احلكومي

جمالت مؤسسات
القطاع اخلاص

جمالت مؤسسات
القطاع احلكومي

الفنون الصحفية

جمالت مؤسسات
القطاع اخلاص

م

مجهورية مصر العربية

%

%

%

%

ك

%

1

األخبار

56.7 618 50 515 50.7 551 69.1 718

2402

56.6

2

التقارير

14 145

14.3 156 10.9 112 7.6

495

11.7

3

املقاالت

45

4.3

10.3 112

471

11.1

4

بريد القراء

90

8.7

68

99 13.1 135 6.3

9.1

392

9.2

5

التحقيقات

23

2.2

46

4.2

39 9.4 97

3.6

205

4.8

6

األحاديث

12

1.2

93

8.6

23 4.4 45

2.1

173

4.1

7

الرتاجم والسري

6

0.6

25

2.3

42 3.2 33

3.9

106

2.5

100 1089 100 1030 100 1086 100 1039

4244

100

اجملموع

ك

ك

82

ك

93 20.3 221

درجات احلرية =  18مستوى املعنوية =0.018

9

ك

اجملموع

الدولة /القطاع

اململكة العربية السعودية

كا161.11 = 2

غري دالة إحصائيًا
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تشــر بيــاانت اجلــدول رقــم ( )5إىل اعتمــاد جمــات العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص
املصــري والســعودي أبســلوب اخلــر بنســبة كبــرة جـ ًـدا ،حيــث اعتمــد القطــاع احلكومــي املصــري علــى تقــدمي
مضمــون اجملــات ابلشــكل اخلــري بنســبة مهمــة بلغــت حنــو( )%69.1مــن إمجــايل نســبة املوضوعــات الــي
تناولتهــا هــذه اجملــات ،بينمــا اعتمــد القطــاع اخلــاص الســعودي علــى القالــب اخلــري أبمهيــة نســبية بلغــت
حنو(،)%56.7وجــاء اعتمــاد القطــاع اخلــاص املصــري والقطــاع احلكومــي الســعودي علــى الشــكل اخلــري
علــى مــا يزيــد عــن ( )%50مــن نســبة املوضوعــات الــي مشلتهــا جمــات العالقــات العامــة عينــة الدارســة،
وميكــن تفســر ارتفــاع نســبة القالــب اخلــري يف عــرض مضمــون جمــات العالقــات العامــة نظـ ًـرا ألمهيتــه يف
معاجلــة املوضوعــات الــي تســعى هــذه اجملــات إلبرازهــا ،ابإلضافــة إىل أن أهــم األهــداف الــي ســعت إليهــا
موضوعــات اجملــات شــرح األخبــار وتفســرها،ابإلضافة إىل اهتمــام املؤسســات بشــكل عــام يف التوســع يف
املـواد اخلربيــة الــي تزيــد مــن فاعليــة بنــاء الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة واطــاع كافــة املتعاملــن معهــا علــى أخبارهــا
ومعلوماهتــا والتفس ـرات املتعلقــة بتلــك األخبــار ،واســتخدمت اجملــات التقاريــر الصحفيــة بنســب متقاربــة
للقطاعــن املصــري والســعودي ابســتخدام يزيــد قليـ ًـا للقطــاع احلكومــي املصــري والقطــاع اخلــاص الســعودي،
بينمــا اســتخدمت جمــات القطــاع اخلــاص املصــري فئــة املقــال الصحفــي بشــكل كبــر إذا مــا قــورن ابســتخدامه
يف جمــات القطــاع احلكومــي املصــري والقطاعــن احلكومــي واخلــاص الســعودييني ،وقــد اســتخدمت اجملــات
املقــاالت بشــكل عــام يف الصفحــات االفتتاحيــة واخلتاميــة هلــا .ويتــوىل رئيــس جملــس اإلدارة أو أحــد أعضــاء
اجمللــس كتابــة هــذه املقــاالت مــن خــال تنــاول بعــض املوضوعــات ذات عالقــة بطبيعــة عمــل هــذه املؤسســات،
ويالحــظ مــن بيــاانت اجلــدول الســابق تنــوع األشــكال الصحفيــة املســتخدمة يف إب ـراز مضمــون جمــات
العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي بغــض النظــر عــن نســب اســتخدامها يف
أيضــا أتثــر منــط امللكيــة يف مضمــون اجملــات فيمــا يتعلــق ابلشــكل اخلــري للقطاعــن
كل قطــاع ،كمــا يالحــظ ً
احلكومــي واخلــاص املصــري ،بينمــا مل يظهــر أتثــر منــط امللكيــة يف مضمــون اجملــات فيمــا يتعلــق ابلشــكل
ـدودا لنمــط ملكيــة
اخلــري للقطاعــن احلكومــي واخلــاص الســعوديني ،كمــا أظهــرت النتائــج ً
ـرا حمـ ً
أيضــا أتثـ ً
ازن هلــذه الفئــات يف
ـتخداما مت ـو ً
اجملــات يف اســتخدام ابقــي األشــكال الصحفيــة حيــث أظهــرت النتائــج اسـ ً
القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي.
ومــن خــال التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق تبــن عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة
بــن منــط ملكيــة املؤسســة وفنــون التحريــر الصحفــي الــي مت اســتخدامها يف جمــات العالقــات العامــة الــي
تصــدر عــن هــذه املؤسســات ،حيــث جــاءت قيمــة كا2عند()161.11بدرجــات حريــة بلغــت ( )18ومســتوى
املعنويــة عنــد( )0.018لتؤكــد تلــك النتيجــة علــى عــدم أتثــر تبعيــة املؤسســة للقطــاع احلكومــي أو اخلــاص
ابلقوالــب الصحفيــة الــي مت اســتخدامها يف جمــات العالقــات العامــة هلــذه املؤسســات.
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تأثري منط امللكية يف مضمون مجالت العالقات العامة.دراسة تحليلية مقارنة عىل مجالت......

 -6جدول ( )6أسلوب املعاجلة ملضمون جمالت العالقات العامة.
اململكة العربية السعودية

مجهورية مصر العربية

م

أسلوب معاجلة املضمون

%

ك

%

ك

%

ك

%

1

متحيزة 415

39.9

327

30.1

514

49.9
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57.1

44.3 1878

2

مفسرة 529

50.9

544

50.1
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28.1

303

27.8

39.2 1665

3
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9.1
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100
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100
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100

100 4244

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

ك

جمردة

اجملموع

درجات احلرية = 6

مستوى املعنوية = 0.003

كا300.99 = 2

اجملموع

ك

%

معامل التوافق = 0.62

أكــدت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )6علــى تنــوع األســلوب الــذي اختذتــه جمــات العالقــات العامــة ملعاجلــة
ازن بــن أســاليب املعاجلــة الثالثــة؛ حيــث اختــذت اجملــات
مضمــون موضوعاهتــا ،إال أن هــذا التنــوع مل يكــن متـو ً
أســلوب املعاجلة املتحيز للمضمون بنســبة مرتفعة خاصة يف جمالت القطاعني احلكومي واخلاص الســعودييني
والــذي بلغــت األمهيــة النســبية يف جمــات القطــاع اخلــاص الســعودي حنــو ( ، )%57.1بينمــا بلغــت يف القطــاع
احلكومــي الســعودي عنــد ( )%49.4بتأثــر حمــدود لنمــط امللكيــة يف ذلــك األســلوب املتحيــز ،بينمــا اخنفــض
أســلوب املعاجلــة املتحيــز يف جمــات القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري ،حيــث بلغــت يف القطــاع احلكومــي
املصــري حنــو( ، )%39.9بينمــا بلغــت يف القطــاع اخلــاص املصــري حنــو ( )%30.1مــن إمجــايل أســاليب املعاجلــة
ـرا نســبيًا لنمــط امللكيــة يف أســلوب املعاجلــة املتحيــز بــن جمــات القطاعــن
الثالثــة ،وأظهــرت هــذه النتيجــة أتثـ ً
احلكومــي واخلــاص املصــري .وبينمــا اخنفــض األســلوب املتحيــز يف جمــات املؤسســات املصريــة ،ارتفــع أســلوب
املعاجلــة املفســر للموضوعــات الــي جــاءت يف مضمــون جمــات العالقــات العامــة ،حيــث أظهــرت النتائــج
تســاوي النســبة تقريبًــا بــن جمــات العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري مــع عــدم وجــود
أتثــر يذكــر لنمــط امللكيــة علــى هــذا األســلوب ،كمــا اختــذت جمــات املؤسســات الســعودية أســلوب املعاجلــة
ـرا عــن األســلوب املتحيــز حيــث جــاءت األمهيــة النســبية ألســلوب املعاجلــة املفســر
التفســري بنســبة تقــل كثـ ً
يف القطــاع احلكومــي الســعودي حنــو ( ،)%28.1بينمــا بلغــت يف القطــاع اخلــاص الســعودي حنــو (،)%27.8
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كمــا أظهــرت نتائــج اجلــدول الســابق نســبة اجتــاه املعاجلــة احملايــد ملضمــون جمــات العالقــات العامــة مــع وجــود
أتثــر معتــدل لنمــط ملكيــة هــذه اجملــات علــى هــذا االجتــاه حيــث جــاءت اختلفــت نســبة أســلوب املعاجلــة
احملايــد يف القطــاع احلكومــي املصــري عنــه يف القطــاع اخلــاص املصــري الــذي ارتفعــت فيــه نســبة األســلوب
احملايــد ملعاجلــة موضوعــات اجملــات .كمــا اختلفــت نســبة هــذا األســلوب بــن القطــاع اخلــاص الســعودي
والقطــاع احلكومــي الــذي ارتفعــت فيــه نســبة أســلوب املعاجلــة احملايــد ملوضوعــات اجملــات ،وعلــى الرغــم مــن
اســتخدام اجملــات أســلوب املعاجلــة املتحيــز ،يعــد ذلــك أمـراً طبيعيــا ألن هــذه اجملــات ليســت جمــات عامــة
وإمنــا هــي جمــات مــا صــدرت إال للرتويــج هلــذه املؤسســات والدفــاع عنهــا .لذلــك فــإن املـواد اإلعالميــة الــي
تنتجهــا املؤسســات بشــكل عــام تعتــر املتحــدث الرمســي ابســم هــذه املؤسســات ،كمــا أهنــا تتــوىل بنــاء الصــورة
الذهنيــة الــي تســعى هــذه املؤسســات إىل حتقيقهــا وتصحيحهــا مــن خــال هــذه املـواد؛ لذلــك ال يعــد اختــاذ
أســلوب املعاجلــة املتحيــز ملوضوعــات هــذه اجملــات أمـراً ســلبياً .والــذي أكــد ذلــك هــو عــدم أتثــر منــط امللكيــة
علــى هــذا األســلوب ،حيــث اختــذت املؤسســات عينــة الدراســة يف كال القطاعــن نفــس األســلوب بنســب
متقاربــة ،بينمــا أكــدت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق وجــود عالقــة بــن منــط ملكيــة
2
املؤسســات وأســلوب معاجلــة مضمــون موضوعــات العالقــات العامــة هلــذه املؤسســات حيــث جــاءت قيمــة كا
عنــد( ،)300.99بدرجــات حريــة بلغــت ( ،)6ومســتوى املعنويــة عنــد ( ،)0.003وجــاءت معامــل التوافــق
عنــد ( )0.62وهــي عالقــة متوســطة بــن منــط امللكيــة وأســلوب معاجلــة املضمــون.
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 -7جدول رقم( )7أنواع العناوين يف جمالت العالقات العامة.
مجهورية مصر العربية
أنواع العناوين

م

اململكة العربية السعودية

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

جمالت مؤسسات

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

اجملموع

ك

%

1

ممتد 427

41.1

614

56.5

526

51.1

711

2278 65.3

53.7

2

عريض 289

27.8

222

20.4

376

36.5

172

1059 15.8

25.0

3

عمودي 323

31.1

250

23.0

128

12.4

206

907 18.9

21.4

1039

100

1086

100

1030

100

1089

4244 100

100

اجملموع

درجات احلرية = 6

مستوى املعنوية = 0.000

كا253.82 = 2

معامل التوافق = 0.34

تُشــر بيــاانت اجلــدول رقــم( )7إىل أنـواع العناويــن الــي مت اســتخدامها يف موضوعــات جمــات العالقــات
العامــة يف كل مــن القطــاع احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي مــع مراعــاة مالئمــة تلــك العناويــن لألشــكال
الصحفيــة الــي مت اســتخدامها يف عــرض هــذه املوضوعــات حيــث مت اســتخدام العناويــن الثالثــة يف اجملــات
بنســب متفاوتــة بــن العناويــن الثالثــة ،وأظهــرت النتائــج اســتخدام هــذه املؤسســات للعن ـوان املمتــد أبمهيــة
نســبية كبــرة يف القطــاع اخلــاص الســعودي حيــث بلغــت ( )%65.3مــن إمجــايل العناويــن املســتخدمة ،بينمــا
مت اســتخدام هــذا النــوع يف القطــاع اخلــاص املصــري أبمهيــة نســبية بلغــت (  ،)%56.1كمــا مت اســتخدامها
يف القطــاع احلكومــي الســعودي بنســبة( ،)%51.1بينمــا مت اســتخدامها يف القطــاع احلكومــي املصــري بنســبة
( )%41.15مــن إمجــايل العناويــن الــي مت اســتخدامها يف جمــات هــذا القطــاع ،وتعتــر هــذه النتيجــة أم ـراً
طبيعيـاً نظـراً لشــيوع اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن العناويــن يف اجملــات بشــكل عــام ،كمــا أن العنـوان املمتــد
يعــد عنـو ًان مناســبًا لكثــر مــن األشــكال الصحفيــة  ،ابإلضافــة إىل اســتخدامه يف هــذه اجملــات للموضوعــات
السياســية واملوضوعــات االقتصاديــة واملوضوعــات الــي تتنــاول الشــخصيات املهمــة والرئيســة هلــذه املؤسســات،
مــع مالحظــة أن هنــاك أتث ـراً متوســطاً لنمــط ملكيــة املؤسســات حنــو اســتخدام العن ـوان املمتــد يف جمــات
العالقــات العامــة ابإلضافــة إىل وجــود التأثــر املتقــارب نفســه يف مؤسســات كال الدولتــن ،،كمــا أظهــرت
النتائــج اســتخدام جمــات العالقــات العامــة للعن ـوان العريــض بنســبة كبــرة يف القطــاع احلكومــي الســعودي
ابملقارنــة بنســبة اســتخدامه يف القطــاع اخلــاص ،حيــث مت اســتخدامه يف القطــاع احلكومــي بنســبة()%36.5

د .أحمد سامل السيد عيسوي

43

بينمــا مت اســتخدامه يف القطــاع اخلــاص الســعودي بنســبة ( )%15.8ممــا يؤكــد علــى أتثــر منــط امللكيــة يف
استخدام مثل هذا النوع من العناوين يف جمالت العالقات العامة السعودية ،بينما أظهرت النتائج استخدام
العنـوان العريــض يف جمــات القطــاع احلكومــي املصــري أبمهيــة نســبية بلغــت ( ،)%27.8بينمــا مت اســتخدامه
يف القطــاع اخلــاص املصــري أبمهيــة نســبية بلغــت ( )%20.4وتشــر هــذه النتيجــة إىل أتثــر منــط امللكيــة احملــدود
الســتخدام العن ـوان العريــض يف جمــات العالقــات العامــة املصريــة ،كمــا أظهــرت نتائــج اجلــدول الســابق
اســتخدام العنـوان العمــودي الــذي يعــد اســتخدامه مناســبًا لبعــض األشــكال الصحفيــة كاملقــاالت  ،حيــث مت
اســتخدامه يف القطــاع احلكومــي املصــري بنســبة ( ،)%31.1بينمــا مت اســتخدامه يف القطــاع اخلــاص املصــري
بنســبة(،)%20.0ابإلضافة إىل اســتخدام العن ـوان العمــودي يف القطــاع اخلــاص الســعودي بنســبة(،)%18.9
بينمــا مت اســتخدامه يف القطــاع احلكومــي الســعودي بنســبة( ،)%12.4مــع مالحظــة التأثــر احملــدود لنمــط
ملكية املؤسســات على اســتخدام هذا العنوان ،حيث مت التوســع يف اســتخدامه يف القطاع احلكومي املصري
علــى حســاب القطــاع اخلــاص املصــري ،كمــا أنــه مت التوســع يف اســتخدامه يف القطــاع اخلــاص الســعودي علــى
حســاب القطــاع احلكومــي الســعودي ،كمــا أظهــر التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق عــن وجــود
عالقــة ضعيفــة بــن منــط ملكيــة املؤسســات واســتخدام العناويــن يف جمــات هــذه املؤسســات ،حيــث جــاءت
قيمــة كا 2عنــد ( ،)253.82بدرجــات حريــة بلغــت( ،)6ومســتوى املعنويــة عنــد( ،)0.000بينمــا جــاءت
معامــل التوافــق عنــد ( ،)0.34وهــي عالقــة ضعيفــة.
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 -8جدول رقم( )8الصور املستخدمة يف جمالت العالقات العامة.
مجهورية مصر العربية

احلكومي

جمالت مؤسسات القطاع

اخلاص

جمالت مؤسسات القطاع

احلكومي

جمالت مؤسسات القطاع

اخلاص

جمالت مؤسسات القطاع

اجملموع

م

الصور املستخدمة

اململكة العربية السعودية

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

1

موضوعية

114

42.2

98

41.7

119

48.0

86

33.6

417

41.3

2

شخصيات

93

34.4

53

22.6

53

21.4

72

28.1

271

26.9

3

رسوم

49

18.1

72

30.6

65

26.2

89

34.8

275

27.3

4

كاريكاتري

14

5.2

12

5.1

11

4.4

9

3.5

46

4.6

270

100

235

100

248

100

256

اجملموع

درجات احلرية = 12

مستوى املعنوية = 0.071

كا32.37 =2

1009 100

100

غري دالة إحصائيًا

أظهــرت بيــاانت اجلــدول رقــم( )8املتعلــق ابســتخدام الصــور كعامــل مــن عوامــل اإلبـراز املســتخدمة يف
جمــات العالقــات العامــة يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي مــا يلــي:
● جــاء اســتخدام الصــور املوضوعيــة بشــكل متســاو تقريبًــا يف جمــات القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري؛
لتؤكــد هــذه النتيجــة علــى عــدم أتثــر منــط ملكيــة هــذه املؤسســات يف اســتخدام الصــور املوضوعيــة يف جمــات
العالقــات العامــة ،بينمــا ظهــر التأثــر الواضــح لنمــط امللكيــة يف اســتخدام صــور الشــخصيات والرســوم؛ حيــث
جــاء اســتخدام صــور الشــخصيات بشــكل كبــر يف جمــات القطــاع احلكومــي علــى حســاب اســتخدام الرســوم
التوضيحيــة ،بينمــا اخنفضــت صــور الشــخصيات علــى حســاب اســتخدام الرســوم التوضيحيــة؛ وهــو مــا
يتفــق مــع طبيعــة منــط القطــاع اخلــاص بشــكل عــام الــذي يبــدو موضوعيـاً متجــرداً بعيــداً عــن احملــاابة واجملاملــة
للقيــادات العليــا ملؤسســاته.
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اضحــا لنمــط ملكيــة املؤسســات يف اســتخدام الصــور املوضوعيــة يف جمــات القطــاع
ـرا و ً
● أظهــرت النتائــج أتثـ ً
احلكومــي واخلــاص الســعوديني ،حيــث اســتخدمت جمــات القطــاع اخلــاص الســعودي الصــور بشــكل متـوازن
بــن الصــور املوضوعيــة وصــور الشــخصيات والرســوم التوضيحيــة مــع اســتخدام حمــدود للصــور الكاريكاترييــة
يف جمــات القطــاع اخلــاص ،بينمــا اســتخدمت جمــات القطــاع احلكومــي الســعودي الصــور املوضوعيــة بشــكل
كبري يقرتب من نصف الصور املســتخدمة ،بينما مت اســتخدام الصور الشــخصية والرســوم التوضيحية بشــكل
متقــارب مــع اســتخدام حمــدود للكاريكاتــر يف جمــات القطــاع احلكومــي الســعودي ،كمــا أكــدت نتائــج
التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق عــدم وجــود عالقــة بــن اســتخدام الصــور والرســوم التوضيحيــة
والكاريكاتــر يف جمــات العالقــات العامــة ومنــط ملكيــة املؤسســات الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات نظ ـراً
لتجــاوز مســتوى املعنويــة نســبة اخلطــأ املســموح بــه عنــد (.)0.05

 -9جدول رقم ( )9استخدام األلوان يف جمالت العالقات العامة.
مجهورية مصر العربية
م

األلوان

اململكة العربية السعودية

جمالت مؤسسات جمالت مؤسسات جمالت مؤسسات جمالت مؤسسات
القطاع احلكومي القطاع اخلاص القطاع احلكومي القطاع اخلاص
%

ك

%

ك

%

ك
1

أكثر من لون 206

33.5

324 31.1 133

46.1

278

52.8

941

41.4

2

صور ملونة

284

46.2

161 50.0 214

22.9

156

29.6

815

35.9

3

لون واحد

125

20.3

81

218 18.9

31.0

93

17.6

517

22.7

615

100

428

703

100

527

100

2273

100

اجملموع
درجات احلرية = 6

%

ك

%

100

مستوى املعنوية = 0.000

ك

اجملموع

كا154.36 = 2

معامل التوافق = 0.23

تُشــر بيــاانت اجلــدول الســابق إىل اســتخدام األل ـوان كعامــل مــن عوامــل اإلب ـراز يف جمــات العالقــات
العامــة .ومبــا أن صفحــات مجيــع اجملــات عينــة الدارســة ملونــة؛ لذلــك اقتصــر اســتخدام األلـوان يف اجملــات
إمــا علــى لــون واحــد ،أو لونــن أو أكثــر يف اجملــات .لــذا جــاء اســتخدام األلـوان بشــكل متـوازن بــن جمــات
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القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي واحنصــر االختــاف بــن اجملــات عينــة الدراســة بــن
االقتصــار علــى اســتخدام لــون واحــد أو اســتخدام أكثــر مــن لــون ،ابإلضافــة إىل وجــود جمموعــة مــن
الصــور غــر امللونــة والــي اقتصــرت علــى بعــض الصــور املوضوعيــة وبعــض الرســوم التوضيحيــة ،كمــا
مل تظهــر النتائــج أتثـراً يُذكــر لنمــط ملكيــة املؤسســات الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات يف اســتخدام
الصــور امللونــة أو اســتخدام األل ـوان بشــكل عــام يف هــذه اجملــات إال فيمــا يتعلــق ابســتخدام اللــون
الواحــد يف جمــات القطــاع اخلــاص الســعودي علــى حســاب القطــاع احلكومــي الســعودي حيــث ظهــر
أتثــر منــط امللكيــة فيمــا يتعلــق هبــذا العنصــر ،بينمــا أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول
الســابق وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام األلـوان يف جمــات العالقــات العامــة ومنــط
امللكيــة للمؤسســات الــي تنتــج هــذه اجملــات ،حيــث جــاءت قيمــة كا 2عنــد( ،)516.01بدرجــات
حريــة بلغــت ( ،)2وجــاء مســتوى املعنويــة عنــد( ،)0.000بينمــا جــاءت معامــل التوافــق عنــد ()0.23
وهــي عالقــة ضعيفــة.
 -10جدول رقم ( )10فئات اإلعالانت املستخدمة يف جمالت العالقات العامة.
اإلعالن ـ ـ ـ ــات

اململكة العربية السعودية

مجهورية مصر العربية

اجملموع

جمالت مؤسسات القطاع جمالت مؤسسات جمالت مؤسسات جمالت مؤسسات

م

احلكومي
ك

القطاع اخلاص

القطاع اخلاص

القطاع احلكومي

%

ك

%

ك

%

ك

%

24

20.2

53

22.2

47

34.1

69

25.3 193 25.8

6

5

22

9.2

15

10.9

19

7.1

8.1

53

44.5

69

28.9

34

24.6

83

31.3 239 31.1

4

مالحق

2

1.7

0

0

6

4.3

2

0.7

10

1.3

5

مبوبة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

اعالمية

14

11.8

33

13.8

9

6.5

17

6.4

73

9.6

2

خدمة عامة

2

1.7

19

7.9

9

6.5

23

8.6

53

6.9

3

حتذيرية

18

15.1

43

18

18

13

54

17.4 133 20.2

119

100

239

100

138

100

100 763 100 267

1
إعالانت تسويقية

2
3

اعالن
مساحة
اعالن حتريري
صفحات
متخصصة

عالقات عامة

إعالانت

اجملموع

ك

%

62

التحليل اإلحصائي لإلعالانت التسويقية

درجات احلرية = 9مستوى املعنوية = 0.004كا =  231.07معامل التوافق = 0.49

التحليل اإلحصائي إلعالانت العالقات العامة

درجات احلرية = 6مستوى املعنوية = 0.001كا 192.13 = 2معامل التوافق = 0.12

2
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أوضحــت بيــاانت اجلــدول رقــم( )10فئــات اإلعــاانت املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة ،حيــث
أكــدت النتائــج اعتمــاد جمــات القطاعــن احلكومــي واخلــاص الســعودي واملصــري علــى نوعــن مــن اإلعــاانت
التســويقية مهــا :الصفحــات املتخصصــة ،وإعــان املســاحة ،وجــاءت الصفحــات اإلعالنيــة املتخصصــة يف
جمــات العالقــات العامــة يف القطــاع احلكومــي املصــري أبمهيــة نســبية بلغــت ( )%44.5مــن إمجــايل اإلعــاانت
يف اجملــات عينــة الدراســة وجــاءت غالبيــة الصفحــات املتخصصــة يف هــذه اجملــات يف بطــن الغالفــن األول
واألخــر ويف منتصــف اجمللــة .وتنــوع حمتــوى اإلعــان يف هــذه الصفحــات مــا بــن الرتويــج ملنتجــات الشــركة
الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات ،أو الرتويــج لبعــض املنتجــات واخلدمــات ملؤسســات وهيئــات حكوميــة أو غــر
حكوميــة هلــا صلــة مباشــرة هبــذه الشــركة ،بينمــا مت اســتخدام هــذه الفئــة اإلعالنيــة يف القطــاع اخلــاص املصــري
أبمهيــة نســبية بلغــت ( ،)%28.9كمــا مت اســتخدام الصفحــات اإلعالنيــة املتخصصــة يف القطــاع اخلــاص
الســعودي بنســبة (،)%31.1وهي نســبة تزيد عن اســتخدام تلك الفئة يف القطاع احلكومي الســعودي حيث
مت اســتخدامها بنســبة( )%24.6من إمجايل اإلعالانت يف جمالت القطاع احلكومي الســعودي ،كما أظهرت
أيضــا اســتخدام إعــان املســاحة يف جمــات العالقــات العامــة بنســبة كبــرة حيــث مت اســتخدامها
النتائــج ً
يف جمــات القطــاع احلكومــي الســعودي بنســبة( )%34.1بينمــا مت اســتخدامها يف جمــات القطــاع اخلــاص
الســعودي بنســبة( ،)%25.8وبنســب اســتخدام تقــل عــن نســب االســتخدام الســابقة مت اســتخدام إعــان
املســاحة يف جمــات القطــاع احلكومــي املصــري بنســبة( ،)%20.2بينمــا مت اســتخدامها يف جمــات القطــاع
اخلــاص املصــري بنســبة( ،)%22.2ومت اســتخدام ابقــي الفئــات اإلعالنيــة التســويقية وإعــاانت العالقــات
نوعــا مــا يف
العامــة يف هــذه اجملــات بنســب قليلــة ومتقاربــة بــن جمــات القطاعــن ،مــع مالحظــة التوســع ً
اســتخدام إعــاانت العالقــات العامــة التحذيريــة ،ويالحــظ مــن البيــاانت الســابقة االعتمــاد علــى النوعــن
الســابقني لتســويق املنتجــات والرتويــج هلــا مــن دون مراعــاة حجــم هــذه املســاحات ألن املســاحات اإلعالنيــة
يف هــذه اجملــات تكــون متاحــة لإلعــان إمــا مــن دون مقابــل أو مبقابــل رمــزي إذا مــا قورنــت ابملســاحات
اإلعالنيــة يف اجملــات العامــة ،كمــا يالحــظ أيض ـاً اعتمــاد إعــاانت العالقــات العامــة التحذيريــة علــى هــذه
اجملــات كوهنــا الوســيلة املناســبة واملالئمــة لنشــر مثــل هــذه النوعيــة مــن اإلعــاانت ،كمــا أظهــرت نتائــج
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تفعــا لنمــط امللكيــة هلــذه اجملــات يف اســتخدام اإلعــاانت أبنواعهــا املختلفــة يف
ـرا مر ً
اجلــدول الســابق أتثـ ً

جمــات العالقــات العامــة للقطاعــن احلكومــي واخلــاص املصريــن فيمــا يتعلــق إبعــان الصفحــات املتخصصــة،
أيضــا ابلنســبة الســتخدام إعــان املســاحة يف جمــات القطاعــن
ابإلضافــة إىل أتثــر منــط امللكيــة املرتفــع ً
احلكومــي واخلــاص الســعوديني .ومــن خــال التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق تبــن مــا يلــي:
 -1أتثري منط امللكية للمؤسســات يف اإلعالانت التســويقية اليت جاءت يف جمالت العالقات العامة ،حيث
ثبــت وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة وجــاءت قيمــة كا 2عنــد( ،)231.07بدرجــات حريــة بلغــت(،)9

ومســتوى املعنويــة عنــد( ،)0.004بينمــا جــاءت معامــل التوافــق عنــد ( )0.49وهــي عالقــة متوســطة.
 -2أتثــر منــط امللكيــة للمؤسســات يف إعــاانت العالقــات العامــة الــي جــاءت يف جمــات العالقــات العامــة،
حيــث ثبــت وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة وجــاءت قيمــة كا 2عنــد( ،)192.13بدرجــات حريــة
بلغــت( ،)6ومســتوى املعنويــة عنــد( ،)0.001بينمــا جــاءت معامــل التوافــق عنــد ( )0.12وهــي عالقــة
ضعيفــة.
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 -11جــدول رقــم( )11الشــخصيات احملوريــة الــي جــاءت يف مضمــون جمــات العالقــات
العامــة.
مجهورية مصر العربية
القطاع احلكومي

جمالت مؤسسات

القطاع اخلاص

جمالت مؤسسات

القطاع احلكومي

جمالت مؤسسات

القطاع اخلاص

جمالت مؤسسات

%

ك

%

ك

%

ك

1

اجلمهور اخلارجي

372

35.8

368

35.6 1511 40.1 437 32.4 334 33.9

2

اجلمهور الداخلي

215

20.7

307

21.5 914 19.1 208 17.9 184 28.3

3

اجملتمع احمللي

185

17.8

145

17.0 722 19.0 207 18.0 185 13.4

4

جملس اإلدارة

167

16.1

119

12.1 514 6.9

14.9 153 11.0

ك

75

%

اجملموع

م

الشخصيات احملورية يف املضمون

اململكة العربية السعودية

ك

%

5

اجلهات احلكومية

65

6.3

73

6.7

8.9 379 11.8 129 10.9 112

6

الشركات املنافسة

23

2.2

50

4.6

33

3.2

24

3.1 130 2.2

7

أخرى

12

1.2

24

2.2

29

2.8

9

1.7 74

اجملموع
درجات احلرية = 21

100 1039
مستوى املعنوية = 0.000

0.8

100 4244 100 1089 100 1030 100 1086
كا173.31 = 2

معامل التوافق = 0.71

تُشــر بيــاانت اجلــدول رقــم ( )11إىل الشــخصيات الرئيســة (سـواء شــخصيات طبيعيــة أم اعتبارية)الــي
تناوهلــا مضمــون جمــات العالقــات العامــة يف القطــاع احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي ،وقــد اعتمــد
حتليــل الشــخصيات احملوريــة علــى الرتكيــز علــى شــخصية واحــدة للموضــوع الــذي ظهــر بــه القالــب الصحفــي
حــى ولــو تنــاول املوضــوع نفســه شــخصيات أخــرى لكنهــا شــخصيات اثنويــة وغــر مؤثــرة ابلنســبة للموضــوع،
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وأكــدت النتائــج علــى اهتمــام مضمــون اجملــات عينــة الدراســة ابجلمهــور اخلارجــي بفئاتــه املختلفــة ،حيــث
جــاء اجلمهــور اخلارجــي كأكثــر الفئــات ظهــوراً يف مضمــون جمــات القطــاع اخلــاص الســعودي أبمهيــة نســبية
( ،)%40.1مث اجلمهــور اخلارجــي ملؤسســات القطــاع احلكومــي الســعودي أبمهيــة نســبية( )%32.4مــع وجــود
أتثــر واضــح لنمــط ملكيــة املؤسســات يف تنــاول مضمــون اجملــات للجماهــر اخلارجيــة للمؤسســات الــي
تصــدر عنهــا هــذه اجملــات ،حيــث ظهــر اهتمــام القطــاع اخلــاص الســعودي جبماهــره اخلارجيــة أكثــر مــن
القطــاع احلكومــي الســعودي لفئــة هــذه اجلماهــر نفســها ،كمــا أن هــذه النتيجــة ال تتفــق مــع االجتــاه العــام
الــذي يؤكــد أن املـواد اإلعالميــة الصــادرة عــن العالقــات العامــة تســتهدف اجلمهــور الداخلــي ابلدرجــة األوىل،
كمــا أكــدت علــى ذلــك جمــات القطــاع احلكومــي واخلــاص املصــري الــي اهتمــت موضوعاهتــا ابجلماهــر
الداخليــة ملؤسســاهتا كأولويــة أوىل حيــث جــاءت اجلماهــر الداخليــة كشــخصيات حموريــة يف القطــاع احلكومــي
املصــري أبمهيــة نســبية ( ،)%30.8بينمــا جــاءت هــذه اجلماهــر يف القطــاع اخلــاص املصــري أبمهيــة نســبية
بلغــت ( ،)%26.6مــع وجــود أتثــر حمــدود لنمــط ملكيــة املؤسســات يف اهتمــام مضمــون اجملــات ابجلماهــر
الداخليــة علــى حســاب ابقــي الشــخصيات احملوريــة الــي وردت يف مضمــون جمــات العالقــات العامــة ،كمــا
جــاء اجملتمــع احمللــي للمؤسســات يف الرتتيــب الثالــث مــن حيــث القــوى الفاعلــة األكثــر ظهــوراً بنســب متقاربــة
يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص املصــري والســعودي مــع عــدم وجــود أتثــر لنمــط امللكيــة علــى هــذه الفئــة،
بينمــا جــاء جملــس اإلدارة يف الرتتيــب الرابــع مــن حيــث القــوى الفاعلــة بنســبة متقاربــة بــن مضمــون جمــات
العالقــات العامــة للقطاعــن احلكومــي واخلــاص املصريــن مــع أتثــر حمــدود لنمــط امللكيــة ،بينمــا ظهــر أتثــر
منــط امللكيــة علــى هــذه الفئــة يف مضمــون اجملــات للقطاعــن احلكومــي واخلــاص الســعوديني حيــث ظهــر
أتثــر القطــاع احلكومــي علــى ظهــور فئــة جملــس اإلدارة بنســبة كبــرة إذا مــا قــورن ظهــور تلــك الفئــة يف القطــاع
ـدودا
اخلــاص الســعودي ممــا يؤكــد علــى أتثــر منــط امللكيــة حنــو هــذه الفئــة ،كمــا أظهــرت النتائــج ظهــوراً حمـ ً
لباقــي الفئــات احملوريــة يف كال القطاعــن يف مصــر والســعودية مــع أتثــر حمــدود أيضـاً لنمــط امللكيــة حنــو هــذه
الفئــات الــي ظهــرت بشــكل متقــارب يف مضمــون هــذه اجملــات دون النظــر إىل نوعيــة القطــاع أو الدولــة
الــي تتبــع هلــا هــذه املؤسســات ،كمــا أشــارت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت اجلــدول الســابق وجــود
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن منــط ملكيــة املؤسســات والشــخصيات الرئيســة الــي وردت يف مضمــون
جمــات العالقــات العامــة لتؤكــد تلــك النتيجــة علــى ارتبــاط وجــود هــذه الشــخصيات يف موضوعــات اجملــات
بنمــط امللكيــة هلــذه املؤسســات ،حيــث جــاءت كا 2عنــد( ،)325.25بدرجــات حريــة بلغــت( ،)7ومســتوى
املعنويــة عنــد( ،)0.000وجــاءت معامــل التوافــق عنــد( )0.71وهــي عالقــة قويــة بــن ظهــور الشــخصيات يف
موضوعــات اجملــات ومنــط ملكيــة هــذه املؤسســات.
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نتائج اختبار فروض الدراسة :
أثبتت نتائج اختبار فروض الدراسة ما يلي :
▪ أثبتــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي صحــة الفرضــي األوىل ،وأشــارت إىل وجــود عالقــة متوســطة لتأثــر
منــط ملكيــة املؤسســات يف موضوعــات جمــات العالقــات العامــة «عينــة الدراســة».
▪ كمــا أثبتــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي صحــة الفرضيــة الثانيــة ،حيــث مل تظهــر هــذه النتائــج عــدم أتثــر
تبعيــة املؤسســة للقطــاع احلكومــي أو اخلــاص ابلقوالــب الصحفيــة الــي مت اســتخدامها يف جمــات العالقــات
العامــة هلــذه املؤسســات :أي مل خيتلــف اســتخدام الفنــون الصحفيــة يف جمــات العالقــات العامــة «عينــة
الدراســة» ابختــاف منــط ملكيــة املؤسســات الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات.
▪ كما أكدت النتائج صحة الفرضية الثالثة ،حيث أشــارت إىل وجود عالقة متوســطة بني منط ملكية
املؤسسات وأسلوب معاجلة مضمون موضوعات العالقات العامة هلذه املؤسسات.
▪ كمــا أثبتــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي صحــة الفرضيــة الرابعــة جزئيًــا ،حيــث تبــن وجــود عالقــة
ضعيفــة بــن منــط ملكيــة املؤسســات واســتخدام العناويــن يف جمــات هــذه املؤسســات ،ابإلضافــة إىل وجــود
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام األلـوان يف جمــات العالقــات العامــة ومنــط امللكيــة للمؤسســات
الــي تنتــج هــذه اجملــات وهــي عالقــة ضعيفــة ،بينمــا مل تثبــت صحــة جزئيــة الفرضيــة الرابعــة فيمــا
يتعلــق ابســتخدام الصــور والرســوم التوضيحيــة والكاريكاتــر يف جمــات العالقــات العامــة ومنــط ملكيــة
املؤسســات الــي تصــدر عنهــا هــذه اجملــات.
▪ بينمــا أكــدت نتائــج التحليــل اإلحصائــي صحــة الفرضيــة اخلامســة  ،حيــث أثــر منــط ملكيــة املؤسســة يف
الشــخصيات احملوريــة الــي وردت يف مضمــون هــذه اجملــات ،وأكــدت النتائــج علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة
قويــة بــن وجــود هــذه الشــخصيات ومنــط ملكيــة املؤسســات الــي تصــدر عنهــا جمــات العالقــات العامــة
«عينــة الدراســة».

52

تأثري منط امللكية يف مضمون مجالت العالقات العامة.دراسة تحليلية مقارنة عىل مجالت......

النتائج العامة للدراسة :
● مــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة عــدم وجــود أتثــر يُذكــر لنمــط امللكيــة فيمــا يتعلــق
ابملوضوعــات االقتصاديــة والسياســية  ،بينمــا ُوجــد أتثــر كبــر لنمــط ملكيــة جمــات العالقــات العامــة علــى
مضموهنــا علــى املوضوعــات األخــرى ،كمــا اهتمــت أهــداف املوضوعــات بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر ببنــاء
الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة للمؤسســات عينــة الدراســة يف القطاعــن يف مصــر والســعودية.
● كمــا توصلــت نتائــج هــذه الدراســة إىل اختــاف مضمــون جمــات العالقــات العامــة وأهدافــه يف القطاعيــن
النوعيــن جلمهوريــة مصــر العربيــة عنــه يف القطــاع احلكومــي واخلــاص ابململكــة العربيــة الســعودية حيــث ركــزت
جمــات العالقــات العامــة يف مصــر علــى بعــض املوضوعــات وأمهلــت بعضهــا ،بينمــا ركــزت جمــات العالقــات
العامــة يف الســعودية علــى موضوعــات مل تلـ َـق هــذا الرتكيــز يف اجملــات املصريــة ،ابإلضافــة إىل اختــاف
األهــداف الــي ســعت إىل حتقيقهــا جمــات كل دولــة مــن الدولتــن عينــة الدراســة علــى الرغــم مــن االتفــاق
علــى اهلــدف الرئيــس وهــو بنــاء الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة للمؤسســات ،ابإلضافــة إىل اتفــاق اجملــات يف
كال الدولتــن علــى أســلوب معاجلــة املضمــون مــع اختالفهمــا يف الشــخصيات احملوريــة الــي وردت يف هــذا
املضمــون.
● كمــا توصلــت الدراســة إىل اهتمــام جمــات العالقــات العامــة «عينــة الدراســة» ابســتخدام األشــكال
الصحفيــة لعــرض املوضوعــات الــي جــاءت يف مضمــون هــذه اجملــات ،وأظهــرت النتائــج اســتخداماً مت ـوازانً
هلــذه األشــكال يف مؤسســات القطــاع احلكومــي املصــري والســعودي.
● كمــا توصلــت الدراســة أيضـاً إىل وجــود اختــاف بــن جمــات العالقــات العامــة وف ًقــا لنمــط امللكيــة فيمــا
ـلوب متحيـ ًـزا مــن جانــب
يتعلــق بعوامــل اإلب ـراز املســتخدمة يف هــذه اجملــات .كمــا أظهــرت النتائــج ً
أيضــا أسـ ً
هــذه اجملــات يف عــرض موضوعاهتــا وف ًقــا لألهــداف الــي تســعى هــذه املوضوعــات إىل حتقيقهــا.
● ابإلضافــة إىل النتائــج الســابقة أكــدت هــذه الدراســة علــى وجــود اختــاف يف ظهــور الشــخصيات احملوريــة
والقــوى الفاعلــة ملؤسســات الدراســة ،ومــرد هــذا االختــاف هــو إىل أتثــر منــط امللكيــة علــى وجــود هــذه
الشــخصيات كمــا أكــدت علــى ذلــك نتائــج التحليــل اإلحصائــي.
● كمــا أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أتثـراً مرتفعـاً لنمــط امللكيــة يف اســتخدام اإلعــاانت أبنواعهــا املختلفــة
نوعــا مــا يف اســتخدام إعــاانت العالقــات العامــة التحذيريــة ،كمــا مت التوســع يف عمليــة
ابإلضافــة إىل التوســع ً
تســويق املنتجــات والرتويــج سـواء أكانــت منتجــات املؤسســات وخدماهتــا أم منتجــات وخدمــات ملؤسســات
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وقطاعــات هلــا عالقــة هبــذه املؤسســات دون مراعــاة حجــم هــذه املســاحات أو عــدد الصفحــات اإلعالنيــة يف
جمــات العالقــات العامــة عينــة الدراســة.

ومبقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة تبني ما يلي:
● اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســات الســابقة املتعلقــة بنمــط امللكيــة دون النظــر إىل املتغـرات
التابعــة كاألداء املــايل أو االقتصــادي أو السياســي أو اإلعالمــي .حيــث اتقفــت هــذه الدراســة مــع دراســة
(عبــد العاطــي  ، )2006ودراســة (العتيــي  ، )2012ودراســة (علــي ، )2015ودراســة (عبــد الرمحــن
 )2015الــي أكــدت علــى أتثــر منــط امللكيــة يف املتغ ـرات التابعــة هلــذه الدراســات ،بينمــا اختلفــت مــع
الدراســات الســابقة الــي أكــدت علــى عــدم أتثــر منــط امللكيــة يف أداء املؤسســات كدراســة (خليــل و زقــون
 ،)2005ودراســة ( البنهــاوي.)2014
● كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع غالبيــة الدراســات الســابقة الــي أكــدت علــى تنــوع مضمــون مطبوعاهتــا
بشــكل عــام وجمالهتــا بشــكل خــاص ،ابإلضافــة إىل أن حمــور اهتمــام املطبوعــات ومنهــا اجملــات كانــت
هــي اجلماهــر النوعيــة هلــذه املؤسســات ،كمــا أكــدت الدراســات الســابقة علــى تنــوع القوالــب الصحفيــة
املســتخدمة يف جمــات العالقــات العامــة( عيســوي ( ،)2007عبــد اجلليــل  ،)2014ويُضــاف إىل
أيضــا أن اهلــدف األساســي مــن مضمــون جمــات العالقــات العامــة هــو بنــاء الصــورة الذهنيــة اإلجيابيــة
ذلــك ً
للمؤسســات لــدى مجاهريهــا املختلفــة (عبــد الفتــاح ( ، )2002صقــر.)2011

ومبقارنــة نتائــج الدراســة مــع نظريــة التأطــر اإلعالمــي أظهــرت النتائــج اســتخدام جمــات
العالقــات العامــة لنظريــة اإلطــار وفــق اآلليــات الــي مت ذكرهــا يف اإلطــار النظــري علــى
النحــو التــايل:

● مت اســتخدام آليــات االنتقــاء املتعمــد ملوضوعــات حمــددة كاملوضوعــات االقتصاديــة مــن دون وجــود أتثــر
لنمــط امللكيــة أو الدولــة يف اســتخدام آليــة االنتقــاء للموضوعــات االقتصاديــة لتحقيــق جمموعــة مــن األهــداف
احملــددة لعــل أمههــا تدعيــم الصــورة الذهنيــة االجيابيــة املكونــة لــدى مجاهــر املؤسســات.
● كمــا مت اســتخدام النمــوذج اهلابــط مــن خــال توجيــه مجاهــر املؤسســة حنــو أهــداف بعينهــا فيمــا يتعلــق
أبحــداث املؤسســة البــارزة وشــرح هــذه األخبــار وتفســرها يف اجملــات هبــدف توجيــه اجلماهــر املســتهدفة يف
اجتــاه واحــد ميــر مــن أعلــى إىل أســفل مــن أهــم أهدافــه بنــاء الــوالء للمؤسســة وترويــج منتجاهتــا وخدماهتــا ،كمــا
مت اســتخدام النمــوذج التفاعلــي مــن خــال الرتكيــز علــى املوضوعــات الــي تــروج لنشــاطات العاملــن هبــدف
تكويــن الشــعور ابالنتمــاء لديهــم ابإلضافــة إىل دور هــذه اجلماهــر البالــغ يف الثقــة ابإلدارة ومواجهــة
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الشــائعات وســوء الفهــم لديهــم اجتــاه القضــااي املباشــرة الــي متــس مصاحلهــم املشــركة ابســتخدام إطار
املصلحــة اإلنســانية الذي يركــز علــى اجلوانــب واخلصائــص اإلنســانية للجمهــور ،ابإلضافــة إىل إطــار العائــد
االقتصادي الــذي يركــز علــى النتائــج االقتصاديــة واملاديــة اإلجيابيــة الــي حيصــل عليهــا اجلمهــور نظــر تعاملــه
مــع هــذه املؤسســة ووســائلها ومنتجاهتــا وخدماهتــا املختلفــة  ،كمــا أنــه اســتخدم آليــي الــروز والتلميع مــن
خــال اســتحواذ املوضوعــات املســتهدفة كاملوضوعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى النصيــب األكــر مــن
موضوعــات اجملــات ،وابلتــايل كانــت هــذه املوضوعــات هتــدف إىل حتقيــق نــوع مــن املصــاحل واألهــداف
املشــركة.
● كمــا مت اســتخدام التلميحات االجتماعية مــن خــال تكـرار عــرض بعــض الصــور املوضوعيــة والشــخصية
للتأثــر يف وعــي اجلمهــور اجتــاه أحــداث القضيــة املصاحبــة للصــورة ،ابإلضافــة إىل الرتكيــز علــى بعــض
الشــخصيات احملوريــة الــي جــاءت يف مضمــون جمــات العالقــات العامــة كأحــد العناصــر املهمــة يف عمليــة
التأثــر لتحقيــق بعــض األهــداف الــي تتعلــق ببنــاء الصــورة والــوالء وترويــج املنتجــات واخلدمــات.

أهم التوصيات اليت اقرتحتها هذه الدراسة:
1 -1اجملــات إحــدى الوســائل املهمــة للعالقــات العامــة لالتصــال جبماهــر املؤسســة ،لكــن تركيــز اجمللــة علــى
موضوعــات بعينهــا دون االهتمــام ابملوضوعــات األخــرى جيعــل مــن اجمللــة وســيلة غــر فعالــة ابلنســبة
جلماهريهــا؛ لذلــك ينبغــي التنويــع يف عــرض املوضوعــات ذات الصلــة مبجــال عمــل املؤسســة مــع ضــرورة
مراعــاة العدالــة يف عمليــة االنتقــاء والتكـرار جلميــع املوضوعــات الــي ستشــملها اجمللــة.
2 -2ضــرورة االهتمــام إبعــاانت العالقــات العامــة والرتكيــز عليهــا بصــورة أكــر علــى حســاب اإلعــاانت
التســويقية ألن اإلعــاانت التســويقية الــي ظهــرت بشــكل كبــر يف بعــض اجملــات عينــة الدراســة قــد
أثــرت كث ـراً علــى االهتمــام إبعــاانت العالقــات العامــة ،ابإلضافــة إىل أن اإلعــاانت التســويقية قــد
ال حتقــق هدفهــا يف جملــة نوعيــة كمجــات العالقــات العامــة الــي يعــد اهلــدف األساســي منهــا تقــدمي
خدماهتــا اإلعالنيــة جلماهريهــا املختلفــة عــر اإلعــاانت اإلعالميــة والتحذيريــة واخلدمــة العامــة الــي مــن
املفــرض أن تغطــي كافــة نشــاطات املؤسســة عــر إعــاانت جملتهــا.
3 -3ضــرورة إاتحــة الفرصــة جلماهــر العاملــن يف إدارة املؤسســات املختلفــة للمشــاركة يف حتريــر هــذه امل ـواد
اإلعالميــة أبنفســهم حــى ال تكــون هنــاك فجــوة بــن هــذه امل ـواد واجلماهــر بشــرط أن تكــون مشــاركة
حمــدودة حــى ال تبــدو هــذه امل ـواد وكأهنــا مــن عمــل اهل ـواة ،كمــا ينبغــي إج ـراء البحــوث علــى القائــم
ابالتصــال يف هــذه اجملــات وضــرورة التعــرف علــى مؤهالتــه وقدراتــه اإلعالميــة  ،فرفــع كفــاءة القائــم
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ابالتصــال للمجــات يــؤدى ابلضــرورة إىل رفــع كفاءهتــا وزايدة فاعليتهــا.
4 -4ضــرورة إج ـراء الدراســات علــى وســائل االتصــال يف العالقــات العامــة األخــرى كالتقاريــر الســنوية
والنشـرات أبنواعهــا واملطــوايت وامللصقــات والكتيبــات واألفــام الواثئقيــة ابإلضافــة إىل إجـراء مزيــد مــن
الدراســات علــى وســائل العالقــات العامــة التفاعليــة.
  5تعــد جمــات العالقــات العامــة واجهــة املؤسســة اإلعالميــة وابلتــايل ســينعكس أي قصــور فيهــا ســلباًعلــى املؤسســة نفســها؛ لذلــك ينبغــي االهتمــام ابجملــات بقــدر اإلمــكان وعــدم تقليــص خمصصاهتــا
املاليــة حبجــة ختفيــض النفقــات ،كمــا جيــب االهتمــام مــن جانــب القائــم ابالتصــال يف هــذه اجملــات
أبمهيــة توضيــح سياســات املؤسســة للعاملــن ممــا يســاعد علــى ارتفــاع درجــة رضــا العاملــن عــن أعماهلــم
وتقديرهــم هلــا ،كمــا ينبغــي قيــام إدارة العالقــات العامــة يف املؤسســات بشــكل عــام بعمليــة البحــوث
ملراجعــة نتائــج العمليــة االتصاليــة فمــا حيتاجــه اجلمهــور يف وقــت مــن الزمــن قــد ال حيتاجــه يف وقــت آخــر.
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